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บทคัดย่อ 
 วิทยานิพนธ์ฉบบัน้ีเป็นการศึกษา วิเคราะห์และเปรียบเทียบมาตรการทางกฎหมายส่ิงบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์ 
ศึกษากรณีการขึ้นทะเบียนส่ิงบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์ท่ีเหมือนหรือพอ้งกนัตามกฎหมายไทย ขอ้ตกลงระหว่างประเทศ
และกฎหมายต่างประเทศ ไดแ้ก่ อนุสัญญากรุงปารีสว่าดว้ยการคุม้ครองทรัพยสิ์นทางอุตสาหกรรม, ความตกลง
กรุงมาดริดว่าด้วยการปราบปรามส่ิงบ่งช้ีแหล่งท่ีมาของสินค้าท่ีใช้ไม่ถูกต้องหรือปลอมแปลง, ความตกลง 
กรุงลิสบอนว่าดว้ยการให้ความคุม้ครองเคร่ืองหมายแหล่งก าเนิดและการจดทะเบียนระหว่างประเทศ , ขอ้ตกลง 
ว่าดว้ยสิทธิในทรัพยสิ์นทางปัญญาท่ีเก่ียวกบัการคา้, ขอ้บงัคบัสภาสหภาพยุโรป ท่ี 510/2006 ผนวกกบัขอ้บงัคบั
เลขท่ี 1151/2012 และ The Geographical Indications Act 2014 แห่งสาธารณรัฐสิงคโปร์ จากการศึกษาพบว่า 
มาตรการทางกฎหมายของไทยท่ีบงัคบัใช้ในการให้ความคุม้ครองส่ิงบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์ท่ีเหมือนหรือพอ้งกนั  
ยงัขาดเง่ือนไขและมาตรการท่ีจ าเป็น เพ่ือให้สามารถแยกแยะส่ิงบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์ท่ีเหมือนหรือพอ้งกนัให้เกิด
ความเป็นธรรมแก่ผูผ้ลิตทุกฝ่าย และป้องกันความสับสนหลงผิดแก่ผูบ้ริโภคในแหล่งภูมิศาสตร์อนัเป็นท่ีมา 
ของส่ิงบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์ได้อย่างสมบูรณ์ ตลอดจนยงัมีมาตรการบางส่วนท่ียงัเป็นช่องว่างท่ีไม่สอดคล้อง 
กบัมาตรฐานขั้นต ่าตามท่ีขอ้ตกลงว่าดว้ยสิทธิในทางทรัพยสิ์นเก่ียวกบัการคา้ (TRIPs) ท่ีไดว้างหลกัให้ประเทศ
สมาชิกตอ้งด าเนินการตามพนัธกรณีดว้ย ดงันั้นจะตอ้งท าการแกไ้ขเพ่ิมเติมกฎหมายไทยท่ีเก่ียวขอ้งโดยเฉพาะ 
ในกฎกระทรวงเก่ียวกบัการก าหนดรายช่ือประเภทสินคา้เฉพาะอยา่งและก าหนดหลกัเกณฑ์และวิธีการในการใช้
ส่ิงบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์ท่ีเหมือนหรือพ้องกัน พ.ศ. 2547 ให้มีความชัดเจนและครอบคลุมถึงเร่ืองของการให้ 
ความคุม้ครองส่ิงบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์ท่ีเหมือนหรือพอ้งกนัให้มีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น 

 
ค าส าคัญ: ส่ิงบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์, การขึ้นทะเบียนส่ิงบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์ท่ีเหมือนหรือพอ้งกนั 
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ABSTRACT 
 This thesis is a research study with the aims of the studying, analyzing and comparing of the legal 
measures on Geographical Indication Act, the case studies of Homonymous Geographical Indication Registration 
by Thai laws, the international agreements, and the foreign laws. For example, The Paris Convention for the 
Protection of Industrial Property, The Madrid Agreement for the Repression of False or Deceptive Indications of 
Source on Goods, The Lisbon Agreement for the Protection of Appellations of Origin and their International 
Registration, The Agreement on Trade Related in Intellectual Property Rights, The Council Regulation (EC)                 
No 510/2006 together with The Regulation (EU) No 1151/2012 of the European Parliament and of the Council, 
and The Geographical Indication Act 2014 of the Republic of Singapore.  

The study covered the terms of concept theories and laws related to the Protection of Homonymous 
Geographical Indications for the understanding of problem-solving according to methods under Thai legal 
measures, and the promotion of products using Thai Geographical Indications to receive the effective protection 
until able to develop and create the added value for entering the world trade competition. 
 The research result is Thai legal measures for the protection of Homonymous Geographical Indications 
are unclear and without equitable treatments for all parties. And yet, confusion and misunderstanding of 
consumers in the geographical origin of geographical indications are not entirely prevented. Also, some 
unadaptable measures do not meet the minimum standard of the Agreements of Trade Related in Intellectual 
Property Rights  (TRIPs) which require member states to comply with the implements.  

Therefore, to solve the problem, the results found that to amend and add the clear and comprehensive 
conditions for equitable treatment relating to Thai laws, especially in the Ministerial Regulation Designating 
Types of Specific Goods and Prescribing Rules and Procedures for the Use of Identical or Homonymous 
Geographical Indications, B.E. 2547 (2004), for Geographical Indication manufacturers. And, to increase the 
protection mechanism under the Geographical Indications for ordinary products is likewise for the effective 
enforcement of Thai legal measures and the preparation of support for the International Geographical Indication 
expansion. 

 
Keywords: Geographical Indications, Homonymous Geographical Indication Registration 
 

1. บทน า 
 การขึ้นทะเบียนส่ิงบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์ท่ีเหมือนหรือพอ้งกนัไดมี้การก าหนดไวใ้นกฎกระทรวงก าหนด
รายช่ือประเภทสินคา้เฉพาะอย่างและก าหนดหลกัเกณฑแ์ละวิธีการในการใชส่ิ้งบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์ท่ีเหมือนหรือ
พอ้งกนั พ.ศ. 2547 โดยด าเนินการให้เป็นไปตามหลกัมาตรฐานขั้นต ่าของความตกลง TRIPs ซ่ึงรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงพาณิชย์ มีอ านาจออกกฎกระทรวงก าหนดให้มีรายช่ือประเภทสินค้าท่ีสมควรได้รับการคุ้มครอง  
ในระดบัพิเศษ จึงเรียกสินคา้ประเภทน้ีว่า “สินคา้เฉพาะอย่าง” ไดแ้ก่ ขา้ว ไหม ไวน์ และสุรา อีกทั้งยงัไดก้ าหนด
หลกัเกณฑแ์ละวิธีการในการใชส่ิ้งบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์ท่ีเหมือนหรือพอ้งกนัไวว่้า หากกรณีมีส่ิงบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์
ท่ีเหมือนหรือพอ้งกับสินคา้เฉพาะอย่างท่ีไดข้ึ้นทะเบียนไปแล้วหรืออยู่ในระหว่างด าเนินการขอขึ้นทะเบียน         
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แต่เป็นสินคา้ท่ีมีแหล่งภูมิศาสตร์ต่างกนั ในการใชส่ิ้งบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์ท่ีขอขึ้นทะเบียนรายหลงันั้นจะตอ้งระบุ
แหล่งภูมิศาสตร์และประเทศท่ีผลิตสินคา้นั้นไวท้า้ยส่ิงบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์1ดว้ย  
 ถึงแมใ้นกฎกระทรวงก าหนดรายช่ือประเภทสินคา้เฉพาะอย่างและก าหนดหลกัเกณฑ์และวิธีการในการ
ใชส่ิ้งบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์ท่ีเหมือนหรือพอ้งกนั พ.ศ. 2547 แลว้ แต่ปัญหาท่ีพบคือกฎกระทรวงดงักล่าวได้บญัญติั
หลกัเกณฑเ์อาไวอ้ย่างเคร่งครัด ไม่ยืดหยุน่ และไม่ปรากฏวิธีทางเลือกอ่ืนใดท่ีตอ้งการสนองตอบการผลกัดนัให้มี
การขึ้นทะเบียนส่ิงบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์เพื่อปกป้องช่ือสินคา้ท่ีมีเอกลกัษณ์ คุณภาพ ช่ือเสียง อนัมีความเช่ือมโยงกบั
แหล่งผลิตทางภูมิศาสตร์ ส่งผลท าให้ผูข้อขึ้นทะเบียนส่ิงบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์ท่ีเหมือนหรือพอ้งกนักบัรายแรกท่ีขอ
ขึ้นทะเบียน ขาดโอกาสท่ีจะใช้ส่ิงบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์ช่ือนั้น อนัจะเป็นการไม่สร้างความเป็นธรรมให้แก่ผูผ้ลิต           
ทั้งสองฝ่าย และยงัขดัต่อหลกัการแข่งขนัท่ีไม่เป็นธรรมต่ออนุสัญญากรุงปารีสท่ีประเทศไทยตอ้งปฏิบติัตามใน
ฐานะภาคีสมาชิกอีกดว้ย 
 ปัญหาต่อมา คือ เวทีการเจรจาเร่ืองส่ิงบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์ในระดบัสากลไดมี้แนวโน้มท่ีจะขยายความ
คุม้ครองในระดบัพิเศษให้ครอบคลุมถึงสินคา้อ่ืน ประเด็นปัญหาน้ี ผูวิ้จยัไดค้  านึงถึงมิติทางการคา้ มิติทางสังคม
และวฒันธรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการขยายความคุม้ครองส่ิงบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์ในกรณีสินคา้ทัว่ไปท่ีมีช่ือส่ิงบ่งช้ีทาง
ภูมิศาสตร์เหมือนหรือพ้องกับส่ิงบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์ท่ีขอขึ้ นทะเบียนไว้แล้วเท่านั้ น แต่เ ม่ือกลไกของ
พระราชบญัญติัคุม้ครองส่ิงบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์ พ.ศ. 2546 หมวด 5 บญัญติัเพียงการให้ความคุม้ครองส าหรับสินคา้
เฉพาะอย่าง ขาดการกล่าวถึงกรณีสินคา้ทัว่ไปและไม่มีการวางหลกัการไวใ้นหมวดใดเลย ซ่ึงในอนาคตหากเวที
เจรจาการค้าได้มีความคืบหน้าให้ความคุ้มครองแก่ส่ิงบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์ในระดบัพิเศษครอบคลุมทุกสินคา้ 
ประเทศไทยจะไดน้ าเอาหลกัการและแนวความคิดท่ีผูวิ้จยัเสนอน้ีมาปรับใชเ้พ่ือประโยชน์ต่อไป 
 

2. วัตถุประสงค์ 

(1) เพื่อศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและมาตรการทางกฎหมายเก่ียวกบัการขึ้นทะเบียนส่ิงบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์     
ท่ีเหมือนหรือพอ้งกนั          

(2) เพ่ือวิเคราะห์ปัญหาและเสนอแนะแนวทางการแก้ไขการบงัคบัใช้มาตรการทางกฎหมายส่ิงบ่งช้ี       
ทางภูมิศาสตร์ในกรณีการขึ้นทะเบียนส่ิงบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์ท่ีเหมือนหรือพอ้งกนั 
 

3. ปัญหาการขึน้ทะเบียนส่ิงบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ท่ีเหมือนหรือพ้องกัน  
 (1) ปัญหาความไม่ชัดเจนของกฎหมายไทยท่ีไม่สอดคล้องกับข้อตกลง TRIPs ในประเด็นของหลกั             

ความเป็นธรรมในแง่ของการตีความตามตวัอกัษร 

ค าว่า “Equitable Treatment” ตามท่ีระบุไวใ้นขอ้ตกลง TRIPs ในขอ้ 23.32 เร่ืองการให้ความคุม้ครองใน
ระดบัพิเศษส าหรับสินคา้ไวน์และสุรา หากแปลตามหลกักฎหมายระหว่างประเทศแลว้ “Equitable Treatment”
หมายถึงการปฏิบัติอย่างเป็นธรรม โดยข้อตกลง TRIPs ได้ระบุไวอ้ย่างชัดเจนว่า In the case of homonymous 
geographical indications for wines. Each Member shall determine the practical conditions under which the 

 
1  กฎกระทรวงก าหนดรายช่ือประเภทสินคา้เฉพาะอย่างและก าหนดหลกัเกณฑแ์ละวิธีการในการใชส่ิ้งบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์ท่ีเหมือน

หรือพอ้งกนั พ.ศ. 2547 ขอ้ 2 
2  TRIPs Article 23.3 
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homonymous indications in question will be differentiated from each other, taking into account the need to ensure 
equitable treatment of the producers concerned and the consumers are not misled. ดังจะกล่าวได้ว่า  ข้อตกลง 
TRIPs ซ่ึงเป็นมาตรฐานขั้นต ่าท่ีให้ความคุ้มครองส่ิงบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์นั้นได้ก าหนดเอาไวอ้ย่างชัดเจนแลว้                  
ในเร่ืองการก าหนดเง่ือนไขท่ีปฏิบติัได ้แต่ทั้งน้ีตอ้งค านึงถึงการปฏิบติัอย่างเท่าเทียมกนัส าหรับผูผ้ลิตทุกฝ่าย                  
ในการน้ีผูวิ้จยัจะแสดงให้เห็นถึง การตีความตามตวัอกัษรของค าว่า “Equitable Treatment” ดงัน้ี 

พระราชบญัญติัคุม้ครองส่ิงบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์ พ.ศ. 2546 ไดบ้ญัญติัเร่ืองส่ิงบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์ส าหรับ

สินคา้เฉพาะอยา่งไวใ้นมาตรา 293 โดยวางหลกัว่า เม่ือมีการขึ้นทะเบียนส่ิงบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์ส าหรับสินคา้เฉพาะ
อย่าง ให้การใช้ส่ิงบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์ในกรณีน้ีเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ีก าหนดในกฎกระทรวง                 
เม่ือตีความตามตวัอกัษรแล้วพบว่ากฎหมายไทยไม่ไดบ้ญัญติัถึงเร่ืองการค านึงให้มีการปฏิบติัอย่างเป็นธรรม              
แก่ผูผ้ลิตทุกฝ่ายตามท่ีขอ้ตกลง TRIPs ก าหนดไวแ้ต่อยา่งใด ในขณะท่ีประเทศไทยมีพนัธกรณีท่ีจะตอ้งปฏิบติัตาม
มาตรฐานขั้นต ่าอย่างหลีกเล่ียงไม่ได ้ดงันั้นการท่ีกฎหมายมิไดบ้ญัญติัหรือวางหลกัไวใ้นพระราชบญัญติัดงักล่าว
ย่อมส่งผลเสียหายต่อการท่ีนายทะเบียนเองตอ้งใชค้วามระมดัระวงัในการตรวจสอบค าขอเพื่อให้เกิดความเป็นธรรม 
แก่ทุกฝ่าย หากแมว่้าพระราชบญัญติัคุม้ครองส่ิงบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์ พ.ศ. 2546 จะไม่ไดร้ะบุถึงค าว่า “Equitable 
Treatment” หรือการปฏิบติัอย่างเท่าเทียมกนัไวเ้ลย แต่หากเกิดผลท่ีเอ้ืออ านวยไปในทิศทางท่ีท าให้เกิดความเป็น
ธรรมแก่ผูผ้ลิตทั้งสองฝ่ายนั้นไดเ้องแลว้ การไม่บญัญติัถึงค าว่า “Equitable Treatment”  เช่นน้ีก็ไม่ไดผ้ิดพนัธกรณี
ท่ีตอ้งปฏิบติัแต่อยา่งใด 

เม่ือพิจารณาจากถ้อยค าตามตวัอกัษรแล้วจะพบว่าไม่มีการบญัญติัถึง “Equitable Treatment” แต่หาก
พิจารณาตามเจตนารมณ์แลว้หลกัปฏิบติัในการขึ้นทะเบียนส่ิงบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์ส าหรับสินคา้เฉพาะอย่างท่ีมี
เหมือนหรือพอ้งกนัไดบ้ญัญติัไวใ้นกฎกระทรวงก าหนดรายช่ือประเภทสินคา้เฉพาะอย่างและก าหนดหลกัเกณฑ์
และวิธีการในการใชส่ิ้งบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์ท่ีเหมือนหรือพอ้งกนั พ.ศ. 2547 โดยไดว้างหลกัเกณฑ์ไวใ้นขอ้ 2 หาก
พิจารณาค าว่า “Equitable Treatment” กฎกระทรวงดังกล่าวมีเจตนารมณ์วางหลักการแยกแยะส่ิงบ่งช้ีทาง
ภูมิศาสตร์ท่ีเหมือนหรือพอ้งกนัตามท่ีขอ้ตกลง TRIPs ก าหนดให้ปฏิบติั แต่กฎกระทรวงก าหนดไวเ้พียงว่าส่ิงบ่งช้ี
ทางภูมิศาสตร์ท่ีเหมือนหรือพอ้งกนักบัส่ิงบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์ของสินคา้เฉพาะอยา่งท่ีไดข้ึ้นทะเบียนไวแ้ลว้หรืออยู่
ระหว่างด าเนินการขึ้นทะเบียนแต่เป็นสินคา้ท่ีมีแหล่งภูมิศาสตร์ต่างกนั ให้การใชส่ิ้งบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์ส าหรับ
สินคา้เฉพาะอยา่งท่ีขอขึ้นทะเบียนรายหลงัตอ้งระบุแหล่งภูมิศาสตร์และช่ือประเทศท่ีผลิตสินคา้นั้นไวท้า้ยส่ิงบ่งช้ี
ทางภูมิศาสตร์โดยชดัเจน 

เม่ือพิจารณาตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย กฎกระทรวงดงักล่าวไดว้างหลกัการโดยแยกแยะส่ิงบ่งช้ี      
ทางภูมิศาสตร์ท่ีเหมือนหรือพอ้งกนัท่ีจะมาขึ้นทะเบียนไวแ้ล้ว แต่หากพิจารณาว่าเป็นไปตามหลกั “Equitable 
Treatment” หรือการปฏิบติัอย่างเป็นธรรมดว้ยหรือไม่นั้น ผูวิ้จยัเห็นว่ากฎกระทรวงก าหนดกรอบการแยกแยะ        
ส่ิงบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์ท่ีเหมือนหรือพอ้งกนัไวอ้ย่างแคบท าให้ไม่ยืดหยุน่ท่ีจะสามารถเปิดช่องหรือเปิดโอกาสให้
ส่ิงบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์ท่ีมีช่ือเหมือนหรือช่ือคลา้ย ไดม้าใชช่ื้อส่ิงบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์ของตนท่ีอาจมีช่ือเสียงมาเป็น
ระยะเวลานาน การก าหนดวิธีการเพียงว่าให้ผูย่ื้นขอขึ้นทะเบียนรายหลงัระบุช่ือแหล่งภูมิศาสตร์และช่ือประเทศ
ต่อทา้ย ผูวิ้จยัเห็นว่าไม่เป็นไปตามหลกั “Equitable Treatment” เช่นเดียวกนั อาทิ ในกรณีสินคา้สุรา PISCO และ 

 
3  พระราชบญัญติัคุม้ครองส่ิงบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์ พ.ศ. 2546 มาตรา 29 
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PISCO CHILE สร้างความเป็นธรรมเพียงพอแล้วหรือไม่ท่ีผูผ้ลิตรายหลงัจะไม่สามารถใช้ค  าว่า PISCO เพียง                
ค  าเดียวได ้เช่นเดียวกบัผูผ้ลิตรายแรกท่ีมาขอขึ้นทะเบียนส่ิงบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์ 

นอกจากน้ี ข้อก าหนดท่ีให้ระบุแหล่งภูมิศาสตร์และช่ือประเทศไวท้้ายส่ิงบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์นั้ น          
ผู ้วิจัยเห็นว่ากรณีดังกล่าวเป็นการปิดช่องและโอกาสการใช้ช่ือส่ิงบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์มากเกินความพอดี                    
หากสามารถยืดหยุน่ให้ผูย้ื่นค าขอพิจารณาไดเ้องก็เป็นการสมควรเน่ืองจากผูย้ื่นค าขอเป็นผูมี้ส่วนไดเ้สียในการท่ี
จะไดใ้ชส่ิ้งบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์นั้นสร้างรายได ้สร้างมูลค่าเพ่ิม มากกว่านายทะเบียนท่ีเป็นผูใ้ชอ้  านาจตามกฎหมาย 
 (2) ปัญหาความไม่ชัดเจนของกฎหมายไทยท่ีไม่สอดคลอ้งกบัขอ้ตกลง TRIPs ในประเด็นของถอ้ยค า
และเจตนารมณ์ 

ค าว่า “Homonymous Geographical Indications” ตามท่ีระบุไวใ้นขอ้ตกลง TRIPs ในขอ้ 23.3 เร่ืองการ
ให้ความคุ้มครองในระดบัพิเศษส าหรับสินคา้ไวน์และสุรา หากแปลตามหลกักฎหมายระหว่างประเทศแลว้  
แปลว่า ส่ิงบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์ท่ีเหมือนหรือพอ้งกนั ซ่ึงขอ้ตกลง TRIPs ไม่ไดใ้ห้ค  านิยามของค าว่า “Homonymous 
Geographical Indications” ไวว่้าหมายถึงส่ิงใดท่ีเหมือน หรือส่ิงใดท่ีคลา้ย เพียงแต่อนุมานไดว่้าหมายถึง กรณีท่ี
สินคา้สองชนิดมีช่ือทางภูมิศาสตร์ท่ีสะกดและออกเสียงเหมือนกนั แต่ระบุแหล่งภูมิศาสตร์อนัเป็นแหล่งก าเนิด
ของส่ิงบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์มาจากต่างพ้ืนท่ีกนั 
 The Geographical Act 2014 แห่งสาธารณรัฐสิงคโปร์  ได้ก าหนดค า นิยามของ “Homonymous 
Geographical Indications” ว่าหมายถึงส่ิงบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์ท่ีบางส่วนหรือทั้งหมดมีตวัสะกดเหมือนกนัหรือท่ี
ออกเสียงเหมือนกันกับส่ิงบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์ส าหรับสินค้าใดๆท่ีมีแหล่งก าเนิดทางภูมิศาสตร์ท่ีแตกต่างกนั  
ดงัจะเห็นไดว่้าประเทศฝ่ายคอมมอนลอว์ไม่ตอ้งการให้ศาลเป็นผูส้ร้างกฎหมายจึงสามารถระบุค  านิยามลงใน                
ตวับทกฎหมายให้ชดัเจนประการใดย่อมกระท าได ้ทั้งน้ี การระบุค  านิยามหรือไม่ระบุเป็นประเด็นปัญหาหน่ึงท่ี
ผูวิ้จยัจะน ามาวิเคราะห์ดงัน้ี 
 พระราชบญัญติัส่ิงบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์ พ.ศ. 2546 และกฎกระทรวง ก็ไม่ไดร้ะบุค  านิยามไวเ้ช่นเดียวกนั 
แต่หากจะเคราะห์ไปในแง่ท่ีว่าหากระบุค  านิยามแลว้จะท าให้นายทะเบียนสามารถลดการใชดุ้ลพิ นิจลงได ้โดย
ตีความตามกฎหมายท่ีไดว้างกรอบของค าว่าเหมือนหรือคลา้ยไวน้ั้นเอง อาจจะท าให้เป็นตวัอย่างแก่กรณีท่ีมีส่ิง
บ่งช้ีทางภูมิศาสตร์ท่ีเหมือนหรือพอ้งกนัท่ีจะน ามาขึ้นทะเบียนได ้โดยให้สามารถทราบไดว่้าช่ือท่ีจะน ามาขึ้น
ทะเบียนเหมือนหรือพอ้งกับช่ือท่ีด าเนินการขึ้นทะเบียนไวอ้ยู่หรือไม่ ต่อมาวิเคราะห์ในแง่ท่ีว่าหากไม่ระบุ  
ค านิยามจะทราบได้อย่างไรว่าช่ือส่ิงบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์น้ีจะเหมือนหรือพ้องหรือไม่ ผู ้วิจัยได้น าตัวบท
พระราชบญัญติัเคร่ืองหมายการคา้ พ.ศ. 2534  มาตรา 6 วางหลกัไวว่้า เคร่ืองหมายการคา้อนัพึงรับจดทะเบียนได้
ตอ้งไม่เป็นเคร่ืองหมายการคา้ท่ีเหมือนหรือคลา้ยกบัเคร่ืองหมายการคา้ท่ีบุคคลอื่นไดจ้ดทะเบียนไวแ้ลว้ และตอ้ง
ไม่เป็นเคร่ืองหมายการคา้ท่ีเหมือนหรือคล้ายจนอาจท าให้ประชาชนสับสนหลงผิดในความเป็นเจา้ของหรือ
แหล่งก าเนิดของสินค้าไม่ว่าจะจดทะเบียนแล้วหรือไม่ก็ตาม กฎหมายเคร่ืองหมายการค้าเป็นกฎหมายท่ีมุ่ง
ประสงคค์ุม้ครองผูบ้ริโภคอีกฉบบัหน่ึงซ่ึงหลกัการให้ความคุม้ครองแก่ผูบ้ริโภคมิให้หลงผิดในตวัเจา้ของสินคา้
หรือแหล่งก าเนิดนั้นมีความใกล้เคียงและเทียบเคียงได้กับกฎหมายคุ้มครองส่ิงบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์นั่นเอง  
หากไม่จ าเป็นตอ้งระบุค  านิยามแต่ตอ้งแกไ้ขเพ่ิมเติมกฎกระทรวงให้ชดัเจนถึงการป้องกนัการสับสนหลงผิดของ
ผูบ้ริโภค กรณีเช่นน้ีอาจท าให้การขึ้นทะเบียนส่ิงบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์ท่ีเหมือนหรือพอ้งกนัเป็นไปตามเจตนารมณ์
ของขอ้ตกลง TRIPs มากย่ิงขึ้น 
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4.  ปัญหาการให้ความคุ้มครองท่ีไม่เท่าเทียมกันท่ีเกิดขึ้นในกรณีการขึ้นทะเบียนส่ิงบ่งชี้ทาง
ภูมิศาสตร์ส าหรับสินค้าท่ัวไป กบัส่ิงบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ส าหรับสินค้าเฉพาะอย่าง 

 การให้ความคุม้ครองส่ิงบง่ช้ีทางภูมิศาสตร์ตามขอ้ตกลง TRIPs แบ่งออกเป็น 2 ระดบั4 ไดแ้ก่ 
(1) การให้ความคุ้มครองระดับธรรมดา เป็นการให้ความคุ้มส่ิงบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์ท่ีเป็นสินคา้

ทัว่ไปไม่ครอบคลุมไปถึงสินคา้จ าพวกไวน์และสุรา ซ่ึงมีหลกัการป้องกนัการใช้อนัเป็นเท็จหรือการก่อให้เกิด

ความสับสนหลงผิด ป้องกันการแข่งขันท่ีไม่เป็นธรรม รวมถึงการน าส่ิงบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์ไปใช้ให้เกิด                             

ความสับสนหลงผิด 

(2) การให้ความคุม้ครองระดบัพิเศษ เป็นการวางหลกัในเร่ืองของการให้ความคุม้ครองเพ่ิมเติม

ให้แก่ส่ิงบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์สินคา้ประเภทไวน์และสุรา ซ่ึงสินคา้เหล่าน้ีจะไดรั้บความคุม้ครองท่ีสูงกว่าสินคา้

ทัว่ไป5 โดยการให้ความคุม้ครองในระดบัพิเศษจะเขม้ขน้มากกว่าการให้ความคุม้ครองระดบัธรรมดา เน่ืองจาก

ตอ้งห้ามมิให้มีการใช้ส่ิงบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์แก่ไวน์และสุราท่ีไม่ได ้มีแหล่งก าเนิดในสถานท่ีท่ีไดแ้สดงไวด้ว้ย         

ส่ิงบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์นั้น ห้ามไม่ให้มีการใชช่ื้อ เคร่ืองหมาย หรือสัญลกัษณ์ในทางท่ีจะส่งผลกระทบต่อช่ือเสียง

และความนิยมของสินคา้ ห้ามไม่ให้มีการใชส่ิ้งบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์ท่ีมีความเหมือนหรือคลา้ยคลึงกนัในดา้นภาษา 

อีกทั้งจะให้ความคุม้ครองเฉพาะส าหรับสินคา้ไวน์และสุรา เป็นกรณีเร่ืองของการใช้ส่ิงบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์ท่ีมี

ลกัษณะเป็นการบ่งบอกถึงพ้ืนท่ีทางภูมิศาสตร์ท่ีมีช่ือเรียกเหมือนกนัให้สามารถกระท าไดแ้ต่จะตอ้งอยู่ภายใต้

เง่ือนไขท่ีประเทศสมาชิกไดก้ าหนดขึ้นบงัคบัใชเ้ป็นการภายในของแต่ละประเทศนั้นๆ 
จากท่ีได้กล่าวมาข้างต้นถึงการแบ่งระดับการให้ความคุ้มครองส่ิงบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์เน่ืองจากกลุ่ม

ประเทศโลกท่ีหน่ึงมีของสนใจในการให้ความคุ้มครองแก่ไวน์และสุราเป็นพิเศษจึงได้ผลกัดันการให้ความ
คุม้ครองส่ิงบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์แก่สินคา้ทั้งสองอยา่งเขม้งวด 
 การให้ความคุ้มครองในระดับธรรมดาแก่สินค้าทั่วไปเป็นเพียงการป้องกันการใช้อนัเป็นเท็จหรือ              
การก่อให้เกิดความสับสนหลงผิด และเป็นการป้องกนัไม่ให้เกิดการแข่งขนัทางการคา้ท่ีไม่เป็นธรรม แต่การให้
ความคุม้ครองในระดบัพิเศษส าหรับสินคา้ท่ีรัฐมนตรีประกาศก าหนด กล่าวได้ว่าจะห้ามไม่ให้ใช้ส่ิงบ่งช้ีทาง
ภูมิศาสตร์กับสินคา้เฉพาะอย่างท่ีไม่ได้มีแหล่งก าเนิดตามท่ีไดข้ึ้นทะเบียนไว ้โดยไม่ค านึงถึงว่าจะก่อให้เกิด          
ความสับสนหลงผิดหรือไม่ประการใด นอกจากน้ียงัห้ามไม่ให้ใชช่ื้อ เคร่ืองหมาย หรือสัญลกัษณ์ใดๆ กบัสินคา้
เฉพาะอยา่งนั้นดว้ย 
  แนวความคิดการขยายความคุ้มครองส่ิงบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์ให้ครอบคลุมสินคา้ทุกประเภทเน่ืองจาก              
จะท าให้สินคา้ทุกประเภทไดรั้บความคุม้ครองภายใตม้าตรฐานเดียวกนั และมีระดบัการคุม้ครองท่ีเท่าเทียมกนั   
จะก่อให้เกิดมาตรการทางกฎหมายท่ีปราศจากการเลือกปฏิบติัได ้ลดโอกาสของการก่อให้เกิดความสับสนหลงผิด
เก่ียวกบัแหล่งก าเนิดสินคา้ไดเ้ป็นอยา่งมาก 
 
 

 
4  จกัรกฤษ ์ควรพจน์ และบณัฑูร เศรษฐศิโรตม.์  (2551).  รายงานการวิจัยเร่ืองกฎหมายคุ้มครองส่ิงบ่งชีท้างภูมิศาสตร์และ                        
การส่งเสริมการส่งออกและการสร้างความเข้มแขง็ของชุมชนท้องถ่ิน. กรุงเทพฯ: ส านกังานกองทุนสนบัสนุนการวิจยั. หนา้ 9. 

5  ธนพจน เอกโยคะ. (2547). ค าอธิบายกฎหมายส่ิงบ่งชีท้างภูมิศาสตร์ (พิมพค์ร้ังท่ี 1). กรุงเทพฯ: ส านกัพิมพวิ์ญญูชน. หนา้ 89-93. 
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5. สรุป 
 จากท่ีกล่าวมาข้างต้นจะเห็นได้ว่า ข้อตกลง TRIPs เป็นมาตรฐานขั้นต ่าท่ีวางแนวทางการให้ความ
คุ้มครองส่ิงบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์ไวอ้ย่างกวา้ง โดยประเทศภาคีสมาชิกต้องรับเอามาตรฐานขั้นต ่าดังกล่าวมา 
อนุวัติการเป็นกฎหมายภายใน ส าหรับประเทศไทย การให้ความคุ้มครองแก่ Homonymous Geographical 
Indication ในข้อตกลง TRIPs มีใจความว่าส าหรับสินค้าไวน์และสุราผูป้ระกอบการท่ีได้ใช้ช่ือส่ิงบ่งช้ีทาง
ภูมิศาสตร์ท่ีมีลกัษณะเป็น Homonymous Geographical Indication จะตอ้งมีเง่ือนไขการจดทะเบียนเพื่อใหส้ามารถ
แยกแยะความแตกต่างของส่ิงบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์นั้นได ้และตอ้งค านึงถึงการให้ความเป็นธรรมแก่ผูผ้ลิตทุกฝ่าย 
และตอ้งไม่ท าให้ประชาชนสับสนหลงผิด  
 ส าหรับประเทศไทยไดมี้บญัญติัไวใ้นพระราชบญัญติัคุม้ครองส่ิงบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์ พ.ศ. 2546 และ
ก าหนดวิธีการปฏิบติัไวใ้นกฎกระทรวงก าหนดรายช่ือประเภทสินคา้เฉพาะอย่างและก าหนดหลกัเกณฑ์และ
วิธีการในการใชส่ิ้งบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์ท่ีเหมือนหรือพอ้งกนั พ.ศ. 2547 แต่บทบญัญติัดงักล่าวนั้นไดก้ าหนดเพียง
วิธีการปฏิบติัแก่ Homonymous Geographical Indication เพียงวิธีเดียวท าให้เกิดความไม่ยืดหยุน่และสร้างความไม่
เป็นธรรมแก่ผูผ้ลิตส่ิงบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์ได ้
 นอกจากน้ี ในอนาคตหากเวทีเจรจาการคา้ผลกัดนัให้เกิดการขยายความคุม้ครองส่ิงบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์
แก่สินคา้ทัว่ไป ประเทศไทยสามารถผลกัดนัให้สินคา้เกษตรและสินคา้ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินให้ไดค้วามคุม้ครองใน
ระดบัพิเศษดว้ย 
 

6. ข้อเสนอแนะ 
 จากการศึกษาในเร่ืองมาตรการทางกฎหมายส่ิงบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์ในกรณีการขึ้นทะเบียนส่ิงบ่งช้ีทาง
ภูมิศาสตร์ท่ีเหมือนหรือพอ้งกนัระหว่างกฎหมายไทยกบักฎหมายระหว่างประเทศกฎหมายต่างประเทศ จะเห็นได้
ว่าในกฎหมายระหว่างประเทศและกฎหมายต่างประเทศนั้นไดมี้การบญัญติัหลกัการ เง่ือนไขและการด าเนินการท่ี
แตกต่างไปจากหลักการท่ีก าหนดไวใ้นกฎกระทรวงก าหนดรายช่ือประเภทสินค้าเฉพาะอย่างและก าหนด
หลกัเกณฑแ์ละวิธีการในการใชส่ิ้งบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์ท่ีเหมือนหรือพอ้งกนั พ.ศ. 2547 ของไทย จึงท าให้มาตรการ
ดงักล่าวยงัไม่อาจให้ความคุม้ครองแก่ส่ิงบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์ท่ีเหมือนหรือพอ้งกนัไดอ้ยา่งครอบคลุมเพียงพอท่ีจะ
สร้างความเท่าเทียมและเป็นธรรมให้แก่ทุกฝ่ายท่ีเก่ียวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพได้ ซ่ึงจากการศึกษาและ
วิเคราะห์ถึงปัญหาดงักล่าวแลว้นั้น ผูวิ้จยัมีขอ้เสนอแนะในกรณีดงักล่าวดงัต่อไปน้ี 
  (1) เห็นควรให้มีการแกไ้ขเพ่ิมเติมกฎกระทรวงก าหนดรายช่ือประเภทสินคา้เฉพาะอย่างและก าหนด
หลกัเกณฑแ์ละวิธีการในการใชส่ิ้งบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์ท่ีเหมือนหรือพอ้งกนั พ.ศ. 2547 ให้มีความชดัเจนมากย่ิงขึ้น
ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของการเพ่ิมขอ้ความท่ีเหมาะสมเร่ืองการตีความค าว่าเหมือนหรือพอ้ง ขอบเขตของการให้
ความคุม้ครอง ขั้นตอนและกระบวนการในการขึ้นทะเบียน ตลอดจนวิธีการต่างๆ ท่ีก าหนดขึ้นเพ่ือลดปัญหาความ
สับสนหลงผิดในแหล่งภูมิศาสตร์ท่ีแทจ้ริงของส้ินคา้แก่ผูบ้ริโภคดว้ย ทั้งน้ี ก็เพ่ือให้การบงัคบัใช้กฎกระทรวง
ก าหนดรายช่ือประเภทสินคา้เฉพาะอย่างและก าหนดหลกัเกณฑ์และวิธีการในการใช้ส่ิงบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์ท่ี
เหมือนหรือพอ้งกนั พ.ศ. 2547 นั้นสามารถบงัคบัใชไ้ดจ้ริงอยา่งมีประสิทธิภาพ และเพ่ือให้มาตรการทางกฎหมาย
ฉบับดังกล่าวเป็นมาตรการท่ีให้ความคุ้มครองอย่างครอบคลุมและเพียงพอต่อการสร้างความเท่าเทียมโดย
ปราศจากการเลือกปฏิบติักบัผูท่ี้เก่ียวขอ้งทุกฝ่ายเพ่ือลดปัญหาความเล่ือมล ้าและการฉกฉวยโอกาสในทางการคา้ท่ี
น าไปสู่การแข่งขนัทางการคา้ท่ีไม่เป็นธรรมไดอ้ีกดว้ย 
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 (2) เห็นควรให้มีการบญัญตัิหลกัในเร่ืองของความเท่าเทียมขึ้นบงัคบัใชใ้นมาตรการทางกฎหมายท่ี
เก่ียวกบัการให้ความคุม้ครองส่ิงบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์ท่ีเหมือนหรือพอ้งกนั เพื่อให้มีความสอดคลอ้งกบัหลกัการ
ภายใตข้อ้ตกลงว่าดว้ยสิทธิในทรัพยสิ์นทางปัญญาเกี่ยวกบัการคา้อนัเป็นตน้ร่างของการบญัญตัิมาตรการ
ดงักล่าวขึ้นบงัคบัใชภ้ายในประเทศ ทั้งน้ี ก็เพ่ือให้การด าเนินการตามพนัธกรณีของไทยนั้นเป็นการด าเนินการท่ี
เป็นไปตามหลกัการมาตรฐานขั้นต ่าที่ขอ้ตกลงฉบบัดงักล่าวไดว้างไว ้และยงัเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการให้
ความคุม้ครองส่ิงบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์ของไทยให้ดีย่ิงขึ้นกว่าเดิมอีกดว้ย ซ่ึงการก าหนดรายละเอียดของการน าเอา
หลกัความเท่าเทียมน้ีมาบงัคบัใชอ้ย่างไร แบบไหน ลกัษณะใดนั้นเป็นเร่ืองท่ีควรจะท าการศึกษากนัต่อไปอย่าง
ละเอียดอีกคร้ัง 
  (3) เห็นควรให้มีการขยายความคุ้มครองส่ิงบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์ท่ีเหมือนหรือพ้องกันของไทยให้
ครอบคลุมไปถึงสินคา้ประเภทอื่นนอกเหนือจากไวน์ สุรา ขา้วและไหมตามขอ้ 1 แห่งกฎกระทรวงก าหนดรายช่ือ
ประเภทสินคา้เฉพาะอยา่งและก าหนดหลกัเกณฑแ์ละวิธีการในการใชส่ิ้งบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์ท่ีเหมือนหรือพอ้งกนั 
พ.ศ. 2547 โดยการเพ่ิมเติมกลไกการให้ความคุม้ครองส่ิงบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์ตามพระราชบญัญติัคุม้ครองส่ิงบ่งช้ี
ทางภูมิศาสตร์ เหตุเพราะประเทศไทยนั้นมีสินคา้ท่ีเป็นภูมิปัญญาทอ้งถ่ินเป็นจ านวนมากท่ีทั้งมีเอกลกัษณ์เฉพาะ  
มีคุณภาพ และมีความเช่ือมโยงกบัทอ้งถ่ินโดยตรงท่ีควรไดรั้บการคุม้ครอง ทั้งน้ี ก็เพ่ือเป็นการเพ่ิมมูลคา้สินคา้
ทอ้งถ่ินให้เป็นท่ีรู้จกัมากย่ิงขึ้น ตลอดจนขยายตลาดการคา้ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินของไทยไปสู่ตลาดโลก และยงัเป็น
การกระจายรายไดสู่้ชุมชนอยา่งทัว่ถึงอีกดว้ย 
  (4) เห็นควรก าหนดให้มีการส่งเสริมให้หน่วยงานต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการให้ความคุม้ครองส่ิงบ่งช้ีทาง
ภูมิศาสตร์ท่ีเหมือนหรือพอ้งกนันั้นจะตอ้งด าเนินงานโดยจดัให้มีการรณรงคใ์ห้ความรู้ความเขา้ใจแก่เจา้หน้าท่ี
หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง ส่ือมวลชน ตลอดจนประชาชนทัว่ไป เพ่ือให้มีความตระหนกัถึงความส าคญัของสินคา้ท่ีใช้
ส่ิงบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์ท่ีเหมือนหรือพอ้งกัน โดยส่งเสริมให้มีการปรับเปล่ียนทศันคติ ค่านิยมและพฤติกรรม 
เพ่ือให้หนัมาบริโภคสินคา้ภูมิปัญญาของไทยให้มากย่ิงขึ้น 
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บทคัดย่อ 
งานวิจยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาแนวคิด ทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบักระบวนการพิจารณาคดีอาญาของ     

ผูด้  ารงต าแหน่งทางการเมือง ศึกษาเปรียบเทียบหลกัการด าเนินกระบวนพิจารณาลบัหลงัจ าเลยตามกฎหมาย
ต่างประเทศกบักฎหมายไทย เพ่ือวเิคราะห์สภาพปัญหา และอุปสรรคในการบงัคบัใชก้ฎหมายตามพระราชบญัญติั
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าดว้ยวิธีพิจารณาคดีอาญาของผูด้  ารงต าแหน่งทางการเมือง พ.ศ. 2560 ท่ีมีผลกระทบต่อ 
การคุม้ครองสิทธิของจ าเลยในกระบวนการพิจารณาคดี เพ่ือเสนอแนะแนวทางแกไ้ขปัญหาในเร่ืองการคุม้ครอง
สิทธิของจ าเลยในคดีอาญาของผูด้  ารงต าแหน่งทางการเมืองให้ได้รับการคุ้มครองอย่างมีประสิทธิภาพตาม
หลกัการด าเนินคดีอาญาสากล การวิจยัน้ีเป็นการวิจยัทางเอกสาร และสรุปผลการวิเคราะห์ เพ่ือเป็นแนวทางใน
การเสนอแนะปรับปรุงกฎหมายดงักล่าวเพ่ือใหส้อดคลอ้งและเป็นไปตามเจตนารมณ์กบัพนัธกรณีระหวา่งประเทศ 

จากการศึกษาพบวา่ การพิจารณาคดีลบัหลงัจ าเลยเป็นขอ้ยกเวน้ของหลกัการพิจารณาคดีต่อหนา้ซ่ึงมี
ความสัมพนัธ์กบัสิทธิในการตรวจสอบพยานหลกัฐาน ซ่ึงถือเป็นองคป์ระกอบส าคญัของหลกัความเสมอภาคใน
กระบวนพิจารณาท่ีใหจ้ าเลยในคดีอาญามีสิทธิตามกฎหมายท่ีจะเขา้ร่วมการพิจารณาคดีดว้ยตนเอง จะพบวา่หากมี
การพิจารณาคดีลบัหลงัจ าเลย ยอ่มกระทบต่อสิทธิของจ าเลยท่ีจะไดรั้บพิจารณาคดีอยา่งเป็นธรรม ไดแ้ก่ สิทธิท่ีจะ
ได้รับพิจารณาคดีต่อหน้า ซ่ึงเป็นสิทธิอันสืบเน่ืองมาจากหลกัฟังความทุกฝ่ายซ่ึงเป็นมาตรฐานคุม้ครองใน                   
การด าเนินกระบวนพิจารณาอยา่งหน่ึง เพ่ือให้จ าเลยไดรั้บความเสมอภาคและความเป็นธรรมในการพิจารณาคดี 
โดยสิทธิท่ีจะไดรั้บการพิจารณาคดีอย่างเป็นธรรมน้ี ไดรั้บการบญัญติัรับรองไวใ้นพนัธกรณีระหว่างประเทศ 
ไดแ้ก่ กติการะหวา่งประเทศวา่ดว้ยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง ซ่ึงประเทศไทยไดเ้ขา้เป็นภาคีมีผลใหต้อ้ง
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ปฏิบติัตามพนัธกรณีดงักล่าว กล่าวคือ ในการพิจารณาคดีอาญา ตอ้งใหสิ้ทธิบุคคลซ่ึงตอ้งหาวา่กระท าผิดในการท่ี
จะไดรั้บหลกัประกนัขั้นต ่าในการต่อสูค้ดีโดยเสมอภาค  

ขอ้เสนอแนะจากการศึกษา ผูว้ิจยัจึงเสนอแนะแนวทางในการแกไ้ขเพ่ิมเติมพระราชบญัญติัประกอบ
รัฐธรรมนูญวา่ดว้ยวธีิพิจารณาคดีอาญาของผูด้  ารงต าแหน่งทางการเมือง พ.ศ. 2560 ในส่วนท่ีเก่ียวกบัหลกัประกนั
การคุม้ครองสิทธิของจ าเลย เพ่ือเป็นการคุม้ครองสิทธิของจ าเลยให้ไดรั้บการพิจารณาคดีอย่างเป็นธรรมและ
สามารถท่ีจะต่อสู้คดีไดอ้ย่างเท่าเทียมภายใตห้ลกัความเสมอภาค ทั้งน้ีเพ่ือให้สอดคลอ้งกบัมาตรฐานหลกัการ
พิจารณาคดีอาญาตามพนัธกรณีระหวา่งประเทศ 

 
ค าส าคญั:  สิทธิของจ าเลยทางอาญา, ความเสมอภาค, พนัธกรณีระหวา่งประเทศ, กติการะหวา่งประเทศวา่ดว้ย

สิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง 
 

ABSTRACT 
The aims of this research were to study the legal concepts and theories related to the criminal 

proceedings of persons holding political positions, to compare the legal concepts of the trial in the absence of the 
defendants in foreign countries and domestic, to analyze the situation and obstacles in enforcing laws under the 
Organic Act on Criminal Procedure for Holders of Political Positions B.E. 2560 that impact protecting for 
defendants right in the judicial process and to suggest solutions to the problem of protecting the rights of 
defendants in criminal cases of persons holding political positions to effectively protected in accordance under 
international criminal prosecution principles. For this research, this is documentary research and summarize the 
results of the analysis as a guideline suggesting improvements to the laws of Thailand to consistent and under the 
spirit of international obligations. 

The research found that the trial in absentia is an exception to the presence of the defendant during 
the trial, which involve the right to have examined deemed an essential element of procedural equality that gives 
meaning to the principle that criminal defendants are legally entitled to be personally present at their own trials, 
if the defendant does not present at trial, it will impact the right to a fair trial, including the right to be tried in his 
presences regarded the rights arising from the principle of bilateral hearing, which is one of fundamental rights 
in the criminal process to cause the defendant entitled to equality and fairness in the trial. Also, the right to a fair 
trial is a basic norm of international obligations, especially the International Covenant on Civil and Political 
Rights, which Thailand has become a party to the effect of its obligations, namely a person charged with a criminal 
offence shall be entitled to the right protection in full equality. 

The researcher suggests that should amend The Organic Act on Criminal Procedure for Persons 
Holding Political Positions B.E. 2560 in respect of condition and guarantees for protecting rights of criminal 
defendants aim at ensuring that accused persons entitled to a fair trial and able to defend himself under the 
principle of equality so as according to the principles of criminal justice established by international treaties. 

 

Keywords: Rights of Criminal Defendants, Equality, International Obligations, International Covenant on Civil 
and Political Rights 
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1. ความส าคัญและทีม่าของปัญหาวจัิย 
การพิจารณาคดีอาญาของผูด้  ารงต าแหน่งทางการเมืองในประเทศไทย ใชก้ระบวนการพิจารณาคดีท่ี

แตกต่างกบับุคคลทัว่ไปท่ีถูกกล่าวหาว่ากระท าความผิดอาญา เน่ืองจากการกระท าความผิดหรือทุจริตต่อหน้าท่ี
ของผูด้  ารงต าแหน่งทางการเมือง ซ่ึงเป็นผูมี้อ  านาจหนา้ท่ีในการใชอ้ านาจรัฐ และมกัเป็นผูมี้อิทธิพลซ่ึงสามารถเขา้
แทรกแซงการท างานของเจา้หน้าท่ีรัฐ เป็นเหตุให้มีอุปสรรคในกระบวนการพิจารณาคดีอาญาเป็นไปโดยไม่มี
ประสิทธิภาพเพียงพอ ดว้ยเหตุน้ี จึงไดมี้การตั้งแผนกคดีอาญาของผูด้  ารงต าแหน่งทางการเมืองข้ึนในศาลฎีกาเพ่ือ
พิจารณาคดีอาญาของผูด้  ารงต าแหน่งทางการเมืองโดยเฉพาะ โดยการพิจารณาคดีใชร้ะบบไต่สวนในการคน้หา
ความจริงต่างจากคดีอาญาทัว่ไปท่ีใชร้ะบบกล่าวหา 

ปัจจุบันได้มีการประกาศใช้พระราชบัญญติัประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีอาญาของ         
ผูด้  ารงต าแหน่งทางการเมือง มีการประกาศใชเ้ม่ือวนัท่ี 28 กนัยายน พ.ศ. 2560 โดยมีสาระส าคญัท่ีแตกต่างจาก
พระราชบัญญติัประกอบรัฐธรรมนูญว่าดว้ยวิธีพิจารณาคดีอาญาของผูด้  ารงต าแหน่งทางการเมือง พ.ศ. 2542    
ฉบบัเดิม กล่าวคือ ก าหนดใหศ้าลฎีกาแผนกคดีอาญาผูด้  ารงต าแหน่งทางการเมืองสามารถรับฟ้องและพิจารณาคดี
ลบัหลงัจ าเลยท่ีไม่มาศาลได ้ 

ประเด็นท่ีเป็นปัญหาเก่ียวกบัการบงัคบัใชก้ฎหมายตามพระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญวา่ดว้ยวิธี
พิจารณาคดีอาญาของผูด้  ารงต าแหน่งทางการเมือง พ.ศ. 2560 กล่าวคือ ปัญหาการด าเนินกระบวนการพิจารณาคดี
ลบัหลงัจ าเลย โดยมาตรา 27 ใหอ้  านาจศาลประทบัรับฟ้องคดีไวพิ้จารณาได ้แมจ้ะไม่ปรากฏผูถู้กกล่าวหาต่อหนา้
ศาล และตามมาตรา 28 ให้ศาลมีอ านาจพิจารณาคดีได้โดยไม่ต้องกระท าต่อหน้าจ าเลย กรณีดังกล่าว  
จะเห็นไดว้า่การพิจารณาคดีอาญาลบัหลงัจ าเลยตามกฎหมายฉบบัน้ี การบญัญติัและบงัคบัใชก้ฎหมายมีลกัษณะ
เป็นการจ ากดัสิทธิเสรีภาพของจ าเลยค่อนขา้งมาก ไม่เป็นไปตามหลกัการขั้นพ้ืนฐานในการคุม้ครองสิทธิจ าเลยใน
คดีอาญา ทั้ งเป็นการขดัหลกัการคุม้ครองสิทธิของจ าเลยตามพนัธกรณีระหว่างประเทศ ได้แก่ กติการะหว่าง
ประเทศวา่ดว้ยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง ซ่ึงเป็นสนธิสัญญาพหุภาคีดา้นสิทธิมนุษยชน กล่าวคือ เป็น
สนธิสญัญาท่ีมีรัฐมากกวา่สองรัฐข้ึนไปเขา้เป็นภาคีสนธิสัญญาท่ีสมชัชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ (United Nations 
General Assembly) ให้การรับรองเม่ือวนัท่ี 16 ธันวาคม พ.ศ. 2509  โดยมีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 23 มีนาคม พ.ศ. 
2551 ซ่ึงเป็น 1 ใน 7 สนธิสญัญาดา้นสิทธิมนุษยชนท่ีประเทศไทยเขา้ร่วมเป็นภาคี  

ประเทศไทยไดภ้าคยานุวติั (Accession) เขา้เป็นภาคีกติการะหว่างประเทศว่าดว้ยสิทธิพลเมืองและ
สิทธิทางการเมือง เม่ือวนัท่ี 29 ตุลาคม พ.ศ. 2539 และมีผลบงัคบัใชก้บัประเทศไทยเม่ือวนัท่ี 30 มกราคม พ.ศ. 
2540 ผลจากการเขา้เป็นภาคีสนธิสญัญา ท าใหป้ระเทศไทยตอ้งปฏิบติัตามพนัธกรณีท่ีส าคญั 4 ประการ ไดแ้ก่ การ
ประกนัให้เกิดสิทธิต่าง ๆ ตามท่ีระบุไวใ้นสนธิสัญญา การด าเนินการให้เกิดสิทธิตามท่ีรับรองไวใ้นสนธิสัญญา 
การเผยแพร่เน้ือหาของสิทธิตามสนธิสัญญาให้ประชาชนรับทราบ และการจัดท ารายงานผลการปฏิบัติตาม
สนธิสัญญา (ศูนยท์นายความเพื่อสิทธิมนุษยชน TLHR, 2558) ซ่ึงสนธิสัญญาฉบบัน้ี ถือเป็นกฎหมายระหว่าง
ประเทศหลกัดา้นการคุม้ครองสิทธิมนุษยชนในการด าเนินคดีอาญา บทบัญญติัท่ีปรากฏในกฎหมายระหว่าง
ประเทศน้ี ถือวา่เป็นมาตรฐานสากลของการคุม้ครองสิทธิของบุคคลในการด าเนินคดีอาญาในปัจจุบนั 

หลกัคุม้ครองสิทธิของบุคคลตามหลกัสิทธิมนุษยชนท่ีบญัญติัไวใ้นกติการะหวา่งประเทศวา่ดว้ยสิทธิ
พลเมืองและสิทธิทางการเมือง ครอบคลุมถึงการคุม้ครองสิทธิของจ าเลยในฐานะเป็นปัจเจกบุคคลท่ีพึงไดรั้บ               
การปฏิบัติอย่างเป็นธรรมและเสมอภาคตามกฎหมาย มีสาระส าคญักล่าวคือ บุคคลทุกคนย่อมเสมอภาคใน                 
การพิจารณาของศาลและตุลาการ ในการพิจารณาคดีอาญาอนับุคคลต้องหาว่ากระท าผิด หรือการพิจารณา                    
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ขอ้พิพาททางสิทธิและหนา้ท่ีของตน ทุกคนยอ่มมีสิทธิไดรั้บการพิจารณาอยา่งเป็นธรรม และเปิดเผยในศาลท่ีมี
อ านาจมีอิสระและเป็นกลางซ่ึงจดัตั้งข้ึนตามกฎหมาย จ าเลยยอ่มมีสิทธิไดรั้บการสันนิษฐานเป็นผูบ้ริสุทธ์ิจนกวา่
จะพิสูจน์ไดว้า่กระท าผิดตามกฎหมาย และในการพิจารณาคดีอาญาซ่ึงบุคคลถูกหาวา่กระท าผิด บุคคลทุกคนยอ่ม
มีสิทธิท่ีจะไดรั้บหลกัประกนัขั้นต ่าอยา่งเสมอภาค กล่าวคือ สิทธิท่ีจะไดรั้บการพิจารณาต่อหนา้ และสิทธิท่ีจะ
ต่อสู้คดีโดยตนเองหรือผ่านทางทนายความของตน และสิทธิท่ีจะไดรั้บการแจง้ให้ทราบถึงสิทธิในการมีผูช่้วย
เหลือดา้นกฎหมายโดยไม่มีค่าใชจ่้าย ถา้ไม่อาจรับภาระค่าใชจ่้ายได ้

นอกจากน้ี ในการใหศ้าลมีอ านาจด าเนินกระบวนพิจารณาลบัหลงัจ าเลยไดย้งัเป็นการกระทบสิทธิของ
จ าเลยท่ีจะไดต้รวจสอบพยานหลกัฐาน ซ่ึงเหล่าน้ีนับเป็นปัญหาและอุปสรรคต่อการคุม้ครองสิทธิเสรีภาพของ
จ าเลยในการไดรั้บการพิจารณาคดีท่ีเป็นธรรม 

จากสภาพปัญหาดงักล่าวมาน้ี ผูว้ิจยัจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาปัญหาเก่ียวกบัการพิจารณาคดีอาญา   
ลบัหลงัจ าเลยของผูด้  ารงต าแหน่งทางการเมือง โดยน ามาศึกษาวิเคราะห์เปรียบเทียบกับแนวคิด ทฤษฎีและ
หลกัการพิจารณาคดีอาญาตามกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาของไทย ตามกฎหมายของต่างประเทศ และตาม
พนัธกรณีระหวา่งประเทศดา้นการคุม้ครองสิทธิมนุษยชนในกระบวนการยติุธรรม ทั้งน้ี เพ่ือหาแนวทางแกไ้ขให้
การคุม้ครองสิทธิจ าเลยในคดีอาญาของผูด้  ารงต าแหน่งทางการเมืองใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานสากลและสอดคลอ้ง
ตามพนัธกรณีระหวา่งประเทศวา่ดว้ยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมืองท่ีบญัญติัรับรองคุม้ครองสิทธิของบุคคล
ในกระบวนการยติุธรรมทางอาญา เพ่ือให้จ าเลยไดรั้บพิจารณาคดีอยา่งเป็นธรรม และให้การด าเนินคดีอาญากบั 
ผูด้  ารงต าแหน่งทางการเมืองมีมาตรฐานในการคุม้ครองสิทธิจ าเลยท่ีชดัเจน โดยไม่ท าให้เกิดความลกัลัน่หรือ
ปฏิบติัไม่เท่าเทียมกนั ซ่ึงจะท าใหเ้กิดความเป็นธรรมในการด าเนินกระบวนยติุธรรมทางอาญาของไทย 
 

2. วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

(1) เพื่อศึกษาแนวคิด ทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกับกระบวนการพิจารณาคดีอาญาของผูด้  ารงต าแหน่งทาง
การเมือง 

(2) เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบหลักการพิจารณาคดีอาญาลับหลังจ าเลยตามกฎหมายต่างประเทศกับ
กฎหมายไทย 

(3) เพื่อวิเคราะห์สภาพปัญหา และอุปสรรคในการบงัคบัใชก้ฎหมายตามพระราชบญัญติัประกอบ
รัฐธรรมนูญวา่ดว้ยวิธีพิจารณาคดีอาญาของผูด้  ารงต าแหน่งทางการเมือง พ.ศ. 2560 ท่ีมีผลกระทบต่อการคุม้ครอง
สิทธิของจ าเลยในกระบวนการพิจารณาคดีอาญาของผูด้  ารงต าแหน่งทางการเมือง 

(4) เพื่อเสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหาในเร่ืองการคุม้ครองสิทธิของจ าเลยในคดีอาญาของผูด้  ารง
ต าแหน่งทางการเมืองใหไ้ดรั้บการคุม้ครองอยา่งมีประสิทธิภาพตามหลกัการด าเนินคดีอาญาสากล และสอดคลอ้ง
กบัพนัธกรณีระหวา่งประเทศ 

 

3. เอกสารและงานวจัิยทีเ่กี่ยวข้อง 
 3.1 แนวคดิ ทฤษฎแีละหลกัการทีเ่กีย่วกบัการพจิารณาคดอีาญา 
 หลกัการคน้หาความจริง เป็นสาระส าคญัในการด าเนินคดีอาญา เน่ืองจากเป็นการน าตวับุคคลผูถู้ก
กล่าวหาวา่กระท าความผิดเขา้สู่กระบวนการทางอาญาเพ่ือพิสูจน์ความผิดและน าตวัไปลงโทษตามกฎหมายนั้น 
ย่อมกระทบต่อสิทธิหรือเสรีภาพของบุคคล การด าเนินคดีอาญาจึงจ าเป็นตอ้งมีการคน้หาความจริง เพื่อน าตวั
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ผูก้ระท าความผิดท่ีแท้จริงมาลงโทษ และเพื่อเป็นการป้องกันความผิดพลาดอนัส่งผลให้มีการปรักปร าหรือ
ด าเนินคดีแก่ผูบ้ริสุทธ์ิ (ชาติ ชยัเดชสุริยะ และ ณฐัวสา ฉตัรไพฑูรย,์ 2541) 
 หลกัการฟังความทุกฝ่าย เป็นหลกัความยุติธรรมตามธรรมชาติ (Natural Justice) แต่เดิมเป็นหลกั
ในทางกฎหมายวิธีพิจารณาของศาล และใชบ้งัคบัในกรณีท่ีไม่มีกฎหมายบญัญติัไวห้รือบญัญติัไวไ้ม่เพียงพอ               
ซ่ึงหลกัการดงักล่าวน้ีถือปฏิบติัมาเป็นเวลานานแลว้ ถือเป็นมาตรการขั้นต ่าสุดในการคุม้ครองสิทธิของประชาชน 
หลกัการน้ีมีตน้ก าเนิดมาจากมหาบตัร (Magna Carta) ของประเทศองักฤษ (กมลชยั รัตนสกาววงศ์, 2530) โดยยดึ
แนวความคิดท่ีว่าอะไรคือ ส่ิงท่ีถูกท่ีควรและอะไรคือส่ิงท่ีไม่ถูกตอ้ง โดยเห็นว่าในสังคมมีหลกัเกณฑท่ี์ถูกและ                
ผิดเป็นภาวะวิสัย (Objective) ท่ีไม่เปล่ียนแปลงไปตามกาลเวลาและสถานท่ี และมนุษยส์ามารถท่ีจะค้นพบ
กฎเกณฑท่ี์ถูกผิดนั้นไดด้ว้ยเหตุผลท่ีไดรั้บจากการฟังความทั้งสองฝ่ายนัน่เอง และจากบทบญัญติัดงักล่าวน้ี ท าให้
การวินิจฉัยขอ้พิพาทของศาลตอ้งยึดถือหลกัความยติุธรรมตามธรรมชาติอยา่งเคร่งครัด (กูเ้กียรติ เมืองสง, 2550) 
ศาลจะตอ้งเปิดโอกาสให้คู่ความแต่ละฝ่ายไดท้ราบขอ้อา้ง ขอ้เถียง ตลอดจนพยานหลกัฐานสนบัสนุนขอ้โตแ้ยง้
ของตน โดยศาลจะตอ้งใหฝ่้ายจ าเลยทราบค าฟ้องและพยานหลกัฐานประกอบค าฟ้อง ตลอดจนมีโอกาสใหก้ารแก้
ขอ้กล่าวหาและเสนอพยานหลกัฐานสนบัสนุนค าใหก้ารของตน 
 หลกัการพิจารณาคดีต่อหนา้จ าเลย เป็นหลกัการหน่ึงในสิทธิในการไดรั้บการพิจารณาคดีท่ีเป็นธรรม 
ซ่ึงถูกรับรองไวใ้นขอ้ 14 (1) ของกติการะหวา่งประเทศวา่ดว้ยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง (International 
Covenant on Civil and Political Rights)  ถือเป็นสิทธิของจ าเลยท่ีส าคญัท่ีสุดในการด าเนินคดีอาญา เพื่อให้จ าเลย
ไดมี้โอกาสตรวจสอบความน่าเช่ือถือของพยานโดยเฉพาะ สังเกตอากปักริยาของพยาน ซ่ึงตามมาตรา 172 แห่ง
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ก็ไดบ้ญัญติัรับรองสิทธิของจ าเลยท่ีจะไดเ้ผชิญหน้ากบัพยานเอาไว ้
(พนิดา เศวตสุนทร, 2539) ซ่ึงมีหลกัว่าการพิจารณาคดีจะตอ้งกระท าต่อหน้าจ าเลย ดังนั้นในการพิจารณาคดี      
ทุกนัดจ าเลยจะตอ้งอยู่ในห้องพิจารณาเพ่ือรับฟังการพิจารณาดว้ย ยกเวน้ในบางกรณีตามท่ีกฎหมายก าหนดซ่ึง
ศาลสามารถพิจารณาคดีโดยไม่ตอ้งมีจ าเลยอยู่ในห้องพิจารณาได้ เพ่ือเป็นการรับประกันว่าจ าเลยจะไดรั้บรู้
กระบวนพิจารณาทั้งหมดรวมทั้งมีโอกาสแกต้่างในเร่ืองท่ีเป็นผลร้ายต่อตนเองดว้ย 
 3.2 แนวคดิการด าเนินกระบวนพจิารณาลบัหลงัจ าเลย 
 การพิจารณาคดีอาญาโดยไม่มีตวัจ าเลย ในภาษาละตินเรียกวา่ Trial in absentia ซ่ึงในปัจจุบนัมีการใช้
วธีิพิจารณาลบัหลงัจ าเลย เพ่ือแกปั้ญหาท าใหศ้าลสามารถพิจารณาคดีต่อไปไดโ้ดยไม่หยดุชะงกั โดยเฉพาะในคดี
ท่ีจ าเลยประวิงการพิจารณาดว้ยการหลบหนี หรือไม่มาปรากฏตวัในศาล ซ่ึงเป็นการยกเวน้หลกัการพิจารณาและ
สืบพยานท่ีตามปกติศาลตอ้งกระท าต่อหนา้จ าเลย โดยในอดีตนั้นวธีิพิจารณาคดีลบัหลงัสามารถด าเนินการไปโดย
ไม่ตอ้งมีฝ่ายผูถู้กกล่าวหาอยูใ่นศาลเลย ทั้งตวัจ าเลย หรือแมก้ระทั้งผูแ้ทนคดีฝ่ายจ าเลย (อุดม รัฐอมฤต, 2562) 
 เหตุท่ีให้จ าเลยตอ้งปรากฏตวัอยูใ่นระหวา่งการพิจารณา เพ่ือให้จ าเลยไดรั้บทราบการกล่าวหา และมี
สิทธิตรวจสอบพยานหลกัฐาน และสามารถน าเสนอพยานของตนเพ่ือหกัลา้งพยานฝ่ายโจทก์ได ้หากจ าเลยไม่ได้
เขา้ร่วมในการพิจารณาแลว้ ย่อมเป็นการยากท่ีจ าเลยจะมีโอกาสท่ีจะโตแ้ยง้คดัคา้นการน าเสนอพยานหลกัฐาน
ของโจทก ์ดว้ยเหตุน้ีเอง การท่ีจะพิจารณาโดยไม่มีตวัจ าเลยในคดีอาญา จึงตอ้งเป็นขอ้ยกเวน้และเป็นเหตุจ าเป็นท่ี
ไม่มีผลกระท าต่อสิทธิจ าเลยในการต่อสู้คดีหรือคดัคา้นพยานหลกัฐานของโจทก์จนเกินสมควร (ณรงค ์ใจหาญ, 
2560) ในการพิจารณาจ าเลยจึงตอ้งมาปรากฏตวัในศาลทุกนดัท่ีมีการสืบพยาน ซ่ึงการมาปรากฏตวัในการพิจารณา 
ถือเป็นหลกัการท่ีให้ความคุม้ครองจ าเลยว่า หากจ าเลยไม่อยู่ในการพิจารณาแลว้การพิจารณาจะด าเนินต่อไป
ไม่ได ้เวน้แต่จะเขา้ขอ้ยกเวน้ตามท่ีกฎหมายก าหนดไว ้
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4. วธีิด าเนินการวจัิย  
 วิธีการศึกษางานวิจยัน้ีเป็นการวิจยัเอกสาร (Documentary Research) โดยศึกษาคน้ควา้และวิเคราะห์
รวบรวมขอ้มูลจากเอกสารต่าง ๆ ได้แก่ ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา พระราชบัญญติัประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าดว้ยวิธีพิจารณาคดีอาญาของผูด้  ารงต าแหน่งทางการเมือง พ.ศ. 2560 หนังสือต าราทางวิชาการ  
วิทยานิพนธ์ งานวิจยั บทความ วารสารทางกฎหมาย และเอกสารอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง ตลอดจนศึกษาเปรียบเทียบ
กฎหมายต่างประเทศท่ีเก่ียวขอ้งในเร่ืองดงักล่าว ไดแ้ก่ กฎหมายภายในของสาธารณรัฐฝร่ังเศส ประเทศองักฤษ 
และประเทศญ่ีปุ่น และกฎหมายระหว่างประเทศ ได้แก่ กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิ
ทางการเมือง โดยน ามาวเิคราะห์เปรียบเทียบกบัหลกักฎหมายไทย เพ่ือหาแนวทางท่ีเหมาะสมในการแกไ้ขปัญหา
ดงักล่าว 
 

5. ผลการวจัิย 
 กระบวนการพิจารณาคดีอาญาของผูด้  ารงต าแหน่งทางการเมืองในประเทศไทย พบวา่ใชร้ะบบไต่สวน
ในการคน้หาความจริง ซ่ึงต่างจากคดีอาญาทัว่ไปซ่ึงใชร้ะบบกล่าวหา โดยมีคณะกรรมการ ป.ป.ช. เป็นผูส้อบสวน 
และส่งเร่ืองให้อยัการสูงสุดยื่นฟ้อง หรือ คณะกรรมการ ป.ป.ช. สามารถฟ้องคดีไดเ้อง โดยอาศยัอ านาจตาม
พระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญวา่ดว้ยวธีิพิจารณาคดีอาญาของผูด้  ารงต าแหน่งทางการเมือง พ.ศ. 2560 ท่ีให้
ศาลมีอ านาจพิจารณาลบัหลงัจ าเลยได ้เน่ืองจากผูด้  ารงต าแหน่งทางการเมืองมกัเป็นบุคคลผูมี้อ านาจหนา้ท่ีใน             
การใชอ้ านาจรัฐ และมีอิทธิพลซ่ึงสามารถเขา้แทรกแซงการท างานของเจา้หน้าท่ีรัฐ เป็นเหตุให้มีอุปสรรคใน                
การด าเนินคดีอาญาเป็นไปโดยไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอ ดว้ยเหตุน้ี วิธีการพิจารณาคดีดว้ยระบบกล่าวหาอย่าง
คดีอาญาทัว่ไปจึงไม่เหมาะสม และเป็นไปโดยล่าชา้ จึงไดมี้การน าแนวคิดการพิจารณาลบัหลงัจ าเลยมาใชใ้น             
การด าเนินกระบวนพิจารณาคดี เพ่ือแก้ปัญหากรณีท่ีจ าเลยหลบหนีหรือไม่มาปรากฏตวัต่อศาล โดยให้ศาล
พิจารณาคดีโดยไม่มีตวัจ าเลยได ้ซ่ึงถือวา่เป็นการยกเวน้หลกัการพิจารณาต่อหนา้จ าเลย  

ประเทศไทยไดน้ าแนวคิดการพิจารณาคดีลบัหลงัจ าเลยมาใชใ้นการด าเนินกระบวนพิจารณาคดีอาญา
ของผูด้  ารงต าแหน่งทางการเมือง ซ่ึงเป็นคดีท่ีส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและภาพรวมของประเทศ ดงันั้น เพ่ือให้
การพิจารณาคดีเป็นไปโดยรวดเร็ว กรณีจ าเลยไม่มาศาล หรือหลบหนีไม่เขา้สู่กระบวนการพิจารณาคดี ยอ่มส่งผล
กระทบต่อกระบวนการพิจารณาคดี (กูเ้กียรติ เมืองสง, 2550) ท าให้ศาลไม่สามารถด าเนินกระบวนพิจารณาคดี
ต่อไปได ้ไม่สามารถพิสูจน์ความผิดหรือความบริสุทธ์ิหรือน าตวัผูก้ระท าความผิดมาลงโทษไดใ้นท่ีสุด ท าให้มี
การน าแนวคิดเร่ืองการพิจารณาลบัหลงัจ าเลยมาใชใ้นประเทศไทย 

ระบบการพิจารณาคดีอาญาของผูด้  ารงต าแหน่งทางการเมืองตามกฎหมายต่างประเทศ ทั้งในประเทศท่ี
ใชร้ะบบกฎหมายลายลกัษณ์อกัษร (Civil Law) ไดแ้ก่ สาธารณรัฐฝร่ังเศส ประเทศญ่ีปุ่น และประเทศท่ีใชร้ะบบ
กฎหมายจารีตประเพณี (Common Law) ไดแ้ก่ ประเทศองักฤษ พบวา่แต่ละประเทศมีหลกัเกณฑใ์นการพิจารณา
คดีอาญาของผูด้  ารงต าแหน่งทางการเมืองแตกต่างกนัออกไปตามระบบกฎหมายและสภาพสงัคมของประเทศเป็น
ส าคญั 

จากการศึกษาพบวา่ สาธารณรัฐฝร่ังเศส ประเทศญ่ีปุ่น และประเทศองักฤษ ยึดหลกัการพิจารณาตอ้ง
กระท าต่อหนา้จ าเลยเป็นหลกัในการพิจารณาคดีอาญา ส่วนในการพิจารณาลบัหลงัจ าเลยนั้นถือเป็นขอ้ยกเวน้โดย
มีเง่ือนไขจ ากดัเฉพาะกรณีท่ีกฎหมายก าหนดให้พิจารณาลบัหลงัไดเ้ท่านั้น ทั้งน้ี แต่ละประเทศต่างก็มีมาตรการ
อนัเป็นการคุม้ครองสิทธิจ าเลยท่ีถูกพิจารณาลบัหลงัไวเ้ช่นเดียวกัน เน่ืองจากการพิจารณาลบัหลงัจ าเลยเป็น                 
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การกระทบสิทธิของจ าเลยค่อนขา้งมาก ไม่ว่าจะเป็นสิทธิไดโ้ตแ้ยง้คดัคา้นพยานหลกัฐานหรือสิทธิการไดรั้บ
พิจารณาคดีต่อหนา้ ดงันั้น การพิจารณาลบัหลงัจ าเลยจึงควรเป็นมาตรการสุดทา้ยท่ีน ามาใชใ้นการด าเนินกระบวน
พิจารณาคดีอาญา ซ่ึงตอ้งพิจารณาถึงพฤติการณ์ต่าง ๆ ในคดีประกอบดว้ย 

ปัญหาการพิจารณาลบัหลงัจ าเลยพระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญวา่ดว้ยวธีิพิจารณาคดีอาญาของ
ผูด้  ารงต าแหน่งทางการเมือง พ.ศ. 2560 มาตรา 27 บญัญติัใหอ้ านาจศาลประทบัรับฟ้องคดีไวพิ้จารณาได ้แมจ้ะไม่
ปรากฏผูถู้กกล่าวหาต่อหนา้ศาลในวนัยืน่ฟ้องคดี และมาตรา 28 บญัญติัใหศ้าลมีอ านาจพิจารณาคดีไดโ้ดยไม่ตอ้ง
กระท าต่อหน้าจ าเลย ย่อมเป็นการกระทบสิทธิของจ าเลยในการท่ีจะได้รับการพิจารณาคดีอย่างเป็นธรรม                    
อนัไดแ้ก่ หลกัการฟังความทุกฝ่าย และสิทธิท่ีจะไดรั้บการพิจารณาต่อหนา้ ซ่ึงถือเป็นสิทธิของจ าเลยท่ีส าคญัท่ีสุด
ในการด าเนินคดีอาญา เพ่ือให้จ าเลยไดมี้โอกาสตรวจสอบความน่าเช่ือถือของพยานโดยเฉพาะสังเกตอากปักริยา 
ของพยาน ซ่ึงตามมาตรา 172 แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาก็ได้บัญญติัรับรองสิทธิดังกล่าว 
(พนิดา เศวตสุนทร, 2539) โดยยอมใหมี้ขอ้ยกเวน้การพิจารณาคดีลบัหลงัจ าเลยอยา่งจ ากดัมาก 

ดงันั้น ในการพิจารณาคดีอาญา ศาลจึงตอ้งพิจารณาต่อหนา้จ าเลยเป็นหลกั โดยจะตอ้งใหโ้อกาสจ าเลย
ได้โต้แย ้งและแสดงหลักฐานสนับสนุนข้อโต้แย ้งของตน  อันเป็นหลักการของการฟังความทุกฝ่าย  
(วรรณชยั บุญบ ารุง, 2559) เพ่ือเป็นการรับประกนัว่าจ าเลยจะไดรั้บรู้กระบวนพิจารณาทั้งหมดรวมทั้งมีโอกาส              
แกต้่างในเร่ืองท่ีเป็นผลร้ายต่อตนเองดว้ย 
 การพิจารณาคดีอาญาลบัหลงัจ าเลยยอ่มกระทบต่อการคุม้ครองสิทธิจ าเลยอนัไดบ้ญัญติัรับรองไวใ้น
พนัธกรณีระหวา่งประเทศท่ีประเทศไทยไดเ้ขา้เป็นภาคี ไดแ้ก่ กติการะหวา่งประเทศวา่ดว้ยสิทธิพลเมืองและสิทธิ
ทางการเมือง ถือเป็นกฎหมายระหว่างประเทศด้านการคุม้ครองสิทธิมนุษยชนในการด าเนินคดีอาญา ซ่ึงมี
สาระส าคญัวา่ บุคคลยอ่มเสมอกนัในการพิจารณาของศาล และในการพิจารณาคดีอาญา บุคคลทุกคนซ่ึงตอ้งหาวา่
กระท าผิดยอ่มมีสิทธิไดรั้บหลกัประกนัขั้นต ่าโดยเสมอภาค หากพิจารณาขอ้บญัญติัในกติการะหว่างประเทศว่า
ดว้ยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง เห็นวา่เน้ือหาของการคุม้ครองสิทธิมนุษยชนในการด าเนินคดีอาญานั้น
สอดคลอ้งกบัทฤษฎีของหลกักระบวนการนิติธรรม ถือวา่เป็นมาตรฐานสากลของการคุม้ครองสิทธิของบุคคลใน
การด าเนินคดีอาญา  

ปัจจุบนัรัฐภาคีในประเทศต่าง ๆ ไม่ว่าจะใชร้ะบบวิธีพิจารณาความอาญาแบบกล่าวหาหรือไต่สวน 
ต่างก็ตอ้งปรับปรุงแกไ้ขระบบวิธีพิจารณาความอาญาของตนให้สอดคลอ้งกบัพนัธกรณีตามกฎหมายระหว่าง
ประเทศดงักล่าวน้ี (อุทยั อาทิเวช, ม.ป.ป.) ดงันั้น ในประเทศไทย หากเม่ือมีการด าเนินกระบวนพิจารณาคดีอาญา
ลบัหลงัจ าเลยแลว้ กฎหมายยอ่มตอ้งก าหนดใหมี้หลกัประกนัอนัเป็นการคุม้ครองสิทธิการต่อสู้คดีของจ าเลยดว้ย 
ซ่ึงตามพระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญว่าดว้ยวิธีพิจารณาคดีอาญาของผูด้  ารงต าแหน่งทางการเมือง พ.ศ. 
2560 พบว่ายงัไม่มีการก าหนดมาตรฐานท่ีสอดคลอ้งกับกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิ
ทางการเมือง ในการคุม้ครองใหจ้ าเลยไดรั้บการพิจารณาคดีอยา่งเป็นธรรมภายใตค้วามเสมอภาค 

 

6. อภิปรายผล  
ปัจจุบันการพิจารณาคดีอาญาของผูด้  ารงต าแหน่งทางการเมืองในประเทศไทยอาศัยอ านาจตาม

พระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญวา่ดว้ยวิธีพิจารณาคดีอาญาของผูด้  ารงต าแหน่งทางการเมือง พ.ศ. 2560 ซ่ึงมี
วธีิการด าเนินกระบวนพิจารณาท่ีแตกต่างจากคดีอาญาทัว่ไป โดยใหอ้ านาจศาลพิจารณาคดีลบัหลงัจ าได ้แมจ้ าเลย
จะไม่เคยมาปรากฏตวัต่อหนา้ศาลเลยก็ตาม ย่อมเป็นการกระทบต่อสิทธิจ าเลยในการไดรั้บพิจารณาคดีต่อหนา้ 
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(right to confront witness) ซ่ึงเป็นหน่ึงในสิทธิการไดรั้บพิจารณาคดีอย่างเป็นธรรม อนัไดบ้ญัญติัรับรองไวใ้น
กติการะหวา่งประเทศวา่ดว้ยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง (ปกป้อง ศรีสนิท, 2563) 

หลกัการพิจารณาตอ้งกระท าต่อหนา้จ าเลย เป็นหลกัการส าคญัท่ีมุ่งคุม้ครองสิทธิของจ าเลย เน่ืองจาก
ระบบวิธีพิจารณาคดีอาญามีจุดมุ่งหมายส าคญัท่ีจะคน้หาความจริงเพ่ือน าตวัผูก้ระท าความผิดท่ีแทจ้ริงมาลงโทษ 
(พิพฒัน์ จกัรางกูร, 2535) ดงันั้น กระบวนการด าเนินคดีในชั้นพิจารณา จึงควรให้ความส าคญักบัการปรากฏตวั
ของจ าเลยต่อหนา้ศาล เพ่ือให้จ าเลยมีส่วนร่วมในกระบวนพิจารณาของศาล เพ่ือรับทราบขอ้หาและมีโอกาสท่ีจะ
ตรวจสอบพยานหลกัฐาน ในอดีตกฎหมายประเทศไทยรักษาสิทธิในการพิจารณาต่อหนา้จ าเลยอยา่งเคร่งครัด 
และไม่ยอมใหจ้ าเลยปฏิเสธสิทธิดว้ย เวน้แต่เขา้ขอ้ยกเวน้ท่ีใหศ้าลมีอ านาจสืบพยานลบัหลงัจ าเลยได ้(คนึง ฦาชยั, 
2551) 

วธีิพิจารณาลบัหลงัจ าเลยไดมี้การน ามาใชใ้นการด าเนินกระบวนพิจารณาคดีทั้งในต่างประเทศและใน
ประเทศไทย เพ่ือแกปั้ญหากรณีท่ีจ าเลยหลบหนีหรือไม่มาปรากฏตวัต่อศาล โดยให้ศาลมีอ านาจพิจารณาคดีลบั
หลงัจ าเลยได ้ซ่ึงถือเป็นการยกเวน้หลกัการพิจารณาต่อหนา้จ าเลย พบวา่ ประเทศไทยไดมี้การน าแนวคิดเร่ืองการ
พิจารณาลบัหลงัจ าเลยมาใชใ้นการพิจารณาคดีอาญาของผูด้  ารงต าแหน่งทางการเมือง ซ่ึงเป็นคดีท่ีส่งผลกระทบ
ต่อเศรษฐกิจและสงัคมของประเทศ ท าใหรั้ฐตอ้งการปราบปรามผูก้ระท าความผิดอยา่งรวดเร็ว จึงก าหนดใหศ้าลมี
อ านาจพิจารณาลบัหลงัจ าเลยได้ โดยบัญญติัหลกัเกณฑ์ไวใ้นพระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธี
พิจารณาคดีอาญาของผู ้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง พ.ศ. 2560 กรณีจ าเลยไม่มาศาล หรือประวิงคดีด้วย                           
การหลบหนี ย่อมส่งผลกระทบต่อกระบวนการพิจารณาคดี ท าให้ศาลไม่สามารถด าเนินกระบวนพิจารณาคดี
ต่อไปได ้ท าให้ศาลตอ้งเล่ือนการพิจารณาคดีออกไป ส่งผลให้การด าเนินคดีเป็นไปโดยล่าชา้ ท าให้มีการพฒันา 
มาสู่หลกัการพิจารณาลบัหลงัจ าเลย เพ่ือใหก้ารด าเนินคดีเป็นไปดว้ยความสะดวกรวดเร็ว 

อย่างไรก็ตาม แมก้ารพิจารณาคดีลบัหลงัจ าเลยจะท าให้คดีเสร็จไปโดยรวดเร็วก็ตาม แต่ย่อมท าให้
วตัถุประสงคข์องการด าเนินคดีอาญาไม่บรรลุผลตามท่ีควร (อุดม รัฐอมฤต, 2562) เน่ืองจากส่ิงท่ีส าคญัท่ีสุดใน
การด าเนินคดีอาญา คือการไดม้าซ่ึงขอ้เท็จจริงท่ีถูกตอ้งตามความเป็นจริง เพื่อน าตวัผูก้ระท าความผิดท่ีแทจ้ริงมา
ลงโทษ ถือไดว้า่เป็นหวัใจส าคญัของการด าเนินคดีอาญา (ณรงค ์ใจหาญ, 2550) ความจริงท่ีไดม้านั้นซ่ึงก็ยอ่มตอ้ง
อยู่ภายใตห้ลกัการฟังความทุกฝ่ายดว้ย หากมีการพิจารณาลบัหลงัโดยฟังความขา้งเดียว และไม่เปิดโอกาสให้
จ าเลยไดโ้ตแ้ยง้คดัคา้นต่อสูค้ดีแลว้ ยอ่มจะเป็นการพิจารณาคดีท่ีไม่เป็นธรรมแก่จ าเลย ในดา้นของศาลเองก็จะท า
ให้ศาลมีขอ้มูลประกอบการตดัสินคดีไม่ครบถว้นรอบดา้น โดยถือว่าศาลขาดความเป็นอิสระในการตดัสินคดี               
ท าใหศ้าลมีโอกาสท่ีจะตดัสินคดีโดยผิดพลาดไดง่้าย ยอ่มกระทบต่อสิทธิของจ าเลยในการไดรั้บพิจารณาคดีอย่าง
เป็นธรรม ดว้ยเหตุผลท่ีกล่าวมาน้ี วิธีการพิจารณาลบัหลงัจ าเลยจึงควรน ามาใชเ้ป็นมาตรการสุดทา้ยโดยพิจารณา
จากพฤติการณ์ทั้งปวงแห่งคดีซ่ึงตอ้งค านึงถึงปัจจยัต่าง ๆ อยา่งรอบดา้น กล่าวคือ ตอ้งค านึงถึงเหตุผลอนัสมควร
หรือเหตุจ าเป็นเพ่ือประโยชน์แห่งความยติุธรรมท่ีจะมีการพิจารณาลบัหลงัจ าเลย รวมถึงพิจารณาถึงพฤติการณ์
ความร้ายแรงของขอ้หาความผิดในคดีประกอบดว้ย 

ในส่วนของประเทศไทย พบว่าการพิจารณาลบัหลงัจ าเลยในคดีอาญาตามพระราชบญัญติัประกอบ
รัฐธรรมนูญวา่ดว้ยการพิจารณาคดีอาญาของผูด้  ารงต าแหน่งทางการเมือง พ.ศ. 2560 กระทบต่อสิทธิการพิจารณา
คดีอยา่งเป็นธรรม และยงัเป็นการกระทบต่อการคุม้ครองสิทธิของจ าเลยเกินสมควร เน่ืองจาก ประเทศไทยไม่ได้
ปฏิบติัให้สอดคลอ้งกบักติการะหว่างประเทศว่าดว้ยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง อนัเป็นพนัธกรณีท่ีได ้            
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เข้าร่วมเป็นภาคีไว้ ซ่ึงหากจ าเลยไม่มาปรากฏตัวในการพิจารณา ย่อมท าให้เสียสิทธิในการตรวจสอบ
พยานหลกัฐาน ไดแ้ก่ การถามคา้น หรือโตแ้ยง้พยานหลกัฐาน จ าเลยก็ไม่อาจต่อสูค้ดีไดอ้ยา่งเป็นธรรม 

ดงันั้น เม่ือมีการพิจารณาคดีลบัหลงัจ าเลย กฎหมายควรค านึงถึงหลกัการคุม้ครองสิทธิขั้นพ้ืนฐานของ
จ าเลยดว้ย โดยการก าหนดหลกัประกนัอนัเป็นการคุม้ครองสิทธิแก่จ าเลย เพ่ือให้สอดคลอ้งเป็นไปตามกติกา
ระหวา่งประเทศวา่ดว้ยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมืองซ่ึงเป็นพนัธกรณีระหวา่งประเทศท่ีประเทศไทยไดเ้ขา้
ร่วมเป็นภาคี ซ่ึงประเทศท่ีเขา้เป็นภาคีต่างมีหนา้ท่ีตอ้งปฏิบติัให้สอดคลอ้งกบัพนัธกรณีดงักล่าวน้ี และเน่ืองจาก
การด าเนินกระบวนการยุติธรรมทางอาญามิได้มีจุดมุ่งหมายท่ีจะลงโทษผูก้ระท าความผิดเพียงอย่างเดียว                            
ในขณะเดียวกนักฎหมายตอ้งใหค้วามคุม้ครองสิทธิของจ าเลยดว้ย โดยเปิดโอกาสใหจ้ าเลยไดพิ้สูจน์ความบริสุทธ์ิ
ของตนเอง 
 

7. ข้อเสนอแนะ 
(1) เพ่ือเป็นการคุม้ครองสิทธิจ าเลย เม่ือมีการพิจารณาคดีลบัหลงัจ าเลย หากจะไม่กระทบต่อสิทธิของ

จ าเลยท่ีจะไดรั้บการพิจารณาคดีอย่างเป็นธรรมนั้น ควรก าหนดให้มีหลกัประกนัอนัเป็นการคุม้ครองสิทธิของ
จ าเลยในต่อสู้คดีไวด้้วย โดยบุคคลทุกคนซ่ึงตอ้งหาว่ากระท าผิดย่อมมีสิทธิท่ีจะได้รับหลกัประกันขั้นต ่าใน                  
การพิจารณาคดีอาญาโดยเสมอภาค ไดแ้ก่ สิทธิท่ีจะไดรั้บแจง้รายละเอียดเก่ียวกบัสภาพและเหตุแห่งความผิดท่ีถูก
กล่าวหา และสิทธิท่ีจะต่อสู้คดีดว้ยตนเอง หรือโดยผา่นผูช่้วยเหลือทางกฎหมายท่ีตนเลือก รวมถึงสิทธิท่ีจะไดรั้บ
แจง้ให้ทราบถึงสิทธิในการมีผูช่้วยเหลือทางกฎหมาย โดยปฏิบติัให้สอดคลอ้งเป็นไปตามกติการะหวา่งประเทศ
ว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง อนัถือว่าเป็นมาตรฐานสากลของการคุม้ครองสิทธิของบุคคลใน                  
การด าเนินคดีอาญา 

(2) ควรมีการเยยีวยาสิทธิจ าเลยท่ีถูกพิจารณาลบัหลงั เม่ือผูน้ั้นมาปรากฏตวัต่อศาล โดยใหจ้ าเลยมีสิทธิ
ได้รับการพิจารณาคดีใหม่ ทั้ งในประเด็นขอ้กฎหมายและประเด็นขอ้เท็จจริง ซ่ึงเป็นไปตามแนวทางของ
คณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ เพ่ือศาลจะไดรั้บฟังขอ้เท็จจริงและพยานหลกัฐานจากคู่ความ
ทุกฝ่าย ช่วยให้ศาลสามารถพิจารณาพิพากษาประเด็นแห่งคดีได้อย่างถูกตอ้งเป็นธรรม อนัเป็นส่วนหน่ึงของ
หลกัการฟังความทุกฝ่าย เพ่ือเป็นการเปิดโอกาสใหจ้ าเลยไดพิ้สูจน์ความบริสุทธ์ิของตนเอง 

(3) ควรให้สิทธิจ าเลยในการไดรั้บผูช่้วยเหลือทางกฎหมายในการเขา้ร่วมการพิจารณาแทน ซ่ึงรัฐมี
หนา้ท่ีตอ้งจดัหาผูช่้วยเหลือทางกฎหมายให้จ าเลย โดยการตั้งทนายความให้จ าเลยทุกคดีท่ีจ าเลยถูกพิจารณาลบั
หลงั ซ่ึงสิทธิในการมีผูช่้วยเหลือทางกฎหมายไดบ้ญัญติัรับรองไวใ้นกติการะหว่างประเทศว่าดว้ยสิทธิพลเมือง
และสิทธิทางการเมือง ถือเป็นหลกัส าคญัประการหน่ึงในการด าเนินคดีอาญาอนัเป็นสิทธิขั้นพ้ืนฐานของบุคคล 
ตามประมวลกฎหมายวธีิพิจารณาความอาญา และรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทยก็ไดบ้ญัญติัรับรองสิทธิของ
จ าเลยในการมีทนายความเป็นสิทธิในกระบวนการยติุธรรมอยา่งหน่ึง โดยรัฐพึงใหค้วามช่วยเหลือทางกฎหมายท่ี
จ าเป็นและเหมาะสมในการเขา้ถึงกระบวนการยติุธรรม รวมตลอดถึงการจดัหาทนายความให้  

 

8. กติติกรรมประกาศ 
ขอขอบพระคุณ ดร.รุ่งแสง กฤตยพงษ์ อาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์ท่ีไดใ้ห้ค  าปรึกษาในการจดัท า

วิทยานิพนธ์ฉบบัน้ี และ พลต ารวจตรี ดร.คมสัน สุขมาก และ ดร.ศิวพร เสาวคนธ์ ท่ีไดใ้ห้เกียรติมาด าเนินการ
สอบวทิยานิพนธ์ ตลอดจนใหค้ าแนะน า และขอ้คิดเห็นท่ีเป็นประโยชน์ต่อการจดัท าวทิยานิพนธ์ฉบบัน้ี 
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บทคัดย่อ 
 งานวิจยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาความเป็นมา แนวคิด ทฤษฎี ท่ีเก่ียวขอ้งกบัมาตรการทางกฎหมายใน
การรวบรวมพยานหลกัฐานทางวิทยาศาสตร์ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ตามกฎหมายไทยและ
กฎหมายต่างประเทศ เพ่ือวิเคราะห์ถึงปัญหาทางกฎหมายและอุปสรรคในการบงัคบัใชก้ฎหมายวิธีพิจารณาความ
อาญา และเพ่ือหาแนวทางในการปรับปรุงกฎหมายดงักล่าวให้สามารถบงัคบัใช้ไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพและ
สอดคลอ้งกบัหลกัสากล 
 ผลการศึกษาพบว่า การใช้ดุลพินิจในการรวบรวมพยานหลกัฐานทางวิทยาศาสตร์เขา้มาในส านวน
สอบสวน ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 131/1 นั้นไดก้ าหนดให้อ านาจพนกังานสอบสวน
ไวอ้ย่างกวา้ง ๆ ในการใชดุ้ลพินิจในการรวบรวมพยานหลกัฐาน โดยไม่มีแนวทางการบงัคบัใชก้ฎหมายอยา่ง
ชดัเจน อีกทั้งกฎหมายมิไดก้ าหนดขั้นตอนการตรวจสถานท่ีเกิดเหตุและวิธีการรักษาสถานท่ีเกิดเหตุไว ้มีเพียง
ระเบียบการต ารวจเก่ียวกบัคดีและค าสั่งส านักงานพิสูจน์หลกัฐานต ารวจเพียงเท่านั้น ซ่ึงเป็นกฎหมายท่ีมิไดมี้             
ผลบงัคบัใชอ้ย่างเคร่งครัด ดงันั้นจะเห็นไดว้่ากฎหมายเก่ียวกบัการรวบรวมพยานหลกัฐานทางวิทยาศาสตร์ใน 
การตรวจสถานท่ีเกิดเหตุของเจ้าหน้าท่ีต ารวจมีปัญหาอยู่หลายประการจึงต้องศึกษาเพ่ือหาแนวทางใน                          
การปรับปรุงพฒันาต่อไป 
 ขอ้เสนอแนะจากการศึกษาจึงไดเ้สนอแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา             
ความอาญา มาตรา131/1 ในส่วนท่ีเก่ียวกบัการใชดุ้ลพินิจของพนกังานสอบสวนในการรวบรวมพยานหลกัฐาน
ทางวิทยาศาสตร์และขั้นตอนในการตรวจสถานท่ีเกิดเหตุ อีกทั้งตามระเบียบการต ารวจเก่ียวกบัคดี และค าสั่ง
ส านกังานพิสูจน์หลกัฐานต ารวจนั้น มิไดมี้ฐานะเป็นบทบญัญติัแห่งกฎหมาย เช่นน้ีจึงควรมีการวางหลกักฎหมาย
โดยก าหนดเป็นบทบญัญติัแห่งกฎหมาย เพ่ือใหเ้กิดมาตรฐานและถูกตอ้งตามหลกัสากล 

 

ค าส าคญั:  พยานหลกัฐานทางวทิยาศาสตร์; การรวบรวมพยานหลกัฐานในคดีอาญา; อ านาจหนา้ท่ีของเจา้หนา้ท่ี
ต ารวจ; การตรวจสถานท่ีเกิดเหต ุ
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ABSTRACT 
 This research aims to study the background, concepts, and theories relating to legal measures on the 
collection of scientific evidence under Thai Criminal Procedure Code and foreign laws. The objectives are to 
analyze the legal problems and obstacles in implementing the Criminal Procedure Code and recommend the 
approach to improve such law to be more effective and consistent with the universal standard.  
 The research found that the exercise of discretion in collecting the scientific evidence into the inquiry 
files following the Criminal Procedure Code Section 131/1, which stipulates the authority of the inquiry officials 
in using discretion on evidence collection, is vague. Furthermore, the law does not specify the procedures on 
crime scene investigation and the preservation of the crime scene. There are only the police regulations relating 
to the cases and the Office of Forensic Science orders, which are not primary law and cannot be enforced as law 
accordingly. Thus, there are several discernable problems on the forensic evidence collection during the crime 
scene investigation by the police officers that needed to be addressed and studied for the improvement approaches.  
 Therefore, the recommendation of this research is to amend the Criminal Procedure Code Section 131/1 
on the parts related to the use of discretion by the inquiry officials regarding the collection of scientific evidence 
and the procedures on the investigation at the crime scene. Since the police regulations on the cases and the Office 
of Forensic Science orders do not have the legal status as a parent law, there should be the establishment of the 
legal principles to ensure the procedures are accurate and on par with universal standard. 
 
Keywords:  Scientific Evidence, Scientific Evidence Collection in Criminal Case, Authority of the Police 

Officers, Crime Scene Investigation. 
 

1. บทน า 
 การรวบรวมพยานหลกัฐานของเจา้หนา้ท่ีต ารวจเร่ิมตน้เม่ือมีการกระท าความผิดเกิดข้ึน สถานท่ีเกิดเหตุ
ถือเป็นจุดแรกท่ีเจ้าหน้าท่ีต้องด าเนินการตรวจสอบเพื่อรวบรวมพยานหลักฐานท่ีสามารถน ามาพิสูจน์ถึง                       
การกระท าผิดและตวัผูก้ระท าผิด อนัอาจกล่าวไดว้า่สถานท่ีเกิดเหตุเป็นกุญแจส าคญัอนัจะน าไปสู่การคล่ีคลายคดี 
การรวบรวมพยานหลกัฐานในการตรวจสถานท่ีเกิดเหตุตอ้งกระท าดว้ยความละเอียดรอบคอบ มีการรักษาสถานท่ี
เกิดเหตุ มีการตรวจเก็บพยานหลกัฐานท่ีถูกตอ้งตามหลกักฎหมาย โดยเจา้หนา้ท่ีต ารวจมีหนา้ท่ีในการรวบรวม
พยานหลกัฐาน ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 131 ซ่ึงกระบวนการในชั้นสอบสวนของ
เจา้หน้าท่ีต ารวจ โดยเฉพาะการรวบรวมพยานหลกัฐานของเจา้หน้าท่ีต ารวจนั้น ถือไดว้่าเป็นกระบวนการท่ีมี
ความส าคญัยิง่กวา่ในชั้นพนกังานอยัการและชั้นศาล เพราะอยูใ่นขั้นเร่ิมตน้ของกระบวนการยติุธรรม  
 การรวบรวมพยานหลกัฐานในชั้นสอบสวนของเจา้หนา้ท่ีต ารวจมิใช่เพียงเพ่ือจะรู้ตวัผูก้ระท าผิดและ
พิสูจน์ให้เห็นความผิดเท่านั้น แต่รวมถึงพยานหลกัฐานท่ีอาจพิสูจน์ถึงความบริสุทธ์ิของผูต้อ้งหาไดด้ว้ย การท่ี
ศาลจะลงโทษจ าเลยไดน้ั้น เจ้าหน้าท่ีต ารวจจะตอ้งรวบรวมพยานหลกัฐานให้มีน ้ าหนักรับฟังถึงระดบัท่ีศาล
ปราศจากขอ้สงสัยว่ามีการกระท าผิดเกิดข้ึนจริง และจ าเลยเป็นผูก้ระท าผิดนั้น แต่หากศาลมีความสงสัยตาม
สมควรวา่ จ าเลยไดก้ระท าผิดหรือไม่ ให้ยกประโยชน์แห่งความสงสัยนั้นให้แก่จ าเลย ตามประมวลกฎหมายวิธี
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พิจารณาความอาญา มาตรา 227 ดงันั้น เจา้หนา้ท่ีต ารวจจึงตอ้งรวบรวมพยานหลกัฐานให้ไดถึ้งระดบัปราศจาก            
ขอ้สงสยัเพ่ือใหศ้าลใชดุ้ลพินิจชัง่น ้ าหนกัพยานหลกัฐานลงโทษจ าเลย 
 อย่างไรก็ตาม การท่ีคดีอาชญากรรมท่ีเกิดข้ึนในปัจจุบันมีความรุนแรงและสลับซับซ้อนมากข้ึน                    
การคน้หาความจริงเพ่ือน าตวัผูก้ระท าผิดมาลงโทษจึงมีความยากล าบากกวา่ในอดีต แต่ในขณะเดียวกนัความรู้ทาง
วิทยาศาสตร์ก็ได้พฒันาไปอย่างมาก จนเป็นผลให้หลกัฐานทางวิทยาศาสตร์เป็นพยานหลกัฐานท่ีน่าเช่ือถือ
มากกวา่พยานบุคคลเพราะค าให้การของพยานบุคคลท่ีอาจเปล่ียนแปลงไดง่้ายเพราะข้ึนอยูก่บัตวับุคคล ต่างจาก
พยานหลกัฐานทางวทิยาศาสตร์ท่ีเป็นขอ้เท็จจริงท่ีไดจ้ากตวัของวตัถุพยานท่ีเปล่ียนแปลงไดย้าก 

มีตวัอยา่งคดีท่ีมีปัญหาในการรวบรวมพยานหลกัฐานทางวิทยาศาสตร์ในชั้นการตรวจสถานท่ีเกิดเหตุ              
ท่ีส่งผลกระทบท าให้คดีไม่เป็นธรรม เช่น ค าพิพากษาคดีแดงท่ี อ.3819/2550 คดีฆาตกรรมนายห้างทอง                      
ธรรมวฒันะ ท่ีไม่มีการรวบรวมพยานหลกัฐานอย่างครบถว้นในการตรวจสถานท่ีเกิดเหตุ ท าให้ตอ้งรวบรวม
พยานหลกัฐานทางวทิยาศาสตร์ถึงสามคร้ังโดยมีความเห็นต่างกนัออกไป จนมีผลใหพ้ยานหลกัฐานท่ีโจทกน์ าสืบ
นั้นไม่สามารถท าใหศ้าลเช่ือโดยปราศจากขอ้สงสยัวา่จ าเลยไดก้ระท าความผิดจริง ศาลจึงไม่สามารถลงโทษจ าเลย
ในความผิดตามฟ้องได้ หรือคดีในต่างประเทศ เช่น The People of the State of California v. Orenthal James 
Simpson (O.J. Simpson Case) โดยทนายความของจ าเลยแสดงใหเ้ห็นถึงการท่ีเจา้หนา้ท่ีเก็บหลกัฐานท่ีไม่ถูกตอ้ง
ตามหลกั โดยมีภาพเจา้หนา้ท่ีเก็บหลกัฐานโดยไม่ไดใ้ส่ถุงมือ ภาพหลกัฐานท่ีถูกบรรจุลงในถุงโดยไม่ไดปิ้ดฝา   
ซ่ึงอาจท าให้ผลตรวจผิดพลาดและง่ายต่อการสับเปล่ียน จึงเป็นเหตุให้ศาลพิพากษาให้ โอ.เจ.ซิมป์สัน หลุดพน้
จากขอ้กล่าวหาในคดีฆาตกรรมดงักล่าว จากกรณีคดีตวัอยา่งขา้งตน้แสดงถึงการสูญเสียคุณค่าของพยานหลกัฐาน
จากกระบวนการตรวจสถานท่ีเกิดเหตุ  

กฎหมายไทยไดมี้การแกไ้ขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา เพ่ือให้กระบวนการไดม้า
ซ่ึงพยานหลกัฐานทางวิทยาศาสตร์ในคดีอาญา มีประสิทธิภาพมากข้ึนโดยพระราชบญัญติัแกไ้ขเพ่ิมเติมประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา(ฉบบัท่ี 28) พ.ศ.2551 ได้บัญญติัมาตรการทางกฎหมายเก่ียวกับกระบวนการ
พิสูจน์ขอ้เท็จจริงดว้ยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ในชั้นสอบสวนในมาตรา 131/1 และในการตรวจพิสูจน์บุคคลได้
ก าหนดไวใ้นมาตรา 131/1 วรรคสอง และเม่ือพิจารณาประกอบกับระเบียบการต ารวจเก่ียวกับคดี ลกัษณะ 2                
การสืบสวนสอบสวน บทท่ี 2 การสืบสวนและตรวจสถานท่ีเกิดเหตุ และระเบียบการต ารวจเก่ียวกบัคดี ลกัษณะท่ี 8 
วา่ดว้ยการสอบสวน บทท่ี 2 เร่ืองอ านาจการสอบสวน และค าสั่งส านกังานพิสูจน์หลกัฐานต ารวจท่ีเก่ียวขอ้งแลว้
จะเห็นไดว้า่ยงัคงมีปัญหาในทางปฏิบติัในการรวบรวมพยานหลกัฐานทางวิทยาศาสตร์ในการตรวจสถานท่ีเกิด
เหตุของเจ้าหน้าท่ีต ารวจในไทย ดังนั้น เพ่ือศึกษาถึงสภาพปัญหาทางกฎหมายและทางปฏิบัติ จึงตอ้งศึกษา
เปรียบเทียบกฎหมายไทยกบักฎหมายต่างประเทศ ในดา้นบทบญัญติัแห่งกฎหมาย แนวคิด นิติวิธีต่าง ๆ และ
น าเสนอแนวทางพฒันามาตรการอย่างเป็นรูปธรรม ทั้งในส่วนการแกไ้ขเพ่ิมเติมกฎหมายหรือมาตรการอ่ืน ๆ               
ท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิภาพกบัประเทศไทย 
 

2. วตัถุประสงค์ของการศึกษา 

(1) เพ่ือศึกษาความเป็นมา แนวคิด ทฤษฎี รวมถึงหลกักฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัมาตรการทางกฎหมายใน
การรวบรวมพยานหลกัฐานทางวิทยาศาสตร์ และความส าคญัของการรวบรวมพยานหลกัฐานในชั้นการตรวจ
สถานท่ีเกิดเหตุ ตามกฎหมายไทย กฎหมายต่างประเทศ และผลงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
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(2) เพ่ือศึกษาปัญหากฎหมายไทยเปรียบเทียบกบักฎหมายต่างประเทศเก่ียวกบัมาตรการทางกฎหมาย
ในการรวบรวมพยานหลกัฐานทางวทิยาศาสตร์   

(3) เพื่อวิเคราะห์และเสนอแนวทางพฒันามาตรการทางกฎหมายในการรวบรวมพยานหลกัฐานทาง
วทิยาศาสตร์ ทั้งในส่วนการการแกไ้ขเพ่ิมเติมกฎหมายและระเบียบท่ีเก่ียวขอ้ง และเพ่ือแกไ้ขปัญหาในทางปฏิบติั
ซ่ึงสามารถน าไปใชป้ฏิบติัไดจ้ริงและเหมาะสมกบัประเทศไทย 
 

3. ขอบเขตของการศึกษา 
  ศึกษาถึงเร่ืองมาตรการทางกฎหมายในการรวบรวมพยานหลกัฐานทางวิทยาศาสตร์ตามประมวล
กฎหมายวธีิพิจารณาความอาญาโดยมุ่งศึกษาประเด็นการตรวจเก็บพยานหลกัฐานทางนิติวทิยาศาสตร์จากร่างกาย
ของผูต้อ้งหา ผูเ้สียหาย และผูท่ี้เก่ียวขอ้ง ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 131/1 วรรคสอง 
โดยศึกษาวิเคราะห์หลกักฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งจากประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา เปรียบเทียบกบัหลกั
กฎหมายของต่างประเทศ เพ่ือเสนอแนะมาตรการท่ีเหมาะสมในการใชเ้ป็นแนวทางแกไ้ขกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง 
 

4. วธีิการด าเนินการศึกษา 
  การศึกษาคร้ังน้ีใช้วิธีการวิจัยเอกสาร (Documentary Research) โดยศึกษาด้วยวิธีการคน้ควา้และ
รวบรวมจากหนงัสือต าราทางวิชาการ เอกสารทางวิชาการ วิทยานิพนธ์ งานวิจยั บทความ วารสารทางกฎหมาย 
และเอกสารอ่ืน ๆ ตลอดจนศึกษาเปรียบเทียบกฎหมายต่างประเทศท่ีเก่ียวขอ้งในเร่ืองดงักล่าว ไดแ้ก่ กฎหมายของ
ประเทศองักฤษ ประเทศสหรัฐอเมริกา และเครือรัฐออสเตรเลีย โดยน ามาวิเคราะห์เปรียบเทียบกบัหลกักฎหมาย
ไทยเพ่ือหาแนวทางแกไ้ขปัญหาท่ีเหมาะสมกบัลกัษณะของการวจิยัแต่ละประเภท หรือตามแต่ละสาขาท่ีเก่ียวขอ้ง 
 

5. ผลการวจัิย 
จากการศึกษาแนวความคิด ทฤษฎี และหลักการเก่ียวกับมาตรการทางกฎหมายในการรวบรวม

พยานหลกัฐานทางวิทยาศาสตร์ หลกักฎหมายเก่ียวขอ้ง ตลอดจนแนวความเห็นและค าพิพากษาของศาลพบวา่ 
พยานหลกัฐานทางวิทยาศาสตร์เป็นพยานหลกัฐานท่ีมีความน่าเช่ือถือและมีน ้ าหนกัหรือคุณค่าในเชิงพิสูจน์มาก
ชนิดหน่ึง ทั้ งพยานหลักฐานทางวิทยาศาสตร์นั้ นเป็นพยานหลักฐานท่ีมีความแน่นอน ยากแก่การแก้ไข
เปล่ียนแปลงแมจ้ะล่วงเลยเวลายาวนานเท่าใดก็ตาม โดยมาตรการทางกฎหมายในการรวบรวมพยานหลกัฐานทาง
วทิยาศาสตร์ตามประมวลกฎหมายวธีิพิจารณาความอาญา มีประเด็นท่ีไดท้ าการศึกษา ดงัน้ี 
 1. ปัญหาการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าท่ีต ารวจในการรวบรวมพยานหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ 
บทบญัญติัมาตรา 131 เป็นบทบญัญติัท่ีบญัญติัให้การรวบรวมพยานหลกัฐานเป็นดุลพินิจของเจา้หนา้ท่ีต ารวจท่ี
จะรวบรวมหรือไม่รวบรวมพยานหลักฐานใดเขา้มาในส านวนการสอบสวนก็ได้ เช่นเดียวกับดุลพินิจของ
เจา้หนา้ท่ีต ารวจในการมีอ านาจให้ตรวจพยานหลกัฐานทางวิทยาศาสตร์ช้ินใดหรือไม่ก็ไดต้ามมาตรา 131/1 ซ่ึง
เม่ือพิจารณาบทบญัญติัทั้งสองมาตราประกอบกนัแลว้ จึงเป็นกรณีท่ีกฎหมายใหอ้ านาจเจา้หนา้ท่ีต ารวจในการใช้
ดุลพินิจในการรวบรวมพยานหลกัฐานไวอ้ยา่งกวา้ง ๆ เท่านั้น 
 อีกทั้ง เม่ือพิจารณาประกอบกบัระเบียบการต ารวจเก่ียวกบัคดี ระเบียบการต ารวจเก่ียวกบัคดี ซ่ึงเป็น
ระเบียบการต ารวจในการสอบสวนคดีของเจ้าหน้าท่ีต ารวจ มีส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกับอ านาจเจ้าหน้าท่ีต ารวจใน                  
การรวบรวมพยานหลกัฐานและตรวจพิสูจน์บุคคล ปรากฏอยู่ใน ระเบียบการต ารวจเก่ียวกับคดี ลกัษณะท่ี 8                  
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ว่าดว้ยการสอบสวน บทท่ี 2 เร่ืองอ านาจการสอบสวน ขอ้ 207, ขอ้ 20, ขอ้ 225 โดยเฉพาะ ขอ้ 225(1) ท่ีก าหนด
เร่ืองการตรวจพิสูจน์บุคคล 
 แมว้่าประมวลระเบียบการต ารวจเก่ียวกับคดีจะได้ก าหนดแนวทางในการรวบรวมพยานวตัถุของ
เจา้หนา้ท่ีต ารวจ หากแต่ระเบียบดงักล่าวเป็นเพียงแนวทางและคู่มือในการปฏิบติังานเท่านั้น ยงัไม่มีมาตรการหรือ
สภาพบงัคบัในทางกฎหมายท่ีชดัเจน ซ่ึงเจา้หนา้ท่ีต ารวจมีดุลพินิจในการตรวจตวัผูเ้สียหาย หรือตรวจผูต้อ้งหาก็
ได ้ซ่ึงอาจท าใหเ้จา้หนา้ท่ีต ารวจใชดุ้ลพินิจท่ีขาดความละเอียดรอบคอบได ้อาจท าใหผู้ต้อ้งหาและผูเ้สียหายไม่ได้
รับความเป็นธรรม เน่ืองจากการใชดุ้ลพินิจรวบรวมพยานหลกัฐานของพนกังานสอบสวนเพียงฝ่ายเดียวในบางคดี
อาจเกิดการใช้ดุลพินิจผิดพลาดท าให้ส านวนการสอบสวนมีพยานหลกัฐานน้อย หรือไม่เพียงพอท่ีจะพิสูจน์
ความผิดหรือความบริสุทธ์ิของบุคคลใดได ้
 การรวบรวมพยานหลกัฐานทางวทิยาศาสตร์ในการตรวจพิสูจน์บุคคลตามมาตรา 131/1 วรรคสอง ท่ีเปิด
โอกาสให้เจา้พนักงานต ารวจใชดุ้ลพินิจในการรวบรวมพยานหลกัฐานในการตรวจพิสูจน์คือ การตรวจพิสูจน์
ตัวอย่างเลือด เน้ือเยื่อ ผิวหนัง เส้นผม หรือขน น ้ าลาย ปัสสาวะ อุจจาระ สารคัดหลัง่ สารพนัธุกรรม หรือ
ส่วนประกอบของร่างกายจากผูต้อ้งหา ผูเ้สียหาย หรือบุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง ซ่ึงเป็นการใหดุ้ลพินิจพนกังานสอบสวน
ในการพิจารณาถึงพยานหลกัฐานเพียงพอต่อการพิสูจน์ความผิดหรือความบริสุทธ์ิของผูต้อ้งหาและผูเ้สียหาย และ
จากการศึกษากฎหมายต่างประเทศ ท าให้ทราบว่ากฎหมายของประเทศไทยมิไดมี้การก าหนดการตรวจพิสูจน์
บุคคลไวอ้ยา่งละเอียดดงัเช่นกฎหมายต่างประเทศ 
 กฎหมายของประเทศองักฤษ มีการแยกประเภทของการตรวจหรือการเก็บตวัอยา่งจากร่างกายมนุษยไ์ว ้
2 ประเภท ตามมาตรา 65 ของ พระราชบญัญติัต ารวจและพยานหลกัฐานในคดีอาญา ค.ศ. 1984 (The Police and 
Criminal Evidence Act 1984) ได้แก่ การตรวจท่ีเป็นการล่วงล ้ าเขา้ไปในสิทธิทางร่างกายของบุคคล (Intimate 
Sample) และ การตรวจร่างกายท่ีไม่มีการล่วงล ้าเขา้ไปในสิทธิทางร่างกายหรือเป็นการล่วงล ้าเพียงเล็กนอ้ย (Non 
intimate Sample) เช่นเดียวกันกับ กฎหมายของประเทศออสเตรเลีย รัฐ Queensland มีการแยกประเภทของ                  
การตรวจหรือการเก็บตวัอย่างจากร่างกายมนุษยไ์ว ้2 ประเภทคือ Intimate Sample และ Non- Intimate Sample                
มีการให้ความหมายตามท่ีก าหนดไวใ้น Police Powers and Responsibilities Act 2000 ไดบ้ญัญติัถึงวิธีการทางนิติ
วิทยาศาสตร์ ไวใ้น Chapter 17 วิธีการทางนิติวิทยาศาสตร์ (Chapter 17 Forensic procedures) ไวโ้ดยละเอียด                 
อีกทั้ งกฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา ในการแสวงหาพยานหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ของประเทศ
สหรัฐอเมริกานั้นจะแทรกตวัอยู่ในบทบัญญติัเร่ืองการคน้ ซ่ึงกฎหมายได้ก าหนดหลกัในเร่ืองดงักล่าวไวใ้น
รัฐธรรมนูญฉบบัแกไ้ขเพ่ิมเติมคร้ังท่ี 4 (The Fourth Amendment) อีกทั้งยงัมีแนวทางค าพิพากษาฎีกาท่ีวางหลกัไว้
ซ่ึงการตรวจพิสูจน์บุคลไวห้ลายฎีกาดว้ยกนั 
 ดงัน้ี เม่ือพิจารณาเทียบกบักฎหมายต่างประเทศ ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 
131/1 มีเน้ือหาไม่คลอบคลุมหรือไม่ทนัต่อพฒันาการของอาชญากรรมและพฒันาการของเทคโนโลยีทางนิติ
วิทยาศาสตร์ ซ่ึงได้ก าหนดให้อ านาจพนักงานสอบสวนไวอ้ย่างกวา้ง ๆ ในการใช้ดุลพินิจในการรวบรวม
พยานหลกัฐาน โดยไม่มีแนวทางการบงัคบัใชก้ฎหมายอย่างชดัเจน อาจท าให้เจา้พนกังานต ารวจใชดุ้ลพินิจใน 
การรวบรวมไดไ้ม่ครบถว้น ซ่ึงอาจเป็นผลใหพ้ยานหลกัฐานท่ีมีความส าคญัในการพิจารณาคดีเกิดความเสียหาย 
 2. ปัญหาเก่ียวกบัขั้นตอนการตรวจสถานท่ีเกิดเหตุของเจา้หนา้ท่ีต ารวจในประเทศไทย เจา้หนา้ท่ีต ารวจ
มีหน้าท่ีในการใชดุ้ลพินิจในการรวบรวมพยานหลกัฐานทางวิทยาศาสตร์ ตามมาตรา131/1 วรรคแรก ซ่ึงมิไดมี้
การก าหนดขั้นตอนในการรวบรวมพยานหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ในการตรวจสถานท่ีเกิดเหตุไว ้อีกทั้ ง                        
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ยงัไม่ปรากฏบทบญัญติัเก่ียวกบัการตรวจและรักษาสถานท่ีเกิดเหตุในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาแต่
อยา่งใด มีเพียงก าหนดอยูใ่นระเบียบการต ารวจเก่ียวกบัคดี และค าสั่งส านกังานพิสูจน์หลกัฐานต ารวจท่ีเก่ียวขอ้ง 
หากแต่ไม่มีการก าหนดขั้นตอนในการเขา้ตรวจสถานท่ีเกิดเหต ุวา่ตอ้งท าเม่ือใด เวลาใด และมีขั้นตอนอยา่งไรบา้ง 
ซ่ึงตามระเบียบของส านักงานต ารวจ ก าหนดให้ข้ึนอยู่กับดุลพินิจของเจา้หน้าท่ีต ารวจในการขอให้เจา้หน้าท่ี
ช านาญการตรวจสถานท่ีเกิดเหตุเขา้ช่วยเหลือในการตรวจสถานท่ีเกิดเหตุเก็บพยานหลกัฐาน และถ่ายภาพสถานท่ี
เกิดเหตุหรือไม่ก็ได ้
 อีกทั้ งตาม ค าสั่งส านักงานพิสูจน์หลกัฐานต ารวจท่ี 548/2561 ลงวนัท่ี 11 ธันวาคม พ.ศ. 2561 เร่ือง 
แนวทางปฏิบติัเก่ียวกบัการตรวจสถานท่ีเกิดเหตุ ก าหนดใหป้ฏิบติัโดยไม่ชกัชา้ มิไดบ้อกวา่ตอ้งท าเม่ือใด ซ่ึงอาจ
ท าใหเ้กิดความล่าชา้ในการปฏิบติังานของเจา้หนา้ท่ีต ารวจได ้
 หากแต่ทั้งระเบียบการต ารวจเก่ียวกบัคดีและค าสั่งส านกังานพิสูจน์หลกัฐานต ารวจ เป็นเพียงแนวทาง
และคู่มือในการปฏิบติังานเท่านั้น ยงัไม่มีมาตรการหรือสภาพบงัคบัในทางกฎหมายท่ีชดัเจน โดยท่ีตามประมวล
กฎหมายวธีิพิจารณาความอาญาหรือตามกฎหมายล าดบัรองอ่ืนๆ มิไดมี้การบญัญติัเร่ืองน้ีไวโ้ดยเฉพาะ  
 จากการศึกษากฎหมายต่างประเทศ ท าให้ทราบวา่ในเร่ืองการตรวจสถานท่ีเกิดเหตุ ประเทศออสเตรเลีย
ไดมี้การก าหนดไวเ้ป็นกฎหมาย ซ่ึงเป็นระดบัพระราชบญัญติัเก่ียวกบัอ านาจและหนา้ท่ีของเจา้หนา้ท่ีต ารวจ คือ 
Police Powers and Responsibilities Act 2000 โดยมีการก าหนดอ านาจและหน้าท่ีของเจ้าหน้าท่ีต ารวจใน                       
การรวบรวมพยานหลกัฐานในการตรวจสถานท่ีเกิดเหตุดว้ย ซ่ึงบญัญติัอยูใ่น Chapter 7 วา่ดว้ย หมายคน้, การให้
ไดม้าซ่ึงเอกสาร, การเขา้ถึงภาพถ่ายดิจิทลัและขอ้มูลอ่ืนๆ, สถานท่ีเกิดเหตุ (Chapter 7 Search warrants, obtaining 
documents, accessing registered digital photos and other information, and crime scenes) หมวด 3 สถานท่ีเกิดเหตุ 
(Part 3 Crime scenes) ตั้งแต่มาตรา 163A ถึงมาตรา 179 โดยมีเน้ือหาบทบญัญติักฎหมายคลอบคลุม ทั้งค านิยาม
ของสถานท่ีเกิดเหตุ การก าหนดสถานท่ีให้เป็นท่ีเกิดเหตุ การไดรั้บอนุญาตเขา้ถึงสถานท่ีเกิดเหตุ การเร่ิมตน้
ก าหนดให้เป็นสถานท่ีเกิดเหตุ ความรับผิดชอบหลงัจากก าหนดสถานท่ีเกิดเหตุ การก าหนดขอบเขตของสถานท่ี
เกิดเหตุ ขอ้จ ากดัในการท่ีจะเขา้ไปในสถานท่ีเกิดเหตุ การเก็บรักษาพยานหลกัฐานใหอ้ยูใ่นสภาพท่ีดีและปลอดภยั 
อ านาจในการจดัการสถานท่ีเกิดเหตุ  อ านาจก ากับดูแลในสถานท่ีเกิดเหตุ การใช้อ านาจในท่ีเกิดเหตุท่ีเป็นท่ี
สาธารณะ 
 ดงัน้ี เม่ือพิจารณาเทียบกบักฎหมายต่างประเทศ ประเทศออสเตรเลียมีการก าหนดขั้นตอนการตรวจ
สถานท่ีเกิดเหตุไวโ้ดยละเอียดในกฎหมายล าดบัพระราชบญัญติั ต่างจากกฎหมายไทยท่ีมิไดมี้การบญัญติัเป็น
กฎหมาย มีเพียงเป็นระเบียบการต ารวจเก่ียวกบัคดีและค าสั่งส านักงานพิสูจน์หลกัฐานต ารวจท่ี 548/2561 เป็น
เพียงการก าหนดแนวทางปฏิบติั โดยเป็นการเปิดโอกาสให้เจา้หนา้ท่ีต ารวจสามารถใชดุ้ลพินิจไดอ้ยา่งเต็มท่ีใน
การปฏิบติัตามขั้นตอนการตรวจสถานท่ีเกิดเหตุท่ีก าหนดไวอ้ยา่งกวา้ง เช่นน้ีจึงน ามาสู่ความไม่เป็นธรรมได ้
 3. ปัญหาเก่ียวกบับทบญัญติัแห่งกฎหมาย 
 3.1 การรวบรวมพยานหลกัฐานทางวิทยาศาสตร์ให้เจา้หน้าท่ีต ารวจรวบรวมพยานหลกัฐานทุก
ชนิดเท่าท่ีสามารถจะท าไดน้ั้น ไดก้ าหนดไวอ้ยา่งกวา้ง ๆ ในการให้เป็นดุลพินิจของเจา้หนา้ท่ีต ารวจเพียงเท่านั้น 
การท่ีใหเ้จา้หนา้ท่ีต ารวจใชดุ้ลพินิจเพียงอยา่งเดียว โดยไม่มีการก าหนดขั้นตอนการปฏิบติัอยา่งเคร่งครัด จึงท าให้
เกิดช่องว่างทางกฎหมาย ซ่ึงอาจเป็นประโยชน์ต่อฝ่ายผูต้อ้งหาได้ กฎหมายมิได้มีการก าหนดการรวบรวม
พยานหลกัฐานจากการตรวจพิสูจน์บุคคล ไวโ้ดยละเอียดดงัเช่นในกฎหมายต่างประเทศ ท่ีมีการบญัญติักฎหมาย
ในระดบัพระราชบญัญติั ท่ีมีเน้ือหาเก่ียวขอ้งโดยละเอียด เช่น กฎหมายประเทศองักฤษไดมี้การก าหนดหลกัเกณฑ์
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ในการตรวจพิสูจน์บุคคลไวอ้ย่างละเอียด ในพระราชบญัญติัต ารวจและพยานหลกัฐานในคดีอาญา ค.ศ. 1984 
(The Police and Criminal Evidence Act 1984) และกฎหมายประเทศออสเตรเลีย รัฐ Queensland มีกฎหมายท่ี
เก่ียวขอ้ง คือ Police Powers and Responsibilities Act 2000 

กฎหมายไทยมีเพียงการก าหนดไวอ้ย่างกวา้ง ๆ เท่านั้นตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
อาญา มาตรา 131/1 วรรคสอง อีกทั้งยงัเป็นการก าหนดใหร้วบรวมเท่าท่ีจ าเป็นและสมควรแก่กรณี ซ่ึงเป็นการยาก
ในทางปฏิบติั แมว้่าจะมีระเบียบการต ารวจเก่ียวกบัคดีก าหนดแนวทางปฏิบติัของเจา้หน้าท่ีต ารวจไว ้แต่มิได้
ก าหนดไวอ้ย่างละเอียดว่าเจา้หน้าท่ีต ารวจตอ้งรวบรวมพยานหลกัฐานชนิดใดบ้าง อีกทั้ งระเบียบการต ารวจ
เก่ียวกบัคดีเป็นเพียงระเบียบของเจา้หนา้ท่ีต ารวจเท่านั้น มิไดเ้ป็นกฎหมายท่ีมีผลบงัคบัใชอ้ยา่งเคร่งครัด เช่นน้ีจึง
เป็นปัญหาในทางปฏิบติัอนัอาจก่อใหเ้กิดความไม่เป็นธรรมได ้
 3.2 ประเด็นการตรวจสถานท่ีเกิดเหตุและการรักษาสถานท่ีเกิดเหตุ ไม่มีบญัญติัไวโ้ดยเฉพาะใน
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา เม่ือไม่มีการก าหนดขั้นตอนในการเขา้ตรวจสถานท่ีเกิดเหตุ วา่ตอ้งท า
เม่ือใด เวลาใด และมีขั้นตอนอยา่งไรบา้ง แต่ให้เป็นไปตามระเบียบของส านกังานต ารวจแห่งชาตินั้น ข้ึนอยูก่บั
ดุลพินิจของเจา้หนา้ท่ีต ารวจ ซ่ึงอาจส่งผลเสียต่อรูปคดี และตามค าสัง่ส านกังานพิสูจน์หลกัฐานต ารวจท่ี 548/2561 
นั้นมิไดมี้การก าหนดไวโ้ดยละเอียดในแนวทางปฏิบติั เพียงแต่ก าหนดให้กระท าโดยไม่ชกัชา้ ซ่ึงอาจท าให้เกิด
ความล่าชา้แก่คดีได ้อีกทั้ง ทั้งระเบียบการต ารวจเก่ียวกบัคดีและค าสั่งส านกังานพิสูจน์หลกัฐานต ารวจ มิไดเ้ป็น
กฎหมายท่ีมีผลบงัคบัใชอ้ยา่งเคร่งครัด  
 จากการศึกษากฎหมายต่างประเทศ ท าให้ทราบว่ากฎหมายของประเทศไทยมิได้มีบทบัญญัติแห่ง
กฎหมายก าหนดหลกัการตรวจสถานท่ีเกิดเหตุและการรักษาสถานท่ีเกิดเหตุในกฎหมายฉบบัหลกัดงัเช่น ประเทศ
ออสเตรเลีย รัฐ Queensland ซ่ึงกฎหมายท่ีเก่ียวข้องคือ Police Powers and Responsibilities Act 2000 ในเร่ือง
เก่ียวกับถึงอ านาจและหน้าท่ีของเจา้หน้าท่ีต ารวจในการรวบรวมพยานหลกัฐานในการตรวจสถานท่ีเกิดเหตุ 
ปรากฎใน Chapter 7 Part 3 Crime scenes ซ่ึงจะเห็นไดว้า่เป็นหมวดท่ีบญัญติัโดยเฉพาะการตรวจสถานท่ีเกิดเหตุ 
รวมถึงมีหลกัในการรักษาสถานท่ีเกิดเหตุไวโ้ดยละเอียด 
 

6. ข้อเสนอแนะ 
  จากการศึกษาเก่ียวกับมาตรการทางกฎหมายในการรวบรวมพยานหลกัฐานทางวิทยาศาสตร์ตาม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ด้วยการน ากรอบแนวคิดทฤษฎีหลกัการรับฟังพยานหลกัฐานทาง
วิทยาศาสตร์ รวมถึงหลกัแนวคิดเร่ืองการสอบสวน การรวบรวมพยานหลกัฐาน การตรวจสถานท่ีเกิดเหตุ และ 
การวเิคราะห์เปรียบเทียบกบักฎหมายต่างประเทศ   
  ผูว้จิยัจึงเห็นควรให้แกไ้ขเพ่ิมเติมบทบญัญติัในกฎหมายวธีิพิจารณาความอาญา ดงัน้ี 
  1. ควรแกไ้ขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 131/1 เก่ียวกบัการก าหนดการ
รวบรวมพยานหลกัฐานทางวิทยาศาสตร์วา่ตอ้งรวบรวมพยานหลกัฐานทางวิทยาศาสตร์ชนิดใดบา้งโดยละเอียด 
จากเดิมท่ีมีบัญญติัไวอ้ย่างกวา้งๆไวใ้นระเบียบการต ารวจเก่ียวกับคดี ลกัษณะ 2 การสืบสวนสอบสวน และ
ระเบียบการต ารวจเก่ียวกบัคดี ลกัษณะท่ี 8 วา่ดว้ยการสอบสวน ทั้งน้ี ในเร่ืองการก าหนดรายละเอียดวา่เจา้หนา้ท่ี
ต ารวจตอ้งรวบรวมพยานหลกัฐานใดบา้ง เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมแก่คดี ให้เกิดมาตรฐานและถูกตอ้งตามหลกั
สากล เห็นควรให้มีการก าหนดไวโ้ดยละเอียดโดยบัญญัติเป็นกฎกระทรวง โดยให้อ านาจในการบัญญัติ
กฎกระทรวงไวต้ามมาตรา 131/1 
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  โดยเพ่ิมขอ้ความเป็นวรรคเพ่ิมจากมาตรา 131/1  โดยเพ่ิมเป็นมาตรา 131/1 วรรคสาม ดงัน้ี 
  “เพ่ือประโยชน์ในการรวบรวมพยานหลกัฐานทางวิทยาศาสตร์ในการตรวจสถานท่ีเกิดเหตุ เจา้หนา้ท่ี
ต ารวจท่ีเก่ียวขอ้งมีอ านาจรวบรวมพยานหลกัฐานท่ีใชใ้นการตรวจพิสูจน์บุคคลโดยละเอียด ทั้งน้ี ตามหลกัเกณฑ์
และวธีิการท่ีก าหนดในกฎกระทรวง” 
  2.  ควรแกไ้ขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 131/1 ในการก าหนดขั้นตอนใน
การเขา้ตรวจสถานท่ีเกิดเหตุ ว่าตอ้งท าเม่ือใด เวลาใด และมีขั้นตอนอย่างไรบา้ง จากเดิมท่ีมีเพียงระเบียบของ
ส านกังานต ารวจ และตามค าสั่งส านกังานพิสูจน์หลกัฐานต ารวจท่ี 548/2561 ท่ีมิไดก้ าหนดไวโ้ดยละเอียดและมี
ไม่ผลทางกฎหมายในทางปฏิบติั เป็นเพียงแนวทางปฏิบติัของต ารวจเพียงเท่านั้น ทั้งในเร่ืองขั้นตอน ระยะเวลาใน
การตรวจสถานท่ีเกิดเหตุ และการรักษาสถานท่ีเกิดเหตุ เพ่ือให้เกิดมาตรฐานและถูกตอ้งตามหลกัสากล เห็นควร
ใหมี้การก าหนดไวโ้ดยละเอียดโดยบญัญติัเป็นกฎกระทรวง โดยมีการใหอ้ านาจในการบญัญติักฎกระทรวงไวต้าม
มาตรา 131/1 
  โดยเพ่ิมขอ้ความเป็นวรรคเพ่ิมจากมาตรา 131/1  โดยเพ่ิมเป็นมาตรา 131/1 วรรคส่ี ดงัน้ี 
  “ขั้นตอนในการตรวจสถานท่ีเกิดเหตุตามวรรคสาม เจา้หน้าท่ีต ารวจท่ีเก่ียวขอ้งมีหน้าตอ้งปฏิบติัให้
ถูกตอ้งตามขั้นตอน ทั้งน้ี ให้เป็นไปตาม หลกัการ วิธีการ ขั้นตอน ระยะเวลา ในการตรวจสถานท่ีเกิดเหตุ และ
มาตรการรักษาสถานท่ีเกิดเหตุ ท่ีก าหนดในกฎกระทรวง” 
  3. ควรมีการบญัญติัรายละเอียดเก่ียวกบัการก าหนดพยานหลกัฐานทางวิทยาศาสตร์ท่ีตอ้งเก็บรวมรวม
ในการตรวจสถานท่ีเกิดเหตุ เพ่ือใชใ้นการตรวจพิสูจน์บุคคล และการก าหนดหลกัการ วธีิการ ขั้นตอน ระยะเวลา 
ในการตรวจสถานท่ีเกิดเหตุ และการรักษาสถานท่ีเกิดเหตุเป็นกฎกระทรวง เน่ืองจากการวเิคราะห์ประเด็นท่ีหน่ึง
และประเด็นท่ีสองมาขา้งตน้ ท าให้เห็นวา่มีปัญหาเก่ียวกบับทบญัญติัแห่งกฎหมายทั้งสองประเด็นปัญหา ซ่ึงเป็น
บทบัญญัติแห่งกฎหมายตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา เ ม่ือบทบัญญัติแห่งกฎหมายใน                             
การก าหนดการรวบรวมพยานหลกัฐานทางวิทยาศาสตร์ในชั้นการตรวจสถานท่ีเกิดเหตุ ตามมาตรา 131/1 มิไดมี้
การก าหนดไวโ้ดยละเอียด อีกทั้งตามระเบียบการต ารวจเก่ียวกบัคดี และค าสัง่ส านกังานพิสูจน์หลกัฐานต ารวจนั้น 
มิไดมี้ฐานะเป็นบทบญัญติัแห่งกฎหมาย เช่นน้ีจึงควรมีการวางหลกักฎหมายโดยก าหนดบทบญัญติัแห่งกฎหมาย
เป็นกฎหมายล าดบัหลกั หรือกฎหมายล าดบัรอง เพ่ือให้เกิดผลในทางปฏิบติั โดยมีผลเป็นกฎหมาย จะท าให้วิธี
ปฏิบติัของเจา้หนา้ท่ีต ารวจท่ีมีปัญหา โดยเฉพาะการใชดุ้ลพินิจของเจา้หนา้ท่ีต ารวจท่ีมีการก าหนดไวอ้ยา่งกวา้ง ๆ 
ใหเ้ป็นกรอบในการปฏิบติังานของเจา้หนา้ท่ีต ารวจในการปฏิบติังานจริงใหเ้ป็นไปตามกฎหมายท่ีควบคุม เพื่อให้
เกิดความเป็นธรรมแก่คู่ความและการพิจารณาคดี ทั้งน้ีในประเด็นวา่เจา้หนา้ท่ีต ารวจตอ้งรวบรวมพยานหลกัฐาน
ทางวิทยาศาสตร์ในการตรวจพิสูจน์บุคคลใดบา้ง และในการตรวจสถานท่ีเกิดเหตุ ตอ้งมีขั้นตอน ระยะเวลา                 
การรักษาสถานท่ีเกิดเหตุอยา่งไร เพ่ือให้เกิดมาตรฐานและถูกตอ้งตามหลกัสากล เห็นควรให้มีการก าหนดไวโ้ดย
ละเอียดโดยบญัญติัเป็นกฎกระทรวง 2 ฉบบั ไดแ้ก่ 
  “กฎกระทรวงก าหนดพยานหลกัฐานทางวิทยาศาสตร์ท่ีตอ้งเก็บรวมรวมในการตรวจสถานท่ีเกิดเหตุ 
เพื่อใชใ้นการตรวจพิสูจน์บุคคล พ.ศ. ....” และ 
  “กฎกระทรวงก าหนดหลกัการ วิธีการ ขั้นตอน ระยะเวลา ในการตรวจสถานท่ีเกิดเหตุ และการรักษา
สถานท่ีเกิดเหตุ พ.ศ. ....” 
  ดังน้ี จากการท่ีได้ศึกษามาตรการทางกฎหมายในการรวบรวมพยานหลกัฐานทางวิทยาศาสตร์ตาม
ประมวลกฎหมายวธีิพิจารณาความอาญา เห็นวา่แสวงหาพยานหลกัฐานจากการตรวจพิสูจน์บุคคลโดยวธีิการทาง
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วิทยาศาสตร์ และการตรวจสถานท่ีเกิดเหตุ เป็นเร่ืองท่ีส าคญั เน่ืองจากกระบวนการยติุธรรมไดย้อมรับคุณค่าของ
พยานหลกัฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ ทั้งในดา้นน ้ าหนกัมัน่คงน่าเช่ือถือและความแน่นอนไม่ผนัแปรในการพิสูจน์
ความจริง และสถานท่ีเกิดเหตุเป็นจุดเร่ิมตน้ของการสืบสวนสอบสวนซ่ึงเป็นขั้นตอนท่ีส าคญัของกระบวนการ
ยติุธรรม ซ่ึงจากการศึกษากฎหมายทั้งของต่างประเทศและของไทย เห็นวา่กฎหมายไทยควรมีการแกไ้ขใหเ้ป็นไป
ตามหลกัสากล ครอบคลุมถึงวิธีการด าเนินการในปฏิบติั ควรมีการก าหนดไวเ้ป็นกฎหมายโดยละเอียด ดงัเช่น
กฎหมายต่างประเทศ 
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บทคัดย่อ 
กิจกรรมทางปกครองของรัฐทั้งหลายไม่สามารถด าเนินการไดเ้องเน่ืองจากหน่วยงานของรัฐมีฐานะเป็น

นิติบุคคล การด าเนินกิจกรรมทางปกครองต่างๆ จ าตอ้งกระท าผ่านเจา้หนา้ท่ีรัฐซ่ึงถือเป็นตวัแทนของหน่วยงาน
ของรัฐจากการวิจัยพบว่าเดิมเจ้าหน้าท่ีรัฐซ่ึงถือเป็นตัวแทนของรัฐกระท าการใดๆ  ลงไปจะต้องรับผิด 
ในการกระท าของตนแมจ้ะวา่จะเกิดเหตุละเมิดข้ึนในระหวา่งการปฏิบติัหนา้ท่ีก็ตามตามหลกั The King can do no 
wrong  แต่ต่อมาหลกัการดังกล่าวไปเปล่ียนไป กล่าวคือ หน่วยงานของรัฐย่อมตอ้งรับผิดในผลแห่งละเมิดท่ี
เจา้หนา้ท่ีรัฐของตนไดก้ระท าลงไดใ้นการปฏิบติัตามหนา้ท่ีอยา่งไรก็ตามเจา้หนา้ท่ีรัฐผูป้ฏิบติัหนา้ท่ีจะตอ้งรับผิด
ต่อเม่ือการกระท าละเมิดนั้นไดเ้กิดข้ึนระหวา่งการปฏิบติัหนา้ท่ีและเจา้หนา้ท่ีรัฐไดก้ระท าการละเมิดดว้ยความจงใจ
หรือประมาทเลินเล่ออยา่งร้ายแรงเท่านั้น  โดยหน่วยงานของรัฐจะตอ้งชดใชค้่าเสียหายใหแ้ก่ผูเ้สียหายและไล่เบ้ีย 
เอากบัเจา้หนา้ท่ีรัฐผูก้ระท าละเมิดในการออกค าสั่งเรียกใหเ้จา้หนา้ท่ีรัฐผูก้ระท าละเมิดชดใชค้่าสินไหม  ทดแทน
ตามมาตรา 12 แห่งพระราชบญัญติัความรับผิดทางละเมิดของเจา้หนา้ท่ีรัฐ พ.ศ. 2539  ค าสั่งดงักล่าวคือเป็นค าสัง่
ทางปกครองตามมาตรา 5 แห่งพระราชบญัญติัวิธีปฏิบติัราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539  ซ่ึงหน่วยงานของรัฐ
สามารถใชม้าตรการบงัคบัทางปกครองโดยการยึด  อายดั  ขายทอดตลาดทรัพยสิ์นไดห้ากปรากฏวา่เจา้หนา้ท่ีรัฐ                
ผูน้ั้นมิไดป้ฏิบติัตามค าสัง่ทางปกครองดงักล่าวตามท่ีบญัญติัไวใ้นมาตรา 57 แห่งพระราชบญัญติัวธีิปฏิบติัราชการ
ทางปกครอง  พ.ศ. 2539  ในระบบกฎหมายฝร่ังเศสพบวา่กฎหมายไดใ้หอ้ านาจฝ่ายปกครองในการบงัคบัตามสิทธิ
เรียกร้องต่อบุคคลทัว่ไปไดเ้อง  ทั้งการใชสิ้ทธิเรียกร้องให้ช าระหน้ีภาษีอากรหน้ีท่ีเกิดจากการใชป้ระโยชน์ของ
สาธารณะสมบติัของแผ่นดิน  และหน้ีทัว่ไปซ่ึงหน้ีทัว่ไปน้ีนิติบุคคลมหาชนมีอ านาจออกค าสั่งใหช้ าระเงินไดไ้ม่
ว่าจะเป็นหน้ีตามสัญญาหน้ีละเมิดหรือหน้ีท่ีกฎหมายบัญญติัไว  ้เช่น ค่าธรรมเนียม ค่าปรับทางปกครอง ดังนั้น 
หน่วยงานของรัฐจึงมีอ านาจออกค าสัง่เรียกใหช้ าระเงินไดท้นัทีโดยไม่ตอ้งขอศาลออกหมายบงัคบัคดีอีก และหาก
ผูไ้ดรั้บค าสัง่ไม่ปฏิบติัตามค าเตือนท่ีเจา้หนา้ท่ีรัฐแจง้ไปก็จะเร่ิมกระบวนการบงัคบัช าระหน้ีต่อไป  
  
ค าส าคญั: เจา้หนา้ท่ีรัฐ ละเมิด ค่าสินไหมทดแทน  
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ABSTRACT 
 All governmental activities cannot be carried out on their own because government agencies are legal 
entities.  carrying out various administrative activities Must go through an official who is a representative of a 
government agency.  From the research, it was found that the officer who was considered a representative of the 
state did any action will be liable for their actions, even if there is a violation during the course of their duties 
according to The King can do no wrong principle, that is to say, a government agency is liable for the 
consequences of a violation committed by its officers in the performance of their duties, however, the performance 
officer is liable only if the infringement is committed during the performance of his or her duties. has committed 
a violation with willful intent or gross negligence only the government agency must pay compensation to the 
injured party and recourse. Take with the offending officer in issuing an order calling for the offending officer to 
pay compensation Substituted under Section 12 of the Officer Tort Liability Act B.E.  2539, the said order is an 
administrative order under Section 5 of the Administrative Practice Act B.E.  2539 In which a state agency can 
use administrative measures by seizing, attaching, and selling property by auction if it appears that that official 
has failed to comply with such administrative order as provided in Section 57 of the Administrative Procedure 
Act, B.E. In 1996, the French legal system found that the law gave the governing authority the power to enforce 
claims against the general public.  both the exercise of the right to demand payment of tax debts arising from the 
use of the public property of the land and general debt This general debt, a public entity has the power to issue an 
order to pay whether it is a debt under a breach of contract debt or a debt provided by law .  such as fees, 
administrative fines, so the state agency has the power to issue an order calling for payment immediately without 
having to ask the court to issue a warrant of execution again. And if the person receiving the order fails to comply 
with the warning given by the officer, the process of enforcing debt will begin. 
 
Keywords: Offcer, Tort, Compensation 

 
1. บทน า 
 พระราชบญัญติัความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าท่ี พ.ศ. 2539 เป็นกฎหมายท่ีมีวตัถุประสงค์เพื่อ
คุม้ครองเจา้หนา้ท่ีรัฐผูซ่ึ้งท าละเมิดในการปฏิบติัหนา้ท่ีใดๆ พระราชบญัญติัดงักล่าวไดก้ าหนดมาตรการอนัเป็น
การคุม้ครองเจา้หนา้ท่ีรัฐผูซ่ึ้งท าละเมิดในการปฏิบติัหนา้ท่ีไว ้ไม่วา่จะเป็นการคุม้ครองในทางสบญัญติั มาตรา 5 
กรณีเจา้หนา้ท่ีรัฐท าละเมิดในการปฏิบติัหนา้ท่ีนั้น ผูเ้สียหายจากการละเมิดจะไม่สามารถฟ้องคดีเจา้หนา้ท่ีรัฐต่อ
ศาลเพื่อเรียกให้รับผิดชดใชค้่าสินไหมทดแทนได ้แต่จะตอ้งฟ้องหน่วยงานของรัฐท่ีเจา้หนา้ท่ีรัฐผูน้ั้นสังกดัอยู่                          
หรือกระทรวงการคลงัส าหรับกรณีท่ีเจา้หนา้ท่ีรัฐไม่ไดส้งักดัหน่วยงานใด อีกทั้งการใหค้วามคุม้ครองในทางสาร
บัญญติั กล่าวคือ หากการละเมิดของเจา้หน้าท่ีรัฐในการปฏิบติัหน้าท่ีนั้นไม่ไดเ้ป็นการกระท าโดยจงใจหรือ
ประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงแลว้เจ้าหน้าท่ีรัฐผูน้ั้ นไม่ตอ้งรับผิดในค่าสินไหมทดแทนท่ีจะตอ้งชดใช้ให้แก่
ผูเ้สียหายโดยความรับผิดจะตกเป็นของหน่วยงานของรัฐท่ีเจา้หนา้ท่ีรัฐผูน้ั้นสงักดั หรือกระทรวงการคลงัในกรณี
ท่ีเจ้าหน้าท่ีรัฐผูน้ั้ นไม่สังกัดหน่วยงานใด หรือแมก้ารละเมิดนั้นเจา้หน้าท่ีรัฐจะท าลงโดยจงใจหรือประมาท
เลินเล่ออย่างร้ายแรงก็ตาม เจ้าหน้าท่ีรัฐก็อาจไม่จ าตอ้งรับผิดเต็มจ านวนความเสียหายท่ีเกิดข้ึน โดยจ านวน                
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ความรับผิดของเจา้หนา้ท่ีรัฐจะตอ้งพิจารณาประกอบกบัความร้ายแรงและความเป็นธรรมในแต่ละกรณี และหาก
การละเมิดนั้นหน่วยงานของรัฐมีส่วนในความผิดดว้ย กรณีน้ีจะตอ้งหกัส่วนแห่งความรับผิดอนัเกิดจากหน่วยงาน
ของรัฐออกจากจ านวนความรับผิดท่ีเจา้หนา้ท่ีรัฐผูน้ั้นจะตอ้งรับผิดเพ่ือการละเมิดดว้ย นอกจากน้ี พระราชบญัญติั
ความรับผิดทางละเมิดของเจา้หน้าท่ี พ.ศ. 2539 ยงัก าหนดให้ไม่ตอ้งน าหลกัลูกหน้ีร่วมซ่ึงเป็นหลกัท่ีว่ากรณี                
การละเมิดเกิดจากการกระท าของเจา้หน้าท่ีรัฐหลายคน ผูเ้สียหายอาจฟ้องเจา้หน้าท่ีรัฐคนใดคนหน่ึงให้ชดใช้               
ค่าสินไหมทดแทนเต็มจ านวนความเสียหายท่ีเกิดข้ึนได ้และเจา้หนา้ท่ีรัฐผูไ้ดช้ดใชค้่าสินไหมทดแทนไปแลว้ก็
จะตอ้งไล่เบ้ียค่าสินไหมทดแทนท่ีตนช าระ เกินส่วนของตนไปจากเจา้หนา้ท่ีรัฐผูท้  าละเมิดอ่ืนมาใชก้บัความรับผดิ
ทางละเมิดของเจา้หน้าท่ีรัฐ ตามพระราชบญัญติัน้ีโดยความรับผิดของเจา้หน้าท่ีรัฐแต่ละคนจะมีสัดส่วนตาม
ความผิดท่ีเจา้หนา้ท่ีรัฐผูน้ั้นไดก่้อข้ึนเท่านั้น ซ่ึงเหตุผลท่ีตอ้งตราพระราชบญัญติัฉบบัน้ีเพ่ือคุม้ครองเจา้หนา้ท่ีรัฐ
ซ่ึงปฏิบัติหน้าท่ีจากการรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเพ่ือมูลละเมิด ก็เพ่ือให้เจ้าหน้าท่ีรัฐมีความมัน่ใจใน                   
การปฏิบติัหนา้ท่ีของตนมากยิ่งข้ึน เน่ืองจากในการปฏิบติัราชการเจา้หนา้ท่ีรัฐอาจมีความเส่ียงท่ีจะท าละเมิดต่อ
บุคคลอ่ืน หากเจา้หนา้ท่ีรัฐจะตอ้งชดใชค้่าสินไหมทดแทนเตม็จ านวน ความเสียหายท่ีเกิดข้ึนจากการปฏิบติัหนา้ท่ี
ของตน อาจส่งผลใหเ้จา้หนา้ท่ีรัฐไม่กลา้ใชอ้  านาจตามกฎหมายท่ีมีอยูข่องตนในการปฏิบติัหนา้ท่ีเน่ืองจากเกรงวา่
ตนจะตอ้งรับผิดในความ เสียหายท่ีเกิดข้ึน เม่ือพิจารณามาตราดงักล่าวแลว้จึงเห็นไดว้า่ในการเรียกใหเ้จา้หนา้ท่ีรัฐ
ผูท้  าละเมิดชดใช้ ค่าสินไหมทดแทนตามพระราชบญัญติัความรับผิดทางละเมิดของเจา้หน้าท่ี พ.ศ. 2539 นั้น 
หน่วยงานของรัฐสามารถด าเนินการไดด้ว้ยการออกค าสัง่เรียกใหเ้จา้หนา้ท่ีรัฐช าระเงิน ซ่ึงค าสัง่ดงักล่าวนั้นก็เป็น
ท่ีชดัเจนวา่มีสถานะเป็นค าสั่งทางปกครองตามมาตรา 5 แห่งพระราชบญัญติั วิธีปฏิบติัราชการทางปกครอง พ.ศ. 
2539 อยา่งไรก็ดี สภาพการณ์ในปัจจุบนันั้น ตามรายงานท่ีจดัท าข้ึนโดยกรมบญัชีกลาง กระทรวงการคลงั แสดง
ใหเ้ห็นสถิติวา่จ านวนความเสียหายท่ี เกิดข้ึนจากการท่ีเจา้หนา้ท่ีรัฐท าละเมิดต่อหน่วยงานของรัฐนั้นมีจ านวนท่ีสูง 
แต่จ านวนค่าสินไหม ทดแทนท่ีหน่วยงานของรัฐไดรั้บจากเจา้หนา้ท่ีรัฐเม่ือพิจารณาเปรียบเทียบเป็นสัดส่วนแลว้
จะเห็น วา่หน่วยงานของรัฐไดรั้บช าระค่าสินไหมทดแทนเป็นสัดส่วนท่ีนอ้ย จากปัญหาดงักล่าวแสดงให้เห็นวา่
การเรียกให้เจา้หนา้ผูท้  าละเมิดตอ้งรับผิดตามมาตรา 12 แห่งพระราชบญัญติัความรับผิดทางละเมิดของเจา้หนา้ท่ี 
พ.ศ. 2539 ยงัมีข้อบกพร่องและขาดประสิทธิภาพ จึงเห็นสมควรศึกษาวิจัยปัญหาดังกล่าวเพ่ือเสนอแนะ                      
แนวทางแกไ้ขปัญหาต่อไป 
 

2. วตัถุประสงค์ 

(1) เพื่อศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและมาตรการทางกฎหมายไทยและกฎหมายต่างประเทศเก่ียวกบัการเรียก
ใหเ้จา้หนา้ท่ีรัฐชดใชค้่าสินไหมทดแทน         

(2) เพื่อวิเคราะห์ปัญหาและเสนอแนะแนวทางการแกไ้ขปัญหาการบงัคบัใชม้าตรการทางกฎหมายเพื่อ
เรียกใหเ้จา้หนา้ท่ีรัฐผูท้  าละเมิดชดใชค้่าสินไหมทดแทน 
 

3. วเิคราะห์ปัญหามาตรการเกีย่วกบัการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนของเจ้าหน้าทีรั่ฐผู้กระท าละเมิด 
 ผูว้ิจยัไดศึ้กษาพบว่า ตามหลกัแลว้หน่วยงานของรัฐจ าตอ้งชดใชค้่าสินไหมทดแทนเพ่ือการละเมิดท่ี
เจา้หนา้ท่ีรัฐไดก้ระท าในการปฏิบติัหนา้ท่ี แต่อยา่งไรก็ตาม หากเจา้หนา้ท่ีรัฐกระท าการละเมิดดว้ยความจงใจหรือ
ประมาทเลินเล่ออยา่งร้ายแรงท าให้บุคคลภายนอกเสียหายหรือหน่วยงานของรัฐไดรั้บความเสียหาย หน่วยงาน
ของรัฐตอ้งรับผิดชดใชค้่าสินไหมทดแทนเพ่ือการละเมิดของเจา้หนา้ท่ีรัฐและใหห้น่วยงานของรัฐมีสิทธิเรียกให้
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เจา้หนา้ท่ีรัฐผูก้ระท าละเมิดชดใชค้่าสินไหมทดแทนดงักล่าวแก่หน่วยงานของรัฐได ้และกรณีท่ีหน่วยงานของรัฐ
เสียหายให้หน่วยงานของรัฐออกค าสั่งเรียกให้เจา้หนา้ท่ีรัฐผูก้ระท าละเมิดชดใชค้่าสินไหมทดแทนแก่หน่วยงาน
ของรัฐ ตามมาตรา 12 แห่งพระราชบญัญติัความรับผิด ทางละเมิดของเจา้หนา้ท่ีรัฐ พ.ศ. 2539 โดยสิทธิเรียกให้
ชดใชค้่าสินไหมทดแทนใหค้ านึงถึงระดบัความร้ายแรงแห่งการกระท าและความเป็นธรรมในแต่ละกรณี ซ่ึงสิทธิ
ไล่เบ้ียท่ีหน่วยงานของรัฐจะมีสิทธิไล่เบ้ียได้เฉพาะกรณีการกระท าละเมิดนั้นเป็นการกระท าโดยจงใจหรือ
ประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงเท่านั้น ซ่ึงมีลกัษณะคลา้ยกับหลกัความรับผิดทางละเมิด ของเจ้าหน้าท่ีรัฐของ
สหรัฐอเมริกา องักฤษ สาธารณรัฐฝร่ังเศสและสหพนัธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ผูว้ิจัยได้วิเคราะห์ประเด็นปัญหา
ดงักล่าว ดงัน้ี 

1) ปัญหาการฟ้องคดีลม้ละลายจากหน้ีตามค าสัง่ทางปกครอง 
พระราชบัญญติัวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 ได้ก าหนดวิธีการและขั้นตอน ในการใช้

มาตรการบงัคบัทางปกครองตามค าสั่งทางปกครองท่ีก าหนดให้ช าระเงินไวใ้นมาตรา 57 ก าหนดใหเ้จา้หนา้ท่ีรัฐ
น าวิธีการยึด อายดั และการขายทอดตลาดทรัพย์สินตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาใช้โดย
อนุโลม  ส าหรับการบังคับทางปกครองตามค าสั่งทางปกครองท่ีก าหนดให้ช าระเงินนั้ นเป็นการบังคับ
ตาม  เจตนารมณ์ของการออกค าสั่งทางปกครองซ่ึงมีลกัษณะเป็นการก าหนดใหผู้รั้บค าสัง่ทางปกครอง  ช าระเงิน
ต่างๆ นอกจากน้ี มาตรา 8 และมาตรา 10 แห่งพระราชบญัญติัความรับผิดทางละเมิดของเจา้หนา้ท่ีรัฐ พ.ศ. 2539 
บัญญติัข้ึนมาเพ่ือให้หน่วยงานของรัฐมีสิทธิเรียกให้เจ้าหน้าท่ีรัฐ ผูก้ระท าละเมิดตอ้งรับผิดชดใช้ค่าสินไหม
ทดแทนแก่หน่วยงานของรัฐในผลแห่งละเมิดท่ีเจา้หน้าท่ีรัฐ ผูน้ั้นไดก้ระท าไปอนัเน่ืองมาจากการปฏิบติัหน้าท่ี 
และการท่ีเจา้หน้าท่ีรัฐไดก้ระท าละเมิดในการปฏิบติัหน้าท่ีต่อหน่วยงานของรัฐโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อ
อยา่งร้ายแรง หน่วยงานของรัฐท่ี เสียหายมีสิทธิเรียกให้เจา้หนา้ท่ีรัฐผูน้ั้นรับผิดชดใชค้่าสินไหมทดแทนไดต้าม
มาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว โดยไม่ต้องฟ้องคดีต่อศาลแต่อย่างใด อย่างไรก็ตามระเบียบส านัก
นายกรัฐมนตรีวา่ดว้ยหลกัเกณฑก์ารปฏิบติัเก่ียวกบัความรับผิดทางละเมิดของเจา้หนา้ท่ีรัฐ พ.ศ. 2539 ขอ้ 27 นั้น
ก าหนดวา่ ตามหลกัแลว้หน่วยงานของรัฐไม่สามารถฟ้องเจา้หนา้ท่ีรัฐผูก้ระท าละเมิดให้เป็นบุคคลลม้ละลายได้
เวน้แต่เจา้หนา้ท่ีรัฐผูน้ั้นไม่สามารถช าระหน้ีไดอ้นัเกิดจากความประพฤติชัว่อย่างร้ายแรง ดงันั้น หากหน่วยงาน
ของรัฐใชม้าตรการบงัคบัทางปกครองโดยวิธีการยดึ  อายดั  และขายทอดตลาดทรัพยข์องเจา้หนา้ท่ีรัฐผูน้ั้นไม่ได้
แลว้หน่วยงานของรัฐก็สามารถยื่นเร่ืองให้พนักงานอยัการด าเนินคดีลม้ละลายต่อเจา้หน้าท่ีรัฐผูจ้  าตอ้งชดใช้                  
ค่าสินไหมทดแทนต่อหน่วยงานของรัฐได ้อยา่งไรก็ตามเม่ือหน่วยงานของรัฐไม่สามารถใชม้าตรการบงัคบัทาง
ปกครองได้ และจะด าเนินคดีล้มละลายกับเจ้าหน้าท่ีรัฐได้หรือไม่นั้ นจ าต้องพิจารณา บทบัญญัติของ
พระราชบญัญติัลม้ละลาย พ.ศ. 2483 ก่อน อีกทั้งเม่ือพิจารณาจากบทบญัญติัมาตรา 7 มาตรา 9 และมาตรา 10 แห่ง
พระราชบญัญติัดงักล่าว จะเห็นไดว้า่การจะฟ้องให้ลูกหน้ีลม้ละลายไดจ้ะตอ้งปรากฏวา่ลูกหน้ีนั้นเป็นผูมี้หน้ีสิน
ลน้พน้ตวั 

อยา่งไรก็ตามแมจ้ะเขา้หลกัเกณฑก์ารด าเนินคดีลม้ละลายไดต้ามหลกักฎหมายลม้ละลายแลว้ก็ตามแต่
เน่ืองจากบทบญัญติัขอ้ 27 แห่งระเบียบส านกันายกรัฐมนตรีวา่ดว้ยหลกัเกณฑก์ารปฏิบติัเก่ียวกบัความรับผิดทาง
ละเมิดของเจา้หนา้ท่ี พ.ศ. 2539  ก าหนดไวว้า่  หน่วยงานของรัฐสามารถด าเนินคดีลม้ละลายต่อเจา้หนา้ท่ีรัฐซ่ึงไม่
สามารถช าระหน้ีได้ จะต้องปรากฏว่าเจ้าหน้าท่ีรัฐผู ้นั้ นกระท าการอันเป็นการประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง                            
จึงจ าเป็นตอ้งพิจารณาเกณฑก์ารกระท าชัว่อยา่งร้ายแรงดว้ย 
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ตามหลกักฎหมายลม้ละลายของสหรัฐอเมริกา สาธารณรัฐฝร่ังเศสและสหพนัธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ต่างก็ 
บญัญติัให้ลูกหน้ีท่ีไม่สามารถช าระหน้ีไดห้รือประสบปัญหาทางการเงิน  สามารถยื่นค าร้องขอศาลเพื่อให้ศาลมี
ค าสั่งเป็นบุคคลลม้ละลายได ้ ผูว้ิจยัเห็นว่าการท่ีกฎหมาย ลม้ละลายของต่างประเทศมีการบัญญติักฎหมายไว้
เช่นน้ีท าให้เห็นเจตนารมณ์ของผูร่้างกฎหมายวา่ตอ้งการให้ลูกหน้ีแสดงความรับผิดชอบต่อเจา้หน้ีในการปฏิบติั 
การช าระหน้ี  ซ่ึงจะเป็นผลดีต่อเจา้หน้ีและระบบเศรษฐกิจเน่ืองจากหากลูกหน้ีมีทรัพยสิ์นและช าระหน้ีต่อบรรดา
เจ้าหน้ีแล้ว ทั้ งลูกหน้ีและเจ้าหน้ีเองก็สามารถประกอบอาชีพหรือธุรกิจต่อไปได้ส่งผลหมุนเวียนต่อระบบ
เศรษฐกิจท่ีดีต่อไป  

  2) วเิคราะห์ปัญหาการขอรับช าระหน้ีจากหน้ีตามค าสัง่ทางปกครอง  
หน่วยงานของรัฐมีอ านาจออกค าสั่งเรียกให้เจ้าหน้าท่ีรัฐผูก้ระท าละเมิดโดยประมาทเลินเล่ออย่าง

ร้ายแรงช าระเงินค่าสินไหมทดแทนไดภ้ายในระยะเวลาท่ีก าหนดโดยไม่ตอ้งฟ้องคดีต่อศาล ตามความในมาตรา 
12  แห่งพระราชบญัญติัความรับผิดทางละเมิดของเจา้หนา้ท่ี พ.ศ. 2539 ในกรณีนั้นใหเ้จา้หนา้ท่ีรัฐผูน้ั้นตอ้งชดใช้
ค่าสินไหมทดแทนเป็นการส่วนตวัเช่นเอกชนคนหน่ึง  เม่ือหน่วยงานของรัฐออกค าสั่งเรียกให้เจา้หนา้ท่ีรัฐผูน้ั้น
ช าระค่าสินไหมทดแทนตามมาตรา 12 ถา้เจา้หนา้ท่ีรัฐผูน้ั้นไม่ช าระหน่วยงานของรัฐก็สามารถใชม้าตรการบงัคบั
ทางปกครองกบัเจา้หนา้ท่ีรัฐนั้นไดซ่ึ้งตอ้งถือวา่มาตรา 12 แห่งพระราชบญัญติั ก าหนดการบงัคบัทางปกครองไว้
เป็นอยา่งอ่ืน แมเ้จา้หนา้ท่ีรัฐผูน้ั้นพน้จากการเป็นเจา้หนา้ท่ีรัฐไปก่อนแลว้ หน่วยงานของรัฐก็ยงัคงมีอ านาจออก
ค าสั่งเรียกให้  เจา้หนา้ท่ีรัฐผูน้ั้นช าระค่าสินไหมทดแทนไดเ้สมอ ซ่ึงเรียกวา่เป็นค าสั่งทางปกครองตามมาตรา 5 
แห่งพระราชบญัญติัวิธีปฏิบติัราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539  จึงตอ้งน ามาตรการบงัคบัทางปกครองมาใชเ้พื่อ
บงัคบัใหเ้ป็นไปตามค าสั่ง ผูว้ิจยัมีความเห็นวา่เม่ือเจา้หนา้ท่ีรัฐตกเป็นบุคคลลม้ละลายแลว้ หน่วยงานของรัฐยอ่ม 
ตอ้งยืน่ขอรับช าระหน้ีในคดีลม้ละลายซ่ึงตอ้งปฏิบติัตามหลกักฎหมายลม้ละลาย   

ในกรณีท่ีเจา้หนา้ท่ีรัฐกระท าละเมิดในการปฏิบติัหนา้ท่ีเป็นเหตุใหห้น่วยงานของรัฐไดรั้บความเสียหาย
และการกระท าละเมิดดงักล่าวเป็นไปดว้ยความจงใจหรือประมาทเลินเล่ออยา่งร้ายแรง หน่วยงานของรัฐสามารถ
เรียกร้องให้เจา้หน้าท่ีรัฐผูก้ระท าละเมิดรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนได้ 2 วิธี คือ การใช้สิทธิเรียกร้องทาง
ปกครอง และการใชสิ้ทธิเรียกร้องทางศาล การใชสิ้ทธิเรียกร้องทางปกครอง คือ การออกค าสั่งเรียกให้เจา้หนา้ท่ี
รัฐผูก้ระท าละเมิด  ช าระค่าสินไหมทดแทนแก่หน่วยงานของรัฐภายในระยะเวลาท่ีก าหนดไวต้ามมาตรา 12 แห่ง
พระราชบัญญติัความรับผิดทางละเมิดของเจา้หน้าท่ี พ.ศ. 2539 ในเบ้ืองตน้จ าตอ้งพิจารณา ก่อนว่าค าสั่งทาง
ปกครองท่ีออกมานั้นสอดคลอ้งกบัเง่ือนไขความชอบดว้ยกฎหมายหรือไม่เน่ืองจากค าสั่งดงักล่าวเป็นค าสั่งทาง
ปกครอง   

ปัญหาทั้งหลายดงัท่ีไดก้ล่าวมาหากเกิดข้ึนกบัหน่วยงานของรัฐซ่ึงไม่สามารถยื่นขอรับช าระหน้ีไดท้นั
ภายในก าหนดระยะเวลาสองเดือนนับแต่วนัโฆษณาค าสั่งพิทกัษท์รัพยเ์ด็ดขาดจะมีบทบญัญติัหรือระเบียบขอ้
กฎหมายใดท่ีช่วยบรรเทาความเสียหายจากกรณีดงักล่าวน้ีไดห้รือไม่ เพราะหากปรากฏผลว่าหน่วยงานของรัฐ              
ไม่สามารถยื่นขอรับช าระหน้ีไดท้นัอนัเน่ืองมากจาก ขั้นตอนพิจารณาอนุมติัจากผูบ้งัคบับญัชาตามล าดบัชั้นอาจ
ท าใหร้ะยะเวลาล่วงเลยนานไป  ซ่ึงหากเป็นเช่นน้ีหน่วยงานของรัฐก็อาจไดรั้บความเสียหายเพราะศาลอาจมีค าสั่ง
ไม่อนุญาตใหย้ืน่ค  าขอรับช าระหน้ีอนัเน่ืองมาจากยืน่เกินระยะเวลาท่ีกฎหมายก าหนดไวห้น่วยงานของรัฐท่ีไม่ได้
รับช าระหน้ี  จากทรัพยสิ์นของเจ้าหน้าท่ีรัฐผูล้ม้ละลายเลยซ่ึงหน้ีส่วนน้ีถือเป็นหน้ีเพ่ือประโยชน์สาธารณะ                  
เป็นรายไดข้องรัฐหน่วยงานของรัฐจึงตอ้งขาดรายไดส่้วนน้ีไป จึงควรท่ีจะมีการเพ่ิมเติมบทบญัญติัของกฎหมายท่ี
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เก่ียวขอ้งและควรออกกฎระเบียบเพ่ือบงัคบัใชใ้ห้สอดคลอ้งกับนานาประเทศและเป็น ผลดีต่อบรรดาเจา้หน้ี
ทั้งหลาย  

3) วเิคราะห์ปัญหาผลของการปลดลม้ละลายจากหน้ีตามค าสัง่ทางปกครอง  
มาตรา 8 และมาตรา 10  แห่งพระราชบญัญติัความรับผิดทางละเมิดของเจา้หนา้ท่ี พ.ศ. 2539 มุ่งประสงค์

ท่ีจะใหห้น่วยงานของรัฐมีสิทธิเรียกใหเ้จา้หนา้ท่ีรัฐผูก้ระท าละเมิดตอ้งรับผิดค่าสินไหมทดแทนแก่หน่วยงานของ
รัฐในผลแห่งละเมิดท่ีเจา้หนา้ท่ีรัฐผูน้ั้นไดก้ระท าในการปฏิบติัหนา้ท่ี ดงันั้น เม่ือเจา้หนา้ท่ีรัฐผูก้ระท าละเมิดตอ้ง
รับผิดค่าสินไหมทดแทนแก่หน่วยงานของรัฐโดยไม่ค านึงวา่เจา้หนา้ท่ีรัฐผูน้ั้นอยูใ่นสถานะใด ซ่ึงหากปรากฏวา่
เจ้าหน้าท่ีรัฐผูน้ั้ นเป็นบุคคลล้มละลายหน่วยงานของรัฐก็ต้องยื่นค าขอรับช าระหน้ีต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์
ทรัพย ์ อยา่งไรก็ตามหลงัจากศาลมีค าพิพากษาให้ลูกหน้ีลม้ละลายแลว้ ลูกหน้ีอาจหลุดพน้จากการลม้ละลายได้
โดยวธีิหน่ึง คือ โดยการปลดจากลม้ละลาย อนัเป็นกระบวนการในคดีลม้ละลายท่ีก าหนดเฉพาะตวัลูกหน้ีให้หลุด
พน้จากการลม้ละลายไป  แต่บรรดาทรัพยสิ์นทั้งหลายของลูกหน้ีซ่ึงเป็นทรัพยสิ์นอนัอาจแบ่งไดใ้นคดีลม้ละลาย
นั้นจะตอ้งตกอยูภ่ายใตบ้งัคบัการจดัการและจ าหน่ายเพ่ือน ามาช าระหน้ีใหแ้ก่บรรดาเจา้หน้ีทั้งหลายต่อไป   

ดงันั้น จึงมีขอ้สงัเกตวา่หากเป็นหน้ีตามค าสัง่ท่ีเรียกใหเ้จา้หนา้ท่ีรัฐช าระค่าสินไหมทดทดแทน ซ่ึงถือวา่
เป็นหน้ีของรัฐเช่นเดียวกนั หากบุคคลลม้ละลายซ่ึงเป็นเจา้หนา้ท่ีรัฐไดรั้บการปลดจากลม้ละลายไม่วา่จะโดยค าสัง่
ศาลหรือโดยผลของกฎหมายจะท าใหห้น้ีดงักล่าวน้ีหลุดพน้หรือเป็นขอ้ยกเวน้หรือไม่ ซ่ึงกฎหมายลม้ละลายของ
ไทยเรานั้นมิไดมี้การบญัญติัไวอ้ย่างชดัแจง้ ผูว้ิจยัเห็นว่าจึงเป็นปัญหาท่ีควรมีการแกไ้ขเพ่ือใหเ้กิดความชดัเจน
ในทางปฏิบติัต่อไป การศึกษาหลกักฎหมายลม้ละลายขององักฤษ สหรัฐอเมริกา และสหพนัธ์สาธารณรัฐเยอรมนี 
ต่างก็บญัญติัเร่ืองระยะเวลา เหตุในการปลดลูกหน้ีจากการลม้ละลาย และหน้ีท่ีไม่อาจหลุดพน้ไดอ้นัเน่ืองมาจาก
การปลดจากลม้ละลายต่างกนั  ซ่ึงผูว้ิจยัเห็นว่าควรท่ีจะมีการเพ่ิมเติมบทบญัญติัเร่ืองการปลดจากการลม้ละลาย
ของลูกหน้ี ซ่ึงเป็นเจ้าหน้าท่ีรัฐท่ีได้กระท าละเมิดด้วยความจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงท าให้
หน่วยงานของรัฐได้รับความเสียหายและการกระท าดังกล่าวของลูกหน้ีผูน้ั้ นเป็นการกระท าโดยทุจริต และ
หน่วยงานของรัฐไดฟ้้องเจา้หนา้ท่ีรัฐผูน้ั้นต่อศาลและศาลไดพิ้พากษาวา่เป็นผูก้ระท าความผิดตามมาตรา 157 แห่ง
ประมวลกฎหมายอาญาแลว้ เพ่ือเป็นเหตุให้ขยายระยะเวลาปลดลูกหน้ี จากการลม้ละลายจากระยะเวลาสาม
ปี  เป็นห้าปี  หรือสิบปี  ในมาตรา 81/1 (1) (2) และ (3) แห่ง พระราชบญัญติัลม้ละลาย พ.ศ. 2483 ซ่ึงเป็นการน า
หลกักฎหมายลม้ละลายของสหพนัธ์สาธารณรัฐเยอรมนีมาบญัญติัเทียบเคียงไว้ และจากการวิจยัจะเห็นไดว้า่หน้ี
บางประเภทนั้นกฎหมายของ สหรัฐอเมริกา องักฤษ และสหพนัธ์สาธารณรัฐเยอรมนี  เม่ือลูกหน้ีไดรั้บการปลด
จากลม้ละลายแลว้หน้ีประเภทนั้นมิไดห้ลุดพน้ไปดว้ยซ่ึงจะเห็นไดว้า่หน้ีประเภทน้ีเป็นหน้ีท่ีหน่วยงานของรัฐมี
สิทธิเรียกร้องเพ่ือประโยชน์ของแผ่นดินทั้งส้ิน ผูว้ิจัยเห็นควรเสนอให้ มีการเพ่ิมเติมบทบญัญติัของกฎหมาย
เพ่ือให้มีความชดัเจนวา่หน้ีตามค าสั่งทางปกครองท่ีเรียกให ้เจา้หนา้ท่ีรัฐผูก้ระท าละเมิดชดใชค้่าสินไหมทดแทน
ควรมีการบญัญติัวา่หากมีการปลดจากลม้ละลาย แลว้มิให้หน้ีดงักล่าวหลุดพน้จากการลม้ละลายเช่นเดียวกบัหน้ี
ภาษีอากร 
  4) วเิคราะห์ปัญหาล าดบัในการไดรั้บช าระหน้ีในคดีลม้ละลายจากหน้ีตามค าสัง่ทางปกครอง 

กฎหมายลม้ละลายไดบ้ญัญติัล าดบัในการไดรั้บช าระหน้ีไวแ้ลว้ดงัท่ีบญัญติัไวใ้น มาตรา 95 มาตรา 96 
และมาตรา 130 ดงัน้ี 1. เจา้หน้ีมีประกนั  2. เจา้หน้ีตามมาตรา 130 3. เจา้หน้ีดอ้ยสิทธิตามมาตรา 130 ทว ิ4.เจา้หน้ี
ซ่ึงเป็นสามีหรือภรรยาของลูกหน้ีตามมาตรา 129 5. ลูกหน้ี ผูว้ิจยัพบว่าหน้ีตามค าสั่งเรียกให้เจา้หน้าท่ีรัฐช าระ            
ค่าสินไหมทดแทนตามมาตรา 12 แห่งพระราชบญัญติัความรับผิดทางละเมิดของเจา้หน้าท่ี พ.ศ. 2539 มิไดมี้                 
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การบญัญติัไวอ้ยา่งชดัเจนวา่หน้ีดงักล่าวเป็นหน้ีมีประกนั หรือเป็นหน้ีบุริมสิทธิ หรือหน้ีสามญั  ซ่ึงท าใหจ้ดัล าดบั
ในการแบ่งทรัพยสิ์นไดย้ากและเกิดปัญหาในการแบ่งจ่ายทรัพยสิ์น โดยผูว้ิจยัไดศึ้กษาเห็นว่าตามค าสั่งเรียกให้
เจา้หนา้ท่ีรัฐช าระค่าสินไหมทดแทนน้ีเป็นหน้ีท่ีมีบุริมสิทธิสามญัดงัเช่นหน้ีภาษีอากร  

จากการวิจยักฎหมายลม้ละลายของระบบกฎหมายจารีตประเพณี  และระบบกฎหมายลายลกัษณ์อกัษร 
ต่างพบว่าเจ้าหน้ีมีประกันคือ  เจ้าหน้ีท่ีมีสิทธิเหนือทรัพย์สินของลูกหน้ีในทางจ านอง  จ าน า  หรือสิทธิยึด
หน่วง   ซ่ึงมีสิทธิได้รับช าระหน้ีก่อนเจ้าหน้ีรายอ่ืนไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้ีบุริมสิทธิ หรือเจ้าหน้ีไม่มีประกัน 
นอกจากน้ีเจา้หน้ีมีประกนัแมมิ้ไดย้ื่นขอรับช าระหน้ีก็ไม่สูญเสีย สิทธิในทรัพยห์ลกัประกนัแต่อยา่งใด ซ่ึงตาม
กฎหมายของสหรัฐอเมริกา และขององักฤษ เจา้หน้ีท่ีมี สิทธิไดรั้บช าระหน้ีจากกองทรัพยสิ์นของลูกหน้ีก่อน
คือ  เจา้หน้ีมีประกนั  รองลงมาคือ  เจา้หน้ีมีบุริมสิทธิ  และทา้ยสุดคือ  เจา้หน้ีสามญั  หรือเจา้หน้ีไม่มีประกัน
นั่นเอง  แต่ตามกฎหมายลม้ละลาย ของสาธารณรัฐฝร่ังเศส เจ้าหน้ีท่ีมีสิทธิได้รับช าระหน้ีก่อนคือ  เจ้าหน้ีมี
บุริมสิทธิ  ไดแ้ก่  เจา้หน้ีเก่ียวกบัการจา้งแรงงานตามประมวลกฎหมายแรงงาน  ส่วนเจา้หน้ีมีประกนัจะไดรั้บ
ช าระหน้ีในล าดบัถดัมา ผูว้จิยัเห็นวา่หน้ีตามค าสัง่เรียกใหช้ าระเงินตามมาตรา 12 แห่งพระราชบญัญติัความรับ ผิด
ทางละเมิดของเจา้หนา้ท่ี พ.ศ. 2539  ซ่ึงมีลกัษณะหน้ีคลา้ยกบัหน้ีภาษีอากร แต่มิไดมี้การบญัญติัใหช้ดัเจนวา่มีหน้ี
ดงักล่าวมีสถานะเช่นไรให้มีบุริมสิทธิพิเศษหรือมีฐานะเป็นเจา้หน้ีมีประกนัอนัมี สิทธิท่ีจะไดรั้บช าระหน้ีก่อน
เจา้หน้ีอ่ืนตามบทบญัญติัมาตรา96 และ 95 แห่งพระราชบญัญติั ลม้ละลาย พ.ศ. 2483  เม่ือหน้ีตามค าสั่งเรียกให้
ช าระตามมาตรา 12  แห่งพระราชบญัญติัความรับผิดทางละเมิดของเจา้หนา้ท่ี พ.ศ. 2539  เป็นหน้ีเพ่ือประโยชน์
สาธารณะ  หากปล่อยให้หน่วยงานของรัฐ ตอ้งสูญเสียรายไดอ้นัพึงไดรั้บในส่วนน้ีไปยอ่มก่อให้เกิดการสูญเสีย
รายไดข้องรัฐไปผูว้ิจยัเสนอว่า ควรมีการบญัญติัลกัษณะของหน้ีดงักล่าวให้มีความชดัเจนแน่นอนว่ายิ่งข้ึนเพ่ือ
ประโยชน์ของรัฐ ต่อไป 
  5) วเิคราะห์ปัญหาการเฉล่ียทรัพยร์ะหวา่งหน่วยงานของรัฐและเจา้พนกังานพิทกัษท์รัพย ์ 

นอกจากประเด็นดงักล่าวขา้งตน้แลว้ กฎหมายลม้ละลายมีบทบญัญติัผลของค าสัง่ศาลท่ีให้ยดึหรืออายดั
ทรัพยสิ์นของลูกหน้ีไวช้ั่วคราวหรือหมายบงัคบัคดี  กล่าวคือค าสั่งของศาลท่ีให้ยึด  หรืออายดัทรัพยสิ์นของ
ลูกหน้ีไวช้ัว่คราวหรือหมายบงัคบัคดีแก่ทรัพยสิ์นของลูกหน้ีนั้นจะใชย้นัแก่เจา้พนกังานพิทกัษท์รัพยข์องลูกหน้ี
มิได ้ เวน้แต่  การบงัคบัคดีนั้นไดส้ าเร็จบริบูรณ์แลว้ก่อนวนัท่ีศาลมีค าสัง่พิทกัษท์รัพย ์  และการบงัคบัคดีให้ถือวา่
ส าเร็จบริบูรณ์เม่ือพน้ก าหนดเวลาท่ีอนุญาตใหเ้จา้หน้ีอ่ืนยื่นค าขอเฉล่ียตามประมวลกฎหมายวธีิพิจาณาความแพง่ 
และตามบทบัญญัติมาตรา 57 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทาง ปกครอง พ.ศ. 2539                          
เม่ือพระราชบญัญติัวธีิปฏิบติัราชการทางปกครองก าหนดใหน้ าประมวลกฎหมายวิธีพิจาณาความแพง่มาใชบ้งัคบั
โดยอนุโลม  จึงมีปัญหาวา่  หากมีการยดึซ ้ าระหวา่งหน่วยงานของรัฐและเจา้พนกังานพิทกัษท์รัพยจ์ะจดัการทรัพย์
ท่ียึดไวร้ายเดียวกนัไดห้รือไม่และจะมีการขอเฉล่ียทรัพย ์ไดห้รือไม่ ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง่ 
มาตรา 290 วรรคแรก บัญญติัว่า  เม่ือเจา้พนักงานพนักงานบงัคบัคดีได้ยึดหรืออายดัทรัพยสิ์นของลูกหน้ีตาม                
ค  าพิพากษาไวแ้ทนเจา้หน้ีตามค าพิพากษาแลว้  เจา้หน้ีตามค าพิพากษายืน่จะยดึหรืออายดัทรัพยสิ์นนั้นซ ้ าอีกไม่ได ้
มาตรา 290 บัญญัติให้เฉพาะเจ้าหน้ีตามค าพิพากษาเท่านั้ นท่ีมีสิทธิยื่นค าร้องขอเฉล่ียทรัพย์ได้ และเม่ือ
พระราชบญัญติัวธีิปฏิบติัราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539  มิไดมี้บทบญัญติัเร่ืองเฉล่ียทรัพยท่ี์ก าหนดใหเ้จา้หน้ีอ่ืน
สามารถยื่นค าร้องขอเฉล่ียทรัพยใ์นทรัพยท่ี์ยึดหรืออายดัซ ้ ากับหน่วยงานของรัฐนั้นได้ หรือมีบทบัญญติัให้
หน่วยงานของรัฐสามารถเขา้ไปเฉล่ียในทรัพยท่ี์ยดึหรืออายดัไวโ้ดยเจา้หน้ีตามค าพิพากษาได ้ จึงท าใหเ้กิดปัญหา
วา่หากหน่วยงานของรัฐหรือเจา้พนักงานพิทกัษท์รัพย ์  ไดย้ึดหรืออายดัทรัพยข์องลูกหน้ีไวก่้อนแลว้ หน่วยงาน
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ของรัฐหรือเจา้พนกังานพิทักษท์รัพยใ์ครจะมีสิทธิในทรัพยท่ี์ยึดหรืออายดันั้นดีกว่ากนั พิจารณาพบว่ากฎหมาย
ระบุให้เฉพาะเจา้หน้ีตามค าพิพากษาเท่านั้นท่ีสามารถยื่นค าร้องขอเฉล่ียทรัพยไ์ดท้ั้งตอ้งเป็นทรัพยสิ์นท่ีมีการยดึ
และอายดัไว ้  แต่เม่ือพิจารณาแลว้ปรากฏว่าหน่วยงานของรัฐและเจา้พนักงานพิทักษ์ทรัพยมิ์ใช่เจา้หน้ีตามค า
พิพากษาจึงไม่สามารถยื่นขอเฉล่ียเพ่ือช าระหน้ีให้กบัหน่วยงานของรัฐท่ีเจา้หน้าท่ีรัฐผูน้ั้นไดก้ระท าละเมิดต่อ
หน่วยงานของรัฐอนัไดเ้น่ืองจากไม่ใช่เจา้หน้ีตามค าพิพากษา ในกรณีเจา้พนักงานไดย้ึดหรืออายดัไวแ้ลว้แต่ยงั
ไม่ได้ขายทอดตลาด  เจ้าหน้ีตามค าพิพากษามีสิทธิยึดและอายดัได้อีก ไม่ตอ้งห้ามตามมาตรา  290  วรรคหน่ึง  
เพราะการยดึหรืออายดัคร้ังแรกไม่ใช่การยดึหรืออายดัโดยเจา้หน้ีตามค าพิพากษา  ในกรณีน้ีเจา้พนกังานดงักล่าวมี
สิทธิขอเฉล่ียทรัพยน์ั้นไดต้ามมาตรา  290  วรรคแรก  ซ่ึงไม่ตอ้งค านึงวา่เจา้พนกังานดงักล่าวสามารถเอาช าระหน้ี
ไดจ้ากทรัพยสิ์นอ่ืนหรือไม่   

กรณีกฎหมายลม้ละลายและบทบญัญติักฎหมายวธีิปฏิบติัราชการทางปกครอง  มิไดมี้บทบญัญติัในเร่ือง
เฉล่ียทรัพยว์่าหากเจา้พนักงานพิทกัษ์ทรัพยห์รือหน่วยงานของรัฐไดย้ึดทรัพยไ์ว ้  เม่ือกฎหมายลม้ละลายได้มี               
การบญัญติัเร่ืองการบงัคบัคดีแพง่ไวว้า่ไม่สามารถใชย้นักบัค าสั่งพิทกัษท์รัพยเ์ด็ดขาดไดถ้า้การบงัคบัคดีนั้นยงัไม่
ส าเร็จบริบูรณ์ตามท่ีบญัญติัไวใ้นมาตรา 110  แห่งพระราชบญัญติัลม้ละลาย พ.ศ. 2483  ดงันั้น  เม่ือพิจารณาแลว้
หากพบวา่หน่วยงานของรัฐไดใ้ชม้าตรการบงัคบัทางปกครองโดยการยึดหรืออายดัทรัพยไ์ว ้และต่อมาลูกหน้ีถูก
พิทักษ์ทรัพยเ์ด็ดขาดการท่ีจะพิจารณาว่าทรัพยท่ี์หน่วยงานของรัฐได้ยึดไวน้ั้นส าเร็จบริบูรณ์หรือไม่จึงต้อง
พิจารณาตามบทบญัญติัมาตรา 110 แห่งพระราชบญัญติัลม้ละลาย พ.ศ. 2483  ประกอบมาตรา 290 แห่งประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง  ซ่ึงหากการใช้มาตรการบงัคบัทางปกครองยงัไม่ส าเร็จบริบูรณ์  เจ้าพนักงาน
พิทกัษ์ทรัพยย์่อมมีอ านาจรวบรวมทรัพยสิ์นของลูกหน้ีได ้ดงันั้นเม่ือไม่มีบทบญัญติัท่ีชดัเจนก าหนดไวว้่าสิทธิ
ของเจา้พนกังานพิทกัษท์รัพยห์รือ หน่วยงานของรัฐผูใ้ดมีสิทธิท่ีจะไดรั้บช าระหน้ีดีกวา่กนั เปรียบเทียบกรณีของ
กฎหมายภาษีอากร ของสหพนัธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ก าหนดผลของการยึดทรัพยว์า่  เม่ือมีการยึดทรัพยเ์สร็จแลว้
นิติบุคคลท่ีหน่วยงานบังคบัการสังกัดอยู่มีสิทธิเสมือนเป็นผูรั้บจ านองหรือผูรั้บจ าน าในทรัพยท่ี์ยึดโดยสิทธิ
ดังกล่าวเป็นสิทธิเช่นเดียวกับผูรั้บจ านองหรือผูรั้บจ าน าตามประมวลกฎหมายแพ่ง  และหากมีการยึดทรัพย์
เดียวกนั สิทธิท่ีจะเกิดจากการยึดทรัพยค์ร้ังแรกย่อมอยูเ่หนือกว่าสิทธิท่ีเกิดจากการยึดทรัพยค์ร้ังหลงั  ดงันั้นใน
ระบบกฎหมายเยอรมนีจึงสามารถยึดทรัพยซ์ ้ ากนัไดแ้ต่ผูท่ี้ยึดทรัพยซ์ ้ า ไวก่้อนมีสิทธิได้รับช าระหน้ีก่อนเต็ม
จ านวนหากเหลือผูท่ี้ยึดทรัพยภ์ายหลงัจึงจะมีสิทธิได้รับช าระหน้ี  เม่ือหน้ีตามค าสั่งให้ช าระเงินตามมาตรา 
12  แห่งพระราชบญัญติัความรับผิดทางละเมิดของเจา้หนา้ท่ี พ.ศ. 2539  เป็นหน้ีท่ีรัฐมีเหนือลูกหน้ีซ่ึงมีลกัษณะ
เช่นเดียวกบัหน้ีภาษีอากร ดงันั้น  เม่ือเกิดความไม่ชดัเจนเช่นน้ีผูว้ิจยัเห็นว่าควรมีการแกไ้ขกฎหมายให้มีความ
ชดัเจนวา่หากมีการยึดหรืออายดัทรัพยข์องลูกหน้ีเจา้ระหวา่งหน่วยงานของรัฐกบัเจา้พนกังานพิทกัษท์รัพยสิ์ทธิ
ในการท่ีจะไดรั้บช าระหน้ีจากการยดึหรืออายดัทรัพยด์งักล่าวควรตกแก่ผูใ้ดต่อไป  
 

4. สรุป 
หน่วยงานของรัฐมีฐานะเป็นนิติบุคคล  การด าเนินกิจกรรมทางปกครองต่างๆ  ตอ้งผ่านเจา้หนา้ท่ีรัฐซ่ึง

ถือเป็นตวัแทนของหน่วยงานของรัฐ ซ่ึงยอ่มตอ้งรับผิดในผลแห่งละเมิดท่ีเจา้หนา้ท่ีรัฐของตนไดก้ระท าลงไดใ้น
การปฏิบติัตามหนา้ท่ีดงักล่าวนั้น โดยการกระท าเมิดนั้นตอ้งเป็นการกระท าดว้ยความจงใจหรือประมาทเลินเล่อ
อย่างร้ายแรงเท่านั้น หน่วยงานของรัฐจะตอ้งชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผูเ้สียหายและไล่เบ้ีย เอากับเจ้าหน้าท่ีรัฐ
ผูก้ระท าละเมิดในการออกค าสั่งเรียกให้เจา้หนา้ท่ีรัฐผูก้ระท าละเมิดชดใชค้่าสินไหมทดแทนตามมาตรา 12 แห่ง



การประชุมวชิาการระดบัชาติและนานาชาติ มหาวทิยาลยัศรีปทุม ออนไลน์ คร้ังท่ี 16 ประจ าปี 2564 วนัท่ี 28 ตุลาคม 2564 

364 

พระราชบญัญติัความรับผิดทางละเมิดของเจา้หนา้ท่ีรัฐ พ.ศ. 2539  ค าสั่ง ดงักล่าวคือเป็นค าสั่งทางปกครองตาม
มาตรา 5 แห่งพระราชบญัญติัวิธีปฏิบติัราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539  ซ่ึงหน่วยงานของรัฐสามารถใชม้าตรการ
บงัคบัทางปกครองโดยการยึด  อายดั  ขายทอดตลาดทรัพยสิ์นไดห้ากปรากฏวา่เจา้หนา้ท่ีรัฐผูน้ั้นมิไดป้ฏิบติัตาม
ค าสัง่ทางปกครองดงักล่าวตามท่ีบญัญติัไวใ้นมาตรา 57  แห่งพระราชบญัญติัวิธีปฏิบติัราชการทางปกครอง  พ.ศ. 
2539   

การใชม้าตรการบงัคบัทางปกครองของไทยนั้น หน่วยงานของรัฐมีอ านาจออกค าสัง่เรียกใหเ้จา้หนา้ท่ีรัฐ
ผูก้ระท าละเมิดช าระเงินเองหากเจา้หนา้ท่ีรัฐผูน้ั้นไม่ช าระจึงจะใชม้าตรการบงัคบัทางปกครองตาม ม. 57 แห่ง
พระราชบญัญติัวธีิปฏิบติัราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539  ซ่ึงมิไดมี้การตั้งหน่วยงานใดมาท าหนา้ท่ีโดยเฉพาะและ
การบังคบัใช้เองก็ตอ้งน าประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาบังคบัใช้โดยอนุโลม ผูว้ิจัยพบว่ากรณีท่ี
เจา้หน้าท่ีรัฐของรัฐผูก้ระท าละเมิดดว้ยความจงใจหรือประมาทเลินเล่ออยา่งร้ายแรงเป็นเหตุให้บุคคลภายนอก
หรือหน่วยงานของรัฐไดรั้บความเสียหาย มิได้มีหลกัเกณฑ์เพ่ือด าเนินการกบักรณีท่ีเจา้หน้าซ่ึงตกเป็นบุคคล
ลม้ละลายไวโ้ดยเฉพาะซ่ึงเห็นวา่ท าให้เกิดช่องวา่งในการด าเนินคดีซ่ึงมีความแตกต่างกบักฎหมายลม้ละลายของ
ต่างประเทศท่ีไดท้ าการวจิยั ท าใหท้ราบถึงวธีิการปฏิบติัและวธีิการด าเนินคดีในทา้ยท่ีสุด 

 

5. ข้อเสนอแนะ 
จากการวเิคราะห์ปัญหาขา้งตน้ ผูว้จิยัมีขอ้เสนอแนะ ดงัน้ี 

ปัญหาประการท่ีหน่ึง การฟ้องคดีลม้ละลายจากหน้ีตามค าสั่งทางปกครอง  ผูว้ิจยัเสนอให้มีการแกไ้ข
เพ่ิมเติมขอ้ 27 แห่งระเบียบส านกันายกรัฐมนตรีวา่ดว้ยหลกัเกณฑก์ารปฏิบติัเก่ียวกบัความรับ ผิดทางละเมิดของ
เจา้หนา้ท่ีรัฐ พ.ศ. 2539 โดยตดัขอ้ความวา่ “ไม่ด าเนินคดีลม้ละลาย เวน้แต่การไม่ช าระหน้ีนั้นเกิดจากการประพฤติ
ชัว่อยา่งร้ายแรง” ออก  

ปัญหาประการท่ีสอง การขอรับช าระหน้ีจากหน้ีตามค าสัง่ทางปกครอง  ผูว้จิยัเสนอใหมี้ใหมี้การเพ่ิมเติม
พระราชบญัญติัลม้ละลาย พ.ศ. 2483  เร่ือง การฟ้องคดี ลม้ละลายและระยะเวลาการขอรับช าระหน้ี ในมาตรา 9  
 ปัญหาประการท่ีสาม ผลของการปลดลม้ละลายจากหน้ีตามค าสั่งทางปกครอง   ผูว้ิจยัเสนอให้มีการ 
เพ่ิมเติมมาตรามาตรา 77  แห่งพระราชบัญญติัลม้ละลาย พ.ศ. 2483  ให้ค  าสั่งปลดจากลม้ละลายท าให้บุคคล
ลม้ละลายหลุดพน้จากหน้ีทั้งปวงอนัถึงขอรับช าระหน้ีได ้เวน้แต่ หน้ีเก่ียวกบัภาษีอากร  หรือจงักอบของรัฐบาล
หรือเทศบาล  หรือหน้ีท่ีเกิดจากความรับผิดทางละเมิดของเจา้หน้าท่ีรัฐ  ซ่ึงหน่วยงานของรัฐมีอ านาจเรียกให้
เจา้หนา้ท่ีรัฐผูก้ระท าละเมิดชดใช ้ค่าสินไหมทดแทน หน้ีค่าปรับ  หรือสิทธิเรียกร้องอยา่งหน่ึงท่ีหน่วยงานของรัฐ
มีสิทธิเรียกร้องอนั  เน่ืองมาจากการกระท าความผิดของลูกหน้ีทั้งน้ีเพ่ือประโยชน์ของรัฐ 
 ปัญหาประการท่ีส่ี ล าดบัในการไดรั้บช าระหน้ีในคดีลม้ละลายจากหน้ีตามค าสั่งทางปกครอง  ผูว้ิจยั
เสนอให้มีการเพ่ิมเติมบทบญัญติัขอ้ 27 แห่งระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าดว้ยหลกัเกณฑ์การปฏิบติัเก่ียวกบั
ความรับผิดทางละเมิดของเจา้หนา้ท่ีรัฐ พ.ศ. 2539   

ปัญหาประการท่ีหา้ การเฉล่ียทรัพยร์ะหวา่งหน่วยงานของรัฐและเจา้พนกังานพิทกัษท์รัพย ์ผูว้ิจยั เสนอ
ใหมี้การเพ่ิมเติมบทบญัญติัมาตรา 57 แห่งพระราชบญัญติัวธีิปฏิบติัราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 วรรคสาม  
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บทคัดย่อ 
 ในวิทยานิพนธ์ฉบับน้ีเป็นการศึกษาค้นคว้า วิ เคราะห์และเปรียบเทียบมาตรการท่ีเหมาะสม                       
ในการควบคุมโฆษณาและจ าหน่ายเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ทางส่ืออิเล็กทรอนิกส์ตามกฎหมายไทย และกฎหมาย
ต่างประเทศ อนัไดแ้ก่ ประมวลกฎหมายสาธารณสุขแห่งสาธารณรัฐฝร่ังเศส, พระราชบญัญติัวา่ดว้ยการจ าหน่าย
เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล ์ค.ศ. 1989 แห่งราชอาณาจกัรนอร์เวย,์ พระราชบญัญติัการจ าหน่ายและการจดัหาเคร่ืองด่ืม
แอลกอฮอล ์ค.ศ. 2012 ประเทศนิวซีแลนด์ และมาตรการในการควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลต์ามกฎหมายญ่ีปุ่น
นั้น โดยท าการศึกษาทั้งในส่วนของแนวคิดทฤษฎีและในส่วนของหลกักฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการควบคุมโฆษณา
และจ าหน่ายเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ ทั้ งน้ีเพ่ือให้ทราบถึงแนวทางการแก้ไขปัญหาดังกล่าวตามมาตรการทาง
กฎหมายของไทยไดอ้ยา่งตรงจุด และเพื่อเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพใหม้ากยิง่ข้ึนในการบงัคบัใชม้าตรการควบคุม
โฆษณาและจ าหน่ายเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ โดยเฉพาะกับการท าโฆษณาและจ าหน่ายผ่านช่องทางส่ือ
อิเลก็ทรอนิกส์และสอดคลอ้งกบัการเปิดการคา้เสรีของเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลข์องไทย  
  จากการศึกษาพบว่า ยงัไม่มีก าหนดมาตรการทางกฎหมายของไทยท่ีบงัคบัใชใ้นการควบคุมโฆษณา 
และจ าหน่ายเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลท์างส่ืออิเลก็ทรอนิกส์เป็นการเฉพาะ แมจ้ะมีการก าหนดพระราชบญัญติัควบคุม
เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 และประกาศส านักนายกรัฐมนตรี เร่ือง ห้ามขายเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์โดยวิธี 
การหรือในลกัษณะการขายทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 ข้ึนบงัคบัใชเ้พ่ือแกไ้ขปัญหาเร่ืองควบคุมการโฆษณา
เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลเ์ป็นการเฉพาะแลว้ แต่มาตรการทางกฎหมายทั้งสองฉบบันั้นกลบัมีการก าหนดหลกัเกณฑ ์
เง่ือนไขและวิธีการในการด าเนินการท่ีไม่ชดัเจนและครอบคลุมเพียงพอท่ีจะแกไ้ขปัญหาไดอ้ยา่งสมบูรณ์อนัจะ
ก่อให้เกิดความเป็นธรรมให้แก่ทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้งได ้ดงันั้น การจะแกไ้ขปัญหาดงักล่าว จึงสมควรท่ีจะตอ้งมี              
การก าหนดมาตรการควบคุมโฆษณาและจ าหน่ายเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ทางส่ืออิเล็กทรอนิกส์ข้ึนบงัคบัใชเ้ป็น            
การเฉพาะ ตลอดจนแกไ้ขเพ่ิมเติมพระราชบญัญติัควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล ์พ.ศ. 2551 ในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งใหมี้
ความสอดคลอ้งกบัมาตรการท่ีจะก าหนดข้ึนใหม่น้ีดว้ย ทั้งน้ี เพ่ือให้การบงัคบัใชม้าตรการในการแกไ้ขปัญหา            
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การโฆษณาและจ าหน่ายเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ของไทยไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน ซ่ึงส่งผลดีต่อการลด
ผลกระทบทางสังคมท่ีมีสาเหตุมาจากเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล ์และการส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนไทยห่างไกลจาก
เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลไ์ดอี้กดว้ย 
 
ค าส าคญั: เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล ์การควบคุมโฆษณาและจ าหน่าย ส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ 
 

ABSTRACT 
 This thesis was carried out by searching, analyzing and comparing various appropriate measures for 

taking control of advertising and selling alcoholic beverage via electronic media under Thai laws and foreign 
laws i.e. , the French Public Health Code, the Norwegian Act on the Sale of Alcoholic Beverages 1989, the New 
Zealand Sale and Supply of Alcohol Act 2012 and the measures for taking control of alcoholic beverages under 
Japanese laws.  The study included concept, theories and legal principles in relation to control of advertising and 
selling alcoholic beverage in order to find ways of solving such issue precisely by legal measures of Thailand and 
augment efficiency of enforcing legal measures for taking control of advertising and selling alcoholic beverage 
in particular via electronic media in accordance with Thailand’ s commitments of liberalizing trade in alcoholic 
beverage.  
 The study found that none of specific legal measures of Thailand to take control of advertising and 
selling alcoholic beverage via electronic media has been provided, despite existence of the Alcoholic Beverage 
Control Act B.E.  2551 (2008)  and the Notification of the Office of the Prime Minister in subject of Prohibition 
on Sales of Alcoholic Beverage by Electronic Means or Nature B.E. 2563 (2020) that aimed to solve particularly 
problems of the control of public advertisement of alcoholic beverage.  Rules, conditions and means of taking 
actions stipulated in such legal measures have not explicated and inclusive to enable complete solution and to 
bring about fairness among stakeholders. Accordingly, specific legal measures to take control of advertising and 
selling alcoholic beverage via electronic media should be provided into full enforcement and related provisions 
of the Alcoholic Beverage Control Act B. E.  2551 ( 2008)  should be amended to be in conformity with 
aforementioned new suggesting measures for more efficiency of enforcing legal measures for taking control of 
advertising and selling alcoholic beverage via electronic media in benefit of diminishing social impacts by 
alcoholic beverage peril and also supporting children and juveniles to be distant from alcoholic beverage. 
 
Keywords: Alcoholic Beverage, Control Advertising and Selling of Via Electronic Media 
 

1. บทน า 
 ปัจจุบันพบว่าอุตสาหกรรมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์มีลักษณะการน าเสนอขายสินคา้หรือผลิตภณัฑ์           
ในรูปแบบและวิธีท่ีหลากหลายมากข้ึน หน่ึงในรูปแบบหรือช่องทางการค้าคือการน าเสนอสินค้าผ่าน                               
ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ ซ่ึงเป็นช่องทางท่ีเข้าถึงกลุ่มผู ้บริโภคได้ตรงเป้าหมายมากท่ีสุด โดยการโฆษณาทาง                            
ส่ืออิเล็กทรอนิกส์นั้นมีหลายรูปแบบ เช่น การโฆษณาทางโทรทศัน์ ส่ือวิทยกุระจายเสียง เครือข่ายอินเทอร์เน็ต        
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เป็นตน้ แต่การใชส่ื้อช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ดงักล่าวอาจก่อให้เกิดปัญหาเร่ืองของการใชว้ิจารณญาณในการรับรู้
ของเยาวชน และท าใหป้ระชาชนรับรู้ถึงเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลท่ี์มากจนเกินสมควรจนอาจก่อใหเ้กิดปัญหาตามมา
ในอนาคตได้ ซ่ึงประเทศไทยมีมาตรการทางกฎหมายในเร่ืองดังกล่าว คือ พระราชบัญญติัควบคุมเคร่ืองด่ืม
แอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 มีเจตนารมณ์ท่ีจะก าหนดมาตรการต่างๆ ในการควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ รวมทั้ง 
การบ าบดัรักษาหรือฟ้ืนฟูสภาพ ผูติ้ดเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ เพ่ือช่วยลดปัญหาและผลกระทบทั้งทางดา้นสังคม 
และเศรษฐกิจ โดยได้บัญญัติไว้ในมาตรา 32 นอกจากน้ี ในกรณีการจ าหน่ายเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์บน                            
ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ ได้มีประกาศส านักนายกรัฐมนตรี เร่ือง ห้ามขายเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์โดยวิธีการหรือใน
ลกัษณะการขายทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 ข้ึนบังคบัใช้ โดยมีเจตนารมณ์เพ่ือป้องกันการเขา้ถึงเคร่ืองด่ืม
แอลกอฮอล์ของเยาวชนไทยในปัจจุบนั ประกอบกบัการมีวตัถุประสงค์ส าคญัในการลดผลกระทบท่ีก่อให้เกิด
ความเสียหายอนัมีบ่อเกิดมาจากเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ของไทยให้ได้มากท่ีสุด  แต่อย่างไรก็ตาม แมจ้ะมีการ
ก าหนดพระราชบญัญติัควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล ์พ.ศ. 2551 และประกาศส านกันายกรัฐมนตรี เร่ือง ห้ามขาย
เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์โดยวิธีการหรือในลกัษณะการขายทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 ข้ึนบงัคบัใชเ้พ่ือแก้ไข
ปัญหาในเร่ืองของควบคุมการโฆษณาเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์เป็นการเฉพาะแลว้ก็ตาม แต่มาตรการทางกฎหมาย              
ทั้งสองฉบบันั้นกลบัมีการก าหนดหลกัเกณฑ ์เง่ือนไขและวธีิการในการด าเนินการท่ีไม่ชดัเจนและครอบคลุมเพียง
พอท่ีจะแกไ้ขปัญหาไดอ้ย่างสมบูรณ์อนัจะก่อให้เกิดความเป็นธรรมให้แก่ทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้งได ้โดยเฉพาะกบั                 
การควบคุมโฆษณาและจ าหน่ายเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ทางส่ืออิเล็กทรอนิกส์ ผูว้ิจยัจึงเห็นควรท าการศึกษาใน
ประเด็นปัญหาเพื่อวเิคราะห์ และท าการเสนอแนะวธีิแกปั้ญหาในกรณีดงักล่าว 
 

2. วตัถุประสงค์ 
(1) เพ่ือศึกษาแนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัการควบคุมโฆษณาและจ าหน่ายเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล ์ตลอดจน

มาตรการทางกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการควบคุมโฆษณาและจ าหน่ายเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลต์ามกฎหมายไทยและ
ต่างประเทศ  

(2) เพื่อวิเคราะห์ปัญหาและหาแนวทางแกไ้ขปัญหาการบงัคบัใชม้าตรการทางกฎหมายในการควบคุม
โฆษณาและจ าหน่ายเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลท์างส่ืออิเลก็ทรอนิกส์  
 

3.  ปัญหาการไม่มีมาตรการในการควบคุมการโฆษณาเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์บนส่ืออเิลก็ทรอนิกส์
โดยเฉพาะ 

 ปัญหาการไม่ก าหนดมาตรการในการควบคุมการโฆษณาเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลบ์นส่ืออิเล็กทรอนิกส์ข้ึน
ใช้บังคับเป็นการเฉพาะ ท าให้เกิดช่องว่างทางกฎหมายของพระราชบัญญัติควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์  
พ.ศ. 2551 เม่ือพิจารณามาตรา 32 แห่งพระราชบัญญัติฉบับดังกล่าวเห็นได้ว่าบทบัญญติัดังกล่าวไม่ได้เป็น
มาตรการท่ีห้ามมิให้ท าการโฆษณาเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์อย่างเด็ดขาด เน่ืองจากได้มีการบัญญัติขอ้ยกเวน้ 
ของหลกัการดงักล่าวเอาไวใ้นวรรคสามวา่ “บทบญัญติัในวรรคหน่ึงและวรรคสอง มิให้ใชบ้งัคบักบัการโฆษณา 
ท่ีมีต้นก าเนิดนอกราชอาณาจักร” บทบัญญติัดังกล่าวน้ี เป็นหลกัเร่ืองการยกเวน้ขอ้ห้ามการกระท าอนัเป็น 
การโฆษณาเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ของมาตรา 32 วรรคหน่ึงท่ีมีลักษณะเป็นการห้ามท าโฆษณาเคร่ืองด่ืม
แอลกอฮอล์โดยเด็ดขาด อีกทั้ ง ยงัเป็นขอ้ยกเวน้ของมาตรการทางกฎหมายตามมาตรา 32 วรรคสองในเร่ือง 
ของการห้ามท าโฆษณาเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ท่ีมีข้อยกเวน้ส าหรับกรณีผูผ้ลิต ถ้าหากการโฆษณานั้ นเป็น 
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การโฆษณาท่ีมีตน้ก าเนิดมาจากต่างประเทศอีกดว้ย แต่เม่ือพิจารณาพระราชบญัญติัควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล ์
พ.ศ. 2551 ซ่ึงมีลกัษณะเป็นการ ห้ามมิให้ท าการโฆษณาเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ผ่านส่ือทุกประเภทโดยเด็ดขาด  
มีจุดประสงคเ์พื่อลดจ านวนผูบ้ริโภคในการเขา้ถึงเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์โดยเฉพาะกลุ่มเด็กและเยาวชน แต่ยงัคง 
มีบทบญัญติัอนัเป็นขอ้ยกเวน้ในลกัษณะน้ีอยู ่
 ผูว้ิจัยได้ศึกษามาตรการทางกฎหมายของต่างประเทศ พบว่า ราชอาณาจักรนอร์เวย ์ได้มีบัญญติัไว ้
ในมาตรา 9-2 แห่งพระราชบญัญติัว่าดว้ยการจ าหน่ายเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล ์ค.ศ. 1989 วางหลกัขอ้ห้ามเก่ียวกบั
การโฆษณาเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ไวว้่า ห้ามโฆษณาเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ทุกชนิด, ห้ามโฆษณาสินคา้ท่ีมีตรา
สินคา้เดียวกนัหรือระบุคุณลกัษณะเป็นเคร่ืองด่ืมท่ีมีส่วนผสมของแอลกอฮอลม์ากกวา่ 2.5 เปอร์เซ็นต ์นอกจากน้ี
การห้ามโฆษณายงัมีผลในทุกช่องทางรวมทั้งบนส่ืออินเทอร์เน็ต บล็อก แอปพลิเคชันบนโทรศพัท์ กระดาน
สนทนา เป็นตน้1 ประเทศนิวซีแลนดไ์ดมี้การตราพระราชบญัญติัการจ าหน่ายและการจดัหาเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล ์
ค.ศ. 2012 (The Sale and Supply of Alcohol Act 2012) ข้ึนบงัคบัใช ้โดยไดมี้การวางหลกัในเร่ืองดงักล่าวไวว้่า 
การโฆษณาและการส่งเสริมการจ าหน่ายเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล ์วางหลกัของการโฆษณาไวใ้นส่ืออิเล็กทรอนิกส์     
ท่ีสามารถกระท าไดมี้อยู ่2 ประเภทคือ การโฆษณาเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลท์างโทรทศัน์ และการโฆษณาเคร่ืองด่ืม
แอลกอฮอลผ์า่นทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเท่านั้น2 ประเทศญ่ีปุ่นนั้น มาตรการในการควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์
ตามกฎหมายญ่ีปุ่นนั้นไดมี้การก าหนดมาตรการควบคุมการโฆษณา การจ าหน่ายเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลแ์ละการติด
ฉลากบรรจุภณัฑ ์(Voluntary Code for the Advertising and Marketing of Alcohol Beverages and the Labelling of 
Alcohol Beverage Containers)  โดยมีหลักการส าคัญ เป็นการห้ามมิให้กระท าการโฆษณาผ่านทางส่ือ
อิเล็กทรอนิกส์โดยเด็ดขาด ผูว้ิจัยจึงได้มีความคิดเห็นว่าการแก้ไขความไม่ชัดเจนดังกล่าวนั้ นจะมีส่วนช่วย 
ให้ประสิทธิภาพในการบงัคบัใชพ้ระราชบญัญติัควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล ์พ.ศ. 2551 ในเร่ืองของการควบคุม   
การโฆษณาเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลบ์นส่ืออิเลก็ทรอนิกส์นั้นมีประสิทธิผลในการบงัคบัใชท่ี้มากยิง่ข้ึน 
  นอกจากน้ี ผูว้จิยัไดศึ้กษา มาตรา 4 ทวแิห่งพระราชบญัญติัการพนนั พ.ศ. 2478 ท่ีวางหลกัใหก้ารเปิดให้
มีการพนันออนไลน์เป็นการการกระท าท่ีเขา้ข่ายการกระท าความผิดทางคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 ซ่ึงการพนัน
ออนไลน์คือการเล่นพนนัผา่นระบบอินเทอร์เน็ตเป็นส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ประเภทหน่ึง จึงเห็นวา่หลกัการน้ีเหมาะสม
ท่ีจะน ามาก าหนดเพ่ือแกปั้ญหาการโฆษณาเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลผ์า่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ไดอี้กทางหน่ึง 
 

4.  ปัญหาการบั งคับ ใ ช้มาตรา  32 แ ห่งพระราชบัญญัติควบ คุม เค ร่ือง ด่ืมแอลกอฮอ ล์ 
พ.ศ. 2551 ในการควบคุมการโฆษณาเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์บนส่ืออเิลก็ทรอนิกส์  

 4.1 ปัญหาในเร่ืองของการตีความถอ้ยค าตามมาตรา 32 วรรคหน่ึง 
 ถ้อยค าว่า “อวดอ้างสรรพคุณหรือชักจูงใจให้ผูอ่ื้นด่ืมโดยตรงหรือโดยอ้อม” ตามมาตรา 32 แห่ง
พระราชบัญญติัควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 มิได้มีการให้นิยามความหมายไวจึ้งท าให้เกิดปัญหา 
ในการตีความ ซ่ึงการก าหนดมาตรการในลกัษณะดังกล่าวน้ีเป็นการวางหลกัการบังคบัใช้ท่ีมีความไม่ชัดเจน 
เป็นอย่างมาก เน่ืองจากไม่อาจท่ีจะทราบได้โดยพอ้งกันว่าส่ิงใดท่ีสามารถกระท าได้และส่ิงใดท่ีเป็นขอ้ห้าม  
ซ่ึงความไม่ชัดแจ้งของมาตรการทางกฎหมายดังกล่าวน้ีจะส่งผลให้ผูป้ระกอบการอุตสาหกรรมเคร่ืองด่ืม

                                                   
1 Act on the Sale of Alcoholic Beverages (Alcohol Act) 1989, Section 9-2. 
2 The Health Promotion Agency.  (2018).  Alcohol advertising & promotion (Online).  Available: 
https://www.alcohol.org.nz/management-laws/nz-alcohol-laws/advertising-alcohol. [2021, August 1]. 
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แอลกอฮอลท่ี์มีตน้ทุนและก าลงัการผลิตท่ีแตกต่างกนันั้น อาจไดรั้บการปฏิบติัหรือการบงัคบัโดยผลของกฎหมาย 
ท่ีแตกต่างกนัได ้ซ่ึงเป็นการแสดงให้เห็นถึงขอ้บกพร่องของการบงัคบัใชม้าตรการควบคุมการโฆษณาเคร่ืองด่ืม
แอลกอฮอล์บนส่ืออิเล็กทรอนิกส์ตามพระราชบัญญัติควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ของไทย ท่ีสมควรได้รับ 
การแกไ้ขปรับปรุงโดยเร็ว ทั้งน้ี ก็เพ่ือให้ทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้งกบักระบวนการดงักล่าวนั้นไดรั้บความเป็นธรรมอยา่ง
เสมอภาคกนั 
 4.2 ปัญหาความไม่สอดคลอ้งกบัเจตนารมณ์ของมาตรการทางกฎหมายและสภาพปัญหาในปัจจุบนัตาม
มาตรา 32 วรรคสอง 
 มาตรา 32 วรรคสอง อนุญาตให้ผู ้ผลิตเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ทุกประเภทสามารถโฆษณาหรือ   
ประชาสัมพนัธ์เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลไ์ด ้แต่เฉพาะการให้ขอ้มูลข่าวสารและความรู้เชิงสร้างสรรคส์ังคมโดยไม่มี
การปรากฏภาพของสินคา้หรือบรรจุภณัฑข์องเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลน์ั้น เวน้แต่เป็นการปรากฏของภาพสญัลกัษณ์
ของเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล ์หรือสัญลกัษณ์ของบริษทัผูผ้ลิตเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลน์ั้นเท่านั้น แต่เน่ืองจากมาตรา 32 
วรรคสอง ไม่ไดมี้การบญัญติัไวโ้ดยชดัเจนในเร่ืองดงักล่าว อีกทั้งตามมาตรา 32 วรรคหน่ึง ก็ไม่ไดมี้ความชดัเจน
เก่ียวกบัถอ้ยค าวา่ชกัจูงใหผู้อ่ื้นด่ืมโดยตรงหรือโดยออ้มจึงท าใหผู้ผ้ลิตและผูป้ระกอบธุรกิจเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์
ใชช่้องวา่งของกฎหมายน้ีเพ่ือหลีกเล่ียงการปฏิบติัตามบทบญัญติัในมาตรา 32 โดยการใชรู้ปแบบของการโฆษณา
แฝงโดยการโฆษณาแฝงทั้งบนส่ือโฆษณาออนไลน์ ผูว้ิจยัวิเคราะห์แลว้เห็นวา่ การบญัญติัมาตรการดงักล่าวข้ึน
บังคบัใช้ในปัจจุบนันั้น ถือเป็นการวางหลกัมาตรการท่ีมีความลา้สมยัและไม่สอดคลอ้งกับลกัษณะของการ
ด าเนินการเก่ียวกบัธุรกิจเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลข์องผูป้ระกอบการเป็นอยา่งมาก แมใ้นปัจจุบนัจะยงัไม่มีการน าเอา
หลกั Total Ban หรือหลกัการห้ามโฆษณาและห้ามท าการตลาดแบบทั้งหมดมาบงัคบัใชแ้ก่การโฆษณาเคร่ืองด่ืม
แอลกอฮอลบ์นส่ืออิเล็กทรอนิกส์ก็ตาม ซ่ึงแสดงให้เห็นถึงความส าคญัของการแกไ้ขปรับปรุงมาตรการดงักล่าว
เป็นอย่างมากว่าควรท่ีจะตอ้งท าการปรับปรุงให้มีความสอดรับกบัการเปล่ียนแปลงของยุคสมยัไปพร้อมๆ กบั 
การด าเนินการใหค้วามเป็นธรรมแก่ผูป้ระกอบการทุกคนอยา่งเท่าเทียมกนัใหไ้ดม้ากท่ีสุด 
 

5.  ปัญหาความไม่สอดคล้องระหว่างเจตนารมณ์และสภาพปัญหาที่แท้จริงกับมาตรการที่บังคับใช้  
ในการควบคุมการจ าหน่ายเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ทางส่ืออเิลก็ทรอนิกส์ในปัจจุบัน 

 เน่ืองจากผูป้ระกอบการและร้านคา้ปรับกลยุทธ์ิทางการคา้มาใชว้ิธีการโฆษณาและจ าหน่ายเคร่ืองด่ืม
แอลกอฮอล์ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์มากข้ึนท าให้การเขา้ถึงเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ง่ายข้ึน ซ่ึงขดักับเจตนารมณ์ 
ของพระราชบญัญติัควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 ท่ีเน้นควบคุมการเขา้ถึงเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลด์ว้ย
มาตรการต่าง ๆ เช่น ควบคุมวนั เวลา สถานท่ีจ าหน่าย ควบคุมบุคคลท่ีซ้ือ โดยเฉพาะการควบคุมการเขา้ถึงส่ือ
อิเล็กทรอนิกส์ของเด็กและผูเ้ยาว์  เม่ือพิจารณาพระราชบญัญติัควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 มิไดมี้ 
การบัญญัติมาตรการการควบคุมการโฆษณาและการจ าหน่ายเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ผ่านส่ืออินเทอร์เน็ตไว้
โดยเฉพาะ อีกทั้งไม่สามารถน าบทบญัญติัในพระราชบญัญติัน้ีไปควบคุมและลงโทษผูฝ่้าฝืนกฎหมายได้ด้วย  
จึงเป็นเหตุให้มีการประกาศส านักนายกรัฐมนตรี เร่ืองห้ามขายเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลโ์ดยวิธีการหรือในลกัษณะ  
การขายทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 ข้ึนบงัคบัใชเ้พ่ือห้ามจ าหน่ายเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลผ์่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์
อยา่งเด็ดขาด  
 เม่ือพิจารณาหลกัการท่ีไวก้ าหนดไวใ้นขอ้ 1 แห่งประกาศส านกันายกรัฐมนตรีฉบบัดงักล่าวนั้นจะเห็น
วา่เจตนารมณ์ท่ีแทจ้ริงของพระราชบญัญติัควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล ์พ.ศ. 2551 คือ การวางหลกัในการควบคุม
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เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์โดยค านึงผลถึงผลกระทบทางดา้นสังคมและเศรษฐกิจเป็นส าคญั ไม่ใช่การจ ากดัเคร่ืองด่ืม
แอลกอฮอลแ์ต่อยา่งใด ประกาศฉบบัน้ีซ่ึงเป็นกฎหมายล าดบัรองของพระราชบญัญติัควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล ์
พ.ศ. 2551 นั้นจึงควรตอ้งก าหนดมาตรการแห่งบทบญัญติัใหมี้ความสอดคลอ้งกบักฎหมายหลกั อีกทั้ง การบงัคบั
ใชม้าตรการตามประกาศส านักนายกรัฐมนตรี เร่ืองห้ามขายเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์โดยวิ ธีการหรือในลกัษณะ
การขายทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 นั้นยงัส่งผลกระทบต่อผูป้ระกอบการทั้งหมด ผูว้ิจยัเห็นว่า ควรยกเลิก
ประกาศส านักนายกรัฐมนตรี เร่ืองห้ามขายเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์โดยวิธีการหรือในลกัษณะการขายทาง  
อิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และแกไ้ขเพ่ิมเติมพระราชบญัญติัควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล ์พ.ศ. 2551 ในส่วนของ
มาตรา 27 ถึง มาตรา 29 ข้ึน ทั้งน้ีก็เพ่ือให้มาตรการการจ าหน่ายเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลท์างส่ืออิเล็กทรอนิกส์ของ
ไทยนั้นเป็นมาตรการท่ีบญัญติัข้ึนมาบงัคบัใชแ้ลว้สามารถแกไ้ขปัญหาไดอ้ยา่งตรงประเด็นและบงัคบัใชไ้ดจ้ริง  
 ผูว้ิจยัเห็นควรให้มีการแกไ้ขเพ่ิมเติม ดงัเช่น การควบคุมสถานท่ีการจ าหน่าย วนัและเวลาการจ าหน่าย 
เม่ือศึกษาเปรียบเทียบกฎหมายต่างประเทศพบวา่ มาตรการทางกฎหมายแห่งประเทศนิวซีแลนด์ตาม The Sale 
and Supply of Alcohol Act 2021 ในมาตรา 40 (1) - (3) ไดมี้การก าหนดเร่ืองการจ าหน่ายเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์
ผ่านระบบออนไลน์เอาไวโ้ดยเฉพาะ โดยไดม้ีการวางหลกัไวว้า่ ผูจ้  าหน่ายเคร่ืองดื่มแอลกอฮอลผ์่านระบบ
ออนไลน์ในประเทศนิวซีแลนดน์ั้นจะสามารถกระท าได ้แต่จะตอ้งเป็นผูท่ี้ไดร้ับใบอนุญาตให้ขายเคร่ืองด่ืม
แอลกอฮอลแ์บบ Off-Licenses for remote sellers of alcohol เท่านั้น หากบุคคลใดเขา้ข่ายตามมาตรการดงักล่าว
นั้นจะสามารถขายเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลไ์ดทุ้กวนัทุกเวลา แต่ผูข้ายตอ้งไม่จดัส่งเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลร์ะหวา่ง
เวลา 23.00 – 06.00 นาฬิกา หรือในวนั Good Friday, วนั Easter Sunday และวนั Christmas เป็นตน้ มาตรการ
การควบคุมการขายเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลข์องประเทศนิวซีแลนด์ขา้งตน้มีความเหมาะสมจึงเห็นควรให้ประเทศ
ไทยแก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญติัควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 โดยจัดให้เพ่ิมประเภทใบอนุญาต 
การขายเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์โดยเฉพาะ และอนุญาตให้ผูถื้อใบอนุญาตประเภทดงักล่าว
สามารถขายเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลใ์หแ้ก่ผูซ้ื้อไดทุ้กวนัและทุกเวลา แต่ไม่สามารถจดัส่งสินคา้ในวนัและเวลาท่ีระบุ
ไวต้ามพระราชบญัญติัควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 มาตรา 28 ได้ ทั้ งน้ีเพ่ือให้บทบญัญติัดังกล่าว
สามารถน ามาใชไ้ดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ และตรงตามเจตนารมณ์  
 นอกจากน้ี เห็นควรแกไ้ขเร่ืองการคดักรองอายุผูซ้ื้อ มาตรา 29 แห่งพระราชบญัญติัควบคุมเคร่ืองด่ืม
แอลกอฮอล ์พ.ศ. 2551 ซ่ึงไดบ้ญัญติัวางหลกัไวว้า่ห้ามมิใหผู้ใ้ดขายเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลแ์ก่บุคคลซ่ึงมีอายตุ  ่ากวา่ 
20 ปีบริบูรณ์ ท าให้พระราชบญัญติัดงักล่าวไม่สามารถใชบ้งัคบัไดก้บักรณีการซ้ือขายผ่านทางระบบออนไลน์  
จึงมีความคิดเห็นวา่ มาตรการการคดักรองอายขุองผูซ้ื้อเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลผ์า่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ตาม The Sale 
and Supply of Alcohol Act 2021 แห่งประเทศนิวซีแลนด์นั้ นถือเป็นมาตรการท่ีเหมาะสมท่ีสามารถน ามา
ประยุกต์ใช้ ก าหนดให้ผูข้ายจะตอ้งด าเนินการตามขั้นตอนท่ีเหมาะสมเพ่ือยืนยนัตัวผูซ้ื้อและผูรั้บเคร่ืองด่ืม
แอลกอฮอลว์า่มีอาย ุ18 ปีข้ึนไป ซ่ึงเป็นการตรวจสอบอายขุองทั้งตวัผูซ้ื้อและผูรั้บสินคา้วา่จะตอ้งเป็นบุคคลคน
เดียวกนัและจะตอ้งมีอายไุม่ต ่ากวา่ 18 ปี ตามท่ีกฎหมายก าหนดไว ้
 

6. สรุป 
 ประเทศไทยได้มีพระราชบัญญัติควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์  พ.ศ. 2551 และประกาศส านัก
นายกรัฐมนตรี เร่ือง ห้ามขายเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์โดยวิธีการหรือในลักษณะการขายทางอิเล็กทรอนิกส์  
พ.ศ. 2563 ข้ึนบงัคบัใชเ้พ่ือแกไ้ขปัญหาในเร่ืองควบคุมการโฆษณาเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลแ์ลว้ก็ตาม แต่ในปัจุบนั



การประชุมวชิาการระดบัชาติและนานาชาติ มหาวทิยาลยัศรีปทุม ออนไลน์ คร้ังท่ี 16 ประจ าปี 2564 วนัท่ี 28 ตุลาคม 2564 

372 

ประเทศไทยยงัไม่มีมาตรการการควบคุมการโฆษณาเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลผ์า่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ข้ึนบงัคบัใชเ้ป็น
การเฉพาะ มีเพียงการบญัญติัการควบคุมการโฆษณาเก่ียวกบัเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลโ์ดยทัว่ไปไวใ้นมาตรา 32 แห่ง
พระราชบญัญติัควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล ์พ.ศ. 2551 เพียงมาตราเดียวเท่านั้น 
 จากการศึกษาบทบญัญติัในมาตรา 32 วรรคหน่ึงและวรรคสองแห่งพระราชบญัญติัฉบบัดงักล่าวจะ               
เห็นได้ว่า มาตรการดังกล่าวไม่สามารถน ามาปรับใช้กับการควบคุมการโฆษณาเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์บน                       
ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ไดอ้ยา่งแทจ้ริง เช่นในกรณีการตีความถอ้ยค าตามมาตรา 32 วรรคหน่ึง เป็นปัญหาการบงัคบั
ใชม้าตรา 32 วรรคหน่ึงแห่งพระราชบญัญติัควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล ์พ.ศ. 2551 ในการควบคุมการโฆษณา
เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลบ์นส่ืออิเล็กทรอนิกส์ ในแง่การตีความของถอ้ยค าวา่ “อวดอา้งสรรพคุณหรือชกัจูงใจให้
ผูอ่ื้นด่ืมโดยตรงหรือโดยออ้ม” เน่ืองจากมิไดมี้การบญัญติัไวอ้ยา่งชดัแจง้วา่อะไรอนัเป็นการอวดอา้งสรรพคุณ
ชกัจูงใจผูอื้ ่นโดยทางตรงหรือโดยออ้ม ดงันั้น เมื ่อพระราชบญัญตัิควบคุมเคร่ืองดื่มแอลกอฮอลไ์ม่ได ้
ท าการบญัญตัิเก่ียวกบันิยามความน้ีไว ้จึงตอ้งกลบัไปใชห้ลกักฎหมายเทียบเคียงอยา่งยิ่งแทนการอาศยัหลกั 
ในการตีความตามดุลพินิจของเจา้หนา้ท่ีอีกดว้ย การกระท าดงัน้ีมีลกัษณะเป็นการก่อให้เกิดช่องวา่งทางกฎหมาย
แห่งพระราชบญัญติัดงักล่าว 
 นอกจากน้ีเห็นไดว้่า มาตรการการห้ามขายเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ในสถานท่ีวนัและเวลาท่ีกฎหมาย
ก าหนด และมาตรการในการคดักรองอายผุูซ้ื้อเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลผ์่านทางส่ืออิเล็กทรอนิกส์ตามท่ีบญัญติัไวใ้น
มาตรา 27 มาตรา 28 และมาตรา 29 แห่งพระราชบัญญัติควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 นั้ นมิได ้
มีการก าหนดหลกัเกณฑ์ท่ีครอบคลุมถึงการขายเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์บนส่ืออิเล็กทรอนิกส์ดว้ยแต่อย่างใด และ 
เม่ือน าหลกัการของมาตรการการควบคุมการจ าหน่ายเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลผ์่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ตามประกาศ
ส านกันายกรัฐมนตรีพ.ศ. 2563 มาศึกษาวิเคราะห์แลว้ เห็นวา่ มาตรการดงักล่าวไม่สามารถท่ีจะน ามาบงัคบัใชไ้ด้
กบัการซ้ือขายเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลผ์่านทางส่ืออิเล็กทรอนิกส์ เน่ืองจากการซ้ือขายผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ ผูซ้ื้อ
และผูข้ายสามารถท าการซ้ือขายกนัไดทุ้กสถานท่ี ทุกวนัและทุกเวลา จึงท าให้เป็นการยากต่อการเจา้หน้าท่ีจะ                
เขา้ไปท าการตรวจสอบในขณะท าการซ้ือขายได้  จะเห็นได้ว่า กฎหมายท่ีใชบ้งัคบัแก่ในกรณีปัญหาดงักล่าว                    
ย ังไม่ครอบคลุมและยังไม่มีประสิทธิภาพมากพอท่ีจะน ามาใช้กับการขายเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์บน                                     
ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ได ้อนัเป็นการแสดงให้เห็นถึงความไม่สอดคลอ้งของวิธีการแกไ้ขปัญหากบัสภาพปัญหาท่ี
เกิดข้ึน ณ ปัจจุบนั 
 

7. ข้อเสนอแนะ 
 จากการศึกษาพบว่า มาตรการทางกฎหมายของต่างประเทศท่ีมีความเก่ียวขอ้งกบักรณีดงักล่าว ไดมี้               
การบญัญติัหลกัการ เง่ือนไขและการด าเนินการท่ีแตกต่างไปจากหลกัการท่ีก าหนดไวใ้นพระราชบญัญติัควบคุม
เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล ์พ.ศ. 2551 ของไทย จึงท าให้มาตรการดงักล่าวยงัไม่อาจน าไปบงัคบัใชใ้ห้เกิดประสิทธิผล
ได้ดังเจตนารมณ์ท่ีแทจ้ริงอนัจะเป็นการสร้างความเท่าเทียมและเป็นธรรมให้แก่ทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้งไดอ้ย่างมี
ประสิทธิภาพได ้จึงไดว้เิคราะห์และมีขอ้เสนอแนะ ดงัต่อไปน้ี 
  1) เห็นควรใหแ้กไ้ขเพ่ิมเติมบทบญัญติัพระราชบญัญติัควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล ์พ.ศ. 2551 โดยหา้ม
มิให้ท าการโฆษณาเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลทุ์กประเภทในทุกช่องทางออนไลน์ท่ีมีกลุ่มเป้าหมายเป็นเด็กอายไุม่เกิน 
18 ปี อย่างเด็ดขาด และปรับเพ่ิมโทษของผู ้ฝ่าฝืนให้หนักข้ึน เพื่อเป็นการบังคับใช้มาตรการการควบคุม                          
การโฆษณาเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลใ์หมี้ประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน 
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  2) เห็นควรให้น าเอาวิธีการในการแกปั้ญหาท่ีใชก้บัการพนนัออนไลน์มาปรับใชก้บัปัญหาการโฆษณา
เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ ด้วยการน ามาตรการการระงับการท าให้แพร่หลายหรือลบ
ขอ้มูลคอมพิวเตอร์ท่ีมีการโฆษณาเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลท่ี์ฝ่าฝืนต่อมาตรา 32 วรรคแรกมาประยกุตใ์ช ้โดยใหถื้อวา่
ขอ้มูลคอมพิวเตอร์เหล่านั้นมีลกัษณะขดัต่อศีลธรรมอนัดีของประชาชน ตามมาตรา 20 แห่งพระราชบญัญติั                   
การกระท าผิดทางคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 และให้ท าการแก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา 32 วรรคแรกข้ึนใหม่ โดยการ
ก าหนดห้ามมิให้ผูใ้ดโฆษณาเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์หรือแสดงช่ือหรือเคร่ืองหมายของเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ใน
โฆษณาทุกประเทศท่ีมีเป้าหมายเป็นเด็กหรือเยาวชนไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือโดยทางออ้ม และเห็นควรให้มี              
การแกไ้ขโทษแก่ผูโ้ฆษณาท่ีกระท าการฝ่าฝืนหลกัการดงักล่าวใหห้นกัยิง่ข้ึนดว้ย 
  3)  เ ห็นควรให้ยกเ ลิกประกาศส านักนายกรัฐมนตรี  เ ร่ือง  ห้ามขายเค ร่ือง ด่ืมแอลกอฮอล์  
โดยวธีิการหรือในลกัษณะการขายทางอิเลก็ทรอนิกส์ พ.ศ. 2563  
  4) เห็นควรให้มีการออกมาตรการควบคุมสถานท่ีขายเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล ์ดว้ยการแกไ้ขเพ่ิมเติมเร่ือง
ของการห้ามผูป้ระกอบการหรือผูข้นส่งสินค้าจัดส่งเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ไปยงัสถานท่ีห้ามขายเคร่ืองด่ืม
แอลกอฮอล ์ตามพระราชราชบญัญติัควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล ์มาตรา 27 และประกาศก าหนดอ่ืน ๆ        
  5)  เห็นควรให้มีการออกมาตรการควบคุมวนัและเวลาขายเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ ข้ึนใหม่ โดยท า                   
การแกไ้ขเพ่ิมเติมกฎหมายในลกัษณะของการจดัให้มีการเพ่ิมประเภทใบอนุญาตการขายเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์
ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์โดยเฉพาะ และวางหลกัเร่ืองของอนุญาตให้ผูถื้อใบอนุญาตประเภทดงักล่าวสามารถขาย
เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลใ์หแ้ก่ผูซ้ื้อไดทุ้กวนัและทุกเวลา แต่ห้ามจดัส่งสินคา้ในวนัและเวลาท่ีระบุไว ้ตามมาตรา 28 
แห่งพระราชบญัญติัควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล ์พ.ศ. 2551  
  6) เห็นควรให้มีการออกมาตรการควบคุมอายุผู ้ซ้ือเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์บนส่ืออิเล็กทรอนิกส์  
ทั้งในกรณีของผูซ้ื้อและผูข้ายโดยท าการสอบถามอายเุพ่ือยืนยนั รวมถึงในกรณีสั่งซ้ือผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
ดว้ย 
 

8. เอกสารอ้างองิ 
กานตพ์ชัธธ์ เลก็ศรีสกลุ. (2558).  พัฒนาการกลยทุธ์การตลาดและการส่ือสารการตลาดตามกรอบแนวคิด

การตลาด 3.0 ของบริษทัไฮคิวผลิตภัณฑ์อาหาร จ ากัด.  วทิยานิพนธ์วารสารศาสตรมหาบณัฑิต 
สาขาวชิาส่ือสารมวลชน, คณะวารสารศาสตร์และส่ือสารมวลชน มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์.  

ขวญัตา เลิศวจิิตรกมล. (2539).  กฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมปัญหาท่ีเกิดจากการเสพสุรา. 
 วทิยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบณัฑิต, คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั.  

คมสนั วเิศษธร.  (2549).  กลยทุธ์การโฆษณาเคร่ืองด่ืมท่ีมส่ีวนผสมของแอลกอฮอล์ ประเภทวิสกี ้ และเบียร์ใน
หนังสือพิมพ์. วทิยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิานิติศาสตร์, คณะนิติศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์.  

จุมพล ศรีจงศิริกลุ. (2553). การควบคุมการโฆษณาเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ของประเทศฝร่ังเศส. กรุงเทพฯ: 
ส านกังานกฤษฎีกา.  

ทกัษพล ธรรมรังสี และคณะ. (2556). สถานการณ์การบริโภคเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์และผลกระทบ                                  
ในประเทศไทย ปี 2556 (พิมพค์ร้ังท่ี 1). นนทบุรี: เดอะ กราฟิ โก ซิสเตม็ส์.  



การประชุมวชิาการระดบัชาติและนานาชาติ มหาวทิยาลยัศรีปทุม ออนไลน์ คร้ังท่ี 16 ประจ าปี 2564 วนัท่ี 28 ตุลาคม 2564 

374 

ธีรวฒิุ ทองทบั.  (2553). มาตรการทางกฎหมายในการคุ้มครองผู้บริโภคด้านการโฆษณา: ศึกษาเฉพาะกรณี               
การโฆษณาเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์.  วทิยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบณัฑิต สาขานิติศาสตร์, บณัฑิตวทิยาลยั 
มหาวทิยาลยัธุรกิจบณัฑิตย.์  

บรรเจิด สิงคะเนติ. (2562).  หลกัพืน้ฐานของสิทธิเสรีภาพและศักด์ิศรีความเป็นมนุษย์ (พิมพค์ร้ังท่ี 6). กรุงเทพฯ: 
ส านกัพิมพว์ญิญูชน.  

ปริตา ปิติวฒันะภทัร. (2562). ปัญหากฎหมายในการควบคุมการขายเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ออนไลน์.  สารนิพนธ์
นิติศาสตรมหาบณัฑิต กลุ่มวชิากฎหมายธุรกิจ, คณะนิติศาสตร์ มหาวทิยาลยัศรีปทุม.  

ปรีดา กลุนอ้ย.  (2557). ปัญหากฎหมายในธุรกิจพาณิชย์อิเลก็ทรอนิกส์. สารนิพนธ์นิติศาสตรมหาบณัฑิต                
สาขากฎหมายธุรกิจ, คณะนิติศาสตร์ มหาวทิยาลยัศรีปทุม. 

เพญ็สุดา ประถมกรึก. (2545). ระดับการเช่ือมโยงการตลาดเชิงกิจกรรมและตราสินค้ากับทัศนคติ ภาพลกัษณ์ต่อ
การตลาดเชิงกิจกรรม. วทิยานิพนธ์นิเทศศาสตรมหาบณัฑิต, คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั. 

รัชพงศ ์จารุสินธุพงศ.์  (2560). ปัญหากฎหมายการห้ามโฆษณาเกี่ยวกับสุรา: กรณีศึกษาสุราพืน้บ้าน.  สารนิพนธ์
นิติศาสตรมหาบณัฑิต วชิากฎหมายอาญาและกระบวนการยติุธรรมทางอาญา, คณะนิติศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัศรีปทุม.  

วรเจตน์ ภาคีรัตน์. (2560). กฎหมายวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง. นนทบุรี: สถาบนัพระปกเกลา้.                              
หนา้ 169-170. 

วรพจน์ วศิรุตพิชญ.์ (2553). หลกัการพืน้ฐานของกฎหมายปกครอง. กรุงเทพฯ: คณะนิติศาสตร์  
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์. หนา้ 91. 

ส านกังานประชาสมัพนัธ์ ส านกังานเลขาธิการวฒิุสภา.  (2561).  กลยทุธ์การประชาสัมพันธ์ด้วยส่ือ สังคม
ออนไลน์. กรุงเทพฯ: ส านกังานเลขกุารวฒิุสภา. 

หยดุ แสงอุทยั. (2560). ความรู้เบือ้งต้นเกี่ยวกับกฎหมายท่ัวไป (พิมพค์ร้ังท่ี 21).  กรุงเทพฯ: 
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์.  

Brian Z. Tamanaha.  (2009).  Law as a Means to an End: Threat to the Rule of Law.  United Kingdom: 
Cambridge University Press.  

Elsje Verhulst.  (2015).  Alcoholic Beverage In Japan.  Tokyo: EU-Japan centre for industrial cooperation - 
Head office in Japan.  

Pratima Singh Thakurai.  (2017). Theory Of Leon Duguit: Jurisprudence & Legal Theory. Raipur: Mats Law 
School.  

 The Health Promotion Agency. (2018). Drinking & driving (Online). Available: 
https://www.alcohol.org.nz/alcoholyou/drinking-and-driving. [2021, August 1] 



การประชุมวชิาการระดบัชาติและนานาชาติ มหาวทิยาลยัศรีปทุม ออนไลน์ คร้ังท่ี 16 ประจ าปี 2564 วนัท่ี 28 ตุลาคม 2564 

375 

ปัญหาและอปุสรรคทางกฎหมายในการรวบรวมพยานหลกัฐานอเิลก็ทรอนิกส์ 
ในความผดิเกีย่วกบัส่ือลามกอนาจารเด็ก 

LEGAL PROBLEMS AND OBSTACLES OF ELECTRONIC EVIDENCE 
COLLECTION IN THE CASE OF CHILD PORNOGRAPHY 

 

ร้อยต ารวจเอกหญิง กญัจน์ณัฏฐ์ บุญวฒัน์ 
รองสารวตัร กองบังคับการอ านวยการ กองบัญชาการต ารวจท่องเที่ยว ส านักงานต ารวจแห่งชาติ 

E-mail: Kanjanut.byw@gmail.com 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิสิต อนิทมาโน 

อาจารย์ทีป่รึกษา 
ผู้อ านวยการหลกัสูตรนิติศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวทิยาลัยศรีปทุม 

 

บทคัดย่อ 
 การศึกษาคร้ังน้ี มีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาวิวฒันาการของกฎหมายลกัษณะพยานหลักฐาน แนวคิด 
ทฤษฎีท่ีเก่ียวกบัการรวบรวมพยานหลกัฐานอิเลก็ทรอนิกส์ และการจ าแนกระดบัของส่ือลามกอนาจารเด็ก รวมถึง
ศึกษามาตรการทางกฎหมายท่ีเก่ียวกบัการรวบรวมพยานหลกัฐานอิเลก็ทรอนิกส์และการควบคุมส่ือลามกอนาจาร
เด็กของสหรัฐอเมริกา สหพนัธ์สาธารณรัฐเยอรมนี และประเทศองักฤษ ท่ีบังคบัใช้อยู่ในปัจจุบนั เพ่ือน ามา
วิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคทางกฎหมายของไทยในการจ าแนกระดบัของส่ือลามกอนาจารเด็กและรวบรวม
พยานหลกัฐานอิเล็กทรอสิกส์ในความผิดเก่ียวกับส่ือลามกอนาจารเด็ก เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการแกปั้ญหา       
การรวบรวมพยานหลกัฐานอิเลก็ทรอนิกส์ในความผิดเก่ียวกบัส่ือลามกอนาจารเด็กในประเทศไทยต่อไป 

ผลการศึกษาพบว่า ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 1 (17) มิไดนิ้ยามความหมายของส่ือลามกอนาจาร
เด็กให้ครอบคลุมถึงภาพเสมือนซ่ึงถูกสร้างด้วยขอ้มูลคอมพิวเตอร์หรือปัญญาประดิษฐ์ และมิได้ก าหนดว่า         
ส่ือลามกอนาจารเด็กมีขอบเขตความหมายเพียงใด ซ่ึงท าให้มีปัญหาในการด าเนินคดีกบัผูก้ระท าความผิดวา่ส่ิงท่ี  
ผู ้ถูกกล่าวหาครอบครองอยู่นั้ นเป็นส่ือลามกอนาจารเด็กหรือไม่ ซ่ึงแตกต่างจากประมวลกฎหมายอาญา
สหรัฐอเมริกาท่ีจะมีระบุนิยามของเด็กและส่ือลามกอนาจารเด็กไวค้่อนขา้งชดัเจน และยงักฎหมายอีกหลายฉบบัท่ี
จะมุ่งเน้นคุ้มครองเด็กและเผยแพร่ส่ือลามกให้แก่เด็กอายุต  ่ากว่า 18 ปี หรือ Obscene Publication Act 1959          
ในประเทศองักฤษ และอีกทั้งในต่างประเทศมีการก าหนดมาตรการให้ผูใ้ห้บริการอินเตอร์เน็ตมีหน้าท่ีจะตอ้ง
รายงานให้หน่วยงานของรัฐทราบถึงการเผยแพร่หรือน าเขา้สู่ระบบคอมพิวเตอร์ซ่ึงขอ้มูลคอมพิวเตอร์อนัเป็น   
ส่ือลามกอนาจารเด็ก  เช่น ในสหรัฐอเมริกามีกฎหมาย The Code of  Laws of the United State America ก าหนดให้
ผูใ้ห้บริการอินเตอร์เน็ตมีหนา้ท่ีตอ้งรายงานการแสวงหาประโยชน์ทางเพศจากเด็กทางออนไลน์และเพ่ือป้องกนั
การแสวงประโยชน์ทางเพศจากเด็กทางออนไลน์ ต่อศูนยเ์พื่อเด็กหายและถูกฉวยผลประโยชน์แห่งชาติ (National 
Center for Missing and Exploited Children : NCMEC) นอกจากนั้ น การรวบรวมพยานหลักฐานในกรณีท่ี            
ส่ือลามกอนาจารเด็กอยูใ่นระบบคอมพิวเตอร์ของผูก้ระท าผิดยงัมีปัญหาเร่ืองอ านาจการเขา้ถึงขอ้มูลดงักล่าวของ
เจา้พนกังานปกครองหรือต ารวจซ่ึงมีหนา้ท่ีโดยตรงตามกฎหมาย แต่ไม่มีกฎหมายใหอ้ านาจในการเขา้ถึงขอ้มูลใน
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ระบบคอมพิวเตอร์เฉกเช่นพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ หรือเจา้พนักงานตามพระราชบญัญติัว่าดว้ยการกระท า
ความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมแต่อย่างใด ซ่ึงในสหรัฐอเมริกามีกรณียกเวน้            
การเขา้คน้โดยไม่ตอ้งขอหมายคน้จากศาล อยู่ 2 กรณี คือกรณีไดรั้บความยินยอม กบักรณีมีเหตุฉุกเฉิน ซ่ึงศาล
สูงสุดของสหรัฐอเมริกาไดก้ าหนดมาตรฐานความสมเหตุสมผลดงักล่าวเอาไว ้   

ขอ้เสนอแนะจากการศึกษาเห็นควรมีการให้เพ่ิมเติมความหมายของส่ือลามกอนาจารเด็กใหค้รอบคลุม
ถึงภาพเสมือนจริงซ่ึงถูกสร้างดว้ยขอ้มูลคอมพิวเตอร์หรือปัญญาประดิษฐ์ และจ าแนกขอบเขตความหมายของ               
ส่ือลามกอนาจารเด็กตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 1 (17)  พร้อมก าหนดหนา้ท่ีให้ผูใ้ห้บริการอินเตอร์เน็ต
ตอ้งรายงานกรณีตรวจพบส่ือลามกอนาจารเด็กในระบบคอมพิวเตอร์โดยเร็ว เพ่ือลดความเสียหายท่ีจะเกิด และ 
ขอ้สุดทา้ยควรบญัญติัใหอ้ านาจเจา้พนกังานฝ่ายปกครองหรือต ารวจ มีอ านาจเฉกเช่นพนกังานสอบสวนคดีพิเศษ
หรือเจา้พนักงานตามพระราชบญัญติัการกระท าความผิดเก่ียวกบัคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 และท่ีแกไ้ขเพ่ิมเติม  
เพ่ือจะสามารถรวบรวมพยานหลกัฐานส าคญัท่ีเก่ียวขอ้งในคดีไดท้นัท่วงที ไม่ถูกท าลายไประหวา่งการประสาน
เจา้พนกังานตามพระราชบญัญติัวา่ดว้ยการกระท าความผิดเก่ียวกบัคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 หรือยืน่ขอหมายคน้ตอ่
ศาลเพื่อใช้เป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาการรวบรวมพยานหลักฐานอิเล็กทรอนิกส์ในความผิดเก่ียวกับ              
ส่ือลามกอนาจารเด็กของไทย 
 

ค าส าคัญ: พยานหลกัฐานอิเลก็ทรอนิกส์  ส่ือลามกอนาจาร 
 

ABSTRACT 
 This thesis aims to study the evolution of the law of evidence, concepts and theories regarding the 
collection of electronic evidence, and the classification of child pornography. The thesis also examines the current 
legal measures relating to collecting electronic evidence and child pornography control from the United States  
(US), the Federal Republic of Germany, and England, to analyze Thailand’s legal problems and obstacles on the 
classification of child pornography and the collection of electronic evidence relating to the child pornography 
offences.  Finally, the study recommends the solution of collecting electronic evidence relating to child 
pornography in Thailand. 

The study finds that Thai Criminal Code Section 1( 7)  does not stipulate the definition of child 
pornography to include the visual depictions generated by computer data or artificial intelligence and does not 
set the extent of child pornography.  Thus, the inadequate definition and scope have led to the problematic 
prosecution of the offenders regarding whether the media found in possession of the accused persons is child 
pornography. This provision is different from the United States Federal Penal Code that sets forth the more precise 
definition of child pornography. In addition, several child protection laws and laws prevent the dissemination of 
obscene media for children under 18 years old, such as England’ s Obscene Publication Act 1959.  Moreover, 
foreign laws stipulate the obligation of the internet providers to report the child pornography dissemination or the 
input of computer data that is child pornography into the computer system, i.e., The Code of Laws of the United 
States that requires the internet providers to report online child exploitation for the prevention of online child 
sexual exploitation to the National Center for Missing and Exploited Children (NCMEC) .  Furthermore, the 



การประชุมวชิาการระดบัชาติและนานาชาติ มหาวทิยาลยัศรีปทุม ออนไลน์ คร้ังท่ี 16 ประจ าปี 2564 วนัท่ี 28 ตุลาคม 2564 

377 

governing officers or police officers, who have the direct legal power to process the cases, lack the authority from 
any law to collect the evidence when the child pornography is still on the offenders’ computer system; unlike the 
special case inquiry officials or the officials acting under the Computer-related Crime Act B.E.2550 (2007) and 
amendment, who have the authority to access the computer system.  Under US law, there are two exceptions to 
execute the search without a court warrant:  when the consent is given to conduct the search and when there is     
an emergency. Accordingly, the US Supreme Court has laid down a reasonable standard for such exceptions.   

Therefore, the study recommends that there should be an amendment to the Criminal Code Section 1(7) 
to expand the definition of child pornography to cover the visual depictions generated by the computer data or 
artificial intelligence and stipulate the classification of the scope of child pornography definition .  Additionally, 
the law should impose the internet providers obligation to promptly report the child pornography found on the 
computer system to mitigate the impending damages. Lastly, the governing officers or police officers should have 
authority to access the computer system, similar to the authority of the special case inquiry officials or the officials 
acting under the Computer- related Crime Act B.E.2550 (2007)  and amendment.  Hence, they will be able to 
collect crucial evidence relating to the cases immediately and preserve the evidence during the coordination with 
the officials under the Computer- related Crime Act B.E.2550 or during the submission of the search warrant to 
the court.  These suggested approaches can be the solution in eliminating the problem of electronic evidence 
collection for child pornography offences in Thailand. 
 
Keywords: Electronic evidence, Child pornography 
 

1. ความส าคัญและทีม่าของปัญหา 
 ในปัจจุบันสภาพเศรษฐกิจและสังคมของโลกได้เปล่ียนแปลงไปจากอดีตอย่างมากจนมีค าพูดว่า         
“The whole world has gone digital” หรือ “โลกทั้งใบไดเ้ปล่ียนเป็นดิจิทลัแลว้”  (ธีระวฒัน์พุฒิบูรณวฒัน์, 2560) 
จากการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร  มีแนวโน้มท่ีจะขยายตวัต่อไป           
อีกเร่ือย ๆ ท าให้ง่ายต่อการติดต่อส่ือสารซ่ึงกนัและกนัแบบทัว่โลก  แต่อยา่งไรก็ตามนอกจากประโยชน์มหาศาล
แลว้ ส่ิงท่ีแฝงมาด้วยคือ อาชญากรรมทางเทคโนโลยี  ท่ีอาจคุกคามชีวิตและท าให้สูญเสียทรัพยสิ์นเงินทอง          
ได้อย่างง่ายดาย (ณิช วงศ์ส่องจ้า, 2558) ซ่ึงมิจฉาชีพส่วนมากจะน าอุปกรณ์ดิจิทลั เช่น โทรศัพท์สมาร์ทโฟน 
คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์อ่ืนท่ีเช่ือมต่อกบัอินเทอร์เน็ต ไปใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการกระท าความผิด หรือใชเ้ป็น
อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลท่ีเก่ียวข้องกับการกระท าความผิด ซ่ึงถือเป็นอาชญากรรมทางเทคโนโลยีชนิดหน่ึง              
และจากการเปล่ียนแปลงดงักล่าวส่งผลกระทบต่อพยานหลกัฐานจากพยานบุคคล พยานเอกสาร พยานวตัถุ      
กลายมาเป็นพยานท่ีอยูใ่นรูปแบบอิเลก็ทรอนิสก์หรือพยานดิจิทลั อาชญากรรมทางเทคโนโลยีท่ีเก่ียวกบัเด็กจึงมี
เพ่ิมมากข้ึน โดยเฉพาะการครอบครอง การผลิต  การเผยแพร่ส่ือลามกอนาจารเด็ก  

ดงันั้น  ผูว้ิจยัมีความสนใจท่ีจะศึกษาปัญหาและอุปสรรคทางกฎหมายในการรวบรวมพยานหลกัฐาน
อิเล็กทรอนิกส์ในความผิดเก่ียวกับส่ือลามกอนาจาร เพราะการรวบรวมพยานหลักฐานทางอิเล็กทรอนิกส์           
เป็นปัจจยัส าคญัในการน าตวัผูก้ระท าความผิดมาลงโทษ จ าเป็นตอ้งด าเนินการดว้ยความรวดเร็ว ตอบสนองต่อ
การกระท าความผิดในระบบคอมพิวเตอร์ซ่ึงมีการเปล่ียนแปลงอยู่ตลอดเวลา หากค าว่าส่ือลามกอนาจารเด็กท่ี    
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ทุกคนรับรู้และเขา้ใจต่างกัน ย่อมท าให้การรวบรวมพยานหลกัฐานเป็นไปด้วยความยากล าบาก ประกอบกบั     
การเข้าถึงพยานหลักฐานในระบบคอมพิวเตอร์ จ าเป็ นต้องใช้อ านาจศาลผ่านค าร้องของเจ้าพนักงาน                    
ตามพระราชบญัญติัวา่ดว้ยการกระท าความผิดเก่ียวกบัคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 อาจท าใหพ้ยานหลกัฐานซ่ึงควรจะ
น ามาใช้ลงโทษผูก้ระท าความผิดถูกลบ เปล่ียนแปลง แก้ไข จนไม่สามารถน ามาใช้ลงโทษผูก้ระท าผิดได้          
และไม่ให้เกิดความโตแ้ยง้ในการอา้งอิงและรับฟังเป็นพยานหลกัฐานในชั้นศาล เพ่ือน ามาตรการทางกฎหมาย    
มาใชเ้ป็นแนวทางในการด าเนินการแกไ้ขปัญหาดงักล่าวต่อไป 

 

2. วตัถุประสงค์ของการศึกษา 
  (1) เพื่อศึกษาวิวฒันาการและแนวคิด ทฤษฎีท่ีเก่ียวกบัการรวบรวมพยานหลกัฐานอิเล็กทรอนิกส์ใน
ความผิดเก่ียวกบัส่ือลามกอนาจารเด็ก รวมถึงการจ าแนกระดบัของส่ือลามกอนาจาร 
   (2) เพ่ือศึกษามาตรการทางกฎหมายเก่ียวกบัการรวบรวมพยานหลกัฐานอิเล็กทรอนิกส์และการควบคุม
ส่ือลามกอนาจาร 

(3) วิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคทางกฎหมายไทยในการรวบรวมพยานหลกัฐานอิเล็กทรอนิกส์ใน
ความผิดเก่ียวกบัส่ือลามกอนาจารเด็ก 
 (4) เพ่ือเสนอแนะมาตรการของกฎหมายท่ีเหมาะสมมาเป็นแนวทางในการแกไ้ขปัญหาและอุปสรรค
ทางกฎหมายในการรวบรวมพยานหลกัฐานอิเลก็ทรอนิกส์ในความผิดเก่ียวกบัส่ือลามกอนาจารเด็ก 
 

3. สมมติฐานของการศึกษา 
  แมว้า่ปัจจุบนัประมวลกฎหมายอาญาไดบ้ญัญติัการกระท าความผิดเก่ียวกบัส่ือลามกอนาจารเด็กไวใ้น 
มาตรา 287/1 และมาตรา 287/2  แต่นิยามของค าว่าส่ือลามกอนาจารเด็ก ตามมาตรา 1(17) ไม่มีความชดัเจนว่า
ความหมายของส่ือลามกอนาจารเด็กมีความหมายกวา้งเพียงใด   ท าให้การรวมรวบพยานหลกัฐานเก่ียวกับ          
ส่ือลามกอนาจารเด็ก ตอ้งใชดุ้ลพินิจในการจ าแนกภาพส่ือลามกเป็นอยา่งมาก วา่การครอบครอง ส่งต่อ เผยแพร่ 
คา้ หรือท าให้แพร่หลายในส่ือแบบใดท่ีถือว่าเป็นความผิด และกฎหมายไม่ได้มีการก าหนดมาตรการในการ
รวบรวมขอ้มูลเก่ียวกบัส่ือลามกอนาจารของเด็ก ท าให้การปฏิบติังานเกิดความล่าชา้ และท าให้เกิดปัญหาและ
อุปสรรคในการรวมรวบพยานหลกัฐานดงักล่าวเป็นอย่างมาก ประกอบกบัพระราชบญัญติัว่าด้วยการกระท า
ความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2560 บัญญัติอ านาจหน้าท่ีของเจ้าพนักงานยงัไม่ครอบคลุมพอและ                      
ยงัไม่เหมาะสมกบัสถานการณ์ในปัจจุบนั ดงันั้นจึงควรมีการบญัญติัมาตรการทางกฎหมายเพ่ิมเติม เพ่ือให้ใน            
การการรวบรวมพยานหลกัฐานอิเลก็ทรอนิกส์ในความผิดเก่ียวกบัส่ือลามกอนาจารเด็กเกิดประสิทธิภาพมากข้ึน 
 

4. ขอบเขตของการศึกษา 
 การศึกษาคร้ังน้ีเป็นการศึกษาปัญหาและอุปสรรคทางกฎหมายในรวบรวมพยานหลกัฐานอิเลก็ทรอนิกส์
ในความผิดเก่ียวกับส่ือลามกอนาจารเด็ก โดยท าการศึกษาบทบญัญติัต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง คือ รัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2560 ประกอบกบั ประกาศ เร่ือง ยทุธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561-2580) ประเด็นท่ี 6 
ประมวลกฎหมายอาญา ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา พระราชบัญญติัว่าด้วยการกระท าความผิด
เก่ียวกบัคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 และท่ีแกไ้ขเพ่ิมเติม พระราชบญัญติัวา่ดว้ยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544  
และกติการะหว่างประเทศและอนุสัญญาท่ีเก่ียวขอ้งกบัสิทธิเด็ก อีกทั้งยงัศึกษาบทบญัญติักฎหมายต่างประเทศ     
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ท่ีเก่ียวข้อง  เพ่ือเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคทางกฎหมายในการรวบรวมพยานหลักฐาน
อิเลก็ทรอนิกส์ในความผิดเก่ียวกบัส่ือลามกอนาจารเด็กของไทย 
 

5. วธีิด าเนินการศึกษา 
การด าเนินการศึกษาของวิจัยฉบับน้ีใช้วิธีการวิจัยเอกสาร (Documentary  Research) ด้วยการศึกษา

ขอ้มูลจากเอกสาร ต ารา หนังสือ บทความ วารสาร เอกสารทางวิชาการและการวิเคราะห์ กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง 
งานวจิยั วทิยานิพนธ์และค าพิพากษาของศาล และขอ้มูลจากอินเทอร์เน็ตและสารสนเทศ  

 

6. ผลการศึกษา 
  1) ปัญหาความไม่ชดัเจนของนิยามค าว่าส่ือลามกอนาจารเด็กตามท่ีบญัญติัไวต้ามประมวลกฎหมาย
อาญา มาตรา 1(17) ท าให้ยากต่อการรวบรวมพยานหลกัฐานว่าส่ือลามกอนาจารเด็กมีความหมายกวา้งเพียงใด     
ส่ือใดบา้งท่ีสามารถพิจารณาไดว้า่เป็นส่ือลามก 

การก าหนดค านิยามท่ีชดัเจนของค าวา่ “ส่ือลามก” นั้น เป็นเร่ืองท่ียากมาก เน่ืองจากในแต่ละวฒันธรรมมี
ความแตกต่างกนั หรือแมก้ระทัง่การตีความโดยใชปั้จจยัอ่ืน ๆ  เช่น เพศ วยั ระดบัการศึกษา อาชีพ ก็เป็นเหตุท าให้
คนท่ีแม้อยู่ในสังคมเดียวกัน  มีทัศนคติต่อค าเหล่าน้ีหลากหลาย คนไทยย่อมมีมุมมองต่อค าว่า “ลามก”                       
ไม่เหมือนกบัคนอเมริกนั และหญิงวยัชรากบัเด็กชายวยัรุ่นก็ยอ่มมีความเห็นต่อภาพผูห้ญิงเปลือยแตกต่างกนัเช่นกนั 
ดงันั้น จึงมีค านิยามของค าว่าลามกไวห้ลากหลาย (โสมนัส เจือศรีกุล, 2545)  จากการศึกษาแนวคิดและทฤษฎีท่ี
เก่ียวขอ้งประกอบกบับทบญัญติัของกฎหมายต่างประเทศพบวา่ ความไม่ชดัเจนของค าจ ากดัความหรือนิยามของ
ค าวา่ “ส่ือลามกอนาจารเด็ก” ท าใหก้ฎหมายซ่ึงไดมี้การตราไวเ้พื่อประโยชน์ในการควบคุมส่ือลามกหรือคุม้ครอง
สิทธิของเด็กหรือเยาวชน ไม่มีสภาพบงัคบัเน่ืองจากมีปัญหาดา้นการตีความวา่ส่ือลามกอนาจารเด็ก มีความหมาย
กวา้งขวางเพียงใด เช่น ในสหรัฐอเมริกา มีกฎหมาย Child Pornography Protection Act of 1996 (CPPA) กฎหมาย
ฉบับน้ีมีวตัถุประสงค์ให้ความคุม้ครองเด็กจากการผลิต ส่ิงลามกเด็กเผยแพร่บนอินเทอร์เน็ต โดยมุ่งควบคุม                
การผลิตภาพลามกเด็กท่ีสร้างข้ึนจากตวัเด็กจริง ไม่ใช่ภาพตดัต่อ แต่เด็กเสมือนนั้นจะก าหนดเป็นความผิดได้
เฉพาะกรณี ท่ีคลา้ยคลึงกบัตวัตนจริงจนแยกไม่ออก 

ส่วนในสหพนัธ์สาธารณรัฐเยอรมนี กฎหมายไดใ้ห้ค  าอธิบายถึงส่ิงลามกเอาไว ้โดยส่ิงท่ีจะถือวา่เป็น             
ส่ิงลามก ตอ้งเป็นส่ิงท่ีรู้สึกไดเ้พียงอยา่งเดียวกนั หรือมีจุดมุ่งหมายหลกัเพ่ือการกระตุน้ความรู้สึกทางเพศของผูท่ี้
ไดช้มและเป็นการละเมิดต่อขอบเขตในเร่ืองความเหมาะสมทางเพศท่ีอยูบ่นพ้ืนฐานของแนวคิดทางดา้นศีลธรรม
ของสังคมโดยทัว่ไป ส่ิงลามกตามกฎหมายเก่า จ ากดัเฉพาะส่ิงลามกท่ีอยู่ในรูปของงานเขียนหรือหนงัสือ และ
รวมถึงหนงัสือท่ีมีรูปภาพ ซ่ึงต่อมามีการแกไ้ขกฎหมายดงักล่าว โดยมีหลกัการคือ การเผยแพร่ส่ิงลามกอนาจาร
โดยประการท่ีว่าบุคคลอายุต  ่ากว่า 18 ปีสามารถท่ีจะรับรู้ได ้หรือมีการน าเสนอให้แก่บุคคลท่ีมีอายตุ  ่ากว่า 18 ปี  
กระท าส่ิงอนาจารในสถานท่ีท่ีบุคคลท่ีมีอายตุ  ่ากว่า 18 ปีสามารถท่ีจะเห็นไดเ้ขา้ถึงได ้ ไดช้ม หรือรับรู้ได ้และ
กระท าส่ิงอนาจารในสถานท่ีท่ีบุคคลท่ีมีอายตุ  ่ากว่า 18 ปีสามารถท่ีจะพบเห็นได ้หรือมีการเผยแพร่ส่ิงอนาจาร
นอกเขตการคา้ดว้ยวธีิการเสนอขายหรือประกาศ เป็นเร่ืองท่ีผิดกฎหมาย 

ในประเทศองักฤษ มีแนวคิดในการควบคุมส่ิงลามก ก็เพ่ือท่ีจะคุม้ครองต่อมาตรฐานทางศีลธรรมของ
สงัคม ตลอดจนคุม้ครองบุคคลท่ีอยูใ่นสงัคมดว้ย จากอนัตรายของส่ิงลามกท่ีมีต่อสภาพของร่างกาย จิตใจ ทั้งของ
บุคคลท่ีเป็นเหยื่อของการจดัท า  ผลิตส่ิงลามก และบุคคลท่ีเป็นผูรั้บรู้ส่ือลามก โดยมีการตรากฎหมายควบคุม    
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ส่ือลามกซ่ึง Section 1 (1) Obscene Publication Act 1959 ไดว้างแนวทางไวว้า่ การพิจารณาวา่ส่ิงใดเป็นส่ือลามก
หรือไม่นั้นใหดู้ผลกระทบท่ีมีต่อศีลธรรมของส่ิงนั้นเป็นส าคญั (ซ่ึงต่างจากบรรทดัฐานส่ือลามกของประเทศไทย
ท่ีมุ่งดูภาพโป๊เป็นหลกั ไม่ไดส้นใจถึงผลกระทบท่ีจะตามมาในภายหลงั  อย่างกรณีบรรทดัฐานส่ือลามกของ
ประเทศองักฤษ)  ซ่ึงปัจจุบนัประเทศองักฤษ ไดมี้การก าหนดแนวทางหลกัเกณฑ์การตดัสินความผิดทางเพศ     
ได้ก าหนดมาตราส่วนใหม่ซ่ึงแทนท่ีระดับของ  Oliver Scale (วีรวรรณ มอสบ้ี, 2560) ถูกน ามาใช้ส าหรับ            
การพิจารณาคดีในอังกฤษและเวลส์ในข้อหาก่ออาชญากรรมท่ีเ ก่ียวข้องกับภาพลามกอนาจารของเด็ก 
(Sentencing Council, 2014) คือ หมวด A ภาพกิจกรรมทางเพศท่ีมีการล่วงล ้า และ/หรือภาพกิจกรรมทางเพศกบั
สัตวห์รือวิปริตผิดธรรมชาติ, หมวด B ภาพกิจกรรมทางเพศท่ีไม่มีการล่วงล ้ า และหมวด C ภาพลามกอนาจาร   
อ่ืน ๆ ท่ีไม่อยูใ่นหมวด A หรือ B 

2) ปัญหากฎหมายไม่ไดก้ าหนดมาตรการในการรวบรวมขอ้มูลอนัเก่ียวเน่ืองกบัความผิดตามประมวล
กฎหมายอาญา มาตรา 287/1 และ 287/2 ท าใหเ้กิดช่องวา่งในการน าตวัผูก้ระท าความผิดมาลงโทษ 

ปัจจุบันประเทศไทย ยงัไม่มีการก าหนดมาตรการในการรายงานการกระท าความผิด ตามประมวล
กฎหมายอาญา มาตรา 287/1 และ 287/2 ซ่ึงต่างประเทศไดมี้การก าหนดหน่วยงานรับรายงานกรณีมีการตรวจพบ
ส่ือลามกอนาจารเด็กในระบบคอมพิวเตอร์ ให้หน่วยงานรับผิดชอบเพ่ือด าเนินการ เช่น สหรัฐอเมริกา มีกฎหมาย
ก าหนดให้ผูใ้ห้บริการทางอินเตอร์เน็ต หรือบุคคลท่ีใกลชิ้ดกับเด็ก เช่น ครู รวมถึงผูท่ี้ไม่ได้มีหน้าท่ีใกล้ชิด            
กบัเด็ก แต่สามารถพบเจอส่ือลามกเด็กได ้เช่น ช่างคอม ร้านถ่ายรูป เป็นตน้ มีหน้าท่ีรายงานกรณีพบส่ือลามก
อนาจารเด็ก หากไม่รายงานจะต้องรับโทษตามกฎหมาย ท าให้เอ้ือต่อการด าเนินการของเจ้าหน้าท่ีต ารวจ                 
ในการปราบปรามผูก้ระท าความผิดเก่ียวกบัส่ือลามกเด็ก ไม่จ าเป็นตอ้งรอใหผู้ใ้หบ้ริการส่งขอ้มูลเม่ือมีการร้องขอ 
ส่วนในประเทศองักฤษ ไม่มีการก าหนดอย่างแจ้งชดัว่าผูใ้ห้บริการอินเตอร์เน็ต  มีหน้าท่ีจะตอ้งรายงานกรณี       
พบส่ือลามกอนาจารในระบบ หรือเครือข่ายท่ีตนรับผิดชอบ แต่หากไม่รายงานผูใ้ห้บริการอินเตอร์เน็ตรายนั้น     
จะรับผิดในฐานะผูค้รอบครองส่ือลามกนั้น เวน้แต่วา่จะสามารถพิสูจน์ไดว้า่ไม่มีส่วนร่วมในการกระท าความผิด 
ผูใ้หบ้ริการอินเตอร์เน็ตจึงมกัจะรายงานกรณีท่ีพบส่ือลามกอนาจารเด็กในระบบ หรือเครือข่ายของตน  แต่ส าหรับ
ประเทศไทยไม่ไดมี้การก าหนดมาตรการให้ผูใ้หบ้ริการอินเตอร์เน็ตมีหนา้ท่ีจะตอ้งรายงานส่ือลามกอนาจารเด็ก 
ท าให้ส่ือลามกอนาจารเด็ก ซ่ึงถูกน าเขา้สู่ระบบคอมพิวเตอร์ ไม่ไดรั้บการแกปั้ญหา และท าให้เกิดความล่าช้า       
ในการปราบปรามผูก้ระท าความผิด รวมถึงหากรอใหผู้ใ้หบ้ริการส่งขอ้มูลส่ือลามก ขอ้มูลจราจรทางคอมพิวเตอร์
มาให้ขอ้มูลท่ีใชเ้ป็นพยานหลกัฐานดงักล่าวอาจถูกลบ แกไ้ข หรือมีการเปล่ียนแปลงในระหว่างกระบวนการ
รวบรวมพยานหลกัฐานแลว้   ท าใหย้ากต่อการจบัต่อผูก้ระทeความผิดมาลงโทษ 

3) ปัญหาอ านาจการเขา้ถึงขอ้มูลในการรวบรวมพยานหลกัฐานในความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา 
มาตรา 287/1 และมาตรา 287/2 ซ่ึงไดใ้หอ้  านาจเพียงเจา้พนกังานในการร้องขอต่อศาลท่ีมีเขตอ านาจเท่านั้น  

ปัจจุบันประเทศไทยได้มีการตรากฎหมายท่ีให้อ านาจเจ้าพนักงานในการรวบรวมพยานหลักฐาน
อิเล็กทรอนิกส์ ซ่ึงปัจจุบันมีเพียงพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ ซ่ึงมีอ านาจตามมาตรา 25 แห่งพระราชบญัญติั       
การสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ.2547 และเจา้พนกังานผูไ้ดรั้บแต่งตั้งและมีอ านาจตามมาตรา 18  แห่งพระราชบญัญติั
วา่ดว้ยการกระท าผิดเก่ียวกบัคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550 และท่ีแกไ้ขเพ่ิมเติม แต่การใชอ้  านาจดงักล่าว จะตอ้งมีการยืน่
ค  าร้องต่อศาลท่ีมีเขตอ านาจ ในกรณีของพนกังานสอบสวนคดีพิเศษคือ อธิบดีผูพ้ิพากษาศาลอาญา เพื่อใชอ้  านาจ
ดงักล่าว ซ่ึงการจะยื่นค าร้องต่อศาลเป็นกระบวนการท่ีจะตอ้งใชเ้วลาในการด าเนินการ แต่พยานหลกัฐานท่ีเป็น
ขอ้มูลอิเล็กทรอนิกส์ ซ่ึงสามารถท าลายแกไ้ขโดยง่ายใชเ้วลาเพียงสั้น ๆ หากผูก้ระท าผิดทราบเหตุว่าจะถูกคน้        
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ก็สามารถเปล่ียนแปลงแก้ไข หรือท าลายได้โดยง่าย แต่ในส่วนเจ้าพนักงานปกครองหรือต ารวจ (พนักงาน
สอบสวน) ย ังไม่มีกฎหมายให้อ านาจไว้ แต่การกระท าผิดในปัจจุบัน มักมีพยานหลักฐานท่ีเป็นข้อมูล
อิเลก็ทรอนิกส์เขา้มาเก่ียวขอ้งอยูเ่สมอ ไม่วา่จะเป็นความผิดเก่ียวกบัทรัพย ์ความผิดเก่ียวกบัความมัน่คง จึงมีความ
จ าเป็นท่ีจะตอ้งมีบทบัญญติัให้อ านาจดังกล่าวแก่พนักงานสอบสวนในการรวบรวมพยานหลกัฐานดังกล่าว           
ซ่ึงในต่างประเทศไดมี้การให้อ านาจแก่เจา้หน้าท่ีรัฐ ในการรวบรวมพยานหลกัฐานดงักล่าว เช่น สหรัฐอเมริกา     
ซ่ึงเป็นประเทศประชาธิปไตยท่ีมีการต่อสู้เพ่ือประสิทธิและเสรีภาพของประชาชนมายาวนาน แนวความคิด       
ในเร่ืองสิทธิและเสรีภาพของปัจเจกชนของสหรัฐอเมริกาจึงเป็นแนวความคิดทางกฎหมายธรรมชาติท่ีให้          
ความคุม้ครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนเป็นอย่างสูง การคน้พยานหลกัฐานท่ีเป็นขอ้มูลอิเล็กทรอนิกส์         
ท่ีอยูใ่นความครอบครองของบุคคลใดในท่ีรโหฐาน ก็ตอ้งมีหมายคน้ และมีเหตุอนัควรหรือมีความสมเหตุสมผลท่ี
จะขอใหศ้าลออกหมายคน้ เพื่อตรวจสอบการใชอ้ านาจของเจา้พนกังานของรัฐ เพ่ือไม่ใหเ้จา้หนา้ท่ีต ารวจคน้และ
ยึดพยานหลกัฐานโดยผิดกฎหมายหรือขดักบัรัฐธรรมนูญ ส าหรับประเด็นน้ีสหรัฐอเมริกา ไดมี้การเรียนรู้จาก
ประสบการณ์เก่ียวกบัอาชญากรรมทางไซเบอร์มาอย่างต่อเน่ือง ดงันั้น มาตรการทางกฎหมายในการป้องกัน
ปราบปรามอาชญากรรมและการก่อการร้ายโดยทางไซเบอร์ สหรัฐอเมริกาจึงใหอ้ านาจและเคร่ืองมือแก่พนกังาน
สืบสวนสอบสวน เพื่อให้สามารถเขา้ถึงพยานหลกัฐานได้อย่างรวดเร็วทนัต่อการท าลายพยานหลกัฐานของ
อาชญากร นอกจาการคน้ตามบทบญัญติัรัฐธรรมนูญของสหรัฐอเมริกา ฉบบัแกไ้ข คร้ังท่ี 4 ยงัมีขอ้ยกเวน้ท่ีไม่ตอ้ง
ขอหมายคน้ คือ กรณีไดรั้บความยนิยอม และกรณีท่ีเป็นเหตุฉุกเฉินท่ีไม่อาจขอหมายคน้จากศาลไดอี้กดว้ย 
 

7. บทสรุป 
 ส่ือลามกอนาจารเด็กถือเป็นปัญหาส าคญัอยา่งมากท่ีเกือบทุกประเทศไดใ้หค้วามส าคญั ดงัท่ีเห็นไดจ้าก
กติการะหว่างประเทศและอนุสัญญาท่ีเก่ียวขอ้งกับสิทธิเด็กในหลายฉบับ เช่น อนุสัญญาสหประชาชาติเพื่อ       
การต่อตา้นอาชญากรรมขา้มชาติ (ศูนยป์ฏิบติัการบงัคบัใชก้ฎหมายพนกังานฝ่ายปกครอง, 2564)  อนุสญัญาฉบบั
ท่ี 182 อนุสญัญาวา่ดว้ยการหา้มและการด าเนินการโดยทนัทีเพื่อขจดัรูปแบบท่ีเลวร้ายท่ีสุดของการใชแ้รงงานเด็ก 
พ.ศ. 2542 (Worst Forms of Child Labor Convention (No. 182) 1999)  อนุสัญญาวา่ดว้ยสิทธิเด็ก (Convention on 
the Rights of the Child – CRC) (กรมกิจการเด็กและเยาวชน กองคุม้ครองเด็กและเยาวชน, 2564) รวมถึงพิธีสาร
เลือกรับของอนุสัญญาวา่ดว้ยสิทธิเด็ก เร่ือง การขายเด็ก การคา้ประเวณีเด็กและส่ือลามกท่ีเก่ียวกบัเด็ก (Optional 
Protocol to the Convention on the Right of the Child on the Sale of Children, Child Prostitution and Child 
Pornography) มกัจะกล่าวถึงอิสรภาพ และสิทธิพ้ืนฐานของเด็กเพื่อยกระดบัความเป็นอยูข่องเด็กทัว่โลก โดยให้
ความส าคญัแก่เด็กทุกคนเท่าเทียมกนั และให้รัฐภาคีออกกฎหมายหมายหรือมาตรการในการการปราบปราม     
ส่ือลามกท่ีเก่ียวกบัเด็ก รวมถึงการพยายามท่ีจะยกระดบัความตระหนกัของสาธารณชนเป็นเร่ืองท่ีจ าเป็นเพื่อลด       
อุปสงค์ของผูบ้ริโภคในการคา้เด็ก การคา้ประเวณีเด็กและส่ือลามกท่ีเก่ียวกับเด็กด้วย (คณะกรรมการสิทธิ
มนุษยชนแห่งชาติ, 2550) 
 ส่ือลามกเด็กแบบดั้ งเดิมมักเป็นส่ือลามกเด็กท่ีน าเสนอในรูปแบบ หรือผลิตภัณฑ์ท่ีมิต้องอาศัย
เทคโนโลยีมากนัก แต่พฒันาการทางเทคโนโลยีในปัจจุบันก่อให้เกิดปัญหาส่ือลามกเด็กเพ่ิมมากข้ึน เพราะ
สามารถใชส่ื้อดงักล่าวในการเผยแพร่ และเขา้ถึงเน้ือหาลามกเหล่าน้ีไดง่้ายข้ึน ทั้งน้ีเน่ืองจากความชดัเจนของ
นิยามค าวา่ส่ือลามกอนาจารเด็กยงัไม่ชดัเจน ท าใหย้ากต่อการรวบรวมพยานหลกัฐานดงักล่าว และพระราชบญัญติั
ว่าดว้ย  การกระท าความผิดเก่ียวกบัคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 และท่ีแกไ้ขเพ่ิมเติม ท่ีบงัคบัใชท้างกฎหมายไดใ้ห้
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อ านาจในการเข้าถึงข้อมูลในการรวบรวมพยานหลักฐาน เฉพาะเจ้าพนักงานเท่านั้ น ซ่ึงไม่ครอบคลุมกับ
สถานการณ์ในคดีท่ีเกิดข้ึนทัว่ประเทศ รวมถึงไม่มีมาตรการในการรวบรวมขอ้มูลอนัเก่ียวเน่ืองกบัความผิดตาม
ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 287/1 และ 287/2 (ความผิดเก่ียวกบัส่ือลามกอนาจารเด็ก) ท าให้การด าเนินการ
รวบรวมพยานหลกัฐานดงักล่าวเป็นไปอยา่งล่าชา้ และไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอ ท าให้เกิดปัญหาและอุปสรรค
ในการแกปั้ญหาดงักล่าว 
 ดังนั้น การป้องกันปราบปรามอาชญากรรม หรือการใช้มาตรการและวิธีการต่าง ๆ ท่ีจะไม่ให้เกิด
อาชญากรรมข้ึน การมีมาตรการทางกฎหมายหรือแนวทางในการแกไ้ขปัญหาดงักล่าวจึงมีความจ าเป็นเป็นอยา่งยิง่ 
เช่น สามารถกลัน่กรองเน้ือหาท่ีไม่เหมาะสม ปิดกั้น เฝ้าระวงั นอกจากน้ีตอ้งอาศยัความร่วมมือจากทุกภาคส่วน 
รวมถึงความร่วมมือระหว่างประเทศ เพ่ือให้การรวบรวมพยานหลกัฐานอิเล็กทรอนิกส์ในความผิดเก่ียวกับ          
ส่ือลามกอนาจารเด็กในประเทศไทยมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
 

8. ข้อเสนอแนะ 
1) ควรมีเกณฑใ์นการจ าแนกระดบัของส่ือลามกอนาจารตาม Sexual Offences Definitive Guideline ของ

ประเทศองักฤษ เพื่อสะดวกต่อการรวบรวมพยานหลกัฐาน และเพื่อใช้ประกอบการพิจารณาคดีของศาลของ
ประเทศไทยได ้โดยแกไ้ขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายกฎหมายอาญา มาตรา 1(17) ให้ ค  าวา่ ส่ือลามกอนาจารเด็ก 
หมายความรวมถึง ภาพเสมือนจริงซ่ึงถูกสร้างดว้ยขอ้มูลคอมพิวเตอร์ดว้ย โดยแบ่งหมวดของส่ือลามกอนาจารเดก็
ตามระดบัความรุนแรงของส่ือลามกอนาจารเด็ก คือ  

 (1) ภาพกิจกรรมทางเพศท่ีมีการร่วมประเวณี และ/หรือภาพกิจกรรมทางเพศกบัสตัวห์รือวปิริตผิด
ธรรมชาติ และ 

 (2) ภาพกิจกรรมทางเพศท่ีไม่มีการร่วมประเวณี เช่น ภาพเด็กส าเร็จความใคร่ดว้ยตนเอง และ  
 (3) ภาพเปลือยกาย กระตุน้ทางเพศ เนน้ท่าทาง เนน้ท่าทางท่ีกระตุน้ความรู้สึก  ทางเพศ เนน้ท่าทาง

ท่ีกระตุน้ความรู้สึกทางเพศอย่างชดัเจน หรือ ภาพถ่ายซ่ึงจงใจเนน้อวยัวะท่ีกระตุน้ความรู้สึกทางเพศ ซ่ึงไม่เขา้
ตาม (1) และ (2) ขา้งตน้ 
  2) ควรมีการปรับปรุงกฎหมายวา่ดว้ยการกระท าผิดเก่ียวกบัคอมพิวเตอร์ เพ่ิมพนกังานสอบสวน ให้มี
อ านาจเช่นเดียวกบัเจา้พนกังานตามพระราชบญัญติัวา่ดว้ยการกระท าผิดเก่ียวกบัคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 และเพ่ิม
ขอ้ยกเวน้ในการเขา้ถึงขอ้มูลหรือระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่ตอ้งขอหมายคน้หรือค าสั่งศาลในการตรวจคน้ ใน
กรณีมีพยานหลกัฐานตามสมควรว่าขอ้มูลคอมพิวเตอร์มีไวเ้ป็นความผิดหรือไดม้าโดยการกระท าผิดหรือได้ใช้
หรือมีไวเ้พื่อ จะใชใ้นการกระท าความผิด หรืออาจเป็นพยานหลกัฐานพิสูจน์การกระท าความผิดไดซ่้อนหรืออยู่
ในระบบคอมพิวเตอร์นั้น ประกอบทั้ง ตอ้งมีเหตุอนัควรเช่ือวา่เน่ืองจากการเน่ินชา้กวา่จะไดรั้บอนุญาตจากศาล 
ขอ้มูลคอมพิวเตอร์หรือพยานหลกัฐานนั้นจะถูกโยกยา้ย เปล่ียนแปลง แกไ้ขหรือท าลายเสียก่อน เพื่อเป็นการรักษา
พยานหลกัฐานใหเ้หมาะสมกบัลกัษณะของพยานท่ีสามารถลบ เปล่ียนแปลงไดอ้ยา่งรวดเร็ว และ 

3) ควรให้บญัญติัมาตรการใหผู้ใ้หบ้ริการอินเตอร์เน็ตรายงานทนัที เม่ือมีการตรวจพบส่ือลามกอนาจาร
เด็กในระบบคอมพิวเตอร์ซ่ึงตนดูแล โดยเพ่ิมเติมในหน้าท่ีผูใ้ห้บริการอินเตอร์เน็ตตามพระราชบญัญติัว่าดว้ย              
การกระท าความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 มาตรา 26/1 ดังน้ี “ผูใ้ห้บริการทางอินเตอร์เน็ต มีหน้าท่ี
ตรวจสอบเน้ือหาขอ้มูลคอมพิวเตอร์ท่ีน าเขา้สู่ระบบคอมพิวเตอร์ท่ีตนดูแลอยู ่ในกรณีท่ีมีการตรวจพบส่ือลามก
อนาจารเด็กในระบบคอมพิวเตอร์ ให้รายงานต่อกระทรวงดิจิทลัเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมโดยเร็ว ทั้งน้ีตอ้งไม่เกิน
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เจ็ดวนันบัตั้งแต่ขอ้มูลดงักล่าวถูกน าเขา้สู่ระบบคอมพิวเตอร์ ผูฝ่้าฝืนตอ้งระวางโทษจ าคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับ 
ไม่เกินหา้แสนบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

ส าหรับค าวา่ “ส่ือลามกอนาจารเด็ก” ใหห้มายความตามนิยามท่ีบญัญติัไวใ้นประมวลกฎหมายอาญา 
การรายงานตามวรรคแรกใหเ้ป็นไปตามท่ีรัฐมนตรีประกาศในราชกิจจานุเบกษา”  
ผูว้ิจยัจึงเล็งเห็นว่าหากมีมาตรการทางกฎหมายดงักล่าวขา้งตน้จะท าให้ลดช่องว่างทางกฎหมายท าให้

ผูป้ฏิบติังานท างานไดง่้ายข้ึน และมีประสิทธิภาพมากข้ึน สามารถมีพยานหลกัฐานเก่ียวกบัส่ือลามกอนาจารเด็ก
เพียงพอต่อการด าเนินการจบักมุผูก้ระท าความผิดได ้
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บทคัดย่อ 
 การวิจัยคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาความเป็นมา แนวคิด ทฤษฎี ท่ีเก่ียวข้องกับการรวบรวม
พยานหลกัฐานทางวิทยาศาสตร์ โดยเฉพาะการตรวจเก็บพยานหลกัฐาน และศึกษามาตรการทางกฎหมายท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการน าพยานหลกัฐานทางวิทยาศาสตร์ตามกฎหมายไทยและกฎหมายต่างประเทศมาใชใ้นการด าเนินคดี
ในชั้นสอบสวน ไดแ้ก่ กฎหมายของประเทศองักฤษ ราชอาณาจกัรนิวซีแลนด์ สหพนัธ์สาธารณรัฐเยอรมนีและ
สาธารณรัฐฝร่ังเศส แลว้น ามาวิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคทางกฎหมาย เพื่อให้ไดแ้นวทางการปรับปรุงพฒันา
กฎหมายและระเบียบท่ีเก่ียวขอ้งกบัการด าเนินการรวบรวมพยานหลกัฐานทางวิทยาศาสตร์ โดยใชว้ิธีการวิจยั
เอกสาร  

ผลการศึกษาพบวา่ ประมวลกฎหมายวธีิพิจารณาความอาญา มาตรา 131/1 น าเง่ือนไขอตัราโทษอยา่งสูง
เกิน 3 ปี มาจ ากดัการใชข้อ้สันนิษฐาน กรณีผูต้อ้งหา ผูเ้สียหาย หรือบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งไม่ยินยอมให้มีการตรวจ
พิสูจน์พยานหลกัฐานท่ีตรวจเก็บตวัอย่างจากส่วนประกอบของร่างกาย โดยไม่เหตุอนัสมควร แตกต่างจาก
พระราชบญัญติัต ารวจและหลกัฐานทางอาญา พ.ศ.2529 ของประเทศองักฤษ และพระราชบญัญติัการสอบสวน
คดีอาญา (ตวัอย่างส่วนประกอบของร่างกาย) พ.ศ.2538  ของประเทศนิวซีแลนด์ ซ่ึงใชเ้กณฑ์ความผิด ท่ีตอ้งมี              
การบนัทึกประวติั (โทษจ าคุก) โดยตั้งอยู่บนหลกัความยินยอม ส่วนประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา    
พ.ศ.2530 ของสหพนัธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ให้อ านาจดงักล่าวอยู่ในดุลพินิจของศาล และประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญา พ.ศ.2549 ของสาธารณรัฐฝร่ังเศส ไดอ้  านาจในการตรวจพิสูจน์ดงักล่าวแก่เจา้พนกังานและ
ในความผิดท่ีมีโทษตั้งแต่ 10 ปีข้ึนไป สามารถบงัคบัตรวจพิสูจน์ไดแ้มไ้ม่ไดรั้บความยินยอมจากผูรั้บการตรวจก็
ตาม ทั้งน้ีบทบญัญติัตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 131/1 ยงัมิไดใ้ห้สิทธิผูต้อ้งหา หรือ
ผูเ้สียหายในการร้องขอใหพ้นกังานสอบสวนสัง่ใหมี้การตรวจพิสูจนต์ามบทบญัญติัดงักล่าว  ซ่ึงประมวลกฎหมาย
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วิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 131 ก าหนดใหพ้นกังานสอบสวนรวบรวมหลกัฐานทุกชนิดเท่าท่ีสามารถจะท าได้
เพ่ือประสงคจ์ะทราบขอ้เท็จจริง และพฤติการณ์ต่าง ๆ อนัเก่ียวกบัความผิดท่ีถูกกล่าวหา เพ่ือจะรู้ตวัผูก้ระท าผิด
และพิสูจน์ให้เห็นความผิดหรือความบริสุทธ์ิของผูต้ ้องหา เพื่อเป็นการรับรองสิทธิตามรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2560 มาตรา 29     

ขอ้เสนอแนะจากการศึกษาเห็นควรใหมี้การแกไ้ขประมวลกฎหมายวธีิพิจารณาความอาญา มาตรา 131/1 
โดยน าเง่ือนไขอตัราโทษจ าคุกอยา่งสูงเกิน 3 ปี ปรับเหลือเพียงอตัราจ าคุกหรือโทษท่ีสูงกวา่นั้น ท่ีจะสามารถน า
ขอ้สันนิษฐานของกฎหมายมาใช้ส าหรับการพิจารณาคดี พร้อมทั้ งก าหนดมาตรการบงัคบัตรวจพิสูจน์ในคดี
ความผิดท่ีมีโทษตั้งแต่ 10 ปีข้ึนไป โดยอาศัยค าสั่งของศาลในการบังคบัตรวจพิสูจน์ และเพ่ิมบทบัญญติัให้ 
ผูต้อ้งหา ผูเ้สียหาย หรือผูมี้ส่วนไดเ้สียในคดีสามารถร้องขอใหพ้นกังานสอบสวนใชอ้ านาจตามประมวลกฎหมาย
วธีิพิจารณาความอาญา มาตรา 131/1 สัง่ใหมี้การตรวจพยานหลกัฐานทางวทิยาศาสตร์จากส่วนประกอบร่างกายได ้
 
ค าส าคญั: พยานหลกัฐานทางวทิยาศาสตร์, การด าเนินคดีของพนกังานสอบสวน 
 

ABSTRACT 
 This documentary research aims to investigate the history, concepts, theories regarding the scientific 
evidence selection process, namely the evidence collection process and Thai and foreign legal procedures related 
to the introduction of scientific evidence to an inquiry, notably, under English law, New Zealand law, Germany 
Law, and French law.  The aforementioned aspects of the law were analyzed in order to discover legal problems 
to allow further legal development, along with improvement in the process of scientific evidence selection 
process. 

The result revealed that the Provisions of the Criminal Procedure Code Section 131/1, provides an 
offense of maximum imprisonment term exceeding three years to restrict presumptions in the case where injured 
victims, offenders, or involving individuals do not allow the forensic of evidence from the body for unreasonable 
cause, unlike England’s Police and Criminal Evidence Act 1984 and New Zealand’s Criminal Investigations Act 
1995 which are determined by recorded crimes. (Imprisonment), while the German Code of Criminal Procedure 
1987 of The Federal Republic of Germany shifts the power to the court. In addition, the 2006 Criminal Procedure 
Code of the French Republic allows the assigned officials to perform evidence examination on a case exceeding 
10 years of imprisonment term, while also permitted to force collecting and examining without allowance from 
other parties. However, the Provisions of the Criminal Procedure Code Section 131/1 has yet to provide the right 
for suspects or injured victims to conduct evidence collecting as stated in the provision that an inquiry official 
must collect as much evidence as possible in order to disclose facts and acts related to the allegation to find the 
offenders and prove offender’ s guilt or innocence to reserve the right according to The Constitution of The 
Kingdom of Thailand 2017, Section 29.  
  The suggestion conceived from this research is to modify Criminal Procedure Code Section 131 /1 by 
reducing the condition of exceeding 3 years imprisonment terms to only imprisonment terms or higher offense to 
allow legal presumption to be used in a trial, along with regulating the use of force evidence collection on a case 
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with more than 10 years imprisonment through a court order.  In the same way, add a provision to allow injured 
victims, offenders, or involving individuals to request scientific evidence collection and examination from an 
individual’s body under the Criminal Procedure Code Section 131/1. 
 
Keywords: Scientific Evidence, Inquiry  Official's  Conduct  of  Legal  Proceedings 

 

1. ความส าคัญและทีม่าของปัญหาวจัิย 
  พยานหลกัฐานเป็นส่ิงท่ีมีคุณสมบติัสามารถน ามาใชใ้นการวนิิจฉยัขอ้เท็จจริงหรือพิสูจน์ขอ้เท็จจริง เป็น
ส่ิงท่ียืนยนัสนบัสนุนขอ้อา้ง หรือช่วยใหบ่้งถึงความเท็จและความจริงในขอ้เท็จจริงท่ีคู่ความทุ่มเถียงกนั โดยมิได้
หมายความเฉพาะพยานบุคคล (witness) เท่านั้น (ศิรินรัตน์ ขนัแกว้, 2561) โดยเฉพาะหลกัฐานทางวิทยาศาสตร์    
มีความส าคญัอยา่งยิ่งในกระบวนการยติุธรรมในการคล่ีคลายปัญหาและการพิสูจน์ขอ้เท็จจริงในคดีความเพื่อผล
ในการบงัคบัสามารถน าตวัผูก้ระท าผิดมาลงโทษได ้(สนธิกาญจน์ เพื่อนสงคราม, 2559)  และในขณะเดียวกนัก็
เป็นหลกัประกนัให้กบับุคคลท่ีถูกกล่าวหาวา่กระท าผิดวา่จะไดรั้บความยติุธรรมหากผูน้ั้นไม่ไดก้ระท าความผิด
จริงจากประโยชน์ของพยานหลกัฐานทางวิทยาศาสตร์ดงักล่าวเป็นผลให้น าไปสู่การแก้ไขเพ่ิมเติมประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาเพื่อให้กระบวนการได้มาซ่ึงพยานหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ในคดีอาญามี
ประสิทธิภาพมากข้ึนโดยพระราชบญัญติัแกไ้ขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบบัท่ี 28) พ.ศ.
2551 มีการบญัญติัมาตรการทางกฎหมายเก่ียวกบักระบวนการพิสูจน์ขอ้เท็จจริงดว้ยวิธีการทางวทิยาศาสตร์ในชั้น
สอบสวนในมาตรา 131/1 และแมว้า่จะไดมี้การแกไ้ขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาแลว้ก็ตาม 
แต่ก็ยงัมีปัญหาการวบรวมพยานหลกัฐานทางวทิยาศาสตร์ในชั้นสอบสวน ซ่ึงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
อาญา มาตรา 131 บญัญติัใหพ้นกังานสอบสวนรวบรวมหลกัฐานทุกชนิดเท่าท่ีสามารถกระท าได ้เพ่ือประสงคจ์ะ
ทราบขอ้เท็จจริงและพฤติการณ์ต่าง ๆ อนัเก่ียวกบัความผิดท่ีถูกกล่าวหา เพ่ือจะรู้ตวัผูก้ระท าความผิดและพิสูจน์
ให้เห็นความผิดหรือความบริสุทธ์ิของผูต้อ้งหา เพ่ือให้เกิดดุลยภาพระหวา่งหลกัการควบคุมอาชญากรรม (Crime 
control) และหลกัสิทธิเสรีภาพขั้นพ้ืนฐานของบุคคล  

ดงันั้น การท่ีจะน าเอาตวัผูก้ระท าความผิดท่ีแทจ้ริงมาลงโทษตามกระบวนการยติุธรรมเป็นเร่ืองท่ีส าคญั
อยา่งยิ่งโดยเฉพาะในการรวบรวมพยานหลกัฐานมายืนยนัให้สามารถพิสูจน์ความผิดไดอ้ย่างชดั และในบางคดี 
ไม่มีประจกัษพ์ยาน หรือพยานแวดลอ้มเลย จึงตอ้งอาศยัพยานวตัถุท่ีผูก้ระท าความผิดท้ิงร่องรอยไว ้มีหลายคดีท่ีมี
การน าหลกัฐานทางวิทยาศาสตร์มาช่วยในการคล่ีคลายคดี และเป็นพยานหลกัฐานท่ีมีน ้ าหนกัยอมรับในนานา
อารยประเทศ ซ่ึงในปัจจุบนัพยานหลกัฐานทางวทิยาศาสตร์ท่ีถือวา่มีความส าคญั  ก็คือ การตรวจหาสารพนัธุกรรม 
หรือการตรวจหา DNA (Deoxy-ribonucleic acid)  ซ่ึงโดยหลักแล้วสารพันธุกรรมของแต่ละบุคคลจะมี
ลกัษณะเฉพาะไม่เหมือนกัน ซ่ึงในสถานท่ีเกิดเหตุโดยเฉพาะคดีเก่ียวกับชีวิตร่างกาย คดีข่มขืนกระท าช าเรา
สามารถพบวตัถุพยานท่ีน าไปตรวจหาสารพนัธุกรรมได ้เพ่ือใหท้ราบวา่บุคคลใดเป็นผูก้ระท าความผิด  

 

2. วตัถุประสงค์ของการวจัิย 
 (1) เพ่ือศึกษาความเป็นมา แนวคิด ทฤษฎี ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการรวบรวมพยานหลกัฐานทางวิทยาศาสตร์ 
โดยเฉพาะการตรวจเก็บพยานหลกัฐาน  
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(2) เพ่ือศึกษามาตรการทางกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการน าพยานหลกัฐานทางวิทยาศาสตร์ตามกฎหมาย
ไทยและกฎหมายต่างประเทศมาใชใ้นการด าเนินคดีในชั้นสอบสวน ไดแ้ก่ กฎหมายของประเทศองักฤษ ประเทศ
นิวซีแลนด ์สหพนัธ์สาธารณรัฐเยอรมนีและสาธารณรัฐฝร่ังเศส 
   (3) เพื่อศึกษาวเิคราะห์ปัญหาและอุปสรรคทางกฎหมาย 
   (4) เพื่อให้ไดแ้นวทางการปรับปรุงการน าพยานหลกัฐานทางวิทยาศาสตร์ มาใชใ้นการด าเนินคดีของ
พนกังานสอบสวน ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 131/1  
 

3. สมมติฐานของการศึกษา 
  ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 131/1 ปัจจุบนัมีขอ้จ ากดั คือ การน าเง่ือนไขโทษ           
มาจ ากดัการใชข้อ้สันนิษฐานของกฎหมายไวว้า่ผลแห่งการตรวจพิสูจน์ จะเป็นผลร้ายกบัผูต้อ้งหาหรือผูเ้สียหาย 
เฉพาะความผิดท่ีมีอตัราโทษจ าคุกอยา่งสูงเกิน 3 ปี  และกฎหมายมิไดอ้นุญาตใหบุ้คคลอ่ืนนอกเหนือจากพนกังาน
สอบสวน มีสิทธิท่ีจะเรียกร้องขอใหท้ าการตรวจพิสูจน์บุคคลวตัถุ หรือเอกสารใด ๆ โดยวิธีการทางวิทยาศาสตร์
ในชั้นสอบสวน อีกทั้งการตรวจพิสูจน์โดยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ตอ้งขอความยินยอมจากผูต้รวจก่อน ส่งผลให้
การด าเนินคดีเกิดความล่าช้า อาจก่อให้เกิดปัญหาและอุปสรรคต่อประสิทธิภาพในการควบคุมอาชญากรรม 
ดงันั้นจึงควรมีการบญัญติัมาตรการทางกฎหมายในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 131/1 เพื่อ
เป็นหลกัประกันให้แก่บุคคลในการน าพยานหลกัฐานทางวิทยาศาสตร์มาใช้ในการด าเนินคดีของพนักงาน
สอบสวน 
 

4. ขอบเขตของการศึกษา 
  การศึกษาคร้ังน้ีเป็นการศึกษาปัญหาและอุปสรรคทางกฎหมายในการน าพยานหลกัฐานทางวทิยาศาสตร์
มาใช้ในการด าเนินคดีของพนักงานสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 131/1           
โดยท าการศึกษาบทบญัญติัต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง คือ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2560 ประกอบ
กบัประกาศเร่ือง ยทุธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561-2580) ประเด็นท่ี 6 และจากบทบญัญติัแห่งกฎหมายไทยเปรียบเทียบ
กบักฎหมายต่างประเทศ เพ่ือเป็นแนวทางแกไ้ขปัญหาและอุปสรรคทางกฎหมายในการน าพยานหลกัฐานทาง
วทิยาศาสตร์ มาใชใ้นการด าเนินคดีของพนกังานสอบสวน 
 

5. วธีิด าเนินการศึกษา 
การวิจัยคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเอกสาร (Documentary Research) ด้วยการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากหนังสือ 

บทความ วารสาร เอกสารทางวิชาการและการวิเคราะห์กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งโดยเฉพาะประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญา ในการรวบรวมพยานหลกัฐานทางวทิยาศาสตร์ในชั้นสอบสวนคดีอาญาของไทยเปรียบเทียบ
กบัต่างประเทศ 

 

6. ผลการศึกษา 
1) ปัญหาการน าเง่ือนไขโทษมาจ ากดัการใชข้อ้สันนิษฐานของกฎหมาย กรณีผูต้อ้งหา ผูเ้สียหาย หรือ

บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งไม่ยินยอมให้มีการตรวจพิสูจน์พยานหลกัฐานท่ีตรวจเก็บตวัอย่างส่วนประกอบจากร่างกาย
ผูต้อ้งหา ผูเ้สียหาย หรือบุคคลซ่ึงเก่ียวขอ้งโดยไม่มีเหตุอนัสมควร ซ่ึงมาตรา 131/1 วรรคสอง ก าหนดใหพ้นกังาน
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สอบสวน รวบรวมพยานหลกัฐานโดยทางวิทยาศาสตร์ เฉพาะความผิดท่ีมีอตัราโทษจ าคุกอยา่งสูงเกิน 3 ปี ท่ีให้
อ านาจพนกังานสอบสวนใหแ้พทยห์รือผูเ้ช่ียวชาญ ด าเนินการเก็บตวัอยา่ง เลือด น ้ าลาย เสน้ผม เสน้ขน ฯลฯ โดย
ผูเ้สียหายหรือผูต้อ้งหายนิยอม หากไม่ยนิยอมโดยไม่มีเหตุอนัสมควร ใหส้นันิษฐานไวว้า่ผลแห่งการตรวจพิสูจน์ 
จะเป็นผลร้ายกบัผูต้อ้งหาหรือผูเ้สียหาย แลว้แต่กรณี  
  จากการศึกษากฎหมายของต่างประเทศพบว่าหลกัความไดส้ัดส่วนไดถู้กน ามาพิจารณาในการบญัญติั
วางหลกักฎหมายตลอดจนเป็นกรอบในการใชดุ้ลพินิจ โดยในสหพนัธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ซ่ึงก าหนดให้อยัการ
เป็นผูรั้บผิดชอบในการด าเนินคดีอาญาชั้นสอบสวนและฟ้องร้อง โดยมีต ารวจเป็นองคก์รท่ีท าหนา้ท่ีสอบสวน
ของอยัการ แต่ส าหรับการคน้หาความจริงในคดีอาญานั้น เม่ือจะตอ้งมีการรุกล ้าหรือล่วงล ้ าสิทธิในทางร่างกาย  
แมก้ฎหมายจะให้สิทธิท่ีจะกระท าไดเ้พ่ือคน้หาความจริง แต่ก็มีขอ้จ ากดัท่ีจะตอ้งกระท าโดยพอสมควรแก่เหตุ
หรือตอ้งไม่ขดักบัหลกัความไดส้ัดส่วน และไม่ขดักบัความแน่นอนชดัเจนของกฎหมาย ดงันั้น แมก้ฎหมายของ
สหพนัธ์สาธารณรัฐเยอรมนี จะไม่ได้มีการก าหนดอัตราโทษไวเ้พ่ือแบ่งแยกมาตรการค้นหาความจริงใน            
ชั้นสืบสวนไวใ้นคดีท่ีมีโทษสูงหรือต ่ากว่านั้น แต่ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาเยอรมนั ไดว้าง
หลกัให้การใชอ้  านาจในการรวบรวมพยานหลกัฐานในการเก็บตวัอย่างจากร่างกายผูต้อ้งหา เป็นอ านาจค าสั่งท่ี
ออกโดยผูพิ้พากษา และการใชดุ้ลพินิจนั้นตอ้งค านึงถึงสิทธิพ้ืนฐานท่ีเก่ียวกบัร่างกาย การแทรกแซงของรัฐจะตอ้ง
อยู่ในความพอสมควรแก่เหตุท่ีเหมาะสมกับความร้ายแรงของการกระท าความผิด ทั้ งยงัตอ้งได้สัดส่วนกับ               
ความสงสยัวา่บุคคลดงักล่าวไดก้ระท าความผิดอาญาอีกดว้ย 

ส าหรับกฎหมายของประเทศองักฤษและประเทศนิวซีแลนด์ นอกจากกฎหมายจะวางหลกัรับรองหลกั
ความได้สัดส่วนในจะการรุกล ้ าสิทธิพ้ืนฐานเก่ียวกับร่างกายกับอ านาจการคน้หาความจริงของรัฐแลว้ ยงัได้
ก าหนดเง่ือนไขของความผิดท่ีจะอยูใ่นเกณฑท่ี์กฎหมายใหสิ้ทธิแก่รัฐในการล่วงล ้าสิทธิในร่างกาย เพ่ือประโยชน์
ในการคน้หาความจริงในคดีอาญา โดยประเทศองักฤษไดก้ าหนดวา่ตอ้งเป็นความผิดท่ีเจา้พนกังานมีอ านาจท่ีจะ
จดัเก็บขอ้มูลประวติัผูก้ระท าความผิด (Recordable Offence) อธิบายโดยยอ่ไดว้า่เป็นความผิดท่ีมีอตัราโทษจ าคุก
ข้ึนไป และอาจรวมความผิดอ่ืนท่ีไม่มีโทษจ าคุกแต่กฎหมายให้อ านาจเจา้หน้าท่ีจดัเก็บขอ้มูลได ้ส่วนประเทศ
นิวซีแลนด์ไดก้ าหนดให้ความผิดท่ีเป็นเหตุให้น าส่วนประกอบของร่างกายไปตรวจเป็นความผิดท่ีตอ้งมีโทษ
จ าคุก (Imprisonable Offence) โดยทั้ งประเทศองักฤษและประเทศนิวซีแลนด์ ก าหนดให้เจา้หน้าท่ีต ารวจเป็น                   
ผู ้มีอ  านาจออกค าสั่ง ภายใต้หลักว่าผู ้ท่ีจะถูกตรวจจะต้องให้ความยินยอม แต่ถ้าเป็นกรณีผู ้ต้องหาไม่ให้                      
ความยินยอมโดยไม่มีเหตุอนัสมควร ส าหรับประเทศองักฤษ ผูพิ้พากษาและลูกขุนอาจจะอนุมานจากการปฏิเสธ
ไม่ให้ความยินยอมให้ตรวจของผูต้อ้งหานั้นไดต้ามท่ีเห็นสมควร แต่ส าหรับประเทศนิวซีแลนด์ หากมีเหตุผล
เพียงพอน่าเช่ือว่าผูต้อ้งหาเป็นผูก้ระท าความผิด เจา้หน้าท่ีต ารวจอาจร้องขอต่อศาลเพ่ือออกค าสั่งให้ผูต้ ้องหา               
ส่งมอบตวัอยา่งส่วนประกอบของร่างกายได ้       

เม่ือพิจารณาประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาของไทยเทียบเคียงกบัของต่างประเทศท่ีศึกษาจะเห็นไดว้า่ 
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 131/1 วรรคสอง เป็นการวางกรอบจ ากดัอ านาจการรวบรวม
พยานหลกัฐานในชั้นสอบสวน ส าหรับการคน้หาความจริงโดยการตรวจเก็บตวัอยา่งจากร่างกายผูต้อ้งหาไวใ้หมี้
ขีดความสามารถต ่ากวา่กฎหมายในต่างประเทศ เช่น ประเทศองักฤษหรือประเทศนิวซีแลนด ์ซ่ึงมีเง่ือนไขก าหนด
ไวเ้พียงคดีอาญาท่ีมีอตัราโทษจ าคุก ส่วนในสหพนัธ์สาธารณรัฐเยอรมนีจะไม่ก าหนดเง่ือนไขอตัราโทษ ส าหรับ
คดีความผิดท่ีจะคน้หาความจริงดว้ยการล่วงล ้ าสิทธิในร่างกายผูต้อ้งหา แต่อ านาจการออกค าสั่งก็ยงัเป็นของ         
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ผูพิ้พากษา ซ่ึงอาจมีความยืดหยุ่นในการพิจารณาตามความจ าเป็นแห่งเน้ือหาคดี ก็ยงัต้องค านึงถึงหลกัการ                  
ความไดส้ดัส่วนเช่นกนั  

2) ปัญหาการใหสิ้ทธิผูเ้สียหาย ผูต้อ้งหา หรือผูมี้ส่วนไดเ้สียในคดีร้องขอให้มีการตรวจพิสูจน์หลกัฐาน
ทางวิทยาศาสตร์ เ น่ืองจากบางคร้ังผู ้ต้องหาและผู ้เ สียหายมีความจ าเป็นในการแสวงหาและรวบรวม
พยานหลกัฐานในคดี ซ่ึงตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 131/1 วรรคสอง ไดก้ าหนดให้
พนักงานสอบสวนผูรั้บผิดชอบมีอ านาจแต่เพียงผูเ้ดียวในการใช้ดุลพินิจสั่งให้ตรวจพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์          
ในชั้นสอบสวนแก่บุคคลใดหรือไม่ก็ได ้จึงเป็นการตดัโอกาสของผูต้อ้งหาและผูเ้สียหาย ให้มีการตรวจพิสูจน์
หลกัฐานทางวทิยาศาสตร์ 

จากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และกระบวนการนิติธรรมเป็นทฤษฎีท่ีมุ่งเน้นการคุ้มครองสิทธิ                
และเสรีภาพของประชาชนเป็นส าคญั โดยมีค่านิยมในเร่ืองความเป็นธรรมตามขั้นตอนต่าง ๆ ดงันั้นอ านาจของ
เจ้าหน้าท่ีของรัฐในการด าเนินกระบวนการยุติธรรมจะมีอยู่อย่างจ ากัดเพ่ือควบคุมไม่ให้เกิดการใช้อ านาจ           
โดยมิชอบดว้ยกฎหมาย การพิจารณาคดีหรือการไต่สวนขอ้กล่าวหาตามแนวทางทฤษฎีน้ี จะเป็นไปในรูปแบบ        
ท่ีเป็นทางการ โดยมีความเช่ือว่า “การปล่อยตวัผูก้ระท าความผิดสิบคนย่อมดีกว่าการลงโทษผูบ้ริสุทธ์ิเพียง         
คนเดียว ซ่ึงทฤษฎีน้ีเป็นการใหค้วามส าคญัต่อสิทธิและเสรีภาพของประชาชน การพิจารณาตอ้งผ่านกระบวนการ
ท่ีเป็นธรรม ซ่ึงจากทฤษฎีน้ีจะเห็นได้ว่าการท่ีกฎหมายก าหนดให้ผูต้อ้งหาหรือผูเ้สียหายมีโอกาสร้องขอให้
พนักงานสอบสวนผูท้  าการตรวจพิสูจน์บุคคล วตัถุหรือเอกสารใด ๆ อย่างเท่าเทียมกับรัฐจะเป็นประโยชน์       
อยา่งมากต่อกระบวนการยติุธรรมทางอาญาของไทย และเป็นการประกนัสิทธิของผูเ้สียหาย ผูต้อ้งหา หรือบุคคล
ท่ีเก่ียวขอ้งในคดีใหไ้ดรั้บความยติุธรรมจากกระบวนการด าเนินคดีอาญาซ่ึงเป็นสิทธิขั้นพ้ืนฐานตามกติการะหวา่ง
ประเทศว่าดว้ยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง เน่ืองจากถา้จะให้อ านาจดุลยพินิจของพนักงานสอบสวน      
เพียงอยา่งเดียวนั้น อาจจะไม่เพียงพอและรัดกุมท่ีจะน าหลกัฐานท่ีเก่ียวขอ้งทั้งหมดเขา้มาในคดีได ้ประกอบกบั  
ในปัจจุบนัมีสถาบนันิติวิทยาศาสตร์มีหน้าท่ีและความสามารถในการตรวจพิสูจน์พยานหลกัฐาน เช่นเดียวกบั 
ส านักงานพิสูจน์หลกัฐานต ารวจ อีกทั้ งภายใตพ้ระราชบัญญติัการให้บริการทางนิติวิทยาศาสตร์ พ.ศ. 2559          
ซ่ึงก าหนดหน้าท่ีของสถาบนันิติวิทยาศาสตร์ไวใ้นมาตรา 5 ในการให้บริการดา้นนิติวิทยาศาสตร์ท่ีเก้ือหนุน      
การท างานในการด าเนินกระบวนการสอบสวนคดีอาญา  ซ่ึงสอดคลอ้งกับทฤษฎีกระบวนการนิติธรรมท่ีให้
ความส าคญัต่อสิทธิและเสรีภาพของบุคคล  ดงันั้น ผูเ้สียหาย ผูต้อ้งหา หรือบุคคลซ่ึงเก่ียวขอ้งในคดีท่ีจะร้องขอให้
ใช้วิธีการตรวจพิสูจน์บุคคลโดยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ในชั้นสอบสวน ควรท่ีจะสามารถท าการร้องขอได้        
เพ่ือพิสูจน์ขอ้เท็จจริงในคดีอาญาอนัจะท าใหค้น้หาความผิดหรือความบริสุทธ์ิของผูต้อ้งหา ตั้งแต่ในชั้นสอบสวน
เป็นส่ิงท่ีจ าเป็น ไม่ใช่เพียงแต่พนกังานสอบสวนเท่านั้นท่ีตอ้งท าการรวบรวมพยานหลกัฐานในคดี  

3) ปัญหาความยนิยอมของผูรั้บการตรวจพิสูจน์หลกัฐานทางวทิยาศาสตร์ ในกรณีน้ีผูว้จิยัเห็นวา่ส าหรับ
ความยินยอมของผูถู้กตรวจท่ีเป็นผูต้อ้งหานั้น หากจะตอ้งรอผูต้อ้งหาให้ความยินยอมในทุกกรณี อาจส่งผลให้  
การด าเนินคดีเกิดความล่าชา้และในกรณีท่ีผูต้อ้งหาไม่ใหค้วามยนิยอมในการตรวจประกอบกบัพยานหลกัฐานนั้น
มีความส าคญัต่อคดี อาจท าใหพ้ยานหลกัฐานสูญหายไปได ้ 

 จากการศึกษาในกรณีกฎหมายของประเทศอังกฤษ หากผูต้ ้องหาไม่ยินยอมให้ความร่วมมือใน                    
การตรวจเก็บส่วนประกอบจากร่างกายโดยปราศจากเหตุอนัควร ผูพิ้พากษาหรือลูกขุนอาจอนุมานเหตุแห่ง                  
การปฏิเสธนั้ นได้ตามท่ีเห็นสมควร ส าหรับข้อสันนิษฐานน้ี ไม่ได้มีการบัญญัติไวใ้นกฎหมายนิวซีแลนด์                          
ซ่ึงก าหนดหลกัการคน้หาความจริงกรณีผูต้อ้งหาปฏิเสธไม่ให้ความร่วมมือในกรณีน้ีว่า หากเจา้หน้าท่ีต ารวจ        
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มีเหตุผลอนัสมควรและเพียงพอ อาจร้องขอต่อศาลเพ่ือให้มีค  าสั่งให้ท าการตรวจเก็บพยานหลกัฐานดงักล่าวได ้
(ภาณุพล บุรพนัธ์, 2557) ส่วนในกฎหมายเยอรมนั ไม่ได้กล่าวถึงความยินยอมของผูต้อ้งหา แต่การสั่งให้มี                   
การตรวจร่างกายนั้น จะตอ้งไดรั้บอนุญาตจากศาล และถา้ล่าชา้เกินไปจะท าให้เกิดความเสียหายต่อการตรวจ
ดงักล่าว อาจขออนุญาตจากพนกังานอยัการ รวมถึงผูช่้วยพนกังานอยัการนั้นก็ได ้ (เทพนฤทธ์ิ พ่ีพิมาย, 2547) 

ส าหรับสาธารณรัฐฝร่ังเศส ไดก้ าหนดโทษส าหรับผูท่ี้ปฏิเสธไม่ให้ความร่วมมือกบัเจา้พนกังานต ารวจ
ในการตรวจเก็บพยานหลกัฐานโดยแบ่งตามระดบัความรุนแรงแห่งคดีและลกัษณะของวตัถุพยาน โดยคดีความผดิ
ท่ีมีอตัราโทษตั้งแต่ 10 ปีข้ึนไป เจา้หน้าท่ีต ารวจสามารถบงัคบัเอาส่ิงตรวจของบุคคลนั้นไดโ้ดยไม่ไดรั้บความ
ยินยอม และการปฏิเสธไม่ยินยอมให้เจา้หนา้ท่ีเก็บตวัอย่างส่ิงตรวจนั้น บุคคลซ่ึงปฏิเสธตอ้งรับโทษ และยิ่งถา้ 
การปฏิเสธดงักล่าวกระท าโดยบุคคลซ่ึงถูกตดัสินวา่กระท าความผิดอาญาร้ายแรง ก็จะตอ้งรับโทษหนกัข้ึน  และ
ตามกฎหมายของสาธารณรัฐฝร่ังเศสนั้นยงัสามารถตรวจพิสูจน์บุคคลอ่ืนซ่ึงมี DNA คลา้ยกบัผูต้อ้งสงสัยได้อีก
ดว้ย เช่น บิดา มารดา บุตร พ่ีนอ้งฝาแฝด เป็นตน้ นอกจากน้ี หากผูต้อ้งสงสยัไม่ใหค้วามร่วมมือในการเก็บตวัอยา่ง
เพื่อน าไปตรวจพิสูจน์โดยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ยงัตอ้งรับโทษตามท่ีก าหนดไวอี้กดว้ย (ปูชิต วรานุตระกูล, 
2552)  ซ่ึงถือเป็นบทบญัญติัท่ีบงัคบัใหผู้ต้อ้งสงสัยหรือผูถู้กกล่าวหาจ าตอ้ง ใหมี้การตรวจพิสูจน์ทางวทิยาศาสตร์
แก่เจา้หน้าท่ีของรัฐดว้ย ดว้ยเหตุผลและหลกัการท่ีกล่าวมาขา้งตน้ จึงเห็นว่าการพิจารณาก าหนดโทษหรือเพ่ิม
มาตรการบงัคบับุคคลใหย้ินยอมเขา้รับการตรวจร่างกายเพ่ือพิสูจน์ความจริงแห่งคดี จะเป็นการช่วยใหก้ารพิสูจน์
ความบริสุทธ์ิหรือความผิดของผูต้อ้งหากระจ่างชดัยิง่ข้ึน  

 

7. บทสรุป 
   ในการรวบรวมพยานหลกัฐานท่ีจะหาตวัผูก้ระท าความผิดมาลงโทษ ส่วนใหญ่นั่นก็คืออาชญากร     
จะถูกช้ีตวัโดยผูเ้สียหาย พยานผูรู้้เห็นเหตุการณ์หรือจากค ารับสารภาพของตวัผูก้ระท าความผิดเอง ดงันั้น จะเห็น
วา่แนวทางการสืบสวนของเจา้หนา้ท่ีต ารวจจะมุ่งหาพยานบุคคลก่อนเป็นอนัดบัแรก เน่ืองจากเป็นส่ิงท่ีหาโดยง่าย
และความรู้ความสามารถของพนักงานสอบสวนในอนัท่ีจะเคน้เอาความจริงหรือเจรจาหว่านลอ้มให้พยาน
ทบทวนเหตุการณ์ท่ีพบเห็นมา เป็นส่ิงท่ีพนกังานสอบสวนไดรั้บการถ่ายทอด ฝึกฝนและปลูกฝังติดต่อกนัมาหลาย
ยุคหลายสมัยแล้ว แต่มีหลายคร้ังท่ีไม่สามารถหาพยานบุคคลได้ อย่างเช่นกรณีคนร้ายฆ่าเจ้าทุกข์จนถึงแก่         
ความตาย และในคดีกระท าความผิดต่อทรัพยท่ี์เกิดข้ึนตอนค ่าคืนปราศจากผูรู้้เห็น ซ่ึงพยานท่ีพนกังานสอบสวน
จะพอหาไดใ้นกรณีน้ีก็มีเพียงแค่วตัถุพยานเท่านั้น (อรรถพล แช่มสุวรรณวงศ,์ พลต ารวจเอก, 2552)  ซ่ึงวตัถุพยาน
ท่ีไดม้านั้นก็ไม่ท าใหท้ราบถึงผูก้ระท าความผิดได ้จึงจ าเป็นตอ้งน าพยานหลกัฐานเหล่านั้นไปพิสูจน์ดว้ยเคร่ืองมือ
ทางวทิยาศาสตร์ เพื่อใหไ้ดต้วัผูก้ระท าความผิดท่ีแทจ้ริงมาลงโทษ 

   
8. ข้อเสนอแนะ 

1) เพ่ือให้การรวบรวมพยานหลักฐานเป็นไปด้วยความยุติธรรมและลดข้อจ ากัดในการรวบรวม
พยานหลกัฐาน ควรพิจารณาปรับลดเง่ือนไขอตัราโทษตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา 131/1 
วรรคสอง  

ในกรณีความผิดอาญาที่มีอัตราโทษจ าคุกหรือโทษสถานที่หนักว่านั้น หากการตรวจพิสูจน์ตามวรรค
หน่ึงจ าเป็นตอ้งตรวจเก็บตวัอย่างเลือด เน้ือเยื่อ ผิวหนัง เส้นผม หรือขน น ้ าลาย ปัสสาวะ อุจจาระ สารคดัหลัง่               
สารพนัธุกรรมหรือส่วนประกอบของร่างกายจากผูต้อ้งหา ผูเ้สียหาย หรือบุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง ใหพ้นกังานสอบสวน
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ผูรั้บผิดชอบมีอ านาจให้แพทยห์รือผูเ้ช่ียวชาญด าเนินการตรวจดงักล่าวได ้แต่ตอ้งกระท าเพียงเท่าท่ีจ าเป็นและ
สมควรโดยใชว้ิธีการท่ีก่อให้เกิดความเจ็บปวดนอ้ยท่ีสุดเท่าท่ีจะกระท าได ้ทั้งจะตอ้งไม่เป็นอนัตรายต่อร่างกาย
หรืออนามยัของบุคคลนั้น และผูต้อ้งหา ผูเ้สียหาย หรือบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งตอ้งให้ความยินยอม หากผูต้อ้งหาหรือ
ผูเ้สียหายไม่ยินยอมโดยไม่มีเหตุอนัสมควรหรือผูต้อ้งหาหรือผูเ้สียหายกระท าการป้องปัดขดัขวางมิให้บุคคลท่ี
เก่ียวขอ้งให้ความยินยอมโดยไม่มีเหตุอนัสมควร ให้สันนิษฐานไวเ้บ้ืองตน้วา่ขอ้เท็จจริงเป็นไปตามผลการตรวจ
พิสูจน์ท่ีหากไดต้รวจพิสูจน์แลว้จะเป็นผลเสียต่อผูต้อ้งหาหรือเสียหายนั้นแลว้แต่กรณี 
  2) เพื่อเป็นการรับรองสิทธิของผูต้อ้งหาและผูเ้สียหายในการด าเนินคดีอาญา ควรบญัญติัใหผู้ต้อ้งหาและ
ผูเ้สียหายสามารถร้องขอต่อพนกังานสอบสวนใหท้ าการตรวจพิสูจน์พยานหลกัฐานทางวิทยาศาสตร์ไดต้ั้งแต่ใน
ชั้นสอบสวนโดยยื่นค าร้องต่อพนักงานสอบสวนโดยให้เพ่ิมความต่อไปน้ี เป็นวรรคส่ีของมาตรา 131/1 แห่ง
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  “ในกรณีพนักงานสอบสวนไดรั้บการร้องขอจากผูต้อ้งหา ผูเ้สียหาย 
หรือผูมี้ส่วนไดเ้สียในคดี ใหด้ าเนินการตามวรรคหน่ึง พนกังานสอบสวนมีหนา้ท่ีจะตอ้งเร่งรัดด าเนินการโดยเร็ว 
เวน้แต่การกระท าดงักล่าวมีลกัษณะเป็นไปเพ่ือขดัขวางหรือประวิงการสอบสวน มิให้ด าเนินไปโดยเร็ว หรือ              
ร้องขอใหด้ าเนินการโดยไม่มีเหตุอนัควร” 

3) เพ่ือให้การรวบรวมพยานหลกัฐานในคดีท่ีมีความผิดร้ายแรงเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ ควรบญัญติั
ให้เพ่ิมเติมขอ้ความต่อไปน้ีในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา 131/1 แทรกเป็นวรรคท่ีสาม ดงัน้ี 
“ในคดีความผิดท่ีมีโทษตั้งแต่สิบปีข้ึนไป เพ่ือให้ไดข้อ้เท็จจริงแห่งคดี พนกังานสอบสวนอาจร้องขอให้ศาลท่ีมี
เขตอ านาจ มีค าสั่งให้ผูต้อ้งหา ผูเ้สียหาย หรือบุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง ส่งมอบพยานหลกัฐานซ่ึงเป็นส่วนประกอบของ
ร่างกาย เพ่ือท าการตรวจพิสูจน์ หากบุคคลดงักล่าวไดรั้บค าสัง่ศาลแลว้ฝ่าฝืนไม่ปฏิบติัตามค าสัง่ของศาลโดยไม่มี
เหตุอนัควร ผูน้ั้นตอ้งรับโทษตามประมลกฎหมายอาญามาตรา 198” 

จากขอ้เสนอแนะดงักล่าวขา้งตน้ผูว้ิจยัเห็นวา่สามารถน ามาปรับปรุงและพฒันากระบวนการสอบสวน
และการแสวงหาพยานหลกัฐานทางวิทยาศาสตร์ของประเทศไทยให้ดียิ่งข้ึนโดยมุ่งหมายให้ผูต้อ้งหาหรือ
ผูเ้สียหายสิทธิร้องขอใหพ้นกังานสอบสวนท าการตรวจพิสูจน์พยานหลกัฐานเพ่ือน าเขา้มาใชใ้นชั้นสอบสวน และ
ควรก าหนดใหพ้นกังานสอบสวนร้องขอใหศ้าลท่ีมีเขตอ านาจ มีค าสัง่ใหผู้ต้อ้งหา ผูเ้สียหาย หรือบุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง 
ส่งมอบพยานหลกัฐานซ่ึงเป็นส่วนประกอบของร่างกายเพ่ือท าการตรวจพิสูจน์พยานหลกัฐานทางวทิยาศาสตร์ได  ้
เพ่ือใหง่้ายต่อการน าพยานหลกัฐานเขา้มาในส านวนเพ่ือใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดกบักระบวนการยติุธรรม 
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 พนัต ารวจเอกอุเทน นุ้ยพิน2 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม 
 

บทคัดย่อ 
ค าส่ังลงโทษทางวินยัถือเป็นค าส่ังทางปกครองประเภทหน่ึง ซ่ึงระยะเวลาในการพิจารณาเพ่ือออกค าส่ัง

ลงโทษทางวินัย ตอ้งถือปฏิบติัตามพระราชบญัญติัวิธีปฏิบติัราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 เวน้แต่มีกฎหมาย
บญัญติัไวเ้ฉพาะ แต่ตอ้งมีหลกัเกณฑ์ประกนัความเป็นธรรมไม่ต ่ากว่าท่ีบญัญติัไวใ้นกฎหมายวิธีปฏิบติัราชการ
ทางปกครอง ส าหรับการพิจารณาเพ่ือออกค าส่ังลงโทษทางวินยัขา้ราชการต ารวจนั้น กฎหมายต ารวจบญัญติัให้
ตอ้งพิจารณาให้เสร็จส้ินโดยเร็วแต่ทั้งน้ีไม่เกิน 240 วนั นบัแต่วนัไดรั้บส านวน  

จากการศึกษาพบว่าวิธีการนับหรือหน่วยการนับระยะเวลาตามกฎหมายไทยแบ่งเป็น 2 ลกัษณะ คือ                
การนบัแบบมีหน่วยการนบั คือ นบัตามปฏิทินสากล ไดแ้ก่ ชัว่โมง วนั สัปดาห์ เดือน หรือปี และการนบัแบบไม่มี
หน่วยการนบั อาทิเช่น โดยเร็ว โดยพลนั โดยมิชกัชา้ ไม่ล่าชา้เกินควร ส าหรับการตีความระยะเวลาท่ีไม่มีหน่วย
การนับจะขึ้นอยู่กบัว่าตีความเพ่ือใช้กบัหมวดหมู่กฎหมายใด ส าหรับกฎหมายปกครองนั้น ระยะเวลาดงักล่าว               
ไม่ควรเกินหรือเท่ากับ 90 วนั ซ่ึงเท่ากับระยะเวลาในการพิจารณาทางปกครองหรือการพิจารณาอุทธรณ์                        
จากการศึกษาพบว่าระยะเวลาในการออกค าส่ังลงโทษวินยัของผูมี้อ  านาจ ส าหรับขา้ราชการฝ่ายต่างๆ ในประเทศ 
ไดแ้ก่ ขา้ราชการครูและบุคคลากรทางการศึกษา ขา้ราชการฝ่ายอยัการ และขา้ราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม 
ก าหนดไวแ้บบมีหน่วยการนบั อยู่ในห้วง 15-60 วนั ส าหรับขา้ราชการพลเรือนให้ออกค าส่ังโดยเร็ว ส าหรับใน
ต่างประเทศ ได้แก่ สาธารณรัฐฝร่ังเศส เครือรัฐออสเตรเลีย สหรัฐอเมริกา และสาธารณรัฐสิงคโปร์ ก าหนด
ระยะเวลาแบบมีหน่วยนบั อยู่ในห้วง 7-45 วนั จึงเห็นไดว่้าการออกค าส่ังลงโทษทางวินัยขา้ราชการฝ่ายอ่ืนใน
ประเทศและต่างประเทศไดก้ าหนดกรอบระยะเวลาการออกค าส่ังลงโทษทางวินยัอย่างใดอย่างหน่ึง หากก าหนด
ระยะเวลาตามปฏิทินสากลแล้ว จะไม่ก าหนดระยะเวลาแบบไม่มีหน่วยการนับซ ้ าซ้อนอีก และส่วนใหญ่มี
ระยะเวลาไม่เกิน 30 วนั 

ดงันั้น ระยะเวลาการออกค าส่ังลงโทษทางวินยัขา้ราชการต ารวจของผูมี้อ านาจตามกฎหมายต ารวจ ท่ี
ก าหนดไวท้ั้ง 2 แบบ คือ โดยเร็วแตไ่ม่เกิน 240 วนันั้น จึงมีความสับสนและเกิดปัญหาในตีความเก่ียวกบัระยะเวลา

 
1  บทความวิชาการน้ีเป็นส่วนหน่ึงของวิทยานิพนธ์ “ปัญหากฎหมายเก่ียวกบัระยะเวลาในการออกค าสั่งทางปกครอง : กรณีศึกษา           

การด าเนินการทางวินยัขา้ราชการต ารวจตามพระราชบญัญติัต ารวจแห่งชาติ” 
2  นกัศึกษาปริญญาโท คณะนิติศาสตร์ หลกัสูตรนิติศาสตรมหาบณัฑิต มหาวิทยาลยัศรีปทุม 
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ท่ีชัดเจนในการพิจารณาของผูมี้อ  านาจส่ัง และไม่สอดคล้องกับวิธีการนับตามหลักกฎหมายปกครองและ                     
เม่ือเปรียบเทียบกบัขา้ราชการฝ่ายอ่ืนทั้งในประเทศและต่างประเทศ ส่งผลให้การพิจารณาเพ่ือออกค าส่ังลงโทษ
ทางวินยัขา้ราชการต ารวจตามท่ีก าหนดไวใ้นกฎหมายเฉพาะของต ารวจมีมาตรฐานและเกณฑ์ประกนัความเป็น
ธรรมท่ีต ่ากว่ากฎหมายทัว่ไปหรือกฎหมายกลาง จึงสมควรปรับปรุงแกไ้ขกฎหมายเฉพาะของต ารวจให้มีเพียง
รูปแบบท่ีมีหน่วยการนับระยะเวลารูปแบบเดียว คือการนับเป็นระยะเวลาตามปฏิทินสากล โดยให้มีก าหนด
ระยะเวลาไวไ้ม่เกิน 30 วนั เพื่อให้มีความชดัเจนรวมถึงให้เป็นไปตามหลกัการของกฎหมายวิธีปฏิบติัราชการทาง
ปกครองตลอดจนแนวคิดหรือเจตนารมณ์ของการด าเนินการทางวินยัและมีความสอดคลอ้งตลอดจนมีมาตรฐาน
เช่นเดียวกบัขา้ราชการฝ่ายอื่นของประเทศ 

 
ค าส าคัญ: ค าส่ังลงโทษทางวินยั, ระยะเวลาการพิจารณา, ระยะเวลาในการออกค าส่ังทางปกครอง 

 

ABSTRACT 
 Disciplinary order is considered a type of administrative order.  By the period of consideration for 
issuing a disciplinary order or administrative order must comply with the Administrative Reform Act B.E. 2539. 
Unless there is a specific law provided for that matter but there must be standards and criteria for ensuring fairness 
not lower than those prescribed in the Administrative Reform Act.  In the case of the consideration for issuing a 
disciplinary order for the police officers, the police law define that the consideration must be completely 
considered as soon as possible in the duration not more than 240 days since the case has been scheduled. 
 From the study, it was found that the time framework of disciplinary order in Thailand could be 
classified to be 2 types:  1)  a period according to international calendar such as day, month, or year and 2)  the 
period without the measurement such as quickly, without delay, without a reasonable delay. The interpretation of 
counting period without the measurement or numeral unit depends on the category of laws’ usage. According to 
the Administrative Reform Act means the period of 90 days which is equal to the length of time for considering 
the appeal.  In addition, there were found that the period of disciplinary order from authorized person for other 
officials in the country such as government teachers and educational personnel, public prosecutor, and judicial 
officials defined to the numeral unit in the range of 15 to 60 days.  While the civil servants defined to “as soon as 
possible” .  Therefore, the other countries like French Republic, Commonwealth of Australia, United States of 
America, and Republic of Singapore defined to the numeral unit in the range of 7 to 45 days.  These reveal that 
the other disciplinary order of other officials in the country and other countries defined the time frame for the 
period of consideration either way which defined according to the international calendar, there will not 
redundantly define the non-numeral unit for measurement of period which most of the countries defined not to 
exceed 30 days. 

Thus, the period of police officer’s disciplinary order from authorized person that defined to considered 
and issued as soon as possible in the duration not more than 240 days  could bring the complication to interpret 
and practice for authorized person, which controversial to the Administrative Practices.  As a result, when 
compared with other government officials both in the country and abroad show that specific police laws have 
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lower standards and criteria for ensuring fairness than general or central law.  So, there should be corrected the 
use specific police laws to be applied as a single numeral unit measurement from international calendar to be not 
exceed 30 days.  In order to be consistent, appropriate and in accordance with the principles of Administrative 
Practices Act as well as the concept or intent of disciplinary action and make it the same standard as other 
government officials of the country. 
 
Keywords: Disciplinary order, Consideration period, Period for issuing administrative orders 
 

1. ค าน า  
 การท่ีพระราชบญัญติัต ารวจแห่งชาติ พ.ศ. 2547 ไดก้ าหนดแนวทางการด าเนินการทางวินยัขา้ราชการ
ต ารวจไว ้โดยปรากฏอยู่ในกฎ ก.ตร.ว่าดว้ยการสืบสวนขอ้เทจ็จริง พ.ศ. 2556 และ กฎ ก.ตร.ว่าดว้ยการสอบสวน
พิจารณา พ.ศ. 2547  ซ่ึงมีกรอบเวลาในการด าเนินการปรากฏตามภาพท่ี 1 ดงัน้ี  
 
1. กรณีมีการสืบสวนขอ้เทจ็จริงผลการสืบสวนไม่มีมูล 
 

 

   
   
 

2. กรณีมีการสืบสวนขอ้เทจ็จริงผลการสืบสวนมีมูลความผิดวินยัไม่ร้ายแรง 
 

 
 
 
 

3. กรณีมีทั้งการสืบสวนขอ้เทจ็จริงและสอบสวนพิจารณาและพบว่าผิดวินยัไม่ร้ายแรง 
 

 
 
 
 
4. กรณีมีทั้งการสืบสวนขอ้เทจ็จริงและสอบสวนพิจารณาและพบว่าผิดวินยัร้ายแรง 
 

 

 

 
 
 

 ภาพที่ 1 แสดงระยะเวลาในการด าเนินการลงโทษทางวินยัขา้ราชการต ารวจ 
 

โดยสามารถขยายระยะเวลาการด าเนินการไดอี้กตามท่ีก าหนดไวใ้นแต่ละขั้นตอน ดงันั้น จะเห็นไดว่้า
ระยะเวลาในการพิจารณาระยะเวลาด าเนินการทางวินัยข้าราชการต ารวจก่อนจะมีค าส่ังลงโทษทางวินัยนั้น                    

ระยะเวลาสืบสวนขอ้เท็จจริงไม่มีมูล  240 วนั 
ค าสั่งยติุการสืบสวน 

ระยะเวลาพิจารณาสั่งการ 240 วนั 

ระยะเวลาการสืบสวนขอ้เท็จจริงมีมูล  
ผิดวินยัไม่ร้ายแรง 240 วนั 

ค าสั่งลงโทษทางวินัย 

ระยะเวลาการสืบสวน
ขอ้เท็จจริงมีมูล ผิดวินยั

ร้ายแรง 240 วนั 

ระยะเวลา 
การสอบสวนพิจารณา  
ไม่ร้ายแรง 270 วนั 

สืบสวนขอ้เท็จจริง 
มีมูลความผิดวินยั
ร้ายแรง 240 วนั 

สืบสวนขอ้เท็จจริง 
มีมูลความผิดวินยั
ร้ายแรง 270 วนั 

คณะกรรมการ
กลัน่กรองพิจารณา 
ลงโทษ 30 วนั 

 

ค าสั่งลงโทษทางวินัย 

ค าสั่งลงโทษทางวินัย 

ระยะเวลาพิจารณาสั่งการ 240 วนั 

ระยะเวลาพิจารณา 
สั่งการ 240 วนั 

ระยะเวลาพิจารณา 
สั่งการ 240 วนั 
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มีระยะเวลาท่ีใชใ้นการด าเนินการนานสุดถึง 840 วนั อนัอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผูถู้กด าเนินการทางวินยัอนั
อาจตอ้งเสียประโยชน์ในสิทธิต่างๆ ในระหว่างถูกด าเนินการทางวินยัได้ และยงัเป็นระยะเวลาท่ีไม่สอดคลอ้งกบั
เจตนารมณ์ของการส่ังลงโทษทางวินัยท่ีควรจะตอ้งเป็นไปอย่างชดัเจน รอบครอบ เด็ดขาด และรวดเร็ว เพ่ือใช้
เป็นมาตรการในการป้องปรามและควบคุมความประพฤติ กรณีน้ีจึงมีประเด็นปัญหาว่า  (1) การก าหนดระยะเวลา
ในการพิจารณาออกค าส่ังลงโทษทางวินัยท่ีกฎหมายต ารวจระบุว่าให้พิจารณาส่ังโดยเร็วแต่ทั้งน้ีไม่เกิน 240 วนั
นบัแต่ไดรั้บส านวนนั้น มีความหมายว่าอยา่งไร (2) ระยะดงักล่าว ขดัหรือแยง้หรือกรณีจะตอ้งบงัคบัตามมาตรา 3 
มาตรา 4 และมาตรา 39/1 แห่งพระราชบญัญติัวิธีปฏิบติัราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
หรือไม่ อยา่งไร (3) หากการด าเนินการในการออกค าส่ังตามขอ้ 1 หรือขอ้ 2 ไม่ถูกตอ้งแลว้ ค  าส่ังลงโทษทางวินยั
อนัเป็นค าส่ังทางปกครองจะมีผลทางกฎหมายเป็นอยา่งไร  

 

2. แนวคิดและหลกัการพื้นฐานของกฎหมายท่ีเกีย่วกบัค าส่ังทางปกครอง 
2.1 แนวคิดเกี่ยวกบัค าส่ังทางปกครอง 
ค าส่ังทางปกครอง (Administrative order) ถือเป็นการกระท าทางปกครองรูปแบบหน่ึงของนิติกรรมทาง

ปกครอง ซ่ึงฝ่ายปกครองใช้ในการด าเนินกิจกรรมทางปกครองในรูปของการแสดงเจตนาฝ่ายเดียวในอนัท่ีจะ
ก่อให้เกิดความเคล่ือนไหวในสิทธิและหน้าท่ีของเอกชนในรูปแบบของขอ้บงัคบั กฎ หรือค าส่ังได ้โดยไม่จ าตอ้ง
ให้เอกชนยินยอมดว้ย โดยจะไม่รวมถึง “สัญญาทางปกครอง (Contrat administratif)”3   

2.2 ระยะเวลาของการออกค าส่ังทางปกครองและแบบของค าส่ังทางปกครอง 
ตามมาตรา 54 แห่งพระราชบญัญติัวิธีปฏิบติัราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 บญัญติัถึงการพิจารณาทาง

ปกครองว่าเป็นกระบวนการและขั้นตอนในการเตรียมการและการด าเนินการของเจา้หน้าท่ีเพ่ือจดัท าค าส่ังทาง
ปกครอง หากการออกค าส่ังทางปกครองในกฎหมายฉบบัใดมีการก าหนดระยะเวลาไว ้เจา้หน้าท่ีจะตอ้งจดัท า
ค าส่ังทางปกครองให้แลว้เสร็จภายในระยะเวลาท่ีก าหนดไว ้ส าหรับการออกค าส่ังทางปกครองในเร่ืองท่ีไม่มี
กฎหมายหรือกฎในการก าหนดระยะเวลาในการออกค าส่ังทางปกครองในเร่ืองนั้นไว ้  ไดมี้การแกไ้ขเพ่ิมเติม
พระราชบญัญติัวิธีปฏิบติัราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2557 โดยให้ถือปฏิบติัตามมาตรา 39/1 
ซ่ึงไดก้ าหนดระยะเวลาในการพิจารณาไว ้30 วนั  

จากการศึกษาผูวิ้จยัเห็นว่า ในกรณีท่ีกฎหมายไดร้ะบุระยะเวลาการพิจารณาหรือออกค าส่ังทางปกครอง
ไวเ้ป็นตวัเลขนั้น สามารถตีความการนบัระยะเวลาไดถู้กตอ้งแม่นย  า แต่กฎหมายบางฉบบัท่ีไม่ไดร้ะบุระยะเวลา
ไวเ้ป็นตัวเลขท่ีแน่นอน แต่ได้ระบุระยะเวลาการออกกค าส่ังทางปกครองไวเ้ป็นถ้อยค า อาทิเช่น โดยเร็ว ใน
ระยะเวลาอนัควร โดยทนัที  โดยพลนั โดยมิชกัชา้ ไม่ล่าชา้เกินควร เช่นน้ีการตีความในเร่ืองของระยะเวลาหรือ
การนับระยะเวลาจะเป็นเช่นใดหรือมีระยะเวลาเท่าใด จากการศึกษาพบว่าในกฎหมายไทยนั้น การก าหนด
ระยะเวลามี 2 รูปแบบ ไดแ้ก่ 1)  ก าหนดระยะเวลาแบบมีหน่วยนบั โดยก าหนดหน่วยนบัตามปีปฏิทินสากล อาทิ

 
3  ศาสตราจารย ์ไอเซ็นมาน อธิบายว่าท่ีจริงแลว้เป็นค าท่ียอ่มาจากค าเต็มท่ีว่า “actes juridiques administratifs” หรือ “actes juridiques 

du droit administratifs”. อา้งถึงใน ชาญชยั แสวงศกัด์ิ (2533, เมษายน). “ ขอ้พิจารณาบางประการเก่ียวกบันิติกรรมทางปกครอง
และสัญญาทางปกครอง ตามแนวคิดของฝร่ังเศส.” วารสารกฎหมายปกครอง, เล่ม 9, ตอน 1. 

4  พระราชบญัญติัวิธีปฏิบติัราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 (ฉบบัท่ี 3) แกไ้ขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2562 มาตรา 5 บญัญติัว่า การพิจารณาทาง
ปกครอง หมายความว่า การเตรียมการและการด าเนินการของเจา้หนา้ท่ีเพ่ือจดัให้มีค  าสั่งทางปกครอง. 
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เช่น ชั่วโมง วนั สัปดาห์ เดือน หรือ ปี  และ 2)  ก าหนดระยะเวลาแบบท่ีไม่มีหน่วยนบั อาทิ โดยเร็ว โดยพลนั                
โดยมิชกัชา้ ไม่ล่าชา้เกินควร 

ส าหรับก าหนดระยะเวลาในการพิจารณาออกค าส่ังลงโทษทางวินยัขา้ราชการต ารวจตามกฎหมายต ารวจ
นั้นพบว่าไดก้ าหนดรูปแบบของระยะเวลาไวท้ั้งสองรูปแบบ ก าหนดให้พิจารณาส่ังการโดยเร็วและพ่วงต่อท้าย
ดว้ยแบบมีหน่วยนบั คือ ทั้งน้ีตอ้งไม่เกิน 240 วนั ซ่ึงเม่ือพิจารณาแลว้พบว่ามีแตกต่างจากขา้ราชการฝ่ายต่างๆ ใน
ประเทศและต่างประเทศ ซ่ึงมักจะก าหนดรูปแบบของระยะเวลาไวแ้บบใดแบบหน่ึงเท่านั้น จึงท าให้การ
ตีความหมายของค าว่าโดยเร็วตามกฎหมายต ารวจนั้น สามารถขยายไปได้ถึง 240 วนัได้ ซ่ึงไม่สอดคล้องกบั
แนวทางของค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุดซ่ึงเคยมีค าวินิจฉัยเก่ียวกบัรูปแบบระยะเวลา ท่ีเป็นถอ้ยค าหรือไม่มี
หน่วยการนบั อาทิเช่น “โดยมิชกัชา้”  หมายถึงระยะเวลา 90 วนั ซ่ึงมีพ้ืนฐานมาจากการเทียบเคียงระยะเวลาขั้นสูง
ในการพิจารณาอุทธรณ์ค าส่ังทางปกครอง5 ดงันั้น การตีความหมายของค าว่าโดยเร็วโดยขยายระยะออกไปถึง 240 
วนันั้น จึงน่าจะเป็นการไม่ถูกตอ้งและอาจขดัต่อมาตรา 3 แห่งพระราชบญัญติัวิธีปฏิบติัราชการทางปกครอง พ.ศ. 
2539 ส่งผลให้เป็นการก าหนดระยะเวลาในการพิจารณาออกค าส่ังลงโทษทางวินยัขา้ราชการต ารวจมีมาตรฐานต ่า
กว่าเกณฑ์และไม่มีหลกัประกนัความเป็นธรรมเหมือนขา้ราชการฝ่ายต่างๆ ซ่ึงหากระยะเวลาในการพิจารณาออก
ค าส่ังลงโทษทางวินยัขา้ราชการต ารวจมีมาตรฐานต ่ากว่าเกณฑ์และไม่มีหลกัประกนัความเป็นธรรมแลว้ ผลทาง
กฎหมายจะเป็นประการใด 

2.3 ระยะเวลากับผลของการออกค าส่ังทางปกครอง 
ในเบ้ืองตน้จากการศึกษาพบว่าบทบาทของระยะเวลาท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพิจารณาออกค าส่ังทางปกครอง

มี 2 ลกัษณะ ดงัน้ี 
1. ลกัษณะระยะเวลาท่ีมีสภาพบงัคบั (Mandatory Delay) เป็นระยะเวลาท่ีก าหนดขึ้นเพ่ือคุม้ครอง

สิทธิเสรีภาพหรือประโยชน์ของเอกชนโดยเฉพาะระยะเวลานั้นถือว่า เป็นระยะเวลาท่ีกฎหมายมุ่งหมายให้มีสภาพ
บงัคบัให้เจา้หน้าท่ีผูมี้อ  านาจออกค าส่ังทางปกครองตอ้งด าเนินการพิจารณาทางปกครองและตอ้งมีค าส่ังทาง
ปกครองภายในระยะเวลาท่ีกฎหมายก าหนดไว ้ 

2. ลกัษณะระยะเวลาท่ีไม่มีสภาพบงัคบั (Directory Delay) เป็นระยะเวลาท่ีก าหนดขึ้นเพ่ือเร่งรัด
การปฏิบติัราชการเพ่ือพิจารณาในการออกค าส่ังทางปกครองโดยเร็ว ดงันั้น แมเ้จา้หน้าท่ีผูมี้อ  านาจในการออก
ค าส่ังทางปกครองมิไดอ้อกค าส่ังทางปกครองภายในระยะเวลาท่ีกฎหมายก าหนดไว ้ก็ไม่ท าให้ค  าส่ังทางปกครอง
นั้นเป็นค าส่ังทางปกครองท่ีไม่ชอบดว้ยกฎหมายแต่อยา่งใด 

2.4 แนวคิดเกี่ยวกับวินัยและการด าเนินการทางวินัยข้าราชการ 
องค์การรูปแบบราชการ (Bureaucracy) นั้น ถือเป็นองค์การขนาดใหญ่และมีข้าราชการจ านวนมาก

หลากหลายฝ่ายหรือหนา้ท่ีอยู่รวมกนั การรักษาวินยัของขา้ราชการจึงเป็นเร่ืองส าคญัเพื่อประโยชน์ในการในการ
ปฏิบติังานท าให้องคก์ารประสบความส าเร็จและขบัเคล่ือนไปอย่างมีประสิทธิภาพ ดงันั้น เม่ือมีกรณีขา้ราชการ
กระท าความผิดทางวินัย จึงต้องมีการด าเนินการทั้งหลายตามกฎหมายและระเบียบแบบแผนเพ่ือตรวจสอบ 
สืบสวนสอบสวนพิจารณาความผิด การก าหนดโทษทางวินัย รวมถึงการด าเนินการต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องกับ                       
การด าเนินการทางวินยั ทั้งน้ีเพ่ือเป็นมาตรการในการควบคุมขา้ราชการ  

 

 
5  ค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุดท่ี อ.31/8/2552 และ อ.566-569/2554 
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2.5 ระยะเวลาในการพิจารณาทางปกครองส าหรับการด าเนินการทางวินัยข้าราชการต ารวจและ
ข้าราชการฝ่ายต่างๆ ในประเทศไทย 

ผูวิ้จยัไดศึ้กษาเปรียบเทียบขั้นตอนและระยะเวลาในการพจิารณาทางปกครองส าหรับการด าเนินการทาง
วินยัขา้ราชการฝ่ายต่างๆ ในประเทศ ปรากฏตามตารางท่ี 1  ดงัน้ี 

 
ตารางท่ี 1 เปรียบระยะเวลาการออกค าส่ังลงโทษทางวินยัขา้ราชการต ารวจ และขา้ราชการฝ่ายอ่ืนในประเทศ 

ประเภทข้าราชการ บทกฎหมาย มาตรา ระยะเวลา 

ขา้ราชการต ารวจ พระราชบญัญติัต ารวจแห่งชาติ พ.ศ. 2547  
ม. 87  
วรรคสอง 

โดยเร็ว 
แต่ตอ้งไม่เกิน 240 วนั 

ขา้ราชการพลเรือน 
กฎ ก.พ. ว่าดว้ยการด าเนินการทางวินยั      
พ.ศ. 2556 

- โดยเร็ว 

ขา้ราชการครู 
และบุคลากรทางการศึกษา 

กฎ ก.ค.ศ. ว่าดว้ยการสอบสวนพิจารณา      
พ.ศ. 2550 

ขอ้ 40 60 วนั 

ขา้ราชการอยัการ 
พระราชบญัญติัระเบียบขา้ราชการฝ่ายอยัการ 
พ.ศ. 2553  

ม. 77 
การสอบสวนเบ้ืองตน้หรือวินยั
ไม่ร้ายแรง  30 วนั 
การสอบสวนวินยัร้ายแรง 60 วนั 

ขา้ราชการตุลาการ 
ศาลยติุธรรม 

ระเบียบคณะกรรมการตุลาการศาลยติุธรรมว่า
ดว้ยหลกัเกณฑแ์ละวิธีการสอบสวน  พ.ศ. 
2544 

ขอ้ 23  
วรรคทา้ย 

15 วนั 

 
3. ระยะเวลาในการพิจารณาทางปกครองส าหรับการด าเนินการทางวินัยข้าราชการหรือข้ารัฐการตาม

กฎหมายต่างประเทศ 
3.1 สาธารณรัฐฝร่ังเศส 
การด าเนินการทางวินยัขา้รัฐการในสาธารณรัฐฝร่ังเศส มีลกัษณะคลา้ยอายุความในคดี กล่าวคือ 

กระบวนการทางวินัยไม่อาจด าเนินการได้ หากล่วงเลยหรือเกินกว่า 3 ปี นับแต่วนัท่ีผูมี้อ  านาจรู้เร่ือง ส าหรับ                 
การด าเนินการทางวินยัขา้รัฐการพลเรือนมีคณะกรรมการวินยั (Conseil de discipline) และองคก์รวินิจฉยัอุทธรณ์
เร่ืองวินยัขา้รัฐการ (Commission administrative paritaire (CAP)) ซ่ึงในส่วนของค าส่ังลงโทษทางวินยัจะเก่ียวขอ้งกบั
คณะกรรมการวินัยท่ีจะตอ้งพิจารณาส่ังลงโทษภายใน 30 วนั (ตามบทบญัญติัรัฐกฤษฎีกาท่ี 84-961 ลงวนัท่ี 25 
ตุลาคม ค.ศ. 1984 (décret d'état 25 octobre 1984) ว่าดว้ยระเบียบวินยัขา้รัฐการพลเรือนขอ้ 4 วรรคสอง และขอ้ 7 
ของสาธารณรัฐฝร่ังเศส) ในส่วนของขา้รัฐการต ารวจผูมี้อ  านาจส่ังการวินิจฉัยว่าการกระท าของขา้ราชการต ารวจ
เป็นการกระท าผิดวินยัแลว้ให้รีบด าเนินการส่ังการลงโทษทางวินยัให้แลว้เสร็จภายใน 40 วนั ตามพระราชบญัญติั
ต ารวจ พ.ศ. 2556 มาตรา 26 ( LOI SUR LA POLICE 2013 sec 26 )  

3.2 เครือรัฐออสเตรเลีย 
ส าหรับเครือรัฐออสเตรเลียการพิจารณาออกค าส่ังลงโทษทางวินัยนั้ นไม่ได้ถูกก าหนดไว้

เฉพาะเจาะจง แต่จากการตีความวิธีการการด าเนินการทางวินยัของ Angelena Falk ขอ้ 27  พบว่า “ ขา้ราชการผูถู้ก
ไต่สวนแลว้พบว่าฝ่าฝืนจรรยาบรรณ อาจยื่นค าแถลงเป็นลายลกัษณ์อกัษรเก่ียวกบัการลงโทษใด ท่ีอยู่ระหว่าง
พิจารณาของผูมี้อ  านาจส่ังลงโทษ ภายใน 7 วนัท าการ (seven calendar days) ซ่ึงผูมี้อ  านาจลงโทษอาจจะเปิด
โอกาสให้ขา้ราชการ ผูน้ั้นแถลงดว้ยวาจาภายในระยะเวลา 7 วนัท าการน้ี ว่าสมเหตุสมผลกบัขอ้เท็จจริงหรือไม่ ” 
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การด าเนินการทางวินัยขา้รัฐการพลเรือนของเครือรัฐออสเตรเลีย ถือว่าขา้รัฐการพลเรือนทัว่ไปเป็นพนักงาน
หน่วยบริการสาธารณะ หรือ APS (Austrian Fair Pay and Conditions) ตามความหมายในพระราชบญัญติับริการ
สาธารณะ ค.ศ. 1999 (Public Service Act 1999)  มาตรา 7 ได้ก าหนดขั้นตอนการกระท าผิดอนัเป็นการฝ่าฝืน
ประมวลจริยธรรม (วินยั) เพ่ือให้หน่วยงานอ่ืนๆ น าขั้นตอนการปฏิบติัไปใช ้ในส่วนของการด าเนินการวินยัขา้รัฐ
การต ารวจเม่ือคณะกรรมาธิการ (committee) หรือ ป.ป.ช. (NACC) เป็นผูรั้บเร่ืองร้องทุกข์ด้วยตนเองจะตอ้ง
ตรวจสอบว่าในเบ้ืองตน้ว่าจะด าเนินการตามยุทธศาสตร์การพฒันาวิชาชีพหรือจะด าเนินการลงโทษทางวินยั ซ่ึง
ตอ้งพิจารณาส่ังโดยเร็ว และส่งเร่ืองให้คณะกรรมการสอบสวนหากเป็นกรณีความผิดวินยัร้ายแรง หรือสามารถจะ
มีค าส่ังลงโทษ หรือยุติเร่ืองได ้ทั้งน้ีการพิจารณาส่ังลงโทษหรือยุติเร่ืองจะตอ้งด าเนินการให้แลว้เสร็จภายใน 21 
วนั ตามพระราชบัญญติัการบริการหารราชการต ารวจ พ.ศ. 2533 ส่วนท่ี 7 มาตรา 7.28,7.29,7.30 ( POLICE 
SERVICE ADMINISTRATION ACT 1999 SEC 7 7.28, 7.29, 7.30 )   

3.3 สหรัฐอเมริกา 
วินยัและการลงโทษของสหรัฐอเมริกาเป็นไปตาม พระราชบญัญติัปฎิรูปขา้รัฐการพลเรือน พ.ศ. 2521             

(Civil Service Reform Act 1978) ซ่ึงเป็นกฎหมายกลางเพื่อให้แต่ละมลรัฐน าไปออกเป็นข้อบังคบัของมลรัฐ             
โดยการพิจารณาคดีเก่ียวกบัวินยัขา้รัฐการพลเรือนนั้น ไม่ใช่เป็นหน้าท่ีของคณะกรรมการพิทกัษค์ุณธรรม (Merit 
System Board) ทุกกรณี แต่ตอ้งเป็นกรณีท่ีมีการอุทธรณ์ค าวินิจฉยัซ่ึง The Civil Service Commission ไดพ้ิจารณา
แลว้ หรือเกิดจากการกระท าตามท่ี The Civil Service Reform Act 1978 ก าหนดไวเ้ท่านั้น โดยตอ้งพิจารณาสุดทา้ย
ว่าจะด าเนินการทางวินยักบัขา้รัฐการต ารวจผูถู้กกล่าวหาหรือไม่อยา่งไร โดยจะตอ้งพิจารณาให้แลว้เสร็จภายใน 
45 วนัหลงัจากท่ีไดรั้บเร่ืองท่ีถูกสอบสวนมาแลว้ 

อย่างไรก็ตามสหรัฐอเมริกามีกฎหมายเก่ียวกบัการกระท าความผิดของขา้รัฐการต ารวจบญัญติัรวม
ไปกบัประมวลกฎหมายอาญาและประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์แต่กฎหมายทั้ง 2 ฉบบั หรือกฎหมายหลกั
เองก็ไม่ได้บัญญติัเร่ืองการด าเนินการทางวินัยข้ารัฐการต ารวจไว ้แต่อย่างไรก็ตามแม้สหรัฐอเมริกาจะไม่มี
บทบญัญติัเร่ืองการด าเนินการทางวินยัขา้รัฐการต ารวจในรูปแบบเดียวกนัทั้งประเทศ แต่ก็หาใช่ว่าในแต่ละมลรัฐ
จะไม่มีการออกกฎหมายเร่ืองการด าเนินการทางวินัยข้ารัฐการต ารวจไว ้ อาทิเช่น มลรัฐฟลอริดาได้บัญญัติ
กฎหมายเร่ืองการด าเนินการทางวินยัขา้รัฐการต ารวจไวใ้นธรรมนูญฟลอริดา 2021 (The 2021 Florida Statutes) 
เม่ือคณะกรรมการตรวจสอบขอ้ร้องเรียนไดรั้บเร่ืองร้องเรียนกรณีขา้รัฐการต ารวจคนใดถูกร้องเรียนให้ด าเนินการ
สอบสวนขา้รัฐการต ารวจผูน้ั้นให้แลว้เสร็จภายใน 180 วนั 

3.4 สาธารณรัฐสิงคโปร์ 
สาธารณรัฐสิงคโปร์มีคณะกรรมการบริการสาธารณะ (Permanent Secretary) เป็นผูมี้อ านาจด าเนินการ

ทางวินัยตามรัฐธรรมนูญแห่งสาธารณรัฐสิงคโปร์ และมีระเบียบว่าดว้ยบริการสาธารณะ (ด าเนินคดีทางวินยั) 
มาตรา  2 (CONSTITUTION OF THE REPUBLIC OF SINGAPORE PUBLIC SERVICE (DISCIPLINARY 
PROCEEDINGS) REGULATIONS SEC 2) ก าหนดให้ส่งขอ้เทจ็จริงพร้อมกบัการพิจารณาลงโทษทางวินยัส่งไป
ให้กบัขา้รัฐการผูท่ี้ถูกกล่าวหาแลว้ แต่ขา้รัฐการผูน้ั้นไม่ส่งค าช้ีแจงโตแ้ยง้ขอ้เท็จจริงภายใน 28 วนั นบัแต่ไดรั้บ
แจง้ คณะกรรมการบริการสาธารณะอาจจะตั้งคณะกรรมการสอบสวนเพ่ือสอบสวนในเร่ืองดงักล่าว หรือมีค าส่ัง
ลงโทษทางวินัยข้ารัฐการผูน้ั้นตามท่ีเห็นสมควร จึงถือได้ว่าระยะเวลาในการออกค าส่ังลงโทษทางวินัยของ
สาธารณรัฐสิงคโปร์มีระยะเวลาในการเตรียมการเพ่ือออกค าส่ังทางปกครองเพียง 28 วันเท่านั้น ส าหรับ                       
การด าเนินการทางวินัยขา้รัฐการต ารวจบญัญติัอยู่ในพระราชบญัญติัต ารวจ (Police Force Act 2006) โดยแบ่ง                
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ขา้รัฐต ารวจตามชั้นยศไว ้ 2 ประเภท คือ 1) ต ารวจอาวุโส (A Senior Police Officer) และ 2) ต ารวจท่ียศต ่ากว่า
สารวตัร (A Police Officer Below The Rank Of Inspector) โดยต ารวจทั้ง 2 ประเภทน้ี เม่ือถูกด าเนินการทางวินยั
แล้วจะใช้กฎหมายในการด าเนินการทางวินัยท่ีแตกต่างกัน ส าหรับต ารวจอาวุโสของระเบียบว่าด้วยบริการ
สาธารณะ (ด าเนินคดีทางวินัย) หรือท่ีรู้จกักนัในนามของวินัยขา้รัฐการพลเรือนมาบงัคบัใช้ ส่วนต ารวจท่ียศ                
ต  ่ากว่าสารวตัรนั้น เม่ือถูกกล่าวหาว่ากระท าความผิดวินยัแลว้จะน าพระราชบญัญติัต ารวจมาบงัคบัใช ้ 

 
ตารางท่ี 2   เปรียบเทียบระยะเวลาการออกค าส่ังลงโทษทางวินัยข้าราชการพลเรือน และข้าราชการต ารวจ                 

ตามกฎหมายต่างประเทศ 

ประเทศ 
กฎหมายวินัยข้าราชการ

พลเรือน 
กฎหมายวินัยข้าราชการ

ต ารวจ 

ระยะเวลาการออกค าส่ังลงโทษทางวินัย 

ข้ารัฐการพลเรือน ข้ารัฐการต ารวจ 

สาธารณรัฐฝร่ังเศส 
Décret d' État n° 84-961 
du 25 octobre 1984 

LOI SUR LA POLICE ภายใน 1 เดือน 20  วนั 

เครือรัฐออสเตรเลีย Public Service Act 1999 
POLICE 
ADMINISTRATION 
ACT 2010 

7 วนั* 21วนั* 

สหรัฐอเมริกา 
Civil Service Reform Act 
1978 

Florida Statute 2021 45 วนั 
180 วนั (รวม

ระยะเวลาการสืบสวน
สอบสวน) 

สาธารณรัฐสิงคโปร์ Public Service  Police Force Act 28 วนั 28 วนั 

*ส าหรับเครือรัฐออสเตรเลียใชค้  าว่า ราชการ (ส าหรับประเทศท่ีมีพระมหากษตัริยเ์ป็นพระประมุข) 

 

4.  วิเคราะห์ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับระยะเวลาในการออกค าส่ังลงโทษทางวินัยข้าราชการต ารวจ
ตามพระราชบัญญัติต ารวจแห่งชาติ พ.ศ. 2547  

ขอ้เท็จจริงเก่ียวกบัระยะเวลาของการด าเนินการทางวินยัหรือเร่ืองร้องเรียนนั้น คณะกรรมการวิธีปฏิบติั
ราชการทางปกครอง เคยมีค าวินิจฉยัไวว่้าก าหนดระยะเวลา 30 วนั ตามมาตรา 39/1 แห่งพระราชบญัญติัวิธีปฏิบติั
ราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 ซ่ึงแกไ้ขเพ่ิมเติมโดยพระราชบญัญติัวิธีปฏิบติัราชการทางปกครอง (ฉบบัท่ี 2) 
พ.ศ. 2557 มิได้เป็นการก าหนดท่ีมีความมุ่งหมายท่ีจะใช้บังคับกับกรณีท่ีมีการร้องเรียน การกล่าวหา หรือ                   
การกล่าวโทษ ให้เจา้หน้าท่ีด าเนินการในลกัษณะเป็นโทษ เป็นภาระหรือเพิกถอนสิทธิของบุคคลใดบุคคลหน่ึง 
แต่เป็นการใชบ้งัคบักบัการออกค าส่ังทางปกครอง ท่ีเป็นการให้สิทธิหรือประโยชน์เท่านั้น6  
 ส าหรับกฎหมายต ารวจแมจ้ะมีการก าหนดระยะเวลาไวเ้ป็นการเฉพาะแลว้ก็ตาม แต่ผูวิ้จยัเห็นว่าก าหนด
ระยะเวลาดงักล่าวนานเกินไป ไม่มีหลกัเกณฑ์ประกนัความเป็นธรรมกบัผูถู้กด าเนินการทางวินยั แมก้ารด าเนินการ
ทางวินัยไม่ควรจะเร่งรีบก็ตามแต่ก็เป็นไปเพื่อหลักการรับค าฟังคู่กรณีและเพื่อประโยชน์ของผูถู้กกล่าวหา                   
แต่ส าหรับกฎหมายต ารวจแลว้การใช้เวลาท่ีเน่ินนานกลบัเป็นเร่ืองเพื่อประโยชน์ของกรรมการหรือผูมี้อ านาจ               
ส่ังเสียเอง ดงันั้น การก าหนดระยะเวลาท่ีเน่ินนานดงักล่าวไม่ใช่เพ่ือจะเป็นหลกัประกนัความเป็นธรรมส าหรับ

 
6  เร่ืองเสร็จท่ี 1545/2558 
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ผูรั้บค าส่ังทางปกครอง และระยะเวลาตามตามกฎหมายต ารวจในเร่ืองน้ีไม่มีความสอดคลอ้งหรือมีมาตรฐานท่ีต ่า
เม่ือเทียบกบักฎหมายของขา้ราชการฝ่ายอื่นๆ ในประเทศ อย่างไรก็ตามการท่ีระยะเวลาในการออกค าส่ังลงโทษ
ทางวินยัไม่ไดเ้ป็นระยะเวลาท่ีไดรั้บการก าหนดขึ้นเพ่ือคุม้ครองสิทธิและเสรีภาพของราษฎร แต่ไดก้ าหนดขึ้นเพ่ือ
เร่งรัดการปฏิบติัราชการ ดงันั้น การฝ่าฝืนระยะเวลาดงักล่าวไม่มีผลท าให้ค  าส่ังทางปกครองท่ีออกมานัน่เป็นค าส่ัง
ทางปกครองท่ีไม่ชอบดว้ยกฎหมาย  
 ส าหรับในต่างประเทศนั้น กฎหมายของสาธารณรัฐฝร่ังเศส เครือรัฐออสเตรเลีย สหรัฐอเมริกา และ
สาธารณรัฐสิงคโ์ปร จะมีหลกัเกณฑ์และบทบญัญติัในการด าเนินกระบวนพิจารณาทางปกครองท่ีเก่ียวกบัเร่ือง
การด าเนินการทางวินยัไวใ้นกฎหมายท่ีค่อนขา้งชดัเจน โดยมุ่งเนน้ในหลกัการรับฟังคู่กรณีซ่ึงเป็นหลกัการส าคญั
ของกฎหมายวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง ซ่ึงได้แก่การเปิดโอกาสให้ผู ้ถูกกล่าวหาได้ใช้สิทธิโต้แย้ง
พยานหลกัฐานและสามารถขอขยายระยะของการพิจารณาออกไปไดด้ว้ยเหตุผลน้ีเพียงเหตุผลเดียว จึงท าให้ห้วง
ระยะเวลาหรือระยะเวลท่ีตอ้งให้ในกระบวนการด าเนินการทางวินัยขึ้นอยู่กบัปัจจยัการโตแ้ยง้ ซ่ึงเป็นไปตาม
หลกัการรับฟังคู่กรณีก่อนออกค าส่ังทางปกครอง 
 หากพิจารณาเร่ืองของระยะเวลาในการออกค าส่ังลงโทษทางวินัยนั้น จะเห็นว่า สาธารณรัฐฝร่ังเศส 
สหรัฐอเมริกา และสาธารณรัฐสิงคโ์ปร มีการก าหนดระยะเวลาในการพิจารณาส่ังการเพ่ือออกค าส่ังลงโทษทาง
วินยัไวโ้ดยก าหนดเป็นระยะเวลาท่ีเป็นตวัเลขชดัเจนส่วนใหญ่ไม่เกิน 30 วนั ต่างจากกฎหมายต ารวจของไทยท่ี
ก าหนดระยะเวลาไวอ้ยา่งกวา้งและไม่ชดัเจน มุ่งเนน้การเอ้ือประโยชน์และความสะดวกให้แก่เจา้หนา้ท่ีผูมี้อ  านาจ
ในการพิจารณาออกค าส่ังมากจนเกินไป ความเน่ินนานดงักล่าวท าให้ผูถู้กด าเนินการทางวินยัไดรั้บความเสียหาย
และไม่ตรงตามเจตนารมณ์ของหลกัการด าเนินการทางวินยัและหลกัการในการออกค าส่ังทางปกครอง 
 

5. ข้อเสนอแนะ 
 ผูวิ้จยัมีขอ้เสนอแนะโดยเห็นควรแกไ้ขและเพ่ิมเติมในประเด็นต่างๆ ของกฎหมายต ารวจ ดงัน้ี 

1. พระราชบญัญติัต ารวจแห่งชาติ พ.ศ. 2547 มาตรา 87 วรรคสอง ยกเลิกขอ้ความเดิมและให้แกไ้ขเป็น
ดงัน้ี “ในการพิจารณาของผูบ้งัคบับญัชาผูมี้อ านาจตามมาตรา 85 มาตรา 86 มาตรา 89 หรือมาตรา 90 ให้พิจารณา
ส่ังการให้แลว้เสร็จภายในสามสิบวนันบัแต่วนัไดรั้บส านวน...” 

2. กฎ ก.ตร.ว่าดว้ยการสืบสวนขอ้เทจ็จริง พ.ศ. 2556 ขอ้ 36 วรรคสอง ยกเลิกขอ้ความเดิมและให้แกไ้ข
เป็นดงัน้ี “การพิจารณาด าเนินการตามวรรคหน่ึงและการพิจารณาส่ังการตามผลการสืบสวนท่ีด าเนินการเสร็จส้ิน
แลว้ ให้ผูมี้อ  านาจพิจารณาส่ังการให้แลว้เสร็จภายในสามสิบวนันบัแต่วนัไดรั้บส านวน เวน้แต่เพ่ือประโยชน์แห่ง
ความยติุธรรมตามหลกัการรับฟังคู่กรณีให้ขยายระยะเวลาไดอ้ีกไม่เกิน 15 วนั”  

3. กฎ ก.ตร.ว่าดว้ยการสอบสวนพิจารณา พ.ศ. 2547 ขอ้ 36 วรรคหน่ึง ยกเลิกขอ้ความเดิมและให้แกไ้ข
เป็นดังน้ี “การพิจารณาด าเนินการตามข้อ 33 ข้อ 34 ข้อ 35 และการพิจารณาส่ังการตามผลการสอบสวนท่ี
ด าเนินการเสร็จส้ินแล้วให้ผูมี้อ  านาจพิจารณาส่ังการภายในสามสิบวนันับแต่วนัได้รับส านวน เวน้แต่เพ่ือ
ประโยชน์แห่งความยติุธรรมตามหลกัการรับฟังคู่กรณีให้ขยายระยะเวลาไดอ้ีกไม่เกิน 15 วนั” 

4. กฎ ก.ตร.ว่าดว้ยคณะกรรมการพิจารณากลัน่กรองการพิจารณาส่ังลงโทษ พ.ศ. 2547 ขอ้ 5 วรรคหน่ึง 
ยกเลิกขอ้ความเดิมและให้แกไ้ขเป็นดงัน้ี “ในการพิจารณาของคณะกรรมการตามขอ้ 3 (1) (2) และ (3) ให้พิจารณา
ให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาของผูมี้อ  านาจในการส่ังการตามผลการสอบสวนพิจารณาตามกฎ ก.ตร.ว่าดว้ย              
การสอบสวนพิจารณา พ.ศ. 2547 ขอ้ 36” 
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บทคัดย่อ 
 สัญญาจา้งก่อสร้างมีรายละเอียดซบัซอ้น ไม่เพียงตอ้งอาศยัความรู้ความช านาญ แต่ตอ้งมีประสบการณ์
ในการป้องกันการเกิดขอ้พิพาทจากบุคคลท่ีมีความรู้ความเช่ียวชาญเฉพาะด้านอีกด้วย ข้อพิพาทท่ีเกิดข้ึน                   
หากไม่ได้รับการแก้ไขให้เสร็จส้ินโดยเร็ว ความเสียหายหรือผลกระทบท่ีเกิดข้ึนจะท าให้โครงการก่อสร้าง                  
ไม่สามารถด าเนินการไปจนส าเร็จลุล่วงตามวตัถุประสงคข์องสญัญา ทา้ยท่ีสุดจะส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจ
ของประเทศในระยะยาว  
 จากการศึกษามาตรการป้องกนัปัญหาและขอ้พิพาทระหวา่งด าเนินการก่อสร้างของต่างประเทศ พบวา่
ในสัญญาจา้งก่อสร้างมาตรฐานของ Federation International des Ingenieurs-Conseils (FIDIC) ไดจ้ดัให้มีคณะ              
ผูช้ี้ขาดขอ้พิพาทท่ีแต่งตั้งโดยคู่สัญญาให้ท าหน้าท่ีช่วยหลีกเล่ียงและป้องกนัปัญหาขอ้พิพาท เรียกว่า Dispute 
Avoidance/Adjudication Board (DAAB) ท าหน้าท่ีให้ความช่วยเหลืออย่างรวดเร็ว ต่อปัญหาหรือขอ้เรียกร้องท่ี
เกิดข้ึนระหวา่งคู่สัญญาเพ่ือช่วยหลีกเล่ียงและป้องกนัปัญหาขอ้พิพาทในระหวา่งด าเนินการก่อสร้าง จากขอ้มูล
พบวา่ปัญหาขอ้พิพาทในระหวา่งด าเนินการก่อสร้างในประเทศท่ีใชม้าตรการน้ีลดนอ้ยลงเป็นอยา่งมากเม่ือเทียบ
กบัในอดีต ในขณะท่ีคู่พิพาทประเทศไทยนิยมใชก้ระบวนการไกล่เกล่ีย (Mediation) ซ่ึงยงัมีความไม่เหมาะสม
และสอดคลอ้งกบัลกัษณะธุรกิจการจา้งก่อสร้างในปัจจุบนั  
 
ค าส าคญั: ป้องกนั/ ขอ้พิพาท/ สญัญาจา้งก่อสร้าง 
 

ABSTRACT 
A construction contract has many complex details, requiring not only knowledge and expertise but also 

experiences in the preventive disputes from the experts in the related field. It is expected that there will cause 
damages or impacts on the construction project which fail to meet the contract objectives if such disputes are not 
promptly resolved. This would eventually affect the national economy in the long run. 
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 It was found from the case studies regarding the measures to prevent problems and disputes during 
construction process implemented in foreign countries that there is a panel appointed by counterparties to help 
avoid and prevent disputes called the Dispute Avoidance/ Adjudication Board ( DAAB) , appeared in the 
Federation International des Ingenieurs- Conseils ( FIDIC)  standard construction contracts.  This panel has 
responsibility to quickly help solve the problems or claims arising between the parties to help avoid and prevent 
disputes during construction process.  The study results show that the dispute problems during construction 
process are greatly declined in the countries that apply these measures, compared to the past. Meanwhile, claimant 
in Thailand prefers to use mediation process, which is still inappropriate and not consistent with the current nature 
of the construction business. 
 

KEYWORDS: PREVENTION/ DISPUTES/ CONSTRACTION CONTRACT 

 

1. ความส าคัญและทีม่าของปัญหาวจัิย 
 ด้วยธุรกิจรับเหมาก่อสร้างเป็นธุรกิจท่ีมีความส าคัญต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศไทย มีมูลค่า
ประมาณร้อยละ 8 ของ GDP และมีแนวโน้มขยายตวัเพ่ิมสูงข้ึนอีกในปี 2565-2566 อนัเป็นผลสืบเน่ืองมาจาก             
การลงทุนของภาครัฐในงานโครงสร้างพ้ืนฐาน (Infrastructure)  ซ่ึงเป็นงานก่อสร้างโครงสร้างทางกายภาพท่ีมี
ผลกระทบต่อสังคมในวงกวา้ง ธุรกิจรับเหมาก่อสร้างของประเทศไทยไดมี้การขยายฐานลูกคา้ออกไปรับงาน
ต่างประเทศ โดยเฉพาะกลุ่มประเทศเพื่อนบา้น ได้แก่ราชอาณาจกัรกัมพูชา สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม 
สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เน่ืองจากประเทศเหล่าน้ีก าลงัอยู่
ในช่วงของการเร่งพฒันาโครงสร้างพ้ืนฐานและส่ิงอ านวยความสะดวกต่างๆ เช่น โครงข่ายถนน โรงไฟฟ้า                  
งานก่อสร้างอาคารและท่ีอยูอ่าศยั ธุรกิจรับเหมาก่อสร้างจึงเกิดการแข่งขนัอยา่งรุนแรง มีการขยายสาขาและขอจด
จดัตั้งนิติบุคคลข้ึนใหม่สูงสุดเป็นอนัดบัท่ีหน่ึงในปี 2563 แต่อยา่งไรก็ตาม แมว้า่ธุรกิจก่อสร้างจะท าให้เกิดผลดี
ทางเศรษฐกิจในการสร้างรายไดต้ลอดจนการจา้งแรงงาน แต่โครงการก่อสร้างหลายโครงการกลบัประสบปัญหา
และขอ้พิพาท ท าใหโ้ครงการก่อสร้างตอ้งระงบั ไม่สามารถด าเนินการก่อสร้างต่อไปใหบ้รรลุตามวตัถุประสงค ์

 ปัญหาและขอ้พิพาทในโครงการก่อสร้าง มกัเร่ิมตน้จากการท่ีคู่สัญญาฝ่ายหน่ึงมีขอ้เรียกร้อง (Claim) 
ขอให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหน่ึงปฏิบติัตามสัญญาภายใตเ้ง่ือนไขท่ีไดต้กลงกนั โดยหากขอ้เรียกร้องนั้นไม่สามารถยติุ
ไดจ้ะกลายเป็นขอ้ขดัแยง้ (Conflict) จนเกิดเป็นขอ้พิพาท (Dispute) ดงันั้น เพ่ือใหง้านก่อสร้างสามารถด าเนินการ
ต่อไป คู่กรณีจะตอ้งจดัการยติุขอ้เรียกร้องนั้นไม่ให้กลายเป็นขอ้ขดัแยง้จนกระทัง่กลายเป็นขอ้พิพาท เพ่ือไม่ให้
ส่งผลกระทบต่อการด าเนินโครงการก่อสร้าง โดยปัจจุบนัประเทศไทยยงัไม่มีกฎหมายหรือมาตรการเฉพาะท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการป้องกนัปัญหาและขอ้พิพาทในสัญญาจา้งก่อสร้าง จะเห็นไดว้า่ปัญหาและขอ้พิพาทในโครงการ
ก่อสร้างมีท่ีมาจากขอ้เรียกร้อง (Claim) ท่ีก่อให้เกิดเป็นขอ้พิพาท (Dispute) ดังนั้น การระงบัขอ้เรียกร้องจึงมี
ความส าคญัไม่น้อยไปกว่าการระงบัขอ้พิพาท ดงันั้น เม่ือเกิดขอ้เรียกร้องก็ย่อมมีความจ าเป็นในการระงับขอ้
เรียกร้องใหเ้ป็นไปตามสญัญา 

จากการศึกษาประเด็นปัญหาและขอ้พิพาทในสญัญาจา้งก่อสร้าง พบวา่ปัญหาและขอ้พิพาทในโครงการ
ก่อสร้างมีท่ีมาจากหลายสาเหตุ เช่น สาเหตุจากสัญญาจา้งก่อสร้างท่ีมีลกัษณะคลุมเครือไม่ชดัเจน สาเหตุจาก              
การขดัแยง้กนัของแบบท่ีไม่เป็นตามหลกัวิศวกรรม สาเหตุจากการเปล่ียนแปลงงานของผูว้่าจา้ง ธุรกิจรับเหมา

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%9B%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%A2
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ก่อสร้างของประเทศไทยอยูภ่ายใตเ้ง่ือนไขขอ้ตกลงระหวา่งคู่สัญญาในรูปแบบของสัญญาจา้งก่อสร้าง โดยไม่มี
รูปแบบมาตรฐานของสัญญาเป็นการเฉพาะ ดังนั้น เพ่ือเป็นการรักษาผลประโยชน์ เพ่ือความยุติธรรมและ                 
ความชดัเจนระหว่างผูว้่าจา้งและผูรั้บจา้ง สัญญาจา้งก่อสร้างจึงมีรายละเอียด เน้ือหาและเง่ือนไขการก่อสร้าง
จ านวนมาก 

ประเทศไทยใชว้ิธีการระงบัขอ้พิพาทในสัญญาจา้งก่อสร้างดว้ยกระบวนการพิจารณาวินิจฉัยทางศาล 
(Litigation) และวิธีการระงับข้อพิพาททางเลือก (Alternative Dispute Resolution : ADR) ได้แก่ การเจรจา 
(negotiation) การไกล่เกล่ีย (mediation) การประนีประนอมขอ้พิพาท (conciliation) และการใช้กระบวนการ
อนุญาโตตุลาการ (arbitration) โดยวธีิการอนุญาโตตุลาการนบัเป็นวธีิการท่ีไดรั้บการยอมรับมากท่ีสุด เน่ืองจากมี
สนธิสญัญาระหวา่งประเทศเพ่ือการยอมรับและบงัคบัตามค าช้ีขาดของอนุญาโตตุลาการต่างประเทศ (New York 
Convention 1958)  อีกทั้ ง  ประเทศไทยมีการตรากฎหมายเพ่ือส่งเสริมระบบอนุญาโตตุลาการในฐานะ
กระบวนการยติุธรรมทางเลือกมาตั้งแต่ปี 2530 โดยปัจจุบนัเป็นพระราชบญัญติัอนุญาโตตุลาการ พ.ศ. 2545 แต่
อยา่งไรก็ตามการระงบัขอ้พิพาทในโครงการก่อสร้างนั้นยงัถือเป็นการแกไ้ขปัญหาท่ีปลายเหตุ ท่ีคู่สัญญาไดเ้กิด
ขอ้พิพาทและงานก่อสร้างหยดุชะงกัซ่ึงส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจในอุตสาหกรรมก่อสร้างเป็นอยา่งมาก  

 

2. วตัถุประสงค์ของการวจัิย 
(1) เพื่อศึกษาหลกัเกณฑ์ องค์ประกอบ ประเด็นปัญหาและขอ้พิพาทในสัญญาจ้างก่อสร้าง เพ่ือหา

กรอบในการก าหนดมาตรการป้องกนัปัญหาและขอ้พิพาทท่ีเหมาะสมในสญัญาจา้งก่อสร้างในประเทศไทย 
(2) เพ่ือศึกษาถึงมาตรการป้องกนัปัญหาและขอ้พิพาทของต่างประเทศโดยวิเคราะห์ภายใตส้ัญญาจา้ง

ก่อสร้างมาตรฐาน FIDIC เพื่อน ามาเป็นกรอบในการก าหนดมาตรการป้องกนัท่ีเหมาะสมเก่ียวกบัการประกอบ
ธุรกิจรับเหมาก่อสร้างในประเทศไทย 

(3) เพ่ือศึกษามาตรการป้องกันปัญหาและข้อพิพาทในธุรกิจรับเหมาก่อสร้างของประเทศไทย
เปรียบเทียบกับต่างประเทศ ได้แก่ สาธารณรัฐสิงคโปร์ สาธารณรัฐอินโดนีเซียและ สหราชอาณาจักร                        
โดยวเิคราะห์ภายใตส้ญัญาก่อสร้างมาตรฐาน FIDIC 

(4) เพื่อศึกษาถึงแนวทางท่ีเหมาะสม ในการก าหนดแนวทางหรือมาตรการป้องกนัการเกิดปัญหาและ
ขอ้พิพาทในระหวา่งด าเนินการก่อสร้างท่ีมีผลกระทบต่อธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง และเสนอแนวทางท่ีเหมาะสม
เก่ียวกบัการเพ่ิมมาตรการป้องกนัปัญหาและขอ้พิพาทในสญัญาจา้งก่อสร้างในประเทศไทย 

 

3. เอกสารและงานวจัิยทีเ่กี่ยวข้อง 
(1) หลกัเสรีภาพในการท าสัญญา (Freedom of Contract)  คู่สัญญามีสิทธิเสรีภาพอิสระ ท่ีจะท าหรือ               

ไม่ท าสัญญาก็ได ้หากฝ่ายหน่ึงเห็นว่ามีการเอารัดเอาเปรียบ ไม่ยุติธรรมแก่คู่ความฝ่ายใดฝ่ายหน่ึง ส่งผลท าให้             
การปฏิบติัตอบแทนสัญญาไม่มีความเป็นธรรมแลว้ ก็ไม่จ าตอ้งยอมรับตกลงท าสัญญา เม่ือใดท่ีคู่สัญญาตกลงท า
สญัญาตอ้งถือวา่คู่สญัญาทั้งสองฝ่ายเห็นวา่สญัญานั้นยติุธรรม และ หลงัจากท่ีสญัญาเกิดข้ึนแลว้ฝ่ายหน่ึงฝ่ายใดจะ
กล่าวอา้งในภายหลงัวา่ตนไม่ไดรั้บความยติุธรรมมิได ้เพราะในขณะท าสญัญาไม่มีผูใ้ดบงัคบั ขู่เขญ็ ฝ่ายใดจะอา้ง
วา่อีกฝ่ายเอาเปรียบจากขอ้สญัญาท่ีตกลงกนัแลว้ไม่ได ้   

(2) หลักความยุติธรรม (Equity) หลักยุติธรรมเป็นหลกัการพ้ืนฐานทั่วไป ในการก่อให้เกิดสัญญา
คู่สญัญาทั้งสองฝ่ายจะตอ้งค านึงถึงความยติุธรรมท่ีมีต่ออีกฝ่ายหน่ึงดว้ย หากคู่สญัญาฝ่ายหน่ึงท่ีมีฐานะท่ีเหนือกวา่
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อาจก าหนดขอ้สัญญาเอาเปรียบอีกฝ่ายหน่ึง แต่ฝ่ายหลงัจ าตอ้งยอมเขา้ท าสัญญา ดงันั้น จึงอาจถือไดว้า่นอกจาก           
จะเป็นสญัญาท่ีไม่อยูบ่นพ้ืนฐานของความยติุธรรมแลว้ยงัขดักบัหลกัการของสญัญาท่ีทั้งสองฝ่ายตอ้งมีเสรีภาพใน
การท าสญัญาและตอ้งมีอยา่งเท่าเทียมดว้ย 

(3) ทฤษฎีหลักความรับผิดทางสัญญา (Contractual Liability Theory) แต่เดิมการท าสัญญาระหว่าง
คู่สัญญาแต่ละฝ่ายมีเสรีภาพท่ีจะตกลงท าสัญญากันอย่างหน่ึงอย่างใดก็ได ้แต่ปัจจุบนัมีการเปล่ียนแปลงไปมี
กฎเกณฑ์ขอ้บงัคบัต่างๆท่ีกฎหมายไดก้ าหนดข้ึนเพ่ือให้สัญญาบางชนิดตอ้งมีขั้นตอนให้ตอ้งปฏิบติัตาม ดงันั้น 
การท าสัญญาจึงมีหลกัการ หรือทฤษฎีท่ีส าคญั 3 ประการ คือ ทฤษฎีว่าดว้ยหลกัศกัด์ิสิทธ์ิแห่งการแสดงเจตนา 
ทฤษฎีวา่ดว้ยหลกัเสรีภาพในการท าสัญญา จึงมีความจ าเป็นท่ีจะตอ้งพิจารณาถึงแนวคิดทฤษฎีดงักล่าวขา้งตน้ใน
ฐานะท่ีเป็นหลกักฎหมายทัว่ไปท่ีส าคญัและมีอิทธิพลต่อการท าสญัญา  

(4) ทฤษฎีความขดัแยง้ คือ การขดักันเก่ียวกับเร่ืองผลประโยชน์ระหว่าง 2 ฝ่าย หรือมากกว่า 2 ฝ่าย               
ซ่ึงอาจก่อใหเ้กิดการใชก้ าลงัและใชค้วามรุนแรง เพ่ือสร้างอ านาจต่อรอง จึงสรุปไดว้า่ ความขดัแยง้ หมายถึง ส่ิงท่ี 
ท าให้เกิดความไม่สอดคลอ้ง เกิดความแตกต่าง ไม่ลงรอยซ่ึงกันและกัน หรือเป็นการกระท าให้อีกฝ่ายหน่ึง                   
ไม่บรรลุเป้าหมาย 

(5) ขอ้พิพาทหมายถึง การปรากฏอาการของความขดัแยง้ในจุดประสงค ์ความเช่ือ ค่านิยม ซ่ึงขดัแยง้กนั
ในสถานการณ์ท่ีเป็นอยู ่และผูเ้ก่ียวขอ้งในความขดัแยง้มุ่งมัน่ท่ีจะใหบ้รรลุเป้าหมายสูงสุดของตน 

 

4. สมมติฐานการวจัิย 
 สมมติฐานของการศึกษาในวทิยานิพนธ์น้ี คือความเช่ือท่ีวา่ ขอ้พิพาทต่าง ๆ สามารถระงบัไดท่ี้ตน้เหตุ 

โดยธุรกิจก่อสร้างมีขั้นตอนการด าเนินงานท่ีซับซ้อนและมีการเปล่ียนแปลงเป็นพลวตัท่ีและมีปัจจัยท่ี                          
ไม่แน่นอนท่ีเกิดข้ึนซ่ึงไม่อาจคาดหมายไดอ้ย่างแน่แท ้ท าให้มีโอกาสเกิดขอ้พิพาทไดโ้ดยง่ายในระหว่างก า
ด าเนินการก่อสร้าง ซ่ึงหากไม่มีมาตรการท่ีเหมาะสมในการติดตามการด าเนินงานก่อสร้างอย่างใกลชิ้ดแลว้                 
อาจท าให้ไม่ทราบถึงตน้เหตุของการเกิดขอ้พิพาทนั้น และจะน าไปสู่ขอ้พิพาทท่ีขยายเป็นวงกวา้งและซบัซอ้น
มากข้ึน ดงันั้น วิทยานิพนธ์เล่มน้ีมุ่งศึกษาขอ้เท็จจริงท่ีเป็นตน้เหตุของการเกิดขอ้พิพาท และเสนอมาตรการท่ี
เหมาะสมในการป้องกนัปัญหาเร่ืองขอ้พิพาทในสญัญาก่อสร้าง รวมถึงการออกกฎเกณฑใ์หม่ เพ่ือใหส้อดคลอ้ง
กบัการด าเนินงานในธุรกิจก่อสร้าง  

 

5. วธีิด าเนินการวจัิย  
ผูเ้ขียนด าเนินการศึกษาคน้ควา้ขอ้มูลจากเอกสารภาษาไทยและเอกสารภาษาต่างประเทศ รวมไปถึง

ต าราค าอธิบายทางกฎหมาย บทความทางวิชาการ ค าพิพากษาศาลฎีกา ค าช้ีขาดอนุญาโตตุลาการ ขอ้มูลทาง
อิเล็กทรอนิกส์และวิทยานิพนธ์ท่ีเก่ียวขอ้ง และไดมี้การศึกษาขอ้พิพาทในงานโครงการก่อสร้างท่ีด าเนินการ
แลว้เสร็จ และก าลงัด าเนินการก่อสร้าง เพ่ือจดัท าเป็นแนวทางในการหาสาเหตุท่ีก่อให้เกิดขอ้พิพาทในงาน
ก่อสร้าง เพ่ือน ามาใชเ้ป็นแนวทางในการหามาตรการเพ่ือหาวิธีป้องกนัการเกิดปัญหาและขอ้พิพาทได้อย่าง
เหมาะสม โดยจะท าการเก็บรวบรวมขอ้มูลต่าง ๆ ดว้ยการสัมภาษณ์ท่ีผูว้ิจยัก าหนดข้ึนเป็นสมมติฐานการวิจยั 
เม่ือไดข้อ้มูลจากวิธีดงักล่าวขา้งตน้แลว้ ผูเ้ขียนจะน าขอ้มูลมาสังเคราะห์และวิเคราะห์แยกแยะประเด็นปัญหา
ดงักล่าว โดยปรับขอ้มูลท่ีเป็นขอ้เท็จจริงกบัหลกักฎหมายท่ีไดท้บทวนจากทฤษฎีและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง และ
เปรียบเทียบกบักฎหมายหรือแนวปฏิบติัท่ีปรากฎในต่างประเทศท่ีใกลเ้คียงกบับริบทของประเทศไทย 
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6. ผลการศึกษา 
 ธุรกิจรับเหมาก่อสร้างในประเทศไทย ไม่มีกฎหมายใชบ้งัคบัหรือการใหค้วามยอมรับดงัเช่นประเทศท่ี
พัฒนาแล้วอย่างเช่น ประเทศสิงคโปร์ อินโดนีเซีย หรือสหราชอาณาจักรท่ีได้กระบวนการการ Dispute 
Avoidance/Adjudication Board (DAAB) ซ่ึงเป็นวิธีการหลีกเล่ียงและระงับข้อพิพาทท่ีมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล น ามาประยกุตใ์ชเ้ป็นการแพร่หลาย โดยระบุไวใ้นสัญญาเพ่ือการป้องกนัและระงบัปัญหาขอ้พิพาท
โดยผูท่ี้มีความรู้ ความเขา้ใจในการก่อสร้างอย่างถ่องแท ้ตั้งแต่ในช่วงเวลาเตรียมโครงการจนถึงช่วงระหว่าง               
การด าเนินการก่อสร้าง โดยบุคคลเหล่าน้ีจะเป็นผูท่ี้มาช่วยป้องกันและวินิจฉัยช้ีขาด ในฐานะผูแ้ทนของ
ผูป้ฏิบติังานดา้นวิชาชีพ โดยไดมี้การจดัท าแนวทางเป็นมาตรฐาน ชดัเจน ท าให้เกิดบรรทดัฐานท่ีเป็นธรรมใน
วงการก่อสร้าง และไดรั้บการยอมรับอยา่งกวา้งขวางจากนานาประเทศทัว่โลก  
 จากการศึกษาโครงการก่อสร้างของประเทศสิงคโปร์ สาธารณรัฐอินโดนีเซีย และสหราชอาณาจักร 
พบว่านิยมใช้สัญญาจ้างก่อสร้างมาตรฐานของ Federation International des Ingenieurs-Conseils (FIDIC)                     
ในการด าเนินโครงการก่อสร้าง ซ่ึงสัญญาจา้งก่อสร้าง FIDIC ไดใ้ห้ความส าคญัในการระงบัขอ้พิพาทในสัญญา
ก่อสร้าง โดยก าหนดเง่ือนไขในสัญญาจา้งก่อสร้าง ให้สามารถระงบัขอ้พิพาทโดยการอนุญาโตตุลาการ ในช่วง
แรกการอนุญาโตตุลาการ เป็นไปดว้ยความรวดเร็ว เสียค่าใชจ่้ายน้อย และมุ่งรักษาความสัมพนัธ์ของคู่พิพาท                 
จึงเป็นท่ีนิยม เหมาะสม และสอดคลอ้งกบังานก่อสร้างเป็นอยา่งยิง่ แต่ต่อมามีเม่ือการอนุญาโตตุลาการถูกใชอ้ยา่ง
แพร่หลาย จึงไดมี้การเพ่ิมความเป็นธรรมแก่คู่พิพาท โดยการก าหนดหลกัเกณฑ ์และเง่ือนไขเพ่ิมเติม ท าให้เกิด
ความยุง่ยาก ล่าชา้ และมีค่าใชจ่้ายเพ่ิมมากข้ึน สัญญาจา้งก่อสร้างมาตรฐานของ FIDIC จึงไดเ้พ่ิมขั้นตอนก่อนถึง
กระบวนการอนุญาโตตุลาการ เรียกวา่ คณะผูช้ี้ขาดขอ้พิพาท (Dispute Adjudication Board (DAB)) เพื่อท าหนา้ท่ี
ช้ีขาดขอ้พิพาทในงานก่อสร้าง แต่อย่างไรก็ตามการช้ีขาด เพ่ือการระงบัขอ้พิพาทยงัถือเป็นการแกไ้ขปัญหาท่ี
ปลายเหตุ ดังนั้น ในการปรับปรุงสัญญาจ้างก่อสร้างของ FIDIC ฉบับปี 2017 จึงได้มีการเพ่ิมหน้าท่ีของคณะ                 
ผู ้ช้ีขาดข้อพิพาท ด้วยวิธีการช่วยหลีกเล่ียงปัญหาข้อพิพาท โดยก าหนดช่ือเรียกเป็น Dispute Avoidance/ 
Adjudication Board (DAAB) เพ่ือท าหน้าท่ีให้ความช่วยเหลืออย่างไม่เป็นทางการต่อปัญหา หรือขอ้เรียกร้อง
ระหวา่งคู่สญัญา เพ่ือจะช่วยหลีกเล่ียง/ป้องกนัไม่ใหเ้กิดขอ้พิพาท ท่ีจะส่งผลกระทบต่อความส าเร็จของโครงการ 
 

7. สรุป 
 จากการศึกษาดงักล่าว ผูว้ิจยัไดศึ้กษาถึงกฎหมายและมาตรการท่ีเก่ียวขอ้งกบัสัญญาจา้งก่อสร้างของ
ประเทศไทย ไดแ้ก่ สญัญาแพง่และพาณิชย ์พระราชบญัญติัควบคุมอาคาร อีกทั้ง ยงัไดศึ้กษาบทความและงานวจิยั
ท่ีเก่ียวขอ้งกบังานก่อสร้างต่างๆ โดยไดศึ้กษาถึงมาตรการในการป้องกนัการเกิดขอ้พิพาทในการก่อสร้างในกรณี
ต่างๆ และไดศึ้กษาถึงหนา้ท่ีและหลกัความรับผิดของผูรั้บจา้งและผูว้า่จา้ง และวิธีการด าเนินการต่างๆในสัญญา
จา้งก่อสร้างท่ีไดถู้กก าหนดไวอ้ยา่งมีประสิทธิภาพในการท าการก่อสร้าง โดยประเด็นท่ีส าคญัเก่ียวกบัมาตรการ
ในการหลีกเล่ียงและป้องกนัการเกิดขอ้พิพาทท่ีสัญญาจา้งก่อสร้างในประเทศไทยไม่ไดก้ าหนดเง่ือนไขเก่ียวกบั
มาตรการน้ีไว ้ซ่ึงเป็นเร่ืองส าคญัท่ีประเทศต่างๆไดน้ ามาใชใ้นสัญญาจา้งก่อสร้างมาตรฐานหลายฉบบัเพ่ือลด
ปัญหาการเกิดขอ้พิพาทในโครงการก่อสร้าง ตลอดจนการศึกษาเพ่ือน ามาตรการหลีกเล่ียงหรือป้องกนัการเกิด              
ขอ้พิพาทน้ีมาปรับใชเ้ป็นมาตรการภายในประเทศ เพ่ือพฒันาเก่ียวกบัสัญญาจา้งก่อสร้างของประเทศไทยให้มี
ความเป็นสากลเทียบทนันานาประเทศพบว่ามีประเด็นท่ีส าคญัเก่ียวกบัมาตรการในการหลีกเล่ียงและป้องกัน               
การเกิดขอ้พิพาทท่ีสัญญาจา้งก่อสร้างในประเทศไทยไม่ไดก้ าหนดเง่ือนไขเก่ียวกบัมาตรการน้ีไว ้ซ่ึงเป็นเร่ือง
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ส าคญัท่ีประเทศต่างๆไดน้ ามาใชใ้นสัญญาจา้งก่อสร้างมาตรฐานหลายฉบบัเพ่ือลดปัญหาการเกิดขอ้พิพาทใน
โครงการก่อสร้าง ตลอดจนการศึกษาเพ่ือน ามาตรการหลีกเล่ียงหรือป้องกนัการเกิดขอ้พิพาทน้ีมาปรับใชเ้ป็น
มาตรการภายในประเทศ เพ่ือพฒันาเก่ียวกบัสัญญาจา้งก่อสร้างของประเทศไทยให้มีความเป็นสากลเทียบทนั
นานาประเทศพบวา่มีประเด็นท่ีส าคญัเก่ียวกบัมาตรการในการหลีกเล่ียงและป้องกนัการเกิดขอ้พิพาทท่ีสญัญาจา้ง
ก่อสร้างในประเทศไทยไม่ไดก้ าหนดเง่ือนไขเก่ียวกบัมาตรการน้ีไว ้ซ่ึงเป็นเร่ืองส าคญัท่ีประเทศต่างๆไดน้ ามาใช้
ในสญัญาจา้งก่อสร้างมาตรฐานหลายฉบบัเพ่ือลดปัญหาการเกิดขอ้พิพาทในโครงการก่อสร้าง ตลอดจนการศึกษา
เพ่ือน ามาตรการหลีกเล่ียงหรือป้องกันการเกิดขอ้พิพาทน้ีมาปรับใช้เป็นมาตรการภายในประเทศ เพ่ือพฒันา
เก่ียวกบัสัญญาจา้งก่อสร้างของประเทศไทยให้มีความเป็นสากลเทียบทนันานาประเทศพบวา่มีประเด็นท่ีส าคญั
เก่ียวกบัมาตรการในการหลีกเล่ียงและป้องกนัการเกิดขอ้พิพาทท่ีสญัญาจา้งก่อสร้างในประเทศไทยไม่ไดก้ าหนด
เง่ือนไขเก่ียวกบัมาตรการน้ีไว ้ซ่ึงเป็นเร่ืองส าคญัท่ีประเทศต่างๆไดน้ ามาใชใ้นสญัญาจา้งก่อสร้างมาตรฐานหลาย
ฉบับเพ่ือลดปัญหาการเกิดขอ้พิพาทในโครงการก่อสร้าง ตลอดจนการศึกษาเพ่ือน ามาตรการหลีกเล่ียงหรือ
ป้องกนัการเกิดขอ้พิพาทน้ีมาปรับใชเ้ป็นมาตรการภายในประเทศ เพ่ือพฒันาเก่ียวกบัสัญญาจ้างก่อสร้างของ
ประเทศไทยใหมี้ความเป็นสากลเทียบทนันานาประเทศ 
 

8. กติติกรรมประกาศ 
 งานวิจยัฉบบัน้ีส าเร็จลงไดด้ว้ยดี เน่ืองจากไดรั้บความกรุณาอย่างสูงจากผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.นิสิต 
อินทมาโน อาจารยท่ี์ปรึกษางานวิจยั ท่ีกรุณาให้ค  าแนะน าปรึกษา ตลอดจนปรับปรุงแก้ไขขอ้บกพร่องต่างๆ                  
ด้วยความเอาใจใส่อย่างดียิ่ง ผู ้วิจัยตระหนักถึง ความตั้ งใจจริงและความทุ่มเทของอาจารย์ และขอกราบ
ขอบพระคุณเป็นอยา่งสูงไว ้ณ ท่ีน้ี    
 ขอขอบพระคุณ ดร. พสิษฐ์ อัศววฒันาพร ผูอ้  านวยการสถาบันอนุญาโตตุลาการ  (THAC) ซ่ึงเป็น
ผูท้รงคุณวฒิุท่ีให้ความอนุเคราะห์ขอ้มูล ตลอดจนให้ค  าแนะน าในการท าวิจยัน้ี รวมถึงขอขอบพระคุณเจา้หนา้ท่ี
ประจ าสถาบนัอนุญาโตตุลาการ(THAC) ทุกท่านท่ีใหข้อ้มูลต่างๆ ท่ีเอ้ือต่อการท างานวจิยั ตลอดจนค าแนะน าจาก
ผูรั้บเหมาก่อสร้าง วศิวกรทุกท่านท่ีใหค้  าแนะน าท่ีเป็นประโยชน์ จนท าใหง้านวจิยัน้ีส าเร็จลุล่วงไป ดว้ยดี  
 อน่ึง ผูว้ิจัยหวงัว่า งานวิจัยฉบับน้ีจะมีประโยชน์อยู่ไม่น้อย จึงขอมอบส่วนดีทั้ งหมดน้ี ให้แก่เหล่า
คณาจารย ์ท่ีไดป้ระสิทธิประสาทวชิาจนท าใหผ้ลงานวจิยัเป็นประโยชน์ต่อผูท่ี้เก่ียวขอ้ง และขอมอบความกตญัญู
กตเวทิตาคุณ แด่บิดา มารดา และผูมี้ พระคุณทุกท่าน ส าหรับขอ้บกพร่องต่าง ๆ ท่ีอาจจะเกิดข้ึนนั้น ผูว้จิยัขอนอ้ม
รับผิดเพียง ผูเ้ดียว และยินดีท่ีจะรับฟังค าแนะน าจากทุกท่านท่ีไดเ้ขา้มาศึกษา เพ่ือเป็นประโยชน์ในการพฒันา
งานวจิยัต่อไป   
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บทคัดย่อ 
บทความน้ีน าเสนอมาตรการทางกฎหมายส าหรับแก้ปัญหาการยึดหน่วงการช าระเงินอนัเน่ืองจาก                  

ข้อพิพาทอันเก่ียวกับการช าระเงินตามสัญญาก่อสร้าง เพ่ือบรรเทาผลกระทบต่อธุรกิจของอุตสาหกรรม                        
การก่อสร้างท่ีมีมูลค่านบัแสนลา้นบาท และช่วยลดการขาดสภาพคล่องทางเศรษฐกิจของประเทศโดยภาพรวม  
ผลการศึกษาเปรียบเทียบกฎหมายต่างประเทศและกฎหมายไทยพบว่า มาตรการทางกฎหมายส าหรับการระงบั            
ขอ้พิพาททางเลือกอนัเก่ียวกบัปัญหาการช าระเงินตามสัญญาก่อสร้างมุ่งคุม้ครองผลประโยชน์ของคู่สัญญา โดยท่ี
ต่างประเทศมีกฎหมายเร่ืองการช าระเงินเป็นการเฉพาะ ท่ีก าหนดให้ผูรั้บจา้งสามารถใชสิ้ทธิเรียกร้องให้ช าระเงิน
ค่าจา้งและขอให้ตั้งผูช้ี้ขาดได ้ซ่ึงเป็นวิธีการท่ีไม่ยุ่งยาก แกไ้ขยุติขอ้พิพาทให้รวดเร็ว เสียค่าใช้จ่ายไม่มาก และ            
ผลการตดัสินช้ีขาดมีสภาพบงัคบัและผูกพนัคู่สัญญา ในขณะท่ีประเทศไทยใชบ้ทบญัญติัประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณิชยว่์าดว้ยนิติกรรมสัญญา ท่ียึดหลกัการของบทบญัญติัการจา้งท าของท่ีเป็นสัญญาจา้งทัว่ไป ซ่ึงเป็นเพียง
หลกัทัว่ไปในการก าหนดกรอบในการท าสัญญาเท่านั้น ซ่ึงไม่เหมาะสมและไม่สอดคลอ้งกบัลกัษณะธุรกิจการจา้ง
ก่อสร้าง อีกทั้งการแกไ้ขปัญหาและยุติขอ้พิพาทสัญญาก่อสร้างในประเทศไทย ตอ้งฟ้องต่อศาลซ่ึงใชก้ระบวน
พิจารณาเป็นเวลานาน  และถึงแม้ว่าคู่สัญญาสามารถเลือกใช้วิธีระงับข้อพิพาททางเลือกของกระบวนการ
อนุญาโตตุลาการได ้แต่ยงัมีความล่าชา้ และเสียค่าใชจ้่ายมาก จึงไม่เหมาะสมกบัการแกปั้ญหาการช าระหน้ีตาม
สัญญาก่อสร้าง เพ่ือรักษาสภาพคล่องของกระแสเงินสดในอุตสาหกรรมก่อสร้างซ่ึงตอ้งการผลการช้ีขาดท่ีรวดเร็ว 
เป็นธรรม และมีประสิทธิภาพ  
 
ค าส าคัญ: ผูช้ี้ขาด การยึดหน่วง ช าระเงิน สัญญาก่อสร้าง 
 

ABSTRACT 
This paper presents the legal measures to solve the problem of payment holdback due to payment 

dispute pursuant to a construction contract. This is to mitigate the impact on the construction industry business 
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worth hundreds of billions of baht, reducing a lack of liquidity in the country's economy . The results of a 
comparative study of foreign and Thai laws found that legal measures for the alternative disputes resolution 
regarding construction contract payment issues are aimed at protecting the interests of the counterparties, whereas 
foreign countries have specific law on the security of payments to ensure the rights of payment claim and the 
rights to appoint an adjudicator. The process is simple and can resolve disputes quickly and inexpensively. The 
adjudication result has compulsory condition of the law and binds the parties. Thailand uses the provisions of the 
Civil and Commercial Code on legal contracts that adhere to the principle of the provisions of the general contract. 
This is just a general rule of thumb for framing contracts only, which is inappropriate and inconsistent with the 
nature of the construction business.  In addition, solving problems and construction contract disputes in Thailand 
must file a lawsuit in court, which takes a long process.  Although the counterparties can choose the alternative 
dispute resolution method of arbitration, there may still be a delay with unnecessary cost, and therefore, it is not 
appropriate to solve the security of payment problem under the construction contract to maintain liquidity of cash 
flows in the construction industry requiring quick, fair, and efficient adjudication results.  

 
Keywords: Adjudication, Hold Back, Payment, Construction Contract 
 

1. ความส าคัญและที่มาของปัญหาทางวิจัย 
งานก่อสร้างมีมูลค่าเศรษฐกิจสูง และมีผูเ้ก่ียวข้องในห่วงโซ่อุปทานเป็นจ านวนมาก ลกัษณะงานมี           

ความซับซ้อน ดงันั้นหากเกิดปัญหาขดัแยง้และมีขอ้พิพาทในระหว่างการก่อสร้าง ก็จะมีแนวโน้มให้เกิดการยึด
หน่วงเงินค่าจา้งของผูว่้าจา้ง และเป็นเหตุให้เกิดการหยดุงานของผูรั้บจา้ง อีกทั้งการยึดหน่วงการช าระเงินดงักล่าว
จะมีผลกระทบต่อผูเ้ก่ียวขอ้งทั้งระบบ อาทิ ผูรั้บจา้งช่วง และผูใ้ชแ้รงงาน รวมทั้งซัพพลายเออร์ทั้งหลายท่ีไม่ได้
รับการช าระเงิน ก็อาจเป็นเหตุให้การส่งมอบวสัดุก่อสร้างหยุดชงกั ไม่เป็นผลดีกบัคู่สัญญา และระบบเศรษฐกิจ
ในวงจรธุรกิจรับเหมาก่อสร้างในระบบนิเวศของอุตสาหกรรมก่อสร้างเป็นอยา่งย่ิง 

แต่หากได้กลับมามองในส่วนของขอบเขตภาค ธุรกิจการก่อสร้าง ท่ีมักจะเกิดความขัดแย้งใน
ความสัมพนัธ์ระหว่างผูว่้าจา้งและผูรั้บจา้งในการด าเนินการก่อสร้าง จนส่งผลร้ายต่ออุตสาหกรรม ภาคการก่อสร้าง 
ด้วยเหตุแมสั้ญญาก่อสร้างนั้นเป็นเร่ืองของคู่สัญญาสองฝ่าย คือระหว่างผูว่้าจา้ง และผูรั้บจา้ง ซ่ึงเป็นไปตาม
ลกัษณะของสัญญาจา้งก่อสร้างท่ีผูรั้บจา้งจะตอ้งด าเนินการก่อสร้างให้แลว้เสร็จ และผูว่้าจา้งจะช าระค่าเงินค่าจา้ง
เม่ือไดส่้งมอบงานท่ีแลว้เสร็จนั้น แต่ในความเป็นจริง ในงานก่อสร้างนั้นย่อมมีการแกไ้ขแบบงาน และมีการเพ่ิม
งานลดงานอยู่ตลอดระยะเวลาของการก่อสร้าง ประเด็นขอ้ขดัแยง้จึงอาจเกิดขึ้นตลอดเวลาของโครงการก่อสร้าง 
เม่ือเกิดขอ้ขดัแยง้ขึ้นผูรั้บจา้งมกัจะหยดุการท างาน ผูว่้าจา้งจึงไม่จ่ายเงินค่าจา้ง และยกขอ้พิพาทขึ้นสู่กระบวนการ
ไกล่เกล่ียหรือช้ีขาดขอ้พิพาทในชั้นอนุญาโตตุลาการ หรือไปจบท่ีศาลยุติธรรมซ่ึงใชเ้วลาและทรัพยากรจ านวน
มาก อนัจะส่งผลกระทบต่อวงจรธุรกิจก่อสร้างเป็นอยา่งมาก 

งานรับจา้งกอ้สร้างเป็นงานท่ีมีความซับซ้อน ผูด้  ารงอยู่ในธุรกิจน้ีไดไ้ดต้อ้งตอ้งอาศยัทกัษะความช านาญ 
ศกัยภาพทางการเงิน เทคโนโลยีงานก่อสร้าง อ านาจต่อรองกบัซพัพลายเออร์ และวิธีการบริหารจดัการตน้ทุน 

จากรายงานการศึกษาในหลายประเทศ ไดมี้การออกกฎหมายระดบัพระราชบญัญติั ท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจ
รับเหมาก่อสร้างไวเ้ป็นการเฉพาะ กฎหมายดังกล่าวมุ่งแก้ปัญหาขอ้พาทอนัเก่ียวกับการช าระเงินตามสัญญา
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ก่อสร้าง โดยก าหนดให้การด าเนินการตามสัญญาจา้งก่อสร้างมีความชัดเจนมากขึ้น และกรณีเกิดขอ้ขดัแยง้ก็มี
มาตรการก าหนดให้ฝ่ายผูว่้าจา้งท าการช าระค่าจา้ง และฝ่ายผูรั้บจา้งยงัคงท าการก่อสร้างต่อไป เพ่ือไม่ท าให้งาน
ก่อสร้างนั้นหยดุชะงกั ส่งผลกระทบต่อผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้ง อนัเป็นการยติุขอ้ขดัแยง้ในระยะเวลาท่ีรวดเร็ว ลดปัญหา
การขาดสภาพคล่องและการหมุนเวียนของกระแสเงินสดในระบบเศรษฐกิจของประเทศซ่ึงมีมูลค่าสูงดงัไดก้ล่าว
ไปแลว้ขา้งตน้ 

ส าหรับประเทศไทย ไดน้ าสัญญาจา้งท าของมาบงัคบัใช้กบัการก่อสร้าง ทั้งน้ี สัญญาจา้งท าของมุ่งถึง
ความส าเร็จของงานเป็นส าคญั จึงมีปัญหาท่ีเป็นประเด็นระหว่างคู่สัญญา ดงัน้ี (1) ปัญหาการใชห้ลกัสัญญาจา้งท า
ของในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชยเ์ป็นหลกัในการวินิจฉยั ขอบเขตความหมายกวา้งเกินไป ไม่มีบทบญัญติั
เก่ียวกบังานก่อสร้างเป็นการเฉพาะ (2) ปัญหาเก่ียวกบัสิทธิการเรียกร้องการช าระเงินของผูรั้บจา้ง “จา้งท าของ” 
(3) ปัญหาเก่ียวกบัสิทธิของผูรั้บจา้งในการหยุดงานเม่ือไม่ไดรั้บค่าจา้ง (4) ปัญหาเก่ียวกบัหน่วยงานท่ีมีอ านาจ
คุม้ครองสิทธิและระงบัขอ้พิพาท (5) ปัญหาเก่ียวกบัวิธีการคุม้ครองสิทธิการไดรั้บช าระเงินและระยะเวลาใน         
การระงบัขอ้พิพาท (6) ปัญหาเก่ียวกบัการบงัคบั และเยียวยาในการระงบัขอ้พิพาท (7) ปัญหาเก่ียวกบัความน่าเช่ือถือ 
ความเป็นอิสระ และเป็นกลางของผูช้ี้ขาดของกระบวนการอนุญาโตตุลาการ  

จากปัญหาดงักล่าว ถึงแมจ้ะเป็นปัญหาทางกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัภาคอุตสาหกรรมก่อสร้างเป็นการเฉพาะ 
แต่เป็นความเสียหายท่ีส่งผลกระทบต่อภาพรวมเศรษฐกิจของสังคม ต่อภาคแรงงาน และธุรกิจท่ีเก่ียวข้องใน
อุตสาหกรรมก่อสร้างเป็นวงกวา้ง ผูเ้ขียนเห็นควรศึกษา และก าหนดให้มีมาตรการทางกฎหมาย เพื่อเป็นกลไก
แกปั้ญหาการช้ีขาดขอ้พิพาทอนัเก่ียวกบัการช าระเงินตามสัญญาก่อสร้าง เพ่ือให้การด าเนินการก่อสร้างไม่หยุดชะงกั 
ใชเ้วลาในกระบวนการช้ีขาดขอ้พิพาทนอ้ย มีกฎหมายเฉพาะท่ีมีสภาพบงัคบัให้ความคุม้ครองและเยียวยา เพื่อให้
การหมุนเวียนของกระแสเงินสดในระบบนิเวศของธุรกิจก่อสร้างเป็นไปอยา่งราบร่ืน 
 

2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
(1) เพ่ือศึกษากระบวนการด าเนินธุรกิจก่อสร้าง และผลกระทบต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียในโซ่อุปทานธุรกิจ

ก่อสร้างเม่ือเกิดขอ้พิพาทในระหว่างด าเนินการก่อสร้าง 
(2) เพ่ือศึกษาสาเหตุการเกิดขอ้พิพาทและการพฒันาการของแนวทางในการช้ีขาดเพ่ือระงบัขอ้พิพาทใน

ระหว่างการก่อสร้างในประเทศไทย  
(3) เพื่อศึกษาวิเคราะห์เปรียบเทียบพฒันาการของบทบญัญติัของกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกบัการยุติดข้อ

พิพาทอันเก่ียวกับการช าระเงินตามสัญญาก่อสร้างในประเทศไทย เปรียบเทียบกับบทบัญญัติของประเทศ 
สิงคโปร์ และ ออสเตรเลีย 

 

3. เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 3.1 แนวคิด ทฤษฎแีละงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

ในปัจจุบนั ประเทศไทยยงัไม่มีกฎหมายเฉพาะท่ีบงัคบัใชก้รณีมีขอ้พิพาทอนัเก่ียวกบัการช าระเงินตาม
สัญญาก่อสร้าง ดงันั้นการวินิจฉัยอรรถคดีในศาลเก่ียวกบัเร่ืองดงักล่าว นอกจากตอ้งมีพยานหลกัฐานท่ีเก่ียวขอ้ง
กบังานทางดา้นวิศวกรรมแลว้ ยงัต้องอา้งอิงและปรับใช้ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์และกฎหมายอื่น ๆ                 
ท่ีเก่ียวขอ้งหลายฉบบั ดงันั้นความรู้และหลกัการพ้ืนฐานเก่ียวกบัหลกันิติกรรม สัญญา (Contract) และหน้ี จึงมี
ความส าคญัและจ าเป็นอย่างย่ิง สัญญาจา้งก่อสร้างเป็นสัญญาจา้งท าของประเภทหน่ึงท่ีมุ่งผลสัมฤทธ์ิจากการจา้ง 
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ท่ีสองฝ่ายตกลงกันดว้ยใจสมัคร โดยผู ้ว่าจ้างยินยอมให้ผูรั้บจา้งด าเนินการงานตามข้อก าหนดและเง่ือนไขท่ี                   
ผูว่้าจา้งระบุ โดยเสนอเงินค่าจา้งให้เป็นค่าตอบแทนโดยมุ่งผลสัมฤทธ์ิของงานจา้งตามขอ้ก าหนดและเง่ือนไขนั้น 
ดงันั้นแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง จึงตอ้งอาศยัหลกัการท่ีเก่ียวขอ้งกบัการท าสัญญาจา้งโดยเฉพาะอยา่ง
ในประเด็นท่ีเก่ียวขอ้งกบัสิทธิและหน้าท่ีของคู่สัญญา อนัจะน าไปสู่การท าความเขา้ใจเร่ืองการแกปั้ญหาพิพาท
กรณีไม่ไดรั้บเงินตามสัญญาจา้งก่อสร้างไดอ้ยา่งถูกตอ้งและเป็นธรรมต่อไป 
 3.2 กรอบแนวคิดในการวิจัย 

งานวิจยัน้ีมุ่งศึกษาถึงปัญหาทางกฎหมายท่ีพิจารณาขอ้พิพาทเก่ียวกบัธุรกิจรับเหมาก่อสร้างในประเทศ
ไทย ในประเด็นปัญหาการไม่ไดรั้บช าระเงินตามสัญญาก่อสร้าง โดยศึกษาแนวทางการวินิจฉยัคดี และบทบญัญติั
เ ก่ียวกับกฎหมายสัญญาจ้างก่อสร้างตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และกฎหมายเ ก่ียวกับ                                     
การอนุญาโตตุลาการ รวมทั้งศึกษากฎหมายเฉพาะท่ีใช้ในธุรกิจรับเหมาก่อสร้างของประเทศสิงคโปร์ และ
ออสเตรเลีย รวมถึงศึกษาประเด็นปัญหาส าคญัตามบทบญัญติัของกฎหมาย เก่ียวกบัอุตสาหกรรมก่อสร้าง 

ทั้งน้ีจะไดพิ้จารณาหน้าท่ีความรับผิดระหว่างคู่สัญญา และความต่อเน่ืองกนัในทางสัญญาจา้ง ก่อสร้าง 
เพ่ือน ามาใชใ้นการจดัท าสัญญาจา้งก่อสร้างส าหรับธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง และกระบวนการช้ีขาดขอ้พิพาทกรณี
ไม่ไดรั้บช าระเงินตามสัญญาก่อสร้างของประเทศไทยให้มีความเหมาะสมและเป็นธรรม สามารถยุติลงอย่าง
รวดเร็วทัดเทียมกับต่างประเทศ โดยสามารถรักษาสภาพคล่องและระบบนิเวศของห่วงโซ่อุปทานในธุรกิจ
ก่อสร้างให้เป็นไปอยา่งต่อเน่ืองไม่หยดุชงกั  

3.3 สมมติฐานการวิจัย 
 สมมติฐานของการวิจยัน้ี ผูเ้ขียนมีความเช่ือว่าปัญหาอนัเก่ียวกบัการระงบัขอ้พิพาทเก่ียวกบัการช าระเงิน
ตามสัญญาก่อสร้างในประเทศไทยนั้นไม่สามารถแกไ้ขไดด้ว้ยระบบกฎหมายในปัจจุบนั เน่ืองจากมีกระบวนการ
พิจารณาค่อนขา้งนาน และมีค่าใช้จ่ายสูง ดงันั้นการแกปั้ญหาจึงควรบญัญติักฎหมายเป็นการเฉพาะให้มีสภาพ
บงัคบัเหมือนในต่างประเทศท่ีมีกฏหมายน้ีบงัคบัใขอ้ยา่งประสบความส าเร็จเป็นระยะเวลานานพอสมควร  
 

4. วิธีด าเนินการวิจัย   
ผูเ้ขียนด าเนินการศึกษาคน้ควา้ขอ้มูลจากเอกสารภาษาไทยและเอกสารภาษาต่างประเทศ รวมไปถึง

ต าราค าาอธิบายทางกฎหมาย บทความทางวิชาการ ค าพิพากษาศาลฎีกา ค าช้ีขาดอนุญาโตตุลาการ ขอ้มูลทาง
อิเล็กทรอนิกส์และวิทยานิพนธ์ท่ีเก่ียวขอ้ง และไดมี้การศึกษาขอ้พิพาทในงานโครงการก่อสร้างท่ีด าเนินการแลว้
เสร็จ และก าลงัด าเนินการก่อสร้างอยู่ โดยการจดัแบ่งกลุ่มการเก็บขอ้มูล โดยการท าการสัมภาษณ์วิศวกรผูท่ี้มี
ประสบการณ์ในประเภทงานโครงการก่อสร้างอาคารต่าง ๆ ของหน่วยงานของรัฐและเอกชน เพ่ือจดัท าเป็น
แนวทางในการหาสาเหตุท่ีก่อให้เกิดขอ้พิพาทในงานก่อสร้าง เพื่อน ามาใชเ้ป็นแนวทางในการหามาตรการเพื่อหา
วิธีการยติุขอ้พิพาทไดอ้ยา่งเหมาะสม 
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5. ผลการวิจัย 
 จากผลการศึกษาสามารถสรุปประเด็นส าคญั ดงัน้ี 

5.1 ปัญหาการใช้หลักกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เป็นหลักในการวินิจฉัย  
ในกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์สัญญาจา้งท าของถูกน ามาใชก้บัสัญญาจา้งก่อสร้าง ซ่ึงเป็นสัญญาท่ีเกิดจาก

การตกลงระหว่างคู่สัญญา ท าให้ขาดกลไกในการบงัคบัให้มีการช าระเงินท่ีชดัเจน ระหว่างผูว่้าจา้งและผูรั้บจา้งใน
งานก่อสร้างอนัเป็นเหตุของสัญญาท่ีไม่เป็นธรรม  ดงันั้นการท่ีไม่มีบทบญัญติักฎหมายจา้งก่อสร้างเป็น การเฉพาะ 
จึงท าให้ไม่สามารถก าหนดมาตรการทางกฎหมายอนัเก่ียวกบัการช าระเงินตามสัญญาก่อสร้าง และไม่สามารถ
ก าหนด มาตรการท่ีจะยติุขอ้พิพาทการช้ีขาดในสัญญาจา้งก่อสร้างไดง้่ายนกั 

เม่ือเปรียบเทียบกับต่างประเทศพบว่ากฎหมายจ้างก่อสร้างได้มีบทบัญญติัอนัเป็นมาตรการการยุติ                 
ขอ้พิพาทดว้ยการช้ีขาดของธุรกิจจา้งก่อสร้างมานาน พอสมควรและมีการทดสอบการใชง้านของตวับทบญัญติัจน
มีการปรับปรุงแกไ้ขมาหลายคร้ังพอควร แลว้ ผูเ้ขียนเห็นว่าประเทศไทยจึงควรมีกฎหมายท่ีก าหนดมาตรการ                 
การคุม้ครองสิทธิทั้งสองส่วนน้ีไวเ้ป็นการเฉพาะ 

5.2 ปัญหาการเรียกร้องการช าระเงินของผู้รับจ้าง 
เม่ือเปรียบเทียบกบัต่างประเทศ พบว่ามีมาตรการคุม้ครองสิทธิในการช าระเงิน มาตรการคุม้ครองสิทธิ

ในการเรียกร้องการช าระเงิน และมาตรการคุม้ครองสิทธิในการยติุขอ้พิพาทดว้ยการช้ีขาด ส่วนกระบวนการช้ีขาด 
(Adjudication Procedures) นั้นจะเร่ิมขึ้นทนัทีท่ีผูเ้รียกร้องได ้ย่ืนค าร้องช้ีขาด โดยผูช้ี้ขาดจะพิจารณาตดัสินการช้ี
ขาดอย่างรวดเร็วเท่าท่ีเป็นไปได ้กรณีน้ีหากปรากฏ ทั้งผูเ้รียกร้อง(หรือผูถู้กร้อง เกิดขอ้สงสัยต่อการตดัสินช้ีขาด 
ทั้งคู่กรณีทั้งสองฝ่าย สามารถย่ืนอุทธรณ์การช้ีขาดการตดัสินได ้แต่จ ากดัสิทธิอุทธรณ์ในจ านวนเงินท่ีช้ีขาดเกิน
กว่า $100,000 เหรียญ ขึ้นไป และการบงัคบัการช้ีขาด สามารถกระท าไดโ้ดยการช้ีขาด (Adjudication Certificate) 
ไปจดทะเบียนใบรองรับการช้ีขาดท่ีศาลท่ีมีอ านาจได ้ 

5.3 ปัญหาการหยุดงานเม่ือไม่ได้รับค่าจ้าง  
กฎหมายไทยมิได้บัญญัติถึงสิทธิยึดหน่วงการงาน หรือท่ีผู ้รับจ้างท าของครอบครองอยู่ เพื่อเป็น                    

การประกนัในการรับช าระค่าจา้ง กรณีเช่นน้ีมีความหมายรวมถึงหากผูรั้บจา้งไดก้ระท าการงานของตนสมบูรณ์
ปราศจากความช ารุดบกพร่องใดๆ แต่ผูว่้าจา้งไม่ช าระหน้ีตามหนา้ท่ีของตนและบ่ายเบ่ียงการช าระเงินแก่ผูรั้บจา้ง  

เม่ือเปรียบเทียบกับต่างประเทศ พบว่าผูเ้รียกร้องมีสิทธิท่ีจะหยุดงานก่อสร้างหรือจดัหาสินคา้ หรือ
บริการตามสัญญา หากผูเ้รียกร้องไดส่้งหนงัสือแจง้แก่ผูถู้กร้อง และส าเนาหนงัสือท่ีไดส่้งแก่ตวัการ (หากมี) และ
เจา้ของ โดยผูเ้รียกร้องภายใน 7 วนัตั้งแต่ไดจ้ดัส่งหนงัสือแจง้ผูถู้กร้อง ตวัการ (หากมี) และเจา้ของ หรือตั้งแต่คร้ัง 
สุดทา้ยท่ีได ้แจง้หนงัสือ และผูเ้รียกร้องยงัไม่ไดช้ าระเงินจ านวนท่ีช้ีขาดนั้น  ในระหว่างระยะเวลาท่ีหยุดงานนั้น  
ผูเ้รียกร้องจะไม่ผูกพนัต่อผูถู้กร้อง ตัวการ หรือเจ้าของ ส าหรับความสูญเสีย หรือความเสียหายท่ีท าให้เกิด                 
ความเดือดร้อนโดยผูเ้รียกร้อง หรือโดยบุคคลอื่น และผูถู้กร้อง เจ้าของ ร วมถึงตัวการต้องไม่เรียกร้องต่อ                          
ผูเ้รียกร้องส าหรับความสูญเสีย หรือความ เสียหายท่ีเป็นผลจากการหยดุงาน แต่ตวัการ และเจา้ของสามารถไดรั้บ
คืนความเสียหายจากความช ารุด เสียหาย หรือจากการเยียวยาจากผูเ้รียกร้องตามสัญญา หรือภายใตก้ฎหมายน้ี  

5.4 ปัญหาหน่วยงานที่มอี านาจช้ีขาดและระงับข้อพพิาท  
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชยเ์ร่ืองจา้งท าของยงัไม่ได้ก าหนดหน่วยงาน ท่ีท าหน้าท่ี และระงบั                

ข้อพิพาทอย่างเป็นทางการเพ่ือเข้ามาก ากับดูแลอุตสาหกรรมภาคการก่อสร้างและ ผูป้ระกอบการธุรกิจจ้าง
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ก่อสร้าง ดงันั้นหากกรณีเกิดความขดัแยง้ระหว่างผูว่้าจา้งและผูรั้บจา้ง คู่สัญญา มกัจะก าหนดวิธีการดว้ยวิธีการ
อนุญาโตตุลาการ หรือฟ้องร้องเป็นคดีในศาล  

เม่ือเปรียบเทียบกบัต่างประเทศพบว่า มีการก าหนดมาตรการคุม้ครองสิทธิและระงบัขอ้พิพาทผูท่ี้อยูใ่น
อุตสาหกรรมภาคการก่อสร้าง คือนอกจากจะมีบทบัญญติัของกฎหมายว่าด้วยการช าระเงินค่าจ้างก่อสร้างท่ี
คุ ้มครองแล้ว ยงัมีหน่วยงานก ากับดูแลธุรกิจจ้างก่อสร้างและผู ้ประกอบการธุรกิจใน อุตสาหกรรมภาค                          
การก่อสร้างเป็นการเฉพาะ  

5.5 ปัญหาการได้รับช าระเงินและระยะเวลาในการช้ีขาดข้อพพิาท  
โดยบทบญัญติัของกฎหมายไทย ยงัไม่มีทั้งมาตรการคุม้ครองและหน่วยงานท่ีคุม้ครองสิทธิการไดรั้บ

ช าระเงินในธุรกิจการจา้งก่อสร้างแต่อยา่งใด ส่วนการระงบัขอ้พิพาทรวมทั้งระยะเวลาท่ีใชด้ าเนินกระบวนการนั้น
ขึ้นอยูก่บัสถาบนัอนุญาโตตุลาการ ซ่ึงใชเ้วลาค่อนขา้งนาน และบางแห่งไม่สามารถก าหนดเวลาท่ีแน่นอนได ้

และเม่ือเปรียบเทียบกบัต่างประเทศนั้นพบว่า มีมาตรการทางกฎหมายท่ีคุม้ครองสิทธิการไดรั้บช าระเงิน
อย่างชัดเจนโดยก าหนดเง่ือนไขของวนัท่ีครบก าหนดวนัช าระเงิน คือ วนัอ้างอิง (Reference Date) ซ่ึงเป็น
ก าหนดเวลาการช าระหน้ีท่ีชัดเจนตามข้อสัญญา หากไม่ได้ก าหนดไวใ้นขอ้สัญญาให้ถือเอาระยะเวลาตามท่ี
กฎหมายก าหนด เช่น 20 วนั หลงัจากงานก่อสร้างไดเ้ร่ิมตน้ด าเนินการเป็นคร้ังแรก เม่ือเกิดเหตุการณ์ผูถู้กร้อง
(ผูว่้าจา้ง) ไม่ช าระค่างวดงาน หรือสินจา้ง ผูเ้รียกร้อง (ผูรั้บจา้ง) จะท าการใชสิ้ทธิของตนในการรับช าระเงินจาก              
ผูถู้กร้อง (ผูว่้าจา้ง)  

5.6  ปัญหาการบังคับ และเยียวยาในการระงับข้อพพิาท 
 ประเทศไทยยงัไม่มีกฎหมายท่ีก าหนดหลักเกณฑ์การเยียวยาความเสียหายไวโ้ดยชัดเจน จึงอาศยั

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชยเ์ก่ียวกบัการผิดนดัช าระหน้ี และการช าระหน้ีไม่ตอ้งตามประสงคอ์นัแทจ้ริง
แห่งมูลหน้ีตามมาตรา 215  เวน้แต่ไปฟ้องต่อศาล หรือเขา้สู่กระบวนการอนุญาโตท่ีสามารถน าค าช้ีขาดไปขอ
หมายบงัคบัคดีได ้แต่กระบวนการทางศาล หรืออนุญาโตตุลาการใชเ้วลานานเกินไปเม่ือเทียบกบัความเสียหายท่ี
เกิดขึ้นจากการยึดหน่วงการช าระหน้ีไปเป็นหลกัสัปดาห์หรือหลกัเดือน 

เม่ือเปรียบเทียบผลการศึกษากฎหมายต่างประเทศ มีการก าหนดบงัคบัตามค าช้ีขาดและ เยียวยาตาม
มาตรการระงบัขอ้พิพาทดว้ยการช้ีขาดของผูท่ี้อยู่ในธุรกิจอุตสาหกรรมภาคการก่อสร้าง กล่าวคือ ค าตดัสินช้ีขาด
ของคณะผูช้ี้ขาด สามารถน าไปให้ศาลออกใบรับรองหน้ีตามค าพิพากษาเพ่ือการบงัคบัคดีได ้และไม่มีส่ิงใดท่ีจะ
กระทบต่อกระบวนการช้ีขาดท่ีไดมี้การตดัสินช้ีขาดไปแลว้ ไม่ว่าจะเป็น กระบวนการอนุญาโตตุลาการ ศาล หรือ
การแกไ้ขขอ้ขดัแยง้ดว้ยวิธีการอ่ืน ส าหรับการเยียวยานั้นขึ้นอยูก่บัการก าหนดไวภ้ายใตสั้ญญาก่อสร้างซ่ึงจะไดรั้บ
ดอกเบ้ียท่ีคา้งช าระไว ้ 

สภาพคล่องและกระแสหมุนเวียนทางการเงินอย่างต่อเน่ืองถือเป็นเหตุผลส าคญัในการศึกษาวิจยัคร้ังน้ี 
ในห่วงโซ่อุปทานธุรกิจก่อสร้างท่ีมีผูเ้ก่ียวขอ้งจ านวนมากและมูลค่าทางเศรษฐกิจสูง เป็นตวัแปรส าคญัในระบบ
นิเวศเศรษฐกิจของประเทศ ดงันั้นการมีหลกัประกนัการไดรั้บช าระเงินตามสัญญาก่อสร้างตามก าหนดเวลา จึงมี
ความส าคญัมาก เม่ือเกิดขอ้พิพาทขึ้นในระหว่างการด าเนินการก่อสร้าง จึงควรใชเ้วลาในการหาขอ้ยติุโดยเร็วท่ีสุด
โดยคู่พิพาทมีความพอใจต่อผลการช้ีขาด ในต่างประเทศ ได้ใช้ระบบผูช้ี้ขาด (Adjudication) ในการระงับ                     
ขอ้พิพาทดา้นการก่อสร้างซ่ึงมีความรวดเร็วกว่าการฟ้องคดีต่อศาลและการใชอ้นุญาโตตุลาการอีกทั้งยงัมีค่าใชจ้่าย
ถูกกว่า ระบบผูช้ี้ขาดประสบความส าเร็จในการระงบัขอ้พิพาทในการก่อสร้างในประเทศต่าง ๆ หลายประเทศ 
ดว้ยเหตุดงักล่าวการใช้ระบบผูช้ี้ขาด (Adjudication) ซ่ึงตอ้งอาศยับุคคลท่ีมีความรู้ความสามารถและเขา้ใจใน
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ธุรกิจน้ีมาช่วยแก้ไขข้อพิพาทให้ยุติลงอย่างรวดเร็ว การใช้ผูช้ี้ขาดท่ีมีประสบการณ์ด้านงานก่อสร้าง ผูท่ี้มี                 
ความอิสระและเป็นกลางในการระงบัขอ้พิพาทดา้นการก่อสร้าง ถือเป็นกลไกและปัจจยัแห่งความส าเร็จท่ีจ าเป็น
และมีประสิทธิภาพ  

หลกัการส าคญัประการหน่ึงคือกฎหมายจะมีสภาพบงัคบัให้ คู่พิพาทตอ้งระงบัขอ้พิพาทโดยใชร้ะบบ              
ผูช้ี้ขาด (Adjudication) ก่อนเท่านั้น แต่ไม่จ ากดัสิทธิให้น าคดีเขา้สู่กระบวนการอนุญาโตตุลาการ หรือฟ้องคดีต่อ
ศาล และในกรณีท่ีมีการด าเนินกระบวนการช้ีขาดโดยระบบผูช้ี้ขาด และไดมี้การฟ้องคดีต่อศาลหรือเสนอขอ้
พิพาทให้อนุญาโตตุลาการวินิจฉัยไปพร้อมกนั หากการตดัสินช้ีขาดในกระบวนการในขั้นใด ๆ ท่ีสูงกว่าเกิดขึ้น
ก่อน และมีการช้ีขาดแลว้ ให้คู่พิพาทตอ้งสภาพบงัคบัตามค่าตดัสินช้ีขาดนั้นและให้ถือว่ากระบวนการช้ีขาดใน
ล าดบัขั้นท่ีต ่ากว่าส้ินสุดลงทนัที ในทางกลบักนั หากกระบวนการช้ีขาดตามกฎหมายเสร็จส้ิน ก่อนศาลหรืออนุญา
โตตุลาการ ก็ให้ถือเอาค าช้ีขาดตามกฎหมายน้ีมีสภาพบงัคบั และให้กระบวนการทางศาลและอนุญาโตตุลาการ
ส้ินสุดลงทนัทีเช่นกนั  

คู่พิพาทท่ีเพิกเฉยไม่ยอมเขา้ร่วมกระบวนการ Adjudication จะถูกสันนิษฐานโดยกฎหมายว่ายอมรับใน
จ านวนเงินท่ีอีกฝ่ายเรียกร้องให้ช าระ คู่พิพาทไม่อาจแสดงเจตนายกเวน้ให้ใชก้ารระงบัขอ้พิพาทดว้ยวิธีอื่นแทน
โดยไม่เขา้สู่กระบวนการน้ีได ้หากคู่พิพาทไม่พอใจในค าช้ีขาดจึงจะสามารถร้องต่อศาลเพ่ือขอให้เพิกถอนค าช้ี
ขาดดังกล่าว และสามารถเร่ิมกระบวนการ Adjudication ใหม่ ซ่ึงสามารถเสนอให้เปล่ียนผูช้ี้ขาดชุดใหม่ได้  
อย่างไรก็ตามการท่ีศาลจะเพิกถอนไดน้ั้นตอ้งพิสูจน์ไดว่้า ผูช้ี้ขาดบกพร่องในประเด็นความไม่เป็นอิสระและเป็น
กลาง ซ่ึงในกฏหมายฉบบัน้ีมีบทลงโทษทางอาญา ต่อผูช้ี้ขาด ซ่ึงโทษสูงสุดคือจ าคุกไม่เกินสิบปี และปรับไม่เกิน
หน่ึงแสนบาท ดังนั้นจึงท าให้เกิดความเช่ือมัน่ได้ว่า ผูช้ี้ขาดจะท าหน้าท่ีของตนโดยอิสระและเป็นกลาง และ                 
ใชเ้วลาอยา่งมีประสิทธิภาพ ท าให้การช้ีขาดเสร็จส้ินอยา่งรวดเร็ว 
 

6. สรุปและข้อเสนอแนะ 
ความเร็วของการช้ีขาดขอ้พิพาทถือเป็นสาระส าคญั เพ่ือแกไ้ขปัญหาสภาพคล่องของผูป้ระกอบการ

รับจา้งก่อสร้างท่ีมีมูลค่าสูงมาก ระบบ Adjudication มีความรวดเร็วกว่าการใชอ้นุญาโตตุลาการดว้ยการลดเวลาใน
ทุกขั้นตอนการด าเนินการท่ีไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ Adjudication มีวตัถุประสงคห์ลกัในเพื่อแกปั้ญหาความล่าชา้
ในการช าระเงินของธุรกิจก่อสร้างซ่ึงอาจส่งผลกระทบเป็นลูกโซ่ให้กับผู ้รับจ้างช่วง จนบานปลายด้วย                           
การลม้ละลายของบริษทัในอุตสาหกรรมการก่อสร้าง ดว้ยการหมุนเวียนเม็ดเงินมูลค่าหลกัหลายแสนลา้นบาทท่ี
รวดเร็วจะก่อให้เกิดสภาพคล่องทางเศรษฐกิจของประเทศโดยภาพรวม ในประเทศมาเลเซีย พระราชบญัญติัใน
เร่ืองดงักล่าวจะระบุให้สถาบนัอนุญาโตตุลาการเป็นหน่วยงานระงบัขอ้พิพาทดว้ย Adjudication เพียงหน่วยงาน
เดียวเท่านั้น ส่วนประเทศสิงคโปร์ กฎหมายบงัคบัให้มีองคก์ารควบคุมอาคารรับผิดชอบเร่ืองดงักล่าวโดยสามารถ
มอบหมายให้หน่วยงานสรรหาผูช้ี้ขาดท่ีเหมาะสมได ้ซ่ึงสิงคโปร์มีศูนยก์ารไกล่เกล่ียขอ้พิพาทเป็นหน่วยงานเดียว
ท่ีท าหน้าท่ีดงักล่าว ในขณะท่ีรัฐวิคตอเรียมีทั้งหมด 5 หน่วยงานกระจายอยู่ทัว่มลรัฐ  อย่างไรก็ตามในปัจจุบนัมี
กฎหมายท่ีออกในต่างประเทศหลายแห่งไดก้ าหนดให้มีส านกังานเอกชนท่ีไดรั้บอนุญาตจากรัฐบาลเป็นหน่วยงาน
ทางเลือกเพ่ิมขึ้นในการสรรหาและแต่งตั้งผูช้ี้ขาดได ้งานวิจยัน้ีผูเ้ขียนเสนอให้ผลกัดนัเป็นกฎหมายให้สามารถ
บงัคบัใช ้ไดต้่อไป 
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บทคัดย่อ 
 ข้อพิพาททางด้านกีฬาเป็นข้อพิพาทท่ีมีลกัษณะเฉพาะด้าน มีความซับซ้อนและมีความหลากหลาย
แตกต่างจากขอ้พิพาทในดา้นอ่ืน ๆ โดยขอ้พิพาททางดา้นกีฬาท่ีเกิดขึ้นในประเทศไทยปัจจุบนัสามารถเกิดขึ้นได้
หลายกรณีและมีหลายภาคส่วนเขา้มาเก่ียวขอ้ง อาทิเช่น ขอ้พิพาทท่ีเกิดขึ้นระหว่างบุคลากรทางการกีฬากบัผูท่ี้
เก่ียวขอ้งทางการกีฬาในทุก ๆ ดา้น ขอ้พิพาทท่ีเก่ียวกบัขอ้บงัคบั กฎ ระเบียบ ต่างๆ ทั้งดา้นกีฬาหรือดา้นการก ากบั
ดูแล หรือขอ้พิพาทท่ีเก่ียวกบัการใช้สารตอ้งห้ามทางกีฬา เป็นตน้ ซ่ึงแนวทางในการระงบัขอ้พิพาทในปัจจุบนั
เป็นด าเนินการตามท่ีไดก้ าหนดไวใ้นกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการก ากบัดูแลกีฬาในประเทศไทยหลกั ๆ ท่ีส าคญั
หลายฉบบัอาทิ เช่น พระราชบญัญติัการกีฬาแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2558 พระราชบญัญติัส่งเสริมกีฬาอาชีพ พ.ศ. 
2556 พระราชบญัญติัควบคุมการใชส้ารตอ้งห้ามทางการกีฬา พ.ศ. 2555 พระราชบญัญติักีฬามวย พ.ศ. 2542 เป็น
ตน้ อีกทั้งยงัไดมี้การน ารูปแบบการระงบัขอ้พิพาททางเลือกมาใชใ้นการด าเนินการ คือ การไกล่เกล่ีย การเจรจา 
หรือการประนีประนอม แต่ปัญหาท่ีพบ คือ การระงบัขอ้พิพาทตามแนวทางกฎหมายทั้งส่ีฉบบัหรือตามแนวทางท่ี
ไดก้ล่าวมาขา้งตน้ในบางกรณีไม่สามารถระงบัขอ้พิพาทท่ีเกิดขึ้นได ้ส่งผลให้มีการน าขอ้พิพาทเขา้สู่กระบวนการ
ของศาลยุติธรรมหรือศาลปกครอง โดยในการน าขอ้พิพาทเขา้สู่กระบวนการทางศาลนั้นใชร้ะยะเวลานานกว่าคดี
จะถึงท่ีสุด แลว้ในบางคร้ังผลของค าพิพากษาก็ไม่เป็นท่ีพอใจของคู่ความฝ่ายใดฝ่ายหน่ึง  ซ่ึงปัญหาต่าง ๆ เหล่าน้ี
อาจส่งผลกระทบต่อวงการกีฬาในประเทศไทยได ้
 จากการศึกษาพบว่า ในต่างประเทศไดมี้การน ารูปแบบการระงบัขอ้พิพาทโดยอนุญาโตตุลาการมาใชก้บั
ดา้นกีฬาโดยเฉพาะ ซ่ึงการระงบัขอ้พิพาทโดยอนุญาโตตุลาการเป็นวิธีการระงบัขอ้พิพาทโดยผูท่ี้มีความเช่ียวชาญ 
มีความเป็นกลางและมีความเป็นอิสระ อีกทั้งกระบวนการท่ีด าเนินการก็เป็นไปดว้ยความรวดเร็วมีประสิทธิภาพ 
จึงท าให้มีความเหมาะสมกบับริบททางดา้นกีฬา และท่ีส าคญัแนวทางน้ีเป็นท่ียอมรับในระดบัสากล 
 ดงันั้นผูวิ้จยัจึงขอเสนอแนวทางการระงบัขอ้พิพาททางกีฬาโดยอนุญาโตตุลาการมาปรับใชใ้ห้เหมาะสม
กบัวงการกีฬาในประเทศไทย โดยให้มีการจดัตั้งสถาบนัหรือองคก์รท่ีมีประสิทธิภาพมีบุคลากรท่ีมีความความรู้
ความเช่ียวชาญ มีความเป็นอิสระ เป็นท่ียอมรับของคนในวงการกีฬา เขา้มาท าหน้าท่ีเป็นอนุญาโตตุลาการ และ
รูปแบบการด าเนินงานมีกฎหมายหรือขอ้บงัคบัก าหนดไวอ้ย่างชดัเจน เพื่อเป็นการยกระดบัมาตรฐานของวงการ
กีฬาในประเทศให้เป็นท่ียอมรับในระดบันานาชาติต่อไป 

 
ค าส าคัญ: การระงบัขอ้พิพาททางกีฬา, อนุญาโตตุลาการ 
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ABSTRACT 
 Sports disputes are specific disputes which different from other disputes in complexity and diversity. 
Nowadays, the sports disputes that occurred in Thailand can occur in many cases and involve many sectors, such 
as disputes between Sports personnel and people involved in sports in all aspects. Disputes related to regulations, 
rules, regulations on sports supervision, or disputes related to the use of prohibited substances in sports, etc.                  
The current dispute resolution approach is carried out as set forth in the laws relating to sports regulation in 
Thailand. Sports Authority Act B.E. 2558, Professional Sports Promotion Act B.E. 2556, Sports Doping Control 
Act, B.E. 2555, Boxing Sports Act, B.E. 2542, etc. An alternative dispute resolution that is used in the course of 
action is mediation, negotiation, or reconciliation. However, the problem encountered is the resolution of disputes 
in accordance with the four legal guidelines or the guidelines mentioned above but in some cases cannot resolve 
disputes that arise. As a result, the dispute is brought into the process of the Court of Justice or the Administrative 
Court. Bringing the dispute into the court process takes longer than the final case. Sometimes the outcome of the 
judgment is not satisfactory to either party. The conflict may affect the sports industry in Thailand. 

The study found that the internationally use specific arbitration model is applicable to sports. Arbitration 
is a method of dispute resolution by experts with neutrality and independence. In addition, the process that is 
carried out is fast and efficient which is appropriate for the sports context and most importantly, this approach is 
internationally accepted. 

Therefore, the researcher would like to propose a guideline for the resolution of sports disputes by 
arbitration to be suitable for sports in Thailand. To allow the establishment of an institution or organization that 
is effective with personnel with knowledge and expertise, independent that accepted by people in the sports 
industry to be an arbitrator and the operating model has clearly defined laws or regulations. In order to raise the 
standard of sports in the country to be accepted at the international level. 
 
Keywords: Sport Dispute Resolution, Arbitration 
 

1. บทน า 
 ปัจจุบนัขอ้พิพาททางดา้นกีฬาเกิดขึ้นอยา่งมากมาย ซ่ึงไม่ไดม้าจากขอ้พิพาทท่ีเกิดจากการแข่งขนัเท่านั้น 
แต่เกิดจากหลายสาเหตุและมีบุคคลองคก์รหรือหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งท่ีหลากหลายในวงการกีฬา อาทิ ขอ้พิพาทท่ี
เก่ียวกับการคัดเลือกนักกีฬาเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันในกีฬารายการท่ีส าคัญไม่ว่าจะเป็นรายการแข่งขนัใน
ระดบัชาติหรือในระดบันานาชาติ หรือขอ้พิพาทท่ีเก่ียวกบัสัญญาระหว่างสโมสรหรือสมาคมกบันักกีฬา หรือ
ระหว่างสโมสรกับทางสมาคม ข้อพิพาทท่ีเก่ียวกับบุคลากรทางดา้นกีฬาไม่ว่าจะเป็น โค้ช ผูต้ัดสิน ผูบ้ริหาร                  
แม้กระทั้งข้อพิพาทท่ีเก่ียวกับองค์กรด้านกีฬากับองค์กรท่ีก ากับหรือส่งเสริมกีฬา ข้อพิพาทท่ีเก่ียวกับปัญหา               
ด้านความโปร่งใส ข้อพิพาทเก่ียวกับปัญหาการใช้สารกระตุ้นหรือสารตอ้งห้ามในนักกีฬา ข้อพิพาทในสิทธิ                
การจดัการแข่งขนั เป็นตน้  
 จากขอ้มูลดงักล่าวขา้งตน้พบว่า ขอ้พิพาททางการกีฬาท่ีเกิดขึ้นในประเทศไทยไดมี้การระงบัขอ้พิพาท
เกือบทุกรูปแบบ โดยเฉพาะอย่างย่ิงการระงบัขอ้พิพาททางเลือก (Alternative Dispute Resolution: ADR)  แต่ก็ยงั
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ไม่สามารถระงบัขอ้พิพาทท่ีเกิดขึ้นไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพยงัคงมีการน าขอ้พิพาทท่ีเกิดขึ้นเขา้สู่ระบบของศาล
ยุติธรรมหรือศาลปกครองแลว้แต่กรณีอยู่เป็นจ านวนมาก ซ่ึงขอ้พิพาททางกีฬาท่ีถูกน าขึ้นสู่การพิจารณาของศาล
ยุติธรรมหรือศาลปกครองนั้น เป็นกระบวนการท่ีใชร้ะยะเวลายาวนานกว่าคดีจะถึงท่ีสุด เน่ืองจากกระบวนการ
ทางศาลเป็นกระบวนการท่ีพิจารณาท่ีมีรูปแบบท่ีเคร่งครัดตอ้งเป็นไปตามท่ีกฎหมายก าหนด อีกทั้งยงัมีปริมาณคดี
ท่ีรับฟ้องและคา้งการพิจารณาเป็นจ านวนมากมาก จึงท าให้อาจส่งผลกระทบต่อวงการกีฬาไดห้ากใชร้ะยะเวลาใน
การพิจารณาคดีท่ียาวนาน1 แต่อย่างไรก็ตามยงัคงมีวิธีการระงบัขอ้พิพาทอีกหน่ึงรูปแบบท่ียงัไม่เคยน ามาใช้กบั
การระงบัขอ้พิพาททางดา้นการกีฬาในประเทศไทยมาก่อน คือ การระงบัขอ้พิพาทดว้ยวิธีการอนุญาโตตุลาการ
(Arbitration) ซ่ึงเป็นกระบวนการท่ีมีลกัษณะใกลเ้คียงกบัการระงบัขอ้พิพาททางศาล โดยวิธีการน้ีคู่กรณีจะมีสิทธิ
แต่งตั้ งบุคคลใดบุคคลหน่ึงขึ้นท าหน้าท่ีเป็นอนุญาโตตุลาการ (Arbitrator) ท่ีมีความเช่ียวชาญและมีความรู้
ความสามารถในขอ้พิพาทเร่ืองนั้น อีกทั้งมีความเป็นกลางและมีความเป็นอิสระเป็นท่ียอมรับของทั้งสองฝ่าย  
เขา้มาท าหนา้ท่ีวินิจฉยัช้ีขาดขอ้พิพาทท่ีเกิดขึ้น ซ่ึงคู่กรณีทั้งสองฝ่ายจะตอ้งน าสืบพยานหลกัฐานต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง
ต่ออนุญาโตตุลาการเพ่ือใชเ้ป็นขอ้มูลในการวินิจฉยัช้ีขาดขอ้พิพาท ความเห็นของอนุญาโตตุลาการซ่ึงแสดงออก
โดยค าช้ีขาด (Arbitral Award) มีผลผูกพนัเป็นยุติให้คู่กรณีตอ้งปฏิบติัตาม หากคู่กรณีอีกฝ่ายไม่ปฏิบติัตามค าช้ี
ขาด อีกฝ่ายมีสิทธิท่ีจะไปขอให้ศาลบงัคบัตามค าช้ีขาดได ้ซ่ึงมีความสะดวกรวดเร็วมากกว่าการฟ้องร้องขอให้

บงัคบัตามสัญญาทัว่ ๆ ไป2 
 ดงันั้น จากการท่ีจ านวนขอ้พิพาททางการกีฬาท่ีมีเพ่ิมมากขึ้นและแนวทางการระงบัขอ้พิพาทท่ียงัไม่
สามารถแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดขึ้นได ้ปัญหาดงักล่าวอาจส่งผลกระทบต่อวงการกีฬาในประเทศไทย จึงมีความจ าเป็น
อยา่งย่ิงท่ีตอ้งใชวิ้ธีการระงบัขอ้พิพาททางอนุญาโตตุลาการเฉพาะทางกีฬา (Sport-specific Arbitration) ในการมา
ระงบัขอ้พิพาทต่าง ๆ ท่ีเกิดขึ้นกบัวงการกีฬาของประเทศไทย โดยเฉพาะอย่างย่ิงขอ้พิพาทท่ีมีลกัษณะเก่ียวกบั 
การละเมิด การฝ่าฝืน กฎ ระเบียบ ข้อบังคบัต่าง ๆ ของการแข่งขนักีฬา หรือการกระท าท่ีฝ่าฝืนกฎ ระเบียบ 
ขอ้บงัคบัของหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการก ากบัดูแลดา้นกีฬา รวมไปถึงการกระท าความผิดเก่ียวกบัการใชส้าร
ตอ้งห้ามทางดา้นกีฬา ท่ีตอ้งอาศยัผูท่ี้มีความรู้ความเช่ียวชาญเขา้มาท าหน้าท่ีเป็นผูต้ดัสินช้ีขาดและใช้เวลาใน                
การด าเนินการท่ีรวดเร็วในการยุติข้อพิพาทเหล่านั้ นท่ีเกิดขึ้ น ด้วยเหตุ น้ี จึงได้เกิดแนวคิดในน าวิธีการ
อนุญาโตตุลาการมาใชร้ะงบัขอ้พิพาททางกีฬาในประเทศไทย (Sport Dispute Arbitration in Thailand) เพื่อให้เกิด
ความเช่ือมัน่แก่คู่พิพาทว่าจะได้รับความเป็นธรรมด้วยการวินิจฉัยขอ้พิพาทโดยบุคคลและสถาบนัท่ีมีความรู้ 
ความเช่ียวชาญทางดา้นกีฬาโดยเฉพาะและเป็นการยกระดบัมาตรฐานวงการกีฬาไทยให้เป็นท่ียอมรับในระดบั
สากล  
 
 
 
 

 
1  ปรีดา ม่วงมีและนภพร ทศันยันา, (2564), รูปแบบการบริหารจดัการการระงบัขอ้พิพาททางกีฬาส าหรับประเทศไทย 

MANAGEMENT MODEL ON DISPUTE RESOLUTION RELATED TO SPORTS FOR THAILAND, วารสารสังคมศาสตร์
และมานุษยวิทยาเชิงพุทธ, 6(5)(พฤษภาคม 2564), หนา้ 188-189. 

2  ศลทร คงหมานและนิวฒัน์ มลีาภ, (2558),  การระงบัขอ้พิพาททางพาณิชยน์อกศาล กรณีศึกษา การระงบัขอ้พิพาทดว้ยวิธี
อนุญาโตตุลาการ, วารสารการเมือง การบริหาร และกฎหมาย, 8 (3), หนา้ 402. 
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2. วัตถุประสงค์ 

(1) เพื่อศึกษากฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการระงบัขอ้พิพาททางการกีฬาของประเทศไทยและต่างประเทศ 
(2) เพื่อท าการวิเคราะห์สภาพปัญหาท่ีเก่ียวข้องกับแนวทางการระงับข้อพิพาททางด้านกีฬาโดย

อนุญาโตตุลาการในประเทศไทย 
(3) เพื่อเสนอแนะแนวทางการน ารูปแบบและกระบวนการอนุญาโตตุลาการมาใชใ้นการระงบัขอ้พิพาท

ทางการกีฬาในประเทศไทย 
 

3.  ปัญหาทางกฎหมายท่ีเกีย่วข้องกบัด้านกฬีาในการน าข้อพิพาทเข้าสู่กระบวนการ
อนุญาโตตุลาการและการบังคับตามค าชี้ขาด 

 กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งก ากบัดูแลหรือบริหารจดัการเก่ียวกบัวงการกีฬาในประเทศไทยนั้นประกอบดว้ย
กฎหมายส่ีฉบบั คือ พระราชบญัญติัการกีฬาแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2558 พระราชบญัญติัส่งเสริมกีฬาอาชีพ 2556 
พระราชบญัญติัควบคุมการใช้สารตอ้งห้ามทางการกีฬา พ.ศ. 2555 พระราชบญัญติักีฬามวย พ.ศ. 2542 โดยใน 
การระงบัขอ้พิพาทท่ีเก่ียวขอ้งกบัดา้นกีฬาในประเทศไทยในกฎหมายแต่ละฉบบันั้นจะเป็นการใชแ้นวทางการย่ืน
ขอ้ร้องเรียนไปท่ีการกีฬาแห่งประเทศไทยหรือหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกบักีฬาชนิดนั้น ๆ  หลงัจากนั้นก็จะด าเนินการ
เจรจา การไกล่เกล่ียขอ้พิพาทที่เกิดขึ้นหรือมีการประนีประนอมเกิดขึ้น หากไม่เป็นผลส าเร็จก็จะมีคณะกรรมการ
ดา้นต่าง ๆ เขา้มาพิจารณาตดัสินลงโทษเก่ียวกบัขอ้พิพาทท่ีเกิดขึ้น และถา้หากคู่กรณีไม่พอใจผลของค าตดัสินกจ็ะ
ด าเนินการน าขอ้พิพาทเหล่านั้นเขา้สู่กระบวนการฟ้องร้องในศาลยุติธรรมหรือศาลปกครองแลว้แต่กรณีต่อไป               
ซ่ึงสาเหตุท่ีคู่กรณีท่ีไม่พอใจผลของค าตดัสินของคณะกรรมการในชุดต่าง ๆ แลว้ไปฟ้องร้องต่อศาลยติุธรรมหรือ
ฟ้องร้องต่อศาลปกครองตามแต่ผลของค าตดัสินนั้น การท่ีกฎหมายทั้ง 4 ฉบบัไม่ไดเ้ปิดช่องให้มีการระงบัขอ้
พิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการได ้เช่น ในประเทศแคนาดามีกฎหมาย Physical Activity and Sport Act, 
SC 2003 ท่ีเป็นกฎหมายในการก ากบัดูแลกิจการดา้นกีฬาและก าหนดให้มีการจดัตั้งการระงบัขอ้พิพาทกีฬาแห่ง

แคนาดา (Sport Dispute Resolution Centre of Canada: SDRCC)3 ส าหรับข้อจ ากัดของกฎหมายทั้ง 4 ฉบับใน              
การน ารูปแบบการระงบัขอ้พิพาททางกีฬาโดยอนุญาโตตุลาการมาปรับใชมี้ดงัน้ี 

1) พระราชบญัญติัการกีฬาแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2558 
 ในทุกกรณีหากมีขอ้พิพาทเกิดขึ้นตามพระราชบญัญติัน้ีหากนายทะเบียน (ผูว่้าการการกีฬาแห่ง

ประเทศไทย) มีค  าส่ังประการไดไ้ปแลว้ ผูท่ี้ไดรั้บผลกระทบจากค าส่ังหรือค าตดัสิน ค าวินิจฉยัหรือค าส่ังช้ีขาดนั้น 
คือ สมาคมกีฬา นักกีฬา หรือบุคลากรทางการกีฬาท่ีเก่ียวขอ้งกบัขอ้พิพาท มีสิทธิอุทธรณ์ค าส่ังเหล่านั้นไดต้่อ
คณะกรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทย โดยท าเป็นหนงัสือยื่นต่อนายทะเบียนภายในเวลาท่ีก าหนดและให้นาย
ทะเบียนส่งหนงัสืออุทธรณ์ต่อไปยงัคณะกรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทยและให้คณะกรรมการวินิจฉัย หาก
คณะกรรมการวินิจฉยัขออุทธรณ์เป็นท่ีเรียบร้อยแลว้ให้ถือว่า ค าวินิจฉยัของคณะกรรมการให้เป็นท่ีสุดตามมาตรา 
54 วรรคห้า และวรรคหก แห่งพระราชบญัญติัฉบบัน้ี  

 ดงันั้นจะเห็นไดว่้ามาตรา 54 วรรคห้า และวรรคหกของพระราชบญัญติัฉบบัน้ีไดก้ าหนดไวแ้ลว้ว่า
หากมีการอุทธรณ์ค าตดัสินขอ้พิพาทของนายทะเบียนให้ถือว่าค าวินิจฉัยของคณะกรรมการท่ีเป็นสุด คู่ความท่ี

 
3  Sport Dispute Resolution Centre of Canada (SDRCC), About-history, เขา้ถึงไดจ้าก http://www.crdsc-sdrcc.ca/eng/about-

history,  เมื่อวนัท่ี 22 มถิุนายน พ.ศ. 2564 
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ไดรั้บผลกระทบจากค าตดัสินไม่สามารถน าไปด าเนินการต่อไปได ้ซ่ึงในทางปฏิบติัผูท่ี้ไดรั้บความเสียหายหรือ  
ไม่ไดรั้บความเป็นธรรมจากค าตดัสินเหล่านั้นก็จะน าค าส่ังหรือค าตดัสินนั้นไปฟ้องต่อศาลปกครองให้มีการเพิก
ถอนค าส่ังนั้น หรืออีกกรณีก็อาจจะน าขอ้พิพาทท่ีเกิดขึ้นไปฟ้องร้องต่อศาลยติุธรรมต่อไป 

2) พระราชบญัญติัส่งเสริมกีฬาอาชีพ พ.ศ. 2556 
นักกีฬาอาชีพหรือบุคลากรกีฬาอาชีพ หากเห็นว่าไม่ไดรั้บความเป็นธรรมอนัเน่ืองจากการกระท า

ของสโมสรกีฬาอาชีพหรือสมาคมกีฬาอาชีพซ่ึงตนสังกดัหรืออยู่ในความดูแลให้ผูน้ั้นมีสิทธิร้องทุกข์ต่อนาย
ทะเบียน และให้นายทะเบียนเสนอเร่ืองร้องทุกขต์่อคณะกรรมการพิจารณาเร่ืองร้องทุกข ์เพื่อท าหน้าท่ีไกล่เกล่ีย
หรือพิจารณาวินิจฉัยเร่ืองร้องทุกข ์ซ่ึงหากนกักีฬาอาชีพ บุคลากรกีฬาอาชีพ สโมสรกีฬาอาชีพ หรือสมาคมกีฬา
อาชีพไม่พอใจในค าวินิจฉัยของคณะกรรมการพิจารณาเร่ืองร้องทุกข์  มีสิทธิอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการได้ตาม
มาตรา 34 แห่งพระราชบญัญติัฉบบัน้ี 

ดงันั้นพระราชบญัญติัส่งเสริมกีฬาอาชีพ พ.ศ. 2556 ก าหนดว่านักกีฬาอาชีพ บุคลากรกีฬาอาชีพ 
สโมสรกีฬาอาชีพ หรือสมาคมกีฬาอาชีพ หากไม่พอใจในค าวินิจฉัยในผลการตัดสินก็สามารถอุทธรณ์ต่อ
คณะกรรมการได ้แต่หากผลอุทธรณ์ท่ีไดย้งัไม่เป็นท่ีพอใจอีก ในพระราชบญัญติัและระเบียบน้ีก็มิไดก้ล่าวไวว่้า
จะตอ้งด าเนินการต่ออย่างไร ซ่ึงในทางปฏิบติันกักีฬาอาชีพ บุคลากรกีฬาอาชีพ สโมสรกีฬาอาชีพ หรือสมาคม
กีฬาอาชีพก็จะน า ข้อพิพาทท่ีเกิดขึ้ นไปฟ้องต่อศาลยุติธรรมหรือศาลปกครองต่อไปแล้วแต่กรณีต่อไป                      
ซ่ึงพระราชบญัญติัก็ยงัมิไดเ้ปิดช่องให้มีการระงบัขอ้พิพาททางดา้นกีฬาแต่อยา่งใด 

3) พระราชบญัญติัควบคุมการใชส้ารตอ้งห้ามทางการกีฬา พ.ศ. 2555 
 นกักีฬา หรือบุคคลซ่ึงสนบัสนุนการกีฬา ไดรั้บค าส่ังลงโทษจากการกีฬาแห่งประเทศไทยในเร่ืองท่ี
เก่ียวกับการใช้สารต้องห้าม และไม่พอใจค าส่ังลงโทษนั้น ให้ผูน้ั้นมีสิทธิอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการวินิจฉัย
อุทธรณ์ได ้ให้คณะกรรมการวินิจฉัยอุทธรณ์มีอ านาจพิจารณาและวินิจฉยัค าส่ังลงโทษของการกีฬาแห่งประเทศ
ไทย ตามหลกัเกณฑ์วิธีการ และเง่ือนไขท่ีคณะกรรมการประกาศก าหนดคณะกรรมการวินิจฉัยอุทธรณ์ตอ้ง
วินิจฉยัอุทธรณ์ให้แลว้เสร็จ ค าวินิจฉยัของคณะกรรมการวินิจฉยัอุทธรณ์ให้เป็นท่ีสุด 
 ดังนั้ น พระราชบัญญัติควบคุมการใช้สารต้องห้ามทางการกีฬา พ.ศ. 2555 และประกาศของ
คณะกรรมการควบคุมการใช้สารตอ้งห้าม ก็เป็นกฎหมายอีกหน่ึงฉบบัท่ียงัไม่เปิดโอกาสให้น าค าวินิจฉัยเขา้สู่
กระบวนการอนุญาโตตุลาการได ้โดยให้ถือว่าค าวินิจฉยัของคณะกรรมการวินิจฉยัอุทธรณ์ให้เป็นท่ีสุด 

4) พระราชบญัญติักีฬามวย พ.ศ. 2542 
 ส าหรับข้อพิพาทของตามพระราชบัญญัติน้ี เช่น กรณีผู ้ฝึกสอน ผู ้ตัดสินหรือหัวหน้าค่ายได้                         
จดทะเบียน หรือสนามมวยท่ีไดใ้บอนุญาตหรือผูท่ี้ไดรั้บอนุญาตจดัการแข่งขนัมวย ถูกเพิกถอนทะเบียนเป็น                     
การชัว่คราว ถูกเพิกถอนทะเบียนถูกส่ังพกัใชใ้บอนุญาตหรือถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาต แลว้แต่กรณีมีสิทธิอุทธรณ์
ต่อคณะกรรมการได้โดยยื่นเป็นหนังสือต่อนายทะเบียน และให้นายทะเบียนเสนอหนังสืออุทธรณ์ต่อ
คณะกรรมการ ค าวินิจฉยัของคณะกรรมการให้เป็นท่ีสุด  
 ดงันั้นตามพระราชบญัญติักีฬามวย พ.ศ. 2542 หากเกิดมีขอ้พิพาทหรือประเด็นปัญหาท่ีเกิดขึ้นและมี
ผลค าตดัสินออกมา หากเห็นว่าผูเ้สียประโยชน์จากค าตดัสินสามารถยื่นอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการ และค าวินิจฉยั
ของคณะกรรมการให้เป็นท่ีสุด จึงแสดงให้เห็นไดว่้าพระราชบญัญติัฉบบัก็มีลกัษณะเช่นเดียวกบัพระราชบญัญติั
ทั้งสามฉบบัขา้งตน้ท่ีมิไดเ้ปิดโอกาสผูท่ี้ไม่พอใจในค าตดัสินสามารถน าวิธีการระงบัขอ้พิพาททางเลือกดงัเช่น
วิธีการอนุญาโตตุลาการได ้
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 ส่วนในเร่ืองของการบงัคบัตามค าวินิจฉัยช้ีขาดของอนุญาโตตุลาการเม่ือมีค าช้ีขาด (Award) ประการใด
แลว้ ยอ่มมีผลผกูพนัเป็นยติุให้คู่กรณีตอ้งปฏิบติัตามทนัทีหากไม่ปฏิบติัตามคู่กรณีฝ่ายท่ีประสงคจ์ะให้ปฏิบติัตาม
ค าช้ีขาดตอ้งด าเนินการย่ืนค าร้องขอให้ศาลบงัคบัตามค าช้ีขาดต่อไป ซ่ึงการขึ้นค าร้องขอให้ศาลบงัคบัตามค าช้ี
ขาดของอนุญาโตตุลาการมีความสะดวกรวดเร็วมากกว่าการฟ้องร้องขอให้บงัคบัตามสัญญาทัว่ไป เน่ืองจาก
หลกัเกณฑ์ท่ีศาลใชใ้นการตดัสินว่าจะบงัคบัหรือปฏิเสธ ไม่บงัคบัให้ตามค าช้ีขาดนั้น ก าหนดไวอ้ย่างชดัเจนใน
กฎหมายว่ามีกรณีใดบา้ง ซ่ึงกรณีท่ีกฎหมายก าหนดให้ค  าช้ีขาดอาจถูกปฏิเสธการบงัคบัค่อนขา้งมีอยู่อย่างจ ากดั
เพียงไม่ก่ีกรณี โดยระบบอนุญาโตตุลาการดา้นกีฬาของประเทศไทยในเร่ืองท่ีเก่ียวกบัค าช้ีขาดอาจด าเนินการใน
ลกัษณะเดียวกนักบั Sport Dispute Resolution Center of Canada (SDRCC) ของ ประเทศแคนาดาว่าถา้คู่กรณีฝ่าย
ท่ีตอ้งรับผิดไม่ปฏิบติัตามสัญญาอนุญาโตตุลาการหรือค าช้ีขาดของอนุญาโตตุลาการ คู่กรณีฝ่ายท่ีเสียหายมีสิทธิ
ร้องขอให้ศาลรับรองหรือบงัคบัตามค าช้ีขาด   เม่ือศาลรับรองค าช้ีขาดหรือสัญญาอนุญาโตตุลาการหรือค าช้ีขาด 
สัญญาหรือค าช้ีขาดนั้นเป็นอนับงัคบัได ้ซ่ึงมีผลเท่ากบัศาลไดส้ละอ านาจในการพิจารณาขอ้พิพาทนั้นแลว้   
  

4.  ปัญหาโครงสร้างและรูปแบบของการจัดตั้งอนุญาโตตุลาการด้านกฬีาในประเทศไทย 
รูปแบบการจัดตั้งอนุญาโตตุลาการประกอบด้วยสองรูปแบบ คือ  อนุญาโตตุลาการท่ีใช้สถาบัน 

(Institutional Arbitration) เป็นสถาบนัท่ีให้บริการทางดา้นอนุญาโตตุลาการ และรูปแบบอนุญาโตตุลาการท่ีไม่ใช่
สถาบัน (Ad hoc arbitration) โดยในการระงับข้อพิพาททางด้านกีฬาจากการท่ีได้ท าการศึกษามาพบว่ามี
อนุญาโตตุลาการดา้นกีฬาระดบัโลกหรืออนุญาโตตุลาการดา้นกีฬาระหว่างประเทศ คือ ศาลอนุญาโตตุลาการดา้น
กีฬา (Court of Arbitration for Sport: CAS) เป็นองคก์รท่ีมีอ านาจและหน้าท่ีในการระงบัขอ้พิพาทเฉพาะทางดา้น

กีฬาระหว่างประเทศ4  ส่วนในระบบอนุญาโตตุลาการดา้นกีฬาในประเทศต่าง ๆ  อาจแบ่งไดอ้อกเป็น 2 รูปแบบ 
คือ สถาบนัอนุญาโตตุลาการพาณิชยท่ี์มีเขตอ านาจระงบัขอ้พิพาททางดา้นกีฬาซ่ึงเป็นสถาบนัอนุญาโตตุลาการใน
การระงับข้อพิพาทในเชิงพาณิชย์แต่มีแขนงหรือแผนกหน่ึงท่ีเป็นการระงับข้อพิพาทด้านกีฬา สถาบัน
อนุญาโตตุลาการเฉพาะดา้นกีฬา ท่ีจดัตั้งขึ้นมาเพ่ือระงบัขอ้พิพาททางดา้นกีฬาแต่เพียงอยา่งเดียวเท่านั้น  

ในส่วนของรูปแบบโครงสร้างและการบริหารงานในการจดัตั้งอนุญาโตตุลาการดา้นกีฬาขึ้นในประเทศ
ไทยควรใช้ในรูปแบบของสถาบนัในการด าเนินการ แต่เป็นลกัษณะในสถาบนัท่ีมีความรู้ความเช่ียวชาญความ
เฉพาะดา้นจดัตั้งเป็นสถาบนัอนุญาโตตุลาการการกีฬาประเทศไทย อยู่ภายใตก้ารก ากบัดูแลของการกีฬาแห่ง
ประเทศไทย (กกท) ตามพระราชบญัญติัการกีฬาแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2558 (หรือกรณีท่ีมีการแกไ้ขปรับปรุงให้
การระงับข้อพิพาทโดยใช้อนุญาโตตุลาการ) เพราะ กกท. เป็นหน่วยงานท่ีรับผิดชอบก ากับและควบคุมดูแล
ทางดา้นกีฬาทีเป็นท่ียอมรับในแวดวงของวงการกีฬาไทย  โดยมีกระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬาเป็นหน่วยงาน
ควบคุมดูแลอีกขั้นหน่ึง  ส่วนงบประมาณสนบัสนุน ไดรั้บเงินอุดหนุนของการกีฬาแห่งประเทศไทยในการให้
งบประมาณสนบัสนุน ซ่ึงมีลกัษณะเช่นเดียวกบัประเทศ แคนาดามีกลไกระงบัขอ้พิพาททางดา้นกีฬาทั้งระดบัรัฐ
และสหพนัธรัฐ โดยมีส านักงานระงบัขอ้พิพาททางด้านกีฬา คือ ศูนยร์ะงบัขอ้พิพาทกีฬาแห่งแคนาดา (Sport 
Dispute Resolution Centre of Canada : SDRCC) ซ่ึงมีหน่วยงานท่ีรับผิดชอบดา้นกีฬาเป็นการเฉพาะ คือ Sport 
Canada มีอ านาจและหนา้ท่ีเก่ียวกบัการระงบัขอ้พิพาทดา้นกีฬามีสถานะเป็นนิติบุคคล  ท่ีไม่แสวงหาก าไร ไดรั้บ

 
4  พรพล เทศทอง, (2562), ศาลอนุญาโตตุลาการกีฬา, เขา้ถึงไดจ้าก https://www.bangkokbiznews.com/blog/detail/647534  (เขา้ถึง

เมื่อ 20 พฤษภาคม 2564) 
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การอุดหนุนงบประมาณจากองค์การกีฬาแห่งแคนาดา (Sport Canada)  อีกทั้งมีสถานะเป็นสถาบันอนุญาโต                 

ตุลาการดา้นกีฬาแห่งชาติ5 
ส าหรับขอ้พิพาทที่สามารถน าเขา้สู่กระบวนการของสถาบนัอนุญาโตตุลาการดา้นกีฬาของประเทศไทย

ไดน้ั้นขอ้พิพาทอนัเกิดจากการกระท าอนัเป็นการละเมิด ฝ่าฝืน กฎ กติกา ระเบียบการแข่งขนัรวมทั้ง กฎ วินัย 
ขอ้บงัคบัของนกักีฬาในแต่ละประเภทกีฬา รวมทั้งการกระท าผิดวินยัของบุคลากรทางดา้นการกีฬาโคช้ ผูต้ดัสิน 
หรือการกระท าผิดของผูบ้ริหารองคก์รกีฬา อีกทั้งเป็นขอ้พิพาทท่ีการละเมิด ฝ่าฝืน ท าผิดกฎ ระเบียบ ขอ้บงัคบั
ของสมาคมกีฬาแต่ละชนิดหรือการกีฬาแห่งประเทศไทย และขอ้พิพาทท่ีเก่ียวกบัสิทธิในการเขา้ร่วมการแข่งขนั
ในรายการต่าง ๆ ขอ้พิพาท การกระท าผิดโดยการฝ่าฝืนใช้หรือให้การสนับสนุนการสารตอ้งห้ามทางการกีฬา 
(Doping) หรือใชวิ้ธีการอนัเป็นการตอ้งห้าม ตามท่ีองคก์รต่อตน้การใชส้ารตอ้งห้ามโลกไดมี้ออกกฎและระเบียบ
ว่า ดว้ยการต่อตา้นการใชส้ารตอ้งห้ามโลก 

ดงันั้นในการจดัตั้งสถาบนัอนุญาโตตุลาการดา้นกีฬาของประเทศไทย ภายใตก้ารก ากบัดูแลของการกีฬา
แห่งประเทศไทย จะเป็นบทบาทส าคญัต่อกลไกการพฒันาและเพ่ิมประสิทธิภาพกระบวนการระงบัขอ้พิพาทดา้น
กีฬาของประเทศไทยเป็นอยา่งมาก เพราะการมีสถาบนัอนุญาโตตุลาการท่ีมีความเป็นกลาง มีการบริหารจดัการท่ี
ดีมีประสิทธิภาพ การด าเนินงานท่ีโปร่งใส รวมไปถึงการก าหนดข้อบังคบัของสถาบันท่ีทันสมัยเป็นสากล 
สามารถเอ้ืออ านวยให้การด าเนินกระบวนพิจารณาเป็นไปดว้ยความสะดวก รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ มีการ
ให้บริการในดา้นต่าง ๆ และบุคลากรมีความพร้อมทั้งในส่วนความรู้ความสามารถในการด าเนินกระบวนการ
อนุญาโตตุลาการ และมีความพร้อมเช่ียวชาญทั้งดา้นภาษาและเทคโนโลยี ย่อมส่งผลถึงความมีช่ือเสียงเป็นท่ี
ยอมรับในระดบัประเทศและในระดบันานาชาติต่อไป 
 

5. ปัญหาองค์คณะและคุณสมบัติผู้ท าหน้าท่ีอนุญาโตตุลาการด้านกฬีา 
  จากท่ีไดท้  าการศึกษาพบว่าในการอนุญาโตตุลาการจะตอ้งมีบุคคลหน่ึงหรือหลายคนท่ีคู่กรณีเลือกขึ้นมา
เพ่ือท าหน้าท่ีพิจารณาช้ีขาดขอ้พิพาทของตน ซ่ึงเรียกว่าอนุญาโตตุลาการ กล่าวคืออนุญาโตตุลาการจะท าหน้าท่ี
ในการตดัสินขอ้พิพาท (judge) ให้แก่คู่กรณี อนุญาโตตุลาการนั้นจะตอ้งเป็นบุคคลภายนอกคือ ตอ้งไม่ใช่ฝ่ายใด
ฝ่ายหน่ึงท่ีเป็นคู่พิพาท และอนุญาโตตุลาการตอ้งท าหนา้ท่ีอยา่งอิสระและเป็นกลางในการพิจารณาช้ีขาดขอ้พิพาท
โดยมิใช่ตวัแทนของคู่กรณีฝ่ายหน่ึงฝ่ายใด แมแ้ต่ฝ่ายท่ีแต่งตั้งตนให้ท าหน้าท่ีดงักล่าว กรณีดงักล่าวน้ีถือเป็น
จุดเด่นประการหน่ึงของการอนุญาโตตุลาการ เน่ืองจากในการด าเนินการระงบัขอ้พิพาทโดยการฟ้องคดีต่อศาล
นั้นคู่กรณีไม่สามารถเลือกบุคคลเขา้มาท าหน้าท่ีช้ีขาดขอ้พิพาทได ้แต่การอนุญาโตตุลาการนั้นคู่กรณีสามารถ
เลือกบุคคลเขา้มาท าหน้าท่ีช้ีขาดขอ้พิพาทได ้โดยคู่กรณีสามารถเลือกบุคคลท่ีตนเห็นว่ามีคุณสมบติัเหมาะสม                
มีความรู้ ความเขา้ใจเก่ียวกบัสภาพขอ้พิพาท ซ่ึงจะท าให้สามารถตดัสินขอ้พิพาทไดอ้ย่างถูกตอ้ง เหมาะสมและ

เป็นธรรม6 ซ่ึงในการจดัตั้งอนุญาโตตุลาการด้านกีฬาในประเทศไทยควรท่ีจะตอ้งมีการก าหนดองค์คณะและ
คุณสมบติัของผูท่ี้จะเขา้มาท าหนา้ท่ีเป็นอนุญาโตตุลาการให้ชดัเจนเช่นเดียวกบัต่างประเทศ 

 
5  Sport Dispute Resolution Centre of Canada (SDRCC), About-mission, เขา้ถึงไดจ้าก http://www.crdsc-sdrcc.ca/eng/about-

mission, เมื่อวนัท่ี 22 มิถุนายน พ.ศ. 2564 
6  สรวิศ ลิมปรังษี. (2545). อนุญาโตตุลาการตามกฎหมายใหม่กับการระงับข้อพิพาท. กรุงเทพฯ: เฟิร์สพบัลิชช่ิง, หนา้ 8-9. 
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  ในประเทศสหราชอาณาจักรได้มีการก าหนดองค์คณะอนุญาโตตุลาการท่ีท าการตัดสินช้ีขาด 
ประกอบดว้ยอนุญาโตตุลาการจ านวน หน่ึงคน หรือสามคน แลว้แต่กรณี โดยไดรั้บการแต่งตั้งจากผูอ้  านวยการ
ส านกัระงบัขอ้พิพาทดา้นกีฬาแห่งสหราชอาณาจกัร เวน้แต่คู่พิพาทจะมีการก าหนดไวเ้ป็นอย่างอื่น ซ่ึงการเสนอ

ช่ือแต่งตั้งองค์คณะอนุญาโตตุลาการของคู่ความนั้นให้เป็นไปตามท่ีกฎหมายก าหนด7 ส่วนพระราชบัญญัติ
อนุญาโตตุลาการ พ.ศ. 2545 ไดก้ าหนดองคค์ณะของอนุญาโตตุลาการ คือ คณะอนุญาโตตุลาการหน่ึงจะตอ้งมี
จ านวนอนุญาโตตุลาการเลขคี่ เช่น จ านวน 3 คน หรือ 5 คน เป็นต้น หากในกรณีท่ีคู่พิพาทก าหนดจ านวน
อนุญาโตตุลาการเป็นเลขคู่ ให้อนุญาโตตุลาการเหล่านั้นร่วมกนัตั้งอนุญาโตตุลาการเพ่ิมอีกหน่ึงคนและให้เป็น
เป็นประธานคณะอนุญาโตตุลาการ ในกรณีท่ีคู่พิพาทไม่สามารถตกลงก าหนดจ านวนอนุญาโตตุลาการไดน้ั้น                

ให้มีอนุญาโตตุลาการเพียงคนเดียวในการตดัสินช้ีขาด8  ดงันั้นในการก าหนดองคค์ณะอนุญาโตตุลาการ จ านวน
อนุญาโตตุลาการ จะตั้งคนเดียวหรือหลายคนก็ได ้หากเป็นการแต่งตั้งในกรณีท่ีคู่พิพาทตกลงกนัไดใ้ห้เสนอช่ือให้
ประธานสถาบนัเป็นผูแ้ต่งตั้งหรือในกรณีท่ีคู่พิพาทตกลงกนัไม่ไดใ้ห้ประธานสถาบนัเป็นผูแ้ต่งตั้งและจดัท าเป็น
ขอ้บงัคบัหรือกฎหมายอยา่งชดัเจน 
  ส าหรับคุณสมบัติผู ้ท่ี เข้ามาท าหน้าท่ีเป็นอนุญาโตตุลาการต้องมีความรู้ ความเ ช่ียวชาญและ
ประสบการณ์ในดา้นกีฬาและตอ้งไม่มีประโยชน์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัคู่พิพาททั้งสองฝ่ายและท่ีส าคญัตอ้งมีความเป็น
อิสระและเป็นกลาง เป็นท่ียอมรับของบุคลากรในวงการกีฬาของประเทศไทย  
 

6. สรุป 
พระราชบญัญติัทั้ง 4 ฉบบัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการก ากบัดูแลกีฬาของประเทศไทยมิไดเ้ปิดช่องหรือบญัญติั

กฎหมายไวใ้ห้สามารถน าขอ้พิพาทที่ไม่สามารถระงบัไดด้ว้ยกระบวนการภายในเขา้สู่ระบบอนุญาโตตุลาการได ้
ดงันั้นจึงตอ้งมีการแกไ้ขกฎหมาย ผูวิ้จยัจึงขอเสนอให้มีการแกไ้ขกฎหมายพระราชบญัญติัการกีฬาแห่งประเทศ 
พ.ศ. 2558 ให้มีการน ารูปแบบของอนุญาโตตุลาการมาระงบัขอ้พิพาทท่ีเกิดขึ้นกบัดา้นกีฬาได ้เน่ืองจากก าหนด
หลกัเกณฑ์เก่ียวกบัการจดทะเบียนจดัตั้งสมาคมกีฬา เพ่ือให้สมาคมท่ีมีวตัถุประสงค์ในการด าเนินกิจกรรมท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการกีฬาสามารถจดทะเบียนจดัตั้งเป็นสมาคมกีฬาได ้รวมทั้งเป็นกฎหมายท่ีก าหนดหลกัเกณฑ์และ
มาตรการในการก ากบัดูแลการด าเนินการของสมาคมกีฬาและการกระท าการต่าง ๆ ของคณะกรรมการสมาคม
กีฬาและกรรมการสมาคมกีฬา เพื่อให้การก ากบัดูแลการด าเนินการของสมาคมกีฬาและการด าเนินกิจกรรมท่ี
เก่ียวข้องกับการกีฬามีประสิทธิภาพย่ิงขึ้น รวมไปถึงแก้ไขกฎหมายในพระราชบัญญติักีฬาอาชีพ พ.ศ. 2556 
เน่ืองจากเป็นกฎหมายท่ีก าหนดมาตรฐานดา้นต่าง ๆ เก่ียวกับกีฬาอาชีพให้สอดคล้องกับสากล เพื่อยกระดบั
มาตรฐานการกีฬาอาชีพในประเทศไทย และเพื่อคุม้ครองช่วยเหลือ ส่งเสริม สนบัสนุน และพฒันานกักีฬาอาชีพ 
บุคลากรกีฬาอาชีพ และผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบักีฬาอาชีพ และมีการการจดัตั้งสถาบนัอนุญาโตตุลาการดา้นกีฬาของ
ประเทศไทย ภายใตก้ารก ากบัดูแลของการกีฬาแห่งประเทศไทย รวมไปถึงตอ้งมีการก าหนดแนวทางในการหา
บุคคลท่ีมีความสามารถและมีความรอบรู้เก่ียวกบัวงการกีฬาเขา้มาท าหน้าท่ีเป็นองคค์ณะอนุญาโตตุลาการท่ีท า
หนา้ท่ีในการตดัสินช้ีขาดท่ีชดัเจน มีความรู้ความเช่ียวชาญ มีความเป็นกลางและมีความเป็นอิสระ 

 

 
7  Article 6.1 Arbitration Rules of Sport Resolution (UK) 
8  มาตรา 11 พระราชบญัญติัอนุญาโตตุลาการ พ.ศ. 2545 
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7. ข้อเสนอแนะ 
 จากการท่ีไดศึ้กษาในเร่ืองอนุญาโตตุลาการและการน าอนุญาโตตุลาการมาใชร้ะงบัขอ้พิพาทดา้นกีฬาใน
ต่างประเทศ หากจะมีการระงบัขอ้พิพาททางดา้นกีฬาโดยอนุญาโตตุลาการในประเทศไทยผูวิ้จยัมีขอ้เสนอแนะใน
การด าเนินการ ดงัต่อไปน้ี 

1) แกไ้ขพระราชพระบญัญติัการกีฬาแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2558 โดยเพ่ิมเติมบทบญัญติัในหมวดท่ี 6 
สมาคมกีฬา ส่วนท่ี 4 การก ากบัดูแลสมาคมกีฬา มาตรา 88/1 บญัญติัว่า “ภายใตบ้ทบญัญติัน้ีหากเกิดขอ้พิพาทอ่ืน
ใดระหว่าง สมาคมกีฬา  กบั บุคลากรกีฬาก็ดี  ขอ้พิพาทท่ีเกิดขึ้นระหว่าง สมาคมกีฬา  กบั สมาชิกสมาคมกีฬาก็ดี 
ขอ้พิพาทระหว่างนักกีฬา กบั บุคลากรกีฬาก็ดี ขอ้พิพาทท่ีเก่ียวขอ้งกบั กฎ ระเบียบ ขอ้บงัคบั ค  าส่ังประกาศท่ี
เก่ียวขอ้งกบัดา้นการกีฬาหรือสมาคมกีฬานั้น จะตอ้งระงบัขอ้พิพาทโดยกระบวนการภายในสมาคมกีฬานั้นก่อน 
หากไม่สามารถหาขอ้ยติุได ้ให้ขอ้พิพาทเหล่านั้นเขา้สู่กระบวนการอนุญาโตตุลาการของสถาบนัอนุญาโตตุลาการ
ดา้นกีฬา หากสมาคมหรือบุคลากรทางกีฬาใดน าขอ้พิพาทไปฟ้องต่อศาลโดยไม่ผ่านกระบวนการอนุญาโตตุลา
การของสถาบนัอนุญาโตตุลาการดา้นกีฬาก่อน สมาคมหรือบุคลากรนั้นจะพน้จากการเป็นสมาชิกภาพทนัที รวม
ไปถึงอาจมีการแกไ้ขพระราชบญัญติัท่ีเก่ียวขอ้งกับดา้นกีฬาทั้งสามฉบบัให้มีความสอดคลอ้งกบัพระราชบญัญติั
การกีฬาแห่งประเทศไทย 

2) จัดท าข้อบังคับสถาบันอนุญาโตตุลาการด้านกีฬาของประเทศไทยด าเนินการจัดท าข้อบังคับ
อนุญาโตตุลาการการกีฬาแห่งประเทศไทย โดยอาศยัอ านาจตามพระราชบญัญติัการกีฬาแห่งประเทศไทย พ.ศ. 
2558 ไวใ้ช้เป็นหลักเกณฑ์ในการด าเนินการท่ีเก่ียวกับการระงับข้อพิพาท โดยมีรายละเอียดในเร่ืองต่าง ๆ 
ยกตวัอย่าง ดงัต่อไปน้ี  บททัว่ไป เขตอ านาจในการพิจารณา กระบวนการและวิธีการระงบัขอ้พิพาททางการกีฬา 
คณะอนุญาโตตุลาการ อ านาจหน้าท่ีของคณะอนุญาโตตุลาการ กระบวนการพิจารณาของอนุญาโตตุลาการ                     
ค าช้ีขาด การรักษาความลบั ค่าธรรมเนียม เป็นตน้ 

3) ก าหนดโครงสร้างการบริหารให้มีความชดัเจน โดยโครงสร้างการบริหารอาจแบ่งออกเป็น 5 ระดบั 
ไดแ้ก่ ระดบันโยบาย (คณะกรรมการสถาบนั) ผูบ้ริหารระดบัสูง (ผูอ้  านวยการ) ผูบ้ริหาร ระดบักลาง (เลขานุการ) 
ผูบ้ริหารระดับต้น (หัวหน้างาน) และผูป้ฏิบัติงาน รวมไปถึงมีคณะกรรมการตรวจสอบและควบคุมภายใน 
คณะกรรมการดา้นก ากบัดูแลกิจการท่ีดี  เพ่ือให้การบริหารงานหรือการจดัการมีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น 

4) การก าหนดคุณสมบติัพิเศษเฉพาะอย่างใดอย่างหน่ึงหรือหลายอย่างรวมกนัของผูท่ี้เขา้มาท าหน้าท่ี
เป็นองคค์ณะอนุญาโตตุลาการ โดยมีคุณสมบติัต่าง ๆ เช่น มีประสบการณ์เก่ียวกบัการระงบัขอ้พิพาท มีความรู้
และประสบการณ์เก่ียวกบัระบบกีฬาของประเทศไทยและในระดบันานาชาติ มีประสบการณ์ดา้นกีฬาระดบัชาติ
หรือภูมิภาค มีความรู้เก่ียวกบัการบริหารองคก์ร ทรัพยากรบุคคล และการเงิน เป็นตน้  
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บทคัดย่อ 
 งานวิจัยเร่ืองน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาปัญหากฎหมายในการด าเนินคดีอาญาของพนักงานอยัการ                
ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา โดยการศึกษาหลกัเกณฑแ์ละอ านาจในการใชดุ้ลพินิจในการฟ้อง
คดีอาญา การถอนฟ้องคดีอาญา และการไม่ให้ปล่อยตวัผูต้อ้งหาชัว่คราวของพนกังานอยัการ เน่ืองเป็นส่วนหน่ึง
ของการด าเนินคดีอาญาต่างประเทศ เพ่ือน ามาวิเคราะห์ถึงแนวทางในการปรับปรุงแกไ้ขในปัญหากฎหมายใน 
การด าเนินคดีอาญาของพนกังานอยัการ ตามประมวลกฎหมายวธีิพิจารณาความอาญาท่ีเหมาะสมกบัประเทศไทย 
 ผลการศึกษาพบวา่ พนกังานอยัการซ่ึงเป็นเจา้พนกังานของรัฐ ซ่ึงมีอ านาจและหนา้ท่ีท่ีจะด าเนินคดีแทน
รัฐ โดยอ านาจในการใชดุ้ลพินิจสัง่ฟ้องหรือสั่งไม่ฟ้องคดีอาญาต่อศาล อีกทั้งยงัสามารถใชดุ้ลพินิจในการสั่งถอน
ฟ้องคดีอาญาท่ีไดมี้การสัง่ฟ้องไปแลว้ และยงัมีอ านาจในการใชดุ้ลพินิจในการพิจารณาสัง่ใหป้ล่อยหรือไม่ปล่อย
ตวัผูต้อ้งหาในชั้นก่อนฟ้องได ้โดยผูต้อ้งหาไม่สามารถอุทธรณ์ค าสัง่ได ้ซ่ึงหากพนกังานอยัการใชดุ้ลพินิจดงักล่าว
ไปโดยมิชอบ อาจก่อใหเ้กิดความกระทบกระเทือนต่อความยติุธรรม และความสงบเรียบร้อยของสงัคม เน่ืองจาก
ส่งผลต่อสิทธิและเสรีภาพของประชาชน ซ่ึงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 143 มาตรา 35 มิได้
วางหลกัเกณฑ์ในการใช้ดุลพินิจของพนักงานอยัการ และมาตรา 108/1 การใช้ดุลพินิจของพนักงานอยัการมี              
ความเด็ดขาดไม่สามารถอุทธรณ์ได ้
 จากการศึกษาในประเด็นปัญหาขา้งตน้ จึงเสนอแนวทางในการแกไ้ขปรับปรุงประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญา มาตรา 143 มาตรา 35 และมาตรา 108/1 ในส่วนท่ีเก่ียวกบัการใชอ้  านาจในการใชดุ้ลพินิจใน
การสัง่ไม่ฟ้องคดีอาญาของพนกังานอยัการ การถอนฟ้อง และการสัง่ไม่ใหป้ระกนัตวั โดยในมาตราดงักล่าวไม่ได้
ก าหนดหลกัเกณฑ์ท่ีชัดเจนไว ้อีกทั้ งตามระเบียบส านักงานอยัการสูงสุดนั้นมิได้มีฐานะเป็นบทบัญญติัแห่ง
กฎหมาย จึงเห็นควรมีการวางหลกักฎหมายเก่ียวกบัการใชดุ้ลพินิจในประเด็นดงักล่าวบญัญติัเป็นหลกัเกณฑ์
ภายใตบ้ทบญัญติักฎหมายอาญาเพ่ือใหเ้กิดมาตรฐานและถูกตอ้งตามหลกัสากล 

 
ค าส าคญั: การฟ้องคดีอาญาของพนกังานอยัการ, การใชดุ้ลพินิจของพนกังานอยัการ 
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ABSTRACT 
 This research aims to study the legal problems of public prosecutor’s criminal proceedings in Criminal 
Procedure Code, in the use of the public prosecutor’s discretion in criminal proceedings. The research examines 
the regulations and authority in the use of public prosecutor’s discretion in criminal proceedings from foreign 
countries to analyze the possibility to adapt their approaches that suitable to resolve the issues on the exercise of 
the public prosecutor’s discretion in criminal proceedings within the context of Thailand. 
 From the result of education, the public prosecutor possesses the authority to use the discretion to issue 
a non-prosecution order and has the authority to withdraw a prosecution order, and also use the discretion to not 
authorize a provisional release order during a pre-prosecution stage, which cannot be appealed. If the public 
prosecutor exercises the discretion improperly, it may affect the justice and social order. The Criminal Procedure 
Code, Section 143, Section 35 do not stipulate the criteria for the use of the public prosecutor’s discretion. And 
Section 108/1 the discretion of the prosecutor is absolute and cannot be appealed. 
 From the educated issues, Section 143, Section 35, and Section 108/1 should be stipulate the explicit 
principles regarding the authority of the public prosecutor to exercise discretion in the criminal proceedings in 
legal provision under the criminal law, and for the standard and conforms to international standards. 
 
Keywords: The public prosecutor’s criminal prosecution, the discretion of public prosecutors 
 

1. บทน า 
เม่ือมีการกระท าความผิดเกิดข้ึน ผูก้ระท าความผิดจะถูกน าตวัเขา้สู่กระบวนการยติุธรรมทางอาญาโดย

เจ้าพนักงานของรัฐ พนักงานอยัการเป็นหน่ึงในเจ้าพนักงานของรัฐท่ีอยู่ในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา                      
มีอ านาจหนา้ท่ีด าเนินคดีแทนรัฐ ทั้งในฐานะโจทก์และในฐานะจ าเลย โดยการรับว่าต่างหรือแกต้่างแทนรัฐใน
คดีอาญา โดยมาตรา 28(1) แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาไดใ้หอ้ านาจพนกังานอยัการในการฟ้อง
คดี รวมถึงมาตรา 143 แห่งประมวลกฎหมายวธีิพิจารณาความอาญา เป็นมาตราท่ีไดใ้หอ้  านาจในการใชดุ้ลพินิจใน
การสั่งฟ้องหรือสั่งไม่ฟ้องคดีอาญา อีกทั้งพนกังานอยัการยงัเป็นผูท่ี้ใชดุ้ลพินิจในการสั่งถอนฟ้องตามมาตรา 35 
และใช้ดุลพินิจในการสั่งไม่ให้ปล่อยตัวผู ้ต้องหาชั่วคราว ตามมาตรา 108/1 หากใช้ดุลพินิจโดยไม่ชอบ                         
อาจกระทบกระเทือนต่อความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอนัดี รวมถึงอาจท าใหผู้ท่ี้กระท าความผิดไม่ไดถู้กน าตวั
มาด าเนินคดีเพื่อรับโทษทางอาญา 

จากประเด็นปัญหาขา้งตน้ เป็นเพียงปัญหาเพียงบางประการท่ีเกิดข้ึนจากการใชดุ้ลพินิจของพนกังาน
อยัการโดยไม่ชอบ แต่หากปล่อยให้ด าเนินต่อไป ในอนาคตการด าเนินคดีอาญา การใชดุ้ลพินิจท่ีขาดหลกัเกณฑ ์
และความชดัเจนอาจส่งผลกระทบกระเทือนต่อความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอนัดี รวมทั้งกระทบกระเทือนต่อ
ความยติุธรรมทางอาญาอีกดว้ย  

ดงันั้น เพ่ือใหก้ารใชดุ้ลพินิจของพนกังานอยัการเป็นไปโดยชอบดว้ยกฎหมาย จึงเห็นควรมีการวางหลกั
กฎหมายเก่ียวกบัการใชดุ้ลพินิจในประเด็นดงักล่าว บญัญติัเป็นหลกัเกณฑภ์ายใตบ้ทบญัญติักฎหมายเพ่ือใหเ้กิด
มาตรฐานและถูกตอ้งตามหลกัสากล จึงควรมีการแกไ้ขเพ่ิมเติมบทบญัญติัของกฎหมายเพ่ือให้การใชดุ้ลพินิจ
ของพนกังานอยัการเป็นไปโดยชอบ สุจริต โปร่งใส มีการถ่วงดุลอ านาจและตรวจสอบได ้
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2. วตัถุประสงค์ 
(1) เพ่ือศึกษาแนวคิดทฤษฎีเก่ียวกบัขอ้กฎหมายท่ีเก่ียวกบัปัญหากฎหมายในการด าเนินคดีอาญาของ

พนกังานอยัการ ตามประมวลกฎหมายวธีิพิจารณาความอาญา 
(2) เพื่อศึกษามาตรการทางกฎหมายท่ีเก่ียวกบัปัญหากฎหมายในการด าเนินคดีอาญาของพนกังานอยัการ 

ตามประมวลกฎหมายวธีิพิจารณาความอาญา 
 (3) เพื่อศึกษาและวิเคราะห์ปัญหากฎหมายของประเทศไทยเปรียบเทียบกบักฎหมายต่างประเทศใน            
การด าเนินคดีอาญาของพนกังานอยัการ ตามประมวลกฎหมายวธีิพิจารณาความอาญา 

(4) เพ่ือศึกษาหาแนวทางแกไ้ขปัญหากฎหมายในการด าเนินคดีอาญาของพนกังานอยัการ ตามประมวล
กฎหมายวธีิพิจารณาความอาญา 
 

3.  หลกักฎหมายและบทบัญญตัิกฎหมายทีเ่กีย่วข้องกบัการด าเนินคดีอาญาของพนักงานอัยการ
ตามประมวลกฎหมายวธีิพจิารณาความอาญา  

3.1 รูปแบบของการด าเนินคดอีาญา 
1. การด าเนินคดีอาญาโดยผูเ้สียหาย (Private Prosecution) เป็นการด าเนินคดีอาญาดั้งเดิม ในยคุซ่ึง

ยงัไม่มีการแบ่งแยกคดีแพง่และคดีอาญาออกจากกนั1 กล่าวคือ การระงบัขอ้พิพาทมิไดแ้ยกออกเป็นแพง่หรืออาญา 
และด าเนินการโดยเอกชนดว้ยกนัเอง ซ่ึงมีลกัษณะเป็นการแกแ้คน้ระหวา่งบุคคล กลุ่ม หรือเผา่พนัธ์ุ2  

2. การด าเนินคดีอาญาโดยประชาชน (Popular Prosecution) เป็นการด าเนินคดีท่ีใชอ้ยู่ในประทศ
องักฤษ มีหลกัการวา่ “พลเมืองทุกคนมีหนา้ท่ีตามกฎหมายท่ีจะตอ้งช่วยกนัธ ารงรักษากฎหมายและระเบียบของ
บา้นเมือง” กล่าวคือ ประชาชนทุกคนเป็นหน่วยหน่ึงของรัฐ ถา้มีการกระท าผิดอาญาเกิดข้ึน ทุกคนจะมีส่วนไดเ้สีย
เก่ียวขอ้งอยูด่ว้ย  

3. การด าเนินคดีอาญาโดยรัฐ (Public Prosecution) เป็นหลกัการด าเนินคดีอาญาท่ีเกิดข้ึนใหม่3               
โดยยึดหลักในการรักษาความสงบเรียบร้อยของสังคมและประชาชนเป็นหลัก โดยมอบอ านาจการรักษา                    
ความสงบเรียบร้อยใหเ้ป็นหนา้ท่ีของรัฐ ไม่ใช่ของเอกชนผูเ้สียหายแต่ละคนหรือประชาชนทัว่ไป4  
 3.2 หลกักฎหมายว่าด้วยการใช้ดุลพนิิจของพนักงานอยัการในสหพนัธ์สาธารณรัฐเยอรมนี 
 1. การใช้ดุลพินิจสั่งไม่ฟ้องคดีอาญา ตามมาตรา 153 - 154อี แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญาเยอรมนั การสั่งไม่ฟ้องเป็นไปตามหลักกฎหมาย โดยบัญญัติไวโ้ดยชัดเจนว่ากรณีเช่นใดบ้างท่ี
พนกังานอยัการอาจมีค าสัง่ไม่ฟ้องได้5    

                                                   
1  คณิต ณ นคร. (2540). ปัญหาการใช้ดลุพินิจของอัยการ. รวมบทความดา้นวิชาการของคณิต ณ นคร. สถาบนักฎหมายอาญา. 

กรุงเทพมหานคร : พิมพอ์กัษร. หนา้ 34. 
2  ณรงค ์ใจหาญ. (2544). หลักกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา เล่ม 1. พิมพ ์คร้ังท่ี 6. กรุงเทพฯ: วิญญูชน. หนา้.31 
3  คณิต ณ นคร. (2540). ปัญหาการใช้ดลุพินิจของอัยการ. รวมบทความดา้นวิชาการของคณิต ณ นคร. สถาบนักฎหมายอาญา. 

กรุงเทพมหานคร : พิมพอ์กัษร. หนา้ 37. 
4  ศตเนติ เนติภทัรชูโชติ. (2552). มาตรฐานการใช้ดลุพินิจของพนักงานอัยการเก่ียวกับการส่ังคดีอาญา. คณะนิติศาสตร์ 

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์. หนา้ 26. 
5  คณิต ณ นคร. (2540). อัยการเยอรมันและการด าเนินคดีอาญาของอัยการเยอรมันก่อนฟ้อง.  ใน รวมบทความทางวิชาการของ 

ศ.ดร.คณิต ณ นคร. กรุงเทพฯ: พิมพอ์กัษร. หนา้ 93 
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 2. การใชดุ้ลพินิจสั่งถอนฟ้องคดีอาญา ตามมาตรา 156 แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
เยอรมนั การสั่งถอนฟ้องเป็นหลกักฎหมาย โดยวางหลกัห้ามมิให้ถอนฟ้องหากพนักงานอยัการไดย้ื่นฟ้องแลว้             
แต่การถอนฟ้องจะสามารถท าไดห้ากเขา้ตามหลกัขอ้ยกเวน้ ตามมาตรา 153 ซี และ 153 ดี (2) ซ่ึงบญัญติัไวโ้ดย
ชดัเจนวา่กรณีเช่นใดบา้งท่ีพนกังานอยัการอาจมีค าสัง่ถอนฟ้องได ้ 

3. การใชดุ้ลพินิจสั่งไม่ปล่อยตวัผูต้อ้งหาชัว่คราวคดีอาญา ตามมาตรา 127-128 พนักงานอยัการ
ไม่ใช่ผูท่ี้มีอ านาจในการใชดุ้ลพินิจ แต่อ านาจเป็นของผูพิ้พากษา การอุทธรณ์ต่อค าสั่งไม่ใหป้ล่อยตวัชัว่คราวนั้น
ท าไดย้ากมาก6 

3.3 หลกักฎหมายว่าด้วยการใช้ดุลพนิิจของพนักงานอยัการในสาธารณรัฐฝร่ังเศส 
 1. การใช้ดุลพินิจสั่งไม่ฟ้องคดีอาญา ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาฝร่ังเศส 
พนกังานอยัการสามารถใชดุ้ลพินิจในการสัง่ไม่ฟ้องไดอ้ยา่งกวา้งขวาง 
 2. การใชดุ้ลพินิจสั่งถอนฟ้องคดีอาญา ตามมาตรา 6 แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
ฝร่ังเศส หากพนกังานอยัการไดใ้ชดุ้ลพินิจสัง่ฟ้องไปแลว้ ภายหลงัจะขอถอนฟ้องไม่ได้7 
 3. การใชดุ้ลพินิจสั่งไม่ปล่อยตวัผูต้อ้งหาชั่วคราวคดีอาญา ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
อาญาฝร่ังเศส โดยหลกัแลว้ไม่ใหค้วบคุมตวัผูต้อ้งหาไวร้ะหวา่งการสอบสวนพิจารณาคดีอาญา ใหอ้ านาจควบคุม
ผูต้อ้งหาได้เฉพาะคดีท่ีเป็น Crime หรือ Delit โดยคดีความเป็น Delit ผูพิ้พากษาศาลไต่สวนจะตอ้งปล่อยตัว
ผูต้อ้งหา เม่ือพน้ 5 วนั นับแต่ผูต้อ้งหามาพบผูพิ้พากษาไต่สวนคร้ังแรก ซ่ึงมีหลกัเกณฑ์ท่ีจะตอ้งพิจารณาใน               
การปล่อยตวัชัว่คราว 

3.4 หลกักฎหมายว่าด้วยการใช้ดุลพนิิจของพนักงานอยัการในประเทศญี่ปุ่ น 
 1. การใชดุ้ลพินิจสั่งไม่ฟ้องคดีอาญา ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาญ่ีปุ่น พนกังาน
อยัการสามารถใชดุ้ลพินิจในการสัง่ไม่ฟ้องไดอ้ยา่งกวา้งขวาง 
 2. การใชดุ้ลพินิจสั่งถอนฟ้องคดีอาญา ตามมาตรา 257 แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
อาญาญ่ีปุ่น พนกังานอยัการสามารถใชดุ้ลพินิจถอนฟ้องได ้แต่จะตอ้งขอถอนฟ้อง ก่อนมีค าพิพากษาของศาลชั้นตน้ 
 3. การใชดุ้ลพินิจสั่งไม่ปล่อยตวัผูต้อ้งหาชัว่คราวคดีอาญา ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
อาญาญ่ีปุ่น ผูต้อ้งหาคดีอาญาไม่มีสิทธิขอประกนัตวัชั้นก่อนฟ้อง ผูต้อ้งหามีสิทธิท่ีจะขอใหป้ล่อยชัว่คราวไดเ้ม่ือ
อยัการไดฟ้้องคดีต่อศาลแลว้ ทั้งน้ีผูต้อ้งหามีสิทธิต่าง ๆ เก่ียวกบัการอุทธรณ์ค าสั่งในชั้นก่อนฟ้อง เพ่ือป้องกนั             
การใชดุ้ลพินิจโดยไม่ชอบทั้งในชั้นอยัการและชั้นต ารวจ 

3.5 หลกักฎหมายว่าด้วยการใช้ดุลพนิิจของพนักงานอยัการในประเทศไทย 
 1. การใชดุ้ลพินิจสัง่ไม่ฟ้องคดีอาญา ตามมาตรา 143 แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
เม่ือพนักงานอยัการได้รับความเห็นและส านวนจากพนักงานสอบสวน ให้พนักงานอยัการปฏิบัติดังต่อไปน้ี                  
(1) ในกรณีท่ีพนกังานอยัการมีความเห็นควรสั่งไม่ฟ้องให้ออกค าสั่งไม่ฟ้อง แต่ถา้ไม่เห็นชอบดว้ย ก็ให้สั่งฟ้อง
และแจง้ให้พนกังานสอบสวนส่งผูต้อ้งหามาเพ่ือฟ้องต่อไป (2) ในกรณีมีความเห็นควรสั่งฟ้อง ให้ออกค าสั่งฟ้อง

                                                   
6  อรวรรณ ไทยวาณิช. (2539). การปล่อยตัวช่ัวคราว. คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์. อยัการนิเทศ  เล่ม 2 พ.ศ. 2479. 

หนา้ 48-49 
7  โกเมน ภทัรภิรมย,์ ชีวิตและผลงาน ดร.โกเมน ภทัรภิรมย ์“60 ปี ดร.โกเมน ภทัรภิรมย”์, กรุงเทพมหานคร : ศรีสมบุติการพิมพ,์ 

2526), หนา้ 93. 
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และฟ้องผูต้อ้งหาต่อศาลถา้ไม่เห็นชอบดว้ย ก็ให้สั่งไม่ฟ้อง พนกังานอยัการจึงมีอ านาจในการใชดุ้ลพินิจในการท่ี
จะสัง่ฟ้องหรือสัง่ไม่ฟ้องคดีอาญา 

2. การใชดุ้ลพินิจสัง่ถอนฟ้องคดีอาญา ตามมาตรา 35 แห่งประมวลกฎหมายวธีิพิจารณาความอาญา
บัญญติัไวว้่า “ค าร้องขอถอนฟ้องคดีอาญาจะยื่นเวลาใดก่อนมีค าพิพากษาของศาลชั้นตน้ก็ได้ ศาลจะมีค าสั่ง
อนุญาตหรือมิอนุญาตใหถ้อนก็ได ้แลว้แต่ศาลจะเห็นสมควรประการใด ถา้ค าร้องนั้นไดย้ืน่ในภายหลงั เม่ือจ าเลย
ให้การแกค้ดีแลว้ ให้ถามจ าเลยวา่จะคดัคา้นหรือไม่ แลว้ให้ศาลจดค าแถลงของจ าเลยไว ้ในกรณีท่ีจ าเลยคดัคา้น
การถอนฟ้องใหศ้าลยกค าร้องขอถอนฟ้องนั้นเสีย  

คดีความผิดต่อส่วนตวันั้น จะถอนฟ้องหรือยอมความในเวลาใดก่อนคดีถึงท่ีสุดก็ได ้แต่ถา้จ าเลย
คดัคา้น ให้ศาลยกค าร้องขอถอนฟ้องนั้นเสีย” ดงันั้นพนกังานอยัการจึงมีอ านาจในการใชดุ้ลพินิจในการสั่งถอน
ฟ้องคดีอาญาเวลาใดก็ไดก่้อนศาลชั้นตน้มีค าพิพากษา เวน้แต่คดีความผิดต่อส่วนตวัจะถอนฟ้องหรือยอมความใน
เวลาใดก่อนคดีถึงท่ีสุด 
 3. การใช้ดุลพินิจสั่งไม่ปล่อยตัวผูต้ ้องหาชั่วคราวคดีอาญา ตามมาตรา 108/1 วรรคสองแห่ง
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาบญัญติัว่า “ค าสั่งไม่ให้ปล่อยชัว่คราวของพนักงานอยัการตอ้งแสดง
เหตุผล และตอ้งแจง้เหตุดงักล่าวให้ผูต้อ้งหาหรือจ าเลยและผูย้ื่นค าร้องขอให้ปล่อยชัว่คราวทราบเป็นหนังสือ
โดยเร็ว”  ทั้ งน้ีมาตรา 108/1 ไม่ไดใ้ห้สิทธิในการอุทธรณ์ค าสั่งไม่ปล่อยตวัผูต้อ้งหาชั่วคราวจากดุลพินิจของ
พนกังานอยัการ 
 

4.  วิเคราะห์ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการด าเนินคดีอาญาของพนักงานอัยการตามประมวล
กฎหมายวธีิพจิารณาความอาญา  

 4.1 วเิคราะห์ปัญหาเกีย่วกบัการใช้ดุลพนิิจส่ังไม่ฟ้องคดอีาญาของพนักงานอยัการ 
 การใชดุ้ลพินิจในการสั่งฟ้องหรือสั่งไม่ฟ้องคดีอาญาของพนกังานอยัการ ตามมาตรา 143 เป็นมาตราท่ี
ให้อ านาจพนกังานอยัการในการใชดุ้ลพินิจในการสั่งฟ้องหรือสั่งไม่ฟ้องคดีอาญา โดยหลกักฎหมายมาตรา 143 
มิไดว้างหลกัเกณฑข์องขอบอ านาจในการใชดุ้ลพินิจดงักล่าววา่สามารถใชไ้ดม้ากน้อยเพียงใด หรือเป็นไปตาม
หลกัเกณฑใ์ด แมว้า่การใชดุ้ลพินิจนั้นจะเป็นส่ิงท่ีมีลกัษณะข้ึนอยูก่บัผูใ้ช ้หากเลือกใชดุ้ลพินิจไม่ถูกตอ้ง ดุลพินิจ
นั้นก็จะก่อใหเ้กิดความไม่เป็นธรรม และยงัก่อใหเ้กิดผลเสียหายต่อการด าเนินกระบวนพิจารณา เม่ือมีการเปิดช่อง
ของกฎหมายให้พนักงานอยัการสามารถใชดุ้ลพินิจในการสั่งฟ้องคดีไดแ้ลว้ ก็จ าเป็นท่ีจะตอ้งมีการตรวจสอบ
ควบคุมใหก้ารใชดุ้ลพินิจเป็นไปในขอบเขตท่ีเหมาะสมไม่เป็นไปตามอ าเภอใจดว้ย  

หากพนกังานอยัการเห็นวา่การฟ้องคดีอาญาจะไม่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณชน หรือจะมีผลกระทบต่อ
ความปลอดภยัหรือความมัน่คงของชาติ หรือต่อผลประโยชน์อนัส าคญัของประเทศ ใหเ้สนอต่ออยัการสูงสุด และ
อยัการสูงสุดมีอ านาจสั่งไม่ฟ้องได้ ทั้ งน้ีตามระเบียบส านักงานอยัการสูงสุดว่าด้วยการด าเนินคดีอาญาของ
พนกังานอยัการ พ.ศ.2563 ขอ้ 40 ขอ้ 41 ขอ้ 42 ขอ้ 46 ขอ้ 47 ขอ้ 48 ขอ้ 49 ขอ้ 81 ขอ้ 82 ขอ้ 83 ขอ้ 84 ขอ้ 85 ขอ้ 
86 ขอ้ 87  ประกอบกบัระเบียบส านกังานอยัการสูงสุดวา่ดว้ยการสัง่คดีอาญาท่ีจะไม่เป็นประโยชน์แก่สาธารณชน 
หรือจะมีผลกระทบต่อความปลอดภยัหรือความมัน่คงของชาติ หรือต่อผลประโยชน์อนัส าคญัของประเทศ พ.ศ.
2554 ขอ้ 5 ขอ้ 6 ขอ้ 7 ขอ้ 8 ขอ้ 9 ขอ้ 10 ขอ้ 11  ก าหนดไวอ้นัเป็นแนวปฏิบติั โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ 
ซ่ึงมีขอ้ท่ีเก่ียวขอ้งการสัง่ไม่ฟ้องคดีอาญาและการถอนฟ้องอนัมีผลท าใหค้ดีอาญาระงบั เป็นการวางระเบียบไวใ้ห้
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พนกังานอยัการใชอ้ านาจหรือกระท าหนา้ท่ี หรือเป็นการวางระเบียบใหพ้นกังานอยัการปฏิบติัการด าเนินคดีอาญา
อยา่งมีแนวทาง  

4.2 วเิคราะห์ปัญหาเกีย่วกบัการใช้ดุลพนิิจส่ังถอนฟ้องคดอีาญาของพนักงานอยัการ 
 การท่ีพนกังานอยัการสัง่ฟ้องคดีอาญาต่อศาล แสดงวา่พนกังานอยัการไดพิ้จารณาแลว้วา่การกระท าท่ีได้
ฟ้องผูต้อ้งหาต่อศาลนั้นเป็นการกระท าท่ีครบองคป์ระกอบความผิด โดยมีพยานหลกัฐานเพียงพอและมีเหตุอนั
ควรท่ีจะฟ้องผูต้อ้งหาดงักล่าวเป็นคดี หากระหว่างท่ีศาลพิจารณาคดีมีขอ้เท็จจริงอ่ืนใดท่ีเปล่ียนแปลงไปจาก
ขณะท่ีฟ้อง พนักงานอยัการอาจยื่นค าร้องขอถอนฟ้องไดเ้ม่ือมีเหตุอนัควร ตามมาตรา 35 แต่ขอ้กฎหมายมิได้
ก าหนดไวว้า่กรณีใดบา้งท่ีพนกังานอยัการสามารถขอถอนฟ้องได ้มีผลใหปั้จจุบนันั้นเม่ือมีกรณีท่ีพนกังานอยัการ
จะขอถอนฟ้องจึงเป็นไปตามดุลพินิจของพนกังานอยัการเจา้ของคดีซ่ึงเป็นผูมี้อ านาจในการท่ีจะพิจารณา  

ในการยื่นค าร้องขอถอนฟ้องของพนกังานอยัการนั้นมีผลให้เป็นการตดัสิทธิโจทก์ท่ีถอนฟ้องคดีโดย
เด็ดขาด ซ่ึงจะน าคดีท่ีไดถ้อนฟ้องมาฟ้องอีกไม่ได ้อนัเป็นไปตามผลของหลกักฎหมายมาตรา 36 นั้น มีเกณฑ์
พิจารณาดงัต่อไปน้ี (1) ถา้มิใช่เป็นการถอนฟ้องในคดีความผิดต่อส่วนตวั การถอนฟ้องของพนกังานอยัการยอ่ม
ไม่ตดัสิทธิผูเ้สียหายท่ีจะยื่นฟ้องคดีนั้นใหม่ (2) พนักงานอยัการถอนฟ้องคดีความผิดต่อส่วนตวั โดยไม่ไดรั้บ
ความยินยอมเป็นหนงัสือจากผูเ้สียหาย ผูเ้สียหายยื่นฟ้องคดีนั้นใหม่ได ้และ (3) ผูเ้สียหายไดย้ื่นฟ้องแลว้ไดถ้อน
ฟ้องไปแลว้ พนกังานอยัการยื่นฟ้องคดีนั้นใหม่ไดเ้ฉพาะกรณีความผิดต่อแผน่ดิน8 หากเป็นกรณีนอกเหนือจากท่ี
กล่าวมาสามขอ้ขา้งตน้จะมีผลท าให้สิทธิน าคดีอาญามาฟ้องระงบัอีกดว้ย แมว้า่จะมีการก าหนดกฎเกณฑไ์วเ้ป็น
แนวทางในการถอนฟ้องไวใ้นระเบียบส านกังานอยัการสูงสุดวา่ดว้ยการด าเนินคดีอาญาของพนกังานอยัการ พ.ศ.
2563 ข้อ 132  ประกอบกับระเบียบส านักงานอัยการสูงสุดว่าด้วยการสั่งคดีอาญาท่ีจะไม่เป็นประโยชน์แก่
สาธารณะ หรือจะมีผลกระทบต่อความปลอดภยัหรือความมัน่คงของชาติ หรือต่อผลประโยชน์อนัส าคญัของ
ประเทศ พ.ศ.2554 ขอ้ 5 ขอ้ 6 ขอ้ 7 ขอ้ 8 ขอ้ 9 ขอ้ 10 ขอ้ 11 ก็ตาม แต่ก็มิไดมี้ความชดัเจนหรือจ าตอ้งปฏิบติัตาม
อยา่งเคร่งครัด ในท านองเดียวกนักบัการสัง่ไม่ฟ้องคดีอาญา 

4.3 วเิคราะห์ปัญหาเกีย่วกบัการใช้ดุลพนิิจส่ังไม่ปล่อยตวัผู้ต้องหาช่ัวคราวของพนักงานอยัการ 
พนกังานอยัการเป็นผูท่ี้ใชดุ้ลพินิจในการสั่งให้หรือไม่ให้ปล่อยตวัผูต้อ้งหาชัว่คราว ตามมาตรา 108/1 

แมว้า่จะมีระเบียบส านกังานอยัการสูงสุดวา่ดว้ยการด าเนินคดีอาญาของพนกังานอยัการ พ.ศ.2563 ขอ้ 50 ขอ้ 51 
ขอ้ 52 ก าหนดให้การพิจารณาค าร้องขอปล่อยชัว่คราวผูต้อ้งหา หัวหนา้พนกังานอยัการเป็นผูส้ั่งอนุญาตหรือไม่
อนุญาตใหป้ล่อยชัว่คราว โดยจะตอ้งบนัทึกเหตุผล ในการสัง่ไวใ้หช้ดัเจน ในกรณีสัง่ไม่อนุญาตใหป้ล่อยชัว่คราว 
พนกังานอยัการตอ้งแจง้ผลการพิจารณา พร้อมดว้ยเหตุผล ให้ผูต้อ้งหาและผูย้ื่นค าร้องขอใหป้ล่อยชัว่คราวทราบ 
แมว้า่ค  าสั่งไม่อนุญาตให้ปล่อยชัว่คราวจะไม่ตดัสิทธิในการยื่นค าร้องขอให้ปล่อยชัว่คราวใหม่ แสดงให้เห็นว่า
ผูต้อ้งหาไม่อาจยืน่อุทธรณ์ค าสัง่ไม่ใหป้ล่อยตวัดงักล่าวได ้ 

อีกทั้งระหวา่งท่ีผูต้อ้งหาไม่ไดรั้บการปล่อยตวัชัว่คราวยงัคงตอ้งอยูภ่ายใตอ้  านาจของรัฐจึงเท่ากบัเป็น
การลงโทษล่วงหน้าก่อนท่ีจะพิสูจน์ว่าผูน้ั้ นเป็นผูท่ี้กระท าความผิดจริงตามข้อกล่าวหา และท าให้ไม่ได้รับ
หลกัประกนัท่ีจะเป็นส าหรับการต่อสู้คดีเพ่ือพิสูจน์ความบริสุทธ์ิของตน เป็นอนัขดักบัหลกัแนวคิดเร่ืองสิทธิ
มนุษยชน และขดักบัรัฐธรรมนูญ แห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ.2560 มาตรา 29 วรรคสอง ท าให้กระทบกระเทือน

                                                   
8  ธานิศ เกศวพิทกัษ.์ (2561). ค าอธิบายประมวลกฎหมายวิธีพจิารณาความอาญา ภาค 1-2 (มาตรา 1-156). กรุงเทพฯ: วิญญูชน. 

หนา้ 620 - 623. 
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ถึงสิทธิของผูท่ี้ตกเป็นผูต้อ้งหาโดยตรง อีกทั้งยงักระทบกระเทือนต่อความสงบเรียบร้อยของรัฐ จึงเป็นการอนัขดั
กบัรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทยฉบบัปัจจุบนั 
  

5. สรุป 
 การใช้อ านาจในการใช้ดุลพินิจของพนักงานอยัการในการด าเนินคดีอาญาในขั้นตอนต่าง ๆ ของ
กระบวนการยติุธรรมทางอาญาตามท่ีกฎหมายไดใ้ห้อ านาจไวน้ั้น เป็นการกระท าแทนรัฐ เพ่ือรักษาความมัน่คง
ของรัฐและความสงบเรียบร้อยของส่วนรวมประเทศไทยยงัประสบปัญหาเก่ียวการใชดุ้ลพินิจของพนกังานอยัการ 
เน่ืองจากกฎหมายไดเ้ปิดช่องใหพ้นกังานอยัการสามารถใชดุ้ลพินิจอยา่งกวา้ง โดยมิไดร้ะบุกฎเกณฑ ์หรือกรณีท่ี
ชดัแจง้เก่ียวกบัการใชดุ้ลพินิจในขั้นตอนบางขั้นตอนท่ีพนกังานอยัการอาจใชดุ้ลพินิจดงักล่าวได ้
 1. กรณีท่ีบทบญัญติัแห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ไดใ้ห้อ านาจในการใชดุ้ลพินิจใน              
การสั่งฟ้องหรือสั่งไม่ฟ้องคดีอาญาแก่พนักงานอยัการ แต่ไม่ได้บัญญติัหลกัเกณฑ์การสั่งไม่ฟ้องคดีไว ้หาก
พนักงานอยัการใชดุ้ลพินิจในการสั่งไม่ฟ้องโดยไม่ชอบ อาจส่งผลกระทบกระเทือนต่อสิทธิและเสรีภาพของ
ประชาชน และกระทบกระเทือนต่อความยติุธรรม 
 2.กรณีท่ีบทบัญญติัแห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ได้ให้อ านาจในการใช้ดุลพินิจใน               
การสั่งถอนฟ้องคดีอาญาแก่พนกังานอยัการ แต่ไม่ไดบ้ญัญติัหลกัเกณฑก์ารสั่งถอนคดีไว ้หากพนกังานอยัการใช้
ดุลพินิจในการสั่งถอนฟ้องโดยไม่ชอบ อาจส่งผลกระทบกระเทือนต่อสิทธิและเสรีภาพของประชาชน และ
กระทบกระเทือนต่อความยติุธรรม 
 3.กรณีท่ีบทบัญญติัแห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ได้ให้อ านาจในการใช้ดุลพินิจใน               
การสัง่ใหห้รือไม่ใหป้ล่อยตวัผูต้อ้งหาชัว่คราวชั้นก่อนฟ้องแก่พนกังานอยัการ แต่ไม่ไดบ้ญัญติัหลกัการอุทธรณ์ไว้
เช่นเดียวกับในชั้ นศาล หากพนักงานอัยการใช้ดุลพินิจในการสั่งไม่ให้ปล่อยตัวโดยไม่ชอบ อาจส่งผล
กระทบกระเทือนต่อสิทธิและเสรีภาพของประชาชน และกระทบกระเทือนต่อความยติุธรรม 
 

6. ข้อเสนอแนะ 
 จากการศึกษาคร้ังน้ีเก่ียวกบัปัญหาในการฟ้องคดีอาญาของพนกังานอยัการดงักล่าวมาแลว้นั้น เร่ิมตั้งแต่
กระบวนการสั่งคดี กล่าวคือกรณีท่ีพนักงานอยัการใชดุลพินิจสั่งไม่ฟ้องคดีอาญา การใช้ดุลพินิจสั่งถอนฟ้อง
คดีอาญา รวมถึงการใชดุ้ลพินิจไม่อนุญาตใหป้ล่อยตวัผูต้อ้งหาชัว่คราว ตามหลกักฎหมายมาตราต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง
ในเร่ืองดังกล่าวนั้ น เป็นการใช้อ านาจของพนักงานอัยการเพ่ือปฏิบัติตามบทบาทและหน้าท่ีเ พ่ือบรรลุ
วตัถุประสงค์ขององค์กรและวิชาชีพของตน เพื่อเป็นการรักษาผลประโยชน์ของรัฐ อนัเป็นผลประโยชน์ของ
ส่วนรวม หากพนักงานอยัการใชดุ้ลพินิจในการสั่งคดีอาญาอย่างมีหลกัเกณฑ์ มีความเป็นธรรม โปร่งใส และ
ตรวจสอบได ้ก็จะเป็นการคุม้ครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน ไม่กระทบถึงสิทธิและเสรภาพอนัตลิดจนถึง             
ความสงบเรียบร้อยของส่วนรวมและด ารงไวซ่ึ้งความยติุธรรม  

เพ่ือเป็นการแกไ้ขปัญหาดงักล่าวใหลุ้ล่วง จึงมีขอ้เสนอแนะดงัต่อไปน้ี 
 1. เห็นสมควรน าหลกักฎหมายในระบบการด าเนินคดีตามกฎหมาย เช่น สหพนัสาธารณรัฐเยอรมนีมา
เป็นแนวทางในการแกไ้ขเพ่ิมเติมกบัประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 143 และบญัญติัเพ่ิมเติม
มาตรา 143/1 มาตรา 143/2 มาตรา 143/3 มาตรา 143/4 มาตรา 143/5 มาตรา 143/6 และมาตรา 143/7 เพื่อเป็น               
การวางหลกัเกณฑใ์นการสั่งไม่ฟ้อง โดยการน าระเบียบส านกังานอยัการสูงสุดวา่ดว้ยการสั่งคดีอาญาท่ีจะไม่เป็น
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ประโยชน์แก่สาธารณะ หรือจะมีผลกระทบต่อความปลอดภยัหรือความมัน่คงของชาติ หรือต่อผลประโยชน์อนั
ส าคญัของประเทศ พ.ศ. 2554 ท่ีมีการก าหนดหลกัเกณฑ์และวิธีปฏิบติัในการใชดุ้ลพินิจสั่งไม่ฟ้องไว ้ใน ขอ้ 5              
ถึงขอ้ 11 ประกอบกบัน าแนวทางของระเบียบส านกังานอยัการสูงสุดวา่ดว้ยการสัง่คดีอาญาท่ีจะไม่เป็นประโยชน์
แก่สาธารณชน หรือจะมีผลกระทบต่อความปลอดภยัหรือความมัน่คงของชาติ หรือต่อผลประโยชน์อนัส าคญัของ
ประเทศ (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2561 มาบญัญติัเพ่ิมเติมไวใ้นประมวลกฎหมายวธีิพิจารณาความอาญา 

2. เห็นควรน าขอ้พิจารณาของการสั่งไม่ฟ้องมาบงัคบัใชโ้ดยอนุโลม เช่นเดียวกบัสหพนัธ์สาธารณรัฐ
เยอรมนี โดยการแกไ้ขเพ่ิมเติมมาตรา 35 แห่งประมวลกฎหมายวธีิพิจารณาความอาญา  

3. เห็นควรน าหลกักฎหมายญ่ีปุ่นมาเป็นแนวทางในการปรับแกไ้ขหลกักฎหมายในประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญา มาตรา 108/1 โดยใหผู้ต้อ้งหามีสิทธิอุทธรณ์ค าสัง่ไม่ปล่อยชัว่คราวในชั้นก่อนฟ้องได ้
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บทคัดย่อ 
 บทความน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาปัญหาเก่ียวกับการรวบรวมพยานหลักฐานอิเล็กทรอนิกส์ใน
คดีอาญาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ตลอดจนศึกษาแนวคิด หลกัการ และบทบญัญติักฎหมาย
ของต่างประเทศท่ีเก่ียวขอ้งกบัปัญหาดงักล่าว เพ่ือน ามาวเิคราะห์และเสนอแนวทางในการแกไ้ขปรับปรุงกฎหมาย
เก่ียวกบัการรวบรวมพยานหลกัฐานอิเลก็ทรอนิกส์ในประเทศไทย 
 ผลการศึกษาพบว่า การแสวงหาพยานหลกัฐานอิเล็กทรอนิกส์ในคดีอาญาของพนักงานสอบสวนมี
ความส าคญัเป็นอย่างมาก โดยพยานหลกัฐานอิเล็กทรอนิกส์มีลกัษณะเฉพาะแตกต่างจากพยานหลกัฐานทัว่ไป 
อาทิ พยานบุคคล พยานเอกสาร พยานวตัถุ และอาจเป็นขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีได้รับการคุม้ครองตามกฎหมาย
รัฐธรรมนูญ หากแต่บทบญัญติักฎหมายเก่ียวกบัการรวบรวมพยานหลกัฐานอิเลก็ทรอนิกส์ในคดีอาญาทัว่ไปตาม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญากลบัมีเพียงบทบญัญติัก าหนดอ านาจและขอบเขตการใชอ้ านาจของ
พนกังานสอบสวนเป็นการทัว่ไป แมจ้ะมีกฎหมายพิเศษฉบบัอ่ืนท่ีก าหนดอ านาจในการรวบรวมพยานหลกัฐาน
อิเล็กทรอนิกส์ของเจา้พนกังานตามกฎหมายพิเศษอ่ืนแลว้ แต่ก็ยงัไม่ครอบคลุมและมีประสิทธิภาพมากพอ ทั้งยงั
ขาดมาตรการเก่ียวกับการตรวจสอบความถูกต้องแท้จริงของพยานหลักฐานท่ีได้มาและแนวทางขั้นตอน                      
การปฏิบัติงานในการรวบรวมพยานหลักฐานอิเล็กทรอนิกส์ ซ่ึงอาจส่งผลให้การด าเนินการรวบรวม
พยานหลกัฐานไม่เป็นไปตามมาตรฐานและส่งผลต่อความน่าเช่ือถือของพยานหลกัฐานอิเลก็ทรอนิกส์ในคดี  
 ดงันั้น ประเทศไทยจึงควรมีการก าหนดบทบญัญติัเก่ียวกบัการรวบรวมพยานหลกัฐานอิเลก็ทรอนิกส์ใน
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาไวโ้ดยเฉพาะและก าหนดแนวทางขั้นตอนในการเก็บรวบรวม
พยานหลกัฐานอิเล็กทรอนิกส์ของพนกังานสอบสวนให้ชดัเจน เพื่อใหก้ารรวบรวมพยานหลกัฐานอิเล็กทรอนิกส์
และการคน้หาความจริงในกระบวนยติุธรรมทางอาญาเป็นไปอยา่งเหมาะสม 

 

ค าส าคญั:  พยานหลกัฐานอิเลก็ทรอนิกส์, การรวบรวมพยานหลกัฐาน, อ านาจหนา้ท่ีของพนกังานสอบสวน, 
กระบวนการยติุธรรมทางอาญา 
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ABSTRACT 
 This academic article aims to study the problem of electronic evidence collection for a criminal case 
following the Criminal Procedure Code. The thesis also explores the concepts, principles, and foreign legislations 
relating to the problem to analyze then recommend the law amendments on the electronic evidence collection in 
Thailand. 
 The results of the study find that the finding of the electronic evidence in a criminal case by the inquiry 
official is very crucial. Electronic evidence has different characteristics from general evidence and may also be 
personal data that is protected under the Constitution. However, the relevant provisions on the electronic evidence 
collection only stipulate the authority and the scope of the authority of the inquiry official generally. Despite the 
other specific laws that provide the authority for the officials under such laws to collect electronic evidence, they 
are nonetheless incomprehensive and ineffective. Additionally, there is no verification measure to prove the 
accuracy of the acquired evidence, nor are there procedures to process the electronic evidence collection, which 
may lead to the insufficient standard of the electronic evidence collection proceedings and the credibility of such 
evidence.  
 Therefore, Thailand should introduce specific provisions on electronic evidence collection under the 
Criminal Procedure Code and ministerial regulation prescribing the guidelines and procedures for the collection 
of electronic evidence by the inquiry official explicitly. So, collecting the electronic evidence and discovering the 
truth in criminal justice would proceed more suitably. 
 
Keywords: Electronic evidence, evidence collection, authority of inquiry officer, criminal procedure 
 

1. บทน า 
 การเปล่ียนแปลงทางสังคมมาสู่ยคุเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology) เป็นการเปล่ียนแปลง
คร้ังส าคญัท่ีมีผลต่อวถีิชีวติและวฒันธรรมของมนุษยซ่ึ์งส่งผลต่อระบบการส่ือสารของมนุษยท่ี์เคยพ่ึงพาภาษาและ
ตวัหนงัสือเป็นหลกัมาเป็นการส่ือสารดว้ยภาษาอิเล็กทรอนิกส์ท่ีมีประสิทธิภาพกวา้งขวางไร้ขอบเขต (พรเพชร 
วิชิตชลชยั, 2542, หนา้ 87) ความกา้วหนา้ทางดา้นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีการพฒันาอยา่งรวดเร็วจนท าให้
เกิดการคิดคน้นวตักรรมหรือเทคโนโลยีเพ่ิมมากข้ึน ประเทศไทยก็มีการเปล่ียนแปลงเข้าสู่ยุคท่ีเทคโนโลยี
สารสนเทศเขา้มามีบทบาทในชีวิตประจ าวนัของประชากรในประเทศ หากแมเ้ทคโนโลยี อุปกรณ์อิเลก็ทรอนิกส์ 
หรือเครือข่ายออนไลน์จะเป็นส่ิงท่ีสร้างประโยชน์ใหแ้ก่คนในสังคม แต่ในขณะเดียวกนัก็อาจกลายเป็นเคร่ืองมือ
ท่ีใช้ในการกระท าความผิด หรืออุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลเก่ียวข้องกับการกระท าความผิด หรือเป็นวตัถุแห่ง                       
การกระท าความผิดได ้(สมคิด สายเจริญ, 2560, หนา้ 2) กระบวนยติุธรรมทางของประเทศไทยไดมี้การปรับปรุง
กฎหมายในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการรวบรวมพยานหลกัฐานอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2544 ดว้ยการบงัคบัใช้
พระราชบญัญติัวา่ดว้ยธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544 ซ่ึงในฉบบัแกไ้ขไดก้ าหนดห้ามมิให้ปฏิเสธการรับฟัง
ขอ้มูลอิเล็กทรอนิกส์เป็นพยานหลกัฐานในกระบวนการพิจารณาตามกฎหมายทั้งในคดีแพ่ง คดีอาญา หรือคดี             
อ่ืนใด เพียงเพราะเหตุว่าเป็นขอ้มูลอิเล็กทรอนิกส์ บทบัญญัติดังกล่าวท าให้พนักงานสอบสวนมีอ านาจใน                    
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การรวบรวมและแสวงหาพยานหลกัฐานอิเล็กทรอนิกส์เขา้สู่ส านวนการสอบสวนท่ีจะน ามาใชก้ล่าวหาและฟ้อง
ผูก้ระท าความผิดต่อศาลยติุธรรม  
 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาไดบ้ญัญติัเก่ียวกบัการรวบรวมพยานหลกัฐานไวใ้นลกัษณะ 2 
การสอบสวน หมวด 1 การสอบสวนสามญั (พิสิฏฐ์ สีกากี, 2561, หนา้ 184) โดยมาตรา 131 ก าหนดให้การรวบรวม
พยานหลกัฐานเพ่ือพิสูจน์วา่จ าเลยมีความผิดหรือบริสุทธ์ิเป็นอ านาจหนา้ท่ีของพนกังานสอบสวนท่ีจะด าเนินการ
ตามท่ีเห็นสมควร ทั้งยงัมีการก าหนดเก่ียวกบัการรวบรวมพยานหลกัฐานทางวิทยาศาสตร์ไวใ้นมาตรา 131/1 
รวมถึงมีการก าหนดอ านาจท่ีพนกังานสอบสวนสามารถกระท าได ้เช่น อ านาจในการคน้ อ านาจในการยดึ อ านาจ
ในการจบักุม เป็นตน้ ซ่ึงเป็นเพียงบทบญัญติัทัว่ไปและไม่ไดมี้บทบญัญติัเป็นการเฉพาะส าหรับพยานหลกัฐาน
อิเล็กทรอนิกส์ และแม้จะมีการบัญญัติให้อ านาจพนักงานเจ้าหน้าท่ีของรัฐในการรวบรวมพยานหลักฐาน
อิเลก็ทรอนิกส์ไวใ้นกฎหมายพิเศษหลายฉบบั เช่น พระราชบญัญติัวา่ดว้ยการกระท าความผิดเก่ียวกบัคอมพิวเตอร์ 
พ.ศ. 2550 พระราชบญัญติัการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. 2547 หรือพระราชบญัญติัป้องกนัและปราบปรามการคา้
มนุษย ์พ.ศ. 2551 เป็นตน้ แต่ก็เป็นอ านาจท่ีก าหนดเพ่ือใหพ้นกังานเจา้หนา้ท่ีตามพระราชบญัญติัดงักล่าวใชแ้ละ
ตอ้งเป็นไปตามเจตนารมณ์ท่ีกฎหมายฉบบันั้นมุ่งคุม้ครองเป็นกรณีเฉพาะเท่านั้น ท าใหค้วามผิดในคดีอาญาทัว่ไป
ไม่อาจใชอ้ านาจท่ีก าหนดไวใ้นพระราชบญัญติัเหล่านั้นได ้ 
 ในปัจจุบนั แนวโนม้การกระท าความผิดท่ีเก่ียวขอ้งกบัเทคโนโลยี ทั้งคดีอาชญากรรมคอมพิวเตอร์และ
คดีอาชญากรรมทัว่ไปก็มีลกัษณะท่ีจะเพ่ิมมากข้ึน รวมถึงมีการพฒันาวิธีการและรูปแบบของการกระท าความผิด
เป็นการกระท าท่ีซบัซอ้นหรือร้ายแรงยิง่ข้ึนจึงท าใหก้ารคน้หาพยานหลกัฐานในคดีมีความซบัซอ้นมากข้ึนไปดว้ย 
โดยลกัษณะของพยานหลกัฐานอิเล็กทรอนิกส์ท่ีมีลกัษณะเฉพาะแตกต่างจากพยานหลกัฐานทัว่ไป ดว้ยขอ้มูล
อิเล็กทรอนิกส์เป็นส่ิงท่ีไม่มีรูปร่างและไม่สามารถจบัตอ้งหรือสัมผสัได้โดยตรง การรวบรวมและเก็บรักษา
พยานหลกัฐานอิเล็กทรอนิกส์นั้นส่งผลต่อความน่าเช่ือถือของพยานหลกัฐาน อาจท าให้พนกังานอยัการเห็นวา่
พยานหลกัฐานไม่เพียงพอให้สั่งฟ้อง และการน าผลการตรวจพิสูจน์พยานหลกัฐานดิจิทลั (Digital Forensics)                 
มาใชอ้า้งอิงในชั้นศาลอาจเกิดขอ้โตแ้ยง้เก่ียวกบัความน่าเช่ือถือของพยานหลกัฐานอิเล็กทรอนิกส์ได ้(ทรงวฒิุ 
นาคศิลป์ และวรธัช วิชชุวาณิชย์, 2563, น.119) การจะไดม้าซ่ึงพยานหลกัฐานอิเล็กทรอนิกส์จึงจ าเป็นจะตอ้งมี
กระบวนการขั้นตอน รวมถึงบทบญัญติัท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ จากสภาพปัญหาท่ีกล่าวมาขา้งตน้จะเห็น
ไดว้่า ประเทศไทยยงัขาดกฎหมายและแนวทางขั้นตอนเก่ียวกบัการรวบรวมพยานหลกัฐานอิเล็กทรอนิกส์ใน
คดีอาญาท่ีมีเหมาะสมและเป็นไปตามมาตรฐาน ผูเ้ขียนจึงมีความสนใจท่ีศึกษาปัญหาเก่ียวกับการรวบรวม
พยานหลกัฐานอิเลก็ทรอนิกส์ในคดีอาญาเพ่ือหาแนวทางปรับปรุงแกไ้ขกฎหมายท่ีจะท าให้การด าเนินคดีเป็นไป
อยา่งเป็นธรรมและมีประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน 
 

2. วตัถุประสงค์ 

(1) เพื่อศึกษาความเป็นมา แนวคิด และทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบัการรวบรวมพยานหลกัฐานอิเล็กทรอนิกส์
ในคดีอาญา 

(2) เพ่ือศึกษาหลักเกณฑ์และหลักกฎหมายเก่ียวกับการรวบรวมพยานหลักฐานอิเล็กทรอนิกส์ใน
คดีอาญาของพนกังานสอบสวน 

(3) เพ่ือวิเคราะห์ปัญหากฎหมายเก่ียวกบัการรวบรวมพยานหลกัฐานอิเล็กทรอนิกส์ในคดีอาญาของ
ประเทศไทยเปรียบเทียบกบักฎหมายต่างประเทศ 
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(4) เพ่ือเสนอแนวทางการแกไ้ขปัญหากฎหมายเก่ียวกบัการรวบรวมพยานหลกัฐานอิเล็กทรอนิกส์ใน
คดีอาญาของพนกังานสอบสวน  

 

3. วธีิด าเนินการศึกษา 
 การศึกษาคร้ังน้ีใชว้ิธีการศึกษาจากเอกสาร (Documentary Research) โดยศึกษาจากรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช 2560 ประมวลวธีิพิจารณาความอาญาของประเทศไทย กฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกบั
การรวบรวมพยานหลกัฐานอิเล็กทรอนิกส์ในคดีอาญา รวมถึงคน้ควา้รวบรวมจากหนังสือ ต าราทางวิชาการ 
เอกสารทางวชิาการ วทิยานิพนธ์ งานวจิยั บทความ วารสารทางกฎหมาย และเอกสารอ่ืน ๆ ตลอดจนกฎหมายของ
ต่างประเทศท่ีเก่ียวขอ้งในเร่ืองดงักล่าว โดยน ามาวเิคราะห์เปรียบเทียบกบัหลกักฎหมายไทย แลว้น าขอ้มูลท่ีไดม้า
วเิคราะห์หาขอ้สรุปและเสนอแนะแนวทางแกไ้ขปัญหาท่ีเหมาะสม 
 

4. กฎหมายเกี่ยวกบัการรวบรวมพยานหลกัฐานอเิลก็ทรอนิกส์ในคดีอาญาของประเทศไทย 
 การกระท าความผิดทางอาญามีความเก่ียวขอ้งกบัเทคโนโลยเีพ่ิมมากข้ึนและพยานหลกัฐานในคดีลว้นมี
ความเก่ียวข้องกับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทั้ งโดยทางตรงและทางอ้อม (สนธยา รัตนธารส , 2551) โดย
พยานหลักฐานอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Evidence) หรือบางคร้ังถูกเรียกว่า พยานหลักฐานดิจิทัล (Digital 
Evidence) หมายถึง ขอ้มูล (Data) หรือสารสนเทศ (Information) ท่ีถูกบนัทึกไวห้รือส่งต่อดว้ยคอมพิวเตอร์ โดย
อาจใชพ้ิสูจน์หรือหกัลา้งการกระท าความผิดหรืออาจใหข้อ้มูลท่ีส าคญัในคดี (Eoghan Casey, 2011) ซ่ึงมีลกัษณะ
เป็นขอ้มูลท่ีไม่มีรูปร่าง สามารถท าลาย แกไ้ขหรือเปล่ียนแปลงไดง่้าย และสามารถเขา้รหัสหรือกูคื้นขอ้มูลท่ีถูก
เปล่ียนแปลงท าลายไปได ้การน าพยานหลกัฐานอิเล็กทรอนิกส์ไปใชใ้นการพิสูจน์ขอ้เท็จจริงในคดีนั้น จ าเป็น
จะตอ้งท าใหก้ารรวบรวมพยานหลกัฐานเป็นไปอยา่งเหมาะสมและตอ้งมีการตรวจพิสูจน์รับรองความถูกตอ้งของ
พยานหลักฐานด้วยการตรวจพิสูจน์หลักฐานทางดิจิทัล (Digital Forensics) หรือนิติคอมพิวเตอร์ (Computer 
Forensics) โดยกฎหมายเก่ียวกบัการรวบรวมพยานหลกัฐานอิเล็กทรอนิกส์ในคดีอาญาของประเทศไทย พอสรุป
ไดด้งัต่อไปน้ี 
 (1) รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช 2560 มีการบญัญติัรับรองและใหค้วามคุม้ครองสิทธิ
ความเป็นส่วนตวั (Right of Privacy) ซ่ึงรวมถึงความเป็นส่วนตวัเก่ียวกับขอ้มูลส่วนบุคคลหรือขอ้มูลส่วนตวั 
(information privacy) และความเป็นส่วนตวัในการติดต่อส่ือสาร (privacy of communication) (ภาระวี ปุณเสรี
พิพฒัน์, 2557) ท าให้รัฐจะใชอ้ านาจล่วงละเมิดสิทธิเสรีภาพของประชาชนไดใ้นกรณีท่ีเขา้ขอ้ยกเวน้ท่ีมีกฎหมาย
ใหอ้ านาจชดัแจง้และจะตอ้งมีกระบวนการควบคุมท่ีสามารถตรวจสอบการแสวงหาพยานหลกัฐานอิเลก็ทรอนิกส์
ท่ีอาจเป็นการกา้วล่วงเขา้ไปในขอ้มูลส่วนบุคคลจนกระทบถึงสิทธิและเสรีภาพของประชาชนได ้ท าให้จ าเป็น
จะตอ้งมีบทบญัญติักฎหมายก าหนดเก่ียวกบัหลกัเกณฑแ์ละอ านาจในการรวบรวมพยานหลกัฐานอิเล็กทรอนิกส์
ใหช้ดัเจน 
 (2) ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มีหลกัทัว่ไปของวิธีพิจารณาความอาญา คือ การคน้หา
ความจริงจากขอ้เท็จจริงหรือเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึน โดยองคก์รของรัฐท่ีจะตอ้งคน้หาความจริง ไม่วา่จะเป็นพนกังาน
ฝ่ายปกครองหรือต ารวจ พนกังานสอบสวน พนกังานอยัการและศาล (พิสิฏฐ์ สีกากี, 2561, หนา้ 184) โดยอ านาจ
ในการสอบสวนของพนกังานสอบสวนไวใ้นลกัษณะ 2 การสอบสวน หมวด 1 การสอบสวนสามญั ตั้งแต่มาตรา 
130 ถึงมาตรา 139 ซ่ึงไม่มีบทบญัญติัเก่ียวกบัการรวบรวมพยานหลกัฐานอิเลก็ทรอนิกส์เป็นการเฉพาะ 
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 (3) กฎหมายพิเศษท่ีเก่ียวขอ้งกบัการรวบรวมพยานหลกัฐานอิเล็กทรอนิกส์ โดยบทบัญญติัเก่ียวกบั                
การรวบรวมพยานหลกัฐานอิเล็กทรอนิกส์นั้นมีการบญัญติัไวใ้นพระราชบญัญติัฉบบัต่าง ๆ ซ่ึงมีลกัษณะเป็น
กฎหมายพิเศษ (jus speciale) กล่าวคือ ขอบเขตในการบงักบัใชข้องกฎหมายเฉพาะแต่ละฉบบันั้น จะตอ้งเป็นกรณี
ท่ีเม่ือมีข้อเท็จจริง หรือการกระท าความผิดเกิดข้ึน หรือต้องสงสัยว่าอาจมีการกระท าความผิดเกิดข้ึนแล้ว                        
เจา้พนกังานท่ีมีอ านาจบงัคบัใชก้ฎหมายแต่ละฉบบัจะถูกจ ากดัการใชอ้  านาจไปตามองคป์ระกอบและเจตนารมณ์
ของแต่ละพระราชบญัญติั (สมยศ เช้ือไทย, 2549, น.131) ทั้งน้ี กฎหมายพิเศษแต่ละฉบบัจะมีการก าหนดเง่ือนไข
และฐานความผิดเฉพาะตามแต่วตัถุประสงคข์องกฎหมายฉบบันั้น รวมถึงก าหนดหลกัเกณฑใ์ห้อ านาจใหบุ้คคล
โดยเฉพาะให้สามารถเข้าถึงและได้มา ซ่ึงเอกสารหรือข้อมูลข่าวสารของบุคคลอันเป็นพยานหลักฐาน
อิเล็กทรอนิกส์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการกระท าความผิดและหาตวัผูก้ระท าความผิดเป็นกรณีไป เช่น พระราชบญัญติัวา่
ดว้ยการกระท าความผิดเก่ียวกบัคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 พระราชบญัญติัการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. 2547 และ
พระราชบญัญติัป้องกนัและปราบปรามการคา้มนุษย ์พ.ศ. 2551 เป็นตน้ 
 อยา่งไรก็ตาม พนกังานสอบสวนในคดีอาญาทัว่ไปอาจร้องขอใหพ้นกังานเจา้หนา้ท่ีตามพระราชบญัญติั
ว่าดว้ยการกระท าความผิดเก่ียวกบัคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 ใชอ้  านาจท่ีก าหนดไวใ้นมาตรา 18 วรรคหน่ึงของ
พระราชบัญญติัดังกล่าวเก็บรวบรวมพยานหลกัฐานอิเล็กทรอนิกส์เพ่ือใช้เป็นหลักฐานเก่ียวกับการกระท า
ความผิดและหาตวัผูก้ระท าความผิดได ้
 (4) แนวทางขั้นตอนและคู่มือการปฏิบติังานการตรวจพิสูจน์อาชญากรรมคอมพิวเตอร์ โดยกฎหมายท่ี
ก าหนดแนวทางการบริหารราชการและการด าเนินงานของราชการต ารวจให้เป็นไปตามนโยบาย คือ 
พระราชบญัญติัต ารวจแห่งชาติ พ.ศ. 2547 และกฎหมายน้ีไดใ้หอ้  านาจในการวางระเบียบหรือท าค าสัง่เฉพาะเร่ือง
ไวใ้ห้ขา้ราชการต ารวจปฏิบติัการเก่ียวกบัการใชอ้  านาจหรือการปฏิบติัหน้าท่ีตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญาหรือกฎหมายอ่ืน ท าให้ส านักงานต ารวจแห่งชาติออกระเบียบการต ารวจเป็นจ านวนมาก ทั้ งใน                    
รูปขอ้บงัคบั ค  าสั่ง และมีการจดัการประมวลระเบียบการต ารวจเฉพาะในส่วนท่ีเก่ียวกบัคดีข้ึน ทั้งน้ี ระเบียบ               
การต ารวจเก่ียวกบัคดีท่ีไดร้วบรวมไวใ้นประมวลระเบียบการต ารวจเก่ียวกบัคดีจะก าหนดเก่ียวกบัแนวทางใน 
การปฏิบติัการเก่ียวกบัการใชอ้  านาจหรือการปฏิบติัหนา้ท่ีของต ารวจ หากแมจ้ะมีหลกัเกณฑห์ลายเร่ืองก าหนดไว้
แต่ก็ยงัไม่มีรายละเอียดชดัเจนและไม่มีแนวทางเก่ียวกบัการรวบรวมพยานหลกัฐานอิเล็กทรอนิกส์ไวโ้ดยเฉพาะ 
อีกทั้ง คู่มือการปฏิบติังานการตรวจพิสูจน์อาชญากรรมคอมพิวเตอร์ยงัขาดรายละเอียดท่ีชดัเจนและสามารถใช้
เป็นแนวทางในการปฏิบติัไดใ้นเบ้ืองตน้เท่านั้น 
 

5. วเิคราะห์ปัญหาทางกฎหมายเกีย่วกบัการรวบรวมพยานหลกัฐานอเิลก็ทรอนิกส์ในคดีอาญา 
 สังคมในปัจจุบนัมีการเปล่ียนแปลงไปจากอดีตเป็นอยา่งมาก เทคโนโลยีสารสนเทศเขา้มามีบทบาทใน
ชีวิตประจ าว ันของประชาชนจึงมีแนวโน้มท่ีข้อมูลสารสนเทศและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์จะกลายเป็น
พยานหลกัฐานในคดีเพ่ิมมากข้ึน ท าให้พยานหลกัฐานอิเล็กทรอนิกส์มีความส าคญัในการพิสูจน์ความผิดใน
คดีอาญาไม่น้อยไปกว่าพยานหลกัฐานประเภทอ่ืน กระบวนการในการรวบรวมพยานหลกัฐานอิเล็กทรอนิกส์
จ าเป็นจะตอ้งมีมาตรฐานและเป็นไปอยา่งเหมาะสมน่าเช่ือถือ แมป้ระมวลวธีิพิจารณาความอาญาของประเทศไทย
และกฎหมายพิเศษบางฉบบัจะมีบทบญัญติัท่ีเก่ียวกบัการรวบรวมพยานหลกัฐานอิเล็กทรอนิกส์ไวบ้างส่วนแลว้ 
แต่ยงัคงปรากฏปัญหาเก่ียวกับการรวบรวมพยานหลกัฐานอิเล็กทรอนิกส์ในคดีอาญา ผูเ้ขียนจึงมุ่งท่ีจะศึกษา
วเิคราะห์ปัญหาในประเด็นดงัต่อไปน้ี 
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  (1) ปัญหาการก าหนดบทบญัญติัเก่ียวกบัการรวบรวมพยานหลกัฐานอิเลก็ทรอนิกส์ในประมวลกฎหมาย
วธีิพิจารณาความอาญา  
  การรวบรวมพยานหลกัฐานชั้นพนักงานสอบสวนเป็นกระบวนยุติธรรมเบ้ืองตน้ท่ีมีความส าคญัต่อ               
การใชพ้ิสูจน์ให้ทราบขอ้เท็จจริงในคดีความผิดอาญา ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 131 
ก าหนดให้การรวบรวมพยานหลกัฐานเพ่ือพิสูจน์ว่าจ าเลยมีความผิดหรือบริสุทธ์ิเป็นอ านาจหนา้ท่ีของพนักงาน
สอบสวนท่ีจะด าเนินการตามท่ีเห็นสมควร และมาตรา 131/1 วรรคหน่ึง ก าหนดเก่ียวกับการรวบรวม
พยานหลกัฐานทางวิทยาศาสตร์ บทบญัญติัดงักล่าวไม่มีการบญัญติัถึงการรวบรวมพยานหลกัฐานอิเล็กทรอนิกส์
เป็นการเฉพาะและไม่ไดมี้การก าหนดเก่ียวกบัการตรวจพิสูจน์ทางดิจิทลั (Digital Forensics) ไวด้ว้ย ในกฎหมาย
พิเศษอ่ืนเองก็ได้มีการก าหนดให้อ านาจเจ้าพนักงานในการเก็บรวบรวมพยานหลักฐานอิเล็กทรอนิกส์ตาม
บทบญัญติัของกฎหมายแต่ละฉบบัซ่ึงการจะบงัคบัใชอ้  านาจตามพระราชบญัญติัเหล่าน้ีไดน้ั้น ความผิดจะตอ้ง
เป็นไปตามวตัถุประสงคท่ี์กฎหมายฉบบันั้นมุ่งคุม้ครองเป็นกรณีเฉพาะเท่านั้นและตอ้งมีการก าหนดบทบญัญติัให้
อ านาจแก่เจา้พนกังานตามกฎหมายอีกดว้ย  
  แมใ้นพระราชบญัญติัวา่ดว้ยการกระท าความผิดเก่ียวกบัคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 ซ่ึงเป็นกฎหมายพิเศษท่ี
ก าหนดให้พนกังานสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาสามารถร้องขอให้พนกังานเจา้หนา้ท่ี
ตามพระราชบัญญติัดังกล่าวใช้อ านาจในการรวบรวมพยานหลักฐานอิเล็กทรอนิกส์ท่ีก าหนดไวไ้ด้ หากแต่                 
การก าหนดใหพ้นกังานสอบสวนจ าเป็นตอ้งร้องขอพนกังานเจา้หนา้ท่ีจึงอาจท าใหเ้กิดความล่าชา้ในการรวบรวม
พยานหลกัฐานอิเลก็ทรอนิกส์ได ้รวมถึง การไม่มีบทบญัญติัเก่ียวกบัการรวบรวมพยานหลกัฐานอิเลก็ทรอนิกส์ใน
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาและและมีกฎหมายพิเศษอ่ืนท่ีก าหนดเก่ียวกับการรวบรวม
พยานหลกัฐานอิเล็กทรอนิกส์ไวห้ลายฉบบั ท าให้หลกัเกณฑใ์นการจะใชอ้ านาจในการรวบรวมพยานหลกัฐาน
อิเล็กทรอนิกส์มีมากมายและแตกต่างกนั จนอาจเกิดปัญหาการทบัซอ้นกนัของกฎหมายท่ีส่งผลต่อการอา้งและ             
รับฟังพยานหลกัฐานอิเลก็ทรอนิกส์ในชั้นศาล 
 จากการศึกษากฎหมายของต่างประเทศในประเด็นปัญหาดงักล่าว พบว่า สหรัฐอเมริกามีรัฐธรรมนูญ
สหรัฐอเมริกาแกไ้ขเพ่ิมเติมฉบบัท่ี 4 (The Fourth Amendment) ก าหนดเก่ียวกบัการคน้พยานหลกัฐาน รวมถึงมี
บทบัญญัติเก่ียวกับการได้มาซ่ึงพยานหลักฐานอิเล็กทรอนิกส์ใน Federal Rules of Criminal Procedure และ
กฎหมายอ่ืน ๆ อีกหลายฉบบั ส่วนประเทศองักฤษมี The Police and Criminal Evidence Act 1984 (PACE) ซ่ึงเป็น
พระราชบญัญติัท่ีมีการก าหนดเก่ียวกบัการเก็บรวบรวมพยานหลกัฐานอิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงในรัฐควีนส์แลนด์ 
เครือรัฐออสเตรเลียมี Police Powers and Responsibilities Act 2020 ซ่ึงเป็นกฎหมายท่ีก าหนดหนา้ท่ีและอธิบาย
เก่ียวกบัอ านาจหนา้ท่ีและความรับผิดชอบของเจา้หนา้ท่ีต ารวจไดมี้การบญัญติันิยามความหมายของค าส าคญัและ
ก าหนดบทบญัญติัเก่ียวกบัการรวบรวมพยานหลกัฐานอิเลก็ทรอนิกส์ไวโ้ดยเฉพาะ  
 ดังนั้ น ผู ้เ ขียนเห็นว่าประเทศไทยควรมีบทบัญญัติ ท่ี เ ก่ียวกับการเก็บรวบรวมพยานหลักฐาน
อิเล็กทรอนิกส์โดยเฉพาะในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาซ่ึงเป็นกฎหมายทัว่ไป ในลกัษณะเดียวกบั
บทบญัญติักฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาของสหรัฐอเมริกา ประเทศองักฤษ และ เครือรัฐออสเตรเลีย เพื่อให้              
การรวบรวมพยานหลกัฐานอิเล็กทรอนิกส์นั้นมีการก าหนดไวอ้ย่างชดัเจนในกฎหมายทัว่ไป รวมถึงพนักงาน
สอบสวนมีอ านาจท่ีจะเก็บรวบรวมพยานหลกัฐานอิเล็กทรอนิกส์และน าไปตรวจพิสูจน์ดว้ยกระบวนการพิสูจน์
หลกัฐานทางดิจิทลัเพ่ือรักษาความน่าเช่ือถือของพยานหลกัฐาน 
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  (2) ปัญหาเก่ียวกบัอ านาจและขอบเขตอ านาจของพนกังานสอบสวนในการเก็บรวบรวมพยานหลกัฐาน
อิเลก็ทรอนิกส์  
 พนักงานสอบสวนมีอ านาจรวบรวมพยานหลกัฐานได้ทุกชนิดเท่าท่ีจะพิสูจน์การกระท าความผิด
หรือควมบริสุทธ์ิของผูต้อ้งหา โดยอ านาจในการรวบรวมพยานหลกัฐานสามารถท าไดห้ลายประการตามท่ีได้
บญัญติัไวใ้นประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ลกัษณะ 2 การสอบสวน หมวด 1 การสอบสวนสามญั 
หากแต่หลกัเกณฑ์ในการใชอ้ านาจบางประการท่ีก าหนดไวใ้นประมวลกฎหมายวิธิพิจารณาความอาญาอาจไม่
เหมาะสมกบัการรวบรวมพยานหลกัฐานอิเล็กทรอนิกส์ โดยลกัษณะของพยานหลกัฐานอิเล็กทรอนิกส์อาจอยูใ่น
รูปของขอ้มูล (Data) หรือสารสนเทศ (Information) ท่ีอาจถูกแกไ้ข เปล่ียนแปลง และถูกลบท าลายไดง่้าย การใช้
หลกัเกณฑ์ในการรวบรวมพยานหลกัฐานทัว่ไป อาทิ พยานบุคคล พยานวตัถุ และพยานเอกสารอาจท าให้เกิด              
ขอ้ติดขดัในการรวบรวมพยานหลกัฐาน รวมถึงกฎหมายพิเศษอ่ืนไดมี้การก าหนดอ านาจพิเศษอ่ืนเพ่ิมเติมจาก
อ านาจทั่วไปท่ีก าหนดไวต้ามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาซ่ึงมีความเหมาะสมต่อการรวบรวม
พยานหลกัฐานอิเล็กทรอนิกส์และช่วยให้การไดม้าซ่ึงพยานหลกัฐานอิเล็กทรอนิกส์มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน               
อีกทั้ง รัฐธรรมนูญแห่งราชอาญาจกัรไทย พทุธศกัราช 2560 ไดมี้การบญัญติัรับรองและคุม้ครองสิทธิและเสรีภาพ
ของประชาชนชาวไทย การแสวงหาพยานหลกัฐานของพนกังานสอบสวนท่ีอาจเป็นการเขา้ไปแทรกแซงสิทธิ
และเสรีภาพของบุคคลจากการเขา้ถึงขอ้มูลอิเล็กทรอนิกส์หรือขอ้มูลการจราจรทางอิเล็กทรอนิกส์ของบุคคล จึง
ควรกระท าไดเ้ฉพาะในกรณีท่ีมีกฎหมายบญัญติัไวเ้ท่านั้น รวมถึงควรมีการก าหนดขอบเขตของการใชอ้ านาจของ
พนักงานสอบสวนไว ้โดยพิจารณาถึงดุลยภาพระหว่างสิทธิของประชาชนและการใช้อ านาจของพนักงาน
สอบสวนในการรวบรวมพยานหลกัฐานอิเลก็ทรอนิกส์ 
 จากการศึกษากฎหมายของต่างประเทศในประเด็นปัญหาดงักล่าว พบว่า สหรัฐอเมริกามีรัฐธรรมนูญ
ของสหรัฐอเมริกาฉบบัแกไ้ขคร้ังท่ี 4 (The Fourth Amendment) และ Federal Rules of Criminal Procedure ก าหนด
เก่ียวให้การคน้ขอ้มูลสารสนเทศท่ีถูกบนัทึกทางอิเล็กทรอนิกส์จะตอ้งมีหมายคน้จากศาลเวน้แต่จะเขา้ขอ้ยกเวน้
การคน้โดยไม่มีหมาย โดยการคน้นั้นจะตอ้งเป็นการคน้ท่ีไม่ละเมิดต่อ Reasonable Expectation of Privacy และมี
เหตุอนัควรจากการเขา้ขอ้ยกเวน้เร่ืองการคน้โดยไม่มีหมาย รวมถึงมีกฎหมายอ่ืนอีกหลายฉบบัท่ีก าหนดอ านาจ
พิเศษเพ่ิมเติมและหลกัเกณฑใ์นการเขา้ถึงพยานหลกัฐานอิเล็กทรอนิกส์อีกดว้ย ส่วนประเทศองักฤษมี The Police 
and Criminal Evidence Act 1984 (PACE) ซ่ึงบญัญติัเก่ียวกบัการใชอ้  านาจในการคน้เพ่ือให้ไดข้อ้มูลซ่ึงถูกจดัเก็บ
ไวใ้นรูปแบบอิเลก็ทรอนิกส์ของเจา้พนกังาน และการใชอ้ านาจดงักล่าวจะตอ้งมีการออกหมายจากศาล (Justice of  
the  peace) เวน้แต่จะเป็นกรณีท่ีเขา้ขอ้ยกเวน้จึงจะสามารถท าการค้นโดยไม่จ าเป็นตอ้งมีหมายศาลได้ และ                   
รัฐควีนส์แลนด์ เครือรัฐออสเตรเลียมี Police Powers and Responsibilities Act 2020 ก าหนดให้เจา้หนา้ท่ีต ารวจมี
อ านาจในการรวบรวมและเขา้ถึงอุปกรณ์ดิจิทลั (digital device) ทั้งท่ีพบจากการคน้ หรือจากการยดึ หรือท่ีพบใน
สถานท่ีเกิดเหตุ หรือจากการยดึมาจากสถานท่ีเกิดเหตุ  
 ดังนั้ น ผู ้เขียนเห็นว่าประเทศไทยควรมีบทบัญญัติเก่ียวกับการอ านาจของพนักงานสอบสวนใน                     
การรวบรวมพยานหลกัฐานอิเล็กทรอนิกส์ โดยน าหลกัเกณฑแ์ละหลกักฎหมายท่ีก าหนดเก่ียวกบัการใชอ้  านาจ
ของเจา้พนักงานของเครือรัฐออสเตรเลีย รัฐควีนแลนด์ตาม Police Powers and Responsibilities Act 2020 และ
กฎหมายพิเศษอ่ืนของประเทศไทยมาปรับใชเ้ป็นหลกัเกณฑเ์พ่ิมเติมในการบงัคบัใชอ้  านาจทัว่ไปและก าหนดเป็น
อ านาจเพ่ิมเติมท่ีพนกังานสอบสวนสามารถกระท าไดใ้นประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา รวมถึงก าหนด
ขอบเขตการใชอ้ านาจของพนกังานสอบสวนในการเก็บรวบรวมพยานหลกัฐานอิเล็กทรอนิกส์ โดยน าหลกัเกณฑ์
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ในการขออนุญาตจากศาลและขอ้ยกเวน้การขออนุญาตดงักล่าวตามกฎหมายของสหรัฐอเมริกาและประเทศ
องักฤษมาปรับใชเ้ป็นขอบเขตในการใชอ้ านาจของพนกังานสอบสวนให้จะกระท าไดต้่อเม่ือไดรั้บหมายคน้หรือ
ค าสั่งอนุญาตจากศาลก่อนเท่านั้น เวน้แต่จะเขา้ขอ้ยกเวน้บางกรณีเพ่ือประโยชน์แห่งคดี เพื่อให้การรวบรวม
พยานหลกัฐานอิเล็กทรอนิกส์ของพนกังานสอบสวนเหมาะสมและการใชอ้ านาจในการรวบรวมพยานหลกัฐาน
อิเลก็ทรอนิกส์กระท าไดใ้นกรณีท่ีจ าเป็นและไม่กระทบกระเทือนต่อสิทธิเสรีภาพของประชาชนเกินควร 
  (3) ปัญหาเก่ียวกบัหลกัเกณฑแ์ละแนวทางขั้นตอนในการเก็บรวบรวมพยานหลกัฐานอิเลก็ทรอนิกส์ 
  กระบวนการเก็บรวบรวมพยานหลกัฐานถือเป็นกระบวนการแรกเร่ิมในการด าเนินกระบวนยติุธรรมทาง
อาญา พนกังานสอบสวนมีหนา้ท่ีรวบรวมพยานหลกัฐานทุกชนิดเท่าท่ีสามารถจะท าได ้ทั้งพยานหลกัฐานท่ีพบ
ปรากฏอยู่ในบริเวณท่ีเกิดเหตุและพยานหลักฐานอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งในคดีโดยอาศัยอ านาจหน้าท่ีตามประมวล
กฎหมายวธีิพิจารณาความอาญาและกฎหมายอ่ืน เพ่ือแสวงหาขอ้เท็จจริงและพฤติการณ์ต่าง ๆ  อนัเก่ียวกบัความผิด
ท่ีถูกกล่าวหาและเพื่อให้รู้ตวัผูก้ระท าผิด รวมถึงสามารถพิสูจน์ให้เห็นความผิดหรือความบริสุทธ์ิของผูต้อ้งหา 
การเก็บรวบรวมพยานหลกัฐานท่ีไม่เหมาะสมอาจท าให้พยานหลกัฐานนั้นขาดความน่าเช่ือถือจนส่งผลต่อ                
การพิจารณาสั่งฟ้องหรือไม่ฟ้องคดีของพนกังานอยัการ รวมถึงการจะรับฟังหรือไม่รับฟังพยานหลกัฐานในชั้น
ศาลได้ โดยเฉพาะพยานหลกัฐานอิเล็กทรอนิกส์ท่ีมีลกัษณะเป็นขอ้มูลในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์หรือระบบ
คอมพิวเตอร์ การจะรักษาความน่าเช่ือถือของพยานหลกัฐานอิเล็กทรอนิกส์เพ่ือใหพ้ยานหลกัฐานนั้นสามารถรับ
ฟังไดแ้ละมีความน่าเช่ือถือจึงมีความส าคญัเป็นอยา่งมาก 
  กฎหมายของประเทศไทยเก่ียวกบัการรวบรวมพยานหลกัฐานไม่ไดมี้การก าหนดเก่ียวกบักระบวนการ
ขั้นตอนหรือมาตรฐานการปฏิบติังานในการรวบรวมพยานหลกัฐานอิเล็กทรอนิกส์ของพนักงานสอบสวนไว ้
ระเบียบการต ารวจเก่ียวกับคดีซ่ึงก าหนดแนวทางในการรวบรวมพยานหลกัฐานและค าสั่งส านักงานพิสูจน์
หลกัฐานต ารวจท่ีเก่ียวขอ้งต่างเป็นเพียงแนวปฏิบติัซ่ึงไม่ไดมี้บทลงโทษในทางอาญาแก่เจา้หนา้ท่ีท่ีไม่ปฏิบติังาน
ตามแนวทางนั้น รายละเอียดท่ีก าหนดไวก็้ไม่ชัดเจนเพียงพอและไม่ได้มีการก าหนดเก่ียวกับพยานหลกัฐาน
อิเล็กทรอนิกส์ไวโ้ดยเฉพาะ แนวทางการรวบรวมพยานหลกัฐานอิเล็กทรอนิกส์จึงเป็นไปตามดุลยพินิจของ
พนักงานสอบสวนเท่านั้ น ท าให้การได้มาซ่ึงพยานหลักฐานในคดีอาจข้ึนอยู่กับความรู้ ความสามารถ 
ประสบการณ์ของพนกังานสอบสวนแต่ละคน อีกทั้ง พยานหลกัฐานอิเลก็ทรอนิกส์สามารถไดม้าจากอุปกรณ์ทาง
อิเล็กทรอนิกส์หลายชนิด ลักษณะขั้นตอนในการรวบรวมหรือกระบวนการในการจัดเก็บข้อมูลซ่ึงเป็น
พยานหลกัฐานอิเลก็ทรอนิกส์จากอุปกรณ์ท่ีต่างกนัก็อาจจ าเป็นตอ้งใชว้ธีิการท่ีต่างกนั  
  จากการศึกษากฎหมายของต่างประเทศในประเด็นปัญหาดงักล่าว พบว่า สหรัฐอเมริกาและประเทศ
องักฤษมีการจดัหน่วยงานรับผิดชอบท่ีมีอ านาจในการเก็บรวบรวมและตรวจพิสูจน์พยานหลกัฐานและจดัท าคู่มือ
ท่ีก าหนดแนวทางการเก็บรวบรวมพยานหลกัฐานอิเล็กทรอนิกส์หลายฉบบั แมจ้ะเป็นแนวปฏิบติัแต่มีขั้นตอนท่ี
ละเอียดชดัเจนและสอดคลอ้งกบัมาตรฐานในการไดม้าซ่ึงพยานหลกัฐานอิเลก็ทรอนิกส์ ส่วนเครือรัฐออสเตรเลีย 
เฉพาะรัฐควีนส์แลนด์นั้นมีกฎหมายก าหนดเก่ียวกับแนวทางในการรวบรวมพยานหลักฐานอิเล็กทรอนิกส์
เบ้ืองต้นในสถานท่ีเกิดเหตุไวใ้น Police Powers and Responsibilities Act 2020 และมีการจัดท าคู่มือก าหนด
แนวทางของเจา้หนา้ท่ีในการปฏิบติัเพื่อตรวจยดึอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ในสถานท่ีเกิดเหตุอีกดว้ย ดงันั้น ผูเ้ขียนเห็น
ว่าประเทศไทยควรมีการก าหนดกฎหมายเก่ียวกบัหลกัเกณฑ์และแนวทางในการเก็บรวบรวมพยานหลกัฐาน
อิเล็กทรอนิกส์ โดยน าบทบญัญติักฎหมายเก่ียวกบัแนวทางการเก็บรวบรวมพยานหลกัฐานอิเล็กทรอนิกส์ใน
สถานท่ีเกิดเหตุของเครือรัฐออสเตรเลีย รัฐควีนส์แลนด์ และระเบียบการต ารวจเก่ียวกบัคดีกบัคู่มือบางส่วนท่ี
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เหมาะสมของประเทศไทยมาบญัญติัเป็นกฎกระทรวงซ่ึงเป็นกฎหมายล าดบัรอง โดยอาศยัอ านาจตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาเก่ียวกับการเก็บรวบรวมพยานหลกัฐานอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้การรวบรวม
พยานหลกัฐานอิเลก็ทรอนิกส์มีความชดัเจนและเป็นไปตามมาตรฐานในการรักษาความน่าเช่ือถือและน ้ าหนกัของ
พยานหลกัฐานนั้น 
 

6. สรุปและข้อเสนอแนะ 
 การกระท าความผิดในคดีอาญาทัว่ไปอาจมีความเก่ียวขอ้งกบัเทคโนโลยีและระบบสารสนเทศ การใช้
งานอุปกรณ์อิเลก็ทรอนิกส์และระบบอินเตอร์เน็ตยอ่มท าใหเ้กิดร่องรอยของผูใ้ชง้านท่ีจะกลายเป็นพยานหลกัฐาน
อิเล็กทรอนิกส์ไดท้ั้งส้ิน พยานหลกัฐานอิเล็กทรอนิกส์จึงถือเป็นพยานหลกัฐานอีกประเภทหน่ึงท่ีมีความส าคญั                  
ในการพิสูจน์ข้อเท็จจริงในคดี หากแต่ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญายงัไม่มีบทบัญญัติเก่ียวกับ                     
การรวบรวมพยานหลกัฐานอิเล็กทรอนิกส์โดยเฉพาะและไม่มีแนวทางขั้นตอนในการรวบรวมพยานหลกัฐาน
อิเล็กทรอนิกส์ท่ีมีรายละเอียดชดัเจนเพียงพอ ซ่ึงอาจส่งผลให้การรวบรวมพยานหลกัฐานอิเล็กทรอนิกส์นั้นขาด
ความน่าเช่ือถือและไม่อาจรับฟังได ้ดงันั้น เพื่อใหก้ารด าเนินงานดา้นการรวบรวมพยานหลกัฐานอิเลก็ทรอนิกส์มี
ประสิทธิภาพและเหมาะสม ผูเ้ขียนจึงเห็นควรเสนอใหมี้การแกไ้ขเพ่ิมเติมกฎหมาย ดงัน้ี  
 (1) ควรมีการก าหนดบทบญัญติัเก่ียวกบัการรวบรวมพยานหลกัฐานอิเลก็ทรอนิกส์ในประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความอาญา โดยก าหนดให้พนกังานสอบสวนมีอ านาจในการรวบรวมพยานหลกัฐานอิเล็กทรอนิกส์
และก าหนดเก่ียวกบัการตรวจสอบความถูกตอ้งแทจ้ริงของพยานหลกัฐานอิเล็กทรอนิกส์ดว้ยการพิสูจน์หลกัฐาน
ทางดิจิทลั (Digital Forensics) เพ่ือให้การรวบรวมพยานหลกัฐานอิเล็กทรอนิกส์นั้นมีการก าหนดไวอ้ยา่งชดัเจน
ในประมวลกฎหมายวธีิพิจารณาความอาญาท่ีเป็นกฎหมายทัว่ไป  
 (2) ควรมีการก าหนดบทบญัญติัเก่ียวกับการใช้อ านาจของพนักงานสอบสวนในการรวบรวมพยาน 
หลกัฐานอิเล็กทรอนิกส์ในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา โดยก าหนดอ านาจเพ่ิมเติม เช่น อ านาจใน 
การมีหนงัสือเรียกให้บุคคลส่งอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์หรือขอ้มูลอิเล็กทรอนิกส์ อ านาจในการมีหนงัสือเรียกให้
ผูใ้ห้บริการส่งมอบขอ้มูลจราจรทางคอมพิวเตอร์หรือขอ้มูลผูใ้ชบ้ริการท่ีท าให้สามารถระบุตวัผูใ้ชบ้ริการได้ 
อ านาจในการเรียกใหบุ้คคลท่ีเก่ียวขอ้งส่งมอบรหสัท่ีใชใ้นการเขา้ถึงขอ้มูลอิเล็กทรอนิกส์เพ่ือเขา้ตรวจสอบขอ้มูล
อิเล็กทรอนิกส์ หรืออ านาจในการท าส าเนาพยานหลกัฐานอิเล็กทรอนิกส์ เป็นตน้  เพื่อให้พนักงานสอบสวนมี
อ านาจเพ่ิมเติมในการเก็บรวบรวมพยานหลกัฐานอิเลก็ทรอนิกส์ซ่ึงมีลกัษณะแตกต่างกบัพยานหลกัฐานทัว่ไป 
 (3) ควรมีการก าหนดบทบญัญติัเก่ียวกบัขอบเขตการใชอ้ านาจของพนกังานสอบสวนในการรวบรวม
พยานหลกัฐานอิเล็กทรอนิกส์ โดยก าหนดให้พนักงานสอบสวนจะใชอ้ านาจไดต้่อเม่ือมีค าสั่งอนุญาตจากศาล  
เวน้แต่เขา้ขอ้ยกเวน้บางประการเพ่ือประโยชน์แห่งคดี เพื่อให้การใชอ้ านาจในการเก็บรวบรวมพยานหลกัฐาน
อิเลก็ทรอนิกส์ของพนกังานสอบสวนไม่กระทบกระเทือนต่อสิทธิและเสรีภาพของประชาชนเกินจ าเป็น 
 (4) ควรมีกฎหมายเฉพาะก าหนดเก่ียวกับหลักเกณฑ์และแนวทางในการรวบรวมพยานหลักฐาน
อิเล็กทรอนิกส์ โดยก าหนดเป็น “กฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และขั้ นตอนในการรวบรวม
พยานหลกัฐานอิเล็กทรอนิกส์” ซ่ึงอาศยัอ านาจตามบทบญัญติัเก่ียวกบัการใชอ้ านาจของพนกังานสอบสวนใน             
การรวบรวมพยานหลกัฐานอิเลก็ทรอนิกส์ในประมวลกฎหมายวธีิพิจารณาความอาญา 
 ในกฎกระทรวงอาจมีรายละเอียดก าหนดเก่ียวกับ (1) ค านิยามศัพท์ท่ีเ ก่ียวข้องกับการรวบรวม
พยานหลกัฐานอิเล็กทรอนิกส์ (2) หลกัส าคญัในการด าเนินการรวบรวมพยานหลกัฐานอิเล็กทรอนิกส์ (Golden 
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Rules) (3) หลกัเกณฑ์เพ่ิมเติมเก่ียวกับการใช้อ านาจทั่วไปในการรวบรวมพยานหลกัฐานอิเล็กทรอนิกส์ของ
พนกังานสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (4) หลกัเกณฑเ์ก่ียวกบัในการใชอ้ านาจพิเศษใน
การรวบรวมพยานหลกัฐานอิเล็กทรอนิกส์ของพนกังานสอบสวน (5) แนวทางในการเก็บรวบรวมพยานหลกัฐาน
อิเลก็ทรอนิกส์ และ (6) หลกัในการเก็บรักษาและปฏิบติัต่อพยานหลกัฐานอิเลก็ทรอนิกส์ (Evidence Preservation) 
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บทคัดย่อ  
   การวิจยัมาตรการทางกฎหมายในการควบคุมมรรยาทวิชาชีพทนายความ มีวตัถุประสงค์ของการวิจยั               
มีดงัน้ี เพ่ือศึกษาความหมาย ประวติัความเป็นมา แนวคิดและหลกัการประกอบวิชาชีพของทนายความเก่ียวกบั
จริยธรรมหรือมรรยาททนายความในการประกอบวิชาชีพทนายความของไทย ศึกษาหลกักฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบั
การควบคุมในการผิดมรรยาทวิชาชีพทนายความของประเทศไทยกบัวิชาชีพทนายความในต่างประเทศ อีกทั้ง
ศึกษามาตรการทางกฎหมายในการควบคุมการผิดมรรยาทวิชาชีพทนายความในประเทศไทยกับวิชาชีพ
ทนายความต่างประเทศเพ่ือศึกษาและไดแ้นวทางในการแกไ้ขปัญหาเก่ียวกบัการผิดมรรยาทของทนายความใน
กระบวนการยติุธรรมอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน จากผลการศึกษา คณะผูว้ิจยัขอสรุปปัญหาต่าง ๆ ได ้ดงัน้ี
 ปัญหาดา้นประสิทธิภาพทางกฎหมายควบคุมจริยธรรมหรือมรรยาทวิชาชีพทนายความ พบวา่กฎหมาย
ควบคุมมรรยาททนายความบังคบัใช้ในปัจจุบันมีอยู่กระจัดกระจาย เห็นควรให้มีการรวบรวมเป็นประมวล
จริยธรรมหรือมรรยาททนายความ ให้เป็นลกัษณะเช่นเดียวกับผูพิ้พากษา พร้อมทั้ งให้มีการเพ่ิมบทลงโทษท่ี
รุนแรงมากยิ่งข้ึน และนอกจากน้ีพระราชบญัญติัทนายความ พ.ศ. 2528 ไม่มีบทบญัญติัเก่ียวกบัความรับผิดทาง
แพ่งไวท่ี้ใดเลยเม่ือมีการผิดมรรยาทของทนายความตามพระราชบญัญติัฉบบัน้ี ในส่วนของปัญหาดา้นบุคลากร             
ผูพิ้จารณาคดีผิดจรรยาบรรณหรือผิดมรรยาททนายความ พบว่า คณะกรรมการการสอบสวนคดีมรรยาท
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ทนายความบางท่าน ยงัมีการน ากฎหมายวิธีพิจารณาความแพง่มาใชใ้นการสอบสวนคดีมรรยาททนายความท าให้
ขาดซ่ึงประสิทธิภาพและไม่เหมาะสมกบัคดีผิดมรรยาททนายความท่ีตอ้งใชร้ะบบไต่สวนมิใช่ระบบกล่าวหา ใน
ส่วนของคณะกรรมการสอบสวนคดีมรรยาททนายความไม่มีการแต่งตั้งบุคลากรภายนอกมาด าเนินการสอบสวน
คดีมรรยาททนายความ การท่ีคณะกรรมการสอบสวนมรรยาททนายความเป็นบุคลากรภายในวิชาชีพเดียวกัน
เท่านั้น ย่อมท าให้ประชาชนคนภายนอกเห็นว่าการสอบสวนไม่โปร่งใสและไม่เป็นธรรม ในส่วนของปัญหา
ความล่าช้าในการพิจารณาคดีผิดจรรยาบรรณหรือผิดมรรยาททนายความพบว่า การสอบสวนคดีมรรยาท
ทนายความมีความล่าช้าในการวินิจฉัยคดีเพราะในขอ้บังคบัสภาทนายความว่าด้วยการพิจารณาคดีมรรยาท
ทนายความ พ.ศ.2546 ก าหนดให้ทนายความท่ีถูกลงโทษ จากการสอบสวนมรรยาทมีสิทธิฟ้องศาลปกครองได ้
  จากผลการศึกษา คณะผูว้ิจยัมีขอ้เสนอแนะดงัต่อไปน้ี ควรจดัท าประมวลจริยธรรมหรือความผิดทาง
มรรยาททนายความใหมี้ประสิทธิภาพและเป็นธรรมมากข้ึน ก าหนดบทลงโทษคดีความผิดมรรยาททนายความให้
มีความรุนแรงข้ึนทั้งทางอาญา และทางแพ่ง อีกทั้งควรมีขอ้หา้มท าการเป็นทนายความมีก าหนดไม่เกินหา้ปี และ
หากเป็นกรณีลบช่ือออกจากทะเบียนทนายความ จะไม่สามารถประกอบอาชีพทนายความได ้ควรปรับปรุงแกไ้ข
พระราชบญัญติัทนายความ พ.ศ. 2528 และขอ้บงัคบัของทนายความว่าดว้ยการพิจารณาคดีมรรยาททนายความ 
พ.ศ. 2546 ใหใ้ชร้ะบบไต่สวนอยา่งแทจ้ริงมิใช่ระบบผสมระหวา่งระบบไต่สวนกบัใชร้ะบบกล่าวหา จึงไม่ควรให้
น าบทบญัญติัแห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาใชก้บัการสอบสวนคดีมรรยาททนายความ ควรใหมี้
การตรา“พระราชบญัญติัวา่ดว้ยวธีิพิจารณาคดีการผิดมรรยาทวชิาชีททนายความ พ.ศ. .........” โดยเฉพาะ และควร
ให้มีการแกไ้ขในเร่ือง คณะกรรมการมรรยาททนายความ โดยให้แกไ้ขบทบญัญติัมาตรา 54 ของพระราชบญัญติั
ทนายความ พ.ศ. 2528 ก าหนดให้มีผูแ้ทนจากบุคคลภายนอกอยา่งนอ้ย 2 คน โดยแต่งตั้งจากผูแ้ทนเนติบณัฑิตย
สภาหรือจากผูแ้ทนกระทรวงยติุธรรม โดยก าหนดให้มีผูแ้ทนเนติบณัฑิต หรือผูแ้ทนจากส านกังานศาลยติุธรรม
เขา้ร่วมเป็นคณะกรรมสอบสวนดว้ยรวมจ านวน 5 ท่านเป็นอยา่งนอ้ย ในส่วนของคดีผิดมรรยาททนายความนั้น 
ควรให้คดีจบส้ินกระบวนการพิจารณาคดีในชั้นของศาลปกครองเช่นเดียวกบัการพิจารณาคดีมรรยาทนายความ
ของประเทศสาธารณรัฐอเมริกา และสาธารณรัฐฝร่ังเศส ในส่วนของการเยียวยาผูเ้สียหายควรให้มีการจดัให้มี
คณะกรรมการดูแลการฝ่าฝืนมรรยาททนายความในหน่วยงานทางกระบวนการยติุธรรมเป็นการเฉพาะ เพื่อเยยีวยา
ลูกความท่ีได้รับความเสียหายจากการกระท าของทนายความโดยจดัตั้งกองทุนทดแทนค่าเสียหาย เพ่ือชดใช้
ค่าเสียหาย ซ่ึงเป็นกองทุนของสภาทนายความ และใหก้องทุนใชสิ้ทธิไล่เบ้ียเอาจากทนายผูก้ระท าความผิดอีกคร้ัง
หน่ึงเม่ือชดใชค้่าเสียหายแทนไปแลว้  
 
ค าส าคญั : การควบคุมมรรยาทวชิาชีพทนายความ, วชิาชีพทนายความ 
 

ABSTRACT  
The research into the legal measures for regulating the professional conduct of lawyers was conducted 

with the objective of studying the definitions, background, concepts and principles related to the lawyer 
profession, specifically in parts concerned with the ethics or conduct of lawyers practicing their professions in 
Thailand; studying the legal principles related to the misconduct of lawyers in Thailand compared with 
international lawyers; studying the legal measures for regulating misconduct in lawyers in Thailand compared 
with international lawyers; and studying and producing guidelines for more effectively correcting problems 
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related to lawyers' misconduct in the justice system. The research team would like to summarize the problems 
encountered in the study as follows:  
   Concerning the problems related to the legal effectiveness in regulating the ethics or conduct of lawyers, 
it was found that current laws that regulate lawyers' conduct exist in a scattered manner. They should be gathered 
into a code of ethics or conduct for lawyers in the same manner as that which exists for judges, and penalties 
should be harsher. Furthermore, the Lawyers Act, B.E. 2528 (1985) contain no provisions about civil wrongdoing 
at all for misconduct by lawyers under the act. As for problems concerned with personnel responsible for case 
deliberations engaging in ethics violations or misconduct, it was found that some committee members responsible 
for investigating cases involving lawyers' conduct applied civil legal procedures for investigating cases involving 
lawyers' conduct, which lacked effectiveness and not appropriate for cases involving lawyers' misconduct, which 
require an investigative system and not an accusative system, and for the committees responsible for investigating 
lawyers' conduct themselves, they did not appoint outside personnel to conduct investigations into cases involving 
lawyers' conduct. Therefore, the committees' investigation of lawyers' conduct by reliance on individuals within 
the same profession naturally caused the general public to view investigations as non-transparent and unjust. 
Meanwhile, for the problem of delays in the deliberations of cases of lawyers' ethics violations or misconduct, it 
was found that investigations into lawyers' conduct were slow due to the Regulation of the Lawyers Council of 
Thailand on the Deliberations of Cases Involving the Conduct of Lawyers, B.E. 2546 (2003), stipulating for the 
lawyers penalized following conduct investigations to have the right to file legal complaints to the administrative 
court.  
  Based on the findings, the research team developed the following recommendations: A lawyers' code 
should be established to govern ethics and misconduct to ensure greater effectiveness and justice with harsher 
civil and criminal penalties for lawyers' misconduct and a ban for practicing law for no more than five years, with 
disbarred lawyers no longer allowed to practice law at all. In addition, the Lawyers Act, B.E. 2528 (1985), and 
the Regulation of the Lawyers Council of Thailand on the Deliberations of Cases Involving the Conduct of 
Lawyers, B.E. 2546 (2003), should be amended for an actual investigative system to be used and not a mixture 
between an investigative system and accusative system, whereby the provisions for civil legal deliberations 
should not be applied to investigations into lawyers' conduct and a specific act, namely, the "Lawyers' Misconduct 
Case Deliberations Procedures Act, B.E. ………." should be enacted, and additional corrective measures should 
be applied to lawyers' conduct committees, by which Section 54 of the Lawyers Act, B.E. 2528 (1985), should 
be amended for at least two external persons to be appointed either from among representatives of the Thai Bar 
or the Ministry of Justice, with the representatives from the Thai Bar or the Office of the Judiciary numbering at 
least five persons to serve as members of investigative committees. Moreover, for cases of lawyers' misconduct, 
case deliberations should end in the administrative court in the same manner as the case deliberations for lawyers' 
conduct in the United States of America and in the French Republic, and reparations for victims should occur 
through the establishment of a committee to specifically oversee ethics violations by lawyers in the justice system 
to ensure that clients who suffered damage from lawyers' actions to be compensated by the establishment of a 
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damage compensation or reparations fund that belongs to the Lawyers Council of Thailand and for the fund to 
have the right to obtain recourse from lawyers who engaged in misconduct subsequent to payment of damage 
compensation on their behalf.  

  
Keywords:  Control Professional Ethics of Lawyers, Professional etiquette of lawyers 

 

ความส าคัญและทีม่าของปัญหาวจัิย  
  ทนายความ หรือ หมอความ ตามพจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน พ.ศ.  2554 ไดใ้ห้ความหมายวา่ 
หมายถึง ผูไ้ดรั้บใบอนุญาตให้วา่ต่างแกต้่างคดีแก่คู่ความเน้ือเร่ืองอรรถคดี และตามพระราชบญัญติัทนายความ 
พ.ศ. 2528 มาตรา 4 มีใจความว่า ทนายความ หมายความว่า ผู ้ท่ีสภาทนายความได้รับจดทะเบียนและ                               
ออกใบอนุญาตใหเ้ป็นทนายความ การประกอบอาชีพของทนายความ ถือวา่เป็นการประกอบวชิาชีพ (Profession)                 
ซ่ึงการประกอบวิชาชีพนั้น  จะเป็นอาชีพตามธรรมเนียมท่ีวางไวเ้ป็นบรรทัดฐาน ได้แก่ หลกัจริยธรรมของ
ทนายความ ส่วนใหญ่มกัจะเป็นเร่ืองท่ีควรปฏิบัติ อนัมีสาระส าคญัอยู่ 3 ประการ คือ  1) หน้าท่ีต่อลูกความ                        
2) หนา้ท่ีต่อกระบวนการยติุธรรม 3) หนา้ท่ีต่อประชาชน (สิทธิโชค ศรีเจริญ, 2545, หนา้ 32)  โดยสาระส าคญันั้น 
ประกอบด้วยหน้าท่ีท่ีมีต่อลูกความก่อนด าเนินคดีในระหว่างด าเนินคดี การให้ค  าปรึกษาทางกฎหมายอย่าง
ตรงไปตรงมา การไม่ปฏิเสธไม่รับว่าความ การขอทราบความจริงจากลูกความ การประนีประนอมยอมความ               
การอุทิศเวลา ความรู้ความสามารถให้ลูกความมีอิสระในการด าเนินคดีอย่างซ่ือสัตยสุ์จริตต่อลูกความ  รักษา
ความลบัของลูกความ บอกกล่าวลูกความ เพื่อขอถอนตวัจากคดีในกรณีท่ีโจทกแ์ละทนายความโจทก์มีความเห็น
ไม่ตรงกนั อีกทั้งทนายความควรใหค้วามเคารพต่อศาล ไม่หลอกลวง รักษาเวลา และใหเ้กียรติศาล ปฏิบติัต่อผูร่้วม
วิชาชีพอยา่งเป็นธรรม ไม่แยง่คดีความจากผูร่้วมวชิาชีพ  ไม่โฆษณาหาลูกความ ไม่หาคดีมาท าโดยมีค่าตอบแทน
ใหแ้ก่ผูห้าคดีให ้รักษาวาจาสตัย ์มีมนุษยส์มัพนัธ์ท่ีดี เป็นผูน้ ามหาชนในการท าใหก้ฎหมายเกิดความยติุธรรมตาม
วถีิทางของกฎหมาย รักษาสถาบนักฎหมายใหบ้ริสุทธ์ิ และใชก้ฎหมายใหเ้ป็นไปโดยยติุธรรม  ส าหรับหน่วยงาน
ท่ีท าหน้าท่ีในการควบคุมดูแลวิชาชีพทนายความไดแ้ก่ สภาทนายความ (Lawyers Council) ซ่ึงพระราชบญัญติั
ทนายความ พ.ศ. 2528 หมวด 1 มาตรา 6 ไดก้ าหนด ใหมี้สภาข้ึนสภาหน่ึง เรียกวา่ "สภาทนายความ" ประกอบดว้ย
คณะกรรมการ สภาทนายความและสมาชิกสภาทนายความ สภาทนายความ และมาตรา 7 (1)-(5) และมาตรา 8 
ก าหนด วตัถุประสงค์และอ านาจหน้าท่ี ควบคุมมรรยาทของทนายความ ส่งเสริมการศึกษาและ การประกอบ
วชิาชีพทนายความ ควบคุมดูแลใหเ้กิดความสามคัคีและผดุงเกียรติของสมาชิกสภา ทนายความ ส่งเสริม ช่วยเหลือ 
แนะน า เผยแพร่ และใหก้ารศึกษาแก่ประชาชนในเร่ืองท่ีเก่ียวกบั กฎหมาย   
  ปัญหาของทนายความมีหลายปัจจยั ท าให้การว่าความให้ลูกความไม่ประสบความส าเร็จ เป็นเหตุให้
ลูกความมองวา่ทนายความไม่ค่อยมีจรรยาบรรณในการท างาน และในส่วนของทนายความเม่ือไดรั้บคดีแบบไม่มี
เวลาเตรียมตวั ก็เกิดปัญหาว่ามีเวลาพบลูกความน้อย เอกสารไม่ครบ และว่าความโดยซักคา้นไม่ตรงเป้าหมาย
เท่าไร ซ่ึงเป็นผลร้ายต่อลูกความของตน เม่ือทนายความมีจริยธรรมหรือจรรยาบรรณท่ีดี ก็ยอ่มจะส่งผลใหต้นเอง
เป็นผูท่ี้มีช่ือเสียงดีและเกิดภาพลกัษณ์ท่ีดี ไดรั้บค าชมเชยจากคนทัว่ไป วชิาชีพทนายความเป็นวชิาชีพท่ีมีเกียรติซ่ึง
ถือวา่เป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการยติุธรรมท่ีคน้หาความจริงเบ้ืองหลงัของขอ้พิพาทระหวา่งคู่กรณีอีกทั้งมีส่วน
ประคบัประคองและผดุงความยติุธรรมทางปฏิบติัหนา้ท่ีใหเ้ป็นไปตามตวับทกฎหมายเช่นนั้นทนายความจึงควรมี
ความประพฤติท่ีเหมาะสมกบัอาชีพท่ีรับความไวว้างใจอีกทั้งตอ้งด ารงตนอยู่ในกรอบของจริยธรรมทั้งในดา้น
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ส่วนตัวและต่อบุคคลภายนอก บทบาทหน้าท่ีของทนายความในฐานะตวัแทนท่ีคุม้ครองผลประโยชน์ของ
ประชาชนท่ีเป็นลูกความคู่กรณีรวมทั้งประชาชนทัว่ไปการท าหนา้ท่ีนั้นส่ิงส าคญัควรค านึงถึงความถูกตอ้งความ
เป็นธรรมและจริยธรรมเป็นแนวปฏิบัติ (ภสุ โคตรศรี.2548 : หน้า 1) ส่วนทนายความท่ีไม่มีจริยธรรมหรือ
จรรยาบรรณจะท าให้ผูน้ั้นขาดผูเ้คารพนบัถือ  ขาดเกียรติยศช่ือเสียง ตลอดจนขาดหนา้ท่ีการงาน เน่ืองจากไม่มี
ผูใ้ชบ้ริการ  อีกทั้งอาจถูกลงโทษจากจากสภาทนายความ ซ่ึงเป็นผูก้  ากบัดูแลทนายความท่ีท าผิดจรรยาบรรณหรือ
ผิดมรรยาททนายความอีกดว้ย   ดงันั้น ผูว้ิจยัจึงไดท้ าการศึกษาวิจยัเก่ียวกบั การประกอบวิชาชีพของทนายความ
ในการปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณทนายความท่ีเรียกว่า มรรยาททนายความ เพื่อผู ้วิจัยจะได้น าผลจาก                    
การศึกษาวิจัยไปเป็นขอ้มูลในการพฒันาจริยธรรม หรือจรรยาบรรณของทนายความในการประกอบอาชีพ
ทนายความต่อไปในอนาคต  
  หลกักฎหมายทีเ่กีย่วข้องกบัการควบคุมในการผดิมรรยาทวชิาชีพทนายความของประเทศไทย  
  การควบคุมวิชาชีพทนายความ โดยเฉพาะในเ ร่ืองของการประพฤติผิดมรรยาททนายความ                                    
มีพระราชบญัญติัทนายความ 2528 ในการควบคุมดูแล โดยในการด าเนินคดีมรรยาททนายความมีลกัษณะ ดงัน้ี 
  1. วตัถุประสงคใ์นการลงโทษ เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยและคุม้ครองลูกความ การลงโทษในคดี
มรรยาททนายความมิไดมี้วตัถุประสงคท่ี์จะใหเ้ป็นการตอบโตห้รือแกแ้คน้ต่อผูป้ระพฤติผิดมรรยาท ส่วนการลงโทษ
ทางอาญา มีวตัถุประสงคท่ี์จะให้เกิดความสงบเรียบร้อยในสังคมและเป็นการกระท าตอบแทนต่อการกระท าผิด  
  2. ลกัษณะของโทษ การลงโทษในคดีมรรยาททนายความเป็นการกระท าท่ีเก่ียวกับสถานะในทาง
วชิาชีพของทนายความเท่านั้นกล่าวคือ เป็นการตดัสิทธิหรือประโยชน์อนัพึงคาดหมายไดข้องทนายความผูน้ั้นท่ีมี
ต่อสิทธิในการประกอบวชิาชีพซ่ึงไดแ้ก่โทษ ภาคทณัฑ ์หา้มท าการเป็นทนายความ มีก าหนดไม่เกินสามปีหรือลบ
ช่ือออกจากทะเบียนทนายความ  
  3. ความคล่องตวัของวิธีพิจารณา คดีมรรยาททนายความอยูภ่ายใตก้ฎเกณฑท่ี์มีความคล่องตวั กฎเกณฑ์
หรือวิธีพิจารณาท่ีใชอ้ยู่น้ีอาจมีการเปล่ียนแปลง เพ่ือให้สอดคลอ้งกบัความยุติธรรมท่ีควรจะเป็นโดยการออก
ขอ้บงัคบัวา่ดว้ยการสอบสวนคดีมรรยาททนายความ โดยสภาทนายความเอง    
  4. เ ก่ียวกับการใช้ดุลพินิจในการลงโทษ ในคดีมรรยาททนายความนั้ น คณะกรรมการมรรยาท
ทนายความมีอ านาจจะใชดุ้ลพินิจท่ีจะก าหนดโทษแก่ทนายความผูป้ระพฤติผิดมรรยาททนายความในสถานใดได้
ตามท่ีก าหนดไว ้เช่น ภาคทณัฑห์า้มท าการเป็นทนายความมีก าหนดเวลาไม่เกินสามปี หรือลบช่ือออกจากทะเบียน
ทนายความ เป็นตน้  
  หลกักฎหมายทีเ่กีย่วข้องกบัการควบคุมในการผดิมรรยาทวชิาชีพทนายความของต่างประเทศ  
  ประเทศสหราชอาณาจักร ในระบบกฎหมายของสหราชอาณาจกัรนั้นไดมี้การแบ่งวิชาชีพทางกฎหมาย
ออกเป็น 2 แขนง คือ บาร์ริสเตอร์และโซลิซิเตอร์ ซ่ึงแต่ละแขนงมีองคก์รท่ีท าหน้าท่ีควบคุมวิชาชีพของตนเอง 
ดังนั้นระบบการศึกษาอบรม ตลอดจนถึงลกัษณะและสภาพของ งานแตกต่างกันออกไป  ซ่ึงการแบ่งวิชาชีพ
กฎหมายออกเป็น 2 แขนงน้ี นับเป็นลกัษณะเฉพาะของ การประกอบวิชาชีพทนายความในประเทศสหราช
อาณาจกัร  
  ประเทศสหรัฐอเมริกา ในสหรัฐอเมริกามีสภาทนายความเป็นสมาคมของผูป้ระกอบวิชาชีพทนายความ 
โดยเฉพาะทนายความซ่ึงมีช่ือเรียกวา่ Bar Association ในแต่ละตวัก็จะมี Bar ของแต่ละรัฐเฉพาะดว้ย เช่น มลรัฐ
แคลิฟอร์เนีย เป็นตน้ ซ่ึงทุกแห่งเป็นอิสระต่อกนัโดยมีกฎและระเบียบเป็นของตนเอง รวมทั้ งการก ากับดูแล
มรรยาททนายความในรัฐนั้น Bar ของสหรัฐอเมริกามีขอ้บังคบัของผูป้ระกอบวิชาชีพทางกฎหมายตอ้งเป็น
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สมาชิกเรียกว่า Voluntary Bar โดยมีประมวลฉบับธรรมวิชาชีพทนายความโดยเฉพาะเรียกว่า  The Code of 
Professional Responsibility เ ป็นผู ้ก าหนด Code Professional responsibility เ ป็นกฎหมายท่ีวางหลักควบคุม                 
ความประพฤติของผูป้ระกอบวชิาชีพดา้นกฎหมาย (เสรี สุวรรณภานนท,์ 2546, หนา้ 78)   
  ประเทศสาธารณรัฐฝร่ังเศส องคก์รวชิาชีพทนายความสาธารณรัฐฝร่ังเศส ไดรั้บการจดัตั้งข้ึนในรูปของ
สภา เรียกวา่ สภาทนายความ ในแต่ละจงัหวดัจะมีการจดัตั้งสภาทนายความของตนข้ึน โดยแยกกนเป็นอิสระไม่มี
การแบ่งเป็นสภาทนายระดบัชาติ หรือระดบัทอ้งถ่ิน ซ่ึงสมาชิกของสภาทนายความ ไดแ้ก่ทนายความผูป้ระกอบ
วิชาชีพอยู่ในเขตจงัหวดันั้น ทนายความผูเ้ป็นสมาชิกสภาตอ้งเป็นผูมี้คุณสมบติัครบเง่ือนไขตามขอ้บงัคบัของ 
สภาทนายความในแต่ละแห่ง ไม่วา่จะเป็นเร่ืองประวติัการศึกษาความประพฤติและอ่ืนๆ เม่ือสภาทนายความรับ
บุคคลใดเป็นสมาชิกโดยการออกใบอนุญาตวาความให้แลว้ ทนายความผูน้ั้นจะตอ้งถือปฏิบติัตนตามขอ้บงัคบั
ของสภาทนายความท่ีตนสังกดัอยู ่อยา่งไรก็ตามสมาชิกสภาทนายความ จะเป็นสมาชิกสภาทนายความพร้อมกนั  
2 สภา ในเวลาเดียวกนัไม่ได ้องคก์รท่ีท าหนา้ท่ีควบคุมมรรยาททนายความ และดูแลจรรยาบรรณของทนายความ 
คือ คณะกรรมการสภาทนายความ และศาลยติุธรรม (ในกรณีท่ีศาลยติุธรรมท าหนา้ท่ีควบคุมมรรยาททนายความ)

  
วตัถุประสงค์ของการวจัิย  
  1. เพ่ือศึกษาความหมาย ประวติัความเป็นมาแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเก่ียวขอ้ง การศึกษาวิจัย
เก่ียวกบัจรรยาบรรณหรือมรรยาททนายความในการประกอบวชิาชีพทนายความ   
  2. เพ่ือศึกษาหลกักฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการควบคุมในการผิดมรรยาทวิชาชีพทนายความของประเทศ
ไทยกบัต่างประเทศมีขอ้แตกต่างหรือไม่   
  3. เพื่อศึกษาวเิคราะห์มาตรการทางกฎหมายในการควบคุมการผิดมรรยาทวชิาชีพทนายความในประเทศ
ไทยโดยศึกษาเปรียบเทียบกบัต่างประเทศ เพ่ือให้ไดม้าซ่ึงมาตรการทางกฎหมายควบคุมวิชาชีพทนายความใหมี้
ความเป็นสากลและเหมาะสมต่อไป  
 4. เพ่ือศึกษาหาแนวทางในการแกไ้ขปัญหาเก่ียวกบัการผิดมรรยาททนายความในกระบวนการยติุธรรม
อยา่งมีประสิทธิภาพอนัจะเป็นประโยชน์แก่ประชาชนและผูมี้คดีความเพ่ิมมากยิง่ข้ึน 
  

วธีิการวจัิยและขอบเขตของการวจัิย  
  1. วิธีการวิจัย กระบวนการศึกษาวิทยาการวิจัยในคร้ังน้ีจะเป็นการวิจัยเชิงพรรณนา (descriptive 
research) โดยจะมีลกัษณะเป็นการศึกษาคน้ควา้วิจยัท่ีใชแ้นวทางเชิงคุณภาพ  (qualitative) ซ่ึงประกอบดว้ยการ
คน้ควา้วิจยัทางเอกสาร (documentary research) ท่ีเก่ียวขอ้งเป็นหลกั โดยจะท าการศึกษาคน้ควา้รวบรวมขอ้มูล
และวเิคราะห์ขอ้มูลซ่ึงประกอบดว้ย ต ารา วารสาร บทความ เอกสารทางวชิาการ ค าพิพากษาศาลฎีกา และเอกสาร
ท่ีเก่ียวขอ้ง ของประเทศไทยและของต่างประเทศ ไดแ้ก่ สหราชอาณาจกัร สหรัฐอเมริกา สาธารณรัฐฝร่ังเศส 
ตลอดจนศึกษาและความคิดเห็นของนกักฎหมายหรือบุคคลทัว่ไปท่ีเก่ียวขอ้งโดยผูว้จิยัจะท าการสมัภาษณ์เจาะลึก 
(in-depth interview) กบัผูท้รงคุณวฒิุดา้นวชิาชีพนกักฎหมายกลุ่มเฉพาะเจาะจง 7 กลุ่มประชากร ไดแ้ก่ ผูพ้ิพากษา
อยัการ ทนายความ นกัวิชาการ อาจารยผ์ูส้อนในคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลยัของรัฐและเอกชน และประชาชน                 
ผูเ้คยใช้บริการกับทนายความกลุ่มละ 2 ท่าน รวมจ านวน 14 ท่าน ด้วยการใช้แบบการสัมภาษณ์กบับุคคลท่ีมี
วิชาชีพนักกฎหมายอนัเก่ียวขอ้งในเร่ือง “มาตรการทางกฎหมายในการควบคุมมรรยาทวิชาชีพทนายความ”                    
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ซ่ึงคณะผูว้ิจยัจะไดน้ าขอ้มูลท่ีไดจ้ากการสัมภาษณ์นั้นมาท าการวิเคราะห์และน ามาใชเ้ป็นขอ้มูลในการสนบัสนุน
การจดัท าวจิยัฉบบัน้ีต่อไป  
  2. ขอบเขตในการวิจัย ในการศึกษาวิจยัถึงปัญหาเก่ียวกบัมาตรการทางกฎหมายในการควบคุมมรรยาท
วิชาชีพทนายความ ในการวิจยัน้ี คณะผูว้ิจยัใชก้ารสัมภาษณ์เจาะลึก (in-depth interview) ในปัญหามาตรการทาง
กฎหมายในการควบคุมมารยาทวิชาชีพทนายความ คณะผูว้ิจยัจะใชก้บับุคคลท่ีเก่ียวขอ้งในกลุ่มเฉพาะเจาะจงใน
จงัหวดัชลบุรี จงัหวดัสมุทรปราการ กรุงเทพมหานครและในการใหค้วามเห็นโดย คณะผูว้จิยัไดจ้  ากดัศึกษาเฉพาะ
ในปัญหาต่าง ๆ เพียง 4 ประเด็นปัญหาเท่านั้น มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 1) ปัญหาดา้นประสิทธิภาพทางกฎหมาย
ควบคุมจรรยาบรรณหรือมรรยาทวิชาชีพทนายความ 2) ปัญหาด้านบุคลากรผูพ้ิจารณาคดีผิดจริยธรรมหรือ                   
ผิดมารยาททนายความ 3) ปัญหาดา้นระยะเวลาในการพิจารณาคดีผิดจริยธรรมหรือผิดมรรยาททนายความท่ีมี
ความลา้ชา้ 4) ปัญหาดา้นการหาแนวทางหรือมาตรการอ่ืนเสริมเพ่ือแกไ้ขกฎหมายเก่ียวกบัการควบคุมจริยธรรม 
หรือมรรยาทวชิาชีพทนายความใหมี้ประสิทธิภาพมากข้ึน 
 

ผลการวจัิย  
    ประเด็นการควบคุมคุณภาพของมรรยาททนายความปัจจุบันมีอยู่กระจัดกระจายปรากฏอยู่ใน
พระราชบัญญัตทินายความ พ.ศ. 2528 ข้อบังคบัสภาทนายความว่าด้วยมรรยาททนายความ พ.ศ. 2529 ข้อบังคบั
สภาทนายความ วาด้วยการพิจารณาคดีมรรยาททนายความ พ.ศ. 2546  ข้อบังคับสภาทนายความวาด้วย การ
ประชุมคณะกรรมการมรรยาททนายความ พ.ศ. 2535  ประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ. 2499 (ฉบับแก้ไขล่าสุด) 
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ พ.ศ. 2468 (ฉบับแก้ไขล่าสุด) ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง                    
พ.ศ. 2477 (ฉบับแก้ไขล่าสุด)  ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา พ.ศ. 2477 (ฉบับแก้ไขล่าสุด) 
พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.  2539  เห็นควรให้มีการรวบรวมเป็นประมวลกฎหมาย 
จริยธรรมทนายความเช่นเดยีวกบัผู้พพิากษา สรุปได้ความเห็นสองกรณี ดงันี ้     
  กรณีท่ี 1 การควบคุมจริยธรรมการท างานของอาชีพทนายท่ีกระจายอยูใ่นกฎหมายหลายฉบบัจึงยากต่อ
การน ามาใชค้วบคุมการท างานของอาชีพทนายความ อีกทั้งยงัขาดการควบคุมเร่ืองมรรยาททนายความอยา่งจริงจงั 
การมีประมวลกฎหมายจริยธรรมทนายความ เพ่ือเป็นส่ิงท่ียดึถือเป็นแนวปฏิบติัโดยอา้งอิงไดอ้ยา่งเป็นลายลกัษณ์
อกัษรและอุดช่องว่างการตีความเร่ืองจริยธรรมทนายความให้อยู่ในขอบเขต รวมถึงท าให้ง่ายต่อการควบคุม   
สะดวกต่อการสืบคน้ เป็นระเบียบแบบแผนมากข้ึน   
  กรณีท่ี 2 การท าให้สภาทนายความมีเสถียรภาพก็เพียงพอต่อการดูแลและควบคุมจรรยาบรรณและ
วชิาชีพทนายความ ประเด็นการควบคุมจรรยาบรรณหรือมรรยาททนายความ ในปัจจุบัน มีประสิทธิภาพ และมี
สภาพบังคบัใช้ได้จริง สรุปความเห็นได้ ดงันี ้    
  ปัจจุบนัมีผูป้ฎิบติัผิดหลกัจรรยาบรรณมรรยาททนายความอยูม่าก และไม่ปฏิบติัใหเ้ป็นไปตามมาตรฐาน
ของวชิาชีพ มีผูท่ี้ไดรั้บความเดือดร้อนจากการท่ีทนายความท าหนา้ท่ีในคดีดว้ยความประมาท ท าใหค้ดีเสียหาย จึง
ไม่อาจถือวา่การควบคุมในปัจจุบนัมีประสิทธิภาพ และถือวา่ไม่อาจใชบ้งัคบัไดจ้ริง ซ่ึงการควบคุมจรรยาบรรณ
หรือมรรยาททนายความควรปฏิบติัอยา่งเขม้งวด จริงจงั และควรมีการจดัท า “จรรยาบรรณ”  ของทนายความให้
ละเอียดและครอบคลุมใหม้ากข้ึน  
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ประเด็นหากมี การแก้ไข พ.ร.บ.วิชาชีพทนายความ โดยมีการเพิ่มบทลงโทษที่รุนแรงขึ้น จะท าให้ 
พ.ร.บ. มปีระสิทธิภาพมากขึน้ สรุปความเห็นได้ ดงันี ้    
  เพื่อเป็นการควบคุมใหป้ฏิบติัไปในแนวทิศทางเดียวกนั เม่ือทนายความประพฤติไม่เหมาะสม และไม่อยู่
ในกรอบของกฎหมาย จรรยาบรรณ จริยธรรม ควรจะมีบทลงโทษท่ีรุนแรงข้ึน เพ่ือลดปัญหาการเอารัดเอาเปรียบ 
หรือผลประโยชน์แก่ประชาชน โดยในการแกไ้ขพระราชบญัญติัทนายความตอ้งมีการด าเนินงานเป็นขั้นตอน และ
ใชห้ลกัการอบรม ปลูกฝังจรรยาบรรณให้ทนายความมีความเคารพในวิชาชีพ  อีกทั้งการเพ่ิมบทลงโทษท่ีรุนแรง 
ควรเพ่ิมโทษทางอาญา  มีสภาพบงัคบัเพ่ือป้องปรามหรือลงโทษผูฝ่้าฝืน เพ่ือท าใหเ้กิดความเกรงกลวั ทนายความ
จะท าหน้าท่ีดว้ยความซ่ือตรง และระมดัระวงัมากข้ึน เพราะกงัวลกบับทโทษท่ีเพ่ิมข้ึนส่งผลให้องคก์รวิชาชีพ
ทนายความมีความน่าเช่ือถือ เป็นท่ีพึ่งของประชาชนได ้  
  ประเด็นคณะกรรมการการสอบสวนคดีมรรยาททนายความบางท่าน ยังมีการน ากฎหมายวิธีพิจารณา
ความแพ่งมาใช้ในการสอบสวนคดมีรรยาททนายความท าให้ขาดซ่ึงประสิทธิภาพ สรุปความเห็นได้ ดงันี ้  
  กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งบางหมวดยงัไม่สอดคลอ้งกบัเหตุการณ์ในปัจจุบนั อาจขาดความเหมาะสม
กบัวิธีการสอบสวนคดีมรรยาททนายความ ซ่ึง ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง เป็นบทบญัญติัของระบบ
กล่าวหา ไม่เหมาะสมท่ีจะน ามาใชค้น้หาความจริงในเร่ืองการสอบสวนคดีมรรยาททนายความ  
  ประเด็นการแต่งตั้งบุคลากรภายนอก (ผู้แทนกระทรวงยุติธรรม) มาด าเนินการสอบสวนคดีมรรยาท
ทนายความ สรุปความเห็นได้สองกรณี ดงันี ้   
  กรณีท่ี 1 การแต่งตั้งบุคลากรภายนอกท่ีมีความรู้ทางดา้นกฎหมายควบคู่กบับุคลากรของสภาทนายความ 
มาด าเนินการสอบสวนคดีมรรยาททนายความ หรืออาจเชิญบุคคลภายนอกมาเพื่อสังเกตการณ์ได ้เพื่อคานอ านาจ
และป้องกนัการถือพวกพอ้งเป็นส าคญั  
 กรณีท่ี 2 หากระบบการตรวจสอบมีความเขม้แข็ง น่าเช่ือถือ ก็ไม่จ าเป็นตอ้งใชบุ้คคลภายนอกมาร่วม
ตรวจสอบ  บุคลากรภายนอกอาจมีความช านาญไม่เพียงพอเหมือนเช่นบุคคลภายในองคก์ร ควรตั้งผูด้  าเนินการ
สอบสวนโดยเฉพาะข้ึนมาเป็นหน่วยงาน  
  ประเด็นการที่คณะกรรมการตรวจสอบวิชาชีพทนายความเป็นบุคลากรภายในวิชาชีพทนายความ
เท่านั้น ท าให้ประชาชนคนภายนอกเห็นว่าการสอบสวนไม่โปร่งใส ไม่เป็นธรรม สรุปความเห็นได้สองกรณี ดงันี ้

กรณีท่ี 1 การสอบสวนโดยบุคลากรในวชิาชีพเดียวกนั ยอ่มอาจใหก้ารช่วยเหลือกนัเป็นระบบพรรคพวก 
ไม่มีความโปร่งใส และไม่เป็นธรรม และอาจเกิดการแทรกแซงภายในท าให้เกิดความไม่ยุติธรรม ควรมี
คณะกรรมการหลายฝ่าย  แต่งตั้ งบุคลากรทางกฎหมายขององค์กรทางกฎหมายซ่ึงอยู่ภายนอกองค์กรมี
ผูท้รงคุณวฒิุภายนอก เขา้ร่วมในการสอบสวน  
  กรณีท่ี 2 บุคคลภายในองคก์รยอ่มรู้ถึงปัญหาในวชิาชีพทนายความมากกวา่บุคคลภายนอก   
  ประเด็นการสอบสวนคดีมรรยาททนายความมีความล่าช้าในการด าเนินการสรุปความเห็นได้สองกรณี 
ดงันี ้  
  กรณีท่ี 1 การพิจารณาคดีมรรยาททนายความ มีความแตกต่างจากการพิจารณาคดีอ่ืนๆ มีขั้นตอนตอ้ง
ด าเนินการตามกรอบระยะเวลา จึงให้การท างานใช้ระยะเวลาท่ีมากพอสมควร มีกระบวนในการตรวจสอบ                 
และ การสอบสวนคดี ควรก าหนดแนวทางและเวลาท่ีใช้ในการตรวจสอบคดีแต่ละประเภทไวเ้ป็นมาตรฐาน                  
มีการก าหนดเวลาท่ีแน่นอน ก าหนดระยะเวลาในการสอบสวนไวใ้นกฎหมาย หากมีการด าเนินการสอบสวนคดี
มรรยาททนายความท่ีมีความล่าช้า จะส่งผลให้ขาดความยุติธรรม เวลาผ่านไปจนหมดคดีความ ส่งผลต่อ                    
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ความน่าเช่ือถือ และอาจเกิดความสงสยัในความไม่เป็นธรรมท าใหเ้กิดความเสียหายจ านวนมาก  
  กรณีท่ี 2 การด าเนินการตรวจสอบข้ึนอยูก่บัขอ้เท็จจริงและประเด็นของกฎหมาย การสอบสวนควรใช้
เวลาในการพิจารณาให้ไดค้วามจริงมากท่ีสุดเพ่ือประโยชน์แห่งความยุติธรรม และควรเพ่ิมพนักงานสอบสวน
มารยาทใหม้ากข้ึน  
  ประเด็นการสอบสวนคดีมรรยาททนายความ การไม่ใช้ระบบไต่สวน ท าให้มีความรวดเร็วใน                         
การปฏิบัตงิานแต่ขาดประสิทธิภาพและความเป็นธรรม สรุปความเห็นได้ ดงันี ้  
  การใชร้ะบบการไต่สวน เรียกไดว้่าเป็นระบบท่ีมีความเป็นกลาง ควรให้ทุกฝ่ายมีโอกาสโตแ้ยง้กนัได้
อยา่งเต็มท่ี โดยเปิดโอกาสให้คู่ความแสดงหลกัฐานเพ่ือให้ไดค้วามจริง ถา้ไม่มีการไต่สวนก็จะไม่เกิดความเป็น
เป็นธรรม การใชร้ะบบไต่สวนเป็นการการแสวงหาพยานหลกัฐานเพ่ือน ามาพิจารณาประกอบกบัขอ้เท็จจริง  
  ประเด็นที่ควรให้มีแก้ไขการก าหนดระยะเวลาในการสอบสวนคดีมรรยาททนายความตาม มาตรา 66 
พระราชบัญญัตทินายความ พ.ศ.2528 สรุปความเห็นได้สองกรณี ดงันี ้   
  กรณีท่ี 1 พ.ร.บ.ทนายความ พ.ศ.2528 ลา้สมยั ควรมีมาตรการเร่งรัดการสอบสวน การสอบสวนตอ้งมี
ก าหนดระยะเวลาในการสอบสวนใหช้ดัเจน ใหอ้ยูใ่นก าหนดระยะเวลา เพ่ือแกไ้ขปัญหาความล่าชา้  
  กรณีท่ี 2 การก าหนดระยะเวลาใหเ้ป็นไปตามท่ีคณะกรรมการสอบสวนคดีมรรยาทก าหนด ประกอบกบั
พฤติการณ์แห่งความร้ายแรงของการกระท า อีกทั้งตามมาตรา 66 พระราชบญัญติัทนายความ พ.ศ. 2528 ระยะเวลา
ท่ีก าหนดเพียงพอต่อการสอบสวนเน่ืองจากผูถู้กกล่าวหาควรมีสิทธิท่ีจะช้ีแจงขอ้เท็จจริงหรือความบริสุทธ์ิของตน
ซ่ึงอาจท าใหต้อ้งใชร้ะยะเวลา  
  ประเด็นการจัดท าประมวลกฎหมายความผดิทางมรรยาททนายความให้มีประสิทธิภาพและเป็นธรรม
มากขึน้ สรุปความเห็นได้ ดงันี ้  
  การมีกฎหมายเฉพาะท่ีเหมาะแก่การสอบสวนของวิชาชีพทนายความ จะท าใหก้ารด าเนินการสอบสวน 
มีประสิทธิภาพมากข้ึน เพ่ือก าหนดแนวทางและหนา้ท่ีอยา่งเคร่งครัด ช่วยใหมี้ความชดัเจน รัดกมุ รวดเร็ว ทนัสมยั 
สามารถสืบค้นได้ง่ายข้ึน ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเป็นธรรม ควรมีบทบัญญัติท่ีเปิดช่องให้มี                            
การ “เพ่ิมเติม” เพ่ือปรับปรุงประมวลกฎหมายให้สอดคลอ้งกันด้วย (ท าให้บทบญัญติัในประมวลมีเอกภาพ) 
น ามาใชภ้ายใตก้ฎหมายฉบบัเดียวกนั อาจมีการก าหนดสิทธิหนา้ท่ี หน่วยงานความรับผิดชอบ บทบาททางสงัคม 
ค่าตอบแทนทนาย แต่ถึงแมจ้ะจดัท าประมวลกฎหมายความผิดทางมรรยาททนายความข้ึนมาแลว้ การบงัคบัใช้
ควรท าอยา่งจริงจงั เพ่ือใหเ้กิดประสิทธิภาพอยา่งสูงสุด  
  ประเด็นการก าหนดบทลงโทษที่รุนแรงและมีผลบังคับทั้งอาญาและแพ่งท าให้ ผู้ประกอบวิชาชีพ
ทนายความมีความเกรงกลัวและไม่กล้าท าผิดต่อจรรยาบรรณวิชาชีพของตน  สรุปความเห็นได้สองกรณี ดังนี ้
  กรณีท่ี 1 การลงโทษผูก้ระท าความผิดควรลงโทษทั้งบทบญัญติัทางอาญา และทางแพง่ เพ่ือเป็นการป้อง
ปราม การลงโทษท่ีรุนแรงท าให้ทนายความตอ้งปฏิบติัหน้าท่ีด้วยความระมดัระวงัมากข้ึน มีความเกรงกลวั                   
ไม่กลา้ท าผิดต่อจรรยาบรรณวชิาชีพของตน  
  กรณีท่ี 2 การควบคุมดูแลบทลงโทษมีประมวลกฎหมายอาญาบังคบัใช้อยู่ และการลงโทษเป็นทาง
สุดทา้ยท่ีปลายเหตุ ควรมีการอบรมใหค้วามรู้อยา่งสม ่าเสมอ    
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 ประเด็นการจัดตั้งคณะกรรมการดูแลลูกความหรือผู้เสียหายจาก ทนายความผู้กระท าผดิสรุปความเห็น
ได้สองกรณี ดงันี ้  
  กรณีท่ี 1 ควรใหมี้คณะกรรมการ และหน่วยงานทางกระบวนการยติุธรรม เพ่ือเยยีวยาลูกความท่ีเสียหาย
จากการกระท านั้น การตั้งคณะกรรมการมาดูแลการกระท าผิด  เพ่ือความเหมาะสม ถูกตอ้ง มีความยุติธรรม                     
มีมาตรการรองรับลูกความหรือผูเ้สียหายให้ได้รับการปฏิบัติอย่างถูกต้อง และควรให้มีกองทุนเพื่อชดใช้
ค่าเสียหายดว้ย ซ่ึงเป็นกองทุนของสภาทนายความ และให้กองทุนของสภาทนายความใช้สิทธิ ไล่เบ้ียเอาจาก
ทนายความผูก้ระท าความผิดอีกคร้ังหน่ึง  
  กรณีท่ี 2 การจดัตั้งคณะกรรมการดูแลลูกความหรือผูเ้สียหายจาก ทนายความผูก้ระท าผิด ตอ้งพิจารณา
ค่าตอบแทนคณะกรรมการ การก ากบัดูแลการท าหนา้ท่ีของคณะกรรมการ ตอ้งสร้างเกณฑก์ารใหค้วามช่วยเหลือ 
และการใชบ้ทบญัญติัทางกฎหมายแพง่และอาญาเป็นผูค้วบคุมดูแลและดีกวา่ในกรณีน้ี 
 

อภิปรายผลการวจัิย   
  การควบคุมจริยธรรมการท างานของอาชีพทนายกระจายอยูใ่นกฎหมายหลายฉบบัจึงยากต่อการน ามาใช้
ควบคุมการท างานของอาชีพทนายความ การมีประมวลกฎหมายจริยธรรมทนายความ เพ่ือเป็นส่ิงท่ียดึถือเป็นแนว
ปฏิบติัโดยอา้งอิงไดอ้ยา่งเป็นลายลกัษณ์อกัษร และเพื่ออุดช่องวา่งการตีความเร่ืองจริยธรรมทนายความใหอ้ยูใ่น
ขอบเขต การเพ่ิมบทลงโทษท่ีรุนแรง ควรเพ่ิมโทษทางอาญา มีสภาพบงัคบัเพื่อป้องปรามหรือลงโทษผูฝ่้าฝืน 
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งบางหมวดยงัไม่สอดคลอ้งกบัเหตุการณ์ในปัจจุบนั อาจขาดความเหมาะสมกับ
วิธีการสอบสวนคดีมรรยาททนายความ ซ่ึงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง เป็นบทบญัญติัของระบบ
กล่าวหา ไม่เหมาะท่ีจะน ามาใชค้น้หาความจริงในเร่ืองการสอบสวนคดีมรรยาททนายความ อีกทั้ง พระราชบญัญติั
ทนายความ พ.ศ.2528 มีการใช้มายาวนาน ควรมีมาตรการเร่งรัดการสอบสวนให้อยู่ในก าหนดระยะเวลา                      
เพ่ือแกไ้ขปัญหาความล่าชา้ 
 

ข้อเสนอแนะในการน าผลการวจัิยไปใช้  
   1. ปัญหาด้านประสิทธิภาพทางกฎหมายควบคุมจรรยาบรรณหรือมรรยาททนายความกบับทบาทสภา
ทนายความ ผู้วจิยัมข้ีอเสนอแนะ ดงันี ้   
  สมควรมีบทบญัญติัท่ีเป็นการเฉพาะท่ีเก่ียวกบัทนายความโดยตรง ซ่ึงในพระราชบญัญติัทนายความ 
พ.ศ. 2528 ไดก้ล่าวในเร่ือง  สภาทนายความ สมาชิกสภาทนายความ คณะกรรมการสภาทนายความ การขอจด
ทะเบียนและรับใบอนุญาตให้เป็นทนายความ การประชุมใหญ่ของสภาทนายความ มรรยาททนายความ 
คณะกรรมการมรรยาททนายความ การช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย บทก าหนดโทษ ซ่ึงหากจะตรวจดูวา่ถา้
ทนายประพฤติผิดแลว้ตอ้งไปตรวจดูกฎหมายอ่ืนหรือขอ้บงัคบัสภาทนายความอีกทีหน่ึงซ่ึงท าให้ไม่สะดวกใน
การใช้กฎหมาย ส่วนการการควบคุมจรรยาบรรณหรือมรรยาททนายความในปัจจุบันยงัไม่มีประสิทธิภาพ
เท่าท่ีควรเน่ืองจากยงัมีทนายความบางคนยงัท าผิดมรรยาททนายความอยู ่หากมีประสิทธิภาพคงไม่มีการกระผิด
มรรยาททนายความเกิดข้ึน บทก าหนดโทษนั้นในพระราชบัญญัติทนายความไม่มีการก าหนดบทลงโทษ
ทนายความท่ีท าผิดมรรยาทไวค้งเป็นเพียงการลงโทษ ตามมาตรา 33 ท่ีเป็นการควบคุมลงโทษบุคคลภายนอก
วิชาชีพทนายความ มิใช่เป็นการควบคุมบุคลากรภายในวิชาชีพทนายความ สมควรให้มีการบญัญติัเพ่ิมเติม อาทิ 
มาตรา... หา้มมิใหท้นายความใชอุ้บาย กระท าการใดอนัเป็นการฉอ้โกง ยกัยอก ครอบครอง หน่วงเหน่ียว เงินหรือ
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ทรัพยสิ์นของลูกความท่ีตนไดรั้บมาโดยหน้าท่ีอนัเก่ียวขอ้งไวน้านเกินกว่าเหตุ โดยมิไดรั้บความยินยอมจาก
ลูกความ เวน้แต่จะมีเหตุอนัสมควร มีโทษตามมาตรา...เป็นตน้   
   ส่วนโทษตามพระราชบญัญติัทนายความ หรือขอ้บงัคบัสภาทนายความไม่มีการก าหนดโทษผูก้ระท า
ผิดมรรยาททนายความท่ีแน่นอน เช่น โทษตามพระราชบญัญติัทนายความเป็นโทษท่ีลงโทษแก่บุคคลภายนอก
วิชาชีพทนายความมิไดเ้ป็นการลงโทษทนายความโดยตรง ส่วนขอ้บงัคบัสภาทนายความก็มิไดก้ าหนดโทษท่ี
ชดัเจน เพราะโทษนั้นมีเพียง ภาคทณัฑ ์ห้ามเป็นทนายความโทษก าหนดไม่เกิน 3 ปี และลบช่ืออกจากทะเบียน
ทนายความ ส่วนโทษทางอาญา กบัโทษแพง่ก็ตอ้งไปตรวจพิจารณาจากประมวลกฎหมายอาญา ประมวลกฎหมาย
แพ่งเพื่อน ามาประกอบการตดัสินบทลงโทษ อีกทั้ งสมควรมีการเพ่ิมโทษทางอาญาและโทษทางแพ่งอยู่ใน
พระราชบญัญติัทนายความ  
  2. ปัญหาด้านบุคลากรผู้พจิารณาคดผีดิจรรยาบรรณหรือผดิมรรยาททนายความ ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะ 
ดงันี ้  
  สมควรให้มีการบญัญติับทลงโทษทั้งทางอาญาและแพ่งอยูใ่นพระราชบญัญติัทนายความ เพ่ือให้เกิด
ความสะดวกรวดเร็วในการใชก้ฎหมาย อีกทั้งเป็นการก าหนดบทลงโทษทางอาญา และบทลงโทษทางแพง่ เพื่อท า
ให้การควบคุมวิชาชีพทนายความเป็นไปในแนวทางเดียวกนั และสมควรให้มีการการแต่งตั้งบุคลากรภายนอก 
(ผูแ้ทนกระทรวงยติุธรรม) เพื่อเขา้มาด าเนินการสอบสวนคดีมรรยาททนายความ เพราะการสอบสวนคดีมรรยาท
ทนายความนั้นคณะกรรมการ มีเพียงบุคลากรในวชิาชีพทนายความเท่านั้น สมควรใหมี้การน าบุคลากรในวิชาชีพ
อ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกบัเขา้ร่วมการสอบสวนในคดีมรรยาททนายความเป็นจ านวนคร่ึงหน่ึงของคณะกรรมการสอบสวน 
ดว้ยเหตุท่ีว่า ถึงแมค้ณะกรรมการตรวจสอบวิชาชีพทนายความจะมีความยุติธรรม โปร่งใส โดยเสนอให้มีการ
แกไ้ข ดงัน้ี  
  มาตรา 54 ให้แต่ตั้งคณะกรรมการมรรยาททนายความ ประกอบดว้ย ประธานกรรมการ รองประธาน
กรรมการ และกรรมการมรรยาททนายความอ่ืนอีกไม่น้อยกว่าเจ็ดคนตามจ านวนท่ีคณะกรรมการก าหนดให้
คณะกรรมการแต่งตั้งกรรมการมรรยาททนายความซ่ึงมีคุณสมบติัดงัต่อไปน้ี  
 (1) ผูแ้ทนจากกระทรวงยุติธรรม จ านวนคร่ึงหน่ึงจากจ านวนคณะกรรมการตรวจสอบมรรยาท
ทนายความ   
  (2) ทนายความท่ีปฏิบติัหนา้ท่ีมาแลว้รวมกนัไม่นอ้ยกว่าสิบปี และไม่เคยถูกลงโทษฐานประพฤติ
ผิดมรรยาททนายความ หรือถูกจ าหน่ายช่ือออกจากทะเบียนทนายความ  
 3. ปัญหาด้านความล่าช้าในการพิจารณาคดีผิดจรรยาบรรณหรือผิดมรรยาททนายความ ผู้วิจัยมี
ข้อเสนอแนะ ดงันี ้  
  ปัญหาความล่าชา้นั้น ควรน าระบบการไต่สวนมาปรับใช ้เพราะการการสอบสวนคดีมรรยาททนายความ 
หรือแมแ้ต่คดีอ่ืนๆ การหาขอ้มูล พยาน หลกัฐาน เพ่ือน ามาประกอบกบัขอ้เท็จจริงและประเด็นของกฎหมาย การ
สอบสวนควรใชเ้วลาในการพิจารณาใหไ้ดค้วามจริงมากท่ีสุด เพ่ือประโยชน์แห่งความยติุธรรม ระบบไต่สวนจึงมี
ความส าคญั แต่อาจมีการก าหนดระยะเวลาให้กระชบัข้ึน เพ่ือป้องกนัการประวิงเวลา และหากระยะเวลาในการ
ด าเนินการ การหาขอ้มูล การพยานหลกัฐาน ไม่ทนัตามระยะเวลาท่ีก าหนด อาจมีการยืน่ค  าร้องขอขยายเวลาไปได้
อีก 7-15 วนั  
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 4. แนวทางมาตรการทางกฎหมายหรือมาตรการอ่ืนเสริมเกี่ยวกับการควบคุมมรรยาทวิชาชีพ
ทนายความให้มีการจัดท าประมวลกฎหมายความผิดทางมรรยาททยานความให้มีประสิทธิภาพและเป็นธรรม  
มากขึน้ ผู้วจิยัมข้ีอเสนอแนะ ดงันี ้  
  การจดัท าประมวลกฎหมายความผิดทางมรรยาททยานความใหมี้ประสิทธิภาพและเป็นธรรมมากข้ึน ท า
ให้การควบคุมดูแลมรรยาททนายความมีการด าเนินงานไปอย่างเป็นระบบระเบียบ การแกไ้ข พระราชบญัญติั
ทนายความโดยบัญญติัให้มี การกระท าผิดมรรยาททนายความบทลงโทษมรรยาททนายความโดยการเพ่ิม
บทบญัญติัท่ีมีบทลงโทษทั้งทางแพ่งและอาญาระบุอยูใ่นพระราชบญัญติัทนายความ เพ่ือสะดวกในการบงัคบัใช้
และเพ่ือเป็นมาตรฐานในทิศทางเดียวกนั โดยเสนอใหมี้การแกไ้ข ดงัน้ี  
 มาตรา 111 กระท าการใดอนัเป็นการฉ้อโกง ยกัยอก ลูกความ หรือครอบครอง หรือ หน่วงเหน่ียว เงิน
หรือทรัพย์สินของลูกความท่ีตนได้รับมาโดยหน้าท่ี โดยมิได้รับความยินยอมจากลูกความ เวน้แต่จะมีเหตุ                   
อนัสมควร     
  บทก าหนดโทษ  
  มาตรา .... ผูใ้ดฝ่าฝืน มาตรา 111 ตอ้งระวางโทษจ าคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินห้าหม่ืนบาทหรือ 
ทั้งจ าทั้งปรับ   
   และอีกส่ิงหน่ึงท่ีตอ้งค านึงถึงคือการจดัตั้งคณะกรรมการดูแลลูกความหรือผูเ้สียหายจาก ทนายความ
ผูก้ระท าผิด โดยเป็นการเยียวยา ทั้งทางดา้นการเงิน จิตใจของลูกความ โดยจดัตั้งเจา้หนา้ท่ีคอยให้ค  าปรึกษาใน
เร่ืองคดีมรรยาททนายความต่อลูกความผูเ้สียหาย หรือการเยยีวยาทางดา้นการเงินต่อลูกความผูเ้สียหาย โดยเม่ือคดี
ถึงท่ีสุดมีการตดัสินให้ทนายความผูถู้กกล่าวหามีความผิดจริงสามารถไล่เบ้ียเก็บเงินส่วนท่ีเยียวยาลูกความ
ผูเ้สียหายไดจ้ากทนายความท่ีถูกกล่าวหา เป็นตน้ 
 

ข้อเสนอแนะในการท าวจัิยคร้ังต่อไป  
  1. ควรขยายพ้ืนท่ีในการศึกษาปัญหามรรยาททนายความโดยเพ่ิมกลุ่มเป้าหมายขยายไปตามภูมิภาคตา่งๆ 
ของประเทศไทย    

2. ควรศึกษาติดตาม บริหารจัดการนโยบาย และผลกัดันการควบคุมวิชาชีพทนายความ เพ่ือให้เกิด
ประโยชน์การควบคุมในระยะยาว และอยา่งต่อเน่ือง 
 

กติติกรรมประกาศ  
  งานวิจยัเล่มน้ีเสร็จสมบูรณ์ได ้คณะผูว้ิจยัขอขอบพระคุณมหาวิทยาลยัศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี ท่ีใหทุ้น
แก่คณะผูว้ิจยัท าให้งานวิจยัน้ีลุล่วงส าเร็จดว้ยดี และตอ้งขอขอบพระคุณบุคลากรในส านักงานวิจยัฯ และคณะ
นิติศาสตร์ ท่ีไดช่้วยเหลืองานวจิยัน้ีตลอดมา คุณค่าและองคค์วามรู้อนัเกิดจากงานวจิยัน้ี คณะผูว้จิยัของมอบใหค้รู 
อาจารย ์ผูป้ระสิทธิประสาทวชิาความรู้ใหแ้ก่คณะผูว้จิยั รวมถึงนกัวชิาการท่ีมีช่ือในเล่มและบรรณานุกรมทา้ยเล่ม
น้ี ท่ีคณะผู ้วิจัยน ามาใช้เป็นข้อมูลส าคัญในการประกอบการเขียนงานวิจัยน้ีรวมตลอดทั้ งบุคลากรใน                               
คณะนิติศาสตร์ทุกท่านอีกดว้ย 
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บทคัดย่อ 
 กฎหมายภาษีอากรเป็นเคร่ืองมือส าคญัของรัฐในการหารายไดเ้พ่ือน ามาด าเนินการบริการสาธารณะแก่
ประชาชน หากไม่มีภาษีอากรหรือมีไม่เพียงพอยอ่มส่งผลกระทบต่อการด าเนินกิจการของรัฐดา้นต่างๆ ดงันั้น
ภาคเอกชนจึงมีหนา้ท่ีตอ้งเสียภาษีอากรตามความสามารถของตนตามหลกัความสามารถในการเสียภาษีใหแ้ก่รัฐ
โดยถูกตอ้งครบถว้น ทั้งน้ีภาคเอกชนอาจมีหนา้ท่ีตอ้งเสียภาษีแต่ละประเภทตามรูปแบบการจดัองคก์รธุรกิจและ
ประเภทของธุรกิจท่ีตนด าเนินกิจการ โดยภาษีอากรท่ีมกัจะเขา้มาเก่ียวขอ้งกบัภาคเอกชนตามประมวลรัษฎากร
ไดแ้ก่ ภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล ภาษีมูลค่าเพ่ิม และภาษีธุรกิจเฉพาะ นอกจากน้ียงัมีภาษีตาม
กฎหมายภาษีอ่ืนอีก เช่น ภาษีท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง ภาษีป้าย เป็นตน้ ดว้ยเหตุสถานการณ์ของโรคระบาดเช้ือ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ท าให้ภาคเอกชนไม่มีความสามารถในการเสียภาษีใหแ้ก่รัฐดงัเดิม จึงจ าเป็นท่ี
รัฐจะตอ้งมีมาตรการหรือเคร่ืองมือทางกฎหมายภาษีมาช่วยดูแล สนบัสนุน เยยีวยาอนัเป็นการกระตุน้เศรษฐกิจให้
ภาคเอกชนผ่านพน้ช่วงวิกฤติน้ีไปได้ เช่น 1) การขยายก าหนดระยะเวลาตามประมวลรัษฎากร 2) มาตรการ                    
นิรโทษกรรมทางภาษีอากร (Tax Amnesty) 3) การออกกฎหมายเพื่อลดอตัราภาษี 4) การออกกฎหมายเพ่ือหักค่า
ลดหยอ่น (Deduction) ใหแ้ก่ผูมี้หนา้ท่ีเสียภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา เพื่อทา้ยท่ีสุดเม่ือภาคเอกชนไดรั้บการเยียวยา
ฟ้ืนฟใูหดี้ดงัเดิมแลว้จกัท าใหภ้าครัฐกลบัมาเก็บภาษีไดอ้ยา่งเตม็เมด็เตม็หน่วยต่อไป 
 
ค าส าคญั: ไวรัสโคโรนา, นิรโทษกรรมทางภาษี, กระตุน้เศรษฐกิจ 
 

ABSTRACT 
 Tax laws are vital tools for the state to generate income in order to provide public services to citizen .               
If there is no or not enough tax, it will affect the operation of the state in various dimensions. Consequently, 
private sector has a duty to correctly and fully pay the state taxes following an ability to pay the tax and the 
principle of ability-to-pay taxation (ATP Taxation). According to the law, the private sector is responsible for 
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paying some kinds of taxes which were considered by an organization management pattern and a type of business 
it operates. The taxes that are often associated with the private sector under the Revenue Code include personal 
income tax (PIT), corporate income tax (CIT), value added tax (VAT), and specific business tax (SBT). Apart 
from these, there are some more taxes the private sector needs to pay by laws such as land and building tax and 
label tax. However, due to the outbreak of coronavirus (COVID-19), it causes the private sector unable to pay the 
state taxes as it used to. Therefore, it is imperative that the state needs to have tax legal measures or some 
instruments to help, support and heal the private sector in order such as an extension of the tax period, tax amnesty, 
rate relief, and deduction that the government sector will continue to collect taxes to the full extent again in the 
future. 
 
Keywords: The Coronavirus (COVID-19), Tax Amnesty, Economy Stimulation 
 

1. บทน า 
 ดว้ยในปัจจุบนัทุกประเทศทัว่โลกไดเ้ผชิญกบัสถานการณ์การระบาดคร้ังใหญ่ของเช้ือไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID - 19) ส่งผลกระทบเป็นวงกวา้งต่อทั้งภาคเอกชนและภาครัฐ โดยกองทุนการเงินระหวา่งประเทศ 
(IMF) ได้ประเมินว่าการระบาดของไวรัสโคโรน่าท าให้เศรษฐกิจโลกหดตวัลงร้อยละ 3.2 และเศรษฐกิจของ                
กลุ่มประเทศอาเซียนลดลงร้อยละ 2.1 โดยประเทศไทยได้รับผลกระทบมากท่ีสุดในกลุ่มอาเซียน เน่ืองจาก                   
ภาคการท่องเท่ียวท่ีมีนกัท่องเท่ียวลดลงกวา่ร้อยละ 60 ท าใหส่้งผลกระทบต่อทั้งการผลิต การส่งออก ท่ีคาดการณ์
วา่ตวัเลขการส่งออก จะติดลบร้อยละ 12.9  นอกจากน้ี การท่ีประเทศไทยไดอ้อกกฎหมายเพื่อควบคุมการระบาด
ของเช้ือไวรัสโคโรน่าส่งผลให้เศรษฐกิจหยุดชะงัก และส่งผลต่อการด าเนินชีวิตของประชาชน (ศักด์ิดา                            
ศิริภทัรโสภณ, 2563) รวมทั้งผลกระทบต่อธุรกิจสายการบินท่ีจะท าให้ปริมาณการจราจรของผูโ้ดยสารระหว่าง
ประเทศลดลงร้อยละ 80 (จุฑารัตน์ เหล่าพราหมณ์, ณฐัพงศ ์ประกอบการดี และคณะ, 2564) 

กล่าวคือในส่วนของภาคเอกชนซ่ึงประกอบธุรกิจการคา้การท่องเท่ียวยอ่มไดรั้บผลกระทบโดยตรงจาก
การท่ีนกัท่องเท่ียวและก าลงัซ้ือของผูบ้ริโภคลดลง แต่ในทางกลบักนัภาคเอกชนเหล่านั้นยงัคงมีภาระคา่ใชจ่้ายเกิด
ข้ึนอยู่ตลอดเวลาอนัส่งผลให้ภาคเอกชนตอ้งแบกภาระค่าใชจ่้ายเพ่ือประคองธุรกิจให้รอดพน้จากสถานการณ์
ดงักล่าว ส่วนภาครัฐเองก็มีภาระค่าใชจ่้ายท่ีจ าเป็นตอ้งใชใ้นการบริการสาธารณะโดยเฉพาะดา้นสาธารณสุข
เพ่ิมข้ึน แต่เม่ือเกิดสถานการณ์ดงักล่าวรัฐเองย่อมไม่สามารถใชม้าตรการหรือเคร่ืองมือแบบเดิมในการเก็บภาษี
อากรแก่ภาคเอกชน เพราะมาตรการหรือเคร่ืองมืออนัเป็นกฎหมายภาษีอากรท่ีใชใ้นการเก็บภาษีอากรกรณีปกติ
ยอ่มไม่เหมาะสมหรือสอดคลอ้งกบัสภาวการณ์ในสถานการณ์โรคระบาดน้ี  
 เม่ือกล่าวถึงภาษีอากรซ่ึงเป็นรายไดห้ลกัของรัฐท่ีจะน าไปใชใ้นการด าเนินการบริการสาธารณะตาม
หนา้ท่ีของรัฐ เห็นไดว้า่ประเทศไทยนั้นมีรายไดส้ าคญัมาจากอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวซ่ึงภาคเอกชนท่ีด าเนิน
กิจการเหล่าน้ีมีหนา้ท่ีเสียภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร ไดแ้ก่ ภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 
ภาษีมูลค่าเพ่ิม และภาษีธุรกิจเฉพาะ นอกจากน้ีหากภาคเอกชนเขา้เง่ือนไขกฎหมายภาษีอ่ืนภาคเอกชนนั้นยงัมี
หนา้ท่ีเสียภาษีตามกฎหมายภาษีอ่ืนดว้ย เช่นภาษีป้าย หรือภาษีท่ีดินและส่ิงปลูกสร้างเป็นตน้ 
 เดิมก่อนท่ีจะมีสถานการณ์การระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) นั้ น เห็นได้ว่า
ภาคเอกชนซ่ึงประกอบธุรกิจต่างมีความสามารถท่ีจะเสียภาษีไดต้ามหลกัเกณฑข์องกฎหมายภาษีตามแต่ละภาระ
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ภาษีขององคก์รธุรกิจ เช่น หากจดัรูปองคก์รธุรกิจในแบบของบุคคลธรรมดาหรือห้างหุ้นส่วนสามญัไม่จดทะเบียน 
ดงัน้ียอ่มตอ้งเสียภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาจากฐานเงินไดพึ้งประเมินตามกฎหมาย แต่หากเลือกจดัตั้งองคก์รธุรกิจ
ในรูปของบริษทัจ ากัดหรือห้างหุ้นส่วนสามัญจดทะเบียน ดังน้ีย่อมตอ้งเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลซ่ึงภาษีทั้ ง                       
2 ประเภทถือเป็นภาษีอากรท่ีส าคญัโดยจัดเก็บจากฐานเงินได้ ฉะนั้ น หากภาคเอกชนได้รับผลกระทบจาก
สถานการณ์ดงักล่าวจนท าใหร้ายไดล้ดลงอยา่งมากยอ่มส่งผลถึงความสามารถในการเสียภาษีของภาคเอกชนดว้ย 
(Pressman, 2018) ทั้ งน้ีในประมวลรัษฎากรได้มีมาตรการหรือเคร่ืองมือเผื่อไว้ในกรณีเกิดเหตุจ าเป็นจน                           
ไม่สามารถจะปฏิบติัตามก าหนดเวลาไดต้ามมาตรา 3 อฏัฐ โดยมาตราน้ีถือเป็นเคร่ืองมือในการท่ีจะใหรั้ฐสามารถ
ขยายก าหนดระยะเวลายืน่รายการและช าระภาษีตามประมวลรัษฎากรใหแ้ก่ภาคเอกชนได ้ 

อย่างไรก็ตาม อ านาจตามมาตราน้ีสามารถขยายระยะเวลาการช าระภาษีอากรเท่านั้น ไม่สามารถใช้
อ านาจกา้วล่วงไปถึงกรณีท่ีผูมี้หนา้ท่ีเสียภาษีไดก้ระท าความผิดและประสงคจ์ะยกเวน้โทษจากเบ้ียปรับเงินเพ่ิม
และโทษทางอาญาได ้หากรัฐประสงค์ท่ีจะยกเวน้เบ้ียปรับเงินเพ่ิมหรือโทษทางอาญาตามประมวลรัษฎากรแก่
ภาคเอกชนท่ีไดรั้บผลกระทบและมีความผิดตามกฎหมายภาษีอากรโดยไม่ตั้งใจ รัฐควรใชม้าตรการทางกฎหมาย
ในลกัษณะของการนิรโทษกรรมทางภาษี ซ่ึงการน ามาตรการดงักล่าวมาใชต้อ้งน ามาใชเ้ท่าท่ีจ าเป็นและสมควร 
เปิดโอกาสใหฝ่้ายเอกชนท่ีมีความจ าเป็นตอ้งไดรั้บการนิรโทษกรรมทางภาษีเพ่ือใหป้ลดเปล้ืองบทลงโทษของตน
และสามารถขบัเคล่ือนภาคธุรกิจไปต่อไดภ้ายใตส้ถานการณ์วิกฤตทางเศรษฐกิจอนัมีผลกระทบจากเช้ือไวรัส                
โคโรนา 2019 (COVID - 19) ทั้งน้ีอาจมีมาตรการเสริมอยา่งอ่ืน เช่นการลดอตัราภาษีหรือการลดจ านวนภาษีท่ีตอ้ง
ช าระแก่ภาคเอกชนท่ีไดรั้บผลกระทบ หรือการหกัค่าลดหยอ่นในกรณีภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาเพ่ิมข้ึน เป็นตน้ 

 

2. วตัถุประสงค์ 

เพื่อศึกษาและเสนอแนะมาตรการทางกฎหมายภาษีอากรในการบรรเทาภาระแก่ผูมี้หนา้ท่ีเสียภาษีใน
สถานการณ์ระบาดเช้ือไวรัสโคโรนา  
 

3. ภาษีอากรตามประมวลรัษฎากรที่เกีย่วข้องกบัภาคเอกชน 
ภาษีอากรถือเป็นรายไดห้ลกัท่ีหล่อเล้ียงประเทศให้สามารถด าเนินการในดา้นการบริการสาธารณะท่ี

ส าคญัโดยรัฐตอ้งมีการวางแผนเร่ืองงบประมาณของรัฐเองกล่าวคือตอ้งมีการประมาณการรายไดท่ี้จะไดรั้บโดย             
มิให้ค่าใชจ่้ายของรัฐสูงเกินไปเพราะมิฉะนั้นเม่ือค่าใชจ่้ายสูงเกินไปย่อมเป็นอุปสรรคต่อการเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจได ้(Ozolina & Auzina-Emsina, 2018) ทั้งน้ีภาษีอากรเกิดข้ึนดว้ยวตัถุประสงคเ์พ่ือจดัเก็บเงินไวส้ าหรับ
เป็นค่าใชจ่้ายสาธารณะของรัฐในการด าเนินการเพ่ือความมัน่คง การด าเนินการทางเศรษฐกิจ สังคม และสุขภาพ
อนามยัแก่คนในรัฐ (Tiley & Cambridge, 2012) ส าหรับในประเทศไทยก็ได้มีการก าหนดภาษีอากรออกเป็น                   
4 ประเภท ตามประมวลรัษฎากร ท่ีภาคเอกชนอาจเป็นผูมี้หนา้ท่ีเสียภาษีดงัจะกล่าวต่อไปน้ีคือ 

1. ภาษีเงนิได้บุคคลธรรมดา (Personal Income Tax)  
ภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาเป็นภาษีเงินไดท่ี้มีผูมี้หนา้ท่ีเสียภาษีไดแ้ก่ บุคคลธรรมดา ผูถึ้งแก่ความตายใน

ระหว่างปีภาษี กองมรดกท่ียงัไม่ได้แบ่ง และห้างหุ้นส่วนสามญัหรือคณะบุคคลท่ีไม่ใช่นิติบุคคล ดังน้ีหาก
ภาคเอกชนเลือกจดัตั้งองคก์รธุรกิจในรูปของบุคคลธรรมดาหรือห้างหุ้นส่วนสามญัไม่จดทะเบียน ภาคเอกชน
ดงักล่าวยอ่มมีหนา้ท่ีเสียภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาใหเ้ป็นไปตามท่ีกฎหมายก าหนด ทั้งน้ีภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา
นั้นโดยหลกัทัว่ไปจะใชอ้ตัราภาษีแบบก้าวหน้า กล่าวคือเงินไดสุ้ทธิของบุคคลยิ่งมากอตัราภาษีเงินได้บุคคล
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ธรรมดาจะยิง่เพ่ิมข้ึนตามไปดว้ย ทั้งน้ีภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดานั้นถือวา่มีอิทธิพลมากต่อรายไดภ้าษีทั้งหมดโดย
ถือเป็นส่วนหน่ึงของรายไดภ้าษีอากรท่ีส าคญั (Krajnak, 2019) 

2. ภาษีเงนิได้นิตบุิคคล (Corporate Income Tax) 
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลถือเป็นภาษีท่ีจดัเก็บจากฐานเงินไดเ้ช่นเดียวกบัภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา แต่ภาษี

เงินไดนิ้ติบุคคลน้ีมุ่งจดัเก็บจากองคก์รภาคเอกชนท่ีจดัรูปแบบธุรกิจเขา้ความหมายของค าว่า “บริษทัหรือห้าง
หุ้นส่วนนิติบุคคล” ตามประมวลรัษฎากร มาตรา 39 กล่าวคือผูมี้หน้าท่ีเสียภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลตามประมวล
รัษฎากรนั้นโดยหลกัทัว่ไปยอ่มไดแ้ก่บริษทัจ ากดั ห้างหุ้นส่วนสามญันิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจ ากดั บริษทัมหาชน
จ ากัด เป็นต้น นอกจากน้ีประมวลรัษฎากรยงับัญญัติกฎหมายเพ่ืออุดช่องว่างมิให้มีการหลีกเล่ียงภาษีโดย
ก าหนดให้ถือว่ากิจการซ่ึงด าเนินการเป็นทางการหาหรือหาก าไรโดยรัฐบาลต่างประเทศ องค์การของรัฐบาล
ต่างประเทศ หรือนิติบุคคลอ่ืนท่ีตั้งตามกฎหมายต่างประเทศ กิจการร่วมคา้ (Joint Venture)  มูลนิธิหรือสมาคมท่ี
มิใช่องคก์ารสาธารณะกศุลตามประกาศของรัฐมนตรีวา่การกระทรวงการคลงั (ชยัสิทธ์ิ ตราชูธรรม, 2561) 

3. ภาษีมูลค่าเพิม่ (Value Added Tax) 
ภาษีมูลค่าเพ่ิมถือเป็นภาษีท่ีจดัเก็บจากฐานการบริโภคโดยถือเป็นภาษีทางออ้มท่ีผูมี้หนา้ท่ีเสียภาษีตาม

กฎหมายสามารถผลกัภาระภาษีไปยงับุคคลอ่ืนซ่ึงก็คือผูบ้ริโภคได ้ซ่ึงกฎหมายก าหนดใหกิ้จการและบุคคลท่ีตอ้ง
เสียภาษีมูลค่าเพ่ิมไดแ้ก่ผูป้ระกอบการขายสินคา้หรือใหบ้ริการในทางธุรกิจหรือวชิาชีพในราชอาณาจกัร และผูน้ า
เขา้ โดยไม่ค านึงถึงวา่ภาคเอกชนท่ีขายสินคา้ ใหบ้ริการ หรือน าเขา้นั้นจะมีฐานะเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล
หรือไม่ก็ตาม (ทศันีย ์เหลืองเรืองรอง, 2563) 
 ภาษีมูลค่าเพ่ิมมีผลส าคญัต่องบประมาณของรัฐและทอ้งถ่ิน เน่ืองจากเป็นภาษีท่ีรัฐจดัเก็บไดเ้ม็ดเงิน
จ านวนมหาศาล (Nunns & Toder, 2017) ภาษีมูลค่าเพ่ิมจึงเป็นภาษีอากรท่ีส าคญัเพราะมีประสิทธิภาพสูงแมจ้ะ
จดัเก็บในอตัราภาษีในระดบัต ่าก็ตามสามารถช่วยส่งเสริมการลงทุนและกระตุน้เศรษฐกิจของภาครัฐได ้(สุเมธ                
ศิริคุณโชติ, 2559)  
 4. ภาษีธุรกจิเฉพาะ (Specific Business Tax) 
 ภาษีธุรกิจเฉพาะถือเป็นภาษีท่ีจดัเก็บจากฐานการบริโภคสินคา้และบริการอนัมีลกัษณะคลา้ยคลึงกบั
ภาษีมูลค่าเพ่ิม เพียงแต่ภาษีธุรกิจเฉพาะนั้นเกิดจากแนวคิดท่ีวา่ธุรกิจบางประเภทจะน าภาษีมูลค่าเพ่ิมมาใชอ้าจเกิด
ความยากล าบากในการจดัเก็บบางประการ ดงันั้นจึงไม่ควรออกแบบกฎหมายภาษีอากรโดยจดัเก็บภาษีมูลค่าเพ่ิม
จากธุรกิจเหล่าน้ี ภาษีธุรกิจเฉพาะจึงเกิดมีข้ึนเพ่ือแกปั้ญหาดงักล่าวเพ่ือให้การจดัเก็บภาษีมีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งข้ึนจึงก าหนดให้ธุรกิจท่ีตอ้งเสียภาษีธุรกิจเฉพาะไดแ้ก่ ธนาคารตามกฎหมายว่าดว้ยการธนาคารพาณิชยห์รือ
กฎหมายเฉพาะ การประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย์ ธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์ตามกฎหมายว่าด้วย                            
การประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลกัทรัพยแ์ละธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์ การรับประกนัชีวิตตามกฎหมายว่าดว้ย                           
การประกนัชีวติ การรับจ าน าตามกฎหมายวา่ดว้ยโรงรับจ าน า เป็นตน้ (กฤษรัตน์ ศรีสวา่ง, 2562). 
 

4. ภาษีอากรตามกฎหมายอ่ืนทีม่ีความเกีย่วข้องกบัภาคเอกชน 
 1. ภาษีทีด่นิและส่ิงปลูกสร้าง (Land And Buildings Tax) 
 ภาษีท่ีดินและส่ิงปลูกสร้างถือเป็นภาษีซ่ึงจดัเก็บจากฐานการถือครองทรัพยสิ์นบางประเภทท่ีกฎหมาย
ก าหนดให้ผูถื้อครองตอ้งเสียภาษี ทั้งน้ีภาษีท่ีดินและส่ิงปลูกสร้างนั้นถือวา่เป็นภาษีท่ีส าคญัขององคก์ารปกครอง
ทอ้งถ่ินเพราะกฎหมายก าหนดให้ทอ้งถ่ินเป็นผูมี้หนา้ท่ีจดัเก็บและสามารถน าภาษีดงักล่าวไปใชบ้ริหารจดัการ
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ตลอดจนบริการสาธารณะแก่บุคคลในทอ้งถ่ินได ้เม่ือภาษีท่ีดินและส่ิงปลูกสร้างถือเป็นภาษีทรัพยสิ์นดว้ย ดงันั้น
ภาษีดงักล่าวยอ่มมีบทบาทส าคญัแก่รัฐและระบบการเงินของทอ้งถ่ินอยา่งมีนยัส าคญั (Salm, 2016) 
 ภาษีท่ีดินและส่ิงปลูกสร้างปรากฏในพระราชบญัญติัภาษีท่ีดินและส่ิงปลูกสร้างพ.ศ.2562 (Land And 
Buildings Tax Act 2019) ไดมี้การประกาศในราชกิจจานุเบกษาเม่ือวนัท่ี 12 มีนาคม 2562 โดยผลของมาตรา 2 
แห่งพระราชบญัญติัดงักล่าวก าหนดใหมี้การใชบ้งัคบัตั้งแต่วนัถดัจากวนัประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นตน้ไป 
เวน้แต่การจัดเก็บภาษีส าหรับท่ีดินและส่ิงปลูกสร้างตามพระราชบญัญติัน้ีให้ใช้บังคบัตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 
พทุธศกัราช 2563 เป็นตน้ไปโดยกฎหมายน้ีไดย้กเลิกพระราชบญัญติัภาษีโรงเรือนและท่ีดินและภาษีบ ารุงทอ้งท่ี 
 2. ภาษีป้าย (Signboard Tax) 
 ภาคเอกชนท่ีประกอบธุรกิจโดยเฉพาะร้านคา้ โรงแรม ธุรกิจท่องเท่ียวฯลฯ เหล่าน้ีย่อมมีการโฆษณา
ส่งเสริมการขายหรือเชิญชวนตามมา เม่ือเป็นเช่นน้ีภาษีทอ้งถ่ินท่ีส าคญัอนัจะเขา้มาเก่ียวขอ้งต่อภาคเอกชนคือภาษี
ป้ายตามพระราชบญัญติัภาษีป้าย พ.ศ.2510 ซ่ึงก าหนดให้เสียภาษีจากป้ายโฆษณาช่ือยี่ห้อ เคร่ืองหมายการคา้
ส าหรับการประกอบกิจการไม่วา่จะอยูใ่นรูปแบบใดก็ตาม โดยการค านวณภาษีป้ายจะค านวณตามขนาดกวา้งคูณ
ยาวของขนาดป้ายหรืออกัษรริมสุดแลว้แต่กรณี 
 ภาษีป้ายเกิดข้ึนจากแนวคิดการกระจายอ านาจแก่ท้องถ่ินตามหลักกระจายอ านาจ เพราะเม่ือมี                         
การกระจายอ านาจแก่ท้องถ่ินแลว้ ท้องถ่ินจ าเป็นตอ้งมีอ านาจการบริหารการเงินเป็นของตนเองดว้ย ดังนั้น                   
การจัดเก็บภาษีป้ายโดยทอ้งถ่ินย่อมถือเป็นรายได้ของทอ้งถ่ินเองท่ีจะน าไปใช้บริหารและด าเนินการบริการ
สาธารณะไดอ้ย่างถูกตอ้งตอบโจทก์ความตอ้งการของคนในทอ้งถ่ินโดยเฉพาะเจาะจง  (กิตติยา พรหมจนัทร์, 
2555) 
 

5. มาตรการทีรั่ฐสามารถน ามาใช้เป็นมาตรการช่วยเหลือภาคเอกชน 
 1. การขยายก าหนดระยะเวลาในการเสียภาษีตามมาตรา 3 อฏัฐ แห่งประมวลรัษฎากร 
 ถือเป็นมาตรการท่ีรัฐสามารถน ามาใช้ช่วยเหลือภาคเอกชนได้ทันทีโดยใช้มาตรา 3 อฏัฐ เพื่อขยาย
ระยะเวลา โดยการขยายระยะเวลานั้น ผูเ้ขียนเห็นวา่แตกต่างกบัการนิรโทษกรรมทางภาษีอากรเน่ืองจากการขยาย
ระยะเวลาใหแ้ก่ผูมี้หนา้ท่ีเสียภาษีอากรนั้น ยงัไม่อาจถือวา่ผูมี้หนา้ท่ีเสียภาษีเป็นผูก้ระท าความผิดกฎหมายภาษีแต่
ประการใด แต่การนิรโทษกรรมทางภาษีอากรนั้นจะน ามาใชก็้ต่อเม่ือผูมี้หน้าท่ีเสียภาษีอากรไดก้ระท าความผิด
ตามกฎหมายภาษีแลว้ 
 การใชม้าตรการช่วยเหลือภาคเอกชนโดยวิธีการขยายระยะเวลาตามประมวลรัษฎากรนั้น ภาครัฐจะน า
มาตรา 3 อฏัฐแห่งประมวลรัษฎากรมาใชเ้ป็นแม่บทเพ่ืออา้งฐานท่ีมาของการใชอ้ านาจเพื่อขยายระยะเวลาช าระ
ภาษีแก่ภาคเอกชน ซ่ึงมาตรา 3 อฏัฐดงักล่าวถูกน ามาใชเ้ป็นเคร่ืองมือเพ่ือช่วยเหลือภาคเอกชนในกรณีมีเหตุจ าเป็น
ต่างๆเพ่ือขยายระยะเวลาแก่การช าระภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล ภาษีมูลค่าเพ่ิม หรือภาษีธุรกิจ
เฉพาะซ่ึงเป็นภาษีในฝ่ายสรรพากร กล่าวคือ ก าหนดเวลาการยื่นแบบแสดงรายการหรือแจง้รายการต่างๆก็ดี 
ก าหนดเวลาการอุทธรณ์ก็ดี หรือก าหนดเวลาการเสียภาษีอากรตามท่ีก าหนดไวใ้นประมวลรัษฎากรน้ีก็ดี ถา้ผูมี้
หนา้ท่ีตอ้งปฏิบติัตามก าหนดเวลาดงักล่าวมิไดอ้ยูใ่นประเทศไทย หรือมีเหตุจ าเป็นจนไม่สามารถจะปฏิบติัตาม
ก าหนดเวลาได้ เม่ืออธิบดีพิจารณาเห็นเป็นการสมควรจะขยายหรือให้เล่ือนก าหนดเวลาออกไปอีกตาม                     
ความจ าเป็นแก่กรณีก็ได้ ทั้ งน้ีก าหนดเวลาต่างๆท่ีก าหนดไวใ้นประมวลรัษฎากรน้ีเม่ือรัฐมนตรีเห็นเป็น                       
การสมควร จะขยายหรือเล่ือนก าหนดเวลานั้นออกไปอีกตามความจ าเป็นแก่กรณีก็ได ้
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 ในปัจจุบนักรมสรรพากรไดอ้อกกฎหมายโดยน ามาตรา 3 อฏัฐมาใช้เพ่ือขยายก าหนดระยะเวลาแก่
ภาคเอกชนท่ีไดรั้บผลกระทบท่ีส าคญั เช่น ประกาศกระทรวงการคลงั เร่ืองขยายก าหนดเวลาการยื่นรายการ                  
การน าส่งหรือการช าระภาษีอากรใหแ้ก่ผูมี้หนา้ท่ีน าส่งภาษีเงินไดห้กั ณ ท่ีจ่าย ผูมี้หนา้ท่ีน าส่งภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 
การน าส่งหรือการช าระภาษีมูลค่าเพ่ิม การช าระภาษีธุรกิจเฉพาะและการเสียอากรแสตมป์ 
 การน ามาตรา 3 อฏัฐ มาใชเ้พ่ือขยายระยะเวลาแก่ผูมี้หนา้ท่ีเสียภาษีนั้นถือเป็นมาตรการท่ีภาครัฐสามารถ
น ามาใชเ้ป็นฐานในการออกกฎหมายล าดบัรองไดท้นัทีซ่ึงสอดคลอ้งกบัความจ าเป็นเร่งด่วนในการช่วยเหลือ
ภาคเอกชน แต่อย่างไรก็ตามการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่าท่ีก าลังด าเนินอยู่น้ีเม่ือภาครัฐพยายามขยาย
ก าหนดเวลาการยื่นภาษีเพ่ือช่วยเหลือภาคเอกชนและผูเ้สียภาษี กรณีอาจท าให้ภาครัฐไม่สามารถคาดการณ์
เป้าหมายของรายไดส้ าหรับงบประมาณท่ีจะมาถึง ทั้งเป็นวิธีแกปั้ญหาท่ีไม่สมบูรณ์ซ่ึงอาจสร้างความสับสนและ
ก่อใหเ้กิดประโยชน์แก่ภาคเอกชนในวงจ ากดั (Soergel, 2020) ดงันั้นผูเ้ขียนเห็นวา่การใชม้าตรการขยายระยะเวลา
นั้นจึงจ าเป็นตอ้งใชค้วบคู่ไปกบัมาตรการช่วยเหลืออ่ืนเพ่ือเสริมประสิทธิภาพการกระตุน้เศรษฐกิจอีกดว้ย 
 2. มาตรการนิรโทษกรรมทางภาษีอากร (Tax Amnesty) 
 การการนิรโทษกรรมทางภาษีอากร (Tax Amnesty) หมายถึง การท่ีรัฐก าหนดช่วงระยะเวลาให้กับ                      
ผูมี้หนา้ท่ีเสียภาษีเฉพาะเจาะจงบางกลุ่มใหช้ าระภาษีตามจ านวนท่ีก าหนดโดยรัฐจะยกเวน้โทษทางภาษีให ้รวมถึง
ท าให้หลุดพน้จากภาระความรับผิดทางกฎหมายภาษีทั้งหมด (ศรายุทธ ทอนโพธ์ิ, 2554) การนิรโทษกรรมทาง
ภาษีอากรจึงถือเป็นทางออกส าหรับภาคเอกชนท่ีประกอบธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลางโดยกฎหมายนิรโทษ
กรรมทางภาษีอากรจะก่อให้เกิดการส่งเสริมความถูกตอ้งของการจดัเก็บภาษีของภาคเอกชน ทั้งน้ีเป็นกรณีท่ีรัฐ
ยอมเสียประโยชน์การจดัเก็บภาษีในปัจจุบนัเพ่ือผลประโยชน์ในการจดัเก็บภาษีในอนาคต (Tofan, 2017) 
 แต่เดิมนั้นการนิรโทษกรรมทางภาษีอากรมกัถูกน ามาใช้แก้ปัญหากรณีผูมี้หน้าท่ีเสียภาษีอากรและ                   
มีหน้าท่ีตอ้งยื่นภาษี แต่กลบัไม่ยื่นเสียภาษีอากรเพราะตนอยูน่อกระบบการจดัเก็บภาษี ต่อมาเม่ือกฎหมายยอม                
นิรโทษกรรมทางภาษีอากรให้แก่ผูมี้หน้าท่ีดงักล่าวก็จะท าให้ผูมี้หน้าท่ีนั้นกลบัเขา้สู่ระบบการเสียภาษีอากรท่ี
ถูกตอ้ง อยา่งไรก็ตาม ผูเ้ขียนเห็นวา่การนิรโทษกรรมทางภาษีอากรนั้นสามารถน ามาใชเ้ป็นเคร่ืองมือแก่รัฐในดา้น
อ่ืนดว้ยโดยเฉพาะเม่ือมีความจ าเป็นตอ้งด าเนินนโยบายให้สอดคลอ้งกบัสถานการณ์การระบาดของเช้ือไวรัส               
โคโรนา 2019 (COVID - 19) ซ่ึงท าใหภ้าคเอกชนไม่มีความสามารถในการเสียภาษีดงัเดิม  
 3. การออกกฎหมายเพ่ือลดอัตราภาษี หรือการลดจ านวนภาษีที่ต้องช าระแก่ภาคเอกชนที่ได้รับ
ผลกระทบ 
 การลดอตัราภาษีหรือลดจ านวนภาษีท่ีตอ้งช าระถือเป็นอีกมาตรการหน่ึงท่ีภาครัฐสามารถใชบ้รรเทา
ภาระแก่ภาคเอกชนได ้แมจ้ะท าให้รายไดข้องรัฐลดลงก็ตามแต่ผลประโยชน์ในระยะยาวท่ีจะท าให้ภาคเอกชน
ไดรั้บการบรรเทาและเยยีวยาจนสามารถด าเนินธุรกิจของตนต่อไปไดน้ั้นมีความจ าเป็นอยา่งมาก ในปัจจุบนัรัฐได้
น ามาตรการการลดจ านวนภาษีมาใชป้รากฏอยู่ในพระราชกฤษฎีกาลดภาษีส าหรับท่ีดินและส่ิงปลูกสร้างบาง
ประเภท (ฉบบัท่ี 2) พ. ศ. 2564 โดยใหล้ดจ านวนภาษีท่ีดินและส่ิงปลูกสร้างในอตัราร้อยละ 90 ของจ านวนภาษีท่ี
ค  านวณได ้ซ่ึงมาตรการท่ีรัฐไดใ้ชไ้ปดงักล่าวสอดคลอ้งกบัหลกัการส าคญัของภาษีทรัพยสิ์นกล่าวคือหากภาษี
ทรัพยสิ์นสูงเกินไปเม่ือเปรียบเทียบกับรายไดท่ี้แทจ้ริงของเจา้ของทรัพยสิ์น กรณีอาจท าให้เจา้ของทรัพยสิ์น                  
ไม่สามารถจ่ายภาษีดงักล่าวไดแ้ละจ าเป็นตอ้งขายทรัพยสิ์นนั้นไปเสีย (Andy O’Connell & Daniel Lange, 2021) 
 ในอนาคต แมส้ถานการณ์การแพร่ระบาดคล่ีคลายแลว้ก็ตาม ผูเ้ขียนเห็นวา่รัฐอาจจ าเป็นตอ้งมีมาตรการ
การลดอตัราภาษีหรือลดจ านวนภาษีท่ีตอ้งช าระต่อไปแก่กลุ่มภาคเอกชนท่ีจ าเป็น เช่น ลดอตัราภาษีเงินได้                       
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นิติบุคคลแก่กลุ่มธุรกิจท่องเท่ียวเพ่ือให้กลุ่มธุรกิจดงักล่าวฟ้ืนฟูจากความบอบช ้ า หรือลดอตัราภาษีมูลค่าเพ่ิมลง
ให้แก่เฉพาะสินคา้ท่ีจ าเป็นแก่การอุปโภคบริโภคเพ่ือช่วยเหลือประชาชนในระดบัรากหญา้ ทั้งน้ีรัฐอาจก าหนด
เขตพิเศษเฉพาะบางพ้ืนท่ีท่ีจ าเป็นหรือกลุ่มภาคเอกชนท่ีจะไดรั้บมาตรการดงักล่าวให้เหมาะสมตามความจ าเป็น
ใหช้ดัเจน มิเช่นนั้นรายไดข้องรัฐจะร่ัวไหลโดยไม่เกิดประโยชน์ 
 4. การออกกฎหมายเพ่ือหักค่าลดหย่อน (Deduction) ให้แก่ผู้มหีน้าทีเ่สียภาษีเงนิได้บุคคลธรรมดา 
 การหักค่าลดหย่อนถือเป็นอีกมาตรการหน่ึงท่ีภาครัฐสามารถน ามาใชใ้นช่วงสถานการณ์สถานการณ์
การระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ได ้เพราะเม่ือภาคเอกชนตอ้งเจอกบัปัญหาทางเศรษฐกิจนั้น
การท่ีรัฐก าหนดใหมี้ค่าลดหยอ่นมากข้ึนยอ่มท าใหภ้าคเอกชนมีภาระในการเสียภาษีลดลงอนัถือเป็นเคร่ืองมือใน
การช่วยกระตุน้เศรษฐกิจแก่ภาคเอกชนอีกทางหน่ึง (ดุลยลกัษณ์ ตราชูธรรม, 2563) เช่น ก าหนดให้ค่าใชจ่้ายใน
ส่วนท่ีจ าเป็นอนัไดแ้ก่ค่าใชจ่้ายในการซ้ือสินค่าอุปโภค บริโภคควรสามารถหักค่าลดหยอ่นไดห้รือค่าเทอมบุตร
ให้สามรถน ามาลดหย่อนภาษีได ้เป็นตน้ การหักลดหย่อนถือเป็นมาตรการในการสร้างสรรค์นโยบายของรัฐ 
ตลอดจนช่วยส่งเสริมเป้าหมายบางประการของรัฐ ทั้งน้ีมาตรการหักค่าลดหย่อนควรใชเ้ป็นมาตรการร่วมกบั
มาตรการอ่ืนๆ ดว้ย (Mehta, 2021) 
 นอกจากน้ีการหกัค่าลดหยอ่นยงัอาจเป็นเคร่ืองมือท่ีรัฐจะใชเ้ป็นการระดมทุนในการน ามาเป็นค่าใชจ่้าย
เก่ียวกับการรักษาพยาบาลผูติ้ดเช้ือได้ทางออ้มอีกด้วย เช่นรัฐอาจก าหนดให้การบริจาคเพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายแก่
โรงพยาบาลเพื่อด าเนินการช่วยเหลือผูติ้ดเช้ือสามารถหกัค่าลดหยอ่นไดม้ากข้ึน เป็นตน้ 
 

6. สรุป 
 มาตรการท่ีรัฐสามารถน ามาใชเ้พื่อบรรเทาภาระทางภาษีแก่ภาคเอกชน โดยการใชแ้ต่ละมาตรการนั้น
จ าเป็นตอ้งใชใ้ห้สอดคลอ้งเหมาะสมตามสถานการณ์ความร้ายแรงท่ีภาคเอกชนไดรั้บจากสถานการณ์การแพร่
ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ทั้งน้ีมาตรการท่ีผูเ้ขียนไดน้ ามารวบรวมไวป้ระกอบไปด้วย                
1) การขยายก าหนดระยะเวลาในการเสียภาษีตามมาตรา 3 อฏัฐ แห่งประมวลรัษฎากร 2) มาตรการนิรโทษกรรม
ทางภาษีอากร (Tax Amnesty) 3) การออกกฎหมายเพ่ือลดอัตราภาษี หรือการลดจ านวนภาษีท่ีต้องช าระแก่
ภาคเอกชนท่ีไดรั้บผลกระทบ และ 4) การออกกฎหมายเพ่ือหักค่าลดหยอ่น (Deduction) ให้แก่ผูมี้หนา้ท่ีเสียภาษี
เงินไดบุ้คคลธรรมดา 
 

7. ข้อเสนอแนะ 
 ในปัจจุบนัประเทศไทยยงัไม่มีกฎหมายเก่ียวกบัการนิรโทษกรรมทางภาษีโดยเฉพาะ ผูเ้ขียนมีความเห็น
วา่หากจะตอ้งมีการนิรโทษกรรมทางกฎหมายภาษี จ าเป็นจะตอ้งออกกฎหมายใหมี้สาระส าคญัดงัน้ี 
 1. ก าหนดกลุ่มบุคคลทีจ่ะได้รับการนิรโทษกรรมทางภาษีอากร 
 การก าหนดกลุ่มบุคคลท่ีจะขอรับการนิรโทษกรรมทางกฎหมายภาษีอากรเน่ืองจากไดรั้บผลกระทบ               
จากสถานการณ์โรคระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) จะตอ้งมีการก าหนดผูท่ี้จะมีสิทธิขอรับ              
การนิรโทษกรรมใหช้ดัเจนโดยจะตอ้งก าหนดขอบเขตใหเ้ฉพาะภาคเอกชนท่ีมีความจ าเป็นตอ้งไดรั้บการเยียวยา
แก่ภาครัฐเน่ืองจากไดรั้บผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจเท่านั้น หากหลกัเกณฑท่ี์ภาครัฐก าหนดไม่มีความชดัเจน
จนท าให้ภาคเอกชนสามารถเขา้รับการนิรโทษกรรมไดท้ั้ งหมดย่อมเกิดผลกระทบต่อการจดัเก็บงบประมาณ               
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เป็นอย่างมาก ฉะนั้นในเบ้ืองตน้ภาครัฐเองมีความจ าเป็นตอ้งก าหนดหลกัเกณฑ์ของผูมี้สิทธิเขา้รับการนิรโทษ
กรรมทางภาษีอากรดงัน้ี 
 1) ตอ้งเป็นภาคเอกชนท่ีไดรั้บผลกระทบจากสถานการณ์โรคระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID - 19) จนท าให้ธุรกิจไดรั้บผลโดยตรงซ่ึงหากไม่ไดรั้บการนิรโทษกรรมอาจท าให้ไม่สามารถกลบัมา
ประกอบธุกิจไดด้งัเดิมหรือเป็นการยากเกินสมควรท่ีภาคธุรกิจนั้นจะฟ้ืนฟกูลบัมาในภาวะเศรษฐกิจเช่นเดิม 
 2) ในบางกรณีแม้เป็นภาคเอกชนท่ีไม่ได้รับผลกระทบตามข้องแรกก็ตาม แต่หากเพ่ือเป็น                       
การกระตุน้เศรษฐกิจ (Economy Stimulation) แก่ภาคเอกชนบางประเภท รัฐอาจอนุญาตให้ภาคเอกชนซ่ึงเป็น 
กลุ่มพิเศษน้ีสามารถขอรับการนิรโทษกรรมทางภาษีอากรไดด้ว้ยเช่น ภาคธุรกิจการท่องเท่ียวหรือท่ีเก่ียวเน่ืองกบั
การท่องเท่ียว เป็นตน้ 
 3) ภาคเอกชนผูข้อรับการนิรโทษกรรมทางภาษีอากรจะตอ้งไม่ไดก้ระท าความผิดเพราะมีเจตนา
ทุจริตหรือตั้งใจหลีกเล่ียงภาษีอากรมาก่อน หากแต่ไดก้ระท าความผิดเพราะไม่มีความสามารถในการเสียภาษี
อากรดงัเดิมเพราะสถานการณ์โรคระบาดเท่านั้น หากภาคเอกชนเป็นผูมี้ส่วนร่วมในการกระท าความผิดอนัถือได้
ว่าเป็นการทุจริต เช่นรู้เห็นเป็นใจต่อการประพฤติผิดจรรยาบรรณของผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชีปกปิดขอ้เท็จจริง
บิดเบือนสาระส าคญัของงบการเงิน (Robkob, 2019) ดงัน้ีภาครัฐไม่ควรให้ภาคเอกชนดงักล่าวไดรั้บการนิรโทษ
กรรมทางภาษี 
 2. ระยะเวลาของการนิรโทษกรรมทางภาษีอากร 
 การออกกฎหมายเพ่ือนิรโทษกรรมทางภาษีอากรจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะตอ้งก าหนดกรอบระยะเวลาของ   
การท่ีจะใหผู้มี้หนา้ท่ีเสียภาษีอากรตามกฎหมายยื่นค าร้องขอรับการนิรโทษกรรมทางภาษี หากปรากฎขอ้เท็จจริง
วา่มีการใหนิ้รโทษกรรมทางภาษีอากรโดยไม่มีการก าหนดระยะเวลาท่ีชดัเจนยอ่มส่งผลใหผู้มี้หนา้ท่ีเสียภาษีอากร
ท่ีกระท าความผิดทางกฎหมายภาษีรู้สึกวา่ไม่มีความจ าเป็นท่ีตอ้งปฏิบติัตามกฎหมายภาษีอากรเพราะตนสามารถ
ขอนิรโทษกรรมไดเ้สมอซ่ึงในระยะยาวยอ่มไม่เป็นผลดีแก่ภาครัฐ 
 3. ต้องตรากฎหมายนิรโทษกรรมทางภาษีอากรโดยชอบตามทฤษฎีล าดับศักดิ์ ของกฎหมาย                          
(The hierarchy of law) 
 กฎหมายภาษีอากรถือเป็นกฎหมายมหาชนประเภทหน่ึง (ศุภลกัษณ์ พินิจภูวดล, 2547) จึงตอ้งอยูภ่ายใต้
บงัคบัตามหลกัการทางกฎหมายมหาชนบางประการ หลกัการประการส าคญัท่ีจะท าใหก้ารออกกฎหมายภาษีอากร
เป็นไปตามหลกัความชอบดว้ยกฎหมายซ่ึงท าให้มีความมัน่คงและไม่ถูกศาลพิจารณาเพิกถอนกฎหมายนั้นใน
ภายหลงัคือทฤษฎีล าดบัศกัด์ิของกฎหมาย กล่าวคือ กฎหมายท่ีมีล าดบัศกัด์ิต ่ากวา่ไม่สามารถท่ีจะบญัญติัอ านาจ
เกินไปกวา่กฎหมายแม่บทท่ีมีล าดบัศกัด์ิสูงกวา่ ทั้งการออกกฎหมายท่ีมีล าดบัศกัด์ิต ่ากวา่นั้นจะออกใหข้ดัหรือแยง้
กบักฎหมายท่ีมีล าดบัศกัด์ิสูงกวา่ไม่ได ้(วรเจตน์ ภาคีรัตน์, 2554). 
 ฉะนั้ นเม่ือกฎหมายภาษีอากรท่ีเ ก่ียวข้องกับภาคเอกชนท่ีกล่าวมาข้างต้นซ่ึงมีล าดับศักด์ิในชั้ น
พระราชบญัญติั ดงันั้น ผูเ้ขียนเห็นวา่การออกกฎหมายเพ่ือนิรโทษกรรมทางภาษีอากรจะตอ้งกระท าในรูปล าดบั
ศกัด์ิเท่ากบัพระราชบญัญติัหรือกฎหมายท่ีมีค่าบงัคบัเทียบเท่าพระราชบญัญติัอนัไดแ้ก่พระราชก าหนดเท่านั้น 
มิฉะนั้นในภายหลงัอาจมีปัญหาความชอบดว้ยกฎหมายในเร่ืองล าดบัศกัด์ิและจะท าให้การนิรโทษกรรมมีผลไม่
สมบูรณ์ตามกฎหมาย 
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 4. ผู้ขอรับการนิรโทษกรรมทีไ่ม่เข้าเง่ือนไขทีก่ าหนดไว้ต้องยนิยอมรับโทษทางกฎหมายภาษีอากร 
 ทา้ยท่ีสุดเม่ือภาคเอกชนไดย้ืน่ขอรับการนิรโทษกรรมทางกฎหมายภาษีอากรแลว้ หากขอ้เท็จจริงปรากฎ
ว่าภาคเอกชนเหล่านั้นไม่เขา้เง่ือนไขท่ีภาครัฐได้ก าหนดไวแ้ก่ผูท่ี้จะมีสิทธิได้รับการนิรโทษกรรมเน่ืองดว้ย
สถานการณ์โรคระบาดดงักล่าว ดงัน้ีภาคเอกชนเองตอ้งยอมรับหน้าท่ีตามกฎหมายท่ีจะตอ้งเสียภาษีให้ถูกตอ้ง
ครบถว้นต่อไป ทั้งน้ีภาครัฐอาจมีมาตรการช่วยเหลือในการให้ผอ่นช าระภาษีเป็นงวดๆ หรือขยายระยะเวลาดงัท่ี
ไดก้ล่าวเอาไวใ้นตอนตน้แลว้ 
 ดว้ยเหตุผลดงัท่ีกล่าวไวแ้ลว้ขา้งตน้ มาตรการนิรโทษกรรมทางภาษีอากรจึงเป็นมาตรการท่ีภาครัฐอาจ
จ าเป็นต้องน ามาใช้ในอนาคตเพ่ือยกเวน้โทษให้แก่ภาคเอกชนท่ีกระท าผิดทางภาษีอากรในระหว่างเผชิญ
สถานการณ์โรคระบาดท่ีไม่ไดมี้เจตนาทุจริตหลีกเล่ียงกฎหมายภาษีอากรเพราะภาคเอกชนโดยเฉพาะภาคธุรกิจ
ท่องเท่ียวนั้นถือวา่ไดรั้บผลกระทบเป็นอนัมาก ฉะนั้นเพ่ือใหภ้าคเอกชนท่ีกระท าผิดทางกฎหมายภาษีโดยไม่ไดมี้
เจตนาทุจริต แต่กระท าผิดไปเพราะไม่มีความสามารถท่ีจะช าระภาษีท่ีเกิดข้ึนก่อนระหว่าง หรือภายหลัง
สถานการณ์โรคระบาดไดรั้บการยกเวน้โทษและสามารถกลบัมาฟ้ืนฟูกิจการให้ดีดงัเดิมและสามารถเสียภาษีได้
เตม็เมด็เตม็หน่วยต่อไปในอนาคต 
 

8. เอกสารอ้างองิ 
กฤษรัตน์ ศรีสวา่ง. (2562). หลกัวิชากฎหมายภาษีอากร. กรุงเทพมหานคร: บริษทั ส านกัพิมพว์ญิญูชน จ ากดั. 
กิตติยา พรหมจนัทร์. (2555). ปัญหาการควบคุมการติดตั้งป้าย:ศึกษากรณีการใช้มาตรการทางภาษีและ

ค่าธรรมเนียม. จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั. 
ชยัสิทธ์ิ ตราชูธรรม. (2561). ค าสอนวิชากฎหมายภาษีอากร (พิมพค์ร้ังท่ี 12). กรุงเทพมหานคร: ส านกัอบรมศึกษา

กฎหมายแห่งเนติบณัฑิตยสภา. 
จุฑารัตน์ เหล่าพราหมณ์, ณฐัพงศ ์ประกอบการดี และ ชุลีวรรณ ปราณีธรรม. (2564). วเิคราะห์ผลกระทบของ 

การ ระบาด COVID-19 ต่อธุรกิจสายการบินและแนวโนม้อนาคตของธุรกิจสายการบินหลงัการ
ระบาด. Journal of Humanities and Social Sciences Suratthani Rajabhat University, 13(1), 112-135. 

ดุลยลกัษณ์ ตราชูธรรม. (2563). กฎหมายภาษีอากร (พิมพค์ร้ังท่ี 2). กรุงเทพมหานคร: ส านกัพิมพว์ิญญูชน. 
ทศันีย ์เหลืองเรืองรอง. (2563). ความรู้ท่ัวไป กฎหมายภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร พ.ศ.2563 (พิมพค์ร้ังท่ี 6). 

กรุงเทพมหานคร: บริษทั กรุงสยาม พบัลิชช่ิง จ ากดั. 
วรเจตน์ ภาคีรัตน์. (2554). กฎหมายปกครองภาคท่ัวไป (พิมพค์ร้ังท่ี 1). กรุงเทพมหานคร: ส านกัพิมพนิ์ติราษฎร์. 
ศรายทุธ ทอนโพธ์ิ. (2554). การนิรโทษกรรมทางภาษีอากร. มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์. 
ศกัด์ิดา ศิริภทัรโสภณ. (2563). โรคระบาดไวรัสโคโรนาสายพนัธ์ุใหม่ (COVID-19): ผลกระทบต่อวสิาหกิจ 

ขนาดกลางและขนาดยอ่มของไทยและกลยทุธ์ในการฟ้ืนฟกิูจการ. Journal of the Association of 
Researchers, 25(2), 10-30. 

ศุภลกัษณ์ พินิจภูวดล. (2547). ค าอธิบายทฤษฎแีละหลกักฎหมายภาษีอากร (พิมพค์ร้ังท่ี 3). กรุงเทพมหานคร: 
ส านกัพิมพว์ญิญูชน. 

สุเมธ ศิริคุณโชติ. (2559). ภาษีมลูค่าเพ่ิม: หลกัการและหลกัปฎิบัติในทางระหว่างประเทศ. กรุงเทพมหานคร: 
ส านกัพิมพว์ญิญูชน. 

 



การประชุมวชิาการระดบัชาติและนานาชาติ มหาวทิยาลยัศรีปทุม ออนไลน์ คร้ังท่ี 16 ประจ าปี 2564 วนัท่ี 28 ตุลาคม 2564 

469 

Andy O’Connell, & Daniel Lange. (2021). Executive Summary. Journal of State Taxation, 39(2), 45–60. 
Krajnak, M. (2019). Do Selected Tax Advantages Affect Tax Revenue From The Personal Income Tax? 

Journal of Competitiveness, 11(4), 73–88. Retrieved from http://search.ebscohost.com/login 
.aspx?direct=true&db=a9h&AN=141521544&site=eds-live&authtype=ip,uid 

Mehta, A. (2021). SALT, Subsidies, and Subnational Spending. Columbia Journal of Law and Social Problems, 
54(2), 219–260. Retrieved from https://perma.cc/73ZR-X3V5]. 

Nunns, J., & Toder, E. (2017). Effects of A Federal Value-Added Tax on State and Local Government Budgets. 
National Tax Journal, 70(3), 515–547. Retrieved from 
http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=eue&AN=124988356&site=eds-
live&authtype=ip,uid 

Ozolina, V., & Auzina-Emsina, A. (2018). Modelling Corporate Income Tax Revenues in Latvia. Scientific 
Papers of the University of Pardubice. Series D, Faculty of Economics & Administration, 25(42), 
177–188. Retrieved from http://search.ebscohost.com/login.aspx? 
direct=true&db=a9h&AN=132025853&site=eds-live&authtype=ip,uid 

Pressman, M. (2018). The Ability to Pay in Tax Law: Clarifying the Concept’s Egalitarian and Utilitarian 
Justifications and the Interactions between the Two. New York University Journal of Legislation and 
Public Policy, 21(1), 141–202. Retrieved from http://search.ebscohost.com/login.aspx?di 
rect=true&db=ed shol&AN=edshol.hein.journals.nyulpp21.6&site=eds-live&authtype=ip,uid 

Salm, M. (2016). Property Tax as a Local Government Financing Instrument for Megacities in China. Journal 
of Property Tax Assessment & Administration, 13(2), 5–34. Retrieved from 
http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=a9h&AN=121822011&site=eds-
live&authtype=ip,uid 

Soergel, A. (2020). Coronavirus Causing States To Extend Tax Deadlines. U.S. News & World Report - The 
Report, 16–18. Retrieved from http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db= 
a9h&AN=142379811&site=eds-live&authtype=ip,uid 

Tiley, J., & Cambridge, U. of. (2012). Studies in the History of Tax Law, Volume 5 (Issue Volume 5). Hart 
Publishing. http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=nlebk&AN=830635&site=eds-
live&authtype=ip,uid 

Tofan, M. (2017). Tax Amnesty For Social Contribution In Romanian Legal Framework. Journal of Public 
Administration, Finance & Law, (11), 190–196. Retrieved from http://search.ebscohost.com/ 
login.aspx?direct=true&db=a9h&AN=125500558&site=eds-live&authtype=ip,uid 



การประชุมวิชาการระดบัชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลยัศรีปทุม ออนไลน์ คร้ังท่ี 16 ประจ าปี 2564 วนัท่ี 28 ตุลาคม 2564 

470 

มาตรการทางกฎหมายในการมีทนายความเพ่ือคุ้มครองสิทธิของผู้ต้องหา 
และจ าเลยในคดีอาญา 

LEGAL MEASURES OF HAVING LAWYERS IN ORDER TO PROTECT 
THE RIGHTS OF THE ACCUSED AND DEFENDANTS 

 IN CRIMINAL CASES    
 

นางสาววิลา  กษิกุลศารวุฒิ 
นักศึกษาคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลยัศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี) 

E-mail: wilakas65@gmail.com 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์  พนิทุสรศรี 

อาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ 
 

บทคัดย่อ 
 การวิจยัน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาถึงแนวคิด ทฤษฎี มาตรการทางกฎหมายเพื่อ วิเคราะห์ปัญหาและ
อุปสรรคทางกฎหมาย  เพื่อเสนอแนะแนวทางการแกไ้ขปัญหา  อุปสรรค  และไดม้าซ่ึงแนวทางอนัเป็นมาตรการ
ทางกฎหมายในการมีทนายความเพื่อคุ ้มครองสิทธิของผูต้้องหาและจ าเลยในคดีอาญา ปัจจุบันจ าเลยมักถูก
กล่าวหาโดยขอ้กล่าวอา้ง จากพนกังานต ารวจ และอยัการว่ากระท าความผิดทางกฎหมายอาญา ซ่ึงจะเป็นผลให้
จ าเลยในคดีอาญาจ าตอ้งพิสูจน์ขอ้กล่าวหาทั้งหลายท่ีเกิดขึ้นจากเจา้หนา้ท่ีของรัฐ ไม่ว่าจะเป็นเจา้พนกังานต ารวจ 
หรือ อยัการ หรือแมแ้ต่ขา้ราชการตุลาการ ในขณะท่ีจ าเลยไม่มีบุคคลใดท่ีจะช่วยเหลือขอ้พิสูจน์ของตนไดเ้ลย
แตกต่างจากรัฐท่ีมีอ านาจและบุคคลท่ีเช่ียวชาญทางกฎหมายมากกว่าจ าเลยจึงท าให้ทนายความของจ าเลยมีส่วน
ส าคญัเป็นอย่างย่ิงในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา  เพื่อคุม้ครองสิทธิ  ให้ค  าปรึกษาทางดา้นกฎหมาย คอยให้
การช่วยเหลือในการแกต้่างคดีในกรณีท่ีผูต้อ้งหาและจ าเลยไม่มีความสามารถในการจดัหาทนายความรัฐต้อง
จดัหาทนายความให้  โดยก าหนดมาตรการทางกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาในเร่ืองของการมีทนายความเขา้
ช่วยเหลือคุ้มครองสิทธิให้แก่ผูต้้องหาและจ าเลย ดังนั้น การมีมาตรการทางกฎหมายท่ีเหมาะสมกับปัจจุบนั  
เพื่อให้ได้รับการคุม้ครองตามกฎหมายทุก ๆ  ขั้นตอนของการด าเนินกระบวนการยุติธรรมทางคดีอาญา  คือ                 
เร่ิมตั้งแต่ในชั้นจบักุมตวั ชั้นพนักงานสอบสวน  ชั้นเจา้พนกังานอยัการ  และในชั้นพิจารณาคดีศาล จวบจนถึง              
คดีถึงท่ีสุดดว้ย                                

ทั้งน้ีเพ่ือประโยชน์แห่งความยติุธรรมและคุม้ครองสิทธิแก่ประชาชนตรงตามเจตนาของกฎหมาย
รัฐธรรมนูญอยา่งแทจ้ริง 
 
ค าส าคัญ: ทนายความ, ทนายความขอแรง, กระบวนการยติุธรรมทางอาญา 
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ABSTRACT 
 This research aims to study the concept. Theories, legal measures, analysis of legal obstacles to suggest 
solutions, obstacles and acquisition of solutions Legal measures to have lawyers to protect the rights of accused 
and defendants in criminal cases. Nowadays, defendants are often accused by allegations. from the police and the 
prosecutor that committed a criminal offense This will result in criminal defendants having to prove all charges 
brought against government officials, this made lawyers play an important role in criminal justice to protect rights, 
provide legal advice.  The process of prosecution is to assist in resolving the case.   In the event that the accused 
and the defendant do not have the ability to provide an attorney, the state must provide it.  By establishing a legal 
procedure for criminal procedures for having lawyers to help protect the rights of the accused and the defendant 
to have appropriate legal measures to the present.  To be protected by law in every process of conducting criminal 
justice is from the arrest of the inquiry officer, the prosecutor's office, and the court proceedings to the case.   
                This is in the interest of justice and protection of rights to the people in true intendment of the 
Constitutional Law.  
 
Keywords: Attorney at law / Solicitor / Criminal Justice 
 

1. ความส าคัญและที่มาของปัญหาวิจัย 
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทยไดมี้บทบญัญติัให้ความคุม้ครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนไวห้ลาย

ประการดังเช่น ความเสมอภาคของบุคคล  โดยบุคคลย่อมเสมอกันในทางกฎหมายและได้รับความคุม้ครอง                   
เท่าเทียมกนัไวแ้ละท่ีเก่ียวกบัสิทธิเสรีภาพของบุคคลซ่ึงบุคคลย่อมมีสิทธิในกระบวนการยุติธรรมสิทธิในการมี
ทนายความเพื่อให้ความช่วยเหลือแก่ผูต้้องหาและจ าเลยในคดีอาญา ดังนั้นการท่ีจ าเลยมีทนายความถือเป็น                 
การคุม้ครองสิทธิเสรีภาพในระหว่างการด าเนินคดีมิให้ถูกกระท าการโดยมิชอบดว้ยกฎหมาย อีกทั้งยงัป้องกนั 
การถูกละเมิดสิทธิท่ีอาจเกิดขึ้นจากกระบวนการยติุธรรม เน่ืองจากการด าเนินการขบัเคล่ือนกระบวนการยุติธรรม
โดยเจา้หนา้ท่ีของรัฐซ่ึงอาจเกิดความผิดพลาด  ตามหลกัการด าเนินคดีอาญาโดยรัฐ   

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร ได้รับรองสิทธิของผู ้ต้องหาหรือจ าเลยไว้ ในรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจกัรไทย  พ.ศ. 2560 (ฉบบัปัจจุบนั)  มาตรา  29  “ในคดีอาญา ให้สันนิษฐานไวก่้อนว่าผูต้อ้งหาหรือ
จ าเลยไม่มีความผิด และก่อนมีค าพิพากษาอนัถึงท่ีสุดแสดงว่าบุคคลใดไดก้ระท าความผิด จะปฏิบติัต่อบุคคลนั้น
เสมือนเป็นผูก้ระท าความผิดมิได้”  และ  “ในคดีอาญา จะบังคบัให้บุคคลให้การเป็นปฏิปักษ์ต่อตนเองมิได้” 
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย  พ.ศ. 2560 มาตรา 68  “รัฐพึงจดัระบบการบริหารงานในกระบวนการยติุธรรม
ทุกด้านให้มีประสิทธิภาพ เป็นธรรม และไม่เลือกปฏิบัติ และให้ประชาชนเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้
โดยสะดวก รวดเร็ว และไม่เสียค่าใชจ้่ายสูงเกินสมควร” 

ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2560 ไดมี้บทบญัญติัให้ความคุม้ครองสิทธิเสรีภาพ
ของประชาชนซ่ึงเป็นผูต้อ้งหาและจ าเลยในคดีอาญาจะไดรั้บความคุม้ครองตามพระราชบญัญติัของรัฐธรรมนูญ
ดงักล่าวไดต้ามมาตรา 29 โดยสามารถแบ่งออกไดเ้ป็น 2 กรณีดงัน้ี 
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1.   สิทธิการมีทนายความของผูต้อ้งหาในชั้นจบักุมตวัและชั้นพนกังานสอบสวน 
2.  สิทธิการมีทนายความในชั้นพิจารณาคดีของศาล 
จะเห็นได้ว่ากฎหมายได้ก าหนดสิทธิของจ าเลยท่ีจะพบและปรึกษาทนายความหรือผู ้ซ่ึงจะเป็น

ทนายความเป็นการเฉพาะตวั หากจ าเลยไม่มีความสามารถในการจดัหาทนายความรัฐตอ้งจดัหาให้ แต่กฎหมาย  
ณ  ปัจจุบนัการด าเนินกระบวนพิจารณาทางอาญาบางส่วนก าหนดเพียงว่ามีสิทธิท่ีสามารถกระท าไดไ้วเ้ท่านั้น   
แต่มิไดบ้งัคบัว่าตอ้งมีทนายความเขา้ร่วมการด าเนินกระบวนพิจารณาคดีทุกๆ คดี ดงันั้น การจบักุมตวั การถ่ายท า 
บนัทึกภาพช้ีท่ีเกิดเหตุเพ่ือสร้างเป็นพยานหลกัฐานก็ดี การท าบนัทึกจบักุมตวัก็ดี รวมถึงการลงช่ือในบนัทึกจบักุม
ตวัของผูต้อ้งหา บรรดาพยานหลกัฐานดงักล่าวจะไดม้าโดยชอบหรือไม่  ยงัเป็นปัญหาท่ีมีการกล่าวถึงมาโดย
ตลอด เน่ืองจากกฎหมายมิได้มีสภาพบงัคบัให้ตอ้งมีทนายความเขา้ร่วมตรวจสอบถ่วงดุลเพื่อปกป้องการถูก
ละเมิดสิทธิจากการปฏิบติัหน้าท่ีของเจา้พนกังานต ารวจผูจ้บักุม ดงันั้น เม่ือกฎหมายดงักล่าวมิไดก้ าหนดสิทธิว่า
ตอ้งมีทนายความทุก ๆ คดี  ท าให้จ าเลยในบางคดีท่ีไม่มีความรู้และไม่ทราบถึงสิทธิการมีทนายความดงักล่าว
หรือไม่ทราบว่าการมีทนายความเขา้ร่วมคุม้ครองสิทธิในชั้นพิจารณาคดีจะเป็นประโยชน์แก่ตนอย่างไร  หรือ              
ไม่เห็นถึงความส าคญัของการมีทนายความมาคอยช่วยให้ค  าช้ีแนะแนวทางการแกต้่างคดีท่ีถูกตอ้งให้  ผูวิ้จยัจึง
เห็นว่าขอ้กฎหมาย ควรปรับเพื่อคุม้ครองสิทธิของผูต้อ้งหาและจ าเลยในคดีอาญาทุกๆ คนตลอดระยะเวลาของ  
การถูกด าเนินคดีตามกฎหมาย  
 

2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
(1) เพื่อศึกษาถึงแนวคิด และทฤษฎี ในการมีทนายความเพื่อคุม้ครองสิทธิของผูต้อ้งหาและจ าเลยใน

คดีอาญาทั้งของไทยและของต่างประเทศ  
(2) เพื่อศึกษาถึงมาตรการทางกฎหมายในการมีทนายความเพื่อคุม้ครองสิทธิของผูต้อ้งหาและจ าเลยใน

คดีอาญาทั้งของไทยและของต่างประเทศ 
(3) เพื่อศึกษาวิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคทางกฎหมายในการมีทนายความเพื่อคุ ้มครองสิทธิของ

ผูต้อ้งหาและจ าเลยในคดีอาญาทั้งของไทยและของต่างประเทศ 
(4) เพื่อเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงแกไ้ขมาตรการทางกฎหมายในการมีทนายความเพื่อคุม้ครอง

สิทธิของผูต้อ้งหาและจ าเลยในคดีอาญาท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
 

3. เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2560 ไดมี้บทบญัญติัให้ความคุม้ครองสิทธิเสรีภาพ

ของประชาชนซ่ึงเป็นผูต้อ้งหาและจ าเลยในคดีอาญาจะไดรั้บความคุม้ครองตามสิทธิตามท่ีกฎหมายก าหนดจาก
การบญัญติัตามรัฐธรรมนูญสามารถแบ่งไดเ้ป็น  2 ขั้นตอน ดงัน้ี 

1. สิทธิการมีทนายความของผู้ต้องหาในช้ันจับกุมตัวและช้ันพนักงานสอบสวน 
สิทธิของผูต้อ้งหานับแต่เวลาเร่ิมแรกของกระบวนการด าเนินคดีอาญาในชั้นจบักุมตวั  ชั้นสอบสวน  

ผูต้อ้งหาจะไดรั้บการคุม้ครองสิทธิตามบทบญัญติัของกฎหมายดงัน้ี 
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 7/1  “ผูถู้กจบัหรือผูต้อ้งหาซ่ึงถูกควบคุมหรือขงัมีสิทธิ

แจง้หรือขอให้เจา้พนกังานแจง้ให้ญาติหรือผูซ่ึ้งผูถู้กจบัหรือผูต้อ้งหาไวว้างใจทราบถึงการถูกจบักุมและสถานท่ี             
ท่ีถูกควบคุมในโอกาสแรกและให้ผูถู้กจบัหรือผูต้อ้งหามีสิทธิดงัต่อไปน้ีดว้ย 
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(1) พบและปรึกษาผูซ่ึ้งจะเป็นทนายความเป็นการเฉพาะตวั 
(2) ให้ทนายความหรือผูซ่ึ้งตนไวว้างใจเขา้ฟังการสอบปากค าตนไดใ้นชั้นสอบสวน” 
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 134/1  “ในคดีท่ีมีอตัราโทษประหารชีวิต หรือใน

คดีท่ีผูต้้องหามีอายุไม่เกินสิบแปดปีในวนัท่ีพนักงานสอบสวนแจ้งข้อหา ก่อนเร่ิมถามค าให้การให้พนักงาน
สอบสวนถามผูต้อ้งหาว่ามีทนายความหรือไม่ ถา้ไม่มีให้รัฐจดัหาทนายความให้”  

ในคดีท่ีมีอตัราโทษจ าคุก ก่อนเร่ิมถามค าให้การให้พนกังานสอบสวนถามผูต้อ้งหาว่ามีทนายความ
หรือไม่ ถา้ไม่มีและผูต้อ้งหาตอ้งการทนายความ ให้รัฐจดัหาทนายความให้” 

2.  สิทธิการมีทนายความในช้ันพจิารณาคดีของศาล 
ในกระบวนการด าเนินคดีอาญาในชั้นพิจารณาคดีของศาลไดมี้บทบญัญติัของกฎหมายคุม้ครองสิทธิ

ของจ าเลยดงัน้ี   
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 8   “นบัแต่เวลาท่ีย่ืนฟ้องแลว้  จ าเลยมีสิทธิดงัต่อไปน้ี 

(1)  ไดรั้บการพิจารณาคดีดว้ยความรวดเร็ว  ต่อเน่ือง และเป็นธรรม 
(2)  แต่งทนายความแก้ต่างในชั้นไต่สวนมูลฟ้อง หรือพิจารณาในศาลชั้นต้นตลอดจนชั้นศาล

อุทธรณ์และศาลฎีกา 
(3) ปรึกษาทนายความหรือผูซ่ึ้งจะเป็นทนายความเป็นการเฉพาะตวั 
(4)  ตรวจดูส่ิงท่ีย่ืนเป็นพยานหลกัฐาน และคดัส าเนาหรือถ่ายรูปส่ิงนั้นๆ 
(5)  ตรวจดูส านวนการไต่สวนมูลฟ้องหรือพิจารณาของศาล และคดัส าเนาหรือขอรับส าเนาท่ี

รับรองว่าถูกตอ้งโดยเสียค่าธรรมเนียม เวน้แต่ศาลจะมีค าส่ังให้ยกเวน้ค่าธรรมเนียมนั้น 
 (6)  ตรวจหรือคดัส าเนาค าให้การของตนในชั้นสอบสวนหรือเอกสารประกอบค าให้การของตน  
ถา้จ าเลยมีทนายความ ทนายความนั้นย่อมมีสิทธิเช่นเดียวกบัจ าเลยดงักล่าวมาแลว้ดว้ยเม่ือพนกังานอยัการไดย้ื่น
ฟ้องคดีต่อศาลแลว้ ให้ผูเ้สียหายมีสิทธิตามวรรคหน่ึง (6) เช่นเดียวกบัจ าเลยดว้ย” 

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 173  “ในคดีท่ีมีอตัราโทษประหารชีวิตหรือในคดีท่ี
จ าเลยมีอายุไม่เกินสิบแปดปีในวนัท่ีถูกฟ้องต่อศาลก่อนพิจารณาให้ศาลถามจ าเลยว่ามีทนายความหรือไม่ ถา้ไม่มี 
ก็ให้ศาลตั้งทนายความให้ 

ในคดีท่ีมีอตัราโทษจ าคุก  ก่อนเร่ิมพิจารณาให้ศาลถามจ าเลยว่ามีทนายความหรือไม่  ถา้ไม่มีและจ าเลย
ตอ้งการทนายความก็ให้ศาลตั้งทนายความให้ 

ให้ศาลจ่ายเงินรางวลัและค่าใชจ้่ายแก่ทนายความท่ีศาลตั้งตามมาตราน้ี  โดยค านึงถึงสภาพแห่งคดี  และ
สภาวะทางเศรษฐกิจทั้งน้ี  ตามระเบียบท่ีคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรมก าหนดโดยความเห็นชอบจาก
กระทรวงการคลงั”   

ซ่ึงแนวความคิดดงักล่าวก็สอดคลอ้งกบัการด าเนินกระบวนพิจารณาคดีอาญาส าหรับเด็กหรือเยาวชน
ของประเทศไทยในปัจจุบัน  ตามพระราชบัญญติัศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและ
ครอบครัว  พ.ศ.  2553   มาตรา  73,  75,  78  และ มาตรา 120  ซ่ึงรัฐไดจ้ดัหาทนายความหรือท่ีเรียกว่า  “ท่ีปรึกษา
กฎหมาย” ให้กบัผูต้อ้งหาท่ีเป็นเด็กหรือเยาวชนท่ีถูกด าเนินคดีอาญา  ตั้งแต่ในชั้นจบักุมตวั  ชั้นสอบสวน  และชั้น
พิจารณาคดีของศาล  ไดก้ าหนดกฎหมายให้มีท่ีปรึกษากฎหมาย(ทนายความ) เขา้ร่วมคุม้ครองสิทธิของผูต้อ้งหา
และจ าเลยแลว้ทุกๆ ขั้นตอน 
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 3.1 สมมุติฐานการศึกษา 
 สิทธิของผูต้อ้งหาและจ าเลยในคดีอาญา  ในการมีทนายความจากรัฐตามบทบญัญัติรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2560 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาคดีอาญา มาตรา 7/1, มาตรา 134/1, มาตรา  
8 และมาตรา 173 กบัรูปแบบท่ีรัฐตอ้งให้ความช่วยเหลือจดัหาทนายความให้แก่ผูต้อ้งหาและจ าเลยในคดีอาญา               
ยงัมีปัญหาและอุปสรรคในทางปฏิบติัอยู่ซ่ึงควรจะมีการปรับปรุงระบบและรูปแบบการช่วยเหลือดา้นทนายความ  
โดยรัฐจดัให้มีทนายความเพ่ือท าหน้าท่ีเป็นทนายความแกต้่างให้แก่ผูต้อ้งหาและจ าเลยในคดีอาญาโดยเฉพาะ  
ทั้งน้ี  เพ่ือสิทธิของผูต้อ้งหาและจ าเลยในคดีอาญาในการมีทนายความจากรัฐไดรั้บการคุม้ครองอยา่งแทจ้ริง 
 3.2 ขอบเขตของการศึกษา 
 จะท าการศึกษาถึงแนวความคิดและทฤษฎีในการด าเนินกระบวนการยุติธรรมทางอาญา ศึกษาถึง
หลกัเกณฑ์ในการท่ีรัฐจัดให้ผูต้ ้องหาและจ าเลยมีทนายความคอยช่วยเหลือในการด าเนินคดีอาญาตั้งแต่ใน                   
ชั้นจับกุมตัวตลอดจนถึงชั้นพิจารณาคดีของศาล  ศึกษาถึงปัญหาและอุปสรรคของรูปแบบในการท่ีรัฐให้                   
ความช่วยเหลือแก่ผูต้อ้งหาและจ าเลยในการมีทนายความ  ศึกษาและวิเคราะห์ปัญหาขอ้กฎหมายเก่ียวกบัสิทธิของ
ผูต้อ้งหาและจ าเลย  ในการมีทนายความท่ีรัฐจดัหาให้  ตลอดจนหาทางแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดกบัผูต้อ้งหาและจ าเลยใน
คดีอาญาในการไดรั้บความช่วยเหลือจากรัฐโดยการจดัหาทนายความให้ 
 

4. วิธีด าเนินการวิจัย   
 การวิจยัคร้ังน้ี  จะท าการศึกษาวิจยัจากเอกสาร  (Documentary  Research)  โดยการคน้ควา้จากต ารา  หนงัสือ 
วารสารกฎหมาย  บทความ ส่ือส่ิงพิมพต์่างๆ  วิทยานิพนธ์ท่ีเก่ียวขอ้ง  เอกสารทางวิชาการ  เอกสารทางราชการ  
ขอ้มูลต่างๆ  ท่ีไดม้าจากหน่วยงานราชการ จากอินเตอร์เน็ต  จากค าพิพากษาศาลฎีกา  ฯลฯ รวมถึงกฎหมายไทย
และต่างประเทศ 
 

5.  ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 
(1) ท าให้ทราบถึงแนวคิด และทฤษฎี ในการมีทนายความเพื่อคุม้ครองสิทธิของผูต้อ้งหาและจ าเลยใน

คดีอาญาทั้งของต่างประเทศและของไทย 
(2) ท าให้ทราบถึงมาตรกรทางกฎหมายในการมีทนายความเพื่อคุม้ครองสิทธิของผูต้อ้งหาและจ าเลยใน

คดีอาญาทั้งของต่างประเทศและของไทย 
(3) ท าให้ทราบถึงปัญหาและอุปสรรคในการมีทนายความเพื่อคุม้ครองสิทธิของผูต้อ้งหาและจ าเลยใน

คดีอาญาทั้งของต่างประเทศและของไทย 
(4) ท าให้ทราบถึงปัญหาและอุปสรรคและไดม้าซ่ึงแนวทางในการแกไ้ข มาตรการทางกฎหมายในการมี

ทนายความเพื่อคุ ้มครองสิทธิของผูต้้องหาและจ าเลยในคดีอาญา ท าให้ทราบถึงแนวความคิด และทฤษฎีใน                  
การด าเนินคดีอาญา 

 

6. ผลการศึกษา 
       ผูวิ้จยัไดท้  าการศึกษาในเน้ือหาท่ีผ่านมานั้นพบว่าบทบาทของทนายความในการด าเนินคดีอาญาตาม
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย  นั้นทนายความมีบทบาทในการอ านวยความยุติธรรมให้กบัผูต้อ้งหาหรือ
จ าเลยตั้งแต่เร่ิมตน้จนส้ินสุดกระบวนการยุติธรรม  การให้ความคุม้ครองสิทธิของผูต้อ้งหาและจ าเลยเป็นเร่ืองท่ี
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ควรให้ความส าคญัเพราะในสถานการณ์โลกปัจจุบนันานาอารยประเทศให้ความส าคญัต่อสิทธิของบุคคลเป็น
อยา่งมากโดยถือว่าทุกคนมีสิทธิเท่าเทียมกนั โดยเฉพาะการให้ความส าคญักบัศกัด์ิศรีความเป็นมนุษยแ์ละสิทธิใน
การท่ีจะไดรั้บการท่ีจะไดรั้บการสันนิษฐานว่าเป็นผูบ้ริสุทธ์ิก่อนมีค าพิพากษาอนัถึงท่ีสุดแสดงว่าบุคคลใดได้
กระท าความผิด 
 สิทธิในการมีทนายความของผูต้อ้งหาและจ าเลยถือว่า เป็นหลกัของการประกนัสิทธิและเสรีภาพของ
ประชาชนท่ีดอ้ยโอกาสในสังคม  (ผูมี้ฐานะยากจน) โดยรัฐมีหนา้ท่ีตามกฎหมายจะตอ้งจดัหาทนายความให้ ทั้งน้ี 
เน่ืองจากในการด าเนินคดีอาญาของศาลนั้นตอ้งถือหลกัให้สันนิษฐานไวก่้อนว่า  บุคคลทุกคนเป็นผูบ้ริสุทธ์ิอยู่
จนกว่าจะพิสูจน์ได้ว่าเขาได้กระท าความผิดจริงตามข้อกล่าวหา แม้ว่าในปัจจุบันการให้ความช่วยเหลือทาง
กฎหมายของทนายความให้แก่ผูต้อ้งหาและจ าเลยในคดีอาญานั้น ผูวิ้จยัเห็นว่า บทบญัญติักฎหมายท่ีให้เป็นหนา้ท่ี
ของรัฐตอ้งจดัหาให้หรือให้ความช่วยเหลือทางดา้นกฎหมายแลว้ แต่ยงัไม่ครอบคลุมทุกขั้นตอนของการด าเนิน
กระบวนพิจารณาความอาญา  ภาครัฐมีหนา้ท่ีให้ความช่วยเหลือทางดา้นกฎหมายแก่ประชาชน (legal aid) โดยการจดั
ทนายความอาสาหรือทนายความขอแรงให้ความช่วยเหลือทางดา้นกฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพและความเสมอ
ภาคแก่ผูต้อ้งหาและจ าเลยในคดีอาญาตามขั้นตอนกระบวนการพิจารณาคดีอาญาตามกฎหมายโดยเฉพาะกบั
ผูต้อ้งหาและจ าเลยท่ีมีฐานะยากจนต่อไป 
   

7. ข้อเสนอแนะ 
จากการศึกษามาตรการทางกฎหมายในการมีทนายความเพื่อคุม้ครองสิทธิของผูต้อ้งหาและจ าเลยใน

คดีอาญา  เพ่ือให้ไดรั้บการคุม้ครองสิทธิตามกฎหมายอยา่งแทจ้ริง โดยการออกมาตรการกฎหมายใหม่  ดงัน้ี 
1.  ปัญหาการไม่มีทนายความเข้าร่วมคุ้มครองสิทธิในช้ันจับกุมตัวและ ช้ันสอบสวน  
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 7/1 วรรคทา้ย  ควรแกไ้ขเพ่ิมเติม  เป็นว่า  “ให้พนกังาน

ปกครองหรือต ารวจซ่ึงรับมอบตวัผูถู้กจบัหรือผูต้อ้งหามีหน้าท่ีแจง้ให้ผูถู้กจบัหรือผูต้อ้งหานั้นทราบในโอกาส
แรกถึงสิทธิตามวรรคหน่ึงและหากผูถู้กจบัหรือผูต้อ้งหาไม่มีทนายความรัฐตอ้งจดัหาให้” 

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 134/1 วรรคสอง  ควรแกไ้ขเพ่ิมเติม เป็นว่า “ในคดีท่ีมี
อัตราโทษจ าคุก ก่อนเร่ิมถามค าให้การให้พนักงานสอบสวนถามผูต้้องหาว่ามีทนายความหรือไม่ ถ้าไม่มี
ทนายความ ให้รัฐจดัหาทนายความให้” และยกเลิกขอ้ความใน มาตรา 134/1 วรรคทา้ย   

2. ปัญหาพนักงานสอบสวนเรียกหรือนัดหมายทนายความแล้วทนายความไม่สามารถมาตามท่ีพนักงาน
สอบสวนนัด 

ผูวิ้จัยมีความเห็นว่าควรมีการจดัตั้งระบบการให้ความช่วยเหลือผูต้้องหาอย่างเป็นรูปธรรมโดยอาจ                 
ยึดหลักหรือใช้แนวทางของประเทศสหรัฐอเมริกา ซ่ึงมีการใช้ระบบส านักงานทนายจ าเลยของรัฐ (Public 
Defender  System)   

3. ปัญหาการไม่แจ้งสิทธิให้ผู้ต้องหาทราบ  
ควรแกไ้ขปรับปรุงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา ความอาญา มาตรา 134/1 วรรคสอง เพื่อให้พนกังาน

สอบสวนแจง้สิทธิขั้นพ้ืนฐานก่อนเร่ิมท าการสอบสวนแก่คดีให้เป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพทั้งน้ีเพ่ือคุม้ครองสิทธิ
ของผูต้อ้งหาเช่นเดียวกบัการแจง้ขอ้หาให้ผูต้อ้งหาทราบ 
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4. ปัญหาและอุปสรรคทางกฎหมายในการคุ้มครองสิทธิของผู้ต้องหาในระบบกระบวนการยุติธรรม 
หรือศาล 

ผูวิ้จยัเห็นว่าควรก าหนดมาตรการทางกฎหมายให้ชดัเจนในเร่ืองการมีทนายความเขา้ร่วมคุม้ครองสิทธิ
ของจ าเลยในชั้นพิจารณาคดีศาล ดงันั้น  ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 8 (3) ควรแกไ้ขเป็นว่า  
“(3) ปรึกษาทนายความหรือผูซ่ึ้งจะเป็นทนายความเป็นการเฉพาะตัว  หากจ าเลยไม่มีทนายความให้ศาลตั้ง
ทนายความให้” 

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 173  ควรแกไ้ข  มาตรา  173  วรรคสอง เป็นว่า  “ในคดี
ท่ีมีอัตราโทษจ าคุก  ก่อนเร่ิมพิจารณาให้ศาลถามจ าเลยว่ามีทนายความหรือไม่  ถ้าไม่มีทนายความให้ศาล                       
ตั้งทนายความให”้   

5.  ปัญหางบประมาณในการจัดหาทนายความให้ผู้ต้องหาและจ าเลย 
ผูศึ้กษาจึงเห็นว่ารัฐควรจดัสรรงบประมาณแผน่ดินให้แก่สภาทนายความเพ่ือให้เพียงพอต่อการคุม้ครอง

สิทธิของผูต้้องหาหรือบุคคลท่ีถูกกล่าวหาว่าเป็นผูก้ระท าความผิด  และรัฐควรโอนงบประมาณจากระเบียบ
กระทรวงยุติธรรมว่าด้วยการจ่ายเงินรางวลัและค่าใช้จ่ายทนายความท่ีรัฐจัดหาให้ผูต้้องหาในคดีอาญา  จาก
กระทรวงยุติธรรมท่ีให้กรมคุม้ครองสิทธิและเสรีภาพรับผิดชอบให้สภาทนายความไดรั้บงบประมาณนั้นได้
โดยตรงและให้สภาทนายความมีอ านาจด าเนินการบริหารจดัการไดเ้องแทนกรมคุม้ครองสิทธิและเสรีภาพ  เพื่อ
คุม้ครองสิทธิผูต้อ้งหาให้สัมฤทธ์ิผลตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญและประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  
ทั้งน้ีก็เพ่ือประโยชน์ของประชาชน 
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บทคัดย่อ 
 บทความน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือท าการศึกษาการควบคุมสถานประกอบกิจการเพาะพนัธ์ุสัตวเ์ล้ียงประเภท
แมว เน่ืองจากในปัจจุบันมีการป้องกันการทารุณกรรมและจัดสวสัดิภาพสัตว์ตามพระราชบัญญัติป้องกัน                    
การทารุณกรรมและจัดสวสัดิภาพสัตว์ พ.ศ.  2557 ประกอบกับประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เร่ือง                    
การจดัสวสัดิภาพแมวในสถานท่ีเพาะพนัธ์ุแมว พ.ศ. 2563 แต่พระราชบญัญติัและประกาศดงักล่าวนั้นยงัไม่มี
ความชัดเจนและครอบคลุมถึงการควบคุมสถานประกอบกิจการเพาะพนัธ์ุสัตวเ์ล้ียงประเภทแมว ซ่ึงส่งผลให้               
การคุม้ครองสวสัดิภาพและการป้องกนัการทารุณกรรมสัตวเ์ล้ียงประเภทแมวยงัไม่มีประสิทธิภาพ 
  จากการศึกษาพบว่ามีประเด็นปัญหาดงัน้ี ประการแรก คือ ปัญหาการขออนุญาตสถานประกอบกิจการ
เพาะพนัธ์ุสัตวเ์ล้ียงประเภทแมว เน่ืองจากประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เร่ืองการจดัสวสัดิภาพแมวใน
สถานท่ีเพาะพนัธ์ุแมว พ.ศ. 2563 ยงัไม่มีกฎเกณฑ์หรือขอ้บงัคบัในเร่ืองการขออนุญาตสถานประกอบกิจการ
เพาะพนัธ์ุสัตว์เล้ียงประเภทแมวต่อหน่วยงานรัฐไวโ้ดยเฉพาะ ส่งผลให้สถานประกอบกิจการเพาะพนัธ์ุแมว
สามารถเปิดโดยปราศจากมาตรการควบคุมอยา่งมีประสิทธิภาพ ประการท่ีสอง คือ ปัญหาการใชอ้ านาจหนา้ท่ีของ
พนักงานเจา้หน้าท่ีในการควบคุมสถานประกอบกิจการเพาะพนัธ์ุสัตวเ์ล้ียงประเภทแมว เน่ืองจากตามประกาศ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เร่ืองการจดัสวสัดิภาพแมวในสถานท่ีเพาะพนัธ์ุแมว พ.ศ. 2563 ไม่ไดก้ าหนดอ านาจ
และหน้าท่ีของพนกังานเจา้หน้าท่ีในการด าเนินการควบคุมผูป้ระกอบกิจการเพาะพนัธ์ุสัตวเ์ล้ียงประเภทแมวไว้
โดยเฉพาะ ส่งผลให้ในระหว่างการประกอบกิจเพาะพนัธ์ุแมวนั้น ผูป้ระกอบการสามารถด าเนินการกิจการไดโ้ดย
ปราศจากการควบคุมและตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานของการเพาะพนัธ์ุแมวนั้น และประการสุดทา้ย คือ 
ปัญหาบทก าหนดโทษในกรณีการประกอบกิจการเพาะพนัธ์ุสัตวเ์ล้ียงประเภทแมว เน่ืองจากประกาศกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ เร่ืองการจัดสวสัดิภาพแมวในสถานท่ีเพาะพนัธ์ุแมว พ.ศ. 2563 ไม่ได้ก าหนดอตัราโทษ
ส าหรับการประกอบกิจการเพาะพนัธ์ุแมวเป็นการเฉพาะ แต่ให้ใช้บงัคบัตามพระราชบญัญติัป้องกนัการทารุณ
กรรมและการจัดสวสัดิภาพสัตว์ พ.ศ. 2557 มาตรา 32 ซ่ึงเป็นบทลงโทษทัว่ไป การไม่ได้ก าหนดบทลงโทษ
เก่ียวกบัการประกอบกิจการเพาะพนัธ์ุแมวเป็นการเฉพาะ ส่งผลให้การควบคุมการประกอบกิจการเพาะพนัธ์ุแมว
ขาดประสิทธิภาพ 
 ดงันั้นจึงเห็นควรให้มีการแกไ้ขเพ่ิมเติมประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เร่ือง การจดัสวสัดิภาพ
แมวในสถานท่ีเพาะพนัธ์ุแมว พ.ศ. 2563 ดังน้ี ประการแรก คือ ก าหนดให้มีการขออนุญาตส าหรับการเปิด                
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สถานประกอบกิจการเพาะพนัธ์ุสัตวเ์ล้ียงประเภทแมว ประการท่ีสอง คือ ก าหนดให้พนกังานเจา้หน้าท่ีมีอ านาจ
หน้าท่ีในควบคุมสถานประกอบกิจการเพาะพนัธ์ุสัตวเ์ล้ียงประเภทแมว และประการสุดทา้ย คือ ก าหนดโทษ
เก่ียวกบัสถานประกอบกิจการเพาะพนัธ์ุสัตวเ์ล้ียงประเภทแมวเป็นการเฉพาะ 
 
ค าส าคัญ: สถานประกอบกิจการ, การเพาะพนัธ์ุแมว, สวสัดิภาพแมว 
 

ABSTRACT 
 This article aims to investigate the control of pet breeding establishment in case of cat breeding.                        
At present, although there are legal provisions on the cruelty prevention and welfare of animals in accordance 
with the Cruelty Prevention and Welfare of Animal Act, B.E. 2557 along with the announcement of Ministry of 
Agriculture and Cooperatives, it has been found that laws were unclear and not inclusive of controlling pet 
breeding establishment in case of cat breeding. This has led to the inefficiency of welfare provision and the cruelty 
prevention in case of cat.             
  The findings were shown as follows: (1) Regarding the problems on pet breeding establishment 
permission in case of cat breeding, the announcement of Ministry of Agriculture and Cooperatives on the Cat 
Welfare in Cat Breeding Site, B.E. 2563 does not specifically define rules and regulations on pet breeding 
establishment permission in case of cat breeding to the government agencies. This leads the pet breeding 
establishment in case of cat breeding to open without any measures to control the pet breeding establishment 
effectively; (2) Regarding the problems on exerting authority of the officers in controlling pet breeding 
establishment in case of cat breeding, the announcement of Ministry of Agriculture and Cooperatives on the Cat 
Welfare in Cat Breeding Site, B.E. 2563 does not specifically define the officer’s duties in controlling pet breeding 
establishment in case of cat breeding. This causes the entrepreneurs to operate their business without controlling 
and investigating the quality and standard of cat breeding; and (3) Regarding the problems on punishments in 
case of pet breeding establishment in case of cat breeding, the announcement of Ministry of Agriculture and 
Cooperatives on the Cat Welfare in Cat Breeding Site, B.E. 2563 does not specify criminal penalties in case of 
the pet breeding establishment in case of cat but it enforces them in accordance with Section 32 of the Cruelty 
Prevention and Welfare of Animal Act, B.E. 2557, which is the general penalties and does not specifically define 
the pet breeding establishment in case of cat. This leads to the inefficiency of controlling the pet breeding 
establishment in case of cat.    
  Therefore, the researcher  would like to propose the legal solution by making the amendment of the 
announcement of Ministry of Agriculture and Cooperatives on the Cat Welfare in Cat Breeding Site, B.E. 2563 
consisting of (1) the provision on pet breeding establishment permission in case of cat breeding; (2) the provision 
on officers’ authority in controlling pet breeding establishment in case of cat breeding; and (3) the specific 
provision on the penalties for pet breeding establishment permission in case of cat breeding. 
 
Keywords:  Establishment, Cat Breeding, Welfare of Cats 
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1. บทน า 
การประกอบธุรกิจเพาะพนัธ์ุสัตว์เล้ียงในปัจจุบนัน้ี นับเป็นอีกธุรกิจหน่ึงท่ีน่าจบัตาและก าลงัไดรั้บ    

ความสนใจเพ่ิมขึ้นอย่างมาก จากในอดีตการซ้ือขายสัตวเ์ล้ียงอาจมีความยุ่งยากท่ีจะตอ้งเดินทางไปท าความรู้จกั
กับฟาร์มเพาะพนัธ์ุต่างๆตามงานประกวดหรือเดินทางไปซ้ือตามหน้าร้าน ตามตลาดนัดโซนขายสัตว์เล้ียง                    
ซ่ึงแตกต่างจากปัจจุบนัท่ีมีการตลาดสมยัใหม่ในส่ืออิเลก็ทรอนิกส์มาเป็นตวัช่วยท าให้ผูซ้ื้อและผูข้ายเขา้ถึงกนัได้
ง่ายและสะดวกขึ้น นอกจากขายให้คนในประเทศไดแ้ลว้ก็ยงัขายให้คนทัว่โลกไดอี้กดว้ย ส าหรับการประกอบ
ธุรกิจเพาะพนัธ์ุสัตวเ์ล้ียงนั้นมีความแตกต่างจากการประกอบธุรกิจอย่างอ่ืนหลายประการ เน่ืองจากสัตวเ์ป็น
ส่ิงมีชีวิตท่ีมีอายขุยัหลายปี ผูป้ระกอบธุรกิจจึงตอ้งมีการเล้ียงดูเอาใจใส่ โดยตอ้งค านึงถึงหลกัสวสัดิภาพสัตวเ์ป็น
พิเศษ ทั้งในส่วนของการเพาะพนัธ์ุ อาหารและน ้า สถานท่ีพกัอาศยั การขนส่ง รวมทั้งสุขภาพร่างกายของสัตวด์ว้ย 
แต่ส าหรับผูป้ระกอบธุรกิจเพาะพนัธ์ุสัตวเ์ล้ียงบางรายท่ีไม่มีคุณธรรมและจริยธรรมไม่ไดม้องว่าสัตวเ์ป็นส่ิงมีชีวิต
กลบัมองเป็นเคร่ืองจักรผลิตลูกสัตว์เล้ียง จุดประสงค์เดียว คือ การท าก าไรให้ได้มากท่ีสุดและใช้ต้นทุนให้                  
น้อยท่ีสุด ผูป้ระกอบธุรกิจเพาะพนัธ์ุสัตวเ์ล้ียงเช่นน้ีจะท าการเพาะพนัธ์ุสัตวใ์นท่ีลบัเพราะตอ้งการปิดบงัไม่ให้
ผูใ้ดทราบว่าพ่อพนัธ์ุแม่พนัธ์ุไม่ใช่พนัธ์ุแท ้มีการจบัสัตวผ์สมพนัธ์ุทุกคร้ังท่ีถึงฤดูผสมพนัธ์ุ ให้กินเศษอาหารท่ี
เหลือ ไม่มีการอาบน ้าแต่งขน ไม่ไดฉี้ดวคัซีน สถานท่ีพกัอาศยัสกปรก สัตวเ์ล้ียงเหล่านั้นจะถูกกกัขงัในกรงแคบๆ
พอดีตวัตลอดเวลา อยูใ่นสถานท่ีปิดอากาศถ่ายเทไม่สะดวก โดยปราศจากเสรีภาพจนถึงแก่ความตาย บางตวัพิการ 
ตาบอด เล็บยาวจนทะลุเน้ือออกมา บางตวัเป็นอมัพาตเดินไม่ไดแ้ต่ยงัถูกเก็บไวผ้สมพนัธ์ุ จนกระทัง่ผสมพนัธ์ุ
ไม่ไดก้็เอาไปก าจดั ไม่ก็ปล่อยให้ป่วยตาย แมว่้าการประกอบธุรกิจเพาะพนัธ์ุสัตวเ์ล้ียงจะสามารถสร้างรายได้
ให้กบัผูป้ระกอบการไดอ้ย่างมากมาย แต่การประกอบธุรกิจดงักล่าวย่อมสร้างผลกระทบให้ทั้งตวัสัตวเ์องและ
สังคมไดม้ากดว้ยเช่นกนั 

สัตวเ์ล้ียง (Domestic Animal) คือ สัตวท่ี์อยูภ่ายใตก้ารควบคุมดูแลโดยมนุษยต์ลอดชีวิต ตอ้งมีการพึ่งพา
อาศยัมนุษยใ์นเร่ืองของการใหอ้าหาร การคุม้ครอง การดูแล และมนุษยส์ามารถควบคุมการผสมพนัธ์ุของสัตวต์าม
ตอ้งการได ้จึงส่งผลให้มนุษยก์บัสัตวมี์ความผูกพนัระหว่างกนั อย่างไรก็ตามสัตวท่ี์อยู่ในสวนสัตวแ์ละสัตวท่ี์อยู่
ในห้องทดลองจะไม่นบัรวมว่าเป็นสัตวเ์ล้ียงดว้ย เน่ืองจากไม่มีส่วนผกูพนักบัชีวิตความเป็นอยูข่องมนุษยโ์ดยตรง 
และในขณะเดียวกันมนุษยก็์ได้รับประโยชน์จากสัตว์เหล่านั้นในดา้นต่างๆ ด้วยเช่นกัน เช่น การเล้ียงไวเ้พ่ือ                  
เฝ้าบา้น การเพาะพนัธ์ุขาย เป็นตน้ 

ในปัจจุบันสัตว์เล้ียงท่ีก าลงัได้รับความนิยมเป็นอย่างมากคือ แมว เน่ืองด้วยวิถีชีวิตความเป็นอยู่ท่ี
เปล่ียนแปลงไปมีความเป็นสังคมเมือง จากครอบครัวท่ีมีขนาดใหญ่ไปสู่ครอบครัวเด่ียวเพ่ิมขึ้น คนรุ่นใหม่ท่ีมี
อตัราการแต่งงานช้าหรือครองตวัเป็นโสดนิยมพกัอาศยัอยู่ในคอนโดมิเนียมหรือทาวน์เฮาส์มากขึ้นซ่ึงมีพ้ืนท่ี
อาศยัค่อยขา้งจ ากดั จึงท าให้การเล้ียงแมวกลายเป็นสัตวเ์ล้ียงทางเลือกท่ีเขา้มาตอบโจทยค์นยุคน้ีไดเ้ป็นอย่างดี 
แมวเป็นสัตวท่ี์มีพฤติกรรมรักความสะอาด ไม่ค่อยมีกล่ินตวัเหมน็ แสนรู้ น่ารัก มีเสน่ห์เฉพาะตวั ชอบความอิสระ 
รักสันโดษ โลกส่วนตวัสูง รักการนอนเป็นชีวิตจิตใจ ไม่ค่อยไปสุงสิงกบัคนมากนกั แต่ขณะเดียวกนัก็ชอบให้คน
มาลูบเล่นดว้ยเช่นกนั แมวยงัเป็นสัตวเ์ล้ียงท่ีไม่ส่งเสียงร้องดงัรบกวนผูค้นบริเวณรอบขา้งและไม่ตอ้งใช้พ้ืนท่ี
บริเวณกวา้งเท่ากบัการเล้ียงสุนขั ทั้งน้ีการมีสัตวเ์ล้ียงนั้นยงัเป็นตวัช่วยหน่ึงท่ีท าให้คลายเหงาเขา้มาเติมเตม็ให้กบั
ชีวิตของผูค้น ลดความเครียด รวมทั้งสร้างความผูกพนัให้กบัคนในครอบครัวไดมี้กิจกรรมท าร่วมกนั ขณะท่ีใน
ต่างประเทศนิยมเล้ียงสัตวเ์พ่ือบ าบดัความเครียดและโรคซึมเศร้ากนัเป็นจ านวนมาก เรียกว่า (Pets Therapy) หรือ
สัตวเ์ล้ียงบ าบดั ทั้งยงัมีผลการศึกษาวิจยัว่าการเป็นเจา้ของสัตวเ์ล้ียงสามารถช่วยเยียวยาผูป่้วยไดจ้ริง เน่ืองจากพวก
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เขาจะจดจ่ออยู่กับสัตว์เล้ียง โดยไม่ได้จดจ่ออยู่กับความทุกข์หรือความเหงาของตัวเองมากเกินไป และยงัมี
ค าแนะน าให้ผูสู้งอายเุล้ียงสัตวเ์พ่ือบรรเทาความเหงาและป้องกนัโรคซึมเศร้าอีกดว้ย  

อย่างไรก็ตามเม่ือสัตวเ์ล้ียงเร่ิมเขา้มามีบทบาทและความส าคญัเพ่ิมขึ้น จึงส่งผลให้การประกอบกิจการ
สถานเพาะพนัธ์ุสัตวเ์ล้ียงเพื่อการคา้ขยายตวัและมีการแข่งขนักนัเพ่ิมจ านวนสัตวท่ี์เพาะพนัธ์ุเขา้มาในตลาดได ้             
ไม่จ ากดัอยา่งต่อเน่ือง เพ่ือตอบสนองกระแสความนิยมหรือความตอ้งการของผูซ้ื้อในช่วงเวลานั้นๆ หากเหล่าสัตว์
เล้ียงดงักล่าวมีปัญหาสุขภาพหรือไม่สามารถขายไปสู่ผูซ้ื้อไดท้ั้งหมด ผูป้ระกอบกิจการสถานเพาะพนัธ์ุสัตวเ์ล้ียง
เพื่อการคา้บางรายท่ีขาดความรับผิดชอบต่อสังคมก็จะน าสัตวไ์ปทิ้งไวต้ามสถานท่ีสาธารณะต่างๆ อีกทั้งเม่ือ               
การซ้ือขายสัตวเ์ล้ียงสามารถเขา้ถึงไดง้่าย ผูเ้ล้ียงท่ียงัขาดความรู้ ขาดวินัย ขาดความรับผิดชอบ เม่ือสัตวเ์ติบโต
พฤติกรรมและหน้าตาเปล่ียนแปลงไป หมดความน่ารัก น่าเอ็นดู และสร้างความเสียหายให้แก่บา้นเรือนก็จะน า
สัตวเ์ล้ียงไปปล่อยไวใ้นลกัษณะท่ีไร้การดูแล ซ่ึงสัตวเ์หล่านั้นตอ้งผจญกบัภยัอนัตราย เช่น การถูกรถชน การถูก
คนท าทารุณกรรม การถูกสัตวด์ว้ยกนัท าร้ายจนบาดเจ็บหรือพิการไม่สามารถช่วยตวัเองไดแ้ละยงัเป็นท่ีรังเกียจ
สร้างภาพท่ีไม่น่าดู นอกจากน้ียงัอาจก่อให้เกิดอุบติัเหตุ ก่อความร าคาญ ทั้งยงัเป็นพาหะน าโรคติดต่อมาสู่คนได ้
ดงันั้นการประกอบกิจการสถานเพาะพนัธ์ุสัตวเ์ล้ียงเพื่อการค้า จึงเป็นจุดเร่ิมตน้และสาเหตุส าคญัท่ีท าให้เกิด
ปัญหาการทารุณกรรมสัตวแ์ละปัญหาการทอดทิ้งสัตวเ์ล้ียงมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบนัไม่ทางตรงก็ทางออ้มและ             
มีแนวโนม้ท่ีจะเพ่ิมขึ้นเร่ือยๆ 

เม่ือสภาพสังคมในปัจจุบนัเปล่ียนไปการคุม้ครองสัตวต์่างเป็นท่ียอมรับโดยสากลและหลกัคุณธรรมว่า 
สัตวเ์ป็นส่ิงมีชีวิต มีความรู้สึก ความสุข ความทุกข ์ความเจ็บปวด ทั้งยงัมีความตอ้งการตามธรรมชาติเช่นเดียวกบั
มนุษย์ และสัตว์ยงัเป็นองค์ประกอบส าคัญของส่ิงแวดล้อมท่ีควรต้องได้รับการคุ้มครองทั้งร่างกายจิตใจ                       
การคุม้ครองสิทธิตามธรรมชาติของสัตว ์และตอ้งไดรั้บการดูแลไม่ให้ถูกกระท าทารุณกรรม หลกัการดงักล่าวน้ี
เป็นมาตรฐานท่ีดีในการคุม้ครองสัตว์ ทั้งยงัเป็นหลกัการท่ีได้รับการบรรจุอยู่ในมาตรฐานทางกฎหมายดา้น                 
การคุม้ครองสัตวข์องสหภาพยุโรปและแนวทางการคุม้ครองสัตวข์ององค์กรเอกชนทัว่โลก จนน ามาซ่ึงการมี
บทบัญญติัเก่ียวกับการป้องกันการทารุณกรรมสัตว์และจัดสวสัดิภาพสัตว์ในประเทศไทย และปัจจุบันไดมี้                  
การประกาศบงัคบัใชเ้ป็นท่ีเรียบร้อยแลว้ คือ พระราชบญัญติัป้องกนัการทารุณกรรมและจดัสวสัดิภาพสัตว ์พ.ศ.
2557 ประกอบกบัประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เร่ืองการจดัสวสัดิภาพแมวในสถานท่ีเพาะพนัธ์ุแมว พ.ศ. 
2563 แต่บทบญัญติัของพระราชบญัญติัและประกาศดงักล่าวมีปัญหาอีกหลายประการท่ีไม่ชดัเจนและครอบคลุม
เพียงพอในเร่ืองของการควบคุมสถานประกอบกิจการเพาะพนัธ์ุสัตวเ์ล้ียงประเภทแมว 

 

2. วัตถุประสงค์ 

(1) เพื่อศึกษาแนวคิด ทฤษฎีเก่ียวกบัสถานประกอบกิจการเพาะพนัธ์ุสัตวเ์ล้ียงประเภทแมว  
(2) เพื่อศึกษามาตรการทางกฎหมายเก่ียวกบัสถานประกอบกิจการเพาะพนัธ์ุสัตวเ์ล้ียงประเภทแมวของ

ประเทศไทยและต่างประเทศ 
(3) เพื่อศึกษาวิเคราะห์ปัญหาเก่ียวกบัสถานประกอบกิจการเพาะพนัธ์ุสัตวเ์ล้ียงประเภทแมว 
(4) เพื่อเสนอแนะแนวทางการแกไ้ขปรับปรุงปัญหากฎหมายท่ีเก่ียวกบัสถานประกอบกิจการเพาะพนัธ์ุ

สัตวเ์ล้ียงประเภทแมว 
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3. ผลการวิจัย 
 เม่ือได้ศึกษาสภาพปัญหาของสถานประกอบกิจการเพาะพนัธ์ุแมวมาแล้วนั้น จึงสามารถวิเคราะห์
ผลการวิจยัไดท้ั้งหมด 3 ประเด็นส าคญั โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี   
 (1) การศึกษาในประเด็นแรก เร่ืองการขออนุญาตสถานประกอบกิจการเพาะพนัธ์ุสัตวเ์ล้ียงประเภทแมว 
โดยการศึกษาประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เร่ืองการจดัสวสัดิภาพแมวในสถานท่ีเพาะพนัธ์ุแมว พ.ศ. 
2563 ท่ีอาศัยอ านาจตามความในมาตรา 4 และมาตรา 22 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมและ                  
การจดัสวสัดิภาพสัตว ์พ.ศ. 2557 ซ่ึงเป็นประกาศของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ท่ีก าหนดใน
เร่ืองการจดัสวสัดิภาพการเพาะพนัธ์ุแมวและขอ้ก าหนดการเพาะพนัธ์ุแมวไว ้ซ่ึงหากผูใ้ดกระท าการฝ่าฝืนประกาศ
ดังกล่าว ย่อมต้องรับโทษตามมาตรา 32 ของพระราชบัญญติัป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวสัดิภาพสัตว์                 
พ.ศ. 2557 ท่ีก าหนดโทษปรับไม่เกิน 40,000 บาท เม่ือพิจารณาตามประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เร่ือง 
การจดัสวสัดิภาพแมวในสถานท่ีเพาะพนัธ์ุแมว พ.ศ. 2563 นั้น ยงัไม่ไดมี้การก าหนดกฎเกณฑ์หรือขอ้บงัคบัใน
เร่ืองการขออนุญาตสถานประกอบกิจการเพาะพนัธ์ุสัตวเ์ล้ียงประเภทแมวไวโ้ดยเฉพาะ ซ่ึงเร่ืองการขออนุญาต
หรือขึ้นทะเบียนสถานประกอบกิจการเพาะพนัธ์ุสัตวเ์ล้ียงประเภทแมวมีความส าคญัต่อการจดัสวสัดิภาพของสัตว์
ท่ีอยู่ภายใตส้ถานประกอบกิจการเพาะพนัธ์ุสัตวเ์ล้ียงประเภทแมวเป็นอย่างมาก เพราะหากไม่ไดมี้การขออนุญาต
หรือขึ้นทะเบียนสถานประกอบกิจการเพาะพนัธ์ุดงักล่าวต่อหน่วยงานรัฐ ย่อมเป็นการยากที่จะติดตามหรือบงัคบั
ใช้กฎหมายตามประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เร่ืองการจัดสวสัดิภาพแมวในสถานท่ีเพาะพนัธ์ุแมว                 
พ.ศ. 2563 อย่างมีประสิทธิภาพได ้จึงจ าเป็นท่ีจะตอ้งมีการก าหนดให้มีการขออนุญาตสถานประกอบกิจการ
เพาะพนัธ์ุสัตวเ์ล้ียงประเภทแมว 
 เม่ือเปรียบเทียบจากกฎหมายของต่างประเทศ โดยเร่ิมจากสหราชอาณาจกัร ซ่ึงมีกฎหมาย  Pet Animal 
Act 1951 จะพบว่าไม่สามารถประกอบธุรกิจกิจขายสัตวเ์ล้ียงไดห้ากไม่มีใบอนุญาต และกฎหมาย The Breeding 
and Sale of Dogs (Welfare) Act 1999 ก็มีการก าหนดให้ตอ้งมีการขออนุญาตประกอบกิจการเพาะพนัธ์ุสุนขัดว้ย
ถึงจะสามารถด าเนินกิจการได ้หากมีการฝ่าฝืนกฎหมายในเร่ืองการขออนุญาตดงักล่าว ย่อมมีความผิดและตอ้ง
ได้รับโทษ โดยก าหนดบทลงโทษว่า “ผูใ้ดไม่มีใบอนุญาตประกอบการเพาะพนัธ์ุสุนัข ต้องระวางโทษจ าคุก                 
ไม่เกิน 3 เดือน หรือปรับ หรือทั้งจ าทั้งปรับ”   
 กฎหมายในสหรัฐอเมริกาในมลรัฐเท็กซัสตาม Texas Dog or Cat Breeders Act กฎหมายก าหนดให้                
ผูป้ระกอบกิจการเพาะพนัธ์ุสุนขัและแมวตามกฎหมายฉบบัดงักล่าว ตอ้งไดรั้บใบอนุญาตตามกฎหมายน้ีเสียก่อน 
ซ่ึงระบุไวใ้นมาตรา 802.101 แห่ง Texas Dog or Cat Breeders Act ซ่ึงก าหนดว่า บุคคลไม่อาจกระท าหรือเสนอท่ี
จะกระท าหรือแสดงตวัว่าเป็นผูเ้พาะพนัธ์ุสุนัขและแมวได ้เวน้แต่เป็นผูไ้ดรั้บใบอนุญาตภายใตบ้ทบญัญัติของ
กฎหมาย Texas Dog or Cat Breeders Act ให้ประกอบกิจการเพาะพนัธ์ุสุนขัและแมว ณ สถานท่ีภายในรัฐซ่ึงผูน้ั้น
เป็นเจา้ของหรือบริหารอยู่ ทั้งน้ีใบอนุญาตหน่ึงอาจครอบคลุมส่ิงก่อสร้างมากกว่าหน่ึงแห่งไดห้ากอยู่ในสถานท่ี
เดียวกนั โดยวิธีการไดรั้บใบอนุญาตนั้น กระท าไดด้ว้ยการยื่นค าร้องมายงัหน่วยงานใบอนุญาตและขอ้บงัคบัแห่ง
รัฐเทก็ซสั (Texas Department of Licensing and Regulation) ตามแบบท่ี TDLR ก าหนดและตอ้งจ่ายค่าธรรมเนียม
การขอใบอนุญาตดว้ย ซ่ึงค่าธรรมเนียมดงักล่าวจะคิดจากจ านวนสุนขัหรือแมวเพศเมียท่ีพร้อมผสมพนัธ์ุ โดยหาก
มีสุนัขหรือแมวเพศเมียท่ีพร้อมผสมพนัธ์ุจ านวน 25 ตวัหรือน้อยกว่า ตอ้งเสียค่าธรรมเนียม 300 ดอลลาร์ และ            
หากมีสุนขัหรือแมวเพศเมียท่ีพร้อมผสมพนัธ์ุตั้งแต่ 26 ตวัขึ้นไป ตอ้งเสียค่าธรรมเนียม 500 ดอลลาร์  
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 กฎหมายในประเทศญ่ีปุ่ น ตามรัฐบัญญัติว่าด้วยสวสัดิภาพและการจัดการสัตว์ ค.ศ.1973 (Act on 
Welfare and Management Animal 1973) เร่ืองการขออนุญาตประกอบกิจการคา้สัตวเ์ล้ียง ซ่ึงทางประเทศญ่ีปุ่ นได้
มีการก าหนดให้มีการขออนุญาตในการประกอบการค้าสัตว ์แมก้ฎเกณฑ์ดงักล่าวจะไม่ไดเ้ก่ียวขอ้งกบัสถาน
เพาะพนัธ์ุสัตวโ์ดยตรงก็ตาม แต่มีกฎเกณฑ์การขออนุญาตท่ีน่าสนใจท่ีจะน ามาใช้เทียบเคียงกบัการขออนุญาต
เพาะพนัธ์ุสัตวเ์ล้ียงประเภทแมวได ้นอกจากประเทศญ่ีปุ่ นจะมีกฎเกณฑ์และขั้นตอนดงักล่าวแลว้ หากมีผูฝ่้าฝืนก็
จะตอ้งไดรั้บโทษซ่ึงถือเป็นความผิดตามกฎหมาย โดยประเทศญ่ีปุ่ นไดก้ าหนดบทลงโทษว่า “ผูป้ระกอบการคา้
สัตวป์ระเภทท่ี 1 ท่ีไม่ไดท้  าการจดทะเบียนหรือไดก้ระท าการจดทะเบียนโดยวิธีการท่ีไม่ถูกตอ้งตามกฎหมาย 
หรือไม่ท าตามค าส่ังยติุธุรกิจ หรือไม่ท าตามค าแนะน าหรือค าส่ังของผูว่้าราชการจงัหวดัหรือเจา้หน้าท่ี ตอ้งระวาง
โทษปรับไม่เกิน 1,000,000 เยน”  
 ส าหรับกฎหมายประเทศสิงคโปร์ ก็มีกฎหมายก าหนดให้ต้องมีการขออนุญาตส าหรับผูท่ี้ประกอบ
กิจการคา้เก่ียวกบัสัตวเ์ล้ียง โดยก าหนดว่า การเปิดสถานประกอบกิจการจ าหน่ายสัตวเ์ล้ียงในสาธารณรัฐสิงคโปร์
จะตอ้งท าการขออนุญาตจากหน่วยงานท่ีดูแลดา้นเกษตร อาหาร และสัตวแพทย ์โดยผูท่ี้มีอ านาจในการพิจารณา
คือ อธิบดี ซ่ึงหลงัจากท่ีผูข้อใบอนุญาตไดก้ระท าการส่งเอกสารจากหน่วยงานท่ีมีอ านาจและกรอกรายละเอียด
เก่ียวกับการขออนุญาตในระบบออนไลน์ในส่วนของผูข้ออนุญาตจนครบถ้วนแล้ว จะต้องมีการสัมภาษณ์                    
โดยหน่วยงานท่ีออกใบอนุญาตถึงรูปแบบและวตัถุประสงคใ์นการจดัแสดง ประเภทและจ านวนของสัตวท่ี์น ามา
จดัแสดงและลกัษณะการด าเนินงานของฝ่ายต่างๆในการด าเนินการแสดงท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัแสดง และผูข้อ
อนุญาตจะตอ้งแสดงให้เห็นว่าตนมีความรู้เก่ียวกบัการดูแลสุขภาพสัตวแ์ละการจดัการสัตว ์รวมถึงมีแผนงานใน
การดูแลสัตวใ์ห้ไดรั้บความปลอดภยั  
 (2) การศึกษาในประเด็นท่ีสอง เร่ืองปัญหาการใช้อ านาจหน้าท่ีของพนักงานเจา้หน้าท่ีในการควบคุม
สถานประกอบกิจการเพาะพนัธ์ุสัตวเ์ล้ียงประเภทแมว ตามการศึกษา ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เร่ือง
การจดัสวสัดิภาพแมวในสถานท่ีเพาะพนัธ์ุแมว พ.ศ. 2563 โดยอาศยัอ านาจตามความในมาตรา 4 และมาตรา 22 
ภายใตพ้ระราชบญัญติัป้องกนัการทารุณกรรมและการจดัสวสัดิภาพสัตว ์พ.ศ. 2557 ยงัมิไดมี้การก าหนดอ านาจ
และหน้าท่ีของพนักงานเจ้าหน้าท่ีในการด าเนินการเพื่อควบคุมผูป้ระกอบกิจการสถานเพาะพนัธ์ุสัตว์เ ล้ียง
ประเภทแมวไวอ้ย่างครอบคลุม แม้จะมีข้อก าหนดกฎเกณฑ์ในเร่ืองสวสัดิภาพของการเพาะพนัธ์ุแมวไวใ้น
ประกาศแลว้ก็ตาม เม่ือยงัไม่ไดมี้การก าหนดอ านาจหน้าท่ีของพนักงานเจา้หน้าท่ีอย่างเป็นรูปธรรมในปัจจุบนั 
การแกไ้ขเพ่ิมเติมอ านาจหน้าท่ีของพนกังานเจา้หน้าท่ีท่ีเก่ียวขอ้งกบัพระราชบญัญติัป้องกนัการทารุณกรรมและ
การจดัสวสัดิภาพสัตว ์พ.ศ. 2557 และประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เร่ืองการจดัสวสัดิภาพแมวในสถานท่ี
เพาะพนัธ์ุแมว พ.ศ. 2563 จึงมีความจ าเป็นและมีความส าคญัอย่างย่ิง โดยพระราชบญัญติัป้องกนัการทารุณกรรม
และการจัดสวสัดิภาพสัตว์ พ.ศ. 2557 หมวดท่ี 7 พนักงานเจ้าหน้าท่ี ตามมาตรา 25 ซ่ึงเป็นกฎหมายแม่บท                            
ของประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เร่ืองการจดัสวสัดิภาพแมวในสถานท่ีเพาะพนัธ์ุแมว พ.ศ. 2563 นั้น                  
มีการก าหนดอ านาจหน้าท่ีของพนักงานเจา้หน้าท่ีเพียง อ านาจในการมีหนังสือเรียกเจา้ของสัตว ์ผูแ้ทนองคก์ร
จดัสวสัดิภาพสัตว ์ผูดู้แลสถานสงเคราะห์สัตว ์หรือผูซ่ึ้งเก่ียวขอ้งมาให้ถอ้ยค า หรือให้ส่งเอกสารหรือหลกัฐานท่ี
เก่ียวขอ้งมาเพื่อประกอบการพิจารณา อ านาจในการเขา้ไปในสถานท่ีใดๆ เพื่อด าเนินการตรวจสอบ เม่ือไดรั้บแจง้
หรือมีเหตุอนัควรเช่ือไดว่้ามีการทารุณกรรมสัตว ์อ านาจในการส่ังให้หยดุซ่ึงยานพาหนะเพ่ือด าเนินการตรวจสอบ 
เม่ือไดรั้บแจง้หรือมีเหตุอนัควรเช่ือไดว่้ามีการทารุณกรรมสัตว ์อ านาจในการยึดหรืออายดัสัตวห์รือซากของสัตวท่ี์
มีเหตุอนัควรสงสัยว่าถูกฆ่าหรือถูกทารุณกรรม รวมทั้งเอกสาร หลกัฐาน ยานพาหนะ เคร่ืองมือ อุปกรณ์ หรือ
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ส่ิงของท่ีเก่ียวขอ้งกบัการกระท าความผิด และอ านาจในการน าสัตวท่ี์ถูกทารุณกรรมไปตรวจรักษาหรือช่วยเหลือ
สัตวท่ี์ตกอยูใ่นภยนัตราย ในกรณีท่ีปรากฏว่าสัตวน์ั้นไม่มีผูใ้ดให้การรักษาหรือช่วยเหลือเท่านั้น ซ่ึงไม่ไดก้ าหนด
อ านาจและหน้าท่ีของพนกังานเจา้หน้าท่ีในการด าเนินการควบคุมผูป้ระกอบกิจการเพาะพนัธ์ุสัตวเ์ล้ียงประเภท
แมวไวโ้ดยเฉพาะตามประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เร่ืองการจดัสวสัดิภาพแมวในสถานท่ีเพาะพนัธ์ุแมว 
พ.ศ. 2563 ส่งผลให้ในระหว่างการประกอบกิจเพาะพนัธ์ุแมว ผูป้ระกอบการสามารถด าเนินกิจการได้โดย
ปราศจากการควบคุมและตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานของการเพาะพนัธ์ุแมวนั้น 
 เม่ือศึกษาจากกฎหมายในการควบคุมสถานประกอบกิจการเพาะพนัธ์ุสัตวเ์ล้ียงของสหรัฐอเมริกาในมล
รัฐเท็กซัสตามกฎหมาย Texas Dog or Cat Breeders Act ท่ีให้อ านาจของพนกังานเจา้หนา้ท่ี หรือท่ีเรียกว่า TDLR 
(หน่วยงานใบอนุญาตและขอ้บงัคบัแห่งรัฐเท็กซัส) ในการตรวจสอบสถานท่ีประกอบกิจการเพาะพนัธ์ุสุนขัและ
แมวท่ีได้รับใบอนุญาต โดย TDLR ต้องเข้าตรวจสอบสถานท่ีประกอบกิจการแต่ละแห่ง 1 คร้ังในทุกๆ รอบ                  
18 เดือน และในเวลาอื่นเท่าท่ีจ าเป็นเพื่อเป็นการรับรองสถานท่ีประกอบกิจการไดป้ฏิบติัตามระเบียบขอ้งบงัคบัท่ี
ออกโดยกฎหมายน้ีแลว้ และพนกังานเจา้หน้าท่ีสามารถเรียกเอกสารขอ้มูลของสถานประกอบกิจการและบนัทึก
ขอ้มูลของสัตวเ์ล้ียงแต่ละตวัท่ีกฎหมายน้ีก าหนดให้ท าขึ้นมาตรวจดูได ้โดยกฎหมายของมลรัฐเทก็ซสัพบว่าไดใ้ห้
อ านาจพนักงานเจา้หน้าท่ีของรัฐในการเขา้ไปตรวจสอบสถานท่ีประกอบกิจการท่ีเขา้ข่ายจะฝ่าฝืนกฎหมายไว้  
และมีการตรวจสอบสถานท่ีประกอบกิจการแต่ละแห่ง 1 คร้ังในทุกๆ รอบ 18 เดือน ซ่ึงเป็นกฎหมายท่ีท าให้เจา้
พนกังานของรัฐตอ้งก าหนดการเขา้ตรวจสอบสถานประกอบกิจการ ทุก 18 เดือน ไม่ว่าจะพบเห็นสถานประกอบ
กิจการท่ีเขา้ข่ายการกระท าความผิดหรือไม่ก็ตาม โดยมิได้เปิดโอกาสให้เจา้พนักงานของรัฐใช้ดุลยพินิจของ
ตนเองในการเขา้ตรวจสอบสถานประกอบกิจการ ซ่ึงจะท าให้สถานประกอบกิจการตอ้งด าเนินกิจการให้เป็นไป
ตามกรอบของกฎหมายมากกว่าการท่ีเจ้าพนักงานของรัฐไม่มีก าหนดการในการเข้ามาตรวจสอบสถานท่ีท่ี
ประกอบกิจการ นอกจากจะท าให้เจา้ของสถานประกอบกิจการตระหนักถึงการจดัสวสัดิภาพของสัตวใ์นสถาน
ประกอบกิจการของตนมากย่ิงขึ้นแลว้นั้น ยงัเป็นการท าให้ทราบขอ้มูลท่ีจะจดัเก็บไวใ้นฐานขอ้มูลของแต่ละรัฐ 
เพ่ือน าไปวิเคราะห์ ปรับปรุง แก้ไข ตักเตือนหรือส่ังให้แก้ไขสถานประกอบกิจการแต่ละแห่งให้เป็นไปตาม
กฎหมายมากย่ิงขึ้น ซ่ึงถือเป็นกฎหมายท่ีก าหนดอ านาจหน้าท่ีของพนกังานเจา้หน้าท่ีไวอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ และ
มีการให้อ านาจพนกังานเจา้หนา้ท่ีสามารถเรียกเอกสารขอ้มูลของสถานประกอบกิจการและบนัทึกขอ้มูลของสัตว์
เล้ียงแต่ละตวัได ้ซ่ึงหากการตรวจสอบสถานประกอบกิจการสัตวเ์ล้ียงในแต่ละคร้ังมีการเรียกดูรายงานของสัตว์
เล้ียงท่ีไดก้ระท าการเพาะพนัธ์ุย่อมจะเกิดประโยชน์ต่อสัตวเ์ล้ียงและผูท่ี้ซ้ือสัตวเ์ล้ียงดงักล่าวจากสถานประกอบ
กิจการสัตวเ์ล้ียงและพนักงานเจา้หน้าท่ีเป็นอย่างมาก เน่ืองจากเม่ือพนักงานเจา้หน้าท่ีมีการเรียกดูรายงานหรือ
รายละเอียดขอ้มูลของสัตวแ์ต่ละตวันั้น ผูซ่ึ้งเป็นเจา้ของกิจการย่อมตอ้งน ามาแสดงต่อพนกังานเจา้หน้าท่ี ซ่ึงจะ
ส่งผลให้เจา้ของสถานประกอบกิจการตอ้งท ารายงานหรือขอ้มูลของสัตวแ์ต่ละตวัเตรียมไวเ้สมอเพื่อให้พนกังาน
เจา้หน้าท่ีตรวจสอบเม่ือมีการเรียกตรวจสอบรายงานหรือขอ้มูลดงักล่าว เม่ือมีการท ารายงานหรือขอ้มูลของสัตว์
เล้ียงแต่ละตวัก็จะสามารถตรวจสอบไดว่้าการเพาะพนัธ์ุสัตวเ์ล้ียงด าเนินการในแบบใด เป็นไปตามท่ีกฎหมายได้
ก าหนดขอ้บงัคบัไวห้รือไม่ หากมีการฝ่าฝืนกฎหมายยอ่มสามารถด าเนินคดีไดโ้ดยทนัที อีกทั้งเม่ือมีการท ารายงาน
หรือขอ้มูลของสัตวแ์ต่ละตวั ผูท่ี้ซ้ือสัตวเ์ล้ียงจากสถานประกอบกิจการดงักล่าวไปย่อมสามารถขอตรวจสอบ
รายละเอียดของสัตวท่ี์ซ้ือหรือจะซ้ือสัตวด์งักล่าวได ้ 
 (3) การศึกษาในประเด็นสุดทา้ย เร่ืองบทก าหนดโทษในกรณีการประกอบกิจการเพาะพนัธ์ุสัตวเ์ล้ียง
ประเภทแมว เน่ืองจากประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เร่ืองการจดัสวสัดิภาพและการเพาะพนัธ์ุแมวใน
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สถานท่ีเพาะพนัธ์ุแมว พ.ศ. 2563 ในขอ้ 4 และขอ้ 5 ก าหนดการลงโทษให้เป็นไปตามพระราชบญัญติัป้องกนั               
การทารุณกรรมและการจดัสวสัดิภาพสัตว ์พ.ศ. 2557 มาตรา 32 ประกอบมาตรา 22 ท่ีบญัญติัว่า มาตรา 32 เจา้ของ
สัตวห์รือผูใ้ดไม่ปฏิบติัตามหลกัเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขท่ีรัฐมนตรีประกาศก าหนดตามมาตรา 22 มาตรา 24 
หรือฝ่าฝืนมาตรา 23 ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 40,000 บาท เท่านั้ น ซ่ึงเป็นบทลงโทษทั่วไปโดยไม่ได้
ก าหนดการลงโทษไวส้ าหรับสถานประกอบกิจการเพาะพนัธ์ุสัตวเ์ล้ียงประเภทแมวไวโ้ดยเฉพาะ ซ่ึงลกัษณะของ
สัตวโ์ดยทัว่ไปย่อมมีความแตกต่างในแต่ละประเภทของสัตว ์อตัราโทษจึงไม่สมควรจะใช้บทก าหนดโทษใน
อตัราโทษเดียวกนั การก าหนดบทลงโทษส าหรับสถานประกอบกิจการเพาะพนัธ์ุสัตวเ์ล้ียงประเภทแมวไวเ้ป็น 
การเฉพาะ ย่อมส่งผลให้การควบคุมการประกอบกิจการเพาะพนัธ์ุสัตวเ์ล้ียงประเภทแมวด าเนินการไปอย่างมี
มาตรฐาน 
 เม่ือศึกษากฎหมายของต่างประเทศจะเห็นไดว่้า กฎหมายสหรัฐอเมริกาในมลรัฐเท็กซัส ตามกฎหมาย 
Texas Dog or Cat Breeders Act มีกฎเกณฑ์ว่า ผูป้ระกอบกิจการเพาะพนัธ์ุมีหนา้ท่ีตอ้งปฏิบติัตามมาตรฐานขั้นต ่า
ในการดูแลสุนขัและแมวในสถานท่ีเพาะพนัธ์ุซ่ึงเป็นการจดัสวสัดิภาพสุนขัและแมวท่ีมีประสิทธิภาพ ครบถว้น
รอบดา้นในเร่ืองสวสัดิภาพสุนขัและแมวเป็นอย่างดี โดยสอดคลอ้งกบัปฏิญญาสากลว่าดว้ยสิทธิของสัตว์ซ่ึงเป็น
กฎหมายตามขอ้ตกลงระหว่างประเทศ ท่ีให้การรับรองว่าสัตวเ์ป็นส่ิงมีชีวิตท่ีเกิดมาโดยมีความเสมอภาคและ                
มีสิทธิจะเป็นอยู ่มนุษยจ์ะตอ้งเคารพในสิทธิของสัตว ์
 ดงันั้นการก าหนดโทษเก่ียวกบัสถานประกอบกิจการเพาะพนัธ์ุสัตวเ์ล้ียงประเภทแมวเป็นการเฉพาะ 
โดยค านึงถึงลกัษณะสถานประกอบกิจการเพาะพนัธ์ุสัตวเ์ล้ียงประเภทแมว ซ่ึงถือเป็นจุดเร่ิมตน้ของสาเหตุท่ีท าให้
เกิดปัญหาการทารุณกรรมสัตวภ์ายใตส้ถานประกอบกิจการเพาะพนัธ์ุสัตวเ์ล้ียง โดยมีสัตวเ์ล้ียงมากมายหลายชีวิต
ท่ีตอ้งไดรั้บผลกระทบต่อร่างกายและสภาพจิตใจจากการประกอบกิจการสถานเพาะพนัธ์ุสัตวเ์ล้ียง จึงจ าเป็นท่ี
จะตอ้งก าหนดโทษให้มีความเหมาะสม โดยสอดคลอ้งกบัทฤษฎีการลงโทษเพื่อแกแ้คน้ทดแทน ซ่ึงระบุว่า มนุษย์
จึงตอ้งรับผิดชอบต่อการกระท าของตนเองท่ีไดก้ระท าลงไป หากการกระท านั้นเป็นการกระท าท่ีดี เขาย่อมไดรั้บ
ผลตอบแทนท่ีดี แต่หากเป็นการกระท าท่ีไม่ดีหรือเป็นการกระท าท่ีฝ่าฝืนต่อกฎเกณฑ์ของสังคม เขาสมควรไดรั้บ
การต าหนิ หรือไดรั้บการลงโทษจากสังคมอยา่งหลีกเล่ียงไม่ได้ และสอดคลอ้งกบัทฤษฎีการลงโทษเพื่อการข่มขู่
ยบัย ั้ง ซ่ึงมีแนวความคิดว่าการกระท าความผิดเกิดขึ้นจากคนไม่เกรงกลวักฎหมายหรือการบงัคบัใช้กฎหมาย
อ่อนแอ ทั้งน้ี เพราะมนุษยมี์เหตุมีผลและมีเจตจ านงอิสระท่ีจะเลือกหรือไม่เลือกท าส่ิงใดก็ได ้โดยเลือกท าในส่ิงท่ี
จะท าให้ตนเองไดรั้บประโยชน์และพอใจ แต่ไม่เลือกท าส่ิงท่ีท าให้เกิดความทุกขแ์ละความเจ็บปวด มนุษยจึ์งตอ้ง
รับผิดชอบต่อการกระท าของตนเอง การกระท าความผิดจึงเกิดจากการเลือกกระท าของเขาเอง เน่ืองจากเห็นว่าได้
ประโยชน์มากกว่าจึงกลา้เส่ียงกระท าความผิด การลงโทษจึงควรมีขึ้นเพ่ือป้องกนัการกระท าความผิด โดยการท า
ให้ผูก้ระท าความผิดรู้สึกว่าผลการกระท าก่อให้เกิดความเจ็บปวดและไม่ก่อให้เกิดผลดีเลย เม่ือมนุษยไ์ดรั้บ               
ความเจ็บปวดจากการกระท าความผิดมากกกว่าไดรั้บความพอใจแลว้เขาก็จะหลีกเล่ียงท่ีจะกระท าความผิด จากทั้ง
สองทฤษฎีนั้นพบว่าการก าหนดโทษจึงมีความส าคญั ท่ีตอ้งมีความเหมาะสมและทดัเทียมกบัการกระท าความผิด
ของผูท่ี้ประกอบกิจการสถานเพาะพนัธ์ุสัตวเ์ล้ียงประเภทแมวดว้ย หากก าหนดบทลงโทษท่ีเบาเกินไปก็จะไม่ได้
สัดส่วนกบัการกระท าความผิด ผูป้ระกอบกิจการเพาะพนัธ์ุสัตวเ์ล้ียงและบุคคลทัว่ไปก็จะไม่เกิดความเกรงกลวัต่อ
บทลงโทษทางกฎหมาย ซ่ึงท าให้มีความรู้สึกท่ียงัอยากจะเส่ียงภัยต่อการกระท าความผิดอยู่ เน่ืองมาจาก
ผลประโยชน์ท่ีจะได้รับมีความคุม้ค่ามากกว่าบทลงโทษ แต่หากบทลงโทษหนักเกินไปก็จะท าให้ผู ้ประกอบ
กิจการสถานเพาะพนัธ์ุสัตวเ์ล้ียงพยายามปกปิดการกระท าความผิดของตนเองได ้
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 และประกอบกบัผลการวิจยัในขอ้ (1) ในเร่ืองการขออนุญาตสถานประกอบกิจการเพาะพนัธ์ุสัตวเ์ล้ียง
ประเภทแมว โดยในอนาคตหากมีกฎหมายก าหนดให้สถานประกอบกิจการเพาะพนัธ์ุแมวจะตอ้งมีการขออนุญาต
ก่อนถึงจะประกอบกิจการไดต้ามขอ้แนะน าตามบทความฉบบัน้ี ก็มีความจ าเป็นท่ีจะตอ้งมีการก าหนดโทษ หากมี
ผูใ้ดเปิดสถานประกอบกิจการเพาะพนัธ์ุแมวโดยไม่ไดข้ออนุญาตดว้ยอีกประการหน่ึง 
 

4. อภิปรายผล 
 การศึกษาสภาพปัญหา กฎหมายของประเทศไทย และกฎหมายของต่างประเทศท่ีเก่ียวข้องกับ                         
สถานประกอบกิจการเพาะพนัธ์ุสัตวเ์ล้ียงประเภทแมว โดยสามารถสรุปผลการวิจยัไดด้งัต่อไปน้ี 
 (1) ปัญหาของประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เร่ืองการจดัสวสัดิภาพแมวในสถานท่ีเพาะพนัธ์ุ
แมว พ.ศ. 2563 ท่ียงัไม่ได้มีการก าหนดให้ผูท่ี้ประกอบกิจการสถานเพาะพนัธ์ุสัตว์เล้ียงประเภทแมวต้อง
ด าเนินการขออนุญาตต่อหน่วยงานรัฐ เพ่ือขึ้นทะเบียนสถานประกอบกิจการเพาะพนัธ์ุแมวไวโ้ดยเฉพาะ  

(2) ปัญหาการใช้อ านาจหน้าท่ีของพนักงานเจา้หน้าท่ีในการควบคุมสถานประกอบกิจการเพาะพนัธ์ุ
สัตวเ์ล้ียงประเภทแมว ตามประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เร่ืองการจดัสวสัดิภาพแมวในสถานท่ีเพาะพนัธ์ุ
แมว พ.ศ. 2563 ก็ยงัมิได้มีการก าหนดอ านาจและหน้าท่ีของพนักงานเจา้หน้าท่ีในการด าเนินการเพื่อควบคุม                   
ผูป้ระกอบกิจการสถานเพาะพนัธ์ุสัตวเ์ล้ียงประเภทแมวไวอ้ยา่งครอบคลุม  
 (3) ปัญหาบทก าหนดโทษในกรณีการประกอบกิจการสถานเพาะพนัธ์ุสัตวเ์ล้ียงประเภทแมว ตามบท
วิเคราะห์ในประเด็นท่ี 1 หากออกกฎหมายให้มีการขออนุญาตสถานประกอบกิจการเพาะพนัธ์ุแมว ย่อมตอ้งมี
กฎหมายก าหนดโทษในกรณีดงักล่าว และตามพระราชบญัญติัป้องกนัการทารุณกรรมและการจดัสวสัดิภาพสัตว ์
พ.ศ. 2557 มาตรา 32 ประกอบมาตรา 22 ซ่ึงมีบทลงโทษปรับไม่เกิน 40,000 บาท เท่านั้น ซ่ึงเป็นบทก าหนดโทษ
ทัว่ไป ซ่ึงไม่ไดก้ าหนดโทษเก่ียวกบัสถานประกอบกิจการเพาะพนัธ์ุสัตวเ์ล้ียงประเภทแมวเป็นการเฉพาะตาม
ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เร่ือง การจดัสวสัดิภาพแมวในสถานท่ีเพาะพนัธ์ุแมว พ.ศ. 2563 ไวโ้ดยเฉพาะ 
 

5. ข้อเสนอแนะ 
 จากการวิเคราะห์สภาพปัญหาท่ีเกิดขึ้นเก่ียวกบัสถานประกอบกิจการสถานเพาะพนัธ์ุสัตวเ์ล้ียงประเภท
แมว สามารถเสนอแนวทางในการแกไ้ขปัญหา ดงัต่อไปน้ี 
 (1) ควรมีการแก้ไขเพ่ิมเติม โดยก าหนดให้มีการขออนุญาตส าหรับการเปิดสถานประกอบกิจการ
เพาะพนัธ์ุสัตวเ์ล้ียงประเภทแมวขึ้น เพ่ือให้สถานประกอบกิจการเพาะพนัธ์ุสัตวเ์ล้ียงประเภทแมวมีขอ้มูลอยู่ใน
ระบบของรัฐเพื่อความสะดวกในการติดตาม ตรวจสอบ และบงัคบัใชก้ฎหมาย ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
 (2) ควรมีการก าหนดอ านาจหน้าท่ีของพนกังานเจา้หน้าท่ีไวใ้นประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เร่ืองการจดัสวสัดิภาพแมวในสถานท่ีเพาะพนัธ์ุแมว พ.ศ. 2563 เพ่ิมเติม โดยก าหนดให้พนกังานเจา้หน้าท่ีตอ้งเขา้
ตรวจสอบสถานประกอบกิจการเพาะพนัธ์ุแมว โดยมีระยะเวลาในการเขา้ตรวจสอบในแต่ละคร้ังก าหนดไวโ้ดย
ชดัเจน และก าหนดให้อ านาจพนกังานเจา้หนา้ท่ีในการเขา้ตรวจสอบสถานประกอบกิจการเพาะพนัธ์ุแมวในแตล่ะ
คร้ังจะต้องเรียกรายงานการเพาะพนัธ์ุและข้อมูลของสัตว์แต่ละตัวท่ีอยู่หรือเคยอยู่ในสถานประกอบกิจการ
เพาะพนัธ์ุเพื่อให้พนกังานเจา้หนา้ท่ีตรวจสอบ รวมถึงก าหนดอ านาจของพนกังานเจา้หนา้ท่ีในการพกัใบอนุญาต
ประกอบกิจการเพราะพนัธ์ุแมว หากมีการฝ่าฝืนประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เร่ืองการจดัสวสัดิภาพแมว
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ในสถานท่ีเพาะพนัธ์ุแมว พ.ศ. 2563 เพื่อเป็นตกัเตือนเจา้ของสถานประกอบกิจการเพาะพนัธ์ุสัตวเ์ล้ียงแมวดว้ยอีก
ประการหน่ึง 
 (3) ควรมีการก าหนดบทลงโทษของการเปิดสถานประกอบกิจการเพาะพนัธ์ุแมวโดยท่ีไม่ไดข้ออนุญาต 
และก าหนดบทลงโทษส าหรับสถานประกอบกิจการเพาะพนัธ์ุสัตว์เล้ียงประเภทแมวท่ีประกอบกิจการตาม
ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เร่ืองการจดัสวสัดิภาพแมวในสถานท่ีเพาะพนัธ์ุแมว พ.ศ. 2563 
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บทคัดย่อ 
 วิทยานิพนธ์น้ีมุ่งศึกษาปัญหาและอุปสรรคทางกฎหมายเก่ียวกับการมีส่วนร่วมของประชาชนใน                  
การปกครองส่วนท้องถ่ินและคุณสมบัติของผูบ้ริหารเทศบาล จากการศึกษาพบว่าพระราชบัญญัติเทศบาล                   
พ.ศ. 2496 ยงัมีบทบญัญติัท่ีไม่สอดคลอ้งกบัการมีส่วนร่วมของประชาชนตามหลกัการกระจายอ านาจการปกครอง
ท่ีไดก้ าหนดไวใ้นรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2560 ท่ีก าหนด การกระจายอ านาจการปกครอง
โดยให้องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินใดมีศกัยภาพก็สามารถยกฐานะหรือจดัตั้งเป็นเทศบาลได ้ทั้งไม่มีการก าหนด
คุณสมบัติในการแต่งตั้งท่ีปรึกษานายกเทศมนตรีไว ้จึงก่อให้เกิดปัญหาการมีส่วนได้เสียในการแต่งตั้ง และ             
การก าหนดคุณสมบัติด้านอายุของนายกเทศมนตรีท่ีเป็นอุปสรรคทางกฎหมายเก่ียวกับการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการปกครองทอ้งถ่ิน  
 ผูศึ้กษาจึงเห็นควรให้มีการแกไ้ขกฎหมายดังกล่าวโดยควรก าหนดให้วางหลกัเกณฑ์ให้เป็นไปตาม
กฎหมายจดัตั้งและห้ามมิให้ขดักบัหลกัการแสดงเจตนารมณ์ของประชาชนในทอ้งถ่ิน ทั้งควรยกเลิกบทบญัญติั
บางมาตราท่ีเป็นการถอดถอนสมาชิกสภาเทศบาลท่ีขดักบัเจตนารมณ์ของประชาชนส่วนใหญ่ รวมถึงควรแกไ้ข
ให้สภาเทศบาลถือปฏิบติัตามมติของประชาชนเป็นส าคญั ตลอดจนควรเพ่ิมเติมก าหนดคุณสมบติัของท่ีปรึกษา
และแก้ไขคุณสมบัติด้านอายุในการรับสมัครรับเลือกตั้งในต าแหน่งนายกเทศมนตรีให้มีความเหมาะสมกับ                 
ยคุสมยั  
 
ค าส าคัญ: การบงัคบัใชก้ฎหมาย, เทศบาล, การมีส่วนร่วมของประชาชน, คุณสมบติัของผูบ้ริหารเทศบาล 
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ABSTRACT 
This thesis aimed to study the legal problems and obstacles relating to public participation in local 

government and the qualifications of municipal administrators. The study found that the provisions of Municipal 
Act B.E. 2496 (1953) do not coincide with the elements of public participation under the decentralization principle 
as prescribed in the Constitution of the Kingdom of Thailand B.E. 2560 (2017); any competent local 
administrative organization can be decentralized and established into the municipality status. Furthermore, there 
is no regulation on the qualifications of the advisor to the mayor, which leads to the conflict of interest issue on 
the appointment and the age requirement for the mayor position that obstacle concerning on the participation of 
citizens in local government. 

Therefore, the researcher recommended that there should be amendments to the abovementioned laws 
by enacting the guidelines that are harmonious with the act of establishment of each local administrative 
organization and do not contradict the principle of local citizens’ expression of intent. Moreover, some provisions 
relating to the dismissal of the municipal council member that is against the intention of the majority of the public 
should be repealed. The laws should also emphasize the municipal council’s obligation to abide by the public’s 
decisions. Additionally, the laws should specify the qualifications of the mayor’s advisor and revise the age 
requirement for the mayor position to be more suitable for the modern era. 

 
Keywords: law enforcement, municipality, public participation, qualifications of municipal administrators 

 
1. ความส าคัญและที่มาของปัญหาวิจัย 
 เทศบาลเป็นองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินรูปแบบหน่ึงตามกฎหมายว่าดว้ยการจดัระเบียบบริหารราชการ
แผ่นดิน มีอ านาจหน้าท่ีในการบริหารจดัการทรัพยากรในพ้ืนท่ีเพ่ือตอบสนองความตอ้งการของประชาชนใน
ทอ้งถ่ินนั้น ๆ  ไดอ้ยา่งครอบคลุมและตรงกบัสภาพปัญหาของทอ้งถ่ิน เพ่ือใหส้ามารถพฒันาและแกไ้ขปัญหาตา่งๆ 
ได้มากท่ีสุด เป็นการให้ประชาชนในท้องถ่ินได้มีส่วนร่วมในการบริหารท้องถ่ินของตนเองโดยอยู่ภายใต้                 
การก ากับดูแลของรัฐ โดยใช้หลกัการกระจายอ านาจ ซ่ึงเป็นการท่ีรัฐมอบอ านาจในการปกครองบางส่วนให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เพียงแต่รัฐมีหน้าท่ีเพียงควบคุมก ากับดูแลให้เป็นไปตามกฎหมาย  (สโรช                         
สันตะพนัธ์ุ, 2553)  ความส าคัญของการปกครองท้องถ่ินได้มีการวางหลักการกระจายอ านาจการปกครอง                     
ส่วนทอ้งถ่ินไวใ้นรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2492 ซ่ึงแมต้่อมาจะมีการแกไ้ขเปล่ียนแปลง
รัฐธรรมนูญไปแล้วหลายฉบับ แต่ยงัมีการก าหนดรับรองเก่ียวกับการปกครองท้องถ่ินเสมอมา ปัจจุบัน
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัร พุทธศกัราช 2560 ไดบ้ญัญติัรองรับการปกครองทอ้งถ่ินไวใ้นหมวดท่ี 14  
 ซ่ึงนับแต่มีการเปล่ียนแปลงระบอบการปกครองใน พ.ศ. 2475 ไดมี้การประกาศใช้พระราชบญัญติัจดั
ระเบียบเทศบาล จนกระทัง่ไดป้ระกาศใช้พระราชบญัญติัเทศบาล พ.ศ. 2496 จนถึงปัจจุบนั ท่ีมีบทบญัญติับาง
มาตราท่ีเป็นประเด็นปัญหาส าคญั ในท่ีน้ีมี 5 ประเด็น ซ่ึงก็คือ ในส่วนประเด็นการยกฐานะเป็นเทศบาล ท่ีรัฐไดใ้ช้
ในการก าหนดหลกัเกณฑ์ท่ีไม่สอดคลอ้งกบัรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัร พุทธศกัราช 2560 โดยการให้อ านาจ
ส่วนภูมิภาคท่ีรัฐเป็นผูบ้งัคบับญัชาในการน าเอาเจตนารมณ์ของประชาชนในทอ้งถ่ินมาพิจารณา กล่าวคือ เสียง
ของประชาชนในทอ้งถ่ินยงัขึ้นอยู่กบัการตดัสินใจของรัฐ รวมถึงประเด็นการออกเสียงประชาชมติในกิจการท่ี
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ส าคญัหรือมีผลกระทบถึงประโยชน์ของเทศบาลหรือประชาชนในท้องถ่ิน ท่ีให้การประชามติเป็นเพียงแค่
ค  าปรึกษามิไดมี้ผลในการตัดสินใจท่ีแทจ้ริงจากเจา้ของอ านาจ ประเด็นการพน้จากต าแหน่งของสมาชิกสภา
เทศบาล ท่ีกฎหมายบญัญติัให้สมาชิกสภาเทศบาลมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชน แต่กลบัสามารถถูก
ถอดถอนให้พน้จากต าแหน่งไดโ้ดยการมติของสมาชิกสภา ฯ ดว้ยกนัเอง ทั้งประเด็นปัญหาของเขา้รับต าแหน่งใน
คณะฝ่ายบริหารบางต าแหน่งกฎหมายมิได้บัญญติัก าหนดคุณสมบัติไว ้ท าให้เป็นช่องว่างท่ีนายกเทศมนตรี 
สามารถแต่งตั้ งบุคคลเพื่อผลประโยชน์ของตนเองหรือพวกพ้องได้โดยง่าย ทั้งบุคคลท่ีด ารงต าแหน่งจาก              
การแต่งตั้งดงักล่าวมิไดมี้กฎหมายบญัญติัรับรองอ านาจหนา้ท่ีไวแ้ต่ประการใด และอีกประเด็นท่ีส าคญัคือ ปัญหา
ความเหมาะสมเก่ียวกบัคุณสมบติัดา้นอายุของผูส้มคัรรับเลือกตั้งในต าแหน่งนายกเทศมนตรี ท่ีก าหนดไวสู้งซ่ึง
เป็นการจ ากดัสิทธิทางการเมืองในการสมคัรเขา้มาท าหน้าท่ีฝ่ายบริหาร ฯ ของประชาชนในทอ้งถ่ิน อนัขดักบั    
การแสดงเจตนารมณ์ของประชาชนตามแนวคิดเร่ืองการกระจายอ านาจ ท่ีเปิดโอกาสให้ประชาชนในพ้ืนท่ีได้
ปกครองกนัเอง และสามารถด าเนินการไดอ้ยา่งอิสระภายใตก้รอบกฎหมาย (นนัทวฒัน์ บรมานนัท,์ 2552) 
 

2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาความเป็นมาและความส าคญัของปัญหารวมถึงแนวคิด ทฤษฎี หลกัการเก่ียวกบัการกระจาย
อ านาจการปกครองส่วนท้องถ่ิน ในด้านการมีส่วนร่วมของประชาชนและคุณสมบัติของผูบ้ริหารเทศบาล 
ตลอดจนมาตรการทางกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง ทั้งของประเทศไทยและต่างประเทศ 
 2. เพื่อศึกษาและวิเคราะห์ปัญญาและแนวทางเก่ียวกบัการกระจายอ านาจการปกครองทอ้งถ่ินในดา้นการ
มีส่วนร่วมของประชาชนและคุณสมบติัของผูบ้ริหารเทศบาล  
 3. เพื่อให้ไดม้าซ่ึงบทสรุปและขอ้เสนอแนะในการปรับปรุงพระราชบญัญติัเทศบาล พ.ศ. 2496  
 

3. เอกสารและงานวิจัยท่ีเกีย่วข้อง 
 3.1 แนวคิดและทฤษฎีการกระจายอ านาจการปกครอง และจังหวัดจัดการตนเอง 
 Cheema และ Rondinelli อธิบายการกระจายอ านาจว่า เป็นการถ่ายโอนอ านาจท่ีศูนยร์วมอ านาจหรือ
ศูนยก์ลางไปยงัเขตรอบนอกท่ีไม่มีอ านาจส าหรับการบริหารหรือการปกครอง เป็นการถ่ายโอนอ านาจ ในเร่ือง
การตดัสินใจบริหารทรัพยากรในทางการปกครอง จากส่วนกลางไปยงัส่วนล่างในระดบัพ้ืนท่ี (อุดม ทุมโฆสิต, 
2551, หนา้ 7-13) 
 กรมการปกครอง (2539) อธิบายว่าหลกัการกระจายอ านาจ มีองคป์ระกอบส าคญั 4 ประการ คือ ตอ้งมี
ความเป็นนิติบุคคล ซ่ึงก็เพื่อประโยชน์ในการปฏิบติัหน้าท่ีของตน ตอ้งมีอ านาจอิสระในดา้นการบริหารงาน มี
ความอิสระในดา้นการปฏิบติัหนา้ท่ี ตอ้งมีส่วนร่วมในการเลือกผูแ้ทนท่ีเขา้มาท าหนา้ท่ีบริหารและผูท้  าหนา้ท่ีของ
นิติบญัญติั ตอ้งมีงบประมาณเป็นของตนเอง และตอ้งมีอ านาจในการจดัเก็บรายไดด้ว้ยตนเอง รวมไปถึงการมี
อ านาจในการบริหารงบประมาณท่ีไดม้านั้น 
 แนวคิดเร่ืองการกระจายอ านาจเป็นแนวคิดเก่ียวกบัการปกครองทอ้งถ่ิน โดยเปิดโอกาสให้ประชาชนใน
พ้ืนท่ีไดป้กครองกนัเอง และสามารถด าเนินกิจกรรมไดอ้ย่างอิสระภายใตก้รอบกฎหมาย (นนัทวฒัน์ บรมานนัท,์ 
2552, หนา้ 20) 
 จังหวดัจัดการตนเองเป็นแนวความคิดท่ีให้มีการกระจายอ านาจจากส่วนกลางไปสู่ส่วนท้องถ่ินให้
ราชการส่วนกลางมีอ านาจหน้าท่ีความรับผิดชอบเฉพาะดา้นท่ีส าคญัระดบัประเทศ และให้ทอ้งถ่ินมีอ านาจอยา่ง
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เต็มท่ีในการพฒันาทอ้งถ่ิน โดยให้ราชการบริหารส่วนกลางมีอ านาจในการก ากับดูแลการบริหารจดัการของ
ทอ้งถ่ินเท่าท่ีจ าเป็น (ส านกังานปฏิรูป, 2554, หนา้ 157)  
 3.2 กรอบแนวความคิดในการวิจัย 

 วิทยานิพนธ์เล่มน้ีมุ่งศึกษาและวิจยัถึงแนวคิด ทฤษฎี และหลกัการของการกระจายอ านาจการปกครอง
ท้องถ่ินในด้านการมีส่วนร่วมของประชาชนและคุณสมบัติของผูบ้ริหารเทศบาล ปัญหาการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในท้องถ่ินตามหลกัการกระจายอ านาจ ในการปกครองตนเองตามเจตนารมณ์ของประชาชนตาม
บทบญัญติัแห่งพระราชบญัญติัเทศบาล พ.ศ. 2496 และท่ีแกไ้ขเพ่ิมเติม รวมถึงรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย 
พุทธศกัราช 2560 ตลอดจนเปรียบเทียบการปกครองทอ้งถ่ินของต่างประเทศอนัไดแ้ก่ ประเทศญ่ีปุ่ น ประเทศ
ฝร่ังเศส และประเทศเกาหลีใต ้
 3.3 สมมติฐานการวิจัย 
 จุดเร่ิมต้นของปัญหามาจากการท่ีพระราชบัญญติัเทศบาล พ.ศ. 2496 ยงัมีบทบัญญัติท่ีขดัแยง้และ                     
ไม่สอดคลอ้งกบัการมีส่วนร่วมของประชาชนตามหลกัการกระจายอ านาจการปกครองท่ีไดก้ าหนดไว ้หมวด 14 
ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2560 ทั้งในเร่ืองของความส าคญัในการแสดงเจตนารมณ์ และ
การออกเสียงประชามติของประชาชนในท้องถ่ิน การแต่งตั้งท่ีปรึกษาของนายเทศมนตรีท่ีไม่มีการก าหนด
คุณสมบัติไวใ้นพระราชบัญญติัเทศบาล พ.ศ. 2496 รวมการท่ีกฎหมายบัญญติัถึงคุณสมบัติในด้านอายุของ
นายกเทศมนตรี จึงก่อให้เกิดปัญหาการมีส่วนได้เสียในการแต่งตั้งบุคคลท่ีจะมาด ารงต าแหน่งเป็นผูบ้ริหาร
ทอ้งถ่ิน ดงันั้น ถา้มีการปรับปรุงแกไ้ขหรือยกเลิกบทบญัญติับางมาตราแห่งพระราชบญัญติัเทศบาล พ.ศ. 2496    
ให้สอดคลอ้งกบัหลกัการมีส่วนร่วมของประชาชนตามหลกัการกระจายอ านาจการปกครองและเพ่ิมคุณสมบติั
ของผูบ้ริหารทอ้งถ่ินไวใ้นพระราชบญัญติัเทศบาล พ.ศ. 2496 ก็จะท าให้การปกครองทอ้งถ่ินมีประสิทธิภาพ                
มากย่ิงขึ้น 
 

4. วิธีด าเนินการวิจัย 
 จะใชวิ้ธีการศึกษาคน้ควา้และรวบรวมขอ้มูลโดยใชวิ้ธีการศึกษาวิจยัเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) 
ในรูปแบบการศึกษาวิจัยเอกสาร (Documentary Research) อนัได้แก่ ต าราทางวิชาการ หนังสือ รายงาน วิจัย 
บทความทางกฎหมายทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ ตวับทกฎหมาย วิทยานิพนธ์ เวบ็ไซตต์่าง ๆ ตลอดจนถึง
เอกสารอื่น ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อศึกษาถึงปัญหาและอุปสรรคทางกฎหมายเก่ียวกบัการมีส่วนร่วมของประชาชนใน
การปกครองท้องถ่ินและคุณสมบัติของผูบ้ริหารท้องถ่ินตามพระราชบัญญติัเทศบาล พ.ศ. 2496 และท่ีแก้ไข
เพ่ิมเติม และด าเนินการสัมภาษณ์เชิงลึกกบัผูท่ี้ท  าหนา้ท่ีท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรง จ านวน 3 ท่าน ไดแ้ก่ หวัหนา้พนกังาน
องคก์ารบริหารส่วนต าบลท่ีอยูใ่นระหว่างการด าเนินการขอยกฐานะ, นายอ าเภอ และเจา้หนา้ท่ีเทศบาลนครปฏิบติั
หนา้ท่ีเก่ียวกบักิจการสภาเทศบาล 
 

5. ผลการวิจัย 
 จากการศึกษาวิจยั ผูวิ้จยัสามารถสรุปผลการวิจยัโดยแบ่งออกเป็น ดงัน้ี 
 1. ปัญหาการยกฐานะองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 
2560   ตามกฎหมายจดัตั้งองคก์ารบริหารส่วนต าบลและเทศบาลไม่ไดก้ าหนดหลกัเกณฑ์ในการยกฐานะเหมือน
อย่างเทศบาลเมือง เทศบาลนครแต่อย่างใด ซ่ึงต่อมากระทรวงมหาดไทยไดก้ าหนดขั้นตอนในการจดัตั้งเทศบาล
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ต าบลไวต้ามหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0890.2/ ว 3156 ลงวนัท่ี 20 กนัยายน 2547 ท่ีให้ส่งเอกสารขอ้มูล
การขอจดัตั้งองคก์ารบริหารส่วนต าบลเป็นเทศบาลต าบลตามแบบท่ีก าหนด และตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจาก
อ าเภอและจังหวดั ตามล าดับ โดยขั้นตอนสุดท้ายกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินต้องเสนอร่างประกาศ
กระทรวงมหาดไทยจดัตั้งเทศบาล กล่าวคือตอ้งการยกฐานะตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากสภาทอ้งถ่ิน และตอ้งมี
การประชามติของประชาชนในทอ้งถ่ิน โดยเม่ือด าเนินการเสร็จส้ินแล้วต้องเสนอให้อ าเภอ และจังหวดัเป็น               
ผู ้พิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนแล้วจึงส่งให้กรมส่งเสริมการปกครองท้อง ถ่ินเสนอร่างประกาศ
กระทรวงมหาดไทยจดัตั้ง ซ่ึงอ าเภอและจงัหวดัอาจไม่ผา่นความเห็นชอบในการยกฐานะขององคก์รปกครองส่วน
ท้องถ่ินน้ีก็ได้ อนัอาจจะเป็นการขดักับการแสดงเจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถ่ิน ซ่ึงการยกฐานะของ
สาธารณรัฐเกาหลีใต้ท่ี รัฐได้ก าหนดหลักเกณฑ์ด้านจ านวนประชากร การท าอาชีพ รายได้ของท้องถ่ิน                          
แต่สาธารณรัฐเกลาหลีไม่มีการบริหารราชการส่วนภูมิภาค (ส านกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา , ออนไลน์, 2564) 
ส่วนหลกัเกณฑ์การยกฐานะการปกครองส่วนทอ้งถ่ินในสาธารณรัฐฝร่ังเศส ท่ีเป็นผลมาจากนโยบายของรัฐ  
(ส านักงานคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถ่ิน, ออนไลน์, 2563) โดยข้อมูล ณ วนัท่ี                           
1 ธันวาคม 2560 ประเทศไทยมีเทศบาลจ านวนทั้งส้ิน 2,441 แห่ง ข้อมูล ณ วนัท่ี 9 กันยายน 2563 เทศบาลมี
จ านวนทั้งส้ิน 2,472 แห่ง (กรมส่งเสริมการปกครองส่วนทอ้งถ่ิน, ออนไลน์, 2563) โดยใน 3 ปีเพ่ิมขึ้น 31 แห่ง 
จากจ านวนองคก์ารบริหารส่วนต าบลทั้งหมด 5,333 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 0.58 เน่ืองจากยงัอยู่ในช่วงการบงัคบัใช้
ค  าส่ังหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ท่ี 1/2557 ท่ีก าหนดให้ผูบ้ริหารหรือสมาชิกสภาทอ้งถ่ินท่ีพน้จาก
ต าแหน่งเน่ืองจากครบวาระให้ยงัคงอยู่ในต าแหน่งเพื่อปฏิบติัหน้าท่ีต่อไป อนัแสดงให้เห็นว่าผูด้  ารงต าแหน่ง
ดงักล่าวไม่ประสงคจ์ะยกฐานะ เน่ืองจากกฎหมายบญัญติัให้พน้จากต าแหน่งโดยให้มีการเลือกตั้งใหมน่บัแต่วนัท่ี
ไดจ้ดัตั้งเป็นเทศบาล ทั้งน้ีแมก้ารยกฐานะเป็นไปตามเจตนารมณ์ของประชาชนในทอ้งท่ี แต่ก็ท  าให้ผูบ้ริหารหรือ
สมาชิกสภาทอ้งถ่ินท่ีมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชนชนในทอ้งถ่ินถูกตดัโดยผลของกฎหมายเช่นกนั และ
เม่ือมีการยกฐานะตนเองตอ้งเสียสิทธิไปหน่ึงสมยัเน่ืองจากต าแหน่งผูบ้ริหารจะด ารงต าแหน่งติดต่อกนัเกินสอง
วาระไม่ได ้ 
 2. ปัญหาการมีส่วนร่วมของประชาชนกรณีท่ีกฎหมายจดัตั้งเทศบาล ตามบทบญัญติัมาตรา 19 (7) แห่ง
พระราชบัญญติัเทศบาล พ.ศ. 2496 เป็นก าหนดให้สภาเทศบาลสามารถมีมติให้สมาชิกสภาเทศบาลพ้นจาก
ต าแหน่งได ้โดยหากเห็นว่ามีความประพฤติในทางท่ีจะน ามาซ่ึงความเส่ือมเสียหรือก่อความไม่สงบเรียบร้อยแก่
เทศบาลหรือกระท าการอันเส่ือมเสียประโยชน์ของสภาเทศบาล เม่ือพิจารณาจากการปกครองท้องถ่ินของ
สาธารณรัฐฝร่ังเศสและประเทศญ่ีปุ่ นเป็นการให้ประชาชนผูมี้สิทธิเลือกตั้งในพ้ืนท่ีสามารถถอดถอนผูแ้ทนของ
ตน ซ่ึงต่างจากบทบญัญติัดงักล่าวจึงเป็นปัญหาว่าสมาชิกสภาเทศบาลซ่ึงมาจากการรับเลือกโดยเสียงส่วนใหญ่
ของประชาชนในเขตเลือกตั้งนั้น ๆ สามารถส้ินสุดการเป็นสมาชิกภาพไดอ้ยา่งง่ายดายโดยมติของสภาเทศบาลซ่ึง
มิใช่เสียงของประชาชนส่วนใหญ่ ประกอบกบั (8) ของบทบญัญติัเดียวกนัน้ี ไดก้ าหนดให้ราษฎรผูมี้สิทธิเลือกตั้ง
ในเขตเทศบาลสามารถถอดถอนสมาชิกท่ีตนเลือกเขา้มาไดอ้ยูแ่ลว้ ซ่ึงหากมีการแบ่งพรรคแบ่งพวกกนั อาจท าให้
สมาชิกสภาเทศบาลท่ีไม่มีพรรคพวกอาจถูกกล่าวหาจากอีกฝ่ายจนตอ้งถูกถอดถอนโดยมติสภาได ้ซ่ึงเป็นการขดั
กบัเสียงส่วนใหญ่ของประชาชนท่ีเลือกบุคคลนั้นมาโดยตรง และตอ้งถูกถอดถอนจากบุคคลอ่ืนท่ีไม่ใช่เสียงจาก
ประชาชนโดยตรง  ซ่ึงไม่ใช่เร่ืองยาก เพราะปัจจุบนัการเมืองของทอ้งถ่ินส่วนใหญ่เป็นลงรับสมคัรเลือกตั้งกนั       
เป็นทีม  
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 3. ปัญหาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการออกเสียงประชามติ ตามบทบญัญติัมาตรา 32 ทวิ แห่ง
พระราชบญัญติัเทศบาล พ.ศ. 2496 พบว่า การออกเสียงประชามติทอ้งถ่ิน รัฐให้สิทธิประชาชนในการแสดงความ
คิดเห็นในกิจการของเทศบาลในเร่ืองท่ีส าคญั แต่เม่ือมีการประชามติแลว้กฎหมายก าหนดให้ประชามติดงักล่าวมี
ผลเป็นเพียงการให้ค  าปรึกษาแก่สภาเทศบาล หรือนายกเทศมนตรีในเร่ืองนั้นเท่านั้น ซ่ึงมีความคลา้ยคลึงกนักับ
การออกเสียงประชามติในทอ้งถ่ินของสาธารณรัฐฝร่ังเศส ท่ีสามารถรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในพ้ืนท่ี 
ทอ้งถ่ินไดโ้ดยจดัให้มีการท าประชามติไดโ้ดยความเห็นชอบของสภาทอ้งถ่ิน ซ่ึงหากสภาทอ้งถ่ินเห็นว่ากรณีท่ี
เป็นปัญหาท่ีสมควรไดจ้ดัให้มีการลงประชามติ หรืออาจเป็นกรณีท่ีผูบ้ริหารทอ้งถ่ินเห็นสมควรจดัให้มีการลง
ประชามติ โดยเสนอให้สภาทอ้งถ่ินพิจารณาอนุมติั แต่ต่างกนัตรงท่ีไม่มีการก าหนดว่าตอ้งเป็นเพียงแค่ค  าปรึกษา 
(สมคิด เลิศไพฑูรย ์และคณะ, 2551, หนา้ 123) รวมถึงการออกเสียงประชามติของประเทศญ่ีปุ่ นท่ีประชามติ จะมี
ขึ้นก็ต่อเม่ือสภาทอ้งถ่ินไดมี้การประกาศใช้ร่างขอ้บญัญติัทอ้งถ่ิน แต่ฝ่ายบริหารมีความไม่แน่ใจว่าในมตินั้นก็
อาจจะมีการน าเอาร่างขอ้บญัญติัท่ีผา่นสภาทอ้งถ่ินแลว้ให้ประชาชนลงประชามติ ซ่ึงเท่ากบัว่ามติโดยประชาชนมี
ความส าคญักว่ามติของสภาทอ้งถ่ิน 

 เม่ือวิเคราะห์ในขอ้เทจ็จริงพบว่า หากผลของการประชามติออกมาตรงขา้มกบัความตอ้งการของสมาชิก
สภาเทศบาลหรือผูบ้ริหารท้องถ่ิน หรือขัดแยง้ในเร่ืองผลประโยชน์ อาจท าให้บุคคลดังกล่าวไม่ฟังมติจาก
ประชาชนอนัไม่เป็นไปตามหลกัการมีส่วนร่วมของประชาชน ถึงแมว่้าประชาชนมอบอ านาจให้ผูแ้ทนของตนใช้
อ านาจก็จริงอยู่ แต่เม่ือผูแ้ทนเลือกถามความเห็นจากประชาชนในกิจการของเทศบาลในเร่ืองท่ีส าคญัแลว้ ก็ควร
ให้อ านาจกลบัมาอยูใ่นมือของประชาชนในการตดัสินใจ 
 4. ปัญหาคุณสมบติัของผูส้มคัรรับเลือกตั้งในต าแหน่งนายกเทศมนตรีกบัการมีส่วนร่วมของประชาชน
ทางการเมืองในทอ้งถ่ินตามมาตรา 48 เบญจ แห่งพระราชบญัญติัเทศบาล พ.ศ. 2496 ไดก้ าหนดอายุของผูท่ี้จะมา
ด ารงต าแหน่งของนายกเทศมนตรี ซ่ึงคุณสมบติัดงักล่าวเป็นการก าหนดถึงความเหมาะสมของผูท่ี้จะมาด ารง
ต าแหน่งนายกเทศมนตรีเน่ืองจากอายุสามารถบ่งช้ีถึงความรับผิดชอบต่อหน้าท่ี ภาวะผูน้ าและการเป็นท่ียอมรับ
ในสังคม การรู้จักใช้เหตุผลการเป็นท่ียอมรับนับถือและน่าเช่ือถือของสังคม ตลอดจนการมีวิจารณญาณใน           
การตดัสินใจท่ีดี ซ่ึงส่ิงดงักล่าวลว้นเป็นองคป์ระกอบในการพิจารณาคดักรองตวับุคคล  เพราะเป็นส่ิงท่ีประชาชน
ใชพ้ิจารณาเลือกผูแ้ทนและเป็นไปตามเจตนารมณ์ของประชาชนส่วนใหญ่ แต่เม่ือเปรียบเทียบกบัองคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ินไดแ้ก่ องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัโดยกฎหมายจดัตั้งองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั ก าหนดให้ผูส้มคัร
รับเลือกตั้งต้องมีอายุไม่ต ่ากว่า 35 ปี องค์การบริหารส่วนต าบลโดยกฎหมายจดัตั้งองค์การบริหารส่วนต าบล 
ก าหนดให้ผูส้มัครรับเลือกตั้งต้องมีอายุไม่ต ่ากว่า 35 ปี เมืองพทัยาโดยกฎหมายจัดตั้งเมืองพทัยา ก าหนดให้
ผูส้มคัรรับเลือกตั้งตอ้งมีอายุไม่ต ่ากว่า 35 ปี และกรุงเทพมหานครโดยกรุงเทพมหานคร ก าหนดให้ผูส้มคัรรับ
เลือกตั้งตอ้งมีอายุไม่ต ่ากว่า 35 ปี จะเห็นไดว่้ากฎหมายก าหนดให้ไม่ว่าจะเป็นองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินระดบั
จังหวดั ก็มีคุณสมบัติเท่ากัน และเม่ือเปรียบเทียบกับกฎหมายของสาธารณรัฐฝร่ังเศสคุณสมบัติด้านอายุใน
ต าแหน่งประธานาธิบดีไดก้ าหนดอายเุพียง 18 ปีขึ้นไป (ส านกังานคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคล
ส่วนทอ้งถ่ิน, ออนไลน์, 2563) ในส่วนของประเทศญ่ีปุ่ นก าหนดให้ผูมี้สิทธิสมคัรรับเลือกตั้งเป็นนายกเทศมนตรี 
ตอ้งมีอายไุม่ต ่ากว่า 25 ปี (นครินทร์ เมฆไตรรัตน์ และคณะ,หนา้ 157) ทั้งน้ีการก าหนดคุณสมบติัเร่ืองอายถึุง 35 ปี 
ในกฎหมายจดัตั้งเทศบาลเป็นการปิดโอกาสการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในทอ้งถ่ินท่ีตอ้งการเขา้มา
บริหารทอ้งถ่ินของตน เป็นการจ ากดัสิทธิประชาชนโดยไม่จ าเป็นเพราะการท่ีบุคคลใดบุคคลหน่ึงเขา้มาบริหาร
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เทศบาลคุณสมบติัในเร่ืองของอายุก็ไม่ไดก้ารันตีว่าอายุท่ีบทบญัญติัน้ีก าหนดจะท าให้ผูท่ี้ไดรั้บเลือกตั้งสามารถ
บริหารงานไดดี้  
 5. ปัญหาท่ีมาและคุณสมบติัของท่ีปรึกษานายกเทศมนตรีกบัการมีส่วนร่วมของประชาชนตามมาตรา 48 
อฏัฐ และมาตรา 48 เตรส แห่งพระราชบญัญติัเทศบาล พ.ศ. 2496 จะเห็นไดว่้ากฎหมายดงักล่าวขา้งตน้ไม่ไดว้าง
หลักเกณฑ์และขอบเขตของบุคคลท่ีจะมาด ารงต าแหน่งท่ีปรึกษานายกเทศมนตรีซ่ึงถือเป็นคณะท างานใน            
ฝ่ายบริหารเพื่อท าหน้าท่ีช่วยเหลือนายกเทศมนตรีในการให้ค  าปรึกษาหรือขอ้เสนอแนะต่อนายกเทศมนตรีใน      
การบริหารราชการเทศบาล โดยไดเ้พียงแต่ก าหนดต าแหน่งและจ านวนท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี จะแตกต่างกบั
โครงสร้างเทศบาลของสาธารณรัฐฝร่ังเศส ท่ีฝ่ายบริหารไม่มีโครงสร้างของท่ีปรึกษา แต่กฎหมายไดก้ าหนดให้
สภาเทศบาลสามารถแต่งตั้งคณะกรรมการท่ีปรึกษาโดยมีสมาชิกสภาเทศบาลคนหน่ึงท าหนา้ท่ีประธานกรรมการ
ท่ีปรึกษา ส่วนกรรมการประกอบดว้ยประชาชนในเขตเทศบาล ท าหน้าท่ี เป็นท่ีปรึกษาของนายกเทศมนตรี ซ่ึง
เท่ากบัว่าคณะท่ีปรึกษาถูกกลัน่กรองโดยผูแ้ทนของประชาชนแลว้ และโครงสร้างเทศบาลของประเทศญ่ีปุ่ นท่ีมี
คณะกรรมการบริหารดา้นต่างๆ และท่ีปรึกษาชั่วคราว รวมถึงสาธารณรัฐเกาหลีใตท่ี้ไม่มีโครงสร้างท่ีปรึกษา
นายกเทศมนตรี 

เม่ือวิเคราะห์แลว้พบว่า บทบญัญติัดงักล่าวมีความไม่ชัดเจนและเป็นช่องว่างของกฎหมายท่ีให้อ านาจ
นายกเทศมนตรีเฉพาะตวัในการแต่งตั้งท่ีปรึกษานายกเทศมนตรีเป็นเหตุให้ไดบุ้คคลท่ีมาด ารงต าแหน่งท่ีปรึกษา
โดยขาดความรู้ความสามารถในการท าหน้าท่ี ทั้งการแต่งตั้งท่ีปรึกษามิไดถู้กกลัน่กรองโดยผูแ้ทนของประชาชน
อันเป็นการขดักับหลักการมีส่วนร่วมของประชาชนในการปกครองท้องถ่ิน รวมถึงคุณสมบัติและลกัษณะ
ตอ้งห้ามของบุคคลซ่ึงจะมาด ารงต าแหน่งทางการเมือง ท่ี มิไดมี้การบญัญติัไวใ้นกฎหมายเทศบาล โดยเฉพาะ
ต าแหน่งท่ีปรึกษานายกเทศมนตรีท่ีไม่ไดรั้บการเลือกตั้งโดยตรงจากประชาชน จึงท าให้มีการแต่งตั้งพวกพอ้งของ
ตนเขา้มาด ารงต าแหน่งท่ีปรึกษาและรับเงินประจ าต าแหน่งโดยอาจไม่ตอ้งปฏิบติัหนา้ท่ีเลยก็ได ้ 

 

6. อภิปรายผล  
 จากการท่ีรัฐไดใ้ห้ความส าคญักบัการปกครองส่วนท้องถ่ิน ดัง่ท่ีรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย 
พุทธศกัราช 2560 วางหลกัให้มีการปกครองส่วนทอ้งถ่ินตามหลกัในการปกครองตนเองตามเจตนารมณ์ของ
ประชาชนในทอ้งถ่ิน และความสามารถในการปกครองตนเอง จ านวนรายได ้จ านวนและความหนาแน่นของ
ประชากร และพ้ืนท่ีท่ีตอ้งรับผิดชอบ เพื่อเป็นการกระจายอ านาจให้องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินเป็นองคก์รหลกั
ในการจัดท าบริการสาธารณะ และจากภารกิจและอ านาจหน้าท่ีของเทศบาลแสดงให้เห็นว่าอ านาจทาง                     
การปกครองและอ านาจหนา้ท่ีของเทศบาลมีความส าคญัอนัสะทอ้นถึงหลกัการกระจายอ านาจท่ีรัฐมอบให้องคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินมีหน้าท่ีหลกัในการจดัท าบริการสาธารณะ ตามความตอ้งการของประชาชนในทอ้งถ่ิน          
โดยประชาชนเป็นเจา้ของอ านาจในการเลือกผูแ้ทนของตน และในการมีส่วนร่วมก าหนดทิศทางในการปกครอง 
 จากการศึกษาพบว่าประเด็นปัญหาท่ีได้เสนอไปแล้วนั้น สามารถสรุปผลการศึกษาว่าปัญหาใน
ประเด็นน้ีเกิดจากการท่ีพระราชบญัญติัสภาต าบลและองคก์ารบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 ก าหนดไม่ชดัเจนและ
ไม่สอดคลอ้งกบัรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2560 ในเร่ืองการแสดงเจตนารมณ์ของประชาชน
ในทอ้งถ่ิน และขดักบัหลกัการกระจายอ านาจท่ีมีทั้งการจ ากดัสิทธิ และการตดัการมีส่วนร่วมในทางกฎหมาย 
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7. ข้อเสนอและการวิจัย 
 จากการศึกษาวิจยั ผูศึ้กษามีขอ้เสนอแนะดงัต่อไปน้ี 
 ขอ้ 1 ควรตอ้งมีการเพ่ิมเติมวรรคสามในบทบญัญติัมาตรา 7 แห่งพระราชบญัญติัเทศบาล พ.ศ. 2496 
ดงัน้ี 
 ให้กระทรวงมหาดไทยมีอ านาจก าหนดหลกัเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไข การยกฐานะเป็นเทศบาลตาม
วรรคหน่ึง โดยให้ค  านึงถึงความสามารถในการปกครองตนเองในดา้นรายได ้จ านวนและความหนาแน่นของ
ประชากร และพ้ืนท่ีท่ีตอ้งรับผิดชอบประกอบกนั และหลกัเกณฑ ์วิธีการ และเง่ือนไข จะตอ้งไม่ขดักบัเจตนารมณ์
ของประชาชนในทอ้งถ่ินเป็นส าคญั  
 และควรแกไ้ขบทบญัญติัเดิมของมาตรา 8 แห่งพระราชบญัญติัเทศบาล พ.ศ. 2496 เป็นดงัน้ี  
 การจัดตั้งเป็นเทศบาลตามพระราชบญัญติัน้ีหรือกฎหมายว่าด้วยสภาต าบลและองค์การบริหารส่วน
ต าบล ให้มีผลนบัแต่วนัท่ีผูบ้ริหารทอ้งถ่ินพน้จากต าแหน่งตามพระราชบญัญติัน้ี และเม่ือมีการจดัตั้งเทศบาลแลว้ 
ให้เลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถ่ินหรือ
ผูบ้ริหารทอ้งถ่ินภายในส่ีสิบห้าวนันบัแต่วนัท่ีไดจ้ดัตั้งเป็นเทศบาล       
 ในระหว่างท่ีไม่มีนายกเทศมนตรี ให้ปลดัองคก์ารบริหารส่วนต าบลซ่ึงด ารงต าแหน่งอยู่ก่อนวนัท่ีจดัตั้ง
เทศบาลปฏิบติัหน้าท่ีปลดัเทศบาล และให้ปฏิบติัหน้าท่ีนายกเทศมนตรีเท่าท่ีจ าเป็นไดเ้ป็นการชัว่คราว จนถึงวนั
ประกาศผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรี  
 ข้อ 2  ควรท่ีจะยกเลิก (7) ของบัญญัติมาตรา  7 เน่ืองจากเป็นการส้ินสุดสมาชิกภาพท่ีไม่เป็นเสรี
ประชาธิปไตยในการมีส่วนร่วมของประชาชน ท่ีผูแ้ทนท่ีไดรั้บเลือกโดยตรงจากประชาชนแต่กฎหมายกลบัให้
สมาชิกดว้ยกันสามารถถอดถอนกนัเองได ้และเป็นการสมควรแลว้ในการป้องกนัมิให้มีการใช้พ้ืนท่ีของการ
ประชุมสภาฯ เป็นการโจมตีกนัทางการเมือง 
 ขอ้ 3 ควรให้มีการแกไ้ข และเพ่ิมเติมบทบญัญติัมาตรา มาตรา 32 ทวิ  แห่งพระราชบญัญติัเทศบาล พ.ศ. 
2496 จากบทบญัญติัเดิมเป็นดงัน้ี  
 ในกรณีกิจการอ่ืนใดอาจกระทบถึงประโยชน์ไดเ้สียของเทศบาลหรือประชาชนในทอ้งถ่ิน สมาชิกสภา
เทศบาลจ านวนไม่น้อยกว่าก่ึงหน่ึงของจ านวนสมาชิกเท่าท่ีมีอยู่อาจเสนอต่อประธานสภาเทศบาลเพื่อให้มีการ
ออกเสียงประชามติในทอ้งถ่ินในการขอความเห็นชอบแทนได ้และประกาศให้ประชาชนทราบ  
 การออกเสียงประชามติตอ้งเป็นไปเพื่อประโยชน์ในการขอมติของประชาชนในกิจการท่ีส าคญัในเร่ือง
ใดเร่ืองหน่ึงตามวรรคหน่ึง ซ่ึงมิใช่เร่ืองท่ีขดัหรือแยง้ต่อกฎหมาย การออกเสียงประชามติท่ีเก่ียวกบัตวับุคคลใด
บุคคลหน่ึง หรือคณะบุคคลใดคณะบุคคลหน่ึงโดยเฉพาะจะกระท ามิได ้ 
 ผูมี้สิทธิเลือกตั้งในเขตเทศบาลมีสิทธิออกเสียงประชามติ หากกิจการนั้นอาจกระทบถึงประโยชน์ไดเ้สีย
ของเทศบาลหรือประชาชนในเขตเลือกตั้งนั้น 
 การออกเสียงประชามติตามมาตราน้ีให้มีผลเป็นการให้ความเห็นชอบแทนสภาเทศบาลในเร่ืองนั้น 
 หลกัเกณฑแ์ละวิธีการออกเสียงประชามติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าดว้ยการออกเสียงประชามติ 
 ขอ้ 4 ควรให้มีการแกไ้ข และเพ่ิมเติมบทบญัญติัของมาตรา 48 เบญจ (1) จากบทบญัญติัเดิมเป็นดงัน้ี  
 บุคคลผูมี้สิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นนายกเทศมนตรีต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลกัษณะต้องห้ามตาม
กฎหมายว่าดว้ยการเลือกตั้งสมาชิกสภาทอ้งถ่ินหรือผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน และตอ้งมีคุณสมบติั ดงัต่อไปน้ีดว้ย 
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 (1) มีอายไุม่ต ่ากว่าสามสิบปีนบัถึงวนัเลือกตั้ง 
 ข้อ 5. ควรให้มีการแก้ไขวรรคสอง และเพ่ิมเติมวรรคสามในบทบัญญัติมาตรา 48 อัฏฐ แห่ง
พระราชบญัญติัเทศบาล พ.ศ.2496 เป็นดงัน้ี  
 นายกเทศมนตรีอาจแต่งตั้งท่ีปรึกษานายกเทศมนตรีและเลขานุการนายกเทศมนตรี ซ่ึงมิใช่สมาชิกสภา
เทศบาลก็ได ้ซ่ึงการแต่งตัง่ท่ีปรึกษาท าไดโ้ดยการเสนอช่ือท่ีปรึกษาต่อสภาเทศบาล เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
เม่ือไดรั้บความเห็นชอบจากสภาเทศบาลแลว้ให้นายกเทศมนตรีออกค าส่ังท่ีปรึกษาตามจ านวนรวมกนัแลว้ไม่เกิน 
ดงัน้ี 
  (1) เทศบาลต าบล ให้แต่งตั้งท่ีปรึกษาและเลขานุการไดจ้ านวนรวมกนั ไม่เกินสามคน 
  (2) เทศบาลเมือง ให้แต่งตั้งท่ีปรึกษาและเลขานุการไดจ้ านวนรวมกนั ไม่เกินห้าคน 
  (3) เทศบาลนคร ให้แต่งตั้งท่ีปรึกษาและเลขานุการไดจ้ านวนรวมกนั ไม่เกินเจ็ดคน 
 ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรีมีอ านาจหนา้ท่ี ดงัต่อไปน้ี 
  (1) ให้ค  าปรึกษาและขอ้เสนอแนะแก่นายกเทศมนตรีในการบริหารงานของเทศบาล 
  (2) ร่วมพิจารณาและให้ความเห็นเก่ียวกบัแผนพฒันาและแผนการด าเนินการต่าง ๆ ของเทศบาล 
  (3) ร่วมศึกษา วิเคราะห์ หรือวิจัยเ ก่ียวกับการก าหนดนโยบาย หรือวางแผนงานร่วมกับ
นายกเทศมนตรีในการบริหารราชการของเทศบาล 
  (4) หนา้ท่ีอื่นตามท่ีนายกเทศมนตรีไดม้อบหมาย  
 ท่ีปรึกษาตอ้งมีคุณสมบติัทัว่ไปและไม่มีลกัษณะตอ้งห้าม ดงัต่อไปน้ี 

 (1) มีสัญชาติไทย 
 (2) มีอายไุม่ต ่ากว่าย่ีสิบปีบริบูรณ์ 
 (3) เป็นผูเ้ล่ือมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข 
 (4) ไม่เป็นคนไร้ความสามารถ คนเสมือนไร้ความสามารถ คนวิกลจริตหรือจิตฟ่ันเฟือนไม่

สมประกอบ 
 (5) ไม่เป็นผูบ้กพร่องในศีลธรรมอนัดีจนเป็นท่ีรังเกียจของสังคม 
 (6) ไม่เป็นบุคคลลม้ละลาย 
 (7) ไม่เป็นขา้ราชการรัฐ พนกังานราชการหรือลูกจา้งของรัฐ  
 (8) ส าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาโท หรือปริญญาเอก และเคยศึกษาหรือมีประสบการณ์ เฉพาะ

ทางดา้นวิศวกรรม สถาปัตยกรรม ผงัเมือง กฎหมาย รัฐศาสตร์ บริหาร เศรษฐศาสตร์ การเงิน การคลงั ส่ิงแวดลอ้ม 
การเกษตร วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สาธารณสุข ศิลปวฒันธรรม การศึกษาวิจยั หรือดา้นอื่นท่ีอยูใ่นภารกิจของรัฐ
หรือของหน่วยงานของรัฐพอสมควร 

 

8. กติติกรรมประกาศ 
 วิทยานิพนธ์เล่มน้ีส าเร็จลุล่วงไปดว้ยความเมตตาย่ิงของรองศาสตราจารยอ์นันต์ เพียรวฒันะกุลชัย 
อาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ผูถ่้ายทอดความรู้และคอยให้ค  าปรึกษาแก่ผูเ้ขียน ตลอดจนแนะแนวทาง แกไ้ขให้
การศึกษาวิจัยส าเร็จสมบูรณ์อย่างดี และขอกราบขอบพระคุณรองศาสตราจารย ์ดร .ภูมิ โชคเหมาะ ประธาน
กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ และผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร. เกรียงศกัด์ิ พินทุสรศรี กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ผูท่ี้
กรุณาช้ีแนะแนวทางอนัเป็นประโยชน์ต่อการท าวิทยานิพนธ์เล่มน้ี 



การประชุมวิชาการระดบัชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลยัศรีปทุม ออนไลน์ คร้ังท่ี 16 ประจ าปี 2564 วนัท่ี 28 ตุลาคม 2564 

496 

9. บรรณานุกรม 
กรมการปกครอง. (2539). กฎหมาย ระเบียบข้อบงัคบัองค์การบริหารส่วนต าบล. กรุงเทพฯ: ส านกังานสาธารณสุข

เขต 10 
กรมส่งเสริมารปกครองส่วนทอ้งถ่ิน. การจัดตั้งและเปลี่ยนแปลงฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน [ออนไลน์]. 

คน้เม่ือ 18 ธนัวาคม 2563, จาก http://www.dla.go.th/upload/templateOrganize/menu/ 
2014/10/1413194928266.pdf.   

กรมส่งเสริมารปกครองส่วนทอ้งถ่ิน. สรุปข้อมูลองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินท่ัวประเทศ ท้องถ่ิน [ออนไลน์].    
คน้เม่ือ 18 กรกฎาคม 2564 จาก http://www.dla.go.th/work/abt/index.jsp 

กระทรวงการต่างประเทศ. (2555). สาธารณรัฐฝร่ังเศส. [ออนไลน์]. คน้เม่ือ 20 ธนัวาคม 2563 จาก 
https://www.mfa.go.th/th/content/5d5bcc2215e39c306000a251?cate=5d5bcb4e15e39c3060006870 

คณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย. (2558). บันทึกความเห็นและข้อเสนอแนะ เร่ืองแผนการให้มีกฎหมาย ว่าด้วยการ
บริหารจังหวัดปกครองตนเอง [ออนไลน์]. คน้เม่ือ 20 ธนัวาคม 2563 จาก 
http://www.lrct.go.th/th/?wpfb_dl=1642 

ช านาญ จนัทร์เรือง. (2555). การกระจายอ านาจไทยก้าวหน้าหรือถอยหลัง : ศึกษากรณีเชียงใหม่ มหานคร. 
กรุงเทพฯ: กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน 

นครินทร์ เมฆไตรรัตน์ และคณะ. (2546). ทิศทางการปกครองท้องถ่ินไทยเปรียบเทียบต่างประเทศ. กรุงเทพฯ: 
วิญญูชน 

เนติพงษ ์วิจิตรเวชการ. (ม.ป.ป.) ประชามติกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการปกครองระบบประชาธิปไตย 
เอกสารวิชาการส่วนบุคคล หัวข้อ: หลักประชาธิปไตย. วิทยาลยัรัฐธรรมนูญ: สถาบนัรัฐธรรมนูญศึกษา 

ภิรมย ์ไชยยนต.์ (2557). การกระจายอ านาจการปกครองท้องถ่ิน: ศึกษากรณีการปกครองตนเองตามเจตนารมณ์
ของประชาชนในระดับจังหวัด. วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 

สถาบนัพระปกเกลา้. (2551). แนวทางพัฒนาความเข้มแขง็ของสภาท้องถ่ิน [ออนไลน]์. คน้เม่ือ 20 ธนัวาคม 2563 
จาก https://www.dinudom.go.th/datacenter/doc_download/a_260214_141622.pdf 

สถาบนัพระปกเกลา้. (2554). การกระจายอ านาจและการปกครองท้องถ่ินญี่ปุ่ น [ออนไลน]์. คน้เม่ือ 20 ธนัวาคม 
2563 จาก http://www.kpi.ac.th/wiki/index.php [2563, 20 ธนัวาคม]. 

ส านกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา. (ม.ป.ป). บทท่ี 6 สาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต้) [ออนไลน]์. คน้เม่ือ                           
18 กรกฎาคม 2564 จาก http://web.krisdika.go.th/data/news/news65.pdf 

ส านกังานคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนทอ้งถ่ิน. (ม.ป.ป.). บทท่ี 3 ประเทศฝร่ังเศส
[ออนไลน์]. คน้เม่ือ 20 ธนัวาคม 2563 จาก : http://www.local.moi.go.th/document%203.pdf  

ส านกังานปฏิรูป. (2554). ข้อเสนอการปฏิรูปโครงสร้างอ านาจ. แนวทางการปฏิรูปประเทศไทย ข้อเสนอต่อ 
พรรคการเมืองและผู้มีสิทธิเลือกตั้ง. กรุงเทพฯ: ส านกังานปฏิรูป. 

อาทิตย ์วงมุสิก. (ม.ป.ป.). ปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมทางการเมืองและการบริหารของ ประชาชน
ในองค์การบริหารส่วนต าบล ก่ึงอ าเภอมะนัง จังหวัดสตูล. สารนิพนธ์รัฐประศาสนศาสตร์มหาบณัฑิต. 
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์. 

 

http://www.dla.go.th/upload/templateOrganize
https://www.mfa.go.th/th/content/5d5bcc2215e39c306000a251?cate=5d5bcb4e15e39c3060006870
http://www.lrct.go.th/th/?wpfb_dl=1642
https://www.dinudom.go.th/datacenter/doc_download/a_260214_141622.pdf
http://web.krisdika.go.th/data/news/news65.pdf
http://www.local.moi.go.th/document%203.pdf


การประชุมวิชาการระดบัชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลยัศรีปทุม ออนไลน์ คร้ังท่ี 16 ประจ าปี 2564 วนัท่ี 28 ตุลาคม 2564 

497 

ปัญหาทางกฎหมายและอุปสรรคในการบังคับใช้พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 
แก้ไขเพิม่เติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 

LEGAL PROBLEMS AND OBSTACLES CONCERNING ON  
THE ENFORCEMENT OF THE FACTORY ACT B.E. 2535  

AMENDMENT (No. 2) B.E. 2562 
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บทคัดย่อ 
วิทยานิพนธ์น้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการบงัคบัใชพ้ระราชบญัญติัโรงงาน พ.ศ. 

2535 แกไ้ขเพ่ิมเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2562 ท่ีมีผลเป็นการลดทอนมาตรการส าคญัในการก ากบัดูแลและมาตรการ
ในการคุม้ครองส่ิงแวดลอ้มของการประกอบกิจการโรงงาน 

จากการศึกษาพบว่า พระราชบญัญติัโรงงาน พ.ศ. 2535 แกไ้ขเพ่ิมเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2562 มาตรา 5           
ได้แก้ไขนิยามค าว่า “โรงงาน” และ “ตั้งโรงงาน” ส่งผลให้โรงงานขนาดเล็กไม่ถือเป็นโรงงานตามกฎหมาย
ดังกล่าว  จึงไม่อยู่ภายใตก้ารก ากับดูแลของกรมโรงงานแต่อยู่ภายใตก้ารก ากับดูแลและความรับผิดชอบของ
องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน นอกจากนั้นยงัมีการปรับปรุงให้ผูป้ระกอบการสามารถก่อสร้างอาคารโรงงานได้
โดยไม่ตอ้งรอให้ไดรั้บใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานเสียก่อน การยกเลิกรูปแบบการต่ออายุใบอนุญาตและ
ก าหนดให้มีรูปแบบการตรวจสอบโรงงานโดยผูต้รวจสอบเอกชน จากมาตรการปรับปรุงกฎหมายดงักล่าวพบว่า
วตัถุประสงค์ของการส่งเสริมการลงทุนอุตสาหกรรมภายในประเทศและการจดัตั้งโรงงานง่ายย่ิงขึ้น แต่พบว่า
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินยงัขาดศกัยภาพดา้นบุคลากรและเทคโนโลยีในการก ากบัดูแลโรงงาน เพราะการควบคุม
กิจการโรงงานตอ้งใชข้อ้มูลทางเทคนิคและเคร่ืองมือเฉพาะ นอกจากนั้น การให้โรงงานสามารถสร้างอาคารได้
โดยไม่ตอ้งรอใบอนุญาตนั้นจะท าให้ส่งผลกระทบตอ่การตรวจสอบมาตรฐานการสร้างโรงงานและไม่เป็นไปตาม
เจตนารมณ์และเง่ือนไขส าคญัในการออกใบอนุญาตเช่นเดียวกบัการยกเลิกรูปแบบการต่ออายใุบอนุญาตประกอบ
กิจการตามมาตรา 14 รวมทั้งการให้ผูต้รวจสอบเอกชนเขา้มาตรวจมาตรฐานการประกอบกิจการโรงงานนั้น                   
จะเป็นการเอ้ือประโยชน์ระหว่างผูต้รวจสอบเอกชนกบัเจา้ของกิจการโรงงานส่งผลกระทบต่อมาตรฐานและ 
ความปลอดภยัในการประกอบกิจการโรงงานและยงัส่งผลกระทบต่อมาตรการในการคุม้ครองส่ิงแวดลอ้ม 

ผูศึ้กษาขอเสนอแนะให้มีองค์กรกลางในรูปแบบของคณะกรรมการสังกดักรมส่งเสริมการปกครอง
ทอ้งถ่ิน ท าหนา้ท่ีก าหนดหลกัเกณฑแ์ละรูปแบบการก ากบัดูแลโรงงานขนาดเลก็ โดยให้กรมโรงงานอุตสาหกรรม
ท าหน้าท่ีเป็นหน่วยงานสนับสนุนหรือหน่วยงานพ่ีเล้ียงดา้นขอ้มูลทางเทคนิค เทคโนโลยีและเคร่ืองมือให้กบั



การประชุมวิชาการระดบัชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลยัศรีปทุม ออนไลน์ คร้ังท่ี 16 ประจ าปี 2564 วนัท่ี 28 ตุลาคม 2564 

498 

คณะกรรมการกลางและองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินทัว่ประเทศ และควรแกไ้ขเพ่ิมเติมมาตรา 21 จ ากดัจ านวน
คร้ังในการขอออกใบอนุญาตและก าหนดให้ผูรั้บโอนใบอนุญาตมีหน้าท่ีจะต้องจัดท ารายงานวิเคราะห์เป็น         
ส่วนหน่ึงในการย่ืนค าร้องขอรับใบอนุญาต นอกจากนั้นตอ้งมีการก าหนดบทบาทหน้าท่ีของผูต้รวจสอบเอกชน
ในกฎหมายล าดบัรอง เพื่อก าหนดโครงสร้าง ขอบเขตอ านาจหน้าท่ี ความรับผิดชอบในทางแพ่ง ทางอาญาและ
ทางปกครอง ส าหรับผูต้รวจสอบเอกชนท่ีจดัท ารายงานการตรวจสอบอนัเป็นเทจ็และรับผลประโยชน์เกินสมควร
จากผูป้ระกอบกิจการโรงงาน 

 
ค าส าคัญ: โรงงาน / ผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม / ผูต้รวจสอบเอกชน 
 

ABSTRACT 
  The purpose of this thesis is to study the issues and obstacles in the implementation of the Factory Act 

B.E. 2535, amendment (No. 2), B.E. 2562, which has the impact of decreasing essential regulatory and 
environmental protection measures in the factory business. 

  The study discovered that Section 5 of the Factory Act (No. 2) B.E. 2562 modifies the definitions of 
"Factory" and "Factory Establishment," resulting in small factories not being deemed factories under the 
aforementioned statute. As a result, it is not under the control and responsibility of the Department of Factory, 
but rather under the Department of Local Administration. Furthermore, modifications have been made to allow 
operators to construct factory structures without first obtaining permission to run a factory. The suspension of 
license renewal and the imposition of a kind of factory audit by private auditors. The modifications to the stated 
law made it simpler to achieve the goals of boosting domestic industry investment and factory establishment. 
However, it was discovered that the Local Administrative Organizations still lacked the people and technological 
ability to monitor the industries since controlling factory operations necessitates specialized technical data and 
instruments. Furthermore, allowing a factory to construct a structure without first obtaining a permit will have an 
impact on the inspection of factory building standards and will not meet the intent and important conditions of 
licensing, as well as a cancellation of the form of business license renewal under Section 14 by allowing private 
auditors to check factory business standards, for example, is advantageous between private auditors and factory 
company owners, which impacts standards and safety in factory operations, as well as environmental protection 
measures. 

  The study suggests establishing a central organization in the form of a committee under the Department 
of Local Administration that is responsible for determining the rules and regulations for small factories by 
allowing the Department of Industrial Works to act as a support or mentoring agency for technical information, 
technology, and tools to the Central Committee and Local Administrative Organization across the country and 
section 21 should be modified to restrict the number of times a license may be awarded and to require the assignee 
to provide an analytical report as part of the license application process. Furthermore, the tasks and responsibilities 
of private auditors must be established in secondary legislation to specify the structure, extent of power, and civil 
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liability. Private auditors who generate fraudulent audit reports and obtain excessive advantages from plant 
owners shall face criminal charges and a court decision. 
 
Keywords: factory, environmental impact, private auditor 
 

1. ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
  ประเทศไทยได้เ ร่ิมมีการตรากฎหมายเก่ียวกับอุตสาหกรรมบังคับใช้เ ป็นคร้ังแรกภายหลัง                               

การเปล่ียนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 ด้วยรัฐเล็งเห็นว่าอุตสาหกรรมมีความส าคัญอย่างย่ิงต่อประเทศ                        
แต่โรงงานอุตสาหกรรมท่ีถูกตั้งขึ้นและประกอบกิจการโดยปราศจากมาตรการควบคุมดูแลอาจส่งผลต่อประเทศ
ทั้งในดา้นเศรษฐกิจและความปลอดภยัของประชาชน จึงมีความจ าเป็นตอ้งตรากฎหมายว่าดว้ยโรงงานขึ้นบงัคบั 
เม่ือพิจารณาเจตนารมณ์กฎหมายโรงงานทุกฉบับตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบนัจะเน้นไปในเร่ืองความส าคญัของ
โรงงานต่อเศรษฐกิจและผลกระทบของโรงงานต่อสังคมในดา้นความปลอดภยั และส่ิงแวดลอ้ม เน้นการควบคุม
อย่างเขม้งวด ต่อมาไดเ้ปล่ียนแนวความคิดจากการควบคุมมาเป็นการก ากบัดูแล เน้นการให้บริการของหน่วยงาน
ราชการในการอนุญาตและการก ากบัดูแลโรงงานให้มีประสิทธิภาพ ปราศจากมาตรการในการป้องกนัและแกไ้ข
ปัญหาส่ิงแวดล้อมท่ีเกิดจากประกอบกิจการโรงงานอย่างชัดเจนและเป็นรูปธรรม ท าให้ปัญหาส่ิงแวดลอ้มท่ี
เกิดขึ้นจากการประกอบกิจการโรงงานดงักล่าวยงัมีอยู่จนถึงปัจจุบนั และต่อมาเม่ือวนัท่ี 30 เมษายน พ.ศ. 2562  
ไดมี้การประกาศใชพ้ระราชบญัญติัโรงงาน (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2562 มีผลเป็นการแกไ้ขค านิยามและบทบญัญติัตาม
พระราชบญัญติัโรงงาน พ.ศ. 2535 ซ่ึงเป็นกฎหมายฉบบัเดิมท่ีใชบ้งัคบั โดยมีเจตนารมณ์เปล่ียนแปลงหลกัเกณฑ์
การควบคุมการประกอบกิจการโรงงานใหม่ ยกเลิกการก าหนดให้มีการต่ออายใุบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน 
และแก้ไขเพ่ิมเติมบทก าหนดโทษ รวมทั้ งปรับปรุงอัตราค่าธรรมเนียม ซ่ึงเป็นการแก้ไขบทบัญญัติตาม
พระราชบญัญติัโรงงานฉบบัเดิม ก่อให้เกิดปัญหาและผลกระทบทางส่ิงแวดลอ้ม กล่าวคือ การยกเลิกนิยามค าว่า 
“โรงงาน” ตามพระราชบญัญติัโรงงาน พ.ศ. 2535 มาตรา 5 ฉบบัเดิม ส่งผลให้โรงงานจ านวนมากไม่อยู่ภายใต้ 
การก ากบัของกฎหมายโรงงานอีกต่อไป และโรงงานขนาดเล็กไม่ถือเป็นโรงงานตามค านิยามในพระราชบญัญติั
โรงงาน พ.ศ. 2535 แกไ้ขเพ่ิมเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2562 โดยกรมโรงงานอุตสาหกรรมไดม้อบหมายหน้าท่ีก ากบั
ดูแลให้แก่องค์ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ซ่ึงประสบปัญหาในเร่ืองการควบคุมกิจการประเภทโรงงานขนาดเล็กท่ีมี
ผลกระทบต่อชุมชน เน่ืองจากการออกข้อบัญญติัท้องถ่ินเป็นไปตามดุลพินิจ ไม่มีมาตรฐานกลางท่ีชัดเจน 
ประกอบกบัการบุคลากรเจา้หนา้ท่ีท่ีมีความรู้ความเช่ียวชาญ ท าให้เกิดช่องทางในการทุจริตระหว่างเจา้หนา้ท่ีของ
รัฐกบัประชาชน (วรวุฒิ เหล่าบา้นคอ้ และคณะ, (2563) หน้า 9) นอกจากน้ีการแกไ้ขนิยามค าว่า “ตั้งโรงงาน”        
ให้หมายความว่าเป็นการตั้งโรงงาน เม่ือไดมี้การน าเคร่ืองจกัรส าหรับประกอบกิจการโรงงาน มาติดตั้งในอาคาร 
สถานท่ี หรือยานพาหนะท่ีจะประกอบกิจการ หรือน าคนงานมาประกอบกิจการโรงงานในกรณีท่ีไม่มีการใช้
เคร่ืองจกัร ยงัอาจก่อเกิดช่องว่างกฎหมายในการก่อสร้างโรงงานโดยไม่ตอ้งรอให้ไดใ้บอนุญาตประกอบกิจการ
โรงงาน ซ่ึงขดัต่อเจตนารมณ์และเง่ือนไขส าคญัในการออกใบอนุญาตตามพระราชบัญญติัน้ี อาจเกิดการลดั
ขั้นตอนการท ารายงานผลกระทบทางส่ิงแวดล้อม ส่งผลให้เป็นการตรวจสอบท่ีมีความหละหลวมและขาด           
การพิจารณาถึงความเหมาะสมของท าเลท่ีตั้งโรงงานอยา่งถ่ีถว้น และผลกระทบอื่น ๆ  ท่ีอาจถูกมองขา้ม (มูลนิธินิติ
ธรรมส่ิงแวดลอ้ม, 2561) การยกเลิกต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการตามมาตรา 14 ซ่ึงตามกฎหมายเดิมตอ้งต่อ
อายใุบอนุญาตทุก 5 ปี ส่งผลให้เป็นการลดบทบาทการตรวจสอบของกรมโรงงาน ท าให้ขาดการตรวจสอบสภาพ
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โรงงาน เคร่ืองจกัร รวมถึงความปลอดภยัต่อส่ิงแวดลอ้ม ท าให้หลกัปฏิบติัตามเง่ือนไขในการออกใบอนุญาต      
ถูกละเลย และการแกไ้ขเพ่ิมเติมมาตรา 21 โดยก าหนดให้กรณีท่ีผูป้ระกอบกิจการซ่ึงขอรับใบอนุญาตประกอบ
กิจการไม่สามารถประกอบกิจการได ้สามารถโอนใบอนุญาตดงักล่าวให้แก่บุคคลอ่ืนได ้ย่อมส่งผลให้การขยาย
โรงงาน เพ่ิมประเภทกิจการ หรือการโอน การเช่า การเช่าซ้ือ และการขายกิจการสามารถท าได้ง่ายย่ิงขึ้น                       
โดยไม่ตอ้งผา่นการตรวจสอบจากเจา้หนา้ท่ี อีกทั้งปรับเปล่ียนให้ผูป้ระกอบการรับรองตนเอง เพ่ิมบทบาทหนา้ท่ี         
ผูต้รวจสอบเอกชนให้เขา้มาด าเนินการแทนเจา้หน้าท่ี ทั้งท่ียงัขาดหลกัเกณฑแ์ละวิธีการในการพิจารณาตรวจสอบ 
และความรับผิดของผูต้รวจสอบเอกชนท่ีชดัเจน (ประสงค ์นรจิตร, (2563) หน้า 25) และการก าหนดบทลงโทษ
ของผูต้รวจสอบเอกชน อตัราโทษจ าคุก 2 ปี และปรับเป็นเงินจ านวน 200,000 บาท กรณีสมรู้ร่วมคิดกบัผูป้ระกอบ
กิจการโรงงานในการรับรองอนัเป็นเทจ็ ไม่สอดคลอ้งและไดสั้ดส่วนกบัความผิดท่ีไดก้ระท า 

 

2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

(1) เพื่อศึกษาความเป็นมาและความส าคญัของปัญหาทางกฎหมายจากการบงัคบัใช้พระราชบญัญติั
โรงงานพ.ศ. 2535 แกไ้ขเพ่ิมเติมโดยพระราชบญัญติัโรงงาน (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2562  

(2) เพื่อศึกษาประวติัความเป็นมา แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวข้องกับการบังคบัใช้กฎหมายโรงงาน 
มาตรการรักษาส่ิงแวดลอ้มอนัเน่ืองมาจากการประกอบกิจการโรงงาน 

(3) เพื่อศึกษามาตรการทางกฎหมายในการก ากับ ดูแล และควบคุมตรวจสอบการประกอบกิจการ
โรงงาน ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ 

(4) เพื่อวิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคในการบงัคบัใชพ้ระราชบญัญติัโรงงาน พ.ศ. 2535 แกไ้ขเพ่ิมเติม 
(ฉบบัที่ 2) พ.ศ. 2562  

(5) เพื่อให้ไดบ้ทสรุปและขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัการก าหนดมาตรการในการแกไ้ขปัญหาการบงัคบัใช้
พระราชบญัญติัโรงงาน พ.ศ. 2535 แกไ้ขเพ่ิมเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2562  

 

3. สมมติฐานของการวิจัย 
 การประกาศใช้พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2562 มีผลเป็น                  
การแกไ้ขบทบญัญติัตามพระราชบญัญติัโรงงาน พ.ศ. 2535 ซ่ึงเป็นกฎหมายเดิมท่ีใช้บงัคบั มีผลกระทบต่อการ
ลดทอนมาตรการส าคญัในการก ากับดูแลการประกอบกิจการโรงงาน ซ่ึงจะก่อความเสียหายอย่างรุนแรงต่อ
ส่ิงแวดลอ้ม สุขภาพ และความปลอดภยัของประชาชนอย่างกวา้งขวาง อีกทั้งยงัขาดนโยบายและมาตรการรองรับ
ท่ีดีส าหรับผลกระทบต่อประชาชนและปัญหาส่ิงแวดล้อมท่ีจะเกิดขึ้นในอนาคต ดังนั้น การปรับปรุงแก้ไข
พระราชบญัญติัโรงงาน พ.ศ. 2535 แกไ้ขเพ่ิมเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2562 จึงตอ้งค านึงถึงมิติดา้นการลงทุนควบคู่ไป
กบัมาตรการทางดา้นส่ิงแวดลอ้มและสิทธิในการมีส่วนร่วมของประชาชน เพ่ือให้การบงัคบัใชพ้ระราชบญัญติั
ดงักล่าวเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ 
 

4. ขอบเขตการศึกษา  
  ขอบเขตดา้นเน้ือหา ไดใ้ชวิ้ธีคน้ควา้จากเอกสารต่าง ๆ  ประกอบดว้ยแนวคิด ทฤษฎี หลกัการกฎหมาย

ของไทย กฎหมายของต่างประเทศ ประเด็นท่ีวิเคราะห์และการวิจยั มุ่งศึกษาถึงสภาพปัญหาและอุปสรรคทาง
กฎหมาย ตลอดจนแนวทางในการปฏิบติับงัคบัใช ้หรือการแกไ้ขเพ่ิมเติมกฎหมายพระราชบญัญติัโรงงาน พ.ศ. 
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2535 แกไ้ขเพ่ิมเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2562 โดยศึกษาจากสภาพปัญหาขอ้เท็จจริงและปัญหาขอ้กฎหมาย โดยมี
เป้าหมายเพื่อก าหนดแนวทาง ตลอดจนมาตรการในการพฒันารูปแบบและการแกไ้ขกฎหมายของพระราชบญัญติั
โรงงาน พ.ศ. 2535 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2562 ให้เหมาะสมกับสถานการณ์การประกอบโรงงานใน
ปัจจุบนั โดยการเก็บขอ้มูลจากการสัมภาษณ์ จ านวน 3 คน ตามวิธีการวิจยัท่ีก าหนดไว ้โดยสัมภาษณ์บุคลากรท่ีมี
ความเก่ียวขอ้งกบัวิธีการปฏิบติัตามพระราชบญัญติัโรงงาน พ.ศ. 2535 แกไ้ขเพ่ิมเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2562 ไดแ้ก่ 
หัวหน้ากลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม ส านักงานอุตสาหกรรมจงัหวดัชลบุรี เจา้หน้าท่ีองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
และอุปนายกสมาคมนกัทรัพยากรมนุษย ์อมตะนคร 

 

5. วิธีการด าเนินการศึกษา 
  การศึกษาไดใ้ช้วิธีคน้ควา้จากเอกสารต่าง  ๆ  (Documentary research) โดยคน้ควา้จากตวับทกฎหมาย 

โดยอาศยัต าราทางกฎหมายต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง วารสารทางกฎหมายและเอกสารอ่ืน บทความต่าง ๆ ทั้งท่ีเป็น
ขอ้เขียนและบทความผา่นในเวบ็ไซต ์(Internet) รวมทั้งกรณีศึกษาตลอดจนขอ้เทจ็จริงตามค าพิพากษาท่ีเก่ียวขอ้ง
ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ เพ่ือให้ไดม้าซ่ึงขอ้สรุปและขอ้เสนอแนวทางในการพฒันาและวิธีแกไ้ขต่อไป 

 

6. ผลการวิจัย  
1. ปัญหาการการยกเลิกนิยามค าว่า “โรงงาน” และค าว่า “ตั้งโรงงาน ตามพระราชบญัญติัโรงงาน พ.ศ. 

2535 ส่งผลให้ผูป้ระกอบการโรงงานสามารถก่อสร้างอาคารโรงงานได้โดยไม่ต้องรอให้ได้รับใบอนุญาต
ประกอบกิจการโรงงาน ซ่ึงขดัต่อเจตนารมณ์ทางกฎหมายและเง่ือนไขส าคญัในการออกใบอนุญาต โรงงานขนาด
เลก็อยูใ่นความรับผิดขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินและไดมี้การน าพระราชบญัญติัการสารธารณสุข พ.ศ. 2535 
และขอ้บญัญติัทอ้งถ่ิน ซ่ึงเป็นกฎหมายท่ีมีความเขม้งวดน้อยกว่าพระราชบญัญติัโรงงานเขา้มาใช้ในการก ากบั
ดูแลแทน ก่อให้เกิดปัญหาและอุปสรรคในการดูแล และตรวจสอบโรงงานขนาดเล็ก และปัญหาเร่ืองการจดัการ
เหตุร าคาญท่ีเกิดขึ้นตามพระราชบญัญติัการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 เม่ือพิจารณาเปรียบเทียบกบักฎหมายของ
สาธารณรัฐฝร่ังเศส พบว่า ในประมวลกฎหมายส่ิงแวดลอ้มของสาธารณรัฐฝร่ังเศส ไดมี้การบญัญติัหลกัเกณฑ์
มอบหมายอ านาจหน้าท่ีในการควบคุมกิจการประเภทโรงงานอุตสาหกรรมขนาดเล็กไปยงัหน่วยงานท้องถ่ิน
เช่นเดียวกบัประเทศไทย แต่การควบคุมกิจการประเภทโรงงานอุตสาหกรรมขนาดเล็กท่ีมีผลกระทบต่อชุมชน
ทอ้งถ่ินในสาธารณรัฐฝร่ังเศส ไดมี้การก าหนดนโยบายดา้นส่ิงแวดลอ้มและก าหนดหน่วยงานท่ีบงัคบัใชก้ฎหมาย
ดา้นส่ิงแวดลอ้ม ตั้งแต่ระดบัทอ้งถ่ินไปจนถึงระดบัประเทศ เน้นรูปแบบการพฒันาท่ีย ัง่ยืน ก าหนดประเภทของ
โรงงาน มีการออกใบอนุญาตด้านส่ิงแวดล้อมส าหรับการจัดตั้งโรงงาน และก าหนดหลกัเกณฑ์รายงานผล           
การด าเนินการต่าง ๆ ในรูปแบบมาตรฐานเดียวกนัทั้งประเทศ ให้อ านาจแก่หน่วยงานทอ้งถ่ินในการจดัตั้งโรงงาน
ตามประเภทเพ่ือป้องกนัส่ิงแวดลอ้ม ออกใบอนุญาตดา้นส่ิงแวดลอ้ม และใชม้าตรการบงัคบัทางปกครอง โดยมี
ศูนยก์ ากับการส่วนภูมิภาคด้านอุตสาหกรรมการวิจัยและส่ิงแวดล้อมท่ีขึ้นกับกระทรวงนิเวศวิทยา พลงังาน         
การพฒันาท่ีย ัง่ยืนและทะเล มีหน้าท่ีรับผิดชอบรับรองดา้นเอกสารทางวิชาการการย่ืนของรับใบอนุญาตดา้น
ส่ิงแวดลอ้ม และตรวจสอบการจดัตั้งโรงงานตามประเภท ในขณะท่ีองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในประเทศไทย 
ไม่มีอ านาจจดัการปัญหาไดโ้ดยเด็ดขาด แต่ตอ้งส่งเร่ืองให้คณะกรรมการเปรียบเทียบคดีจงัหวดัหรือพนักงาน
สอบสวนด าเนินการตามแต่กรณี ส่งผลให้เกิดความล่าชา้  
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2. ปัญหาการคุ้มครองส่ิงแวดลอ้มของการจดัตั้งโรงงาน การแกไ้ขพระราชบญัญติัโรงงาน พ.ศ. 2535       
เป็นการลดบทบาทการตรวจสอบของกรมโรงงาน อาจก่อให้เกิดจาการลดัขั้นตอนการท ารายงานผลกระทบทาง
ส่ิงแวดลอ้มและจ ากดัสิทธิในการมีส่วนร่วมของประชาชน ท าให้ขาดการตรวจสอบผูป้ระกอบกิจการสามารถ
ขยายโรงงาน เพ่ิมประเภทกิจการ หรือการโอน การเช่า การเช่าซ้ือ และการขายกิจการสามารถท าไดง้่ายย่ิงขึ้น 
ส่งเสริมมิติดา้นการลงทุนแต่ลดทอนมาตรการดา้นส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึงเม่ือพิจารณาจากบทบญัญติักฎหมายว่าดว้ย
นโยบายส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2512 ของสหรัฐอเมริกา และกฎหมายว่าด้วยการประเมินผลกระทบ
ส่ิงแวดลอ้มของประเทศแคนาดา พบว่า แมว่้าทั้งสองประเทศจะมีรูปแบบการกลัน่กรองโครงการท่ีตอ้งจดัท าแบบ
ประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้มท่ีแตกต่างกนั แต่ให้ความส าคญัถึงสิทธิในการมีส่วนร่วมของประชาชนคลา้ยคลึง
กนั มีการบญัญติักฎหมายก าหนดหน้าท่ีของหน่วยงานผูรั้บผิดชอบตอ้งจดัให้ประชาชนไดมี้ส่วนร่วม และตอ้ง
เผยแพร่ขอ้มูลท่ีจ าเป็นให้แก่ประชาชนเพ่ือประกอบการตดัสินใจ แตกต่างจากบทบญัญติัตามพระราชบญัญติั
ส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ของประเทศไทย ท่ีก าหนดให้สิทธิในการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในการจดัการส่ิงแวดลอ้ม เฉพาะในชั้นการจดัท ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดลอ้มเท่านั้น 
ดงันั้น ในการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ จึงควรตอ้งท าเพ่ือประโยชน์ของประชาชน โดยการรับฟังเสียงของประชาชน 
ซ่ึงประชาชนในทอ้งถ่ินท่ีมีการท ากิจกรรมหรือโครงการมกัเป็นกลุ่มท่ีมีขอ้มูลของทอ้งถ่ินเก่ียวกบักิจกรรมหรือ
โครงการนั้นเป็นอย่างดี เพราะอาศยัอยู่ในพ้ืนท่ีนั้นเป็นเวลานาน ขอ้มูลดงักล่าวจะเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงาน
หรือบุคคลท่ีท าการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม และท าให้เกิดความโปร่งใสในการประเมินผลกระทบ
ส่ิงแวดลอ้ม อีกทั้ง รูปแบบของการมีส่วนร่วมของประชาชนควรจะมีความแตกต่างกนัไปในแต่ละประเภท ชนิด
ของกิจกรรมหรือโครงการ 

3. ปัญหาการยกเลิกต่ออายุใบอนุญาตการประกอบกิจการโรงงาน  ท าให้ขาดการตรวจสอบสภาพ
โรงงาน เคร่ืองจกัร รวมถึงความปลอดภยัต่อส่ิงแวดลอ้ม ท าให้หลกัปฏิบติัตามเง่ือนไขในการออกใบอนุญาต        
ถูกละเลย และหากโรงงานดงักล่าวมีปัญหา ไม่อยู่ในสภาพปลอดภยั ก็จะไม่ไดรั้บการแกไ้ข  และการก าหนด
หลกัเกณฑ์ให้ผูป้ระกอบกิจการสามารถโอนใบอนุญาตประกอบกิจการได ้กรณีท่ีไม่สามารถเร่ิมประกอบกิจการ
ไดใ้นทนัที ยอ่มส่งผลให้ผูป้ระกอบกิจการอาศยัช่องว่างของการก าหนดหลกัเกณฑด์งักล่าว สามารถขยายโรงงาน 
เพ่ิมประเภทกิจการ หรือการโอน การเช่า การเช่าซ้ือ และการขายกิจการสามารถท าไดง้่ายขึ้น โดยไม่ตอ้งผ่าน       
การตรวจสอบจากเจา้หน้าท่ี และไม่มีการตรวจสอบสภาพแวดลอ้มและความปลอดภยัของสถานประกอบการ                           
เม่ือพิจารณาเปรียบเทียบกบักฎหมายส่ิงแวดลอ้มของสหพนัธรัฐมาเลเซีย ตามพระราชบญัญติัคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม 
ค.ศ. 1974 ไดมี้การบญัญติัถึงหนา้ท่ีของผูป้ระกอบกิจการ ท่ีจะตอ้งจดัท ารายงานวิเคราะห์สภาพเบ้ืองตน้ของพ้ืนท่ี 
ตลอดจนผลกระทบท่ีเกิดขึ้นต่อสภาพแวดลอ้มและประชาชนท่ีพกัอาศยัอยู่ในบริเวณใกลเ้คียงอนัเน่ืองมาจาก         
การประกอบกิจการโดยปกติทัว่ไป และมาตรการชดใช้ค่าเสียหาย ซ่ึงในรายงานดงักล่าวจะตอ้งมีการประเมิน
ความเส่ียงท่ีเก่ียวขอ้งกบัอุบติัเหตุท่ีไม่พบโดยทัว่ไป เป็นส่วนหน่ึงในการย่ืนค าร้องขอรับใบอนุญาตประกอบ
กิจการดังกล่าว แตกต่างจากประเทศไทยท่ียงัไม่มีการก าหนดมาตรการป้องกันและตรวจสอบผลกระทบ
ส่ิงแวดลอ้มท่ีอาจจะเกิดขึ้นจากการประกอบกิจการของเอกชน 

4. ปัญหาการก าหนดอ านาจหนา้ท่ีและบทลงโทษของผูต้รวจสอบเอกชนท่ียงัขาดมาตรการหรือกฎหมาย
ล าดบัรองอื่นใดมารองรับการปฏิบติัหนา้ท่ีของผูต้รวจสอบเอกชน ส่งผลให้ในปัจจุบนัยงัไม่มีผูต้รวจสอบเอกชน 
อ านาจหน้าท่ีในการตรวจสอบโรงงานยงัอยู่ในความรับผิดชอบเจ้าหน้าท่ีกรมโรงงาน หรือเจ้าหน้าท่ีของ
ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัด กรณีโรงงานท่ีตั้ งอยู่ในต่างจังหวัด และการก าหนดบทลงโทษจ าคุกของ                        
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ผูต้รวจสอบเอกชนไม่สอดคลอ้งและไดสั้ดส่วนกบัความผิดท่ีไดก้ระท า เน่ืองจากไม่ใช่การกระท าความผิดท่ีมี
ลกัษณะเป็นการประทุษร้ายกระท าต่อเน้ือตัวร่างกายของบุคคลอ่ืน หรือเป็นการกระท าความผิดอนัน่าจะเป็น
อนัตรายแก่สังคมส่วนรวม การก าหนดบทลงโทษในลกัษณะดงักล่าวไม่สามารถแกปั้ญหาส่ิงแวดลอ้มท่ีเกิดขึ้นได ้
เม่ือพิจารณาเปรียบเทียบกบัพระราชบญัญติัคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม ค.ศ. 1974 ของสหพนัธรัฐมาเลเซีย และนโยบาย
ดา้นส่ิงแวดลอ้มของสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ พบว่าทั้งสองประเทศยงัคงมีการก าหนดโทษทางอาญาส าหรับความผดิ
ของผูต้รวจสอบเอกชนไวใ้นรูปแบบของโทษปรับในทางอาญาต่อการกระท าอนัเป็นการฝ่าฝืนบทบญัญติัตาม
กฎหมายและโทษทางปกครอง และไม่มีการก าหนดบทลงโทษจ าคุกผูต้รวจสอบเอกชนส าหรับการกระท า
ความผิดดงักล่าว และเม่ือพิจารณาจากบทบญัญติัตามประมวลกฎหมายอาญาของไทย พบว่า ไดมี้การบญัญติัไวใ้น
มาตรา 137 มาตรา 262 และมาตรา 267 ซ่ึงเป็นหลกัการลงโทษท่ีเก่ียวขอ้งกบัความเทจ็ทั้งส้ิน แต่เน่ืองจากลกัษณะ
การกระท าความผิดของผูต้รวจสอบเอกชน เป็นเร่ืองยากในการพิสูจน์ให้เห็นเจตนาท่ีมุ่งหมายกระท าความผิดและ
เจตนาทุจริต จึงไม่ควรน าบทบญัญติัตามประมวลกฎหมายอาญาดงักล่าวมาปรับใช้ในการลงโทษผูต้รวจสอบ
เอกชนไดโ้ดยตรง แต่ควรปรับบทลงโทษให้เหมาะสมกบัสภาพปัญหาส่ิงแวดลอ้มในปัจจุบนั เพ่ิมบทลงโทษใน
หมวดเฉพาะบทลงโทษท่ีเป็นโทษปรับในทางอาญา  

 

7. อภิปรายผล 

จากการศึกษา “ปัญหาทางกฎหมายและอุปสรรคในการบงัคบัใช้พระราชบัญญติัโรงงาน พ.ศ. 2535 
แกไ้ขเพ่ิมเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2562 ถือว่าเป็นการเปล่ียนแปลงคร้ังส าคญัเก่ียวกบักฎหมายโรงงานอุตสาหกรรม 
เม่ือพิจารณาถึงความเป็นมาในการตราพระราชบญัญติัโรงงานตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบนั จะเห็นไดว่้า โดยทัว่ไป
เจตนารมณ์พระราชบญัญติัโรงงานทุกฉบบัจะเนน้ไปในเร่ืองความส าคญัของโรงงานต่อเศรษฐกิจและผลกระทบ
ของโรงงานต่อสังคมในดา้นความปลอดภยั และส่ิงแวดลอ้ม เน้นการควบคุมโรงงานอยา่งเขม้งวด และมีการเพ่ิม
โทษแก่ผูก้ระท าความผิดไวสู้ง ซ่ึงต่อมาไดเ้ปล่ียนแนวความคิดจากการควบคุมมาเป็นการก ากบัดูแล แต่เน่ืองจาก
พระราชบญัญติัโรงงาน พ.ศ. 2535 ไดมี้บงัคบัใช้มาเป็นเวลานาน การประกาศใช้พระราชบญัญติัโรงงาน พ.ศ. 
2535 แกไ้ขเพ่ิมเติมฉบบัท่ี 2 พ.ศ. 2562 จึงเป็นการแกไ้ขเพ่ิมเติมบทบญัญติัของพระราชบญัญติัโรงงาน พ.ศ. 2535          
ท่ีมีความส าคัญอย่างย่ิง เพ่ือให้สอดคล้องและส่งเสริมในมิติทางด้านการลงทุนแต่ลดทอนมาตรการทาง              
ด้านส่ิงแวดล้อม ซ่ึงการประกาศใช้กฎหมายโดยขาดมาตรการรองรับท่ีดีย่อมมีความเส่ียงท่ีจะเกิดผลกระทบ
ส่ิงแวดล้อมและประชาชน ดังนั้น พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2562             
จึงจ าเป็นตอ้งมีการปรับปรุงและแกไ้ขบทบญัญติับางประการในพระราชบญัญติัดงักล่าว โดยให้ความส าคญัทั้งใน
มิติดา้นการลงทุนและมาตรการทางดา้นส่ิงแวดลอ้ม ควบคู่กนัไปกบัการก ากบัดูแลการประกอบกิจการโรงงาน 
รวมไปถึงกิจการขนาดเล็กท่ีอยูใ่นความรับผิดชอบขององคป์กครองส่วนทอ้งถ่ิน การรับรองและคุม้ครองสิทธิใน
การมีส่วนร่วมทางดา้นส่ิงแวดลอ้มของประชาชน ตลอดจนการก าหนดรายละเอียดอ านาจหนา้ท่ีของผูต้รวจสอบ
เอกชนให้มีความชดัเจนและเป็นรูปธรรม จึงจะสามารถแกไ้ขปัญหาและอุปสรรคในการบงัคบัใชพ้ระราชบญัญติั
ดงักล่าวไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  
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8. ข้อเสนอแนะ 
 จากการวิเคราะห์ปัญหาทางกฎหมายและอุปสรรคในการบงัคบัใช้พระราชบญัญติัโรงงาน พ.ศ.2535 
แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2562 ผูเ้ขียนจึงมีข้อเสนอแนะในเร่ืองท่ีเก่ียวข้องกับการแก้ไขปัญหาดงักล่าว 
ต่อไปน้ี 
 1) ในการควบคุมดูแลการประกอบกิจการโรงงานขนาดเล็ก ซ่ึงอยู่ในความรับผิดชอบขององค์กร
ปกครองทอ้งถ่ิน จึงควรก าหนดให้มีองคก์รกลาง ในรูปแบบของคณะกรรมการสังกดักรมส่งเสริมการปกครอง
ทอ้งถ่ินท าหน้าท่ีก าหนดหลกัเกณฑ์และรูปแบบการก ากบัดูแลโรงงานขนาดเล็กภายใตก้ารสนับสนุนจากกรม
โรงงานอุตสาหกรรม  

2) ควรแกไ้ขค านิยามตามมาตรา 5 ค  าว่า “ตั้งโรงงาน” ให้มีความหมายครอบคลุมตั้งแต่การก่อสร้าง
อาคารเพ่ือการติดตั้งเคร่ืองจกัร จ ากดัการยื่นขอรับใบอนุญาตของผูป้ระกอบกิจการแต่ละราย และก าหนดเง่ือนไข 
ให้ประกอบกิจการตอ้งย่ืนแสดงรายละเอียดการก่อสร้างอาคารและการด าเนินการกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งก่อนท่ี
จะมีการน าเคร่ืองจกัรเขา้ไปติดตั้งในอาคาร ทั้งน้ี ตอ้งแสดงหลกัฐานอย่างเพียงพอว่าไดป้ฏิบติัตามเง่ือนไขท่ี
กฎหมายก าหนด มีการก าหนดมาตรการท่ีจะด าเนินการเพ่ือป้องกันหรือควบคุมผลกระทบท่ีจะเกิดขึ้นต่อ
ส่ิงแวดลอ้มรวมเขา้ไวใ้นการออกแบบ การก่อสร้าง และการด าเนินกิจการต่าง ๆ ของโรงงาน 

3) การต่ออายุใบอนุญาตการประกอบกิจการโรงงาน ไม่ควรมีการผูกขาดโดยการก าหนดให้มีการออก
ใบอนุญาตเพียงคร้ังเดียว ควรน าบทบญัญติัตามมาตรา 14 และมาตรา 15 แห่งพระราชบญัญติัโรงงาน พ.ศ. 2535 
ฉบบัเดิมกลบัมาปรับใช ้และก าหนดให้การตรวจสอบและรับรองของผูต้รวจสอบเอกชนเป็นส่วนหน่ึงของการต่อ
อายุใบอนุญาตให้ประกอบกิจการ โดยการเพ่ิมเติมบทบญัญติัตามมาตรา 15 เดิม เพื่อสอดคลอ้งกบัการก าหนด
อ านาจหน้าท่ีของผูต้รวจสอบเอกชน และในเร่ืองการโอนใบอนุญาตประกอบกิจการ ควรมีการแกไ้ขเพ่ิมเติม
บทบญัญติัตามมาตรา 21 โดยก าหนดจ านวนคร้ังสูงสุดในการยื่นค าขอออกใบอนุญาตของผูป้ระกอบการและ
ก าหนดให้ผูรั้บโอนใบอนุญาตดังกล่าวมีหน้าท่ีจะต้องจดัท ารายงานวิเคราะห์สภาพเบ้ืองต้นของผลกระทบท่ี
สภาพแวดลอ้มเกิดขึ้นจากการประกอบกิจการโดยปกติทัว่ไป และจดัให้มีมาตรการชดใช้ค่าเสียหาย ตลอดจน
ประเมินความเส่ียงท่ีเก่ียวขอ้งกบัอุบติัเหตุท่ีไม่พบโดยทัว่ไป เป็นส่วนหน่ึงในการยื่นค าร้องขอรับโอนใบอนุญาต 

4) การก าหนดอ านาจหน้าท่ีและบทลงโทษของผูต้รวจสอบเอกชน ควรออกกฎหมายล าดับรองใน
รูปแบบของกฎกระทรวงว่าดว้ยหลกัเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขในการขอรับและออกใบอนุญาตตรวจสอบหรือ
รับรองการต่ออายุและการอนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาตตรวจสอบและรับรอง ตลอดจนการขอรับและออก
ใบอนุญาตสอบหรือรับรองของผูต้รวจสอบเอกชน และประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เร่ืองการก าหนดแบบค า
ขอต่าง ๆ ให้มีความชัดเจนและเป็นรูปธรรม  เพ่ิมมาตรการในการลงโทษส าหรับผูต้รวจสอบเอกชนท่ีจดัท า
รายงานการตรวจสอบอนัเป็นเทจ็โดยอา้งอิงบทลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา ไวใ้นพระราชบญัญติัโรงงาน 
พ.ศ. 2535 แกไ้ขเพ่ิมเติม(ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2562 ในลกัษณะโทษปรับในทางอาญา โดยพิจารณาอตัราโทษปรับตาม
มูลค่าความเสียหายท่ีเกิดขึ้นกบัส่ิงแวดลอ้มจากการจดัท ารายงานอนัเป็นเท็จดงักล่าว และควรเพ่ิมรายละเอียด
เก่ียวกบัการจดัท ารายงานท่ีเป็นเท็จไวใ้นพระราชบญัญติัโรงงาน พ.ศ. 2535 แกไ้ขเพ่ิมเติม(ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2562 
เพื่อสะดวกต่อการปรับบทลงโทษผูต้รวจสอบเอกชนท่ีกระท าความผิดและเพื่อความถูกตอ้งชดัเจนในการลงโทษ 
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9. กติติกรรมประกาศ 
วิทยานิพนธ์เล่มน้ีส าเร็จลุล่วงไปไดด้ว้ยความเมตตาย่ิงของรองศาสตราจารย ์ดร. อนนัต์ เพียรวฒันะกุล

ชยั อาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ผูถ่้ายทอดความรู้ให้แก่ผูเ้ขียน เสนอแนะแนวทาง ตลอดจนช่วยแกไ้ขเพ่ิมเติมให้  
การศึกษาวิจยัส าเร็จสมบูรณ์ และขอขอบพระคุณ รองศาสตราจารย ์ดร.ภูมิ  โชคเหมาะ ประธานกรรมการสอบ
วิทยานิพนธ์ รองศาสตราจารย ์ดร.สุระทิน  ชัยทองค า และ ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.เกรียงศกัด์ิ  พินทุสรศรี  
กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ท่ีกรุณาช้ีแนะแนวทางแกไ้ขท่ีเป็นประโยชน์ต่อการท าวิจยั 
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บทคัดย่อ 
 เ น่ืองจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโควิด 19 ในประเทศตั้ งแต่ปลายปี                          
พ.ศ. 2562 ถึงปัจจุบนั ส่งผลกระทบทางเศรษฐกิจอย่างรุนแรงเน่ืองจากประชาชนส่วนหน่ึงไม่สามารถประกอบ
อาชีพได ้ลูกจา้งส่วนหน่ึงถูกเลิกจา้งขาดรายได ้ท าให้ความสามารถในการหารายไดข้องประชาชนท่ีเคยมีอยูล่ดลง 
ปัญหาการจองซ้ืออสังหาริมทรัพยท่ี์อยู่อาศยัเป็นปัญหาหน่ึงของผูจ้ะซ้ือท่ีจองซ้ืออสังหาริมทรัพยไ์วก่้อนเกิด
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคดงักล่าว เม่ือเกิดสถานการณ์ความสามารถในการหารายได้ของผูจ้ะซ้ือกลบั
ลดหรือยุติลง ท าให้เครดิตบูโรไม่น่าเช่ือถือ สถาบนัการเงินจึงไม่ปล่อยสินเช่ือให้ ผลกระทบท่ีตามมาคือผูจ้ะซ้ือ
ไม่สามารถท าสัญญาซ้ือขายและรับโอนอสังหาริมทรัพยจ์ากผูจ้ะขายได ้ผูจ้ะขายจึงริบเงินมดัจ าและเงินดาวน์
ทั้งหมดของผูจ้ะซ้ือท่ีช าระไวอ้นัเป็นการซ ้ าเติมปัญหาให้แก่ผูจ้ะซ้ือ เกิดขอ้พิพาทร้องเรียนต่อหน่วยงานของรัฐ
และมีการน าขอ้พิพาทเป็นคดีขึ้นสู่ศาลจ านวนมากในปัญหาว่า ผูจ้ะขายมีสิทธิริบเงินมดัจ าและเงินดาวน์ทั้งหมด
ของผูจ้ะซ้ือได้หรือไม่ พิจารณาผลการศึกษาพบว่า เม่ือผูจ้ะซ้ือผิดสัญญา ผูจ้ะขายมีสิทธิริบเงินมัดจ าไดท้นัที
เท่านั้น ส่วนเงินดาวน์ท่ีผูจ้ะซ้ือช าระไปนั้น แมใ้นสัญญาจะซ้ือจะขายจะมีขอ้ตกลงให้ริบได ้ผูจ้ะขายก็จะริบไปเสีย
ทั้งหมดไม่ไดเ้น่ืองจากขอ้ตกลงดงักล่าวมีลกัษณะเป็นเบ้ียปรับ 
 
ค าส าคัญ: ริบมดัจ า เงินดาวน์ สัญญาจะซ้ือจะขาย 
  

ABSTRACT 
 Due to the epidemic situation of COVID-19 in the country from the end of 2019 to the present, it has 
severely affected the economy because some people are unable to work, some of the employees were terminated 
without income.  The ability to earn income of the people that used to be reduced.  The problem of purchasing 
residential real estate is one of the problems of buyers who have subscribed to real estate before the epidemic 
situation. When a situation arises, the ability to earn money of the buyer decreases or ceases, make credit bureaus 
unreliable. Therefore, financial institutions do not give credit. The consequence is that the buyer cannot enter into 
a contract to purchase and accept the transfer of real estate from the seller.  The seller therefore forfeited all the 
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deposit and down payment of the buyer who paid, which aggravated the problem for the buyer. A complaint has 
been filed with government agencies and a number of disputes have been brought to court on the issue of the 
seller has the right to forfeit all the deposit and down payment of the buyer or not. Considering the results of the 
study, it was found that when the buyer breaches the contract the seller has the right to forfeit the deposit 
immediately.  As for the down payment that the buyer will pay for it even in the contract to buy and sell there is 
an agreement to forfeit.  The seller will not be able to forfeit all because the agreement is in the nature of a fine 
penalty. 
 
Keywords: deposit, down payment, contract to buy and sell 
 

1. ความเป็นมาและสภาพปัญหา 
 เ น่ืองจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโควิด 19 ในประเทศตั้ งแต่ปลายปี                          
พ.ศ. 2562 ถึงปัจจุบนั เป็นเหตุให้รัฐประกาศใชม้าตรการต่าง ๆ มาบงัคบัประชาชนให้หยดุการเดินทางไปมาหาสู่
กนัเป็นระยะเวลานานอยูห่ลายคร้ังเพ่ือหยดุย ั้งและควบคุมการแพร่ระบาดของเช้ือโรคดงักล่าวให้อยูใ่นวงจ ากดั มี
ผูป้ระกอบกิจการบางส่วนตอ้งหยุดประกอบกิจการ ผูป้ระกอบวิชาชีพบางส่วนตอ้งหยุดงาน ส่งผลกระทบทาง
เศรษฐกิจอย่างรุนแรงเน่ืองจากประชาชนส่วนหน่ึงไม่สามารถประกอบอาชีพได ้ลูกจา้งส่วนหน่ึงถูกเลิกจา้งขาด
รายไดใ้นการครองชีพตนเองและครอบครัว หน้ีสินครัวเรือนต่าง ๆ ท่ีก่อไวก่้อนเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดก็
เพ่ิมพูนสูงขึ้นจนไม่สามารถหาเงินมาช าระหน้ีได ้แมจ้ะไดรั้บเงินเยียวยาท่ีรัฐจ่ายชดเชยให้ก็ไม่อาจไดอ้ย่างทัว่ถึง
และไม่เพียงพอแก่การครองชีพ 
 ปัญหาท่ีเกิดขึ้นจากสถานการณ์ดงักล่าวส่งผลกระทบต่อความสามารถในการหารายไดข้องประชาชน 
น ามาสู่ปัญหาส าหรับผูจ้องซ้ืออสังหาริมทรัพยท่ี์อยูอ่าศยั เน่ืองจากก่อนเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติด
เช้ือไวรัสโควิด 19 ผูจ้ะซ้ือจ านวนมากไดต้กลงใจท่ีจะซ้ือท่ีอยู่อาศยัโดยมีการวางเงินมดัจ า ท าสัญญาจะซ้ือขาย 
และผอ่นช าระเงินดาวน์ให้แก่ผูจ้ะขายอสังหาริมทรัพยโ์ครงการท่ีอยูอ่าศยัต่าง ๆ ไปแลว้ คร้ันเม่ือผูจ้ะขายก่อสร้าง
อสังหาริมทรัพยแ์ลว้เสร็จพร้อมท่ีจะโอนกรรมสิทธ์ิตามสัญญาจะซ้ือจะขาย ผูจ้ะซ้ือบางส่วนกลบัไม่สามารถรับ
โอนกรรมสิทธ์ิไดเ้พราะค าขอกูย้ืมเงินสินเช่ือเพ่ือซ้ือท่ีอยู่อาศยัจากสถาบนัการเงินไม่ไดรั้บการอนุมติั เน่ืองจาก              
ผูจ้ะซ้ือซ่ึงเคยมีรายไดจ้ากการประกอบกิจการหรือจากการประกอบวิชาชีพตอ้งหยุดกิจการหรือหยุดงานหรือ                  
ถูกเลิกจา้ง ท าให้แหล่งท่ีมาของรายไดส้ะดุดหยุดลง ความสามารถในการช าระหน้ีรวมทั้งขอ้มูลเก่ียวกบัประวติั
การช าระหน้ีหรือเครดิตบูโร (credit-bureau) ของผูจ้ะซ้ือไม่น่าเช่ือถือ สถาบนัการเงินจึงไม่ปล่อยสินเช่ือให้ตามท่ี
คาดการณ์ไว ้ผลกระทบท าให้ผูจ้ะซ้ือไม่สามารถท าสัญญาซ้ือขายอสังหาริมทรัพยแ์ละรับโอนท่ีอยู่อาศยัไดเ้ป็น
เหตุให้ผูจ้ะขายริบเงินมดัจ าและเงินดาวน์ทั้งหมดท่ีผูจ้ะซ้ือไดช้ าระไปก่อนหนา้นั้น และแมเ้จรจาต่อรองเพื่อขอคืน
เงิน ผูจ้ะขายส่วนใหญ่มกัปฏิเสธไม่ยอมคืนเงินมดัจ าและเงินดาวน์ให้แก่ผูจ้ะซ้ือโดยอา้งว่าผูจ้ะซ้ือมีหน้าท่ีตอ้ง
พิจารณาความสามารถในการช าระหน้ีของตนเองก่อนจะซ้ือ เม่ือเขา้ท าสัญญาแลว้ไม่สามารถหาเงินมาช าระเพื่อ
รับโอนกรรมสิทธ์ิไดต้ามสัญญาจะซ้ือจะขายผูจ้ะซ้ือก็เป็นฝ่ายท่ีผิดสัญญาเอง ทั้งการท่ีผูจ้ะซ้ือวางมดัจ าและเขา้ท า
สัญญาจะซ้ือจะขายย่อมเป็นการตดัโอกาสของผูจ้ะขายท่ีจะน าอสังหาริมทรัพยน์ั้นไปเสนอขายให้แก่ผูจ้ะซ้ือ             
รายอ่ืนไดอี้ก ผูจ้ะซ้ือบางรายก็เก็งก าไรโดยวิธีวางเงินมดัจ าเพ่ือจองซ้ืออสังหาริมทรัพยไ์วห้ลายห้องหรือหลาย
หลงัเพื่อขายต่อเอาก าไร เม่ือขายต่อเอาก าไรไม่ได ้รับโอนก็ไม่ได ้ผูจ้ะซ้ือก็เป็นฝ่ายผิดสัญญา ผูจ้ะขายย่อมมีสิทธิ
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ท่ีจะริบเงินมดัจ าและเงินดาวน์ทั้งหมดไดต้ามสัญญาจะซ้ือจะขาย การเจรจาขอคืนเงินจึงตอ้งยติุลง เหตุดงักล่าวจึง
ไดมี้การน าเร่ืองไปร้องเรียนต่อส านกังานคณะกรรมการคุม้ครองผูบ้ริโภค (สคบ.) บางส่วนก็น าคดีไปฟ้องร้องต่อ
ศาลเพื่อเรียกเงินคืน ผูจ้ะซ้ือบางส่วนท่ีไม่รู้กฎหมายก็ตอ้งจ ายอมปล่อยให้ผูจ้ะขายริบเงินไปเพราะเห็นว่าในสัญญา
จะซ้ือจะขายซ่ึงผูจ้ะขายเป็นฝ่ายร่างสัญญาขึ้นมานั้นส่วนใหญ่จะเขียนไวช้ัดแจง้ว่า ในกรณีท่ีผูจ้ะซ้ือผิดสัญญา                
ผูจ้ะขายมีสิทธิรับมัดจ าและเงินดาวน์ท่ีผ่อนช าระมาแล้วทั้งหมดได้ จากปัญหาดังกล่าวนั้นน ามาสู่การศึกษา
เก่ียวกบัการริบเงินมดัจ าและเงินดาวน์ในกรณีจะซ้ือขายอสังหาริมทรัพยโ์ดยการขอสินเช่ือจากสถาบนัการเงิน 
 

2. ข้อตกลงเงินจองและเงินดาวน์ในสัญญาจะซ้ือจะขาย 
 ในทางปฏิบติัโดยทัว่ไป โครงการก่อสร้างหมู่บา้นจดัสรรหรือโครงการก่อสร้างคอนโดมิเนียมห้องชุดท่ี
อยู่อาศัยนั้นต้องใช้เงินลงทุนสูง เจ้าของโครงการส่วนใหญ่ไม่มีเงินลงทุนของตนเองเพียงพอท่ีจะก่อสร้าง
โครงการไดท้ั้งหมด จ าเป็นตอ้งอาศยัการกูยื้มเงินจากสถาบนัการเงินส่วนหน่ึง และอีกส่วนหน่ึงก็ไดม้าจากการช้ี
ชวนเสนอขายโครงการก่อสร้างอสังหาริมทรัพยแ์ก่ประชาชนทัว่ไปให้สามารถเขา้มาจองซ้ือห้องชุดหรือแปลง
ท่ีดินปลูกสร้างบา้นในโครงการได ้เม่ือลูกคา้ท่ีตอ้งการท่ีอยูอ่าศยัก็สามารถเลือกจองซ้ือไดโ้ดยส ารวจท าเลแผนผงั
ท่ีตั้งโครงการ ห้องพกัตวัอย่างหรือบา้นตวัอย่าง ตรวจสอบขอ้มูล ราคา รายละเอียด ขอ้ก าหนดเง่ือนไขต่าง ๆ 
เก่ียวกบัท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้าง รวมถึงการประเมินความสามารถของตนเองว่ามีรายไดเ้พียงพอท่ีจะผ่อนช าระ
สินเช่ือสถาบนัการเงินไดห้รือไม่ เน่ืองจากการซ้ือขายอสังหาริมทรัพยมี์ราคาสูง ผูจ้ะซ้ือส่วนใหญ่ก็ไม่มีเงินสด
เพียงพอท่ีจะช าระราคาไดท้ั้งหมดเช่นกนั จ าเป็นตอ้งขอสินเช่ือจากสถาบนัการเงินมาซ้ือ เม่ือผูจ้ะซ้ือพึงพอใจและ
ตัดสินใจซ้ือห้องชุดหรือแปลงท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างแล้ว ผู ้จะขายก็จะขอให้ผู ้จะซ้ือวางเงินจองซ้ือ
อสังหาริมทรัพยท่ี์ตกลงใจเลือกซ้ือไวน้ั้นจ านวนหน่ึงเพื่อล็อกแปลงหรือห้องชุดท่ีจองซ้ือไวแ้ละเพื่อเป็นประกนั
ว่าผูจ้ะซ้ือจะมาท าสัญญาจะซ้ือจะขายเป็นหนังสือกบัผูจ้ะขายอีกคร้ังหน่ึง โดยผูจ้ะขายจะออกใบเสร็จรับเงิน              
จองซ้ือให้แก่ผูจ้ะซ้ือและมีขอ้ตกลงเบ้ืองตน้ว่าผูจ้ะซ้ือจะมาท าสัญญาจะซ้ือจะขายกบัผูจ้ะขายภายในเวลาท่ีก าหนด 
ซ่ึงส่วนใหญ่จะก าหนดระยะเวลากันไว้ประมาณ 7 วัน ถึง 15 ว ัน เงินท่ีผู ้จะซ้ือช าระไปในส่วนน้ีเรียกว่า                   
“เงินจอง” 
 หลงัจากผูจ้ะซ้ือช าระเงินจองไปแลว้ เม่ือถึงวนันดัท าสัญญาผูจ้ะซ้ือจะตอ้งมาท าสัญญาจะซ้ือจะขายเป็น
หนงัสือกบัผูจ้ะขายภายในก าหนดท่ีตกลงกนัไว ้หากผูจ้ะซ้ือเปล่ียนใจไม่มาท าสัญญาไม่ว่าดว้ยเหตุใด ๆ ก็อาจถูก
ผูจ้ะขายริบเงินจองท่ีช าระไวน้ั้นได ้ในการท าสัญญาจะซ้ือจะขายส่วนใหญ่ผูจ้ะขายจะก าหนดให้ผูจ้ะซ้ือตอ้งน า
เงินอีกจ านวนหน่ึงมาช าระในวนัท าสัญญาดว้ย และในสัญญาก็จะก าหนดงวดเงินอีกจ านวนหน่ึงท่ีผูจ้ะซ้ือจะตอ้ง
ทยอยผอ่นช าระเป็นงวด ๆ รายเดือนในระหว่างท่ีผูจ้ะขายด าเนินการก่อสร้างโครงการโดยเฉพาะคอนโดมิเนียมซ่ึง
ตอ้งใชเ้วลาในการก่อสร้างค่อนขา้งนาน 2 ถึง 3 ปี ท าให้ผูจ้ะซ้ือมีระยะเวลาในการผอ่นช าระเงินงวดยาวนานตาม
ระยะเวลาการก่อสร้างไปดว้ย เงินท่ีผูจ้ะซ้ือช าระไปในส่วนน้ีเรียกว่า “เงินดาวน์” ซ่ึงถือว่าเงินดาวน์ท่ีจ่ายไปน้ีเป็น
ส่วนหน่ึงของการช าระราคาอสังหาริมทรัพย ์
 นอกจากน้ีในสัญญาจะซ้ือจะขายผูจ้ะซ้ือมกัจะก าหนดเง่ือนไขกรณีผิดสัญญา หากผูจ้ะขายเป็นฝ่ายผิด
สัญญาไม่ก่อสร้าง หรือไม่สามารถส่งมอบไดภ้ายในก าหนดเวลาท่ีระบุไวใ้นสัญญาจะซ้ือจะขาย หรือการก่อสร้าง
ผิดแบบตามท่ีตกลงกนัไว ้หรือผูจ้ะขายผิดสัญญาขอ้หน่ึงขอ้ใดอนัเป็นสาระส าคญั เป็นตน้ ผูจ้ะซ้ือมีสิทธิเลิก
สัญญาโดยผูจ้ะขายจะต้องคืนเงินจองและเงินดาวน์ทั้งหมดให้แก่ผูจ้ะซ้ือและอาจต้องรับผิดใช้เบ้ียปรับเป็น
ค่าเสียหายตามท่ีระบุไวใ้นสัญญาจะซ้ือจะขายดว้ย แต่ถา้ผูจ้ะซ้ือเป็นฝ่ายผิดสัญญา เช่น เม่ือวางเงินจองแลว้ผูจ้ะซ้ือ
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ไม่มาท าสัญญาจะซ้ือจะขายภายในก าหนดเวลาตามท่ีตกลง หรือผูจ้ะซ้ือไม่ช าระเงินดาวน์หรือช าระเพียงบางส่วน
หรือต่อมาไม่สามารถท่ีจะช าระเงินดาวน์ไดอ้ีก หรือปฏิบติัผิดสัญญาขอ้หน่ึงขอ้ใดอนัเป็นสาระส าคญั ผูจ้ะขายมี
สิทธิเลิกสัญญาและริบเอาเงินจองกบัเงินดาวน์ท่ีช าระไวท้ั้งหมด โดยเฉพาะอยา่งย่ิง กรณีเม่ือผูจ้ะซ้ือก่อสร้างบา้น
หรืออาคารชุดแลว้เสร็จพร้อมส่งมอบแลว้ แต่ผูจ้ะซ้ือไม่สามารถหาเงินมาช าระราคาส่วนท่ีเหลือตามสัญญาจะซ้ือ
จะขายไดเ้น่ืองจากสถาบนัการเงินไม่ยอมปล่อยสินเช่ือให้แก่ผูจ้ะซ้ือ ผูจ้ะขายบางรายก็จะริบเงินจองและเงินดาวน์
ท่ีช าระไวท้ั้งหมดทนัที ทั้งน้ีขึ้นอยู่กบัสัญญาหรือขอ้ตกลงส าเร็จรูปท่ีผูจ้ะขายฝ่ายเดียวเป็นผูร่้างขึ้น ซ่ึงแมธุ้รกิจ
ก่อสร้างบา้นจดัสรรหรือคอนโดมิเนียมจะเป็นการประกอบธุรกิจท่ีกฎหมายคุม้ครองผูบ้ริโภคก าหนดใหเ้ป็นธุรกิจ
ท่ีมีการควบคุมสัญญา แต่ฝ่ายผูจ้ะซ้ือก็แทบจะไม่มีอ านาจต่อรองใด ๆ ในสัญญานั้นเลย 
 ในทางปฏิบติัเม่ือผูจ้ะซ้ือเป็นฝ่ายผิดสัญญาไม่ว่าดว้ยเหตุใด ๆ ผูจ้ะขายส่วนใหญ่มกัจะริบเงินมดัจ าและ
เงินดาวน์ท่ีผูจ้ะซ้ือช าระไวท้นัทีและไม่ยอมคืนเงินดงักล่าวให้แก่ผูจ้ะซ้ือโดยง่าย คร้ันผูจ้ะซ้ือเขา้ไปเจรจาต่อรอง  
ผูจ้ะขายบางรายอาจจะริบเงินจองและขอหกัค่าเสียหายบางส่วนออกจากเงินดาวน์เพื่อให้ขอ้พิพาทยติุโดยเร็ว กรณี
ท่ีไม่สามารถตกลงกนัไดผู้จ้ะซ้ือก็จะน าขอ้พิพาทนั้นเขา้สู่กระบวนการทางกฎหมายเพ่ือให้ศาลวินิจฉยัช้ีขาดต่อไป
โดยตรง หรืออาจใช้ทางเลือกน าขอ้พิพาทเขา้สู่กระบวนการไกล่เกล่ียโดยยื่นเร่ืองราวร้องทุกข์ต่อส านักงาน
คณะกรรมการคุม้ครองผูบ้ริโภค (สคบ.) เพื่อให้ สคบ.เรียกผูจ้ะขายเขา้มาเจรจาไกล่เกล่ียระงบัขอ้พิพาทนั้นก่อน 
แตถ่า้ตกลงกนัไม่ได ้ผูจ้ะซ้ือจะตอ้งน าขอ้พิพาทนั้นเขา้สู่กระบวนการทางกฎหมายต่อไป 
 

3. วัตถุประสงค์ของการศึกษา 
เพ่ือศึกษากฎหมายเก่ียวกับเงินมัดจ าและเงินดาวน์ในสัญญาจะซ้ือจะขายอสังหาริมทรัพย์ รวมถึง                  

การตีความของศาลฎีกาเพ่ือเป็นแนวทางในการพิจารณาของผูเ้ก่ียวขอ้งเม่ือผูจ้ะซ้ือท่ีสุจริตผิดสัญญาซ้ือจะขาย
อสังหาริมทรัพยแ์ละเกิดขอ้พิพาททางกฎหมายขึ้น 

 

4. ผลการศึกษา 
 ปัญหาท่ีน่าสนใจ คือ กรณีผูจ้ะซ้ือท่ีสุจริตตอ้งการจะซ้ือท่ีอยูอ่าศยัไวเ้ป็นของตนเองจริง ๆ ท่ีไม่สามารถ
หาเงินมาช าระราคาส่วนท่ีเหลือตามสัญญาจะซ้ือจะขายไดเ้พราะเหตุสถาบนัการเงินไม่ปล่อยสินเช่ือให้แก่ผูจ้ะซ้ือ 
กรณีดงักล่าวผูจ้ะขายมีสิทธิริบเงินจองและเงินดาวน์ท่ีผูจ้ะซ้ือช าระไวท้ั้งหมดไดห้รือไม่ ซ่ึงตอ้งพิจารณาหลกั
กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งดงัต่อไปน้ี 
 ประการแรก “เงินจอง” ท่ีผูจ้ะซ้ือช าระไปคร้ังแรกนั้นมีวตัถุประสงคเ์พ่ือเป็นหลกัฐานว่าต่อไปภายหนา้
ผูจ้ะซ้ือจะมาท าสัญญาจะซ้ือจะขายเป็นหนังสือกับผูจ้ะขาย จึงมีลกัษณะเป็น “มัดจ า” (deposit) ซ่ึงเป็นเพียง
หลกัประกนัในการปฏิบติัตามสัญญา ไม่ใช่การช าระหน้ี แมมี้การวางมดัจ ากนัไว ้สัญญาจะซ้ือจะขายก็ยงัไม่เกิด 
ทั้งขอ้ตกลงในเร่ืองมดัจ านั้นประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชยก็์ไม่ไดก้ าหนดแบบของขอ้ตกลงไว ้มดัจ าจึงเป็น
เพียงส่วนประกอบของสัญญาท่ีไม่ใช่ส่วนสาระส าคญั อย่างไรก็ดี แมสั้ญญาจะซ้ือจะขายยงัไม่เกิด แต่การวาง               
มดัจ ายอ่มมีผลผกูพนัทางกฎหมาย 
 ศาสตราจารยศ์กัด์ิ สนองชาติ ไดอ้ธิบายความหมายของ “มดัจ า” 1 ว่าหมายถึง เงินหรือส่ิงมีค่าอ่ืนซ่ึง
คู่สัญญาไดส่้งมอบให้ไวแ้ก่กนัเม่ือท าสัญญาเพ่ือเป็นพยานหลกัฐานว่าสัญญานั้นไดท้  ากนัขึ้นแลว้และเป็นประกนั

 
1  ศกัด์ิ สนองชาติ, ศ., ค าอธิบายโดยยอ่ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชยว่์าดว้ยนิติกรรมสัญญา, คร้ังท่ี 10, นิติบรรณาการ : 2551, 

น. 456. 



การประชุมวิชาการระดบัชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลยัศรีปทุม ออนไลน์ คร้ังท่ี 16 ประจ าปี 2564 วนัท่ี 28 ตุลาคม 2564 

510 

การปฏิบติัตามสัญญานั้นดว้ย เวน้แต่การวางประจ าหรือมดัจ าใน ป.พ.พ. มาตรา 456 ลกัษณะซ้ือขาย เช่น คู่สัญญา
ตกลงกนัว่าจะท าสัญญาซ้ือขายเป็นหนงัสือ แมจ้ะมีการวางมดัจ าไวด้ว้ยแต่ยงัไม่ไดท้  าสัญญาเป็นหนงัสือตามท่ีตก
ลง สัญญาย่อมยงัไม่เกิดตามมาตรา 366 วรรคสอง จะถือเอาการวางมดัจ าเป็นขอ้สันนิษฐานเด็ดขาดว่าไดมี้การท า
สัญญากนัขึ้นแลว้หาไดไ้ม่  
 ป.พ.พ. มาตรา 377 บญัญติัว่า “เม่ือเขา้ท าสัญญา ถา้ไดใ้ห้ส่ิงใดไวเ้ป็นมดัจ า ท่านให้ถือว่าการท่ีให้มดัจ า
นั้นย่อมเป็นพยานหลกัฐานว่าสัญญานั้นไดท้  ากนัขึ้นแลว้ อน่ึงมดัจ าน้ีย่อมเป็นประกนัการท่ีจะปฏิบติัตามสัญญา
นั้นดว้ย” 
 และมาตรา 378 บญัญติัว่า “มดัจ านั้น ถา้มิไดต้กลงกนัไวเ้ป็นอย่างอ่ืน ท่านให้เป็นไปดงัจะกล่าวต่อไปน้ี 
คือ 
 (1) ให้ส่งคืน หรือจดัเอาเป็นการใชเ้งินบางส่วนในเม่ือช าระหน้ี 
 (2) ให้ริบ ถา้ฝ่ายท่ีวางมดัจ าละเลยไม่ช าระหน้ี หรือการช าระหน้ีตกเป็นพน้วิสัยเพราะพฤติการณ์
อนัใดอนัหน่ึงซ่ึงฝ่ายนั้นตอ้งรับผิดชอบ หรือถา้มีการเลิกสัญญาเพราะความผิดของฝ่ายนั้น 
 (3) ให้ส่งคืน ถา้ฝ่ายท่ีรับมดัจ าละเลยไม่ช าระหน้ี หรือการช าระหน้ีตกเป็นพน้วิสัยเพราะพฤติการณ์
อนัใดอนัหน่ึงซ่ึงฝ่ายน้ีตอ้งรับผิดชอบ 
 ดงันั้น กรณีท่ีผูจ้ะซ้ือจองซ้ือแลว้ไม่เขา้ท าสัญญาจะซ้ือจะขาย หรือเขา้ท าสัญญาแลว้ไม่ช าระเงินดาวน์
ให้ครบถว้น หรือช าระเงินดาวน์ครบถ้วนแลว้แต่ไม่มารับมอบบ้านหรือห้องชุดและท าสัญญาซ้ือขายให้เสร็จ
เด็ดขาดกบัผูจ้ะขาย จึงเป็นการละเลยไม่ช าระหน้ีของตน ปกติแลว้ผูจ้ะขายยอ่มมีสิทธิริบเงินมดัจ าหรือเงินจองนั้น
ไวไ้ดต้ามมาตรา 378 (2) เวน้แต่ผูจ้ะขายบางรายท่ีอาจเสนอขายโดยมีขอ้ตกลงพิเศษ เช่น หากผูจ้องซ้ือย่ืนค าขอ
กูย้ืมเงินสถาบนัการเงินไม่น้อยกว่า 3 แห่ง แลว้สถาบนัการเงินทั้งหมดนั้นไม่ปล่อยสินเช่ือให้ ผูจ้ะขายจะคืนเงิน
จองและเงินดาวน์ท่ีช าระไวท้ั้งหมดแก่ผูจ้ะซ้ือ กรณีเช่นน้ีก็ตอ้งบงัคบัไปตามขอ้ตกลงนั้น ผูจ้ะขายจะริบเงินจอง
และเงินดาวน์ไม่ได ้อย่างไรก็ดี แมผู้จ้ะขายมีสิทธิริบเงินมดัจ าหรือเงินจองไดต้ามมาตรา 378 (2) แต่สัญญาจะซ้ือ
จะขายอสังหาริมทรัพยน์ั้นถือเป็นสัญญาส าเร็จรูปอย่างหน่ึงระหว่างผูบ้ริโภคกับผูป้ระกอบธุรกิจการคา้หรือ
วิชาชีพ ซ่ึงตามพระราชบญัญติัว่าดว้ยขอ้สัญญาท่ีไม่เป็นธรรม พ.ศ. 2540 มาตรา 72 ถา้มดัจ านั้นสูงเกินส่วน ศาล
อาจลดลงให้ริบไดเ้พียงเท่าความเสียหายท่ีแทจ้ริงก็ได ้
 ส่วนเงินท่ีผูจ้ะซ้ือช าระในวนัท าสัญญาและผ่อนช าระก่อนไปโอนกรรมสิทธ์ิ ไม่ว่าจะช าระกันโดย
วิธีการใด เงินประเภทน้ีเรียกว่า “เงินดาวน์” เงินส่วนน้ีไม่ใช่มดัจ าเพราะเป็นเงินท่ีช าระกนัในวนัท าสัญญาและ
ผอ่นช าระกนัหลงัจากสัญญาจะซ้ือจะขายเกิดขึ้นแลว้ ยอ่มถือเป็นส่วนหน่ึงของการช าระราคาอสังหาริมทรัพยท่ี์จะ
ซ้ือจะขาย ผูจ้ะขายจึงไม่มีสิทธิท่ีจะริบเงินดาวน์ไดท้นัทีเหมือนอยา่งมดัจ าเน่ืองจาก ป.พ.พ. มาตรา 391 วรรคหน่ึง 
บญัญติัว่า “เม่ือคู่สัญญาฝ่ายหน่ึงไดใ้ช้สิทธิเลิกสัญญาแลว้ คู่สัญญาแต่ละฝ่ายจ าตอ้งให้อีกฝ่ายหน่ึงไดก้ลบัคืนสู่
ฐานะดงัท่ีเป็นอยู่เดิม ...” ดงันั้น เม่ือผูจ้ะขายใชสิ้ทธิเลิกสัญญาริบเอามดัจ าไปแลว้ย่อมไม่มีการซ้ือขายกนัต่อไป            
ผูจ้ะขายมีหน้าท่ีตอ้งคืนเงินดาวน์ซ่ึงถือเป็นส่วนหน่ึงของการช าระราคาอสังหาริมทรัพยท่ี์จะซ้ือจะขายให้แก่ผูจ้ะ
ซ้ือเพื่อให้คู่สัญญากลบัสู่ฐานะดงัท่ีเป็นอยูเ่ดิม  
 ปัญหาท่ีผูจ้ะขายมกัยกขึ้นอา้งต่อไปมีว่า สัญญาจะซ้ือจะขายมีขอ้ตกลงให้ผูจ้ะขายมีสิทธิริบเงินมดัจ า
และเงินดาวน์ทั้งหมดไดท้นัทีไวโ้ดยแจง้ชดัว่า หากผูจ้ะซ้ือผิดนดัไม่ช าระเงินตามท่ีระบุในสัญญา ให้ถือว่าผูจ้ะซ้ือ

 
2  พ.ร.บ. ว่าด้วยข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม พ.ศ. 2540 มาตรา 7 “ในสัญญาท่ีมีการให้ส่ิงใดเป็นมดัจ า หากมีกรณีท่ีจะตอ้งริบมดัจ าถา้

มดัจ านั้นสูงเกินส่วน ศาลจะลดลงให้ริบไดเ้พียงเท่าความเสียหายท่ีแทจ้ริงก็ได”้ 
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ผิดสัญญาและถือว่าสัญญาน้ีเป็นอนัยกเลิกกนัทนัทีโดยมิตอ้งบอกกล่าว และผูจ้ะซ้ือยินยอมให้ผูจ้ะขายริบเงินท่ี
ช าระไวแ้ล้วทั้งหมด ซ่ึงข้อตกลงดงักล่าวแม้จะแตกต่างกับบทบญัญติัของกฎหมายมาตรา 391 แต่บทบญัญติั
ดงักล่าวมิใช่กฎหมายอนัเก่ียวดว้ยความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอนัดีของประชาชน จึงใชบ้งัคบัไดต้ามมาตรา 
1143 ตามหลกัเสรีภาพในการแสดงเจตนา ผูจ้ะขายจึงมีสิทธิริบมดัจ าและเงินดาวน์ไดท้ั้งหมดทนัทีโดยไม่ตอ้งคืน
เงินดาวน์เพ่ือให้ผูจ้ะซ้ือกลบัสู่ฐานะเดิม ส าหรับขอ้อา้งตามกฎหมายของผูจ้ะขายขอ้น้ีแลว้ก็ไม่สามารถอา้งเพื่อริบ
เงินดาวน์ไดท้ั้งหมด เน่ืองจากศาลฎีกาไดเ้คยวินิจฉัยไวใ้นค าพิพากษาฎีกาท่ี 9514/2544 ว่าเงินดาวน์ในกรณีท่ี
สัญญามีขอ้ตกลงเช่นน้ีถือเป็นเบ้ียปรับ4 
 “เบ้ียปรับ” คือ ค่าเสียหายท่ีก าหนดจ านวนกันไวล้่วงหน้าในกรณีท่ีอาจมีการผิดสัญญาในอนาคต                    
โดยก าหนดไวเ้ป็นเง่ือนไขในสัญญา ทั้งน้ีเพื่อตดัปัญหาการโตเ้ถียงกนัของคู่สัญญาเก่ียวกบัความรับผิดตามสัญญา
หรือการพิสูจน์ความเสียหายเม่ือมีการผิดสัญญาเกิดขึ้น 
 ป.พ.พ. มาตรา 379 บญัญติัว่า “ถา้ลูกหน้ีสัญญาแก่เจา้หน้ีว่าจะใชเ้งินจ านวนหน่ึงเป็นเบ้ียปรับเม่ือตนไม่
ช าระหน้ีก็ดี หรือไม่ช าระหน้ีให้ถูกต้องสมควรก็ดี เม่ือลูกหน้ีผิดนัดก็ให้ริบเบ้ียปรับ ถ้าการช าระหน้ีอนัจะ               
พึงท านั้นไดแ้ก่งดเวน้การอนัใดอนัหน่ึง หากท าการอนันั้นฝ่าฝืนมูลหน้ีเม่ือใด ก็ให้ริบเบ้ียปรับเม่ือนั้น” 
 มาตรา 383 วรรคหน่ึง บญัญติัว่า “ถา้เบ้ียปรับท่ีริบนั้นสูงเกินส่วน ศาลจะลดลงเป็นจ านวนพอสมควรก็
ได้ ในการท่ีจะวินิจฉัยว่าสมควรเพียงใดนั้น ท่านให้พิเคราะห์ถึงทางได้เสียของเจ้าหน้ีทุกอย่างอนัชอบด้วย
กฎหมาย ไม่ใช่แต่เพียงทางได้เสียในเชิงทรัพยสิ์น เม่ือไดใ้ช้เงินตามเบ้ียปรับแลว้ สิทธิเรียกร้องขอลดก็เป็นอนั 
ขาดไป” 
 เม่ือพิจารณาตามหลกัเกณฑข์องกฎหมายดงักล่าวในเร่ืองเบ้ียปรับแลว้จะเห็นไดว่้า ถึงแมใ้นสัญญาจะซ้ือ
จะขายจะมีขอ้ตกลงให้ริบเงินดาวน์ไวโ้ดยชดัแจง้และบทบญัญติัมาตรา 391 มิใช่กฎหมายอนัเก่ียวดว้ยความสงบ
เรียบร้อยหรือศีลธรรมอนัดีของประชาชน แต่ขอ้ตกลงดงักล่าวมีลกัษณะเป็นขอ้ตกลงท่ีลูกหน้ีให้สัญญาแก่เจา้หน้ี
ว่าจะใชเ้งินจ านวนหน่ึงซ่ึงก็คือเงินดาวน์เป็นเบ้ียปรับเม่ือตนไม่ช าระหน้ีนัน่เอง ศาลฎีกาจึงตีความว่าเงินดาวน์เป็น
เบ้ียปรับ และเม่ือศาลเห็นว่าเงินดาวน์ท่ีผูจ้ะซ้ือช าระไปทั้งหมดนั้นสูงเกินส่วนมากกว่าความเสียหายท่ีผูจ้ะขาย
ไดรั้บจากการท่ีผูจ้ะซ้ือผิดสัญญา ศาลยอ่มมีสิทธิส่ังลดเบ้ียปรับลงไดเ้พียงเท่าท่ีผูจ้ะขายสามารถพิสูจน์ไดว่้าตนได้
ความเสียหายเพียงใด ซ่ึงถา้ผูจ้ะขายไม่พิสูจน์หรือพิสูจน์ไม่ไดศ้าลก็อาจไม่ส่ังค่าเสียหายในส่วนน้ีให้แก่ผูจ้ะขาย            
ก็ไดเ้พราะเห็นว่ามดัจ าท่ีริบไวน้ั้นเพียงพอแก่ความเสียหายแลว้ 

 
3  ป.พ.พ. มาตรา 114 “การใดเป็นการผิดแผกแตกต่างกบับทบญัญติัของกฎหมายใด ๆ ถา้มิใช่กฎหมายอนัเก่ียวกบัความสงบ

เรียบร้อยหรือศีลธรรมอนัดีของประชาชนแลว้ เพียงแต่เหตุเท่านั้น ท่านว่าการนั้นหาเป็นโมฆะไม่” 
4  ค าพิพากษาฎีกาที่ 9514/2544 สัญญาจะซ้ือจะขายขอ้ 9 ระบุว่าหากโจทกซ่ึ์งเป็นผูจ้ะซ้ือผิดนัดไม่ช าระเงินตามท่ีระบุในสัญญา ให้

ถือว่าโจทกผิ์ดสัญญาและยินยอมให้จ าเลยริบเงินท่ีช าระไวแ้ลว้ทั้งหมด กบัให้ถือว่าสัญญาน้ีเป็นอนัยกเลิกกนัทนัทีโดยมิตอ้งบอก
กล่าว ดงันั้น เมื่อโจทก์ผิดสัญญาไม่ช าระหน้ีผลคือสัญญาเลิกกนั เงินท่ีโจทก์ส่งมอบแก่จ าเลยดงักล่าวเพ่ือช าระหน้ีบางส่วนย่อม
กลบัเป็นเงินอนัจะตอ้งใชค้ืนเพ่ือให้คู่สัญญากลบัสู่ฐานะดงัท่ีเป็นอยูเ่ดิมตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์มาตรา 391 แมเ้มื่อ
โจทก์จ าเลยตกลงกนัให้ริบโดยไม่ตอ้งใชค้ืนเพ่ือกลบัสู่ฐานะเดิมขอ้ตกลงให้ริบดังกล่าวจึงมีลกัษณะเป็นเบ้ียปรับท่ีก าหนดเป็น
จ านวนเงินตามมาตรา 379 และเบ้ียปรับน้ีถา้สูงเกินส่วน ศาลก็มีอ านาจท่ีจะลดลงให้เหลือเป็นจ านวนท่ีพอสมควรได ้ส่วนท่ีตกลง
กนัไวใ้นตอนทา้ยของสัญญาขอ้ 9 อีกว่า หากโจทก์ผูจ้ะซ้ือผิดนดัไม่ช าระเงินตามสัญญาอีกยอมช าระค่าปรับให้แก่จ าเลยผูจ้ะขาย
ต่างหากเป็นเงินคร้ังละ 10,000 บาท ก็เป็นเบ้ียปรับเช่นกนั แต่ท่ีก าหนดไวใ้นสัญญาให้เรียกไดอี้กนั้นเป็นการซ ้าซอ้น จึงไม่ก าหนด
เบ้ียปรับให้แก่จ าเลยอีก 
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 อย่างไรก็ดี เม่ือผูจ้ะซ้ือผิดสัญญาและผูจ้ะขายใชสิ้ทธิเลิกสัญญากบัริบมดัจ าและเงินดาวน์ไปทนัทีแลว้ 
ถา้ผูจ้ะซ้ือไม่โตแ้ยง้ในส่วนของการริบเงินดาวน์ไว ้กรณีอาจถือไดว่้าผูจ้ะขายยอมใชเ้งินตามขอ้ตกลงเบ้ียปรับแลว้ 
สิทธิเรียกร้องท่ีจะให้ศาลลดก็เป็นอนัขาดไปตามมาตรา 383 วรรคหน่ึงตอนทา้ย ผูจ้ะซ้ือจึงตอ้งโตแ้ยง้การใช้สิทธิ
ริบเงินดาวน์ทั้งหมดของผูจ้ะขายไว ้ 
 นอกจากน้ีในทางปฏิบติั เม่ือผูจ้ะซ้ือไดช้ าระมดัจ าและเงินดาวน์ให้ผูจ้ะขายไปแลว้ ผูจ้ะขายยอ่มไม่ยอม
คืนเงินดาวน์ให้แก่ผูจ้ะซ้ือโดยง่าย ทั้งอ านาจของศาลในการส่ังลดมดัจ าตามมาตรา 7 แห่ง พ.ร.บ.ว่าดว้ยขอ้สัญญา
ท่ีไม่เป็นธรรม พ.ศ. 2540 หรือส่ังลดเบ้ียปรับตาม ป.พ.พ. มาตรา 383 วรรคหน่ึง นั้นตอ้งใชผ้า่นกระบวนการของ
ศาล เม่ือตกลงคืนเงินกนัไม่ไดผู้จ้ะซ้ือจึงตอ้งใช้สิทธิน าขอ้พิพาทดงักล่าวเขา้สู่กระบวนการทางกฎหมายเพื่อให้
ศาลไดใ้ชอ้  านาจในการพิจารณาพิพากษาลดจ านวนมดัจ าหรือเบ้ียปรับให้ 
 

บทสรุปและข้อเสนอแนะ 
 แม้หลักในการท าสัญญาโดยทั่วไปเป็นเร่ืองของความพึงพอใจของคู่สัญญาตามหลักเสรีภาพใน                   
การแสดงเจตนา แต่ผูจ้ะซ้ืออสังหาริมทรัพยผ์ูสุ้จริตนั้นเป็นผูบ้ริโภคท่ีควรไดรั้บการคุม้ครองมิให้ผูป้ระกอบธุรกิจ
ใชค้วามไดเ้ปรียบก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมแก่ผูบ้ริโภค ถึงแมว่้ากฎหมายจะบญัญติัให้ศาลมีอ านาจเขา้ไปส่ังลด
จ านวนเงินมัดจ าและเบ้ียปรับได้ แต่การใช้สิทธิน้ีต้องผ่านกระบวนการยุติธรรมทางศาลซ่ึงมีขั้นตอนยุ่งยาก                   
ใช้ระยะเวลานาน และต้องเสียค่าใช้จ่ายพอสมควร ดังนั้น จึงควรเพ่ิมบทบาทให้แก่ส านักงานคณะกรรมการ
คุม้ครองผูบ้ริโภค (สคบ.) เขา้มาท าหนา้ท่ีรับเร่ืองราวร้องทุกข ์ไกล่เกล่ียเพื่อระงบัขอ้พิพาท โดยก าหนดบทบญัญติั
ประเด็นในเร่ืองการริบมดัจ าและเงินดาวน์ของผูจ้ะซ้ืออสังหาริมทรัพยเ์ขา้ไปอยู่ในกฎหมายคุม้ครองผูบ้ริโภค
เพื่อให้ สคบ.มีอ านาจท่ีจะวางกฎเกณฑ์การริบมดัจ าและเบ้ียปรับของผูป้ระกอบกิจการขายอสังหาริมทรัพยโ์ดย
ก าหนดให้เป็นธุรกิจท่ีมีการควบคุมสัญญา เน่ืองจากปัจจุบนักฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการซ้ือขายอสังหาริมทรัพย ์
เช่น พ.ร.บ.การจดัสรรท่ีดิน พ.ศ. 2543 หรือ พ.ร.บ.อาคารชุด พ.ศ. 2522 หรือแมก้ระทัง่ พ.ร.บ.คุม้ครองผูบ้ริโภค 
พ.ศ. 2522 ก็มุ่งเน้นควบคุมสัญญาโดยคุม้ครองผูบ้ริโภคดว้ยการบงัคบัให้ผูป้ระกอบธุรกิจตอ้งท า การก่อสร้างให้
แลว้เสร็จและส่งมอบตามก าหนดเวลาท่ีตกลงกนัไว้เท่านั้น ไม่ไดมุ้่งเน้นในเร่ืองของขอ้ตกลงเก่ียวกบัมดัจ าหรือ
เบ้ียปรับเม่ือมีการผิดสัญญาแต่อย่างใด ทั้งน้ีเพ่ือให้สิทธิของผูจ้ะซ้ืออสังหาริมทรัพยผ์ูสุ้จริตท่ีจะไดรั้บความเป็น
ธรรมในการท าสัญญา (Right to Fairness for Contract) โดยไม่ถูกเอารัดเอาเปรียบจากผูป้ระกอบธุรกิจไดรั้บความ
คุม้ครองโดยสะดวก รวดเร็ว และเป็นธรรม 
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ผู้ประกอบวชิาชีพทนายความกบับทบาทส าคญัในกระบวนการไกล่เกลีย่ข้อพพิาท 
THE SIGNIFICANT ROLES OF THE ATTORNEYS IN THE MEDIATION 

PROCESS 
 

ช้องนาง วพิุธานุพงษ์ 
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม 
E-mail: chongnang.wi@spu.ac.th 

 

บทคัดย่อ 
“ผูไ้กล่เกล่ีย” ถือว่าเป็นตวักลางท่ีมีบทบาทส าคญัอย่างยิ่งในการระงบัขอ้พิพาทท่ีเกิดข้ึน ไม่ว่าจะเป็น

การระงับข้อพิพาทนอกศาล หรือการระงับขอ้พิพาทท่ีเขา้สู่การพิจารณาของศาลแลว้ โดยพระราชบัญญติั          
ไกล่เกล่ียขอ้พิพาท พ.ศ. 2562 มาตรา 3 ก าหนดให้ผูท้  าหน้าท่ีเป็นผูไ้กล่เกล่ียนั้นตอ้งไดรั้บการข้ึนทะเบียนและ
ไดรั้บการแต่งตั้งใหท้ าหนา้ท่ีในการไกล่เกล่ียขอ้พิพาทตามท่ีกฎหมายก าหนด นอกจากน้ียงัก าหนดคุณสมบติัและ
ลักษณะต้องห้ามของผู ้ไกล่เกล่ีย และการข้ึนทะเบียนเป็นผูไ้กล่เกล่ีย โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อจัดระเบียบ                         
การประกอบอาชีพผูไ้กล่เกล่ียและคุม้ครองประโยชน์ของคู่กรณีและบุคคลอ่ืนท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งกบัขอ้พิพาท 
 ในส่วนของผูป้ระกอบวิชาชีพทนายความนั้น ถือไดว้า่เป็นผูท่ี้มีความรู้ทางกฎหมายทั้งในแง่ทฤษฎีและ
ปฏิบติั นอกจากน้ียงัไดรั้บใบอนุญาตในการประกอบวิชาชีพ รวมถึงยงัตอ้งเขา้ไปปฏิบติัหน้าท่ีและมีบทบาท
เก่ียวขอ้งโดยตรงในการพิทักษ์สิทธิเสรีภาพและผลประโยชน์ของคู่พิพาทแต่ละฝ่าย ด้วยเหตุน้ี จึงถือได้ว่า
ทนายความนั้นเป็นผูท่ี้มีบทบาทส าคญัอยา่งยิง่ในการสนบัสนุนใหเ้กิดการไกล่เกล่ียขอ้พิพาทระหวา่งคู่กรณี และ
ยงัเป็นผูท่ี้มีบทบาทส าคัญอย่างมากในการท่ีจะช่วยให้การไกล่เกล่ียขอ้พิพาทนั้นส าเร็จและยุติลงได้ด้วยดี                 
ตามหลกัการของการระงบัขอ้พิพาททางเลือกอนัเป็นท่ียอมรับ 
 บทความวชิาการน้ีส ารวจบทบาท เง่ือนไข และคุณสมบติัของผูท่ี้สามารถท าหนา้ท่ีเป็นผูไ้กล่เกล่ียตามท่ี
ก าหนดไวใ้นพระราชบญัญติัไกล่เกล่ียขอ้พิพาท พ.ศ. 2562 โดยศึกษาเปรียบเทียบกบับทบาทของทนายความใน
การเขา้ไปมีส่วนส าคญัในการพิทกัษสิ์ทธิเสรีภาพและผลประโยชน์ของคู่ความ และเสนอแนะวา่ในกระบวนการ
ระงบัขอ้พิพาททางเลือกดว้ยกระบวนการไกล่เกล่ียขอ้พิพาทนั้น ทนายความจะสามารถเขา้ไปมีบทบาทส าคญัใน
การไกล่เกล่ียขอ้พิพาทฐานะผูไ้กล่เกล่ียขอ้พิพาทไดห้รือไม่เพียงไร 
 
ค าส าคญั: ทนายความ, การระงบัขอ้พิพาททางเลือก, การไกล่เกล่ีย, พระราชบญัญติัการไกล่เกล่ียขอ้พิพาท พ.ศ. 2562  
 

ABSTRACT 
The “mediator” is considered an intermediary that plays a very important role in the resolution of 

disputes, whether the dispute is settled outside the court or during the court procedures. The Mediation Act, B.E. 
2562, Section 3, requires that mediators must be registered and appointed to mediate disputes as required by law. 
It also defines the qualifications and prohibitions of the mediator, and the processes of registration. The purposes 
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of the law are to organize a mediator career and protect the interests of the parties and other persons involved in 
disputes.  

In this case, the professional lawyers or attorney could be regarded as a person with legal knowledge in 
both theory and practice. They are licensed to practice and to perform their duties and play a direct role in 
protecting the rights, freedoms, and interests of the parties. Therefore, it can be considered that lawyers play a 
very important role in advocating for the mediation of disputes between the parties. Lawyers also play a very 
important role in helping dispute resolutions to be successful and settled in accordance with the accepted 
principles of alternative dispute resolution. 

This academic paper explores the roles, conditions, and qualifications of those who can act as mediators 
as stipulated in The Mediation Act, B.E. 2562 to benefit the parties. I also suggested that in the mediation process, 
how a lawyer could play an important role in dispute resolution as a conciliator. 
 
Keywords: Attorney, Alternative Dispute Resolution, Mediation, The Mediation Act B.E. 2562 

 
1. บทน า 

การระงับขอ้พิพาททางเลือก (Alternative Dispute Resolution - ADR) เป็นวิธีการในการหาทางออก
ให้กบัขอ้พิพาทหรือขอ้ขดัแยง้โดยใชก้ระบวนการอ่ืน นอกเหนือไปจากกลไกการระงบัขอ้พิพาทโดยศาล เพื่อ
ส่งเสริมกลไกการระงบัขอ้พิพาททางศาลให้มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน กล่าวอีกนัยหน่ึงคือ กระบวนการระงบัขอ้
พิพาททางเลือกเป็นกระบวนการ ท่ีไดรั้บการออกแบบมาเพ่ือช่วยเหลือคู่กรณีฝ่ายต่าง ๆ ในการยุติ แกไ้ข หรือ
หาทางออกใหก้บัขอ้พิพาทโดยอาจไม่จ าเป็นตอ้งเขา้สู่กระบวนการยติุธรรมอยา่งเป็นทางการ  

ประวติัศาสตร์การระงบัขอ้พิพาททางเลือกสามารถยอ้นไปไดถึ้งสมยัอียิปต์โบราณ ตั้งแต่ 800 ปีก่อน
คริสตกาล  จนถึงสมยัสงครามโลกคร้ังท่ี 1 กระทัง่มีการก่อตั้งหลกักฎหมายอนุญาโตตุลาการพาณิชยร์ะหว่าง
ป ร ะ เ ท ศ  (UNCITRAL Model Law on International Commercial Arbitration) ท่ี ไ ด้ รั บ ก า ร รั บ รอ ง โดย
คณะกรรมาธิการกฎหมายการค้าระหว่างประเทศแห่งสหประชาชาติ (The United Nations Commission on 
International Trade Law) เม่ือ 21 มิถุนายน 1985 (พ.ศ. 2528) และพฒันาเร่ือยมาจนถึงปัจจุบนั  

การไกล่เกล่ียข้อพิพาท (Mediation) เป็นกระบวนการระงับข้อพิพาททางเลือกท่ีน าไปใช้ในหลาย
ประเทศ ในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งของไทยบญัญติัอนุญาตให้ใช้กระบวนการระงบัขอ้พิพาท
ทางเลือกด้วยการไกล่เกล่ีย โดยให้อ านาจผูพิ้พากษาในคดีแพ่งสามารถสั่งให้คู่กรณีมาข้ึนศาลเพ่ือไกล่เกล่ีย          
ขอ้พิพาทหากศาลเห็นวา่คดีมีแนวโนม้ท่ีคู่พิพาทจะสามารถตกลงกนัเองได ้และศาลอาจด าเนินกระบวนการไกล่
เกล่ียดงักล่าวน้ีในขั้นตอนใดของการพิจารณาคดีก็ได ้และหากคู่พิพาทสามารถตกลงกนัได ้ก็สามารถขอให้ศาล
พิพากษาตามยอมตามเง่ือนไขท่ีทั้งสองฝ่ายตกลงกนั 

ในอดีต ประเทศไทยยังไม่มีการก าหนดหลักเกณฑ์ท่ีชัดเจนเ ก่ียวกับกระบวนการไกล่เกล่ีย                                
โดยกระบวนการไกล่เกล่ียขอ้พิพาทซ่ึงด าเนินการตามท่ีบญัญติัไวใ้นประมวลกฎหมายวิธิพิจารณาความแพ่ง
ขา้งตน้ ศาลจะมีบทบาทหลกัในการก าหนดกฎกติกาโดยรวมของกระบวนการไกล่เกล่ีย รวมถึงมีค าสั่งตามท่ี
เห็นสมควร อยา่งไรก็ตาม ในปี พ.ศ. 2542 ไดมี้การแกไ้ขประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง โดยให้อ านาจ
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ศาลในการจดัประชุมร่วมกบัคู่พิพาททั้งสองฝ่าย และศาลอาจอนุญาตให้ทนายความของแต่ละฝ่ายเขา้ร่วมใน               
การไกล่เกล่ียได ้นอกจากน้ีศาลยงัสามารถแต่งตั้งตวักลางเขา้มาช่วยในการไกล่เกล่ียขอ้พิพาทไดอี้กดว้ย 

ปัจจุบนั ไดมี้การประกาศใชพ้ระราชบญัญติัการไกล่เกล่ียขอ้พิพาท พ.ศ. 2562 (มีผลบงัคบัใชว้นัท่ี 19 
พฤศจิกายน 2562) และพระราชบญัญติัแกไ้ขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบบัท่ี 32) (มีผล
บงัคบัใชว้นัท่ี 8 พฤศจิกายน 2563) โดยให้เพ่ิมความในมาตรา 20 ตรี ของประมวลกฎหมายวธีิพิจารณาความแพง่  
ซ่ึงจะช่วยให้คู่พิพาทสามารถตกลงระงบัขอ้พิพาทระหวา่งกนัไดโ้ดยไม่จ าเป็นตอ้งอาศยัการพิจารณาและวินิจฉยั
โดยศาล นอกจากน้ี ขอ้ตกลงท่ีเกิดจากความยนิยอมระหวา่งคู่พิพาทก็มีผลบงัคบัตามกฎหมาย การบญัญติักฎหมาย
ทั้ งสองฉบับน้ี ส่งผลให้เกิด “ผูไ้กล่เกล่ีย” หรือบุคคลท่ีเป็นกลางคนอ่ืน ๆ นอกเหนือไปจากผูไ้กล่เกล่ียหรือ                      
ผูป้ระนีประนอมตามท่ีศาลแต่งตั้ งข้ึน ซ่ึงสามารถเขา้มามีบทบาทในการระงับขอ้พิพาทได้อย่างถูกตอ้งตาม
กฎหมาย ยิ่งไปกว่านั้น “ผูไ้กล่เกล่ีย” เหล่าน้ี กฎหมายไม่ได้ก าหนดว่าจะตอ้งมีคุณสมบัติเป็นผูมี้ความรู้ทาง
กฎหมาย ตอ้งจบนิติศาสตรบณัฑิต หรือตอ้งประกอบวิชาชีพเป็นทนายความแต่อย่างใด โดยพระราชบญัญติั                 
การไกล่เกล่ียขอ้พิพาท พ.ศ. 2562 และระเบียบกรมคุม้ครองสิทธิและเสรีภาพวา่ดว้ยการไกล่เกล่ียขอ้พิพาทของ
ศูนยไ์กล่เกล่ียขอ้พิพาทภาคประชาชน พ.ศ. 2562 ก าหนดคุณสมบติัไวแ้ตเ่พียงวา่ ผูไ้กล่เกล่ียตามพระราชบญัญติัน้ี
จะตอ้งเป็น “บุคคลซ่ึงได้รับการขึน้ทะเบียนและได้รับการแต่งตั้งให้ท าหน้าท่ีในการไกล่เกลีย่ข้อพิพาท”  เท่านั้น 

ในกระบวนการไกล่เกล่ียขอ้พิพาทนั้น ผูป้ระกอบวิชาชีพ “ทนายความ” มีบทบาทส าคญัในการช่วยเหลือ
คู่พิพาทให้ตกลงกนัได้โดยสันติวิธี ไม่ว่าจะเป็นการไกล่เกล่ียขอ้พิพาทก่อนฟ้อง หรือการไกล่เกล่ียขอ้พิพาท
ภายหลงัจากท่ีศาลไดรั้บค าฟ้องไวพ้ิจารณาแลว้  

บทความวิชาการน้ีจึงมีเป้าหมายในการศึกษาวิเคราะห์และเสนอแนะบทบาทของทนายความในฐานะ               
ผูท่ี้มีความรู้ทางกฎหมาย และเป็นผูท่ี้มีส่วนส าคญัยิ่งในการสนับสนุนให้เกิดการไกล่เกล่ียขอ้พิพาทระหว่าง
คู่พิพาทตั้งแต่เร่ิมตน้ รวมถึงในระหวา่งทางท่ีของการไกล่เกล่ียขอ้พิพาท เพ่ือใหก้ารเจรจาไกล่เกล่ียขอ้พิพาทนั้นมี
ความเป็นกลางและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อคู่พิพาททุกฝ่าย 
 

2. วตัถุประสงค์ 

(1) ศึกษาหลักเกณฑ์และคุณสมบัติของผู ้ท่ีสามารถได้รับแต่งตั้ งให้เ ป็นผู ้ไกล่เกล่ียข้อพิพาท                            
ตามพระราชบัญญัติการไกล่เกล่ียข้อพิพาท พ.ศ. 2562 และระเบียบกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพว่าด้วย 
การไกล่เกล่ียขอ้พิพาทของศูนยไ์กล่เกล่ียขอ้พิพาทภาคประชาชน พ.ศ. 2562 

(2) วิเคราะห์สถานะและบทบาทขององคก์รวิชาชีพ ตลอดจนบุคลากรผูป้ระกอบวิชาชีพทนายความใน
ฐานะเป็นผูท่ี้มีความรู้ทางกฎหมาย และมีส่วนส าคญัในการสนบัสนุนกระบวนการไกล่เกล่ียขอ้พิพาท 

(3) เสนอแนะแนวทางในการปฏิบติัหนา้ท่ีของทนายความในกระบวนการไกล่เกล่ียขอ้พิพาท เพื่อให้
การด าเนินกระบวนการไกล่เกล่ียขอ้พิพาทนั้นมีความเป็นกลางและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อคู่พิพาททุกฝ่าย  
 

3. คุณสมบัติของ “ผู้ไกล่เกลีย่” ตามพระราชบัญญตัิการไกล่เกลีย่ข้อพพิาท พ.ศ. 2562 
เบ้ืองต้น มาตรา 3 แห่งพระราชบัญญัติการไกล่เกล่ียข้อพิพาท พ.ศ. 2562 ก าหนดว่า “ผู้ ไกล่เกลี่ย 

หมายความว่า บุคคลซ่ึงได้รับการขึ้นทะเบียนและได้รับการแต่งตั้งให้ท าหน้าท่ีในการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ”  
โดยบุคคลท่ีประสงคจ์ะข้ึนทะเบียนเป็นผูไ้กล่เกล่ียขอ้พิพาทนั้น จะตอ้งยื่นค าขอต่อนายทะเบียนตามท่ีบญัญติัไว้
ในมาตรา 9 ทั้งน้ี กฎหมายยงัก าหนดต่อไปอีกวา่ “นายทะเบียน” ในท่ีน้ีหมายความถึงหวัหนา้หน่วยงานของรัฐซ่ึง



การประชุมวชิาการระดบัชาติและนานาชาติ มหาวทิยาลยัศรีปทุม ออนไลน์ คร้ังท่ี 16 ประจ าปี 2564 วนัท่ี 28 ตุลาคม 2564 

517 

ด าเนินการไกล่เกล่ียขอ้พิพาท อนัประกอบดว้ย ราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค ส านักงานศาลยติุธรรม 
ส านกังานอยัการสูงสุด หรือหน่วยงานอ่ืนของรัฐตามท่ีรัฐมนตรีวา่การกระทรวงยติุธรรมก าหนดในกฎกระทรวง 
ซ่ึงเขา้มาด าเนินการไกล่เกล่ียขอ้พิพาท ตามท่ีบญัญติัไวใ้นมาตรา 3 แห่งพระราชบญัญติัดงักล่าว 

นอกจากน้ี เม่ือพิจารณามาตรา 10 แห่งพระราชบญัญติัการไกล่เกล่ียขอ้พิพาท พ.ศ. 2562 ไดก้ าหนด
คุณสมบติัและลกัษณะตอ้งห้ามของผูข้ึ้นทะเบียนเป็นผูไ้กล่เกล่ียไวด้ว้ย กล่าวคือ ตอ้ง “ผ่านการอบรมการไกล่
เกลี่ยข้อพิพาทตามหลักสูตรท่ีคณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติตามกฎหมายว่าด้วย                         
การพัฒนาการบริหารงานยติุธรรมแห่งชาติรับรอง” และ “เป็นผู้มปีระสบการณ์ในด้านต่าง ๆ อันจะเป็นประโยชน์
แก่การไกล่เกลี่ยข้อพิพาท” และยงัตอ้งมีคุณสมบติัอ่ืน ๆ  โดยมาตรา 19 ก าหนดวา่ผูไ้กล่เกล่ียท่ีไดรั้บการข้ึนทะเบียน
แลว้ จะไดรั้บค่าตอบแทนและค่าใชจ่้ายอ่ืนท่ีจ าเป็น ตามระเบียบท่ีรัฐมนตรีวา่การกระทรวงยติุธรรมก าหนด 

ดว้ยเหตุน้ี จากหลกัเกณฑด์งักล่าวขา้งตน้จึงอาจกล่าวไดว้่า ตามบทบญัญติัมาตรา 3 และมาตรา 9 และ
มาตรา 10 แห่งพระราชบัญญติัการไกล่เกล่ียขอ้พิพาท พ.ศ. 2562 สภาทนายความฯ จึงไม่ถือว่ามีสถานะเป็น
หน่วยงานของรัฐซ่ึงจะสามารถเป็นนายทะเบียนหรือมีอ านาจหน้าท่ีในการด าเนินการไกล่เกล่ียขอ้พิพาทได้ 
รวมถึงกฎหมายฉบับน้ียงัไม่ไดก้ าหนดอนุญาตให้ผูป้ระกอบวิชาชีพทนายความทั่วไปท่ีไม่ไดผ้่านการอบรม                
การไกล่เกล่ียขอ้พิพาทตามหลกัสูตรท่ีคณะกรรมการพฒันาการบริหารงานยติุธรรมแห่งชาติตามกฎหมายวา่ดว้ย
การพฒันาการบริหารงานยติุธรรมแห่งชาติรับรอง จะสามารถข้ึนทะเบียนเป็นผูไ้กล่เกล่ียไดโ้ดยตรงดว้ย  

อย่างไรก็ตาม เม่ือพิจารณาสถานะตามกฎหมายของสภาทนายความฯซ่ึงมีสถานะเป็นนิติบุคคล 
ตลอดจนวตัถุประสงค ์และอ านาจหนา้ท่ีตามท่ีไดรั้บการจดัตั้งข้ึนตามพระราชบญัญติัทนายความ พ.ศ. 2528 แลว้ 
ย่อมถือไดว้่าสภาทนายความฯมีสถานะเป็นองคก์รสภาวิชาชีพ ซ่ึงเป็นผูท่ี้มีบทบาทส าคญัในฐานะกลไกหลกัท่ี
สามารถให้การสนบัสนุนและช่วยเหลือให้เกิดการไกล่เกล่ียขอ้พิพาท ตลอดจนมีส่วนร่วมในกระบวนการไกล่
เกล่ียขอ้พิพาท เพ่ือสนบัสนุนใหเ้กิดกระบวนการระงบัขอ้พิพาททางเลือกอยา่งสนัติวธีิใหก้บัประชาชนได ้ 

นอกจากน้ี เม่ือพิจารณาหลกัเกณฑ์ วิธีการ แนวปฏิบัติ ในการจัดตั้งและข้ึนทะเบียนศูนยไ์กล่เกล่ีย                 
ขอ้พิพาทภาคประชาชน ตามท่ีก าหนดไวข้อ้ 4 ของระเบียบกรมคุม้ครองสิทธิและเสรีภาพว่าดว้ยการไกล่เกล่ีย           
ขอ้พิพาทของศูนยไ์กล่เกล่ียขอ้พิพาทภาคประชาชน พ.ศ. 2562 ซ่ึงออกโดยอาศยัอ านาจตามความในมาตรา 9 และ
มาตรา 68 แห่งพระราชบญัญติัการไกล่เกล่ียขอ้พิพาท พ.ศ. 2562 ก็ไม่ไดก้ าหนดใหผู้ป้ระกอบวิชาชีพทนายความ
ท่ีไม่ไดผ้า่นการอบรมการไกล่เกล่ียขอ้พิพาทตามหลกัสูตรท่ีคณะกรรมการพฒันาการบริหารงานยติุธรรมแห่งชาติ
ตามกฎหมายวา่ดว้ยการพฒันาการบริหารงานยติุธรรมแห่งชาติรับรอง สามารถข้ึนทะเบียนเป็นผูไ้กล่เกล่ียได ้ 

อยา่งไรก็ตาม ตามระเบียบกรมคุม้ครองสิทธิและเสรีภาพว่าดว้ยการไกล่เกล่ียขอ้พิพาทของศูนยไ์กล่เกล่ีย
ขอ้พิพาทภาคประชาชน พ.ศ. 2562 ขอ้ 48 ไดร้ะบุถึงบทบาทของทนายความในกระบวนการไกล่เกล่ียไวด้้วยว่า 
ทนายความสามารถเขา้มาเป็นท่ีปรึกษาของคู่กรณีในการเขา้ร่วมการไกล่เกล่ียขอ้พิพาทได ้ดว้ยเหตุน้ี ในฐานะ               
ผูป้ระกอบวิชาชีพทางกฎหมาย ทนายความจึงสามารถเมีบทบาทสนับสนุนให้เกิดการไกล่เกล่ียขอ้พิพาท และ              
เขา้ไปมีส่วนร่วมในกระบวนการไกล่เกล่ีย เพ่ือใหก้ารไกล่เกล่ียขอ้พิพาทนั้นเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนได ้

 

4. ผู้ประกอบวชิาชีพทนายความกบับทบาทส าคัญในกระบวนการไกล่เกลีย่ข้อพพิาท 
4.1 ทนายความกบัการไกล่เกลีย่ข้อพพิาท 
สืบเน่ืองจากการท่ีสภาทนายความฯไม่ถือวา่มีสถานะเป็นหน่วยงานของรัฐ ซ่ึงจะสามารถมีด าเนินการ

ไกล่เกล่ียขอ้พิพาทไดต้ามพระราชบัญญติัการไกล่เกล่ียขอ้พิพาท พ.ศ. 2562 ด้วยเหตุน้ี เพื่อสนับสนุนให้เกิด
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กระบวนการไกล่เกล่ียข้อพิพาท สภาทนายความฯจึงอาจจัดตั้ งศูนย์ไกล่เกล่ียข้อพิพาทภาคประชาชนข้ึน                      
ตามหลกัเกณฑใ์นหมวด 3 ของระเบียบกรมคุม้ครองสิทธิและเสรีภาพวา่ดว้ยการไกล่เกล่ียขอ้พิพาทของศูนยไ์กล่เกล่ีย
ข้อพิพาทภาคประชาชน พ.ศ. 2562 และด าเนินการให้สมาชิกซ่ึงเป็นผูป้ระกอบวิชาชีพทนายความเขา้ร่วม                   
การอบรมไกล่เกล่ียขอ้พิพาทตามหลกัสูตรท่ีคณะกรรมการพฒันาการบริหารงานยติุธรรมแห่งชาติรับรอง และเม่ือ
ไดผ้่านการอบรมและทดสอบแลว้ สมาชิกจึงจะสามารถข้ึนทะเบียนเป็นผูใ้กล่เกล่ีย เพ่ือท าหนา้ท่ีเป็นผูใ้กล่เกล่ีย
ภาครัฐและภาคประชาชนตามพระราชบญัญติัการไกล่เกล่ียขอ้พิพาท พ.ศ. 2562 ได ้ 

จากการศึกษาคน้ควา้พบวา่ สภาทนายความฯไดมี้การจดัโครงการอบรมหลกัสูตรการไกล่เกล่ียขอ้พิพาท 
ตามพระราชบัญญติัการไกล่เกล่ียขอ้พิพาท พ.ศ. 2562 มาเป็นระยะ โดยล่าสุดส านักระงบัขอ้พิพาททางเลือก               
สภาทนายความฯได้จดัโครงการฝึกอบรมในรุ่นท่ี 5 และรุ่นท่ี 6 ไปเม่ือเดือนมิถุนายน พ.ศ 2564 โดยก าหนด
คุณสมบติัผูเ้ขา้ร่วมอบรมท่ีส าคญัคือตอ้ง “เป็นผู้ ท่ีมีความประสงค์จะขึน้ทะเบียนเป็นผู้ไกล่เกลี่ย” นอกจากน้ี                
ยงัตอ้ง “เป็นผู้ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพทนายความ และไม่อยู่ระหว่างถกูลงโทษฐานประพฤติมรรยาท
ทนายความ ตามมาตรา 52(2) แห่งพระราชบัญญติัทนายความ พ.ศ.2528 หรืออยู่ระหว่างสอบสวนในคดีประพฤติ
ผิดมรรยาททนายความ และไม่เคยถูกลบช่ือออกจากทะเบียนทนายความ เพราะเหตุประพฤติผิดมรรยาททนาย
ความ”  รวมถึงยงัไดก้ าหนดเกณฑคุ์ณสมบติัอ่ืน ๆ โดยทนายความท่ีผา่นการอบรมและทดสอบแลว้                   จะ
สามารถข้ึนทะเบียนเป็นผูไ้กล่เกล่ียกบักรมคุม้ครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยติุธรรมได ้

ดงัน้ี จึงเห็นไดว้า่ สภาทนายความฯในฐานะองคก์รวิชาชีพไดเ้ล็งเห็นถึงความส าคญัของกระบวนการ
ระงบัขอ้พิพาททางเลือกดว้ยการไกล่เกล่ียขอ้พิพาท และพร้อมใหค้วามร่วมมือและให้การสนบัสนุนแก่ภาครัฐใน
การจดัหาบุคลากรท่ีมีคุณภาพและเป็นผูป้ฏิบติัตามมาตรฐานทางจริยธรรมทางวิชาชีพ เพื่ออ านวยความสะดวกใน
การระงบัขอ้พิพาทอยา่งสันติวิธีให้แก่ประชาชน ให้สามารถเขา้ถึงกระบวนการยุติธรรมท่ีสะดวก รวดเร็ว และ
เป็นธรรม โดยไม่จ าเป็นตอ้งอาศยักระบวนการพิจารณาของศาล และยงัช่วยลดค่าใชจ่้ายไดอี้กดว้ย 

ในส่วนบทบาทเบ้ืองตน้ของผูป้ระกอบวชิาชีพทนายความท่ีไดรั้บอนุญาต นอกจากการใหค้  าปรึกษาทาง
กฎหมายแก่ลูกความแลว้ ทนายความยงัมีบทบาทส าคญัในทุกคดีท่ีเขา้สู่ชั้นพิจารณาของศาล โดยก่อนท่ีโจทกจ์ะ
ยื่นค าฟ้องต่อศาลไม่ว่าจะในคดีแพ่งหรือคดีอาญา ทนายความจะเป็นผูใ้ห้ค  าแนะน าทางกฎหมาย และให้ความ
ช่วยเหลือแก่คู่พิพาทในการจดัเตรียมเอกสารและพยานหลกัฐาน ตลอดจนวางแผนขั้นตอนต่าง ๆ  ในการด าเนินคดี 
รวมถึงเป็นผูแ้ทนยื่นเอกสารต่าง ๆ แทนตวัความไม่ว่าจะเป็นฝ่ายโจทก์หรือจ าเลย จากนั้นเม่ือศาลไดไ้ต่สวน       
มูลฟ้องและประทบัฟ้องแลว้ ทนายความจะเขา้ไปมีบทบาทส าคญัอยา่งยิ่งในการเขา้ไปมีส่วนร่วมในการด าเนิน
กระบวนพิจารณาเพ่ือยติุขอ้พิพาท ตลอดจนการแสวงหาความเป็นธรรมอยา่งดีท่ีสุดใหก้บัคู่พิพาททั้งสองฝ่าย 

ในส่วนของกระบวนการไกล่เกล่ียขอ้พิพาทท่ีด าเนินการอยู่ในปัจจุบันนั้น ก็สอดคลอ้งกับบทบาท                
การปฏิบติัหน้าท่ีของทนายความดว้ยเช่นกนั กล่าวคือ โดยทัว่ไปการระงบัขอ้พิพาทดว้ยกระบวนการไกล่เกล่ีย          
ขอ้พิพาทจะแบ่งออกเป็นสองลกัษณะ โดยช่วงแรกจะเป็นกระบวนการไกล่เกลีย่ข้อพิพาทก่อนฟ้อง ตามท่ีบญัญติั
ไวใ้นพระราชบัญญัติการไกล่เกล่ียข้อพิพาท พ.ศ. 2562 ซ่ึงมีวตัถุประสงค์เ พ่ือลดปริมาณคดีท่ีข้ึนสู่ศาล                         
โดยหน่วยงานของรัฐ พนกังานสอบสวน และศูนยไ์กล่เกล่ียขอ้พิพาทภาคประชาชน รวมถึงผูไ้กล่เกล่ียท่ีไดข้ึ้น
ทะเบียนไวก้บัหน่วยงานท่ีมีอ านาจตามพระราชบญัญติัน้ี สามารถเขา้ด าเนินการไกล่เกล่ียขอ้พิพาททางแพ่งท่ี        
มีทุนทรัพยไ์ม่เกินห้าลา้นบาท ขอ้พิพาททางอาญาความผิดอนัยอมความได ้ความผิดลหุโทษอนัเป็นความผิดต่อ
ส่วนตวั และความผิดท่ีมีโทษอตัราสูงไม่เกินสามปี โดยท่ีการระงบัขอ้พิพาทโดยหน่วยงานของรัฐท่ีด าเนินการ
ตามพระราชบญัญติัน้ีจะมีสภาพบงัคบัไดต้ามกฎหมาย ทั้งน้ี การไกล่เกล่ียขอ้พิพาทตามท่ีบญัญติัไวใ้น มาตรา 3 



การประชุมวชิาการระดบัชาติและนานาชาติ มหาวทิยาลยัศรีปทุม ออนไลน์ คร้ังท่ี 16 ประจ าปี 2564 วนัท่ี 28 ตุลาคม 2564 

519 

แห่งพระราชบญัญติัการไกล่เกล่ียขอ้พิพาท พ.ศ. 2562 น้ี จะไม่รวมถึงการไกล่เกล่ียขอ้พิพาทท่ีด าเนินการในชั้นศาล
และในชั้นการบงัคบัคดีดว้ย 

นอกจากน้ี ปัจจุบันยงัได้มีการแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธิพิจารณาความแพ่งมาตรา 20 ตรี                  
ตามพระราชบญัญติัแกไ้ขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง่ (ฉบบัท่ี 32) พ.ศ. 2563 ให้ศาลมีอ านาจ    
ไกล่เกล่ียขอ้พิพาทก่อนมีการยื่นฟ้องคดีได ้ โดยคู่ความอาจยื่นค าร้องต่อศาลท่ีมีเขตอ านาจ เพ่ือขอให้ศาลแต่งตั้ง   
ผูป้ระนีประนอมท าหนา้ท่ีไกล่เกล่ียใหคู้่กรณีท่ีเก่ียวขอ้งไดป้ระนีประนอมยอมความกนัในขอ้ท่ีพิพาทได ้

กระบวนการไกล่เกล่ียขอ้พิพาทช่วงท่ีสอง ได้แก่ กระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทระหว่างฟ้องหรือ               
การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในศาล เป็นการไกล่เกล่ียขอ้พิพาทในคดีซ่ึงอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาล นับแต่                  
ศาลประทบัรับฟ้องจนถึงก่อนมีค าพิพากษาถึงท่ีสุด ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 20 ทวิ    
โดยผูไ้กล่เกล่ียจะช่วยให้คู่ความสามารถพูดคุย เจรจาต่อรอง กระทัง่สามารถบรรลุถึงขอ้ตกลงบางอยา่งร่วมกนั 
เพ่ือให้เกิดการประนีประนอมยอมความอนัเกิดจากความสมคัรใจของทั้งสองฝ่าย โดยผูไ้กล่เกล่ียไม่มีอ านาจใน
การแทรกแซงหรือก าหนดขอ้ตกลงใด ๆ ให้กบัคู่พิพาท และเม่ือคู่พิพาทบรรลุขอ้ตกลงร่วมกนัแลว้ อาจน ามาสู่
การถอนฟ้อง ถอนค าร้องทุกข ์หรือขอให้ศาลมีค าพิพากษาตามยอม ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง่
มาตรา 138 ซ่ึงการไกล่เกล่ียขอ้พิพาทในศาลน้ีสามารถท าไดส้องช่วงเช่นกนั กล่าวคือ ช่วงแรกโจทกส์ามารถแสดง
ความประสงค์ต่อศาลขอให้มีการไกล่เกล่ียก่อนถึงวนันัดพิจารณา หรือจ าเลยอาจแจง้ความประสงค์ขอไกล่เกล่ีย
หลังจากตนได้รับส าเนาค าฟ้อง หรือช่วงท่ีสองคู่ความอาจขอให้ศาลไกล่เกล่ียในระยะเวลาใด ๆ ระหว่าง                       
การพิจารณาคดีก็ได ้ 

ในส่วนของบุคคลท่ีจะสามารถท าหน้าท่ีเป็น “ผูไ้กล่เกล่ีย” หรือบางคร้ังเรียกว่า “ผูป้ระนีประนอม”                
ในการไกล่เกล่ียขอ้พิพาทในศาล ตามข้อก าหนดของประธานศาลฎีกาว่าด้วยการไกล่เกล่ีย พ.ศ. 2554 และ
ขอ้ก าหนดของประธานศาลฎีกาวา่ดว้ยการไกล่เกล่ีย (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ.2560 ก าหนดวา่ ผูป้ระนีประนอมท่ีท าหนา้ท่ี
เป็นผูด้  าเนินการไกล่เกล่ียขอ้พิพาทในศาลอาจเป็นผูพิ้พากษา เจา้หนา้ท่ีศาล หรือบุคคลภายนอกท่ีไดรั้บการข้ึน
ทะเบียนเป็นผูป้ระนีประนอมประจ าศาลก็ได ้โดยมีคุณสมบติัท่ีส าคญัคือตอ้งเป็นผูท่ี้ผ่านการอบรมหลักสูตร
เทคนิคหรือวิธีการไกล่เกล่ียตามท่ีส านักงานศาลยุติธรรมจดัหรือรับรอง นอกจากน้ี ในการไกล่เกล่ียขอ้พิพาท
คู่กรณีอาจน าบุคคลท่ีตนไวว้างใจหรือทนายความเขา้ร่วมด้วยก็ได้ แต่เง่ือนไขส าคญัคือคู่ความทั้ งสองฝ่าย 
ตลอดจนทนายความ หรือบุคคลท่ีคู่ความไวว้างใจใหเ้ขา้ร่วมการไกล่เกล่ียตอ้งรับทราบร่วมกนัวา่ ขอ้เท็จจริงใด ๆ 
ท่ีปรากฎข้ึนในชั้นไกล่เกล่ียขอ้พิพาท ไม่วา่จะเป็นคู่ความหรือทนายความฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงก็จะไม่สามารถน าไปใช้
หรืออา้งอิงในการพิจารณาในชั้นศาลได ้

4.2 กลยุทธ์ส าคญัในการเจรจาไกล่เกลีย่ข้อพพิาท  
จากการเขา้ร่วมการอบรมหลกัสูตรการระงบัขอ้พิพาทดว้ยวิธีการไกล่เกล่ีย ซ่ึงจดัข้ึนโดยส านกังานศาล

ยุติธรรม พบว่าการท าหน้าท่ีผูไ้กล่เกล่ียนั้ นตั้ งอยู่บนหลักการส าคญั 3 ประการ ได้แก่ 1) Best Alternative to 
Negotiated Agreement (BATNA) แ ล ะ  Worst Alternative To Negotiated Agreement (WATNA) ก ล่ า ว คื อ                  
ผูไ้กล่เกล่ียจะท าหนา้ท่ีในการช่วยเหลือคู่พิพาทในการแสวงหาทางออกท่ีดีท่ีสุด หรือช้ีให้เห็นทางออกท่ีไม่ควร
เกิดข้ึนท่ีสุดส าหรับทั้งสองฝ่าย ซ่ึงอาจเกิดข้ึนไดใ้นระหวา่งการเจรจาไกล่เกล่ีย 2) A zone of possible agreement 
(ZOPA) หมายถึง การแสวงหาทางออกท่ีเป็นไปไดส้ าหรับทุกฝ่าย และ 3) Overcoming the Not-In-My-Backyard 
(NIMBY) ซ่ึงไดแ้ก่ การพยายามก้าวขา้มส่ิงท่ีเป็นอุปสรรคต่อการเจรจา โดยผูป้ระนีประนอมหรือผูไ้กล่เกล่ีย              
ท่ีศาลแต่งตั้งจะปรับใชท้ั้ง 3 หลกัการดงักล่าวขา้งตน้เพ่ือให้การเจรจาไกล่เกล่ียบรรลุวตัถุประสงคโ์ดยสันติวิธี              
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ทั้ งวางตวัเป็นกลางไม่เอนเอียงเขา้ขา้งคู่พิพาทฝ่ายหน่ึงฝ่ายใด ตลอดจนพยายามช่วยเหลือคู่พิพาททุกฝ่ายใน              
การแสวงหาทางออกท่ีดีท่ีสุด รวมถึงหลีกเล่ียงหนทางท่ีพาไปสู่ความขดัแยง้ท่ีเพ่ิมข้ึน และเม่ือพบทางตนัผูไ้กล่เกล่ีย
อาจเสนอทางออกใหม่ ๆ ท่ีสร้างสรรค์ซ่ึงเป็นการเปิดทางท่ีเป็นไปไดส้ าหรับทุกฝ่าย รวมถึงการพยายามลด                      
ความขดัแยง้ดว้ยการหลีกเล่ียง ท่าทีหรือขอ้เสนอท่ีอาจเป็นอุปสรรคต่อการเจรจา 

1) Best Alternative to Negotiated Agreement (BATNA) และ Worst Alternative to Negotiated 
Agreement (WATNA) 

ในกรณีท่ีการเจรจานั้นลม้เหลวหรือไม่เป็นผลส าเร็จ ผูไ้กล่เกล่ียสามารถใช้กลยุทธ BATNA -
WATNA เป็นตวัช่วยในการคน้หาจุดยืนท่ีดีท่ีสุดหรือแยท่ี่สุดของคู่พิพาทแต่ละฝ่าย เพ่ือใชเ้ป็นเคร่ืองมือช่วยใน
การเจรจาต่อรองได ้กล่าวคือ ในระหวา่งการเจรจาไกล่เกล่ียนั้น ผูไ้กล่เกล่ียจะตอ้งสงัเกต จดบนัทึก และเก็บขอ้มูล
ท่ีไดจ้ากคู่พิพาทแต่ละฝ่าย เพ่ือน ามาใชเ้ป็นเง่ือนไขหรือขอ้เสนอแนะส าหรับกรณีท่ีการเจรจาไกล่เกล่ียอาจเดิน
มาถึงจุดท่ีแต่ละฝ่ายอาจไม่สามารถตกลงกนัได ้โดยผูไ้กล่เกล่ียตอ้งใชค้วามสามารถในคน้หาว่าในระหว่างขอ้
พิพาทท่ีเกิดข้ึนนั้น หากการเจรจาไกล่เกล่ียลม้เหลว คู่พิพาทแต่ละฝ่ายจะไดรั้บผลประโยชน์สูงสุดหรือสูญเสีย
ผลประโยชน์มากท่ีสุดในเร่ืองใดบ้าง เพื่อจะสามารถน าการได้หรือเสียผลประโยชน์สูงสุดนั้ นมาช่วยใน                       
การประเมินวา่มีคู่พิพาทฝ่ายใดก าลงัไดเ้ปรียบหรือเสียเปรียบในการเจรจา รวมถึงช่วยยื่นขอ้เสนอหรือแสวงหา
ทางออกท่ีเป็นไปได ้และใหคู้พิ่พาททุกฝ่ายไดร่้วมกนัพิจารณาวา่ทา้ยท่ีสุดแลว้การไกล่เกล่ียนั้นควรจะด าเนินการ
ต่อไปหรือไม่อยา่งไร  

ตัวอย่างการพิจารณาใช้กลยุทธ BATNA เช่น นาย A เจรจาเพ่ือซ้ือสินคา้ชนิดหน่ึงจากนาย B                
โดยนาย B เสนอขายสินค้าชนิดนั้ นให้กับนาย A ในราคา 100,000 บาท ต่อมานาย A ออกส ารวจตลาด 
และพบว่ามีสินคา้ชนิดเดียวกนัจ าหน่ายในราคา 60,000 บาท ดงัน้ี หากสมมติว่าการเจรจาระหว่างนาย A และ              
นาย B ไม่เป็นผลส าเร็จ BATNA ของนาย A จึงอยู่ท่ีราคา 60,000 บาท ด้วยเหตุน้ี หากนาย B ไม่เสนอราคาท่ี                               
ต ่ากวา่ 60,000 บาท นาย A ยอ่มจะพิจารณาทางเลือกท่ีดีท่ีสุดของตนเอง 

ในกรณีน้ี หากนาย B รู้วา่ตนสามารถขายสินคา้ชนิดเดียวกนัน้ีใหก้บัคนอ่ืนไดใ้นราคา 80,000 บาท 
ดงันั้น หากการเจรจาระหว่างนาย A และนาย B ไม่เป็นผลส าเร็จ BATNA ของนาย B จะอยู่ท่ีราคา 80,000 บาท  
ซ่ึงเม่ือพิจารณาแลว้ในสถานการณ์เช่นน้ี การเจรจาระหวา่งนาย A และนาย B ก็จะไม่สามารถบรรลุขอ้ตกลงได ้
เน่ืองจากนาย B ย่อมประสงค์ท่ีจะขายสินคา้ในราคาขั้นต ่าท่ี 80,000 บาท ในขณะท่ีนาย A ย่อมประสงค์จะซ้ือ
สินคา้ในราคาสูงสุดท่ี 60,000 บาทเท่านั้น 

ในทางกลบักัน หากนาย A ประสงค์จะซ้ือสินคา้ในราคาไม่สูงไปกว่า 80,000 บาท และนาย B              
ก็ประสงค์จะขายสินคา้ในราคาไม่ต ่าไปกว่า 60,000 บาท ดงัน้ี ในสถานการณ์เช่นน้ีก็มีโอกาสท่ีทั้งสองฝ่ายจะ             
ตกลงกนัได ้ดงัภาพท่ีปรากฏดา้นล่าง 
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ภาพที ่1: BATNA และ ZOPA ของนาย A และนาย B 

 

2) A zone of possible agreement (ZOPA) 
ภายหลงัจากท่ีผูไ้กล่เกล่ียไดพิ้จารณากลยุทธ BATNA-WATNA แลว้ กลยุทธต่อไปท่ีผูไ้กล่เกล่ีย

จะต้องค านึงถึงคือ ZOPA ซ่ึงหมายถึง แนวโน้มข้อเสนอท่ีคู่พิพาทแต่ละฝ่ายน่าจะสามารถตกลงกันได้ด้วย               
ความพึงพอใจและอยา่งสันติวิธี กล่าวอีกนยัหน่ึง ZOPA หมายถึงพ้ืนท่ีในการเจรจาต่อรองท่ีคู่พิพาทแต่ละฝ่ายมี
โอกาสสูงท่ีจะยินยอมผ่อนผนัให้แก่กนัและกนั ไม่วา่จะการยินยอมนั้นอาจเกิดข้ึนดว้ยเหตุผลดา้นความสัมพนัธ์
หรือเหตุผลดา้นอ่ืน ๆ โดยการยินยอมผ่อนผนัน้ีจะเกิดข้ึนดว้ยความพึงพอใจดว้ยกนัของทุกฝ่าย และไม่มีฝ่ายใด
รู้สึกวา่ตนเองก าลงัถูกล่อลวง ถูกเอาเปรียบ หรือถูกข่มขู่บงัคบัใหต้อ้งยนิยอมมากไปกวา่ส่ิงท่ีตนเองควรจะไดรั้บ  

การแสวงหา ZOPA หรือจุดท่ีแต่ละฝ่ายต่างพร้อมจะยินยอมผ่อนผันให้แก่กันและกันใน
กระบวนการไกล่เกล่ียนั้น ส่งผลให้ผูไ้กล่เกล่ียสามารถรับรู้ถึงจุดท่ีสามารถผ่อนปรนไดข้องฝ่ายตรงขา้ม ซ่ึงจะมี
ส่วนช่วยให้การเจรจานั้นเกิดผลดีกบัอีกฝ่ายหน่ึงมากยิ่งข้ึน และจะช่วยผูไ้กล่เกล่ียในการประเมินสถานการณ์ 
รวมถึงจุดประกายการแสวงหาทางออกท่ีสร้างสรรคแ์ละเป็นไปไดซ่ึ้งเป็นประโยชน์ต่อคู่พิพาททุกฝ่ายมากท่ีสุด 

3) Overcoming the Not-In-My-Backyard (NIMBY) 
ส านวน Not in My Back Yard หรือ NIMBY ท่ีแปลความหมายตามตวัอกัษรไดว้่า “ไม่ใช่ในสวน

หลงับา้นของฉัน” หมายถึงกรณีท่ีบุคคลใดบุคคลหน่ึงไม่ประสงคจ์ะให้มีส่ิงท่ีอาจจะก่อปัญหา หรือส่ิงอนัไม่น่า
พึงประสงค์ต่าง ๆ เขา้มาเก่ียวขอ้งในบริเวณเขตชุมชนหรือละแวกท่ีตนอาศยั เดิมทีค าน้ีใช้ในบริบททางดา้น
ส่ิงแวดลอ้ม เช่น เม่ือมีโครงการก่อสร้างนิคมอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ บ่อบ าบดัน ้ าเสีย หรือบ่อก าจดัขยะในชุมชน 
ก็จะมีกลุ่มบุคคลท่ีมีแนวคิดแบบ NIMBY ออกมาต่อต้าน แม้ว่าการจัดท าโครงการต่าง ๆ เหล่าน้ีจะอ้างถึง
ผลประโยชน์ส่วนรวมหรือผลประโยชน์ของประเทศชาติเป็นส าคญัก็ตาม อยา่งไรก็ตาม อาจกล่าวไดว้า่บุคคลท่ีมี
แนวคิดแบบ NIMBY นั้นไม่ได้แสดงการต่อต้านด้วยความไม่เข้าใจถึงการค านึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวม                     
แต่ในทางกลบักนั คนเหล่าน้ีแสดงการต่อตา้นเพราะเม่ือค านวณถึงส่ิงท่ีตนเองตอ้งจ่าย รวมถึงผลกระทบท่ีอาจ
เกิดข้ึนต่อตนเองแลว้ ค่อนขา้งจะไม่คุม้ค่ากบัผลประโยชน์ส่วนรวมท่ีอาจจะไดจ้ากโครงการต่าง ๆ เหล่าน้ี  

ในระหวา่งกระบวนการไกล่เกล่ียขอ้พิพาท ผูไ้กล่เกล่ียอาจพบไดว้า่คู่พิพาทหรือผูแ้ทนของคู่พิพาท
ฝ่ายหน่ึงฝ่ายใดท่ีเขา้ร่วมในเวทีการเจรจาไกล่เกล่ียนั้นมีการสะท้อนลักษณะแนวคิดแบบ NIMBY กล่าวคือ                  
มีแนวโนม้จะไม่โอนอ่อนผ่อนตามหรือยอมผอ่นปรนให้กบัอีกฝ่ายหน่ึง อนัเน่ืองมาจากไดพิ้เคราะห์พิจารณาแลว้
วา่ผลประโยชน์ท่ีตนไดรั้บจากการไกล่เกล่ียอาจไม่คุม้ค่ากบัผลประโยชน์บางส่วนท่ีตนเองตอ้งเสียไปจากการยอม
ผ่อนปรน เช่นน้ีเป็นตน้ ซ่ึงในสถานการณ์ดงักล่าวน้ี ผูไ้กล่เกล่ียจะตอ้งท าหนา้ท่ีโนม้นา้วให้คู่พิพาททั้งสองฝ่าย
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สามารถกา้วขา้มผ่านสถานการณ์อนัยากล าบากน้ีไปให้ไดอ้ย่างนุ่มนวล และโดยใชก้ระบวนการทางสันติวิธีให้
มากท่ีสุด 

4.3. บทบาทส าคัญของทนายความในฐานะตัวแทนหรือผู้พทิักษ์ผลประโยชน์ของลูกความ และบทบาท
ของทนายความในฐานะตวักลางหรือผู้ไกล่เกลีย่ข้อพพิาท 

จากบทบาทของทนายความดงัท่ีกล่าวมาขา้งตน้จะเห็นไดว้่า ผูป้ระกอบวิชาชีพ “ทนายความ” ย่อมมี
บทบาทส าคญัอย่างยิ่งในการช่วยเหลือคู่พิพาทให้สามารถตกลงกันได้โดยสันติวิธี ไม่ว่าจะในการไกล่เกล่ีย             
ขอ้พิพาทก่อนฟ้อง หรือหลงัจากศาลรับค าฟ้องไวพิ้จารณาแลว้  

อยา่งไรก็ตาม ในทางปฏิบติัทนายความสามารถช่วยเหลือประชนไดห้ลายบทบาท ไม่วา่จะในการปฏิบติั
หนา้ท่ีตามปกติในฐานะทนายความซ่ึงท าหน้าท่ีให้ค  าปรึกษาทางกฎหมาย ตลอดจนวางแผนคดีเพื่อพิทกัษ์สิทธิ
ของลูกความ นอกจากน้ีทนายความยงัสามารถปฏิบติัหนา้ท่ีในฐานะตวักลางหรือผูไ้กล่เกล่ียซ่ึงผา่นการอบรมและ
ไดข้ึ้นทะเบียนไวก้บัหน่วยงานของรัฐ ตามพระราชบญัญติัการไกล่เกล่ียขอ้พิพาท พ.ศ. 2562 และยงัรวมถึงกรณีท่ี
ทนายความและประชาชนจ านวนไม่นอ้ยกว่าห้าคนอาจรวมตวักนัจดัจั้งศูนยไ์กล่เกล่ียขอ้พิพาทภาคประชาชนท่ี
ข้ึนทะเบียนกบักรมคุม้ครองสิทธิและเสรีภาพ และด าเนินการไกล่เกล่ียขอ้พิพาทใหก้บัประชาชนอตามท่ีก าหนด
ไวใ้นระเบียบกรมคุม้ครองสิทธิและเสรีภาพว่าด้วยการไกล่เกล่ียขอ้พิพาทของศูนยไ์กล่เกล่ียขอ้พิพาทภาค
ประชาชน พ.ศ. 2562 ดว้ย  

ดว้ยเหตุน้ี บทบาทของทนายความท่ีกล่าวถึงในท่ีน้ี จึงไม่ไดห้มายความถึงเฉพาะบทบาทใดบทบาทหน่ึง 
แต่หมายความรวมถึงทั้ ง 1) บทบาทของทนายความในฐานะตวัแทนหรือผูพ้ิทักษ์ผลประโยชน์ของลูกความ                    
2) บทบาทของทนายความกรณีท่ีได้รับมอบหมายจากตัวความให้เข้าร่วมในเวทีการเจรจาไกล่เกล่ีย และ                          
3) บทบาทของทนายความกรณีท่ีทนายความจ าเป็นตอ้งปฏิบติัหนา้ท่ีเป็นผูไ้กล่เกล่ีย หรืออยูใ่นฐานะผูไ้กล่เกล่ียท่ี
ไดข้ึ้นทะเบียนแลว้ดว้ย 

จากหลกัการและกลยทุธในการไกล่เกล่ียขอ้พิพาททั้ง 3 ประการ ดงัท่ีกล่าวมาขา้งตน้ ผูป้ระกอบวชิาชีพ
ทนายความสามารถปรับใชห้ลกักลยทุธทั้งสามประการดงักล่าวน้ีเพ่ือสนบัสนุนให้เกิดการเจรจาไกล่เกล่ียท่ีเป็น
ผลส าเร็จ และเป็นผลดีต่อคู่พิพาททุกฝ่ายได้ โดยทนายความในฐานะตัวแทนผูพ้ิทักษ์ผลประโยชน์ของลูก
ความสามารถช่วยคน้หา BATNA และ WATNA ของคู่พิพาทฝ่ายตนเองได้โดยใช้กระบวนการท่ีพฒันาโดย 
Harvard Law School ดงัน้ี:  

1. ก่อนเร่ิมกระบวนการไกล่เกล่ีย ทนายความสามารถแนะน าและให้ความช่วยเหลือลูกความใน
การตระเตรียม คน้หา และจดบนัทึกรายการทางเลือกหรือทางออกท่ีอาจเป็นไปไดท้ั้งหมดท่ีอาจเกิดข้ึนไดส้ าหรับ
ใชใ้นเวทีการเจรจาไกล่เกล่ียขอ้พิพาทท่ีคู่พิพาททุกฝ่ายก าลงัจะจดัใหมี้ข้ึน รวมถึงเขา้ไปมีส่วนช่วยพิจารณาและ
ตั้งค  าถามท่ีส าคญัในการคน้หา BATNA และ WATNA วา่ หากการเจรจาลม้เหลวหรือไม่บรลลุผลส าเร็จ ส่ิงท่ีดี
ท่ีสุดหรือส่ิงท่ีแยท่ี่สุดท่ีอาจเกิดข้ึนไดใ้นมุมมองของลูกความฝ่ายตนนั้นเป็นอยา่งไร 

2. หลงัจากคน้หา BATNA และ WATNA ร่วมกนัแลว้ ทั้งทนายความและลูกความสามารถประชุม
ร่วมกนัเพ่ือพิจารณาและประเมินมูลค่าของทางเลือกหรือทางออกแต่ละทาง รวมถึงร่วมกนัจดัล าดบัความส าคญั
ของทางเลือกและขอ้เสนอแต่ละประการ เพ่ือให้ทนายความและลูกความเกิดการรับรู้ไปในทิศทางเดียวกนัว่า
ขอ้เสนอหรือทางเลือกแต่ละทางนั้นมีความส าคญัต่อการเจรจาไกล่เกล่ียขอ้พิพาทในคร้ังน้ีมากน้อยเพียงใด  
และในการเจรจาไกล่เกล่ียขอ้พิพาทนั้น ทนายความและลูกความควรร่วมกนัจดัล าดบัความส าคญัของขอ้เสนอใน
การเจรจาอยา่งไร 



การประชุมวชิาการระดบัชาติและนานาชาติ มหาวทิยาลยัศรีปทุม ออนไลน์ คร้ังท่ี 16 ประจ าปี 2564 วนัท่ี 28 ตุลาคม 2564 

523 

3. จากนั้ นทนายความและลูกความสามารถร่วมกันคัดเลือกทางเลือกหรือทางออกท่ีจะให้
ผลประโยชน์หรือมูลค่าสูงสุดแก่ฝ่ายของตนเอง ซ่ึงเป็นทางเลือกหรือทางออกท่ีดีท่ีสุดหากการเจรจานั้นประสบ
ผลส าเร็จ 

4. หลงัจากก าหนด BATNA ของฝ่ายตนแลว้ ทนายความและลูกความสามารถร่วมกันคดัเลือก
ข้อเสนอหรือทางออกท่ีแย่ท่ีสุดท่ีฝ่ายของตนเองสามารถยอมรับได้ เพ่ือน ามาใช้ในเวทีการเจรจาไกล่เกล่ีย                     
ขอ้พิพาท 

ทั้งน้ี รวมถึงในกรณีท่ีทนายความก าลงัปฏิบติัหนา้ท่ีในฐานะผูไ้กล่เกล่ียขอ้พิพาท และไม่ไดก้ าลงัปฏิบติั
หนา้ท่ีในฐานะตวัแทนหรือผูพ้ิทกัษผ์ลประโยชน์ของลูกความฝ่ายตนเองดว้ย กรณีน้ีอาจถือไดว้า่ทนายความก าลงั
ปฏิบติัหนา้ท่ีในฐานะผูไ้กล่เกล่ียในประเด็นขอ้พิพาทซ่ึงตนไม่มีส่วนไดเ้สีย ดว้ยเหตุน้ี ทนายความจึงสามารถวาง
ตนในฐานะบุคคลท่ีเป็นกลางไม่เอนเอียงเขา้ขา้งผลประโยชน์ของคู่พิพาทฝ่ายหน่ึงฝ่ายใด และปรับใชห้ลกัการ 
BATNA-WATNA หลกัการ ZOPA และ NIMBY เพื่อใหต้นสามารถปฏิบติัหนา้ท่ีในฐานะผูไ้กล่เกล่ีย และช่วยใน
การแสวงหาทางออกท่ีดีท่ีสุดส าหรับคู่พิพาททุกฝ่าย เพื่อให้ทุกฝ่ายสามารถยุติขอ้พิพาทไดอ้ย่างรวดเร็วและ               
โดยสนัติวธีิ 

หากทนายความผูป้ฏิบัติหน้าท่ีในทั้ ง 3 บทบาทขา้งตน้มีความเขา้ใจในหลกัการ BATNA-WATNA 
หลกัการ ZOPA และ NIMBY และสามารถน ามาปฏิบติัไดอ้ยา่งเหมาะสม รวมถึงมีความตระหนกัในผลประโยชน์
สูงสุดของการไกล่เกล่ียขอ้พิพาท ทนายความก็สามารถน าแนวทางทั้งสามประการน้ีมาปรับใชใ้นคดีท่ีคู่ความ
ประสงค์จะให้มีการไกล่เกล่ียข้อพิพาทได้ โดยมีวตัถุประสงค์หลักเพ่ือสะท้อนให้เห็นถึงความเต็มใจและ                  
ความร่วมมือกนัระหวา่งทนายความผูพิ้ทกัษผ์ลประโยชน์ของลูกความกบัผูท่ี้ไดรั้บการแต่งตั้งเขา้มาเป็นตวักลาง
ในฐานะผูป้ระนีประนอมหรือผูไ้กล่เกล่ียขอ้พิพาท โดยท่ีทุกฝ่ายต่างพยายามอยา่งเต็มท่ีจะให้การเจรจาไกล่เกล่ีย
ขอ้พิพาทนั้นเป็นไปโดยราบร่ืน เป็นประโยชน์ และเป็นธรรมส าหรับคู่กรณีทุกฝ่ายมากท่ีสุด  

 

5. บทสรุปและข้อเสนอแนะ 
 แมว้่าพระราชบญัญติัการไกล่เกล่ียขอ้พิพาท พ.ศ. 2562 จะไม่ไดก้ าหนดอนุญาตให้สภาทนายความฯ       
มีสถานะเป็นหน่วยงานของรัฐ ซ่ึงจะสามารถมีอ านาจหนา้ท่ีในการด าเนินการไกล่เกล่ียขอ้พิพาทได ้รวมถึงไม่ได้
ก าหนดอนุญาตให้ผูป้ระกอบวิชาชีพทนายความท่ีไม่ไดผ้่านการอบรมการไกล่เกล่ียขอ้พิพาทตามหลกัสูตรท่ี
คณะกรรมการพฒันาการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติตามกฎหมายว่าด้วยการพฒันาการบริหารงานยุติธรรม
แห่งชาติรับรอง จะสามารถข้ึนทะเบียนเป็นผูไ้กล่เกล่ียกับหน่วยงานของรัฐไดโ้ดยตรง แต่ผูป้ระกอบวิชาชีพ
ทนายความก็มีบทบาทส าคญัอยา่งยิง่ในกระบวนการไกล่เกล่ียขอ้พิพาท ไม่วา่จะในฐานะทนายความท่ีเป็นตวัแทน
หรือผูพ้ิทกัษผ์ลประโยชน์ของลูกความ หรือทนายความท่ีปฏิบติัหนา้ท่ีในฐานะตวักลางหรือผูไ้กล่เกล่ียขอ้พิพาท 

ทั้งน้ี ไม่วา่ทนายความจะก าลงัปฏิบติัหนา้ท่ีในบทบาทใด ในกระบวนการเจรจาไกล่เกล่ียขอ้พิพาทนั้นก็
ประกอบด้วยหลกัการส าคญัสามประการ ได้แก่ 1) Best Alternative to Negotiated Agreement (BATNA) และ 
Worst Alternative To Negotiated Agreement (WATNA) 2) A zone of possible agreement (ZOPA) แ ล ะ                               
3) Overcoming the Not-In-My-Backyard (NIMBY) ซ่ึงเป็นขอ้เสนอแนะท่ีทนายความสามารถน ามาปรับใชใ้น
กระบวนการไกล่เกล่ียเพ่ือยุติขอ้พิพาทได ้ทั้งน้ี เพ่ือสะทอ้นให้เห็นถึงความเต็มใจและความร่วมมือกนัระหวา่ง
ทนายความผูพิ้ทกัษผ์ลประโยชน์ของลูกความกบัผูท่ี้ไดรั้บการแต่งตั้งเขา้มาเป็นตวักลางในฐานะผูป้ระนีประนอม



การประชุมวชิาการระดบัชาติและนานาชาติ มหาวทิยาลยัศรีปทุม ออนไลน์ คร้ังท่ี 16 ประจ าปี 2564 วนัท่ี 28 ตุลาคม 2564 

524 

หรือผูไ้กล่เกล่ียขอ้พิพาท ในการท่ีทุกฝ่ายต่างพยายามอยา่งเตม็ท่ีจะใหก้ารเจรจาไกล่เกล่ียขอ้พิพาทนั้นเป็นไปโดย
ราบร่ืนและเป็นประโยชน์สูงสุด ตลอดจนมีความเป็นธรรมส าหรับคู่กรณีทุกฝ่ายมากท่ีสุด 
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บทคัดย่อ  
          ปัจจุบนัรายไดห้ลกัของวดันั้นมาจากการท่ีมีผูมี้จิตศรัทธาบริจาคให้ แต่การดูแลรักษาและจดัการเงิน
บริจาคของวดันั้นยงัไม่มีการก าหนดหลกัเกณฑ์ท่ีแน่นอน งานวิจยัน้ีจึงมีวตัถุประสงค์เพ่ือคน้หาหลกัเกณฑใ์น  
การดูแลรักษาและการจดัการเงินบริจาคของวดั และเปรียบเทียบกฎหมายเก่ียวกบัหลกัเกณฑใ์นการดูแลรักษาและ
จดัการเงินบริจาคในประเทศไทยและประเทศเนปาล วธีิการด าเนินการวจิยัในคร้ังน้ีเป็นเชิงคุณภาพเป็นการศึกษา
และวิเคราะห์ขอ้มูลจากเอกสาร โดยการทบทวนแนวความคิด ทฤษฎี ต ารา บทความทางวิชาการ รายงานวิจยั 

mailto:juntratip@tsu.ac.th
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กฎหมายท่ีเก่ียวข้อง รวมถึงวิเคราะห์จากการสัมภาษณ์กลุ่มตวัอย่าง ผลการศึกษาพบว่าการดูแลรักษาและ                 
จดัการเงินบริจาคของวดัไม่มีหลกัเกณฑ์ท่ีแน่นอนเม่ือเทียบกบัพระราชบัญญติัการบริจาค 2030 ของประเทศ
เนปาลในดา้นต่าง ๆ ดงัน้ี การดูแลรักษาเงินบริจาค การตรวจสอบบญัชี การใชเ้งินบริจาค การจดัสรรเงินบริจาค
ใหม่ การเผยแพร่ขอ้มูลเก่ียวกบัการบริจาค บทลงโทษของผูท่ี้ดูแลและเก็บรักษาเงินบริจาคโดยการฝ่าฝืน กฎหมาย
ควรมีการก าหนดหลกัเกณฑ์ในด้านต่าง ๆ ข้ึนมาโดยให้มีการออกกฎระเบียบการดูแลรักษาและจัดการเงิน                   
การกศุลท่ีมีผูบ้ริจาคใหแ้ก่วดั เพ่ือใชเ้ป็นหลกัเกณฑท์ัว่ไปในการใหว้ดัปฏิบติัตาม และถา้วดัปฏิบติัตามหลกัเกณฑ์
ดงักล่าวการดูแลรักษาและการจดัการเงินบริจาคของวดัก็จะมีความเป็นระบบและมีความโปร่งใสมากยิง่ข้ึน 
 
ค าส าคญั : การดูแลรักษา, การจดัการ, เงินบริจาคของวดั 
 

ABSTRACT 
 At present, the main income of the temple comes from the donations of faithful people. However, there 
is no specific rules on the preservation and management of the temple's donations.  This research aims to find 
criteria for the preservation and management of temple donations. and compare laws on rules for the preservation 
and management of donations in Thailand and Nepal. This research was qualitative methods. It was the study and 
analysis from any documents.  By reviewing concepts, theories, textbooks, academic articles, research reports, 
and relevant laws, including the analysis of the interviews with the sample group.  The study found that the 
preservation and management of temple donations has no fixed criteria compared to Nepal's Donation Act 2030 
in the following areas:  the use of donation should be scrutinized, allocation of new donations publication of 
information about donations penalties for those who preserve donations by violating .  The law should establish 
rules in various areas for the care and management of charitable funds donated to temples, to be used as general 
guidelines for subsequent measurement. If the temple's management of donation adheres to these guidelines will 
be more systematic and transparent.    
 
Keywords: maintenance, management, temple donation 
 

1. ความส าคัญและทีม่าของปัญหาวจัิย 
          วดัเป็นองคก์รทางศาสนาท่ีถือเป็นองคก์รท่ีไม่แสวงหาผลก าไร โดยตามพระราชบญัญติัคณะสงค ์พ.ศ.
2505 วดัมีฐานะเป็นนิติบุคคล โดยมีเจา้อาวาสเป็นตวัแทนในการบริหารกิจการทัว่ไปของวดั โดยรายไดห้ลกัของ
วดันั้นจะไดรั้บมาจากความศรัทธาของพุทธศาสนิกชนท่ีร่วมท าบุญบริจาค ไดแ้ก่ เงินบริจาค เงินกฐิน เงินผา้ป่า 
เงินท าบุญสร้างอุโบสถ เป็นตน้ แต่ปัจจุบนัมกัจะเจอปัญหาในเร่ืองของการดูแลรักษาและการจดัการเงินบริจาค
ของวดั จึงท าใหเ้ห็นถึงการจดัการท่ีไม่เป็นระบบอาจท าใหเ้กิดการทุจริตได ้
           จากสภาพปัญหาดงักล่าว  ผูเ้ขียนจึงเห็นว่าเป็นส่ิงท่ีส าคญัอยา่งยิ่งต่อการคน้หาหลกัเกณฑใ์นการดูแล
รักษาและจดัการเงินบริจาคของวดั เพราะเม่ือพิจารณาประกอบกบัพระราชบญัญติัคณะสงฆ ์พ.ศ. 2505 มาตรา 40 
วรรคสาม ได้ก าหนดให้การดูแลรักษาและการจดัการศาสนสมบัติของวดั ให้เป็นไปตามวิธีการท่ีก าหนดใน
กฎกระทรวง และกระทรวงวา่ดว้ยการดูแลรักษาและจดัการศาสนสมบติัของวดั ออกตามความในพระราชบญัญติั
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คณะสงค ์พ.ศ.2505 ขอ้ 7 ก าหนดให ้“การเก็บรักษาเงินของวดัในส่วนท่ีเกินหน่ึงแสนบาทข้ึนไป ใหเ้ก็บรักษาโดย
ฝากธนาคารในนามของวดั หรือวธีิการอ่ืนใดตามท่ีมหาเถรสมาคมก าหนด วรรคสองการดูแลรักษาและจดัการเงิน
การกศุลท่ีมีผูบ้ริจาค ใหเ้ป็นไปตามความประสงคข์องผูบ้ริจาค” จะเห็นไดว้า่ ตามขอ้ 7 วรรคสองนั้น ก าหนดเพียง
ว่าให้ดูแลรักษาและจดัการไปตามวตัถุประสงค์ของผูบ้ริจาคเท่านั้น ไม่ไดมี้การก าหนดหลกัเกณฑ์ในการดูแล
รักษาและจดัการเงินการกุศลท่ีมีผูบ้ริจาควา่จะตอ้งเป็นไปในลกัษณะใด ถือไดว้า่วดัสามารถจดัการเงินในส่วนน้ี
ไดอ้ยา่งอิสระ ซ่ึงอาจท าใหเ้ป็นช่องทางในการทุจริตเงินบริจาคไดง่้าย  
 

2. วตัถุประสงค์ของการวจัิย 
 (1) เพ่ือคน้หาหลกัเกณฑใ์นการดูแลรักษาและจดัการเงินการกศุลท่ีมีผูบ้ริจาคใหแ้ก่วดั 
 (2) เพื่อศึกษาเปรียบเทียบกฎหมายการดูแลรักษาและจดัการเงินบริจาคของวดัในประเทศไทย  และ
ต่างประเทศในเร่ืองการบริจาค 
 (3) เพ่ือเสนอหลกัเกณฑใ์นการดูแลรักษาและจดัการเงินการกศุลท่ีมีผูบ้ริจาคใหแ้ก่วดั 
 

3. เอกสารและงานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 
3.1 แนวคดิ ทฤษฎ ี
หลกัคุณธรรม (Morality) คือ การยดึมัน่ ถือมัน่ในคุณธรรมความดีงาม ความถูกตอ้ง รวมถึงมีความซ่ือสัตย ์

จริงใจ และยึดมัน่ในความสุจริตคุณธรรมเป็นแนวทางท่ีถูกตอ้งในการด าเนินชีวิต ทั้งความประพฤติและจิตใจซ่ึง
แต่ละสงัคมก าหนดและยอมรับปฏิบติักนั หลกัคุณธรรมประกอบไปดว้ยหลกัการส าคญั 3 หลกัการ คือ หน่วยงาน
ปลอดการทุจริต หน่วยงานปลอดจากการท าผิดวนิยั และหน่วยงานปลอดจากการท าผิดมาตรฐานวชิาชีพนิยมและ
จรรยาบรรณ  เม่ือพิจารณาเร่ืองของคุณธรรมจึงควรพิจารณาเร่ืองต่อไปน้ี คือ องค์ประกอบคุณธรรมหรือ
พฤติกรรมท่ีพึงประสงคท่ี์ปลอดจากการปฏิบติัท่ีมากกวา่ท่ีกฎหมายก าหนดหรือปฏิบติัเช่นน้ีนอ้ยลง องคป์ระกอบ
คุณธรรมหรือพฤติกรรมท่ีพึงประสงค์ท่ีปลอดจากการไม่ปฏิบติัตามกฎหมายอย่างโจ่งแจง้หรือไม่ปฏิบัติตาม
กฎหมายนอ้ยลง องคป์ระกอบคุณธรรมหรือพฤติกรรมท่ีพึงประสงคท่ี์ปลอดจากการปฏิบติัตามเจตนารมณ์ของ 
กฎหมาย แต่ใชว้ธีิการท่ีผิดกฎหมายหรือปฏิบติัเช่นน้ีนอ้ยลง องคป์ระกอบคุณธรรมหรือพฤติกรรมท่ีพึงประสงคท่ี์
ปลอดจากการปฏิบติัท่ีนอ้ยกวา่หรือไม่ดีเท่าท่ีกฎหมายก าหนดหรือปฏิบติัเช่นน้ีนอ้ยลง 

หลักความโปร่งใส (Accountability) คือ ความถูกตอ้ง ชดัเจน ปฏิบติัตามหลกัการท่ีควรจะเป็นรวมถึง
การสร้างความไวว้างใจซ่ึงกนัและกนั มีกระบวนการตรวจสอบความถูกตอ้งได ้รวมทั้งการใหแ้ละรับขอ้มูลท่ีเป็น
จริงอยา่งตรงไปตรงมา ประชาชนสามารถเขา้ถึงและรับรู้ขอ้มูลข่าวสารไดส้ะดวก รวดเร็ว และถูกตอ้ง สามารถ
เห็นระบบงานทั้งหมดไดอ้ย่างชดัเจน ให้หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งหรือประชาชาชนสามารถตรวจสอบและติดตาม
ผลได้ ทั้ งน้ีหลักความโปร่งใสประกอบไปด้วยหลักการย่อย 4 หลักการ คือ ความโปร่งใสด้านโครงสร้าง                     
ความโปร่งใสดา้นการให้คุณ ความโปร่งใสดา้นการให้โทษ และความโปร่งใสดา้นการเปิดเผย เห็นระบบงาน
ทั้งหมดไดอ้ยา่งชดัเจน 

หลกัการมส่ีวนร่วม (Participation) คือ การบวนการท่ีใหโ้อกาสประชาชนเขา้มามีส่วนร่วมในการตดัสินใจ
ในเร่ืองต่างๆ การเปิดรับความคิดเห็นเพ่ือประกอบการพิจารณาก าหนดนโยบาย และการตดัสินใจขององคก์ร 
ทั้งน้ี ขอ้เสนอแนะ และความคิดเห็นทั้งหลายตอ้งเป็นไปอยา่งสร้างสรรคด์ว้ยเหตุและผล ซ่ึงความมีส่วนร่วมนั้น
ตอ้งน ามาซ่ึงการสร้างความเห็นพอ้งให้เกิดข้ึน ให้เห็นส่วนดีและส่วนเสียอย่างครบถว้น เพ่ือมุ่งประโยชน์ต่อ
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ส่วนรวม ซ่ึงหลักการมีส่วนร่วมประกอบไปด้วยหลกัการส าคัญ 4 หลักการ คือ ระดับการให้ข้อมูล ระดับ                   
การเปิดรับความคิดเห็นจากประชาชน ระดบัการวางแผนร่วมกนัและการตดัสินใจ และระดบัการพฒันาศกัยภาพ
ในการมีส่วนร่วม สร้างความเขา้ใจใหก้บัสาธารณชน  

แนวคิดการป้องกันการทุจริต  การป้องกนัการทุจริต เจริญ เจษฎาวลัย ์(2550) กล่าวไวว้่า การป้องกนั  
การทุจริต หมายถึง การดูแลรักษาทรัพยสิ์นเงินทองให้มีความปลอดภยัจากการถูกทุจริตฉ้อโกงทางการเงินจาก
ทุรชนคนชัว่โดยกลวิธีการต่าง ๆ นั้น ผูรั้บผิดชอบควรสร้างแนวป้องกนัตวัทรัพยสิ์น ซ่ึงการบริหารจดัการของ
องคก์รในการป้องกนัการทุจริต ควรมีระบบการบริหารงานท่ีชดัเจน โปร่งใส เป็นไปตามหลกัธรรมาภิบาลโดย
หน่วยงานตอ้งมีมาตรการ หรือแผนการด าเนินงานเพ่ือป้องกนัการทุจริต การป้องกนัการทุจริตตามพระราชบญัญติั
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและ ปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 ได้บัญญัติอ านาจหน้าท่ีของ
คณะกรรมการป้องกนัและปราบปราม การทุจริตแห่งชาติ ดา้นการป้องกนัเป็น 2 ดา้น คือ ดา้นท่ีหน่ึง ดา้นตวัระบบ             
มีอ านาจหนา้ท่ีเสนอมาตรการ ความเห็นและขอ้เสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรี รัฐสภา ศาล หรือคณะกรรมการตรวจ
เงิน แผ่นดิน เพ่ือให้มีการปรับปรุงการปฏิบติัราชการหรือวางแผน โครงการของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจหรือ
หน่วยงานของรัฐเพ่ือป้องกนัและปราบปรามการทุจริต ดา้นท่ีสอง ดา้นตวับุคคล มีอ านาจหนา้ท่ีด าเนินการเพื่อ
เสริมสร้างทัศนคติและค่านิยมเก่ียวกับความซ่ือสัตย์สุจริต รวมทั้ ง ด าเนินการให้ประชาชนมีส่วนร่วมใน                      
การป้องกนัและปราบปราบการทุจริต (ส านกังานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ, 2558, 
น. 23) 
             3.2 สมมตฐิานการวจิยั 
              ปัญหาการดูแลรักษาเงินบริจาคของวดัท่ีกฎหมายก าหนดใหเ้ป็นไปตามความประสงคข์องผูบ้ริจาคนั้น
พบวา่ไม่มีการก าหนดหลกัเกณฑใ์นการดูแลรักษาเงินบริจาคของวดัไวค้รอบคลุมในแต่ละดา้น จึงมีความจ าเป็นท่ี
จะต้องมีการก าหนดหลักเกณฑ์ และวิธีการการดูแลรักษาเงินบริจาคของวดัไวใ้ห้ชัดเจนยิ่งข้ึน เพ่ือให้เป็น
หลกัเกณฑท่ี์ใชก้นัโดยทัว่ไป  
 

4. วธีิด าเนินการวจัิย 
       4.1 แบบแผนการวจิยั  

การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เป็นการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลจากเอกสาร และ                       
การสมัภาษณ์เชิงลึกจากกลุ่มเป้าหมาย  

4.2 ประชากรและตวัอย่าง  
พระสงฆจ์ากวดัท่านางหอม ต าบลน ้ านอ้ย อ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา และเจา้อาวาสจากวดัพระบรม

ธาตุเจดียเ์ขียนบางแกว้ ต าบลจองถนน อ าเภอเขาชยัสน จงัหวดัพทัลุง  
4.3 เคร่ืองมือวจิยั  
แบบสัมภาษณ์ ซ่ึงจะเป็นแบบสัมภาษณ์เชิงโครงสร้างท่ีมีลักษณะเป็นค าถามแบบปลายเปิด                             

โดยสมัภาษณ์กลุ่มเป้าหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการดูแลรักษาและการจดัการเงินการกศุลท่ีมีผูบ้ริจาคใหแ้ก่วดั  
4.4 การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 เก็บรวบรวมขอ้มูลจากเอกสารต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น เอกสารจากงานวิจยัของผูว้ิจยัท่านอ่ืนท่ีไดศึ้กษา

ไวก่้อนแลว้ รวมไปถึงแนวคิด ทฤษฎีต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งจากต าราทางวิชาการ ส่ือ ส่ิงพิมพต์่างๆ และขอ้มูลทาง
อินเทอร์เน็ต และเก็บรวบรวมขอ้มูลจากการสมัภาษณ์กลุ่มตวัอยา่ง 
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 4.5 การวเิคราะห์ข้อมูล  
วิเคราะห์จากเอกสารมาจ าแนกให้เป็นหมวดหมู่ แลว้น าขอ้มูลท่ีไดม้านั้นมาวิเคราะห์รวมกนัและเรียบ

เรียงใหม่ เพ่ือให้เห็นถึงความส าคญัของขอ้มูลอยา่งชดัเจนมากยิ่งข้ึน และ น าขอ้มูลจากการสัมภาษณ์มาเรียบเรียง
ใหม่ในรูปแบบของการบรรยาย โดยน าข้อมูลมาจ าแนกเป็นประเด็นและเรียบเรียงประเด็นท่ีเก่ียวขอ้งกับ
วตัถุประสงคก์ารวิจยัแลว้น าขอ้มูลนั้นมาตีความหมายเช่ือมโยงความสัมพนัธ์ และน ามาสรุปเพ่ือใหไ้ดป้ระเด็นท่ี
ส าคญั 
 

5. ผลการวจัิย 
จากการศึกษาและวิเคราะห์ขอ้มูลท่ีไดจ้ากเอกสาร การสัมภาษณ์ พบว่า เม่ือเปรียบเทียบกฎหมายของ

ประเทศไทย และกฎหมายของประเทศเนปาลแลว้ หลกัเกณฑเ์ก่ียวกบัการดูแลรักษาและจดัการเงินการกุศลท่ีมี               
ผูบ้ริจาคมีปัญหา ดงัน้ี 

1. การขออนุมติัก่อนการรวบรวมเงินบริจาค จากการศึกษาวดัท่านางหอม การท าการเร่ียไรเงินของวดั
นั้น โดยส่วนใหญ่เงินบริจาคของวดันั้นจะมาจากการท าบุญของผูบ้ริจาคท่ีเขา้มาท าบุญท่ีวดั วดัไม่ไดจ้ดัหาหรือ
แสวงหาในการใด ๆ แต่หากในกรณีท่ีวดัจ าเป็นตอ้งท าการเร่ียไรเงินบริจาค วดัจะมีการขออนุญาตตามขั้นตอน
ตามกฎหมายวา่ดว้ยการควบคุมการเร่ียไรเงิน  เม่ือพิจารณาตามค าสั่งมหาเถรสมาคม เร่ืองควบคุมการเร่ียไร พ.ศ. 
2539 ก าหนดให้กรณีวดัจะท าการเร่ียไรเงินบริจาคนั้น ตอ้งขออนุญาตในการจดัให้มีหรือท าการเร่ียไร กรณีท่ีมี
การบ าเพญ็กศุลในวดั ซ่ึงเป็นงานประจ าปี หรืองานพิเศษ ซ่ึงกระท าไดเ้ฉพาะภายในบริเวณวดั ตามขอ้ 6 และกรณี
ท่ีจ าเป็นจะตอ้งท าการเร่ียไรนอกบริเวณวดั เพ่ือก่อสร้างหรือปฏิสังขรณ์ถาวรวตัถุใด ถาวรวตัถุนั้นตอ้งไดมี้                 
การก่อสร้าง หรือปฏิสังขรณ์ไวแ้ล้วไม่น้อยกว่าคร่ึงหน่ึงของงานก่อสร้าง หรือปฏิสังขรณ์ทั้ งหมดและให้                       
เจา้อาวาสรายงานขออนุมติัการเร่ียไร ตามขอ้ 8 และเม่ือไดรั้บอนุมติัจากคณะกรรมการควบคุมการเร่ียไรแลว้                 
จะท าการเร่ียไรเงินบริจาคไดเ้ม่ือคณะกรรมการเร่ียไรมีค าสั่งอนุญาต ตามกฎหมายวา่ดว้ยการควบคุมการเร่ียไร 
พ.ศ.2487 ซ่ึงสอดคลอ้งกบัพระราชบญัญติัการบริจาค 2030  (ค.ศ. 1973) ของประเทศเนปาล ท่ีไดก้ าหนดให้มี               
การขออนุมติัก่อนการรวบรวมไวใ้น ขอ้ 5 โดยคณะกรรมการรวบรวมเงินบริจาคตอ้งก าหนดจ านวนเงินท่ีจะ
รวบรวมและวธีิการรวบรวมเงิน รายเอียดในการด าเนินการหรือแผนการใชจ่้ายเงินบริจาค ส่งใหก้บัรัฐบาลเนปาล
เพ่ือขออนุมติั และจะท าการเก็บรวบรวมเงินบริจาคไดก็้ต่อเม่ือไดรั้บการอนุมติัแลว้เท่านั้น 

2. การเก็บรักษาเงินบริจาค จากการศึกษาตามพระราชบญัญติัคณะสงฆ ์พ.ศ. 2505 มาตรา 40 วรรคสาม 
ไดก้ าหนดให้การดูแลรักษาและจดัการศาสนสมบติัของวดั เป็นไปตามวิธีการท่ีก าหนดในกฎกระทรวง กล่าวคือ 
กฎกระทรวงวา่การดูแลรักษาและจดัการศาสนสมบติัของวดั พ.ศ. 2564 ขอ้ 7 ไดก้ าหนดใหก้ารเก็บรักษาเงินของ
วดัในส่วนท่ีเกินหน่ึงแสนบาทข้ึนไป ใหเ้ก็บรักษาโดยฝากธนาคารในนามของวดั หรือวธีิการอ่ืนใดตามท่ีมหาเถร
สมาคมก าหนด และการดูแลรักษาและจดัการเงินการกุศลท่ีมีผูบ้ริจาค ให้เป็นไปตามความประสงคข์องผูบ้ริจาค
แลว้ เห็นไดว้า่การเก็บรักษาเงินบริจาคเป็นไปตามท่ีกฎหมายก าหนดไว ้แต่เม่ือเทียบกบัพระราชบญัญติัการบริจาค 
2030 (ค.ศ. 1973) ของประเทศเนปาล ข้อ 7(3)(ก) ได้ก าหนดให้ เงินสดท่ีรวบรวมจากการบริจาคภายใต้
พระราชบัญญัติน้ีจะถูกฝากไวก้ับธนาคาร Rastra หรือธนาคารพาณิชย์หรือส านักงานสรรพากรท่ีดิน หรือ
ส านักงานธนารักษ์ และบญัชีจะถูกลงนามร่วมกนัโดยประธานและเลขานุการของคณะกรรมการ จะเห็นไดว้า่              
การจดัเก็บของประเทศเนปาลจะเก็บเงินบริจาคไวใ้นธนาคาร แต่วดัทั้งสองแห่ง มีการจดัการแบ่งเงินของวดั
ออกเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนท่ีน าเก็บไวใ้นธนาคารและส่วนท่ีไม่ไดน้ าเก็บไวใ้นธนาคาร ในส่วนท่ีน าไปเก็บไวใ้น
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ธนาคารนั้นจะเป็นเงินท่ีไดม้าจากการท าบุญ ทอดกฐิน ทอดผา้ป่า เป็นตน้ และในส่วนท่ีไม่ไดน้ าไปเก็บไวใ้น
ธนาคารนั้นจะเป็นเงินท่ีญาติโยมน ามาถวายเพ่ือบริจาคเป็นค่าน ้ า ค่าไฟ หรือเป็นค่าใชจ่้ายส่วนอ่ืน ๆ ภายในวดั 

3. การตรวจสอบบญัชี จากการศึกษาวดัทั้งสองแห่ง ไดมี้การด าเนินการไดก้ารตรวจสอบบญัชีดงักล่าว
ตามท่ีกฎกระทรวง การดูแลรักษาและจดัการศาสนสมบติัของวดั พ.ศ. 2564 ขอ้ 8 ก าหนดไว ้ดงัน้ี ให้เจา้อาวาส 
จดัให้ไวยาวจักรหรือผูจ้ดัประโยชน์ของวดัซ่ึงเจา้อาวาสแต่งตั้งท าบญัชีรับจ่ายเงินของวดั และเม่ือส้ินปีปฏิทินให้
ท าบญัชีเงินรับจ่ายและคงเหลือ ทั้งน้ี ให้เจา้อาวาสตรวจตราดูแลใหเ้ป็นไปโดยเรียบร้อยและถูกตอ้ง แต่เม่ือเทียบ
กบัพระราชบญัญติัการบริจาค 2030 (ค.ศ. 1973) ของประเทศเนปาล ขอ้ 7(2) ไดก้ าหนดใหบ้ญัชีท่ีถูกเก็บรักษาไว้
ตาม (1) จะตอ้งไดรั้บการตรวจสอบบญัชีของรัฐบาลเนปาลอยา่งนอ้ยหน่ึงคร้ังในปีงบประมาณแต่ละปี โดยรัฐบาล
หรือหน่วยงานท่ีไม่ใช่รัฐหรือบุคลากรท่ีไดรั้บการแต่งตั้งจากผูส้อบบญัชีทัว่ไป และรายงานการตรวจสอบจะถูก
เผยแพร่ให้ประชาชนทัว่ไปทราบ จะเห็นว่าเป็นการตรวจสอบเก่ียวกบับญัชีเงินฝากซ่ึงต่างจากประเทศไทยท่ีมี 
การตรวจสอบเพียงบญัชีรายรับรายจ่ายเท่านั้น ในส่วนของบญัชีเงินฝากจะไม่มีการตรวจสอบ 

4. การใช้เงินบริจาค จากการศึกษาในประเทศไทยยงัไม่มีกฎหมายพูดถึงการใช้เงินบริจาคของวดั                   
แต่พระราชบญัญติัการบริจาค 2030 ของประเทศเนปาลนั้น ไดมี้การก าหนดการใชเ้งินบริจาคไวใ้นขอ้ 8 ดงัน้ี                
มีการแต่งตั้งคณะกรรมการในการก าหนดขั้นตอนในการใชเ้งินบริจาค หรืออาจให้รัฐบาลเนปาลออกค าสั่งใน             
การโอนเงินบริจาคท่ีเก็บรวบรวมไดโ้ดยแบ่งเป็นเปอร์เซ็นตเ์พ่ือน าเงินบริจาคท่ีรวบรวมไดไ้ปใชจ่้ายไดใ้นเขต
อ่ืนๆ ซ่ึงในการใชเ้งินบริจาคนั้นควรจะเป็นการกระท าท่ีกระท าโดยปราศจากการทุจริต คอรัปชัน่ต่างๆ ตามหลกั
คุณธรรม แต่การเบิกจ่ายเงินบริจาคของวดัท่านางหอมนั้นจะตอ้งมีบุคคล 2 ใน 3 เป็นผูเ้บิกจ่าย นัน่ก็คือ เจา้อาวาส
และไวยาวจักร 2 คนซ่ึงเจา้อาวาสเป็นผูแ้ต่งตั้งและจะตอ้งมีตราไวยาวจักร ไวยาวจักรจะเป็นผูรู้้และผูรั้บเงินเขา้
ออกของวดั และเจา้อาวาสจะเป็นผูเ้ก็บรักษาและการจะใชเ้งินบริจาคนั้นจะท าได้ก็ต่อเม่ือมีวตัถุประสงค์เพ่ือ
ก่อสร้าง บูรณะซ่อมแซมศาสนสถาน การก่อสร้างถาวรวตัถุ หรือเม่ือมีงานบุญใหญ่ โดยจ าเป็นจะตอ้งใชเ้ป็นเงิน
จ านวนมาก และ การเบิกจ่ายเงินของวดัพระบรมธาตุเจดียเ์ขียนบางแกว้นั้นจะใชเ้ม่ือกรณีหากมีความจ าเป็นท่ี
จะตอ้งใชเ้งินดงักล่าวคณะกรรมการก็จะเป็นผูเ้บิกจ่าย เห็นไดว้า่ วดัทั้งสองมีขั้นตอนการเบิกจ่ายเงินท่ีคลา้ยกนั
โดยการใหค้ณะกรรมการฝ่ายนั้น ๆ เป็นผูไ้ปเบิก และใชก้ารในกรณีท่ีวดัมีความจ าเป็นท่ีจะตอ้งใชเ้งินดงักล่าวนั้น 
ในส่วนน้ีประเทศไทยยงัไม่มีกฎหมายพดูถึงการใชเ้งินบริจาคของวดั 
            5. การจัดสรรเงินบริจาคใหม่ จากการศึกษาตามกฎกระทรวง ฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2511 ขอ้ 7 วรรคสอง                    
ไดก้ าหนดใหก้ารดูแลรักษาและจดัการเงินการกุศลท่ีมีผูบ้ริจาคใหเ้ป็นไปตามความประสงคข์องผูบ้ริจาค เห็นได้
ว่าไม่ได้มีการกล่าวถึงการจัดสรรเงินบริจาคข้ึนมาใหม่ แต่เม่ือเทียบกับพระราชบัญญัติการบริจาค 2030                       
(ค.ศ. 1973) ของประเทศเนปาล ไดมี้การก าหนดไวใ้นขอ้ 9 กล่าวคือ เป็นกรณีท่ีมีการรวบรวมเงินบริจาคตาม
พระราชบญัญติัน้ีเพ่ือด าเนินการตามวตัถุประสงคใ์นการขอรับบริจาค เช่น ขอรับบริจาคเพ่ือก่อสร้างส่ิงต่าง ๆ 
หรือเงินบริจาคนั้นไม่ไดเ้อาไปใชจ่้าย หรือเป็นเงินท่ีเหลือจากการใชจ่้ายตามวตัถุประสงคข์องการขอรับบริจาค 
กรณีน้ีเงินบริจาคท่ีรวบรวมมาไดอ้าจจะถูกจดัสรรข้ึนมาใหม่ เพ่ือใชส้ าหรับการกระท าอยา่งอ่ืนโดยไดรั้บอนุมติั
จากรัฐบาลเนปาล เห็นไดว้า่ไดมี้การก าหนดเงินท่ีไดรั้บจากการบริจาคซ่ึงไดน้ าไปใชแ้ลว้ยงัมีส่วนท่ีเหลือ หรือยงั
ไม่ไดน้ าไปใช ้เงินบริจาคดงักล่าวนั้นอาจจะถูกจดัสรรข้ึนมาใหม่เพ่ือใชส้ าหรับท าอยา่งอ่ืนต่อไป แต่ในส่วนของ
วดัเม่ือมีผูบ้ริจาคเงิน วดัท่านางหอมจะด าเนินการตามความประสงค์ของผูบ้ริจาค หากเงินบริจาคท่ีใช้ตาม
วตัถุประสงค์นั้น มีเงินบริจาคท่ีเหลือจากการใชจ่้ายดงักล่าว ทางวดัจะด าเนินการน าเงินเขา้บญัชี ในส่วนของ               
วดัพระบรมธาตุเจดียเ์ขียนบางแกว้ เงินท่ีไดรั้บจากการบริจาค ทางวดัจะน าไปใชต้ามวตัถุประสงคข์องผูบ้ริจาค 
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6. การเผยแพร่รายละเอียดของการบริจาค จากการศึกษาในประเทศไทยยงัไม่มีกฎหมายพดูถึงการใชเ้งิน
บริจาคของวดั แต่เม่ือเทียบกบัพระราชบญัญติัการบริจาค 2030 ของประเทศเนปาล ไดมี้การก าหนดไวใ้นขอ้ 10 
ดังน้ี รายละเอียดของรายได ้และค่าใช้จ่ายในการบริจาคท่ีรวบรวมไดต้ามพระราชบญัญติัน้ี รายละเอียดของ                
การกระท า และกิจกรรมท่ีด าเนินการผ่านการบริจาคดงักล่าวให้เผยแพร่ในปีงบประมาณแต่ละคร้ัง เห็นไดว้า่ใน
ประเทศเนปาลมีการท าบญัชีบริจาคท่ีรวบรวมรายละเอียดของรายไดแ้ละค่าใช้จ่ายทุกอย่างภายในวดั ซ่ึงใน
ปีงบประมาณแต่ละปี ทางวดัจะมีการเผยแพร่เพ่ือให้สาธารณะชนและประชาชนทัว่ไปไดรั้บทราบ แต่วดัทั้งสอง
แห่งได้มีการจัดท าบัญชีรายรับรายจ่ายเงินบริจาค และได้มีการจัดส่งรายการเงินของวัด ต่อส านักงาน
พระพุทธศาสนาทุก ๆ 1 ปีงบประมาณ ซ่ึงทั้งสองวดัไดมี้การเก็บเงินไวเ้ป็นสองส่วน คือ  เงินเก็บจะน าไปเก็บไว้
ในบญัชีธนาคารในนามของวดั และเงินบริจาควดัจะไม่น าไปเก็บในบญัชีธนาคาร เพราะแต่ละเดือน ญาติ โยม จะ
น ามาถวายเป็นค่าน ้ า ค่าไฟ ภายในวดั   

7. บทลงโทษ จากการศึกษาตามพระราชบญัญติัคณะสงฆ์ พ.ศ.  2505 มาตรา 45 ให้ถือว่าพระภิกษุซ่ึง
ไดรั้บแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งในการปกครองคณะสงฆ์และไวยาวจักร เป็นเจา้พนักงานตามความในประมวล
กฎหมายอาญา จะเห็นไดว้า่เม่ือพระภิกษุหรือไวยาวจักรกระท าความผิด ใหน้ าบทบญัญติัตามมาตรา 341 และ 343 
วรรคหน่ึง ในประมวลกฎหมายอาญามาใช้บังคับและยงัมีการก าหนดโทษกรณีท่ีเจ้าอาวาสไม่ปฏิบัติตาม
กฎกระทรวงดงักล่าว เจา้อาวาสอาจมีความผิดเก่ียวกบัการละเมิดจริยาพระสังฆาธิการได ้ตามกฎมหาเถรสมาคม 
ฉบบัท่ี ๒๔ (พ.ศ. 2541) วา่ดว้ยการแต่งตั้งถอดถอนพระสังฆาธิการ ขอ้54 พระสังฆาธิการรูปใดประพฤติละเมิด
จริยา ตอ้งไดรั้บโทษฐานละเมิดจริยาอยา่งหน่ึงอยา่งใด ดงัต่อไปน้ี (1) ถอดถอนจากต าแหน่งหนา้ท่ี (2) ปลดจาก
ต าแหน่งหน้าท่ี (3) ต าหนิโทษ (4) ภาคทัณฑ์ เม่ือเทียบกับพระราชบัญญติัการบริจาค 2030 (ค.ศ. 1973) ของ
ประเทศเนปาลนั้น ไดมี้การก าหนดใหล้งโทษตามขอ้ 13 กล่าวคือ ตอ้งระวางโทษจ าคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่
เกินสองพนัรูปี หรือทั้ งจ าทั้ งปรับ และจ านวนเงินบริจาคท่ีรวบรวมได้จะเรียกคืนจากผูน้ั้ นตามเท่าท่ีรัฐบาล
เห็นสมควร ในส่วนของวดันั้นจะยึดตามความในพระราชบญัญติัคณะสงฆ ์พ.ศ. 2505 มาตรา 45  ประกอบกบัน า
ประมวลกฎหมายอาญามาใชบ้งัคบั ซ่ึงพระภิกษุนั้นจะตอ้งเป็นผูท่ี้ไดรั้บต าแหน่งในการปกครองคณะสงฆ์และ
ไวยาวจักรจะตอ้งเป็นบุคคลท่ีเจา้อาวาสเป็นผูแ้ต่งตั้งและมีตราไวยาวจักร 
 

6. อภิปรายผล 
จากการศึกษาเพ่ือคน้หาหลกัเกณฑใ์นการดูแลรักษาและจดัการเงินการกุศลท่ีมีผูบ้ริจาคให้แก่วดั และ

ศึกษาเปรียบเทียบกฎหมายการดูแลรักษาและจดัการเงินบริจาคของวดัในประเทศไทย และต่างประเทศในเร่ือง
การบริจาค พบวา่ หลกัเกณฑใ์นการดูแลรักษาและจดัการเงินบริจาคของวดับางประการในประเทศไทยนั้นยงัไม่มี
กฎหมายรองรับ เม่ือเปรียบเทียบกับหลกัเกณฑ์เงินบริจาคของประเทศเนปาลแล้ว เห็นได้ว่ามีหลกัเกณฑ์ท่ี
แตกต่างกบัหลกัเกณฑข์องประเทศเทศไทย ดงัน้ี 

1. การขออนุมติัก่อนการรวบรวม ตามค าสัง่มหาเถรสมาคมดงักล่าวมีความสอดคลอ้งกบักฎหมายวา่ดว้ย
การบริจาคของประเทศเนปาล กล่าวคือ มีการก าหนดหลกัเกณฑใ์ห้มีการขออนุมติัก่อนการรวบรวมเงินบริจาค  
ซ่ึงสอดคลอ้งกบัทฤษฎีป้องกนัการทุจริตของเจริญ เจษฎาวลัย ์(2550) กล่าวไวว้า่ การดูแลรักษาทรัพยสิ์นเงินทอง
ใหมี้ความปลอดภยัจากการถูกทุจริตฉอ้โกงทางการเงิน จากทุรชนคนชัว่โดยกลวธีิการต่าง ๆ นั้น ผูรั้บผิดชอบควร
สร้างแนวป้องกนัตวัทรัพยสิ์นไว ้จึงเห็นไดว้า่การท่ีกฎหมายมีการก าหนดใหมี้การขออนุมติัก่อนการรวบรวมเงิน
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บริจาคนั้นเพ่ือป้องกนัการทุจริต ป้องกนัการขอรับบริจาคจากผูแ้สวงหาประโยชน์ และเห็นวา่ในส่วนของการขอ
อนุมติัก่อนการรวบรวมเงินบริจาคของประเทศไทยนั้นไม่มีปัญหาแต่อยา่งใด 
           2. การเก็บรักษาเงินบริจาค ตามพระราชบญัญติัคณะสงฆ ์พ.ศ. 2505 แกไ้ขเพ่ิมเติมโดยพระราชบญัญติั
คณะสงฆ์ (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2535 มาตรา 40 วรรคสาม และกฎกระทรวง การดูแลรักษาและจดัการศาสนสมบติั             
ของวดั พ.ศ. 2564 ขอ้ 7 จะเห็นไดว้า่ วธีิเก็บรักษาเงินของวดัแบ่งเป็นสองส่วน คือ ในส่วนท่ีเกินหน่ึงแสนบาทข้ึน
ไป ให้เก็บรักษาโดยฝากธนาคารในนามของวดั และในส่วนของเงินการกุศลท่ีมีผูบ้ริจาค ให้เป็นไปตาม                     
ความประสงคข์องผูบ้ริจาค แต่ผูว้ิจยัเห็นวา่ในส่วนของเงินการกุศลท่ีมีผูบ้ริจาคใหแ้ก่วดันั้นยงัเป็นช่องวา่งท่ีอาจ
ท าให้เกิดการทุจริตเงินการกุศลดงักล่าวได ้เน่ืองจากไม่ไดร้ะบุหลกัเกณฑใ์นการเก็บรักษาเงินการกุศลในส่วนน้ี
ไว ้เพียงแต่ก าหนดให้จดัการไปตามวตัถุประสงคข์องผูบ้ริจาคเท่านั้น หากเทียบกบัพระราชบญัญติัการบริจาค 
2030 (ค.ศ. 1973) ประเทศเนปาล ข้อ 7(3)(ก) จะเห็นได้ว่าวิธีการเก็บรักษาเงินบริจาคของประเทศเนปาล                   
มีหลกัเกณฑใ์นการจดัเก็บรักษาเงินบริจาคท่ีแน่นอนกวา่ คือ มีการจดัเก็บเงินบริจาคไวใ้นธนาคาร  
            3. การตรวจสอบบญัชี ตามกฎกระทรวง การดูแลรักษาและจดัการศาสนสมบติัของวดั พ.ศ. 2564 ขอ้ 8 
จะเห็นไดว้า่ การจดัท าบญัชีรายรับรายจ่ายของวดัจะจดัท าโดยไวยาวจักรหรือผูจ้ดัประโยชน์ของวดั ซ่ึงเจา้อาวาส
ก็จะตรวจตราดูแลให้เป็นไปโดยเรียบร้อยและถูกต้อง เม่ือสัมภาษณ์วดัทั้ งสองแห่งได้มีการด าเนินการได้                      
การตรวจสอบบญัชีดงักล่าวเป็นไปตามท่ีกฎหมายก าหนดไว ้แต่ผูว้ิจยัเห็นวา่ในการตรวจสอบบญัชีนั้นควรจะมี
การตรวจสอบอย่างโปร่งใสโดยการให้ผูท่ี้มีส่วนร่วมเขา้มาตรวจสอบดว้ย ผูว้ิจยัจึงไดน้ าแนวคิดดา้นความโปร่งใส 
และแนวคิดด้านการมีส่วนร่วมมาปรับใช้เพ่ือให้สอดคลอ้งกับกฎหมายดังกล่าว คือ การให้ประชาชเขา้มามี               
ส่วนร่วมในการรับรู้ หรือเขา้ร่วมการตรวจสอบบญัชีดงักล่าว เม่ือน ามาเปรียบเทียบกบักฎหมายประเทศเนปาล
ตามพระราชบญัญติัการบริจาค 2030 (ค.ศ. 1973) ขอ้ 7(2) จะเห็นไดว้า่การตรวจสอบบญัชีของประเทศไทยนั้นจะ
เป็นเพียงการตรวจสอบบญัชีรายรับรายจ่ายเท่านั้น ในส่วนของบญัชีเงินฝากจะไม่มีการตรวจสอบ แต่ในเนปาลจะ
เป็นการตรวจสอบเก่ียวกบับญัชีเงินฝาก 
           4. การใชเ้งินบริจาค หลกัเกณฑ์การใชเ้งินบริจาคของทั้งสองวดัมีความคลา้ยคลึงกนั ซ่ึงก็คือ การให้
คณะกรรมการของวดัเป็นผูเ้บิกเงินเพ่ือน าไปใช้จ่ายในกรณีจ าเป็นท่ีวดัจะตอ้งใช้เงินจ านวนมาก การกระท า
ดังกล่าวเป็นการกระท าท่ีไม่ได้มีกฎหมายไทยก าหนดไวเ้ป็นการเฉพาะ แต่พระราชบัญญติัการบริจาค 2030                
(ค.ศ. 1973) ไดมี้การแต่งตั้งคณะกรรมการในการก าหนดขั้นตอนในการใชเ้งินบริจาคไวซ่ึ้งสอดคลอ้งกบัหลกั
คุณธรรมท่ีประกอบไปดว้ยหลกัการส าคญั 3 หลกัการ คือ หน่วยงานปลอดการทุจริต หน่วยงานปลอดจากการท า
ผิดวนิยั และหน่วยงานปลอดจากการท าผิดมาตรฐานวชิาชีพนิยมและจรรยาบรรณ ดงันั้น การใชเ้งินบริจาคของวดั
ในประเทศไทยนั้นควรมีการควรมีการก าหนดหลกัเกณฑใ์นการใชเ้งินบริจาคข้ึนมาเพ่ือให้การใชเ้งินของวดันั้น
อยูใ่นการควบคุม และไม่เป็นการใชเ้งินอยา่งอิสระมากจนเกินไป 
           5. การจดัสรรเงินบริจาคใหม่  หลกัเกณฑใ์นประเทศไทยนั้น ก าหนดเพียงวา่การดูแลรักษา และจดัการ
เงินการกุศลท่ีมีผูบ้ริจาคให้เป็นไปตามความประสงคข์องผูบ้ริจาค ตามกฎกระทรวงขอ้ 7 วรรคสอง ในส่วนจาก
การสัมภาษณ์วดัทั้งสองแห่ง ไดค้วามวา่ เม่ือมีผูบ้ริจาคเงินให้แก่วดั ทางวดัจะด าเนินการตามความประสงคข์อง            
ผูบ้ริจาค หากมีเงินในส่วนท่ีเหลือจะน าไปเก็บไวใ้นบญัชีของวดั จะเห็นไดว้่า ไม่มีการกล่าวถึงการจดัสรรเงิน
บริจาคข้ึนมาใหม่ แต่พระราชบัญญติัการบริจาค 2030 (ค.ศ. 1973) ประเทศเนปาล มีการก าหนดหลกัเกณฑ์                 
การจัดสรรเงินบริจาคข้ึนมาใหม่ไวใ้นขอ้ 9 เป็นกรณีท่ีมีการรวบรวมเงินบริจาคตามพระราชบัญญัติน้ีเพ่ือ
ด าเนินการตามวตัถุประสงคใ์นการขอรับบริจาค หรือเงินนั้นไม่ไดเ้อาไปใชจ่้าย หรือเป็นเงินท่ีเหลือจากการใชจ่้าย



การประชุมวชิาการระดบัชาติและนานาชาติ มหาวทิยาลยัศรีปทุม ออนไลน์ คร้ังท่ี 16 ประจ าปี 2564 วนัท่ี 28 ตุลาคม 2564 

533 

ตามวตัถุประสงคข์องการขอรับบริจาค กรณีน้ีเงินบริจาคท่ีรวบรวมมาไดอ้าจจะถูกจดัสรรข้ึนมาใหม่ เพ่ือน าไปใช้
อย่างอ่ืนโดยไดรั้บอนุมติัจากรัฐบาลเนปาล จะเห็นไดว้่า พระราชบญัญติัน้ีไดก้ าหนดไวว้่าเงินท่ีไดรั้บจากการ
บริจาคซ่ึงไดน้ าไปใชแ้ลว้ยงัมีส่วนท่ีเหลือ หรือยงัไม่ไดน้ าไปใช ้เงินบริจาคดงักล่าวนั้นอาจจะถูกจดัสรรข้ึนมา
ใหม่เพ่ือใชส้ าหรับท าอยา่งอ่ืนต่อไป 
           6. การเผยแพร่รายละเอียดของการบริจาค จากการศึกษาตามพระราชบญัญติัการบริจาค 2030 (ค.ศ. 1973)  
ของประเทศเนปาลนั้นไดมี้การก าหนดไวใ้นขอ้ 10 ซ่ึงจะมีการท าบญัชีบริจาคท่ีรวบรวมรายละเอียดของรายได ้
และค่าใชจ่้ายทุกอยา่ง ซ่ึงในปีงบประมาณแต่ละปีจะมีการเผยแพร่เพ่ือใหส้าธารณะชนและประชาชนทัว่ไปไดรั้บ
ทราบ  ในส่วนของประเทศไทยเม่ือศึกษาแลว้ยงัไม่มีกฎหมายใด พูดถึงการเผยแพร่รายละเอียดของการบริจาค             
ซ่ึงในการเผยแพร่รายละเอียดของการบริจาคนั้นจะตอ้งค านึงถึงการสร้างหลกัการมีส่วนร่วม กล่าวคือ เปิดโอกาส
ให้ประชาชนเขา้มามีส่วนร่วม และรับรู้ถึงการด าเนินการของวดัเก่ียวกับเงินบริจาคเพ่ือให้ไดรั้บรู้ถึงขอ้มูลท่ี
ถูกตอ้งอย่างตรงไปตรงมา อีกทั้ งเป็นการเปิดโอกาสให้สาธารณะชนและประชาชนทั่วไปได้มีส่วนร่วมใน                    
การตรวจสอบ เก่ียวกบัยอดเงินท่ีไดรั้บจากการบริจาค และค่าใชจ่้ายของวดั 
           7. บทลงโทษ ตามพระราชบญัญติัการบริจาค 2030 (ค.ศ. 1973) ของประเทศเนปาล ไดมี้การก าหนดให้
ลงโทษตามขอ้ 13 แต่ในส่วนของประเทศไทยไดมี้การก าหนดบทลงโทษผูท่ี้กระท าความผิดในการรวบรวมเงิน
บริจาค โดยให้น าบทบญัญติัตามมาตรา 341 และ 343 วรรคหน่ึง ในประมวลกฎหมายอาญามาใชบ้งัคบั และยงั
ก าหนดโทษกรณีท่ีเจา้อาวาสไม่ปฏิบติัตามกฎกระทรวงโดยเจ้าอาวาสอาจมีความผิดเก่ียวกบัการละเมิดจริยา              
พระสังฆาธิการ ตามตามกฎมหาเถรสมาคม ฉบบัท่ี 24 (พ.ศ. 2541) ว่าดว้ยการแต่งตั้งถอดถอนพระสังฆาธิการ             
ขอ้ 54 ซ่ึงบทลงโทษนั้นถือเป็นหลกัเกณฑใ์นการดูแลรักษาเงินบริจาคของวดัดว้ยเช่นกนั การรวบรวมเงินบริจาค
นั้นจะตอ้งกระท าโดยยึดหลกัความโปร่งใส ประกอบไปดว้ย ความถูกตอ้ง ชัดเจน ปฏิบัติตามหลกัการท่ีควร                
จะเป็น รวมถึงการสร้างความไวว้างใจซ่ึงกันและกัน ผู ้วิจัยจึงเห็นว่ากฎหมายท่ีเก่ียวกับบทลงโทษกรณี                          
การรวบรวมเงินบริจาคของไทยกบัประเทศเนปาลมีความสอดคลอ้งกนั จึงเห็นวา่ในส่วนของบทลงโทษนั้นไม่มี
ปัญหาแต่อยา่งใด 
 

7. ข้อเสนอแนะ 
7.1 ข้อเสนอแนะในการน าผลวจิยัไปใช้ 

(1) ควรก าหนดใหว้ดัทุกแห่งในประเทศไทยมีวิธีการดูแลรักษาเงินการกุศลท่ีมีผูบ้ริจาคให้แก่วดัท่ี
ชดัเจน และรัดกุม กล่าวคือ ก าหนดให้มีการน าเงินการกุศลท่ีมีผูบ้ริจาคให้แก่วดัทั้งหมดฝากไวก้บับญัชีธนาคาร 
เป็นมาตรฐานเดียวกนัทัว่ประเทศ  

(2) ควรก าหนดใหว้ดัทุกแห่งมีการรับบริจาคเพียงทางเดียว เพ่ือใหก้ารตรวจสอบของเจา้อาวาสและ
ไวยาวจักรเป็นไปโดยง่าย 

(3) ให้ประเทศไทยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการในการก าหนดขั้นตอนในการใชเ้งินการกุศลท่ีมี                 
ผูใ้หแ้ก่วดั เพราะประเทศไทยยงัไม่มีการก าหนดขั้นตอนในการใชเ้งินการกศุลท่ีมีผูบ้ริจาคใหแ้ก่วดั  
  (4) ให้ประเทศไทยมีมาตรการหรือหรือหลกัเกณฑใ์นการจดัสรรเงินการกุศลท่ีมีผูบ้ริจาคใหแ้ก่วดั
ท่ีเหลือจากการบริจาคคร้ังก่อน ก่อนน ามาใชใ้หม่ โดยจะตอ้งผา่นการตรวจสอบจากคณะกรรมการวดั 

(5) ควรให้ทางวดัมีการเผยแพร่ขอ้มูลการบริจาค และค่าใชจ่้ายของวดั ให้ประชาชนทัว่ไปไดรั้บรู้
ในแต่ละปีงบประมาณ วา่ทางวดัเหลือเงินท่ีมีผูบ้ริจาคใหแ้ก่วดั และใชจ่้ายไปเท่าไหร่ในแต่ละปีงบประมาณ 
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7.2 ข้อเสนอแนะในการวจิยัคร้ังต่อไป 
ควรศึกษาเก่ียวกบัคุณสมบติัของไวยาวจักรในการจดัการทรัพยสิ์นของวดัตามท่ีไดรั้บมอบหมายจาก          

เจา้อาวาส 
 

8. กติติกรรมประกาศ 
             ขอขอบคุณ อาจารย ์ดร.จันทร์ทราทิพย ์สุขุม อาจารยท่ี์ปรึกษาวิจัย อาจารยว์ิรัตน์ นาทิพเวทย ์และ
อาจารยว์ณีา สุวรรณโณ ท่ีใหค้  าแนะน าปรึกษา ตลอดจนปรับปรุงแกไ้ขขอ้บกพร่องต่าง ๆ ดว้ยความเอาใจใส่และ
ทุ่มเทเป็นอย่างดี และขอขอบคุณ พระเอกชัย ญาณิสฺสโร วดัท่านางหอม และพระสมุห์สดใส อินกรวงัโส                      
เจา้อาวาสวดัพระบรมธาตุเจดียเ์ขียนบางแกว้ ท่ีให้ความร่วมมือในการสัมภาษณ์ จนท าให้งานวิจยัฉบบัน้ีน้ีส าเร็จ
ลุล่วงไปดว้ยดี 
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 วิทยานิพนธ์ฉบบัน้ีมีวตัถุประสงคใ์นการศึกษาถึงมาตรการทางกฎหมายในการบ าบดัฟ้ืนฟูสมรรถภาพ             

ผู ้ติดยาเสพติดโดยสมัครใจของประเทศไทย เน่ืองจากพระบัญญัติท่ีบังคับเก่ียวกับมาตรการบ าบัดฟ้ืนฟู
สมรรถภาพผูติ้ดยาเสพติดโดยสมคัรใจยงัขาดมาตรการทางกฎหมายท่ีเหมาะสมท่ีจะช่วยในการบ าบดัฟ้ืนฟผููติ้ดยา
เสพติดได้อย่างเต็มท่ี และไม่สอดคล้องกับสภาพปัญหาในสังคมไทยในปัจจุบัน ซ่ึงจะก่อให้เกิดปัญหาใน                     

การบ าบดัฟ้ืนฟูสมรรถภาพผูติ้ดยาเสพติดไม่มีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีวตัถุประสงคใ์นการศึกษาแนวคิดพ้ืนฐาน
รวมไปถึงการศึกษามาตรการทางกฎหมายในการบ าบัดฟ้ืนฟูสมรรถภาพผูติ้ดยาเสพติดโดยสมัครใจของ
ต่างประเทศ 
 ผลการศึกษาพบวา่มาตรการทางกฎหมายในการบ าบดัฟ้ืนฟสูมรรถภาพผูติ้ดยาเสพพติดโดยสมคัรใจนั้น 
กฎหมายหลกัท่ีใชบ้งัคบัการบ าบดัฟ้ืนฟูผูติ้ดยาเสพติดไดแ้ก่พระราชบญัญติัยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 และ
พระราชบญัญติัฟ้ืนฟสูมรรถภาพผูติ้ดยาเสพติด พ.ศ. 2545 และ ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติท่ี 108/2557 
เร่ืองการปฏิบติัต่อผูต้อ้งสงสัยวา่กระท าผิดตามกฎหมายยาเสพติด มีปัญหาดา้นการก าหนดหลกัเกณฑบุ์คคลท่ีจะ
เข้ารับการบ าบัดและฟ้ืนฟูสมรรถภาพผูติ้ดยาเสพติด ปัญหาเก่ียวกับรูปแบบ วิธีการและประสิทธิภาพของ                  
การบ าบดัฟ้ืนฟูผูติ้ดยาเสพติดแบบบงัคบับ าบดัและแบบสมคัรใจบ าบดั ปัญหาในดา้นการก าหนดหลกัเกณฑ์ให้            
ผูเ้สพผูติ้ดยาเสพติดเขา้สู่กระบวนการบ าบดัในระบบสมคัรใจ ปัญหาในการติดตามดูแลหลงัการปล่อยตวั (After 
Care) และปัญหาของประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติท่ี 108/2557 เร่ือง การปฏิบติัต่อผูต้อ้งสงสัยวา่กระท า
ความผิดเก่ียวกบัยาเสพติด ซ่ึงปัญหาดงักล่าวขา้งตน้ยงัคงขาดความชดัเชนและไม่สามารถบงัคบัใช้ไดอ้ย่างมี
ประสิทธิภาพเท่าท่ีควร  
 ผู ้วิจัยขอเสนอแนวทางแก้ไขปัญหา โดยเสนอให้แก้ไขเพ่ิมเติมบทบัญญัติกฎหมายในส่วนของ                     
การก าหนดคุณสมบติัของผูท่ี้สามารถเขา้บ าบดัฟ้ืนฟูไดต้าม พ.ร.บ.ฟ้ืนฟูสมรรถภาพผูติ้ดยาเสพติด พ.ศ. 2545 
มาตรา 19 และให้เพ่ิมบทบญัญติัใน พ.ร.บ.ฟ้ืนฟูสมรรถภาพผูติ้ดยาเสพติด พ.ศ. 2545 มาตรา 19 ทวิ โดยให้ผูเ้ขา้
รับบ าบดัฟ้ืนฟูท่ีตอ้งขงัในเรือนจ าไดรั้บการบ าบดัในสถานท่ีสมควร และให้มีการตรากฎกระทรวงท่ีออกตาม 
พระราชบญัญติัยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 อนัเก่ียวกบัการสมคัรใจเขา้รับการบ าบดัฟ้ืนฟูโดยไม่เสียค่าใชจ่้าย
และไม่มีประวติัอาชญากรรม และเพ่ิมบทบญัญติั ใน พ.ร.บ.ฟ้ืนฟูสมรรถภาพผูติ้ดยาเสพติด พ.ศ.2545 มาตรา 33 
วรรคสาม ใหค้ณะกรรมการฟ้ืนฟยูาเสพติดติดตามผลหลงัมีการปล่อยตวัผูบ้  าบดัฟ้ืนฟโูดยก าหนดระยะเวลาตั้งแต่ 
1- 3 ปี พร้อมทั้งให้บริการสังคมเป็นระยะเวลาตั้งแต่ 50 ชัว่โมงถึง 300 ชัว่โมง และเพ่ิมเติมวรรคส่ี “พนักงาน
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อยัการหรือพนกังานสอบสวนจะไม่ออกค าสั่งไม่ฟ้องคดีโดยทนัที แต่ให้รอการฟ้องไวเ้พ่ือดูความประพฤติของ             
ผูบ้  าบัดฟ้ืนฟูภายหลังการปล่อยตัว เม่ือคณะกรรมการฟ้ืนฟูยาเสพติดแจ้งต่อพนักงานอัยการหรือพนักงาน
สอบสวนว่าติดตามผลภายหลงัการปล่อยตวัเป็นท่ีพอใจให้แลว้ให้พนกังานอยัการหรือพนักงานสอบสวนออก
ค าสั่งไม่ฟ้องคดีอยา่งเด็ดขาด” และประการสุดทา้ยใหแ้กไ้ขเพ่ิมเติมประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติฉบบัท่ี 
108/2557 ขอ้ท่ี 1 โดยเพ่ิมเติมขอ้ยกเวน้ในขอ้ 1 โดยให้ผูท่ี้เป็นผูต้อ้งหาหรืออยูร่ะหวา่งถูกด าเนินคดีในความผิด
ฐานอ่ืนท่ีมีโทษจ าคุกสามารถเขา้รับการบ าบดัฟ้ืนฟูยาเสพติดได ้หากเป็นความผิดลหุโทษหรือความผิดอาญา              
ลหุโทษหรือท่ีมีอตัราโทษไม่เกิน 3 ปี หากพนักงานสอบสวนหรือพนักงานอยัการจะด าเนินคดี ให้พนักงาน
สอบสวนหรือพนักงานอยัการชะลอการฟ้องคดีออกไป ภายหลงัท่ีเขา้รับการบ าบดัฟ้ืนฟูเสร็จส้ิน ให้ด าเนินคดี
ต่อไป จึงจะแกไ้ขปัญหาไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
 
ค าส าคญั: บ าบดัฟ้ืนฟ ู ยาเสพติด  สมคัรใจ 
 

ABSTRACT 
The objective of this thesis is to study the legal measures for the voluntary rehabilitation of drug 

addiction in Thailand. Due to the provisions governing the Voluntary Addiction Rehabilitation Act, there are no 
appropriate legal measures to fully facilitate drug addiction rehabilitation and is inconsistent with the current 
problems in Thai society. This will create problems in drug addiction rehabilitation therapy are ineffective. The 
objectives are also to study the basic concepts as well as to study the legal measures for voluntary drug addiction 
rehabilitation in foreign countries. 

The study found that the legal measures for voluntary rehabilitation of drug addicts were the main law 
governing drug addiction rehabilitation is the Narcotic Drug Act, B.E.2522. and the Drug Addiction 
Rehabilitation Act, B.E. 2545 and Announcement of the National Council for Peace and Order No. 108/2557 on 
the treatment of suspects in violation of the drug law. There is still a problem in determining the criteria for people 
to seek treatment and rehabilitation for drug addicts. Problems with the modalities and effectiveness of 
compulsive and voluntary addiction rehabilitation therapy. Legal issues related to stipulating rules for drug 
addicts to enter the voluntary treatment process. Legal issues in monitoring after care. Legal issues concerning 
the National Council for Peace and Order Announcement No. 108/2557 regarding treatment of suspected drug 
offenders for rehabilitation and care through rehabilitation. All of the above problems remain unclear and cannot 
be enforced as effectively as they should be. 

The researcher proposes a solution to the problem by proposing to amend the provisions of the law in 
the part of determining the qualifications of those who can enter rehabilitation according to Drug Addiction 
Rehabilitation Act, BE 2545, Section 19 and add provisions to Drug Addiction Rehabilitation Act, BE 2545, 
Section 19 bis by allowing those who receive rehabilitation who are incarcerated in prison to receive treatment in 
a suitable place and to enact the Ministerial Regulations issued in accordance with Narcotic Drug Act, B.E.2522 
about voluntarily receiving free rehabilitation therapy and without a criminal record and add provisions in the 
Narcotics Addiction Rehabilitation Act, BE 2545, Section 33, paragraph three. The drug rehabilitation committee 
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will follow up after the release of the rehabilitation therapist for a period ranging from one to three years and 
provide social services for a period of 50 to 300 hours. And adding paragraph four, the public prosecutor or the 
investigating officer will not immediately issue an order not to prosecute the case. But wait for the lawsuit to see 
the behavior of the rehabilitation therapist after release. When the Narcotics Rehabilitation Committee notifies 
the public prosecutor or the inquiry official that the outcome after the release is satisfactory, the public prosecutor 
or the inquiry official shall issue an order not to prosecute the case. And finally, amend the Announcement of the 
National Council for Peace and Order No. 108/2557, item 1. By adding an exception to Article 1, by allowing 
those who are accused or who are being prosecuted for other offenses punishable by imprisonment, can receive 
drug rehabilitation therapy. If it is a petty offense or a petty offense, or with a penalty of not more than 3 years. 
If the investigating officer or public prosecutor will prosecute order the inquiry official or public prosecutor to 
delay the prosecution After receiving the complete rehabilitation treatment continue to prosecute Therefore, the 
problem will be solved effectively. 

 
Keyword: Rehabilitation therapy, Narcotics , Voluntarily 
 

1. บทน า 
ปัญหายาเสพติด นบัเป็นปัญหาส าคญัระดบัชาติในยคุปัจจุบนั ท่ีมีสถานการณ์การแพร่ระบาดของยาเสพติด

ได้ทวีความรุนแรงและพฒันารูปแบบการผลิต การจ าหน่ายและการเสพอยู่ตลอดเวลา จากปัญหาดังกล่าว                  
คณะรัฐบาล น าโดย พลเอกประยทุธ์ จนัทร์โอชา ไดมี้มติเห็นชอบแผนปฏิบติัการป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติด 
ปี 2558 รวม 6 ยทุธศาสตร์ ไดแ้ก่ 1) ยทุธศาสตร์การแกไ้ขปัญหาผูเ้สพผูติ้ดยาเสพติด 2) ยทุธศาสตร์การป้องกนั
กลุ่มผูมี้โอกาสเขา้ไปเก่ียวขอ้งกบัยาเสพติด 3) ยุทธศาสตร์การควบคุมตวัยาและผูค้า้ยาเสพติด 4) ยุทธศาสตร์ 
ความร่วมมือระหว่างประเทศ 5) ยุทธศาสตร์การมีส่วนร่วมของภาคประชาชน และ 6) ยุทธศาสตร์การบริหาร
จดัการอยา่งบูรณาการ โดยมีกลไกการบริหารจดัการ ดงัน้ี 1) กลไกในระดบันโยบาย มี ป.ป.ส. ตามพระราชบญัญติั 
ป้องกนัและปราบปรามยาเสพติด พ.ศ. 2519 ท าหนา้ท่ีในการก าหนดนโยบาย มาตรการการด าเนินงานป้องกนัและ
ปราบปรามยาเสพติดในภาพรวม เพ่ือให้หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งน าไปปฏิบติั  2) กลไกอ านวยการ มี ศอ.ปส. ท าหนา้ท่ี
ในการก าหนดนโยบายของรัฐบาลและคณะกรรมการ ป.ป.ส. ไปสู่การปฏิบติัให้บงัเกิดผลส าเร็จ 3) กลไกระดบั
ภารกิจ มีศูนยอ์  านวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดกระทรวง/หน่วยงาน ท าหน้าท่ีในการอ านวยการ
แผนปฏิบติัการป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติดในภารกิจและบทบาทท่ีรับผิดชอบ 4) กลไกระดบัพ้ืนท่ี มีศูนย์
อ านวยการและศูนยป์ฏิบติัการป้องกนัและปราบปรามยาเสพติดจงัหวดัและอ าเภอ ท าหนา้ท่ีในการอ านวยการและ
ปฏิบติัการป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติดในจงัหวดัและอ าเภอ1  

ในการปราบปรามยาเสพติดเจา้หน้าท่ีท่ีด าเนินการจะตอ้งมีจ านวนเพียงพอ ประกอบไปดว้ยศกัยภาพ 
คุณภาพ มีความตั้งใจในการท างานแลว้ เคร่ืองมืออุปกรณ์ในการท างานก็จะตอ้งมีความทนัสมยั นอกจากนั้นแลว้
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้องกับการปราบปรามก็จะต้องทันต่อเหตุการณ์มีเน้ือหาชัดเจน                        
ไม่คลุมเครือและท่ีส าคญัตอ้งสามารถน ามาบงัคบัใชไ้ดจ้ริงปัจจุบนักฎหมายท่ีเก่ียวกบัการปราบปรามยาเสพติด

                                                           
1  ท าเนียบรัฐบาล. (2557). แผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดปี 2558 [ออนไลน์]. คน้เม่ือ 2 มิถุนายน 2564,                                         

จาก: https://www.thaigov.go.th/gallery/contents 
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นั้นมีอยู่หลาย ฉบบั เช่น พ.ร.บ. ป้องกนัและปราบปรามยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2519, พ.ร.บ. ยาเสพติดให้โทษ 
พ.ศ. 2522 เหล่าน่ีต่าง ๆ เป็นตน้ แต่วา่การด าเนินการกบัผูก้ระท าความผิดเก่ียวกบัยาเสพติดให้โทษ ตาม พ.ร.บ.  
ยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 และ ตาม พ.ร.บ. อ่ืน ๆ นั้นส่วนมากจะมุ่งเนน้ท่ีตวัผูก้ระท าความผิดเป็นหลกั ซ่ึงใน
ปัจจุบนัการประกอบอาชญากรรมดา้นยาเสพติดนั้นมีการพฒันาการด าเนินการใหเ้ป็นรูปขบวนการมากข้ึน จนถึง
มีการจัดตั้ งในรูปแบบเป็นอาชญากรรมองค์กร (Organied Crime) ยากต่อการท่ีจะสืบสวนจับกุมให้ได้ทั้ ง
ขบวนการ เน่ืองจากกฎหมายท่ีใชอ้ยู่ไม่เอ้ือต่อการด าเนินการ ต่อมาจึงไดมี้การบญัญติักฎหมายท่ีมีเจตนารมณ์
เพ่ือท่ีจะด าเนินการกบัผูก้ระท าความผิดเก่ียวกบัยาเสพติดท่ีเป็นขบวนการเรียกวา่ “พระราชบญัญติัมาตรการใน
การปราบปรามผูก้ระท าความผิดเก่ียวกบัยาเสพติด พ.ศ. 2534” โดยเขียนเจตนารมณ์ของการตรากฎหมายฉบบัน้ี
ไวต้อนทา้ยวา่ “เหตุผลในการประกาศใช ้พ.ร.บ.ฉบบัน้ีคือเพ่ือให้การปราบปรามผูก้ระท าความผิดเก่ียวกบัยาเสพติด 
มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน จ าเป็นตอ้งมีการก าหนดมาตรการต่าง ๆ เพ่ือให้พนกังานเจา้หนา้ท่ีด าเนินการปรามปราม
ผูก้ระท าความผิดตามกฎหมายดงักล่าวข้ึน โดยเฉพาะจึงจ าเป็นตอ้งตราพระราชบญัญติัน้ี”2  

ปัญหายาเสพติดนอกจากจะส่งผลกระทบต่อผูเ้สพยาเสพติดเองแลว้ยงัส่งผลกระทบต่อสังคมและ                 
คนรอบขา้งดว้ยจากสถิติการเกิดอาชญากรรมส่วนใหญ่ผูก้ระท าความผิดมกัจะเก่ียวขอ้งกบัยาเสพติดทั้งส้ินโดยใน
ปีงบประมาณ 2560 สถิติการเกิดคดีของส านกังานต ารวจแห่งชาติมีจ านวนทั้งส้ิน 192,613 คดี3  
 การติดยาเสพติดในทางการแพทยน์ั้น แบ่งเป็นการติดยาเสพติดทางกายและทางใจ โดยอธิบายวา่เป็น
กระบวนหน่ึงท่ีเกิดข้ึนทีละน้อยจากการใช้ยาเป็นคร้ังคราวสู่การใช้ท่ีถ่ีข้ึนโดยส่งผลต่อสมอง 2 ส่วน คือ                      
ส่วนความคิด (Cerebral cortex) และส่วนอยาก (Lambic system) ท าให้ผูเ้สพมีความตอ้งการมากยิ่งข้ึนและแสดง
พฤติกรรมท่ีไม่เหมาะสม ส่วนการบ าบดัรักษาผูเ้สพในทางการแพทยน์ั้นโดยทัว่ไปจะบ าบดัรักษาหายไดไ้ม่ยาก 
ส่ิงส าคญัท่ีสุดคือ การบ าบดัทางจิต (Mental Dependency ) หรือความมุ่งมานะท่ีเกิดอยากจะเอาชนะยาเสพติดดว้ย
จิตใจของผูติ้ดยาเสพติดเอง4 

ดงันั้นกระบวนการบ าบดัผูติ้ดยาเสพติดท่ีไดผ้ลดีสามารถรักษาแกไ้ขฟ้ืนฟูผูติ้ดยาเสพติดสู่สังคมไดคื้อ 
การบ าบดัดว้ยความสมคัรใจของผูเ้สพ ผูเ้สพท่ีมีจิตใจมุ่งมานะอยากจะเอาชนะการติดยาเสพติดดว้ยตนเอง แต่ใน
ปัจจุบันกระบวนการทางกฎหมายของประเทศไทยการฟ้ืนฟูสมรรถภาพผูติ้ดยาเสพติดตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบนั
รัฐบาลไดใ้หค้วามส าคญัผลกัดนัแกไ้ขกฎหมายเพ่ือหามาตรการแกไ้ขปัญหาผูเ้สพยาเสพติดมาโดยตลอด และไดมี้
การน าเอาหลกัการท าให้การเสพยาเสพติดไม่ตอ้งไดรั้บโทษทางอาญา (Decriminalizztion)5มาใช ้จนทา้ยท่ีสุด
น ามาซ่ึงพระราชบญัญติัฟ้ืนฟูสมรรถภาพผูติ้ดยาเสพติด พ.ศ.2545 ซ่ึงมีการประกาศใชจ้นถึงปัจจุบนั โดยเหตุผล
ใ น ก า ร ป ร ะ ก า ศ พ ร ะ ร า ช บั ญ ญั ติ น้ี มี ห ลั ก ก า ร ส า คั ญ คื อ  ผู ้ เ ส พ ย า เ ส พ ติ ด 

                                                           
2  ส านกังานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามยาเสพติด. (2555). พระราชบัญญัติมาตรการในการปราบปรามผู้กระท าความผิด
เก่ียวกับยาเสพติด พ.ศ. 2534 [ออนไลน์]. คน้เม่ือ 4 มิถุนายน 2564, จาก: https://www.oncb.go.th/Pages/main.aspx 

3  ส านกังานต ารวจแห่งชาติ.(มปป.). ข้อมูลสถิติการจับกุมคดียาเสพติดประจ าปีงบประมาณ 2560 [ออนไลน์]. คน้เม่ือเม่ือวนัท่ี 4 
มิถุนายน 2564, จาก: https://opendata.data.go.th/he/dataset/item_ca3e9e18-ca50-4fbf-8178-07a7a11f94a4  

4  กรมสุขภาพจิต. (2562). พีย้าหนักท า “สมองติดยา” ถึงขั้นโรคสมองพิการถาวร [ออนไลน์]. คน้เม่ือ 8 มิถุนายน 2564,  
 จาก: https://www.dmh.go.th/news-dmh/view.asp?id=29747 
5  สง่า อคัรปรีด. (มปป.). การใช้มาตรการทางเลือกอ่ืนแทนการลงโทษทางอาญา ในความผิดเก่ียวกับยาเสพติด. [ออนไลน์]. คน้เม่ือ 

9 ตุลาคม 2564, จาก: https://www.krisdika.go.th/data/activity/act213.pdf 
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มีสภาพเป็นผูป่้วยไม่ใช่อาชญากรปกติ6 การฟ้ืนฟสูมรรถภาพผูเ้สพยาเสพติดจึงสมควรกระท าเพื่อใหผู้เ้สพกลบัตวั
คืนสู่สังคมไดเ้ป็นปกติ แต่พระราชบญัญติัฉบบัน้ีก็ไม่สามารถแกไ้ขปัญหาผูติ้ดยาเสพติดไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
อีกทั้งการสมคัรใจเขา้รับการบ าบดัฟ้ืนฟ ู

การบ าบดัฟูสมรรถภาพผูติ้ดยาเสพติดในเรือนจ าจะเป็นการบ าบดัฟ้ืนฟูแบบบงัคบับ าบดั ซ่ึงเป็นไปตาม 
พระราชบญัญติัฟ้ืนฟสูมรรถภาพผูติ้ดยาเสพติด พ.ศ. 2545 โดยการบ าบดัฟ้ืนฟสูมรรถภาพผูติ้ดยาเสพติดจะกระท า
โดยเจา้หนา้ท่ีภายในเรือนจ า การบ าบดัฟ้ืนฟูจะไม่ไดดู้แลรักษาโดยแพทยผ์ูเ้ช่ียวชาญ นอกจากนั้นผูต้อ้งขงัหลาย
คนท่ีเขา้ร่วมการบ าบดัฟ้ืนฟูมีการพฒันาจากผูเ้สพเป็นผูค้า้ เน่ืองจากในการเขา้รับการบ าบดัฟ้ืนฟูในเรือนจ าให้
ผูต้อ้งขงัคดีเสพยาเสพติดบ าบดัฟ้ืนฟรู่วมกบั ผูต้อ้งขงัคดีจ าหน่ายยาเสพติดโดยไม่มีการแยกบ าบดัฟ้ืนฟ ูและท าให้
ผูเ้สพไดรั้บขอ้มูลต่างๆเก่ียวกบัยาเสตติดจากผูค้า้จึงเกิดความเขา้ใจเก่ียวกบักบัยากเสพติดมากข้ึนและจึงพฒันาจาก
การเสพเป็นการคา้ จากบทสัมภาษณ์หน่ึงในผูต้อ้งขงัคดียาเสพติดท่ีถูกส่งตวัไปยงัทณัฑสถานบ าบดัพิเศษกลาง 
การท าหนา้ท่ีบ าบดัฟ้ืนฟภูายในเรือนจ าก็ควรจะเป็นผูมี้ความเช่ียวชาญดา้นวทิยาศาสตร์สุขภาพกบันกัจิตวทิยาเป็น
หลกั แต่ในความเป็นจริงกรมราชทณัฑมี์นกัจิตวิทยาเพียง 29 คน จากเรือนจ า 142 แห่งทัว่ประเทศ ในจ านวนน้ีมี
เจ้าหน้าท่ีท่ีปฏิบัติงานอยู่ในเรือนจ าจริงๆ เพียง 22 คนเท่านั้ น ส่วนอีก 7 คนจะประจ าอยู่ท่ีกองบริการทาง
การแพทย ์กรมราชทณัฑข์าดแคลนท่ีสุดในกระบวนการบ าบดัผูป่้วยยาเสพติดในเรือนจ าคือนกัจิตเวช เน่ืองจาก              
ผูท่ี้ใชย้าเสพติดมาเป็นเวลานานแลว้ตอ้งหยดุยาในทนัทีมกัจะเกิดอาการทางจิตแทรกซอ้นเช่นหูแวว่หรือเห็นภาพ
หลอน ซ่ึงควรไดรั้บการดูแลเหมือนกบัผูป่้วยภายในโรงพยาบาล7 

การบ าบดัฟ้ืนฟูสมรรถภาพผูติ้ดยาเสพติดของไทยนั้น หากเป็นสถานบ าบดัฟ้ืนฟูของรัฐจะไม่มีการเสีย
ค่าใชจ่้ายใดๆ ทั้งส้ิน แต่จ านวนบุคลากรและอุปกรณ์ท่ีใชใ้นการบ าบดัรักษาไม่เพียงพอต่อจ านวนผูติ้ดยาเสพติดท่ี
เขา้รับการบ าบดัรักษา แต่ถา้เป็นหน่วยงานของภาคเอกชนท่ีมีความพร้อมในดา้นของบุคลากรและอุปกรณ์ผูท่ี้             
เขา้รับการบ าบดัฟ้ืนฟจูะตอ้งเสียค่าใชจ่้ายจ านวนมาก โดยหน่วยงานของรัฐไม่มีการช่วยเหลือค่าใชจ่้ายแต่อยา่งใด 
แตกต่างกบัสาธารณรัฐฝร่ังเศสนั้น รัฐให้ทางเลือกแก่ผูเ้สพในการบ าบดัรักษาจากการใชย้าเสพติด โดยท าให้                   
ผูท่ี้ตอ้งการบ าบดัฟ้ืนฟูท่ีตอ้งการรับการรักษามัน่ใจโดยสามารถเขา้รับการรักษาไม่ว่าในส่วนของภาครัฐและ
เอกชนก็ตามผูเ้ขา้รับการรักษาจะไม่เสียค่าใชจ่้ายใดๆทั้งส้ิน และจะไดรั้บการปกปิดขอ้มูลการรักษาเป็นอยา่งดี
และไม่มีการบนัทึกประวติัอาชญกรรม8  

ผูศึ้กษาพบความบกพร่องหลายประการของกฎหมายของกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง เพ่ือให้เกิดความชดัเจน
ในทางปฏิบัติควรด าเนินการแก้ไขพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 และพระราชบัญญัติฟ้ืนฟู
สมรรถภาพผูติ้ดยาเสพติด พ.ศ. 2545 และ ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติท่ี 108/2557 เร่ืองการปฏิบติัต่อ             
ผูต้อ้งสงสัยว่ากระท าผิดตามกฎหมายยาเสพติด โดยแก้ไขเพ่ิมเติมท่ีมุ่งเน้นไปท่ีประเด็นของการบ าบดัรักษา               
ภาคสมคัรใจเป็นหลกั 

 
                                                           
6  นภทัร พนัวงษา. (2558). ปัญหากฎหมายเก่ียวกับการใช้บังคับพระราชบัญญัติฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ ติดยาเสพติด พ.ศ. 2545.                    

สารนิพนธ์นิติศาสตรมหาบณัฑิต มหาวิทยาลยัเกษมบณัฑิต 
7  ประชาไท. (2561). ผู้ เสพคือผู้ ป่วย'(จบ):ระบบบังคับบ าบัดเม่ือยังไปไม่ถึงจึงเป็นได้แค่อาชญากร  [ออนไลน์]. คน้เม่ือ 9 ตุลาคม 

2564, 
 จาก: https://prachatai.com/journal/2018/07/77853 
8  ศรัณย ูโสสิงห์. (2559). ปัญหาการบังคับใช้กฎหมายเก่ียวกับการบ าบัดรักษา ผู้ ติดยาเสพติดในระบบสมัครใจ. วิทยานิพนธ์                     

นิติศาสตรมหาบณัฑิต กลุ่มวิชากฎหมายมหาชน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลยัศรีปทุม. หนา้ 88- 89 
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2.   วตัถุประสงค์ 
1. เพื่อศึกษาและวิจยั แนวคิด ทฤษฎี และหลกัการท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบ าบดัฟ้ืนฟูสมรรถภาพผูติ้ดยาเสพ

ติดโดยสมคัรใจ 
 2. เพ่ือศึกษาหลกักฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัมาตรทางกฎหมายในการบ าบดัฟ้ืนฟสูมรรถภาพผูติ้ดยาเสพติด
โดยสมคัรใจ ทั้งของประเทศไทยและสหรัฐอเมริกา เยอรมนั โปรตุเกส และมาเลเซีย  
 3. เพื่อศึกษาปัญหาของการบงัคบัใชก้ฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัมาตรการทางกฎหมายในการบ าบดัฟ้ืนฟู
สมรรถภาพผูติ้ดยาเสพติดโดยสมคัรใจ 

4. เพ่ือศึกษาแนวทางการแกไ้ขปัญหาท่ีเหมาะสมกบัการบ าบดัฟ้ืนฟูสมรรถภาพผูติ้ดยาเสพติดโดยสมคัรใจ
ของประเทศไทยอยา่งเหมาะสม 

 

3.   สรุป 
 จากการศึกษาสามารถสรุปประเด็นปัญหาได ้5 ประเด็น ดงัน้ี 
 1) ปัญหาการก าหนดหลกัเกณฑบุ์คคลท่ีจะเขา้รับการบ าบดัและฟ้ืนฟสูมรรถภาพผูติ้ดยาเสพติด ประเดน็
ปัญหาน้ีพอจะสรุปไดว้่า พระราชบญัญติัฟ้ืนฟูสมรรถภาพผูติ้ดยาเสพติด พ.ศ. 2545 กระบวนการกลัน่กรองยงัไม่มี
ประสิทธิภาพ มีแต่รูปแบบในการก าหนดท่ีใหผู้ติ้ดยาเสพติดไดรั้บการบ าบดัและฟ้ืนฟสูมรรถภาพ เท่านั้น ซ่ึงใน
หลายกรณี คณะกรรมการปล่อยให้ผูเ้สพท่ีเคยเขา้รับการบ าบดัรักษาแลว้หลายคร้ังสามารถเขา้มาบ าบดัได้อีก 
รวมถึงผูก้ระท าความผิดท่ีเป็นผูเ้สพและมีพฤติกรรมคา้ยาเสพติด ท าให้มีการบ าบดัรักษาปะปนกนัทั้งผูเ้สพท่ี
แทจ้ริงอยา่งเดียวและผูเ้สพและคา้ยาเสพติด ดว้ยเหตุน้ีท่ีท าใหผ้ลการบ าบดัรักษาฟ้ืนฟูสมรรถภาพผูติ้ดยาเสพติด
นั้นยงับ าบัดรักษาได้ไม่ดีเท่าท่ีควรจะเป็น เน่ืองจากว่าบุคคลเหล่าน้ีมีเจตนาท่ีแท้จริงคือเพื่อครอบครองและ
จ าหน่ายไม่ไดต้อ้งการเสพหรือมีอาการติดยาเสพติด   

สืบเน่ืองมาจากการก าหนดคุณสมบติับุคคลท่ีไม่รัดกุมและกวา้งเกินไปโดยไม่ไดม้องจากปัญหาสภาพ
ความเป็นจริง คือ การท่ีมาตรา 19 แห่งพระราชบัญญติัฟ้ืนฟูสมรรถภาพผูติ้ดยาเสพติด พ.ศ. 2545 บัญญติัว่า                 
“ถา้ไม่ปรากฏวา่ตอ้งหาหรืออยูใ่นระหวา่งด าเนินคดีในความผิดฐานอ่ืนซ่ึงเป็นความผิดท่ีมีโทษจ าคุกหรืออยู่ใน
ระหว่างโทษจ าคุกตามค าพิพากษาของศาล” จะสังเกตได้ว่าพระราชบัญญติัฟ้ืนฟูสมรรถภาพผูติ้ดยาเสพติด                 
พ.ศ. 2545 ไม่ไดบ้ญัญติัห้ามบุคคลท่ีเคยกระท าความผิดมาก่อน แมเ้ป็นความผิดร้ายแรงแค่ไหนแต่เม่ือพน้โทษ
แลว้มีการเสพยาก็สามารถเขา้รับการบ าบดัฟ้ืนฟูสมรรถภาพไดทุ้กกรณี ในกฎหมายจะห้ามเฉพาะหลงัจากท่ี               
ศาลสั่งตรวจพิสูจน์แลว้ไปกระท าความผิดอีกเท่านั้น จึงเกิดปัญหาตามมาว่าบุคคลท่ีเขา้รับการบ าบัดฟ้ืนฟูมี               
ความหลากหลายและไม่ไดเ้ป็นผูป่้วยท่ีแทจ้ริงตามท่ีเจตนารมณ์ของพระราชบญัญติัฟ้ืนฟูสมรรถภาพผูติ้ดยาเสพติด 
ซ่ึงตามพระราชบัญญัติฟ้ืนฟูสมรรถภาพผูติ้ดยาเสพติดต้องการน าผูท่ี้เสพหรือผูติ้ดยาเสพติดเท่านั้ นมีมารับ                 
การบ าบดัฟ้ืนฟู แต่ในปัจจุบนัในสถานบ าบดัฟ้ืนฟูผูติ้ดยาเสพติดไม่ไดมี้เพียงแต่ผูเ้สพติดเพียงกลุ่มบุคคลเดียว
เท่านั้น แต่ภายในศูนยบ์ าบดัฟ้ืนฟผููติ้ดยาเสพตติดมีผูท่ี้เคยกระท าความผิดท่ีมีลกัษณะเป็นความผิดท่ีร้ายแรง ซ่ึงผูท่ี้
รับการบ าบดัฟ้ืนฟบูางคนเคยตอ้งโทษจ าคุกมาแลว้จ านวนมาก มีทั้งคดี ชิงทรัพย ์ปลน้ทรัพย ์หรือมีประวติัฆ่าคนตาย 
ซ่ึงคนเหล่าน้ีไม่สมควรท่ีจะได้รับการบ าบดัฟ้ืนฟูร่วมกับผูเ้สพหรือผูติ้ดยาปกติควรจะมีการแยกบ าบัดฟ้ืนฟู
ต่างหาก เพราะหากบุคคลเหล่าน้ีไปอยูใ่นศูนยฟ้ื์นฟูสมรรถภาพผูติ้ดยาเสพติดก็จะไปสร้างอาณาจกัรและเป็นผูมี้
อิทธิพลชักน าผูอ่ื้นไปในทางท่ีผิด อีกทั้ งมีการถ่ายโอนพฤติกรรมกันได้โดยง่าย ซ่ึงสุดท้ายแลว้ย่อมส่งผลให้                   
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การบ าบดัรักษาผูติ้ดยาเสพติดไม่ประสบผลส าเร็จ ซ ้ ายงัเป็นการบ่มเพาะความเป็นอาชญากรใหก้บัผูเ้สพหรือผูติ้ด
ยาเสพติดไดง่้าย  
 2) ปัญหาเก่ียวกบัรูปแบบวิธีการและประสิทธิภาพของการบ าบดัฟ้ืนฟูผูติ้ดยาเสพติดแบบบงัคบับ าบดั
และแบบสมคัรใจบ าบดั ซ่ึงโครงสร้างระบบการบงัคบับ าบดัของประเทศไทยก าหนดใหผู้เ้สพยาเสพติดส่วนใหญ่
ตอ้งเขา้รับการถอนพิษยาในเรือนจ าแทนท่ีจะได้รับการบ าบัดรักษาในสถานพยาบาล  ซ่ึงเรือนจ ามกัจะไม่มี
อุปกรณ์และทรัพยากรท่ีเพียงพอท่ีจะช่วยใหเ้กิดกระบวนการถอนยาและแกไ้ขปัญหาเน่ืองจากการขาดยาเสพติด
ได ้ผูท่ี้ถูกควบคุมในเรือนจ ามกัจะไม่ไดรั้บค าแนะน าหรือการบริการทางการแพทย ์การถอนพิษยามกัจะเป็น
ขั้นตอนแรกของการบ าบดัตามขอ้มูลของส านกังานวา่ดว้ยยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาติ (UNODC) 
เป้าหมายส าคญัของการถอนพิษยาคือการท าให้ภาวะขาดยาในลกัษณะท่ีปลอดภยัและสามารถทนรับไดใ้ห้มาก
ท่ีสุด จึงมีความจ าเป็นท่ีจะตอ้งอยูใ่นความควบคุมของแพทย ์การบ าบดัรักษาผูติ้ดยาเสพติดควรท่ีจะใชม้าตรการ
การปฏิบัติด้านจริยธรรมแบบเดียวกันส าหรับการบ าบัดผูท่ี้มีภาวะพ่ึงยากับการบริการสุขภาพด้านอ่ืนๆ คือ                   
ให้สิทธิอิสระ ให้ผูเ้สพยาเสพติดสามารถก าหนดชะตากรรมของตนเองและเจา้หนา้ท่ีผูท่ี้บ าบดัตอ้งกระท าส่ิงท่ี
เป็นประโยชน์ไม่เป็นโทษ นอกจากน้ีแลว้การบงัคบับ าบดัในเรือนจ าหรือหน่วยทหารยงัมีการลงโทษท่ีรุนแรงใน
บางคร้ัง  
 ในความเป็นจริงหากจะให้ผูติ้ดยาเสพติดเขา้รับการบ าบดัฟ้ืนฟอูยา่งสมคัรใจควรใหโ้อกาสแก่ผูท่ี้จะเขา้
รับการบ าบดัฟ้ืนฟไูดเ้ลือกวา่ตนเองจะควรไดรั้บการบ าบดัฟ้ืนฟใูนรูปแบบใด ดว้ยวธีิการอยา่งไร และบ าบดัฟ้ืนฟู
ดว้ยบุคลากรฝ่ายไหนจะเป็นหนทางท่ีดีท่ีสุด เพราะเม่ือผูเ้ขา้รับการบ าบดัฟ้ืนฟูไดมี้โอกาสไดเ้ลือกวิธีท่ีจะใชแ้ก่
ตนเองยอ่มจะส่งผลดีต่อจิตใจและร่างกาย ของผุบ้  าบดัฟ้ืนฟเูอง เม่ือมีโอกาสมีสิทธิท่ีจะเลือกรูปแบบวธีิการใดแลว้
ยอ่มส่งผลให้ผูเ้ขา้รับการบ าบดัฟ้ืนฟูยอ่มสามารถผา่นขั้นตอนต่างๆในการบ าบดัฟ้ืนฟูไปไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ
แลว้ยอ่มส่งผลให้ประสบความส าเร็จในการบ าบดัฟ้ืนฟู และยอ่มไม่หวนกลบัมาเสพยาเสพติดอีก ดงันั้นการใช้
หลกัการของการบ าบดัผูติ้ดยาเสพติดท่ีถูกมองวา่เป็นผูป่้วยนั้น ควรจะตอ้งตอ้งใชร้ะบบการบ าบดัฟ้ืนฟแูบบสมคัร
ใจบ าบดั ซ่ึงจะตรงกบัความตอ้งการของผูเ้สพยาเสพติด จึงจะสามารถด าเนินการไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
 3) ปัญหาทางกฎหมายเก่ียวกบัการก าหนดหลกัเกณฑใ์หผู้เ้สพผูติ้ดยาเสพติดเขา้สู่กระบวนการบ าบดัใน
ระบบสมคัรใจ พระราชบญัญติัยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 และพระราชบญัญติัฟ้ืนฟูสมรรถภาพผูติ้ดยาเสพติด 
พ.ศ. 2545 นั้นไม่มีบทบญัญติัท่ีก าหนดให้ภาครัฐสามารถก าหนดหลกัเกณฑ์ต่างๆเพื่อท่ีจะจูงใจ ส่งเสริมหรือ
สนบัสนุนให้มีการสมคัรใจเขา้รับการบ าบดัท่ีมากข้ึน ส่งผลต่อการบงัคบัใช ้ตามพระราชบญัญติัดงักล่าวไม่สัมฤทธ์ิ
ผลตามเจตนารมณ์ของกฎหมายท่ีมุ่งหมายจะลดจ านวนผูเ้สพติดยาเสพติดลง โดยไม่ใชก้ระบวนการบงัคบัหรือ
การด าเนินคดีตามกฎหมาย และในอดีตท่ีผ่านมาภาครัฐก็ก าหนดแต่เพียงนโยบายให้ผูเ้สพยาเสพติดเป็นผูป่้วยท่ี
ตอ้งไดรั้บการรักษา ซ่ึงการออกมาตรการเพียงแค่นั้นยงัไม่สามารถท าใหผู้เ้สพมีความพร้อมหรือมีความตอ้งการท่ี
จะเขา้รับการบ าบดัมากข้ึน สังคมท่ีเตม็ไปดว้ยผูติ้ดยาและปัญหายาเสพติดท่ีนบัวนัจะทวีความรุนแรงเพ่ิมมากข้ึน 
การท่ีภาครัฐไม่สามารถก าหนดนโยบายและมาตรการดงักล่าวได ้เน่ืองจากไม่มีบทบญัญติัของกฎหมายรองรับ  
จึงเป็นการไม่สอดคลอ้งกบัภารกิจของรัฐ ส่งผลใหเ้กิดปัญหาทางกฎหมายเก่ียวกบัการก าหนดนโยบายของภาครัฐ
เพ่ือส่งเสริมใหผู้ติ้ดยาเสพติดเขา้สู่การบ าบดัรักษาในระบบสมคัรใจ 

ดงันั้น การท่ีประเทศไทยไม่มีบทบญัญติัของกฎหมายท่ีก าหนดใหรั้ฐบาลสามารถก าหนดนโยบายหรือ
มาตรการจูงใจ ส่งเสริมหรือสนับสนุนให้ผูเ้สพติดยาเสพติดเข้ารับการบ าบัดรักษาในระบบสมัครใจ  ท่ีมี
วตัถุประสงค์ในการเพ่ิมจ านวนและเพ่ิมความพร้อมในการตดัสินใจเขา้รับการบ าบัดรักษา และอยู่จนครบ
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ก าหนดการบ าบดัรักษาไดย้อ่มส่งผลเสียต่อประชาชน ท่ีเป็นผูเ้สพติดยาเสพติดท่ีไม่ไดรั้บการบ าบดัรักษายาเสพติด
ให้หายขาดจากอาการติดยาเสพติด ท าให้คนเหล่าน้ีกลายเป็นอาชญากร หรือถูกกีดกนัออกจากสังคม ผูเ้สพติดยา
เสพติดเพ่ิมมากข้ึนปัญหาอาชญากรรมก็จะมีอตัราเพ่ิมมากข้ึนตามล าดบั ส่งผลเสียต่อประชาชนโดยทัว่ไปท่ีมี
ความเส่ียงภัยในการใช้ชีวิตในสังคม โดยต้องเผชิญอาชญากรรมจากการกระท าของผู ้เสพติดยาเสพติดส่ง 
ผลกระทบต่อศีลธรรมอนัดีของประชาชน ท าให้สังคมโดยรวมปราศจากความสงบสุขและยอ่มส่งผลกระทบต่อ
ความมัน่คงภายในประเทศอยา่งท่ีสุด  
 4) ปัญหาทางกฎหมายในการติดตามดูแลหลงัการปล่อยตวั (After Care) หลงัจากผูเ้สพยาเสพติดไดรั้บ
การปล่อยตวัโดยคณะกรรมการฟ้ืนฟูสมรรถภาพผูติ้ดยาเสพติด ไม่ปรากฏว่ามีบทบญัญติัใดในพระราชบญัญติั
ฟ้ืนฟสูมรรถภาพผูติ้ดยาเสพติด พ.ศ. 2545 ท่ีเขา้มารองรับหรือมีกระบวนการติดตามผูติ้ดยาเสพติดหลงัออกไปใช้
ชีวติในชุมชนหากผูติ้ดยาเสพติดยงัคงอยูใ่นสภาพแวดลอ้มเดิมโอกาสท่ีจะติดซ ้ ายิง่มีโอกาสสูง ทั้งพระราชบญัญติั
ฟ้ืนฟูสมรรถภาพผูติ้ดยาเสพติด พ.ศ. 2545 ก็ยงัมิได้บญัญติัถึงมาตรการติดตามดูแลหรือการคุมประพฤติและ             
การบริการสงัคมแต่อยา่งใด โดยในขณะท่ีศาลยาเสพติดของต่างประเทศนั้นไดก้ าหนดอยา่งชดัเจน โดยก าหนดให้
มีระยะเวลาในการติดตามความประพฤติท่ีแตกต่างกนัโดยพิเคราะห์จากพฤติการณ์หรือความร้ายแรงแห่งคดี และ
จ านวนของการกระท าความผิดซ ้ า โดยรวมแลว้จะมีการก าหนดจ านวนชัว่โมงไวอ้ย่างชดัเจน ตั้งแต่ 50 100 150 
200 และ 300 ชัว่โมง นอกจากน้ีระยะเวลาการคุมประพฤติท่ีก าหนดไวร่้วมกบัระยะเวลาในการบ าบดัฟ้ืนฟูใน 
ศูนยฟ้ื์นฟชุูมชนซ่ึงมีระยะเวลาตั้งแต่ 12 18 และ 36 เดือน 

5) ปัญหาทางกฎหมายเก่ียวกับประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติท่ี 108/2557 เร่ืองการปฏิบติัต่อ               
ผูต้อ้งสงสัยว่ากระท าความผิดเก่ียวกบัยาเสพติดเพ่ือเขา้รับการบ าบดัฟ้ืนฟูและการดูแลผ่านการบ าบดัฟ้ืนฟตูาม
ประกาศฉบับน้ีถือเป็นแนวทางการบ าบดัฟ้ืนฟูแนวใหม่ท่ีใช้มาตรการทางการเลือกแทนการด าเนินคดีอาญา               
โดยยดึหลกัการเบ่ียงคดีอาญาออกจากกระบวนการยติุธรรม และเนน้การบ าบดัรักษา ไม่ตอ้งมีการแจง้ขอ้กล่าวหา
ไม่ตอ้งควบคุมผูก้ระท าผิดเสพยาเสพติดในชั้นเจา้พนักงานท่ีมีอ านาจตามกฎหมายแต่อย่างใด และมีมาตรการ
บ าบดัฟ้ืนฟูโดยใชส้ถานพยาบาล หน่วยงานทางปกครอง และของชุมชนเขา้มามีส่วนในการบ าบดัฟ้ืนฟู และ
ติดตามดูแลหลงัการบ าบดัฟ้ืนฟูแลว้ ถือวา่มาตรการดงักล่าวเป็นแนวทางท่ีถูกตอ้งตามหลกักฎหมาย เจตนารมณ์
ตามประกาศฉบบัน้ี เกิดจากขอ้ยืนยนัทางการแพทยป์รากฏวา่ ผูเ้สพยาเสพติดจะท าให้เป็นโรคสมองติดยา ดงันั้น 
กรณีจึงควรให้โอกาสผูติ้ดยาเสพติดเขา้รับการบ าบดัฟ้ืนฟูโดยความยินยอม เพ่ือให้ผูติ้ดยาเสพติดกลบัฟ้ืนคืน
สภาพจากการเสพติด และสามารถกลบัไปใชชี้วิตในครอบครัวไดอ้ยา่งปกติ อนัจะเป็นคุณประโยชน์กบัผูเ้สพติด
ให้มีโอกาสทบทวนและกลบัตวัเลิกใชย้าเสพติดโดยการสนบัสนุนจากหน่วยงานภาครัฐในการบ าบดัฟ้ืนฟูและ
ดูแลต่อเน่ือง 
 แต่อย่างไรก็ดี ประกาศฉบบัดงักล่าว แมจ้ะถูกตอ้งตามหลกัการรักษาผูป่้วยซ่ึงในต่างประเทศหลาย
ประเทศนั้นไดมี้การด าเนินการแกไ้ขปัญหาผูติ้ดยาเสพติดแลว้ ประกาศดงักล่าวก็เป็นเพียงกฎหมายตามประกาศ
ของหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติท่ีไม่ได้ด าเนินการก าหนดวิธีการ แนวทางการปฏิบัติเพ่ือให้เกิด                
ความชัดเจนเป็นอย่างมาก กรณีจึงควรท่ีจะตอ้งก าหนดรูปแบบแนวทางการปฏิบติัท่ีชัดเจนโดยเฉพาะหมวด             
การบ าบัดรักษาและหมวดการฟ้ืนฟูสมรรถภาพในประกาศฉบับน้ีมีการก าหนดกฎเกณฑ์ส าหรับผูท่ี้เขา้รับ               
การบ าบัดฟ้ืนฟูยาเสพติดไว ้โดยไม่รับบ าบัดฟ้ืนฟูให้แก่ผู ้ท่ีตกเป็นผูต้ ้องหาในความผิดฐานอ่ืนร่วมด้วย 
เช่นเดียวกนักบัพระราบญัญติัฟ้ืนฟสูมรรถภาพผูติ้ดยาเสพติด พ.ศ. 2545 มาตรา 19 ซ่ึงท าใหใ้นตวัประกาศดงักล่าว
น้ีไม่สามรถช่วยเหลือใหผู้ก้ระท าความผิดฐานอ่ืนท่ีประสงคจ์ะเขา้รับการบ าบดัฟ้ืนฟไูด ้เพราะหากผูเ้สพยาเสพติด
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ประสงคท่ี์จะเขา้รับการบ าบดัฟ้ืนฟูแลว้แต่ไม่สามารถเขา้รับการบ าบดัฟ้ืนได ้และพลกัดนัให้ไปรับการฟ้ืนฟโูดย
วิธีการบงัคบัหรือระบบตอ้งโทษซ่ึงความพร้อมดา้นอุปกรณ์และบุคลากรท่ีไม่พร้อมย่อมจะส่งผลให้การบ าบดั
ฟ้ืนฟไูม่ไดป้ระสิทธิภาพก็จะท าใหผู้บ้  าบดัหวนกลบัไปเสพยาเสพติดไดอี้ก จึงท าใหป้ระกาศฉบบัน้ียงัคงมีปัญหา
อยู ่ทา้ยท่ีสุดประกาศฉบบัน้ีจึงยงัไม่สามารถแกไ้ขปัญหาเก่ียวกบัการบ าบดัรักษาไดใ้นทุกเร่ือง แมก้ระบวนการ
ดงักล่าวขา้งตน้จะมีประสิทธิภาพในระดบัหน่ึงแต่ก็ยงัไม่สามารถแกไ้ขปัญหาผูเ้สพยาเสพติดได ้ผูเ้สพยาเสพติด
ยงัถือว่าเป็นผูป่้วยในทางการแพทย ์การบ าบดัทางจิตใจส าคญัท่ีสุด ดงันั้น การสมคัรใจบ าบดัฟ้ืนฟูสมรรถภาพ            
ผูติ้ดยาเสพติดจะท าใหผู้เ้สพยาเสพติดหายจากการติดยาเสพติดไดดี้ท่ีสุด  
 

4.  ข้อเสนอแนะ 

4.1 ควรแกไ้ขเพ่ิมเติมพระราชบญัญติัฟ้ืนฟูสมรรถภาพผูติ้ดยาเสพติด พ.ศ. 2545 มาตรา 19 วรรคแรก 
โดยแกไ้ขดงัน้ี 

มาตรา 19 ผูใ้ดตอ้งหาวา่กระท าความผิดฐานเสพยาเสพติด เสพและมีไวใ้นครอบครอง เสพและมีไวใ้น
ครอบครองเพ่ือจ าหน่าย หรือเสพและจ าหน่ายยาเสพติดตามลกัษณะ ชนิด ประเภท และปริมาณท่ีก าหนดใน
กฎกระทรวง ถา้ไม่ปรากฎว่ามีประวติัการกระท าความผิดท่ีมิใช่ความผิดลหุโทษและการกระท าความผิดโดย
ประมาทตามประมวลกฎหมายอาญาหรือกฎหมายอ่ืนท่ีมีอตัราโทษจ าคุกไม่เกิน 3 ปี หรืออยู่ในระหว่างถูก
ด าเนินคดีในความผิดฐานอ่ืนซ่ึงเป็นความผิดท่ีมีโทษจ าคุกหรืออยู่ในระหว่างรับโทษจ าคุกตามค าพิพากษาของ
ศาล ให้พนกังานสอบสวนน าตวัผูต้อ้งหาไปศาลภายในส่ีสิบแปดชัว่โมงนบัแต่เวลาท่ีผูต้อ้งหานั้นมาถึงท่ีท าการ
ของพนักงานสอบสวน เพ่ือให้ศาลพิจารณามีค าสั่งให้ส่งตวัผูน้ั้นไปตรวจพิสูจน์การเสพหรือการติดยาเสพติด            
เวน้แต่มีเหตุสุดวิสัยหรือเหตุจ าเป็นอยา่งอ่ืนท่ีเกิดจากตวัผูต้อ้งหาเอง หรือจากพฤติการณ์ท่ีเปล่ียนแปลงไปซ่ึงท า
ใหไ้ม่อาจน าตวัผูต้อ้งหาไปศาลภายในก าหนดเวลาดงักล่าวได ้

4.2   เห็นควรบญัญติั มาตรา 19 ทว ิเพ่ิมเติมในพระราชบญัญติัฟ้ืนฟสูมรรถภาพผูติ้ดยาเสพติด พ.ศ. 2545 
ดงัน้ี 

กรณีผูต้ ้องขังถูกศาลพิพากษาจ าคุกท่ีมีอัตราโทษอย่างสูงไม่เกิน 3 ปี เม่ือผูต้ ้องขังสมัครใจเขา้รับ                   
การบ าบดัฟ้ืนฟยูาเสพติด ใหส่้งตวัผูต้อ้งขงัมายงัสถานบ าบดัฟ้ืนฟสูมรรถภาพผูติ้ดยาเสพติด ซ่ึงเป็นหน่วยงานของ
รัฐท่ีอยูใ่นการควบคุมอย่างแน่นหนา โดยแยกต่างหากจากผูบ้  าบดัฟ้ืนฟูยาเสพติดทัว่ไป โดยให้ถือวา่การเขา้รับ
การบ าบดัฟ้ืนฟูเป็นส่วนหน่ึงของการจ าคุกตามค าพิพากษาของศาล โดยระยะเวลาท่ีเขา้รับการบ าบดัฟ้ืนฟูให้
เป็นไปตามท่ีคณะกรรมฟ้ืนฟยูาเสพติดก าหนด   

4.3   ให้มีการออกกฎกระทรวงออกตามพระราชบัญญัติฟ้ืนฟูยาเสพติดโดยให้ผูท่ี้สมัครใจเขา้รับ                 
การบ าบดัฟ้ืนฟูสมรรถภาพผูติ้ดยาเสพติดโดยใหค้รอบคลุมไปถึงการใชสิ้ทธิท่ีจะรักษาโดยไม่เสียค่าใชจ่้ายแมว้า่
จะสมคัรใจรับการบ าบดัฟ้ืนฟูกบัโรงพยาบาลเอกชนหรือการบ าบดัรฟ้ืนฟูโดยแพทยข์องหน่วยงานเอกชนก็ตาม  
และให้ผูบ้  าบัดฟ้ืนฟูสามารถใช้สิทธิประกันสังคมในการเข้ารับการรักษาบ าบัดฟ้ืนฟูได้ และจะต้องไม่มี                      
การบันทึกประวติัอาชญากรรมใดๆแก่ผูเ้ขา้รับการบ าบัดฟ้ืนฟูทั้ งส้ิน ทั้ งไม่ให้ถือว่าผูเ้ขา้รับการบ าบัดฟ้ืนฟู
สมรรถภาพผูติ้ดยาเสพติดเป็นบุคคลท่ีเคยตอ้งโทษทางอาญา และจะตอ้งให้สิทธิแก่ผูเ้ขา้รับการบ าบดัรักษามี
คุณสมบติัพอท่ีจะประกอบอาชีพในหน่วยใดๆของรัฐหรือของรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานเอกชนใดๆ ก็ไดต้ามท่ี
ตอ้งการ  
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4.4   เห็นควรเพ่ิมเติมพระราชบญัญติัฟ้ืนฟูสมรรถภาพผูติ้ดยาเสพติด พ.ศ. 2545 มาตรา 33 วรรคสาม
ดงัน้ี 

การมีค าสั่งให้ปล่อยตวัตามวรรคหน่ึงนั้นให้พนักงานคุมประพฤติและคณะกรรมการฟ้ืนฟูสมรรภาพ              
ผูติ้ดยาเสพติดดูความประพฤติของผูบ้  าบดัฟ้ืนฟโูดยใหคุ้มประพฤติตั้งแต่ 1 ปี แต่ไม่เกิน 3 ปี และใหบ้ริการสงัคม 
ซ่ึงระยะเวลาให้การบริการสังคมนั้ นให้คณะกรรมการฟ้ืนฟูสมรรถภาพผูติ้ดยาเสพติดเป็นผูใ้ช้ดุลพินิจใน                   
การก าหนดร่วมกบัพนกังานคุมประพฤติ โดยพิจารณาถึงความประพฤติขณะเขา้รับการบ าบดัฟ้ืนฟูยาเสพติดและ
ภายหลงัการปล่อยตวั โดยก าหนดอย่างน้อยตั้งแต่ 50 ชัว่โมงแต่ไม่เกิน 300 ชัว่โมง ซ่ึงระยะเวลาบริการสังคม
สามารถเพ่ิมและลดไดต้ามความเห็นชอบของคณะกรรมการฟ้ืนฟสูมรรถภาพผูติ้ดยาเสพติด 

บญัญติัเพ่ิมเติมพระราชบญัญติัฟ้ืนฟสูมรรถภาพผูติ้ดยาเสพติด พ.ศ. 2545 มาตรา 33 วรรคส่ีดงัน้ี 
การมีค าสัง่ใหป้ล่อยตวัตามวรรคหน่ึงนั้นพนกังานอยัการหรือพนกังานสอบสวนจะไม่ออกค าสัง่ไม่ฟ้อง

คดีโดยทนัที แต่ให้รอการฟ้องไวเ้พ่ือดูความประพฤติของผูบ้  าบดัฟ้ืนฟูภายหลงัการปล่อยตวั เม่ือคณะกรรมการ
ฟ้ืนฟูสมรรถภาพผูติ้ดยาเสพติดแจง้ต่อพนักงานอยัการหรือพนักงานสอบสวนว่าติดตาผลภายหลงัการปล่อยตวั
เป็นท่ีพอใจให้แล้วให้พนักงานอัยการหรือพนักงานสอบสวนออกค าสั่งไม่ฟ้องคดีอย่างเด็ดขาดและไม่มี                     
การบนัทึกประวติัอาชญากรรมของผูเ้ขา้รับการบ าบดัฟ้ืนฟสูมรรถภาพผูติ้ดยาเสพติด  

4.5   เห็นควรแกไ้ขเพ่ิมเติมประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติฉบบัท่ี 108/2557 ขอ้ท่ี 1 วรรคแรก 
ดงัน้ี 

ขอ้ท่ี 1 ในกรณีท่ีผูใ้ดตอ้งสงสัยว่ากระท าความผิดฐานเสพยาเสพติด หรือเสพและมียาเสพติด ไวใ้น
ครอบครองตามลกัษณะ ชนิด ประเภท และปริมาณท่ีก าหนดตามบญัชีทา้ยประกาศน้ี ถา้ไม่ปรากฏว่าผูน้ั้นเป็น
ผูต้อ้งหาหรืออยูใ่นระหวา่งถูกด าเนินคดีในความผิดฐานอ่ืนซ่ึงเป็นความผิดท่ีมีโทษจ าคุก หรืออยูใ่นระหวา่งรับ
โทษจ าคุกตามค าพิพากษาของศาล และไม่มีพฤติกรรมท่ีอาจก่อให้เกิด อนัตรายแก่ผูอ่ื้นหรือสังคม หากผูน้ั้น
ยินยอมเขา้รับการบ าบดัฟ้ืนฟู  ให้เจา้หน้าท่ีตามกฎหมายเก่ียวกบัยาเสพติดด าเนินการให้ผูน้ั้นเขา้รับการบ าบดั
ฟ้ืนฟู ทั้ งน้ีการตกเป็นผูต้อ้งหาหรืออยู่ในระหว่างการถูกด าเนินคดีในความผิดฐานอ่ืนท่ีมีโทษจ าคุกในความผิด  
ลหุโทษหรือความผิดอาญาลหุโทษหรือท่ีมีอตัราโทษไม่เกิน 3 ปี หากสมคัรใจเขา้รับการบ าบดัฟ้ืนฟสูมรรถภาพ            
ผูติ้ดยาเสพติดก็ใหเ้จา้หนา้ท่ีด าเนินการใหผู้น้ั้นเขา้รับการบ าบดัฟ้ืนฟ ูหากพนกังานสอบสวนหรือพนกังานอยัการ
จะด าเนินคดี ให้พนกังานสอบสวนหรือพนกังานอยัการชะลอการฟ้องคดีไปก่อน โดยให้อายคุวามสะดุดหยดุลง 
ภายหลงัท่ีเขา้รับการบ าบดัฟ้ืนฟเูสร็จส้ินตามแผนบ าบดัฟ้ืนฟ ูใหพ้นกังานสอบสวนหรือพนกังานอยัการด าเนินคดี
ต่อไป 
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บทคัดย่อ 
 การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค ์คือ 1) เพื่อศึกษาระดบัความสุขในการปฏิบติังานของขา้ราชการทหาร 
ชั้นประทวน สังกดักรมข่าวทหาร กองบญัชาการกองทพัไทย 2) เพื่อศึกษาสภาพแวดลอ้มในการปฏิบติังานของ
ขา้ราชการทหารชั้นประทวน สังกดักรมข่าวทหาร กองบญัชาการกองทพัไทย 3) เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่าง
สภาพแวดลอ้มในการปฏิบติังานกบัความสุขในการปฏิบติังานของขา้ราชการทหารชั้นประทวน สังกดักรมข่าวทหาร 
กองบญัชาการกองทพัไทย ประชากรท่ีใช้ในการศึกษา คือ ขา้ราชการทหารชั้นประทวน สังกดักรมข่าวทหาร 
กองบญัชาการกองทพัไทย จ านวน 82 คน เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บขอ้มูล คือ แบบสอบถาม เคร่ืองมือท่ีใชใ้น              
การวิเคราะห์ขอ้มูล คือ โปรแกรมคอมพิวเตอร์วิเคราะห์ขอ้มูลทางสถิติส าเร็จรูป และสถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์
ขอ้มูล ประกอบดว้ย ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์เพียร์สัน 
(Pearson Product Moment Correlation Coefficient) โดยก าหนดค่านยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
 ผลของการศึกษา พบว่า ขา้ราชการทหารชั้นประทวน สังกดักรมข่าวทหาร กองบญัชาการกองทพัไทย  
มีความสุขในการปฏิบติังานอยู่ในระดบัมาก และเห็นว่าสภาพแวดลอ้มในการปฏิบติังานอยู่ในระดบัปานกลาง 
และผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า สภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงานมีค วามสัมพันธ์กับความสุขใน                            
การปฏิบติังานทั้งในภาพรวมและรายดา้น ไดแ้ก่ ดา้นกายภาพ ดา้นสังคม และดา้นจิตใจ มีความสัมพนัธ์อย่าง 
มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
 
ค าส าคัญ: ความสุขในการปฏิบติังาน, สภาพแวดลอ้มในการปฏิบติังาน, กรมข่าวทหาร กองบญัชาการกองทพัไทย 
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ABSTRACT 
 The objectives of this study were 1)  to determine the level of work happiness of non-commissioned 
officers of the Directorate of Joint Intelligence, Royal Thai Armed Forces Headquarters ; 2)to study the work 
environment of Non-commissioned Officers of the Directorate of Joint Intelligence, Royal Thai Armed Forces 
Headquarters and 3)  to examine the relationship between the work environment and the work happiness of                  
non-commissioned officers of the Directorate of Joint Intelligence, Royal Thai Armed Forces Headquarters.                   
The population of the study was 82 non-commissioned officers of the Directorate of Joint Intelligence, Royal 
Thai Armed Forces Headquarters. The data collection tool was a questionnaire. The statistics used for data 
analysis consisted of frequency, percentage, mean, standard deviation and Pearson’s correlation coefficient, at 
the significance level of .05. 
 The results of the study showed that the non-commissioned officers of the Directorate of Joint 
Intelligence, Royal Thai Armed Forces Headquarters had a high level of work happiness. The work environment 
was in moderate condition. The results of the hypothesis testing showed that work environment was related to the 
overall and individual work environment, i.e., physical environment, social environment, and psychological 
environment, at the .05 level of significance. 
 
Keywords:  Work happiness, Work environment, Directorate of Joint Intelligence, Royal Thai Armed Forces 

Headquarters 
 

1. ความส าคัญและที่มาของปัญหาวิจัย 
 การด าเนินชีวิตของมนุษยใ์นปัจจุบนั ประกอบไปดว้ย 2 ส่วนหลกัท่ีส าคญั ไดแ้ก่ ชีวิตในครอบครัวและ
ชีวิตในท่ีท างาน แต่โดยส่วนใหญ่แล้ว เวลามากกว่าหน่ึงในสามของการด าเนินชีวิตของมนุษย์ถูกใช้ไปกับ             
การท างาน และการท างานนับเป็นส่ิงส าคญัและส่ิงจ าเป็นท่ีจะตอ้งปฏิบติัมากกว่ากิจกรรมอ่ืนๆ เม่ือเป็นเช่นน้ี 
ความสุขในการท างานจึงเข้ามามีบทบาทส าคัญต่อชีวิตมนุษย์อย่างหลีกเล่ียงไม่ได้ และองค์กรจะประสบ
ความส าเร็จไดน้ั้น ปัจจยัส าคญัท่ีเป็นตวัขบัเคล่ือนไปสู่เป้าหมาย คือ ปัจจยัแห่งความสุข ดงัท่ี อาภรณ์ ภู่วิทยพนัธ์ุ 
(2553) กล่าวว่า “ชีวิตคนท างานไม่มีใครไม่ตอ้งการความสุข เพราะความสุขท่ีเกิดขึ้นเป็นเสมือนน ้ าหล่อเล้ียงให้
พฤติกรรมคนปรับเปล่ียนและพฒันาไปในทางท่ีดีขึ้น อนัน าไปสู่ผลการปฏิบติังานตามท่ีองค์กรตอ้งการ ดงันั้น
ความสุขจึงเป็นส่ิงท่ีทุกคนแสวงหา” นอกจากน้ี ควาสุขในการท างานมีผลต่อผูป้ฏิบติังาน ครอบครัว และผูท่ี้
เก่ียวขอ้งทุกคน อีกทั้งยงัมีผลต่อสุขภาพทั้งทางร่างกายและจิตใจ ตลอดจนคุณภาพชีวิตของผูป้ฏิบติังาน เพราะ
การท่ีบุคคลไดป้ฏิบติังานท่ีตนรักชอบ พึงพอใจ ลว้นท าให้เกิดความรู้สึกและความสร้างสรรคใ์นทางบวก ท าให้
งานท่ีปฏิบติันั้นมีประสิทธิภาพและบรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมาย อนัน ามาซ่ึงความยินดีของผูป้ฏิบติังานและ
องคก์รในภาพรวม 
 จากเหตุผลดงักล่าวขา้งตน้ ท าให้ผูศึ้กษาสนใจและเล็งเห็นถึงความส าคญัท่ีจะศึกษาถึงระดบัความสุข  
ในการปฏิบติังานของขา้ราชการทหารชั้นประทวน ชั้นยศตั้งแต่ สิบตรี - จ่าสิบเอก เน่ืองจากเป็นกลุ่มผูป้ฏิบติังาน
ในสายงานสนับสนุนและเป็นก าลงัพลหลกัของกองทพัในการด าเนินภารกิจต่างๆ ซ่ึงนับว่าเป็นกลุ่มบุคคลท่ีมี
ความส าคญัไม่น้อยไปกว่าขา้ราชการทหารชั้นสัญญาบตัร ทั้งน้ี แมว่้ากองทพัจะมีสวสัดิการ การให้การช่วยเหลือ 
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และสิทธิก าลงัพลท่ีเหมาะสม มอบให้แก่กลุ่มบุคคลดงักล่าวอยูใ่นระดบันึงแลว้ แต่ผูศึ้กษามีความสนใจท่ีจะศึกษา
กลุ่มผูป้ฏิบติังานดงักล่าวอย่างใกลชิ้ด เพ่ือท่ีจะทราบถึงระดบัความสุขในการปฏิบติังานของขา้ราชการทหารชั้น
ประทวน กรมข่าวทหาร กองบญัชาการกองทพัไทย ภายหลงัจากไดรั้บสิทธิต่างๆ รวมถึงปัจจยัแวดลอ้มอื่นๆ  
ท่ีอาจมีผลต่อความสุขในการปฏิบติังาน เพื่อน าไปพฒันาและยกระดบัความสุขให้กบักบัขา้ราชการในก ากบัของ 
กรมข่าวทหาร กองบญัชาการกองทพัไทย ดงัท่ี จิระสันต์ วงษ์วรสันต์ (2560)ไดก้ล่าวไวว่้า หากผูบ้ริหารไดใ้ห้
ความตระหนกัถึงความส าคญัของการสร้างเสริมสุขภาพจิตในการปฏิบติังาน โดยก าหนดเป็นนโยบายท่ีชัดเจน
และมีผูรั้บผิดชอบโดยตรง จะท าให้ผูป้ฏิบติังานมีความสุขในการปฏิบติังาน และท าให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดแก่
องคก์รและกองทพัต่อไปในอนาคต 
 

2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
(1) เพื่อศึกษาระดบัความสุขในการปฏิบติังานของขา้ราชการทหารชั้นประทวน สังกดักรมข่าวทหาร 

กองบญัชาการกองทพัไทย   
(2) เพื่อศึกษาสภาพแวดลอ้มในการปฏิบติังานของขา้ราชการทหารชั้นประทวน สังกดักรมข่าวทหาร 

กองบญัชาการกองทพัไทย 
(3) เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างสภาพแวดลอ้มในการปฏิบติังานกบัความสุขในการปฏิบติังานของ

ขา้ราชการทหารชั้นประทวน สังกดักรมข่าวทหาร กองบญัชาการกองทพัไทย 
 

3. เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 3.1 แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 
 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความสุขในการปฏิบัติงาน 
 Manion (2003) ให้ความหมายความสุขในการปฏิบัติงานว่า คือ ความรู้สึกหรืออารมณ์ทางบวกท่ี
เก่ียวขอ้งกบัพฤติกรรมการปฏิบติังาน ซ่ึงน ามาซ่ึงประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน นอกจากน้ี Manion ไดก้ล่าวถึง
องค์ประกอบของความสุขในการปฏิบัติงานไว้ 5 ประการ ได้แก่ 1) การติดต่อสัมพันธ์ (Connection) คือ 
สัมพนัธภาพระหว่างบุคคลในสถานท่ีท างาน ท่ีมีความร่วมมือร่วมใจ มีการเช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั และพูดคุย
สนทนากันด้วยความเป็นมิตร ท าให้เกิดบรรยากาศท่ีดีในการท างาน 2) ความรักในงาน (Work of work) คือ 
ความรู้สึกรัก พึงพอใจ และภาคภูมิใจในงานท่ีตนปฏิบติั ซ่ึงจะท าให้บุคคลเกิดความเต็มใจท่ีจะปฏิบติังานอย่างมี
ความสุขและสนุกสนาน 3) ความส าเร็จในงาน (Work achievement) คือ การรู้สึกว่าตนเองมีคุณค่า หลกัจากท่ี
ปฏิบัติงานไดส้ าเร็จได้ตามเป้าหมายท่ีตั้งไว ้4) การเป็นท่ียอมรับ (Recognition) คือ ความรู้สึกว่าตนเองเป็นท่ี
ยอมรับและได้รับความเคารพนับถือจากผูท่ี้เก่ียวข้องในการท างาน อาทิ ผูบ้ังคับบัญชาและเพื่อนร่วมงาน  
สอดคลอ้งกบั iOpener Institute for People and Performance ซ่ึงเป็นสถาบนัให้ค  าปรึกษาดา้นการจดัการทรัพยากร
มนุษย ์ประเทศองักฤษไดท้ าการศึกษาในหวัขอ้ “วิทยาศาสตร์แห่งความสุขในท่ีท างาน (The Science of Happiness 
at Work )” พบว่า การท่ีบุคคลจะมีความสุขในการท างานไดน้ั้น ขึ้นอยูก่บัปัจจยัส าคญั (5 C’s) ท่ีเป็น ตวัขบัเคล่ือน
ความสุขในการท างาน (iOpener, 2010) อนัประกอบไปดว้ย ส่ิงท่ีปฏิบติัหรือผลงาน (Contribution) ความเช่ือมัน่ 
(Conviction) วฒันธรรมขององคก์ร (Culture) ความผูกพนัต่องานท่ีปฏิบติั (Commitment) ตลอดจนความมัน่ใจ 
(Confidence) นอกจากน้ี ปิยะธิดา ปัญญาและไพศาล วรค า (2560) ไดก้ล่าวถึงองคป์ระกอบที่ส่งผลต่อความสุขใน
การปฏิบติังานไวห้ลายประการ อาทิเช่น สัมพนัธภาพท่ีดีในท่ีท างาน การไดป้ฏิบติังานท่ีชอบ ความรู้สึกสนุกกบั
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งานท่ีปฏิบติั ได้รับการสนับสนุนจากเพื่อนร่วมงานและหัวหน้างาน เป็นปัจจยัส าคญัท่ีท าให้ผูป้ฏิบติังานเกิด
ความเครียดในการปฏิบติังานนอ้ยลง และก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการปฏิบติังานมากย่ิงขึ้น  

จากการศึกษาเก่ียวกบัความหมาย แนวคิด และองคป์ระกอบของความสุขในการปฏิบติังานท่ีกล่าวมา
ขา้งตน้ จะเห็นว่าผูป้ฏิบติังานจะเกิดความสุขในการปฏิบติังานไดน้ั้น จะตอ้งเกิดจากปัจจยัหลายๆ ดา้น อาทิ ดา้น
สัมพนัธภาพท่ีดีระหว่างผูป้ฏิบติังาน เพื่อนร่วมงาน ตลอดจนผูบ้งัคบับญัชาภายในองคก์ร ความพึงพอใจ ความรัก
และความมีอิสระในการปฏิบติังาน ความสามารถท่ีจะปฏิบติังานไดส้ าเร็จลุล่วงตรงตามเป้าหมายอนัน ามาสู่ความ
ภาคภูมิใจในงาน และการได้รับการยอมรับนับถือจากเพื่อนร่วมงาน ผูบ้ังคบับญัชา ตลอดจนหน่วยงานหรือ
องค์กร ดังนั้ น ผู ้ศึกษาได้น าเอาแนวคิดและองค์ประกอบของความสุขในการท างานของ Manion (2003)                         
ซ่ึงประกอบดว้ยองค์ประกอบในดา้นส าคญัต่างๆ ท่ีกล่าวมาขา้งตน ไดแ้ก่  การติดต่อสัมพนัธ์ ความรักในงาน  
ความส าเร็จในงาน และการเป็นท่ียอมรับ มาใชใ้นการศึกษาความสุขในการปฏิบติังานของขา้ราชการทหารชั้น
ประทวน สังกดั กรมข่าวทหาร กองบญัชาการกองทพัไทย 
 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงาน 
 ละออ หุตางกูร (2534) ไดเ้สนอแนวทางการเป็นองคก์ารแห่งนวตักรรม โดยเสนอว่า สภาพแวดลอ้มใน
การปฏิบติังานแบ่งได ้3 ประเภท คือ 1) สภาพแวดลอ้มทางกายภาพ เป็นสภาพแวดลอ้มภายในท่ีท างาน อาทิ               
แสงสว่าง เสียง ภาพอากาศ วสัดุปุปกรณ์หรือเคร่ืองมือหรือเคร่ืองใช ้และส่ิงท่ีเอ้ือและเป็นประโยชน์ต่อการท างาน                 
2) สภาพแวดลอ้มทางสังคม เป็นสภาพแวดลอ้มภายในองคก์รหรือหน่วยงานท่ีมีผลต่อตวัของผูป้ฏิบติังาน อาจ
แบ่งออกเป็น ดา้นสัมพนัธภาพและดา้นของการสนบัสนุน และ 3) สภาพแวดลอ้มทางจิตใจ เป็นสภาพแวดลอ้ม
ในการปฏิบติังานท่ีมีผลต่อสภาพจิตใจ ความคิด ความรู้สึกทางจิตใจของผูป้ฏิบติังาน หรือเอ้ือต่อการเรียนรู้ ทั้งน้ี 
นอกจากองค์ประกอบของสภาพแวดล้อมทางกายภาพในการปฏิบัติงานโดยทั่วไปท่ีได้กล่าวมาข้างต้นแล้ว                  
ในปัจจุบนั เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารมีการพฒันาและกา้วหนา้ไปอยา่งมาก ท าให้องคก์รทั้งหน่วยงาน
ภาครัฐและภาคเอกชน ไดมี้การน าเอาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีระบบเครือข่ายดา้นการส่ือสารต่างๆ 
มาประยุกต์ใช้ในการปฏิบติังานกันอย่างแพร่หลาย เพื่อให้เกิดความสะดวกรวดเร็วและเพ่ิมประสิทธิภาพใน               
การปฏิบติังาน สอดคลอ้งกบัแนวคิดเก่ียวกบัเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารของ ยงยุทธ ชมไชย (2554) 
กล่าวว่า เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร คือ การน าเอาความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์มาประยุกต์ใช้ใน                  
การจัดการกับสารสนเทศอย่างเป็นระบบ โดยการน าเอาเทคโนโลยีด้านคอมพิวเตอร์เข้ามาช่วยสนับสนุน                    
การปฏิบัติงาน อาทิ เคร่ืองคอมพิวเตอร์และระบบฐานข้อมูล โดยอาจเรียกว่า เทคโนโลยีส านักงาน (Office 
Technology) และเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพอย่างเต็มท่ีในการปฏิบัติงาน เทคโนโลยีสารสนเทศ ยงัต้องพึ่งพา
เทคโนโลยีการติดต่อส่ือสารด้วย เพื่อช่วยในการส่งผ่านข้อมูลจากท่ีหน่ึงไปยงัอีกท่ีหน่ึง และยงัสามารถ
แลกเปล่ียนหรือเผยแพร่ข้อมูลได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว ด้วยอุปกรณ์ส่ือสารต่างๆ อาทิ วิทยุ โทรศัพท์ 
เคร่ืองโทรสาร คอมพิวเตอร์ คล่ืนวิทยุและดาวเทียม เป็นต้น ทั้งน้ี เทคโนโลยีการติดต่อส่ือสารท่ีนิยมใช้ใน
ส านกังานไดแ้ก่ ระบบอินทราเน็ต (Intranet) และระบบอินเทอร์เน็ต (Internet) 

ทั้งน้ี จากแนวคิดและองค์ประกอบท่ีเก่ียวกับสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงานท่ีได้กล่าวไวข้้างต้น                 
จะเห็นว่า สภาพแวดลอ้มในการปฏิบติังานท่ีดีนั้น  จะตอ้งประกอบไปดว้ยองคป์ระกอบส าคญัทั้งทางดา้นกายภาพ 
ด้านสังคมและด้านจิตใจ อันจะท าให้ผูป้ฏิบัติงานเกิดความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน อาทิ  การมีสถานท่ี
ปฏิบัติงานท่ีสะดวกสบายและถูกสุขลกัษณะ รวมทั้งมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและอุปกรณ์สนับสนุนท่ี
ทนัสมยัและเหมาะสม ซ่ึงจะช่วยอ านวยความสะดวกและเอ้ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการปฏิบติังาน การมีเพ่ือน
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ร่วมงาน ผูบ้ังคับบัญชา และผูใ้ต้บังคับบัญชาท่ีมีปฏิสัมพนัธ์ท่ีดีต่อกัน มีการแลกเปล่ียนความคิดเห็นและ                      
การส่ือสารท่ีต่อกันอยู่เสมอ ตลอดจนการมีบรรยากาศการท างานท่ีด าเนินไปด้วยความยุติธรรมและเอ้ือให้                    
ผูป้ฏิบติังานมีอิสระในการพฒันาศกัยภาพของตนเองและงานท่ีปฏิบติั อนัจะน าไปสู่การพฒันาขององคก์รหรือ
หน่วยงานต่อไปในอนาคต  ดังนั้น ในการศึกษาเพ่ือศึกษาความสุขในการปฏิบัติงานของข้าราชการทหาร                            
ชั้นประทวน สังกดักรมข่าวทหาร กองบญัชาการกองทพัไทย  ผูศึ้กษาจึงไดน้ าเอาแนวทางการศึกษาของ ละออ                    
หุตางกูร (2534) ท่ีไดแ้บ่งสภาพแวดลอ้มในการปฏิบติังานออกเป็น 3 ประเภท คือ สภาพแวดลอ้มทางกายภาพ 
สภาพแวดลอ้มทางสังคม และสภาพแวดลอ้มทางจิตใจ โดยไดน้ ามาบูรณาการร่วมกบัแนวคิดเก่ียวกบัเทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสารของ ยงยุทธ ชมไชย (2554) มาใช้เป็นแนวทางในการศึกษาสภาพแวดล้อมใน                      
การปฏิบติังานของขา้ราชการทหารชั้นประทวน สังกดักรมข่าวทหาร กองบญัชาการกองทพัไทย 
 3.2 กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

แผนภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั 
 

3.3 สมมติฐานการวิจัย 
(1) สภาพแวดลอ้มในการปฏิบติังานในภาพรวม มีความสัมพนัธ์กบัความสุขในการปฏิบติังานของ

ขา้ราชการทหารชั้นประทวน สังกดักรมข่าวทหาร กองบญัชาการกองทพัไทย 
(2) สภาพแวดลอ้มทางกายภาพ มีความสัมพนัธ์กบัความสุขในการปฎิบติังานของขา้ราชการทหาร

ชั้นประทวน สังกดักรมข่าวทหาร กองบญัชาการกองทพัไทย 
(3) สภาพแวดลอ้มทางสังคม มีความสัมพนัธ์กบัความสุขในการปฎิบติังานของขา้ราชการทหาร 

ชั้นประทวน สังกดักรมข่าวทหาร กองบญัชาการกองทพัไทย 
(4) สภาพแวดลอ้มทางจิตใจ มีความสัมพนัธ์กบัความสุขในการปฎิบติังานของขา้ราชการทหาร               

ชั้นประทวน สังกดักรมข่าวทหาร กองบญัชาการกองทพัไทย 
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4. วิธีด าเนินการวิจัย  
 เป็นการวิจยัเชิงปริมาณ 
  4.1 ประชากร 
  ประชาการทั้งหมดท่ีใช้ในการศึกษาคร้ังน้ี คือ ข้าราชการทหารชั้นประทวน สังกัดกรมข่าวทหาร 
กองบญัชาการกองทพัไทย จ านวนทั้งส้ิน 82 นาย โดยศึกษาก าลงัพลเหล่า ทบ. (ชั้นยศตั้งแต่ สิบตรี-จ่าสิบเอก) 
เหล่า ทร. (ชั้นยศตั้งแต่ จ่าตรี-พนัจ่าเอก) และเหล่า ทอ. (ชั้นยศตั้งแต่ จ่าอากาศตรี-พนัจ่าอากาศเอก) โดยผูศึ้กษาจะ
ศึกษาในภาพรวมทั้งหมดของก าลงัพลดงักล่าว     
  4.2 เคร่ืองมือวิจัย 
  ใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล โดยแบ่งเป็น  
  ส่วนท่ี 1 ค  าถามเก่ียวกบัปัจจยัส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม โดยเป็นแบบสอบถามชนิดเลือกตอบ 
(Multiple choices) จ านวน 6 ขอ้  
  ส่วนท่ี 2 เป็นค าถามความคิดเห็นต่อกับสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงาน  จ านวน 29 ข้อ ซ่ึงเป็น
แบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดบั ไดแ้ก่ มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอ้ย นอ้ยท่ีสุด 
ผูศึ้กษาแบ่งเกณฑใ์นการช้ีวดัออกเป็น 3 ระดบั โดยใชอ้นัตภาคชั้น และใชเ้กณฑใ์นการแปลความหมาย ดงัน้ี 

ค่าเฉล่ีย 3.67 - 5.00   หมายถึง  ขา้ราชการทหารชั้นประทวนเห็นว่าสภาพแวดลอ้ม 
     ในการปฏิบติังานอยูใ่นระดบัดี 
ค่าเฉล่ีย 2.34 - 3.66   หมายถึง  ขา้ราชการทหารชั้นประทวนเห็นว่าสภาพแวดลอ้ม 

  ในการปฏิบติังานอยูใ่นระดบัปานกลาง 
ค่าเฉล่ีย 1.00 - 2.33   หมายถึง  ขา้ราชการทหารชั้นประทวนเห็นว่าสภาพแวดลอ้ม 

  ในการปฏิบติังานอยูใ่นระดบัควรปรับปรุง 
ส่วนท่ี 3 ค าถามเก่ียวกบัความคิดเห็นต่อความสุขในการปฏิบติังาน จ านวน 31 ขอ้ ซ่ึงเป็นแบบสอบถาม

แบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดบั ไดแ้ก่ มากท่ีสุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยท่ีสุด ผูศึ้กษาแบ่ง
เกณฑใ์นการช้ีวดัออกเป็น 3 ระดบั โดยใชอ้นัตภาคชั้น และใชเ้กณฑใ์นการแปลความหมาย ดงัน้ี 

ค่าเฉล่ีย 3.67 - 5.00 หมายถึง ขา้ราชการทหารชั้นประทวนมีความสุขในการปฏิบติังานอยูใ่นระดบัมาก 
ค่าเฉล่ีย 2.34 - 3.66 หมายถึง ขา้ราชการทหารชั้นประทวนมีความสุขในการปฏิบติังานอยูใ่นระดบัปานกลาง 
ค่าเฉล่ีย 1.00 - 2.33 หมายถึง ขา้ราชการทหารชั้นประทวนมีความสุขในการปฏิบติังานอยูใ่นระดบันอ้ย 

      4.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
       ผูศึ้กษาลงพ้ืนท่ีเก็บรวบรวมขอ้มูลดว้ยตนเอง ณ กรมข่าวทหาร กองบญัชาการกองทพัไทย โดยการแจก
แบบสอบถามและเก็บรวบรวมแบบสอบถาม  
        4.4 การวิเคราะห์ข้อมูล  
  ผูศึ้กษาไดท้  าการตรวจสอบความสมบูรณ์ของการตอบแบบสอบถาม ลงบนัทึกขอ้มูล และน าขอ้มูลท่ีได้
ไปวิเคราะห์ข้อมูลตามวิธีทางสถิติ โดยสถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ได้แก่ ค่าสถิติร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย 
(Mean) และค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน (Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient)                    
ค่านยัส าคญัทางสถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์คร้ังน้ี กา้หนดท่ีระดบั 0.05 โดยกา้หนดค่านยัส้าคญัทางสถิติไวท่ี้ระดบั 
.05 
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5. ผลการวิจัย 
 กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาคร้ังน้ีพบว่าเป็นเพศชาย (ร้อยละ 69.5) ช่วงอายุ 41 ปีขึ้นไป (ร้อยละ 29.2) 
สถานภาพโสด (ร้อยละ 54.9) ระดบัการศึกษาปริญญาตรี (ร้อยละ 54.9) ระยะเวลาในการปฏิบติังานต ่ากว่า 10 ปี 
(ร้อยละ 42.7) สังกดัเหล่า ทบ. (ร้อยละ 63.4 ชั้นยศจ่าสิบเอก ร้อยละ 30.5) สังกดัเหล่า ทร. (ร้อยละ 14.6 ชั้นยศพนั
จ่าเอก ร้อยละ 9.8) สังกดัเหล่า ทอ. (ร้อยละ 22.0 ชั้นยศพนัจ่าอากาศเอก ร้อยละ 8.5) 
 
ตารางท่ี 1  ความคิดเห็นต่อความสุขในการปฏิบติังานของขา้ราชการทหารชั้นประทวน สังกดักรมข่าวทหาร  
 กองบญัชาการกองทพัไทย 

ความสุขในการปฏิบัติงานของข้าราชการทหารช้ันประทวน สังกัดกรมข่าว
ทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย 

μ σ ระดับ 

1. ดา้นการติดต่อสัมพนัธ์ 3.63 0.93 ปานกลาง 
2. ดา้นความรักในงาน 3.64 0.95 ปานกลาง 
3. ดา้นความส าเร็จในงาน 3.88 0.87 มาก 
4. ดา้นการเป็นที่ยอมรับ 3.81 0.87 มาก 

รวม 3.74 0.85 มาก 

 
ตารางท่ี 2  ความคิดเห็นต่อกบัสภาพแวดลอ้มในการปฏิบติังานของขา้ราชการทหารชั้นประทวน  
                  สังกดักรมข่าวทหาร กองบญัชาการกองทพัไทย 
สภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงานของข้าราชการทหารช้ันประทวน สังกัดกรม

ข่าวทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย 
μ σ ระดับ 

1. ดา้นกายภาพ 3.54 0.62 ปานกลาง 
2. ดา้นสังคม 3.60 0.87 ปานกลาง 
3. ดา้นจิตใจ 3.34 0.69 ปานกลาง 

รวม 3.49 0.63 ปานกลาง 

 
ตารางท่ี 3 ความสัมพนัธ์ระหว่างสภาพแวดลอ้มในการปฏิบติังานกบัความสุขในการปฏิบติังานของ 
                 ขา้ราชการทหารชั้นประทวน สังกดักรมข่าวทหาร กองบญัชาการกองทพัไทย 

สภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงาน 
ความสุขในการปฏิบัติงาน 

r p 
ดา้นกายภาพ 0.52 0.00* 
ดา้นสังคม 0.89 0.00* 
ดา้นจิตใจ 0.78 0.00* 

รวม 0.87 0.00* 
r = ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ 
* มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
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 จากตารางท่ี 1 สามารถตอบวตัถุประสงคใ์นการวิจยัขอ้ท่ี 1 ไดว่้า ขา้ราชการทหารชั้นประทวน สังกดั
กรมข่าวทหาร กองบญัชาการกองทพัไทย มีความสุขในการปฏิบติังานโดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก (μ = 3.74) 
โดยดา้นท่ีมีความคิดเห็นมากท่ีสุด คือ ดา้นความส าเร็จในงาน (μ = 3.88) รองลงมาคือ ดา้นการเป็นท่ียอมรับ                 
(μ = 3.81) และดา้นท่ีมีความคิดเห็นนอ้ยท่ีสุด คือ ดา้นการติดต่อสัมพนัธ์ (μ = 3.63) และ 

จากตารางท่ี 2 สามารถตอบวตัถุประสงคใ์นการวิจยัขอ้ท่ี 2 ไดว่้า ขา้ราชการทหารชั้นประทวน สังกดั
กรมข่าวทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย เห็นว่า สภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงานโดยภาพรวมอยู่ในระดบั                 
ปานกลาง (μ = 3.49) โดยสภาพแวดล้อมด้านท่ีดีท่ีสุด คือ ด้านสังคม (μ = 3.60) รองลงมาคือ ด้านกายภาพ                     
(μ = 3.54) และดา้นจิตใจ  (μ = 3.34) อยูใ่นระดบัปานกลาง  

จากตารางท่ี 3 สามารถตอบวตัถุประสงคใ์นการวิจยัขอ้ท่ี 3 ไดว่้า ความสัมพนัธ์ระหว่างสภาพแวดลอ้ม
ในการปฏิบัติงานกับความสุขในการปฏิบัติงานของข้าราชการทหารชั้นประทวน สังกัดกรมข่าวทหาร 
กองบัญชาการกองทัพไทย โดยภาพรวม (r = 0.87, sig = 0.00*) และรายด้านทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ ด้านกายภาพ                  
(r = 0.52, sig = 0.00*) ดา้นสังคม (r = 0.89, sig = 0.00*) และดา้นจิตใจ (r = 0.78, sig = 0.00*) ดงันั้น สภาพแวดลอ้ม
ในการปฏิบติังานมีความสัมพนัธ์กบัความสุขในการปฏิบติังานทั้งในภาพรวมและรายดา้น ไดแ้ก่ ดา้นกายภาพ 
ดา้นสังคม และดา้นจิตใจ มีความสัมพนัธ์อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
 

6. อภิปรายผล  
 1. สภาพแวดลอ้มในการปฏิบติังานโดยภาพรวม มีความสัมพนัธ์เชิงบวกกบัความสุขในการปฏิบติังาน
ของขา้ราชการทหารชั้นประทวน สังกดักรมข่าวทหาร กองบญัชาการกองทพัไทย อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั 0.05 ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้ทั้งน้ี อาจเป็นเพราะขา้ราชการทหารชั้นประทวน สังกดักรมข่าวทหาร 
กองบญัชาการกองทพัไทย มีสภาพแวดลอ้มในการปฏิบติังานในภาพรวม ทั้งดา้นกายภาพ ดา้นสังคม และดา้น
จิตใจท่ีเหมาะสมและเอ้ือต่อการปฏิบติังาน ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ Deiner (2003) ท่ีกล่าวว่า ผูป้ฏิบติังานจะ
รู้สึกพึงพอใจหรือมีความสุขท่ีไดป้ฏิบติัภารกิจหรืองานท่ีไดรั้บมอบหมาย หากรายลอ้มไปดว้ยสภาพแวดล้อมและ
ส่ิงอ านวยความสะดวกท่ีท าให้เกิดความรู้สึกทางดา้นบวก 
 2. สภาพแวดลอ้มทางกายภาพ มีความสัมพนัธ์เชิงบวกกบัความสุขในการปฏิบติังานของข้าราชการ
ทหารชั้นประทวน สังกดักรมข่าวทหาร กองบญัชาการกองทพัไทย อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ซ่ึง
เป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้ งไว้ ทั้ ง น้ี  อาจเป็นเพราะข้าราชการทหารชั้ นประทวน สังกัดกรมข่าวทหาร 
กองบญัชาการกองทพัไทย มีสภาพแวดลอ้มท่ีเหมาะสมในการปฏิบติังาน อีกทั้งยงัมีวสัดุอุปกรณ์หรือเคร่ืองมือ
ส่ือสารท่ีทนัสมยัมีประสิทธิภาพ  และไม่ก่อให้เกิดความล่าชา้ในการปฏิบติังาน  
 3. สภาพแวดลอ้มทางสังคม มีความสัมพนัธ์เชิงบวกกบัความสุขในการปฏิบติังานของขา้ราชการทหาร
ชั้นประทวน สังกดักรมข่าวทหาร กองบญัชาการกองทพัไทย อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ซ่ึงเป็นไป
ตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้ทั้งน้ี อาจเป็นเพราะขา้ราชการทหารชั้นประทวน สังกัดกรมข่าวทหาร กองบัญชาการ
กองทพัไทย มีปฏิสัมพนัธ์ท่ีดีต่อกนัทั้งในและนอกเวลาปฏิบติังาน และให้ความไวว้างใจและมกัมาขอค าปรึกษา
จากผูบ้ังคับบัญชาอยู่เสมอเม่ือประสบปัญหาทั้งในการปฏิบัติงานและปัญหาส่วนตัว อน่ึง ในด้านน้ีข้อท่ีมี                 
ความคิดเห็นนอ้ยท่ีสุด คือ การเปิดโอกาสให้ผูป้ฏิบติังานไดมี้โอกาสแสดงความคิดเห็น 
 4. สภาพแวดลอ้มทางจิตใจ มีความสัมพนัธ์เชิงบวกกบัความสุขในการปฏิบติังานของขา้ราชการทหาร
ชั้นประทวน สังกดักรมข่าวทหาร กองบญัชาการกองทพัไทย อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ซ่ึงเป็นไป
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ตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะขา้ราชการทหารชั้นประทวน สังกัดกรมข่าวทหาร กองบัญชาการ
กองทพัไทย มีบรรยากาศในการปฏิบติังานท่ีท าให้รู้สึกกระตือรือร้นท่ีจะแสวงหาความรู้เพ่ิมเติม เพ่ือน ามาพฒันา
ทั้งตนเองและการปฏิบติังาน ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ Moo (1994) ท่ีกล่าวว่า สภาพแวดลอ้มในการปฏิบติังาน
ท่ีดีนั้น หน่วยงานจะตอ้งให้อิสระในการตดัสินใจต่างๆ ท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการปฏิบติังาน ซ่ึงจะท าให้ผูป้ฏิบติังาน
สามารถใช้ความคิดสร้างสรรคแ์ละทกัษะของตนอย่างเต็มท่ีเพื่อพฒันาและสร้างสรรคผ์ลงานท่ีมีประสิทธิภาพ
ต่อไปในอนาคต อน่ึง ในดา้นน้ีขอ้ท่ีมีความคิดเห็นนอ้ยท่ีสุด คือ ความรู้สึกมีอิสระในการปฏิบติังาน  
 

7. ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะในการน าผลวิจัยไปใช้ 

(1) กรมข่าวทหาร กองบญัชาการกองทพัไทย ควรพฒันาระบบการปฏิบติังานท่ีมุ่งเน้นการมีส่วนร่วม
ของข้าราชการทหารชั้ นประทวนมากย่ิงขึ้ น เปิดโอกาสในการคิดค้นและก าหนดวิธีการหรือรูปแบบ                               
การปฏิบติังานให้ส าเร็จตามเป้าหมายดว้ยตนเอง 

(2)  กรมข่าวทหาร กองบญัชาการกองทพัไทย ควรพฒันาแบบส ารวจความคิดเห็นของขา้ราชการทหาร
ชั้นประทวน เก่ียวกบัความพึงพอใจในการใชง้านอุปกรณ์ประกอบของคอมพิวเตอร์เป็นประจ าทุกปี เพ่ือน าขอ้มูล
ท่ีได้ไปประกอบการพิจาณาในการตรวจสอบซ่อมบ ารุงหรือส่ังซ้ืออุปกรณ์ประกอบของคอมพิวเตอร์ท่ีมี
ประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้นต่อไปในอนาคต รวมทั้งจดัการอบรมเก่ียวกบัศกัยภาพดา้นเทคโนโลยีให้กบัขา้ราชการ
ทหารชั้นประทวน เพ่ือให้สามารถใชง้านอุปกรณ์ประกอบของคอมพิวเตอร์ดงักล่าวไดอ้ยา่งเตม็ประสิทธิภาพ 

(3) กรมข่าวทหาร กองบญัชาการกองทพัไทย ควรพฒันาเวบ็ไซตห์รือฐานขอ้มูลเพื่อเก็บรวบรวมขอ้มูล
เก่ียวกับปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบติังานของขา้ราชการทหารชั้นประทวน ตลอดจนความต้องการดา้น
สวสัดิการต่างๆ โดยเปิดโอกาสให้ขา้ราชการทหารชั้นประทวนไดมี้โอกาสเขา้ไปแสดงความคิดเห็นและระบุ
ความตอ้งการของตน และน าขอ้มูลท่ีไดม้าวิเคราะห์เป็นรายปีเพ่ือเรียนให้แก่ผูบ้งัคบับญัชาทราบ เพ่ือท่ีจะได้
ด าเนินการแกไ้ขและตอบสนองความตอ้งการของขา้ราชการทหารชั้นประทวนไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและทัว่ถึง 

ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป 
(1)  ศึกษาปัจจยัอื่น ๆ ท่ีน่าจะมีความสัมพนัธ์กบัความสุขในการปฏิบติังาน เช่น วฒันธรรมขององคก์ร 

ความยติุธรรมในองคก์ร 
(2) ขยายการศึกษาไปยงัหน่วยงานอ่ืนๆ เพ่ือน ามาเป็นแนวทางในการสร้างความสุขให้แก่ผูป้ฏิบติังาน 
(3) ศึกษาวิจยัเชิงคุณภาพเพื่อท าความเขา้ใจถึงปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กบัความสุขในการท างานของ

ขา้ราชการสังกดักรมข่าวทหาร กองบญัชาการกองทพัไทย ไดดี้ย่ิงขึ้น 
 

8. กติติกรรมประกาศ 
  การศึกษาคน้ควา้อิสระฉบบัน้ีประสบผลส าเร็จลุล่วงไปดว้ยดี ดว้ยความอนุเคราะห์และความกรุณาอย่าง
สูงจาก อาจารย ์ดร.เกวลิน ศีลพิพฒัน์  ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ศรีรัฐ โกวงศ ์ท่ีช่วยให้ค  าแนะน าในการด าเนินการ
ศึกษาวิจยัทุกประการ รวมทั้ง ก าลงัพลสังกดักรมข่าวทหารกองบญัชาการกองทพัไทยทุกท่านท่ีไดส้ละเวลาใน 
การตอบแบบสอบถามเป็นอยา่งดี และผูเ้ก่ียวขอ้งทุกท่านท่ีให้ความอนุเคราะห์และช่วยเหลือในการเก็บขอ้มูลคร้ังน้ี 
อน่ึง ผู ้ศึกษาขอขอบพระคุณคณาจารย์ สาขาวิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ ท่ีไดก้รุณาประสิทธ์ิประสาทวิชาความรู้แก่ผูศึ้กษาในเร่ืองการเรียนและการศึกษา
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คน้ควา้อิสระ ตลอดมาขอขอบคุณพี่ ๆ เพื่อน ๆ นิสิตปริญญาโทรัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ (ภาคพิเศษ) รุ่น 38 
ท่ีคอยให้ค  าปรึกษาและแนะน า ให้ความช่วยเหลือเป็นอยา่งดีในทุกดา้น และเป็นก าลงัใจท่ีดีเสมอมา 
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WORK STRESS OF PERSONNEL OF DIRECTORATE OF EDUCATION 

AND TRAINING, THE ROYAL THAI AIR FORCE 
 

พรรณทพิา  โพธ์ิเงิน 
นักศึกษาหลกัสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาการจัดการภาครัฐและเอกชน  

คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลยันอร์ทกรุงเทพ 
E-mail: pantipa.phon@northbkk.ac.th 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สานิต  ศิริวิศิษฐ์กุล 

อาจารย์ประจ าหลกัสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาการจัดการภาครัฐและเอกชน  
คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลยันอร์ทกรุงเทพ 

E-mail: sanit.si@northbkk.ac.th 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนันต์ ธรรมชาลยั 

อาจารย์ประจ าหลกัสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาการจัดการภาครัฐและเอกชน  
คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลยันอร์ทกรุงเทพ 

E-mail: anan.th@northbkk.ac.th 
 

บทคัดย่อ 
 งานวิจยัมีวตัถุประสงค์การวิจยั เพื่อศึกษาระดบัความเครียดในการปฏิบติังานของบุคลากร และเพื่อ
เปรียบเทียบความเครียดในการปฏิบติังานของบุคลากร กรมยทุธศึกษาทหารอากาศ จ าแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล 
กลุ่มตวัอย่างท่ีใชใ้นการวิจยัเป็นบุคลากรระดบัปฏิบติัการ จ านวน 293 ตวัอย่างโดยการสุ่มแบบหลายขั้นตอน 
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมขอ้มูลคือแบบสอบถาม สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ขอ้มูลได้แก่ การแจกแจง
ความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การทดสอบสมมติฐานการวจิยั ไดแ้ก่ ค่า t-test และ F-test 
 ผลการวิจัยพบว่า 1) บุคลากรกรมยุทธศึกษาทหารอากาศ มีความคิดเห็นต่อปัจจัยการปฏิบัติงาน  
ไดแ้ก่ ดา้นลกัษณะงาน อยู่ในระดบัมาก ดา้นบทบาทในองค์การ ดา้นความส าเร็จและความก้าวหน้าในอาชีพ  
ด้านสัมพนัธภาพในท่ีท างาน และด้านโครงสร้างและบรรยากาศในองค์การ อยู่ในระดับปานกลาง ส าหรับ
ความเครียดของบุคลากรโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง 2) ผลการทดสอบสมมติฐานเปรียบเทียบปัจจัย
ความเครียดในการปฏิบติังานของบุคลากร กรมยทุธศึกษาทหารอากาศ จ าแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ ระดบั
การศึกษา แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ในดา้นลกัษณะงาน และดา้นสัมพนัธภาพในท่ีท างาน  
ระดับดับต าแหน่ง มีความเครียดแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 ในด้านลักษณะงาน   
ดา้นบทบาทในองคก์าร ดา้นสัมพนัธภาพในท่ีท างาน และดา้นโครงสร้างและบรรยากาศในองค์การ ส่วนปัจจยั
ส่วนบุคคลเก่ียวกบัเพศ อาย ุสถานภาพ และรายไดเ้ฉล่ียไม่แตกต่างกนั 
 

ค าส าคญั: ความเครียดในการปฏิบติังาน, กรมยทุธศึกษาทหารอากาศ 
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ABSTRACT 
 The purpose of this research was to study stress level of personnel and compare the work stress of 
personnel of Directorate of Education and Training , the Royal Thai Air Force classified by personal factors.  
The samples used in the research were 293 operational personnel by multi stage random. The research instrument 
used for data collection was questionnaire. The statistics used for data analysis were frequency distribution, 
percentage, mean, standard deviation and research hypothesis testing, t-test and F-test. 
 The results of the study were as follows: 1) the personnel of Directorate of Education and Training was 
comment to performance factors determined by job aspect was at high level. Others aspects were considered,                
it was found that the aspects of role in organization, career paths, workplace relationship and structure and 
organized environment were at middle level. For overall personnel stress was at middle level. 2) the hypothesis 
test results to compare stress of personnel of Directorate of Education and Training , the Royal Thai Air Force 
classified by personal factors as follows education level was significantly different in job aspect and workplace 
relationship aspect at the statistical level of .05. For position level was significantly different  at the statistical 
level of .01 in the aspects of role in organization, workplace relationship and structure and organized environment. 
And for personal factors about gender, age, status and average income were no different. 
 
Keywords: Work Stress, Directorate of Education and Training, the Royal Thai Air Force. 
 

1. ความส าคัญและทีม่าของปัญหาวจัิย 
 กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ เป็นองค์การระบบราชการทางการทหาร มีหน้าท่ีวางแผนการปฏิบัติ
อ านวยการ ประสานงาน ก ากบัดูแล และด าเนินการเก่ียวกบัการศึกษา การฝึกอบรมแก่ก าลงัพลกองทพัอากาศ
ตามท่ีกองทพัอากาศก าหนด ซ่ึงการด าเนินต่างๆ ตอ้งเป็นไปตามระเบียบท่ีเคร่งครัดและปฏิบติัให้ทนัต่อเวลาท่ี
ก าหนด ซ่ึงอาจท าให้เกิดแรงกดดนัในการปฏิบติังานเพ่ือไม่ให้เกิดขอ้ผิดพลาด ซ่ึงการปฏิบติัดงักล่าว ส่งผลต่อ
ความมัน่คงของรัฐ ทั้งน้ีเพราะกองก าลงัทางอากาศเป็นหน่วยท่ีส าคญัในการปกป้องอธิปไตยของประเทศชาติ 
และด้วยภาระหน้าท่ีของกรมยุทธศึกษาทหารอากาศท่ีมีหน้าท่ี ประสาน ก ากับ ดูแล รวมถึงการฝึกอบรมให ้
ก าลงัพลปฏิบัติไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด การด าเนินงานดงักล่าว จึงเป็นภาระหน้าท่ีท่ีมีความส าคญัและ
ก่อให้เกิดความเครียดแก่บุคลากรท่ีปฏิบติังาน (McConnell, 1982) ซ่ึงความเครียดจะส่งกระทบ 3 ดา้นคือ ผลต่อ
ตนเอง ต่อองคก์ารและต่ออาชีพกล่าวคือ จากสภาพการท างานท่ีมีภาระงานมากข้ึนส่งผลใหเ้กิดความรู้สึกอ่อนลา้
ทางร่างกายและจิตใจ และยงัส่งผลใหป้ระสิทธิภาพในการท างานลดลง  
 ดงันั้น การบริหารองค์กรให้ประสบผลส าเร็จตามท่ีตั้งเป้าหมายไว ้“คน” ถือไดว้่าเป็นองค์ประกอบ
ส าคญัท่ีสุด องคก์ารจึงตอ้งพยายามท่ีจะสรรหาบุคลากรท่ีมีศกัยภาพสูงเขา้สู่องคก์าร มีการฝึกฝน อบรมเพ่ิมความรู้
พฒันาทักษะ เพ่ือให้ได้บุคลากรท่ีมีความสามารถ องค์กรจะมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลย่อมข้ึนอยู่กับ
ความสามารถของผูท่ี้ท าหนา้ท่ีในการจดัการหรือบริหาร ซ่ึงการปรับปรุงคุณภาพชีวติในการท างาน ผูบ้งัคบับญัชา
ควรให้ความสนใจ การสร้างขวญัก าลงัใจในการท างาน ซ่ึงจะช่วยให้ทั้งองคก์ารและบุคลากรท่ีปฏิบติังานต่าง
ไดรั้บความพึงพอใจดว้ยกนัทั้งสองฝ่าย จะท าใหใ้หอ้งคก์รสามารถด าเนินงานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ   
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 จากท่ีกล่าวมา ผูว้จิยัในฐานะท่ีเป็นผูป้ฏิบติังานในกรมยทุธศึกษาทหารอากาศ จึงมีความสนใจท่ีจะศึกษา
ความเครียดในการปฏิบติังานของบุคลากร กรมยทุธศึกษาทหารอากาศ เพื่อทราบถึงระดบัความเครียดและสาเหตุ
ท่ีท าให้บุคลากรเกิดความเครียดในการปฏิบติังาน  เพื่อท่ีจะไดน้ าผลจากการศึกษาเสนอให้ผูบ้งัคบับญัชาใชเ้ป็น
ขอ้มูลในการก าหนดมาตรการ หรือแนวทางในการวางแผนเพื่อลดความเครียดและพฒันาบุคลากรให้มีความสุข
ในการปฏิบติังาน เป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผลใหก้บัองคก์าร 
 

2. วตัถุประสงค์ของการวจัิย 
 1. เพื่อศึกษาระดบัความเครียดในการปฏิบติังานของบุคลากร กรมยทุธศึกษาทหารอากาศ 
 2. เพื่อเปรียบเทียบความเครียดในการปฏิบติังานของบุคลากร กรมยทุธศึกษาทหารอากาศ จ าแนกตาม เพศ 
อาย ุสถานภาพ ระดบัการศึกษา ระดบัต าแหน่ง และรายไดเ้ฉล่ีย 
 

3. เอกสารและงานวจัิยทีเ่กี่ยวข้อง 
 3.1 แนวคดิ ทฤษฎ ี 
 Campbell (2004) ให้ความหมายกบัความเครียดไวว้า่ เป็นส่ิงใด ๆ ก็ตามซ่ึงรบกวนต่อการท าหนา้ท่ีของ
บุคคลและผลกระทบจะชดัเจนข้ึน เม่ือมีตวักระตุน้ความเครียด ซ่ึงบุคคลจะมีปฏิกิริยาโตต้อบทางจิตใจโดยอาจ
เกิดความรู้สึกกดดนัข้ึนในทนัทีทนัใด ขณะประสบกบัภาวะความขดัแยง้ทางความคิดและพฤติกรรม 
  Selye (1974) ไดเ้สนอทฤษฏีความเครียดช่ือว่า “Selye Stress Theory”  กล่าวว่า เม่ือร่างกายถูกคุกคาม
ดว้ยความเครียดจะท าใหร่้างกายเปล่ียนแปลงไปหรือขาดสมดุล ซ่ึงแบ่งออกเป็น 3 ระยะคือ 1) ระดบัเตือน (Alarm 
Reaction) เป็นระยะแรกท่ีเกิดข้ึนเม่ือร่ายกายเผชิญกับส่ิงเร้า 2) ระยะต่อตา้น (Stage of Resistance) หรือระยะ
ปรับตวัของร่างกายต่อส่ิงเร้า 3) ระยะหมดก าลงั (Stage of  Exhaustion) คือ ระยะท่ีไม่สามารถปรับตวัไดเ้น่ืองจาก
มีความเครียดสูง รุนแรงและนานมากเกินไป  
 กรมสุขภาพจิต (2561) ไดก้ล่าววา่ สาเหตุของความเครียดในท่ีท างาน ส่วนใหญ่เกิดจากปัจจยัทางบุคคล 
องค์กร และสภาพแวดลอ้ม เช่น ปริมาณงานท่ีมาก ช่วงระยะเวลาการท างานนาน ความสัมพนัธ์ในองคก์รไม่ดี                
มีระเบียบมากไป ความคาดหวงัในความมัน่คงและความกา้วหนา้ในการท างาน เป็นตน้ นอกจากน้ี สภาพแวดลอ้ม
ท่ีไม่เหมาะสม เช่น อยูใ่นท่ีท่ีมีการระบายอากาศไม่เหมาะสม สภาพการท างาน/โตะ๊ท างานท่ีไม่เหมาะสม มีเสียง
รบกวน และแสงสวา่งไม่เพียงพอ ก็เป็นสาเหตุใหเ้กิดความเครียดไดเ้ช่นกนั 
 Cooper and Cartwright (1997) ไดส้รุปปัจจยัท่ีก่อใหเ้กิดความเครียดในการท างานไวด้งัน้ี 
 1. ปัจจยัท่ีเก่ียวกบัตวังาน (Factor Intrinsic to the job) ไดแ้ก่ สภาพการท างาน ภาระงาน ชัว่โมงการท างาน 
และเทคโนโลยใีหม่ๆ  
 2. ปัจจยัดา้นบทบาทในองค์การ (Organizational Roles) ไดแ้ก่ บทบาทหรือหน้าท่ีความรับผิดชอบท่ี               
ไม่ชดัเจน และบทบาทท่ีหลากหลาย 
 3. ปัจจัยด้านสัมพนัธภาพในท่ีท างาน (Relationship at Work) ได้แก่ ความสัมพนัธ์กับหัวหน้างาน 
ความสมัพนัธ์กบัลูกนอ้ง และความสมัพนัธ์กบัเพ่ือนร่วมงาน 
 4. ความส าเร็จและความก้าวหน้าในอาชีพ (Career Development) ได้แก่ ความหวงัไวใ้นเร่ืองของ
ความกา้วหนา้ในอนาคต ความตอ้งการโอกาสในการเรียนรู้ทกัษะใหม่ ๆ  เพ่ิมเติม การไดรั้บมอบหมายใหท้ าในส่ิงใหม่ ๆ   
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 5. โครงสร้างและบรรยากาศในองค์การ (Organization Structure and Climates) ได้แก่ โครงสร้าง
การบริหารงานท่ีแน่นอนตายตวั ขาดการยืดหยุ่น บรรยากาศภายในองค์การไม่เปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมใน                   
การตดัสินใจ การถูกจ ากดัในการส่ือสาร การเมืองในองคก์าร  
 6. ปัจจยัท่ีนอกเหนือจากงาน (Non-work Factor) หมายถึง การจดัสรรเวลาระหวา่งงานกบัครอบครัว
ไม่สอดคลอ้งกนั  
 จากการศึกษาแนวคิดและทฤษฎีความเครียด สรุปไดว้่า เม่ือบุคคลอยู่ในสภาวะท่ีกดดนัหรืออยูใ่น
สถานการณ์ท่ีไม่พึงพอใจ จะท าให้ร่างกายขาดสภาวะสมดุล ซ่ึงจะแสดงออกมาทางปฏิกิริยาตอบสนองทาง
ร่างกาย ซ่ึงถา้ไม่ไดรั้บการแกไ้ขท่ีเหมาะสมก็จะส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน ท าให้มีปัญหาทางดา้น
สุขภาพร่างกายและสุขภาพจิต 
               3.2 งานวจิยัทีเ่กีย่วข้อง     
 ต่อลาภ อยูพ่งษพิ์ทกัษ ์และ อริสรา เสยานนท ์(2559) ไดศึ้กษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อความเครียดในการท างาน 
และระดบัความเครียดในการปฏิบติังานของพนกังานธนาคารออมสินส านกังานใหญ่ ผลการศึกษา พบวา่ ระดบั
ความเครียดในภาพรวมของพนกังานมีความเครียดในการปฏิบติังานอยูใ่นระะดบัปานกลาง ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.03 
ปัจจัยส่วนบุคคลได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา รายได้ ต  าแหน่งงาน และระยะเวลาปฏิบัติงาน  
มีความเครียดในการปฏิบติังานท่ีไม่แตกต่างกนั และพบอีกวา่ปัจจยัในความเครียด ดา้นลกัษณะงาน ดา้นนโยบาย
การบริหารงาน ด้านผูบ้ังคับบัญชา ด้านผลตอบแทนและสวสัดิการ ด้านความก้าวหน้าในการปฏิบัติงาน 
 มีความสมัพนัธ์ต่อความเครียดในการปฏิบติังาน อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 และ .05 
  Agheli, et al. (2017) ได้ศึกษาว่าความเครียดจากการท างานเป็นหน่ึงในปัจจัยท่ีมีประสิทธิผลใน                    
การพฒันาร่างกาย จิตใจ และผลกระทบทางพฤติกรรมของพยาบาล ผลกระทบของความเครียดจากการท างานต่อ
ความเป็นพลเมืองขององคก์รของพยาบาล ดงันั้น การศึกษาคร้ังน้ีจึงมีวตัถุประสงค์เพ่ือประเมินความสัมพนัธ์
ระหว่างความเครียดจากการท างานและพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การ (Organizational Citizenship 
Behavior  : OCB) ของพยาบาล ผลลพัธ์: ส่วนใหญ่พยาบาลมีความเครียดสูงในการท างาน โดยสัมพนัธ์กบัเพศ
และประเภทของงานอยา่งมีนยัส าคญั นอกจากน้ี ความเครียดจากการท างานยงัมีความสัมพนัธ์เชิงลบกบัอายแุละ
ประสบการณ์การท างาน ระดบั OCB ของพยาบาลคือสูงและมีความสัมพนัธ์อย่างมีนัยส าคญักบัประเภทของ
โรงพยาบาล หอผูป่้วย ต าแหน่งองคก์ร และประเภทของการจา้งงาน นอกจากน้ี OCB มีความสัมพนัธ์เชิงบวกกบั
อาย ุประสบการณ์การท างาน และเงินเดือน ไม่มีความสัมพนัธ์ท่ีมีนยัส าคญัระหวา่งความเครียดของพยาบาลในท่ี
ท างานกับ OCB สรุป: ตามผลพยาบาลมีความเครียดสูง ดังนั้นการให้ความรู้แก่ผูจ้ดัการโรงพยาบาลเก่ียวกบั
ลกัษณะของความเครียดจากการท างานจึงเป็นส่ิงส าคญั นอกจากน้ี การจดัอบรมเชิงปฏิบติัการดา้นการศึกษาท่ี
เหมาะสมดา้น กศน. เพ่ือปรับปรุงสภาพการท างานและประสิทธิภาพขององคก์รระหวา่งบุคลากรเป็นส่ิงส าคญั 
 3.3 กรอบแนวคดิในการวจิยั 
 การวิจยัเร่ือง ความเครียดในการปฏิบติังานของบุคลากร กรมยทุธศึกษาทหารอากาศ โดยกรอบแนวคิด
ในการวจิยัใชท้ฤษฎีของ Cooper and Cartwright (1997) ดงัภาพประกอบ 
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ตวัแปรต้น      ตวัแปรตาม 
 

 
  
 
 
 
 
 

 
แผนภาพที ่1 กรอบแนวคิดในการวจิยั 

 

3.4 สมมตฐิานการวจิยั 
 ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา ระดับต าแหน่ง และ รายได้เฉล่ียของบุคลากร  
กรมยทุธศึกษาทหารอากาศท่ีแตกต่างกนัจะมีความเครียดในการปฏิบติังานท่ีแตกต่างกนั 
 

4. วธีิด าเนินการวจัิย  
 4.1  แบบแผนการวจิยั การวจิยัคร้ังน้ีเป็นการวจิยัเชิงปริมาณ 

4.2 ประชากรและตวัอย่าง 
ประชากรท่ี ใช้ในการศึกษาคร้ั งน้ี คือ บุคลากรระดับปฏิบัติการในกรมยุทธศึกษาทหารอากาศ  

โดยใชก้ารค านวณหาขนาดกลุ่มตวัอย่างตามตารางส าเร็จรูปของ Taro Yamane  (1970) โดยมีความผิดพลาดท่ี
ระดบัความเช่ือมัน่ 95% ไดข้นาดกลุ่มตวัอย่างทั้งส้ิน 293 ราย หลกัจากก าหนดกลุ่มตวัอย่างแลว้ เพ่ือให้ไดก้ลุ่ม
ตวัอยา่งกระจายครอบคลุมทัว่ประชากร ผูศึ้กษาจึงสุ่มตวัอยา่งแบบหลายขั้นตอน (Multi Stage Sampling) โดยใน
ขั้นแรกใชก้ารสุ่มแบบสัดส่วน (Proportion) โดยแบ่งกลุ่มตามต าแหน่งในการปฏิบติังาน หลงัจากนั้นจึงท าการการสุ่ม
แบบง่าย (Simple Random Sampling)  

4.3 เคร่ืองมือวจิยั 
การสร้างและการหาคุณภาพของเคร่ืองมือ ผูว้จิยัไดด้ าเนินการดงัน้ี 
 1. ศึกษารูปแบบและวธีิการสร้างเคร่ืองมือ และก าหนดวตัถุประสงคข์องแบบสอบถาม 
 2. สร้างเคร่ืองมือในการรวบรวมขอ้มูล เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ีเป็นแบบสอบถามความเครียด

ในการปฏิบติังานของบุคลากร กรมยทุธศึกษาทหารอากาศ โดยแบบสอบถามมี 2 ตอนดงัน้ี 
ตอนท่ี 1 แบบสอบถามขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม ประกอบดว้ยค าถามเก่ียวกบั เพศ 

อาย ุสถานภาพ ระดบัการศึกษา ระดบัต าแหน่ง และรายไดเ้ฉล่ีย แบบสอบถามเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check 
list) จ านวน 6 ขอ้ 

ตอนท่ี 2 ความเครียดของบุคลากร กรมยทุธศึกษาทหารอากาศ มีลกัษณะเป็นแบบมาตรส่วน
ประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดบั โดยเรียงล าดบัจากระดบัความเครียดมากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอ้ย ถึงนอ้ยท่ีสุด  

3. หาคุณภาพของเคร่ืองมือเพ่ือตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา (Content Validity) โดยใชค้่าดชันี
ความสอดคลอ้ง (Index of Item Objective Congruence: IOC) จากผูเ้ช่ียวชาญ จ านวน 3 คน น าเคร่ืองมือท่ีสร้างข้ึนไป

ปัจจยัส่วนบุคคล 
     - เพศ 
     - อาย ุ
     - สถานภาพ 
     - ระดบัการศึกษา 
     - ระดบัต าแหน่ง 
     - รายไดเ้ฉล่ีย 

 
 
 

ความเครียดในการปฏบิัตงิาน 
- ดา้นลกัษณะงาน 
- ดา้นบทบาทในองคก์าร 
- ดา้นสมัพนัธภาพในท่ีท างาน 
- ดา้นความส าเร็จและความกา้วหนา้ในอาชีพ 
- ดา้นโครงสร้างและบรรยากาศในองคก์าร 

Cooper and Cartwright (1997) 
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ให้ผูเ้ช่ียวชาญตรวจสอบ โดยใช้ดัชนีความสอดคลอ้ง ( Index of Item Objective Congruence: IOC) ได้ค่าดัชนี
ความสอดคลอ้งเท่ากบั 1  

4. ทดลองใชเ้คร่ืองมือ (Try out) กบับุคลากรท่ีปฏิบติังานในโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทรกษตัรยาธิ
ราช จ านวน 30 ชุด แลว้วิเคราะห์หาค่าความเช่ือมัน่ โดยวิธีหาค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟา (α - Coefficient) ของ 
Cronbach ไดค้่าความเช่ือมัน่เท่ากบั 0.91  
       4.4 การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
        ผูว้จิยัไดด้ าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูลส าหรับงานวจิยัในคร้ังน้ี โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
  1. แหล่งขอ้มูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ได้จากการศึกษาคน้ควา้จากขอ้มูลท่ีมีผูว้ิจัยได้ท าการ
รวบรวมจากต ารา บทความ สารนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ และรายงานวิจัยท่ีเก่ียวขอ้งกับเร่ืองความเครียดในการ
ปฏิบติังาน 
  2. แหล่งขอ้มูลปฐมภูมิ (Primary Data) โดยใช้แบบสอบถามเพ่ือเก็บขอ้มูลกลุ่มตวัอย่างทั้งหมด 
จ านวน 293 คน โดยมีขั้นตอนในการด าเนินการดงัน้ี 
      2.1 ผูว้จิยัเตรียมแบบสอบถามจ านวน 293 ชุด  
            2.2 ผูว้จิยัน าแบบสอบถามไปเก็บขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่งดว้ยตนเอง 
     2.3 น าแบบสอบถามฉบับท่ีได้ค  าตอบอันครบถ้วนสมบูรณ์มาท าการลงรหัสเพื่อน าไป
ประมวลผลดว้ยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูปเพื่อวเิคราะห์และแปรผลขอ้มูลทางสถิติ 
       4.5 การวเิคราะห์ข้อมูล  
 น าขอ้มูลท่ีไดจ้ากแบบสอบถามและบนัทึกเป็นรหัสเรียบร้อยแลว้มากประมวลผลขอ้มูลดว้ยโปรแกรม 
โดยใชส้ถิติเชิงพรรณนา ซ่ึงไดแ้ก่ การหาค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย (X ) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
ส่วนการทดสอบสมมติฐานได้ใช้สถิติ Independent Sample t-test และ One-Way ANOVA ทดสอบรายคู่ด้วย 
Scheffe’ method 
 

5. ผลการวจัิย 
 ผลการศึกษาพบว่า ประชากรกลุ่มตวัอย่างเป็นเพศชาย จ านวน 153 คน คิดเป็นร้อยละ 52.2 มีอายุ  
25 - 35 ปี จ านวน 123 คน คิดเป็นร้อยละ 42.0 สถานภาพโสด จ านวน 139 คน คิดเป็นร้อยละ 47.4 มีการศึกษา
ระดับปริญญาตรี จ านวน 196 คน คิดเป็นร้อยละ 66.9 ระดับต าแหน่งชั้นสัญญาบตัร จ านวน  125 คน คิดเป็น              
ร้อยละ 42.7 และมีรายไดเ้ฉล่ีย 15,001-20,000 บาท จ านวน 101 คน คิดเป็นร้อยละ 34.5 
 กลุ่มตวัอยา่งมีความเครียดในภาพรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.06 เม่ือจ าแนกรายดา้น 
พบวา่ ดา้นลกัษณะงาน มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.42 ดา้นบทบาทในองคก์าร มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.17 ดา้นความส าเร็จและ
ความก้าวหน้าในอาชีพ มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.13 ด้านสัมพนัธภาพในท่ีท างาน มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 2.83 และด้าน
โครงสร้างและบรรยากาศในองคก์าร มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 2.77 
 ผลการทดสอบสมมติฐานเปรียบเทียบความเครียดในการปฏิบติังานของบุคลากร กรมยทุธศึกษาทหาร
อากาศ จ าแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ ระดบัการศึกษา แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ในดา้น
ลักษณะงาน และด้านสัมพันธภาพในท่ีท างาน  ระดับดับต าแหน่ง มีความเครียดแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญ 
ทางสถิติท่ีระดบั .01 ในดา้นลกัษณะงาน  ดา้นบทบาทในองคก์าร ดา้นสัมพนัธภาพในท่ีท างาน และดา้นโครงสร้าง
และบรรยากาศในองคก์าร ปัจจยัส่วนบุคคลเก่ียวกบัเพศ อาย ุสถานภาพ และรายไดเ้ฉล่ีย ไม่แตกต่างกนั 
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6. อภิปรายผล  
 1. พบว่าความเครียดในการปฏิบติังานของบุคลากร กรมยุทธศึกษาทหารอากาศโดยรวม อยู่ในระดบั
ปานกลาง แสดงให้เห็นวา่ บุคลากรเร่ิมเกิดความเบ่ือหน่ายงานและขาดความสนใจในการปฏิบติังาน ซ่ึงจะส่งผล
ท าให้ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานลดลง ซ่ึงสอดคล้องกับผลการศึกษาของ กนกอร  เปรมเดชา (2559)  
ไดท้ าการศึกษาเร่ืองความสมัพนัธ์ระหวา่งปัจจยัสภาพการท างาน การจดัการความเครียดกบัระดบัความเครียดของ
พนักงานมหาวิทยาลยัพบว่า กลุ่มตวัอย่างมีความเห็นต่อปัจจยัสภาพการท างานในระดบัปานกลาง ทั้งน้ีจะเห็น 
ไดว้า่ ปัจจยัในการท างานดา้นต่าง ๆ  ท่ีก่อให้เกิดความเครียดกบับุคลากรท่ีปฏิบติังาน เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น
พบว่า ดา้นลกัษณะงานอยู่ในระดบัมาก เน่ืองมาจากปริมาณงานท่ีมากเกินไป การขาดทกัษะในการปฏิบติังาน  
งานท่ีมีความรับผิดชอบสูง และการไม่มีอิสระในการปฏิบติังาน ซ่ึงเป็นผลท าใหบุ้คลากรเกิดความความเครียดใน
การปฏิบัติงาน รองลงมาได้แก่ด้านบทบาทในองค์การ ด้านความส าเ ร็จและความก้าวหน้าในอาชีพ                                  
ดา้นสมัพนัธภาพในท่ีท างาน และดา้นโครงสร้างและบรรยากาศในองค์การ อยูใ่นระดบัปานกลาง เรียงตามล าดบั
มากไปนอ้ย  
 2. ผลการทดสอบสมมติฐานพบวา่ ความเครียดในการปฏิบติังานของบุคลากร กรมยทุธศึกษาทหารอากาศ
จ าแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล   
 ผลการเปรียบเทียบจ าแนกตามระดบัการศึกษา พบวา่ มีความเครียดแตกต่างกนั ทั้งน้ีเน่ืองจากบุคลากร
กรมยทุธศึกษาทหารอากาศสส่วนใหญ่มีการศึกษาระดบัปริญญาตรีอยูใ่นระดบัสัญญาบตัร ซ่ึงปริมาณงานมีมาก 
และตอ้งมีความรับผิดชอบในงานสูง ความสัมพนัธ์กบัผูบ้งัคบับญัชาและผูใ้ตบ้งัคบับญัชา รวมถึงโครงสร้างของ
องคก์ร และเม่ือเปรียบเทียบรายคู่พบวา่ บุคลากร กรมยทุธศึกษาทหารอากาศท่ีมีระดบัการศึกษาต ่ากวา่ปริญญาตรี
จะมีความเครียดในการปฏิบติังานน้อยกว่าบุคลากรท่ีมีระดบัการศึกษาปริญญาตรีและระดบัสูงกว่าปริญญาตรี              
ในด้านลักษณะงานและด้านสัมพันธภาพในท่ีท างาน เน่ืองจากปริมาณงานและหน้าท่ีความรับผิดชอบ 
ในการปฏิบติังานท่ีนอ้ยกวา่ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ ฐาปนี วงักานนท์ (2556) ไดศึ้กษาเร่ือง ปัจจยัดา้น
การท างานท่ีมีอิทธิพลต่อความเครียดของพนกังาน : กรณีศึกษา บริษทั แอมพาส อินดสัตรี จ ากดั พบวา่ พนกังาน
ท่ีมีระดบัการศึกษาต่างกนัมีความเครียดมีความเครียดแตกต่างกนั 
 ผลการเปรียบเทียบจ าแนกตามระดับต าแหน่ง พบว่า มีความเครียดแตกต่างกัน ทั้ งน้ีเน่ืองจากงาน 
ท่ีต้องปฏิบัติในแต่ละต าแหน่ง มีลักษณะงาน บทบาทหน้าท่ีและความรับผิดชอบในงานท่ีแตกต่างกัน  
เม่ือเปรียบเทียบรายคู่พบว่า บุคลากร กรมยุทธศึกษาทหารอากาศท่ีอยู่ในระดับต าแหน่งชั้นสัญญาบัตรจะมี
ความเครียดในการปฏิบัติงานมากกว่าบุคลกรบุคลากรชั้ นประทวน ลูกจ้างประจ า และพนักงานราชการ 
ในดา้นลกัษณะงาน ดา้นบทบาทในองคก์าร ดา้นสัมพนัธภาพในท่ีท างาน และดา้นโครงสร้างและบรรยายกาศ  
ในองค์การ ซ่ึงสอดคลอ้งกับผลการศึกษาของ วชิระ เพ็ชรราม และ กลางเดือน โพชนา (2559) ได้ศึกษาเร่ือง 
ความเครียดของพนกังานและปัจจยัท่ีมีผลต่อความเครียดของพนักงาน กรณีศึกษาฐานผลิตแก๊สธรรมชาตินอก
ชายฝ่ังอ่าวไทย พบวา่ พนกังานท่ีมีระดบังานแตกต่างกนัจะมีความเครียดในการปฏิบติังานท่ีแตกต่างกนัอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติ 
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7. ข้อเสนอแนะ 
 7.1 ข้อเสนอแนะในการน าผลวจิยัไปใช้ 
 1.  จากผลการวิจัย ความเครียดในการปฏิบัติงานของบุคลากร กรมยุทธศึกษาทหารอากาศโดยภาพ
รวมอยู่ในระดับปานกลาง ซ่ึงควรมีมาตรการในการป้องกันไม่ให้บุคลากรเกิดความเครียดท่ีสูงข้ึน ซ่ึงจะส่งผลต่อ
ประสิทธิภาพในการปฏิบติังานในอนาคต 
 2.  ควรมีการให้การประชุมและพูดคุยกนัระหวา่งผูบ้งัคบับญัชาและผูใ้ตบ้งัคบับญัชาในการปฏิบติังาน 
และมีการรายงานให้ทราบถึงงานท่ีปฏิบติัอยูเ่สมอ เพ่ือทราบถึงขอ้ขดัขอ้งในการปฏิบติังานและสามารถแกไ้ขไดอ้ยา่ง
เหมาะสม 
     3.  เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรท่ีดี  การมอบหมายงานหรือสั่งงานควรมีการส่ือสารท่ีชัดเจน  
การแนะน าความรู้ในการปฏิบติังาน และการมีส่วนร่วมในการเสนอความคิดเห็นในการท างาน 
    4.  ควรปรับเปล่ียนรูปแบบหรือวิธีการด าเนินงานให้เหมาะสมกบัผูป้ฏิบติังาน เพ่ือลดความเครียด
ใหก้บับุคลากรในหน่วยงานและสามารถปฏิบติังานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  

7.2 ข้อเสนอแนะในการวจิยัคร้ังต่อไป 
                          1.  ควรมีการศึกษาความเครียด พฤติกรรมในการจดัการความเครียด และปัจจยัท่ีท าให้เกิดความเครียด 
ในดา้นอ่ืน ๆ  เพ่ือความหลากหลายมากยิง่ข้ึน 
                      2.  ควรมีการศึกษาวิจยัในเชิงคุณภาพ การสัมภาษณ์เชิงลึก เพื่อวิเคราะห์ หาสาเหตุและปัจจยัท่ี
ก่อใหเ้กิดความเครียด 
                      3.  การศึกษาคร้ังน้ีไดท้ าการศึกษาเฉพาะบุคลากรท่ีปฏิบติังานในกรมยทุธศึกษาทหารอากาศ ควรมี
การขยายขอบเขตการศึกษาครอบคลุมทั้ งกองทัพอากาศเพ่ือเป็นแนวทางหรือข้อเสนอแนะต่อองค์กรใน                      
การบริหารจดัการเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน 
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ตลอดจนแกไ้ขปรับปรุงจนมีความสมบูรณ์ ผูว้จิยัรู้สึกซาบซ้ึงและขอขอบพระคุณอยา่งสูง มา ณ โอกาสน้ี 
  

9. เอกสารอ้างองิ 
กนกอร เปรมเดชา. (2559). ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยสภาพการท างาน การจัดการความเครียด และระดับ

ความเครียดของพนักงานมหาวิทยาลยั. ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต คณะบริหารธุรกิจ. 
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธญับุรี. 

กรมสุขภาพจิต. (2561). 5 วิธีคลายเครียดรับวนัแรงงานแห่งชาติ. (ออนไลน์) เขา้ถึงไดจ้าก 
https://www.dmh.go.th/news-dmh/view.asp?id=27872  [วนัท่ี 3 กนัยายน 2564] 

ฐาปนี วงักานนท.์ (2556). ปัจจัยด้านการท างานท่ีมอิีทธิพลต่อความเครียดของพนักงาน : กรณีศึกษา บริษัท  
แอมพาส อินดัสตรี จ ากัด. คณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธญับุรี. 



การประชุมวชิาการระดบัชาติและนานาชาติ มหาวทิยาลยัศรีปทุม ออนไลน์ คร้ังท่ี 16 ประจ าปี 2564 วนัท่ี 28 ตุลาคม 2564 

565 

ต่อลาภ อยูพ่งษพิ์ทกัษ,์ อริสรา เสยานนท.์ (2559). ปัจจัยท่ีส่งผลต่อความเครียดในการปฏิบัติงานของพนักงาน
ธนาคารออมสินส านักงานใหญ่. บณัฑิตวทิยาลยั คณะบริหารธุรกิจ, มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 

วชิระ เพช็รราม และกลางเดือน โพชนา. (2559). ความเครียดของพนกังานและปัจจยัท่ีมีผลต่อความเครียดของ
พนกังาน กรณีศึกษาฐานผลิตแก๊สธรรมชาตินอกชายฝ่ังอ่าวไทย. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี, 18, 10-20. 

Agheli, et al., (2017). Work stress and organizational citizenship behaviors among nurses. Annals of Tropical 
Medicine and Public Health;  Accra, (Nov/Dec 2017). 

Cooper, C.L. and Cartwright, S. (1997).  Managing workplace stress. California: Sage Publication Inc. 
Campbell, S. L. (2004). Organizational structure and job satisfaction in public health nursing. Boston: Public  
 Health Nursing. 
Lazarus, R., and Folkman, S. (1984). Stress, appraisal, and coping. New York:Springer. 
McConnell, Edwina A. (1982). “Burnout in the Nursing Profession: Coping Strategies”, Causes and Cost. St. 
Selye, H. (1974). Stress without distress. Philadelphia: JB. Lippincott. 
Yamane Taro. (1970). Statistics: An Introductory Analysis. 3rdEd. New York. Harper and Row Publications 



การประชุมวชิาการระดบัชาติและนานาชาติ มหาวทิยาลยัศรีปทุม ออนไลน์ คร้ังท่ี 16 ประจ าปี 2564 วนัท่ี 28 ตุลาคม 2564 

566 

การรับรู้ความปลอดภัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมความปลอดภัยในการท างาน 
ของพนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมภิาคจังหวดัเชียงราย 

SAFETY PERCEPTIONS AFFECTED THE SAFETY BEHAVIOR OF 
EMPLOYEES THE PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY OF 

CHIANG RAI PROVINCE. 
 

สุริยนต์ เลิศสุภาผล 
หลกัสูตรปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลยันอร์ทกรุงทพ 

E-mail: suriyon.lert@northbkk.ac.th 
พงษ์ศักดิ์ เพชรสถิตย์ 

คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลยันอร์ทกรุงทพ 
E-mail: pongsak.ph@northbkk.ac.th 

อนันต์ ธรรมชาลยั 
คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลยันอร์ทกรุงทพ 

E-mail: anan.th@northbkk.ac.th 
สุดาภรณ์ อรุณดี 

คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลยันอร์ทกรุงทพ 
E-mail: Sudabhorn.ar@northbkk.ac.th 

 

บทคัดย่อ 
 การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาระดบัการรับรู้ความปลอดภยัในการท างานและพฤติกรรม
ความปลอดภยัในการท างานของพนกังานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจงัหวดัเชียงราย 2) เพ่ือเปรียบเทียบความแตกต่าง
ระหว่างปัจจยัส่วนบุคคลกบัพฤติกรรมความปลอดภยัในการท างานของพนกังานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจงัหวดั
เชียงรายและ 3) เพ่ือศึกษาการรับรู้ความปลอดภยั ท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมความปลอดภยัในการท างานของพนกังาน
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจงัหวดัเชียงราย โดยกลุ่มตวัอยา่งเป็นพนกังานของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจงัหวดัเชียงราย 
จ านวน 270 คน ใชก้ารสุ่มแบบหลายขั้นตอน โดยในขั้นแรกท าการสุ่มตวัอยา่งตามสัดส่วน แยกตามต าแหน่งงาน
และในขั้นท่ี 2 ท าการสุ่มแบบง่ายตามบญัชีรายช่ือ เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ีคือแบบสอบถาม สถิติเชิงพรร
รนณาท่ีใชว้ิเคราะห์ขอ้มูลไดแ้ก่ ค่าความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน และสถิติท่ีใชใ้นการทดสอบ
สมมุติฐาน ไดแ้ก่ T-test , F-Test (One-way ANOVA) และเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ดว้ยเซฟเฟ่ (Scheffe 
Method) และใชก้ารวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression ANANLYSIS) ผลการวิจยัพบว่า             1) 
ระดบัการรับรู้นโยบายดา้นความปลอดภยัของพนกังานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจงัหวดัเชียงราย อยูใ่นระดบั     ปาน
กลาง 2) ต าแหน่งงาน ระดบัการศึกษา และ อายกุารท างาน ท่ีแตกต่างกนั ส่งผลต่อพฤติกรรมความปลอดภยัใน
การท างานของพนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจงัหวดัเชียงรายในการใชเ้คร่ืองมือ อุปกรณ์ความปลอดภยั เพ่ือ
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ความปลอดภยัในการท างาน ท่ีแตกต่างกนัในระดบันยัส าคญัท่ี .05 และ3) นโยบายความปลอดภยั ความรู้ความ
ปลอดภัย การรับรู้ขอ้มูลข่าวสาร ความปลอดภัย ทัศนคติท่ีมีต่อความปลอดภัย และการจูงใจเก่ียวกับความ
ปลอดภยั ส่งผลต่อพฤติกรรมความพร้อมในดา้นร่างกาย และจิตใจของพนกังานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ในทุกดา้น 

 
ค าส าคญั : การรับรู้, ความปลอดภยัในการท างาน, พฤติกรรมความปลอดภยัในการท างาน 
 

ABSTRACT 
 This research aimed 1) To study the level of work safety and safety behavior in the work of the 
Provincial Electricity Authority of Chiang Rai 2) to compare the difference between personal factors and work 
safety behavior. Of the Provincial Electricity Authority, Chiang Rai Province and 3) to study safety awareness 
That affects the safety behavior of the work of the Provincial Electricity Authority of Chiang Rai. The sample 
group is an employee of Provincial Electricity Authority Chiang Rai. The number 270 people use multi-step 
random. In the first step, sampling proportion Separated by job, and in step 2, easy to randomly based on the 
roster. The tools used in this research are questionnaires. The gradient statistics used to analyze data are frequency 
values, percentage, mean, standard deviation. The statistics used in the hypothesis testing include T-Test, F-Test 
(One-Way ANOVA), comparing different differences with Scheffe Method, and using the Multiple Regression 
Analysis. Found that 1) the level of recruitment, the safety policy of the Provincial Electricity Authority of Chiang 
Rai 2) Job positions, education and different working life Affecting the safety behavior in the work of the 
Provincial Electricity Authority of Chiang Rai in the use of tools Safety equipment For work safety Different 
levels that are significant at .05 and 3) Safety policy Security knowledge Recognition of information, safety, 
attitude towards safety And motivation about safety Resulting in body readiness And the minds of regional power 
employees in all aspects 
 
Keywords: perception, work safety, work safety behavior 
 

1. ความส าคัญและทีม่าของปัญหาวจัิย 
 เน่ืองจากการขยายตวัทางเศรษฐกิจและสังคมก่อให้เกิดการเจริญเติบโตของการเป็นเมืองมากข้ึน                    
เกิดความตอ้งการใชไ้ฟฟ้าตามมาอยา่งมหาศาล และจากการเปล่ียนแปลงโครงสร้างประชากรของประเทศน าไปสู่
การพฒันาสู่สงัคมเมืองมากข้ึนนั้นท าใหก้ารไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมีความจ าเป็นตอ้งพฒันากลยทุธ์ เพื่อใหต้อบสนอง
ความตอ้งการของลูกคา้กลุ่มต่างๆ อย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ อีกทั้งการพฒันาสู่สังคมเมือง (Urbanization)                 
ยงัส่งผลให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคตอ้งมุ่งเน้นสร้างบริการใหม่ท่ีตอบสนองลูกคา้กลุ่มเมือง และจ าเป็นตอ้งการ
ปรับตวัในการบูรณาการงานบริการต่างๆ ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอยา่งหลากหลายและครอบคลุมกลุ่มลูกคา้
อยา่งกวา้งขวาง ความมัน่คงในระบบไฟฟ้าจึงมีความส าคญัมาก ทั้งทางดา้นเศรษฐกิจและดา้นสงัคม ดงันั้นเพ่ือให้
ระบบไฟฟ้าอยูไ่ดน้ั้น การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคถือเป็นหน่วยงานท่ีมีหน้าท่ีในการให้บริการพลงังานไฟฟ้า ซ่ึงเป็น
ปัจจยัท่ีจ าเป็นต่อการด าเนินงานของทั้งหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ตลอดจนการด ารงชีวติของประชาชนถึง  
74 จงัหวดั (ยกเวน้ กรุงเทพมหานคร จงัหวดันนทบุรี และจงัหวดัสมุทรปราการ) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค มีภารกิจ
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การบริการไฟฟ้าแก่ประชาชนในเขตความรับผิดชอบทัว่ประเทศ โดยวางเป้าหมายในการด าเนินงานท่ีส าคญั            
3 ประการ ได้แก่ 1. ปรับปรุงการจัดหาและบริการพลงังานไฟฟ้าให้มีประสิทธิภาพ ปลอดภยั มีความมัน่คง 
สม ่าเสมอ เช่ือถือได้เพียงพอและรวดเร็วทันต่อความตอ้งการใช้พลังงานไฟฟ้าท่ีเพ่ิมข้ึนและสอดคล้องกับ
สถานการณ์ท่ีเปล่ียนแปลง 2. พฒันากิจการค้าด้านต่างๆ เพ่ือเพ่ิมรายได้ให้เล้ียงตนเองได้ ก าไรพอสมควร 
ตลอดจนมีเงินทุนเพียงพอแก่การขยายงาน และ 3. พฒันาการบริหารงานองค์การ การบริหารงานบุคคลและ                   
การจดัการทรัพยากรใหมี้ประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด 

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจึงเป็นส่วนหน่ึงของความมัน่คงดา้นพลงังานไฟฟ้าของประเทศ และเป็นปัจจยั
หน่ึงในการพิจารณาเพ่ือการลงทุนของผูป้ระกอบการภาคเอกชน ทั้งจากในประเทศและต่างประเทศ ซ่ึงหาก
ผูป้ระกอบการขาดความเช่ือมัน่ในศกัยภาพและความต่อเน่ืองของการให้บริการดงักล่าว อาจส่งผลกระทบต่อ
เศรษฐกิจและภาพลกัษณ์ของประเทศเป็นอยา่งมาก ประกอบกบัปัจจุบนัมีภยัคุกคามท่ีท าให้การด าเนินธุรกิจของ
ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนหยดุชะงกัเพ่ิมมากข้ึน โดยเฉพาะภยัธรรมชาติ และการก่อการร้ายหรือวินาศกรรมของ
กลุ่มคนต่างๆ  

ดงันั้นผูว้จิยัจึงสนใจท่ีจะศึกษาการรับรู้ความปลอดภยัท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมความปลอดภยัในการท างาน
ของพนกังานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจงัหวดัเชียงราย ทั้งในดา้นนโยบาย การรับรู้ และทศันคติดา้นความปลอดภยั 
เพื่อน ามาเป็นแนวทางในการลดอุบติัเหตุ การเสียชีวติ สูญเสียอวยัวะ ทุพพลภาพ รวมถึงตอ้งหยดุงานอนัเน่ืองจาก
การท างานน ามาประยกุตใ์ชเ้ป็นแนวทาง มาตรการ วธีิการปฏิบติัท่ีเห็นผลเป็นรูปธรรม ในการเพ่ิมความปลอดภยั
ส าหรับการปฏิบติังานในอนาคต 

 

2. วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

(1) เพื่อศึกษาระดบัการรับรู้ความปลอดภยัในการท างานและพฤติกรรมความปลอดภยัในการท างานของ
พนกังานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจงัหวดัเชียงราย 

(2)  เพ่ือเปรียบเทียบความแตกต่างระหวา่งปัจจยัส่วนบุคคลกบัพฤติกรรมความปลอดภยัในการท างาน
ของพนกังานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจงัหวดัเชียงราย 

(3)  เพ่ือศึกษาการรับรู้ความปลอดภยั ท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมความปลอดภยัในการท างานของพนักงาน
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจงัหวดัเชียงราย  

 

3. เอกสารและงานวจัิยทีเ่กี่ยวข้อง 
 3.1 แนวคดิเกีย่วกบัการรับรู้  

ธีรโชติ ครัวจตัุรัส (2552) ใหค้วามหมายไวว้า่ การรับรู้ (Perception) หมายถึงการตีความหมายจากส่ิงเร้า
ต่าง ๆ ท่ีมากระทบกบัประสาทสัมผสัและเขา้ใจความหมายต่อส่ิงนั้น โดยอาศยัส่ิงแวดลอ้มและประสบการณ์             
การรับรู้ของแต่ละคนจึงอาจแตกต่างกนั จากการตีความหมายจากส่ิงเร้านั้น ๆ ท่ีแตกต่างกนั 

อริศรา ปาดแมน้ (2554) ให้ความหมายไวว้า่ การรับรู้เป็นผลท่ีเกิดข้ึนจากกระบวนการรวบรวมภายใน
ตนเอง ผ่านประสาทสัมผสัต่างๆ ซ่ึงเป็นภาพรวมทั้งหมดท่ีครอบคลุมและก าหนดแต่ละส่วนไวแ้ละกระบวนการ
รวบรวม ภาพรวมน้ีจะกระจ่างชดัข้ึนท่ามกลางการไดรั้บขอ้มูลข่าวสารการติดต่อจากส่ิงแวดลอ้ม 

นงลักษณ์ เรือนทอง (2550) ให้ความหมายไวว้่า การรับรู้ (Perception) คือกระบวนการท่ีมนุษย์
ติดต่อส่ือสารกับส่ิงแวดลอ้มรอบๆ ตวั โดยจะตีความส่ิงแวดลอ้มท่ีสัมผสัได้ แลว้ก็ตอบสนองออกไปอย่าง
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เหมาะสม ซ่ึงแต่ละคนก็จะตีความส่ิงแวดล้อมท่ีได้สัมผสัเหมือนกัน แตกต่างกันออกไป โดยจะข้ึนอยู่กับ
ปัจจยัพ้ืนฐานทางจิตใจและความคิดของแต่ละคน 

3.2 แนวคดิเกีย่วกบัพฤตกิรรมความปลอดภัยในการท างาน  
เมธัส ไชยศิลป์ (2553: 7) ให้ความหมายของพฤติกรรมการท างานอย่างปลอดภยัส่วนบุคคล หมายถึง 

การท างานของพนักงานด้วยความไม่ประมาท ปฏิบัติตามนโยบายความปลอดภยัของโรงงานเพ่ือไม่ให้เกิด                 
การบาดเจ็บหรืออุบติัเหตุทั้ง ต่อตนเองและผูอ่ื้นรวมทั้งการมีสุขภาพสมบูรณ์ไม่เป็นโรคท่ีเกิดจากการท างาน 

วไลพร ภิญโญ (2553 ) อ้างถึงใน เมธัส ไชยศิลป์ (2553: 7) โดยพฤติกรรมความปลอดภัยท่ีศึกษา
หมายถึง การปฏิบัติตามกฎระเบียบความปลอดภยัในการท างาน รวมถึงการกระท าอ่ืน ๆ ท่ีสนับสนุนให้เกิด              
ความปลอดภยัในการท างาน 

ดงันั้นพิจารณาจากความหมายของพฤติกรรมท่ีกล่าวมาสรุปไดว้า่ พฤติกรรม หมายถึง การกระท าหรือ
การแสดงกิริยาท่าทางออกของบุคคลท่ีโตต้อบเม่ือเผชิญกับส่ิงเร้า (Stimulus) หรือสถานการณ์ต่าง ๆ อาการ
แสดงออกต่าง ๆ เหล่านั้น อาจเป็นการเคล่ือนไหวท่ีสังเกตไดห้รือวดัได ้เช่น การเดิน การพูด การเขียน การคิด 
การเตน้ของหัวใจ เป็นตน้ ส่วนส่ิงเร้าท่ีมากระทบแลว้ก่อให้เกิดพฤติกรรมก็อาจจะเป็นส่ิงเร้าภายใน (Internal 
Stimulus) และส่ิงเร้าภายนอก (External Stimulus) 

3.3 งานวจิยัทีเ่กีย่วข้อง 
นวพร สุขศรี (2560) ได้ท าการวิจัยเร่ือง “การรับรู้การจัดการความปลอดภัยและพฤติกรรมความ

ปลอดภยัในการท างานของพนักงาน : กรณีศึกษา บริษทัฯ ผลิตยางรถยนต์แห่งหน่ึงในจงัหวดัระยอง” ผลวิจยั
พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามเป็นเพศชายนอ้ยกวา่เพศหญิง ส่วนใหญ่อายตุ  ่ากวา่ 30 ปี ศึกษาในระดบัมธัยมศึกษา/
ปวช. สถานภาพโสด มีอายุการท างาน 4-6 ปี ทุกรายไม่เคยประสบอุบติัเหตุจากการท างาน ส่วนใหญ่เคยอบรม
หลกัสูตรดา้นความปลอดภยั 3 คร้ังข้ึนไปการรับรู้การจดัการความปลอดภยัในภาพรวมอยู่ในระดบัมากท่ีสุด               
โดยพบว่ามีระดับการรับรู้การจัดการความปลอดภัยตามล าดับ คือ ด้านการจัดการองค์การเป็นอันดับแรก                         
ดา้นการป้องกนัอุบติัเหตุในการท างานเป็นอนัดบั 2 ดา้นการจดัสภาพแวดลอ้มในการท างานและดา้นการจดัการ
ดา้นสารเคมีเป็นอนัดบัสุดทา้ย พฤติกรรมความปลอดภยัในการท างานในภาพรวมอยูใ่นระดบัมากทีสุด โดยพบวา่
มีระดับพฤติกรรมความปลอดภัยในการท างานตามล าดับ คือด้านการใช้เคร่ืองมืออุปกรณ์เป็นอันดับแรก                     
ดา้นการปฏิบติัตามกฎระเบียบขอ้บงัคบัเก่ียวกบัความปลอดภยัเป็นอนัดบั 2 และดา้นความพร้อมทางดา้นร่างกาย
และจิตใจของพนกังาน เป็นอนัดบัสุดทา้ย 

วริยา เคนทวาย, สุภาวดีหนูทรงและคณะ, (2563), ปัจจยัการรับรู้เร่ืองความปลอดภยัและพฤติกรรมความ
ปลอดภยัในการปฏิบติังานของพนกังานระดบัปฏิบติัการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จงัหวดัปทุมธานี, มีวตัถุประสงค์
เพื่อศึกษาปัจจัยการรับรู้เร่ืองความปลอดภยัและพฤติกรรมความปลอดภยัในการท างานของพนักงานระดบั
ปฏิบติัการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จงัหวดัปทุมธานี เพื่อให้ทราบถึงพฤติกรรมดา้นความปลอดภยัในการท างาน 
และศึกษาปัจจยัการรับรู้เร่ืองความปลอดภยัในการท างานของพนกังานระดบัปฏิบติัการท าการศึกษาในพนกังาน
ระดบัปฏิบติัการของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จงัหวดัปทุมธานี จ านวน 50 คน ด าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูลโดยใช้
แบบสอบถาม จากนั้นน าขอ้มูลท่ีไดไ้ปวเิคราะห์คา่สถิติ ซ่ึงผลการวจิยัพบวา่ คะแนนเฉล่ียปัจจยัการรับรู้เร่ืองความ
ปลอดภยัพนักงานด้านทัศนคติในด้านความปลอดภยัและด้านนโยบายด้านความปลอดภยัใกลเ้คียงกัน และ
คะแนนเฉล่ียพฤติกรรมความดา้นความปลอดภยัในการท างาน ดา้นการปฏิบติัตามกฎระเบียบ ขอ้บงัคบัเก่ียวกบั
ความปลอดภยัมากท่ีสุด (𝑥̅ =2.34) รองลงมาเป็นการใชเ้คร่ืองมือ อุปกรณ์ความปลอดภยัเพื่อความปลอดภยัใน                
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การท างาน (𝑥̅ =2.30) ตามล าดบั ดงันั้นการปฏิบติังานของพนกังานในระดบัปฏิบติัการในเกิดความปลอดภยัควรท่ี
จะมีการก าหนดนโยบายดา้นความปลอดภยัใหช้ดัเจนมากยิง่ขั้นเนน้ย ้าถึงขั้นตอนการปฏิบติังาน การใส่อุปกรณ์
ป้องกันความปลอดภยั เพ่ือท่ีจะป้องกันและลดการเกิดอุบัติเหตุจากการท างาน และยงัเป็นการช่วยส่งเสริม
ภาพลกัษณ์ท่ีดีในดา้นความปลอดภยัในการท างานกบัหน่วยงานอีกดว้ย 
 3.4 กรอบแนวคดิในการวจิยั 
 

 
 

แผนภาพที ่1 กรอบแนวคิดในการวจิยั 
 

3.5 สมมตฐิานการวจิยั 
1. ปัจจยัส่วนบุคคลของพนกังานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจงัหวดัเชียงราย ท่ีแตกต่างกนัมีอิทธิพลต่อ

พฤติกรรมความปลอดภยัในการท างานแตกต่างกนั  
2. การรับรู้ความปลอดภยัท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมความปลอดภยัในการท างานของพนกังานการไฟฟ้า

ส่วนภูมิภาคจงัหวดัเชียงราย 
 

4. วธีิด าเนินการวจัิย  
 4.1 แบบแผนการวจิยั  
 การศึกษาวิจัยเร่ือง การรับรู้ความปลอดภัยท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมความปลอดภยัในการท างานของ
พนกังานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจงัหวดัเชียงราย เป็นการวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research) มีวตัถุประสงค์
เพ่ือศึกษาถึงการรับรู้ความปลอดภยัท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมความปลอดภยัในการท างาน ของพนักงานการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาคจงัหวดัเชียงราย 
       4.2 ประชากรและตวัอย่าง 
 ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาวิจยัคร้ังน้ี ไดแ้ก่ พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจงัหวดัเชียงราย จ านวน
ทั้งส้ิน 809 คน (ขอ้มูลจากบญัชีพนกังาน กฟภ.จงัหวดัเชียงราย ณ 31 มีนาคม 2564) กลุ่ม ตวัอยา่ง พนกังานการ
ไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจงัหวดัเชียงราย จ านวน 270 คน 
       4.3 เคร่ืองมือวจิยั 
 ในการศึกษาวิจยัเร่ือง การรับรู้ความปลอดภยัท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมความปลอดภยัในการท างานของ
พนกังานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจงัหวดัเชียงราย เป็นการวจิยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ผูศึ้กษาวจิยัไดใ้ช้
แบบสอบถามในการเก็บรวบรวมขอ้มูลซ่ึงเป็นแบบสอบถามแบบปลายเปิด (Closed-end Questionnaire) และ
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แบบสอบถามเก่ียวกับขอ้เสนอแนะ ซ่ึงเป็นลกัษณะค าถามปลายเปิด โดยแบ่งออกเป็น 4 ตอนดังน้ี ตอนท่ี 1 
แบบสอบถามเก่ียวกับปัจจัยส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง  ตอนท่ี 2 แบบสอบถามแสดงเก่ียวกับการรับรู้                      
ความปลอดภยัของพนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจงัหวดัเชียงราย ตอนท่ี 3 แบบสอบถามเก่ียวกบัพฤติกรรม
ความปลอดภยัในการท างานของพนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจงัหวดัเชียงราย  ตอนท่ี 4 การวดัพฤติกรรม              
ความปลอดภยัในการท างานพิจารณาจากค่าเฉล่ียของพฤติกรรมความปลอดภยัในการท างาน 
      4.4 การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 4.4.1 แหล่งขอ้มูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ไดจ้ากการศึกษาคน้ควา้จากขอ้มูลท่ีมีผูว้ิจยัไดท้ าการ
รวบรวมจาก ต ารา บทความ สารนิพนธ์ วทิยานิพนธ์ และรายงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัเร่ือง การรับรู้ความปลอดภยัท่ี
ส่งผลต่อพฤติกรรมความปลอดภยัในการท างาน ของพนกังานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจงัหวดัเชียงราย 
 4.4.2 แหล่งขอ้มูลปฐมภูมิ (Primary Data) โดยใชแ้บบสอบถามเพ่ือเก็บขอ้มูลกลุ่มตวัอยา่งทั้งหมด
จ านวน 270 คน  
       4.5 สถิตทิีใ่ช้ในการวจิยั 
  4.5.1 ถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics)  
   4.5.1.1 ปัจจัยส่วนบุคคลของผู ้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อายุ                     
การท างาน โดยการหาค่าความถ่ี (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ียเลขคณิต (Mean) และส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation: S.D.) 
   4.5.1.2  ระดับการรับรู้ความปลอดภัยในการท างานของพนักงาน โดยการหาค่าความถ่ี 
(Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) 
 4.5.2  สถิติเชิงอา้งอิง (Inferential Statistics) เพื่อทดสอบปัจจยั  
                 4.5.2.1 ตวัแปรท่ีมี 2 กลุ่ม ได้แก่ เพศ ประสบการณ์การได้รับการฝึกอบรมเก่ียวกับความ
ปลอดภัย และประสบการณ์การเกิดอุบัติเหตุในการท างาน ผูว้ิจัยใช้การทดสอบท่ี (Independent t-test) เพื่อ
เปรียบเทียบค่าเฉล่ียของกลุ่มตวัอยา่ง 
                  4.5.2.2 ตวัแปรท่ีมี 3 กลุ่ม ข้ึนไป ไดแ้ก่ อาย ุระดบัการศึกษา ต าแหน่งงาน อายกุารท างาน ของ
ผูต้อบแบบสอบถาม ผูว้ิจยัใชก้ารวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว (One-Way ANOVA) และการวิเคราะห์
เปรียบเทียบรายคู่ (Multiple Comparisons) โดยวธีิทดสอบเชฟเฟ่ (Scheffe Method)  
     4.5.3 สถิติถดถอยเชิงเส้นพหุคูณ (Multiple Linear Regression) วิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างตวั
แปรอิสระ (Independent Variable) หลายตวักบัตวัแปรตาม (Dependent Variable) 1 ตวั วิเคราะห์วา่ตวัแปรอิสระ
ตวัใดบา้งท่ีร่วมกนัท านายหรือพยากรณ์ หรืออธิบายการผนัผวนของตวัแปรตามได ้วิเคราะห์อิทธิพลของปัจจยั
ระหวา่งการรับรู้ความปลอดภยัและพฤติกรรมความปลอดภยัในการท างาน ท่ีตวัแปรสองตวัมีอิสระต่อกนั  
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5. ผลการวจัิย 
 การวิจยัเร่ือง “การรับรู้ความปลอดภยัท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมความปลอดภยัในการท างานของพนักงาน
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจงัหวดัเชียงราย” มีผลการวจิยัดงัน้ี 
 
ตารางที ่1  การวิเคราะห์ขอ้มูลระดบัการรับรู้ความปลอดภยัของพนกังานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจงัหวดัเชียงราย 

โดยภาพรวม 

การรับรู้ความปลอดภัย        �̅� S.D. การแปลผล ล าดบั 

1. ดา้นนโยบายความปลอดภยั  3.26 1.14 ปานกลาง 3 
2. ดา้นความรู้ความปลอดภยั  3.08 0.53 ปานกลาง 4 
3. ดา้นการรับรู้ข่าวสาร ขอ้มูลความปลอดภยั  3.77 0.25 มาก 1 
4. ดา้นทศันคติท่ีมีต่อความปลอดภยัในการท างาน  3.55 0.55 มาก 2 
5. ดา้นการจูงใจดา้นความปลอดภยัในการท างาน 3.05 0.64 ปานกลาง 5 

ผลรวม 3.34 0.40 ปานกลาง  

  
จากตารางท่ี 1 ระดบัการรับรู้ความปลอดภยัของพนกังานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจงัหวดัเชียงราย ในภาพรวม 

พบว่าอยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.34 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.40 (x̅= 3.34,  S.D.= 0.40)               
เม่ือพิจารณารายดา้น พบวา่ พนกังานมีการรับรู้ความปลอดภยัดา้นการรับรู้ข่าวสาร ขอ้มูลความปลอดภยั อยูใ่น
ระดบัมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.77 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.25 (x̅= 3.77, S.D.= 0.25) รองลงมา คือ พนกังาน
มีการรับรู้ความปลอดภยัดา้นทศันคติท่ีมีต่อความปลอดภยัในการท างาน อยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.55 
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.55 (x̅= 3.55, S.D.= 0.55) และน้อยท่ีสุด คือ พนักงานมีการรับรู้ความปลอดภยั
ดา้นการจูงใจความปลอดภยัในการท างาน อยูใ่นระดบัปานกลาง  มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.05 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน
เท่ากบั 0.64 (x̅= 3.05, S.D.= 0.64) ตามล าดบั 
 
ตารางที ่2  การวเิคราะห์ขอ้มูลพฤติกรรมความปลอดภยัในการท างานของพนกังานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจงัหวดั

เชียงราย โดยภาพรวม 

พฤตกิรรมความปลอดภัยในการท างาน �̅� S.D. การแปลผล ล าดบั 

1. การปฏิบติัตามกฎ ระเบียบ ขอ้บงัคบั เก่ียวกบัความปลอดภยัในการท างาน 2.72 0.60 ปานกลาง 3 
2. การใชเ้คร่ืองมือ อุปกรณ์ป้องกนัความปลอดภยัในการท างาน 4.26 0.29 มากท่ีสุด 1 
3. ความพร้อมในดา้นร่างกาย จิตใจของพนกังานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
จงัหวดัเชียงราย 

2.88 0.75 ปานกลาง 2 

ผลรวม 3.28 0.42 ปานกลาง  

  
จากตารางท่ี 2 ผลการวิเคราะห์พฤติกรรมความปลอดภยัในการท างานของพนักงานการไฟฟ้าส่วน

ภูมิภาคจงัหวดัเชียงราย ในภาพรวม พบว่าอยู่ในระดบัปานกลาง มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.28 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน
เท่ากับ 0.42 (x̅= 3.28, S.D.= 0.42) เม่ือพิจารณารายด้าน พบว่า พนักงานส่วนใหญ่มีการใช้เคร่ืองมือ อุปกรณ์
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ป้องกนัความปลอดภยัในการท างาน อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.26 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 
0.29  (x̅= 4.26, S.D.= 0.29) รองลงมา คือ พนกังานมีความพร้อมในดา้นร่างกาย จิตใจของพนกังานการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคจงัหวดัเชียงราย อยูใ่นระดบัปานกลาง มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 2.88 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.75 (x̅= 2.88, 
S.D.= 0.75) และน้อยท่ีสุด คือ พนักงานมีการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ เก่ียวกับความปลอดภัยใน                      
การท างาน อยูใ่นระดบัปานกลาง มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 2.72 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.60 (x̅= 2.72, S.D.= 0.60) 
ตามล าดบั 

ตอนท่ี 3 การรับรู้ความปลอดภัย ท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมความปลอดภัยในการท างานของพนักงาน                    
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ผลการวิจยัพบว่า การรับรู้เร่ืองความปลอดภยัในการท างานท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมความ
ปลอดภยัในการท างาน ของพนกังานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจงัหวดัเชียงราย  

3.1 การรับรู้เร่ืองความปลอดภยัในการท างาน ประกอบดว้ย ดา้นนโยบายความปลอดภยัดา้นความรู้
ความปลอดภยั ดา้นการรับรู้ขอ้มูล ข่าวสารดา้นความปลอดภยั ดา้นทศันคติท่ีมีต่อความปลอดภยั และดา้นการจูงใจ
เก่ียวกบัความปลอดภยั ส่งผลต่อพฤติกรรมในการปฏิบติัตามกฎ ระเบียบ ขอ้บงัคบัเก่ียวกบัความปลอดภยั  

3.2 การรับรู้เ ร่ืองความปลอดภัยในการท างาน ประกอบด้วย ด้านนโยบายความปลอดภัย                         
ดา้นความรู้ความปลอดภยั ดา้นการรับรู้ขอ้มูล ข่าวสารดา้นความปลอดภยั ดา้นทศันคติท่ีมีต่อความปลอดภยั และ
ดา้นการจูงใจเก่ียวกบัความปลอดภยั ส่งผลต่อพฤติกรรมในการใชเ้คร่ืองมือ อุปกรณ์ความปลอดภยั เพื่อความ
ปลอดภยัในการท างาน 

3.3 การรับรู้เ ร่ืองความปลอดภัยในการท างาน ประกอบด้วย ด้านนโยบายความปลอดภัย                         
ดา้นความรู้ความปลอดภยั ดา้นการรับรู้ขอ้มูล ข่าวสารดา้นความปลอดภยั ดา้นทศันคติท่ีมีต่อความปลอดภยั และ
ด้านการจูงใจเก่ียวกับความปลอดภยั ส่งผลต่อพฤติกรรมความพร้อมในดา้นร่างกาย และจิตใจของพนักงาน                
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจงัหวดัเชียงราย 

 

6. อภิปรายผล  
 ผลการวจิยัเร่ือง “การรับรู้ความปลอดภยัท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมความปลอดภยัในการท างานของพนกังาน
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจงัหวดัเชียงราย” สามารถอภิปรายผลไดด้งัน้ี 

ระดบัการรับรู้ความปลอดภยัของพนกังานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจงัหวดัเชียงราย พบว่า การรับรู้เร่ือง
ความปลอดภยัในการท างานนั้น ประกอบดว้ย 5 ดา้นคือ ดา้นนโยบายความปลอดภยั ดา้นความรู้ความปลอดภยั 
ด้านการรับรู้ขอ้มูล ข่าวสารด้านความปลอดภยั ด้านทัศนคติท่ีมีต่อความปลอดภยั และด้านการจูงใจเก่ียวกบั               
ความปลอดภยั พบว่า การรับรู้นโยบายดา้นความปลอดภยัของพนกังานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจงัหวดัเชียงราย              
อยู่ในระดบัปานกลาง จากผลการวิจยัดงักล่าว สาเหตุท่ีพนกังานมีการรับรู้นโยบายความปลอดภยัในระดบัมาก            
อาจเน่ืองมาจากการใหค้วามส าคญัในเร่ืองท่ีเก่ียวกบังานดา้นความปลอดภยัของผูบ้ริหารนั้นมีมากวา่ภารกิจหลกั
ขององคก์ร คือ การใหบ้ริการพลงังานไฟฟ้า อยา่งมีประสิทธิ รวดเร็ว ทนัต่อความตอ้งการผูรั้บบริการ แต่ก็มิไดท้ า
ให้ผูบ้ริหารและพนกังานทุกระดบัละเลยในเร่ืองของความปลอดภยัในการท างาน อีกทั้งยงัมีผูมี้หนา้ท่ีรับผิดชอบ
ด้านความปลอดภยัอย่างจริงจัง ทั้ งหมดน้ีไม่สอดคลอ้งกับ สุธาทิพย ์รองสวสัด์ิ (2554) ท่ีศึกษาเร่ือง “ปัจจัย                   
การรับรู้เร่ืองการจัดการความปลอดภัยในการท างานท่ีมีผลต่อพฤติกรรมในการท างานของพนักงานระดับ
ปฏิบติัการประจ าการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจงัหวดัเชียงใหม่” ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะยงัคงมีความแตกต่างระหวา่งพ้ืนท่ี
ปฏิบติังานเป็นส าคญั และให้ความเขม้งวดกบังานทางดา้นความปลอดภยัในแต่ละระดบัของพนักงานท่ีแตกต่างกนั 
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อาจเป็นเพราะมีสาเหตุอันเน่ืองมาจากการตระหนักรู้ด้านความปลอดภัยของผูบ้ริหาร หัวหน้างาน รวมถึง                       
ตวัพนักงานเองด้วย ท่ีไม่ใส่ใจในความไม่ปลอดภัยท่ีอาจเกิดข้ึนได้ตลอดเวลากับงานท่ีปฏิบัติ แต่หากจะ
เปรียบเทียบกบัภารกิจหลกัขององค์กรแลว้ ถือว่ายงัให้ความส าคญั การเอาใจใส่ดา้นความปลอดภยันั้นยงัให้
ความส าคญัท่ีดูแลว้ยงัไม่เพียงพอ ต่อพนัธะสัญญาขององคก์ร ท่ีจะมุ่งเนน้บริการอยา่งมีประสิทธิภาพ ดว้ยความ
รวดเร็วแลว้ ยิ่งตอ้งควรให้ความส าคญัดา้นความปลอดภยัให้สูงสุด ตามนโยบายท่ีประกาศคือปลอดภยัไวก่้อน 
หรืออุบติัเหตุตอ้งเป็นศูนย ์แต่อาจดูเหมือนวา่เป็นเพียงนโยบายท่ีประการออกมา แต่ยงัขาดการเอาจริงเอาจงัใน
เร่ืองน้ีเป็นอยา่งมาก โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในส่วนของบุคลากรท่ีเก่ียวขอ้งกบัความปลอดภยัยงัขาดผูรั้บผิดชอบ  

การวิเคราะห์ขอ้มูลพฤติกรรมความปลอดภยัในการท างานของพนกังานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจงัหวดั
เชียงราย พบวา่ ต าแหน่งงาน ระดบัการศึกษา และ อายกุารท างาน ท่ีแตกต่างกนั ส่งผลต่อพฤติกรรมความปลอดภยั
ในการท างานของพนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจงัหวดัเชียงรายในการใชเ้คร่ืองมือ อุปกรณ์ความปลอดภยั                 
เพ่ือความปลอดภยัในการท างาน ท่ีแตกต่างกนัในระดบันยัส าคญัท่ี .05 ในการใชเ้คร่ืองมือ อุปกรณ์ความปลอดภยั 
เพ่ือความปลอดภยัในการท างาน ท่ีแตกต่างกนั ทั้งน้ีเพราะพนกังานของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจงัหวดัเชียงราย ท่ีมี
ต าแหน่งงานระดบับริหารเป็นผูมี้หนา้ท่ีก าหนดนโยบายความปลอดภยั ขอ้บงัคบัความปลอดภยั รวมถึงขั้นตอน
ในการท างานให้กับผูใ้ตบ้ังคบับัญชาปฏิบัติตาม ทั้ งน้ีพนักงานระดับบริหารตอ้งมีหน้าท่ีท าให้ภาระกิจของ                  
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนั้นส าเร็จลุล่วงตามเป้าหมายขององค์การ จึงมีประสบการณ์ ความรอบรู้ ความช านาญ 
สอดคลอ้งกบังานวิจยันวพร สุขศรี (2560) ไดท้ าการวิจยัเร่ือง “การรับรู้การจดัการความปลอดภยัและพฤติกรรม
ความปลอดภยัในการท างานของพนักงาน : กรณีศึกษา บริษทัฯ ผลิตยางรถยนต์แห่งหน่ึงในจงัหวดัระยอง”                    
ผลวิจัยพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามเป็นเพศชายน้อยกว่าเพศหญิง ส่วนใหญ่อายุต  ่ากว่า 30 ปี ศึกษาในระดับ
มธัยมศึกษา/ปวช. สถานภาพโสด มีอายกุารท างาน 4-6 ปี ทุกรายไม่เคยประสบอุบติัเหตุจากการท างาน ส่วนใหญ่
เคยอบรมหลกัสูตรดา้นความปลอดภยั 3 คร้ังข้ึนไปการรับรู้การจดัการความปลอดภยัในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก
ทีสุด โดยพบวา่มีระดบัการรับรู้การจดัการความปลอดภยัตามล าดบั  
 การรับรู้ความปลอดภยั ท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมความปลอดภยัในการท างานของพนกังานการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาค ผลการวิจัยพบว่า การรับรู้เร่ืองความปลอดภยัในการท างานท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมความปลอดภัยใน                   
การท างานของพนกังานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจงัหวดัเชียงราย พบวา่ นโยบายความปลอดภยั ความรู้ความปลอดภยั 
การรับรู้ขอ้มูลข่าวสาร ความปลอดภยั ทศันคติท่ีมีต่อความปลอดภยั และการจูงใจเก่ียวกบัความปลอดภยั ส่งผล
ต่อพฤติกรรมความพร้อมในดา้นร่างกาย และจิตใจของพนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ในทุกดา้น ทั้งน้ีเพราะ
พนกังานท่ีระดบัการรับรู้ในดา้นต่างๆแตกต่างกนัดว้ยเก่ียวกบัประสบการณ์ ความรู้ ความช านาญ และทกัษะใน
งานท่ีปฏิบติัท าให้พฤติกรรมความปลอดภยัในการท างานท่ีต่างกนั สอดคลอ้งกบัแนวคิดนโยบายและขอ้บงัคบั
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (2562) นโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างานของ                     
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โดย สมพงษ ์ปรีเปรม (2562) ไดก้ล่าววา่  1. ยกระดบัระบบการจดัการความปลอดภยัของ
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA Safety Management System: PEA-SMS) เป็นมาตรฐานในการท างานทัว่ทั้งองค์กร 
เ พ่ือมุ่งไปสู่องค์กรท่ีมีระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยระดับประเทศและระดับสากล                                
2. ผูบ้ังคบับัญชาและผูป้ฏิบติังานตอ้งตระหนักถึงการท างานด้วยความปลอดภยั เพ่ือลดการเกิดอุบติัเหตุโดย
มุ่งเน้นให้อุบติัเหตุเป็นศูนย ์(Zero Accident) และให้การด าเนินงานดว้ยความปลอดภยัเป็นหนา้ท่ีของทุกคนใน
องคก์รตอ้งปฏิบติั  3. ส่งเสริมและสนบัสนุนการด าเนินงานดา้นความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้ม
ในการท างาน และความปลอดภยัในการใชไ้ฟฟ้าของประชาชน ตามแผนแม่บทความปลอดภยั อาชีวอนามยัและ
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สภาพแวดลอ้มในการท างาน รวมถึงการพฒันาเครือข่ายงานดา้นความปลอดภยั  4. สนับสนุนให้มีการจดัสรร
งบประมาณและทรัพยากรในการด าเนินการดา้นความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการท างาน 
ให้เพียงพอต่อการด าเนินงาน 5. สร้างบรรยากาศในการปฏิบติังานดว้ยความปลอดภยัตามกิจกรรมเสริมสร้าง
วฒันธรรมความปลอดภยัในการท างานของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA Safety Culture: PSC) 6. ส่งเสริมและ
พฒันานวตักรรมดา้นความปลอดภยัและทุนมนุษย ์รวมถึงการปรับปรุงสภาพแวดลอ้มใหเ้หมาะสมต่อการท างาน 
เพ่ือมุ่งสู่องคก์รแห่งความสุข (Smart Workplace)  
 

7. ข้อเสนอแนะ 
 7.1 ข้อเสนอแนะในการน าผลวจิยัไปใช้ 

(1) น านโยบายดา้นความปลอดภยันั้นเป็นหนา้ท่ีของฝ่ายบริหาร ควรจดัใหมี้ผูท่ี้รับผิดชอบงานดา้น
ความปลอดภยัโดยตรง ท าหนา้ท่ีในการวางแผนการท างานต่างๆ เก่ียวกบัความปลอดภยัในการท างาน เช่น การติด
ป้ายประกาศให้พนกังานทราบถึงนโยบายการจดัการดา้นความปลอดภยั อยา่งชดัเจน การจดัแสดงสถิติการเกิด
อุบติัเหตุ  

7.2 ข้อเสนอแนะในการวจิยัคร้ังต่อไป 
(1) ควรน าไปท าวิจัยเก่ียวกับน้ีการรับรู้ความปลอดภัยท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมความปลอดภัยใน                

การท างานของพนกังานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคพนกังานระดบัปฏิบติัการประจ าการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จงัหวดัอ่ืนๆ  
(2) ควรศึกษาถึงตวัแปรอ่ืน ๆ ท่ีมีผลต่อการรับรู้การจดัการความปลอดภยั เช่น รายไดบุ้คลิกภาพ 

ความคาดหวงั  
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บทคัดย่อ 
 วตัถุประสงค์การวิจัย 1) เพื่อศึกษาระดับปัจจัยการจัดการทรัพยากรมนุษย์ของบริษัท แอล พี พี                     
พรอพเพอร์ต้ี มาเนจเมนท์ จ ากดั  2)  เพื่อศึกษาระดบัประสิทธิภาพการปฏิบติังานของพนกังานบริษทั แอล พี พี 
พรอพเพอร์ต้ี มาเนจเมนท์ จ ากัด  3) เพ่ือศึกษาปัจจัยการจัดการทรัพยากรมนุษย์ท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพ                
การปฏิบติังานของพนกังาน บริษทั แอล พี พี พรอพเพอร์ต้ี มาเนจเมนท์ จ ากดั ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี
ไดแ้ก่ พนักงานบริษทั แอล พี พี  พรอพเพอร์ต้ี มาเนจเมนท์ จ ากดั จ านวนทั้งส้ิน  1,170  คน จ านวนตวัอย่างท่ี
ค านวณได ้298 โดยใชสู้ตรของทาโร่ยามาเน่ ใชก้ารสุ่มอยา่งเป็นระบบ (Systematic Random Sampling) จ านวน 
298 คน โดยน ารายช่ือมาท าการจบัฉลาก สถิติท่ีใชว้ิเคราะห์ขอ้มูลประกอบดว้ยสถิติเชิงพรรนณา ไดแ้ก่ ความถ่ี 
ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าความเบ่ียงเบนมาตรฐาน และสถิติเชิงอนุมานท่ีใชท้ดสอบสมมุติฐาน ไดแ้ก่ การวิเคราะห์
ถดถอยพหุคูณ (Multiple Linear Regression Analysis) ผลการวิจยัพบวา่ 1) ระดบัการจดัการทรัพยากรมนุษยข์อง
บริษทั แอล พี พี พรอพเพอร์ต้ี มาเนจเมนท์ จ ากัด โดยรวมอยู่ในระดับมาก พบว่าในภาพรวมอยู่ระดับมาก                    
เ ม่ือพิจารณารายด้าน พบว่าด้านการวางแผนทรัพยากรมนุษย์ อยู่ในระดับมาก 2) ระดับประสิทธิภาพ                                
การปฏิบติังานของบริษทั แอล พี พี พรอพเพอร์ต้ี มาเนจเมนท์ จ ากดั โดยรวม อยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาราย
ดา้น พบว่า ดา้นปริมาณงาน อยู่ในระดบัมาก 3) การจดัการทรัพยากรมนุษยข์องบริษทั แอล พี พี พรอพเพอร์ต้ี 

mailto:sanit.si@northbkk.ac.th
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มาเนจเมนท ์จ ากดั ไดแ้ก่ ดา้นคุณภาพของงาน โดยภาพรวม ซ่ึงตวัแปรปัจจยัการจดัการทรัพยากรมนุษท่ี์ส่งผลต่อ
ประสิทธิภาพการปฏิบติังานของพนกังานบริษทั แอล พี พี พรอพเพอร์ต้ี มาเนจเมนท ์จ ากดั เป็นตวัแปรท่ีสามารถ
พยากรณ์อธิบายความแปรปรวนของประสิทธิภาพการปฏิบติังานของพนักงานบริษทั แอล พี  พี พรอพเพอร์ต้ี 
มาเนจเมนท ์จ ากดั ได ้
 
ค าส าคญั : การจดัการทรัพยากรมนุษย ์, ประสิทธิภาพการปฏิบติังาน, พนกังานบริษทั 
 

ABSTRACT 
 Objectives of the research 1) to study the level of human resource management factors of L PP Property 
Management Company Limited 2) to study the level of performance of employees of L PP Property Property 
Management Co., Ltd. 3) to study the human resource management factors affecting the performance of 
employees of L PP Property Management Co., Ltd., the population of Used in this research include: A total of 
1,170 employees of LPP Property Management Co., Ltd., the sample number was 298, using Taro Yamane's 
formula. The systematic random sampling of 298 people was used to draw the names. The statistics used to 
analyze the data consisted of descriptive statistics such as frequency, percentage, mean, standard deviation, and 
inferential statistics used to test the hypothesis, i.e., Multiple Linear Regression Analysis. The results showed that 
1) the level of human resource management of LPP Property Management Co., Ltd. Overall, it is at a high level. 
It was found that the overall level was at a high level when considering each aspect found that human resource 
planning 2) The overall performance level of L PP Property Management Company Limited is at a high level. 
When considering each aspect, it was found that the amount of work 3) Human resource management of L PP 
Property Management Co., Ltd., namely the quality of work as a whole, in which human resource management 
variables affect efficiency The performance of employees of L PP Property Management Co., Ltd. is a predictive 
variable that describes the variability of the performance of employees of L PP Property. Management Co., Ltd.  
 

Keywords: human resource management, operational efficiency, company employees 
 

1. ความส าคัญและทีม่าของปัญหาวจัิย 
 ประเทศไทยเร่ิมพฒันาจากประเทศเกษตรกรรมไปสู่ประเทศอุตสาหกรรมเม่ือปี 2504 โดยไดจ้ดัท า
แผนพฒันาประเทศใชเ้ป็นแนวทางในการพฒันาฉบบัแรกเรียกวา่ แผนพฒันาเศรษฐกิจแห่งชาติ พ.ศ. 2504-2509 
เป็นแผนระยะหกปี ต่อจากนั้นมาไดจ้ดัท าแผนระยะหา้ปี และไดมี้การปรับช่ือแผนเป็น แผนพฒันาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ปัจจุบนัประเทศไทยอยูภ่ายใตก้ารพฒันาตามแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 12 
(พ.ศ. 2560-2564)  แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (2560) นับจากแผนพฒันาฉบับท่ี1 ถึงฉบับท่ี 12                   
ในปัจจุบนัน้ี รวมเป็นเวลา 57 ปี แลว้ จึงพบว่าประเทศไทยตกอยู่ในกับดกัประเทศท่ีมีรายได้ปานกลาง และ                  
ไม่สามารถกา้วข้ึนไปเป็นประเทศท่ีมีรายไดสู้งไดจึ้งไดน้ าแนวคิดประเทศไทย 4.0 มาใชเ้ป็นแบบจ าลองใหม่ใน
การพฒันาประเทศโดยก าหนดเป้าหมายเพ่ือใหป้ระเทศไทยกา้วพน้จากกบัดกัประเทศท่ีมีรายไดป้านกลางน้ีให้ได้
ภายในระยะเวลา 3-5ปี  
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 บริษทั แอล พี พี พรอพเพอร์ต้ี มาเนจเมนท์ จ ากดั โดยมีช่ือย่อว่า (LPP) ไดจ้ดทะเบียนจดัตั้งข้ึนเป็น
บริษทั จ ากดั เม่ือวนัท่ี 2 เมษายน 2535 เพ่ือด าเนินกิจการบริการดา้นธุรกิจบริหารอสังหาริมทรัพย ์โดยเฉพาะ               
การบริหารอาคารแก่นิติบุคคลอาคารชุดของโครงการ เพ่ือพฒันาการด าเนินการกิจการบริการดา้นธุรกิจบริหาร
อสังหาริมทรัพยแ์ก่นิติบุคคลอาคารชุดของโครงการ จึงตอ้งมีแนวทางการจดัการทรัพยากรมนุษย ์และมีแผนกล
ยุทธ์การบริหารทรัพยากรมนุษย ์และครอบคลุมประเด็นการวางแผน และบริหารอตัราก าลงัคน การพฒันา
บุคลากรรวมถึงการบริหารทรัพยากรบุคคล เพ่ือก าหนดนโยบายใหมี้วตัถุประสงค ์และจดัท าคู่มือการปฏิบติังาน
เพ่ือแก้ปัญหาท่ีจะมีผลกระทบต่อองค์กร มีการทบทวนแก้ไขปัญหาให้เป็นปัจจุบนั และมีการแข่งขนัให้เกิด
ความคิดสร้างสรรคเ์พ่ือน ามาต่อยอดองคค์วามรู้ในอนาคตโดยมีบุคลากรเป็นผูร่้วมสร้างองคก์รเพ่ือความเติบโต
ไปพร้อมกบัความยัง่ยืนในอนาคตร่วมกนั เพ่ือให้หน่วยงานในองคก์รไดด้ าเนินการตามแผนกลยทุธ์การบริหาร
ทรัพยากรมนุษย ์ 
 ดงันั้นผูว้ิจยัมีความสนใจท่ีจะศึกษาปัญหาและหาแนวทางการจดัการทรัพยากรมนุษยก์บัประสิทธิภาพ
ของบริษทั แอล พี พี พรอพเพอร์ต้ี มาเนจเมนท์ จ ากัด ว่าด้วยการจัดการทรัพยากรมนุษยมี์ความสัมพนัธ์ต่อ
ประสิทธิภาพของพนกังานในองคก์รมากนอ้ยเพียงได เพ่ือท่ีจะน าขอ้มูลดงักล่าวไปพฒันากลยทุธ์ในการพฒันา
ทรัพยากรมนุษย ์และสามารถน ามาปฏิบัติให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กรอย่างสอดคลอ้งต่อสภาวะปัจจุบนัและ
อนาคต 
 

2. วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

1. เพ่ือศึกษาระดบัปัจจยัจดัการทรัพยากรมนุษย ์บริษทั แอล พี พี พรอพเพอร์ต้ี มาเนจเมนท ์จ ากดั 
2. เพ่ือศึกษาระดับปัจจัยประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงาน บริษทั แอล พี พี พรอพเพอร์ต้ี                  

มาเนจเมนท ์จ ากดั  
3. เพ่ือเปรียบเทียบระดับการจัดการทรัพยากรมนุษย์ท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ

พนกังาน บริษทั แอล พี พี พรอพเพอร์ต้ี มาเนจเมนท ์จ ากดั 
 

3. เอกสารและงานวจัิยทีเ่กี่ยวข้อง 
 3.1 แนวคดิเกีย่วกบัการจดัการทรัพยากรมนุษย์  

เฉลิมพงศ ์ มีสมนยั (2551) ไดอ้ธิบายถึงความหมายของการจดัการทรัพยากรมนุษยว์า่ เป็นหนา้ท่ีในดา้น
การบริหารบุคคลซ่ึงเก่ียวขอ้งตั้งแต่การจดัสรรพนกังานให้แก่แผนกต่าง ๆ ภายในองคก์รตลอดจนการฝึกอบรม 
และการพฒันาบุคลากรการเสริมสร้างแรงจูงใจ และการบ ารุงรักษาบุคลากรท่ีดีมีความรู้ความสามารถให้อยู่กบั
องคก์รไดน้านท่ีสุด 

พิชิต เทพวรรณ์ (2554) ได้อธิบายความหมายของการจัดการทรัพยากรมนุษยว์่าเป็นแบบแผน และ
นโยบายรวมไปถึงแนวทางการปฏิบติัอนัจะส่งผลต่อทรัพยากรมนุษย ์โดยการจดัการบุคคลใหเ้ป็นศูนยร์วมอ านาจ
ทั้งองคก์รมีการปฏิบติัหนา้ท่ีท่ีเก่ียวขอ้งกบักิจกรรมโปรแกรมและนโยบายในการรับคนเขา้ท างานการดูแลรักษา 
บุคลากรภายในรวม ไปถึงการเก็บประวติัของบุคลากรท่ีพน้จากต าแหน่งออกไป 

3.2 แนวคดิเกีย่วกบัประสิทธิภาพในการปฏิบัตงิาน  
สมเกียรติแก้วหอม (2555) ได้เสนอว่า ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของแต่ละคนจะถูกก าหนดโดย                   

3 ส่วน ดงัน้ี 
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1. คุณลกัษณะเฉพาะส่วนบุคคล (Individual attributes)  2. ระดบัความพยายามในการท างาน (Work 
effort) จะเกิดข้ึนจากการมีแรงจูงใจในการท างาน ไดแ้ก่ความตอ้งการแรงผลกัดนัอารมณ์ความรู้สึกความสนใจ
ความตั้งใจเพราะวา่คนท่ีมีแรงจูงใจในการท างานสูงจะมีความพยายามท่ีจะอุทิศก าลงักายและก าลงัใจให้แก่การ
ท างานมากกวา่ผูท่ี้มีแรงจูงใจในการท างานต ่า 3. แรงสนบัสนุนจากองคก์รหรือหน่วยงาน (Organization support) 
ไดแ้ก่ค่าตอบแทน ความยติุธรรม การติดต่อส่ือสารและวธีิการท่ีจะมอบหมายงาน ซ่ึงมีผลต่อก าลงัใจผูป้ฏิบติังาน 

สมพิศ สุขแสน (2556) ประสิทธิภาพในการปฏิบติังานมกัพิจารณาจากการเปรียบเทียบระหว่าง
ผลผลิตท่ีไดก้บัทรัพยากรท่ีใชไ้ปหรือเปรียบเทียบระหว่าง Output กบั Input ว่าในการด าเนินการเพื่อให้บรรลุ
เป้าหมายขององคก์รผลท่ีไดน้ั้นดีแค่ไหน อยา่งไร ซ่ึงอาจเปรียบเทียบไดห้ลายมิติ เช่น มิติทางเศรษฐศาสตร์โดย
ไม่ใช่เพียงเร่ืองเงินแต่อยา่งเดียว แต่หมายถึงทรัพยากรอ่ืน ๆ ท่ีใชใ้นกระบวนการผลิตนั้น ๆ ดว้ย เช่น เวลาหรือ
วตัถุดิบ มิติทางการบริหารอาจพิจารณาจากความพึงพอใจของสมาชิกในองค์กรต่อวิธีการบริหารเพ่ือบรรลุ
เป้าหมาย มิติทางสงัคม อาจพิจารณาจากผลการสะทอ้นกลบัการท่ีจะเกิดประสิทธิภาพในการปฏิบติังานนั้น ตอ้งมี
องคป์ระกอบส าคญั 2 ส่วนหลกัคือ ผูท่ี้ปฏิบติังานกบัโครงสร้างการปฏิบติังานส าหรับในเร่ืองของคนปฏิบติังาน
จะต้องมีแนวคิดการปฏิบัติตัวในการปฏิบัติงาน และการพัฒนาตนเองอยู่เสมอ ดังนั้ น การปฏิบัติงานท่ีมี
ประสิทธิภาพควรมีลกัษณะ ดงัน้ี 1) ความฉับไว  2) ความถูกตอ้งแม่นย  า 3) ความรู้ 4) ประสบการณ์ 5) ความคิด
สร้างสรรค ์

3.3 งานวจิยัทีเ่กีย่วข้อง 
กนกอร รัตนพนัธ์ุ (2560) ไดศึ้กษาเร่ือง การศึกษาอิทธิพลของปัจจยัการจดัการทรัพยากรมนุษย ์ท่ีมีผล

ต่อความผูกพนัต่อองคก์ารของขา้ราชการกรมปศุสัตวท่ี์ปฏิบติังานในพ้ืนท่ีส านกังานปศุสัตวเ์ขต 3 ผลการศึกษา
พบวา่ การจดัการทรัพยากรมนุษยท่ี์มีอิทธิพลต่อความผูกพนัต่อองคก์ารของขา้ราชการกรมปศุสัตวท่ี์ปฏิบติังาน
ในพ้ืนท่ีส านักงานปศุสัตว ์เขต 3 อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 คือ ดา้นการประเมินผลการปฏิบติังาน 
ดา้นความปลอดภยัและสุขภาพ ดา้นการพฒันาทรัพยากรมนุษย ์   
 พิพรรธน์ พิเชฐศิรประภา และ ชุติมา นุตยะสกลุ (2561) ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการจดัการทรัพยากรมนุษยเ์พ่ือ
ความยัง่ยืนของชุมชน ต าบลบางสมัคร อ าเภอบางปะกง จังหวดัฉะเชิงเทรา ผลการวิจัยเชิงปริมาณ พบว่า                       
การพฒันาทรัพยากรมนุษย ์การพฒันาผูน้ าชุมชน การพฒันาเศรษฐกิจชุมชน การพฒันาทีมและกลุ่มชุมชน และ
ความยัง่ยืนของชุมชน มีความเฉล่ียโดยรวมอยู่ในระดับมาก และผลการวิเคราะห์ตวัแบบถดถอยพหุคูณกับ
ความสัมพนัธ์ของตัวแปรเพ่ือความยัง่ยืนของชุมชนมีร้อยละ 49.30 โดยพบว่าปัจจัยท่ีส่งผลต่อการจัดการ
ทรัพยากรมนุษยเ์พ่ือความยัง่ยืนของชุมชนคือ การพฒันาทรัพยากรมนุษย ์การพฒันาผูน้ าชุมชน การพฒันา
เศรษฐกิจชุมชน และการพฒันาทีมและกลุ่มชุมชน อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 และการวิเคราะห์ค่า
สหสัมพนัธ์ พบว่าความสัมพนัธ์ของปัจจัยท่ีส่งผลต่อการจัดการทรัพยากรมนุษยเ์พ่ือความยัง่ยืนของชุมชน                    
มีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนัส่วนการวิจยัเชิงคุณภาพ ศึกษากลุ่มผูใ้ห้ขอ้มูล จ านวน 18 คน ผลการศึกษาใน
ทิศทางเดียวกนั พบวา่ ควรใหค้วามส าคญักบัการพฒันาทรัพยากรมนุษย ์การพฒันาทีมและกลุ่มชุมชน การพฒันา
ผูน้ าชุมชน และการพฒันาเศรษฐกิจชุมชน ตามล าดบัท่ีจะส่งผลต่อความยัง่ยนืของชุมชน จึงมีความสอดคลอ้งกบั
งานวจิยัทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
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 3.4 กรอบแนวคดิในการวจิยั 
 

 
แผนภาพที ่1 กรอบแนวคิดในการวจิยั 

 
3.5 สมมตฐิานการวจิยั 

1. ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกนัมีความคิดเห็นต่อประสิทธิภาพการปฏิบติังานของพนกังานบริษทั 
แอล พี พี พรอพเพอร์ต้ี มาเนจเมนท ์จ ากดั จ าแนกตามปัจยัส่วนบุคคลไดแ้ก่ เพศ อาย ุระดบัการศึกษา ระยะในการท างาน 

2. ปัจจัยการจัดการทรัพยากรมนุษยส่์งผลต่อ ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานบริษทั               
แอล พี พี พรอพเพอร์ต้ี มาเนจเมนท ์จ ากดั 

 

4. วธีิด าเนินการวจัิย  
 4.1 แบบแผนการวจิยั  
 การศึกษาวิจัยเร่ือง ปัจจัยการจัดการทรัพยากรมนุษย์ท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ
พนักงาน บริษทั แอล พี พี พรอพเพอร์ต้ี มาเนจเมนท์ จ ากัด เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research)                                    
มีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาปัจจยัการจดัการทรัพยากรมนุษยท่ี์ส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบติังานของพนกังาน 
บริษทั แอล พี พี พรอพเพอร์ต้ี มาเนจเมนท ์จ ากดั 
       4.2 ประชากรและตวัอย่าง 
 ประชากรท่ีใช้ในการศึกษาวิจัยคร้ังน้ี ได้แก่ จ านวนพนักงานของบริษัท แอล พี พี พรอพเพอร์ต้ี                   
มาเนจเมนท ์จ ากดั ท่ีปฏิบติังานอยูใ่นปัจจุบนัจ านวน 1,170 คน (บริษทั แอล พี พี พรอพเพอร์ต้ี มาเนจเมนท ์จ ากดั) 
ขอ้มูล ณ วนัท่ี 1 มกราคมคม 2564) กลุ่มตวัอยา่ง พนกังานของบริษทั แอล พี พี พรอพเพอร์ต้ี มาเนจเมนท์ จ ากดั 
กรุงเทพมหานคร จ านวน  298  คน 
       4.3 เคร่ืองมือวจิยั 
 ในการศึกษาวิจยัเร่ือง ปัจจัยการจดัการทรัพยากรมนุษยท่ี์ส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบติังานของ
พนักงาน บริษทั แอล พี พี พรอพเพอร์ต้ี มาเนจเมนท์ จ ากัด เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research)             
ผูศึ้กษาวิจัยได้ใช้แบบสอบถามในการเก็บรวบรวมข้อมูลซ่ึงเป็นแบบสอบถามแบบปลายเปิด (Closed-end 
Questionnaire) และแบบสอบถามเก่ียวกับขอ้เสนอแนะ ซ่ึงเป็นลกัษณะค าถามปลายเปิด โดยแบ่งออกเป็น 4 ตอนดงัน้ี            
ตอนท่ี 1 แบบสอบถามเก่ียวกบัปัจจยัส่วนบุคคลของกลุ่มตวัอย่าง ตอนท่ี 2 แบบสอบถามการจดัการทรัพยากร
มนุษยข์องพนกังานบริษทั แอล พี พี พรอพเพอร์ต้ี มาเนจเมนท ์จ ากดั ตอนท่ี 3 แบบสอบถามเก่ียวกบัประสิทธิภาพ
ของพนกังานบริษทั แอล พี พี พรอพเพอร์ต้ี มาเนจเมนท ์จ ากดั  ตอนท่ี 4 เป็นขอ้ค าถามปลายเปิด 
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      4.4 การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
  4.4.1 แหล่งขอ้มูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ได้จากการศึกษาคน้ควา้จากขอ้มูลท่ีมีผูว้ิจัยได้ท า               
การรวบรวมจาก ต ารา บทความ สารนิพนธ์ วทิยานิพนธ์ และรายงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
  4.4.2 แหล่งขอ้มูลปฐมภูมิ (Primary Data) โดยใชแ้บบสอบถามเพ่ือเก็บขอ้มูลกลุ่มตวัอยา่งทั้งหมด
จ านวน 298 คน  
       4.5 สถิตทิีใ่ช้ในการวจิยั 
       4.5.1 ถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics)  
   4.5.1.1 เพ่ือบรรยายขอ้มูลเก่ียวกบัปัจจยัส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม เพศ อายุ ระดบั
การศึกษา ระยะเวลาการท างาน โดยใชก้ารแจกแจงความถ่ี และค่าร้อยละ 
   4.5.1.2  ความคิดเห็นเก่ียวกบัการจดัการทรัพยากรมนุษยแ์ละระดบัประสิทธิภาพการปฏิบติังาน
ของพนกังาน บริษทั แอล พี พี พรอพเพอร์ต้ี มาเนจเมนท ์จ ากดั 
      4.5.2  สถิติเชิงอา้งอิง (Inferential Statistics) เพื่อทดสอบปัจจยั  
                 4.5.2.1 การวเิคราะห์ถดถอยพหุคูณ (Multiple Linear Regression Analysis)  
 

5. ผลการวจัิย 
 การวิจยัเร่ือง “ปัจจยัการจดัการทรัพยากรมนุษยท่ี์ส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบติังานของพนกังาน 
บริษทั แอล พี พี พรอพเพอร์ต้ี มาเนจเมนท ์จ ากดั” มีผลการวจิยัดงัน้ี 
 

ตารางที ่1  การวเิคราะห์ขอ้มูลระดบัปัจจยัการจดัการทรัพยากรมนุษยข์องบริษทั แอล พี พี พรอพเพอร์ต้ี                   
มาเนจเมนท ์จ ากดั โดยภาพรวม 

การจดัการทรัพยากรมนุษย ์  x̅ S.D. แปลผล  
1. ดา้นการวางแผนทรัพยากรมนุษย ์ 4.16 0.47 มาก  
2. ดา้นการสรรหาบุคลากร 3.93 0.53 มาก  
3. ดา้นการคดัเลือก 4.15 0.45 มาก  
4. ดา้นการฝึกอบรมและการพฒันา 4.09 0.49 มาก  
5. ดา้นค่าตอบแทนและผลประโยชน์อ่ืน 
6. ดา้นความปลอดภยัและสุขภาพ 
7. ดา้นพนกังานและแรงงานสัมพนัธ์ 
8. ดา้นการประเมินผลการปฏิบติังาน 

4.00 
4.09 
4.15 
4.01 

0.50 
0.47 
0.50 
0.44 

มาก 
มาก 
มาก 
มาก 

รวม 4.07 0.33 มาก  

  
จากตารางท่ี 1 ระดบัการจดัการทรัพยากรมนุษยข์องบริษทั แอล พี พี พรอพเพอร์ต้ี มาเนจเมนท์ จ ากดั 

โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก พบวา่ในภาพรวมอยูร่ะดบัมาก (x̅= 4.07, S.D. = 0.33) เม่ือพิจารณารายดา้น พบวา่ดา้น
การวางแผนทรัพยากรมนุษย ์อยู่ในระดบัมาก (x̅= 4.16, S.D. = 0.47) รองลงมาคือ ด้านพนักงานและแรงงาน
สัมพนัธ์ อยู่ในระดบัมาก (x̅= 4.15, S.D. = 0.50)  และน้อยท่ีสุด คือ ด้านการสรรหาบุคลากร อยู่ในระดบัมาก                  
(x̅= 3.93, S.D. = 0.53 
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ตอนท่ี 2 ระดบัประสิทธิภาพการปฏิบติังานของพนกังานบริษทั แอล พี พี พรอพเพอร์ต้ี มาเนจเมนท์ 
จ ากดั โดยภาพรวม พบวา่ ระดบัประสิทธิภาพการปฏิบติังานของบริษทั แอล พี พี พรอพเพอร์ต้ี มาเนจเมนท ์จ ากดั 
โดยรวม อยู่ในระดบัมาก (x̅= 4.12, S.D. = 0.32) เม่ือพิจารณารายดา้น พบว่า ดา้นปริมาณงาน อยู่ในระดบัมาก                
(x̅= 4.20, S.D. = 0.43) รองลงมาคือ ด้านคุณภาพของงาน (x̅= 4.12, S.D. = 0.46) และน้อยท่ีสุด คือ ด้านเวลา                 
อยูใ่นระดบัมาก (x̅= 4.10, S.D. = 0.41) 

ตอนท่ี 3 ปัจจยัการจดัการทรัพยากรมนุษยท่ี์ส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบติังานของพนกังาน บริษทั 
แอล พี พี พรอพเพอร์ต้ี มาเนจเมนท ์จ ากดั พบวา่ 

3.1 ความคิดเห็นเก่ียวกบัการจดัการทรัพยากรมนุษยข์องบริษทั แอล พี พี พรอพเพอร์ต้ี มาเนจเมนท ์
จ ากดั ไดแ้ก่ ดา้นคุณภาพของงาน โดยภาพรวม ซ่ึงตวัแปรปัจจยัการจดัการทรัพยากรมนุษท่ี์ส่งผลต่อประสิทธิภาพ
การปฏิบติังานของพนักงานบริษทั แอล พี พี พรอพเพอร์ต้ี มาเนจเมนท์ จ ากดั เป็นตวัแปรท่ีสามารถพยากรณ์
อธิบายความแปรปรวนของประสิทธิภาพการปฏิบติังานของพนกังานบริษทั แอล พี พี พรอพเพอร์ต้ี มาเนจเมนท ์
จ ากดั ไดร้้อยละ 4.53 (R2 = 0.453) ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นเก่ียวกบั การจดัการทรัพยากรมนุษยท่ี์ส่งผลต่อ
ประสิทธิภาพการปฏิบติังานของพนกังานบริษทั แอล พี พี พรอพเพอร์ต้ี มาเนจเมนท ์จ ากดั ดา้นคุณภาพของงาน 
โดยภาพรวม พบวา่ ดา้นการวางแผนทรัพยากรมนุษย ์และดา้นความปลอดภยัและสุขภาพ ส่งผลต่อคุณภาพของ
งาน อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ส่วนดา้นการฝึกอบรมและการพฒันา ดา้นการสรรหาบุคลากร และ               
ดา้นการประเมินผลการปฏิบติังาน ส่งผลต่อคุณภาพของงาน อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ี  ระดบั .01 ส่วนดา้น              
การคดัเลือก ดา้นค่าตอบแทนและผลประโยชน์อ่ืน และพนกังานและแรงงานสัมพนัธ์ ไม่ส่งผลต่อดา้นคุณภาพ
ของงาน 

3.2 ความคิดเห็นเก่ียวกบัการจดัการทรัพยากรมนุษยข์องบริษทั แอล พี พีพรอพเพอร์ต้ี มาเนจเมนท ์
จ ากดั ไดแ้ก่ ดา้นปริมาณงาน โดยภาพรวม ซ่ึงตวัแปรปัจจยัการจดัการทรัพยากรมนุษท่ี์ส่งผลต่อประสิทธิภาพ              
การปฏิบติังานของพนักงานบริษทั แอล พี พี พรอพเพอร์ต้ี มาเนจเมนท์ จ ากดั เป็นตวัแปรท่ีสามารถพยากรณ์
อธิบายความแปรปรวนของประสิทธิภาพการปฏิบติังานของพนกังานบริษทั แอล พี พี พรอพเพอร์ต้ี มาเนจเมนท ์
จ ากดั ไดร้้อยละ 3.11 (R2 = 0.311) พบวา่ ผลการวเิคราะห์ความคิดเห็นเก่ียวกบั การจดัการทรัพยากรมนุษยท่ี์ส่งผล
ต่อประสิทธิภาพการปฏิบติังานของพนกังานบริษทั แอล พี พี พรอพเพอร์ต้ี มาเนจเมนท์ จ ากดั ดา้นปริมาณงาน 
โดยภาพรวม พบวา่ การสรรหาบุคลากร ดา้นความปลอดภยัและสุขภาพ และการประเมินผลการปฏิบติังานส่งผล
ต่อคุณภาพของงาน อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ส่วนพนกังานและแรงงานสัมพนัธ์ส่งผลต่อคุณภาพของ
งาน อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ี  ระดับ .01 ส่วนการวางแผนทรัพยากรมนุษย ์การคดัเลือก การฝึกอบรมและ                
การพฒันา และค่าตอบแทนและผลประโยชน์อ่ืนไม่ส่งผลต่อดา้นคุณภาพของงาน   

3.3 ความคิดเห็นเก่ียวกบัการจดัการทรัพยากรมนุษยข์องบริษทั แอล พี พีพรอพเพอร์ต้ี มาเนจเมนท ์
จ ากัด ได้แก่ ด้านเวลา โดยภาพรวม ซ่ึงตัวแปรปัจจัยการจัดการทรัพยากรมนุษ์ท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพ                          
การปฏิบติังานของพนักงานบริษทั แอล พี พี พรอพเพอร์ต้ี มาเนจเมนท์ จ ากดั เป็นตวัแปรท่ีสามารถพยากรณ์
อธิบายความแปรปรวนของประสิทธิภาพของพนกังานบริษทั แอล พี พี พรอพเพอร์ต้ี มาเนจเมนท ์จ ากดัไดร้้อยละ 
25.70 (R2 = 0.257) พบว่า ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นเก่ียวกับ การจัดการทรัพยากรมนุษย์ท่ี ส่งผลต่อ
ประสิทธิภาพการปฏิบติังานของพนกังานบริษทั แอล พี พี พรอพเพอร์ต้ี มาเนจเมนท ์จ ากดั ดา้นเวลา โดยภาพรวม 
พบวา่ การวางแผนทรัพยากรมนุษย ์การสรรหาบุคลากร และการฝึกอบรมและการพฒันาส่งผลต่อคุณภาพของงาน 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ส่วนความปลอดภัยและสุขภาพ พนักงานและแรงงานสัมพนัธ์ และ                
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การประเมินผลการปฏิบติังานส่งผลต่อคุณภาพของงาน อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี  ระดบั .01 ส่วนการคดัเลือก 
และค่าตอบแทนและผลประโยชน์อ่ืนไม่ส่งผลต่อดา้นคุณภาพของงาน  

3.4 ความคิดเห็นเก่ียวกบัการจดัการทรัพยากรมนุษยข์องบริษทั แอล พี พี พรอพเพอร์ต้ี มาเนจเมนท ์
จ ากัด ได้แก่ ด้านค่าใช้จ่าย โดยภาพรวม ซ่ึงตวัแปรปัจจัยการจดัการทรัพยากรมนุษ์ท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพ                       
การปฏิบติังานของพนักงานบริษทั แอล พี พี พรอพเพอร์ต้ี มาเนจเมนท์ จ ากดั เป็นตวัแปรท่ีสามารถพยากรณ์
อธิบายความแปรปรวนของประสิทธิภาพการปฏิบติังานของพนกังานบริษทั แอล พี พี พรอพเพอร์ต้ี มาเนจเมนท ์
จ ากดั ไดร้้อยละ 28.40 (R2 = 0.284) พบว่า ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นเก่ียวกบั การจดัการทรัพยากรมนุษยท่ี์
ส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบติังานของพนกังานบริษทั แอล พี พี พรอพเพอร์ต้ี มาเนจเมนท ์จ ากดั ดา้นค่าใชจ่้าย 
โดยภาพรวม พบวา่ การสรรหาบุคลากร ความปลอดภยัและสุขภาพ และพนกังานและแรงงานสัมพนัธ์ส่งผลต่อ
คุณภาพของงาน อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดับ .05  ส่วนการวางแผนทรัพยากรมนุษย ์การคดัเลือก และ                    
การฝึกอบรมและการพฒันาส่งผลต่อคุณภาพของงาน อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 ส่วนค่าตอบแทนและ
ผลประโยชน์อ่ืน และการประเมินผลการปฏิบติังานไม่ส่งผลต่อดา้นคุณภาพของงาน 

 

6. อภิปรายผล  
 ผลการวจิยัเร่ือง “ปัจจยัการจดัการทรัพยากรมนุษยท่ี์ส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบติังานของพนกังาน 
บริษทั แอล พี พี พรอพเพอร์ต้ี มาเนจเมนท ์จ ากดั” สามารถอภิปรายผลไดด้งัน้ี 

ระดบัปัจจยัการจดัการทรัพยากรมนุษยข์องบริษทั แอล พี  พี พรอพเพอร์ต้ี มาเนจเมนท์ จ ากดั พบว่า 
ระดบัการจดัการทรัพยากรมนุษยข์องบริษทั แอล พี พี พรอพเพอร์ต้ี มาเนจเมนท ์จ ากดั โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก 
เม่ือพิจารณารายด้าน พบว่าด้านการวางแผนทรัพยากรมนุษย ์อยู่ในระดับมาก ทั้ งน้ีเพราะ ด้านการวางแผน
ทรัพยากรมนุษยข์องบริษทั บริษทั แอล พี พี พรอพเพอร์ต้ี มาเนจเมนท ์จ ากดั  มีการวางแผนใหฝึ้กอบรมพนกังาน
ก่อนก่อนเร่ิมงานทุกคร้ัง สอดคล้องกับแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยจากการวิจัยเ ร่ือง  ประสิทธิภาพใน                           
การปฏิบติังานบริษทั แอล พี พี พรอพเพอร์ต้ี มาเนจเมนท ์จ ากดั  ท่ีไดจ้ากขอ้มูลเชิงปริมาณ จ านวน 4 ดา้น ไดแ้ก่ 
1) ดา้นคุณภาพของงาน  2) ดา้นปริมาณงาน 3) ดา้นเวลา  4) ดา้นค่าใชจ่้าย ผลการวิจยั สอดคลอ้งกบัแนวคิดของ 
ลักษณชัย ธนะวังน้อย (2554) ได้ท าการวิจัยเ ร่ืองความสัมพันธ์ระหว่างการจัดการทรัพยากรมนุษย์กับ
ประสิทธิภาพ การปฏิบติังานของพนกังานเครือเบทาโกร ผลการวิจยัพบวา่ความคิดเห็นดา้นการจดัการทรัพยากร
มนุษยข์องเครือ เบทาโกร 7 ดา้นพบว่า (1) ดา้นการวางแผนทรัพยากรมนุษยมี์ความสัมพนัธ์กบัประสิทธิภาพ              
การปฏิบติังานอยา่งมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั.05 ทุกดา้น (2) ดา้นการสรรหา และคดัเลือกทรัพยากรมนุษยมี์
ความสัมพนัธ์กบัประสิทธิภาพการปฏิบติังานอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ในดา้นปริมาณงานเพียงดา้น
เดียว (3) ดา้นการฝึกอบรม และการพฒันามีความสัมพนัธ์กบัประสิทธิภาพการปฏิบติังานอยา่งมีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั 0.05 ในดา้นปริมาณงาน และเวลาในการปฏิบติังาน (4) ดา้นค่าตอบแทน และผลประโยชน์อ่ืนมี
ความสัมพนัธ์กับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ในด้านปริมาณงาน และ
คุณภาพงาน (5) ดา้นความปลอดภยั และสุขภาพมีความสัมพนัธ์กบประสิทธิภาพการปฏิบติังานอยา่งมีนยัส าคญั
ทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ในด้านเวลาในการท างาน (6) ด้านพนักงานและแรงงานสัมพนัธ์มีความสัมพนัธ์กับ
ประสิทธิภาพการปฏิบติังานอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ในดา้นปริมาณงาน และคุณภาพงาน (7) ดา้น
การประเมินผลการปฏิบติังานมีความสัมพนัธ์กบัประสิทธิภาพการปฏิบติังานอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
0.05 ในดา้นเวลาในการท างานเพียงดา้นเดียว และระหว่างการจดัการทรัพยากรมนุษย ์7 ดา้นกบัประสิทธิภาพ                   
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การปฏิบติังานดา้นค่าใชจ่้ายโดยรวมอยใูนระดบัต ่าทั้งในทิศทางบวก และทิศทางลบ และไม่มีความสัมพนัธ์กบั
ประสิทธิภาพการปฏิบติังานดา้นค่าใชจ่้ายแสดงว่าการจดัการทรัพยากรมนุษยท์ั้ง 7 ดา้น ไม่มีความสัมพนัธ์กบั
ประสิทธิภาพการปฏิบติังานดา้นค่าใชจ่้ายทั้งทางบวกและทางลบ 2. ดา้นคุณภาพของงาน การปฏิบติังานตามแผน
ท่ีองคก์รวางไวเ้พ่ือคุณภาพของงานหรือผลงานท่ีออกมาและความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัขั้นตอนในการปฏิบติังาน
ท าใหผ้ลงานออกมามีคุณภาพดีไม่มีขอ้บกพร่อง เขา้ใจเก่ียวกบัขั้นตอนในการปฏิบติังานเพ่ือใหไ้ดง้านท่ีมีคุณภาพ 
ตลอดจนมีจิตส านึกในการค านึงถึงคุณภาพของงานหรือผลงานท่ีจะส่งผลถึงภาพลกัษณ์ขององคก์ร สอดคลอ้งกบั
แนวคิดของวนัวิสา จงรักษ์ (2558) ได้ท าการวิจัยเร่ือง กระบวนการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษยท่ี์มีผลต่อ
ประสิทธิภาพการปฏิบติังานของอุตสาหกรรมถ่านหินในประเทศอินโดนีเซียโดยผลการวิจยัพบว่าความคิดเห็น
ดา้นการจดัการทรัพยากรมนุษยท์ั้ง 6 ดา้นซ่ึงประกอบดว้ย (1) การวิเคราะห์งานมีความสัมพนัธ์กบประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงานอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 (2) การวางแผนทรัพยากรมนุษย์การวิเคราะห์งาน                             
มีความสัมพนัธ์กับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 (3) การสรรหา และ                    
การคดัเลือกการวิเคราะห์งานมีความสัมพนัธ์กบัประสิทธิภาพการปฏิบติังานอยางมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
0.01 (4) การพฒันา และฝึกอบรมมีการวิเคราะห์งานมีความสัมพนัธ์กับประสิทธิภาพการปฏิบติังาน มีระดับ
ความสัมพนัธ์กันต ่ามาก และไม่มีนัยส าคญัทางสถิต (5) การธ ารงรักษาทรัพยากรมนุษยมี์ความสัมพนัธ์กับ
ประสิทธิภาพการปฏิบติังาน มีระดับความสัมพนัธ์กนัต ่ามาก และไม่มีนัยส าคญัทางสถิต (6) การประเมินผล              
การปฏิบติังานมีความสัมพนัธ์กบัประสิทธิภาพการปฏิบติังานมีระดบัความสัมพนัธ์กนต ่ามาก และไม่มีนยัส าคญั
ทางสถิต 3. ดา้นค่าใชจ่้าย มีการวางแผนในการปฏิบติังานท่ีสามารถลดค่าใชจ่้ายโดยค านึงถึงทรัพยากรต่างๆ                 
ท่ีองคก์ารตอ้งจ่ายเป็นตน้ทุนอยูต่ลอดเวลาตลอดจนค านึงถึงการใชท้รัพยากรหรืออุปกรณ์ต่างๆ ขององคก์ารใน
การปฏิบติังานอยา่งประหยดั  

ระดบัประสิทธิภาพการปฏิบติังานของพนกังานบริษทั แอล พี พี พรอพเพอร์ต้ี มาเนจเมนท ์จ ากดั พบวา่ 
ระดบัประสิทธิภาพการปฏิบติังานของบริษทั แอล พี พี พรอพเพอร์ต้ี มาเนจเมนท ์จ ากดั โดยรวม อยูใ่นระดบัมาก 
เม่ือพิจารณารายดา้น พบวา่ ดา้นปริมาณงาน อยูใ่นระดบัมาก รองลงมาคือ ดา้นคุณภาพของงาน และนอ้ยท่ีสุด คือ 
ดา้นเวลา อยู่ในระดบัมาก ทั้งน้ีเพราะ พนักงานบริษทั แอล พี พี พรอพเพอร์ต้ี มาเนจเมนท์ จ ากดั  มี เพศ อายุ 
การศึกษา และประสบการณ์ท างานท่ีแตกต่างกนัจึงส่งผลในดา้นประสิทธิภาพท่ีแตกต่างกนัไป สอดคลอ้งกบั
แนวคิด ทฤษฎี และงานวจิยั ปริศนา พิมพา (2559) ไดท้ าการวจิยัเร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบติังาน
ของ บุคลากรองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตอ าเภอธาตุพนม จังหวดันครพนม มีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษา
ประสิทธิภาพการปฏิบติังานของบุคลากรปัจจยท่ีัมีผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบติังานของบุคลากรองคก์รปกครอง
ส่วนทอง้ถ่ินในเขตอ าเภอธาตุพนม จงัหวดันครพนม และขอ้เสนอแนะศึกษาจากกลุ่มตวัอย่างท่ีเป็นบุคลากรท่ี
ปฏิบติังานอยูใ่นองคก์รปกครองส่วนทอง้ถ่ินในเขตอ าเภอธาตุพนม จงัหวดันครพนม  
 ปัจจยัการจดัการทรัพยากรมนุษยท่ี์ส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบติังานของพนกังาน บริษทั แอล พี พี 
พรอพเพอร์ต้ี มาเนจเมนท ์จ ากดั พบวา่การจดัการทรัพยากรมนุษยข์องบริษทั แอล พี พี พรอพเพอร์ต้ี มาเนจเมนท ์
จ ากดั ไดแ้ก่ ดา้นคุณภาพของงาน โดยภาพรวม ซ่ึงตวัแปรปัจจยัการจดัการทรัพยากรมนุษท่ี์ส่งผลต่อประสิทธิภาพ
การปฏิบติังานของพนักงานบริษทั แอล พี พี พรอพเพอร์ต้ี มาเนจเมนท์ จ ากดั เป็นตวัแปรท่ีสามารถพยากรณ์
อธิบายความแปรปรวนของประสิทธิภาพการปฏิบติังานของพนกังานบริษทั แอล พี พี พรอพเพอร์ต้ี มาเนจเมนท ์
จ ากดั ไดร้้อยละ 4.53 (R2 = 0.453) สอดคลอ้งกบัแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัปริศนา พิมพา (2559) ไดท้ าการวจิยั
เร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบติังานของ บุคลากรองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตอ าเภอธาตุพนม 
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จงัหวดันครพนม มีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาประสิทธิภาพการปฏิบติังานของบุคลากรปัจจยท่ีัมีผลต่อประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงานของบุคลากรองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตอ าเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม และ
ขอ้เสนอแนะศึกษาจากกลุ่มตวัอย่างท่ีเป็นบุคลากรท่ีปฏิบติังานอยู่ในองคก์รปกครองส่วนทอง้ถ่ินในเขตอ าเภอ
ธาตุพนม จงัหวดันครพนม โดยรวมและรายดา้นอยู่ในระดบัมาก ปัจจยัท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบติังาน             
ของบุคลากรองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตอ าเภอธาตุพนม จงัหวดันครพนม อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั .01  
 

7. ข้อเสนอแนะ 
 7.1 ข้อเสนอแนะในการน าผลวจิยัไปใช้ 

1. บริษทั แอล พี พี  พรอพเพอร์ต้ี มาเนจเมนท์ จ ากดัควรการจดัการทรัพยากรมนุษยใ์ห้มากข้ึน
ได้แก่ ด้านการวางแผนทรัพยากรมนุษย์ ด้านการสรรหาบุคลากร ด้านการคัดเลือก ด้านการฝึกอบรมและ                      
การพฒันา ด้านค่าตอบแทนและผลประโยชน์อ่ืน ด้านความปลอดภยัและสุขภาพ ด้านพนักงานและแรงงาน
สัมพนัธ์ ดา้นการประเมินผลการปฏิบติังาน ท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพของพนกังานบริษทั แอล พี พี พรอพเพอร์ต้ี 
มาเนจเมนท ์จ ากดั  

7.2 ข้อเสนอแนะในการวจิยัคร้ังต่อไป 
1. ควรมีการวิจัยเก่ียวกับตัวแปร และปัจจัยอ่ืนๆ ท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพของพนักงานบริษัท                  

แอล พี พี พรอพเพอร์ต้ี มาเนจเมนท์ จ ากดัเช่น ลกัษณะขององคก์ร  สภาพแวดลอ้มการท างาน การเขา้ถึงบริการ
ดา้นสวสัดิการ  ส่ิงอ านวยความสะดวกแก่ในการท างาน  ซ่ึงสามารถน าขอ้มูลดงักล่าว มาเป็นแนวทางในการจดัท า
แผนงานใหต้รงปัญหา 
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จงัหวดัปทุมธานี จ าแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล ผูว้จิยัไดด้ าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่งเป็นผูสู้งอายุ
ในเขตเทศบาลต าบลหลกัหก อ าเภอเมือง จงัหวดัปทุมธานี จากทั้งหมด 7 หมู่บา้น มีจ านวน 4,102 คน ไดก้ าหนดขนาด
ตวัอยา่งโดยใชสู้ตรของทาโร่ ยามาเน่ ไดจ้ านวน 365 ตวัอยา่ง ใชก้ารสุ่มตวัอยา่งแบบหลายขั้นตอน เคร่ืองมือท่ีใช้
ในการวิจยั ไดแ้ก่ แบบสอบถาม สถิติท่ีใชใ้นงานวิจยั ไดแ้ก่ ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ียเลขคณิต และส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐานการทดสอบที วเิคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว และการทดสอบรายคู่โดยวธีิทดสอบเชฟเฟ่ 
 ผลการวจิยั พบวา่ 1) ผลการวเิคราะห์ระดบัคุณภาพชีวติของผูสู้งอายใุนเขตเทศบาลต าบลหลกัหก อ าเภอ
เมือง จงัหวดัปทุมธานี โดยภาพรวมอยู่ในระดบัปานกลาง ( = 3.17, S.D. = 0.581) เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น 
พบว่า ดา้นร่างกาย อยู่ในระดบัปานกลาง ( = 3.39, S.D. = 0.848) รองลงมาคือ ดา้นส่ิงแวดลอ้ม อยู่ในระดบั   
ปานกลาง (  = 3.21, S.D. = 0.699) ดา้นความสมัพนัธ์ทางสงัคม อยูใ่นระดบัปานกลาง ( = 3.18, S.D. = 0.662) 
และนอ้ยท่ีสุดคือ ดา้นจิตใจ อยูใ่นระดบัปานกลาง (  = 2.90, S.D. = 0.610) 2) ผลการทดสอบสมมติฐานคุณภาพ
ชีวิตของผูสู้งอายใุนเขตเทศบาลต าบลหลกัหก อ าเภอเมือง จงัหวดัปทุมธานี จ าแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ 
อาย ุระดบัการศึกษา สถานภาพสมรส ท่ีมาของรายไดห้ลกั และโรคประจ าตวั พบวา่ มีความแตกต่างกนัอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.1 และ .05 ส่วนเพศ และลกัษณะการอยูอ่าศยั พบวา่ ไม่มีความแตกต่างกนั 
 

ค าส าคญั: คุณภาพชีวติ, ผูสู้งอาย,ุ เทศบาลต าบลหลกัหก 
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ABSTRACT 
 This research study was conducted to:  1)  study the quality of life of elderly people living in Lak Hok, 
Muang, Pathum Thani and 2)  compare the quality of life of elderly people living in Lak Hok, Muang,              
Pathum Thani classified by their personal factors.   The total population of elderly people in seven subdistricts 
were 4102, and 365 were randomly selected to participate in this study using Taro Yamane’s formula.  The multi-
stage sampling was also used in the random sampling process.   An instrument used to collect the data of this 
study was a questionnaire.  Descriptive statistics used to analyze the data included the frequencies of different 
responses, percentages, mean, and the Standard Deviations test.  A one-way analysis of variance (ANOVA) and 
the Scheffe’s method were also used to analyze the data. 
 It was found from the data analysis that: 1) the quality of life of elderly people ling in Lak Hok, Muang, 
Pathum Thani was at the average level (  = 3.17, S.D. = 0.581).  When analyzing each category of the quality 
of life, it was found that the physical condition (  = 3.39, S.D. = 0.848) , environmental condition (  = 3.21,                 
S.D. = 0.699), social relationship (  = 3.18, S.D. = 0.662), and metal condition of the participants (  = 2.90,               
S.D. = 0.610) was at the average, respectively. 2) Based on the classification of the participants’ personal factors, 
it was found that there was a statistically significant difference between age, educational level, marital status, 
main income, and personal illness at a significance level .01 of 05.  However, the data analysis that there was not 
a statistically significant difference between gender and living condition of the participants.  
 
Keywords: Quality of Life, Elderly People, Lak Hok Subdistrict Municipality   
 

1. ความส าคัญและทีม่าของปัญหาวจัิย 
 การเปล่ียนแปลงโครงสร้างประชากรเขา้สู่สังคมผูสู้งอายุก าลงัเป็นประเด็นท่ีหลายประเทศทัว่โลกให้
ความส าคญัและน ามาซ่ึงความทา้ทายในหลายมิติ ทั้งการลดลงของจ านวนแรงงานท่ีอาจส่งผลต่อการขยายตวัทาง
เศรษฐกิจ การสร้างความมัน่คงทางการเงินหลงัวยัเกษียณ ตลอดจนการพฒันาคุณภาพชีวิตของผูสู้งอายุลว้นแต่
จ าเป็นตอ้งมีมาตรการและการเตรียมพร้อมเพ่ือรับมือกบัการเปล่ียนแปลงอยา่งรอบดา้น การเพ่ิมข้ึนของสัดส่วน
ผูสู้งอายนุั้นท าใหเ้กิดปัญหาต่างๆ มากมายใหก้บัภาครัฐหรือหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งในการดูแลสุขภาพ ค่าใชจ่้ายใน
การยงัชีพ และการดูแลเก่ียวกบัการอยูอ่าศยัท่ีเหมาะสม การแบกรับภาระของบุตรหลานซ่ึงเป็นวยัท างานท่ีมีต่อ
ผูสู้งอายุในสัดส่วนท่ีไม่สมดุล ประกอบกบัรูปแบบของครอบครัวในสังคมไทยไดเ้ปล่ียนแปลงจากครอบครัว
ใหญ่มาเป็นครอบครัวเลก็ ผูอ้ยูใ่นวยัแรงงานตอ้งรับภาระมากข้ึนในการเล้ียงดูผูสู้งอาย ุการท่ีผูสู้งอายจุะมีคุณภาพ
ชีวิตท่ีดีได้นั้ น ไม่ได้ข้ึนอยู่กับองค์ประกอบใดเพียงอย่างเดียว แต่ข้ึนอยู่กับหลายๆ องค์ประกอบด้วยกัน 
ความส าคญัของผูสู้งอายจึุงไม่ไดข้ึ้นอยูก่บัการเปล่ียนแปลงโครงสร้างประชากรท่ีเพ่ิมข้ึนของจ านวนผูสู้งอายุและ
การมีอายยุนืยาวข้ึน แต่ความส าคญัของประเด็นผูสู้งอายยุงัข้ึนอยูก่บัคุณภาพชีวติผูสู้งอายแุละการดูแลผูสู้งอายใุห้
มีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน และการจดัระบบบริการทางการแพทยแ์ละสาธารณสุขเพ่ือรองรับปัญหาผูสู้งอาย ุตลอดจน
การจดับริการขั้นพ้ืนฐานทางสังคม การดูแลป้องกนัรักษาสุขภาพอนามยั การศึกษาความมัน่คงของรายไดเ้หล่าน้ี 
ควรจดับริการให้เกิดข้ึนในครอบครัวและชุมชนเพ่ือเสริมสร้างคุณภาพชีวิตท่ีดีให้กบัผูสู้งอายจุนเป็นเร่ืองส าคญั
และใหบ้ริการขั้นพ้ืนฐานท่ีผูสู้งอายคุวรไดรั้บ (ฐากรู หอมกล่ิน, 2560) 
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 จากความส าคญัท่ีกล่าวมา ท าใหผู้ว้จิยัสนใจศึกษาคุณภาพชีวติของผูสู้งอายุในเขตเทศบาลต าบลหลกัหก 
อ าเภอเมือง จงัหวดัปทุมธานี ท่ีมีหลายมิติ ทั้งดา้นเศรษฐกิจ สังคม และสุขภาพ เพ่ือเป็นแนวทางใหผู้เ้ก่ียวขอ้งใน
ด้านการพฒันาคุณภาพชีวิตผูสู้งอายุ และใช้เป็นขอ้มูลในการวางแนวทางในการดูแลช่วยเหลือผูสู้งอายุให้มี
คุณภาพชีวติความเป็นอยูท่ี่ดีข้ึน อีกทั้งท าใหห้น่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งสามารถก าหนดนโยบายเพ่ือพฒันาคุณภาพชีวิต
ของผูสู้งอายท่ีุใหดี้ยิง่ข้ึนต่อไป 

 

2. วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

 1)  เพื่อศึกษาระดบัคุณภาพชีวติของผูสู้งอายใุนเขตเทศบาลต าบลหลกัหก อ าเภอเมือง จงัหวดัปทุมธานี 
 2) เพื่อเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตของผูสู้งอายใุนเขตเทศบาลต าบลหลกัหก อ าเภอเมือง จงัหวดัปทุมธานี 
จ าแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อาย ุระดบัการศึกษา สถานภาพสมรส ท่ีมาของรายไดห้ลกั โรคประจ าตวั 
และลกัษณะการอยูอ่าศยั  

 

3. เอกสารและงานวจัิยทีเ่กี่ยวข้อง 
 3.1 แนวคดิ ทฤษฎแีละงานวจิยัทีเ่กีย่วข้อง 
 สุวฒัน์ มหตันิรันดร์กลุ; และคณะ (2540) ไดแ้ปลและพฒันาเคร่ืองช้ีวดัคุณภาพชีวติชุดยอ่ฉบบัภาษาไทย 
(WHOQO-BRE-THAI. 1997) จากเคร่ืองช้ีวดัคุณภาพชีวิตชุดย่อขององค์การอนามัยโลกฉบับภาษาอังกฤษ 
แบ่งเป็น 4 ดา้น คือ 
  1.  ด้านสุขภาพกาย (Physical domain) คือ การรับรู้สภาพทางร่างกายของบุคคล ซ่ึงมีผลต่อ
ชีวติประจ าวนั มี 7 ตวัช้ีวดั ไดแ้ก่ 
   1.  ความเจ็บปวดและความไม่สบาย  
   2.  ก าลงัวงัชาและความเหน่ือยลา้ 
   3.  การนอนหลบัพกัผอ่น 
   4.  การเคล่ือนไหว  
   5.  การด าเนินชีวติประจ าวนั 
   6.  การใชย้าหรือการรักษา  
   7.  ความสามารถในการท างาน 
  2.  ดา้นจิตใจ (Physical domain) คือ การรับรู้สภาพทางจิตใจของตนเอง มี 6 ตวัช้ีวดั ไดแ้ก่  
   1.  ความรู้สึกในดา้นดี  
   2.  การคิดการเรียนรู้ ความจ าและสมาธิ  
   3.  การนบัถือตนเอง 
    4.  ภาพลกัษณ์และรูปร่าง 
    5.  ความรู้สึกในทางท่ีไม่ดี 
   6.  จิตวญิญาณ ศาสนาและความเช่ือส่วนบุคคล  
  3.  ดา้นสมัพนัธภาพทางสงัคม (Social relationships) คือ การรับรู้เร่ืองความสมัพนัธ์ของตนเองกบั
บุคคลอ่ืน มี 3 ตวัช้ีวดั ไดแ้ก่  
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   1.  สมัพนัธภาพทางสงัคม  
   2.  การช่วยเหลือสนบัสนุนทางสงัคม  
   3.  กิจกรรมทางเพศ 
  4.  ด้านส่ิงแวดลอ้ม (Environment) คือ การรับรู้เก่ียวกับส่ิงแวดลอ้มท่ีมีผลต่อการด าเนินชีวิต          
มี 8 ตวัช้ีวดั ไดแ้ก่  
   1.  ความปลอดภยัทางดา้นร่างกายและความมัน่คงในชีวติ  
   2.  สภาพแวดลอ้มของบา้น 
   3.  แหล่งการเงิน  
   4.  การดูแลสุขภาพและบริการทางสงัคม 
   5.  การรับรู้ขอ้มูลข่าวสารและทกัษะใหม่ๆ 
    6.  การมีส่วนร่วม มีโอกาสพกัผอ่นหยอ่นใจ และมีเวลาวา่ง  
   7.  สภาพแวดลอ้ม  
   8.  การคมนาคม 
 สรุปไดว้า่ การประเมินคุณภาพชีวติของผูสู้งอายตุอ้งประเมินทั้งเชิงวตัถุวสิยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัความสามารถ
ในการด ารงชีวติของผูสู้งอาย ุและเชิงจิตวสิยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัสภาวะจิตใจ และความรู้สึกพึงพอใจในการด ารงชีวิตท่ี
ครอบคลุมในทุกองคป์ระกอบ  
 มนัโซร์ ดอเลาะ (2559) ได้ท าการศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กับคุณภาพชีวิตของผูสู้งอายุใน
จงัหวดัชายแดนภาคใต ้กรณีศึกษา: ต าบลบาละ อ าเภอกาบงั จงัหวดัยะลา พบวา่ ระดบัคุณภาพชีวิตของผูสู้งอายุ
โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง ปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ อาย ุระดบัการศึกษา สถานภาพสมรส ลกัษณะการอยู่
อาศัยกับครอบครัว รายได้ และโรคประจ าตัว มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05                   
และพบอีกวา่ เพศมีระดบัคุณภาพชีวติของผูสู้งอายไุม่แตกต่างกนั 
 สมคิด แทวกระโทก (2560) ได้ท าการศึกษาเร่ืองแนวทางการพฒันาคุณภาพชีวิตของผูสู้งอายุพ้ืนท่ี
องคก์ารบริหารส่วนต าบลในเขตอ าเภอจกัราช จงัหวดันครราชสีมา พบวา่ ระดบัคุณภาพชีวติของผูสู้งอายโุดยภาพ
รวมอยูใ่นระดบัปานกลาง โดยผูสู้งอายท่ีุมีอายแุละสถานภาพสมรส มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั .05 และเพศท่ีต่างกนัมีคุณภาพชีวติไม่แตกต่างกนั 
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 3.2 กรอบแนวคดิในการวจิยั 

              ตวัแปรอิสระ( Independent Variables)                                 ตวัแปรตาม (Dependent Variables) 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพที ่1 กรอบแนวคิดในการวจิยั 
 
3.3 สมมตฐิานการวจิยั 

 ปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อาย ุระดบัการศึกษา สถานภาพสมรส ท่ีมาของรายไดห้ลกั โรคประจ าตวั 
และลกัษณะการอยูอ่าศยั ของผูสู้งอายใุนเขตเทศบาลต าบลหลกัหก อ าเภอเมือง จงัหวดัปทุมธานี มีคุณภาพชีวิต
ของผูสู้งอายท่ีุแตกต่างกนั 
 

4. วธีิด าเนินการวจัิย  
 4.1 แบบแผนการวจิยั  
 การวจิยัคร้ังน้ีเป็นการวจิยัเชิงปริมาณ 
        4.2 ประชากรและตวัอย่าง 
 ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาวิจยัคร้ังน้ี ไดแ้ก่ ผูสู้งอายใุนเขตเทศบาลต าบลหลกัหก อ าเภอเมือง จงัหวดั
ปทุมธานี จากทั้งหมด 7 หมู่บา้น มีจ านวน 4,102 คน (โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลหลกัหก แห่งท่ี 1; และ 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลหลกัหก แห่งท่ี 2. ขอ้มูล ณ 23 เมษายน 2564) ก าหนดตารางของกลุ่มตวัอยา่ง
โดยใชสู้ตรของทาโร่ ยามาเน่ (Taro Yamane. 1973) ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95% และก าหนดความคาดเคล่ือน 5% 
โดยใช้การสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน (Multi-Stage Sampling) ขั้นแรกท าการสุ่มตัวอย่างตามสัดส่วน 
(Proportion Sampling) แยกตามหมู่บ้าน และขั้นท่ีสองการสุ่มตัวอย่างตามสะดวก (Convenience Sampling)        
กบัประชากรผูสู้งอายใุนเขตพ้ืนท่ี จ านวน 365 คน ดงัตาราง 1 
 
 
 
 

ปัจจยัส่วนบุคคล 
1.  เพศ  
2.  อาย ุ
3.  ระดบัการศึกษา 
4.  สถานภาพสมรส 
5.  ท่ีมาของรายไดห้ลกั 
6.  โรคประจ าตวั 
7.  ลกัษณะการอยูอ่าศยั 
 

คุณภาพชีวติของผูสู้งอายใุนเขต
เทศบาลต าบลหลกัหก อ าเภอเมือง 

จงัหวดัปทุมธานี 
1.  ดา้นร่างกาย 
2.  ดา้นจิตใจ 
3.  ดา้นความสมัพนัธ์ทางสงัคม 
4.  ดา้นส่ิงแวดลอ้ม 
ท่ีมา : องคก์ารอนามยัโลกชุดยอ่ฉบบั
ภาษาไทย (WHOQOL-BRES-THAI. 
1997 อา้งใน สุวฒัน์ มหตันิรันดร์กลุ; 
และคณะ (2540) 
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ตาราง 1 จ านวนประชากรและกลุ่มตวัอยา่งในเขตเทศบาลต าบลหลกัหก อ าเภอเมือง จงัหวดัปทุมธานี 
หมู่ท่ี หมู่บา้น จ านวนประชากร (คน) ร้อยละ กลุ่มตวัอยา่ง 

1 บา้นคลองคูกลาง 1,011 24.65 90 
2 บา้นคลองกวางตุง้ 338 8.24 30 
3 บา้นคลองเปรมประชากร 463 11.29 41 
4 บา้นคลองรังสิตประยรูศกัด์ิ 326 7.95 29 
5 บา้นคลองรังสิต 437 10.65 39 
6 บา้นคลองสิบศอก 272 6.63 25 
7 บา้นคลองเปรม 1,255 30.59 111 

 รวม 4,102 100 365 

ท่ีมา: (โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลหลักหก แห่งท่ี 1; และ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลหลักหก                                 
แห่งท่ี 2. ขอ้มูล ณ 23 เมษายน 2564) 
   
 4.3 เคร่ืองมือวจิยั 
 ใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือ จ านวน 365 ชุด โดยเคร่ืองมือในการวจิยัมีการทดสอบความเท่ียงตรงดว้ย
ผูเ้ช่ียวชาญ จ านวน 3 ท่าน ในการวิจัยในคร้ังน้ีไดใ้ห้ค่าดชันีสอดคลอ้งหรือ IOC เท่ากับ 1 และมีการทดสอบ                
ความเช่ือมัน่ของเคร่ืองมือ โดยวิธีหาค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟา (Coefficient) ของครอนบคั (Cronbach) ไดค้่าความ
เช่ือมัน่ทั้งฉบบัเท่ากบั 0.918  
   4.4 การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 ผูว้จิยัไดด้ าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูลส าหรับงานวจิยัในคร้ังน้ี โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
   1) แหล่งข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ได้จากการศึกษาค้นควา้จากข้อมูลท่ีมีผู ้วิจัยได้ท า                    
การรวบรวมจากต ารา บทความ สารนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ และรายงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัเร่ืองคุณภาพชีวิตของ
ผูสู้งอาย ุ
   2) แหล่งขอ้มูลปฐมภูมิ (Primary Data) โดยใชแ้บบสอบถามเพ่ือเก็บขอ้มูลกลุ่มตวัอย่างทั้ งหมด 
จ านวน       365 คน โดยมีขั้นตอนในการด าเนินการดงัน้ี  

2.1) ผูว้จิยัเตรียมแบบสอบถามจ านวน 365 ชุด  
2.2) ผูว้จิยัน าแบบสอบถามไปเก็บขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่งดว้ยตนเอง 
2.3) น าแบบสอบถามฉบับท่ีได้ค  าตอบอันครบถ้วนสมบูรณ์มาท าการลงรหัสเพื่อน าไป

ประมวลผลดว้ยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูปเพ่ือวเิคราะห์และแปรผลขอ้มูลทางสถิติต่อไป   
4.5 การวเิคราะห์ข้อมูล  
การวิจัยคร้ังน้ีใช้วิเคราะห์ขอ้มูลด้วยสถิติเชิงพรรณนา โดยการหาค่าความถ่ี (Frequency) ค่าร้อยละ 

(Percentage) ค่าเฉล่ียเลขคณิต (Mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation: S.D.) เพื่อสรุปลกัษณะ
ทัว่ไปของกลุ่มตวัอยา่ง  

สถิติเชิงอนุมาน การทดสอบที (Independent t-test) เพื่อศึกษาระดับคุณภาพชีวิตของกลุ่มตัวอย่าง                  
การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว (One-Way ANOVA) เพ่ือเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของกลุ่มตวัอย่าง        
และการทดสอบรายคู่โดยวธีิทดสอบเชฟเฟ่ (Scheffe’s Method) เม่ือมีนยัส าคญัทางสถิติ        
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5. ผลการวจัิย 
 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลปัจจยัส่วนบุคคล เพศ พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 
220 คน คิดเป็นร้อยละ 60.3 อายุ พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุ 60-69 ปี จ านวน 147 คน คิดเป็น     
ร้อยละ 40.3 ระดบัการศึกษา พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีระดบัการศึกษาประถมศึกษา จ านวน 195 คน 
คิดเป็นร้อยละ 53.4 สถานภาพสมรส พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีสถานภาพสมรส จ านวน 274 คน     
คิดเป็นร้อยละ 75.1 ท่ีมาของรายได้หลกั พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีรายได้หลกัมาจากเบ้ียยงัชีพ
ผูสู้งอาย ุจ านวน 179 คน คิดเป็นร้อยละ 49.0 โรคประจ าตวั พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีโรคประจ าตวั    
1 โรค จ านวน 123 คน คิดเป็นร้อยละ 33.7 และลกัษณะการอยูอ่าศยั พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่อยูก่บั     
คู่สมรสและบุตร จ านวน 202 คน คิดเป็นร้อยละ 55.3  
 
ตาราง 2  การวิเคราะห์ขอ้มูลระดบัคุณภาพชีวิตของผูสู้งอายุในเขตเทศบาลต าบลหลกัหก อ าเภอเมือง จงัหวดั

ปทุมธานี โดยภาพรวม 
(n = 365) 

คุณภาพชีวติของผูสู้งอายใุนเขตเทศบาลต าบลหลกัหก 
อ าเภอเมือง จงัหวดัปทุมธานี 

x̅ S.D. แปลผล ระดบั 

1.  ดา้นร่างกาย 3.39 0.848 ปานกลาง 1 
2.  ดา้นจิตใจ 2.90 0.610 ปานกลาง 4 
3.  ดา้นความสัมพนัธ์ทางสังคม 3.18 0.662 ปานกลาง 3 
4.  ดา้นส่ิงแวดลอ้ม 3.21 0.699 ปานกลาง 2 

รวม 3.17 0.581 ปานกลาง  

  
 จากตาราง 2 ระดบัคุณภาพชีวิตของผูสู้งอายใุนเขตเทศบาลต าบลหลกัหก อ าเภอเมือง จงัหวดัปทุมธานี 
พบวา่ โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง (x̅ = 3.17, S.D. = 0.581) เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ ดา้นร่างกาย              
อยู่ในระดับปานกลาง (x̅ = 3.39, S.D.  = 0.848)  รองลงมาคือ ด้าน ส่ิงแวดล้อม อยู่ในระดับปานกลาง                                    
(x̅ = 3.21, S.D. = 0.699) ด้านความสัมพนัธ์ทางสังคม อยู่ในระดับปานกลาง (x̅ = 3.18, S.D. = 0.662) และ                 
นอ้ยท่ีสุด คือ ดา้นจิตใจ อยูใ่นระดบัปานกลาง (x̅ = 2.90, S.D. = 0.610)  
 ผลการทดสอบสมมติฐานคุณภาพชีวิตของผูสู้งอายุในเขตเทศบาลต าบลหลกัหก อ าเภอเมือง จงัหวดั
ปทุมธานี จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพสมรส ท่ีมาของรายได้หลัก             
และโรคประจ าตวั พบวา่ มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 และ .05 ส่วนเพศ และลกัษณะ       
การอยูอ่าศยั พบวา่ ไม่มีความแตกต่างกนั   
 

6. อภิปรายผล  
 ระดบัคุณภาพชีวิตของผูสู้งอายใุนเขตเทศบาลต าบลหลกัหก อ าเภอเมือง จงัหวดัปทุมธานี โดยภาพรวม
อยู่ในระดับปานกลาง เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านร่างกาย อยู่ในระดับปานกลาง และน้อยท่ีสุด                 
คือ ดา้นจิตใจ อยูใ่นระดบัปานกลาง ทั้งน้ีเพราะผูสู้งอายสุ่วนใหญ่มีความพึงพอใจในสุขภาพร่างกายของตนเอง               
มีการออกก าลงักายท่ีเหมาะสม สุขภาพร่างกายแข็งแรง สามารถท ากิจวตัรประจ าวนัต่างๆ ไดด้ว้ยตนเอง มีการนอน
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หลบัพกัผ่อนท่ีเพียงพอ และพบแพทยต์ามก าหนด และพบอีกวา่ ผูสู้งอายมีุความรู้สึกท่ีไม่ดี เช่น รู้สึกเหงา เศร้า 
หดหู่ ส้ินหวงั และวิตกกงัวล ในดา้นจิตใจ เน่ืองจากมีความเส่ือมถอยของร่างกายท่ีทรุดโทรมลงตามธรรมชาติ             
อนัเกิดจากความอ่อนแอทางร่างกาย รวมไปถึงการรู้สึกวา่ตนเองไร้ค่า การใชเ้วลาวา่งให้เกิดประโยชน์ สวดมนต ์ 
อ่านหนงัสือจะช่วยเป็นการเพ่ิมพูนขอ้มูลสติปัญญาในความจ าและใชใ้นการด าเนินชีวิต จะช่วยส่งเสริมใหส้ภาพ
จิตใจมีความเขม้แข็งและอดทนอดกลั้นต่อความยากล าบากต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนได ้ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ 
ปิยภรณ์ เลาหบุตร (2557) ไดท้ าการศึกษาเร่ืองคุณภาพชีวิตของผูสู้งอายใุนชุมชนหมู่ 7 ต าบลพลูตาหลวง อ าเภอ
สตัหีบ จงัหวดัชลบุรี พบวา่ ผูสู้งอายสุ่วนใหญ่มีความพึงพอใจในสภาพบา้นท่ีถูกสุขลกัษณะ และชุมชนท่ีอาศยัอยู ่
สภาพแวดลอ้มท่ีดี รวมถึงมีสุขภาพร่างกายท่ีแขง็แรง และพบอีกวา่ ผูสู้งอายไุม่ใหค้วามสนใจของการพฒันาจิตใจ
ตนเอง เน่ืองจากการท้อแท้ภายในจิตใจอนัจะส่งผลต่อสภาพร่างกายได ้และสอดคลอ้งกับผลการศึกษาของ                   
ภทัราภรณ์ ดว้งเรือง; และ นันทิชา หาสุนทรี (2563) ไดท้ าการศึกษาเร่ือง การพฒันาคุณภาพชีวิตผูสู้งอายุของ
เทศบาลนครนนทบุรี จงัหวดันนทบุรี พบวา่ การพฒันาคุณภาพชีวิตในดา้นต่างๆ ของเทศบาลนครนนทบุรีส่งผล
ต่อคุณภาพชีวติของผูสู้งอาย ุเม่ือผูสู้งอายไุดรั้บการพฒันาแลว้จะท าใหผู้สู้งอายมีุคุณภาพชีวติท่ีดียิง่ข้ึน  
  ผลการทดสอบสมมติฐานปัจจยัส่วนบุคคลของผูสู้งอายใุนเขตเทศบาลต าบลหลกัหก อ าเภอเมือง จงัหวดั
ปทุมธานี มีคุณภาพชีวติของผูสู้งอายท่ีุแตกต่างกนั ทั้งน้ีเพราะผูสู้งอายสุ่วนใหญ่ไม่วา่จะเป็นเพศชายหรือเพศหญิง 
ลว้นแลว้แต่อาศยับนท่ีดินของบรรพบุรุษมาเป็นเวลานาน ท าให้ไม่อยากยา้ยถ่ินฐานไปท่ีอ่ืน ประกอบกบัมีญาติ             
พ่ีนอ้งท่ีอาศยัอยูบ่ริเวณนั้นๆ และยงัเป็นท่ีเคารพรักและเป็นท่ีนบัถือของคนทัว่ไปในฐานะคนเก่า คนแก่ในพ้ืนท่ี 
อีกทั้งยงัสามารถพูดคุยแนะน าให้ค  าปรึกษากบัคนในครอบครอบครัวและบุคคลอ่ืนๆ ได ้ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผล
การศึกษาของมนัโซร์  ดอเลาะ (2559) ไดท้ าการศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กบัคุณภาพชีวติของผูสู้งอายใุน
จงัหวดัชายแดนภาคใต ้กรณีศึกษา: ต าบลบาละ อ าเภอกาบงั จงัหวดัยะลา พบว่า ปัจจยัท่ีส่งผลต่อคุณภาพชีวิต
ผูสู้งอายอุยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ คือ ศาสนา อาย ุระดบัการศึกษา สถานภาพสมรส การออกก าลงักาย ลกัษณะการอยู่
กบัครอบครัว รายได ้การเป็นสมาชิกกลุ่ม การเขา้ร่วมกิจกรรมทางศาสนา โรคประจ าตวั และการนอนหลบัท่ี
เพียงพอ และสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของเจษฎา นกนอ้ย; และ วรรณภรณ์ บริพนัธ์ (2560) ไดท้ าการศึกษาเร่ือง
คุณภาพชีวิตของผูสู้งอายุในจงัหวดัสงขลา พบว่า ลกัษณะการครอบครองท่ีอยู่อาศยั การเขา้ร่วมกิจกรรมทาง
ศาสนา ความสุขในการด าเนินชีวิต การเขา้ร่วมกิจกรรมภายในชุมชน การอาศยัอยูใ่นสภาพแวดลอ้มท่ีดีสะดวก
และปลอดภยัแก่การใชชี้วติ     
 

7. ข้อเสนอแนะ 
 7.1 ข้อเสนอแนะในการน าผลวจิยัไปใช้ 
 ขอ้เสนอแนะเชิงนโยบาย 
  1.  ภาครัฐควรมีนโยบายส่งเสริมระดบัคุณภาพชีวติของผูสู้งอาย ุโดยกระทรวงสาธารณสุข องคก์าร
บริหารส่วนทอ้งถ่ิน และหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งอยา่งต่อเน่ืองและจริงจงั 
  2.  การสร้างหลักประกันด้านสุขภาพและการรักษาพยาบาลแก่ผู ้สูงอายุ ซ่ึงยงัมีปัญหาเร่ือง
โรงพยาบาลท่ีใหเ้ลือกใชบ้ริการมีจ ากดั และมีการควบคุมคุณภาพของโรงพยาบาลและสถานพยาบาลทุกแห่งท่ีรับ
ผูสู้งอายเุขา้ไปดูแลใหไ้ดม้าตรฐาน 
  3.  ควรจัดตั้ งหน่วยงานของรัฐท่ีมีแนวทางปฏิบัติท่ีชัดเจนทุกๆ ต าบล เพ่ือสอบถามหรือให้
ค  าแนะน าท่ีดีเก่ียวกบัคุณภาพชีวติของผูสู้งอายใุนดา้นต่างๆ ได ้และมีการติดตามประเมินผลในทุกๆ เดือน 
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 ขอ้เสนอแนะเชิงปฏิบติัการ 
  1.  ควรส่งเสริมการออกก าลังกาย เช่น จัดตั้ งชมรมการออกก าลังกายตามสถานท่ีต่างๆ และ
สนบัสนุนอุปกรณ์กีฬาต่างๆ รวมทั้งการเพ่ิมพ้ืนท่ีในการออกก าลงักาย 
  2.  ควรจดัให้ผูสู้งอายไุดรั้บเอกสารเผยแพร่ความรู้ การดูแลรักษาสุขภาพตนเอง และมีการสนบัสนุน
ใหผู้สู้งอายมีุส่วนร่วมในดา้นต่างๆ ท่ีทางเทศบาลหรือหน่วยงานทางราชการไดจ้ดัข้ึน 
  3.  ควรส่งเสริมให้หน่วยงานราชการหรือผูน้ าชุมชนไดเ้ขา้มาให้ความช่วยเหลือผูสู้งอาย ุโดยเนน้
การท ากิจกรรมร่วมกนั หรือการหางานอดิเรกใหท้ าตามความถนดั   
  4.  ควรจดัเจา้หนา้ท่ีสาธารณสุขทอ้งถ่ินมีมาตรการเชิงรุกออกตรวจสุขภาพประจ าปี ใหแ้ก่ผูสู้งอาย ุ  
 7.2 ข้อเสนอแนะในการวจิยัคร้ังต่อไป 
 1.  ควรท าการวิจัยเชิงคุณภาพโดยใช้แบบสอบถามเชิงลึก ( In-depth interview) หรือใช้วิธีการ
สนทนากลุ่ม (Focus group) 

 2.  ควรมีการศึกษาตวัแปร และปัจจยัอ่ืนๆ ท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมของผูสู้งอายุ เช่น ลกัษณะของ
ครอบครัว สภาพแวดลอ้มท่ีอยูอ่าศยั การเขา้ถึงบริการสาธารณะ ส่ิงอ านวยความสะดวกแก่ผูสู้งอาย ุซ่ึงสามารถน า
ขอ้มูลดังกล่าวมาเป็นแนวทางในการจดัท าแผนงานให้ตรงปัญหาและความตอ้งการของผูสู้งอายุในเขตพ้ืนท่ี
เทศบาลต าบลหลกัหก อ าเภอเมือง จงัหวดัปทุมธานี เพ่ือใหผู้สู้งอายมีุคุณภาพชีวติท่ีดีต่อไป  
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บทคัดย่อ 
การศึกษาเร่ืองปัจจยัในการท างานท่ีส่งผลต่อความสุขของ ลูกจา้งชัว่คราวสายปฏิบติัการท่าอากาศยาน

ดอนเมือง บริษทั ท่าอากาศยานไทย จ ากดั (มหาชน) มีวตัถุประสงคว์ตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาระดบัความสุขของ
ลูกจา้งชัว่คราว สายปฏิบติัการ ท่าอากาศยานดอนเมือง บริษทั ท่าอากาศยานไทย จ ากดั (มหาชน) เพ่ือเปรียบเทียบ
ความสุขในการท างานของลูกจา้งชัว่คราวสายปฏิบติัการท่าอากาศยานดอนเมือง บริษทั ท่าอากาศยานไทย จ ากดั 
(มหาชน) จ าแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล และ เพ่ือศึกษาคุณลกัษณะของงาน แรงจูงใจในการท างาน และผูน้ าและ
การบริหาร ท่ีส่งผลต่อความสุขในการท างานของลูกจา้งชัว่คราวสายปฏิบติัการ ท่าอากาศยานดอนเมือง บริษทั  
ท่าอากาศยานไทย จ ากดั (มหาชน) 

กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี คือ ลูกจา้งชัว่คราวสายปฏิบติัการ ท่าอากาศยานดอนเมือง บริษทั 
ท่าอากาศยานไทย จ ากดั (มหาชน)  จ านวน 300 ตวัอยา่ง สุ่มตวัอยา่งแบบชั้นภูมิโดยอาศยัสดัส่วนใชแ้บบสอบถาม
เป็นเคร่ืองมือในการวิจัย วิเคราะห์ขอ้มูลด้วยสถิติค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การทดสอบที                 
การวเิคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว และการวเิคราะห์ถดถอยพหุคูณ 

ผลการศึกษาพบวา่ ความสุขของลูกจา้งชัว่คราวสายปฏิบติัการท่าอากาศยานดอนเมือง บริษทั ท่าอากาศ
ยานไทย จ ากดั (มหาชน)โดยภาพรวมมีความสุขของ ลูกจา้งชัว่คราวสายปฏิบติัการท่าอากาศยานดอนเมือง บริษทั 
ท่าอากาศยานไทย จ ากดั (มหาชน) ในระดบัปานกลาง ซ่ึงลูกจา้งชัว่คราวสายปฏิบติัการท่าอากาศยานดอนเมือง 
บริษทั ท่าอากาศยานไทย จ ากัด (มหาชน) ท่ีมีสถานภาพสมรส ระดับการศึกษา รายได้ต่อเดือน และอายุงาน
ต่างกนัมีความสุขในการท างานในภาพรวมแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 ทั้งน้ี ปัจจยัในการท างาน
ดา้นคุณลกัษณะงานส่งผลต่อความสุขในการท างานของลูกจา้งชัว่คราวสายปฏิบติัการอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั.05 สามารถท านายความสุขในการท างานของลูกจา้งชัว่คราวสายปฏิบติัการไดร้้อยละ 24.20 

 
ค าส าคญั: ปัจจยัในการท างาน, ความสุข, ลูกจา้งชัว่คราวสายปฏิบติัการ 
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ABSTRACT 
The study of factors in working that affect the happiness of temporary employees, Don Mueang airport 

operations, airports of thailand public company limited. The objective is to study the happiness level of temporary 
employees. Operating line Don Mueang airport, airports of thailand public company limited, to compare the 
happiness at work of temporary employees at Don Mueang airport operations line, airports of thailand public 
company limited classified by personal factors and to study job characteristics. motivation to work and leadership 
and administration that affect the happiness of working for temporary employees in the operating line Don 
Mueang airports of thailand public company limited. 

The sample group used in this study was temporary employees in the operating line. Don Mueang 
airports of thailand public company limited consisted of 300 samples. Data were analyzed by statistical 
percentage, mean, standard deviation. One-way ANOVA T-test and multiple regression analysis 

The results showed that happiness of temporary employees, Don Mueang airport operations, airports of 
thailand public company limited temporary employee, Don Mueang airport operations, airports of thailand public 
company limited, at moderate level. Which temporary employees of Don Mueang airport operations, Airports of 
thailand public company limited, who have marital status education level The difference in monthly income and 
age of employment was different in overall happiness at work at statistical significance at 0.05. Factors in work 
characteristics affecting happiness at work for temporary workers in operations. statistically significant at the .05 
level able to predict the happiness at work of temporary employees in operations by 24.20 percent. 

 
Keywords: Job Features, Work Happiness, Temporary Worker 

 
1. ความส าคัญและทีม่าของปัญหาวจัิย 

การท างานมีความส าคญัต่อชีวิตมนุษยเ์ป็นอย่างยิ่งอาจกล่าวไดว้่าการท างานเป็นส่วนหน่ึงของชีวิตท่ี
ปฏิบติัมากกวา่กิจกรรมใดๆ โดยเฉพาะอยา่งยิ่งในสังคมอุตสาหกรรมคาดกนัว่ามนุษยไ์ดใ้ชเ้วลาถึงหน่ึงในสาม
ของชีวติเป็นอยา่งนอ้ยอยูใ่นโรงงานหรือส านกังาน และยงัเช่ือวา่ในอนาคตอนัใกลน้ี้ มนุษยจ์ าเป็นตอ้งใชเ้วลาของ
ชีวิตเก่ียวขอ้งกบัการท างานเพ่ิมข้ึนไปอีก ซ่ึงคนวยัแรงงานเป็นกลุ่มคนกลุ่มใหญ่ท่ีสุดของโครงสร้างประชากร
ไทย เป็นกลุ่มคนท่ีเป็นก าลงัส าคญัในการขบัเคล่ือนเศรษฐกิจของประเทศ จึงเป็นกลุ่มประชากรท่ีภาครัฐและ
เอกชนใหค้วามส าคญัไม่เพียงในการพฒันาศกัยภาพแต่รวมถึงคุณภาพชีวติท่ีดีดว้ย 

ปัจจุบันลูกจ้างชั่วคราว (สายปฏิบัติการ) ของบริษัท ท่าอากาศยานไทย จ ากัด (มหาชน) (ทอท.)                           
มีความตอ้งการและคาดหวงัในเร่ืองของสวสัดิการท่ีพึงจะมีและสิทธิประโยชน์ต่างๆ เทียบเคียงกบัพนักงาน
ประจ าทั้งในเร่ืองของอตัราค่าตอบแทนท่ีไดรั้บ หลกัประกนัสุขภาพต่างๆ รวมทั้งครอบคลุมไปถึงครอบครัวของ
ลูกจา้งชัว่คราว นอกจากน้ีอตัราการข้ึนเงินเดือนเดิม ทอท.พิจารณาการข้ึนเงินเดือนหรือท่ีเรียกวา่ “การพิจารณา
ความดีความชอบลูกจา้งชัว่คราวฯ ในอตัราร้อยละ 3% ต่อปี ซ่ึงลูกจา้งชัว่คราวฯ ไดร้้องขอปรับเพ่ิมเป็น 6% ต่อปี 
อีกทั้งการต่ออายสุัญญาลูกจา้งชัว่คราวจากเดิม 1 – 3 ปี ปรับการต่อสัญญาจา้งให้เป็น 10 ปีตามล าดบั และขอให้ 
ทอท.พิจารณาการเปิดสอบบรรจุลูกจา้งชั่วคราวฯ เพ่ือเขา้รับเป็นบรรจุเป็นพนักงานประจ าปีละ 1 คร้ัง ทั้ งน้ี 
ผู ้บริหารสูงสุดได้เล็งเห็นถึงความส าคัญในเร่ืองดังกล่าวเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว แต่เน่ืองจากเร่ืองดังกล่าวมี                      
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ความจ าเป็นตอ้งเขา้คณะกรรมการองค์กร เพ่ือพิจารณาในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งในทุกกระบวนการ อย่างไรก็ตาม                
ความตอ้งการและความคาดหวงัท่ีพึงจะมีในส่วนน้ี มีความจ าเป็นตอ้งวิเคราะห์ถึงความเป็นไปไดใ้นหลายๆ ดา้น 
เพ่ือให้ครอบคลุมกบัภาระงานท่ีมี รวมทั้งเพ่ือให้ครอบคลุมกบันโยบายขององคก์รท่ีมีให้สอดคลอ้งดว้ยเช่นกนั 
ทอท.เขา้ใจถึงความส าคญัของชีวิตในการท างานและในการวางรากฐานความมัน่คงในการท างานท่ีมีกับกลุ่ม
ลูกจ้างชั่วคราวฯ และไม่ได้น่ิงเฉยกับปัญหาและความคาดหวงั ความต้องการในเร่ืองต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนอนัจะ
ก่อให้เกิดความสุขในการท างานและส่งผลอนัดีกบัการปฏิบติัหนา้ท่ีของงานในทุกมิติ เพ่ือใหก้ระบวนการท างาน
มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล รวมทั้ งส่งผลดีขององค์กรในภาพรวมท่ีเก่ียวกับกระบวนการท างาน                          
การใหบ้ริการภายในและภายนอกท่าอากาศยานท่ีอยูใ่นความรับผิดชอบของ ทอท.ทั้ง 6 ท่าอากาศยาน 

องคก์ารแรงงานระหวา่งประเทศ (International Labor Organization: ILO) ไดร้ะบุผลส ารวจวา่ ประเทศ
ต่าง ๆ ทัว่โลกมีแนวโนม้ท่ีจะก าหนดเพดานการท างานของคนไวไ้ม่เกินสัปดาห์ละ 40 ชัว่โมง แต่ก็ยงัมีประเทศ
ก าลงัพฒันาท่ียงัมีปัญหาคนท างานหนกัเกินไป มีสาเหตุเช่น บุคคลตอ้งการท างานจ านวนชัว่โมงมากข้ึนเพ่ือใหมี้
รายไดพ้อเพียงต่อการเล้ียงชีพ หรือการท่ีนายจา้งขอให้ลูกจา้งท างานล่วงเวลาเป็นประจ าเพ่ือเพ่ิมการผลิตให้กบั
ธุรกิจ ซ่ึงประเทศไทยมีสดัส่วนคนท างานจ านวนชัว่โมงมากท่ีสุดเป็นอนัดบัท่ี 3 ของโลก โดยร้อยละ 46.7 ท างาน
มากกว่า 48 ชั่วโมง/สัปดาห์ และประเทศไทยมีวนัหยุดประจ าปีขั้นต ่าน้อยมากในเอเชีย ซ่ึงน้อยกว่าประเทศ
กมัพูชา อินโดนีเซีย และเวียดนาม (ภาณุภาคย ์พงศ์อติชาต , 2550) ซ่ึงเปรียบเทียบกบั บริษทัท่าอากาศยานไทย 
จ ากดั (มหาชน) (ทอท.) โดยลูกจา้งชัว่คราว (สายปฏิบติัการ) จะท างานเฉล่ีย 40 ชัว่โมงต่อสปัดาห์  

การท างานเป็นส่วนหน่ึงของการด ารงชีวิตแต่สถานการณ์ในปัจจุบนั แสดงให้เห็นว่า ประชาชนมกั             
ไม่มีความสุขในการท างานเน่ืองมาจากการแข่งขนัท่ีสูงข้ึน ชัว่โมงการท างานยาวนานมากข้ึน ดว้ยเหตุน้ี ความสุข
ในการท างานจึงเป็นเคร่ืองมือท่ีมีประโยชน์ต่อการด าเนินกิจการขององคก์ร เพราะงานจะสมัฤทธ์ิผล ตอ้งเกิดจาก
กระบวนการปฏิบติังานและบุคคล ซ่ึงเป็นตวัขบัเคล่ือนกระบวนการปฏิบติังานให้ด าเนินต่อไปได ้(มนัสนนัท์ 
ขลิบสุวรรณ, 2557)  

ดงันั้น การศึกษาเร่ืองปัจจยัในการท างานท่ีส่งผลต่อความสุขของลูกจา้งชัว่คราว สายปฏิบติัการฯ คร้ังน้ี 
ผูว้ิจัยได้น าตวัแปรในทฤษฎีความสุขของ Diener (2000) การท างานเป็นส่วนส าคญัในชีวิตท่ีจะส่งผลให้เกิด
ความสุข และเพ่ือใหค้รอบคลุมถึงปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัความสุขในการท างาน ในการศึกษาคร้ังน้ีจะมีองคป์ระกอบ
ทั้งหมด 4 ดา้น คือ ความพึงพอใจในชีวติ ความพึงพอใจในงาน อารมณ์ทางบวก และอารมณ์ทางลบ 

 

2. วตัถุประสงค์การวจัิย 
 1. เพ่ือศึกษาระดบัความสุขของลูกจา้งชัว่คราว สายปฏิบติัการ ท่าอากาศยานดอนเมือง บริษทั ท่าอากาศ
ยานไทย จ ากดั (มหาชน) 

2. เพื่อเปรียบเทียบความสุขในการท างานของลูกจ้างชัว่คราวสายปฏิบติัการท่าอากาศยานดอนเมือง  
บริษทั ท่าอากาศยานไทย จ ากดั (มหาชน) จ าแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล 

3. เพื่อศึกษาคุณลกัษณะของงาน แรงจูงใจในการท างาน และผูน้ าและการบริหาร ท่ีส่งผลต่อความสุขใน
การท างานของลูกจา้งชัว่คราวสายปฏิบติัการท่าอากาศยานดอนเมือง บริษทั ท่าอากาศยานไทย จ ากดั (มหาชน) 
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3. เอกสารและงานวจัิยทีเ่กี่ยวข้อง 
3.1 แนวคดิ ทฤษฎแีละงานวจิยัทีเ่กีย่วข้อง 
พระธรรมปิฎก (2560) และรศรินทร์ เกรยแ์ละคณะ (2560) กล่าวว่า ความสุขเป็นความรู้สึกองค์รวม

เชิงอตัวสิยั อาจเปล่ียนแปลงตามกาลเวลา เป็นเร่ืองของอารมณ์ความรู้สึก ค่าตอบจึงข้ึนอยูก่บัความรู้สึกของแต่ละ
บุคคลในขณะนั้น อาจเป็นผลมาจากปัจจยัดา้นจิตใจ เช่น การมีความสุขจากการน าธรรมะมาปฏิบติั มีคุณธรรม 
เมตตากรุณา ศีลธรรม สมาธิ หรือปัญญา ความรู้สึกพอเพียง และเป็นผลมาจากปัจจยัภายนอก นอกจากน้ี ความสุข
ยงัเป็นการประเมินความรู้สึกและประสบการณ์ของแต่ละคนว่า มีความช่ืนชอบชีวิตโดยรวมของตนเองมาก               
แค่ไหน ทั้งน้ีประสบการณ์ดา้นอารมณ์ทางบวก เช่น ความปิติ ความสนใจ และความภาคภูมิใจ ตอ้งมีบ่อยคร้ัง 
ขณะท่ีประสบการณ์ด้านอารมณ์ทางลบ เช่น ความเศร้า ความวิตกกังวลและความโกรธ ต้องมีไม่บ่อยคร้ัง 
(Lyubomirsky et. al., 2017; Veenhoven, 2017) 

Diener (2000) กล่าววา่ ความสุขในการท างาน คือ ความรู้สึกสบายใจช่ืนชอบ รู้สึกเป็นสุขกบัภารกิจใน
ชีวิตและรวมไปมีถึงอารมณ์ความรู้สึกทางลบต ่า ความสุขเกิดข้ึนไดจ้ากปัจจยัหลายอยา่งท่ีแตกต่างกนั เช่น อายุ 
สถานภาพสมรส รายได ้สภาพแวดลอ้ม และองคป์ระกอบท่ีส่งผลต่อการตอบสนองของบุคคลท่ีน ามาซ่ึง ปัจจยัท่ี
ส่งผลต่อ ความสุขในการท างาน ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบ คือ ความพึงพอใจในชีวิต (Life Satisfaction) 
หมายถึง การท่ีบุคคลมีความพอใจในส่ิงท่ี ตนเองเป็นและกระท าอยู ่มีความสมหวงักบัเป้าหมายของชีวติ สามารถ
กระท าไดต้ามความตั้งใจและสมเหตุสมผล รวมทั้งเขา้ใจและสามารถยอมรับในส่ิงท่ีเกิดข้ึน ความพึงพอใจในงาน 
(Work Satisfaction) หมายถึงการท่ีบุคคลไดก้ระท าใน ส่ิงท่ีตนรักและชอบ พอใจกบัสภาพแวดลอ้มท่ีเก่ียวขอ้งกบั
การท างาน มีความสุขเม่ืองานท่ีกระท าส าเร็จลุล่วงตามเป้าหมาย ตลอดจนท างานให้เกิดคุณประโยชน์ต่อตนเอง
และสังคม อารมณ์ทางบวก (Positive Affect) หมายถึง การท่ีบุคคลมีอารมณ์ความรู้สึก เป็นสุขกบัส่ิงท่ีดี ร่ืนรมย ์
สนุกสนาน กบัการท างาน ยิม้แยม้แจ่มใสเบิกบานใจไดเ้สมอขณะท างาน เล่ือมใสและศรัทธาในส่ิงท่ีตนกระท ามี
ความยนิดีพอใจ มองผูอ่ื้นในดา้นบวก เกิดความกระตือรือร้นท่ีจะท าส่ิงต่างๆรับรู้ถึงความดีงามและคุณประโยชน์
ของงานท่ีกระท า อารมณ์ทางลบ (Negative Affect) หมายถึง การท่ีบุคคลมีอารมณ์ความรู้สึกท่ีเป็นทุกข์กับ
เหตุการณ์แย่หรือเลวร้ายท่ีเกิดข้ึน ท าให้เกิดอารมณ์ความรู้สึกไม่ดี เช่น คบัขอ้งใจ เบ่ือหน่าย เศร้าหมอง หดหู่ 
โกรธเคือง ไม่สบายใจ เม่ือเห็นการกระท าท่ีไม่ซ่ือสัตยห์รือไม่ถูกตอ้ง อยากปรับปรุงแกไ้ขให้ดีข้ึน เพ่ือสนอง
ความตอ้งการของตนใหมี้ความสุข 
  Hackman and Oldham (1980) กล่าววา่ คุณลกัษณะงาน หมายถึง ลกัษณะของงานท่ีท าให้พนกังานเกิด
แรงจูงใจในการท างาน อนัจะส่งผลต่อผลการปฏิบติังานและความพึงพอใจในงาน อธิบายไดโ้ดยใชแ้บบจ าลอง
คุณลกัษณะของงาน (Job Characteristics Model) ของ Hackman and Oldham ประกอบดว้ย 3 องค์ประกอบ คือ 
คุณลกัษณะของงาน สภาวะทางจิตวทิยา ผลลพัธ์ท่ีเกิดข้ึนกบัตวับุคคลและงาน  
 Maslow (1954) กล่าวว่าบุคคลจะมีความตอ้งการท่ีเรียงล าดบัจากระดบัพ้ืนฐานมากท่ีสุดไปยงัระดบั
สูงสุด ความ ตอ้งการ5 ขั้นของ Maslow เรียกล าดบัความตอ้งการน้ีวา่ “Hierarchy of needs” ซ่ึงประกอบดว้ยล าดบั 
ความตอ้งการของมนุษยจ์ากระดบัต ่าไประดบัสูง 5 ระดบั คือ ความตอ้งการขั้นพ้ืนฐาน ความตอ้งการความมัน่คง
ปลอดภยั ความตอ้งการทางสงัคม ความตอ้งการเกียรติยศช่ือเสียง และความตอ้งการความส าเร็จในชีวติ 
 Marshall (1995) ไดก้ล่าวไวว้า่ คุณลกัษณะของผูน้ า ควรตอ้งมี 6 ประการ ไดแ้ก่ 1. คุณลกัษณะทางความคิด 
และสติปัญญา คุณลกัษณะทางความสัมพนัธ์กบับุคคลอ่ืน คุณลกัษณะทางดา้นการท างาน คุณลกัษณะส่วนตวั 
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คุณลกัษณะทางพ้ืนฐานสังคม  และคุณลกัษณะทางกายภาพ ทั้งน้ีฝ่ายท่ีสนบัสนุนแนวคิดน้ีไดใ้หเ้หตุผลประกอบ
วา่ ผูท่ี้มีวยัวฒิุสูงยอ่มมีประสบการณ์สูงดว้ยเช่นกนั ซ่ึงเป็นคุณสมบติัท่ีส าคญัท่ีสุดประการหน่ึงของผูน้ า 
 Max Weber (1980) (อา้งถึง สมหมาย จนัทร์เรือง, 2562) กล่าวว่า ผูน้ าหรือนกับริหารงานให้มีประสิทธิภาพ
ได ้ซ่ึงอยูก่บัการท่ีผูอ้ยูใ่ตบ้งัคบับญัชายนิยอมท่ีจะปฏิบติัตาม และจะตอ้งมีระบบการบริหารมาด าเนินการใหค้  าสั่ง
มีผลใหบ้งัคบัได ้เรียกวา่การบริหารระบบราชการ (Bureaucracy) เช่ือวา่เป็นการบริหารท่ีมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด
ส าหรับองคก์ารท่ีมีความซบัซอ้น 

3.2 กรอบแนวคดิการวจิยั       

 
 

 
 

ภาพที ่1 กรอบแนวคิดในการวจิยั 
 

3.3 สมมตฐิานการวจิยั 
  สมมติฐานท่ี 1 ลูกจา้งชัว่คราวสายปฏิบติัการท่ีมีปัจจยัส่วนบุคคลตา่งกนั มีความสุขในการท างานต่างกนั  

สมมติฐานท่ี 2 คุณลกัษณะของงาน แรงจูงใจในในการท างาน และ ผูน้ าและการบริหารงาน ส่งผลต่อ
ความสุขในการท างานของลูกจา้งชัว่คราวสายปฏิบติัการ   

 

4. วธีิด าเนินการวจัิย 
4.1 แบบแผนการวจิยั 
รูปแบบงานวิจยัเป็นการศึกษาเชิงส ารวจ (Survey Research) โดยใชร้ะเบียบวิธีวิจยัเชิงพรรณนาและใช้

แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บขอ้มูล 
 

ปัจจัยที่เกีย่วข้องกับความสุขในการท างาน 
1. คุณลกัษณะของงาน (Hackman and Oldham, 1980) 

1.1 ความหลากหลายของงาน 
1.2 เอกลกัษณ์ของงาน 
1.3 ความส าคญัของงาน 
1.4 ความมีอิสระในการท างาน 
1.5  ผลสะทอ้นจากงาน 

2. แรงจูงใจในการท างาน (Maslow, 1954) 
2.1 ความตอ้งการขั้นพ้ืนฐาน  
2.2 ความตอ้งการความมัน่คงปลอดภยั  
2.3 ความตอ้งการทางสังคม  
2.4 ความตอ้งการเกียรติยศช่ือเสียง  
2.5 ความตอ้งการความส าเร็จในชีวิต 

3. ผู้น าและการบริหารงาน  
3.1 ผูน้ า (Marshall Goldsmith, 1995) 
3.2 การบริหารงาน (Max Weber, 1980) 

 

ความสุขในการท างาน (Diener, 2000) 
1. ความพึงพอใจในชีวิต 
2. ความพึงพอใจในงาน 
3. อารมณ์ทางบวก 
4. อารมณ์ทางลบ 

 

ปัจจัยส่วนบุคคล  
1. เพศ  
2. อาย ุ 
3. สถานภาพสมรส  
4. ระดบัการศึกษา  
5. รายไดต่้อเดือน  
6. อายงุาน 
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4.2 ประชากรและตวัอย่าง  
ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ีไดแ้ก่ ลูกจา้งชัว่คราวสายปฏิบติัการ ท่าอากาศยานดอนเมือง บริษทั             

ท่าอากาศยานไทย จ ากดั (มหาชน) จ านวน 1,194 คนโดยผูว้ิจยัไดก้ าหนดขนาดของกลุ่มตวัอยา่งโดยใชห้ลกัการ
ค านวณกลุ่มตวัอยา่งของทาโร ยามาเน่ ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ ร้อยละ 95 หรือค่าความคลาดเคล่ือนท่ี 0.05 (Yamane, 
1960) เท่ากบั 300 ตวัอย่างเม่ือไดข้นาดของกลุ่มตวัอย่างแลว้ ผูว้ิจยัใชว้ิธีการสุ่มตวัอย่างเป็นชั้นภูมิ (Stratified 
random Sampling) ตามสัดส่วนของหน่วยงานท่ีสังกัด จากนั้ น ใช้การสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple Random 
Sampling) โดยวธีิการจบัสลาก (Lottery Sampling) จากฝ่ายต่างๆ 

4.3 เคร่ืองมือวจิยั 
การวิจยัคร้ังน้ี ผูว้ิจยัไดใ้ชเ้คร่ืองมือแบบสอบถาม ในการเก็บรวบรวมขอ้มูล โดยแบ่งแบบสอบถามเป็น 

3 ส่วน ดังน้ี ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลทั่วไปของผูต้อบแบบสอบถาม ส่วนท่ี 2 ปัจจัยในการท างานท่ีส่งผลต่อความสุข               
ส่วนท่ี 3 ขอ้เสนอแนะ 

4.4 การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
การตรวจสอบความเช่ือมัน่ (Reliability) ผูว้ิจยัไดน้ าเสนอแบบสอบถามไปท าการทดสอบ จ านวน 30 

ชุด กบัประชากรอ่ืนท่ีมีลกัษณะใกลเ้คียงหรือเหมือนกบักลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษา โดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูป
ทางสถิติ ค่าความเช่ือมัน่ของปัจจยัในการท างานท่ีส่งผลต่อความสุขของ ลูกจา้งชัว่คราวสายปฏิบติัการท่าอากาศ
ยานดอนเมือง บริษทั ท่าอากาศยานไทย จ ากดั (มหาชน) เท่ากบั 0.904 และ ค่าความเช่ือมัน่ของความสุขของ 
ลูกจา้งชัว่คราวสายปฏิบติัการท่าอากาศยานดอนเมือง บริษทั ท่าอากาศยานไทย จ ากดั (มหาชน) เท่ากบั 0.938                 
ในการวดัความเช่ือมัน่ของแบบสอบถามนั้น ค่าความเช่ือมัน่เท่ากบั 0.80 ข้ึนไป จึงจะสรุปไดว้า่แบบสอบถามมี
ความน่าเช่ือถือสูง 

4.5 การวเิคราะห์ข้อมูล 
สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูลผูว้ิจยัไดด้ าเนินการวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ 

โดยใชส้ถิติท่ีใชว้เิคราะห์ คือ สถิติวเิคราะห์เชิงพรรณนา ไดแ้ก่ ความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าความเบ่ียงมาตรฐาน 
และสถิติวิเคราะห์เชิงอนุมาน ได้แก่ การทดสอบ T-test การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One Way 
ANOVA) และการวเิคราะห์ถดถอยพหุคูณ 

 

5. ผลการวจัิย 
ผลการวิเคราะห์ปัจจยัลกัษณะส่วนบุคคลของกลุ่มตวัอยา่ง พบวา่ ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย (ร้อยละ 57.70) 

อายุ 25-35 ปี (ร้อยละ 60.70) สถานภาพโสด (ร้อยละ 50.30) การศึกษาระดบัปริญญาตรี (ร้อยละ 86.70) รายได้
เฉล่ียต่อเดือน 15,000-20,000 บาท) และ รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 20,001-30,000 บาท (ร้อยละ 37.00) ซ่ึงมีจ านวน
เท่ากนั อายงุานนอ้ยกวา่ 5 ปี (ร้อยละ 48.00)  

ผลการวเิคราะห์ ปัจจยัในการท างานท่ีส่งผลต่อความสุขของลูกจา้งชัว่คราวสายปฏิบติัการท่าอากาศยาน
ดอนเมือง บริษทั ท่าอากาศยานไทย จ ากดั (มหาชน) โดยภาพรวม มีปัจจยัในการท างานท่ีส่งผลต่อความสุขของ
ลูกจา้งชัว่คราวสายปฏิบติัการท่าอากาศยานดอนเมือง บริษทั ท่าอากาศยานไทย จ ากดั (มหาชน) ในระดบัปาน
กลาง มีค่าเฉล่ีย 3.60 ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.42 ซ่ึงในรายดา้นนั้นปัจจยัในการท างานในระดบัมาก จ านวน 1 ดา้น
ไดแ้ก่ ปัจจยัในการท างานดา้นคุณลกัษณะงาน และ ปัจจยัในการท างานในระดบัปานกลาง จ านวน 2 ดา้นไดแ้ก่ 
ดา้นแรงจูงใจในการท างาน และ ดา้นผูน้ าและการบริหารงาน ดงัตารางท่ี 1 
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ตารางที ่1  ผลวิเคราะห์ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานปัจจยัในการท างานท่ีส่งผลต่อความสุขของลูกจา้งชัว่คราว
สายปฏิบติัการท่าอากาศยานดอนเมือง บริษทั ท่าอากาศยานไทย จ ากดั (มหาชน) 
ปัจจัยในการท างานท่ีส่งผลต่อความสุข �̅� SD. แปลค่า 

ดา้นคุณลกัษณะงาน  3.78 0.47 มาก 
ดา้นแรงจูงใจในการท างาน 3.56 0.49 ปานกลาง 

ดา้นผูน้ าและการบริหารงาน 3.45 0.71 ปานกลาง 

ค่าเฉลีย่รวม 3.60 0.42 ปานกลาง 

 
ผลการวิเคราะห์ ความสุขของลูกจา้งชัว่คราวสายปฏิบติัการท่าอากาศยานดอนเมือง บริษทั ท่าอากาศ

ยานไทย จ ากดั (มหาชน)โดยภาพรวมมีความสุขของ ลูกจา้งชัว่คราวสายปฏิบติัการท่าอากาศยานดอนเมือง บริษทั 
ท่าอากาศยานไทย จ ากดั (มหาชน) ในระดบัปานกลาง มีค่าเฉล่ีย 3.49 ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.45 ซ่ึงในรายด้านนั้น 
ความสุขของลูกจา้งชัว่คราวอยูใ่นระดบัปานกลาง จ านวน 4 ดา้นไดแ้ก่ ดา้นความพึงพอใจในชีวติ ดา้นความพึงพอใจ
ในงาน ดา้นอารมณ์ทางบวก และ ดา้นอารมณ์ทางลบ ดงัตารางท่ี 2 

 
ตารางที ่2   ผลวเิคราะห์ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานระดบัความสุขของ ลูกจา้งชัว่คราวสายปฏิบติัการท่าอากาศ

ยานดอนเมือง บริษทั ท่าอากาศยานไทย จ ากดั (มหาชน) 
ความสุข �̅� SD. แปลค่า 

ดา้นความพึงพอใจในชีวติ 3.64 0.54 ปานกลาง 

ดา้นความพึงพอใจในงาน 3.54 0.59 ปานกลาง 

ดา้นอารมณ์ทางบวก 3.41 0.76 ปานกลาง 

ดา้นอารมณ์ทางลบ 3.37 0.58 ปานกลาง 

ค่าเฉลีย่รวม 3.49 0.45 ปานกลาง 

 

ผลวิเคราะห์ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ลูกจ้างชั่วคราวสายปฏิบติัการท่าอากาศยานดอนเมือง 
บริษทั ท่าอากาศยานไทย จ ากัด (มหาชน) ท่ีมีสถานภาพสมรส ระดับการศึกษา รายได้ต่อเดือน และอายุงาน
ต่างกนัมีความสุขในการท างานในภาพรวมแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 ดงัตารางท่ี 3 

 
ตารางที ่3  ผลการวเิคราะห์ความสุขของ ลูกจา้งชัว่คราวสายปฏิบติัการท่าอากาศยานดอนเมือง  

บริษทั ท่าอากาศยานไทย จ ากดั (มหาชน) จ าแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล 

ประเดน็ 
เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดบัการศึกษา รายได้ อายุงาน 

t sig F sig F sig F sig F sig F sig 
ความสุข .647 .518 1.294 .277 11.705* .000 4.634* .010 4.742* .003 10.513* .000 

*อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
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ปัจจัยในการท างานด้านคุณลักษณะงานส่งผลต่อความสุขในการท างานของลูกจ้างชั่วคราวสาย
ปฏิบติัการอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั.05 สามารถท านายความสุขในการท างานของลูกจ้างชั่วคราวสาย
ปฏิบติัการไดร้้อยละ 24.20ดงัตารางท่ี 4 
 
ตารางที ่4  ผลการวเิคราะห์การถอดถอยเชิงพหุคูณของคุณลกัษณะของงาน แรงจูงใจในในการท างาน และผูน้ า

และการบริหารงาน ส่งผลต่อความสุขในการท างานของลูกจา้งชัว่คราวสายปฏิบติัการ 
 Unstandardized 

Coefficients 
standardized 
Coefficients 

 

ตวัแปร B Std. Error Beta t Sig. 
ค่าคงท่ี 1.576 .224  7.041 .000 
คุณลกัษณะงาน .399 .057 .419 6.992* .000 
แรงจูงใจในการท างาน .048 .048 .053 1.005 .316 
ผูน้ าและการบริหารงาน .068 .038 .107 1.770 .078 

R = 0.500, R Square= 0.250, Adjusted R Square = 0.242 F= 32.810 (Sig=0.000) 
* มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 

6.อภิปรายผลการวจัิย 
 การศึกษาคร้ังน้ีเป็นการศึกษาปัจจยัในการท างานท่ีส่งผลต่อความสุขของ ลูกจา้งชัว่คราวสายปฏิบติัการ
ท่าอากาศยานดอนเมือง บริษัท ท่าอากาศยานไทย จ ากัด (มหาชน) สามารถอภิปรายผลการวิจัยผลได้ตาม
วตัถุประสงคไ์ด ้ดงัน้ี 
 1. เพ่ือศึกษาระดบัความสุขของลูกจา้งชัว่คราว สายปฏิบติัการ ท่าอากาศยานดอนเมือง บริษทั ท่าอากาศยานไทย 
จ ากดั (มหาชน) พบวา่ ความสุขของลูกจา้งชัว่คราวสายปฏิบติัการท่าอากาศยานดอนเมือง บริษทั ท่าอากาศยานไทย 
จ ากัด (มหาชน)โดยภาพรวมมีความสุขของ ลูกจ้างชั่วคราวสายปฏิบัติการท่าอากาศยานดอนเมือง บริษทั                      
ท่าอากาศยานไทย จ ากดั (มหาชน) ในระดบัปานกลาง มีค่าเฉล่ีย 3.49 ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.45 ซ่ึงสอดคลอ้งกบั
งานวิจยัของรวมศิริ เมนะโพธิ (2560) ไดศึ้กษาเร่ือง เคร่ืองมือวดัการท างานอยา่งมีความสุขกรณีศึกษา นกัศึกษา
ภาคพิเศษ ระดบัปริญญาโท สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ จากการศึกษาพบวา่ มิติท่ีก่อให้เกิดความสุขใน
การท างาน ซ่ึงมีทั้งหมดห้ามิติไดแ้ก่ มิติดา้นผูน้ า มิติดา้นความสัมพนัธ์กบัเพ่ือนร่วมงาน มิติดา้นความรักในงาน 
มิติดา้นคุณภาพชีวติในการท างาน และมิติดา้นค่านิยมขององคก์ร เคร่ืองมือดงักล่าวสามารถวดัระดบัความคิดเห็น 
ระดับความสุขในการท างาน และปัญหาท่ีเกิดข้ึนในแต่ละมิติ ผลท่ีได้จากการสร้างแบบวดัการท างานอย่างมี
ความสุขพบวา่ เคร่ืองมือนั้นมีค่าความน่าเช่ือถือสูง กล่าวคือ ระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัการท างานอยา่งมีความสุข 
เคร่ืองมือท่ีใชน้ี้มีความเช่ือมัน่เท่ากบั 0.9577 (จากค่าของ Alpha) และจากระดบัความสุขจากการท างานท่ีไดรั้บใน
ปัจจุบัน เคร่ืองมือท่ีใช้น้ีมีค่าความเช่ือมัน่เท่ากับ 0.9542 (จากค่าของ Alpha) ซ่ึงถือว่ามีค่าความเช่ือมัน่อยู่ใน
ระดับสูงมากทั้ งสองส่วน นอกจากน้ี ในส่วนของระดับความสุขของกลุ่มตวัอย่างพบว่า ภาพรวมของระดับ
ความสุขในการท างานปัจจุบนัของกลุ่มตวัอยา่ง จากค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 3.487 กล่าวไดว้า่ ในปัจจุบนัมีระดบัความสุขใน
การท างานอยูใ่นระดบัมาก ทั้งน้ีเป็นเพราะวา่ พนกังานส่วนใหญ่มีความภูมิใจท่ีไดรั้บความไวว้างใจ และไดรั้บ
การมอบหมายใหป้ฏิบติังานท่ีส าคญัของหน่วยงาน และไม่มีความเครียดจากเร่ืองครอบครัว ทั้งน้ีเพราะพนกังานมี
ครอบครัวท่ีเขม้แขง็ มีความอบอุ่น และรู้สึกไดถึ้งความมัน่คงของครอบครัว 
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2. เพื่อเปรียบเทียบความสุขในการท างานของลูกจ้างชัว่คราวสายปฏิบติัการท่าอากาศยานดอนเมือง 
บริษทั ท่าอากาศยานไทย จ ากัด (มหาชน) จ าแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล พบว่า ลูกจ้างชั่วคราวสายปฏิบติัการ                 
ท่าอากาศยานดอนเมือง บริษทั ท่าอากาศยานไทย จ ากดั (มหาชน) ท่ีมีสถานภาพสมรส ระดบัการศึกษา รายไดต้่อ
เดือน และ อายุงานต่างกันมีความสุขในการท างานในภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ี 0.05                      
ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของธนวรรณ ตั้งเจริญกิจสกุล และ ณกมล จนัทร์สม (2560)ไดศึ้กษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อ
ความสุขในการท างานของบุคลากรการประปานครหลวง สายงานบริการ ผลการวิจยั พบว่า ปัจจยัส่วนบุคคล 
ไดแ้ก่ สาขา อาย ุและรายได ้ มีความสัมพนัธ์ กบั ความสุขในการท างานของบุคลากรการประปานครหลวงสาย
งานบริการ โดยปัจจยั ส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อความสุขในการท างานของบุคลากรการประปานครหลวง 
สายงานบริการแตกต่างกนั ปัจจยัดา้นความพร้อมในการท างานและปัจจยัด้านการรับรู้ สภาพแวดล้อมในการ                  
ท างานดา้นสัมพนัธภาพดา้นสภาพแวดลอ้ม ดา้นการพกัระหวา่งการท างาน และดา้นผลตอบแทนและสวสัดิการ  
มีผลต่อความสุขในการท างานของบุคลากรการประปานครหลวงสายงานบริการ อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
0.05 

3. เพื่อศึกษาคุณลกัษณะของงาน แรงจูงใจในการท างาน และผูน้ าและการบริหาร ท่ีส่งผลต่อความสุขใน
การท างานของลูกจา้งชัว่คราวสายปฏิบติัการท่าอากาศยานดอนเมือง บริษทั ท่าอากาศยานไทย จ ากดั พบวา่ ปัจจยั
ในการท างานด้านคุณลกัษณะงานส่งผลต่อความสุขในการท างานของลูกจ้างชั่วคราวสายปฏิบัติการอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั.05 สามารถท านายความสุขในการท างานของลูกจา้งชัว่คราวสายปฏิบติัการไดร้้อยละ 
24.20 ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของพิมสิริ โตกะคุณะ (2560) ไดศึ้กษาเร่ือง ความสุขในการท างานของพนกังาน
ขายปลีกในธุรกิจห้างสรรพสินคา้แห่งหน่ึง โดยใชท้ฤษฎีของ Diener ผลการวิจยัพบวา่ความพึงพอใจในชีวิต คือ 
การบรรลุเป้าหมายในชีวิตในดา้นต่างๆ ตามท่ีตนเองตั้งเป้าหมายไว ้เช่น ดา้นการศึกษา ดา้นการมีท่ีอยูอ่าศยัของ
ตนเอง ความพึงพอใจในงาน คือความรักและศรัทธาในงาน 

 

7.ข้อเสนอแนะ 
7.1 ข้อเสนอแนะในการน าผลวจิยัไปใช้ 

1. น าผลท่ีไดจ้ากการศึกษาเก่ียวกบัความสุขของลูกจา้งชัว่คราวสายปฏิบติัการท่าอากาศยานดอน
เมือง บริษทั ท่าอากาศยานไทย จ ากดั (มหาชน) เพ่ือน าผลการวิจยัไปใชป้รับปรุงและพฒันาแนวทางในการสร้าง
กลยทุธ์และปัจจยัท่ีเอ้ือต่อการพฒันาความสุขต่อไป 

2. องคก์รควรมีการก าหนดนโยบายดา้นคุณภาพชีวติในการท างานและพฒันาองคก์รใหเ้ป็นองคก์ร
แห่งความสุข เป็นนโยบายในการด าเนินงานขององคก์รดว้ย เพ่ือให้ตระหนกัและใหค้วามส าคญัต่อคุณภาพชีวติ
ในการท างานไม่นอ้ยไปกวา่งานดา้นอ่ืน ๆ  

3. องคก์รควรใส่ใจในเร่ืองความสุขในการท างานของลูกจา้งชัว่คราวสายปฏิบติัการโดยการพฒันา
องคก์รใหเ้ป็นองคก์รแห่งความสุขโดยอาจจะตั้งคณะท างานท่ีท าหนา้ท่ีในการรับผิดชอบ ผลกัดนัโครงการใหเ้ป็น
รูปธรรม สามารถท าให้องค์กร และคนในองค์กรได้ท างานร่วมกันอย่างมีความสุขเพ่ือความสุขท่ีย ัง่ยืนและ
ประสิทธิผลท่ีดีขององคก์รต่อไปในอนาคต 

4. ผูบ้ริหารควรมีนโยบายการตอบแทนลูกจา้งชั่วคราวสายปฏิบติัการท่ีดีดว้ยรางวลัท่ีเหมาะสม               
ซ่ึงควรใหค้วามส าคญักบัพฤติกรรมทางจริยธรรม เช่น ความมีน ้ าใจการใหค้วามร่วมมือในการท างาน ไม่พิจารณา
เพียงปริมาณหรือก าไรเพียงอยา่งเดียว 
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7.2 ข้อเสนอแนะในการวจิยัคร้ังต่อไป 
1. ในการท าวิจัยคร้ังต่อไปควรศึกษาถึงการพฒันาความสุขของ ลูกจ้างชั่วคราวสายปฏิบัติการ                  

ท่าอากาศยานดอนเมือง บริษทั ท่าอากาศยานไทย จ ากดั (มหาชน) หรือศึกษาในเร่ืองท่ีส่งผลต่อการท างานในดา้น
อ่ืน ๆ เช่น ผลกระทบจากการท างานเป็นกะ การบริหารแรงงานสัมพนัธ์ในสถานประกอบการ ควรมีการศึกษา
ปัญหาและความตอ้งการของพนกังานในเชิงลึกเพ่ือใหรั้บทราบปัญหาท่ีแทจ้ริงและสามารถแกไ้ขพฒันาใหไ้ดต้รง
จุดมากยิง่ข้ึน 

2. ควรมีการศึกษาเปรียบองคก์รท่ีตนเองท างานอยูก่บัองคก์รท่ีมีแนวทาง/นโยบายในการท างานท่ี
ส่งผลต่อความสุขมาใชโ้ดยท่ีคาดหวงัวา่จะมีผลต่อคุณภาพชีวิตในการท างานของพนกังานหรือองคก์ร เพื่อจะได้
ทราบแนวทางปฏิบติัขององคก์รท่ีมีลกัษณะเหมือนองคก์รของเรา 

3. ควรศึกษาปัญหาและวิธีแกไ้ขความสุขในการท างานขององคก์ร โดยอาจจะมีการระดมสมอง/ 
สัมภาษณ์อยา่งไม่เป็นทางการกบัพนกังานทุกระดบั เพ่ือท่ีจะไดรั้บทราบปัญหาท่ีเกิดข้ึน หาวิธีแกไ้ขปัญหาต่อไป
และน ามาใชพ้ฒันา/ปรับปรุงองคก์รของตนใหพ้ฒันาต่อไป  

4. ควรศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการเพ่ิมข้ึนและลดลงของระดบัความสุขในท่ีท างานเพ่ือน าขอ้มูลไปใช้
เป็นแนวทางในการวางแผนในการท างานต่างๆ เน่ืองจากความสุขในการท างานจะส่งผลต่อประสิทธิผลของ
องคก์รและเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของหน่วยงาน ซ่ึงการวิจยัท่ีได ้สามารถน ามาใชใ้นการเป็นขอ้มูล 
เพ่ือปรับปรุงองคก์ร ใหเ้ป็นองคก์รแห่งความสุขมากยิง่ข้ึน  

 

8. กติติกรรมประกาศ 
วทิยานิพนธ์ เร่ืองปัจจยัในการท างานท่ีส่งผลต่อความสุขของ ลูกจา้งชัว่คราว สายปฏิบติัการ ท่าอากาศยาน 

ดอนเมือง บริษทัท่าอากาศยานไทย จ ากดั(มหาชน) สามารถส าเร็จลุล่วงไปไดด้ว้ยดี ผูเ้ขียนขอกราบขอบพระคุณ 
รองศาสตราจารย ์วลัลภ รัฐฉัตรานนท์ อาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลกั เป็นอย่างยิ่งท่ีไดก้รุณาให้ค  าปรึกษา
แนวทางในการจดัท าวิทยานิพนธ์ฉบบัน้ี ในทุกๆขั้นตอน ตั้งแต่การจดัท าโครงร่างวิทยานิพนธ์ การออกแบบ
แบบสอบถาม การใชส้ถิติในการวิจยั และขอ้แนะน าในการแกไ้ขปรับปรุงดว้ยความเอาใจใส่เป็นอยา่งดีตลอดมา
จนวทิยานิพนธ์ฉบบัน้ีมีความสมบูรณ์ 

ขอขอบพระคุณ รองศาสตราจารยจุ์ฑาทิพ คลา้ยทับทิม อาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม ท่ีได้ให้                  
ความช่วยเหลือ แนะน าแนวทางการศึกษา คน้ควา้วิธีการในการจดัท าวิทยานิพนธ์ และการแกไ้ขปัญหาอุปสรรค
ต่างๆ ผูเ้ขียนมีความซาบซ้ึงใจเป็นอยา่งยิ่ง ขอขอบพระคุณ คณาจารยภ์าควิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ 
คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ ท่ีไดป้ระสิทธิประสาทวิชาความรู้ต่างๆ และให้ความช่วยเหลือ 
พร้อมทั้งใหค้  าแนะน าท่ีดีแก่ผูเ้ขียนตลอดมา ตลอดจนขอบคุณผูต้อบแบบสอบถามท่ีใหค้วามร่วมมือและเสียสละ
เวลาในการตอบแบบสอบถามดว้ยความเตม็ใจเป็นผลใหส้ามารถน าขอ้มูลมาวเิคราะห์ไดอ้ยา่งสมบูรณ์ 

ขอบคุณมิตรภาพท่ีดีจากเพ่ือนๆ ในสาขารัฐประศาสนศาสตร์ รุ่น 38 ท่ีคอยให้ก าลงัใจกนัและกนัเสมอ
มา และเหนือส่ิงอ่ืนใดวิทยานิพนธ์เล่มน้ีจะไม่สามารถส าเร็จลุล่วงไปได ้หากปราศจากความช่วยเหลือ ค าแนะน า 
ความห่วงใย และการใหก้ าลงัใจท่ีดีเยีย่มจากบิดามารดา ท่ีคอยดูแลเอาใจใส่ และสนบัสนุนมาโดยตลอด ผูเ้ขียนจึง
ตอ้งขอกราบขอบพระคุณบิดา และ มารดา เป็นอยา่งยิง่  
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บทคัดย่อ 
 การวิจยัเร่ืองน้ีมีวตัถุประสงค ์1) เพื่อศึกษาความเป็นเลิศดา้นการบริการขององคก์ร: กรณีศึกษา บริษทั 
พาร์ทเนอร์ชิพ เซอร์วสิ เซ็นเตอร์ แอนด ์แมนเนจเมนท ์จ ากดั และ 2) เพื่อเปรียบเทียบความเป็นเลิศดา้นการบริการ
ขององค์กร: กรณีศึกษา บริษทั พาร์ทเนอร์ชิพ เซอร์วิส เซ็นเตอร์ แอนด์ แมนเนจเมนท์ จ ากัด กลุ่มตวัอย่าง
ประกอบไปด้วยลูกคา้ท่ีใช้บริการของ บริษทั พาร์ทเนอร์ชิพ เซอร์วิส เซ็นเตอร์ แอนด์ แมนเนจเมนท์ จ ากดั 
จ านวน 297 คน สถิติท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และ
การทดสอบสมมติฐานการวจิยั ไดแ้ก่ ค่า t-test และ F-test  

ผลการวิจยัพบวา่ 1) ความเป็นเลิศดา้นการบริการของบริษทั พาร์ทเนอร์ชิพ เซอร์วิส เซ็นเตอร์ แอนด์ 
แมนเนจเมนท์ จ ากัด โดยรวมอยู่ในระดบัมาก 2) ผลการทดสอบสมมติฐานการเปรียบเทียบความเป็นเลิศใน                
การบริการของ บริษทั พาร์ทเนอร์ชิพ เซอร์วสิ เซ็นเตอร์ แอนด ์แมนเนจเมนท ์จ ากดั จ าแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล 
ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ด้านการด าเนินงานแบบ
ผูเ้ช่ียวชาญ ดา้นการสร้างความไวใ้จให้ลูกคา้ ดา้นบริการท่ีน าเสนอ  ส่วนระดบัการศึกษา ท่ีแตกต่างกนัอยา่งมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 ดา้นการสร้างความไวใ้จให้ลูกคา้  ดา้นภาพลกัษณ์องคก์ร และส่วนปัจจยับุคคลท่ี
เก่ียวกบั สถานภาพ ต าแหน่ง และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ไม่แตกต่างกนั 

 

ค าส าคญั: ความเป็นเลิศ,  การบริการ  
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ABSTRACT 
 The objectives of this research were 1)  to study the level of service excellence of the organization                            
2)  to compare the level of service excellence of the organization.  Organization.  The sample group consisted of 
297 customers who used the services of Partnership Service Center and Management Company Limited.                        
The statistic was used to analyze data; there were frequency, percentage, mean, and standard deviation.  The 
research hypothesis testing were t-test and F-test. The results of the research showed that 1) the level of service 
excellence of the company Partnership Service Center and Management Co. , Ltd.  overall was at a high level                    
2) The results of the hypothesis test comparing the level of service excellence of Partnership Service Center and 
Management Company Limits classified by personal factors such as gender, age, educational were statistically 
significant difference at the .05 level in term of expert operations, building trust for customers and service serving 
for customers.  The difference level of education was statistically significant at the .01 in terms of building 
customer trust, image of organization and personal factors related to status and position.  And there was no 
difference of average monthly income. 
 
Keywords: Excellent, Services 
 

1. ความส าคัญและทีม่าของปัญหาวจัิย 
 องคก์ารในปัจจุบนั ตอ้งเผชิญกบัแรงผลกัดนัจากสภาพแวดลอ้มหลายดา้น จึงเป็นส่ิงยากท่ีองคก์ารจะ
หลีกเล่ียงผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงเหล่าน้ีหลายองค์การเขา้สู่ภาวะการณ์ถดถอย เน่ืองจากไม่สามารถ
ปรับตวัให้ตอบสนองกบัสภาพแวดลอ้มไดซ่ึ้งองคก์ารดา้นการศึกษาโดยเฉพาะอยา่งยิ่งสถาบนัอุดมศึกษา ก าลงั
เผชิญกับความต้องการของสังคมท่ีเปล่ียนไปทั้ งในระดับสถาบัน และสังคมทั่วไป (พฤทธ์ิ  เทศจีบ, 2552) 
แนวความคิดองค์กรสู่ความเป็นเลิศ (High Performing Organization (HPO)) ได้รับการนิยามจาก Bersin & 
Associates 2009 โดย M. Kaliprasad (2006) ว่า HPO คือองค์การท่ีสามารถด าเนินการให้ไดผ้ลทางธุรกิจตามท่ี
วางแผนไว ้และมีความสามารถเป็นเลิศในการแข่งขนัเชิงธุรกิจ ไม่วา่ภาวะธุรกิจจะตกอยูใ่นสถานการณ์ใดก็ตาม 
แนวความคิดดงักล่าวเป็นประเด็นส าคญัในการน าพาองคก์รผา่นภาวะสงัคมโลกท่ีมีความพลวฒัน์อยูต่ลอดเวลา  
        เพ่ือรองรับต่อการเปล่ียนแปลงของสังคมโลก บริษทั พาร์ทเนอร์ชิพ เซอร์วสิ เซ็นเตอร์ แอนด ์แมนเนจเมนท์ 
จ ากดั หรือ มีช่ือยอ่เรียกสั้น ๆ วา่ “PCM” ไดจ้ดทะเบียนจดัตั้งข้ึน เป็นบริษทัจ ากดั เม่ือวนัท่ี 29 กรกฎาคม 2557 
เป็นสถาบนัท่ีให้บริการดา้นการจดัฝึกอบรมและสัมมนา ท่ีผ่านมา PCM พบปัญหาดา้นการให้บริการกบัลูกคา้ท่ี
หลากหลายตามแต่ละสไตลข์องลูกคา้ท่ีแตกต่างกนั อาทิ เช่นลูกคา้บางกลุ่มใช ้Application ไม่เป็นไม่มีสบการณ์
การดา้นการใชโ้ซเชียลมาก่อน กบัลูกคา้บางกลุ่มท่ีใชเ้ทคโนโลยีท่ีทนัสมยัจนเกินไปก็ท าให้ระบบการบริการ                
ไม่สามารถรองรับกบัระบบของลูกคา้ไดท้นั  การประชาสมัพนัธ์ท่ีไม่ทัว่ถึงท าใหลู้กคา้เขา้ถึงยากและช่องทางท่ีให้
ลูกคา้ติดต่อก็มีนอ้ย ช่วงเวลาท่ีใหบ้ริการไม่ตรงกบัความตอ้งการของลูกคา้ท่ีเขา้มาใชบ้ริการก็เป็นอีกหน่ึงสาเหตท่ีุ
ท าใหลู้กคา้ปฎิเสธท่ีจะรอคอย เช่น ลูกคา้ติดต่อเขา้มาทางเฟสบุ๊คในช่วงเวลา 06:00-07:00น.หรือเวลา 18:00-21:00
น.ไม่มีเจา้หนา้ท่ีดูแลเพราะอยูน่อกเวลาท าการ ท าให้เสียโอกาสจากลูกคา้ไปได ้ระบบการช าระการเงินไม่รองรับ
กบัช่องทางท่ีหลากหลาย เช่น การรับช าระดว้ยบตัรเครดิต การช าระดว้ย QR CODE การช าระดว้ยระบบพร้อม
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เพลย ์จากพฤติกรรมการเปล่ียนแปลงของลูกคา้ท่ีปรับเปล่ียนไปตามกระแส เทรนด์นิยม และเทคโนโลยีใหม่ๆ              
ท่ีเขา้มาแทนท่ีการใหบ้ริการดว้ยคน ลว้นเป็นส่ิงท่ีจ าเป็นทั้งส้ินท่ีตอ้งศึกษาและคน้ควา้  
 ดว้ยเหตุน้ี บริษทั พาร์ทเนอร์ชิพ เซอร์วิส เซ็นเตอร์ แอนด์ แมนเนจเมนท์ จ ากดั (PCM) จึงมีท่ีมาของ 
วสิยัทศัน์ท่ีวา่ “บริการทุกเวลา ส่ือสารทนัใจ รวดเร็ว ฉบัไว ซ่ือสตัยจ์ริงใจ ใส่ใจลูกคา้” และมีพนัธกิจทีวา่ “ เราจะ
มุ่งมัน่ให้บริการท่ีเป็นเลิศ ประทบัใจทุกคร้ัง ใส่ใจทุกคน โปร่งใสเสมอ” เพราะการบริการเป็นหัวใจส าคญัของ
ธุรกิจท่ีจะสามารถขบัเคล่ือนองคก์รใหอ้ยูร่อดสร้างความมัน่คงและยัง่ยนืใหก้บัองคก์รตลอดไป 
 ดงันั้น ผูว้ิจยัจึงมีความสนใจอย่างยิ่งท่ีอยากจะศึกษาปัญหาของการให้บริการแก่ลูกคา้ท่ีมาใชบ้ริการ    
เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุง แก้ไข และพฒันา จนสามารถท่ีจะน ามาใช้เป็นตวัก าหนด แผน กลยุทธ                
เพ่ือตอบสนองต่อความตอ้งการของลูกคา้ท่ีมาใชบ้ริการไดอ้ยา่งประทบัใจ ยกระดบัสู่มาตรฐานสากล และพฒันา
สู่ความเป็นเลิศ เสนอเป็นรูปแบบรายงานให้กบัทางผูบ้ริหารไดน้ าไปใชเ้พ่ือวางแผนและก าหนดเป็นนโยบาย
ต่อไป 
 

2. วตัถุประสงค์ของการวจัิย 
 ในการวจิยัคร้ังน้ีผูว้จิยัไดต้ั้งวตัถุประสงคไ์ว ้ ดงัน้ี 
 1. เพื่อศึกษาความเป็นเลิศด้านการบริการขององค์กร: กรณีศึกษา บริษัท พาร์ทเนอร์ชิพ เซอร์วิส                  
เซ็นเตอร์ แอนด ์แมนเนจเมนท ์จ ากดั 
 2. เพื่อเปรียบเทียบความเป็นเลิศดา้นการบริการขององคก์ร: กรณีศึกษา บริษทั พาร์ทเนอร์ชิพ เซอร์วิส 
เซ็นเตอร์ แอนด ์แมนเนจเมนท ์จ ากดั 

 

3. เอกสารและงานวจัิยทีเ่กี่ยวข้อง 
3.1 แนวคดิ ทฤษฎ ี
แนวคิดหรือทฤษฎี และงานวิจยัท่ีส าคญัดา้นการพฒันาองคก์รสู่ความเป็นเลิศของ โธมสั เจ ปีเตอร์ส 

(Thomas J. Peters) และโรเบิร์ต เอช วอเตอร์แมน จูเนียร์ (Robert H.Waterman,Jr.) :1977 แนวคิดหรือทฤษฎีดา้น
คุณภาพการบริการของ พาราสุรามาน, ไซเธมอล และแบร์ร่ี (Parasuraman, Zeithaml, & Berry, 1988 อา้งใน ภวตั 
วรรณพิณ, 2554) และศิริวรรณ เสรีรัตน์, (2541: 340-342) 

3.2 งานวจิยัทีเ่กีย่วข้อง 
อินท์ธารี ธีระธเนศพงษ ์(2562)  ไดศึ้กษาในเร่ืองปัจจุบนัท่ีส่งผลต่อความเป็นเลิศของตลาดส่ีมุมเมือง 

โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อความเป็นเลิศของตลาดส่ีมุมเมือง ผลการทดสอบสมมติฐานงานวิจยั 
ซ่ึงพบวา่ ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลหรือส่งผลต่อความเลิศของตลาดส่ีมุมเมือง มีจ านวน 6 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นการน าองคก์ร 
(Leadership) ด้านกลยุทธ์ (Strategy)  ด้านลูกค้า (Costumers) ด้านบุคลากร (Workforce) ด้านการปฏิบัติการ 
(Operations) และ ดา้นผลลพัธ์ (Results) โดยรวมอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 อยูใ่นระดบัมาก 

เสรี วรพงษ์ (2558) ได้ศึกษาในเร่ืองการพฒันาแนวทางบริการสู่ความเป็นเลิศ ขององค์กรปกครอง                 
ส่วนท้องถ่ิน ในจังหวดันครปฐม พบว่า พบว่าการพฒันาแนวทางสู่การบริการ ท่ีเป็นเลิศ ผูว้ิจัยได้ขอ้มูลจาก                
การสัมภาษณ์และแบบสอบถาม จะพบวา่ ขอ้มูลท่ีไดน้ั้น สามารถสรุปไดว้า่ การท่ีท าใหไ้ปสู่การบริการท่ีเป็นเลิศ
จะมีองคป์ระกอบหลกัอยู่สาม ประการ ไดแ้ก่ 1) บุคลากร ซ่ึงจะตอ้งมีการพฒันาดา้นจิตส านึก ความรู้ ทศันคติ 
ทักษะ การมีส่วนร่วม และความสามารถในการประเมินผลตนเอง ด้านการบริการอย่าง มีประสิทธิภาพ                             
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2) สภาพแวดลอ้ม และ 3) การะบวนการท างานหรือขั้นตอนการ ปฏิบติังาน ซ่ึงจะมีประเด็นแยกยอ่ยออกแต่ละ
ประเด็น ประเด็นสุดท้าย จะพบว่าอุปสรรคและขอ้เสนอแนะ นั้น จะเป็นไปในส่วนของ การจัดการในด้าน                 
การบริหารภายในองคก์ร ซ่ึงจะไดรั้บความร่วมมือจากหน่วยงานต่าง ๆ หรือการน านโยบายไปสู่การปฏิบติัอยา่งมี
ประสิทธิภาพ และประชาชนตอ้งการให้หน่วยงานท่ีบริการประชาชนปฏิบติังานอยา่งมีใจบริการ กบัประชาชน
ทุกคน 
 สรุปไดว้า่ องคก์รแห่งความเป็นเลิศจึงเป็นองคก์รท่ีประสบความส าเร็จอยา่งต่อเน่ือง มีผลงานโดดเด่น
เป็นท่ียอมรับในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกนั สร้างผลตอบแทนทางธุรกิจ และผลตอบแทนต่อผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย
อยา่งย ัง่ยนื และมีความสามารถเด่นชดัในการสร้างมาตรฐานการท างานเป็นเลิศ สามารถดึงดูดทรัพยากรมนุษยท่ี์ดี 
ให้เขา้มาท างานให้กบัองค์กร หรือบริษทัมีวิสัยทศัน์มีการเปรียบเทียบผลการด าเนินงานกบัคู่แข่ง ท่ีมีลกัษณะ
ธุรกิจคลา้ยคลึงกนัมีวฒันธรรมองคก์รท่ีดี มีจริยธรรมทางธุรกิจอีกดว้ยเพ่ือท่ีจะสามารถบรรลุเป้าหมายขององคก์ร
หรือของบริษทัไดอ้ยา่งย ัง่ยืน ซ่ึงเป็นการจดัการอยา่งบูรณาการ ท าให้เกิดการเพ่ิมคุณค่าใหก้บัลูกคา้อยา่งต่อเน่ือง 
น าไปสู่ความส าเร็จทางธุรกิจ การปรับปรุงประสิทธิผลและความสามารถขององคก์รส่งมอบส่ิงท่ีดีข้ึนอยูเ่สมอ 
ใหแ้ก่ลูกคา้และผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียรวมถึงมีความเป็นเลิศในดา้นคุณภาพดา้นราคาดา้นการใหบ้ริการหลงัการขาย
และการแกปั้ญหาใหก้บัลูกคา้ไดอ้ยา่งทนัเวลาดว้ย 

3.3 กรอบแนวคดิในการวจิยั 
การวิจัยในคร้ังน้ีกระท าโดยอาศยั  แนวคิดหรือทฤษฎี และงานวิจยัท่ีส าคญัดา้นการพฒันาองค์กรสู่ 

ความเป็นเลิศของ โธมัส เจ ปีเตอร์ส (Thomas J. Peters) และโรเบิร์ต เอช วอเตอร์แมน จูเนียร์ (Robert 
H.Waterman,Jr.) :1977 แนวคิดหรือทฤษฎีด้านคุณภาพการบริการของ พาราสุรามาน , ไซเธมอล และแบร์ร่ี 
(Parasuraman, Zeithaml, & Berry, 1988 อา้งใน ภวตั วรรณพิณ, 2554) และ ศิริวรรณ เสรีรัตน์, 2541: 340-342    
ตามกรอบแนวคิดในตามภาพประกอบน้ี 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 

ปัจจยัส่วนบุคคล 
     - เพศ 
     - อาย ุ
     - สถานภาพ 
     - ระดบัการศึกษา 
     - ระดบัต าแหน่ง 
     - รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 

 
 
 

ตวัแปรต้น 

ความเป็นเลศิด้านการบริการขององค์กร 
(The excellent services of organizations) 

 การสร้างความสมัพนัธ์กบัลูกคา้ 
 การด าเนินงานแบบผูเ้ช่ียวชาญ 
 การสร้างความไวใ้จใหลู้กคา้ 
 บริการท่ีน าเสนอ 
 การส่งมอบบริการ 
 ภาพลกัษณ์องคก์ร 
 นวตักรรมการบริการ 

 
 
Thomas J. Peters และ Robert H. Water, Jr   

 

ตวัแปรตาม 

แผนภาพประกอบ กรอบแนวคิดในการวจิยั 
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3.4 สมมตฐิานการวจิยั 
 ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกนัมีความความเป็นเลิศดา้นการบริการขององคก์ร: กรณีศึกษา บริษทั พาร์ท
เนอร์ชิพ เซอร์วสิ เซ็นเตอร์ แอนด ์แมนเนจเมนท ์จ ากดั แตกต่างกนั 
 

4. วธีิด าเนินการวจัิย  
4.1 แบบแผนการวจิยั การวจิยัคร้ังน้ีเป็นการวจิยัเชิงปริมาณ 
4.2 ประชากรและตวัอย่าง 
ประชากรท่ีใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ีคือ ลูกคา้ของ บริษทั พาร์ทเนอร์ชิพ เซอร์วสิ เซ็นเตอร์ แอนด ์แมนเนจเมนท ์

จ ากดั จ านวน 1,114 คน (ท่ีมา: รายงานขอ้มูลการให้บริการลูกคา้ของ บริษทั พาร์ทเนอร์ชิพ  เซอร์วิส  เซ็นเตอร์  
แอนด ์แมนเนจเมนท ์จ ากดั) โดยใชก้ารค านวณหาขนาดกลุ่มตวัอยา่งตามตารางส าเร็จรูปของ ทาโร ยามาเน่ (Taro 
Yamane.1970) โดยมีความคาดเคล่ือนท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95% ไดข้นาดกลุ่มตวัอย่างทั้งส้ิน 297 ราย หลงัจาก
การก าหนดกลุ่มตวัอยา่งแลว้ เพ่ือใหไ้ดก้ลุ่มตวัอยา่งกระจายครอบคลุมทัว่ประชากร ผูว้จิยัจึงสุ่มตวัอยา่ง 

การสุ่มตวัอยา่งแบบง่าย (Simple Random Sampling) 
4.3 เคร่ืองมือวจิยั 
การสร้างและการหาคุณภาพของเคร่ืองมือ ผูว้จิยัไดด้ าเนินการดงัน้ี 

1. ศึกษารูปแบบและวธีิการสร้างเคร่ืองมือ และก าหนดวตัถุประสงคข์องแบบสอบถาม 
2. สร้างเคร่ืองมือในการรวบรวมขอ้มูล เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ีเป็นแบบสอบถามความเป็น

เลิศดา้นการบริการของบริษทั พาร์ทเนอร์ชิพ เซอร์วิส เซ็นเตอร์ แอนด์ แมนเนจเมนท ์จ ากดั โดยแบบสอบถามมี  
3 ตอนดงัน้ี 

ตอนท่ี 1 แบบสอบถามขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม ประกอบดว้ยค าถามเก่ียวกบั เพศ 
อาย ุสถานภาพ ระดบัการศึกษา ระดบัต าแหน่ง และรายไดเ้ฉล่ีย แบบสอบถามเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check 
list) จ านวน  5  ขอ้ 

ตอนท่ี 2 ความเป็นเลิศดา้นการบริการของบริษทั พาร์ทเนอร์ชิพ เซอร์วิส เซ็นเตอร์ แอนด์ 
แมนเนจเมนท์ จ ากดั มีลกัษณะเป็นแบบมาตรส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดบั โดยเรียงล าดบัจากระดบั
ความเป็นเลิศมากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอ้ย ถึงนอ้ยท่ีสุด  

ตอนท่ี 3 ขอ้เสนอแนะทัว่ไป 
3. หาคุณภาพของเคร่ืองมือเพ่ือตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา (Content Validity) โดยใชค้่า

ดัชนีความสอดคลอ้ง (Index of Item Objective Congruence: IOC) จากผูเ้ช่ียวชาญ จ านวน 3 คน ได้แก่ ผูช่้วย
ศาสตราจารย ์ดร.พงษศ์กัด์ิ  เพชรสถิต  ดร.วิยะดา  วรานนท์วณิช และ นายอรุณเดช มารัตน์ น าเคร่ืองมือท่ีสร้าง
ข้ึนไปให้ผูเ้ช่ียวชาญตรวจสอบ โดยใชด้ชันีความสอดคลอ้ง (Index of Item Objective Congruence: IOC) ไดค้่า
ดชันีความสอดคลอ้งเท่ากบั 1  

4. ทดลองใชเ้คร่ืองมือ (Try out) กบักลุ่มลูกคา้ของ บริษทั เซฟศิริ จ ากดั จ านวน 30 ชุดแลว้วเิคราะห์
หาค่าความเช่ือมัน่ โดยวิธีหาค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟา (α - Coefficient) ของ Cronbach ไดค้่าความเช่ือมัน่เท่ากบั 
0.98  

 
 



การประชุมวชิาการระดบัชาติและนานาชาติ มหาวทิยาลยัศรีปทุม ออนไลน์ คร้ังท่ี 16 ประจ าปี 2564 วนัท่ี 28 ตุลาคม 2564 

612 

4.4 การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
ผูว้จิยัไดด้ าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูลส าหรับงานวจิยัในคร้ังน้ี โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

1. แหล่งข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ได้จากการศึกษาค้นควา้จากข้อมูลท่ีมีผู ้วิจัยได้ท า                          
การรวบรวมจากต ารา บทความ สารนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ และรายงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัเร่ืองความเป็นเลิศใน              
การบริการ 

2. แหล่งขอ้มูลปฐมภูมิ (Primary Data) โดยใชแ้บบสอบถามเพ่ือเก็บขอ้มูลกลุ่มตวัอย่างทั้ งหมด 
จ านวน 297 คน โดยมีขั้นตอนในการด าเนินการดงัน้ี 
 2.1 ผูว้จิยัเตรียมแบบสอบถามจ านวน 297 ชุด  
 2.2 ผูว้จิยัน าแบบสอบถามไปเก็บขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่งดว้ยตนเอง 
 2.3 น าแบบสอบถามฉบับท่ีได้ค  าตอบอันครบถ้วนสมบูรณ์มาท าการลงรหัสเพื่อน าไป
ประมวลผลดว้ยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูปเพื่อวเิคราะห์และแปลผลขอ้มูลทางสถิติ 
            4.5 การวเิคราะห์ข้อมูล  
 น าขอ้มูลท่ีไดจ้ากแบบสอบถามและบนัทึกเป็นรหัสเรียบร้อยแลว้มาประมวลผลขอ้มูลดว้ยโปรแกรม 
SPSS for Windows โดยใชส้ถิติเชิงพรรณา ซ่ึงไดแ้ก่ การหาค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย (x̅) และส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน (S.D.) ส่วนการทดสอบสมมติฐานได้ใช้สถิติ Independent Sample t-test และ One-Way ANOVA 
ทดสอบรายคู่ดว้ย Scheffe’ method  
 

5. ผลการวจัิย 
 ผลการศึกษาพบวา่ ประชากรกลุ่มตวัอยา่งเป็นเพศชาย จ านวน 201 คน คิดเป็นร้อยละ 67.7  ส่วนใหญ่
มีอายุ 31-40  ปี จ านวน 122 คน คิดเป็นร้อยละ 41.1 สถานภาพโสด จ านวน 118 คน คิดเป็นร้อยละ 39.7 ปี
การศึกษาระดบัปริญญาตรี จ านวน 178 คน คิดเป็นร้อยละ 59.9 ระดบัต าแหน่งพนกังาน จ านวน  221 คน คิดเป็น
ร้อยละ 74.4 และมีรายไดเ้ฉล่ีย ระหวา่ง 20,001-30,000 บาท จ านวน 144 คน คิดเป็นร้อยละ 48.5 
 กลุ่มตวัอยา่งมีความคิดเห็นความเป็นเลิศดา้นการบริการในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก  มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 
4.04 เม่ือจ าแนกรายดา้น พบวา่ ดา้นการสร้างความสมัพนัธ์กบัลูกคา้มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.98 ดา้นการด าเนินงานแบบ
ผูเ้ช่ียวชาญ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.10 ดา้นการสร้างความไวใ้จให้ลูกคา้ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.13 ดา้นบริการท่ีน าเสนอ 
ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.95 ดา้นการส่งมอบบริการ ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.05 ดา้นภาพลกัษณ์องคก์ร ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.04 และ
ดา้นนวตักรรมการบริการ ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.04 
 ผลการทดสอบสมมติฐานเปรียบเทียบระดบัความคิดเห็นความเป็นเลิศในการบริการของบริษทั พาร์ท
เนอร์ชิพ เซอร์วิส เซ็นเตอร์ แอนด์ แมนเนจเมนท์ จ ากัด จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ระดับ
การศึกษา แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 ในดา้นการด าเนินงานแบบผูเ้ช่ียวชาญ ดา้นการสร้างความ
ไวใ้จใหลู้กคา้ ดา้นภาพลกัษณ์องคก์ร การส่งมอบบริการ มีความเป็นเลิศในการบริการแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญั
ทางสถิติท่ี 0.01 ในดา้นการสร้างความไวใ้จให้ลูกคา้ และดา้นภาพลกัษณ์องคก์ร ส่วนปัจจยัส่วนบุคคลเก่ียวกบั
สถานภาพ ต าแหน่ง รายไดต้่อเดือน ไม่แตกต่างกนั 
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6. อภิปรายผล  
 1. พบวา่ความเป็นเลิศในการบริการของบริษทั พาร์ทเนอร์ชิพ เซอร์วสิ เซ็นเตอร์ แอนด ์แมนเนจเมนท ์
จ ากัด โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ซ่ึงสอดคล้องกับผลการศึกษาของอินท์ธารี ธีระธเนศพงษ์ (2562)                       
ไดท้ าการศึกษาเร่ือง ปัจจุบนัท่ีส่งผลต่อความเป็นเลิศของตลาดส่ีมุมเมือง พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งมีความเห็นต่อปัจจยั
สภาพการท างานในระดบัมาก ทั้งน้ีจะเห็นไดว้า่ ปัจจยัในความเป็นเลิศในการบริการของบริษทั พาร์ทเนอร์ชิพ 
เซอร์วิส เซ็นเตอร์ แอนด์ แมนเนจเมนท ์จ ากดั เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ ดา้นการสร้างความไวใ้จใหลู้กคา้
อยูใ่นระดบัมาก ดว้ยบุคลากรท่ีใหค้วามใส่ใจดูแลลูกคา้ดว้ยความนอบนอ้ม สุภาพ อ่อนโยน การให้บริการลูกคา้
ดว้ยความกระชบั ชดัเจน ถูกตอ้ง สมบูรณ์ เหมาะสมและรวดเร็ว ลูกคา้รับรู้ขอ้มูล ข่าวสาร อยา่งต่อเน่ือง และมี 
การติดตามดูแลลูกคา้หลงัการขายในช่องทางต่างๆ อย่างต่อเน่ืองในการให้บริการ สอดคลอ้งกบัการศึกษาของ 
โธมสั เจ ปีเตอร์ส (Thomas J. Peters) และโรเบิร์ต เอช วอเตอร์แมน จูเนียร์(Robert H.Waterman,Jr.) ในการคน้หา
ความเป็นเลิศ ในช่วงตน้ปี 1977   พบว่า ปัจจัยท่ีมีผลต่อความส าเร็จในการด าเนินงานนอกจากกลยุทธ์และ
โครงสร้าง ยงัมีปัจจยัอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งสัมพนัธ์เช่ือมโยงกนัทั้งหมด 7 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นการสร้างความสัมพนัธ์กับ
ลูกคา้ ดา้นการด าเนินงานแบบผูเ้ช่ียวชาญ ดา้นการสร้างความไวใ้จให้ลูกคา้ ดา้นบริการท่ีน า เสนอ ดา้นการส่ง
มอบบริการ ดา้นภาพลกัษณ์ท่ีดี และดา้นนวตักรรมการบริการ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัการศึกษาของ ฉัตรชยั กองกุล 
(2559) ไดศึ้กษาวฒันธรรมองคก์ารบริการซ่ึงส่งผลการศึกษาก็ยงัพบวา่วฒันธรรมการบริหารจดัการของ บริษทั 
การบินไทย จ ากดั(มหาชน)สู่การเป็นองคก์ารท่ีมีผลการปฏิบติังานเป็นเลิศดา้นการบริการ  
 2. ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา่ ความเป็นเลิศดา้นการบริการของบริษทั พาร์ทเนอร์ชิพ เซอร์วิส 
เซ็นเตอร์ แอนด ์แมนเนจเมนท ์จ ากดั จ าแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล 
 ผลการเปรียบเทียบจ าแนกตามเพศ พบว่า ความเป็นเลิศด้านการบริการท่ีแตกต่างกัน เน่ืองจาก                
การให้บริการลูกคา้ทั้งเพศชายและหญิงท่ีให้บริการ เป็นไปในรูปแบบเดียวกนั มีผลต่อความพึงพอใจท่ีแตกต่าง
กนั สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ เบญจนารถ อมรประสิทธ์ิ จิติมา วรรณศรี วทิยา จนัทร์ศิลา และ ส าราญ มีแจง้
(2558) พบวา่ ความเป็นเลิศในการบริการ จ าแนกตามตวัแปรของเพศแตกต่างกนั  
 ผลการเปรียบเทียบจ าแนกตามอายุ พบว่า ความเป็นเลิศด้านการบริการแตกต่างกัน เน่ืองจาก                        
การให้บริการลูกคา้ท่ีมีอายแุตกต่างกนัในรูปแบบเดียวกนั มีผลต่อความพึงพอใจท่ีแตกต่างกนั สอดคลอ้งกบัผล
การศึกษาของ ไกรฤทธ์ิ บุณยเกียรติ (2558) ไดศึ้กษากลยุทธ์การตลาดมุ่งสู่ความเป็นเลิศและสุดยอดนกับริหาร  
การจดัการ พบวา่ ความเป็นเลิศดา้นการบริการจ าแนกตามอายมีุความแตกต่างกนั  
 ผลการเปรียบเทียบจ าแนกตามสถานภาพ พบวา่ โดยรวมความเป็นเลิศดา้นการบริการไม่แตกต่างกนั 
สอดคลอ้งกบั เป้ิล เอ้ียวสุวรรณ; และ สุพตัรา จุณณะปิยะ ( 2558 ) ได ้ศึกษาการพฒันาตลาดขวญัใจแม่คา้สู่ตลาด
สดน่าซ้ือ: ศึกษาความคิดเห็นของผูซ้ื้อและผูข้ายสินคา้ในตลาดขวญัใจแม่คา้ พบวา่ ความเป็นเลิศดา้นการบริการ
จ าแนกตามสถานภาพมีความไม่แตกต่างกนั  
      ผลการเปรียบเทียบจ าแนกตามระดบัการศึกษา พบวา่ ความเป็นเลิศดา้นการบริการมีความแตกต่างกนั 
ในด้านการสร้างความไวใ้จให้ลูกคา้ การส่งมอบบริการ และภาพลกัษณ์องค์กร ท่ีมีผลต่อ ความเป็นเลิศดา้น                
การบริการ สอดคล้องกับ ธนาวชั  ล้ิมอุดรพนัธ์ุ (2558) ท่ีศึกษาคุณภาพในการให้บริการของตลาดนัดธนบุรี 
(สนามหลวง 2) พบว่า ความเป็นเลิศด้านการบริการจ าแนกตามระดับการศึกษามีความแตกต่างกันผล                             
การเปรียบเทียบจ าแนกตามระดบัต าแหน่ง พบวา่ ความเป็นเลิศดา้นการบริการไม่แตกต่างกนั  
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 ผลการเปรียบเทียบจ าแนกตามรายไดเ้ฉล่ีย พบว่า ความเป็นเลิศดา้นการบริการไม่แตกต่างกนั ทั้งน้ี
เน่ืองจากลูกคา้ท่ีใช้บริการได้รับการบริการในมาตรฐานเดียวกัน จึงท าให้เกิดความเป็นเลิศด้านการบริการ                    
ไม่ต่างกนั สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของบุญทิพย ์ลิขิตพงษว์ทิย ์และประเสริฐ อินทร์รักษ ์(2560) ไดท้ าการศึกษา
ปัจจยัความเป็นเลิศดา้นการบริหารวิทยาลยัพยาบาลสังกดักระทรวงสาธารณสุข พบวา่ รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนของ
ลูกคา้ส่งผลต่อความเป็นเลิศดา้นการบริการไม่แตกต่างกนั  
 

7. ข้อเสนอแนะ 
 7.1 ข้อเสนอแนะทีไ่ด้จากการศึกษาวจิยัคร้ังนี ้ 
 1. การใหบ้ริการลูกคา้ควรมีรูปแบบท่ีหลากหลายทั้ง OFFLINE และ ONLINE และทุกช่องทางของ 
Digital PlatForm  ใหม่ๆเป็นท่ีนิยมเขา้ถึงง่ายสนองตอบต่อพฤติกรรมของลูกคา้ไดเ้ป็นอยา่งดี 
 2. ดา้นการบริการลูกคา้ ควรจดัระดบักลุ่มลูกคา้ให้เหมาะสมกบัผูใ้ชบ้ริการในแต่ละประเภทเพ่ือ
ความเขา้ถึงและสะดวกรวดเร็ว เหมาะสม ตรงความตอ้งการของลูกคา้มากท่ีสุด 
 3. ควรท า CSR เพื่อสร้างการรับรู้ การมีส่วนร่วมในกิจกรรมกบัลูกคา้ และสงัคม อยา่งต่อเน่ือง เพ่ือ
สร้างภาพลกัษณ์ท่ีดีต่อองคก์รมากยิง่ข้ึน 
 4. ควรน านวตักรรมใหม่ๆมารองรับการใหบ้ริการกลุ่มลูกคา้ท่ี High Technology 
 7.2 ข้อเสนอแนะเพ่ือการท าวจิยัคร้ังต่อไป 
 1. ควรมีการวจิยัเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เพ่ือใหไ้ดผ้ลการวจิยัท่ีลึกข้ึน 
 2. เคร่ืองมือในการวิจัยในเชิงคุณภาพท่ีควรจะมี (การสัมภาษณ์เชิงลึกแบบมีโครงสร้าง และ                   
การสนทนากลุ่ม (ตามตวัแปรท่ีศึกษาทุกตวั) 
 3. ควรมีการใชส้ถิติเพ่ือหาความสมัพนัธ์ระหวา่งตวัแปร เช่น Chi-square หรือ correlation 
 4. ควรมีการศึกษาปัจจัยด้านอ่ืนๆท่ีมีความสัมพนัธ์ต่อความเป็นเลิศด้านการบริการ เพื่อน า                      
ผลการศึกษาท่ีไดไ้ปใชเ้ป็นแนวทางในการก าหนดกลยุทธ์และวางแผนการตลาด การสร้างความ สัมพนัธ์ของ 
กลุ่มลูกคา้ต่อไป 
 

8. กติติกรรมประกาศ 
 สารนิพนธ์ฉบับน้ีส าเร็จลุล่วงลงได ้ด้วยความกรุณาจาก ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.สานิต ศิริวิศิษฐ์กุล 
อาจารยท่ี์ปรึกษาสารนิพนธ์ท่ีกรุณาให้ค  าแนะน า ให้ขอ้คิดในการด าเนินการวิจยั ตลอดจนแกไ้ขปรับปรุงจน                   
สารนิพนธ์ฉบบัน้ีมีความสมบูรณ์ ผูว้ิจยัรู้สึกซาบซ้ึงและขอขอบพระคุณอยา่งสูง มา ณ โอกาสน้ีขอขอบพระคุณ 
ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.สุดาภรณ์ อรุณดี ผูอ้  านวยการหลกัสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต ผูช่้วยศาสตราจารย ์
ดร.อนันต์ ธรรมชาลยั คณบดี คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลยันอร์ทกรุงเทพ ท่ีได้กรุณาให้ค  าปรึกษา ช่วยเหลือ 
แนะน า และปรับปรุงข้อบกพร่องต่าง ๆ จนสารนิพนธ์ฉบับน้ีมีความสมบูรณ์ยิ่งข้ึนขอขอบขอบพระคุณ                     
ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.พงษศ์กัด์ิ เพชรสถิตย,์ ดร.วยิะดา วรานนทว์นิช และ นายอรุณเดช มารัตน์ ท่ีกรุณาเสียสละ
เวลาเป็นผูเ้ช่ียวชาญในการตรวจสอบแบบสอบถามเพื่อใชใ้นการวิจยั โดยให้ขอ้เสนอแนะในการปรับปรุงให้              
สารนิพนธ์มีความสมบูรณ์ยิง่ข้ึนขอขอบพระคุณ  
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บทคัดย่อ 
การวิจัยคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาเปรียบเทียบความคิดเห็นของผูต้ ้องขงัต่อการฝึกอบรม

หลกัสูตรอาสาสมคัรสาธารณสุขเรือนจ า (อสรจ.) ทณัฑสถานโรงพยาบาลราชทณัฑ ์จ าแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล 
และ 2) ศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างความคิดเห็นและความคาดหวงัจากการฝึกอบรมหลักสูตรอาสาสมคัร
สาธารณสุขเรือนจ า (อสรจ.)  ทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์  โดยใช้ระเบียบวิจัยแบบผสมผสาน                                    
ใช้แบบสอบถามและการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล สถิติท่ีใช้ใน                      
การวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และทดสอบสมมุติฐานด้ายการหาค่า
ไคร์สแควร์, T-Test, One-way ANOVA และใชว้ธีิการวเิคราะห์เน้ือหา (Comtent Analysis)  

ผลการศึกษาพบวา่ ผูต้อ้งขงัมีความคาดหวงัจากการฝึกอบรมหลกัสูตรอาสาสมคัรสาธารณสุขเรือนจ า
ดา้นความรู้ท่ีไดรั้บและดา้นประโยชน์ท่ีน าไปใชอ้ยู่ในระดบัมาก โดยผูต้อ้งขงัมีความคิดเห็นต่อการฝึกอบรม
หลักสูตรอาสาสมัครสาธารณสุขเรือนจ าอยู่ในระดับมากทุกด้าน ได้แก่ ด้านการจัดหลักสูตรฝึกอบรม                           
ด้านวิทยากรอบรม ด้านวสัดุ อุปกรณ์ฝึกอบรม และด้านอาคาร/สถานท่ี ซ่ึงปัจจัยส่วนบุคคลด้านเพศ อายุ 
การศึกษา อาชีพก่อนตอ้งโทษ ระยะเวลารับโทษท่ีแตกต่างกนั มีความคิดเห็นต่อการฝึกอบรมหลกัสูตรอาสาสมคัร
สาธารณสุขเรือนจ า (อสรจ.) ทณัฑสถานโรงพยาบาลราชทณัฑไ์ม่แตกต่างกนั และความคิดเห็นไม่มีความสมัพนัธ์
กบัความคาดหวงัของผูต้อ้งขงัจากการฝึกอบรมหลกัสูตรอาสาสมคัรสาธารณสุขเรือนจ า (อสรจ.) ทณัฑสถาน
โรงพยาบาลราชทณัฑ ์
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การประชุมวชิาการระดบัชาติและนานาชาติ มหาวทิยาลยัศรีปทุม ออนไลน์ คร้ังท่ี 16 ประจ าปี 2564 วนัท่ี 28 ตุลาคม 2564 

618 

ABSTRACT 
 The objectives of this research were to 1) Comparison of the opinions of inmates towards the Prison 
Correctional Institution Public Health Volunteer Training Course, Correctional Hospital Classified by personal 
factors; and and 2) the relationship between opinions and expectations from the Prison Health Volunteer Training 
Course. Correctional Institution, Correctional Hospital. The method of conducting research was a combination of 
Both quantitative questionnaires and structured interviews were used as data collection tools. The statistics used 
in the data analysis were percentage, mean, standard deviation , Chi-squar test, T-Test, One-way ANOVA 
significant was specified at.05 and content analysis.  

The results showed that Inmates had high levels of expectations from prison health volunteers training 
courses on knowledge gained and applied benefits. The inmates' opinions on the training of prison health 
volunteers courses were at a high level in all aspects. In the field of training courses, materials, training equipment 
and the building/location which personal factors in terms of sex, age.  
 
Keywords: Inmates, Volunteer Course Training, correctional hospital 
 

1. ความส าคัญและทีม่าของปัญหาวจัิย 
     ผูต้อ้งขงัจดัไดว้่าเป็นกลุ่มบุคคลท่ีด้อยโอกาสในเร่ืองของจ ากัดอิสรภาพและมีการถูกลงโทษทาง
ความผิดตามกระบวนการทางกฎหมาย เม่ือผูต้อ้งขงัถูกพิพากษาให้ลงโทษจ าคุกในสถานท่ีคุมขงัหรือเรือนจ าท า
ให้ผูต้อ้งขงัมีความวิตกกงัวลในเร่ืองของสภาพความเป็นอยูห่รือในเร่ืองสุขภาพ ท าให้รัฐบาลพึงตอ้งให้การดูแล
ตามสิทธิขั้นพ้ืนฐานท่ีประชาชนทุกคนพึงไดรั้บจากรัฐ โดยเฉพาะการสาธารณสุขขั้นพ้ืนฐานท่ีผูต้อ้งขงัตอ้งไดรั้บ
สิทธิในการรักษาเทียบเท่ากับประชาชน (กระทรวงสาธารณสุข,2562) อาทิเช่น การสร้างและพฒันาระบบ
สาธารณสุขมูลฐานในเรือนจ าหรือทัณฑสถานให้มีคุณภาพ การเขา้ถึงสิทธิการรักษา การให้ผูต้อ้งขงัเขา้รับ                  
การรักษาโรงพยาบาลขา้งนอกเทียบเท่าประชาชนและตรวจคดักรองโรคเบ้ืองตน้ การช่วยฟ้ืนคืนชีพขั้นพ้ืนฐาน
แก่ผูต้อ้งขงัในเรือนจ าโดยอาสาสมคัรสาธารณสุขเรือนจ า (อสรจ.) (กรมราชทณัฑ,์ 2563) 

ปัจจุบนัมีผูต้อ้งขงัในความดูแลของกรมราชทณัฑท์ั้งหมด 273,657 คน โดยในจ านวนน้ีมีผูต้อ้งขงักลุ่ม
เปราะบาง ไดแ้ก่ผูต้อ้งขงัสูงอาย ุผูต้อ้งขงัพิการ ผูต้อ้งขงัหญิงท่ีตั้งครรภ ์ผูต้อ้งขงัป่วยเร้ือรังและผูต้อ้งขงัจิตเวช 
ฯลฯ ประมาณร้อยละ2 (ขอ้มูล ณ วนัท่ี 1 มีนาคม 2564) จากสถิติผูต้อ้งขงักลุ่มเปราะบาง มีแนวโนม้ท่ีจะเพ่ิมข้ึน
ในแต่ละปี ส่งผลให้เกิดปัญหาผูต้อ้งขงัในกลุ่มน้ีมากข้ึนท าให้บุคลากรทางการแพทยก์รมราชทณัฑ์ไม่สามารถ
ดูแลไดอ้ยา่งทัว่ถึง และก่อนท่ีผูต้อ้งขงัแต่ละคนจะไดรั้บสิทธิในการมาถึงสถานพยาบาลเพ่ือเขา้รับการตรวจรักษา
นั้นจะมีขั้นตอนท่ีแตกต่างในแต่ละเรือนจ า เช่น มีการก าหนดวา่ พยาบาลจะตรวจผูต้อ้งขงัจากแดนใด ในวนัใด 
ผูต้อ้งขงัแต่ละแดนจึงตอ้งรอให้ถึงวนัของแดนตนเองจึงจะมีสิทธิเขา้ไปตรวจในสถานพยาบาล แต่กรณีมีผูป่้วย
ฉุกเฉินก็จะไดรั้บการรักษาก่อนเป็นกรณีพิเศษ เน่ืองจากเจา้หนา้ท่ีมีก าลงัไม่เพียงพอเรือนจ าหลายแห่งจึงใชร้ะบบ
คดักรองในแดนก่อนเพ่ือไม่ใหป้ริมาณผูต้อ้งขงัท่ีมาสถานพยาบาลจ านวนมากซ่ึงเป็นภาระของสถานพยาบาลมาก
เกินไป โดยส่วนใหญ่เรือนจ าใหอ้าสาสมคัรสาธารณสุขเรือนจ า (อสรจ.) ประจ าแดนเป็นผูค้ดักรองเบ้ืองตน้ เม่ือมี
ผูป่้วยหนกัมากท่ีสถานพยาบาลไม่สามารถรักษาได ้ก็จะส่งต่อมารักษาท่ีทณัฑสถานโรงพยาบาลราชทณัฑ ์



การประชุมวชิาการระดบัชาติและนานาชาติ มหาวทิยาลยัศรีปทุม ออนไลน์ คร้ังท่ี 16 ประจ าปี 2564 วนัท่ี 28 ตุลาคม 2564 

619 

  ก่อนท่ีผูต้อ้งขงัแต่ละคนจะไดรั้บสิทธิในการมาถึงสถานพยาบาลเพ่ือเขา้รับการตรวจรักษานั้นจะมี
ขั้นตอนท่ีแตกต่างในแต่ละเรือนจ า เช่น มีการก าหนดวา่ พยาบาลจะตรวจผูต้อ้งขงัจากแดนใด ในวนัใด ผูต้อ้งขงั
แต่ละแดนจึงตอ้งรอใหถึ้งวนัของแดนตนเองจึงจะมีสิทธิเขา้ไปตรวจในสถานพยาบาล แต่กรณีมีผูป่้วยฉุกเฉินก็จะ
ไดรั้บการรักษาก่อนเป็นกรณีพิเศษ เน่ืองจากเจา้หนา้ท่ีมีก าลงัไม่เพียงพอเรือนจ าหลายแห่งจึงใชร้ะบบคดักรองใน
แดนก่อนเพ่ือไม่ให้ปริมาณผูต้ ้องขังท่ีมาสถานพยาบาลจ านวนมาก โดยส่วนใหญ่เรือนจ าให้อาสาสมัคร
สาธารณสุขเรือนจ า (อสรจ.)ประจ าแดนเป็นผูค้ดักรองเบ้ืองตน้ เม่ือมีผูป่้วยหนกัมากท่ีสถานพยาบาลไม่สามารถ
รักษาได ้ก็จะส่งต่อมารักษาท่ีทณัฑสถานโรงพยาบาลราชทณัฑ ์(กรมราชทณัฑ,์ 2563) 
     ผู ้วิจัยมีความสนใจท่ีจะศึกษาความคิดเห็นของผู ้ต้องขังต่อการฝึกอบรมหลักสูตรอาสาสมัคร
สาธารณสุขเรือนจ า (อสรจ.) ทณัฑสถานโรงพยาบาลราชทณัฑ ์ซ่ึงเป็นทณัฑสถานท่ีมีอตัราโทษสูงจนถึงประหาร
ชีวิต เป็นสถานท่ีท่ีให้การรักษาผูต้อ้งขงัให้หายจากอาการเจ็บป่วยและเป็นสถานท่ีในการพฒันา กล่อมเกลาผูท่ี้
กระท าความผิดใหก้ลบัสูส้งัคมไดอ้ยา่งมีคุณภาพโดยเฉพาะอาสาสมคัรสาธารณสุขเรือนจ า (อสรจ.) ซ่ึงขอ้มูลท่ีได้
จากการท าวิจยัจะน าไปใช้ประโยชน์ในการพฒันาโครงการอบรมหลกัสูตรอาสาอาสาสมคัรสาธารณสุขเรือนจ า 
(อสรจ.) ทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทณัฑ์ให้ดียิ่งข้ึน เพื่อให้ได้อาสาสมคัรสาธารณสุขเรือนจ า (อสรจ.) ท่ีมี
ความรู้ความสามารถเพียงพอและมีคุณภาพท่ีจะดูแลผูต้อ้งขงัท่ีเจ็บป่วยต่อไป 
 

2. วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

1. เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบความคิดเห็นของผูต้อ้งขงัต่อการฝึกอบรมหลกัสูตรอาสาสมคัรสาธารณสุข
เรือนจ า (อสรจ.) ทณัฑสถานโรงพยาบาลราชทณัฑ ์จ าแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล 

2. เพ่ือศึกษาความสมัพนัธ์ระหวา่งความคิดเห็นและความคาดหวงัจากการฝึกอบรมหลกัสูตรอาสาสมคัร
สาธารณสุขเรือนจ า (อสรจ.) ทณัฑสถานโรงพยาบาลราชทณัฑ ์

  

3. เอกสารและงานวจัิยทีเ่กี่ยวข้อง 
 3.1 แนวคดิ ทฤษฎแีละงานวจิยัทีเ่กีย่วข้อง 

1. แนวคดิและทฤษฎเีกีย่วกบัความคดิเห็น 
พจนานุกรมศพัท์ฉบบัราชบณัฑิตยสถาน (2554) ไดใ้ห้ความหมายของ ความคิดเห็นไว ้3 ลกัษณะ 

คือ 1. ความคิดเห็น เป็นการพิจารณาตดัสินความเช่ือจากบุคคลอ่ืนในบางประเด็นความคิดเห็นอาจแสดงออกทาง
ค่านิยม หรือชนิดของเหตุผล หรือหลกัฐานท่ีมีอยู่ซ่ึงความส าคญัของความเห็นอาจจะมีมากหรือน้อยแตกต่าง
แลว้แต่บุคคล 2. ความคิดเห็นเป็นการแสดงออกอย่างแคบและตรงจุด ท าให้ทราบถึงความในใจของบุคคล
มากกวา่ทศันคติ ดงันั้น เม่ือความเห็นมีความสัมพนัธ์กบัลกัษณะการเปล่ียนแปลงภายนอกและมีความจ ากดั จะมี
รากฐานมาจากระบบทศันคติของแต่ละบุคคล  

ชนนาถ เจริญรักษ ์(2556) กล่าววา่การส ารวจความคิดเห็นเป็นการศึกษาความรู้ของบุคคล กลุ่มคน
ท่ีมีต่อส่ิงใดส่ิงหน่ึง แต่ละคนจะแสดงความเช่ือและความรู้สึกใด ๆ ออกมา โดยการพูด การเขียน เป็นตน้                     
การส ารวจความคิดเห็นจะเป็นประโยชน์ต่อการวางนโยบายต่าง ๆ การเปล่ียนแปลงระบบงาน รวมทั้งการฝึกหดั
ท างานเพราะจะท าให้การด าเนินงานต่าง ๆ เป็นไปดว้ยความเรียบร้อยและเป็นไปตามความพอใจของผูร่้วมงาน
ความคิดเห็นโดยทัว่ไป ตอ้งมีส่ิงประกอบ 3 อยา่ง คือ บุคคลท่ีจะถูกวดัส่ิงเร้าและมีตอบสนอง ซ่ึงจะออกมาเป็น
ระดบัสูงต ่ามากนอ้ย วธีิวดัความคิดเห็นโดยมากใชก้ารตอบแบบสอบถาม 
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2. แนวคดิและทฤษฎเีกีย่วกบัความคาดหวงั  
สฤณี อาชวานนัทกลุ (2562) ไดก้ล่าววา่ความคาดหวงั เป็นส่ิงท่ีเป็นอิสระโดยไม่รู้สึกวา่เป็นการถูก

บงัคบัโดยจะมีการคิดและวางแผนไวล่้วงหนา้วา่การกระท าของเรานั้นจะเป็นส่วนหน่ึงของการมีอนาคตท่ีดี 
จิตวิทยาการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (2562) ได้ให้ความหมายของ                    

ความคาดหวงัวา่ เป็นการมุ่งหวงัท่ีบุคคลตั้งเป้าหมายไวก้บัตวัเองวา่จะท าอะไรให้ถึงระดบัไหน จะเป็นอะไรใน
เวลาต่อไปในอนาคต ซ่ึงการตั้งเป้าหมายน้ีจะเป็นส่ิงกระตุน้ให้บุคคลเกิดความมานะพยายามหาทางท่ีจะบรรลุ
เป้าหมายใหไ้ด ้แต่ถา้ตั้งเป้าหมายไวต้  ่าเกินไปก็อาจท าใหเ้กิดความเฉ่ือยชา 

3. แนวคดิเกีย่วกบัผู้ต้องขัง 
การลงโทษเพ่ือแก้ไขฟ้ืนฟู  
ณัฐฐ์วฒัน์ สุทธิโยธิน (2556) กล่าววา่การลงโทษเพ่ือการแกไ้ขฟ้ืนฟูผูก้ระท าผิด แนวคิดของ

การลงโทษเพ่ือการแกไ้ขฟ้ืนฟผููก้ระท าผิด(Rehabilitation) เป็นแนวคิดจากส านกัปฏิฐานนิยม (Positive School) ท่ี
เช่ือในเจตจ านงก าหนด (Determinism) ของมนุษยท่ี์ว่าการกระท าความผิดของมนุษยเ์กิดจากเหตุปัจจยัต่างๆ 
กดดนั เช่น สภาพร่างกาย จิตใจ สังคมแวดลอ้มท่ีท าใหม้นุษยไ์ม่สามารถหรือก าหนดการกระท าไดอ้ยา่งอิสระจึง
เป็นเหตุใหเ้กิดการกระท าผิดข้ึน 

สุพิชฌายศิ์ริวฒันา สีตะสิทธ์ิ (2558) ไดก้ล่าวถึงการปฏิบติัต่อผูก้ระท าความผิดในเรือนจ าว่า
การลงโทษผูต้อ้งขงันั้นเป็นการลงโทษท่ีค่อนขา้งใช้ความรุนแรง และเป็นการการลงโทษต่อเน้ือต่อตวั เช่น                 
การกกัขงั เฆ่ียนตี เป็นตน้ แต่ต่อมาในยคุปัจจุบนัประเทศไทย ไดห้ันมาเนน้ในเร่ืองการแกไ้ขปัญหาพฤติกรรม
ของผูต้อ้งขงัโดยมีการใหก้ารอบรม ใหผู้ต้อ้งขงัเขา้สู่สงัคม ไดอ้ยา่งปกติ  

ทฤษฎกีารลงโทษเพ่ือแก้ไขฟ้ืนฟูผู้กระท าความผดิ 
กรวรรณ ค ากรเกตุ (2559) กล่าวว่า การลงโทษเพ่ือไขฟ้ืนฟูผูก้ระท าผิดเป็นการปฏิบัติต่อ

ผูต้อ้งขงัท่ีมุ่งให้ผูก้ระท าผิดกลบัตวัไม่ให้กลบัมากระท าผิดซ ้ าอีก และเหมาะสมกบัตวับุคคลท่ีจะท าให้สามารถ
กลบัเขา้สู่สงัคมไดแ้ละไม่ใหก้ารลงโทษเป็นส่ิงท่ีก่อใหเ้กิดปมดอ้ยแก่ผูก้ระท าผิดข้ึนมา โดยแนวความคิดดงักล่าว
น้ีเกิดจากความเช่ือทางศาสนาท่ีวา่บุคคลมีความสามารถท่ีจะส านึกกบัความผิดของตนได ้

ธานี วรภทัร์ (2554) กล่าววา่ การลงโทษ คือ การปฏิบติัอยา่งใดอยา่งหน่ึงท่ีท าใหผู้ท่ี้ไดรั้บการ
ปฏิบติันั้นตอ้งไดรั้บผลร้าย เน่ืองจากการท่ีผูน้ั้นไดฝ่้าฝืนแนวปฏิบติัอนัเป็นกติกาของสังคม โดยท่ีรัฐจะเป็นผูท้  า
หนา้ท่ีจดัการให้ผูก้ระท าความผิดใหไ้ดรั้บผลร้ายนั้นๆ การลงโทษจึงเป็นรูปแบบหน่ึงของการป้องกนัสังคมจาก
ผูก้ระท าความผิด 
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3.2 กรอบแนวคดิในการวจิยั 
ผูว้จิยัไดก้ าหนดกรอบแนวคิดและตวัแปรเพ่ือเป็นแนวทางในการวจิยั ดงัน้ี 

ตวัแปรต้น                                                         ตวัแปรตาม 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

 
แผนภาพที ่1 กรอบแนวคิดในการวจิยั 

 
3.3 สมมตฐิานการวจิยั 
สมมติฐานที่ 1 ผูต้ ้องขังท่ีมีปัจจัยส่วนบุคคลแตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการฝึกอบรมหลักสูตร

อาสาสมคัรสาธารณสุขเรือนจ า (อสรจ.) ทณัฑสถานโรงพยาบาลราชทณัฑแ์ตกต่างกนั 
สมมติฐานท่ี 1.1 ผูต้อ้งขงัท่ีมีเพศแตกต่างกนั มีความคิดเห็นต่อการฝึกอบรมหลกัสูตรอาสาสมคัร

สาธารณสุขเรือนจ า (อสรจ.) ทณัฑสถานโรงพยาบาลราชทณัฑแ์ตกต่างกนั  
สมมติฐานท่ี 1.2 ผูต้อ้งขงัท่ีมีอายแุตกต่างกนั มีความคิดเห็นต่อการฝึกอบรมหลกัสูตรอาสาสมคัร

สาธารณสุขเรือนจ า (อสรจ.) ทณัฑสถานโรงพยาบาลราชทณัฑแ์ตกต่างกนั  
สมมติฐานท่ี 1.3 ผูต้อ้งขงัท่ีมีระดบัการศึกษาแตกต่างกนั มีความคิดเห็นต่อการฝึกอบรมหลกัสูตร

อาสาสมคัรสาธารณสุขเรือนจ า (อสรจ.) ทณัฑสถานโรงพยาบาลราชทณัฑแ์ตกต่างกนั  
สมมติฐานท่ี 1.4 ผูต้ ้องขังท่ีมีอาชีพก่อนต้องโทษแตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการฝึกอบรม

หลกัสูตรอาสาสมคัรสาธารณสุขเรือนจ า (อสรจ.) ทณัฑสถานโรงพยาบาลราชทณัฑแ์ตกต่างกนั  
สมมติฐานท่ี 1.5 ผูต้อ้งขงัท่ีมีระยะเวลาท่ีไดรั้บโทษแตกต่างกนั มีความคิดเห็นต่อการฝึกอบรม

หลกัสูตรอาสาสมคัรสาธารณสุขเรือนจ า (อสรจ.) ทณัฑสถานโรงพยาบาลราชทณัฑแ์ตกต่างกนั  
สมมติฐานที่ 2 ความคิดเห็นมีความสัมพันธ์กับคาดหวงัของผูต้ ้องขังจากการฝึกอบรมหลักสูตร

อาสาสมคัรสาธารณสุขเรือนจ า (อสรจ.) ทณัฑสถานโรงพยาบาลราชทณัฑ ์
สมมติฐานท่ี 2.1 ความคิดเห็นมีความสัมพนัธ์กับความคาดหวงัด้านความรู้ของผู ้ต้องขังจาก                   

การฝึกอบรมหลกัสูตรอาสาสมคัรสาธารณสุขเรือนจ า (อสรจ.) ทณัฑสถานโรงพยาบาลราชทณัฑ ์

ปัจจัยความคาดหวงัจากการฝึกอบรมหลกัสูตร
อาสาสมัครสาธารณสุขเรือนจ า (อสรจ.) 

1. ดา้นความรู้ 
2. ดา้นประโยชน์ท่ีน าไปใช ้
 

 

ปัจจัยส่วนบุคคล 
1. เพศ 
2. อาย ุ
3. ระดบัการศึกษา 
4. อาชีพก่อนตอ้งโทษ 
5. ระยะเวลาท่ีไดรั้บโทษ 
 

ความคดิเห็นของผู้ต้องขังต่อการฝึกอบรม

หลกัสูตรอาสาสมัครสาธารณสุขเรือนจ า 

(อสรจ.) 

1.ดา้นการจดัหลกัสูตรฝึกอบรม 

2. ดา้นวิทยากรอบรม 
3. ดา้นวสัดุ อุปกรณ์ฝึกอบรม 
4. ดา้นอาคารสถานท่ี 
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สมมติฐานท่ี 2.2 ความคิดเห็นมีความสัมพนัธ์กับความคาดหวงัด้านประโยชน์ท่ีน าไปใช้ของ
ผูต้อ้งขงัจากการฝึกอบรมหลกัสูตรอาสาสมคัรสาธารณสุขเรือนจ า (อสรจ.) ทณัฑสถานโรงพยาบาลราชทณัฑ ์
 

4. วธีิด าเนินการวจัิย  
4.1 แบบแผนการวจิยั  
การศึกษาคร้ังน้ีเป็นการศึกษาเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ โดยใชแ้บบสอบถามและแบบสัมภาษณ์เป็น

เคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล 
4.2 ประชากรและตวัอย่าง 

เชิงปริมาณ ศึกษาผูต้อ้งขงัทั้งเพศชายและหญิงสญัชาติไทยท่ีผา่นการคดัเลือกเขา้ฝึกอบรมหลกัสูตร
อาสาสมคัรสาธารณสุขเรือนจ า (อสรจ.) ทณัฑสถานโรงพยาบาลราชทณัฑ์ปีงบประมาณ 2563 มีจ านวนทั้งส้ิน 
120 คน (ขอ้มูล ณ วนัท่ี15 มีนาคม พ.ศ.2564)  โดยใชว้ธีิเก็บขอ้มูลจากประชากรทั้งหมด  

เชิงคุณภาพ ใชว้ธีิสมัภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (Structure interview) โดยใชว้ธีิการสุ่มผูต้อ้งขงัท่ีผา่น               
การฝึกอบรมหลกัสูตรอาสาสมคัรสาธารณสุขเรือนจ า (อสรจ.) จ านวน 5 คน ท่ีมีความแตกต่างของปัจจยัส่วน
บุคคล โดยศึกษาเฉพาะ ผูต้อ้งขงัคดีเด็ดขาด สัญชาติไทยท่ีผ่านการคดัเลือกตามเกณฑ์เพ่ือเขา้รับการฝึกอบรม
หลกัสูตรอาสาสมคัรสาธารณสุขเรือนจ าในทณัฑสถานโรงพยาบาลราชทณัฑ์, มีอายุตั้งแต่ 20 - 60 ปี, สามารถ
อ่าน ฟัง เขียนภาษาไทยไดแ้ละยนิยอมเขา้ร่วมการวจิยั 

4.3 การทดสอบเคร่ืองมือ 
การวจิยัเชิงปริมาณ   
ผูว้ิจัยได้น าแบบสอบถามท่ีสร้างข้ึนส าหรับการวิจัยไปทดสอบหาความเท่ียงตรง (Validity) และ                 

ความเช่ือมัน่ (Reliability) ดงัน้ี 
1. การหาความตรง (Validity) ผูว้ิจัยน าแบบสอบถามท่ีผูว้ิจัยสร้างข้ึนไปเสนอคณะกรรมการท่ี

ปรึกษาวิทยานิพนธ์เพ่ือท าการตรวจสอบความถูกตอ้งความตรงเชิงเน้ือหา (Content validity) และความตรงเชิง
โครงสร้าง (Construct Validity) ของค าถามในแต่ละขอ้ว่าตรงตามจุดมุ่งหมายและสอดคลอ้งกบัการวิจยัคร้ังน้ี
หรือไม่  

2. การหาค่าความเช่ือมัน่ (Reliability) ผูว้จิยัหาค่าความเช่ือมัน่โดยน าแบบสอบถามท่ีปรับปรุงแลว้
ไปทดสอบเบ้ืองตน้ (try out) กบัประชากรในกลุ่มท่ีมีลกัษณะคลา้ยคลึงกบักลุ่มตวัอย่าง จ านวน 30 คน โดยใช้
แบบสอบถามจ านวน 30 ชุด ใหแ้ก่ผูต้อ้งขงัท่ีไดรั้บการฝึกอบรมหลกัสูตรอาสาสมคัรสาธารณสุขเรือนจ า (อสรจ.) 
เรือนจ ากลางคลองเปรม แลว้น าแบบสอบถามมาวิเคราะห์หาค่าความเช่ือมัน่ดว้ยการวดัความสอดคลอ้งภายใน 
(Internal ConsistencyMethod) ในส่วนของความคาดหวงัต่อการฝึกอบรมหลกัสูตรอาสาสมคัรเรือนจ าสาธารณสุข 
(อสรจ.) และในส่วนของความคิดเห็นของผูต้อ้งขงัต่อการฝึกอบรมหลกัสูตรอาสาสมคัรเรือนจ าสาธารณสุข 
(อสรจ.) โดยใชว้ธีิครอนบาด (Cronbash’s reliability coefficient alpha) ไดค้่าความเช่ือมัน่ 0.725 

การวจิยัเชิงคุณภาพ 
น าแบบสัมภาษณ์มาทดลองใชส้ัมภาษณ์กบัผูใ้หข้อ้มูล 1 คน บนัทึกขอ้มูลจากการสัมภาษณ์ น าขอ้มูลท่ี

ไดจ้ากการสัมภาษณ์ตรวจสอบกบัประเด็นของขอ้มูลท่ีสอดคลอ้งกบัประเด็นวตัถุประสงคก์ารวิจยั น าขอ้มูลท่ีได้
จากการสัมภาษณ์ปรึกษากบัอาจารยท่ี์ปรึกษา เพ่ือน าขอ้คิดและขอ้เสนอแนะมาปรับปรุงค าถามจากนั้นน าแบบ
สมัภาษณ์ท่ีปรับปรุงแลว้ไปใชเ้ก็บขอ้มูล 
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4.4 เคร่ืองมือวจิยั 
เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจิยัเชิงปริมาณ  

ส่วนท่ี 1 เป็นแบบสอบถามขอ้มูลทัว่ไปเก่ียวกบัปัจจยัส่วนบุคคลของผูต้อ้งขงัท่ีไดรั้บการฝึกอบรม
หลกัสูตรอาสาสมคัรสาธารณสุขเรือนจ า (อสรจ.) ทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์ ได้แก่ เพศ อายุ ระดับ
การศึกษา อาชีพก่อนตอ้งโทษ และระยะเวลาท่ีไดรั้บโทษ 

ส่วนท่ี 2 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกับความคาดหวังจากการฝึกอบรมหลักสูตรอาสาสมัคร
สาธารณสุขเรือนจ า (อสรจ.) ทณัฑสถานโรงพยาบาลราชทณัฑ์ และ ส่วนท่ี 3 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัความ
คิดเห็นผูต้อ้งขงัต่อการฝึกอบรมหลกัสูตรอาสาสมคัรสาธารณสุขเรือนจ า (อสรจ.) ซ่ึงเป็นค าถามปลายปิด ลกัษณะ
ของค าถามเป็นแบบใหเ้ลือกตอบ ซ่ึงอาศยัมาตราส่วนประมาณค่าของลิเคิร์ท (Likert Scale) แบ่งเป็น 5 ระดบั คือ 
เห็นดว้ยอยา่งยิง่ เห็นดว้ย ไม่แน่ใจ ไม่เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ยอยา่งยิง่ 

เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจิยัเชิงคุณภาพ  
ใชเ้คร่ืองมือแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง  (Structure interview มีการก าหนดค าถามไว ้ประกอบดว้ย  

ปัจจยัส่วนบุคคล ประกอบดว้ย ขอ้มูลพ้ืนฐานส่วนบุคคล มีผลต่อการฝึกอบรมอาสาสมคัรสาธารณสุขเรือนจ า 
(อสรจ.) หรือไม่ อยา่งไร และ ปัจจยัดา้นความคาดหวงัจากการฝึกอบรมอาสาสมคัรสาธารณสุขเรือนจ า (อสรจ.) 
ทั้ งด้านความรู้การดูแลสุขภาพ การดูแลเคร่ืองมือแพทย์ การท างานเป็นทีมร่วมกับทีมแพทย์พยาบาล และ                     
ดา้นประโยชน์ท่ีน าไปใชห้ลงัส าเร็จการฝึกอบรม มีผลต่อการฝึกอบรมอาสาสมคัรสาธารณสุขเรือนจ า (อสรจ.) 
หรือไม่ อยา่งไร  

4.5 การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
ผูว้ิจัยได้แจกแบบสอบถาม ตั้ งแต่วนัท่ี 1 -30 มิถุนายน 2564 โดยได้แบบสอบถามจ านวน 120 ชุด                   

คิดเป็นร้อยละ 100 และสมัภาษณ์ ผูต้อ้งขงัท่ีมีความแตกต่างของปัจจยัส่วนบุคคล จ านวน 5 คน 
4.6 การวเิคราะห์ข้อมูล  
การวิเคราะห์ขอ้มูล สถิติท่ีบรรยายในคร้ังน้ี ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

ค่าความถ่ี T-test การวเิคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว (One-way ANOVA) ค่าไคส์แสคว ์(Chi-Square) และ
ทดสอบสมมติฐานท่ีระดบันยัยะส าคญัทางสถิติ 0.05 
 

5. ผลการวจัิย 
5.1 จากการศึกษาปัจจยัส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม พบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศชาย 

คิดเป็นร้อยละ 61.7 ส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 31-40 ปี คิดเป็นร้อยละ 37.5  ส่วนใหญ่ระดับมธัยมศึกษา/ปวช.  
คิดเป็นร้อยละ 41.7 ส่วนใหญ่อาชีพธุรกิจส่วนตวั/คา้ขาย คิดเป็นร้อยละ 45 และส่วนใหญ่ระยะเวลาท่ีไดรั้บโทษ 
11-20 ปี คิดเป็นร้อยละ 37.5 

5.2 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกับความคาดหวงัจากการฝึกอบรมหลกัสูตรอาสาสมคัรสาธารณสุข
เรือนจ า (อสรจ.) ทณัฑสถานโรงพยาบาลราชทณัฑ์ พบว่า ผูต้อ้งขงัมีความคาดหวงัจากการฝึกอบรมหลกัสูตร
อาสาสมคัรสาธารณสุขเรือนจ าในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก  (x̅ = 3.95) เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบวา่อยูใ่นระดบั
มากทุกดา้นโดยดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ ดา้นความรู้ท่ีไดรั้บ (x̅ = 4.22) รองลงมาคือ ดา้นประโยชน์ท่ีน าไปใช ้              
(x̅ = 3.67) ตามล าดบั 
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ตารางที ่1 ค่าเฉล่ีย (x̅) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) ความคิดเห็นผูต้อ้งขงัต่อการฝึกอบรมหลกัสูตร
อาสาสมคัรสาธารณสุขเรือนจ า 
ความคิดเห็นผู้ต้องขังต่อการฝึกอบรม อสรจ.  x̅ S.D. ความคิดเห็น 

1. ดา้นการจดัหลกัสูตรฝึกอบรม 
2. ดา้นวทิยากรอบรม 
3. ดา้นวสัดุ อุปกรณ์ฝึกอบรม 
4. ดา้นอาคาร/สถานท่ี 

4.07 
3.99 
3.75 
4.15 

.255 

.367 

.517 

.436 

มาก 
มาก 
มาก 
มาก 

ภาพรวม 3.99 .245 มาก 

 
ตารางที ่2   เปรียบเทียบความคิดเห็นผูต้อ้งขงัต่อการฝึกอบรมหลกัสูตรอาสาสมคัรสาธารณสุขเรือนจ า                     

จ าแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล 

 

*ระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

 
ตารางที ่3  การทดสอบความสมัพนัธ์ระหวา่งความคิดเห็นกบัความคาดหวงัของผูต้อ้งขงัจากการฝึกอบรม

หลกัสูตรอาสาสมคัรสาธารณสุขเรือนจ า (อสรจ.) ทณัฑสถานโรงพยาบาลราชทณัฑ ์
ความคาดหวงัของผูต้อ้งขงัจากการฝึกอบรมหลกัสูตร
อาสาสมคัรสาธารณสุขเรือนจ า (อสรจ.) ทณัฑสถาน

โรงพยาบาลราชทณัฑ ์

ความคดิเห็น 
X2 sig 

ปานกลาง มาก มากท่ีสุด รวม 

ปานกลาง 
0 

(0.0) 
6 

(5.0) 
0 

(0.0) 
6 

(5.0) 
9.208 .056 

มาก 
5 

(4.2) 
102 

(85.0) 
1 

(0.8) 
108 

(90.0) 
  

มากท่ีสุด 
0 

(0.0) 
5 

(4.2) 
1 

(0.8) 
6 

(5.0) 
  

รวม 
5 

(4.2) 
113 

(94.2) 
2 

(1.7) 
120 

(100.0) 

  

*ระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
 
 

        ปัจจยัส่วนบุคคล 
 
รายดา้น 

เพศ t อาย ุ F 
ระดบั

การศึกษา 
F 

อาชีพก่อน
ตอ้งโทษ 

F 
ระยะเวลาท่ี
ไดรั้บโทษ 

F 

ดา้นการจดัหลกัสูตร
ฝึกอบรม 

.000 3.522 1.678 1.678 .855 .259 .002 4.516 .491 .859 

ดา้นวิทยากรอบรม .954 .058 .677 .509 .501 .791 .448 .933 .907 .253 
ดา้นวสัดุอุปกรณ์
ฝึกอบรม 

.110 1.604 .331 1.152 .346 1.114 .922 .228 .225 1.44
0 

ดา้นอาคาร/สถานท่ี .000 4.187 .492 .808 .710 .461 .226 1.439 .860 .326 

รวม .819 .229 .435 .917 .656 .539 .949 .178 .956 .163 
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6. อภิปรายผล  
 1. ระดับความคิดเห็นของผู้ต้องขังต่อการฝึกอบรมหลักสูตรอาสาสมัครสาธารณสุขเรือนจ า (อสรจ.)    
ทณัฑสถานโรงพยาบาลราชทณัฑ์ 

จากการศึกษาความคิดเห็นของผูต้อ้งขงัต่อการฝึกอบรมหลกัสูตรอาสาสมคัรสาธารณสุขเรือนจ า 
(อสรจ.) ทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทณัฑ์ พบว่า ผูต้อ้งขงัมีความคิดเห็นผูต้อ้งขงัต่อการฝึกอบรมหลกัสูตร
อาสาสมคัรสาธารณสุขเรือนจ าในภาพรวมอยู่ในระดบัมาก แปลว่า ผูต้อ้งขงัเห็นว่าหลงัเสร็จส้ินการฝึกอบรม
หลกัสูตรอาสาสมคัรสาธารณสุขเรือนจ า (อสรจ.) สามารถน าไปช่วยเหลือเพ่ือนผูต้อ้งขงัและสามารถแบ่งเบา
ภาระของแพทยแ์ละพยาบาล นอกจากน้ีเม่ือพน้โทษไปยงัสามารถน าไปประกอบวิชาชีพ และสามารถช่วยปฐม
พยาบาลเบ้ืองตน้ให้กบัครอบครัวไดอี้กดว้ย ดา้นท่ีค่าคะแนนเฉล่ียสูงสุดคือ ดา้นอาคาร/สถานท่ี เพราะวา่อาคาร/
สถานท่ีฝึกอบรมมีระบบการรักษาความปลอดภยัจากไฟฟ้าลดัวงจร ภายในสถานฝึกอบรมสะอาด จดัวางส่ิงของ
เป็นระเบียบ และอาคาร/สถานท่ีมีน ้ าใชอ้ยา่งพอเพียงต่อการ สอดคลอ้งกบัผลงานวิจยัของ จาตุรันต ์มุงคุณค าชาว 
(2552) ไดศึ้กษาวิจยัเร่ือง ความคิดเห็นของผูต้อ้งขงัเก่ียวกบัการบริหารจดัการการศึกษาในเรือนจ ากลางอุดรธานี 
พบว่า ผูต้อ้งขงัมีความคิดเห็นเก่ียวกบัการบริหารจดัการการศึกษาในเรือนจ ากลางอุดรธานี โดยรวมและเป็น               
รายดา้น คือ ดา้นผูเ้รียน ดา้นสถานท่ี ดา้นบุคลากร/ครูผูส้อน และดา้นส่ือ/อุปกรณ์ อยูใ่นระดบัปานกลาง 

2. เปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้ต้องขังต่อการฝึกอบรมหลักสูตรอาสาสมัครสาธารณสุขเรือนจ า 
(อสรจ.) ทณัฑสถานโรงพยาบาลราชทณัฑ์ จ าแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล 

จากการศึกษาปัจจยัส่วนบุคคลของผูต้อ้งขงั เพศ อาย ุระดบัการศึกษา อาชีพก่อนตอ้งโทษ และระยะเวลา
รับโทษของผูต้อ้งขงัท่ีแตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการฝึกอบรมหลกัสูตรอาสาสมคัรสาธารณสุขเรือนจ า 
(อสรจ.) ทณัฑส์ถานโรงพยาบาลราชทณัฑไ์ม่แตกต่างกนั จากความสมัพนัธ์ดงักล่าวแสดงใหเ้ห็นวา่ไม่วา่ผูต้อ้งขงั
ท่ีมีเพศ อายุ ระดบัการศึกษา อาชีพก่อนตอ้งโทษ และระยะเวลารับโทษท่ีต่างกนั ทุกคนลว้นแลว้แต่มีใจท่ีจะ
ช่วยเหลือกลุ่มเพ่ือนผูต้อ้งขงัท่ีมีอาการเจ็บป่วยเป็นไปในทิศทางเดียวกนั ซ่ึงผูต้อ้งขงัท่ีเป็นอาสาสมคัรสาธารณสุข
เรือนจ าเห็นดว้ยในระดบัมากกบัการจดัหลกัสูตรท่ีกรมราชทัณฑ์จดัฝึกอบรมให้ หรืออาจเพราะผูต้อ้งขงัไม่มี
ความรู้ดา้นสาธารณสุขจึงท าให้ผูต้อ้งขงัสนใจและเห็นถึงประโยชน์จากการฝึกอบรมให้ความรู้เก่ียวกบัการดูแล
ผูป่้วยเบ้ืองตน้ ซ่ึงเป็นการสร้างความภูมิใจในตวัเองอีกดว้ย ขดัแยง้กบังานวิจยัของ ธัชพงศ์ กระตือหน (2557)              
ไดท้ าการศึกษาเร่ือง ความคิดเห็นของผูต้อ้งขงัต่อการบริหารงานราชทณัฑข์องเจา้หนา้ท่ีเรือนจ าจงัหวดันนทบุรี
พบวา่ผูต้อ้งท่ีมีอาย ุสถานภาพสมรส ระดบัการศึกษาท่ีต่างกนั มีความคิดเห็นแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ
ท่ีระดบั 0.05  

3. ความสัมพันธ์ระหว่างความคิดเห็นและความคาดหวังจากการฝึกอบรมหลักสูตรอาสาสมัคร
สาธารณสุขเรือนจ า (อสรจ.) ทณัฑสถานโรงพยาบาลราชทณัฑ์ 

จากการศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างคาดหวงักบัความคิดเห็นของผูต้อ้งขงัต่อการฝึกอบรมหลกัสูตร
อาสาสมคัรสาธารณสุขเรือนจ า (อสรจ.) ทณัฑสถานโรงพยาบาลราชทณัฑ์ พบว่า ความคาดหวงั ประกอบดว้ย 
ด้านความรู้และด้านประโยชน์ท่ีน าไปใช้ ไม่มีความสัมพนัธ์กับความคิดเห็นของผูต้อ้งขงัจากการฝึกอบรม
หลกัสูตรอาสาสมคัรสาธารณสุขเรือนจ า (อสรจ.) ทณัฑสถานโรงพยาบาลราชทณัฑ ์ จากความสัมพนัธ์ดงักล่าว
แสดงให้เห็นว่า ก่อนและหลงัการฝึกอบรม ผูต้อ้งขงัคาดหวงัท่ีจะน าความรู้ไปใชป้ระโยชน์ในการดูแลผูป่้วย
พ้ืนฐานได ้อยา่งถูกตอ้ง รวมถึงการท างานเป็นทีมร่วมกบัแพทยที์มแพทยพ์ยาบาล และรู้จกัวธีิการใชเ้คร่ืองมือและ
อุปกรณ์ทางการแพทย ์นอกจากน้ีภายหลงัพน้โทษแลว้สามารถดูแลผูป่้วยหรือบุคคลในครอบครัวได ้ 
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7. ข้อเสนอแนะ 
 7.1 ข้อเสนอแนะในการน าผลวจิยัไปใช้ 

1. จากผลการวิจยัพบวา่ การจดัหลกัสูตรฝึกอบรม โรงพยาบาลราชทณัฑค์วรจดัหลกัสูตรฝึกอบรม
ให้ความรู้อาสาสมคัรสาธารณสุขเรือนจ า (อสรจ.) เก่ียวกบัการดูแลสุขภาพตนเองและผูป่้วย ในปีงบประมาณละ  
2 คร้ัง เพ่ือท่ีจะไดมี้อาสาสมคัรสาธารณสุขเรือนจ า (อสรจ.) เพียงพอ กบัความตอ้งการในการดูแลผูป่้วยท่ีมีมาก
ข้ึน นอกจากน้ีปัญหาเก่ียวกบัหลกัสูตรฝึกอบรมท่ีจดัใหก้บัผูต้อ้งขงั ยงัไม่ตรงกบัความถนดั ควรจดัหาหลกัสูตรท่ี
มีความหลากหลายใหผู้ต้อ้งขงัสามารถเลือกเรียนในส่ิงท่ีตนเองสนใจได ้ 

2. จากผลการวิจยัพบวา่ ปัญหาเก่ียวกบัวิทยากร วิทยากรท่ีเชิญมาถ่ายทอดการอบรมนั้น นอกจาก
จะเป็นผูมี้ความรู้ในสาขาวิชาชีพเฉพาะทางแลว้ ยงัตอ้งมีทกัษะในการพูดให้ผูต้อ้งขงัท่ีเขา้รับการอบรมมีความ
สนใจและเขา้ใจเน้ือหาการสอน เม่ือเกิดขอ้สงสัยสามารถซกัถามไดร้ะหวา่งการอบรม หรือมีการทบทวนเน้ือหา
อีกคร้ังภายหลงัเสร็จส้ินการอบรม เพ่ือท่ีผูต้อ้งขงัท่ีเขา้รับการอบรมสามารถจดจ า มีความเขา้ในท่ีถูกตอ้งในเน้ือหา
ท่ีเรียน 

3. จากผลการวิจยัพบวา่ ปัญหาเก่ียวกบัวสัดุ อุปกรณ์ ท่ีใชใ้นการฝึกอบรม มีไม่เพียงพอในการฝึก
ปฏิบติั โดยโรงพยาบาลราชทณัฑ์จะท าการจดัซ้ือวสัดุ อุปกรณ์เพ่ิมข้ึน โดยของบประมาณจากกองบริการทาง
การแพทย ์กรมราชทณัฑ์ให้เพียงพอต่อการฝึกอบรมหลกัสูตรอาสาสมคัรสาธารณสุขเรือนจ า (อสรจ.) เพื่อท่ี
ผูต้อ้งขงัทุกคนจะไดรั้บวสัดุ อุปกรณ์ท่ีมีความทนัสมยั เพียงพอกบัความตอ้งการ 

7.2 ข้อเสนอแนะในการวจิยัคร้ังต่อไป 
1. เพ่ิมเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการรวบรวมขอ้มูล เพ่ือให้ไดข้อ้มูลท่ีครบถว้นและ เพ่ือให้ทราบถึงขอ้มูล

ในเชิงลึกเพ่ือท่ีสามารถจะน ามาปรับปรุงแกไ้ขไ้ดอ้ยา่งเหมาะสม เช่น การสนทนากลุ่ม (Focus Group) 
2. ควรศึกษาปัจจยัท่ีส าคญัอ่ืน ๆ เพ่ิมเติม เช่น คิดเห็นของผูต้อ้งขงัต่อการบริหารงานราชทณัฑ์               

ดา้นการจ าแนกผูต้อ้งขงั ดา้นการศึกษาและพฒันาจิตใจ หรือดา้นฝึกวชิาชีพ เพื่อใหไ้ดข้อ้มูลท่ีครบถว้นทุกมิติ 
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บทคัดย่อ 
 การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค ์1) เพื่อศึกษาระดบัประสิทธิภาพการบริหารคดีพิเศษของกรมสอบสวนคดี
พิเศษ และ 2) เพื่อศึกษาปัจจยัการจดัการท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพการบริหารคดีพิเศษของกรมสอบสวนคดีพิเศษ 
กลุ่มตวัอย่างท่ีใชใ้นการวิจยั คือ พนกังานสอบสวนคดีพิเศษและเจา้หน้าท่ีคดีพิเศษท่ีเก่ียวขอ้งกบัการด าเนินคดี
พิเศษจ านวน 300 คน สถิติท่ีใช้วิเคราะห์ขอ้มูลไดแ้ก่ จ านวนร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และสถิติ
ถดถอยพหุคูณ  ผลการศึกษาวิจัย พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอายุตั้งแต่ 46 ปีขึ้นไป มีระดับ
การศึกษาระดบัปริญญาโท มีสถานภาพสมรส มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนระหว่าง 50,001-80,000 บาท และมีต าแหน่ง
งานเป็นพนักงานสอบสวนคดีพิ เศษช านาญการ1) ปัจจัยการจัดการองค์กรของกรมสอบสวนคดีพิเศษ                            
โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า ดา้นท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพ การบริหารคดีพิเศษมาก
ท่ีสุด คือ ดา้นการวางแผน รองลงมา คือ ดา้นการควบคุม และดา้นท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพการบริหารคดีพิเศษ             
นอ้ยท่ีสุด คือ การจดัองคก์าร และระดบัประสิทธิภาพการบริหารคดีพิเศษของกรมสอบสวนคดีพิเศษ อยูใ่นระดบั
มาก เม่ือพิจารณารายขอ้ พบว่า ด้านท่ีมีประสิทธิภาพสูงสุด คือด้านเวลาท่ีใช้ในการปฏิบติังาน รองลงมา คือ                         
ดา้นคุณภาพ และดา้นท่ีมีประสิทธิภาพน้อยท่ีสุด คือ ดา้นปริมาณงาน ตามล าดบั 2) ปัจจยัการจดัการท่ีส่งผลต่อ
ประสิทธิภาพการบริหารคดีพิเศษของกรมสอบสวนคดีพิเศษ พบว่า มีปัจจัยการจดัการ ด้านการบงัคบับญัชา                 
ดา้นการประสานงาน และดา้นการควบคุม โดยมีความสัมพนัธ์กบัตวัแปรเกณฑ์ร้อยละ 93.4 และสามารถร่วม
พยากรณ์ประสิทธิภาพการบริหารคดีพิเศษของกรมสอบสวนคดีพิเศษ ไดร้้อยละ 87.1 อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 0.01 
 

ค าส าคัญ : การจดัการ, ประสิทธิภาพการบริหาร, กรมสอบสวนคดีพิเศษ 
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ABSTRACT 
 The objectives of this research were 1) to study the level of administrative efficiency of the special cases 
in the Department of Special Investigation and 2) to study management factors affecting the administrative 
efficiency of the special cases in the Department of Special Investigation. The samplings used in the research 
were investigators and special litigation officers. The statistics used for data analysis were percentage, mean, and 
standard deviation, and multiple regression. The statistical significance was determined at .05 level.  

It was found that most of the samples were male with the age of 46 years and over. Moreover, the 
respondents were with a master's degree and marital status. The average monthly income was between 50,001 - 
80,000 Baht. They were in a position as a special case investigation officer. 

 It was found that management factors of the Department of the special investigation were at a high 
level. When considering each item, it was found that the most aspect affecting the administrative efficiency of 
the special cases in the Department of Special Investigation was planning, followed by control. And the least 
aspect of the administrative efficiency of the special cases management was the organization management. 
Overall, the administrative efficiency of the special cases in the Department of Special Investigation was at a high 
level. When considering each aspect, it was found that the most efficient aspect was the time operating, followed 
by the quality of work. The least efficient aspect was the quantity of work.  

According to the management factors affecting the administrative efficiency of the special cases in the 
Department of Special Investigation was found that commanding, coordinating, and monitoring were correlated 
with the variable at 93.4 %. It could forecast the administrative efficiency of the special cases in the Department 
of Special Investigation at 87.1%, which was significant at .001 level. 
 
Keywords : Management, Administrative efficiency, Department of Special Investigation 
 

1. ความส าคัญและที่มาของปัญหาวิจัย 
 ปัจจุบันโลกได้เข้าสู่ยุคแห่งการเปล่ียนแปลงท่ีเรียกว่า ยุค โลกาภิวัตน์  ส่งผลให้สังคมมนุษย์มี                                   
การเปล่ียนแปลงในทุก ๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็นการเมือง เศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
โดยเฉพาะ เม่ือพิจารณาในช่วง 10 ปีท่ีผา่นมา มูลค่าผลิตภณัฑม์วลรวมในประเทศมีแนวโนม้เพ่ิมขึ้น แมเ้ศรษฐกิจไทย
ไดรั้บผลกระทบจากการระบาดของเช้ือไวรัส โควิด-19 ระลอกใหม่ แต่มาตรการช่วยเหลือจากภาครัฐท่ีรวดเร็วและ
ตรงจุด รวมถึงมาตรการการควบคุมการระบาดท่ีไม่เขม้งวดเท่าคร้ังก่อนส่งผลให้เศรษฐกิจยงัฟ้ืนตวัได ้แนวโน้ม
เศรษฐกิจไทยปี 2564 คาดว่าจะขยายตวัร้อยละ 2.5-3.5 (ส านกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ, 2564) 

การขยายตัวทางเศรษฐกิจอย่างรวดเร็วก่อให้เกิดทั้งผลดีและผลเสียต่อสภาพเศรษฐกิจ สังคม และ
ส่ิงแวดล้อม นอกจากน้ี ความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ( Information and 
Communication Technology: ICT) สามารถเช่ือมโยงประเทศต่างๆในทัว่ทุกภูมิภาคของโลกเขา้ดว้ยกนัเสมือน
โลกไร้พรมแดน ผลของการเปล่ียนแปลงดงักล่าวนอกจากจะกระทบต่อความเป็นอยู่และวิถีชีวิตของผูค้นแลว้ยงั
ถูกน ามาใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการก่ออาชญากรรมท่ียุง่ยาก ซบัซอ้น และยากต่อการตรวจสอบ-จบักุม  
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ส าหรับประเทศไทยปัญหาอาชญากรรมในสังคมปัจจุบนัไดท้วีความรุนแรงและมีความสลบัซับซ้อน
มากย่ิงขึ้น มีการพฒันารูปแบบจากอาชญากรรมธรรมดาไปสู่การกระท าความผิดท่ีเรียกว่า อาชญากรรมพิเศษ เช่น 
อาชญากรรมข้ามชาติ อาชญากรรมทางเศรษฐกิจ อาชญากรรมไซเบอร์ เป็นต้น ซ่ึงอาชญากรรมดังกล่าวมี                    
การพฒันาทั้งรูปแบบและวิธีการในการกระท าผิด มีการน าลกัษณะของการประกอบธุรกิจ ความกา้วหน้าทาง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือเทคโนโลยีการส่ือสารในรูปแบบต่างๆ  มาผสมผสานกบัการกระท า
ความผิดซ่ึงมีแนวโน้มท่ีจะขยายตัวอย่างรวดเร็วและควบคุมได้ยาก มีการพฒันาเป็นเครือข่ายท่ีเข้มแข็งทั้ง
ภายในประเทศและระหว่างประเทศและมีเจา้หนา้ท่ีของรัฐเก่ียวขอ้งดว้ย ก่อให้เกิดความเสียหายในทางเศรษฐกิจ 
สังคม ส่ิงแวดลอ้มอย่างมหาศาล เพ่ือให้การป้องกนั ปราบปรามอาชญากรรมพิเศษ มีประสิทธิภาพ ประเทศไทย
จึงได้จัดตั้ งกรมสอบสวนคดีพิเศษขึ้นมา เป็นหน่วยบังคับใช้กฎหมายในสังกัดกระทรวงยุติธรรม ใช้ช่ือ
ภาษาองักฤษว่า DEPARTMENT OF SPECIAL INVESTIGATION มีช่ือย่อว่า DSI ซ่ึงมีบุคลากรท่ีมีความรู้ความ
ช านาญในดา้นต่างๆ หรือท่ีเรียกว่าเป็นองคก์าร “สหวิชาชีพ” มีวิสัยทศัน์ (Vision) เป็นองคก์ารหลกัในการบงัคบั
ใชก้ฎหมายกบัอาชญากรรมพิเศษตามมาตรฐานสากล มีพนัธกิจ (Mission) ป้องกนั ปราบปราม สืบสวนสอบสวน 
และด าเนินคดีพิเศษอยา่งมีประสิทธิภาพ ดว้ยความเป็นธรรม มีค่านิยมร่วม(Core Value) คือ “เกียรติศกัด์ิ เช่ียวชาญ 
ซ่ือสัตย”์  

แต่อย่างไรก็ดีถึงแมก้รมสอบสวนคดีพิเศษจะมีบุคลากรท่ีมีความรู้ ความสามารถ และมีความเช่ียวชาญ
จากหลากหลายสาขาวิชาชีพ หรือท่ีเรียกว่า “สหวิชาชีพ” มีเคร่ืองมือเทคโนโลยีสารสนเทศรวมทั้งอ านาจพิเศษใน
การสืบสวนสอบสวนรวบพยานหลกัฐานตามมาตรการพิเศษท่ีก าหนดไวใ้นกฎหมายว่าดว้ยการสอบสวนคดีพิเศษ 
แต่ถา้เปรียบเทียบกบัพฒันาการของการกระท าความผิดของอาชญากรรมพิเศษแลว้ยงัถือว่ากา้วน ากระบวนการ
บงัคบัใช้กฎหมายของฝ่ายเจา้หน้าท่ีของรัฐอยู่เสมอ นอกจากน้ีหากพิจารณาในมุมของการบริหารคดีพิเศษย่ิง 
พบว่า ดว้ยขอ้จ ากดัดา้นบุคลาการผูรั้บผิดชอบ งบประมาณท่ีไดรั้บจดัสรร ปัญหาดา้นเทคนิควิธีการจดัการใน                 
การบริหารคดีพิเศษ รวมทั้ งปัญหากฎหมาย ระเบียบและเคร่ืองมือเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีไม่ทันต่อต่อ                       
ความเปล่ียนแปลง ท าให้กรมสอบสวนคดีพิเศษมีสถิติงานคดีพิเศษท่ีคา้งด าเนินการอยู่อีกจ านวนมาก เช่น ปี พ.ศ. 
2560 มีคดีพิเศษคา้งด าเนินการ จ านวน 9 คดี ปี พ.ศ. 2561 มีคดีพิเศษคา้งด าเนินการ จ านวน 27 คดี ปี พ.ศ. 2562 มี
คดีพิเศษคา้งด าเนินการ จ านวน 118 คดี ปี พ.ศ. 2563 มีคดีพิเศษคา้งด าเนินการ จ านวน 114 คดี ปี พ.ศ. 2564 มีคดี
พิเศษค้างด าเนินการ จ านวน 8 คดี (ท่ีมา: ข้อมูลจากกองบริหารคดีพิเศษ กรมสอบสวนคดีพิเศษ ณ วนัท่ี 31 
มกราคม 2564) 

ดังนั้นผูวิ้จัยจึงสนใจท่ีจะศึกษาปัจจัยการจัดการท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพการบริหารคดีพิเศษของ                  
กรมสอบสวนคดีพิเศษ เพื่อให้กรมสอบสวนคดีพิเศษสามารถขบัเคล่ือนบทบาทภารกิจในการสืบสวนสอบสวน
คดีพิเศษตามเป้าหมายท่ีก าหนดไวไ้ดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพสูงสุดต่อไป 

 

2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

(1) เพื่อศึกษาระดบัประสิทธิภาพการบริหารคดีพิเศษของกรมสอบสวนคดีพิเศษ 
(2) เพื่อศึกษาปัจจยัการจดัการท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพการบริหารคดีพิเศษของกรมสอบสวนคดีพิเศษ 
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3. เอกสารและงานวิจัยท่ีเกีย่วข้อง 
 3.1 แนวคิด ทฤษฎีการบริหารจัดการ 

แนวคิดเก่ียวกบัการบริหารองคก์ารทฤษฎี POCCC ของ Henri Fayol (1916)  หน้าท่ี 5 ประการ ก าหนด
ขึ้นส าหรับการบริหารจดัการองคก์ร ในแต่ละหนา้ท่ีนั้นต่างก็มีความส าคญัในตวัเอง ขณะเดียวกนัก็มีการเช่ือมโยง
และส่งผลในกนัและกนั เพื่อให้การท างานสมบูรณ์และประสบความส าเร็จอีกดว้ย โดยรายละเอียดของหนา้ท่ีทั้ง   
5 ประการ คือ  

1. การวางแผน (plan) หมายถึง การมองไปในอนาคตเพื่อก าหนดวิธีท่ี ดีท่ีสุดในการบรรลุถึง

เป้าประสงคข์ององคก์าร  

2. การจดัองคก์ร (organize) หมายถึง การจดัระเบียบทรัพยากรบุคคล และการประเมินผล 
3. การส่ังการ (command) เป็นช่องทางท่ีผู ้บริหารส่ังงานให้พนักงานท าเพื่อท่ีจะได้บรรลุ

เป้าประสงคข์ององคก์ารท่ีตั้งไว ้
4. การประสานงาน (coordinate) หมายถึง วิถีทางในการประสานกิจกรรมต่างๆ ขององค์การเขา้

ดว้ยกนั 
5. การควบคุม (control) หมายถึง การควบคุมดูแลให้กิจกรรมท่ีกระท านั้นด าเนินไปตามแผนท่ีวาง

ไวเ้พือ่ให้บรรลุถึงเป้าประสงคข์ององคก์าร 
 3.2 แนวคิด ทฤษฎีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน  
    Harrington (1996) ประสิทธิภาพ (Efficiency) หมายถึง เป็นวิธีการจัดสรรทรัพยากรเพื่อให้เกิดความ
ส้ินเปลืองน้อยท่ีสุด โดยสามารถบรรลุจุดมุ่งหมายโดยใชท้รัพยากรต ่าสุด กล่าวคือ เป็นการใชโ้ดยมีเป้าหมาย (Goal) 
คือ ประสิทธิผล หรือให้บรรลุจุดมุ่งหมายท่ีก าหนดไวสู้งสุด อาจเรียกว่า “ท าส่ิงต่างๆ ให้ถูกตอ้ง (Doing things right)”  

 ทฤษฎีองค์ประกอบประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของ Peterson and Plowman (1989) ไดใ้ห้แนวคิด
เก่ียวกบัองคป์ระกอบของประสิทธิภาพ ไว ้4 ขอ้ดว้ยกนั ดงัน้ี  

1. คุณภาพของงาน (Quality) จะตอ้งมีคุณภาพสูงคือผูผ้ลิตและผูใ้ชไ้ดป้ระโยชน์คุม้ค่าและมีความ
พึงพอใจผลการท างานมีความถูกตอ้งไดม้าตรฐาน รวดเร็ว นอกจากน้ีผลงานท่ีมีคุณภาพควรก่อเกิดประโยชน์ต่อ
องคก์รและสร้างความพึงพอใจของลูกคา้หรือผูม้ารับบริการ  

2. ปริมาณงาน (Quantity) งานท่ีเกิดขึ้นจะตอ้งเป็นไปตามความคาดหวงัของหน่วยงาน โดยผลงาน
ท่ีปฏิบติัไดมี้ปริมาณท่ีเหมาะสมตามท่ีก าหนดในแผนงาน หรือเป้าหมายท่ีบริษทัวางไวแ้ละควรมีการวางแผน  
การบริหารเวลา เพื่อให้ไดป้ริมาณงานตามเป้าหมายท่ีก าหนดไว ้ 

3. เวลา (Time) คือ เวลาท่ีใชใ้นการด าเนินงานจะตอ้งอยูใ่นลกัษณะท่ีถูกตอ้งตามหลกัการเหมาะสม
กบังานและทนัสมยั มีการพฒันาเทคนิคการท างานให้สะดวกรวดเร็วขึ้น  

4. ค่าใชจ้่าย (Costs) ในการด าเนินการทั้งหมดจะตอ้งเหมาะสมกบังานและวิธีการ คือจะตอ้งลงทุน
น้อยและไดผ้ลก าไรมากท่ีสุด ประสิทธิภาพในมิติของค่าใชจ้่าย หรือตน้ทุนการผลิต ไดแ้ก่การใชท้รัพยากรดา้น
การเงิน คน วสัดุ เทคโนโลยีท่ีมีอยูอ่ยา่งประหยดั คุม้ค่า และเกิดการสูญเสียนอ้ยท่ีสุด  

3.3 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
ชัยวุฒิ เทโพธิ์  (2563) ไดศึ้กษาเร่ือง ประสิทธิภาพการปฏิบติังานของพนักงานในองค์กรปกครอง

ส่วนทอ้งถ่ินสังเคราะห์ผลงานวิชาการในประเด็นองคป์ระกอบของประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของบุคลากรใน
องค์กรปกครองส่วนผลการศึกษาพบว่ามีองค์ประกอบของประสิทธิภาพการปฏิบัติงานในองค์กรปกครอง                      
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ส่วนท้องถ่ิน 5 องค์ประกอบท่ีส าคญั ได้แก่ 1) คุณภาพของงาน 2) ปริมาณของงาน 3) เวลาในการปฏิบัติงาน                       
4) กระบวนการปฏิบติังาน และ 5) ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานในการปฏิบติังานของพนกังานในองคก์รปกครอง
ส่วนท้องถ่ินซ่ึงประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานนั้ นต้องเกิดจากประสิทธิภาพการปฏิบัติงานจาก2ส่วนคือ 
ประสิทธิภาพของบุคคลและประสิทธิภาพขององค์กร ดังนั้ น องค์กรจ าเป็นต้องมีแนวทางในการพัฒนา
ประสิทธิภาพของพนกังานและประสิทธิภาพขององคก์รเพื่อให้เกิดปฏิบติังานอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 
น าไปปรับใชใ้นโครงสร้างการบริหารขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินให้สามารถพฒันาการท างานให้บุคลากรให้
มีประสิทธิภาพและมีคุณภาพมากย่ิงขึ้น 
 แมนซัร (Manzoor) (2014) ไดศึ้กษางานวิจยัเร่ือง การจบัตามองประสิทธิภาพในการบริหารรัฐกิจ: 
อดีตและอนาคต ความจ าเป็นประการหน่ึงของการบริหารรัฐกิจคือการบรรลุประสิทธิภาพในทุกระดบั องค์กร
สาธารณะมีหน้าท่ีรับผิดชอบในการจดัหาสินคา้และบริการสาธารณะท่ีจ าเป็นแก่ประชาชน ดงันั้น วตัถุประสงค์
หลายมิติของการบริหารรัฐกิจจึงตอ้งการประสิทธิภาพท่ีไม่เพียงจ ากดัเฉพาะการวิเคราะห์ตน้ทุนและผลประโยชน์
เท่านั้น แต่ยงัรวมเอาองคป์ระกอบส าคญัของการให้คุณค่าแก่ประชาชน  
 3.4 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
  ตัวแปรอิสระ     ตัวแปรตาม 

 
 
 
 
 
 
 
                                                     ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคดิในการวิจยั 
 

3.5 สมมติฐานการวิจัย 
ปัจจยัการจดัการส่งผลต่อประสิทธิภาพการบริหารคดีพิเศษของกรมสอบสวนคดีพิเศษ 

 

4. วิธีด าเนินการวิจัย  
 4.1 แบบแผนการวิจัย  
 การศึกษาวิจยัเร่ือง ปัจจยัการจดัการท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพการบริหารคดีพิเศษของกรมสอบสวนคดี
พิเศษ เป็นการวิจยัเชิงส ารวจ (Survey Research) ดว้ยการวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research) มีวตัถุประสงค์
เพื่อศึกษาถึงระดบัประสิทธิภาพการบริหารคดีพิเศษของกรมสอบสวนคดีพิเศษและเพื่อศึกษาปัจจยัการจดัการท่ี
ส่งผลต่อประสิทธิภาพการบริหารคดีพิเศษของกรมสอบสวนคดีพิเศษ 
       4.2 ประชากรและตัวอย่าง 
 ประชากรท่ีใช้ในการศึกษาวิจัยคร้ังน้ี ได้แก่ พนักงานสอบสวนคดีพิเศษและเจ้าหน้าท่ีคดีพิเศษท่ี
เก่ียวข้องกบัการด าเนินคดีพิเศษจ านวน 300 คน  จากทั้งหมดจ านวน 1,039 คน โดยค านวณหาขนาดของกลุ่ม

ปัจจัยการจัดการ 
1. การวางแผน  (Planning) 
2. การจดัองคก์าร (Organizing) 
3. การบงัคบับญัชา (Commanding) 
4. การประสานงาน (Coordinating) 
5. การควบคุม (Controlling) 

ประสิทธิภาพการบริหารคดีพเิศษของ 
กรมสอบสวนคดีพเิศษ 

1. ดา้นคุณภาพงาน (Quality) 
2. ดา้นปริมาณงาน (Quantity) 
3. ดา้นเวลาในการปฏิบติังาน (Operating time) 
4. ดา้นค่าใชจ้่าย (Expenses) 
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ตวัอย่าง กรณีทราบจ านวนประชากร ตามสูตรของการก าหนดขนาดตวัอย่างของทาโร่ ยามาเน่ (Yamane Taro, 
1970) โดยก าหนดค่าความเช่ือมัน่ของกลุ่มตวัอยา่งในการศึกษาคร้ังน้ีเท่ากบัร้อยละ 95 ซ่ึงหมายความว่า  ยอมให้มี
ความคลาดเคล่ือนจากกลุ่มตวัอยา่ง (Sampling Error) ร้อยละ 5 ดงัน้ี  

  สูตร  𝑛 =
N

1+Ne2
 

                                             

  เม่ือ  n  คือ จ านวนของขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง 
         N  คือ จ านวนรวมทั้งหมดของประชากรท่ีใชใ้นการศึกษา 
          e  คือ ความผิดพลาดท่ียอมรับได ้(โดยในการศึกษาน้ีไดก้ าหนดให้ เท่ากบั .05)  
       แทนค่า   𝑛 =  

1,039

1+[1,039(0.0025)]
 

                    =   289  คน 
               ทั้งน้ีผูวิ้จัยไดเ้พ่ิมตัวอย่างอีก 11 ตัวอย่างเพื่อความสะดวกในการสุ่มตัวอย่างและเป็นการส ารองกรณี
แบบสอบถามบางฉบบัท่ีขาดความสมบูรณ์ ดงันั้นกลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี เท่ากบั 300 คน ใชวิ้ธีการสุ่ม
ตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน (Multi-stage sampling) โดยในขั้นแรกท าการสุ่มแบบโควต้า (Quota sampling) ตาม
หน่วยงานและในขั้นท่ี 2 ท าการสุ่มแบบง่าย (Simple sampling) โดยก าหนดจากบญัชีรายช่ือ 
       4.3 เคร่ืองมือวิจัย 
 ในการศึกษาวิจยัเร่ือง ปัจจยัการจดัการท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพการบริหารคดีพิเศษของกรมสอบสวน
คดีพิเศษ เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ผูศึ้กษาวิจัยได้ใช้แบบสอบถามในการเก็บรวบรวม
ขอ้มูลซ่ึงเป็นแบบสอบถามแบบปลายเปิด (Closed-end Questionnaire) และแบบสอบถามเก่ียวกบัขอ้เสนอแนะ 
ซ่ึงเป็นลกัษณะค าถามปลายเปิด โดยแบ่งออกเป็น 4 ตอนดงัน้ี ตอนท่ี 1 แบบสอบถามขอ้มูลเก่ียวกบัปัจจยัส่วน
บุคคล ตอนท่ี 2 แบบสอบถามเก่ียวกับปัจจยัการจัดการของกรมสอบสวนคดีพิเศษสร้างตามแนวคิดเก่ียวกบั                  
การบริหารจัดการองค์การ ทฤษฎี POCCC ท่ี อองริ ฟาโยล (Henri Fayol) ก าหนดขึ้นได้แก่ ด้านการวางแผน                 
ด้านการจัดองค์กร ด้านการบังคบับัญชาส่ังการ ด้านการประสานงาน ด้านการควบคุม และด้านการวางแผน                 
ตอนท่ี 3 แบบสอบถามเก่ียวกับประสิทธิภาพการบริหารคดีพิเศษ สร้างตามแนวคิดทฤษฎีองค์ประกอบใน                   
การปฏิบัติงานของ Peterson and Plowman แบ่งเป็นด้านต่างๆ ได้แก่ ด้านคุณภาพของงาน ด้านปริมาณงาน                  
ดา้นเวลา และดา้นค่าใชจ้่าย ตอนท่ี 4 ขอ้เสนอแนะอื่นๆ 
      4.4 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
   4.4.1 แหล่งขอ้มูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ศึกษาคน้ควา้จากต ารา เอกสาร บทความวิชาการและ
งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อก าหนดขอบเขตการวิจยั และสร้างเคร่ืองมือในการวิจยัก็คือแบบสอบถามให้ครอบคลุม
วตัถุประสงคแ์ละกรอบแนวคิดท่ีจะศึกษา 
   4.4.2 แหล่งขอ้มูลปฐมภูมิ (Primary Data) โดยใชแ้บบสอบถามเพ่ือเก็บขอ้มูลกลุ่มตวัอยา่งทั้งหมด
จ านวน 300 คน  
       4.5 สถิติที่ใช้ในการวิจัย 
  4.5.1 สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics)  โดยการหาค่าความถ่ี (Frequency) ค่าร้อยละ 
(Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) 
  4.5.2 ส ถิ ติถดถอย เ ชิง เ ส้นพหุคูณ  (Multiple Linear Regression) แบบ All-enter วิ เ คราะห์
ความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรอิสระ (Independent Variable) หลายตวักบัตวัแปรตาม (Dependent Variable) 1 ตวั 
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5. ผลการวิจัย 
 การวิจยัเร่ือง “ปัจจยัการจดัการท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพการบริหารงานคดีพิเศษของกรมสอบสวนคดี
พิเศษ” มีผลการวิจยัดงัน้ี 
 

ตารางท่ี 1 การวิเคราะห์ขอ้มูลปัจจยัการจดัการองคก์ารของกรมสอบสวนคดีพิเศษ  โดยรวม 

ปัจจยัการจดัการ x̅ S.D. ระดบัความคิดเห็น 
1. ดา้นการวางแผน 4.12 0.74 มาก 
2. ดา้นการจดัองคก์าร 3.74 0.86 มาก 
3. ดา้นการบงัคบับญัชาส่ังการ 3.90 0.85 มาก 
4. ดา้นการประสานงาน 3.82 0.81 มาก 
5. ดา้นการควบคุม 3.94 0.81 มาก 

รวม 3.90 0.76 มาก 
 

 จากตารางท่ี 1 พบว่า ปัจจยัการจดัการองคก์ารของกรมสอบสวนคดีพิเศษโดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก 
(x̅ = 3.90, S.D. = 0.76) เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า ดา้นท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพการบริหารคดีพิเศษมากท่ีสุด 
คือ การวางแผน (x̅ = 4.12, S.D. = 0.74 ) รองลงมา คือ การควบคุม (x̅ = 3.94, S.D. = 0.81) และดา้นท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพ
การบริหารคดีพิเศษนอ้ยท่ีสุด คือ การจดัองคก์าร (x̅ = 3.74, S.D. = 0.86) 
 
ตารางท่ี 2 การวิเคราะห์ขอ้มูลประสิทธิภาพการบริหารคดีพิเศษของกรมสอบสวน คดีพิเศษ โดยรวม 

ประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของบุคลากร x̅ S.D. ระดบัความคิดเห็น 
1. ดา้นคุณภาพ 3.97 0.76 มาก 
2. ดา้นปริมาณงาน 3.88 0.80 มาก 
3. ดา้นเวลาท่ีใชใ้นการปฏิบติังาน 3.98 0.75 มาก 
4. ดา้นค่าใชจ้่ายในการด าเนินงาน 3.93 0.80 มาก 

รวม 3.94 0.74 มาก 

 
 จากตารางท่ี 2 ประสิทธิภาพการบริหารคดีพิเศษของกรมสอบสวนคดีพิเศษโดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก 
(x̅ = 3.94, S.D. = 0.74) เ ม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านท่ีมีประสิทธิภาพสูงสุด ด้าน เวลาท่ีใช้ใน                              
การปฏิบัติงาน  ( x̅ = 3.98, S.D. = 0.75) รองลงมา คือ  ด้านคุณภาพ ( x̅ = 3.97, S.D. = 0.76) และด้านท่ีมี
ประสิทธิภาพนอ้ยท่ีสุด คือ ดา้นปริมาณงาน (x̅ = 3.88, S.D. = 0.80) 
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ตารางท่ี 3  ผลการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณ เพื่อทดสอบปัจจยัการจดัการท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพ                      
การบริหารคดีพิเศษของกรมสอบสวนคดีพิเศษ โดยใชวิ้ธีการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุคูณ                  
(All Enter Multiple Regression Analysis) 

           ปัจจยัการจดัการ 
 Unstandardized  

Coefficients 
Standardized 
Coefficients    t Sig 

 B SE Beta 
(Constant)  .451 .089  5.080** .000 
1. ดา้นการวางแผน  .074 .040 .074 1.824 .069 
2. ดา้นการจดัองคก์าร  .072 .039 .084 1.870 .062 
3. ดา้นการบงัคบับญัชา  .195 .046 .226 4.203** .000 
4. ดา้นการประสานงาน  .227 .046 .250 4.978** .000 
5. ดา้นการควบคุม  .326 .044 .357 7.420** .000 
   R   R2 Adjusted R2 SE(est.)     F Sig 
 .934 .873 .871 .266 403.36** .000 

**มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 
 
 จากตารางท่ี 3 ผลจากการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุคูณ พบว่า ปัจจยัการจดัการดา้นการบงัคบับญัชา 
ด้านการประสานงาน และด้านการควบคุม ส่งผลต่อประสิทธิภาพอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดับ .01 และ
สามารถร่วมพยากรณ์ประสิทธิภาพการบริหารคดีพิเศษของกรมสอบสวนคดีพิเศษ ไดร้้อยละ 87.1 (Adjusted R2) 
 เม่ือพิจารณารายดา้นท่ีมีน ้ าหนักตกกระทบกบัตัวแปรอิสระพบว่าด้านการควบคุมมีค่า (Beta = .357) 
สูงสุด รองลงมาดา้นการประสานงานมีค่า (Beta = .250) และน้อยท่ีสุดดา้นการบงัคบับญัชามีค่า (Beta = .226) 
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 
 

6. อภิปรายผล  
 ผลการวิจยัเร่ือง “ปัจจยัการจดัการท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพการบริหารคดีพิเศษของกรมสอบสวนคดี
พิเศษ” สามารถอภิปรายผลไดด้งัน้ี 
 ปัจจัยการจัดการ ด้านการวางแผน ด้านการจัดองค์การ ด้านการบังคบับัญชา ด้านการประสานงาน                   
และดา้นการควบคุม โดยภาพรวม อยู่ในระดบัมาก ดา้นท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพการบริหารคดีพิเศษสูงสุด คือ               
ดา้นการวางแผน รองลงมา คือ การควบคุม และดา้นท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพการบริหารคดีพิเศษน้อยท่ีสุด คือ                
ดา้นการจดัองค์การ ทั้งน้ีเน่ืองจากกรมสอบสวนคดีพิเศษไดใ้ห้ความส าคญักบัการบริหารจดัการกระบวนการ
บริหารงานคดีพิเศษทุกขั้นตอน เพื่อให้การบงัคบัใช้กฎหมายในการป้องกนัปราบปราม สืบสวนสอบสวนคดี
พิเศษเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ดว้ยความเป็นธรรม และด าเนินงานไปในทิศทางท่ีถูกต้อง ดว้ยเหตุผลท่ีว่า
ลกัษณะงานของกรมสอบสวนคดีพิเศษเป็นงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัประชาชนเป็นงานท่ีตอ้งสร้างความถูกตอ้งและ
ความเป็นธรรมให้กบัสังคมการบริหารงานจึงตอ้งมีความส าคญั ดว้ยเหตุผลดงักล่าวกรมสอบสวนคดีพิเศษจึงให้
ความส าคญักบัการบริหารงานในทุกขั้นตอนส่งผลก่อให้เกิดเอกภาพในการบริหารงานคดีพิเศษ เพื่อให้บรรลุตาม
เป้าหมายตามวิสัยทศัน์ของกรมสอบสวนคดีพิเศษ คือ เป็นองคก์ารหลกัในการบงัคบัใชก้ฎหมายกบัอาชญากรรม
พิเศษตามมาตรฐานสากล ซ่ึงสอดคล้องกับทฤษฎีการบริหารองค์การของ Henry Fayol ได้เสนอแนวทาง                      
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การบริหาร ซ่ึงประกอบด้วยหน้าท่ี 5 ประการ คือ การวางแผน การจัดองค์การ การบังคับ บัญชาส่ังการ                           
การประสานงาน และการควบคุม เม่ือวิเคราะห์รายดา้นจะเห็นว่า 
 ประสิทธิภาพการบริหารคดีพิเศษของกรมสอบสวนคดีพิเศษ ดา้นคุณภาพ ดา้นปริมาณงาน ดา้นเวลาท่ี
ใช้ในการปฏิบติังาน และดา้นค่าใช้จ่าย ภาพรวมอยู่ในระดบัมาก โดยประสิทธิภาพสูงสุด คือ ดา้น เวลาท่ีใชใ้น  
การปฏิบติังาน รองลงมา คือ ดา้นคุณภาพ และดา้นท่ีมีประสิทธิภาพนอ้ยท่ีสุด คือ ดา้นปริมาณงาน ทั้งน้ีเน่ืองจาก 
กรมสอบสวนคดีพิเศษมีการก าหนดนโยบาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์ในการด าเนินงานและ                            
การบริหารงานคดีพิเศษไวอ้ย่างชัดเจน โดยก าหนดแผนยุทธศาสตร์ขององคก์ารไว ้4 ดา้น คือ ดา้นท่ี 1. พฒันา
ระบบการสืบสวนสอบสวนท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล (Standard System) ด้านท่ี 2. พฒันาทรัพยากร
บุคคลให้มีความเป็นมืออาชีพ (Smart Agent) ดา้นท่ี 3. สร้างเสริมเทคโนโลยีท่ีทนัสมยั (Super Technology) และ
ด้านท่ี  4. บูรณาการความร่วมมือกับทุกภาคส่วน (Strong Collaboration) สอดคล้องกับทฤษฎีองค์ประกอบ
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของ Peterson and Plowman (1989) ได้ให้แนวคิดเก่ียวกับองค์ประกอบของ
ประสิทธิภาพไว ้4 ดา้น ประกอบดว้ย ดา้นคุณภาพงาน ดา้นปริมาณงาน ดา้นเวลาในการปฏิบติังาน และดา้น
ค่าใชจ้่ายในการด าเนินงาน  

จากการศึกษาพบว่าปัจจัยการจัดการองค์การ ได้แก่ ด้านการบังคบับัญชา ด้านการประสานงาน และด้าน                    
การควบคุม มีความสัมพนัธ์กบัตวัแปรเกณฑ์ร้อยละ 93.4 และสามารถร่วมพยากรณ์ประสิทธิภาพการบริหารคดี
พิเศษของกรมสอบสวนคดีพิเศษได้ร้อยละ 87.1 อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ 0.01 ทั้ งน้ีเน่ืองจากการบริหารจัด
องคก์าร ทั้ง 3 ดา้นดงักล่าวส่งผลให้การบริหารงานคดีพเศษมีประสิทธิภาพในดา้นคุณภาพงาน ดา้นปริมาณงาน 
ดา้นเวลาในการปฏิบติังานและดา้นค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดของชนิตา เอี่ยมสอาด 
(2561) ไดเ้สนอแนวคิดเก่ียวกบัการจดัการเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารงาน โดยมีความเห็นว่า ดา้นการบริหาร
จดัการภายใตส้ภาพแวดลอ้มท่ีมีการเปล่ียนแปลงทางดา้นเทคโนโลยี สังคม และการแข่งขนั เพื่อให้การจดัการท่ีมี
ประสิทธิภาพจ าเป็นต้องมีการวิเคราะห์ถึงปัจจัยต่างๆ ท่ีมีผลกระทบต่อความส าเร็จในการบรรลุเป้าหมาย                       
ซ่ึงปัจจุบันมีแนวโน้มท่ีลดลง และเพ่ือหาแนวทางในการพัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพในการด าเนินงาน                          
ซ่ึงจ าเป็นต้องอาศยัเคร่ืองมือและกระบวนการจัดการท่ีดี การได้รับการสนับสนุนจากผูมี้ส่วนเก่ียวข้องเพื่อ                    
การด ารงอยู่และความกา้วหน้าขององคก์ร เช่นเดียวกบัแดนไทย ต๊ะวิไชย (2561) ไดท้  าการศึกษาเร่ือง แนวทาง 
การจดัการเพ่ือเสริมสร้างประสิทธิผลการบริหารองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในจงัหวดัน่าน ผลการวิจยัพบว่า 
การวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัการจดัการองคก์รกบัต่อประสิทธิผลการบริหารงานองค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถ่ินในจงัหวดัน่าน พบว่าปัจจยัดา้นการจดัการมีความสัมพนัธ์กบัประสิทธิผลการบริหารงานองคก์รปกครอง
ส่วนท้องถ่ินในจังหวดัน่าน โดยภาพรวม อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติทีระดับ .01และสามารถร่วมกันอธิบาย
ประสิทธิผลการบริหารงานองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในจงัหวดัน่านไดร้้อยละ 80.7 (Adjusted R2 = .807) ทั้งน้ี 
ประสิทธิผลในการบริหารงานไดแ้ก่ 1) ผลผลิต 2) ประสิทธิภาพ 3) คุณภาพ และ 4) ความพึงพอใจในงาน 
 

7. ข้อเสนอแนะ 
 7.1 ข้อเสนอแนะในการน าผลวิจัยไปใช้ 

(1) จัดให้มีกิจกรรมร่วมกันระหว่างผูบ้ังคบับัญชาและผูใ้ต้บังคบับัญชาในทุกระดับ เพื่อสร้าง
ความสัมพนัธ์ท่ีดีและสร้างบรรยากาศในการปฏิบติังานร่วมกนัให้มากขึ้น เช่น การประชุมเช้าก่อนปฏิบติัการ
กิจกรรมสานสัมพนัธ์ กิจกรรมมุมกาแฟช่วงเวลาพกั เพื่อให้มีการพบปะพูดคุย ปรึกษาหารือ และแกไ้ขปัญหาท่ี
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เกิดขึ้น อีกทั้ง ผูบ้ ังคบับัญชาควรมีการยกย่องช่ืนชมผูใ้ต้บังคบับัญชาท่ีปฏิบัติหน้าท่ีดี ให้กับบุคลากรอ่ืนให้
รับทราบ ซ่ึงถือเป็นขวญัและก าลงัใจต่อผูใ้ตบ้งัคบับญัชา 

(2) กรมสอบสวนคดีพิเศษควรเนน้สร้างเครือข่ายความร่วมมือกบัทุกภาคส่วนทั้งภายในกรมสอบสวน
คดีพิเศษเอง และหน่วยงานอ่ืนๆ รวมทั้งหน่วยงานในต่างประเทศให้มากขึ้นเพ่ือประโยชน์ในการบริหารงานคดีพิเศษ 
โดยสร้างกระบวนการประสานงานทั้งท่ีเป็นทางการและไม่เป็นทางการ ในขณะเดียวกนัการบริหารงานภายในควร
เนน้สร้างทีมปฏิบติัการท่ีแขง็แกร่ง มีความเป็นเอกภาพ สามคัคีกลมเกลียวกนัเพื่อให้ร่วมมือกนัปฏิบติังาน  
 7.2 ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป 

(1) ควรมีการศึกษาปัจจยัการจดัการกบัองค์การอื่นๆ ท่ีมีภารกิจในการสืบสวนสอบสวนคดีเพื่อ
น ามาเปรียบเทียบ เพื่อท่ีจะไดท้ราบปัญหาและวิธีการเพื่อน ามาประยุกต์และก าหนดแนวทางการบริหารงานคดี
พิเศษให้มีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น  

(2) ควรมีการศึกษาถึงปัจจยัอื่นๆ ท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพในการบริหารคดีพิเศษ เพื่อจะไดน้ าขอ้มลู
ท่ีไดม้าเปรียบเทียบ และเพื่อใชเ้ป็นแนวทางในการพฒันาองคก์ารต่อไป 
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บทคัดย่อ 
การวจิยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษา 1) ระดบัความตอ้งการสวสัดิการสงัคมของผูสู้งอายใุนเขตองคก์าร

บริหารส่วนต าบลต าบลแก้งสนามนาง อ าเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา 2) เปรียบเทียบระดับ                          
ความตอ้งการสวสัดิการของผูสู้งอายใุนต าบลแกง้สนามนาง อ าเภอแกง้สนามนาง จงัหวดันครราชสีมา จ าแนกตาม
ปัจจยัส่วนบุคคล 

การวิจยัในคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ประชากรทั้งส้ิน 1676 คน จ านวน 330 
ตวัอยา่งโดยการสุ่มแบบหลายขั้นตอน โดยน ารายช่ือมาจบัฉลาก เคร่ืองมือท่ีใชเ้คร่ืองมือท่ีใชคื้อแบบสอบถาม สถิติ
ท่ีใช้ในการวิเคราะห์ขอ้มูลได้แก่ การแจกแจงความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การทดสอบ
สมมติฐานการวิจัย ได้แก่ ค่า t-test และ F-test  และตรวจสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ โดยใช้สูตรตามวิธีของ 
Scheffe’ สรุปผลการวิจยั  ความคิดเห็นต่อความตอ้งการสวสัดิการผูสู้งอายคุวามตอ้งการสวสัดิการของผูสู้งอายใุน
เขตองคก์ารบริหารส่วนต าบลแกง้สนามนาง อ าเภอแกง้สนามนาง จงัหวดันครราชสีมา โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก 
(x̅ = 4.24, S.D.= 0.204) เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ อนัดบัแรกดา้นสุขภาพอนามยั (x̅ = 4.46, S.D. = 0. 320) 
รองลงมาดา้นความปลอดภยัในชีวิต (x̅ = 4.39, S.D. = 0.472) ดา้นท่ีอยูอ่าศยั (x̅ = 4.25, S.D. = 0.611) ดา้นการแก้ไข
ปัญหาความยากจนและด้อยโอกาส (x̅ = 4.23, S.D. = 0.539) ดา้นการศึกษา (x̅ = 4.13, S.D. = 0.296) และดา้น
นนัทนาการ (x̅ = 4.02, S.D. = 0.680) ตามล าดบั 
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 ผลการทดสอบสมมติฐานเปรียบเทียบปัจจยัความตอ้งการสวสัดิการของผูสู้งอายใุนเขตองคก์ารบริหาร
ส่วนต าบลแกง้สนามนาง อ าเภอแกง้สนามนาง จงัหวดันครราชสีมา จ าแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อาย ุ
อาชีพ ระดบัการศึกษา สถานภาพ รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ลกัษณะท่ีอยูอ่าศยั พบความ แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญั
ทางสถิติท่ี .01 ยกเวน้ ระยะเวลาท่ีอาศยัอยูใ่นองคก์ารบริหารส่วนต าบลไม่พบความแตกต่าง 
 
ค าส าคญั: ความตอ้ง, การสวสัดิการสงัคม, ผูสู้งอาย ุ
 

ABSTRACT 
 This research aims to study 1.) to study the level of social welfare needs of the elderly in Kaeng Sanam 
Nang Subdistrict Administrative Organization Kaeng Sanam Nang District Nakhon Ratchasima Province 2)  to 
compare the level of welfare needs of the elderly in Kaeng Sanam Nang Sub-district Kaeng Sanam Nang District 
Nakhon Ratchasima Province Classified by personal factors  
 This research is a quantitative research. (Quantitative Research) A total of 1676 people, including 330 
samples by multistage randomization.  The instrument used to collect the data was a questionnaire.  The test 
statistics used to analyze the collected included percentage, means, standard deviation. F-test was used to test the  
differences between groups, and to test the differences between pairs, Scheffe was used.  Summary of research 
results Opinions on Elderly Welfare Needs, Elderly Welfare Needs in Kaeng Sanam Nang Subdistrict 
Administrative Organization Area Kaeng Sanam Nang District Nakhon Ratchasima Province.  Overall, it is at a 
high level. (x̅ = 4.24, S.D. = 0.204) When considering each aspect, it was found that health was the first priority. 
(x̅ = 4.46, S.D. = 0. 320) followed by safety in life. (x̅ = 4.39, S.D. = 0.472) Residential (x̅ = 4.25, S.D. = 0.611) 
in solving poverty and underprivileged problems (x̅ = 4.23, S.D. = 0.539) Education (x̅ = 4.13, S.D. = 0.296) 
and recreation (x̅ = 4.02, S.D. = 0.680) respectively 
 The results of the hypothesis testing comparing the factors of welfare needs of the elderly in Kaeng 
Sanam Nang Subdistrict Administrative Organization Kaeng Sanam Nang District Nakhon Ratchasima Province. 
Classified by personal factors such as gender, age, occupation, educational level, status, average monthly income. 
residential style A statistically significant difference was found at .01 except for the duration of residence in the 
Sub-District Administrative Organization. 
 
Keywords: need, social welfare, elderly 
 

1. ความส าคัญและทีม่าของปัญหาวจัิย 
 ปัจจุบนัประเทศทัว่โลกต่างก าลงักา้วเขา้ สู่สังคมผูสู้งอายุ ส าหรับประเทศไทย กระทรวงสาธารณสุข  
ไดร้ะบุวา่จะเขา้สู่สังคมของผูสู้งอายโุดย สมบูรณ์ภายในปี พ.ศ. 2568 จะตอ้งเตรียมรับมือกบั การเปล่ียนแปลงท่ี
จะเกิดข้ึน (บริษทั บางกอกโพสต์ จ ากดั (มหาชน), 2561) ประกอบกบั ภุชพงค์ โนดไธสง (2561) ผูอ้  านวยการ
ส านักงานสถิติแห่งชาติ (สสช.) และใน ปี พ.ศ. 2574 ประเทศไทยจะมีประชากรอายุ 60 ปี ข้ึนไปสูงถึงร้อยละ 
28.00 ทั้งน้ีในปัจจุบนัสัดส่วนของวยัท างานดงักล่าวยงัสามารถดูแลผูสู้งอายุได ้1 ต่อ 4 คน แต่ในปี พ.ศ. 2574 
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สัดส่วนการดูแลผูสู้งอายุ จะเฉล่ียท่ี 1 : 1 การท่ีจ านวนผูสู้งอายุเพ่ิมข้ึนอย่าง ต่อเน่ือง เน่ืองจากการใส่ใจดูแล
สุขภาพ และการ รับโภชนาการท่ีดีรวมถึงทางการแพทยมี์การพฒันา ไปอยา่งรวดเร็วและรูปแบบการจดัสวสัดิการ
สงัคมผูสู้งอายมีุขอบข่ายจ ากดั จากการศึกษาของวไิลพร สุตนัไชยนนท ์พบวา่ การด าเนินงานดา้นสวสัดิการสงัคม
ส าหรับผูสู้งอายใุนประเทศไทยท่ีผ่านมาจนถึงปัจจุบนั พบวา่ มีปัญหาอุปสรรคหลายประการ คือ บริการท่ีมีอยู่    
ไม่สนองความตอ้งการและบริการท่ีผูสู้งอายุตอ้งการ แต่รัฐไม่สามารถจดัให้ไดอ้ย่างเหมาะสม เพียงพอ ทัว่ถึง    
เป็นธรรม แมว้า่จะมีนโยบายท่ีชดัเจนต่อการจดัสวสัดิการสังคมส าหรับผูสู้งอายุแต่มีขอ้จ ากดัในการบริหารจดัการ
ดา้นบุคลากร งบประมาณ ทรัพยากร ทางสังคม และการขาดแคลนขอ้มูลผูสู้งอายุ จึงส่งผลให้การด าเนินงาน
สวสัดิการสังคมไม่สามารถด าเนินการไดอ้ย่างจริงจงัและต่อเน่ือง องค์การบริหารส่วนต าบลนาแกง้สนามนาง             
ถือไดว้า่เป็นหน่วยงานท่ีมีความพร้อมในระดบัหน่ึงใน การด าเนินงานสวสัดิการสังคมดา้นเบ้ียยงัชีพผูสู้งอายแุต่
ในสภาพความเป็นจริง พบว่า องค์การบริหารส่วนต าบลนาแก้งสนามนางยงัคงมีปัญหาในการด าเนินงาน
สวสัดิการ สงัคมดา้นเบ้ียยงัชีพผูสู้งอาย ุและการจดัสวสัดิการสงัคมของผูสู้งอาย ุในเขตองคก์ารบริหารส่วนต าบล
นาแกง้สนามนาง ยงัไม่ครอบคลุม ลกัษณะงานสวสัดิการสงัคมดา้นต่างๆ 
 

 2. วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

(1) เพ่ือศึกษาระดบัความตอ้งการสวสัดิการสังคมของสูงอายุในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลต าบล           
แกง้สนามนาง อ าเภอแกง้สนามนาง จงัหวดันครราชสีมา  

(2) เพ่ือเปรียบเทียบระดบัความตอ้งการสวสัดิการของสูงอายใุนต าบลแกง้สนามนาง อ าเภอแกง้สนามนาง 
จงัหวดันครราชสีมา จ าแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล 

 

3. เอกสารและงานวจัิยทีเ่กี่ยวข้อง 
 3.1 แนวคดิ ทฤษฎแีละงานวจิยัทีเ่กีย่วข้อง 
 แผนยทุธศาสตร์สวสัดิการสงัคมแห่งชาติฉบบัท่ี 2 (พ.ศ. 2555-2559)  
 1. สถานการณ์ของการพฒันาสวสัดิการสงัคมและสงัคมสงเคราะห์ในประเทศไทย ประเทศไทยได้
เกิดวิกฤตเศรษฐกิจในปีพ.ศ. 2540 ไดส่้งผลกระทบต่อสังคมอย่างรุนแรงก่อให้เกิด ปัญหาสังคมในดา้นต่างๆ 
ตามมา พบวา่ ปัญหาสังคมเร่งด่วนท่ีตอ้งแกไ้ขไดแ้ก่ปัญหาการแพร่ระบาด ปัญหาความยากจนและการวา่งงาน 
ปัญหาครอบครัว ปัญหาความเส่ือมโทรมทางดา้นจิตใจและศีลธรรม ปัญหาดา้นสุขภาพอนามยัและปัญหากลุ่ม
ผูด้อ้ยโอกาส ไดแ้ก่ ปัญหาคนเร่ร่อนขอทาน ปัญหาการ ทอดท้ิงเด็กผูสู้งอายแุละคนพิการ  
 2. ยุทธศาสตร์การพฒันา เพ่ือให้การส่งเสริมและพฒันาระบบความมัน่คงทางสังคม การปฏิรูป                       
การบริหารจดัการและพฒันาวธีิการและมาตรฐานการปฏิบติังานสงัคมสงเคราะห์พร้อมทั้ง ส่งเสริมและสนบัสนุน
ให้ประชาชนเขา้ถึงและตรวจสอบระบบบริการทางสังคมไดโ้ดยการสร้าง ความ เขม้แข็งให้แก่ภาคประชาสงัคม 
องคก์รเอกชน องคก์รธุรกิจองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน และสถาบนั จึงไดก้ าหนดมาตรการในการพฒันาการจดั 
สวสัดิการสังคมโดยค านึงถึงหลักบูรณาการและให้ครอบคลุม งานสวสัดิการสังคมด้านต่างๆ ท่ีเก่ียวข้อง                       
กบัผูสู้งอายดุงัน้ี 
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   1. สวสัดิการดา้นสุขภาพอนามยั  
 1.1 ใหค้วามส าคญัแก่การสร้างหลกัประกนัสุขภาพถว้นหนา้ โดยสนบัสนุน ทุกภาคส่วน
ของสงัคมมีส่วนร่วมในการพฒันาสุขภาพและสภาพแวดลอ้มทางสงัคมใหเ้อ้ือต่อ การเสริมสร้างใหค้นมีสุขภาพดี  
 1.2 ปรับปรุงพฒันาระบบประกันสุขภาพให้มีประสิทธิภาพเป็นธรรมและครอบคลุม 
ผูด้อ้ยโอกาสและประชาชนทุกคน ควบคู่กบัการสร้างแรงจูงใจทั้งในระดบับุคคลและองคก์ร ท่ีน าไปสู่การส่งเสริม
สุขภาพและป้องกนัโรคในระบบประกนัสุขภาพ  
 1.3 ส่งเสริมพฒันามาตรฐานการด าเนินงานสังคมสงเคราะห์ทางการแพทย ์ฝ่ายกาย และ
ฝ่ายจิต และปรับปรุงการด าเนินงานเพื่อใหส้ามารถรองรับการสร้างหลกัประกนัสุขภาพ ถว้นหนา้  
 1.4 สร้างกลไกในการประเมินผลระบบสุขภาพทั้งในดา้นคุณภาพ ความเป็นธรรม และ
ประสิทธิภาพโดยมีตวัช้ีวดัท่ีชดัเจน โดยเฉพาะการจดัระบบสุขภาพในการดูแลผูย้ากจนและ ผูด้อ้ยโอกาส   
 2. สวสัดิการดา้นการศึกษา 
 2.1 เพ่ิมโอกาสการเขา้ถึงการเรียนรู้ของทุกคน ทุกกลุ่มเป้าหมายใหมี้การศึกษา ฝึกอบรม
แก่ผูว้่างงาน ผูสู้งอายุโดยการสนับสนุนให้สถานศึกษามีความพร้อมในการจัดการศึกษาในระบบโรงเรียน 
การศึกษานอกระบบโรงเรียน และการศึกษาตามอธัยาศยั  
 2.2 การใชส่ื้อเพื่อการศึกษาทุกรูปแบบเพ่ือใหก้ระจายสู่ประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมาย  
 2.3 ส่งเสริมการศึกษาพิเศษแก่ผูพิ้การและขยายโอกาสทางการศึกษาแก่ผูย้ากจนและ 
ผูด้อ้ยโอกาส  
 3. สวสัดิการดา้นนนัทนาการ  
 3.1 สนับสนุนกิจกรรมการท่องเท่ียวเพ่ือพักผ่อนหย่อนใจ โดยให้ความส าคัญกับ                    
การท่องเท่ียวเชิงอนุรักษเ์ชิงนิเวศน์และเชิงวฒันธรรม  
 3.2 พฒันาสวนสาธารณะ สวนสุขภาพ และสนามกีฬาในเมืองใหเ้พียงพอ  
 3.3 ส่งเสริมการออกก าลงักายและเล่นกีฬาเพ่ือสุขภาพ 
  4. สวสัดิการดา้นท่ีอยูอ่าศยั 
 4.1 จดัหาท่ีอยู่อาศยัตามความตอ้งการของประชาชน โดยเน้นกลุ่มผูมี้รายไดน้้อย ผูใ้ช้
แรงงาน และผูสู้งอาย ุ 
 4.2 พฒันาท่ีอยู่อาศยัส าหรับผูมี้รายไดน้้อยให้มีท่ีอยู่อาศยัเป็นของตนเอง และปรับปรุง
ชุมชนให้น่าอยูมี่สภาพแวดลอ้มทางกายภาพท่ีดีมีระบบสาธารณูปโภคและคุณภาพชีวิตท่ีเหมาะสม โดยส่งเสริม
ใหอ้งคก์รชุมชนเขา้มามีส่วนร่วมในการพฒันาชุมชนของตนเอง  
 4.3 จดัหาท่ีอยู่อาศยัชัว่คราวให้แก่ประชาชนท่ีประสบปัญหาความทุกข์ยาก เดือดร้อน              
ไดอ้ยา่งทัว่ถึง  
 5. สวสัดิการดา้นความปลอดภยัในชีวติและทรัพยสิ์น 
 5.1 การพิทกัษสิ์ทธิและคุม้ครองสวสัดิภาพแก่เด็กเยาวชน สตรีผูสู้งอาย ุ 
 5.2 ส่งเสริมให้หน่วยงานต่างๆ ทั้ งภาครัฐและภาคเอกชน ด าเนินการในกิจกรรมท่ีมุ่ง
เสริมสร้างสังคมสมานฉันท์มีขนัติธรรม เคารพต่อความหลากหลายของบุคคลกลุ่มต่างๆ บนพ้ืนฐานของศาสนา 
ชาติพนัธ์ุเพศและวยัเพื่อขจดัความขดัแยง้และการเลือกปฏิบติั  



การประชุมวชิาการระดบัชาติและนานาชาติ มหาวทิยาลยัศรีปทุม ออนไลน์ คร้ังท่ี 16 ประจ าปี 2564 วนัท่ี 28 ตุลาคม 2564 

642 

 5.3 พฒันาระบบและวิธีการในการเฝ้าระวงัการป้องกันสาธารณภยัและการช่วยเหลือ
อยา่งครบวงจร 
  6. สวสัดิการดา้นการแกไ้ขปัญหาความยากจนและดอ้ยโอกาส  
 6.1 ปรับปรุงกฎหมายท่ีมีอยู่ให้มีสภาพบงัคบัมากข้ึน เอ้ือให้คนจน และผูด้้อยโอกาส 
ไดรั้บสิทธิโอกาส และความเสมอภาคในดา้นต่างๆ 
 6.2 โครงการสวสัดิการผูสู้งอายุให้แก่ผูสู้งอายุท่ีมีฐานะยากจน ไร้ท่ีอยู่อาศยั และขาด                
ผูอุ้ปการะในรูปของศูนยบ์ริการผูสู้งอาย ุ 
 6.3 การสงเคราะห์เบ้ียยงัชีพเป็นรายเดือน  
 6.4 สนบัสนุนใหมี้โครงการลงทุนเพ่ือสงัคมไดมี้โครงการช่วยเหลือผูด้อ้ยโอกาส โดยใช้
กระบวนการชุมชนเขา้มามีส่วนร่วม 
 ลอวต์นั (Lawton, 1985 อา้งถึงใน สิทธิอาภรณ์ ชวนปี, 2540,) และ ลลิลญา ลอยลม, (2545) ไดศึ้กษา
คุณภาพชีวติ หรือการมีชีวติท่ีดีในผูสู้งอาย ุและกล่าววา่ผูสู้งอายท่ีุมี คุณภาพชีวติท่ีดีตอ้งประกอบดว้ยปัจจยัส าคญั 
4 ดา้น 
 ลดัดา บุญเกิด (2557) ไดศึ้กษาเร่ือง ความตอ้งการดา้นสวสัดิการของผูสู้งอายุในเขต เทศบาลตต าบล
เกาะจนัทร์อ าเภอเกาะจนัทร์ จงัหวดัชลบุรี 
 3.2 กรอบแนวคดิในการวจิยั  

กรอบแนวคิดในการวิจยัคร้ังน้ีได้มาจากการทบทวนตวัแปรท่ีได้จากการศึกษา แนวคิด และทฤษฎี 
ประกอบกบังานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง โดยไดน้ าแผนยทุธศาสตร์สวสัดิการสังคมแห่งชาติฉบบัท่ี 2 (พ.ศ. 2555-2559)  
มาก าหนดกรอบแนวคิด ไดด้งัน้ี    
          ตวัแปรอสิระ               ตวัแปรตาม 
 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพที ่1 กรอบแนวคิดในการวจิยั 
 

3.3 สมมตฐิานการวจิยั 
 ปัจจัยส่วนบุคคลของผูสู้งอายุในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลแกง้สนามนาง อ าเภอแก้งสนามนาง 
จงัหวดันครราชสีมา ท่ีแตกต่างกนั มีความตอ้งการดา้นสวสัดิการต่างกนั  

ปัจจัยส่วนบุคคล 
1. เพศ 
2. อาย ุ
3. สถานภาพ 
4. การศึกษา 
5. อาชีพ 
6. รายได ้

ความต้องการสวัสดิการของผู้สูงอายุในต าบล 
แก้งสนามนาง อ าเภอแก้งสนามนาง    

จังหวัดนครราชสีมา 
1. ดา้นสุขภาพอนามยั 
2. ดา้นการศึกษา 
3. ดา้นนนัทนาการ 
4. ดา้นท่ีอยูอ่าศยั 
5. ดา้นความปลอดภยัในชีวติ 
6. ดา้นการแกไ้ขปัญหาความยากจน และดอ้ย
โอกาส 
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4. วธีิด าเนินการวจัิย  
4.1 ประชากรและตวัอย่าง 
ประชากร ได้แก่ ผูท่ี้มีอายุ 60 ปีข้ึนไปท่ีไดรั้บเบ้ียยงัชีพ และอาศัยอยู่ในอ าเภอแก้งสนามนาง ต าบล             

แกง้สนามนาง จงัหวดันครราชสีมา  
กลุ่มตวัอย่างไดแ้ก่ ผูท่ี้มีอาย ุ60 ปีข้ึนไปท่ีไดรั้บเบ้ียยงัชีพ และอาศยัอยู่ในอ าเภอแกง้สนามนาง ต าบล

แก้งสนามนาง จังหวดันครราชสีมา ก าหนดกลุ่มตวัอย่างโดยวิธีการสุ่มแบบง่าย (Simple Random Sampling)            
กลุ่มตวัอยา่ง ท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลมีจ านวน 330 คน      

4.2 เคร่ืองมือวจิยั 
การสร้างและการหาคุณภาพของเคร่ืองมือ ผูว้จิยัไดด้ าเนินการดงัน้ี 

1) ศึกษารูปแบบและวธีิการสร้างเคร่ืองมือและก าหนดวตัถุประสงคข์องแบบสอบถาม 
2) สร้างเคร่ืองมือในการรวบรวมข้อมูลเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัคร้ังน้ีเป็นแบบสอบถามความ

ตอ้งการสวสัดิการของผูสู้งอายุในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลแกงสนามนาง อ าเภอแก้งสนามนาง จังหวดั
นครราชสีมา โดยแบบสอบถามมี 2 ตอนดั้งน้ี 

ตอนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม ประกอบดว้ยค าถามเก่ียวกบั เพศ อายุ ระดบั
การศึกษา อาชีพ สถานภาพ รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ลกัษณะท่ีพกัอาศยั และระยะเวลาท่ีอาศยั  

ตอนท่ี 2 ความตอ้งการสวสัดิการของผูสู้งอายใุนเขตองคก์ารบริหารส่วนต าบลแกงสนามนาง 
อ าเภอแก้งสนามนาง จังหวดันครราชสีมา แบ่งเป็น 6  ส่วน ได้แก่  1. ด้านสุขภาพอนามยั 2. ด้านการศึกษา                    
3. ดา้นนนัทนาการ 4. ดา้นท่ีอยูอ่าศยั 5. ดา้นความปลอดภยัในชีวติ และ 6. ดา้นการแกไ้ขปัญหาความยากจน และ
ดอ้ยโอกาส 

ลกัษณะเป็นแบบมาตรส่วนประมาณค่า (Raing Scale) 5 ระดบั โดยเรียงล าดบัจากระดบัความตอ้งการ 
มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอ้ย ถึงนอ้ยท่ีสุด 

3) หาคุณภาพของเคร่ืองมือเพ่ือตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา (Content Validity) โดยใช้            
ค่าดชันีความสอดคลอ้ง (Index of Item Objective Congruence: IOC) จากผูเ้ช่ียวชาญ จ านวน 3คน น าเคร่ืองมือท่ี
สร้างข้ึนไปใหผู้เ้ช่ียวชาญตรวจสอบ โดยใชด้ชันีความสอดคลอ้ง (Index of Item Objective Congruence: IOC) ได้
ค่าดชันีความสอดคลอ้งเท่ากบั 1 

4) การตรวจสอบคุณภาพความเช่ือมัน่ (Reliability coefficient) กระท าโดยน าขอ้มูลแบบประเมิน
ความตอ้งการสวสัดิการซ่ึงเป็นเคร่ืองมือในการศึกษาคร้ังน้ี มาทดสอบความเท่ียงตรงโดยการน ามาทดลองใช ้
(tryout) ก่อนท่ีจะน าขอ้มูลไปใชจ้ริงจ านวน 30 ชุด และน าขอ้มูลท่ีไดม้าทดสอบดว้ยวิธีทางสถิติ โดยพิจารณาค่า
สัมประสิทธ์ิอลัฟาครอนบาค (Cronbach’s Alpha  Coefficient) (Cornbrash. 1974: 161) ของแต่ละตวัแปรตาม
กรอบแนวคิดในการศึกษาควรมีค่าคะแนนสูงกวา่ 0.70 จึงจะถือวา่แบบสอบถามมีความน่าเช่ือมัน่ มีคุณภาพ และ
สามารถน าไปใชใ้นการรวบรวมขอ้มูลส าหรับการศึกษา  โดย Cronbach's Alpha ในขอ้มูลแบบประเมินน้ี มีค่า
เท่ากบั 0.96 

4.3 การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
1) แหล่งข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ได้จากการศึกษาค้นควา้จากข้อมูลท่ีมีผู ้วิจัยได้ท า                      

การรวบรวมจากต ารา บทความ สารนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ และรายงานวิจัยท่ีเก่ียวขอ้งกับเร่ืองความต้องการ
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สวสัดิการผูสู้งอายุในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลแกง้สนามนาง ต าบลแกง้สนามนาง อ าเภอแกง้สนามนาง 
จงัหวดันครราชสีมา 

2)  แหล่งขอ้มูลปฐมภูมิ (Primary Data) โดยใชแ้บบสอบถามเพ่ือเก็บขอ้มูลกลุ่มตวัอย่างทั้งหมด 
จ านวน 330 คน โดยมีขั้นตอนในการด าเนินการดงัน้ี 

2.1) ผูว้จิยัเตรียมแบบสอบถามจ านวน 330 ชุด  
2.2)  ผูว้จิยัน าแบบสอบถามไปเก็บขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่งดว้ยตนเอง   
2.3) น าแบบสอบถามฉบับท่ีได้ค  าตอบอันครบถ้วนสมบูรณ์มาท าการลงรหัสเพื่อน าไป

ประมวลผลดว้ยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูปเพื่อวเิคราะห์และแปรผลขอ้มูลทางสถิติ 
4.4 การวเิคราะห์ข้อมูล 

  ผูว้จิยัน าขอ้มูลท่ีเก็บรวบรวมไดจ้ากกลุ่มตวัอยา่งมาท าการวเิคราะห์ขอ้มูลดว้ยระเบียบวิธีทางสถิติ โดยมี
ขั้นตอน ดงัน้ี 

1. วิเคราะห์ขอ้มูลทัว่ไปผูต้อบแบบสอบถาม ประกอบดว้ยค าถามเก่ียวกบั เพศ อาย ุสถานภาพ ระดบั
การศึกษา อาชีพ รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน วิเคราะห์โดยใชค้่าสถิติบรรยาย ไดแ้ก่ค่าความถ่ี (Frequency) และค่าร้อยละ 
(Percentage) 

2. วิเคราะห์ความตอ้งการสวสัดิการของผูสู้งอายุในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลแกงสนามนาง  
อ าเภอแก้งสนามนาง จงัหวดันครราชสีมา โดยใชค้่าสถิติบรรยาย ไดแ้ก่ ค่าเฉล่ียเลขคณิต (x̅) และส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation: SD.) 

3. วิเคราะห์ความแตกต่างของความตอ้งการสวสัดิการของผูสู้งอายใุนเขตองคก์ารบริหารส่วนต าบล
แก้งสนามนาง อ าเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล โดยการวิเคราะห์                             
ความแปรปรวนทางเดียว One-Way ANOVA วเิคราะห์โดยใชส้ถิติ F และ t 

 

5. ผลการวจัิย 
             (n = 330) 

ความตอ้งการสวสัดิการสังคมของผูสู้งอายใุนเขต 
องคก์ารบริหารส่วนต าบลแกง้สนามนาง  
อ าเภอแกง้สนามนาง จงัหวดันคราชสีมา 

 x̅ S.D. ระดบั 

1. ดา้นสุขภาพอนามยั 4.46 .320 มากท่ีสุด 
2. ดา้นการศึกษา 4.13 .296 มาก 
3. ดา้นนนัทนาการ  4.02 .680 มาก 
4. ดา้นท่ีอยูอ่าศยั 4.25 .611 มากท่ีสุด 
5. ดา้นความปลอดภยัในชีวติ 4.39 .472 มากท่ีสุด 
6. ดา้นการแกไ้ขปัญหาความยากจนและดอ้ยโอกาส 4.23 .539 มากท่ีสุด 

โดยรวม 4.24 .204 มากท่ีสุด 

 
 ความคิดเห็นต่อความตอ้งการสวสัดิการผูสู้งอายุความตอ้งการสวสัดิการของผูสู้งอายุในเขตองค์การ
บริหารส่วนต าบลแกง้สนามนาง อ าเภอแก้งสนามนาง จังหวดันครราชสีมา โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากสุด                  
(x̅ = 4.24, S.D. = 0.204) เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ อนัดบัแรกดา้นสุขภาพอนามยั (x̅ = 4.46, S.D. = 0.320) 
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รองลงมาด้านความปลอดภัยในชีวิต  (x̅  = 4.39, S.D. = 0.472) ด้านท่ีอยู่อาศัย (x̅  = 4.25, S.D. = 0.611)                            
ดา้นการแกไ้ขปัญหาความยากจนและดอ้ยโอกาส(x̅ = 4.23, S.D. = 0.539) ดา้นการศึกษา (x̅ = 4.13, S.D. = 0.296) 
และดา้นดา้นนนัทนาการ (x̅ = 4.02, S.D. =  0.680) ตามล าดบั 
 ผลการทดสอบสมมติฐานเปรียบเทียบปัจจยัความตอ้งการสวสัดิการของผูสู้งอายใุนเขตองคก์ารบริหาร
ส่วนต าบลแกง้สนามนาง อ าเภอแกง้สนามนาง จงัหวดันครราชสีมา จ าแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อาย ุ
อาชีพ ระดบัการศึกษา สถานภาพ รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ลกัษณะท่ีอยูอ่าศยั พบความ แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญั
ทางสถิติท่ี .01 ยกเวน้ ระยะเวลาท่ีอาศยัอยูใ่นองคก์ารบริหารส่วนต าบลไม่พบความแตกต่าง  
 เพศ พบวา่ เพศท่ีแตกต่างกนัมีความตอ้งการสวสัดิการผูสู้งอายทุั้งในภาพรวมและรายดา้นไดท่ี้แตกต่าง
กนัโดยเพศชายมีความเห็นแตกต่างมากกวา่เพศหญิง  
 อายุ พบว่า อายุ 60-65 ปี มีความตอ้งการสวสัดิการด้านสุขภาพอนามยัน้อยกว่าอายุ 66-70 ปีอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ส่วนคู่อ่ืนไม่พบความแตกต่าง 
 อาชีพ พบว่า ไม่ได้ประกอบอาชีพ รับจ้าง เกษตรกรรม คา้ขายกิจการส่วนตวั และอ่ืนๆ โปรดระบุ                    
ไม่แตกต่างกนั 
 สถานภาพ พบวา่ โสด มีความตอ้งการสวสัดิการผูสู้งอายมุากกว่า หมา้ย/หยา่ร้าง อยา่งมีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ี.05 ส่วนคู่อ่ืนไม่พบความแตกต่าง 
 รายได้เฉล่ียต่อเดือน พบว่าต ่ากว่า 3,000 บาท มีความต้องการมากกว่า 5,000-10,000 บาท อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 และมากกวา่ 10,000 – 15,00 บาท อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 และต ่ากวา่ 
3,000 บาท มีความต้องการมากกว่า 5,000 -10,000 บาท อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ี.01 ส่วนคู่ อ่ืนไม่พบ                       
ความแตกต่าง 
 

6. อภิปรายผล  
 ความคิดเห็นต่อความตอ้งการสวสัดิการผูสู้งอายุความตอ้งการสวสัดิการของผูสู้งอายุในเขตองค์การ
บริหารส่วนต าบลแก้งสนามนาง อ าเภอแก้งสนามนาง จังหวดันครราชสีมา โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก                       
เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ อนัดบัแรกดา้นสุขภาพอนามยั รองลงมาดา้นความปลอดภยัในชีวติดา้นท่ีอยู่อาศยั 
ดา้นการแกไ้ขปัญหาความยากจนและดอ้ยโอกาส ดา้นการศึกษา และดา้นดา้นนนัทนาการ ตามล าดบั ทั้งน้ีเพราะ
ผูสู้งอายขุาดความดูแลการดูแลทางดา้นสุขภาพอนามยัและตอ้งการ การรักษายามเจ็บป่วยจากภาครัฐบาลรวมถึงท่ี
อยู่อาศยัท่ีมัน่คงเพราะผูสู้งอายุบางคนไร้บา้นเน่ืองจากมีฐานะยากจนละไม่มีงานท ามีการศึกษาสูงสุดเพียงแค่
ประถมตอนตน้ ไม่สามารถไปประกอบอาชีพในดา้นอ่ืนๆ ได ้และในดา้นนนัทนาการไม่มีผูน้ าท่ีพาท ากิจกรรม
และสถานท่ีการจดันนัทนาการสอดคลอ้งกบังานวิจยัของลดัดา บุญเกิด (2557) ไดศึ้กษาเร่ือง ความตอ้งการดา้น
สวสัดิการของผูสู้งอายุในเขต เทศบาลตต าบลเกาะจนัทร์อ าเภอเกาะจนัทร์ จงัหวดัชลบุรี ผลการศึกษา พบว่า                
โดยภาพรวมผูสู้งอาย ุมีความตอ้งการดา้นสวสัดิการอยูใ่นระดบัมาก เม่ือวเิคราะห์ตามรายดา้น พบวา่ ดา้นสุขภาพ
และการ รักษาพยาบาลผูสู้งอายมีุความตอ้งการอยูใ่นระดบัมาก โดยให้ความส าคญัเป็นอนัดบัท่ี 1 และสอดคลอ้ง
กับงานวิจัยของลอว์ตัน (Lawton, 1985 อ้างถึงใน สิทธิอาภรณ์ ชวนปี , 2540) และ ลลิลญา ลอยลม  (2545)                       
ไดศึ้กษาเร่ืองคุณภาพชีวติ หรือการมีชีวติท่ีดีในผูสู้งอาย ุและกล่าววา่ผูสู้งอายท่ีุมี คุณภาพชีวติท่ีดีตอ้งประกอบดว้ย
ปัจจยัส าคญั 4 ดา้น คือ 1. การมีความผาสุกทางดา้นจิตใจ (Psychological Well-being) 2. ความสามารถในการแสดง
พฤติกรรม (Behavioral Competence) 3. ส่ิงแวดลอ้มของบุคคล (Objective Environment) 4. การรับรู้คุณภาพชีวติ 
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(Perceived Quality of Life) ผลการทดสอบสมมติฐานเปรียบเทียบปัจจยัความตอ้งการสวสัดิการของผูสู้งอายุใน
เขตองค์การบริหารส่วนต าบลแกง้สนามนาง อ าเภอแกง้สนามนาง จงัหวดันครราชสีมา จ าแนกตามปัจจยัส่วน
บุคคล ไดแ้ก่ เพศ อาย ุอาชีพ ระดบัการศึกษา สถานภาพ รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ลกัษณะท่ีอยูอ่าศยั พบความ แตกต่าง
กนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี .01 ยกเวน้ ระยะเวลาท่ีอาศยัอยูใ่นองคก์ารบริหารส่วนต าบลไม่พบความแตกต่าง 
ทั้งน้ีเพราะเวลาท่ีอยูอ่าศยัของผูสู้งอายท่ีุอาศยัอยูใ่นเขตพ้ืนท่ีองคก์ารบริหารส่วนต าบลแกง้สนามนาง อ าเภอแกง้
สนามนาง จงัหวดันครราชสีมา อาศยัอยูใ่นพ้ืนท่ียาวนานไม่ต่างกนัและไม่มีการยา้ยเขา้หรือยา้ยออกและประกอบ
อาชีพเกษตรกรรมอยูใ่นพ้ืนท่ีสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ 
  

7. ข้อเสนอแนะ 
 7.1 ข้อเสนอแนะในการน าผลวจิยัไปใช้ 

1) ดา้นค่าใชจ่้ายในการใชบ้ริการของผูสู้งอาย ุควรก าหนดมาตรการในการใชบ้ริการของผูสู้งอายุ 
เพ่ือลดค่าใชจ่้าย ซ่ึงอาจจะจดัศูนยบ์ริการผูสู้งอายุในพ้ืนท่ีหรือชุมชนเพ่ือลดภาระค่าใชจ่้ายในการเดินทางของ
ผูสู้งอาย ุ  

2) ดา้นสถานภาพสมรส ของผูสู้งอายุการจดักิจกรรมเพ่ือให้สวสัดิการส าหรับผูสู้งอายุ ผูมี้ส่วน
เก่ียวขอ้งควรจดักิจกรรม ให้สอดคลอ้งตามความตอ้งการของสถานภาพสมรส เช่น การจัดกิจกรรมทางดา้น
สุขภาพ การตรวจสุขภาพผูสู้งอาย ุการเยีย่มบา้นผูสู้งอาย ุ 

3) ดา้นรายไดข้องผูสู้งอาย ุผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการจดัสวสัดิการสงัคมของผูสู้งอายคุวรตระหนกั
ถึงปัจจยัดา้นรายไดข้องผูสู้งอายมุาพิจารณา ในการจดัสวสัดิการ เพราะจากการศึกษา พบวา่ หากผูสู้งอายมีุรายได้
สูงก็จะมีความตอ้งการไดรั้บสวสัดิการสังคมลดลง ดงันั้นกิจกรรมดา้นการส่งเสริดา้นอาชีพและการมีรายไดจ้ะ
ช่วยลด ความตอ้งการสวสัดิการสงัคมของผูสู้งอายลุงได ้

7.2 ข้อเสนอแนะในการวจิยัคร้ังต่อไป 
(1) ควรวจิยัเร่ืองแนวทางจดัสวสัดิการความตอ้งการดา้นสุขภาพอนามยัใหผู้สู้งอายใุนพ้ืนท่ีองคก์าร

บริหารส่วนต าบลแกง้สนามนาง 
(2) ควรวิจยัเร่ืองแนวทางจดัสวสัดิการความตอ้งการด้านท่ีอยู่อาศยัให้ผูสู้งอายุในพ้ืนท่ีองค์การ

บริหารส่วนต าบลแกง้สนามนาง 
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บทคัดย่อ 
 วตัถุประสงค์การวิจัย 1) เพ่ือวิเคราะห์ข้อมูลการตัดสินใจซ้ือประกันชีวิตแบบฮาลาล (ตะกาฟุล)             
ของบริษทัเมืองไทยประกนัชีวติ จ ากดั (มหาชน)  2) เพ่ือศึกษาการตดัสินใจซ้ือประกนัชีวติแบบฮาลาล (ตะกาฟลุ) 
ของบริษทัเมืองไทยประกนัชีวติจ ากดั (มหาชน) ประชากรท่ีใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ีไดแ้ก่ ประชากรมุสลิมในประเทศ
ไทยท่ีซ้ือกรมธรรม์ประกันชีวิตแบบฮาลาล (ตะกาฟุล) ของบริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จ ากัด (มหาชน)                  
จ านวน 378 คน ใชก้ารสุ่มแบบง่ายตาม เคร่ืองมือท่ีใชคื้อแบบสอบถาม สถิติเชิงพรรรนณาท่ีใชว้ิเคราะห์ขอ้มูล
ได้แก่ ค่าความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน และสถิติท่ีใช้ในการทดสอบสมมุติฐาน ได้แก่ สถิติ                 
เชิงอนุมานโดยใชใ้นการทดสอบสมมติฐานการวิจยั ผลการวิจยัพบวา่ 1. การตดัสินใจซ้ือประกนัชีวิตแบบฮาลาล     
(ตะกาฟลุ) ของบริษทัเมืองไทยประกนัชีวติ จ ากดั (มหาชน) พบวา่ ประชากรมุสลิมในประเทศไทยท่ีตดัสินใจซ้ือ
ประกนัชีวิตดา้นเบ้ียประกนัส่วนใหญ่ตดัสินใจซ้ือเบ้ียประกนัราคา 20,001-50,000 บาท ประกนัในทุน 150,001-
300,000 บาท  และการตดัสินใจซ้ือประกนัชีวิต ดา้นแบบประกนัส่วนใหญ่ตดัสินใจซ้ือแบบประกนัประเภทออม
ทรัพยเ์พื่อฮจัญ์ /อุมเราะห์ระยะเวลาในการตดัสินใจ ภายใน 1 เดือน และมีการถือกรมธรรม์คนละ 1 กรมธรรม์ 
และมีการสนใจซ้ือซ ้ าและขอ้มูลการตดัสินใจซ้ือประกนัชีวิตแบบฮาลาล (ตะกาฟุล) ของบริษทัเมืองไทยประกนัชีวิต
จ ากดั (มหาชน) มีความสมัพนัธ์กบัการตดัสินใจซ้ือประกนัชีวติแบบฮาลาล (ตะกาฟลุ) ของบริษทัเมืองไทยประกนั  
 

ค าส าคญั : การตดัสินใจซ้ือ, ประกนัชีวติแบบฮาลาล, ตะกาฟลุ 
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ABSTRACT 
 The objectives of this research were 1) to analyze decision data for purchasing halal life insurance 
(Takaful) of Muang Thai Life Assurance Public Company Limited 2) to study the decision for purchasing Halal 
life insurance (Takaful) of Muang Thai Life Assurance Public Company Limited. The samples of this research 
consisted of 378 Muslim customers in Thailand who purchased halal (Takaful) life insurance of Muang Thai Life 
Assurance Public Company Limited. It was convenient sampling. The instrument used in this research was a 
questionnaire. The descriptive statistics used to analyze the data were frequency, percentage, mean, and standard 
deviation. The statistic used for hypothesis testing was Chi-square. The results showed that 1.) the most decision 
data to purchase halal life insurance (Takaful) of Muang Thai Life Assurance Public Company Limited was the 
life insurance with the price of 20,001-50,000 Baht.  The price of insurance covers 150,000-300,000 Baht.                       
2.) The decision for purchasing Halal life insurance (Takaful) of Muang Thai Life Assurance Public Company 
Limited was savings insurance for Hajj / Umrah. The decision-making period was within 1 month and 1 unit for 
a person. There was interest in repurchasing for halal life insurance (Takaful) of Muang Thai Life Assurance 
Public Company Limited.  And the decision data to purchase halal life insurance (Takaful) of Muang Thai Life 
Assurance Public Company Limited was significantly correlated with the decision to purchase halal life insurance 
(Takaful) of Muang Thai Life Assurance 
 

Keywords : Purchasing Decision, Halal Life Insurance, Takaful 
 

1. ความส าคัญและทีม่าของปัญหาวจัิย 
 ในปัจจุบนัการท่ีมีสุขภาพท่ีดีและแข็งแรงถือว่าเป็นส่ิงส าคญัอย่างมากในการดูแลตนเองให้สามารถ              
ท าส่ิงต่าง ๆ ได้มากยิ่งข้ึนจึงควรเอาใจใส่และดูแลสุขภาพของตัวคุณเอง ทั้ งทางด้านร่างกายและจิตใจ                            
เพื่อความส าเร็จในวนัขา้งหน้า การวางแผน การด าเนินชีวิตจึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งในโลกปัจจุบนั การเตรียม
ความพร้อมส าหรับการป้องกนั เพ่ือหลีกเล่ียงปัจจยัท่ีก่อให้เกิดความเส่ียงท่ีท าให้เกิดโรคภยัไขเ้จ็บ หรือการท า
ประกันสุขภาพ เพ่ือความปลอดภยัไดรั้บการรักษาพยาบาลได้ทนัทีเม่ือเจ็บ ป่วยโดยไม่ตอ้งกังวล เร่ืองภาระ
ค่าใช้จ่ายการรักษาพยาบาลท่ีจะเกิดข้ึน ซ่ึงถือเป็นเคร่ืองมือสร้างหลกัประกันความมัน่คงในการ ด าเนินชีวิต                 
ซ่ึงการประกนัเป็นการออมอีกรูปแบบหน่ึง โดยเป็นการออมระยะยาว ผูถื้อกรมธรรม์ถือไดว้่าเป็น ผูมี้วินัยใน               
การออม การประกนัเป็นการซ้ือความสบายใจให้กบัตวัเองและคนในครอบครัวของผูเ้อาประกนั ในปัจจุบนัมี
ปัจจยัเส่ียงในชีวิตและสุขภาพของคนมากมาย จึงท าให้คนโอนความเส่ียงภยัมาให้ธุรกิจประกนั ชีวิตเป็นผูดู้แล 
ดงันั้นคนทัว่ไปมีการซ้ือประกนัใหก้บัตนเองและคนในครอบครัวมากข้ึน การท าประกนัชีวติก็ เป็นเคร่ืองมือท่ีจะ
ช่วยในการวางแผนทางการเงินในระยะยาวเป็นการออมเงินอีกทางหน่ึง ตลอดจนช่วยลด ความเส่ียงท่ีไม่คาดคิด
กบัผูท้  าประกนัภยัได(้เรืองพร หนูเจริญ, 2562) 
 บริษทัเมืองไทยประกนัชีวติ จ ากดั (มหาชน) เป็นบริษทัประกนัชีวติชั้นน าของไทย เป็นบริษทัใหบ้ริการ
ดา้นการประกนัชีวติ ก่อตั้งเม่ือวนัท่ี 6 เมษายน พ.ศ. 2494 โดยเป็นบริษทัแห่งแรกในประเทศไทยท่ีไดรั้บพระมหา
กรุณาธิคุณให้แต่งตั้งเป็นบริษทัประกนัชีวิตในพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 
เม่ือวนัท่ี 13 ตุลาคม พ.ศ. 2502 ก่อตั้งเม่ือในปี วนัท่ี 12 มิถุนายน 2540  นอกจากน้ี บริษทัฯ ยงัมุ่งมัน่พฒันาการ
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บริการเพ่ือประโยชน์อนัสูงสุดแก่ลูกคา้ประชาชนและสังคมไทย พร้อมกับการสร้างสรรค์สังคม ทุกเช้ือชาติ 
ศาสนา ให้มีแต่รอยยิม้ เขา้ใจในบริบทผูท่ี้น าถือศาสนาอิสลามในประเทศไทย จึงไดด้ าเนินเปิดช่องทางประกนั
ชีวิตแบบฮาลาล “ฝ่ายเมืองไทยตะกาฟุล” ธุรกิจตะกาฟุลในปี 2549 ให้กับผูน้ับถือศาสนาอิสลาม ภายใตช่ื้อ 
“ประกนัชีวิตฮาลาล(ตะกาฟุล)  จึงท าให้ผูท่ี้นบัถือศาสนาอิสลามมีทางเลือกในการตดัสินใจซ้ือประกนัชีวิตแบบ
ฮาลาล(ตะกาฟุล)กับบริษทัเมืองไทยประกันชีวิต จ ากัด (มหาชน) การตัดสินใจซ้ือประกันชีวิตแบบฮาลาล                       
(ตะกาฟุล)ของบริษทัเมืองไทยประกันชีวิต จ ากัด (มหาชน) ในปัจจุปันเป็นเร่ืองท่ีไกลตวัส าหรับผูบ้ริโภค                 
ส่วนใหญ่ เพราะมุสลิมยงัขาดการรับรู้เร่ืองแบบประกันชีวิตฮาลาล(ตะกาฟุล) และคิดว่าเป็นเร่ืองท่ีไม่จ าเป็น 
ส้ินเปลืองเงินทอง เพราะจะตอ้งมีการจ่ายค่าเบ้ียประกนั และยงัมองไม่เห็นถึงประโยชน์ท่ีจะไดรั้บ รวมถึงปัจจยั
ดา้นเศรษฐกิจสงัคมดว้ย จะเห็นวา่ธุรกิจประกนัชีวติแบบฮาลาล (ตะกาฟลุ) ของบริษทัเมืองไทยประกนัชีวติ จ ากดั 
มหาชน เป็นธุรกิจหน่ึงท่ีมีบทบาทส าคญัต่อระบบเศรษฐกิจและสงัคมของประเทศ  
 ดังนั้นผูว้ิจัยมีความสนใจท่ีจะศึกษาการตดัสินใจซ้ือประกันชีวิตแบบฮาลาล (ตะกาฟุล) ของบริษทั
เมืองไทยประกนัชีวิต จ ากดั มหาชน เพ่ือท่ีจะน าขอ้มูลดงักล่าวไปพฒันากลยทุธ์ในขายประกนัชีวิตแบบฮาลาล 
(ตะกาฟลุ) ของบริษทัเมืองไทยประกนัชีวติ จ ากดั มหาชน และสามารถน ามาปฏิบติัใหเ้กิดประโยชน์ต่อองคก์ร 
 

2. วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

1. เพ่ือวิเคราะห์ขอ้มูลการตดัสินใจซ้ือประกนัชีวิตแบบฮาลาล (ตะกาฟุล) ของบริษทัเมืองไทยประกนั
ชีวติ จ ากดั (มหาชน) ตามปัจจยัส่วนบุคคล 

2.  เพ่ือศึกษาการตดัสินใจซ้ือประกนัชีวิตแบบฮาลาล (ตะกาฟุล) ของบริษทัเมืองไทยประกนัชีวิตจ ากดั 
(มหาชน) 
 

3. เอกสารและงานวจัิยทีเ่กี่ยวข้อง 
 3.1 แนวความคดิและทฤษฎเีกีย่วข้องกบัการตดัสินใจ 

ปัจจยัท่ีมีต่อการตดัสินใจของผูบ้ริโภค คือ ผูบ้ริโภคแต่ละคนจะมีความแตกต่างกนัในดา้นต่าง ๆ ซ่ึงเป็น
ผลมาจากความแตกต่างกนัของลกัษณะทาง กายภาพ และสภาพแวดลอ้มของแต่ละบุคคล ท าให้การตดัสินใจซ้ือ
ของแต่ละบุคคลมีความ แตกต่างกัน ดังนั้ น นักการตลาดจึงจ าเป็นต้องศึกษาปัจจัยต่าง ๆ ซ่ึงจะมีผลต่อ                            
การตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภคอยา่งเหมาะสม (Watson อา้งถึงใน ฉตัยาพร เสมอใจ และมทันียา สมมิ, 2545 : 23) 

3.2 แนวคดิทฤษฎเีกีย่วกบัการตลาดและส่วนประสมทางการตลาด 
การบริการ (Service) หมายถึง กิจกรรม ประโยชน์ หรือความพอใจซ่ึงไดเ้สนอเพื่อขาย หรือกิจกรรมท่ี

จัดข้ึนรวมกับการขายสินคา้ โดยทั่วไปแลว้บริการไม่ตอ้งเก่ียวขอ้งกับสินคา้นั้น แต่บริการจะมีการให้ขอ้มูล
เก่ียวกบัการแลกเปล่ียนความตอ้งการใช ้การฝึกอบรมผูบ้ริโภคใหรู้้จกัวธีิใช ้ทั้งน้ีบริการท่ีเป็นท่ีตอ้งการเท่านั้นจึง
จะขายได ้ฉตัยาพร เสมอใจ (2550, น. 218) 

การบริการ (Service) หมายถึง การกระท าใดๆ ให้อีกฝ่ายหน่ึง โดยผูรั้บบริการไม่ได้เป็นเจ้าของ                       
การบริการนั้นๆ เหมือนเช่นการเป็นเจา้ของสินคา้ Berry (1980) อา้งถึงใน ชูชยั สมิทธิไกร (2553, น. 362) 

 3.3 งานวจิยัทีเ่กีย่วข้อง 
ศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกซ้ือประกนัชีวติของผูบ้ริโภค ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลพบวา่

ปัจจยัท่ีมีผลต ต่อการเลือกซ้ือประกนัชีวิตของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลของกลุ่มตวัอย่าง 
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ประกอบดว้ย 4 ปัจจยั เรียงล าดบัจากมากไปน้อย ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นบุคคลและกระบวนการหลกัารบริหาร ปัจจยั
ดา้นผลิตภณัฑแ์ละราคา ปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจ าหน่ายและการส่งเสริมการตลาด และปัจจยัดา้นลกัษณะทาง
กายภาพ ส าหรับปัจจยัดา้นประชากร พบวา่ สถานภาพ ระดบัการศึกษา และรายไดต้่อเดือนท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อ
การเลือกซ้ือประกนัชีวิตของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลท่ีแตกต่างกนัอยา่งไรก็ตาม เพศ อาย ุ
อาชีพ ท่ีแตกต่างกนั ไม่มีผลต่อการเลือกซ้ือประกนัชีวิตของผูบ้ริโภค ในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑลท่ี
แตกต่างกนั ณฐิัยา ภทัรกิจจานุรักษ ์(2560)  

ประกนัภยัอิสลาม (ตากาฟุล) และปัจจยัท่ีมีผลต่อความตั้งใจในการซ้ือของบริษทัในการาจี ประเทศ
ปากีสถาน ผลลพัธ์แสดงใหเ้ห็นวา่ปัจจยัทั้งหมดมีความน่าเช่ือถือ การจดักลุ่มรายการแบบสอบถามมีความถูกตอ้ง 
และมีผลในเชิงบวกอยา่งมีนยัส าคญัของศาสนาและความไวว้างใจต่อความตั้งใจของลูกคา้ท่ีจะซ้ือตากาฟลุ ขณะท่ี
พึงพอใจกบัการประกนัภยัแบบเดิม มีผลกระทบในทางลบต่อความเส่ียงในการซ้ือ Takaful ท่ีเก่ียวขอ้งกบัชีวติใน
ขณะท่ีปฏิบติัตามหลกัการชาริอะฮใ์นการท าธุรกรรมทางการเงิน ในขณะท่ีนายทะกะฟลุครอบคลุมความเส่ียงของ
การสูญเสียทรัพย์สินและทรัพย์สินและเป็นทางเลือกในการประกันทั่วไป ดร. เดนมาร์ก Ahmed Siddiqui 
(มกราคม 2017)  

3.4 กรอบแนวคดิในการวจิยั 
 

 
แผนภาพที ่1 กรอบแนวคิดในการวจิยั 

 
3.5 สมมตฐิานการวจิยั 

1. ปัจจยัส่วนบุคคลของประชากรมุสลิมในประเทศไทยมีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจซ้ือประกนั
ชีวติแบบฮาลาล (ตะกาฟลุ) ของบริษทัเมืองไทยประกนัชีวติ จ ากดั (มหาชน)  
 

4. วธีิด าเนินการวจัิย  
 4.1 แบบแผนการวจิยั  
 การศึกษาวิจยัเร่ือง ตดัสินใจเลือกซ้ือประกนัชีวิตแบบฮาลาล (ตะกาฟุล) ของบริษทั เมืองไทยประกนั
ชีวิต จ ากดั (มหาชน) เป็นการวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research) มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจยัตดัสินใจ
เลือกซ้ือประกนัชีวติแบบฮาลาล (ตะกาฟลุ) ของบริษทั เมืองไทยประกนัชีวติ จ ากดั (มหาชน) 
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       4.2 ประชากรและตวัอย่าง 
 ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาวจิยัคร้ังน้ี ไดแ้ก่ ประชากรมุสลิมในประเทศไทยท่ีซ้ือกรมธรรมป์ระกนัชีวิต
แบบฮาลาล(ตะกาฟลุ) ของบริษทัเมืองไทยประกนัชีวติ จ ากดั (มหาชน) จ านวนประชากร 6,700 คน  (ขอ้มูลเฉพาะ
ผูเ้อาประกนัชีวิตแบบฮาลาล (ตะกาฟุล) ปี 2563 ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2564)  กลุ่มตวัอยา่ง จ านวน 378 คน มาจาก
การสุ่มตวัอยา่งแบบชั้นภูมิตามสดัส่วนของแต่ละภูมิภาค และค านวณหาสดัส่วนของประชากรมุสลิมท่ีซ้ือประกนั
ชีวิตแบบฮาลาลในแต่ละภูมิภาค แล้วจึงท าการเลือกตัวอย่างโดยการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple Random 
Sampling)  
       4.3 เคร่ืองมือวจิยั 
 ในการศึกษาวจิยัเร่ือง ตดัสินใจเลือกซ้ือประกนัชีวติแบบฮาลาล (ตะกาฟลุ) ของบริษทั เมืองไทยประกนั
ชีวิต จ ากดั (มหาชน) เป็นการวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ผูศึ้กษาวิจยัไดใ้ชแ้บบสอบถามในการเก็บ
รวบรวมขอ้มูลซ่ึงเป็นแบบสอบถามแบบปลายเปิด (Closed-end Questionnaire) และแบบสอบถามเก่ียวกบัขอ้เสนอแนะ 
ซ่ึงเป็นลกัษณะค าถามปลายเปิด โดยแบ่งออกเป็น 4 ตอนดงัน้ี ตอนท่ี 1 แบบสอบถามเก่ียวกบัปัจจยัส่วนบุคคลของ
กลุ่มตวัอย่าง ตอนท่ี 2 แบบสอบถามเก่ียวกับการตดัสินใจซ้ือประกันชีวิตแบบฮาลาล (ตะกาฟุล) ของบริษทั 
เมืองไทยประกนัชีวติ จ ากดั มหาชน ตอนท่ี 3 เป็นขอ้ค าถามปลายเปิด 
      4.4 การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
  4.4.1 แหล่งขอ้มูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ไดจ้ากการศึกษาคน้ควา้จากขอ้มูลท่ีมีผูว้ิจยัไดท้ าการ
รวบรวมจาก ต ารา บทความ สารนิพนธ์ วทิยานิพนธ์ และรายงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัเร่ือง ตดัสินใจเลือกซ้ือประกนั
ชีวติแบบฮาลาล (ตะกาฟลุ) ของบริษทั เมืองไทยประกนัชีวติ จ ากดั (มหาชน) 
  4.4.2 แหล่งขอ้มูลปฐมภูมิ (Primary Data) โดยใชแ้บบสอบถามเพ่ือเก็บขอ้มูลกลุ่มตวัอยา่งทั้งหมด
จ านวน 378 คน  
       4.5 สถิตทิีใ่ช้ในการวจิยั 
       4.5.1 ถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics)  
   4.5.1.1 เพ่ือบรรยายข้อมูลเก่ียวกับปัจจัยส่วนบุคคลของผู ้ตอบแบบสอบถาม เพศ อายุ 
สถานภาพ ระดบัการศึกษา อาชีพ รายได ้ภูมิล าเนา ศาสนา และการตดัสินใจซ้ือประกนัชีวติในดา้นต่างๆ 
   4.5.1.2  ความคิดเห็นเก่ียวกบัการตดัสินใจเลือกซ้ือประกนัชีวิตแบบฮาลาล (ตะกาฟุล) ของ
บริษทั เมืองไทยประกนัชีวติ จ ากดั (มหาชน) 
      4.5.2  สถิติเชิงอา้งอิง (Inferential Statistics) เพื่อทดสอบปัจจยั  
 

5. ผลการวจัิย 
การวิจยัเร่ือง “ตดัสินใจเลือกซ้ือประกนัชีวิตแบบฮาลาล (ตะกาฟุล) ของบริษทั เมืองไทยประกนัชีวิต 

จ ากดั (มหาชน)” มีผลการวจิยัดงัน้ี 
วัตถุประสงค์ข้อที่ 1 การวิเคราะห์ขอ้มูลการตดัสินใจซ้ือประกนัชีวิตแบบฮาลาล (ตะกาฟุล) ของบริษทั

เมืองไทยประกนัชีวติ จ ากดั (มหาชน)ตามปัจจยัส่วนบุคคล พบวา่ 
ประชากรมุสลิมในประเทศไทยท่ีตดัสินใจซ้ือประกนัชีวิตดา้นเบ้ียประกนัส่วนใหญ่ตดัสินใจซ้ือเบ้ีย

ประกนัราคา 20,001-50,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 45.8  
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 ประชากรมุสลิมในประเทศไทยท่ีตดัสินใจซ้ือประกนัชีวิตดา้นทุนประกนัส่วนใหญ่ตดัสินใจซ้ือทุน
ประกนัในราคา 150,001-300,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 39.2  
 ประชากรมุสลิมในประเทศไทยท่ีตดัสินใจซ้ือประกนัชีวิตดา้นแบบประกนัส่วนใหญ่ตดัสินใจซ้ือแบบ
ประกนัประเภทออมทรัพยเ์พ่ือฮจัญ ์/อุมเราะห์ และซ้ือมากท่ีสุดคือ ตะกาฟลุเราะห์มะฮ ์5/5 คิดเป็นร้อยละ 49.7 
  ประชากรมุสลิมในประเทศไทยท่ีตดัสินใจซ้ือประกนัชีวิตดา้นการรับเงินปันผลส่วนใหญ่ตดัสินใจรับ
เงินปันผลแบบโอนเขา้บญัชี คิดเป็นร้อยละ 60.6  
 ประชากรมุสลิมในประเทศไทยท่ีตดัสินใจซ้ือประกันชีวิตด้านวตัถุประสงค์ในการซ้ือประกันชีวิต              
ส่วนใหญ่ตดัสินใจซ้ือประกนัชีวติเน่ืองจากคุม้ครองสุขภาพ ค่ารักษา คิดเป็นร้อยละ 52.9  
 ประชากรมุสลิมในประเทศไทยท่ีตดัสินใจซ้ือประกนัชีวติดา้นการซ้ือสญัญาเพ่ิมเติม ส่วนใหญ่ตดัสินใจ
ซ้ือกลุ่มสญัญาโรคร้ายแรง คิดเป็นร้อยละ 62.2 
 ประชากรมุสลิมในประเทศไทยท่ีตดัสินใจซ้ือประกนัชีวิตดา้นระยะเวลาในการตดัสินใจ ส่วนใหญ่มี
ระยะเวลาในการตดัสินใจ ภายใน 1 เดือน 
 ประชากรมุสลิมในประเทศไทยท่ีตดัสินใจซ้ือประกนัชีวิตดา้นจ านวนกรมธรรม์ท่ีถือครอง จ านวน
มากกวา่ 1 กรมธรรม ์คิดเป็นร้อยละ 56.9 
 ประชากรมุสลิมในประเทศไทยท่ีตดัสินใจซ้ือประกนัชีวิตดา้นการซ้ือซ ้ า จ านวนท่ีสนใจซ้ือ คิดเป็น                 
ร้อยละ 98.1 
 ประชากรมุสลิมในประเทศไทยท่ีตดัสินใจซ้ือประกนัชีวิตเพราะ บอร์ดบริหารคณะกรรมการชารีอะห์ 
คิดเป็นร้อยละ 94.4 
 

วัตถุประสงค์ข้อที่ 2 การตดัสินใจซ้ือประกนัชีวิตแบบฮาลาล (ตะกาฟุล) ของบริษทัเมืองไทยประกนั
ชีวติจ ากดั (มหาชน) พบวา่  
 1) การขายตามหลกัการอิสลามท่ีถูกตอ้งตามหลกัชารีอะห์เพื่อปฏิบติัแนวทางท่ีถูกตอ้งตามหลกัเกณฑ์
ต่างในการจดัการตามหลกัการอิสลาม  การประกนัชีวิตเป็นเร่ืองท่ีดี เป็นเร่ืองท่ีจะน ามาบริหารความเส่ียง และ                
มีประโยชน์มากมายแลว้แต่ละบุคลลซ่ึงข้ึนอยู่กบัวตัถุประสงค์ ซ่ึงในประเทศไทยมีมุสลิมประมาณร้อยละ 10                 
ของประชากรทั้งหมด กระจายอยูท่ัว่ทุกภาคในประเทศไทย จึงเห็นความส าคญั วา่ประกนัชีวิตนั้นคนไทยควรท่ี
จะเขา้ถึงประกนัชีวิตไดทุ้กคน  จึงให้ความส าคญั และจ าเป็นของคนไทยมุสลิมท่ีนบัถือศาสนาอิสลามจึงไดไ้ป
ศึกษารูปแบบการบริหารจดัการท่ีประเทศมาเลเซีย ซ่ึงเป็นประเทศท่ีมีรูปแบบการบริหารจดัการแบบประกนัภยั 
ฮาลาล (ตะกาฟลุ) เป็นท่ียอมรับทัว่โลก การบริหารจดัการตะกาฟลุ ตอ้งมีความโปร่งใส ชดัเจน บริหารจดัการตาม
แนวทางท่ีไม่ขดัต่อหลกัศาสนา จึงเลือกรูปเรียกวา่” มุฎอเราะบะห์ (Mudarabah) การร่วมลงทุน และเลือกรูปแบบ” 
วะกาละห์” (Wakalah Mode) การมอบหมาย มาใชใ้นการด าเนินการบริหาร คือ ความชดัเจนในการน าเงินสบทบ
ของสมาชิกไปบริหารจดัการให้ถูกตอ้งตามหลกัการศาสนา และน าไปลงทุนในกองทุนท่ีฮาลาล ให้เป็นไปตาม
วตัถุประสงคต์ามแนวทาง ตามหลกัการอิสลาม และพร้อมทั้งมีนโยบายใหค้นไทยทุกศาสนาท่ีสนใจแบบตะกาฟลุ 
สามารถซ้ีอผลิตภณัฑต์ะกาฟุลได ้และพร้อมพลกัดนัสนบัสนุนผลิตภณัฑต์ะกาฟุล เพื่อตอบโจทยต์ามความตอ้งการ
ด้านการวางแผนการออมให้กับพ่ีน้องมุสลิมได้มีการออมให้เป็นไปตามวตัถุประสงค์ของผลิตภัณฑ์ ท่ีมี
หลากหลาย  เช่น ออมเพ่ืออจัยเ์พ่ือฮุมเราะห์ และอีกหลายๆ ผลิตภณัฑ์ตะกาฟุล ให้เขา้ถึงหลกัประกันภายใต ้              
การบริหารจดัการตามหลกัซารีอะห์   
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 2) ปัจจุบนัไดน้ าหลกัการตะกาฟุลเขา้มาใชแ้ทนประกนัชีวิต หรือระบบประกนัภบัทัว่ไป เพื่อให้ความ
ช่วยเหลือหรือดูแลสมาชิกท่ีไดรั้บความเดือดร้อน ซ่ึงระบบตะกาฟุลก าลงัไดรั้บความนิยมเป็นอยา่งมากในหลาย
ประเทศ เช่น มาเลเซีย  อินโดนิเซีย  องักฤษเงินท่ีสมาชิกตะกาฟุลจ่ายสมทบเขา้มาถือว่าเป็นการบริจาคทานท่ี
เรียกวา่ ”ตะบรัรุอ”์ จะถูกแบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ 1) ค่าจา้งใหไ้ปบริหารจดัการ 2) เงินสมทบเขา้สมาชิก เพื่อน าไป
ลงทุนในธุรกิจท่ีไม่ขดัต่อหลกัการทางศาสนา โดยน าไปลงทุนในธุรกิจท่ีฮาลาล ทั้งน้ีผลตอบแทนจากการลงทุน
ในลกัษณะส่วนเบ่งก าไรระหว่างบริษทักบัสมาชิกตะกาฟุลตามท่ีไดต้กลงกนัไวใ้นสัญญา และ 3) บญัชีพิเศษ
สมาชิกน าเงินท่ีเตรียมไวเ้พ่ือจ่ายให้กับผู ้ประสพอุบัติเหตุ หรือผู ้รับประโยชน์ในกรณีท่ีสมาชิกเสียชีวิต                       
โดยกองทุนตะกาฟุลจะมอบให้เป็นฮิบะห์ หรือ “เงินท่ีมอบให้” การท าตะกาฟุลและการน าเงินไปลงทุนจะอยู่
ภายใตก้ารควบคุมดูแลของคณะกรรมการชารีอะห์ ซ่ึงเป็นคณะกรรมการทางศาสนาเพื่อให้การด าเนินงานเป็นไป
อยา่งถูกตอ้งสญัญาตะกาฟลุจึงไดรั้บการยอมรับแลว้วา่ไม่ขดัต่อหลกัศาสนา  
 3) บริษทัเมืองไทยประกันชีวิต จ ากัด มหาชน ได้ออกแบบผลิตภณัฑ์ประกันชีวิตฮาลาล (ตะกาฟุล) 
เพ่ือใหพ่ี้นอ้งมุสลิม ไดมี้หลกัประกนัท่ีฮาลาล ภายใตก้ารบริหารตามหลกัการอิสลาม บอร์ดบริหารคณะกรรมการ
เมืองไทยซารีอ ์เขา้มาดูแล เพ่ือสร้างความมัน่ใจกบัพ่ีนอ้งมุสลิม โดยมีกลยทุธ์ขบัเคล่ือนการตลาด โดยน าเสนอ
กลุ่มพ่ีน้องมุสลิมเขา้ถึงทุกพ้ืนท่ีมุสลิมในประเทศไทย ดว้ยเน้นการให้ความรู้กบัผูน้ าเพ่ือท่ีจะไปสร้างการรับรู้
ใหก้บัพ่ีนอ้งมุสลิม และยงัเขา้ถึงพ่ีนอ้งมุสลิมโดยตรงในทุกพ้ืนท่ี ในเร่ืองการบริหารจดัการแบบตะกาฟลุ กองทุน
ท่ีเงินสมทบตะกาฟุลน าไปลงทุนในแหล่งท่ีฮาลาลโดยมี คณะกรรมการเมืองไทยชารีห์เขา้มาดูแล เผื่อสร้าง              
ความเช่ือมัน่และมัน่ใจในผลิตภณัฑป์ระกนัภยัฮาลาล (ตะกาฟลุ) อีกพร้อมดว้ยแบบประกนัตะกาฟลุเนน้การออม
ระยะสั้นเพ่ือให้พ่ีนอ้งมุสลิมวางแผนการออมเงินเพ่ือใหเ้ป็นไปตามวตัถุประสงค ์เช่น ประกอบศาสนกิจ ไปฮจัย ์                 
ฮุมเราะห์ หรือออมเงินเพ่ือดา้นลดหยอ่นภาษี  ออมเงินเพ่ือค่ารักษาพยาบาล และตามวตัุประสงคอี์กมากมาย 
 

6. อภิปรายผล  
 ผลการวิจยัเร่ือง “การตดัสินใจซ้ือประกนัชีวิตแบบฮาลาล (ตะกาฟุล) ของบริษทัเมืองไทยประกนัชีวติ 
จ ากัด (มหาชน)” พบว่า การวิเคราะห์ขอ้มูลการตดัสินใจซ้ือประกันชีวิตแบบฮาลาล (ตะกาฟุล) ของบริษทั
เมืองไทยประกนัชีวติ จ ากดั (มหาชน)” สามารถอภิปรายผลไดด้งัน้ี 
 ประชากรมุสลิมในประเทศไทยท่ีตดัสินใจซ้ือประกนัชีวิตดา้นเบ้ียประกนัส่วนใหญ่ตดัสินใจซ้ือเบ้ีย
ประกนัราคา 20,001-50,000 บาท ตดัสินใจซ้ือประกนัชีวติดา้นทุนประกนัส่วนใหญ่ตดัสินใจซ้ือทุนประกนัในทุน
150,001-300,000 บาท ตดัสินใจซ้ือประกนัชีวิตดา้นแบบประกนัส่วนใหญ่ตดัสินใจซ้ือแบบประกนัประเภทออม
ทรัพยเ์พื่อฮจัญ์ /อุมเราะห์ และซ้ือมากท่ีสุดคือ ตะกาฟุลเราะห์มะฮ์ 5/5 ตดัสินใจซ้ือประกนัชีวิตดา้นการรับเงิน    
ปันผลส่วนใหญ่ตดัสินใจรับเงินปันผลแบบโอนเขา้บญัชี ตดัสินใจซ้ือประกนัชีวิตดา้นวตัถุประสงคใ์นการซ้ือ
ประกนัชีวิต ส่วนใหญ่ตดัสินใจซ้ือประกนัชีวิตเน่ืองจากคุม้ครองสุขภาพ ค่ารักษา ตดัสินใจซ้ือประกนัชีวิตดา้น
การซ้ือสัญญาเพ่ิมเติม ส่วนใหญ่ตดัสินใจซ้ือกลุ่มสัญญาโรคร้ายแรง ตดัสินใจซ้ือประกนัชีวิตดา้นระยะเวลาใน
การตดัสินใจ ส่วนใหญ่มีระยะเวลาในการตดัสินใจ ภายใน 1 เดือนตดัสินใจซ้ือประกนัชีวติดา้นจ านวนกรมธรรม์
ท่ีถือครอง จ านวนมากกวา่ 1 กรมธรรม ์ตดัสินใจซ้ือประกนัชีวิตดา้นการซ้ือซ ้ า จ านวนท่ีสนใจซ้ือ และตดัสินใจ
ซ้ือประกนัชีวิตเพราะ บอร์ดบริหารคณะกรรมการชารีอะห์ สอดคลอ้งกบัแนวคิดของ อิสเรศ มะหะหมดั (2562) 
กล่าวว่า ตะกาฟุล (Takaful)  หรือการท าประกนัภยัแบบอิสลาม คือรูปแบบของการประกนัท่ีถูกตอ้งตามหลกั
ศาสนาอิสลามหรือชะรีอะฮ ์ท่ีอยูบ่นพ้ืนฐานของการช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั และร่วมมือระหวา่งกนั ดงันั้นระบบ
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การประกนัแบบอิสลาม(Islamic Insurance) หรือหลกัการตะกาฟุล(Takaful) หมายถึงการค ้ าประกนัร่วม (Joint 
Guarantee) จากหลกัฐานในพระมหาคมัภีร์อลักรุอ่านความวา่  “ ท่านทั้งหลายจงร่วมมือกนับนความดีและความย  า
เกรง ” ซูเราะห์ท่ี 5 อายะห์ท่ี 2 นอกจากน้ีท่าน (ซ . ล.) ไดมี้พระวจนะในเร่ืองของการช่วยเหลือในเร่ืองของความ
ทุกขย์ากความวา่“ จากท่านอะบูฮุรอยเราะฮ ์จากท่านศาสดา (ซ. ล .) ไดก้ล่าวไวว้า่ บุคคลใดท่ีไดท้ าการปลดเปล้ือง
ภาระหรือความทุกขย์ากในการด ารงชีวติของผูศ้รัทราในโลกน้ี พระองคอ์ลัลอฮ ์จะทรงปลดเปล้ืองความทุกขข์อง
เขาในโลกหนา้และบุคคลใดท่ีช่วยบรรเทาความทุกขย์ากของผูท่ี้ตอ้งการความช่วยเหลือ พระองคก็์จะทรงบรรเทา
ความทุกขย์ากของเขาทั้งในโลกน้ีและโลกหนา้ ” รายงานโดย มุสลิมมซัฮบัหรือส านกัคิดทางศาสนาอิสลาม มีมติ
ว่าแนวคิดเร่ืองการประกนั สามารถยอมรับไดใ้นศาสนาอิสลาม เน่ืองจาก สมาชิกหรือผูเ้อาประกนัภยัให้ความ
ช่วยเหลือระหว่างกนัเพ่ือประโยชน์ของกลุ่มผูเ้อาประกนัภยั เพ่ือให้เป็นไปตามหลกัการค ้ าประกนัร่วม (Joint 
Guarantee) สมาชิกหรือผูเ้อาประกันภัยทุกคนจะจ่ายเงินสนับสนุน เพ่ือช่วยเหลือผูท่ี้เดือดร้อนในกลุ่มผูเ้อา
ประกนัภยั เพ่ือให้เป็นไปตามหลกัการค ้ าประกนัร่วม (Joint Guarantee) และหลกัการบริจาค (Charity) ภายใต้
สัญญาการบริจาค (Charity) ซ่ึงมีเจตนาท่ีจะช่วยบรรเทาความสูญเสีย และกระจายความรับผิดชอบและไม่มี
ประเด็นเก่ียวกับความไม่แน่นอน (Gharar) และการพนัน (Maisir) เพราะการสมคัรเป็นสมาชิกตะกาฟุลและ               
การบรรเทาความสูญเสียถูกน ามาใช ้แทนการซ้ือขายประกนักบัเกมแห่งโอกาสเงินสนบัสนุนของสมาชิกตะกาฟุล
ถูกน าไปแสวงหาผลตอบแทนภายใตห้ลกัการอิสลามโดยรูปแบบโครงสร้างของการด าเนินงานของตะกาฟูล                
ในรายละเอียดนั้นมีอยูห่ลายรูปแบบ โดยเป็นการน าหลกัการทางชะรีอะห์ หรือสัญญาต่างๆของหลกัมุอามาลาต
(Muamalat) ท่ีเป็นท่ีอนุญาตในศาสนาอิสลามมาประยุกต์ใช้แต่ไม่สอดคลอ้งกับประดิษฐ์เพชร แซ่ตั้ ง (2558) 
ศึกษาปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซ้ือกรมธรรม์ประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์ของผู ้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล พบว่าปัจจยัที มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือกรมธรรมป์ระกนัชีวิต แบบสะสม
ทรัพยข์องกลุ่มตวัอย่าง ประกอบดว้ย 6 ปัจจยั โดยเรียงล าดบัจากมากไปนอ้ย ดงัน้ีดา้นกระบวนการ ดา้นบุคคล 
ดา้นช่ือเสียงบริษทัและระยะเวลาของกรมธรรม ์ดา้นกายภาพ ดา้นการส่งเสริมการตลาด และดา้นผลิตภณัฑแ์ละ
ราคาตามล าดบั ส าหรับปัจจยัประชากร พบวา่ เพศ อายอุาชีพ การศึกษา และสถานภาพ ท่ีแตกต่างกนัไม่ส่งผลต่อ
การตดัสินใจซ้ือกรมธรรม์ประกนัชีวิตของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลท่ีแตกต่างกนั ระดบั
รายไดท่ี้แตกต่างกนัส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือกรมธรรม์ประกนัชีวิตของผูบ้ริโภคใน เขตกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑลท่ีแตกต่างกนั  
 และการตัดสินใจซ้ือประกันชีวิตแบบฮาลาล (ตะกาฟุล) ของบริษัทเมืองไทยประกันชีวิต จ ากัด 
(มหาชน) พบวา่ บริษทัเมืองไทยประกนัชีวิต จ ากดั มหาชน ไดอ้อกแบบผลิตภณัฑป์ระกนัชีวิตฮาลาล (ตะกาฟลุ)                           
ได้ออกแบบการการขายตามหลักการอิสลามท่ีถูกต้องตามหลักชารีอะห์เพื่อปฏิบัติแนวทางท่ีถูกต้องตาม
หลกัเกณฑ์ต่างในการจดัการตามหลกัการอิสลาม  ทั้ งน้ีเพราะ การประกนัชีวิตเป็นเร่ืองท่ีดี เป็นเร่ืองท่ีจะน ามา
บริหารความเส่ียง บริษทัเมืองไทยประกนัชีวติ จ ากดั มหาชน ไดอ้อกแบบผลิตภณัฑป์ระกนัชีวติฮาลาล (ตะกาฟลุ) 
เพ่ือใหพ่ี้นอ้งมุสลิม ไดมี้หลกัประกนัท่ีฮาลาล ภายใตก้ารบริหารตามหลกัการอิสลาม บอร์ดบริหารคณะกรรมการ
เมืองไทยซารีอ ์เขา้มาดูแล เพ่ือสร้างความมัน่ใจกบัพ่ีนอ้งมุสลิม โดยมีกลยทุธ์ขบัเคล่ือนการตลาด โดยน าเสนอ
กลุ่มพ่ีน้องมุสลิมเขา้ถึงทุกพ้ืนท่ีมุสลิมในประเทศไทย ดว้ยเน้นการให้ความรู้กบัผูน้ าเพ่ือท่ีจะไปสร้างการรับรู้
ใหก้บัพ่ีนอ้งมุสลิม และยงัเขา้ถึงพ่ีนอ้งมุสลิมโดยตรงในทุกพ้ืนท่ี ในเร่ืองการบริหารจดัการแบบตะกาฟลุ กองทุน
ท่ีเงินสมทบตะกาฟุลน าไปลงทุนในแหล่งท่ีฮาลาลโดยมี คณะกรรมการเมืองไทยชารีห์เขา้มาดูแล เผื่อสร้างความ
เช่ือมัน่และมัน่ใจในผลิตภณัฑป์ระกนัภยัฮาลาล (ตะกาฟุล) อีกพร้อมดว้ยแบบประกนัตะกาฟลุเนน้การออมระยะ
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สั้นเพ่ือให้พ่ีน้องมุสลิมวางแผนการออมเงินเพ่ือให้เป็นไปตามวตัถุประสงค์ เช่น ประกอบศาสนกิจ ไปฮจัย ์                 
ฮุมเราะห์ หรือออมเงินเพ่ือดา้นลดหยอ่นภาษี ออมเงินเพ่ือค่ารักษาพยาบาล และตามวตัถุประสงคอี์กมากมาย และ
หลกัการตะกาฟุลเขา้มาใชแ้ทนประกนัชีวิต หรือระบบประกนัภยัทัว่ไปเพ่ือใหค้วามช่วยเหลือหรือดูแลสมาชิกท่ี
ไดรั้บความเดือดร้อน ซ่ึงระบบตะกาฟลุก าลงัไดรั้บความ นิยมเป็นอยา่งมากในหลายประเทศ เช่น มาเลเซีย อินโด
นิเซีย  องักฤษเงินท่ีสมาชิกตะกาฟุลจ่ายสมทบเขา้มาถือว่าเป็นการบริจาคทานท่ีเรียกว่า ”ตะบรัรุอ์” จะถูกแบ่ง
ออกเป็น 3 ส่วน คือ ค่าจา้งใหไ้ปบริหารจดัการ เงินสมทบเขา้สมาชิก บญัชีพิเศษสมาชิกน าเงินท่ีเตรียมไวเ้พ่ือจ่าย
ให้กบัผูป้ระสพอุบติัเหตุ หรือผูรั้บประโยชน์ในกรณีท่ีสมาชิกเสียชีวิต โดยกองทุนตะกาฟุลจะมอบใหเ้ป็นฮิบะห์ 
หรือ “เงินท่ีมอบให้” การท าตะกาฟุลและการน าเงินไปลงทุนจะอยู่ภายใตก้ารควบคุมดูแลของคณะกรรมการ
ชารีอะห์ ซ่ึงเป็นคณะกรรมการทางศาสนาเพ่ือใหก้ารด าเนินงานเป็นไปอยา่งถูกตอ้งสัญญาตะกาฟุลจึงไดรั้บการ
ยอมรับแล้วว่าไม่ขัดต่อหลักศาสนา สอดคล้องกับแนวคิดและงานวิจัยของ Billah, (2003) ท่ีได้ศึกษาเร่ือง                     
“ตะกาฟุล” เป็นวิธีการท าประกนัของอิสลาม เป็นอีกทางเลือกหน่ึงของการประกนัภยัแบบธรรมดาและเรียก               
อีกอย่างว่าประกันอิสลาม โดยพ้ืนฐานแลว้ ค าว่าตะกาฟุลนั้นมาจากค าภาษาอาหรับ“กาฟาละห์” ซ่ึงหมายถึง               
การรับประกนัหรือความรับผิดชอบ ตะกาฟุลเป็นระบบการรวมตวัของชุมชนท่ีผูเ้ขา้ร่วมบริจาคเงินของพวกเขา
เขา้กองทุนส่วนกลางเพ่ือช่วยเหลือเหล่านั้นท่ีตอ้งการมนัมากท่ีสุดในยามยากล าบากทางการเงิน สัญญาตะกาฟุล
มกัจะเก่ียวขอ้งกบัแนวความคิดของมุดาราบะ ทบับารู (เพ่ือช่วยเหลือผูอ่ื้น) และการแบ่งปันความสูญเสียร่วมกนั 
โดยไม่รวมองค์ประกอบของ Gharar ครอบครัวตะกาฟุลเป็นส่ิงทดแทนการประกันชีวิตและความคุ้มครอง               
ความเส่ียงท่ีเก่ียวขอ้งกบัชีวติในขณะท่ีปฏิบติัตามหลกัการชาริอะฮใ์นการท าธุรกรรมทางการเงินในขณะท่ีนายพล
ตะกาฟลุครอบคลุมความเส่ียงของการสูญเสียทรัพยสิ์นและทรัพยสิ์นและเป็นทางเลือกแทนประกนัทัว่ไป 
 

7. ข้อเสนอแนะ 
 7.1 ข้อเสนอแนะในการน าผลวจิยัไปใช้ 

1. บริษทัเมืองไทยประกนัชีวิต จ ากดั มหาชน และบริษทัประกนัภยัต่าง ๆ  ทั้ งภาครัฐและเอกชน ควรน า
หลกัการตะกาฟุลเขา้มาใชแ้ทนประกนัชีวิต หรือระบบประกนัภบัทัว่ไปเพ่ือให้ความช่วยเหลือหรือดูแลสมาชิกท่ีได้รับ
ความเดือดร้อน 

7.2 ข้อเสนอแนะในการวจิยัคร้ังต่อไป 
1. ควรท าวจิยัเร่ือง กลยทุธ์ขบัเคล่ือนการตลาดการบริหารจดัการแบบตะกาฟลุ กองทุนท่ีเงินสมทบ            

ตะกาฟุลน าไปลงทุนในแหล่งท่ีฮาลาลโดยมีคณะกรรมการเมืองไทยชารีห์เขา้มาดูแล เผื่อสร้างความเช่ือมัน่และ
มัน่ใจในผลิตภณัฑป์ระกนัภยัฮาลาล (ตะกาฟลุ) 
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บทคัดย่อ 
 การวิจยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือ 1) ศึกษาระดบัความคิดเห็นของพนกังานเทศบาลต่อการบริหารงานตาม
หลกัธรรมาภิบาลของเทศบาลเมืองลาดสวาย อ าเภอล าลูกกา จงัหวดัปทุมธานี  2) เปรียบเทียบความคิดเห็นของ
พนักงานเทศบาลต่อการบริหารงานตามหลกัธรรมาภิบาลของเทศบาลเมืองลาดสวาย อ าเภอล าลูกกา จงัหวดั
ปทุมธานี โดยจ าแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล กลุ่มตวัอยา่ง จ านวน 397 ตวัอยา่ง เคร่ืองมือท่ีใชคื้อแบบสอบถาม สถิติ
ท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูลไดแ้ก่ การแจกแจงความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การทดสอบ
สมมติฐานการวิจยั ไดแ้ก่ ค่า t-test และ F-test โดยการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว และวิเคราะห์ความแตกต่าง
รายคู่โดยวธีิของเชฟเฟ่ (Scheffe') 
 ผลการวิจยั พบว่า 1) ระดบัความคิดเห็นของพนักงานเทศบาลเมืองลาดสวาย ต่อการบริหารงานตาม        
หลกัธรรมาภิบาลของเทศบาลเมืองลาดสวาย อ าเภอล าลูกกา จังหวดัปทุมธานี ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก                                   
2) ผลการทดสอบสมมติฐานพบวา่ พนกังานเทศบาลท่ีปฏิบติังานภายในส านกังานเทศบาลเมืองลาดสวาย ท่ีมีเพศ อาย ุ
ต าแหน่งงาน ระยะเวลาในการปฏิบติัหนา้ท่ีและรายไดต้่อเดือน มีความคิดเห็นต่อการบริหารงานตามหลกัธรรมาภิบาล
ของเทศบาลเมืองลาดสวาย อ าเภอล าลูกกา จงัหวดัปทุมธานี แตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 
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และ 0.05 ส่วนระดบัการศึกษาต่างกนัมีความคิดเห็นต่อการริหารงานตามหลกัธรรมาภิบาลของเทศบาลเมือง              
ลาดสวาย อ าเภอล าลูกกา จงัหวดัปทุมธานี ไม่แตกต่างกนั 
 
ค าส าคญั : เทศบาลเมืองลาดสวาย, หลกัธรรมาภิบาล 
 

ABSTRACT 
 This research has a purpose for 1) to study good governance of administration of ladsawai 
municipality, lam luk ka district, pathum thani. 2) to compare governance of administration of ladsawai 
municipality, lam luk ka district, pathum thani. The sample group consisted of 397 sample groups, members of 
personnel in the ladsawai municipality. The research tool for this survey research was a constructed questionnaire. 
The statistics used in this research include frequency percent mean standard deviation. To compare the use of 
statistics t-test and F-test (one-way anova). And test a couple of ways seheffe’s. 
  The results of this research revealed the following: 1) the opinions of officers towards the good 
governance of administration of ladsawai municipality, lam luk ka district, pathum thani were at the good level. 
2) the hypothesis test results to compare stress of personnel in ladsawai municipality, lam luk ka district, pathum 
thani classified by personal factors about gender, age, working positions length of work and average income were 
significantly different relationship aspect at the statistical level of 0.01 and 0.05. And for personal factors about 
educational status and average income was no different. 
 
KEYWORDS: Municipality, Good Governance. 
 

1. ความส าคัญและทีม่าของปัญหาวจัิย 
 แนวความคิดเร่ืองหลกัธรรมาภิบาล (Good Governance) ถูกน าเสนอเป็นคร้ังแรกโดยองคก์รระหว่าง
ประเทศ คือ ธนาคารโลก และองคก์ารพฒันาแห่งสหประชาชาติ ซ่ึงมีความหมายสากล คือ ระบบโครงสร้างและ
กระบวนการต่าง ๆ ท่ีวางกฎเกณฑค์วามสัมพนัธ์ระหวา่งเศรษฐกิจ การเมือง และสังคมของประเทศ โดยเฉพาะ
ภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน เพ่ือพฒันาการอยูร่่วมกนัอยา่งสงบสุข (บวรศกัด์ิ อุวรรณโณ. อา้งถึงใน อริยธ์ชั 
แกว้เกาะสะบา้. 2560)  ค าวา่ “การบริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดีและสงัคมท่ีดี” ไดถู้กน ามาใชเ้น่ืองจากคณะรัฐมนตรี
ไดมี้มติเห็นชอบเม่ือวนัท่ี 11 พฤษภาคม 2542 กบัวาระแห่งชาติส าหรับการสร้างระบบบริหารกิจการบา้นเมือง
และสงัคมท่ีดี และไดก้ าหนดใหมี้ระเบียบส านกันายก รัฐมนตรีวา่ดว้ยการสร้างระบบบริหารกิจการบา้นเมืองและ
สังคมท่ีดี พ.ศ. 2542 ข้ึน มีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ี 11 สิงหาคม 2542 ทุกส่วนราชการตอ้งถือปฏิบติั และตอ้งมีการ
รายงานผลการปฏิบัติตามระเบียบ ต่อมาได้มีพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ
บา้นเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 เพ่ือขยายความวิธีการปฏิบติัการบริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดี “การบริหารกิจการบา้นเมือง
ท่ีดี” ตามมาตรา 52 ระบุวา่ ใหอ้งคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินจดัท าหลกัเกณฑ ์การบริการกิจการบา้นเมืองท่ีดีตาม
พระราชกฤษฎีกาดงักล่าว โดยอยา่งนอ้ยตอ้งมีหลกัเกณฑเ์ก่ียวกบัการลดขั้นตอนการปฏิบติังาน และการอ านวย
ความสะดวกและการตอบสนองความตอ้งการของประชาชน ต่อมาในปี พ.ศ. 2555 ส านกังาน ก.พ.ร. ไดท้บทวน
และวิเคราะห์หลกัธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดีใหม่ เพ่ือให้หลกัธรรมาภิบาลของการบริหาร
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กิจการบา้นเมืองท่ีดีมีความง่ายต่อความเขา้ใจ สะดวกต่อการจดจ า และการน าไปปฏิบติั รวมทั้งมีความเหมาะสม
และสอดคลอ้งกบัสภาพบริบทของประเทศไทย  ในการประชุมคณะรัฐมนตรีเม่ือวนัท่ี 24 เมษายน 2555 ไดมี้มติ
เห็นชอบกบัหลกัธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดี ตามท่ีส านกังาน ก.พ.ร. เสนอซ่ึงประกอบดว้ย 4 
หลกัการส าคญัและ 10 หลกัการยอ่ย ดงัน้ี 1) การบริหารจดัการภาครัฐแนวใหม่ ประกอบดว้ยหลกัประสิทธิภาพ 
หลกัประสิทธิผล และหลกัการตอบสนอง 2) ค่านิยมประชาธิปไตย ประกอบดว้ย หลกัภาระรับผิดชอบ/สามารถ
ต ร ว จ ส อ บ ไ ด้  ห ลั ก ค ว า ม เ ปิ ด เ ผ ย โ ป ร่ ง ใ ส  ห ลั ก นิ ติ ธ ร ร ม  แ ล ะ ห ลั ก ค ว า ม เ ส ม อ ภ า ค  
3) ประชารัฐ ประกอบด้วย หลักการกระจายอ านาจ และหลักการมีส่วนร่วม/การมุ่งเน้นฉันทามติ 4) ความ
รับผิดชอบทางการบริหาร ประกอบดว้ย หลกัคุณธรรม/จริยธรรม หลกัธรรมาภิบาล นอกจากน้ีรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2560 ไดมี้การบงัคบัใชห้ลกัธรรมาภิบาลและยงัคงเป็นหลกัการท่ีส าคญัต่อการ
บริหารจัดการประเทศ โดยหลักธรรมาภิบาลได้ถูกก าหนดไวใ้นหมวด 6 แนวนโยบายแห่งรัฐ อันเป็นการ
ก าหนดให้รัฐพึงปฏิบัติเพ่ือเป็นกรอบในการพัฒนาประเทศ ซ่ึงมาตรา 65 ได้บัญญัติไวว้่า “รัฐพึงจัดให้มี
ยทุธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายการพฒันาประเทศอยา่งย ัง่ยืน ตามหลกัธรรมาภิบาลเพ่ือใชเ้ป็นกรอบในการจดัท า
แผนต่าง ๆ ให้สอดคลอ้งและบูรณาการกนั เพ่ือให้เกิดเป็นพลงัผลกัดนัร่วมกนัไปสู่เป้าหมายดงักล่าวการจดัท า 
การก าหนดเป้าหมาย ระยะเวลาท่ีจะบรรลุเป้าหมายและสาระท่ีพึงมีในยทุธศาสตร์ชาติให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ ์
และวิธีการท่ีกฎหมายบญัญติั ทั้งน้ี กฎหมายดงักล่าวตอ้งมีบทบญัญติัเก่ียวกบัการมีส่วนร่วมและการรับฟังความ
คิดเห็นของประชาชนทุกภาคส่วนอยา่งทัว่ถึงดว้ยยทุธศาสตร์ชาติ เม่ือไดป้ระกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว้ใหใ้ช้
บงัคบัได”้ ดงันั้น จะเห็นไดว้า่จากผลของรัฐธรรมนูญ ฉบบัปี 2560 จึงท าใหรั้ฐบาลตอ้งมีการน าหลกัธรรมาภิบาล
มาบรรจุไวใ้นส่วนท่ี 4 ของยุทธศาสตร์การพฒันาประเทศและยุทธศาสตร์ท่ี 6 การบริหารจดัการในภาครัฐการ
ป้องกนัการทุจริตประพฤติมิชอบและยงัไดน้ ามาบรรจุในแผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 12 (พ.ศ.
2560-2564) เพ่ือเป็นเป้าหมายอนัส าคญัให้ประเทศเกิดการพฒันาและเป็นการขบัเคล่ือนนโยบายดา้นต่าง ๆ ของ
รัฐภายใตก้ฎหมายเพ่ือลดความเหล่ือมล ้ าในสังคมและส่งผลให้ประเทศชาติเพ่ือการพฒันาไปอยา่งย ัง่ยืน มัง่คัง่
และมัน่คงอยา่งแทจ้ริง 
          เทศบาลถือไดว้่าเป็นหน่วยงานการปกครองในระดบัทอ้งถ่ินท่ีเก่าแก่คุน้เคย และเป็นรากฐานส าคญั
ของการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อีกทั้งยงัเป็นรูปแบบหน่ึงของการปกครองทอ้งถ่ินท่ีกระจายอ านาจและ
ค านึกถึงการบริหารงานตามหลกัธรรมภิบาล เห็นไดจ้ากรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทยหลายฉบบั ไดบ้ญัญติั
ให้รัฐตอ้งบริหารงานโดยค านึงถึงหลกัธรรมภิบาล โดยเปิดโอกาสให้ราษฎรเขา้มามีส่วนร่วมในการบริหารงาน
ทอ้งถ่ินของตนเอง สามารถตรวจสอบความโปร่งใสไดเ้พ่ือใหป้ระชาชนไดรั้บความเท่าเทียมและความเป็นธรรม
ในการไดรั้บการปฏิบติัจากเจา้หนา้ท่ีของรัฐ อนัเป็นการพฒันาพ้ืนฐานของการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย 
เทศบาลมีอ านาจหนา้ท่ีท่ีตอ้งปฏิบติัตามพระราชบญัญติัเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 50 เช่น รักษาความเรียบร้อย
ของประชาชน บ ารุงศิลปะจารีตประเพณี ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน และวฒันธรรมอนัดีของทอ้งถ่ิน รวมทั้งมีอ านาจใน
การบริหารจดัการหรือปฏิบติังานใหบ้ริการพฒันาเทศบาล ทั้งในดา้นเศรษฐกิจและสังคม เพ่ือแกไ้ขปัญหาความ
เดือดร้อน และตอบสนองความตอ้งการของประชาชนในทอ้งถ่ินอยา่งแทจ้ริง เทศบาลเมืองลาดสวายเป็นเทศบาล
เมืองท่ีตั้งอยูใ่นอ าเภอล าลูกกา จงัหวดัปทุมธานี นบัวา่เป็นเทศบาลท่ีตั้งอยูใ่นเขตปริมณฑลของกรุงเทพ ท่ีมีการ
ขยายตวัของชุมชนอย่างกา้วกระโดด อนัเน่ืองมา จากการยา้ยถ่ินเพราะท าเลท่ีตั้งอยู่ใกลก้รุงเทพ การคมนาคม
สะดวก การบริหารงานจึงส่งผลกระทบต่อประชาชนผูม้าใช้บริการในจ านวนท่ีเพ่ิมข้ึน ดังนั้นการศึกษาการ
บริหารงานเทศบาลเมืองลาดสวายโดยยดึหลกัธรรมาภิบาลของเทศบาลเมืองลาดสวาย ยอ่มจะท าใหป้ระชาชนเป็น
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สุข สะทอ้นถึงการบริหารงานของเทศบาล เกิดประสิทธิภาพ และสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของประชาชนมาก
ท่ีสุด 
           

2. วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

(1) เพ่ือศึกษาระดบัความคิดเห็นของพนักงานเทศบาล ต่อการบริหารงานตามหลกัธรรมาภิบาลของ
เทศบาลเมืองลาดสวาย อ าเภอล าลูกกา จงัหวดัปทุมธานี 

(2) เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของพนักงานเทศบาล ต่อการบริหารงานตามหลกัธรรมาภิบาลของ
เทศบาลเมืองลาดสวาย อ าเภอล าลูกกา จงัหวดัปทุมธานี จ าแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล 

 

3. เอกสารและงานวจัิยทีเ่กี่ยวข้อง 
  กฤษณ์ ภูรีพงศ ์(2564) ไดศึ้กษาเร่ือง การใชห้ลกัธรรมาภิบาลของราชการเพ่ือการปกครองส่วนภูมิภาค 
ในจงัหวดันครราชสีมา ผลการศึกษาพบวา่ การปฏิบติัตามหลกัธรรมาภิบาลของราชการการปกครองส่วนภูมิภาค
ในจงัหวดันครราชสีมา โดยภาพรวม อยูใ่นระดบัสูงทุกดา้น โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.15 เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น 
โดยเรียงล าดบัค่าเฉล่ียจากสูงไปหาต ่า คือ หลกัเปิดเผย/โปร่งใส โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.21 และหลกันิติธรรมโดยมี
ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.80 ตามล าดบั  
 มัลลิกา อุฤทธ์ิ และ อภิไท สอนทอง (2560) ผลการศึกษาพบว่า ทัศนคติของประชาชนต่อการ
บริหารงานตามหลกัธรรมาภิบาลขององคก์ารบริหารส่วนต าบลนายม อ าเภอเมือง จงัหวดัเพชรบูรณ์อยูใ่นระดบั
ปานกลาง เรียงล าดบัจากมากไปหานอ้ย คือ ดา้นหลกัคุณธรรมรองลงมา คือ ดา้นหลกัความรับผิดชอบ ดา้นหลกั
ความโปร่งใส ด้านหลกัความคุม้ค่า ด้านหลกัการมีส่วนร่วมและด้านหลกันิติธรรม ประชาชนท่ีมี เพศ อายุ 
การศึกษา รายไดต้่อเดือน และอาชีพแตกต่างกนั มีทศันคติต่อการบริหารงานตามหลกัธรรมาภิบาลขององค์การ
บริหารส่วนต าบลนายม อ าเภอเมือง จงัหวดัเพชรบูรณ์ ไม่แตกต่างกนั 
 ศราวฒิุ ดาวกรงแกว้, จีรพรรณ์ จนัทร์วิเชียร,  ธนัยนนัท์ จนัทร์ทรงพล, บรรจง โซ๊ะมณี และภาดา วงศ์อุไร 
(2564) ไดท้ าการศึกษาเร่ือง การใชห้ลกัธรรมาภิบาลในการบริหารงานส านักงานเขตประเวศกรุงเทพมหานคร พบว่า
ดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ ดา้นความโปร่งใส นอ้ยท่ีสุดคือ หลกัการกระจายอ านาจตามล าดบั ผลการเปรียบเทียบ
ความคิดเห็นของบุคลากรส านกังานเขตประเวศ จ าแนกตาม เพศ ระดบัการศึกษา พบวา่ไม่แตกต่างกนั เม่ือจ าแนก
ตามอาย ุต าแหน่งงาน และรายไดต้่อเดือน พบวา่ แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 3.1 แนวคดิ ทฤษฎแีละงานวจิยัทีเ่กีย่วข้อง 
   การวิจัยในคร้ังน้ี ผูว้ิจยัได้ใช้แนวคิดหลกัธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี (2555)                
มาก าหนดเป็นกรอบแนวคิด ดงัน้ี 
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หลักธรรมาภิบาล 
1. หลกัประสิทธิผล (Effectiveness) 
2. หลกัประสิทธิภาพ (Efficiency) 
3. หลกัการตอบสนอง (Responsiveness) 
4. หลกัภาระรับผดิชอบ (Accountability) 
5. หลกัความโปร่งใส (Transparency) 
6. หลกัการมีส่วนร่วม (Participation) 
7. หลกัการกระจายอ านาจ (Decentralization) 
8. หลกันิติธรรม (Rule of Law) 
9. หลกัความเสมอภาค (Equity) 
10. หลกัมุ่งเน้นฉนัทามติ (Consensus Oriented) 

 3.2 กรอบแนวคดิการวจิยั 
ตวัแปรอสิระ (Independent Variable)               ตวัแปรตาม (Dependent Variable) 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 

แผนภาพที ่1 กรอบแนวคิดในการวจิยั 
 

3.3 สมมตฐิานการวจิยั 
 ปัจจัยส่วนบุคคลของพนักงานเทศบาลท่ีต่างกัน มีผลต่อความคิดเห็นในการบริหารงานตามหลกั                  
ธรรมาภิบาลของเทศบาลเมืองลาดสวาย แตกต่างกนั 
 

4. วธีิด าเนินการวจัิย  
4.1 แบบแผนการวจิยั  
การวจิยัในคร้ังน้ีเป็นการวจิยัเชิงปริมาณ 
4.2 ประชากรและตวัอย่าง  
ประชากร ไดแ้ก่ พนกังานเทศบาลท่ีปฏิบติังานภายในส านกังานเทศบาลเมืองลาดสวาย อ าเภอล าลูกกา 

จงัหวดัปทุมธานี จ านวน 397 คน (สรุปยอดพนกังานเทศบาลเมืองลาดสวาย ประจ าเดือน มกราคม 2564) 
จ านวนตวัอย่างท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี จะศึกษาจากพนักงานเทศบาลท่ีปฏิบติังานภายในส านักงาน

เทศบาลเมืองลาดสวาย อ าเภอล าลูกกา จงัหวดัปทุมธานี โดยใชสู้ตรของ ทาโร่ ยามาเน่ (Taro Yamane, 1973: 125) 
ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 โดยใชค้วามคลาดเคล่ือนในการงสุ่มตวัอย่างร้อยละ 5 จ านวน 199.24 ตวัอย่าง 
หรือ 200 ตวัอย่าง ผูว้ิจัยได้เลือกขนาดกลุ่มตวัอย่างด้วยวิธีการสุ่มแบบหลายขั้นตอน (Multi-stage Sampling) 
ขั้นตอนท่ี 1 สุ่มตามสัดส่วน (Proportion) ขั้นตอนท่ี 2 สุ่มตามสะดวก (Convenience Sampling) โดยเก็บจากกลุ่ม
ตวัอยา่งจนครบตามจ านวนท่ีก าหนด โดยน าแบบสอบถามไปสอบถามดว้ยตวัเอง 

4.3 เคร่ืองมือวจิยั 
เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ีเป็นแบบสอบถามการบริหารงานตามหลกัธรรมาภิบาลของเทศบาลเมือง

ลาดสวาย อ าเภอล าลูกกา จงัหวดัปทุมธานี โดยใชแ้บบสอบถามแบบประมาณค่า (Ratting Scale) ระดบั ดา้นละ 5 
ขอ้ค าถาม รวมเป็นจ านวนแบบสอบถามทั้งหมด 50 ขอ้ค าถาม ส าหรับคุณภาพของเคร่ืองมือในขั้นตอนแรกผูว้ิจยั
ไดท้ าการทดสอบความเท่ียงตรง (Validity) จากผูท้รงคุณวฒิุจ านวน 3 ท่านไดค้่า IOC = 1 จากนั้นไดน้ าแบบสอบถาม

ปัจจัยส่วนบุคคล 
1. เพศ 
2. อาย ุ
3. วฒิุการศึกษา 
4. ต าแหน่งหนา้ท่ี 
5. ระยะเวลาในการปฏิบติัหนา้ท่ี 
6. รายไดต่้อเดือน 
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ดงักล่าวไปทดลองใชเ้คร่ืองมือ (Try out) กบักลุ่มท่ีไม่ไดถู้กสุ่มเป็นกลุ่มตวัอยา่ง จ านวน 30 คน แลว้วิเคราะห์หา
ค่าความเช่ือมัน่ ของแบบสอบถามท่ีเป็นมาตรประเมินค่า (Rating Scale) โดยวิธีหาค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟา (Alpha 
Coefficient) ของ Cronbach หาความเช่ือของแบบสอบถามของการวจิยัในคร้ังน้ี ได ้.939  

4.4 การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
ผูว้จิยัไดด้ าเนินการจดัเก็บขอ้มูลโดยด าเนินการตามขั้นตอน ดงัน้ี 

1. ยืน่หนงัสือถึงบณัฑิตวทิยาลยั วทิยาลยันอร์ทกรุงเทพ เพ่ือท าหนงัสือขอความร่วมมือถึงผูบ้ริหาร
เทศบาลเมืองลาดสวาย อ าเภอล าลูกกา จงัหวดัปทุมธานี เพื่อขอความอนุเคราะห์พนกังานเทศบาลเมืองลาดสวาย 
เป็นผูก้รอกแบบสอบถาม 

2. ด าเนินการเก็บขอ้มูล ตามสดัส่วนท่ีไดก้ าหนดไว ้
4.5 การวเิคราะห์ข้อมูล  
แบบสอบถามท่ีไดรั้บคืนมาตอ้งน ามาตรวจสอบและคดัเลือกเฉพาะแบบสอบถามท่ีมีความสมบูรณ์

ครบถว้น ตอบขอ้กระทงค าถามทุกรายการ สามารถน ามาวิเคราะห์ทางสถิติได ้จ านวน 200 ฉบบั จากท่ีส่งไป
จ านวน 200 ฉบบั คิดเป็นร้อยละ 100 หลงัจากนั้นน าแบบสอบถามทั้งหมดไปวิเคราะห์ขอ้มูล โดยบนัทึกขอ้มูล
และใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูปเพื่อประมวลผลขอ้มูลทางสถิติส าหรับงานวิจยั สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์
ขอ้มูลแต่ละตอน มีดงัน้ี 

1. ค านวณค่าสถิติพ้ืนฐาน โดยหาค่าความถ่ี (Frequency) ค่าร้อยละ ค่ามชัฌิมเลขคณิต (Mean) และ
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

2. ค านวณค่าความเช่ือมัน่ (Reliability) ของแบบสอบถามท่ีเป็นมาตรประเมินค่า (Rating Scale) 
โดยวธีิหาค่าสมัประสิทธ์ิแอลฟา (Alpha Coefficient) ของ Cronbach 

3. ใชส้ถิติทดสอบสมมติฐานท่ีก าหนดไวด้ว้ยค่า t - test แบบ independent และ F- test โดยการวเิคราะห์
ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA Analysis) และวเิคราะห์ความแตกต่างรายคู่โดยวธีิของ Scheffe'  

 

5. ผลการวจัิย 
 1. ระดบัความคิดเห็นของพนกังานเทศบาลเมืองลาดสวาย ต่อการบริหารงานตามหลกัธรรมา ภิบาล
ของเทศบาลเมืองลาดสวาย อ าเภอล าลูกกา จงัหวดัปทุมธานี ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก (X = 4.08, S.D. = .335) 
เ ม่ือจ าแนกรายด้าน พบว่า ด้านท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ ด้านหลักภาระรับผิดชอบ (X = 4.32, S.D. = .577)  
และดา้นหลกัความโปร่งใส นอ้ยท่ีสุด (X = 3.94, S.D. = .439) 
 2. ผลการทดสอบสมมติฐาน เปรียบเทียบความคิดเห็นของพนักงานเทศบาล ต่อการบริหารงานตาม
หลกัธรรมาภิบาลของเทศบาลเมืองลาดสวาย จ าแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญั
ทางสถิติท่ี 0.01 ในดา้นหลกัความโปร่งใส อายุ แตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ี 0.01 ในดา้นหลกัภาระ
รับผิดชอบ และแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 ดา้นหลกัการกระจายอ านาจ และดา้นหลกัความเสมอ
ภาค ต าแหน่งงาน แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.01 ในดา้นหลกัประสิทธิผล ดา้นหลกัการตอบสนอง 
ดา้นหลกัภาระรับผิดชอบ ดา้นหลกัการมีส่วนร่วม ดา้นหลกัความเสมอภาคและแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ี 0.05 ในดา้นหลกัการกระจายอ านาจ และดา้นหลกันิติธรรมระยะเวลาในการปฏิบติัหนา้ท่ี แตกต่างกนัอยา่ง
มีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.01 ในดา้นหลกัภาระรับผิดชอบ ดา้นหลกัการมีส่วนร่วม ดา้นหลกัการกระจายอ านาจ และ
ดา้นหลกัความเสมอภาค รายไดต้่อเดือน แตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ี 0.01 ในดา้นหลกัประสิทธิผล 
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ดา้นหลกัการตอบสนอง ดา้นหลกัภาระรับผิดชอบ ดา้นหลกัการมีส่วนร่วม ดา้นหลกัการกระจายอ านาจ ดา้นหลกั
นิติธรรม หลกัความเสมอภาค และแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 ในดา้นหลกัประสิทธิภาพ ส่วนปัจจยั
ส่วนบุคคลเก่ียวกบัระดบัการศึกษา ไม่แตกต่างกนั 
 

6. อภิปรายผล  
 จากผลการศึกษา การบริหารงานตามหลกัธรรมาภิบาลของเทศบาลเมืองลาดสวาย อ าเภอล าลูกกา 
จงัหวดัปทุมธานี พบวา่พนกังานเทศบาลเมืองลาดสวาย ท่ีปฏิบติังานในส านกังานเทศบาลเมืองลาดสวาย อ าเภอล า
ลูกกา จังหวดัปทุมธานี มีความคิดเห็นต่อระดับธรรมาภิบาล ในการบริหารงานของเทศบาลเมืองลาดสวาย                   
ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก ทั้งน้ีเพราะเทศบาลเมืองลาดสวาย มีการบริหารงานตามหลกัธรรมาภิบาล ตามคู่มือ
การจดัระดบัการก ากบัดูแลองคก์ารภาครัฐตามหลกัธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดี โดยส านักงาน 
ก.พ.ร. (2552) และคู่มือหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (2563)                     
ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ ศราวฒิุ ดาวกรงแกว้, จีรพรรณ์ จนัทร์วิเชียร,  ธนัยนนัท์ จนัทร์ทรงพล, บรรจง 
โซ๊ะมณี และ ภาดา วงศอ์ุไร (2564) ไดท้ าการศึกษา เร่ือง การใชห้ลกัธรรมาภิบาลในการบริหารงานส านกังานเขต
ประเวศ กรุงเทพมหานคร พบวา่ การใชห้ลกัธรรมาภิบาลในการบริหารงานส านกังานเขตประเวศ ภาพรวมอยูใ่น
ระดบัมาก และสอดคลอ้งกบัแนวคิดของธรรมาภิบาลของธนาคารโลก (World Bank, 1989) และ คณะกรรมการ
เศรษฐกิจและสังคมของเอเชียและแปซิฟิกแห่งสหประชาชาติ (UNESCAP, 2009) การบริหารจัดการภาครัฐ               
แนวใหม่ (New Public Management) เป็นแนวคิดพ้ืนฐานของการบริหาร จดัการภาครัฐซ่ึงจะน าไปสู่การเปล่ียนแปลง
ระบบต่าง ๆ ของภาครัฐและยทุธศาสตร์ดา้นต่าง ๆ ท่ีเป็นรูปธรรมระบบบริหารจดัการท่ีมีเป้าหมายท่ีการตอบสนอง
ความตอ้งการของประชาชนผูใ้ชบ้ริการ (Customer Driven) ดว้ยระบบงานท่ีมุ่งเนน้ผลสัมฤทธ์ิของงาน (Result – 
based) ดว้ยมาตรฐานผลงานขั้นสูง (High Performance Output) เป็นระบบบริหารจดัการท่ีอยู่ภายใตก้รอบของ
บทบัญญติัและเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญและโครงสร้างการจดัระเบียบบริหารราชการแผ่นดินในปัจจุบนั 
รวมทั้งหลกัการการบริหารกิจการบา้นเมืองและสังคมท่ีดี (Good Governance) แต่ไดรั้บการสนบัสนุนทรัพยากร
ทางการบริหารท่ีจ าเป็น เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างาน 
   ผลการทดสอบสมมติฐาน การบริหารงานตามหลกัธรรมาภิบาลของเทศบาลเมืองลาดสวาย อ าเภอ  
ล าลูกกา จงัหวดัปทุมธานี จ าแนกตามปัจจยัส่วนบุคคลพบวา่ เพศ อาย ุต าแหน่งงาน ระยะเวลาในการปฏิบติัหนา้ท่ี 
รายได ้มีความแตกต่างกนัท่ีระดบั 0.05 แต่ดา้นระดบัการศึกษา ไม่พบความแตกต่าง ทั้งน้ีเพราะพนกังานเทศบาล
ท่ีปฏิบัติงานภายในส านักงานเทศบาลเมืองลาดสวายส่วนใหญ่ มีระดับการศึกษาท่ีใกลเ้คียงกัน จึงท าให้เกิด                  
ความเขา้ใจการปฏิบติังานตามหลกัธรรมาภิบาลท่ีไม่แตกต่างกนัสอดคลอ้งกบังานวจิยัของอรทยั ทวรีะวงษ ์(2557) 
ไดศึ้กษาเร่ือง การบริหารงานตามหลกัธรรมาภิบาลขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตอ าเภอพนมทวน จงัหวดั
กาญจนบุรี ผลการศึกษาพบว่า ทศันคติเก่ียวกบัการบริหารงานตามหลกัธรรมาภิบาลขององคก์รปกครองส่วน
ท้องถ่ินในเขตอ าเภอพนมทวน จังหวดักาญจนบุรี  เม่ือพิจารณาโดยภาพรวมพบว่า อยู่ในระดับมากท่ีสุด                     
หลักประสิทธิผล หลักการตอบสนอง หลักการมีส่วนร่วม และหลักความเสมอภาค อยู่ในระดับมากท่ีสุด                     
ส่วนหลกัประสิทธิภาพ หลกัความรับผิดชอบ หลกัความโปร่งใส่  หลกัการกระจายอ านาจ หลกันิติธรรม และ  
หลกัมุ่งฉนัทามติ อยูใ่นระดบัมาก และผลการทดสอบสมมติฐานพบวา่ บุคลากรภายในองคก์ร ท่ีมีเพศ และระดบั
การศึกษาต่างกนั มีทศันคติต่อการบริหารงานตามหลกัธรรมาภิบาลขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตอ าเภอ
พนมทวน จังหวดักาญจนบุรี ไม่แตกต่าง ส่วนบุคลากรภายในองค์กรท่ีมีอายุ ต  าแหน่ง และรายได้ต่างกัน                            
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มีทศันคติต่อการบริหารงานตามหลกัธรรมาภิบาลขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตอ าเภอพนมทวน จงัหวดั
กาญจนบุรี แตกต่างกนัอย่ามีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 เม่ือเปรียบเทียบทดสอบรายคู่ดว้ยวิธี LSD พบว่า
บุคลากรภายในองคก์รท่ีมีอายุ ต  าแหน่ง และรายได ้มีรายคู่ท่ีสัมพนัธ์กนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0. 05 
ส่วนทดสอบรายคู่ท่ีไม่มีความสัมพนัธ์ ไดแ้ก่ เพศ และระดบัการศึกษา ไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั 0.05 พบว่าบุคลากรภายในองค์กรท่ีมีอายุต่างกนั มีทศันคติต่อการบริหารงานตามหลกัธรรมาภิบาลของ
องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตอ าเภอพนมทวน จงัหวดักาญจนบุรี แตกต่างกนั อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ี
ระดับ 0.05 แต่ไม่สอดคลอ้งกับงานวิจยัของมลัลิกา อุฤทธ์ิ และ อภิไท สอนทอง (2560) ท่ีผลการศึกษาพบว่า 
ทศันคติของประชาชนต่อการบริหารงานตามหลกัธรรมาภิบาลขององคก์ารบริหารส่วนต าบลนายม อ าเภอเมือง 
จงัหวดัเพชรบูรณ์อยูใ่นระดบัปานกลาง เรียงล าดบัจากมากไปหาน้อย คือ ดา้นหลกัคุณธรรมรองลงมา คือ ดา้น
หลกัความรับผิดชอบ ดา้นหลกัความโปร่งใส ดา้นหลกัความคุม้ค่า ดา้นหลกัการมีส่วนร่วมและดา้นหลกันิติธรรม 
ประชาชนท่ีมี เพศ อายุ การศึกษา รายไดต้่อเดือน และอาชีพแตกต่างกนั มีทศันคติต่อการบริหารงานตามหลกั            
ธรรมาภิบาลขององคก์ารบริหารส่วนต าบลนายม อ าเภอเมือง จงัหวดัเพชรบูรณ์ ไม่แตกต่างกนั 
 

7. ข้อเสนอแนะ 
 7.1 ข้อเสนอแนะในการน าผลวจิยัไปใช้ 

  (1) เทศบาลเมืองลาดสวาย ควรมีนโยบายส่งเสริมและรณรงค์การท างานให้เกิดความโปร่งใส 
ประชาชนตรวจสอบได ้ใหเ้ป็นท่ีไวว้างใจและเพ่ือประโยชน์สูงสุดของประชาชนในพ้ืนท่ี 
   (2) เทศบาลเมืองลาดสวายควร มีกลยทุธ์ส่งเสริมการท างานของผูบ้ริหารและพนกังานทอ้งถ่ินให้
เกิดความความโปร่งใสเพื่อประโยชน์ของประชาชน และสามารถตรวจสอบได ้แสดงใหเ้ห็นถึงประสิทธิภาพของ
หน่วยงาน  

7.2 ข้อเสนอแนะในการวจิยัคร้ังต่อไป 
    (1) ควรท าวจิยัเร่ืองการศึกษาแนวทางการสร้างนโยบายส่งเสริมและรณรงคก์ารท างานใหเ้กิดความ
โปร่งใส ประชาชนตรวจสอบได ้ใหเ้ป็นท่ีไวว้างใจประชาชนของเทศบาลเมืองลาดสวาย 
    (2) ควรท าวิจยัเร่ืองการสร้างกลยทุธ์ส่งเสริมการท างานของผูบ้ริหารและพนกังานทอ้งถ่ินให้เกิด
ความความโปร่งใส เพื่อประโยชน์ของประชาชน และสามารถตรวจสอบได ้ของเทศบาลเมืองลาดสวาย 
 

8. กติติกรรมประกาศ 
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ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.อนันต์ ธรรมชาลยั อาจารยท่ี์ปรึกษาร่วมสารนิพนธ์ ท่ีกรุณาให้ค  าแนะน า ให้ขอ้คิดใน                 
การด าเนินการวิจยั ตลอดจนแกไ้ขปรับปรุง จนมีความสมบูรณ์ ผูว้ิจยัรู้สึกซาบซ้ึง และขอขอบพระคุณอยา่งสูงมา 
ณ โอกาสน้ี 
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บทคัดย่อ 
 รางวลัประเภทสัมฤทธิผลประชาชนมีส่วนร่วม (Effective Change) เป็นประเภทรางวลัท่ีส านักงาน
ก.พ.ร. มอบให้กบัหน่วยงานของรัฐเพื่อกระตุน้และสร้างแรงจูงใจในการเปิดระบบราชการ น าไปสู่ความส าเร็จใน
การพฒันาประสิทธิภาพการบริหารงานภาครัฐและคุณภาพชีวิตของประชาชน ทั้งน้ี ผูวิ้จัยต้องการศึกษาถึง
โครงการท่ีประสบผลส าเร็จในการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมว่าปัจจยัใดบา้งท่ีส่งผลต่อความส าเร็จ โดยศึกษา
จากการให้รางวลัของส านกังาน ก.พ.ร. จ านวน 2 โครงการ ไดแ้ก่ การบริหารจดัการน ้ าแบบมีส่วนร่วมในระบบ
นิเวศ 3 น ้า แพรกหนามแดง โครงการชลประทานสมุทรสงคราม และโครงการกา้วสู่อุทยานธรณีโลกดว้ยการมี
ส่วนร่วมของประชาชน จงัหวดัสตูล (Global Geoparks) โดยการวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือ 1) เพื่อศึกษาปัจจยัท่ี
ส่งผลต่อความส าเร็จของโครงการท่ีไดรั้บรางวลัประเภทสัมฤทธิผลประชาชนมีส่วนร่วม 2) เพื่อศึกษาปัญหาและ
อุปสรรคของการด าเนินโครงการท่ีได้รับรางวลัประเภทสัมฤทธิผลประชาชนมีส่วนร่วม  3) เพื่อเสนอแนะ
แนวทางท่ีเป็นประโยชน์และสามารถน าไปประยุกต์ใชก้บัหน่วยงานภาครัฐอื่น ๆ การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิง
คุณภาพ โดยการสัมภาษณ์เชิงลึกแบบก่ึงโครงสร้าง (Semi-Structured Interview) แบ่งเป็นตวัแทนจากภาครัฐและ
ภาคประชาชน 2 โครงการรวมทั้งส้ินจ านวน 14 คน จากการวิจยัพบว่าปัจจยัการมีส่วนร่วมของประชาชนในระดบั
ท่ีสูงส าคญัท่ีสุดในการขบัเคล่ือนโครงการให้บรรลุเป้าหมายก่อให้เกิดผลส าเร็จท่ีเป็นรูปธรรมและความยัง่ยืน
ตามมา ในขณะท่ีปัจจัยอื่น ได้แก่ ปัจจัยด้านผูน้ า การวิเคราะห์ผูมี้ส่วนได้เสีย ประชาชนมีความรู้ท่ีเพียงพอ 
ประชาชนมีการรับรู้ขอ้มูลข่าวสารท่ีเพียงพอ รวมถึงการจดัสรรทรัพยากรอยา่งมีประสิทธิภาพลว้นมีส่วนช่วยใน
การผลกัดนัให้เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชนมากขึ้น ทั้งน้ี ปัจจยัความพร้อมดา้นบุคลากรเป็นขอ้จ ากดัท่ีส่งผล
ให้ทั้ง 2 โครงการเกิดการท างานท่ีไม่ต่อเน่ือง 
 
ค าส าคัญ: การบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม, รางวลัประเภทสัมฤทธิผลประชาชนมีส่วนร่วม 
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ABSTRACT  
The awarded projects for effective change were honored by the Office of the Public Sector Development 

Commission for government agencies with the commitment to the effective public administration and serving the 
citizen’s needs. The research studies two awarded projects: Participatory Water Management in Diverse 
Ecosystems, Prak-Nam-Dang Community and Satun UNESCO Global Geopark as best practices in engaging 
citizens in decision making. The research objectives were (1) to study factors contributing to the projects’ success 
(2) to study problems and obstacles in operating the projects and (3) to give recommendations to relevant 
government agencies in improving the projects. It used qualitative method for collecting data. Fourteen 
participants from government sector and citizen participated in in-depth interviews. Research found that a high 
level of public participation contributed to the success of the projects. Besides, the role of leaders, inclusion of 
stakeholders, knowledge about the project, availability of information, and allocation of resources had impact on 
the success. Research also found that the projects lacked of staffs who have continually worked with the 
community and monitored the project operations.  

 
Keywords: participatory governance, awarded projects for effective change 
  

1. ความส าคัญและที่มาของปัญหาวิจัย 
ภายใตก้ระแสโลกาภิวตัน์ท าให้เกิดการเปล่ียนแปลงและการแข่งขนัมากขึ้น ซ่ึงปัจจยัภายนอกท่ีเกิดขึ้น

ท าให้ภาครัฐตอ้งมีการปรับตวั ในขณะท่ีปัจจยัภายในการบริหารราชการเองยงัคงมีปัญหา เช่น การปฏิบติังานท่ี
เน้นกฎระเบียบไม่มีความคล่องตวั เน้นความเช่ียวชาญเฉพาะดา้นก่อให้เกิดการท างานแบบไม่บูรณาการ ซ่ึงตาม
หลกัการบริหารราชการแผ่นดินท่ีดีควรเน้นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ คือ “รัฐ เอกชน พลเมือง” แต่ในทาง
ปฏิบติัรัฐและเอกชนกลบัมีความเขม้แข็งในการควบคุมอ านาจจนประชาชนถูกละเลย (อลงกต สารกาล, 2562)  
ส่งผลให้การท างานของภาครัฐไม่ตอบสนองต่อความตอ้งการและประชาชนเกิดความไม่ไวว้างใจในการท างาน
ของภาครัฐ ดงันั้น การปฏิรูประบบราชการจึงเป็นภารกิจส าคญัท่ีตอ้งด าเนินการให้เห็นเป็นรูปธรรมเพื่อยกระดบั
และสร้างประสิทธิภาพการท างานของภาครัฐโดยมีจุดมุ่งหมายหลกั คือ การบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพและ
เกิดประสิทธิผลจากการบริการสาธารณะท่ีมีคุณภาพเพื่อตอบสนองความตอ้งการของประชาชนอยา่งแทจ้ริง 

ปัจจุบนัการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมเป็นเร่ืองท่ีทัว่โลกให้ความส าคญัและก าลงัด าเนินการหลาย
รูปแบบ อีกทั้งยงัเป็นหลกัสากลท่ีนานาประเทศให้ความส าคญัเพราะเป็นวิธีการท่ีค านึงถึงผลประโยชน์และสิทธิ
ขั้นพ้ืนฐานของประชาชนโดยรวม(ส านกัวิชาการส านกังานเลขาธิการสภาผูแ้ทนราษฎร, 2559) ดว้ยเหตุน้ี ประเทศ
ไทยจึงให้ความส าคญักบัการมีส่วนร่วมของประชาชน เห็นไดจ้ากพระราชกฤษฎีกาว่าดว้ยหลกัเกณฑแ์ละวิธีการ
บริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 หมวด 2 การบริหารราชการเพื่อให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชน 
ก าหนดให้การปฏิบติัภารกิจของส่วนราชการก่อนเร่ิมจะตอ้งด าเนินการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนหรือ
ช้ีแจงท าความเขา้ใจ เพ่ือให้ประชาชนไดต้ระหนกัถึงประโยชน์ท่ีส่วนรวมจะไดรั้บจากภารกิจนั้น ประกอบกบัทิศ
ทางการพฒันาระบบราชการตามกรอบแนวคิดระบบราชการ 4.0 ท่ีมุ่งเน้นการเปิดกวา้งและเช่ือมโยงกนั มีขีด
สมรรถนะสูง ทันสมัย และยึดประชาชนเป็นศูนยก์ลาง ส่งเสริมให้ประชาชนเขา้มามีส่วนร่วมในการบริหาร
ราชการโดยตรงมากขึ้น (ส านกังานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ, 2563)  
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2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

(1) เพื่อศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อความส าเร็จของโครงการท่ีไดรั้บรางวลัประเภทสัมฤทธิผลประชาชนมี
ส่วนร่วม 

(2) เพื่อศึกษาปัญหาและอุปสรรคของการด าเนินโครงการท่ีไดรั้บรางวลัประเภทสัมฤทธิผลประชาชนมี
ส่วนร่วม 

(3) เพื่อเสนอแนะแนวทางท่ีเป็นประโยชน์และสามารถน าไปประยกุตใ์ชก้บัหน่วยงานภาครัฐอื่น ๆ 
 

3. เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 3.1 แนวคิด ทฤษฎแีละงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง  
 การส่งเสริมการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม มาจากความลม้เหลวในการบริหารจดัการจากส่วนกลาง
และขอ้บกพร่องในระบบความรับผิดชอบของรัฐบาลแบบดั้งเดิม นอกจากน้ีการปฏิรูปการกระจายอ านาจอย่าง
กวา้งขวา้งในประเทศก าลงัพฒันาหลายประเทศท่ีเพ่ิมขึ้น ความตอ้งการของกลไกการปรับปรุงความสัมพนัธ์ดา้น
ความรับผิดชอบระหว่างรัฐบาลทอ้งถ่ินและพลเมือง (Speer, J., 2012) 
 กลไกการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ถูกก าหนดไวใ้ห้เป็นการบริหารจดัการท่ีมุ่งเนน้การเอ้ืออ านวย
ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในกระบวนการนโยบายสาธารณะ (Andersson, K., & van Laerhoven, F., 2007) 

การเปล่ียนรัฐบาลไปสู่การบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมท่ีเก่ียวขอ้งกบับทบญัญติันั้น หมายความว่า 
การร่วมกนัของบุคคลและองคก์รนอกภาครัฐผ่าน “โครงสร้างและการจดัการท่ีสนบัสนุนความสัมพนัธ์อย่างมี
ประสิทธิภาพทั้งภาครัฐ เอกชน และชุมชน ในขณะท่ีพวกเขามีส่วนร่วมกนัในการตดัสินใจ (Edwards, M., 2005)  
เหมือนอยา่งท่ี Putnam ไดอ้ธิบายว่า “ความเช่ือมโยงทางสังคม” เป็นองคป์ระกอบส าคญัในการสร้างทุนทางสังคม 
(Putnam, R. D., 2000) ซ่ึงมนัเก่ียวขอ้งกบับทบาทเชิงรุกของรัฐบาลในการให้อ านาจหรือการเพ่ิมขีดความสามารถ
ของชุมชนทอ้งถ่ิน ซ่ึงค่อนขา้งมากกว่าบทบาทท่ีเฉยเมยในแนวคิดดั้งเดิมของการมีส่วนร่วมของพลเมือง 
 การบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม (Participatory Governance)  เป็นหลกัการในการบริหารราชการ
แผน่ดินตามหลกัธรรมาภิบาล น าไปสู่ระบบราชการท่ีมีความสุจริตโปร่งใส เที่ยงธรรมและมีการบริหารงานท่ีเนน้
ประชาชนเป็นศูนยก์ลาง รวมทั้งมุ่งประโยชน์สุขของประชาชนเป็นส าคญั โดยหน่วยงานภาครัฐจะมีกลไก                  
การบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมท่ีต่อเน่ืองและสร้างสรรค ์เป็นองคก์รท่ีเปิดให้ประชาชนหรือกลุ่มผูมี้ส่วนได้
ส่วนเสียสามารถเขา้ถึงได ้มีการติดต่อส่ือสารสองทาง น าขอ้คิดเห็นของประชาชนมาประกอบการตดัสินใจของ
องคก์ร พร้อมทั้งอธิบายเหตุผล รวมถึงการจดักระบวนการการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนอย่างทนัท่วงที 
ถูกต้อง โปร่งใส และจริงใจ (การบริหารงานภาครัฐแบบมีส่วนร่วม , ส านักงานคณะกรรมการพฒันาระบบ
ราชการ)  

นอกจากน้ี ประยูร อคัรบวร (2552) ให้แนวคิดของการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมไวว่้า การบริหาร
ราชการแบบมีส่วนร่วม (Participatory Governance) เป็นการบริหารราชท่ีให้ความส าคญักบัการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน หน่วยงานภาครัฐตอ้งมีการปรับเปล่ียนกระบวนการท างานท่ีเปิดช่องทางให้ประชาชนเขา้มามีส่วนร่วม
อย่างครบวงจรและสร้างความสัมพนัธ์ระหว่างหน่วยงานภาครัฐกบัประชาชนหรือผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีเขา้มามีส่วน
ร่วม ซ่ึงบทบาทของประชาชนไม่ควรถูกจ ากดัเพียงการให้ขอ้มูลหรือทศันะความคิดเห็นเท่านั้น การมีส่วนร่วม
ของประชาชนจึงจะท าให้เกิดความร่วมมือในทุกภาคส่วน รู้สึกเป็นเจา้ของ และความเป็นหุ้นส่วนกบัหน่วยงาน
ภาครัฐในการขบัเคล่ือนการบริหารราชการท่ีน าไปสู่การแกไ้ขปัญหาและตอบสนองความตอ้งการไดอ้ยา่งแทจ้ริง 
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ส านกังานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ เป็นหน่วยงานหลกัในการพฒันาระบบราชการ ไดจ้ดัให้มี
การมอบรางวลัให้แก่หน่วยงานของรัฐท่ีมีความเป็นเลิศดา้นการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2552 
เป็นตน้มา รางวลัการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม (Participatory Governance Award) เป็นรางวลัท่ีมอบให้กบั
หน่วยงานของรัฐ เพื่อเชิดชูผลการปฏิบติังานและให้ความส าคญักบัการเปิดระบบราชการให้ประชาชนและภาค
ส่วนอื่นท่ีเก่ียวขอ้งเขา้มามีส่วนร่วม ท างานร่วมกนัอยา่งเป็นรูปธรรมโดยสนบัสนุนให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วม
ตั้งแต่การให้ขอ้มูลข่าวสาร การรับฟังความคิดเห็น การเขา้มาเก่ียวขอ้งไปจนถึงการสร้างความร่วมมือ น าไปสู่                
การเสริมอ านาจและศกัยภาพประชาชนให้เขม้แข็ง โดยรางวลัการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมแบ่งออกเป็น 5 
ประเภท ซ่ึงรางวลัประเภทสัมฤทธิผลประชาชนมีส่วนร่วม (Effective Change) เป็นรางวลัท่ีมอบให้เพื่อกระตุน้
และสร้างแรงจูงใจในการเปิดระบบราชการ โดยการส่งเสริมและสนบัสนุนให้ภาคส่วนต่าง ๆ เขา้มามีส่วนร่วม
แล้วก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงหรือผลกระทบสูง (High Impact) กับชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนในพ้ืนท่ี                
อนัน าไปสู่ความส าเร็จในการพฒันาประสิทธิภาพการบริหารงานภาครัฐ  

ปัจจัยท่ีส่งผลต่อความส าเร็จของการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม  
จากเอกสารการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม: เทคนิควิธีและการน าไปสู่การปฏิบติัของส านักงาน 

ก.พ.ร. ท่ีได้ศึกษาและประมวลองค์ความรู้ทางด้านการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมของต่างประเทศและ
ประเทศไทย พบว่าปัจจยัส าคญัท่ีน าไปสู่ความส าเร็จในการเปิดโอกาสให้ประชาชนเขา้มามีส่วนร่วมมีดว้ยกนั
หลายประการ (ส านกังานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ, 2560) ดงัน้ี  

1. ผู้น าให้ความส าคัญต่อกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน  ผูน้ าลว้นมีความส าคญัต่อการสร้าง
กระบวนการมีส่วนร่วม เพราะผูน้ าคือส่วนส าคญัในการผลกัดนั ส่งเสริมและสนบัสนุนให้เกิดการมีส่วนร่วมอยา่ง
เป็นรูปธรรม  

2. หน่วยงานภาครัฐมีทัศนคติท่ีดีต่อกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน เน่ืองจากหน่วยงานภาครัฐมี
บทบาทหลกัในการประสานงานกบัภาคส่วนต่าง ๆ ให้เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชน  

3. การตั้งคณะท างานที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการสร้างการมีส่วนร่วมโดยตรง  จะช่วยส่งผลให้เกิด
กระบวนการมีส่วนร่วมท่ีเอ้ือต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนมากย่ิงขึ้น 

4. ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารอย่างเพียงพอ กระบวนการมีส่วนร่วมจะเกิดประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลอยา่งแทจ้ริงเม่ือประชาชนรับรู้และเขา้ใจถึงปัญหาหรือความรู้เฉพาะท่ีจ าเป็นอยา่งเพียงพอ ขอ้มูล
เหล่าน้ีจะเป็นองคป์ระกอบส าคญัท่ีจะช่วยผลกัดนัให้เกิดการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 

5. การใช้เคร่ืองมือในการส่ือสารอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นการเข้าถึงข้อมูลของประชาชนและเป็น                 
การก่อให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน ซ่ึงเคร่ืองมือต่าง ๆ ท่ีใช้ในการส่ือสารควรเลือกรูปแบบ
วิธีการท่ีเหมาะสม 

6. การมีกฎหมายที่เอื้อให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน กฎหมายเป็นหลกัส าคญัท่ีช่วย
เสริมสร้างการมีส่วนร่วมและเปรียบเสมือนการบงัคบัให้ภาครัฐตอ้งสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน
ให้เกิดขึ้น 

7. การเปิดโอกาสให้ภาคีทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วม เช่น ภาคเอกชน องค์กรอิสระ กลุ่มนักวิชาการ 
เป็นตน้ เน่ืองจากในทุก ๆ กิจกรรมนั้นลว้นมีกลุ่มคนเหล่าน้ีเขา้มามีบทบาทหรือมีความเก่ียวขอ้งและมีส่วนได้
ส่วนเสีย  
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8. ความเข้มแข็งของคนในชุมชน จะช่วยให้กระบวนการมีส่วนร่วมด าเนินต่อไปได ้หากสามารถสร้าง
ให้เกิดการรวมกลุ่มกนัของคนในชุมชนได ้จะส่งผลให้การสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนเกิดขึ้น
ไดง้่ายขึ้น 

9. การมีทรัพยากรที่เพียงพอและสามารถน าไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตอ้งอาศยัความร่วมมือใน            
การบริหารจดัการทรัพยากรของทุกภาคส่วนท่ีมีอยูอ่ยา่งจ ากดัให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

จากการศึกษาผ่านต าราเอกสาร บทความวิชาการ งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง และการถอดบทเรียนโครงการท่ี
ไดรั้บรางวลัประเภทสัมฤทธิผลประชาชนมีส่วนร่วมของส านักงาน ก.พ.ร.  ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2561 – 2563 อาทิเช่น 
โครงการการมีส่วนร่วมของเครือข่ายภาคประชาชนในการป้องกนัการเกิดอาชญากรรมคดีพิเศษ ท่ีเกิดจากผู้น าให้
ความส าคญัโดยการปรับวิธีการท างานท่ีเปิดโอกาสให้ประชาชนเขา้มามีส่วนร่วมในการท างาน  ส่งผลให้ปัญหา
การเกิดอาชญากรรมลดลง หรือโครงการศูนยโ์ฮมสุขกาฬสินธ์ุคืนความสุขฯ ท่ีเกิดจากการเขา้ไปมีส่วนร่วมใน
ระดับท่ีสูง ส่งผลให้สามารถแกปั้ญหาดา้นการเขา้ถึงบริการสุขภาพและยงัช่วยลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางของ
ผูป่้วยและญาติอีกดว้ย นอกจากน้ียงัมีความส าเร็จท่ีเห็นเป็นรูปธรรมของโครงการอื่น ๆ อีกมากมาย และจาก
การศึกษาทบทวนผูวิ้จยัจึงเห็นว่าปัจจยัท่ีส่งผลต่อความส าเร็จของโครงการท่ีไดรั้บรางวลัประเภทสัมฤทธิผล
ประชาชนมีส่วนร่วมมีดว้ยกนั 7 ปัจจยัดงัแผนภาพท่ี 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั  
 3.2 กรอบแนวคิดในการวิจัย   

 
 

  
 

 
 
 

 
 
 
 

แผนภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั 
 

4. วิธีด าเนินการวิจัย  
 4.1 แบบแผนการวิจัย  

ผูวิ้จยัศึกษากระบวนการการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมและปัจจยัท่ีส่งผลต่อความส าเร็จ ปัญหาและ
อุปสรรคของโครงการท่ีไดรั้บรางวลัประเภทสัมฤทธิผลประชาชนมีส่วนร่วม ใช้วิธีการเลือกกลุ่มตวัอย่างผูใ้ห้
ข้อมูลโดยการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยเลือกศึกษาโครงการท่ีได้รับรางวลัประเภท
ประเภทสัมฤทธิผลประชาชนมีส่วนร่วม ระดบัดีเด่น ประจ าปี พ.ศ. 2562 จ านวน 2 โครงการ คือ การบริหาร
จดัการน ้ าแบบมีส่วนร่วมในระบบนิเวศ 3 น ้ า แพรกหนามแดง โครงการชลประทานสมุทรสงคราม และกา้วสู่
อุทยานธรณีโลกดว้ยการมีส่วนร่วมของประชาชน จงัหวดัสตูล (Global Geoparks)   

ปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็ขของโครงการที่ได้รับรางวัล
ประเภทสัมฤทธิผลประชาชนมีส่วนร่วม 

(ส านกังานก.พ.ร.,2560) 
1. ผูน้ าให้ความส าคญัต่อกระบวนการมีส่วนร่วมและเป็นผูน้ าท่ี
ชุมชนไวว้างใน 
2. วิเคราะห์ผูม้ีส่วนไดเ้สียท่ีครอบคลุม 
3. ระดบัการมีส่วนร่วมของประชาชนอยูใ่นระดบัท่ีสูง 
4. ประชาชนมคีวามรู้เพียงพอต่อการเขา้ร่วมด าเนินโครงการ 
5. มีการจดัสรรทรัพยากรในการด าเนินโครงการท่ีเกิด
ประสิทธิภาพ 
6. ประชาชนสามารถรับรู้ขอ้มูลข่าวสารไดอ้ย่างเพียงพอ 
7. ความพร้อมดา้นบุคลากร 

 

ความส าเร็จของโครงการที่ได้รับรางวัลประเภท
สัมฤทธิผลประชาชนมีส่วนร่วม 
1. การบริหารจดัการน ้ าแบบมีส่วนร่วมในระบบ
นิเวศ 3 น ้า แพรกหนามแดง โครงการชลประทาน
สมุทรสงคราม 
2. ก้าวสู่อุทยานธรณีโลกด้วยการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน จงัหวดัสตูล (Global Geoparks) 
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4.2 ประชากรและตัวอย่าง 
ผูท่ี้ให้ขอ้มูลเก่ียวกบัการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมจากโครงการท่ีไดรั้บรางวลัประเภทสัมฤทธิผล

ประชาชนมีส่วนร่วมมีดงัน้ี 1) การบริหารจดัการน ้าแบบมีส่วนร่วมในระบบนิเวศ 3 น ้า แพรกหนามแดง โครงการ
ชลประทานสมุทรสงคราม ผูใ้ห้ขอ้มูล ไดแ้ก่ วิศวกรช านาญการ กองส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 1 คน 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ กลุ่มพฒันาระบบบริหาร 1 คน หัวหน้าฝ่ายส่งน ้ าและบ ารุงรักษาท่ี 1 
โครงการชลประทานสมุทรสงคราม 1 คน และประชาชนผูใ้ชน้ ้ าจ านวน 4 คน โดยแบ่งเป็นกลุ่มผูใ้ชน้ ้าฝ่ังตน้น ้า    
2 คน และกลุ่มผูใ้ชน้ ้ าฝ่ังปลายน ้ า 2 คน 2) กา้วสู่อุทยานธรณีโลกดว้ยการมีส่วนร่วมของประชาชน จงัหวดัสตูล 
(Global Geoparks) ผูใ้ห้ขอ้มูล ไดแ้ก่ ผูอ้  านวยการอุทยานธรณีสตูล 1 คน รองผูอ้  านวยการอุทยานธรณีโลกสตูล             
1 คนและผูใ้ห้ขอ้มูลกลุ่มวิสาหกิจชุมชนจ านวน 5 คน โดยแบ่งเป็นตวัแทนกลุ่มวิสาหกิจโฮมสเตย ์1 คน ตวัแทน
กลุ่มวิสาหกิจเกษตรกร 1 คน ตวัแทนกลุ่มวิสาหกิจน าเท่ียว 2 คน และตวัแทนกลุ่มวิสาหกิจปันหยาบาติก 1 คน 

4.3 เคร่ืองมือวิจัย 
ผูวิ้จยัใชเ้คร่ืองมือการสัมภาษณ์เชิงลึกแบบก่ึงโครงสร้าง (Semi-Structured Interview) ผา่นการตั้งค  าถาม

ท่ีมีลกัษณะปลายเปิด และสร้างขอ้ค าถามให้สอดคล้องกบักรอบแนวคิดจากการศึกษาเอกสาร บทความ และ
งานวิจัยท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น ประเด็นความพร้อมดา้นบุคลากร หน่วยงานมีการวางแผนดา้นบุคลากรอย่างไรเพื่อ
เตรียมพร้อมดา้นการเปิดโอกาสให้ประชาชนเขา้มามีส่วนร่วม เช่น อมรมทกัษะการท างานแบบมีส่วนร่วมและ
การบริหารความขดัแยง้ หรือประเด็นระดบัการมีส่วนร่วมของประชาชน หน่วยงานมีการเปิดโอกาสให้ประชาชน
และผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งไดเ้ขา้มาร่วมแสดงความเห็นหรือแลกเปล่ียนขอ้มูลบา้งหรือไม่ อย่างไร โดยผูวิ้จยัใช้วิธีการ
จดบนัทึกและการบนัทึกเสียงจากการสัมภาษณ์ไวแ้ลว้น ามาถอดความเพื่อใชเ้ป็นขอ้มูลในการตอบค าถามการวิจยั     

4.4 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
ผูวิ้จยัเก็บรวบรวมขอ้มูลเพื่อน ามาวิเคราะห์และตอบค าถามการวิจยัตามวตัถุประสงคข์องการวิจยั ผูวิ้จยั

ไดแ้บ่งการเก็บรวบรวมขอ้มูลออกเป็น 2 วิธีการ คือ 1) การเก็บรวบรวมขอ้มูลปฐมภูมิ (Primary Data) ดว้ยการ
สัมภาษณ์เชิงลึก (In Depth Interview) ซ่ึงใชค้  าถามแบบก่ึงโครงสร้าง (Semi-Structured Interview) โดยเลือกผูใ้ห้
ขอ้มูลส าคญัเป็นผูรั้บผิดชอบโครงการ ผูร่้วมด าเนินโครงการ และกลุ่มผูมี้ส่วนได้ส่วนเสียจากโครงการ และ                 
2) การเก็บรวบรวมข้อมูลทุ ติยภูมิ  (Secondary Data) เ ป็นการวิจัยด้วยเอกสาร (Documentary Research)                           
โดยการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งผา่นหนงัสือ เอกสาร บทความทางวิชาการ  วิทยานิพนธ์ และ
ส่ือจากอินเตอร์เน็ต 

4.5 การวิเคราะห์ข้อมูล  
ผูวิ้จยัท าการวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงคุณภาพ (Qualitative Data Analysis) โดยใชวิ้ธีการตรวจสอบแบบสาม

เส้า (Triangulation) โดยการตรวจสอบแบบสามเส้าดา้นขอ้มูล (Data Triangulation) เป็นการตรวจสอบขอ้มูลโดย
น าขอ้มูลทั้งในรูปแบบเอกสารและการสัมภาษณ์ ตรวจสอบว่าในการด าเนินการโครงการเดียวกนั ค าถามแบบ
เดียวกนั มีค าตอบที่ตรงกนัหรือสอดคลอ้งกนัหรือไม่ หรือสังเกตพฤติกรรมของผูใ้ห้สัมภาษณ์ว่ามีการให้ขอ้มูลท่ี
แสดงให้เห็นถึงการเขา้ไปมีส่วนร่วมในการด าเนินโครงการหรือไม่ เพื่อเป็นการยืนยนัความน่าเช่ือถือของขอ้มูล 
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5. ผลการวิจัย 
1. การบริหารจัดการน ้าแบบมีส่วนร่วมในระบบนิเวศ 3 น ้า แพรกหนามแดง โครงการชลประทาน

สมุทรสงคราม 
จากการลงพ้ืนท่ีเก็บรวบรวมขอ้มูลและจากการสัมภาษณ์ ผูใ้ห้สัมภาษณ์จ านวน 7 คน พบว่า ชุมชน

แพรกหนามแดง อ าเภออมัพวา จงัหวดัสมุทรสงคราม เป็นชุมชนท่ีมีความหลากหลายของระบบนิเวศธรรมชาติ
ประกอบดว้ยพ้ืนท่ีน ้ าจืด น ้ ากร่อย และน ้ าเค็ม แต่เน่ืองจากสภาพระบบนิเวศ 3 น ้ า ท าให้มีน ้ าเค็มหนุนเขา้มาใน
พ้ืนท่ีเกษตรกรรมซ่ึงส่งผลให้เกษตรกรไม่สามารถท านาปลูกข้าวได้ และเม่ือปัญหาน ้ าเค็มหนุนรุนแรงขึ้น 
ชาวบา้นในพ้ืนท่ีจึงไปร้องเรียนหน่วยงานราชการ กรมชลประทานจึงด าเนินการก่อสร้างประตูกั้นน ้ าจืด – น ้าเคม็
ขึ้นแต่ไม่สามารถแกไ้ขปัญหาดงักล่าวไดส้ าเร็จ เม่ือพ้ืนท่ีเกษตรกรรมฝ่ังน ้าจืดไดรั้บผลกระทบจากการมีน ้าเคม็รุก
ล ้ าเข้าไป และพ้ืนท่ีประมงฝ่ังน ้ าเค็มได้รับความเสียหายจากการท่ีมีน ้ าเสียปล่อยลงคลอง ส่งผลให้สัตว์น ้ าท่ี
เพาะเล้ียงไวต้ายเป็นจ านวนมาก ดว้ยเหตุน้ีท าให้การเปิด – ปิดประตูระบายน ้าน ามาซ่ึงปัญหาความขดัแยง้ของคน
ในพ้ืนท่ีและกรมชลประทานอย่างยาวนาน ทางกรมชลประทานจึงไดน้ าแนวคิดการส่งเสริมการมีส่วนร่วมเขา้มา
เพื่อแกไ้ขปัญหาความขดัแยง้ท่ีมีมายาวนาน โดยเปิดรับฟังความคิดเห็นเพ่ือร่วมกนัคิดคน้วิธีการบริหารจดัการน ้า
ร่วมกันในพ้ืนท่ี อันน ามาซ่ึงนวตักรรมบานประตูระบายน ้ าแบบหับเผย เกิดข้อตกลงการเปิด - ปิดประตูท่ี
สอดคลอ้งกบับริบทของพ้ืนท่ีและความตอ้งการของคนในชุมชน สามารถลดปัญหาความขดัแยง้ไดอ้ย่างต่อเน่ือง
และเป็นรูปธรรมท่ีเกิดขึ้นจากการมีส่วนร่วมของประชาชนอยา่งแทจ้ริง  

ส่วนส าคญัท่ีท าให้กระบวนการมีส่วนร่วมสัมฤทธิผลไดค้ือ ผู้น าท่ีให้ความส าคัญต่อกระบวนการมีส่วน
ร่วม ผูน้ าชุมชนท่ีเข็มแข็งต้องเป็นผูน้ าการเปล่ียนแปลง ไม่ยอมแพต้่ออุปสรรค มีวิสัยทัศน์ในการแก้ปัญหา
ร่วมกนั มีประสบการณ์และมีความเช่ียวชาญท่ีชาวบา้นชุมชนแพรกหนามแดงให้การยอมรับ การวิเคราะห์ผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียท่ีครอบคลุมส่งผลให้การมีส่วนร่วมเกิดขึ้ นได้และสามารถช่วยแก้ไขปัญหาของชุมชน                        
แพรกหนามแดงไดอ้ยา่งชดัเจน เน่ืองจากการตดัสินใจเปิด - ปิดบานประตูระบายน ้าแต่ละคร้ังจะส่งผลกระทบต่อ
ฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงเสมอ หากละเลยความส าคญัของฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงจะน ามาซ่ึงความขดัแยง้และเกิดผลกระทบที่สร้าง
ความเสียหายคร้ังใหญ่ตามมา นอกจากน้ี การมีส่วนร่วมของประชาชนอยู่ในระดับท่ีสูงเป็นปัจจยัท่ีส าคญัมากใน
การสร้างการมีส่วนร่วมให้เกิดผลส าเร็จ จากอดีตนั้นกลุ่มชาวบา้นพ้ืนท่ีแพรกหนามแดงและกรมชลประทาน
ท างานแบบแยกส่วนโดยไม่พูดคุยและรับฟังถึงปัญหาท่ีเกิดขึ้น ต่อมาเม่ือเกิดการท างานร่วมกันระหว่าง                        
กรมชลประทาน หน่วยงานในพ้ืนท่ี และกลุ่มชาวบา้นพ้ืนท่ีแพรกหนามแดง การแกปั้ญหาโดยการพูดคุยและ 
หาทางออกร่วมกนัเพื่อให้เกิดความเขา้ใจ เกิดความเห็นอกเห็นใจ และมองเห็นถึงปัญหาของกนั จึงสามารถหาทาง
ออกและแกไ้ขปัญหาไดส้ าเร็จ  

ประชาชนมีความรู้เพยีงพอต่อการเข้าร่วมด าเนินโครงการยงัส่งผลให้กระบวนการมีส่วนร่วมเกิดขึ้นได้
อย่างเป็นรูปธรรมย่ิงขึ้น ทางกลุ่มผูใ้ชน้ ้ าแพรกหนามแดงเป็นกลุ่มท่ีมีความรู้ความสามารถในเร่ืองพ้ืนท่ีมากอยู่
แลว้ แต่ยงัมีขอ้จ ากดัดา้นความรู้ทางเทคนิคการเปิด – ปิดบานประตูระบายน ้ าเฉพาะบริบทของพ้ืนท่ี ประชาชน
รับรู้ข้อมูลข่าวสารอย่างเพยีงพอก็มีความส าคญัต่อการมีส่วนร่วมท่ีสัมฤทธิผล กลุ่มชาวบา้นพ้ืนท่ีแพรกหนามแดง
เป็นกลุ่มท่ีเขม้แขง็มาก ทางกลุ่มมีการนดัพบปะพูดคุยกนัอย่างสม ่าเสมอจึงท าให้เวลามีขอ้มูลส่วนใดท่ีเพ่ิมเติมมา 
กลุ่มชาวบ้านจะสามารถกระจายข่าวสารผ่านกลุ่มไลน์ได้อย่างรวดเร็วและทั่วถึงกันหมด นอกจากน้ี ปัจจัย               
ความพร้อมด้านบุคลากรท่ีส่งผลต่อความส าเร็จในการมีส่วนร่วมของพ้ืนท่ีแพรกหนามแดงนั้นไม่เพียงแค่เป็น
บุคคลท่ีมีความรู้ความสามารถ เจา้หนา้ท่ีตอ้งรู้วิธีการใชท้กัษะของกระบวนการมีส่วนร่วมในการส่ือสารเพื่อสร้าง
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ความเข้าใจให้แก่กลุ่มชาวบ้านแทนวิธีการท างานในรูปแบบเดิมท่ีไม่สามารถตอบโจทย์ได้ อย่างไรก็ตาม 
เน่ืองจากโครงการชลประทานสมุทรสงครามมีบุคลากรฝ่ายส่งน ้าและบ ารุงรักษาเป็นเจา้หนา้ท่ีขา้ราชการเพียงคน
เดียว บุคลากรท่ีส่วนท่ีเหลือคือพนกังานราชการซ่ึงเขา้มาปฏิบติังานในระยะส้ันเท่านั้นจึงท าให้เกิดการสับเปล่ียน
บุคลากรอยู่ตลอด ขอ้จ ากดัของพ้ืนท่ีและการสร้างความสัมพนัธ์กบักลุ่มชาวบา้น จึงส่งผลให้เกิดอุปสรรคดา้น
ความพร้อมในการปฏิบติังานของบุคลากร การจัดสรรทรัพยากรในการด าเนินโครงการที่เกิดประสิทธิภาพท าให้
การมีส่วนร่วมเกิดขึ้น กรมชลประทานมีการจดัสรรงบประมาณส าหรับส่งเสริมการมีส่วนร่วมระหว่างกลุ่มผูใ้ช้
น ้ ากับหน่วยงานภาครัฐ โดยการจัดสรรงบประมาณในการจัดท าโครงการตามข้อเสนอของกลุ่มผูใ้ช้น ้ าเพ่ือ
ซ่อมแซมระบบชลประทานซ่ึงเป็นการให้บทบาทแก่ชาวบา้นผ่านการแสดงความตอ้งการและร่วมเสนอความ
คิดเห็นในท่ีประชุมร่วมว่าในแต่ละปีกลุ่มชาวบา้นมีความตอ้งการดา้นใดบา้ง ร่วมลงความเห็นว่าส่ิงใดเป็นเร่ืองท่ี
ตอ้งเร่งแกไ้ข โดยทางหน่วยงานจะอนุมติัล าดบัความส าคญัในการด าเนินกิจกรรมทั้งหมดตามมติของท่ีประชุม 
ซ่ึงมีตวัแทนท่ีชาวบา้นให้ความไวใ้จเขา้ร่วมการประชุมดงักล่าวทุกคร้ัง   

2. โครงการก้าวสู่อุทยานธรณีโลกด้วยการมีส่วนร่วมของประชาชน จังหวัดสตูล (Global Geoparks) 
จากการลงพ้ืนท่ีเก็บรวบรวมขอ้มูลและจากการสัมภาษณ์ ผูใ้ห้สัมภาษณ์จ านวน 7 คน พบว่า จงัหวดัสตูล

เป็นพ้ืนท่ีท่ีมีความโดดเด่นดา้นธรณีวิทยา วฒันธรรม โบราณสถานและนิเวศวิทยา มีแหล่งท่ีมีคุณค่ามากกว่า                  
28 แหล่งและแหล่งท่องเท่ียวประเภทอื่น ๆ มากกว่า 16 แหล่ง มีความโดดเด่นทั้งดา้นความหลากหลายของซาก 
ดึกด าบรรพ์สัตว์ทะเลท่ีค้นพบและความหลากหลายของชั้นหินยุคเก่าแก่ รวมทั้งสภาพภูมิประเทศหินปูนมี                
ความสวยงามระดบัโลก มีความส าคญัในดา้นการเช่ือมโยงวฒันธรรม โบราณสถาน วิถีชีวิตของชาวมานิ ชาวเล 
และความหลากหลายทางชีวภาพ ทุกภาคส่วนในจงัหวดัจึงเห็นชอบร่วมกนัในการด าเนินการจดัตั้งอุทยานธรณี
ของกรมทรัพยากรธรณีเม่ือปี พ.ศ. 2554 พฒันารูปแบบการท่องเท่ียวเชิงธรณีและพฒันาเศรษฐกิจชุมชนอย่าง
ย ัง่ยืน โดยมีเป้าหมายส าคญัร่วมกันของทุกภาคส่วนในการด าเนินงาน คือ การยกระดบัมาตรฐานการบริหาร
จดัการของอุทยานธรณีสู่ระดบัสากล ซ่ึงจากอุทยานธรณีสตูลมาเป็นอุทยานธรณีโลกของยูเนสโกน้ั้นเกิดจาก              
การท างานร่วมกนัภายใตแ้นวคิดจีโอพาร์คซ่ึงเป็นหน่ึงในหลกัการประเมินของยเูนสโก้  
 เช่นเดียวกับการบริหารจัดการน ้ าแบบมีส่วนร่วมในระบบนิเวศ 3 น ้ า แพรกหนามแดง โครงการ
ชลประทานสมุทรสงคราม ส่วนส าคญัท่ีท าให้กระบวนการมีส่วนร่วมสัมฤทธิผลไดค้ือ ผู้น าท่ีให้ความส าคัญ                 
ต่อกระบวนการมีส่วนร่วม เน่ืองจากพ้ืนท่ีจงัหวดัสตูลเดิมทีชาวบา้นส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรและท า    
การประมงเป็นหลกั การท่ีชุมชนจะมีการแปรเปล่ียนจากพ้ืนท่ีชุมชนกลายเป็นแหล่งเรียนรู้เพ่ือเปิดรับนกัท่องเท่ียว
เป็นเร่ืองใหม่ท่ีตอ้งใช้เวลาในการเปิดใจและยอมรับ การมีผูน้ าท่ีเขม้แข็งสามารถช่วยให้กลุ่มชาวบ้านเห็นถึง
ประโยชน์ท่ีสามารถเกิดขึ้นกบัชุมชนภายในอนาคต ยอมเปิดใจเรียนรู้ส่ิงใหม่ ๆ  เพ่ือใชใ้นการประกอบอาชีพเสริม 
และการเข้ารับการอบรบเร่ืองการให้บริการ การวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียท่ีครอบคลุมเป็นปัจจัยท่ีท าให้                 
การด าเนินงานส าเร็จ ชาวบา้นและชุมชนไดรั้บผลประโยชน์ทางตรงและทางออ้มจากการด าเนินงาน คือ การท่ี
ชาวบา้นในพ้ืนท่ีมีอาชีพเสริมและสร้างรายไดท่ี้เพ่ิมขึ้น ซ่ึงส่งผลให้ชาวบา้นเกิดความหวงแหนและตอ้งการท่ีจะ
อนุรักษท์รัพยากรในพ้ืนท่ีให้คงอยู่ตลอดไป นอกจากน้ี การมีส่วนร่วมของประชาชนอยู่ในระดับท่ีสูงเป็นปัจจยัท่ี
ส าคญัในการขบัเคล่ือนการท างานภายใตแ้นวคิดจีโอพาร์ค ภาครัฐท าหนา้ท่ีเป็นพ่ีเล้ียงคอยแนะน า ให้ความรู้ และ
ให้การช่วยเหลือเม่ือกลุ่มชาวบ้านต้องการ เช่น เดิมทีถ ้ าทะลุเป็นพ้ืนท่ีท่ีไม่มีใครให้ความสนใจ ต่อมาทาง                     
กรมทรัพยากรธรณีไดล้งพ้ืนท่ีกบัชาวบา้นไปส ารวจถ ้าทะลุแลว้พบเจอซากฟอสซิลของนอติลอยด์ (ปลาหมึก)             
แบรติโอพอต (หอย) โดยทางกรมทรัพยากรธรณีไดใ้ห้ความรู้แก่กลุ่มชาวบา้นเก่ียวกบัซากดึกด าบรรพเ์หล่าน้ี 
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หลงัจากนั้นชุมชนจึงมองเห็นโอกาสและร่วมกนัคิดพฒันากลายเป็นวิสาหกิจชุมชนจนเกิดเป็นแหล่งท่องเท่ียว 
และไดน้ าช่ือของซากฟอสซิลแบรติโอพอตมาตั้งเป็นช่ือขนมและสร้างความเป็นเอกลกัษณ์ของขนมในพ้ืนท่ี  
  ประชาชนมีความรู้และรับรู้ข้อมูลข่าวสารอย่างเพยีงพอเป็นเร่ืองจ าเป็นและเป็นส่ิงส าคญัท่ีช่วยยกระดบั
คุณภาพชีวิตของประชาชนในพ้ืนท่ีอีกดว้ย อยา่งไรก็ตาม เน่ืองจากจีโอพาร์คเป็นเร่ืองใหม่และประชากรในพ้ืนท่ีมี
จ านวนมาก อาจท าให้ไม่สามารถกระจายขอ้มูลได้อย่างทัว่ถึงและเท่าเท่ียมกันทุกคนได้อย่างทนัที เพ่ือสร้าง
ความรู้ความเขา้ใจให้กบัคนในพ้ืนท่ีว่าชาวบา้นจะไดรั้บประโยชน์จากจีโอพาร์คไดอ้ยา่งไร ทั้งน้ี โครงการประสบ
กบัปัญหาและอุปสรรคเร่ืองของความพร้อมด้านบุคลากรและการจัดสรรทรัพยากรในการด าเนินโครงการท่ีเกิด
ประสิทธิภาพ เน่ืองจากอุทยานธรณีสตูลไม่ไดเ้ป็นนิติบุคล แต่เป็นการท างานแบบบูรณาการ เป็นความร่วมมือกนั
ของทุกภาคส่วนจึงท าให้ไม่มีบุคลากรในการด าเนินงานท่ีชัดเจน ขอ้จ ากดัดา้นการบริหารจดัการบุคลากรของ
ภาครัฐท่ีมีการสลับสับเปล่ียนบุคลากรท่ีด ารงต าแหน่งในระยะส้ัน ท าให้การท างานติดขดัและไม่ต่อเน่ือง 
นอกจากน้ี การจดัสรรงบประมาณเพ่ือตอบสนองความตอ้งการของกลุ่มชาวบา้นยงัเก่ียวขอ้งกบัหลายหน่วยงาน 
เช่น องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน วิทยาลยัชุมชน  
 

6. อภิปรายผล  
 จากการวิเคราะห์ผลพบว่า ปัจจยัทุกตวัมีผลต่อความส าเร็จของการบริหารจดัการน ้ าแบบมีส่วนร่วมใน
ระบบนิเวศ 3 น ้ า แพรกหนามแดง โครงการชลประทานสมุทรสงคราม และโครงการกา้วสู่อุทยานธรณีโลกดว้ย
การมีส่วนร่วมของประชาชน จงัหวดัสตูล (Global Geoparks) ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นผูน้ า การวิเคราะห์ผูมี้ส่วนไดเ้สีย 
การมีส่วนร่วมของประชาชนในระดบัท่ีสูง ประชาชนมีความรู้ท่ีเพียงพอ ประชาชนมีการรับรู้ขอ้มูลข่าวสารท่ี
เพียงพอ ความพร้อมของบุคลากร รวมถึงการจดัสรรทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพลว้นมีส่วนช่วยในการผลกัดนั
ให้เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชนไดม้ากขึ้น ในส่วนของปัจจยัการมีส่วนร่วมของประชาชนในระดบัท่ีสูงนั้น
ส าคญัท่ีสุดในการขบัเคล่ือนโครงการให้บรรลุเป้าหมาย การมีส่วนร่วมของกรมชลประทาน การบริหารจดัการน ้ า
แบบมีส่วนร่วมในระบบนิเวศ 3 น ้า แพรกหนมแดง โครงการชลประทานสมุทรสงครามเร่ิมตน้จากปัญหาความ
ขดัแยง้ระหว่างประชาชนดว้ยกนัและประชาชนกบัภาครัฐ เน่ืองจากเป็นการท างานแบบแยกส่วนไม่มีการพูดคุย
ถึงปัญหาจึงไม่สามารถบริหารจดัการไดอ้ย่างถูกวิธีน ามาซ่ึงความขดัแยง้ ต่อมาหน่วยงานภาครัฐจึงปรับวิธีการ
ท างานโดยเร่ิมจากการเปิดให้ประชาชนเขา้มามีส่วนร่วมตั้งแต่การพูดคุยกนัเพ่ือให้เขา้ใจถึงปัญหาท่ีเกิดขึ้น และมี
การลงพ้ืนท่ีท าความเข้าใจในบริบทและขอ้จ ากัดของแต่ละฝ่าย จากนั้นภาครัฐและประชาชนได้การร่วมกนั
วางแผนแกไ้ขปัญหาและวิธีการบริหารจดัการน ้ า เกิดเป็นบานประตูระบายน ้าแบบหับเผย เป็นการท างานแบบมี
ส่วนร่วมท่ีสามารถแกปั้ญหาความขดัแยง้ท่ียาวนานกว่า 10 ปีไดส้ าเร็จ จะเห็นไดว่้าก่อนท่ีกระบวนการมีส่วนร่วม
จะเกิดขึ้นไดน้ั้น การเปิดใจเพ่ือสร้างความสัมพนัธ์ท่ีดีระหว่างภาครัฐกบัภาคประชาชนเป็นเร่ืองส าคญัอย่างย่ิง                
ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ (Speer, J., 2012) ท่ีบอกว่าภาครัฐควรมีกลไกการปรับปรุงเร่ืองความสัมพนัธ์ระหว่าง
ภาครัฐกบัประชาชน และเห็นไดช้ดัเจนว่าเม่ือความสัมพนัธ์ระหว่างสองภาคส่วนดีขึ้นแลว้ก่อให้เกิดกระบวนการ
มีส่วนร่วมท่ีสามารถแกปั้ญหาไดแ้ละส่งผลถึงความส าเร็จตามมา 

ในขณะท่ีการมีส่วนร่วมของโครงการก้าวสู่อุทยานธรณีโลกเร่ิมด้วยการมีส่วนร่วมของประชาชน 
จงัหวดัสตูล เกิดจากความร่วมมือหลายภาคส่วน โดยบทบาทหลกัคือประชาชนมีความตอ้งการพฒันาพ้ืนท่ีให้เกิด
เป็นแหล่งท่องเท่ียวและแหล่งเรียนรู้รวมถึงการยกระดบัคุณภาพชีวิตของประชาชนในพ้ืนท่ี โดยภาครัฐท าหนา้ท่ี
เป็นพ่ีเล้ียงสนับสนุนความคิดและความต้องการ มีการอบรมองค์ความรู้ให้เกิดการพฒันาต่อยอด กลายเป็น
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วิสาหกิจชุมชนท่ีหลากหลายสามารถสร้างอาชีพและการกระจายรายไดอ้ย่างทัว่ถึง ส่งผลให้ชุมชนเกิดความหวงแหน
และตอ้งการท่ีจะอนุรักษท์รัพยากรในพ้ืนท่ีให้คงอยู่อย่างย ัง่ยืน โดยความส าเร็จในพ้ืนท่ีสตูลเกิดจากภาคประชาชน
เป็นบทบาทส าคัญ ซ่ึง ส่ิงเหล่าน้ีสอดคล้องกับ (Putnam, R. D., 2000) ท่ีภาครัฐให้อ านาจหรือการเพ่ิมขีด
ความสามารถของชุมชนทอ้งถ่ิน โดยการท าหนา้ท่ีเพียงช่วยสนบัสนุนความคิดท่ีเกิดจากประชาชนในพ้ืนท่ีเท่านั้น 

อย่างไรก็ตาม พบว่าทั้ง 2 โครงการมีขอ้จ ากดัดา้นบุคลาการ คือ ดา้นการบริหารจดัการบุคลากรของภาครัฐ
ท่ีมีจ านวนเจา้หน้าท่ีไม่เพียงพอและการสลบัสับเปล่ียนบุคลากรท่ีท าหน้าท่ีในระยะส้ัน เน่ืองจากทั้ง 2 โครงการ
เป็นพ้ืนท่ีท่ีต้องใช้ระยะเวลาในการท าความเข้าใจถึงบริบทของพ้ืนท่ีอาจส่งผลให้เกิดการท างานร่วมกันท่ี                       
ไม่ต่อเน่ือง 
 

7. ข้อเสนอแนะ 
 7.1 ข้อเสนอแนะในการน าผลวิจัยไปใช้ 
 (1) ภาครัฐควรมีการจดัอบรมพฒันาความรู้ให้แก่บุคลากรและประชาชนในพ้ืนท่ีอย่างต่อเน่ืองและ
สม ่าเสมอ เน่ืองจากสภาพแวดลอ้มท่ีเปล่ียนแปลงอยู่ตลอดจึงตอ้งมีการพฒันาองคค์วามรู้ให้สอดคลอ้งกบับริบท
ในปัจจุบนั รวมถึงเป็นการส่งต่อขอ้มูลให้คนรุ่นหลงัเกิดการพฒันาต่อยอดอีกดว้ย 
 7.2 ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป 
 (1) ในการวิจยัคร้ังต่อไปควรมีการศึกษาในเชิงปริมาณ โดยศึกษาจากประชาชนในพ้ืนท่ีท่ีด าเนิน
โครงการและผูมี้ส่วนไดเ้สียในพ้ืนท่ีใกลเ้คียง เน่ืองจากการเก็บขอ้มูลพบว่าผลจากการด าเนินโครงการก่อให้เกิด
ผลกระทบเชิงบวกเป็นวงกวา้ง จึงควรมีการเก็บรวบรวมจากหลากหลายพ้ืนท่ีเพ่ือน ามาซ่ึงขอ้มูลท่ีครอบคลุม 
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บทคัดย่อ 
งานวิจยัมุ่งศึกษาขบวนการเคล่ือนไหวทางสังคมเพื่อเรียกร้องการจดัการท่ีดินในรูปแบบโฉนดชุมชนใน

ประเทศไทย เพื่อให้เขา้ใจ 1) ความเป็นมาของการจดัการท่ีดินรูปแบบโฉนดชุมชน 2)  บริบททางเศรษฐกิจ สังคม-
วฒันธรรม และการเมืองท่ีมีลต่อขบวนการเคล่ือนไหวทางสังคม 3) กลยุทธ์ท่ีใช ้และ 4) ผลท่ีเกิดขึ้นตามมาของ
การเคล่ือนไหว การวิจยัใชวิ้ธีการวิจยัเชิงคุณภาพโดยการรวบรวมเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งและการสัมภาษณ์เชิงลึกผูท่ี้
เก่ียวขอ้ง จ านวน 30 คน และท าการวิเคราะห์โดยเนน้ทศันะของผูมี้ส่วนร่วม 

โฉนดชุมชนเป็นการจดัการท่ีดินรูปแบบใหม่ท่ีท่ีเนน้กรรมสิทธ์ิร่วมของชุมชน งานวิจยัน้ีศึกษา 2 ชุมชน
ในภาคเหนือและ 2 ชุมชนในภาคอีสาน การจัดการท่ีดินรูปแบบโฉนดชุมชนถูกเสนอในฐานะหน่ึงในทาง
แกปั้ญหาท่ีดินโดยเครือข่ายปฏิรูปที่ดินแห่งประเทศไทยใน พ.ศ. 2550 งานวิจยัน้ีพบว่าการเคล่ือนไหวทางสังคม
ด้านท่ีดินเกิดขึ้ นระดับชุมชนมีการใช้กลยุทธ์ทั้ งแบบปกติและแบบขัดขวางท้าทายการเมืองปกติ ขณะท่ี                         
การเคล่ือนไหวระดบัประเทศและภูมิภาคปรากฏในรูปแบบของการชุมนุมเรียกร้องกดดนัรัฐบาล ในการพิจารณา
ปัจจยัของการเคล่ือนไหว ปัจจยัเชิงจิตวิทยาสังคมไม่เพียงพอต่อการสร้างความเคล่ือนไหวทางสังคม การระดม
ทรัพยากรและปัจจยัทางการเมือง ส่งผลต่อขบวนการเคล่ือนไหวทางสังคมและต่อความสามารถในการต่อรอง
ของขบวนการเคล่ือนไหวทางสังคม หากพิจารณาในเชิงผลท่ีเกิดขึ้น ขบวนการเคล่ือนไหวทางสังคมไดผ้ลลพัธ์ท่ี
เป็นรูปธรรมคือระเบียบส านกันายกรัฐมนตรีว่าดว้ยการจดัให้มีโฉนดชุมชน พ.ศ. 2553 รวมถึงประสบการณ์และ
การเรียนรู้แก่กลุ่มผูเ้ขา้ร่วมในการเคล่ือนไหว อย่างไรก็ตาม กระบวนการลงมือปฏิบติัมีความล่าชา้และยงัไม่ได้
ผลลพัธ์ท่ีเป็นรูปธรรมมากนกั 
 
ค าส าคัญ: ขบวนการเคล่ือนไหวทางสังคม; ปัญหาท่ีดิน; โฉนดชุมชน 
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ABSTRACT 
 This research focuses on studying social movement demanding for land reform in the form of 
community land titling in Thailand. It aims to understand 1) historical development of the community land titling, 
2) economic, socio-cultural, and political contexts affecting social movement, 3) tactics employed in the 
movement, and 4) consequences of the movement. The research employs qualitative data collection method 
combining documentary sources and in-depth interviews with 30 participants. The analysis emphasizes the 
significance of participants’ views. 
 Community land titling is a new form of land-use management which focused on the collective 
management and use of state-owned land by the community. This research studies two communities in the North 
and two communities in the Northeast. The CLT was proposed as one of the solutions by the Land Reform 
Network of Thailand in 2007. This research finds that the land movement at community level adopted both 
conventional and disruptive tactics. While the regional and national movements appear in the form of mass 
protests to pressure the government. The social-psychological factors alone were insufficient to generate powerful 
social movements. Resource mobilization and political factors had significant effects on the political movement 
and the negotiability of the movement. Regarding the consequences, the movement has resulted in the passage of 
the Regulation of the Prime Minister Office on the Issuance of Community Land Titling Deeds (2553 B.E.), and 
the participants’ experiences and knowledge. However, the implementation process is still slow, and has produced 
insignificant results. 
 
Keywords: Social Movement; Land Problem; Community Land Titling 
 

1. ความส าคัญและที่มาของปัญหาวิจัย 
 การเคล่ือนไหวของภาคประชาชนท่ีเก่ียวขอ้งกบัที่ดินมีความคึกคกัเป็นอยา่งมากภายหลงั พ.ศ. 2535 แต่
ก็มีประวติัศาสตร์ท่ีสามารถสืบยอ้นกลบัไปถึงการเคล่ือนไหวของสหพนัธ์ชาวนาชาวไร่แห่งประเทศไทยภายหลงั
เหตุการณ์ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2516 ก่อนท่ีสมาชิกของกลุ่มจะตกเป็นเป้าของการใชค้วามรุนแรงจากฝ่ายตรงขา้มและ
อ านาจรัฐ และถูกท าลายลงไปใน พ.ศ. 2519 หลงัจากนั้น การเคล่ือนไหวของชาวบา้นและภาคประชาชนไดเ้ร่ิม
ฟ้ืนตวักลบัมาอีกคร้ังหน่ึงในช่วงคร่ึงหลงัของทศวรรษ 2520 เพ่ือคดัคา้นการด าเนินการโครงการก่อสร้างขนาด
ใหญ่ของรัฐท่ีส่งผลกระทบอยา่งมหาศาลต่อระบบนิเวศและวิถีชีวิตความเป็นอยูข่องชาวบา้นในพ้ืนท่ี  
 อย่างไรก็ตาม จุดเปล่ียนท่ีส าคญัของการเคล่ือนไหวทางสังคมได้เกิดขึ้นเม่ือรัฐได้ด าเนินโครงการ
จดัสรรท่ีดินท ากินแก่ผูย้ากไร้ในพ้ืนท่ีป่าสงวนเส่ือมโทรม (คจก.) ซ่ึงมีเป้าหมายเพ่ือดึงเอาชาวบา้นออกจากพ้ืนท่ี
ป่าใน พ.ศ. 2534 เป็นท่ีน่าสนใจว่า ภายหลงัจากชยัชนะของการเคล่ือนไหวของภาคประชาชนในการต่อตา้น คจก. 
เครือข่ายภาคประชาชนท่ีร่วมต่อตา้นมิไดถู้กยุบเลิกไป แต่ไดพ้ฒันาไปเป็นเครือข่ายระดบัภูมิภาค เช่น เครือข่าย
เกษตรกรภาคเหนือ (คกน.) แนวร่วมเกษตรกรภาคเหนือ (นกน.) และสหพนัธ์เกษตรกรภาคเหนือ (สกน.) และ
สมชัชาเกษตรกรรายย่อยภาคอีสาน (สกย.อ.) เป็นตน้ และต่อมาเครือข่ายเหล่าน้ีไดร้วมตวักนัเป็นเครือข่ายของ
ขบวนการเคล่ือนไหวทางสังคมระดบัประเทศภายใตช่ื้อ “สมัชชาคนจน” ในช่วงปลายทศวรรษ 2530 ภายใต้
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รัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2540 ซ่ึงมีบทบญัญติัท่ีเก่ียวขอ้งกบัสิทธิเสรีภาพ การเคล่ือนไหวของเครือข่ายในแต่ละภูมิภาค
ตอ้งเผชิญกบัขอ้จ ากดัของการเคล่ือนไหวและอ านาจเจรจาต่อรองกบัรัฐ โดยเฉพาะภายหลงั พ.ศ. 2545 เป็นตน้ไป  
 ภายหลงัการรัฐประหาร 19 กนัยายน พ.ศ. 2549 เครือข่ายท่ีเคล่ือนไหวเร่ืองปัญหาท่ีดินรวมตวักนัภายใต้
ช่ือ “เครือข่ายปฏิรูปท่ีดินแห่งประเทศไทย” (คปท.)  โดยเคล่ือนไหวอย่างเป็นทางการคร้ังแรกวนัท่ี 31 ตุลาคม 
พ.ศ. 2549 และต่อมาในวนัท่ี 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2550 ไดเ้คล่ือนไหวภายใตช่ื้อ “เวทีปฏิรูปที่ดินเพื่อคนจนสร้าง
สังคมท่ีเป็นธรรม” ท่ีลานคนเมือง ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร โดย คปท. ไดเ้ชิญตวัแทนพรรคการเมืองซ่ึงก าลงั
รณรงคห์าเสียงเลือกตั้งเขา้ร่วมปราศรัยเสนอนโยบายการแกปั้ญหาท่ีดินท ามาหากินและท่ีอยู่อาศยัส าหรับคนจน 
ขณะท่ี คปท. เองก็ใช้โอกาสน้ีน าเสนอแนวคิดเร่ืองการจัดการท่ีดินรูปแบบโฉนดชุมชนต่อสาธารณชนด้วย                 
ซ่ึงข้อเสนอของ คปท. เร่ืองการจัดการท่ีดินรูปแบบโฉนดชุมชนน้ีถูกน ามาสร้างเป็นนโยบายและน าไปสู่                     
การปฏิบติัในสมยัรัฐบาลของนายอภิสิทธ์ิ เวชชาชีวะ ใน พ.ศ. 2551 และไดรั้บการด าเนินการต่อเน่ืองมาจนถึง
ปัจจุบนั 
 

2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

งานวิจยัน้ีเป็นการศึกษาการเคล่ือนไหวทางสังคมผ่านกรณีการปฏิรูปและจดัการท่ีดินรูปแบบโฉนด
ชุมชน โดยอาศยัทฤษฎีการเคล่ือนไหวทางสังคมเป็นกรอบความคิด โดยมีวตัถุประสงคค์ือ 

(1) ศึกษาความเป็นมาของการปฏิรูปและการจดัการท่ีดินในรูปแบบโฉนดชุมชนในประเทศไทย  
(2) บริบททางเศรษฐกิจ สังคม-วฒันธรรม และการเมืองท่ีมีผลต่อขบวนการเคล่ือนไหวทางสังคม 
(3) กลยทุธ์ของขบวนการเคล่ือนไหวทางสังคม 
(4) ผลท่ีเกิดขึ้นตามมาของการเคล่ือนไหวของขบวนการเคล่ือนไหวทางสังคม กรณีศึกษาการปฏิรูปและ

การจดัการท่ีดินในรูปแบบโฉนดชุมชนในประเทศไทย 
 

3. เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 3.1 แนวคิด ทฤษฎแีละงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 ในช่วงตน้ตศตวรรษท่ี 20 การศึกษาการเคล่ือนไหวทางสังคมให้ความส าคญักบัการอธิบายสาเหตุท่ีท า
ให้ปัจเจกบุคคลเขา้ร่วมในการเคล่ือนไหว ประกอบดว้ย ความคบัขอ้งใจระดบัปัจเจกบุคคล และความรู้สึกว่าตน
ถูกพรากสิทธ์ิ อนัเป็นผลจากความตึงเครียดเชิงโครงสร้าง (Jenkins, 1983, p. 528) ในเวลาต่อมา ทฤษฎีการระดม
ทรัพยากร  (Resource Mobilization Theory) ถูกสร้างขึ้ นและน ามาใช้ในการอธิบายขบวนการเคล่ือนไหว                       
ทางสังคม โดยเสนอทัศนะว่าการเคล่ือนไหวทางสังคมมิใช่เพียงการตอบสนองต่อความรู้สึกคบัข้องใจและ                 
ความไม่พอใจรูปแบบต่าง ๆ แต่เป็นการกระท าท่ีเป็นผลจากการระดมทรัพยากรเชิงวตัถุ อาทิ เวลา เงิน โครงสร้าง
เชิงองค์กรท่ีด ารงอยู่  และทักษะเชิงองค์กร (Hooge, 2011, p. 226) การกระท าของการเคล่ือนไหวเป็น                              
การตอบสนองอย่างเป็นเหตุเป็นผลท่ีปัจเจกชนไดค้  านวณตน้ทุนและผลตอบแทนท่ีจะไดรั้บจากการเคล่ือนไหว 
ซ่ึงจะช่วยเอาชนะปัญหาการโดยสารฟรี (free-ride) โดยท่ีเป้าหมายพ้ืนฐานของการเคล่ือนไหวถูกก าหนดโดย
ความขดัแยง้ของผลประโยชน์ท่ีถูกสร้างภายในความสัมพนัธ์เชิงอ านาจท่ีมีความเป็นสถาบนั (Klandermans, 
1984, p. 583; Jenkins, 1983, p. 528)  
 อย่างไรก็ตาม นักทฤษฎีการระดมทรัพยากรบางส่วนได้น าเสนอทฤษฎีกระบวนการทางการเมือง 
(Political Process Theory) ท่ีให้ความส าคญักบัการอธิบายปฏิสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัสาเหตุของการเคล่ือนไหวกบั
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บริบททางการเมืองและเศรษฐกิจ (Caren, 2007) หัวใจส าคญัของทฤษฎีน้ีก็คือ องค์กรเคล่ือนไหวทางสังคมจะ
ด าเนินการในลกัษณะตอบสนองต่อโอกาสท่ีถูกสร้างขึ้นโดยระบบการเมือง และการเคล่ือนไหวทางสังคมมี
แนวโน้มท่ีจะเกิดขึ้นไดก็้ต่อเม่ือหน้าต่างของโอกาส (window of opportunity) ได้เปิดออก ซ่ึงท าให้การเขา้ถึง
ระบบการเมืองเปิดกวา้งขึ้น (Hooge, 2011, p. 227; Smith and Fetner, 2007, p. 16) ขณะท่ีการขยายตวัหรือเส่ือมลง
ของขบวนการเคล่ือนไหวทางสังคมเป็นผลมาจากปัจจยัส าคญั 3 ประการ คือ 1) โอกาสทางการเมือง 2) ความเข้มแขง็
ขององค์กรท่ีมีแต่เดิม ท่ีด ารงอยู่ในหมู่ชุมชนท่ีมีความคับข้องใจ โดยองค์กรเคล่ือนไหวท่ีเข้มแข็งต้องมี
องคป์ระกอบส าคญั 4 ประการ คือ สมาชิก โครงสร้างของส่ิงจูงใจร่วม เครือข่ายของการตดัสินใจ และผูน้ าท่ีมีอิทธิพล
และทกัษะ และ 3) การปลดปล่อยเชิงการรับรู้ โดยคนท่ีเขา้ร่วมจะตอ้งรับรู้การขาดความชอบธรรมของระบบ
การเมืองท่ีด ารงอยู่ และความส าคญัของการมีส่วนร่วมในการเคล่ือนไหวทางสังคมต่อการเปล่ียนแปลงท่ีมี
ความหมาย (Caren, 2007; McAdam, 1999, pp. 44-46) 
 นอกเหนือจากปัจจยัเชิงองคก์รและปัจจยัเชิงโอกาสทางการเมืองแลว้ ความเป็นไปไดข้องความส าเร็จ
ของการเคล่ือนไหวทางสังคมยงัขึ้นอยู่กับปัจจัยเชิงแนวคิด (idea) ซ่ึงสามารถท าความเข้าใจผ่านแนวทาง
กระบวนการก าหนดกรอบความคิดร่วม (Framing Analysis Theory) ทฤษฎีน้ีอธิบายว่า “กรอบ” (frame) ท าหนา้ท่ี
เป็นตวัตีกรอบเพ่ือแยกส่ิงท่ีอยู่ภายในออกจากส่ิงท่ีอยู่ภายนอกกรอบ และยงัท าหน้าท่ีเป็นกลไกเช่ือมส่วนต่าง ๆ  
ท่ีแยกกนัให้เขา้ร่วมเขา้ดว้ยกนัเป็นชุดของความหมายและการแปลเหตุการณ์หรือส่ิงท่ีเกิดขึ้นและท าหน้าท่ีใน             
การจดัระบบประสบการณ์และช้ีน าการกระท า (Benford and Snow, 2000, p. 614) และเป็นส่ิงท่ีท าให้ความหมาย
ท่ีสัมพันธ์กับเหตุการณ์ กิจกรรม สถานท่ี และตัวแสดง มีสภาวะเป็นปัญหาท่ีต้องการทางออก ( Snow, 
Vliegenthart and Ketelaar, 2019, p. 393) ขณะเดียวกนั การเคล่ือนไหวทางสังคมไม่ใช่ส่ิงท่ีส่งผ่านความคิดและ
ความหมายท่ีเกิดขึ้นโดยอตัโนมติั แต่เป็นส่ิงท่ีตวัแสดงของการเคล่ือนไหวท าหน้าท่ีเป็นผูใ้ห้ความหมายเก่ียวขอ้ง
ในการผลิตและด ารงรักษาความหมายเพื่อผูท่ี้สนบัสนุนและผูสั้งเกตการณ์ (Benford and Snow, 2000, p. 614)  
 ขบวนการเคล่ือนไหวทางสังคมมีการปรับใช้ยุทธวิธีในการเคล่ือนไหว Sidney Tarrow ได้จัดแบ่ง
รูปแบบของยุทธวิธีท่ีใชใ้นการเคล่ือนไหวทางสังคมออกเป็น 3 รูปแบบใหญ่ ๆ คือ 1) รูปแบบตามช่องทางปกติ 
(conventional tactic) เป็นรูปแบบท่ีผูค้นส่วนใหญ่เคยชินและมีแนวโน้มท่ีชนชั้นน าให้การยอมรับและอาจให้            
การสนบัสนุน 2) รูปแบบขัดขวางท้าทายการเมืองปกติ (disruptive tactic) เป็นรูปแบบของยุทธวิธีท่ีใชเ้พื่อกดดนั 
โดยการสร้างความตกใจให้แก่ฝ่ายตรงข้ามและผู ้พบเห็นเหตุการณ์ และความกังวลให้แก่ชนชั้นน า และ                           
3) รูปแบบการใช้ความรุนแรง (violence) เป็นรูปแบบที่อาจน าไปสู่การบาดเจ็บและลม้ตาย ยทุธวิธีการเคล่ือนไหว
เม่ือถูกน าไปใช้แล้ว มีความเป็นพลวตั และสามารถเปล่ียนจากรูปแบบหน่ึงไปสู่อีกรูปแบบหน่ึง และกลุ่ม                       
ผูเ้คล่ือนไหวอาจผสมผสานการใชย้ทุธวิธีท่ีแตกต่างไปพร้อม ๆ กนั (Tarrow, 1994, pp. 110-116) 
 งานวิจยัเร่ือง การศึกษาเร่ืองแนวทางการจัดการทรัพยากรร่วม (ท่ีดิน) ในรูปแบบ “โฉนดชุมชน” เพื่อ
รักษาพื้นที่เกษตรกรรม ของบณัฑิต สุนทรวิกรานต์ (2559) มุ่งศึกษาการน านโยบายโฉนดชุมชนไปสู่การปฏิบติั
และผลของการน านโยบายไปสู่ปฏิบติักรณีชุมชนเกษตรกรคลองโยง ส่วนงานของธันภทัร โคตรสิงห์ (2556) 
เร่ือง การน านโยบายโฉนดชุมชนไปปฏิบัติ มุ่งศึกษากระบวนการน านโยบายไปสู่การปฏิบติั และเง่ือนไขท่ีมี
อิทธิพลต่อผลผลิตของนโยบายโฉนดชุมชนกรณีสหกรณ์บา้นคลองโยงและโฉนดชุมชนบา้นป่าซาง งานวิจยัเร่ือง 
การเมืองของการก าหนดนโยบายโฉนดชุมชน ของเพ่ิมศกัด์ิ จะเรียมพนัธ์ (2555) มุ่งศึกษาท่ีมาและขั้นตอนของ
กระบวนการก าหนดนโยบายชุมชน โดยเน้นบทบาทของตัวแสดงและปฏิสัมพนัธ์ระหว่างตัวแสดงภายใต้
กระบวนการก าหนดนโยบายโฉนดชุมชน ขณะท่ีงานวิจยัเร่ือง การสร้างฉันทามติเพือ่การถือครองที่ดินแบบโฉนด
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ชุมชนในท่ีดินกรรมสิทธ์ิส่วนบุคคล: กรณีศึกษาชุมชนคลองโยง จังหวัดนครปฐม ของปิยะนาถ วชิรบัณฑูร 
(2554) มุ่งศึกษากระบวนการท่ีท าให้ชุมชนไดรั้บโฉนดชุมชน เหตุผลของสมาชิกในการเลือกรูปแบบโฉนดชุมชน  

จะเห็นไดว่้างานศึกษาเหล่าน้ี บางส่วนศึกษากระบวนการก าหนดนโยบายโฉนดชุมชนในช่วงเร่ิมตน้
ของการเคล่ือนไหว ขณะท่ีงานส่วนใหญ่มุ่งศึกษาประเด็นการน านโยบายไปสู่การปฏิบัติ โดยเน้นท่ี ชุมชน                
คลองโยง ซ่ึงเป็นชุมชนแรกท่ีได้รับโฉนดชุมชนเป็นหลัก แต่ย ังขาดการ ศึกษาเจาะลึกในชุมชนอื่นท่ีมี                            
การเคล่ือนไหวทางสังคมอย่างเขม้ขน้ และขาดการศึกษากระบวนการน านโยบายไปปฏิบติัในระยะยาว ซ่ึงใน
กรณีหลงัท าให้ขาดการพิจารณาผลกระทบจากปัจจยัการเมืองต่อโอกาสความส าเร็จ โดยเฉพาะในการน านโยบาย
ไปปฏิบติั 
 

4. วิธีด าเนินการวิจัย  
4.1 แบบแผนการวิจัย  
งานวิจัยน้ีเป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพ มีเป้าหมายเพื่อให้เกิดความเข้าใจการเคล่ือนไหวทางสังคมผ่าน

มุมมองของผูมี้ส่วนร่วม (participants’ view) และการวิเคราะห์ผา่นทฤษฎีโดยอาศยัการสัมภาษณ์ผ่านชุดค าถามท่ี
ถูกก าหนดโดยทฤษฎีการเคล่ือนไหวทางสังคม (การระดมทรัพยากร กระบวนการทางการเมือง และกรอบ
ความคิดร่วม) 

4.2 ประชากรและตัวอย่าง 
งานวิจยัน้ีเลือกศึกษาพ้ืนท่ีภาคเหนือและภาคอีสาน แบ่งเป็นภาคเหนือ 2 ชุมชน คือ ชุมชนบา้นไร่ดง 

อ าเภอป่าซาง จงัหวดัล าพูน และชุมชนบา้นโป่ง อ าเภอสันทราย จงัหวดัเชียงใหม่ และภาคอีสาน 2 กลุ่มเครือข่าย 
คือ เครือข่ายชาวบา้นอนุรักษ์ลุ่มน ้ าเซิน อ าเภอคอนสาร จงัหวดัชัยภูมิ และเครือข่ายองค์กรชาวบา้นป่าดงลาน 
อ าเภอภูผาม่าน จงัหวดัขอนแก่น กลุ่มเป้าหมายคือตวับุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกบัการขบัเคล่ือนประเด็นโฉนดชุมชนจาก
ภาคเหนือและภาคอีสาน รวมถึงนกัวิชาการท่ีมีความเขา้ใจประเด็นดงักล่าว อาศยัการสุ่มตวัอย่างอาศยัการเลือก
แบบเฉพาะเจาะจงโดยพิจารณาจากการแสดงบทบาทน าท่ีโดดเด่นในขบวนการเคล่ือนไหว โดยก าหนดผูใ้ห้ขอ้มลู
ส าคญัจ านวน 30 คน แบ่งเป็น 1) กลุ่มแกนน าชุมชน พ้ืนท่ีละ 1 คน รวม 4 คน 2) เครือข่ายองคก์รชาวบา้น พ้ืนท่ี
ละ 5 คน รวม 20 คน 3) กลุ่มเครือข่ายประชาชนเพื่อสังคมท่ีเป็นธรรม (P-move) และเครือข่ายปฏิรูปท่ีดินแห่ง
ประเทศไทย จ านวน 3 คน และ 4) นกัวิชาการ จ านวน 3 คน  

4.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
ข้อมูลปฐมภูมิได้จากการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก และข้อมูลทุติยภูมิได้จากการเก็บข้อมูลเอกสาร               

โดยเคร่ืองมือในการเก็บขอ้มูลปฐมภูมิคือการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง โดยประเด็นสัมภาษณ์ตั้งขึ้นตามประเดน็
ย่อยจากทฤษฎีการเคล่ือนไหวทางสังคม ประเด็นเก่ียวกบับริบท และประเด็นเก่ียวกบัผลลพัธ์ในทศันะของผูใ้ห้
ขอ้มูล 

4.4 การวิเคราะห์ข้อมูล  
ขอ้มูลท่ีไดถู้กน ามาจดัหมวดหมู่ หาความสัมพนัธ์ระหว่างขอ้มูล จากนั้นจึงท าการวิเคราะห์ขอ้มูลโดย

ประสานรวมการวิเคราะห์กรอบทฤษฎีและค าตอบที่ไดจ้ากการสัมภาษณ์ 
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5. ผลการวิจัย 
 การวิเคราะห์ขอ้มูลจากการสัมภาษณ์ผูมี้ส่วนร่วมโดยตรงร่วมกบัขอ้มูลเอกสารพบว่า การเคล่ือนไหว
ทางสังคมเร่ืองท่ีดินเป็นผลมาจากความพยายามของกลุ่มทางสังคมท่ีตอ้งการเรียกร้องให้รัฐบาลและหน่วยงาน
ภาครัฐหันมาให้ความส าคญัอย่างจริงจงัและเร่งด่วนกบัการแกไ้ขปัญหาเก่ียวกบัท่ีดินท ากินและท่ีอยู่อาศยัของ
ประชาชนท่ีไดรั้บผลกระทบจากนโยบายของรัฐไทย นโยบายท่ีเน้นการรวมศูนยก์ารจดัการทรัพยากรท่ีดิน และ
การใชก้ารจดัการท่ีดินผ่านระบบกรรมสิทธ์ิเอกชน เม่ือรวมกบันโยบายดา้นเกษตรกรรมของรัฐท่ีให้ความส าคญั
กบักลุ่มผูผ้ลิตเกษตรอุตสาหกรรมมากกว่าเกษตรกรรายย่อย เป็นปัจจยัส าคญัท่ีท าให้เกิดปัญหาการหลุดมือของ
ท่ีดินของเกษตรกรรายยอ่ยและการกระจุกตวัของท่ีดินในมือนายทุนจ านวนนอ้ย ความเหล่ือมล ้าทางเศรษฐกิจและ
การถือครองท่ีดินเป็นเง่ือนไขพ้ืนฐานท่ีก่อให้เกิดความไม่พอใจและความคบัข้องใจให้กับชาวบ้านท่ีได้รับ
ผลกระทบจากปัญหาท่ีดิน 
 ชุมชนท่ีเลือกศึกษาในภาคเหนือและภาคอีสานมีพ้ืนฐานของปัญหาท่ีแตกต่างกนั ลกัษณะปัญหาของ
ชุมชนในภาคเหนือคือการขาดแคลนท่ีดินส าหรับการท ากินและอยูอ่าศยั ส่วนชุมชนในภาคอีสานเผชิญกบัปัญหา
การประกาศเขตป่าสงวนแห่งชาติและเขตอุทยานแห่งชาติทบัท่ีดินของชาวบา้น และถูกขบัไล่ออกจากพ้ืนท่ีโดย
เจา้หน้าท่ีของรัฐ ในภาคเหนือ ชาวบา้นบุกรุกเขา้ไปในท่ีดินรกร้างของเอกชนส่งผลให้เกิดความขดัแยง้ระหว่าง
ชาวบา้นท่ีกบัเจา้ของท่ีดิน ขณะท่ีเจา้หนา้ท่ีของรัฐเขา้มาเก่ียวขอ้งเม่ือมีการแจง้ความด าเนินคดีโดยเจา้ของท่ีดิน แต่
ไม่ใช่คู่ขดัแยง้โดยตรงกับชาวบ้าน ขณะในภาคอีสาน ความขดัแยง้เกิดขึ้นระหว่างเจา้หน้าท่ีของรัฐในฐานะ                          
ผูบ้งัคบัใชก้ฎหมายกบัชาวบา้นท่ีถูกกล่าวหาว่าบุกรุกเขตป่าสงวนแห่งชาติและเขตอุทยานแห่งชาติ กระบวนการ
แกไ้ขปัญหาเร่ืองท่ีดินจะมีความสลบัซบัซอ้นมากกว่าในกรณีท่ีเจา้หนา้ท่ีของรัฐเป็นคู่ขดัแยง้โดยตรงกบัชาวบา้น  
 เครือข่ายระดบัประเทศดา้นท่ีดินเร่ิมตน้การเคล่ือนไหวในปี พ.ศ. 2549 เม่ือมีการก่อตั้งเครือข่ายปฏิรูป
ท่ีดินแห่งประเทศไทย (คปท.) ซ่ึงไดด้ าเนินการชุมนุมใหญ่ในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2550 ก่อนหน้าการเลือกตั้ง
ทัว่ไปในเดือนธนัวาคม ช่วงเวลาท่ีมีการประกาศใชรั้ฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2550 และการจดัการ
เลือกตั้งคร้ังแรกภายใตรั้ฐธรรมนูญฉบบัใหม่น้ีเป็นช่วงเวลาท่ีหน้าต่างของโอกาสทางการเมืองเร่ิมเปิดส าหรับ               
การเคล่ือนไหวเรียกร้องเร่ืองท่ีดิน คปท. จึงใชโ้อกาสน้ีเสนอปัญหาดา้นท่ีดินให้แก่พรรคการเมืองท่ีก าลงัแข่งขนั
รณรงคห์าเสียงเลือกตั้งอยา่งเขม้ขน้ และเม่ือเกิดการเปล่ียนแปลงทางการเมืองใน พ.ศ. 2551 คปท. ไดเ้คล่ือนไหว
เพื่อทวงสัญญาจากพรรคประชาธิปัตยซ่ึ์งเคยให้สัญญาไวช่้วงการรณรงค์หาเสียงใน พ.ศ. 2550 รัฐบาลภายใต้              
การน าของพรรคประชาธิปัตยไ์ดบ้รรจุเร่ืองโฉนดชุมชนไวเ้ป็นส่วนหน่ึงของนโยบายของรัฐบาล ซ่ึงน าไปสู่                
การออกระเบียบส านกันายกรัฐมนตรีว่าดว้ยการจดัให้มีโฉนดชุมชน พ.ศ. 2553  

ผลการศึกษาพบว่า การเคล่ือนไหวทางสังคมทั้งระดับประเทศและภูมิภาคอาศยัยุทธวิธีในรูปของ                
การขดัขวางทา้ทายทางการเมืองผสมผสานกบัยทุธวิธีตามช่องทางปกติ เครือข่ายระดบัประเทศท าการเคล่ือนไหว
ในรูปของการชุมนุมในพ้ืนท่ีสาธารณะเพ่ือกดดนัรัฐบาล สร้างพ้ืนท่ีในส่ือมวลชน และส่ือสารปัญหาของกลุ่มไป
ยงัสังคมโดยรวมเพื่อสร้างความเขา้ใจและเรียกร้องการสนบัสนุนจากสังคม ขณะเดียวกนั เครือข่ายไดเ้ขา้ร่วมใน
กระบวนการแกไ้ขปัญหาในรูปของการเป็นสมาชิกคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ ท่ีแต่งตั้งโดย
รัฐบาลเพื่อพิจารณาและเสนอทางแกปั้ญหา ขณะท่ีในระดบัพ้ืนท่ี การเคล่ือนไหวในภาคเหนือปรากฏในรูปของ
การบุกเขา้พ้ืนท่ีทิ้งร้างไม่ใชป้ระโยชน์ ซ่ึงเป็นการใชยุ้ทธวิธีขดัขวางทา้ทายการเมืองแบบปกติ แน่นอนว่าการใช้
ยุทธวิธีน้ีมีความเส่ียงอยู่มาก เพราะเป็นการกระท าท่ีผิดกฎหมายและมีแนวโน้มท่ีจะเผชิญกบัการใชค้วามรุนแรง
ตอบโตโ้ดยรัฐและเจา้ของท่ีดิน แต่ชาวบา้นก็เห็นโอกาสของความส าเร็จจากประสบการณ์ของชุมชนอ่ืนก่อนหน้า 



การประชุมวิชาการระดบัชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลยัศรีปทุม ออนไลน์ คร้ังท่ี 16 ประจ าปี 2564 วนัท่ี 28 ตุลาคม 2564 

684 

ขณะท่ีการเคล่ือนไหวในภาคอีสานเร่ิมตน้จากยทุธวิธีแบบปกติ โดยชาวบา้นเรียกร้องการแกปั้ญหาผา่นหน่วยงาน
ของรัฐในพ้ืนท่ี แต่เม่ือกระบวนการล่าช้า จึงขยายปฏิบติัการไปสู่ยุทธวิธีขดัขวางทา้ทายการเมืองแบบปกติโดย 
การชุมนุมบริเวณหนา้หน่วยงานราชการในพ้ืนท่ีเพ่ือกดดนัและทวงถามความคืบหนา้ของการแกไ้ขปัญหา 

ประสบการณ์การต่อสู้ท่ียาวนานและการแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหว่างเครือข่ายการเคล่ือนไหวเก่ียวกบั
ท่ีดินส่งผลให้แกนน าและกลุ่มชาวบา้นในพ้ืนท่ีตระหนกัว่า การแกปั้ญหาดว้ยวิธีการปฏิรูปท่ีดินแบบเดิมท่ีเน้น
กรรมสิทธ์ิแบบปัจเจกไม่ใช่ทางออกท่ีย ัง่ยืน ดังนั้นจึงได้ประยุกต์แนวคิดเร่ืองท่ีดินหน้าหมู่เพ่ือใช้เสนอเป็น                
แนวทางการจัดการท่ีดินรูปแบบโฉนดชุมชน การท าเช่นน้ีเป็นยุทธวิธีการเคล่ือนไหวท่ีออกจากรูปแบบ                        
การขดัขวางทา้ทายการเมืองปกติ และเขา้สู่รูปแบบที่แกนน าเขา้ไปมีส่วนร่วมในกระบวนการแกไ้ขปัญหา โดยท่ี
รัฐบาลยอมรับขอ้เสนอการแก้ปัญหาและน าไปเป็นส่วนหน่ึงของนโยบายของรัฐบาล ขณะเดียวกันเครือข่าย                 
การเคล่ือนไหวได้ใช้วิธีสร้างกรอบความคิดร่วมเพื่อระดมการสนับสนุนทางการเมืองทั้งในระดับพ้ืนท่ีและ
ระดบัประเทศ ผา่นส่ือมวลชนหลกัอยา่ง Thai PBS และส่ือทางเลือกอยา่งส านกัข่าวประชาไท นอกจากน้ีการเสนอ
แนวคิดเร่ืองโฉนดชุมชนยงัสะทอ้นการประนีประนอมกบัแนวคิดเร่ืองกรรมสิทธ์ิเอกชนซ่ึงเป็นแนวคิดท่ีชนชั้นกลาง
ให้การยอมรับ 

ขั้นตอนการเคล่ือนไหวเร่ิมตน้จากการระดมความร่วมมือและการสนับสนุนจากสมาชิกภายในชุมชน
และเครือข่าย จากนั้นจึงแสวงหาการสนบัสนุนจากภายนอกผ่านส่ือมวลชน เพ่ือผลกัดนัให้ประเด็นปัญหาดา้น
ท่ีดินและขอ้เสนอโฉนดชุมชนกลายเป็นประเด็นสาธารณะ และจากนั้นจึงผลกัดนัขอ้เสนอเชิงนโยบายต่อรัฐบาล
เพื่อน าไปสู่การเปล่ียนแปลงในวงกวา้ง จากการศึกษาพบว่า แมว่้าขบวนการเคล่ือนไหวจะประสบความส าเร็จใน
การผลกัดนัขอ้เสนอเชิงนโยบายต่อรัฐบาล แต่ไม่ค่อยประสบความส าเร็จในการระดมการสนบัสนุนจากภายนอก
มากนัก โดยเฉพาะในแง่ของการสร้างความเขา้ใจและการสนบัสนุนจากสาธารณะ ส่วนในพ้ืนท่ีชุมชนท่ีศึกษา
พบว่า เครือข่ายองคก์รในพ้ืนท่ีประสบความส าเร็จในการระดมความร่วมมือและการสนบัสนุนจากสมาชิกภายใน
พ้ืนท่ี ส่วนหน่ึงเป็นเพราะสมาชิกตระหนกัว่าความส าเร็จของการต่อสู้แบบปัจเจกเป็นไปไดย้าก จึงให้ความส าคญั
ของการเข้าร่วมและการมีส่วนร่วมอย่างแข็งขันในเครือข่าย ขณะท่ีประสบการณ์การต่อสู้ผ่านเครือข่าย
ระดับประเทศให้ตัวอย่างของความส าเร็จในการเจรจาต่อรองกับรัฐบาล นอกจากน้ี สมาชิกยงัยอมรับในชุด               
ความเช่ือร่วมกนัว่าท่ีดินเป็นส่ิงท่ีมีความส าคญัต่อชีวิตของพวกเขา และการจดัการท่ีดินรูปแบบโฉนดชุมชนจะ
ช่วยแกปั้ญหาการขาดแคลนท่ีดินของชาวบา้นไดอ้ยา่งย ัง่ยืน 

ผูมี้ส่วนร่วมชุมนุมตระหนักว่าปัจจยัท่ีส่งผลต่อการระดมพลงัและแกปั้ญหาการโดยสารฟรี และช่วย
สร้างความไวเ้น้ือเช่ือใจระหว่างสมาชิกในชุมชนในระยะยาว ประกอบไปด้วย 1) รูปแบบการจัดองค์การ
เคล่ือนไหวในพ้ืนท่ีท่ีไม่สลบัซับซ้อนและเน้นความเท่าทียมกนัของสมาชิก 2) สมาชิกมีเป้าหมายร่วมกันและ
ความคาดหวงัจากความส าเร็จของการเคล่ือนไหว และ 3) การสร้างกติการ่วมกนัขององค์กรระดบัพ้ืนท่ีท่ีเน้น             
การมีส่วนร่วมในกิจกรรมของชุมชน นอกจากน้ี การเพ่ิมความเขม้แขง็และขีดความสามารถขององคก์รยงัเป็นผล
จากการสนบัสนุนและความช่วยเหลือจากภายนอก โดยเฉพาะจากองคก์รพฒันาเอกชนและเครือข่ายนกัวิชาการ
และนกักฎหมาย และเครือข่ายส่ือมวลชน คปท. ประสบความส าเร็จในการสร้างพ้ืนท่ีข่าวให้กบัการเคล่ือนไหว
เร่ืองโฉนดชุมชนผ่านเครือข่ายส่ือมวลชน อย่างไรก็ตาม ส่ือมวลชนกระแสหลกัไม่ให้ความสนใจต่อข่าวการ
เคล่ือนไหวของ คปท. มากนกั และในเวลาต่อมา ข่าวของ คปท. ยงัถูกกลบดว้ยข่าวการเคล่ือนไหวทางการเมือง 
ดงันั้นองคก์รเคล่ือนไหวระดบัภูมิภาคจึงตอ้งอาศยัการสร้างส่ือทางเลือก อาทิ ส านกัข่าวประชาธรรม และส านกัข่าว
ปฏิรูปที่ดินภาคอีสาน เพื่อส่ือสารกบัสมาชิกของแครือข่ายและสังคมในวงกวา้ง 
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แมว่้ารัฐบาลของอภิสิทธ์ิ เวชชาชีวะจะยอมรับขอ้เสนอของ คปท. โดยน าไปเป็นส่วนหน่ึงของนโยบาย
ของรัฐบาล และด าเนินการต่อโดยรัฐบาลของย่ิงลกัษณ์ ชินวตัร แต่ขั้นตอนของการน านโยบายไปสู่การปฏิบติัมี
ความคืบหน้าไม่มากนัก การขยายจ านวนของชุมชนท่ีไดรั้บการอนุมติัการด าเนินการแนวทางโฉนดชุมชนมี             
ความล่าชา้มาก ในดา้นหน่ึง ความล่าชา้เป็นผลมาจากขอ้จ ากดัทางกฎหมาย และขอ้จ ากดัดา้นก าลงัคนและอ านาจ
หน้าท่ีทางกฎหมาย ในอีกดา้นหน่ึง ปัญหาของการลงมือปฏิบติัเป็นผลมาจากการบริหารงานแบบกรมาธิปไตย 
(Departmentalism) ของระบบราชการไทย ซ่ึงส่งผลให้หน่วยงานของรัฐในพ้ืนท่ีปฏิบติังานตามอ านาจหนา้ท่ีตาม
กฎหมายโดยขึ้นตรงต่อหน่วยงานส่วนกลางระดบักรมเป็นหลกั ส่งผลให้หน่วยงานในพ้ืนท่ีมีการด าเนินการท่ี
แสดงการเพิกเฉยต่อมติคณะรัฐมนตรี ค าวินิจฉัยของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และขอ้เสนอของ
คณะกรรมการและคณะอนุกรรมการท่ีไดรั้บการแต่งตั้งจากคณะรัฐมนตรี 

โอกาสทางการเมืองของการเคล่ือนไหวเก่ียวกบัที่ดินได้หดแคบลงอีกคร้ังภายหลงัการรัฐประหาร พ.ศ. 
2557 ส่วนหน่ึงเป็นเพราะการสกดักั้นการเคล่ือนไหวทางการเมืองโดยกองทพั ขณะท่ีชาวบา้นในพ้ืนท่ีขดัแยง้ท่ีอยู่
ในเขตป่าสงวนแห่งชาติและเขตอุทยานแห่งชาติยงัไดรั้บผลกระทบจากนโยบายทวงคืนผืนป่าของคณะรักษา
ความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ (คสช.) และการออกนโยบายการจัดการท่ีดินตามแนวทางคณะกรรมการท่ีดิน
แห่งชาติ (คทช.) โดยอา้งอิงการใชแ้นวคิดการจดัการท่ีดินแปลงรวมเช่นเดียวกบัแนวทางโฉนดชุมชน ซ่ึงส่งผล
กระทบต่อความเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวของชุมชนต่าง ๆ ท่ีร่วมในเครือข่ายเคล่ือนไหวเก่ียวกบัที่ดิน  

ปัญหาความขัดแย้งทางการเมืองเหลือง-แดงส่งผลกระทบต่อความเป็นอันหน่ึงอันเดียวกันของ
ขบวนการเคล่ือนไหวทางสังคมของเครือข่ายและองคก์รเคล่ือนไหวทั้งระดบัประเทศและระดบัภูมิภาค ซ่ึงน าไปสู่
การยติุและการชะลอการเคล่ือนไหวของบางเครือข่ายระดบัภูมิภาค นอกจากน้ี ยงัปรากฏความแตกต่างของจุดยืน
ระหว่างกลุ่มท่ีมีทศันะว่าควรแยกการเคล่ือนไหวประเด็นปัญหาเก่ียวกบัท่ีดินและความเดือดร้อนของชาวบา้น
ออกจากประเด็นความขัดแยง้ทางการเมือง กับกลุ่มท่ีมีทัศนะไม่ยอมรับอ านาจของรัฐบาลท่ีไม่ได้มาจาก                       
การเลือกตั้งในการสถาปนากฎหมายท่ีจะแกปั้ญหาของประชาชน 

ผูท่ี้เก่ียวขอ้งกับการเคล่ือนไหวในพ้ืนท่ีมีทศันะว่า การเคล่ือนไหวทางสังคมมีความส าเร็จอย่างเป็น
รูปธรรม ได้แก่ การท าให้ประเด็นการจดัการท่ีดินรูปแบบโฉนดชุมชนกลายเป็นประเด็นทางการเมืองท่ีฝ่าย
การเมืองยอมรับความส าคญั และกลายเป็นส่วนหน่ึงของนโยบายของรัฐบาล แมว่้าในทางปฏิบติัแลว้ จะมีปัญหา
ในเร่ืองความล่าชา้ในขั้นตอนของการน านโยบายไปสู่การปฏิบติั นอกจากน้ี การเคล่ือนไหวยงัก่อให้เกิดผลลพัธ์
ในรูปของกระบวนการเรียนรู้และการแลกเปล่ียนความรู้ ซ่ึงช่วยให้สมาชิกมองเห็นปัญหาร่วมกนั และตระหนกั
ถึงความส าคญัของการลุกขึ้นจดัการกบัปัญหาของตนแทนท่ีจะรอพ่ึงพาการแกปั้ญหาโดยภาครัฐ  

อย่างไรก็ตาม แต่ละพ้ืนท่ีมีระดบัของความส าเร็จอย่างเป็นรูปธรรมแตกต่างกนั ชุมชนท่ีศึกษาในพ้ืนท่ี
ภาคเหนือได้รับการอนุมติัแล้วและอยู่ในกระบวนการจดัการท่ีดิน เพราะเป็นพ้ืนท่ีน าร่องของนโยบายโฉนด
ชุมชน และมีการจดัการภายในพ้ืนท่ีท่ีเขม้แข็งต่อเน่ือง สมาชิกของชุมชนตระหนกัถึงประโยชน์ท่ีเป็นรูปธรรม
ของท่ีดิน โดยเฉพาะผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ ส่ิงน้ีช่วยเสริมสร้างพลงัให้กบัการเคล่ือนไหวของเครือข่ายใน
พ้ืนท่ีเป็นอย่างดี ขณะท่ีชุมชนท่ีศึกษาในภาคอีสานตอ้งเผชิญกบัปัญหาความล่าชา้และการขาดความต่อเน่ืองของ
การด าเนินการเร่ืองการจดัการท่ีดินรูปแบบโฉนดชุมชน รวมทั้งตอ้งเผชิญกบัผลกระทบจากการใชม้าตรการทาง
กฎหมายโดยหน่วยงานของภาครัฐในพ้ืนท่ี แต่ชาวบา้นกลุ่มน้ีก็ยงัคงมีความเช่ือมัน่ต่อการเคล่ือนไหวทางสังคม 
เพรายงัคงตระหนกัถึงความส าคญัของท่ีดินในฐานะปัจจยัการผลิตท่ีจะช่วยให้พวกเขามีชีวิตความเป็นอยูท่ี่ดีขึ้น 
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6. อภิปรายผล  
 หากพิจารณาในเชิงทฤษฎีแล้ว การศึกษาน้ีแสดงให้เห็นว่าปัญหาเชิงโครงสร้างอนัเป็นผลมาจาก
นโยบายและยทุธศาสตร์การจดัการทรัพยากรของรัฐน าไปสู่การเกิดขึ้นของปัจจัยเชิงจิตวิทยา-สังคม คือ ความคบั
ขอ้งใจ ความรู้สึกถูกพรากสิทธ์ิ และความไม่พอใจ ซ่ึงเป็นเง่ือนไขส าคญัของการเคล่ือนไหวทางสังคม แมว่้า
ปัจจัยเหล่าน้ีเป็นเง่ือนไขส าคญัและจ าเป็นของการเกิดขึ้นของการเคล่ือนไหวทางสังคม แต่ก็ไม่เพียงพอท่ีจะ
น าไปสู่การรวมตวัเคล่ือนไหวและการเอาชนะสภาวะการโดยสารฟรี หากปราศจากปัจจยัทางการเมืองและองคก์ร
การเคล่ือนไหวทางสังคม 
 ในระยะส้ัน กระบวนการเปล่ียนสู่ประชาธิปไตยและรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2540 และ พ.ศ. 2550 เป็นปัจจัย
ทางการเมืองท่ีช่วยเปิดโอกาสทางการเมืองให้กบัการเคล่ือนไหวทางสังคม  ขณะท่ีสถานการณ์ทางการเมืองส่งผล
ต่อการเพ่ิมขึ้นหรือลดลงของโอกาสทางการเมือง ในระยะยาว ระบบการเมืองไทยอยู่ภายใตร้ะบอบเผด็จการ
ยาวนาน ส่งผลให้ระบบราชการมีการด าเนินการท่ีเป็นอิสระจากรัฐบาลท่ีมาจากการเลือกตั้ง ขณะเดียวกนั ระบบ
ราชการก็แองอาศยัโอกาสทางการเมือง โดยเฉพาะภายหลงัการรัฐประหาร ในการผลกัดนัระเบียบวาระดา้น                
การจดัการทรัพยากรธรรมชาติตามแนวทางของหน่วยงานภาครัฐแบบรวมศูนย ์ซ่ึงส่งผลกระทบต่อชาวบา้นใน
พ้ืนท่ี 
 ปัจจัยองค์กรการเคล่ือนไหวทางสังคมและสมาชิกท่ีเขา้ร่วมในการเคล่ือนไหวเป็นทรัพยากรส าคญัของ
การเคล่ือนไหวทางสังคม การตดัสินใจเขา้ร่วมของสมาชิกเป็นผลจากความเช่ือว่าการเคล่ือนไหวในฐานะของ  
การกระท าร่วมเป็นเคร่ืองมือส าคญัในแกไ้ขปัญหาผ่านการต่อรองกบัรัฐ เพื่อให้เขา้มาแกไ้ขปัญหา ขณะเดียวกนั  
ก็มีการขยายการเรียกร้องการแกไ้ขปัญหาต่อรัฐไปสู่การรณรงค์การตรากฎหมายท่ีจะน าไปสู่การแก้ไขปัญหา
เก่ียวกบัท่ีดิน นอกจากน้ี การแสวงหาการสนบัสนุนสามารถกระท าผ่านการระดมฉันทามติซ่ึงน าไปสู่การระดม
ผูค้นท่ีเข้าร่วมในการเคล่ือนไหวผ่านการระดมการกระท าผ่านการสร้างกรอบโครงความคิดร่วมในกลุ่มผูท่ี้
เคล่ือนไหวทั้งในระดบัพ้ืนท่ี เครือข่ายระดบัภูมิภาค และองคก์ร/เครือข่ายระดบัประเทศ และผ่านส่ือมวลชนไปสู่
สังคมในวงกวา้ง แต่ในกรณีการระดมการสนบัสนุนสาธารณะผา่นส่ือมวลชนมีผลส าเร็จค่อนขา้งจ ากดั  

นอกจากน้ี การจดัรูปแบบขององค์กรระดบัพ้ืนท่ีมีแบบหลวม ๆ ไม่สลบัซับซ้อน เน้นการมีส่วนร่วม
ของสมาชิกในการตดัสินใจและร่วมกิจกรรมท่ีมีความสัมพนัธ์ท่ีเท่าเทียมและเสมอภาค มีแกนน าท่ีมีศกัยภาพและ
บารมีมากพอ รวมถึงมีการสร้างกติกาท่ีสมาชิกยึดถือร่วมกนัอย่างเคร่งครัด สะทอ้นความส าคญัของปัจจยัเชิง
องค์กรเคล่ือนไหว การใช้ยุทธวิธีมีท้ังแบบปกติ และแบบขัดขวางท้าทายการเมืองแบบปกติ และผสมผสาน 
ขณะท่ีผูท่ี้เขา้ร่วมประเมินผลลพัธ์จากการเคล่ือนไหว ในเชิงบวก ว่าคือการสามารถสร้างการยอมรับจากรัฐบาล 
และสร้างกระบวนการเรียกรู้ให้กบัองคก์รเคล่ือนไหวทุกระดบั ส่วนในเชิงลบ คือ ชุมชนยงัมีจ านวนนอ้ยท่ีไดรั้บ
การอนุมัติพ้ืนท่ีโฉนดชุมชน โดยปัญหาหลกัอยู่ท่ีขั้นตอนการน านโยบายไปสู่การปฏิบัติทั้งด้านขอ้จ ากดัทาง
กฎหมายและบุคลากร รวมถึงปัญหาของระบบราชการไทยแบบรวมศูนยร์ะดบักรม  
 

7. ข้อเสนอแนะ  
 ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 
         งานวิจัยน้ีแสดงให้เห็นว่าปัจจัยเชิงองค์กร ปัจจัยทางการเมือง และการก าหนดกรอบแนวคิดร่วม                        
มีความส าคญัต่อความส าเร็จ-ลม้เหลวของการเคล่ือนไหวทางสังคม ขณะเดียวกนั งานช้ินน้ีแสดงให้เห็นบทบาท
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ของการต่อตา้นการเคล่ือนไหว (counter-movement) ว่าเป็นปัจจยัส าคญัท่ีฉุดร้ังความส าเร็จของการเคล่ือนไหว
ทางสังคม ซ่ึงถูกมองขา้มไปในการพิจารณาเร่ืองปฏิบติัการและการศึกษาเร่ืองขบวนการเคล่ือนไหวทางสังคม  

ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป 
             การศึกษาวิจยัคร้ังต่อไปควรหันมาให้ความสนใจเพ่ิมขึ้นต่อบทบาทของระบบราชการในฐานะตวัแสดง
ทางการเมืองท่ีมีบทบาทต่อตา้นการเคล่ือนไหวและเนน้การปกป้องผลประโยชน์ระดบักรมเป็นหลกั รวมถึงยงัฉก
ฉวยโอกาสทางการเมืองเม่ือเกิดการเปล่ียนแปลงทางการเมืองเพื่อผลกัดนัวาระทางกฎหมายของตน   
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บทคัดย่อ 
การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์ของการศึกษาดังน้ี  1) เพื่อศึกษาประสิทธิภาพในการด าเนินการ

ปราบปรามยาเสพติดของเจา้หนา้ท่ีต ารวจตระเวนชายแดนจงัหวดัปัตตานี   2) เพื่อศึกษาเปรียบเทียบทศันะของ
เจา้หน้าท่ีต ารวจต่อประสิทธิภาพในการด าเนินการปราบปรามยาเสพติดของเจา้หน้าท่ีต ารวจตระเวนชายแดน
จงัหวดัปัตตานีโดยจ าแนกตามกลุ่มบุคคลให้ขอ้มูล  3) เพื่อศึกษาปัญหา อุปสรรค และแนวทางในการด าเนินการ
ปราบปรามยาเสพติดของเจา้หน้าท่ีต ารวจตระเวนชายแดนจงัหวดัปัตตานี ประชากรท่ีใช้ในการศึกษาคร้ังน้ี 
ขา้ราชการต ารวจตระเวนชายแดนจังหวดัปัตตานีทุกระดับ จ านวน 258 นาย การศึกษาคร้ังน้ีเป็นการวิจัยเชิง
คุณภาพ เคร่ืองมือท่ีใช้ในการศึกษา แบบสัมภาษณ์  การวิเคราะห์ข้อมูล 1) ผูศึ้กษาได้น าแบบสัมภาษณ์มา
ตรวจสอบจ านวน แลว้จดัการระบบขอ้มูลใหอ้ยูใ่นรูปแบบท่ีเหมาะสม และอ่านขอ้มูลท่ีไดม้า เพ่ือให้เกิดความจ า 
มีการบนัทึกประกอบเพ่ือตั้งขอ้สังเกต 2) สรุปขอ้มูลไว ้เพ่ือให้เกิดความรวดเร็ว พร้อมท าการลงรหัสขอ้มูลว่า              
เป็นเชิงบรรยายหรือเชิงตีความ 3) เช่ือมโยงหาความสัมพนัธ์ของขอ้มูลต่างๆ จัดประเภท ความเหมือนและ                 
ความแตกต่างเพ่ือสร้างเป็นขอ้สรุป 

ผลการศึกษาพบว่า 
1. ประสิทธิภาพในการด าเนินการปราบปรามยาเสพติดของเจา้หนา้ท่ีต ารวจตระเวนชายแดนจงัหวดั

ปัตตานี ซ่ึงมีพ้ืนท่ี อาณาเขตท่ีกวา้งขวาง มีการคมนาคมท่ีสะดวกง่ายต่อการใชล้ าเลียงยาเสพติด  มีจ านวนผูเ้สพ
และผูค้า้เป็นจ านวนมาก ยากต่อการปราบปราม มีการสอดส่องดูแลไม่ทัว่ถึง บางพ้ืนท่ีมีเหตุการณ์ก่อความไม่สงบ
ของผูก่้อการร้าย มีความยากล าบากต่อการปฏิบติัหนา้ท่ีในแต่ละคร้ัง แต่การด าเนินการปราบปรามยาเสพติดของ

mailto:Vaiphot@tapee.ac.th
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เจา้หนา้ท่ีต ารวจตระเวนชายแดนจงัหวดัปัตตานี มีความมุ่งมัน่ สามารถเขา้ไปสืบสวน หาข่าวและจบักุม ขยายผล 
ผูก้ระท าความผิด ทั้งผูค้า้และผูเ้สพ ถึงตวับ่งการใหญ่ไดส้ าเร็จ ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล   

2. เปรียบเทียบทศันะของเจา้หนา้ท่ีต ารวจต่อประสิทธิภาพในการด าเนินการปราบปรามยาเสพติดของ
เจา้หนา้ท่ีต ารวจตระเวนชายแดนจงัหวดัปัตตานีโดยจ าแนกตามกลุ่มบุคคลให้ขอ้มูล ดงัน้ี 1) ผูบ้งัคบัการต ารวจ
ตระเวนชายแดนภาค 4 มีทศันะความคิดวา่ บางพ้ืนท่ีมีเหตุการณ์ก่อความไม่สงบของผูก่้อการร้าย และเป็นพ้ืนท่ี
ติดชายแดนไทย มาเลเซีย ซ่ึงเป็นพ้ืนท่ีภูเขาสูง  มีช่องทางธรรมชาติจึงง่ายต่อการล าเลียงยาเสพติดไปยงัประเทศ
เพื่อนบา้น จึงยากต่อการปราบปรามยาเสพติด 2)รองผูบ้งัคบัการต ารวจตระเวนชายแดนภาค 4 มีทศันะความคิดวา่ 
เป็นพ้ืนราบชายฝ่ังทะเล จึงง่ายต่อการล าเลียงยาเสพติดทางทะเลเพ่ือหลบหนีด่านตรวจของเจา้หนา้ท่ี 3) ขา้ราชการ
ต ารวจตระเวนชายแดนจังหวดัปัตตานี  มีทัศนะความคิดว่า ในการปฏิบัติหน้าท่ีของต ารวจตระเวนชายแดน                    
มีความเช่ียวชาญในออกลาดตระเวนในพ้ืนท่ีป่าและภูเขา จึงสามารถรู้ช่องทางการล าเลียงขนยาเสพติด และจบักมุ 
ขบวนการคา้ยาเสพติดไดส้ าเร็จ  

3. ปัญหา อุปสรรค และขอ้เสนอแนะในการป้องกนั และปราบปรามยาเสพติด คือ การเขา้ไปปราบปราม
ยาเสพติดผูก้ระท าความผิดในพ้ืนท่ีตอ้งใช้ความระมดัระวงัในการเขา้ไปสืบสวน หาข่าว ผูก้ระท าความผิด
เก่ียวขอ้งกบัยาเสพติด การแกไ้ขปัญหายาเสพติดยงัไม่มีความต่อเน่ือง ขาดก าลงัพล ขาดแรงสนบัสนุนดา้นวิชาการ
และงบประมาณ ระเบียบและแนวทางปฏิบติังานของหน่วยราชการไม่สอดคลอ้ง ขาดแนวร่วมท่ีมีความมุ่งมัน่ 
และตั้งใจจริงขาดความร่วมมือจากเจา้หนา้ท่ีท่ีเก่ียวขอ้งการสนบัสนุนจากภาครัฐและ ภาคเอกชนยงันอ้ย เคร่ืองมือ
ส่ือสารท่ีไม่ทนัสมยั   

4. การด าเนินการกบัปัญหาอุปสรรค รู้จกัการวางแผนก่อนออกไปปฏิบติัหนา้ท่ีทุกคร้ัง ควบคุม ดูแล ติดตาม 
การแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างต่อเน่ือง หางบประมาณสนับสนุน และศึกษาระเบียบแนวทางปฏิบัติใน                          
การปราบปรามยาเสพติด ให้มีความเขา้ใจถ่องแทแ้ละถูกตอ้ง แนวโน้มของปัญหาอุปสรรค มียาเสพติดก าลงั
ระบาดอย่างหนักในทุกพ้ืนท่ีส่วนมากเป็นแนวภูเขา ง่ายแก่การล าเลียงยาเสพติด เอามาหลบซ่อนเพ่ือหลบตา
เจา้หนา้ท่ี   

 
ค าส าคญั  ประสิทธิภาพ,การปราบปราม,ยาเสพติด, เจา้หนา้ท่ีต ารวจตระเวนชายแดน  
 

ABSTRACT 
 The objectives of the study are as follows. 1) To study the effectiveness of drug suppression operations 
of Pattani border patrol police officers :2) To compare the police officers' views on the effectiveness of drug 
suppression operations of Pattani border patrol police officers. classified by the  personal information :3) To study 
the problems, obstacles and guidelines for drug suppression operations of Pattani border patrol police officers.  
The population used in this study 258 officers of Pattani border patrol police at all levels  This study was a 
qualitative research.educational   tools interview form data analysis 1) The researcher brought the interview form 
to check the number. and manage the information system in an appropriate format and read the information 
obtained to make a memory There is a record for observation. 2) Summarize the information. to achieve speed 
and coding the data as descriptive or interpretive; 3) Linking and locating the relationships of various data, 
categorizing them, similarities and differences to form a conclusion. 
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 The results showed that  
 1. The effectiveness of the drug suppression operation of Pattani border patrol police officers  which 
has space expansive territory  There is a convenient transportation that is easy to use to transport drugs. There are 
a large number of addicts and traders. difficult to suppress There is insufficient surveillance. Some areas have 
experienced terrorist insurgency. There is difficulty in performing duties each time. But the drug suppression 
operations of Pattani border patrol police officers be determined able to investigate find news and arrest Amplify 
the offender both traders and consumers reached the big indicator successfully. efficiently and effectively 
 2. Comparison of the opinions of police officers on the effectiveness of drug suppression operations of 
Pattani border patrol police officers. Classified by group of persons providing information as follows:                                   
1) Commander-in-Chief of the Border Patrol Police Region 4 have a view that Some areas have experienced 
terrorist insurgency. And is an area adjacent to the Thai-Malaysian border, which is a high mountain area. There 
are natural channels, so it is easy to transport drugs to neighboring countries. Therefore, it is difficult to suppress 
drugs. 2) Deputy Commander of the Border Patrol Police Region 4 have a view that  It is a coastal plain. 
Therefore, it is easy to transport drugs by sea to escape the police checkpoints. 3) Pattani border patrol police 
officers have a view that in the performance of the duties of the border patrol police Specializes in patrolling in 
forest and mountain areas. Thus, it was able to know the channel for transporting drugs and successfully arrest 
the drug trafficking process.  
 3. Problems, obstacles and recommendations for prevention and drug suppression is to suppress 
narcotics offenders in the area must be careful when investigating Find news on drug-related offenders. There is 
no continuity in solving the drug problem. lack of strength Lack of academic support and budget  Regulations 
and operational guidelines of government agencies are inconsistent. Lack of a committed coalition and genuinely 
lacking cooperation from relevant officials, government support and The private sector is still less Outdated 
communication tools 
 4. Actions to deal with obstacles  Know how to plan before going out on duty every time control, care, 
follow Continually solving the drug problem find a support budget and study the rules and guidelines for drug 
suppression to have a thorough and accurate understanding The trend of obstacles Drugs are spreading heavily in 
all areas, mostly in the mountains. Easy to transport drugs Take it and hide it to avoid the eyes of the officers. 
 
Keyword:  efficiency, suppression, drugs, border patrol officers 
 

1.  ความส าคัญและทีม่าของปัญหาวจัิย 
ปัญหายาเสพติดของประเทศในปัจจุบนัจดัไดว้า่อยูใ่นขั้นวิกฤต โดยสถานการณ์การแพร่ระบาดของยา

เสพติดไดท้วคีวามรุนแรงข้ึนอยา่งรวดเร็ว เพราะมีการผลิตยาเสพติดทั้งภายในประเทศ และมีการลกัลอบน าเขา้มา
จากต่างประเทศมากมายหลายชนิด เช่น เฮโรอีน ยาบา้ ยาอี ถึงแมเ้จา้หนา้ท่ีจะไดป้ราบปรามจบักุมการคา้ยาเสพ
ติดอยา่งเขม้งวดและจริงจงั แต่ก็ไม่ท าให้การแพร่ระบาดของยาเสพติดลดลงเลยแต่กลบัท าให้ผูผ้ลิตไดพ้ฒันายา
เสพติดให้ออกฤทธ์ิไดแ้รงข้ึนและการตรวจพบสารเสพติดในตวัผูเ้สพไดย้ากข้ึน ท าให้เจา้หน้าท่ีจบักุมไดย้าก
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ยิ่งข้ึน จนท าให้การป้องกันและปราบปรามยาเสพติดไม่สัมฤทธ์ิผล ปัจจุบนัสถานการณ์ปัญหายาเสพติดเป็น
ปัญหาใหญ่ระดบัชาติ มีทั้งผูเ้สพ ผูจ้  าหน่าย ผูผ้ลิตทั้งภายในและภายนอกประเทศ ซ่ึงจะเห็นไดจ้ากคดียาเสพติดท่ี
เพ่ิมสูงข้ึนอย่างต่อเน่ือง เป็นภาระต่องานดา้นกระบวนการยุติธรรมทั้งระบบตั้งแต่ในระดบัต ารวจ อยัการ ศาล 
ราชทณัฑ ์และ การคุมประพฤติ น าไปสู่การปรับปรุงกฎหมาย การขยายงาน ขยายอตัราก าลงั การขอผลตอบแทน
ท่ีเพ่ิม สูงข้ึน และท าให้การด าเนินคดีดา้นอ่ืน ๆ เกิดความล่าช้า  นอกจากนั้นยงัก่อให้เกิดอาชญากรรม อย่าง
ต่อเน่ือง ตั้งแต่การเขา้ไปเก่ียวขอ้งกบัแหล่งอบายมุข การลกัเล็กขโมยนอ้ย การประทุษร้ายต่อชีวิต และทรัพยสิ์น 
การพนันและอาชญากรรมต่าง ๆ ส่งผลกระทบต่อการพฒันาประเทศของรัฐบาล และเอกชนท่ีต้องทุ่มเท
งบประมาณจ านวนมากเพื่อใชใ้นการป้องกนัและปราบปราม ยาเสพติด โดยเฉพาะอยา่งยิ่งในยคุเศรษฐกิจใหม่ท่ี
ตอ้งการความรู้และพลงัปัญญา เป็นรากฐานการพฒันาประเทศ ดังนั้นปัญหายาเสพติดจึงเป็นปัญหาท่ีส่งผล
กระทบต่อความมัน่คง ความปลอดภยัของชาติและสังคมโดยรวม ซ่ึงเป็นอุปสรรคส าคญัในการพฒันาประเทศ 
ประเทศไทยเป็นประเทศหน่ึงในโลกท่ีมีมิติแห่งปัญหายาเสพติด 4 ลกัษณะ ไดแ้ก่ 1) เป็นแหล่งผลิตยาเสพติด                                    
2) เป็นพ้ืนท่ีการคา้ยาเสพติด 3) เป็นทางผ่านของยาเสพติด และ 4) มีการแพร่ระบาดของยาเสพติด (ไชยยา                       
รุจจนเวท และคณะ, 2556) 

จากสภาพปัญหาดงักล่าว ไดส่้งผลกระทบอยา่งรุนแรงต่อความเจริญกา้วหนา้ของประเทศเป็นอยา่งยิ่ง 
โดยเฉพาะปัญหาทางดา้นเศรษฐกิจและสังคมท่ีนบัจะทวีความรุนแรงยิ่งข้ึน ซ่ึงผูติ้ดยาเสพติดจ านวนมากจะเป็น               
ผูก่้อคดีอุกฉกรรจ์ นอกจากน้ียงัก่อให้เกิดปัญหาอาชญากรขา้มชาติและปัญหาความมั่นคงแห่งชาติอีกด้วย                    
หากปล่อยไวใ้หเ้น่ินชา้จะก่อใหเ้กิดวิกฤตการณ์ทางสงัคมอยา่งรุนแรงจนไม่สามารถแกไ้ขได ้ เพราะปัญหายาเสพติด
มิใช่เร่ืองท่ีจะสามารถควบคุมให้อยูใ่นวงจ ากดัได ้อีกต่อไป แต่กลบัจะเป็นปัญหาระดบัชาติท่ีลุกลามอยา่งไม่จบ
ส้ิน ดงันั้นจึงเห็นสมควรท่ีทุกฝ่ายควรใหค้วามส าคญักบัปัญหาดงักล่าว พร้อมทั้งหามาตรการในการป้องกนัและ
ปราบปรามยาเสพติดใหบ้รรลุผลอยา่งจริงจงั การแพร่ระบาดของยาเสพติดเกิดข้ึนทัว่ทุกจงัหวดัของประเทศไทย 
การแกปั้ญหายาเสพติด จ าเป็นตอ้งเขา้ใจสาเหตุ และกลไกการเกิดปัญหา เพ่ือท่ีจะได ้หาทางแกไ้ขไดค้รบวงจร
มิใช่ไปเน้นท่ีจุดใดจุดหน่ึงเท่านั้น ปัญหายาเสพติดเป็นเร่ืองท่ีสลบัซับซ้อน มีความเก่ียวขอ้งทั้งดา้นชีววิทยา 
สุขภาพจิต อาชญากรรม การเมือง เศรษฐกิจและสงัคม รัฐบาลก าหนดแนวทางการแกไ้ขปัญหาการแพร่ระบาดยา
เสพติดแบบบูรณาการระดับพ้ืนท่ี เพ่ือลดระดับปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดในหมู่บ้าน/ชุมชนให้
ปรากฏผลอยา่งชดัเจน เป็นรูปธรรม รวมถึงสร้างความเช่ือมัน่ใหก้บัประชาชนต่อการด าเนินการป้องกนัและแกไ้ข
ปัญหายาเสพติดของภาครัฐ 

จากขอ้มูลศูนยป์ระชาสัมพนัธ์กองอ านวยการรักษาความมัน่คงภายในภาค 4 ส่วนหนา้ ระบุวา่ยาเสพติด 
ท่ีนิยมใช้กันของกลุ่มวยัรุ่นในจงัหวดัชายแดนภาคใตม้ากท่ีสุด คือ ใบกระท่อม รองลงมา คือ ยาบ้า สาเหตุท่ี                  
ใบกระท่อมเป็นยาเสพติดท่ีมีการแพร่ระบาดสูงมาก เน่ืองจากมีการลกัลอบน าเขา้จ านวนมากตามความตอ้งการ 
ของกลุ่มผูเ้สพ และจากราคาของใบกระท่อมท่ีมีการจ าหน่ายในราคาค่อนขา้งสูง มองกันว่าจะสามารถสร้าง                
ความร่าํรวยให้กบักลุ่มผูค้า้เป็นอยา่งมาก จากสถิติของส านกังานป้องกนัและปราบปรามยาเสพติดภาค 9 รวมทั้ง
หน่วยงานของต ารวจท้องท่ีและทหาร พบว่า การจับกุมคดียาเสพติดในพ้ืนท่ี 3 จังหวดัชายแดนภาคใต้ และ                      
4 อ าเภอของจังหวดัสงขลา คือ เทพา นาทวี  จะนะ และสะบ้ายอ้ย แต่ละปีมีการจับกุมยาเสพติด เพ่ิมสูงข้ึน 
ท่ามกลางสถานการณ์การก่อเหตุรุนแรงนั้น ขบวนการคา้ยาเสพติดมีส่วนในการสร้างสถานการณ์ เพื่อเบ่ียงเบน
เจา้หนา้ท่ีรัฐ (วจิรา ชุติกชุษณพงศ์, 2553) 
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นอกจากน้ีผลจากการตรวจปัสสาวะผูเ้ขา้รับการตรวจ เลือกทหารกองเกินเขา้ประจ าการประจ าปี 2560 
ของ 3 จงัหวดัชายแดนภาคใตพ้บวา่ ร้อยละ 30 มีสารเสพติด ในร่างกาย ในขณะท่ีภูมิภาคอ่ืนพบเพียงร้อยละ 10 
จากขอ้มูลดงักล่าวสะทอ้นให้เห็นถึงสถานการณ์ยาเสพติด ในพ้ืนท่ี 3 จงัหวดัชายแดนภาคใตท่ี้ค่อนขา้งแย่เม่ือ
เทียบกบัภูมิภาคอ่ืนในประเทศไทย (กรุงเทพธุรกิจ, 2560) 

จากเหตุดงักล่าวผูศึ้กษา ตอ้งการศึกษาถึงประสิทธิภาพในการด าเนินการปราบปรามยาเสพติด ปัญหา
และอุปสรรค ในการด าเนินงานดา้นการป้องกนัและปราบปรามยาเสพติด แนวโนม้และการน านโยบายไปใชข้อง
ต ารวจตระเวนชายแดนจงัหวดัปัตตานี  เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุด กับประชาชน และเพ่ือใช้แกไ้ขปรับปรุง                 
การปฏิบติัหนา้ท่ีของเจา้หนา้ท่ีต ารวจตระเวนชายแดนจงัหวดัปัตตานีใหเ้ป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ  

 

2. วตัถุประสงค์ของการวจัิย 
(1) เพื่อศึกษาประสิทธิภาพในการด าเนินการปราบปรามยาเสพติดของเจา้หนา้ท่ีต ารวจตระเวนชายแดน

จงัหวดัปัตตานี 
(2) เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบทศันะของเจา้หน้าท่ีต ารวจต่อประสิทธิภาพในการด าเนินการปราบปราม                

ยาเสพติดของเจา้หนา้ท่ีต ารวจตระเวนชายแดนจงัหวดัปัตตานีโดยจ าแนกตามกลุ่มบุคคลใหข้อ้มูล 
(3) เพื่อศึกษาปัญหา อุปสรรค และแนวทางในการด าเนินการปราบปรามยาเสพติดของเจา้หนา้ท่ีต ารวจ

ตระเวนชายแดนจงัหวดัปัตตานี 
 

3. เอกสารและงานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 
3.1 การศึกษาในคร้ังน้ี ใชแ้นวคิด หลกัการท่ีเก่ียวกบัประสิทธิภาพ  แนวคิด หลกัการท่ีเก่ียวกบัปัญหา               

ยาเสพติด และแนวทางการป้องกนัและปราบปรามปัญหายาเสพติดในสงัคมไทย  
3.2 กรอบแนวคิดในการวจิยั 
 

ตวัแปรต้น                                                                                ตวัแปรตาม 
 
                                                                                       
 
 

 
 

 
 
 
 

แผนภาพที ่1 กรอบแนวคิดในการวจิยั 
 
 

กลุ่มบุคคลให้ข้อมูล 
1. ต าแหน่ง 
2.  ระดบัการศึกษา 
3.  ประสบการณ์ท างาน 
 

                                             
ตัวแปรตาม 

ประสิทธิภาพการในปราบปรามยาเสพติดของต ารวจตระเวน
ชายแดนจังหวัดปัตตานี 
ประกอบดว้ย  
1.ประสิทธิภาพในการด าเนินการปราบปรามยาเสพติดของ
เจา้หนา้ท่ีต ารวจตระเวนชายแดนจงัหวดัปัตตานี 
2.ปัญหาอุปสรรคในการด าเนินการปราบปราม 
3.การด าเนินการกบัปัญหาอุปสรรค 
4.แนวโนม้ของปัญหาอุปสรรค 
5.แผนด าเนินการกบัปัญหาอุปสรรค 
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4. วธีิด าเนินการวจัิย  
      4.1 แบบแผนการวจิยั  

การวิจัยคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษา ประสิทธิภาพในการด าเนินการปราบปรามยาเสพติดของ
เจ้าหน้าท่ีต ารวจตระเวนชายแดนจังหวดัปัตตานี เปรียบเทียบทัศนะของเจ้าหน้าท่ีต ารวจต่อประสิทธิภาพใน                  
การด าเนินการปราบปรามยาเสพติดของเจา้หนา้ท่ีต ารวจตระเวนชายแดนจงัหวดัปัตตานีโดยจ าแนกตามกลุ่มบุคคล
ให้ขอ้มูล และศึกษาปัญหา อุปสรรค และแนวทางในการด าเนินการปราบปรามยาเสพติดของเจ้าหน้าท่ีต ารวจ
ตระเวนชายแดนจงัหวดัปัตตานี เป็นการวิจยัเชิงคุณภาพ ผูศึ้กษาไดศึ้กษาเอกสารงานวิจยัและแนวคิด หลกัการท่ี
เก่ียวขอ้ง เพ่ือเป็นแนวคิดพ้ืนฐานในการวจิยัท่ีจะศึกษา 

4.2 ประชากรและตวัอย่าง 
 4.2.1 ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ีไดแ้ก่ ขา้ราชการต ารวจตระเวนชายแดนจงัหวดัปัตตานีทุก
ระดับ ตั้ งแต่ผู ้บริหารถึงผู ้ปฏิบัติการในหน่วยงานระดับกองบังคับการในสังกัดต ารวจตระเวนชายแดน 
ประกอบดว้ย (1) ผูบ้งัคบัการต ารวจตระเวนชายแดนภาค 4 (2) รองผูบ้งัคบัการต ารวจตระเวนชายแดนภาค 4 และ
(3) ขา้ราชการต ารวจตระเวนชายแดนจงัหวดัปัตตานี  ทั้งส้ิน 258 นาย 
 4.2.2 กลุ่มตวัอย่าง ไดแ้ก่ ขา้ราชการต ารวจ 3 กลุ่ม ประกอบดว้ย (1) ผูบ้ริหาร 3 นาย และ (2) ชุด
ปฏิบติัการปราบปรามยาเสพติดต ารวจตระเวนชายแดนจงัหวดัปัตตานี จ านวน 10 นาย รวมจ านวน 13 นาย และ 
(3) ขา้ราชการต ารวจกองร้อย ตชด. 44 จ านวน  20 นาย  ทั้งส้ิน 33 นาย 

4.3 เคร่ืองมือวิจัย แบบสัมภาษณ์ น าแบบสัมภาษณ์ท่ีสร้างข้ึนไปเสนออาจารย์ท่ีปรึกษาหารือเพ่ือ
ตรวจสอบความถูกตอ้งทางดา้นภาษาและรูปแบบของแบบสัมภาษณ์และน าแบบสัมภาษณ์ท่ีแกไ้ขปรับปรุงแลว้
เสนอผูท้รงคุณวฒิุของกองบงัคบัการต ารวจตระเวนชายแดนภาค 4 จ านวน 3 นาย เพื่อตรวจสอบความเหมาะสม
ของขอ้ค าถาม ไดก้ าหนดกรอบท่ีเป็นแนวค าถามไว ้2 ตอน ดงัน้ี ตอนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสัมภาษณ์  
ตอนท่ี 2 ประสิทธิภาพในการด าเนินการปราบปรามยาเสพติด ปัญหา อุปสรรคในการด าเนินการ  การด าเนินการ
กบัปัญหาอุปสรรค  แนวโนม้ของปัญหาอุปสรรค และแผนการด าเนินการกบัปัญหาอุปสรรค น าแบบสมัภาษณ์ท่ี
ปรับปรุงแก้ไขตามขอ้แนะน าของผูท้รงคุณวุฒิแลว้น าไปไปทดลองสัมภาษณ์กับกลุ่มตวัอย่างเพ่ือตรวจสอบ             
ความเหมาะสมของภาษา และน าแบบสมัภาษณ์ท่ีทดลองกบักลุ่มตวัอยา่งมาปรับปรุงแกไ้ขภาษาเพ่ือใหเ้หมาะสม
แลว้น าไปสมัภาษณ์ผูใ้ห้ขอ้มูลหลกัต่อไป 

4.4 การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
แบบสัมภาษณ์ ผูศึ้กษาไดโ้ทรศพัท์นัดวนัเวลาสัมภาษณ์และเดินทางไปสัมภาษณ์กลุ่มตวัอย่างท่ีเป็น

เจา้หนา้ท่ีต ารวจระดบัผูบ้ริหารดว้ยตนเอง และผูศึ้กษาเป็นผูน้ าแบบสัมภาษณ์ไปให้แก่ผูต้อบแบบสัมภาษณ์และ
รับแบบสมัภาษณ์ดว้ยตวัเอง 
      4.5 การวเิคราะห์ข้อมูล  

4.5.1  ผูศึ้กษาไดน้ าแบบสัมภาษณ์มาตรวจสอบจ านวนแลว้ จดัการระบบขอ้มูลให้อยูใ่นรูปแบบท่ี
เหมาะสมและอ่านขอ้มูลท่ีไดม้าเพ่ือใหเ้กิดความจ า มีการบนัทึกประกอบเพ่ือตั้งขอ้สงัเกต  

4.5.2 สรุปขอ้มูลไว ้เพ่ือให้เกิดความรวดเร็ว พร้อมท าการลงรหัสขอ้มูลว่าเป็นเชิงบรรยายหรือ               
เชิงตีความ  

4.5.3 เช่ือมโยงหาความสัมพนัธ์ของขอ้มูลต่างๆ จดัประเภท ความเหมือนและความแตกต่างเพ่ือ
สร้างเป็นขอ้สรุป 
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5. ผลการวจัิย 
1. ประสิทธิภาพในการด าเนินการปราบปรามยาเสพติดของเจา้หนา้ท่ีต ารวจตระเวนชายแดนจงัหวดั

ปัตตานี คือพ้ืนท่ีจงัหวดัปัตตานี มี 12 อ าเภอ พ้ืนท่ีส่วนใหญ่ติดทะเลและติดต่อชายแดนไทย มาเลเซีย บางพ้ืนท่ีมี
เหตุการณ์ก่อความไม่สงบของผู ้ก่อการร้าย จึงยากท่ีจะเข้าไปสืบสวน หาข่าว หาแหล่งมั่วสุม หลบซ่อน                    
ขบวนการคา้ยาเสพติด ในการปราบปรามยาเสพติด แต่การด าเนินการปราบปรามยาเสพติดของเจา้หนา้ท่ีต ารวจ
ตระเวนชายแดนจงัหวดัปัตตานี สามารถเขา้ไปสืบสวน หาข่าวและจบักุม ขยายผล ผูก้ระท าความผิด ทั้งผูค้า้และ 
ผูเ้สพ ถึงตวับ่งการใหญ่ไดส้ าเร็จ ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

เปรียบเทียบทศันะของเจา้หน้าท่ีต ารวจต่อประสิทธิภาพในการด าเนินการปราบปรามยาเสพติดของ
เจา้หนา้ท่ีต ารวจตระเวนชายแดนจงัหวดัปัตตานีโดยจ าแนกตามกลุ่มบุคคลให้ขอ้มูล ดงัน้ี 1) ผูบ้งัคบัการต ารวจ
ตระเวนชายแดนภาค 4 มีทศันะความคิดวา่ บางพ้ืนท่ีมีเหตุการณ์ก่อความไม่สงบของผูก่้อการร้าย และเป็นพ้ืนท่ี
ติดชายแดนไทย มาเลเซีย ซ่ึงเป็นพ้ืนท่ีภูเขาสูง  มีช่องทางธรรมชาติจึงง่ายต่อการล าเลียงยาเสพติดไปยงัประเทศ
เพื่อนบา้น จึงยากต่อการปราบปรามยาเสพติด 2) รองผูบ้งัคบัการต ารวจตระเวนชายแดนภาค 4 มีทศันะความคิดวา่ 
เป็นพ้ืนราบชายฝ่ังทะเล จึงง่ายต่อการล าเลียงยาเสพติดทางทะเล เพ่ือหลบหนีด่านตรวจของเจา้หน้าท่ี 3) ขา้ราชการ
ต ารวจตระเวนชายแดนจังหวดัปัตตานี  มีทัศนะความคิดว่า ในการปฏิบัติหน้าท่ีของต ารวจตระเวนชายแดน                       
มีความเช่ียวชาญในออกลาดตระเวนในพ้ืนท่ีป่าและภูเขา จึงสามารถรู้ช่องทางการล าเลียงขนยาเสพติด และจบักมุ 
ขบวนการคา้ยาเสพติดไดส้ าเร็จ  

ปัญหา อุปสรรคในการด าเนินการ พบว่า การเขา้ไปปราบปรามยาเสพติดผูก้ระท าความผิดในพ้ืนท่ี
จงัหวดัปัตตานี เจา้หน้าท่ีต ารวจชุดปราบปรามยาเสพติดตอ้งใชค้วามระมดัระวงัในการเขา้ไปสืบสวน หาข่าว 
ผูก้ระท าความผิดเก่ียวขอ้งกับยาเสพติด เพราะพ้ืนท่ีส่วนใหญ่มีเหตุการณ์ก่อความไม่สงบของผูก่้อการร้ายท่ี
สามารถท าให้เกิดความเสียหายต่อร่างกายและทรัพยสิ์นได ้   จ านวนผูป้ฏิบติังานปราบปรามยาเสพติดมีน้อยไม่
เพียงพอ เน่ืองจากไม่มีผูอ้ยากมาปฏิบติังาน เป็นงานท่ีเส่ียงอนัตราย ขาดก าลงัพลมาท าการสับเปล่ียนหมุนเวียน 
และยงัขาดแคลน เคร่ืองมือ อุปกรณ์ในการปราบปรามยาเสพติด  มีการจดัสรร โยกยา้ยต าแหน่ง โดยไม่ค านึงถึง
ความรู้ ความสามรถ ทกัษะและประสบการณ์ของเจา้หน้าท่ีแต่ละคน ท าให้เกิดการสูญเสียก าลงัพล ท่ีมีความรู้
ความสามารถ เพราะงานป้องกนัและปราบปรามยาเสพติดเป็นงานเฉพาะดา้นและมีความส าคญัต่อการปฏิบติั
หนา้ท่ี ขาดก าลงัพล งบประมาณ เคร่ืองมือส่ือสารท่ีไม่ทนัสมยั  

การด าเนินการกบัปัญหาอุปสรรค  เจา้หน้าท่ีต ารวจชุดปราบปรามยาเสพติดตอ้งมีการป้องกนัตนเอง 
รู้จกัการวางแผนก่อนออกไปปฏิบติัหน้าท่ีทุกคร้ัง  ควรสนับสนุนวสัดุเคร่ืองมือในการปราบปราม เพ่ิมจ านวน
ผูป้ฏิบติังานดา้นการปราบปรามยาเสพติดใหมี้จ านวนมากข้ึน ซ่ึงอาจจะใชว้ิธีการท าความ เขา้ใจกบัหน่วยงานอ่ืน
ในส่วนของชุดปฏิบติัการให้เขา้ใจสภาพและพฤติการณ์ในการกระท าความผิดของผูก้ระท าความผิดเก่ียวกบั                 
ยาเสพติด เพ่ือปรับทิศทางของการท างานไปในแนวทางเดียวกนั เจา้หนา้ท่ีควรหมัน่เพ่ิมพนูความรู้และทกัษะดา้น
ต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการปฏิบติังานอยูเ่สมอ กล่าวคือ กระตือรือร้นในการเขา้รับฝึกอบรมตา่งๆ ท่ีเก่ียวกบัยาเสพติด 
หาขอ้มูลดา้นยาเสพติด เรียนภาษาอ่ืนเพ่ิมเติมนอกเหนือจากภาษาองักฤษ  เป็นตน้  

ปัญหาอุปสรรคท่ีสามารถด าเนินการแกไ้ขได ้ หากก าลงัของเจา้หนา้ท่ีต ารวจชุดปราบปรามยาเสพติด 
ไม่เพียงพอในการออกปฏิบติัการ ก็สามารถขอก าลงัจากหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งมาสนบัสนุนการปฏิบติัการ อีกทั้ง
เม่ือเกิดความรู้ความเขา้ใจในแผนประทุษกรรมของนกัคา้ยาเสพติด หรือวงจรของการคา้ยาเสพติดก็จะช่วยกนัเป็น
หูเป็นตาสอดส่อง สืบสวน หาข่าว จบักุมผูค้า้และผูเ้สพยาเสพติด ตลอดจนขยายผลจบักุมถึงตวับ่งการใหญ่ได้
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ส าเร็จ มีการเพ่ิมเคร่ืองมืออุปกรณ์เทคโนโลย ีมีความเพียงพอต่อการใชง้าน และลดระยะเวลาในการปฏิบติังานลง 
ตลอดจนค านึงถึงประสบการณ์ ความสามรถของเจา้หนา้ท่ีในการพิจารณาโยกยา้ยเป็นหลกั ในการปฏิบติังานดา้น
ยาเสพติดของหน่วย  

แนวโน้มของปัญหาอุปสรรค จังหวดัปัตตานีเป็นพ้ืนท่ีสีแดง ท่ีมีอาณาเขตติดต่อกับชายแดนไทย 
มาเลเซีย  มีพ้ืนท่ีกวา้งขวางและซบัซอ้น ซ่ึงมียาเสพติดก าลงัระบาดอยา่งหนกัในทุกพ้ืนท่ีส่วนมากเป็นแนวภูเขา 
ง่ายแก่การล าเลียงยาเสพติด เอามาหลบซ่อนเพ่ือหลบตาเจา้หนา้ท่ี  หากไม่สามารถหยดุการน าเขา้ยาเสพติดจาก
ภายนอกประเทศ ก็ไม่สามารถหยดุการแพร่ระบาดของยาเสพติดในพ้ืนท่ีจงัหวดัปัตตานี ท่ีมีแหล่งหลบซ่อนของ
ยาเสพติดจ านวนมาก เพราะฉะนั้นรัฐบาลควรด าเนินการต่อผูค้า้ยาเสพติดก่อนจึงด าเนินการต่อผูเ้สพ หรือ
ด าเนินการควบคู่กนัไปโดยใหน้ ้ าหนกัในการปราบปรามมากกวา่ เพ่ือควบคุมตวัยาเสพติดใหมี้ปริมาณนอ้ยท่ีสุด  

นโยบายหรือแผนด าเนินการกบัปัญหาอุปสรรคดงักล่าว มีการก าหนดแผนปฏิบติังานของเจา้หนา้ท่ีชุด
ปราบปรามยาเสพติดของต ารวจตระเวนชายแดนจงัหวดัปัตตานี แบบบูรณาการกบัหน่วยงานอ่ืนๆ เพื่อแลกเปล่ียน
ข่าวสาร เพ่ือน าไปสืบสวนหาข่าวในการจบักุมและกวาดลา้งผูมี้อิทธิพล ผูค้า้และผูเ้สพยาเสพติด ผูป้ฏิบติังานมี
ความส าคญัต่อความส าเร็จของนโยบาย  ควรส่งเสริมให้ผูป้ฏิบัติงานปราบปรามยาเสพติดมีความเข้าใจใน
วตัถุประสงค์ของนโยบาย รับรู้  นโยบายโดยทั่วถึง และนโยบายต้องมีความชัดเจน จนเกิดการยอมรับใน                         
ตวันโยบาย ก็จะส่งผลใหก้ารด าเนินการต่อนโยบายเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ  

 

6. ข้อเสนอแนะ 
 6.1 ข้อเสนอแนะในการน าผลวจิยัไปใช้ 

6.1.1 เจ้าหน้าท่ีผู ้ปฏิบัติงานต้องท างานด้วยความรอบคอบ หมั่นฝึกฝนตนเองให้พร้อมรับ
สถานการณ์อยูต่ลอดเวลา  

6.1.2 เจา้หน้าท่ีควรหมัน่พฒันาความรู้ ทกัษะ ของตนเองอยูต่ลอดเวลา เช่น การใช ้เทคโนโลยีท่ี
ทนัสมยัมาช่วยในการติดตาม จบักุม ผูก้ระท าผิดเก่ียวกบัยาเสพติด การสังเกตท่าทาง อากปักิริยาของคา้ยาเสพติด 
การสงัเกตลกัษณะ การทดสอบสารเสพติด เป็นตน้ 

6.1.3 จดัหางบประมาณเพ่ือท าการจดัซ้ืออุปกรณ์ท่ีมีความทนัสมยัมาสนบัสนุนการปฏิบติังานของ
เจา้หนา้ท่ีชุดปฏิบติัการ 

6.1.4 สร้างแรงจูงใจให้เจา้หนา้ท่ีต ารวจในสายงานอ่ืนๆอยากเขา้มามีส่วนร่วมในงาน ป้องกนัและ
ปราบปรามยาเสพติด เพ่ือเกิดการสบัเปล่ียนก าลงัพล  

6.1.5 ควรมีการก าหนดแผนปฏิบติังานของเจา้หน้าท่ีชุดปราบปรามยาเสพติดของต ารวจตระเวน
ชายแดน แบบบูรณาการกบัหน่วยงานอ่ืนๆเพ่ือแลกเปล่ียนข่าวสาร เพ่ือน าไปสืบสวนหาข่าวในการจบักุมและ
กวาดลา้งผูมี้อิทธิพล ผูค้า้และผูเ้สพยาเสพติด   

6.1.6 เพ่ิมอ านาจทางกฎหมายใหเ้จา้หนา้ท่ีต ารวจชุดปราบปรามยาเสพติดสามารถตรวจคน้ไดอ้ย่าง
ละเอียดเพ่ิม มากข้ึนเพ่ือเพ่ิมความคล่องตวัในการปฏิบติังาน  

6.1.7 มีการวางแผนในการแกไ้ขปัญหาในระยะยาว ไม่มุ่งเน้นเพียงแต่ผลการจบักุมใน แต่ละปี 
เพราะการแกไ้ขปัญหายาเสพติดท่ีย ัง่ยนืตอ้งด าเนินการในหลายมิติ 
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6.2 ข้อเสนอแนะในการวจิยัคร้ังต่อไป 
6.2.1  ควรมีการศึกษาเก่ียวกับข้อกฎหมายท่ีใช้ในการด าเนินคดีด้านยาเสพติด ท่ีเป็นปัญหา

อุปสรรคในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีในการป้องกันปราบปรามยาเสพติด ตลอดจนการท างานร่วมกับ
หน่วยงานอ่ืน ๆ เพ่ือเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างานดา้นป้องกนัและปราบปรามยาเสพติด 

6.2.2  ควรศึกษาความสมัพนัธ์ ความร่วมมือของประชาชนกบัต ารวจต่อการท างานดา้นป้องกนัและ
ปราบปรามยาเสพติด  เพ่ือให้ทราบความเป็นจริงและเพ่ิมประสิทธิภาพในการป้องกนัและปราบปรามยาเสพติด
ในอนาคต 

6.2.3  ควรศึกษาเก่ียวกบัความรู้ดา้นกฎหมายของเจา้หนา้ท่ีต ารวจชุดปราบปรามยาเสพติด ตลอดจน
การศึกษา ระยะเวลาท่ีถูกก าหนดในการด าเนินงานป้องกนัปราบปรามยาเสพติด มีความสัมพนัธ์กบัประสิทธิผล
ของการป้องกนัปราบปรามยาเสพติด 

 

7. กติติกรรมประกาศ 
ประสิทธิภาพในการปราบปรามยาเสพติดของเจา้หนา้ท่ีต ารวจตระเวนชายแดนจงัหวดัปัตตานี ส าเร็จได้

ดว้ยความกรุณาและความช่วยเหลืออยา่งดียิง่จากผูมี้พระคุณหลายท่านดงัต่อไปน้ี 
ขอขอบคุณอาจารย์ท่ีปรึกษาคณะวิทยาการจัดการ ท่ีได้กรุณาเป็นผูเ้ช่ียวชาญ ตรวจสอบคุณภาพ

เคร่ืองมือ ไดใ้ห้ค  าปรึกษา แนะน า ช่วยเหลือในการปรับปรุงแกไ้ข ขอ้บกพร่อง ซ่ึงเป็นประโยชน์ต่อผูศึ้กษาเป็น
อยา่งมาก จึงขอขอบคุณไว ้ณโอกาสน้ี 

คุณค่าอนัพึงมีจากการศึกษาในคร้ังน้ี ผูศึ้กษาขอมอบเป็นกตญัญุตาแต่บิดา  มารดา ครู อาจารยแ์ละผูท่ี้มี
พระคุณทุกท่านท่ีช่วยเหลือ สนบัสนุนดา้นการศึกษาแก่ผูศึ้กษาดว้ยดีตลอดมา 
        

8. เอกสารอ้างองิ 
จีรวฏัฐ ์บุญวฒันาภรณ์.  (2556).  ผลสัมฤทธ์ิการบริหารจัดการของกองบังคับการปราบปรามกองบัญชาการต ารวจ

สอบสวนกลาง ส านักงานต ารวจแห่งชาติ. วทิยานิพนธ์ปรัชญาดุษฎีบณัฑิต, มหาวทิยาลยัศรีปทุม. 
เจริญพงษ ์ศุภธีระธาดา.  (2555).  การจัดการงบประมาณอย่างมปีระสิทธิภาพ (เอกสารประกอบการอบรมให้

ความรู้).  กรุงเทพฯ:คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวทิยาลยัมหิดล. 
เฉลิมพรหม อิทธิยาภรณ์.  (2558).  ประสิทธิผลการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมของกองบังคับการตารวจ

ภูธรจังหวดัชลบุรี กองบัญชาการต ารวจภูธรภาค 2 ส านักงานต ารวจแห่งชาติ.  ปรัชญาดุษฎีบณัฑิต 
สาขาวชิารัฐประศาสนศาสตร์ วทิยาลยับณัฑิตศึกษาดา้นการจดัการ มหาวทิยาลยัศรีปทุม. 

ชาลี  โกมลสุทธ์ิ.  (2549).  หน้าต่างความคิด.  กรุงเทพฯ: กรุงเทพธุรกิจ. 
ชุบ กาญจนประกร.  (2520).   รัฐประศาสนศาสตร์.  กรุงเทพฯ : มงคลการพิมพ.์ 
ไชยยา รุจจนเวท และคณะ. (2556). การพัฒนากระบวนการสกัดก้ันการลกัลอบล าเลยีง ยาเสพติดของ                     

ประเทศไทย. กรุงเทพฯ: วทิยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร. 
ติน  ปรัชญพฤทธ์ิ.  (2553).  รัฐประศาสนศาสตร์เปรียบเทียบ : เคร่ืองมือในการพัฒนาประเทศ.  กรุงเทพฯ: 

ส านกัพิมพอิ์นทภาษ. 



การประชุมวชิาการระดบัชาติและนานาชาติ มหาวทิยาลยัศรีปทุม ออนไลน์ คร้ังท่ี 16 ประจ าปี 2564 วนัท่ี 28 ตุลาคม 2564 

697 

พชัรา สินลอยมา.  (2556).  โครงการการพัฒนารูปแบบการด าเนินงานด้านนิติวิทยาศาสตร์ เพ่ือใช้ในการสืบสวน
อาชญากรรมในเขตพืน้ท่ี 3 จังหวดัชายแดนภาคใต้.  กรุงเทพมหานคร: ส านกังานคณะกรรมการวจิยั
แห่งชาติ. 

พีรพงศ ์ร าพึงจิตต.์  (2555).  การพัฒนาองค์การภาครัฐยคุใหม่ของส านักงานคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติด. วทิยานิพนธ์ปรัชญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวชิารัฐประศาสนศาสตร์                              
วทิยาลยับณัฑิตศึกษาดา้นการจดัการ มหาวทิยาลยัศรีปทุม. 

เพช็ราภรณ์  ชชัวาลชาญชนกิจ.  การบริหารจดัการทรัพยากรมนุษยแ์ละประสิทธิภาพการจดัการของโรงพยาบาล
ศูนย,์  วารสารสังคมศาสตร์วิชาการ, 7 (1), ตุลาคม 2556-มกราคม 2557. 

วจิรา ชุติกชุษณพงศ.์ (2553). โครงการมสัยิดสานใจ ป้องกันภัยยาเสพติด. กองอ านวยการรักษาความมัน่คง     
ภายใน ภาค 4 ส่วนหน้า. ศูนยป์ระชาสมัพนัธ์. สืบคน้ 14 พฤศจิกายน 2560 จาก 
http://www.southpeace.go.th/column/column_531221.htm 

วรเดช จนัทรศร. (2547). ทฤษฎกีารน านโยบายสาธารณะไปปฏิบัติ.  กรุงเทพฯ: สหายบลอ็กและการพิมพ.์ 
วทิยา เชียงกลู.  (2553).  ศาสตร์และศิลป์ในการเป็นผู้น าในโลกยคุใหม่.  กรุงเทพฯ: สายธาร. 
สถานการณ์ยาเสพติดชายแดนใตย้  ่าแย ่ทหารเกณฑฉ่ี์ม่วง 30% (3 มิถุนายน 2560). กรุงเทพธุรกิจ. สืบคน้                        

14 พฤศจิกายน 2560 จาก http://www.bangkokbiznews.com/news/detail/757851 
สญัญา วงศส์รรพ.์  (2554). ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับอ านาจหน้าท่ีของเจ้าพนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด.  

บณัฑิตวทิยาลยั : มหาวทิยาลยัศรีปทุม. 
ส านกังานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามยาเสพติด. (2553). แบบส ารวจสถานะความเข้มแขง็ของ

สถานศึกษาในการป้องกนัและแก้ไขปัญหายาเสพติด. สืบคน้เม่ือ 28 กนัยายน 2564, จาก 
http://drugfreeschool. oncb.go.th/files/distinguish%202.pdf. 

สุนทรีพรรณ  ก าป่ันทอง.  (2554).  ปัญหาและอุปสรรคในการปราบปรามยาเสพติดของเจ้าหน้าท่ีชุดปราบปราม
ยาเสพติดต ารวจภูธร จังหวดัยะลา.  วทิยานิพนธ์รัฐประศาสนศาสตร์มหาบณัฑิต,                                          
สาขารัฐประศาสนศาสตร์, คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์, มหาวทิยาลยัราชภฎันครศรีธรรมราช. 

Certo, C.S.  (2000).  Modern management.  New Jersey: Prentice Hall. 
Daft, R. L.  (2006).  Understanding the Theory and Design of Organizations.  USA: ThomsonSouth-Western. 
 

http://www.southpeace.go.th/column/column_531221.htm
http://www.bangkokbiznews.com/news/detail/757851


การประชุมวชิาการระดบัชาติและนานาชาติ มหาวทิยาลยัศรีปทุม ออนไลน์ คร้ังท่ี 16 ประจ าปี 2564 วนัท่ี 28 ตุลาคม 2564 

698 

การรับรู้เร่ืองการปิดป้ายแสดงราคาและบทก าหนดโทษหากฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม
ประกาศคณะกรรมการกลาง ว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ 
ของผู้ประกอบการร้านธงฟ้าประชารัฐ จังหวดันครนายก  

CURRENT PERCEPTIONON PRICE LABELING AND PENALTIES FOR 
VIOLATION OF THONG FHAPRACHARATH STORE OPERATORS IN 

NAKHONNAYOK PROVINCE  
 

อาภาภรณ์ บุญแจ่ม 
หลกัสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาการจัดการภาครัฐและเอกชน 

คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลยันอร์ทกรุงเทพ 
E-mail: arpaporn.boon@northbkk.ac.th 

สานิต ศิริวิศิษฐ์กุล 
คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลยันอร์ทกรุงทพ 

E-mail: sanit.si@northbkk.ac.th 
อนันต์ ธรรมชาลยั 

คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลยันอร์ทกรุงทพ 
E-mail: anan.th@northbkk.ac.th 

 

บทคัดย่อ 
 งานวิจัยแบบผสมผสานน้ี มีวตัถุประสงค์ 1. เพื่อศึกษาการรับรู้เร่ืองการปิดป้ายแสดงราคาของ
ผูป้ระกอบการร้านธงฟ้าประชารัฐ จงัหวดันครนายก โดยศึกษาจากการสัมภาษณ์ผูป้ระกอบการร้านธงฟ้าประชารัฐ 
จงัหวดันครนายก จ านวน 17 ราย 2. เพ่ือศึกษาการรับรู้เร่ืองการปิดป้ายแสดงราคาและบทก าหนดโทษตามประกาศ
คณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินคา้และบริการ ของผูป้ระกอบการร้านธงฟ้าประชารัฐ จังหวดันครนายก                      
3. เ พ่ือหาความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้เ ร่ืองการปิดป้ายแสดงราคาและบทก าหนดโทษตามประกาศ
คณะกรรมการกลางว่า ของผูป้ระกอบการร้านธงฟ้าประชารัฐ จงัหวดันครนายก จ าแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล   
การวิจัยน้ีเร่ิมจากการวิจยัเชิงคุณภาพ โดยศึกษาจากการสัมภาษณ์ผูป้ระกอบการร้านธงฟ้าประชารัฐ จ านวน                  
17 ราย และตามดว้ยการวิจยัเชิงปริมาณ คือ ผูป้ระกอบการร้านธงฟ้าประชารัฐในจงัหวดันครนายก จ านวน 170 
ราย โดยการสุ่มแบบง่าย เคร่ืองมือท่ีใชคื้อ แบบสอบถาม สถิติท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่  ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย 
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การทดสอบสมมติฐานการวจิยั ไดแ้ก่ ค่าไคสแควร์ (Chi-Square Test)  
 ผลการวจิยัพบวา่ ระดบัความรู้การรับรู้เร่ืองการปิดป้ายแสดงราคาและบทก าหนดโทษหากฝ่าฝืนหรือไม่
ปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินคา้และบริการ ของผูป้ระกอบการร้านธงฟ้าประชารัฐ 
จังหวดันครนายก อยู่ในระดับปานกลาง ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่าปัจจัยส่วนบุคคลท่ีแตกต่างไม่มี

mailto:anan.th@northbkk.ac.th
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ความสัมพนัธ์กับรับรู้เร่ืองการปิดป้ายแสดงราคาและบทก าหนดโทษหากฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามประกาศ
คณะกรรมการกลาง ว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ เน่ืองจากผูป้ระกอบการร้านธงฟ้าประชารัฐส่วนใหญ่                    
เป็นผูป้ระกอบการท่ีด าเนินธุรกิจร้านโชวห่์วยมานาน และสมคัรเขา้ร่วมเป็นร้านธงฟ้าประชารัฐเพ่ือใหป้ระชาชน
ในพ้ืนท่ีไดใ้ชบ้ตัรสวสัดิการแห่งรัฐ ซ่ึงผูป้ระกอบการฯ ทราบเพียงวา่กฎหมายก าหนดใหปิ้ดป้ายแสดงราคาสินคา้ 
แต่ไม่ทราบบทก าหนดโทษท่ีจะไดรั้บหากฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบติัตามประกาศคณะหากฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบติัตาม
ประการคณะกรรมการกลาง วา่ดว้ยราคาสินคา้และบริการ ตามพระราชบญัญติัวา่ดว้ยราคาสินคา้และบริการ พ.ศ. 
2542 โดยผูป้ระกอบการเสนอให้ส านกังานพาณิชยจ์งัหวดันครนายก จดัอบรม สัมมนา ประชาสัมพนัธ์ประกาศ
คณะกรรมการกลางว่าดว้ยราคาสินคา้และบริการ และขอ้ปฏิบติัอ่ืนๆ ตามกฎหมายให้ผูป้ระกอบการร้านธงฟ้า
ประชารัฐไดรั้บทราบ  
 
ค าส าคญั : ความรู้, คณะกรรมการกลาง, ร้านธงฟ้าประชารัฐ 
 

ABSTRACT 
 The objectives of this research were 1) to explore the current perception of Thong FhaPracharath Store 
operators in NakhonNayok Province on price labeling and penalties for violation by interviewing 170 Thong 
FhaPracharath Store operators in NakhonNayok Province 2) to study perception of Thong FhaPracharath Store 
operators in NakhonNayok Province on price labeling and penalties for violation according to Notification of the 
Central Committee on the Price of Goods and Services and 3) to determine the relationship between the operator’s 
perception of price labeling and penalties according to Notification of the Central Committee on the Price of 
Goods and Services. This research was implemented by classifying 170 Thong FhaPracharath Store operators in 
NakhonNayok Province by personal factors and employing a simple random. The questionnaire was used as a 
research tool. The statistics used in the data analysis included percentage, mean, and standard deviation.                        
Chi-Square Test was applied for testing hypothesis. 
 The research findings showed the level for moderate perceptions of the price labeling and penalties  to 
perceptions of the price labeling and penalties for violating or failing to comply with Notification of the Central 
Committee on the Price of Goods and Services. Due to a majority of the Thong FhaPracharath Store operators. 
The hypothesis testing revealed that different personal factors were not related to perceptions of the price labeling 
and penalties for violating or failing to comply with Notification of the Central Committee on the Price of Goods 
and Services. Due to a majority of the Thong FhaPracharath Store operators are those who have run their local 
grocery for a long time and registered as the Thong FhaPracharath Store due to an aim to enable local people to 
use their welfare cards to buy products in such shops. The operators were aware only of an act requiring price 
labels but were not informed about the penalties that will be imposed if they violate or fail to comply with 
Notification of the Central Committee on the Prices of Goods and Services Act, B.E. 2542 (1999). However, the 
operators proposed that NakhonNayok Chamber of Commerce should organize training and seminars or 
implement public relations and announcements regarding Notification of the Central Committee on the Prices of 
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Goods and Services and other legal practices in order to increase awareness of the Thong FhaPracharath Store 
operators on such matter. In addition, 
 
Keywords : Knowledge, Central Committee, Thong Fha Pracharath 
 

1. ความส าคัญและทีม่าของปัญหาวจัิย 
 กระทรวงพาณิชย์ได้ด าเนินโครงการร้านค้าธงฟ้าประชารัฐ เพื่อสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลใน                  
การช่วยเหลือประชาชนผูมี้รายไดน้อ้ย โดยจดัสรรเงินค่าครองชีพใหผู้ถื้อบตัรสวสัดิการแห่งรัฐ เพ่ือเป็นค่าใชจ่้าย 
ในอตัรา 300 – 500 บาท ต่อเดือนต่อคนพร้อมก าหนดใหใ้ชบ้ตัรดงักล่าวไดก้บัร้านท่ีเขา้ร่วมโครงการธงฟ้าประชา
รัฐ ผา่นเคร่ือง EDC (เคร่ือง  Electronic  Data  Capture)  และโปรแกรมประยกุตส์ าหรับอุปกรณ์เคล่ือนท่ี (Mobile 
Application) ติดตั้งให้กับร้านคา้ท่ีเขา้ร่วมโครงการ และกระทรวงพาณิชยมี์หน้าท่ีในการก ากับดูแลความเป็น
ธรรมในดา้นราคาและปริมาณสินคา้ ตามมาตรา 9 (5) และมาตรา 28 แห่งพระราชบญัญติัวา่ดว้ยราคาสินคา้และ
บริการ พ.ศ.2542 เร่ือง การแสดงราคาสินคา้และบริการเพ่ือเป็นเคร่ืองมือในการก ากับดูแลร้านคา้และเป็น
เคร่ืองมือในการคุม้ครองผูบ้ริโภคมิให้ถูกเอารัดเอาเปรียบทางดา้นราคา โดยก าหนดให้ผูจ้  าหน่ายปลีกสินคา้ท่ี
จ าเป็นแก่การครองชีพจ านวน 240 รายการ ตอ้งแสดงราคาสินคา้และบริการตามประกาศคณะกรรมการกลางว่า
ดว้ยราคาสินคา้และบริการ 
 กรมการคา้ภายใน กระทรวงพาณิชย ์ในฐานะหน่วยงานท่ีมีหนา้ท่ีก ากบัดูแลดา้นการคุม้ครองผูบ้ริโภค 
และรักษาความเป็นธรรมทางการคา้ โดยก ากบัดูแลการปฏิบติัทางการคา้และพฤติกรรมของผูป้ระกอบการคา้ มิให้
ฉวยโอกาสกักตุนสินค้า หรือข้ึนราคาสินค้าโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร จึงได้มีการตรวจสอบก ากับดูแล 
ใหผู้ป้ระกอบการมีความรู้ความเขา้ใจ ประกาศคณะกรรมการกลางวา่ดว้ยราคาสินคา้และบริการ เร่ืองการ ปิดป้าย
แสดงราคาสินคา้และบริการ เพื่อให้ผูป้ระกอบการคา้มีจริยธรรมทางการคา้และตระหนักถึงความส าคญัของ                
การปิดป้ายแสดงราคาสินคา้และบริการ อนัเป็นการป้องกนัมิใหผู้บ้ริโภคถูกเอารัดเอาเปรียบในการซ้ือสินคา้และ
บริการ 
 จากการปฏิบติังานผูศึ้กษาพบว่าผูป้ระกอบการร้านธงฟ้าไม่ทราบถึงประกาศคณะกลางว่าดว้ยราคา
สินคา้และบริการ ท่ีก าหนดใหผู้ต้อ้งปิดป้ายแสดงราคาสินคา้และบริการ จึงเป็นเหตุผลส าคญัใหเ้กิดการวจิยัหวัขอ้
เร่ืองการรับรู้เร่ืองการปิดป้ายแสดงราคาและบทก าหนดโทษหากฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบติัตามประกาศคณะกรรมการ
กลางวา่ดว้ยราคาสินคา้และบริการ ของผูป้ระกอบการร้านธงฟ้าประชารัฐ จงัหวดันครนายก เพื่อน าผลการศึกษาท่ี
ได้ไปเป็นข้อมูลพ้ืนฐานส าคัญในการจัดท าแนวทางการพฒันา การบริหารจัดการ การวางแผนกลยุทธ์ใน                     
การบริหารงาน และเป็นแนวทางในการปรับปรุงแกไ้ขปัญหาท่ีอาจมีอยูต่่อไป   
 

2. วตัถุประสงค์ของการวจัิย 
 (1) เพื่อศึกษาการรับรู้เร่ืองการปิดป้ายแสดงราคาของผูป้ระกอบการร้านธงฟ้าประชารัฐจังหวดั
นครนายก โดยศึกษาจากการสมัภาษณ์ผูป้ระกอบการร้านธงฟ้าประชารัฐ จงัหวดันครนายก  
 (2) เพ่ือศึกษาการรับรู้เร่ืองการปิดป้ายแสดงราคาและบทก าหนดโทษตามประกาศคณะกรรมการกลางวา่
ดว้ยราคาสินคา้และบริการ ของผูป้ระกอบการร้านธงฟ้าประชารัฐ จงัหวดันครนายก 
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 (3) เพ่ือหาความสัมพนัธ์ระหว่างการรับรู้เร่ืองการปิดป้ายแสดงราคาและบทก าหนดโทษตามประกาศ
คณะกรรมการกลางวา่ ของผูป้ระกอบการร้านธงฟ้าประชารัฐ จงัหวดันครนายก จ าแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล 

 
3. เอกสารและงานวจัิยทีเ่กี่ยวข้อง 

3.1 แนวคดิและงานวจิยัทีเ่กีย่วข้อง 
ซวูส์  บล๊อค ปีลอททา (Schultz, Block, Pilotta 2005) ได้เสนอแนวความคิดทฤษฎีการรับ รู้ ซ่ึง

ประกอบดว้ยขั้นตอนดังต่อไปน้ี 1. การจดจ า (Remembering) หมายถึง พฤติกรรมการรับรู้อย่างยาวนาน และ
สามารถน าการรับรู้หรือความรู้นั้ นกลับมาใหม่ได้หรือการส านึกได้ 2. ความรู้ความเข้าใจ (Understanding) 
หมายถึง การนึกคิดได ้(อยา่งตกผลึก) ถ่องแทไ้ดโ้ดยการผ่านการพูดคุย การสอน การดูภาพ (Graphic) การสรุป 
การเปรียบเทียบ ตลอดจนการอธิบายความ 3. การประยุกต์ใช ้(Applying) หมายถึง การน าองค์ความรู้ วิธีการ 
กระบวนการ ขั้นตอนขององคค์วามรู้นั้นไปลงมือด าเนินการหรือน าไปปฏิบติัให้เกิดประโยชน์ 4. การวิเคราะห์ 
(Analyzing) หมายถึง การคิดการมองอยา่งเจาะลึกอยา่งละเอียดทุกแง่มุม ทุกประเด็นท่ีสอดคลอ้งและท่ีแตกต่าง
กนัอยา่งมีนยัส าคญั 5. การประเมิน (Evaluating) หมายถึง การตดัสินใจหรือเกณฑว์ดัซ่ึงมีมาตรฐานภายใตร้ะบบ
เดียวกัน 6. การสร้างสรรค์ (Creating) หมายถึง การน าปัจจัยท่ีเก่ียวข้องทั้ งหมดท่ีสอดคล้องสัมพนัธ์กันมา
ด าเนินการหรือมาปรับปรุงพฒันา ท าใหเ้กิดผลผลิตใหม่หรือส่ิงใหม่ข้ึนมา 
  ประกาศคณะกรรมการกลางว่าดว้ยราคาสินคา้และบริการ ฉบบัท่ี 71 พ.ศ. 2563 เร่ือง การแสดง
ราคาสินคา้และบริการ ก าหนดใหผู้จ้  าหน่ายปลีกสินคา้ตามบญัชี ก.แนบทา้ยประกาศ โดยการแสดงราคาจ าหน่าย
ปลีกสินคา้หรือค่าบริการท่ีให้บริการ ให้แสดงราคาต่อหน่วย ราคาหรือค่าบริการนั้นจะมีตวัเลขภาษาใดก็ได ้แต่
ตอ้งมีตวัเลขอารบิคอยูด่ว้ยในลกัษณะท่ีชดัเจนและเปิดเผย สามารถอ่านไดโ้ดยง่าย ส าหรับขอ้ความหรือรายการท่ี
แสดงควบคู่กบัราคาจ าหน่ายหรือค่าบริการตอ้งเป็นภาษาไทย แต่จะมีภาษาอ่ืนดว้ยก็ได ้ 
 พระราชบญัญติัวา่ดว้ยราคาสินคา้และบริการ พ.ศ. 2542 มาตรา 28 ใหค้ณะกรรมการมีอ านาจก าหนดให้
ผูผ้ลิต ผูจ้  าหน่าย ผูซ้ื้อเพอ่จ าหน่ายหรือผูน้ าเขา้เพ่ือจ าหน่ายสินคา้และบริการแสดงราคาสินคา้และบริการ ในการน้ี
คณะกรรมการอาจก าหนดหลกัเกณฑ ์วธีิการ และเง่ือนไขในการแสดงราคาสินคา้หรือบริการไวด้ว้ยก็ได ้ 
 พระราชบญัญติัวา่ดว้ยราคาสินคา้และบริการ พ.ศ. 2542 มาตรา 40 ผูใ้ดไม่แสดงราคาหรือไม่ปฏิบติัตาม
หลกัเกณฑ ์วธีิการ เง่ือนไขท่ีก าหนดตามมาตรา 28 ตอ้งระวางโทษไม่เกินหน่ึงหม่ืนบาท 
 ชาญณรงคเ์ดช ดีวงัทอง (2561) ไดศึ้กษาการเร่ืองการประชาสัมพนัธ์เร่ืองการปิดป้ายแสดงราคาสินคา้
และบริการ ปัจจุบันมีการประกอบกิจการคา้จ านวนมาก ซ่ึงผูป้ระกอบการส่วนใหญ่ไม่เข้าใจหรือไม่สนใจ 
จะศึกษาเรียนรู้ขอ้กฎหมายท่ีตอ้งปิดป้ายแสดงราคาสินคา้และบริการ เพื่อใหถู้กตอ้ง ซ่ึงหากผูป้ระกอบการคา้ขาด
ส านึกจริยธรรมท่ีดีต่อผูบ้ริโภค อาจจะท าการเอารัดเอาเปรียบผูบ้ริโภคไดโ้ดยง่าย  
 United Nations (1981) การมีส่วนร่วม หมายถึง การเขา้ร่วมอยา่งกระตือรือร้นและมีพลงัของประชาชน
ในด้านต่างๆ ได้แก่ ในการตดัสินใจเพ่ือก าหนดเป้าหมายของสังคมและการจัดสรรทรัพยากรเพ่ือให้บรรลุ
เป้าหมาย และปฏิบติัตามแผนการหรือโครงการต่างๆ ดว้ยความเตม็ใจ  
 เมตต์ เมตต์การุณจิต (2553) การมีส่วนร่วม หมายถึง การเปิดโอกาสให้บุคคลหรือกลุ่มบุคคล 
เขา้มามีส่วนร่วมในกิจกรรม ไม่ว่าจะเป็นทางตรงหรือทางออ้ม ในลกัษณะของการร่วมรับรู้ ร่วมคิด ร่วมท า                
ร่วมตดัสินใจ ร่วมติดตามผล 
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               หมายถึง มีความสัมพันธ์กับตัวแปรตาม ในการรับรู้เร่ืองการปิดป้ายแสดงราคาและบทก าหนดโทษ                          
ตามประกาศคณะกรรมการกลางวา่ดว้ยราคาสินคา้และบริการ 
               หมายถึง มีท่ีเก่ียวเน่ืองกบัตวัแปรตาม ในการรับรู้เร่ืองการปิดป้ายแสดงราคาและบทก าหนดโทษ ตามประกาศ
คณะกรรมการกลางวา่ดว้ยราคาสินคา้และบริการ 

แผนภาพที ่1 กรอบแนวคิดในการวจิยั 
 

 3.3 สมมตฐิานการวจิยั 
 การรับรู้เร่ืองการปิดป้ายแสดงราคาและบทก าหนดโทษหากฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามประกาศ
คณะกรรมการกลางวา่ดว้ยราคาสินคา้และบริการมีความสมัพนัธ์กบัปัจจยัส่วนบุคคลของผูป้ระกอบการร้านธงฟ้า
ประชารัฐ 
 

4. วธีิด าเนินการวจัิย 
 4.1 แบบแผนการวจิยั  
 การวิจยัเป็นการวิจยัแบบผสมผสาน (Mixed-Methods) ของการวิจยัเชิงคุณภาพ (Qualitative Approach) 
และการวจิยัเชิงปริมาณ (Quantitative Approach)  
 4.2 ประชากรและตวัอย่าง 
 1. การวจิยัเชิงคุณภาพ (Qualitative Approach) ในการสมัภาษณ์ (In-depth Interview) โดยใชเ้ทคนิค
เดลฟาย (Delphi Technique) ในการเก็บขอ้มูล โดยวิธีการคดัเลือกผูป้ระกอบการร้านธงฟ้าประชารัฐในจงัหวดั

ตวัแปรอสิระ 

 
ตวัแปรตาม 

การรับรู้เร่ืองการปิดป้ายแสดงราคาและบทก าหนดโทษหาก
ฝ่าฝืน ประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและ
บริการ ของผู้ประกอบการร้านธงฟ้าประชารัฐ จงัหวดั

นครนายก 
 
 

ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีของผูป้ระกอบการร้านธงฟ้า
ประชารัฐ  
1. เพศ 
2. อาย ุ
3. ระดบัการศึกษา 
4. รายได ้
5. ระยะเวลาการสมคัรเป็นร้านธงฟ้า 
ประชารัฐ 

 

 การรับรู้เร่ืองการปิดป้ายแสดงราคาและบทก าหนด
โทษตามประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินคา้
และบริการ  
ท่ีมา: ประกาศคณะกรรมการกลางว่าดว้ยราคาสินคา้และ
บริการ 
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นครนายก จ านวน 17 ราย เพราะถือว่าเป็นจ านวนท่ีเหมาะสมในการท าวิจัยแบบเดลฟาย โดย Thomas                               
T. Macmillan ไดเ้สนอผลการวิจยั เก่ียวกบัจ านวนผูเ้ช่ียวชาญในการวิจยัตามเทคนิคเดลฟาย (Delphi technique) 
พบวา่หากมีผูเ้ช่ียวชาญตั้งแต่ 17 คนข้ึนไป อตัราการลดลงของความ คลาดเคล่ือน (Error) จะมีนอ้ยมากและจะเร่ิม
คงท่ีคือ 0.02 ดงันั้น การวิจยัโดยใชเ้ทคนิคเดลฟาย ผูว้ิจยัจึงคดัเลือกผูป้ระกอบการร้านธงฟ้าประชารัฐในพ้ืนท่ี
จงัหวดันครนายกจากบญัชีรายช่ือ แบ่งตามอ าเภอ ดงัน้ี 1) อ าเภอเมืองนครนายก จ านวน 5 ราย 2) อ าเภอปากพลี 
จ านวน 4 ราย 3) อ าเภอบา้นนา จ านวน 4 ราย 4) อ าเภอองครักษ ์จ านวน 4 ราย (บุญมี พนัธ์ไทย 2552) 
 2. การก าหนดขนาดตวัอยา่งของการวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative Approach) กลุ่มตวัอยา่งในการตอบ
แบบสอบถาม การศึกษาคร้ังน้ีก าหนดขนาดตัวอย่างด้วยการใช้สูตรของทาโร่ ยามาเน่ (Yamane, 1973) 
 ท่ีระดับความเช่ือมั่น 95% ได้ขนาดกลุ่มตวัอย่างทั้ งส้ิน 170 ราย และสุ่มตัวอย่างแบบสุ่มตามความสะดวก 
(Convenience Sampling) จนครบตามจ านวนท่ีก าหนด    

4.3 เคร่ืองมือวจิยั 
 1. เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลของการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Approach)                       
ใช้วิธีการสัมภาษณ์ผูป้ระกอบการร้านธงฟ้าประชารัฐในจังหวดันครนายก โดยประเด็นท่ีสัมภาษณ์ ได้แก่                          
1. ท่านรับทราบถึงกฎหมายเร่ืองการปิดป้ายแสดงราคาและบทก าหนดโทษหากฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบติัตามประกาศ
คณะกรรมการกลางว่าดว้ยราคาสินคา้และบริการ ตามพระราชบญัญติัว่าดว้ยราคาสินคา้และบริการ พ.ศ. 2542 
หรือไม่ หากทราบท่านรับทราบขอ้มูลจากช่องทางใดบา้ง 2. ท่านคิดวา่การประชาสมัพนัธ์ประกาศคณะกรรมการ
กลางวา่ดว้ยราคาสินคา้และบริการ ของส านกังานพาณิชยจ์งัหวดันครนายก มีการประชาสัมพนัธ์อยา่งครอบคลุม
หรือทั่วถึงหรือไม่อย่างไร 3. ท่านคิดว่าการสร้างการรับรู้ประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินคา้และ
บริการ ให้ผูป้ระกอบการร้านธงฟ้าประชารัฐมีประโยชน์ต่อการด าเนินกิจการของท่านหรือไม่อย่างไร 4. ท่าน
อยากเสนอขอ้คิดเห็นหรือแนวทางในการสร้างการรับรู้ประกาศคณะกรรมการกลางวา่ดว้ยราคาสินคา้และบริการ
ใหแ้ก่ร้านธงฟ้าประชารัฐ หรือไม่อยา่งไร 
 2. เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Approach) ใช้
แบบสอบถาม โดยแบบสอบถามมี 3 ส่วนดงัน้ี 

ส่วนที ่1 
ค าถามเก่ียวกบัลกัษณะทางประชากรจ านวน 4 ขอ้ ไดแ้ก่ เพศ อายุ ระดบัการศึกษา  รายได ้

และอายกุารสมคัรเป็นร้านธงฟ้าประชารัฐ 
ส่วนที ่2 
ค าถามเก่ียวกบัการรับรู้การปิดป้ายแสดงราคา ตามประกาศคณะกรรมการกลางว่าดว้ยราคา

สินคา้และบริการของร้านธงฟ้าจงัหวดันครนายก ไดแ้ก่ ส่วนท่ี 1 เป็นค าถามเก่ียวกบัการรับรู้การปิดป้ายแสดง
ราคาและบทก าหนดโทษ ตามประกาศคณะกรรมการกลางว่าดว้ยราคาสินคา้และบริการ ของผูป้ระกอบการ              
ร้านธงฟ้าประชารัฐ จงัหวดันครนายก จ านวน 15 ขอ้ โดยวดัค่าตวัแปรดว้ยมาตรวดัแบบนามบญัญติั (Nominal 
Scale) แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ไดแ้ก่ (1) รู้  = 1 (2) ไม่รู้ = 0 และคะแนนท่ีไดรั้บจะน ามาวิเคราะห์และแปรผลของ
ค่าเฉล่ียตามระดบัความส าคญั โดยมีเกณฑก์ารใหค้ะแนนแต่ตามล าดบั คือ รู้มาก รู้ปานกลาง รู้นอ้ย  
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ส่วนที ่3 
ข้อเสนอแนะเก่ียวกับการรับรู้เร่ืองการปิดป้ายแสดงราคาและบทก าหนดโทษหากฝ่าฝืน

หรือไม่ปฏิบติัตามประกาศคณะกรรมการกลางวา่ดว้ยราคาสินคา้และบริการ ของผูป้ระกอบการร้านธงฟ้าประชา
รัฐ จงัหวดันครนายก 
 3. ขั้นตอนในการสร้างเคร่ืองมือผูว้จิยัไดน้ าแบบสอบถามท่ีสร้างข้ึนไปให ้ผูเ้ช่ียวชาญจ านวน 3 คน 
เป็นผูต้รวจสอบความเท่ียงตรงด้านเน้ือหา (Content Validity) ความเหมาะสมของภาษา และโครงสร้างของ
แบบสอบถาม (Construct Validity) น าแบบสอบถามท่ีผ่านการปรับปรุงแก้ไขตามท่ีผูเ้ช่ียวชาญเสนอแนะแลว้ 
ทดลองใช้ (Try-out) กับกลุ่มท่ีมีลักษณะใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่างท่ีจะศึกษา จ านวน 30 คน โดยการหาค่า                   
ความเช่ือมัน่ของแบบสอบถามโดยใช้ การทดสอบโดยวิธีหาความคงท่ีภายในโดยใช้ KR-20 ส าหรับการหา              
ความเช่ือมัน่แบบคูเดอร์ริชาริดสนั (Kuder-Richardson) โดยใชสู้ตร KR-20 ซ่ึงก าหนดใหข้อ้ท่ีตอบถูก มีค่าเท่ากบั 
1 และตอบผิดมีค่าเท่ากบั 0 โดยแบบวดัความรู้ใชว้ิเคราะห์หาค่าความเท่ียง (Reliability) โดยหา KR-20 (Kuder-
richardson) ไดค้่าเท่ากบั .8632 ซ่ึงมีค่าอ านาจจ าแนกรายขอ้อยู่ระหว่าง .410 ซ่ึงถือว่าแบบวดัความรู้มีคุณภาพ
สามารถน าไปใชไ้ด ้
 4.4 การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 ในการศึกษาวิจยัคร้ังน้ี ผูว้ิจยัไดท้ าการเก็บรวบรวมขอ้มูลใน 2 ลกัษณะ ดงัน้ี 1. ขอ้มูลปฐมภูมิ (Primary 
Data) ใชแ้บบสัมภาษณ์ โดยการสัมภาษณ์ทางโทรศพัท์ และใชแ้บบสอบถามในการเก็บรวบรวมขอ้มูล โดยให้ 
กลุ่มตวัอยา่งเป็นผูก้รอกแบบสอบถามดว้ยตนเอง (Self- Administered Questionnaire) ผูว้ิจยัเก็บขอ้มูลร้านธงฟ้า
ประชารัฐในจงัหวดันครนายก โดยส่งแบบสอบถามให้ผูป้ระกอบการกรอกขอ้มูลในโปรแกรม Google Form 
ผ่านกลุ่มไลน์ร้านธงฟ้าประชารัฐและเก็บจนครบตามจ านวนท่ีก าหนด  2. ขอ้มูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ผูว้ิจยั
ไดเ้ก็บรวบรวมขอ้มูลจากหนงัสือ เอกสาร งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง และจากการสืบคน้ขอ้มูลทางอินเทอร์เน็ต เพ่ือใช้
เป็นกรอบแนวคิดในการวิจัยการ ออกแบบเคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลและการสรุปวิเคราะห์
ผลการวจิยั 
 4.5 การวเิคราะห์ข้อมูล 

การวิจยัเชิงคุณภาพ (Qualitative Approach) หลงัจากสอบสัมภาษณ์ผูป้ระกอบการร้านธงฟ้าประชารัฐ
ครบถว้นแลว้ผูว้จิยัไดน้ าขอ้มูลมาวเิคราะห์และสรุปผลการสมัภาษณ์  

การวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Approach)  หลังจากเก็บรวบรวมข้อมูล ผู ้วิจัยได้น าข้อมูลจาก                     
การสมัภาษณ์มาสรุปผล และน าขอ้มูลแบบสอบถามจ านวนทั้งส้ิน 170 ชุด มาท าการใหค้ะแนนและลงรหสัขอ้มูล 
(Coding) ดว้ยเคร่ืองคอมพิวเตอร์ เพ่ือค านวณหาค่าสถิติต่างๆ ท่ีใชใ้นการวิจยัมาวิเคราะห์โดยใช้สถิติวิเคราะห์             
เชิงพรรณนา (Descriptive Analytical Statistics) ซ่ึงไดแ้ก่ การค่าค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และ
ทดสอบสมมติฐาน โดยการหาค่าไคสแควร์ (Chi-Square Tsest) เพ่ือหาความสัมพนัธ์ทางตวัแปรอิสระกบัตวัแปร
ตามวา่ มีความสมัพนัธ์กนัหรือไม่ โดยการวเิคราะห์ความสมัพนัธ์ระหวา่งปัจจยัส่วนบุคคลกบัการรับรู้เร่ืองการปิด
ป้ายแสดงราคาและบทก าหนดโทษหากฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบติัตามประกาศคณะกรรมการกลางว่าดว้ยราคาสินคา้
และบริการ ของผูป้ระกอบการร้านธงฟ้าประชารัฐ จงัหวดันครนายก 
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5. ผลการวจัิย 
  ผลการวิจัยเชิงคุณภาพพบว่า การรับรู้เร่ืองการปิดป้ายแสดงราคาและบทก าหนดโทษ ตามประกาศ
คณะกรรมการกลางวา่ดว้ยราคาสินคา้และบริการ ของผูป้ระกอบการร้านธงฟ้าประชารัฐ จงัหวดันครนายก ทราบ
เพียงว่ากฎหมายก าหนดให้ปิดป้ายแสดงราคาสินคา้ แต่ไม่ทราบบทก าหนดโทษท่ีจะไดรั้บหากฝ่าฝืนหรือไม่
ปฏิบติัตามประกาศคณะหากฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบติัตามประกาศคณะกรรมการกลางว่าดว้ยราคาสินคา้และบริการ 
และการประชาสัมพนัธ์ไม่ครอบคลุมและทั่วถึง ซ่ึงผูป้ระกอบการร้านธงฟ้าประชารัฐมีความประสงค์ให้ทาง
ส านกังานพาณิชยจ์งัหวดันครนายกจดัอบรม สัมมนา ให้ผูป้ระกอบการร้านธงฟ้าประชารัฐไดรั้บทราบ หรือจดั
เวทีเสวนาระหวา่งผูป้ระกอบการกบัเจา้หนา้ท่ีท่ีเก่ียวขอ้งเพ่ือใหผู้ป้ระกอบการมีส่วนร่วมในการสร้างการรับรู้และ
การส่งต่อข้อมูลไปยงัผู ้บริโภคเพ่ือให้ได้ทราบถึงสิทธิท่ีผูป้ระกอบการและผูบ้ริโภคพึงจะได้รับ เพื่อให้
ผูป้ระกอบการร้านธงฟ้าประชารัฐจะไดป้ฏิบติัใหถู้กตอ้งตามกฎหมายต่อไป 
 ผลการวิจยัเชิงปริมาณ พบว่ากลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จ านวน 103 คน คิดเป็นร้อยละ 60.6 
และเป็นเพศหญิงจ านวน 67 คน คิดเป็นร้อยละ 39.4 มีอายมุากกวา่ 40 ปี จ านวน 86 คน คิดเป็นร้อยละ 50.6 อาย ุ
30 แต่ไม่เกิน 40 ปี จ านวน 58 คน คิดเป็นร้อยละ 34.1อาย ุ25แต่ไม่เกิน 30 ปี จ านวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 10.6 
และนอ้ยกวา่ 25 ปี จ านวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 4.7 มีระดบัการศึกษาต ่ากวา่ปริญญาตรี จ านวน 101 คน คิดเป็น
ร้อยละ 59.4 การศึกษาระดบัปริญญาตรี จ านวน 55 คน  คิดเป็นร้อยละ 32.4 และการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี 
จ านวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 8.2 มีรายไดร้ะหวา่ง 20,000 – 30,000 บาท/เดือน จ านวน 79 คน คิดเป็นร้อยละ 46.5
รายไดร้ะหว่าง 10,000 – 20,000 บาท/เดือน จ านวน 56 คน คิดเป็นร้อยละ 32.9 รายได ้  น้อยกว่า 10,000 บาท/
เดือน จ านวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 10.6 และรายไดม้ากกวา่ 30,000 บาท/เดือน จ านวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 10 
ระยะเวลาการสมคัรเป็นร้านธงฟ้าประชารัฐ ระหวา่ง 6 เดือน – 1 ปี และระยะเวลาการสมคัรเป็นร้านธงฟ้าประชารัฐ
ระหวา่ง 1 ปี – 2 ปี จ านวน 53 คน คิดเป็นร้อยละ 31.2  ระยะเวลาสมคัรเป็นร้านธงฟ้าประชารัฐนอ้ยกวา่ 6 เดือน 
จ านวน 37 คน คิดเป็นร้อยละ 21.8  และระยะสมคัรเป็นร้านธงฟ้าประชารัฐตั้งแต่ 2 ปีข้ึนไป จ านวน 27 คน                    
คิดเป็นร้อยละ 15 .9 
 กลุ่มตัวอย่างมีการรับรู้เร่ืองการปิดป้ายแสดงราคาและบทก าหนดโทษหากฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติ 
ตามประกาศคณะกรรมการกลางว่าดว้ยราคาสินคา้และบริการ ของผูป้ระกอบการร้านธงฟ้าประชารัฐ จงัหวดั
นครนายก ส่วนใหญ่มีความรู้ระดบัปานกลาง จ านวน 75 คน คิดเป็นร้อยละ 44.1 และมีความรู้ในระดบัท่ีน้อย
จ านวน 95 คน คิดเป็นร้อยละ 55.9  
  ผลการทดสอบผลการวิเคราะห์การทดสอบสมมติฐานความสัมพนัธ์ของการรับรู้เร่ืองการปิดป้ายแสดง
ราคาและบทก าหนดโทษหากฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบติัตามประกาศคณะกรรมการกลางวา่ดว้ยราคาสินคา้และบริการ 
ของผูป้ระกอบการร้านธงฟ้า จงัหวดันครนายก จ าแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อายุ ระดบัการศึกษา 
รายได ้และระยะเวลาการสมคัรเป็นร้านธงฟ้าประชารัฐ พบวา่ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีแตกต่างไม่มีความสัมพนัธ์กบั
รับรู้เร่ืองการปิดป้ายแสดงราคาและบทก าหนดโทษหากฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบติัตามประกาศคณะกรรมการกลางวา่
ดว้ยราคาสินคา้และบริการ 
  

6. อภิปรายผล  
 1. ระดบัความรู้ในการรับรู้เร่ืองการปิดป้ายแสดงราคาและบทก าหนดโทษ ตามประกาศคณะกรรมการ
กลางวา่ดว้ยราคาสินคา้และบริการ ของผูป้ระกอบการร้านธงฟ้าประชารัฐ จงัหวดันครนายก โดยรวมอยูใ่นระดบั
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ปานกลาง เน่ืองจากผูป้ระกอบการร้านธงฟ้าประชารัฐไม่ไดใ้ห้ความส าคญัในการปิดป้ายแสดงราคาสินคา้ และ
ผูป้ระกอบการฯ ส่วนใหญ่ไม่เคยถูกด าเนินคดีตามกฎหมาย อีกทั้งมองวา่ร้านคา้ของตนเป็นร้านคา้ท่ีไม่ไดด้ าเนิน
ธุรกิจใหญ่โต และจ าหน่ายสินคา้ให้คนในชุมชนเท่านั้น จึงไม่มีความจ าเป็นท่ีตอ้งปิดป้ายแสดงราคาสินคา้แต่
อย่างใด สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ชาญณรงค์เดช ดีวังทอง (2561) ท่ีไดศึ้กษาการเร่ืองการประชาสัมพนัธ์เร่ือง 
การปิดป้ายแสดงราคาสินคา้และบริการ ซ่ึงพบวา่ ผูป้ระกอบการส่วนใหญ่ไม่เขา้ใจหรือไม่สนใจท่ีจะศึกษาเรียนรู้
ขอ้กฎหมายท่ีตอ้งปิดป้ายแสดงราคาสินคา้และบริการ เพื่อใหถู้กตอ้ง ซ่ึงหากผูป้ระกอบการคา้ขาดส านึกจริยธรรม
ท่ีดีต่อผูบ้ริโภค อาจจะท าการเอารัดเอาเปรียบผูบ้ริโภคไดโ้ดยง่ายท าให้มีการร้องเรียนในเร่ืองการปิดป้ายแสดง
ราคาจ านวนมาก  
 3. ผลการทดสอบผลการวิเคราะห์การทดสอบสมมติฐานความสัมพนัธ์ของการรับรู้เร่ืองการปิดป้าย
แสดงราคาและบทก าหนดโทษหากฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบติัตามประกาศคณะกรรมการกลางวา่ดว้ยราคาสินคา้และ
บริการ ของผูป้ระกอบการร้านธงฟ้า จังหวดันครนายก จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ระดับ
การศึกษา รายได ้และระยะเวลาการสมคัรเป็นร้านธงฟ้าประชารัฐ ในภาพรวมพบวา่ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีแตกต่าง  
ไม่มีความสัมพนัธ์กบัรับรู้เร่ืองการปิดป้ายแสดงราคาและบทก าหนดโทษหากฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบติัตามประกาศ
คณะกรรมการกลางวา่ดว้ยราคาสินคา้และบริการ เน่ืองจากผูป้ระกอบการส่วนใหญ่เป็นผูท่ี้ด าเนินธุรกิจร้านโชว์
ห่วยมานาน จ าหน่ายสินคา้โดยอาศยัความเคยชิน และมองวา่การปิดป้ายแสดงราคาสินคา้มีความยุง่ยาก สอดคลอ้ง
แนวคิดดา้นการเปล่ียนแปลงสงัคมและวฒันธรรม ของฉตัรทิพย ์นาถสุภา และคณะ (2555 ) อธิบายวา่ วฒันธรรม
หมายถึงความเช่ือ คุณค่า ค่านิยม อุดมการณ์ และโลกทศัน์ คือโครงสร้างส่วนบนของสังคม เป็นส่ิงท่ีผลกัดนั 
เป็นเหตุผล เบ้ืองหลงัการกระท า 
 

7. ข้อเสนอแนะ 
 7.1 ข้อเสนอแนะในการน าผลวจิยัไปใช้ 
  (1) ส านักงานพาณิชย์จังหวดันครนายก ควรสร้างการรับรู้เร่ืองการปิดป้ายแสดงราคาและ  
บทก าหนดโทษหากฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติ ตามประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ  
ให้ผูป้ระกอบการร้านธงฟ้าประชารัฐไดท้ราบถึงคุณและโทษในการปฏิบติัตาม ประกาศคณะกรรมการกลางว่า
ดว้ยราคาสินคา้และบริการ เพ่ือใหผู้ป้ระกอบการปฏิบติัใหถู้กตอ้งตามกฎหมายต่อไป 
  (2) ส านกังานพาณิชยจ์งัหวดันครนายก ควรเปิดโอกาสใหผู้ป้ระกอบการร้านธงฟ้าประชารัฐ เขา้มา
มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น และช้ีแจงปัญหาอุปสรรคท่ีเกิดข้ึน เพ่ือหาทางออกร่วมกนัต่อไป 
 7.2 ข้อเสนอแนะในการวจิยัคร้ังต่อไป 
 (1) ควรมีการศึกษาวจิยักลยทุธ์ในการสร้างการรับรู้เร่ืองการปิดป้ายแสดงราคาและบทก าหนดโทษ
หากฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบติั ตามประกาศคณะกรรมการกลางว่าดว้ยราคาสินคา้และบริการ ให้ผูป้ระกอบการร้าน              
ธงฟ้ารับรู้ และปฏิบติัตามกฎหมายโดยเคร่งครัด 
  (2) ควรมีการศึกษาวิจัยแนวทางการส่งเสริมให้ร้านธงฟ้าประชารัฐในจังหวดันครนายกเป็น
ตน้แบบในการพฒันาร้านโชวห่์วยในพ้ืนท่ีต่อไป 
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8. กติติกรรมประกาศ 
  ผูว้ิจัยขอขอบพระคุณ ผูป้ระกอบการร้านธงฟ้าประชารัฐ จังหวดันครนายก ท่ีได้ให้ขอ้มูลส าคญัใน
การศึกษา และขอขอบพระคุณผู ้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สานิต ศิริวิศิษฐ์กุล อาจารย์ท่ีปรึกษาหลัก และ                               
ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.อนันต์ ธรรมชาลยั อาจารยท่ี์ปรึกษาร่วมสารนิพนธ์ ท่ีกรุณาให้ค  าแนะน า ให้ขอ้คิดใน              
การด าเนินการวิจยั ตลอดจนแกไ้ขปรับปรุงจนมีความสมบูรณ์ ผูว้ิจยัรู้สึกซาบซ้ึงและขอขอบพระคุณเป็นอยา่งสูง 
มา ณ โอกาสน้ี 
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บทคัดย่อ 
 งานวิจัยน้ี มีวตัถุประสงค์ 1.เพื่อศึกษาระดับความเครียดท่ีเกิดจากการปฏิบัติหน้าท่ีของเจ้าหน้าท่ี
ราชทณัฑ์ ในเขตจงัหวดัปทุมธานี 2. เพื่อเปรียบเทียบระดบัความเครียดท่ีเกิดจากการปฏิบติัหน้าท่ีของเจา้หน้าท่ี
ราชทณัฑ์ ในเขตจงัหวดัปทุมธานี จ าแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยั ไดแ้ก่ เจา้หน้าท่ี
ราชทณัฑ์ ท่ีปฏิบติัหน้าท่ีในเรือนจ า ทณัฑสถาน และสถานกกัขงั ในเขตจงัหวดัปทุมธานี จ านวน 242 ตวัอย่าง 
โดยการสุ่มแบบหลายขั้นตอน เคร่ืองมือท่ีใชค้ือ แบบสอบถาม สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ การแจกแจง
ความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การทดสอบสมมติฐานการวิจยั ไดแ้ก่ ค่า t-test และ F-test   
(One-way ANOVA) เม่ือพบความแตกต่างใชก้ารเปรียบเทียบรายคู่ดว้ยวิธีการของเชฟเฟ่ Scheffe 
 ผลการวิจยัพบว่า 1.ระดบัความเครียดท่ีเกิดจากการปฏิบติัหน้าท่ีของเจา้หน้าท่ีราชทณัฑ์ ในเขตจงัหวดั
ปทุมธานี ในภาพรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 2.80 เม่ือจ าแนกเป็นรายดา้น พบว่า ดา้นลกัษณะงาน
ท่ีท า อยู่ในระดบัมากท่ีสุด และดา้นความสัมพนัธ์กบัเพื่อนร่วมงาน อยู่ในระดบัน้อยท่ีสุด และผลการทดสอบ
สมมติฐานเปรียบเทียบระดับความเครียดท่ีเกิดจากการปฏิบัติหน้าท่ีของเจ้าหน้าท่ีราชทัณฑ์ ในเขตจังหวดั
ปทุมธานี จ าแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล พบว่า อายุ ระดบัการศึกษา รายได ้อายุราชการ ต าแหน่ง ท่ีแตกต่างกนัมี
ระดบัความเครียดแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 แต่ เพศ กบั สถานภาพ ไม่พบความแตกต่าง 
 
ค าส าคัญ: ความเครียดจากการปฏิบติัหนา้ท่ี, เจา้หนา้ท่ีราชทณัฑ ์
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ABSTRACT 
 The objectives of this research were 1) to study the levels of stress in the workplace of correctional 
officers in Pathum Thani Province and 2) to compare the levels of stress in the workplace of correctional officers 
in Pathum Thani Province. The collected data was classified by personal factors. The sample group used in this 
research were 242 correctional officers working in prisons, correctional institutions, and detention centers in 
Pathum Thani Province. The questionnaire was used as a research tool. The statistics used in the data analysis 
included percentage, mean, and standard deviation. t-test and F-test (One-way ANOVA) were applied for testing 
hypothesis. In relation to the founded comparison, pairwise comparisons were performed with Scheffe's method. 
 The results of the research showed that the overall level of stress in the workplace of correctional 
officers in Pathum Thani Province was moderate, with an average of 2.80. Considering the causes, the stress 
affected by job duties was found at the highest level and that by coworker relationship was at the lowest level. 
The hypothesis testing results of comparing stress levels at work of correctional officers in Pathum Thani Province 
which were classified by personal factors revealed that the differences in age, education level, income, service 
years, and position statistically significantly affected the different levels of stress at .05, while the differences 

between gender and status were not found. 
 
Keywords: Work Stress, Correctional Officers 
 

1. ความส าคัญและที่มาของปัญหาวิจัย 
 ในปัจจุบันความเครียดจากการท างานถือเป็นอุปสรรคส าคญัในการท างาน เพื่อให้ได้ผลลพัธ์ ท่ีมี
ประสิทธิภาพ หากความเครียดเกิดขึ้นแลว้ย่อมส่งผลต่อสุขภาพทางกาย อนัไดแ้ก่ อาการไม่สบายทางกาย เช่น 
ปวดหัว ปวดเม่ือยตามส่วนต่างๆ ของร่างกาย ความผิดปกติของหัวใจ ความดนัโลหิตสูง นอนไม่หลบั เป็นตน้ 
และยงัส่งผลต่อสุขภาพจิตใจจนน าไปสู่ความวิตกกงัวล ซึมเศร้า กลวัอยา่งไร้เหตุผล อารมณ์ไม่มัน่คงเปล่ียนแปลง
ง่าย หรือโรคประสาทบางอยา่ง นอกจากน้ีความเครียดส่งผลต่อร่างกายและจิตใจ ยอ่มส่งผลไปสู่ประสิทธิภาพใน
การท างาน สัมพนัธภาพต่อครอบครัวและบุคคลรอบขา้ง และเม่ือประสิทธิภาพในงานตกต ่า สัมพนัธภาพเส่ือม
ทรามลง จิตใจย่อมไดรั้บผลตึงเครียดมากขึ้นซ ้ าซ้อน นบัว่าความเครียดเป็นภยัต่อชีวิตอย่างย่ิง ซ่ึงความเครียดท่ี
เกิดขึ้นนั้นมาจากสาเหตุต่างๆ มากมาย เกิดจากภายในตวังานเองหรืออาจเป็นจากสาเหตุอื่นๆ ท่ีไม่ไดเ้กิดจากงาน 
โดยความเครียดในการท างานก่อให้เกิดผลกระทบต่อสภาพจิตใจของผูป้ฏิบติังานในดา้นต่างๆ เช่น ขวญัก าลงัใจ 
ความมุ่งมัน่ในการท างาน เป็นตน้ (ชินพงษ ์ไกรสิงห์สม, 2553) 
  กรมราชทณัฑ์มีภารกิจเก่ียวกบัการควบคุม และแกไ้ขพฤตินิสัยผูต้อ้งขงั โดยมุ่งพฒันาให้เป็นองคก์ร
พฒันาทรัพยากรมนุษย ์เพื่อแกไ้ข ฟ้ืนฟูผูต้อ้งขงัให้กลบัตนเป็นพลเมืองดี มีสุขภาพกายและจิตท่ีดี ไม่หวนกลบัมา
กระท าผิดซ ้ า ไดรั้บการพฒันาทกัษะฝีมือในการประกอบอาชีพท่ีสุจริต และสามารถด ารงชีวิตในสังคมภายนอก
ไดอ้ย่างปกติโดยสังคมให้การยอมรับ เป็นงานท่ีมีความซับซ้อน ตอ้งใชท้ั้งศาสตร์และศิลป์ในการปฏิบติัหน้าท่ี 
ปัจจุบนัเรือนจ าและทณัฑสถานต่างๆ ยงัคงประสบปัญหาอตัราก าลงัของเจา้หนา้ท่ีหรือความจุของสถานท่ีควบคมุ
ท่ีไม่เพียงพอต่อจ านวนผูต้อ้งขงั นอกจากนั้นการควบคุมหรือการปล่อยตวัผูต้อ้งขงั จะตอ้งกระท าในทนัทีท่ีไดรั้บ
หมายศาลหรือค าส่ังตามกฎหมาย จะผ่อนผนัไปด าเนินการในวนัอ่ืนไม่ได ้ดงันั้นขา้ราชการราชทณัฑ์จ าจึงตอ้ง
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ปฏิบติังานให้เสร็จส้ินโดยพลนั แมว่้าจะล่วงเลยเวลาราชการหรือขาดแคลนอตัราก าลงัก็ตามท าให้ขา้ราชการท่ี
ปฏิบติังานอยู่ในปัจจุบนัตอ้งรับภาระหนกัและเกิดความกดดนัสูง ตอ้งปฏิบติัหน้าท่ีให้เป็นไปดว้ยความเรียบร้อย 
ควบคุมผูต้้องขังทั้งวนัทั้งคืน ตลอด 24 ชั่วโมง มิให้หลบหนี อย่างไรก็ดี กรมราชทัณฑ์ได้รับอนุมัติกรอบ
อตัราก าลงัในการปฏิบติังานเฉพาะเวลาราชการเพียงวนัละ 8 ชัว่โมง ซ่ึงเป็นกรอบอตัราก าลงัขั้นสุดท่ีสามารถจะ
ปฏิบติังานได ้ส่วนการปฏิบติังานนอกเวลาราชการอีกวนัละ16 ชัว่โมง และในวนัหยดุราชการ กรมราชทณัฑ์ตอ้ง
สับเปล่ียนหมุนเวียนขา้ราชการท่ีปฏิบติัหน้าท่ีในเวลาราชการปกติทุกต าแหน่งมาเขา้เวรยามรักษาการณ์ ท าให้
ขา้ราชการราชทณัฑ์ตอ้งปฏิบติัหน้าท่ีอย่างตรากตร ากว่าขา้ราชการหน่วยงานอ่ืน จึงก่อให้เกิดความเบ่ือหน่ายและ
ไม่มีเวลาให้กบัครอบครัวอยา่งเพียงพอ (รัศมี เทียนปรุ, 2557) 
 ดงันั้นผูวิ้จยัจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษา เร่ืองภาวะความเครียดท่ีเกิดจากการปฏิบติัหน้าท่ีของเจา้หน้าท่ี
ราชทณัฑ์ ในเขตจงัหวดัปทุมธานี เพ่ือน าผลการศึกษาท่ีไดไ้ปเป็นขอ้มูลพ้ืนฐานส าคญัประกอบการจดัท าแนว
ทางการพฒันา การบริหารจดัการ การวางแผนกลยุทธ์ในการบริหารงานและเป็นแนวทางในการปรับปรุงแกไ้ข
ปัญหาต่อไป 
 

2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 (1) เพื่อศึกษาระดับความเครียดท่ีเกิดจากการปฏิบัติหน้าท่ีของเจ้าหน้าท่ีราชทัณฑ์ ในเขตจังหวดั
ปทุมธานี 
 (2) เพื่ อ เป รียบเ ทียบระดับความเครียดท่ี เ กิดจากการปฏิบัติหน้า ท่ีของ เจ้าหน้า ท่ีราชทัณฑ์   
ในเขตจงัหวดัปทุมธานี จ าแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล  

 

3. เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 3.1 แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 
 ฟาร์เมอร์ และคณะ (1984) ไดแ้บ่งสาเหตุของการเกิดความเครียดไวด้ง้น้ี 
  1. สาเหตุจากตัวบุคคล (Personal Source) เป็นสาเหตุท่ีสัมพันธ์กับวิถีชีวิตของบุคคล ได้แก่ 
โครงสร้างบุคลิกภาพ ประสบการณ์ในชีวิต อตัมโนทศัน์ของบุคคล (Self-concept) สุขภาพและอื่นๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง
ในลกัษณะของปัจเจกบุคคล 
  2. สาเหตุจากเงิน (Financial Source) เป็นสาเหตุท่ีเก่ียวกับเศรษฐกิจ เช่นสถานภาพทางการเงิน 
รายได ้ความสามารถในการจดัหาอาหาร เคร่ืองนุ่งห่ม และท่ีอยูอ่าศยัรวมทั้งการรับรู้ของบุคคลเก่ียวกบัสถานภาพ
ทางการเงินท่ีควรจะเป็น 
  3. สาเหตุจากสัมพนัธภาพ (Relational Source) เป็นสาเหตุท่ีเป็นผลมาจากการปะทะสังสรรค์ 
(Interaction) กบัคนอ่ืน ไดแ้ก่ ครอบครัว เพ่ือนบา้น คู่สมรส เพื่อน 
  4. สาเหตุจากอาชีพการงาน (Occupational Source) เป็นสาเหตุท่ีสัมพนัธ์กบัประสบการณ์ในการท างาน 
และการด าเนินชีวิต ซ่ึงหมายถึงความรู้สึกและประสบการณ์ในอาชีพปัจจุบนั รวมถึงการคาดหวงัในอนาคต 
 ซาเวร่ีย ์(Savery, 1989) แบ่งระดบัความเครียดตามผลกระทบของความเครียดต่อสุขภาพร่างกาย และ
จิตใจของบุคคล ซ่ึงแบ่งเป็น 4 ระดบั ดงัน้ี 
  1. ความเครียดระดบัที่ 1 (Level 1) เป็นความเครียดชัว่คราว เป็นผลให้เกิดการเพ่ิมอตัราการเตน้ของ
หวัใจ อตัราการหายใจ ความดนัโลหิต และมีการเปล่ียนแปลงการเผาผลาญ (Metabolism) ในร่างกาย 
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 2. ความเครียดระดบัที่ 2 (Level 2) เป็นความเครียดท่ีเพ่ิมความรุนแรงขึ้นมีผลกระทบต่อสุขภาพจิต 
คือมีอาการกระสับกระส่าย หงุดหงิด ไม่มีสมาธิวิตกกังวล ตกใจง่าย มีอาการของความเครียด ระดับท่ี 1                        
เป็นเวลานาน  
 3. ความเครียดระดบัที่ 3 (Level 3) เป็นความเครียดท่ีรุนแรงขึ้น ท าให้เกิดอาการปวดศีรษะ อาหาร
ไม่ยอ่ย เจ็บหนา้อก ตอ้งปรึกษาแพทยเ์พื่อบรรเทาอาการ 
 4. ความเครียดระดบัท่ี 4 (Level 4) เป็นความเครียดระดบัรุนแรงท่ีสุด ท าให้เกิดอาการเป็นแผลใน
กระเพาะอาหาร เป็นลมบ่อย ติดสุรา ติดยาคลายเครียด หรือยาระงบัประสาท มีอาการทางจิตประสาทท่ีบ่งช้ี            
ความรุนแรงของความเครียด และอาจรุนแรงถึงหวัใจหยดุเตน้ได ้
 3.2 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง  

กนกวรรณ ช่วยบ ารุง (2562) ศึกษาความเครียดในการปฏิบติัหน้าท่ีของเจา้หน้าท่ีต ารวจในพ้ืนท่ีสาม
จงัหวดัชายแดนใต:้ กรณีศึกษาสถานีต ารวจภูธรเมืองนราธิวาส โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อ 1) ศึกษาระดบัความเครียด
ในการปฏิบติัหน้าท่ีของเจา้หนา้ท่ีต ารวจ 2) วิเคราะห์ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีมีความสัมพนัธ์ต่อความเครียด โดยกลุ่ม
ตวัอย่างคือ เจา้หน้าท่ีต ารวจในสถานีต ารวจภูธรเมืองนราธิวาส จ านวน 188 คน ท่ีไดจ้ากการสุ่มตวัอย่างแบบชั้น 
เคร่ืองมือท่ีใชเ้ป็นแบบสอบถามมาตรวดั 3 ระดบัสถิติท่ีใชค้ือ ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่า 
ไคสแควร์ ผลการวิจัย พบว่า ระดับความเครียดในการปฏิบติัหน้าท่ีของเจา้หน้าท่ีต ารวจในพ้ืนท่ีสามจงัหวดั 
ชายแดนใต:้ กรณีศึกษาสถานีต ารวจภูธรเมืองนราธิวาส โดยภาพรวมอยู่ในระดบัความเครียดเป็นคร้ังคราว และ
เม่ือท าการหาความสัมพนัธ์ระหว่างความเครียดในการปฏิบติัหน้าท่ี จ าแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล พบว่า ระดบั
การศึกษา ภูมิล าเนาเดิม จ านวนเหตุการณ์ความไม่สงบท่ีเผชิญในพ้ืนท่ีในระยะเวลา 2 ปี ท่ีผา่นมาและความเตม็ใจ
ในการปฏิบติัหน้าท่ีในพ้ืนท่ีมีความสัมพนัธ์อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ส่วน เพศ อายุ รายได ้ศาสนา 
สถานภาพ ระดบัต าแหน่งระยะเวลาในการปฏิบติังานอยู่ในพ้ืนท่ี ไม่มีความสัมพนัธ์อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั .05 

ณัฎฐา มูลต า (2559) ท าการวิจยัเร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อความเครียดในการปฏิบติังานของต ารวจตรวจคน
เขา้เมืองสุวรรณภูมิ เป็นการวิจยัเชิงปริมาณมีวตัถุประสงคเ์พื่อ 1) ศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อความเครียดในการปฏิบติั
หน้าท่ีของต ารวจตรวจคนเขา้เมืองสุวรรณภูมิ 2) ศึกษาระดบัความเครียดในการปฏิบติัหน้าท่ีของต ารวจตรวจคน
เขา้เมืองสุวรรณภูมิ 3)ศึกษาความสัมพนัธ์ของปัจจยัท่ีมีผลต่อความเครียดในการปฏิบติัหนา้ท่ีของต ารวจตรวจคน
เขา้เมืองสุวรรณภูมิกลุ่มตวัอยา่ง จ านวน 276 คน ใชวิ้ธีการสุ่มแบบง่าย สถิติท่ีใชไ้ดแ้ก่ ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบน
มาตรฐานทดสอบค่าที ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์อย่างง่ายของเพียร์สัน ผลการวิจยั พบว่า 1) ปัจจยัท่ีมีผลต่อ
ความเครียดของขา้ราชการต ารวจตรวจคนเข้าเมืองสุวรรณภูมิแบ่งออกเป็น 5 ดา้น ปัจจยัเก่ียวกบัส่ิงแวดล้อม 
ปัจจยัเก่ียวกบัองคก์าร ปัจจยัส่วนบุคคล ความแตกต่างระหว่างบุคคล และบุคลิกลกัษณะของบุคคลในภาพรวมมี
ความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก 2) ระดับความคิดเห็นของข้าราชการต ารวจตรวจคนเข้าเมืองสุวรรณภูมิต่อ
ความเครียดของขา้ราชการต ารวจตรวจคนเขา้เมืองสุวรรณภูมิ แบ่งออกเป็น 3 ด้าน คือการเปล่ียนแปลงดา้น
ร่างกายการเปล่ียนแปลงดา้นจิตใจและอารมณ์และการเปล่ียนแปลงดา้นพฤติกรรมในภาพรวมมีความเครียด อยูใ่น
ระดับมาก 3) ปัจจัยท่ีมีผลต่อความเครียดในการปฏิบัติหน้า ท่ีของต ารวจตรวจคนเข้าเมืองสุวรรณภูมิ                                    
มีความสัมพนัธ์กนัในทิศทางเดียวกนัในระดบัมาก อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01ไดแ้ก่ บุคลิกลกัษณะของ
บุคคล และปัจจยัส่วนบุคคล มีความสัมพนัธ์กนัในทิศทางบวกในระดบัปานกลาง อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั 0.01ไดแ้ก่ ปัจจยัเก่ียวกบัองคก์าร ความแตกต่างระหว่างบุคคล และปัจจยัเก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้ม 
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 นวนนัท์ ค  ามา (2563) ไดศึ้กษาเร่ือง ปัจจยัท่ีส่งผลต่อความเครียดในการท างานของบุคลากร ส านกังาน
การตรวจเงินแผน่ดิน ในเขตกรุงเทพมหานคร การศึกษาน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อความเครียดใน
การท างานของบุคลากร ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ในเขตกรุงเทพมหานคร ปัจจยัไดแ้ก่ ปัจจยัส่วนบุคคล 
และปัจจัยด้านการท างาน โดยใช้กลุ่มตัวอย่าง คือ บุคลากรส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ในเขต
กรุงเทพมหานคร จ านวน 322 คน โดยใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล สถิติท่ีใช้ใน                
การวิเคราะห์ ได้แก่ การแจกแจงความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ส าหรับการทดสอบ
สมมติฐาน ผูวิ้จัยได้ใช้สถิติทดสอบ T-test, สถิติการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA)            
หากพบความแตกต่างจะน าไปเปรียบเทียบเป็นรายคู่ โดยใช้วิธี LSD และสถิติการถดถอยพหุคุณ (Multiple 
Regression Analysis) 
 ผลการวิจัยพบว่า บุคลากรส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ในเขตกรุงเทพมหานคร  ส่วนใหญ่เป็น                   
เพศหญิง มีอายไุม่เกิน 30 ปี สถานภาพโสด มีระดบัการศึกษาระดบัปริญญาตรี มีต าแหน่งในการปฏิบติังานระดบั
ช านาญการ ประสบการณ์การท างาน ต ่ากว่า 4 ปี เงินเดือนและค่าตอบแทนต่อเดือน 30,001-40,000 บาท ปัจจยั
ดา้นการท างาน โดยภาพรวมในระดบัปานกลาง  ความเครียดในการท างานของบุคลากร ส านกังานการตรวจเงิน
แผน่ดิน ในเขตกรุงเทพมหานคร มีระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัความเครียดในการท างานของบุคลากรโดยภาพรวม
ในระดบัปานกลาง ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า (1) บุคลากรส านกังานการตรวจเงินแผ่นดิน ในเขตกรุงเทพ
มหานคร ท่ีมีเพศ อาย ุสถานภาพสมรส ระดบัการศึกษา ต าแหน่งในการปฏิบติังาน ประสบการณ์ใน                 การ
ท างาน เงินเดือนและค่าตอบแทนต่างกนั ท าให้ความเครียดในการท างานโดยภาพรวมต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั 0.05 (2) ปัจจยัดา้นการท างานดา้นค่าตอบแทนสวสัดิการและความมัน่คงในการท างานดา้นลกัษณะ
งาน ด้านสภาพในการท างาน ด้านนโยบายการบริหารงาน ด้านโครงสร้างและบรรยากาศในองค์กรด้าน
ความก้าวหน้าในอาชีพ และด้านสัมพนัธภาพในการท างาน ส่งผลต่อความเครียดในการท างานของบุคลากร 
ส านกังานการตรวจเงินแผน่ดินในเขตกรุงเทพมหานคร อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 3.2 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 การวิจัยเร่ือง ภาวะความเครียดท่ีเกิดจากการปฏิบัติหน้าท่ีของเจ้าหน้าท่ีราชทัณฑ์ ในเขตจังหวดั
ปทุมธานี ผูวิ้จยัไดท้  าการศึกษาตามแนวคิดความเครียดของ Farmer (1984) ดงัภาพประกอบ 
 



การประชุมวิชาการระดบัชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลยัศรีปทุม ออนไลน์ คร้ังท่ี 16 ประจ าปี 2564 วนัท่ี 28 ตุลาคม 2564 

713 

                                                                       
 
 
 
 
 
 

 

แผนภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั 
 

 3.3 สมมติฐานการวิจัย 
 ปัจจัยส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกันส่งผลต่อระดับความเครียดท่ีเกิดจากการปฏิบัติหน้าท่ีของเจ้าหน้าท่ี
ราชทณัฑ ์ในเขตจงัหวดัปทุมธานี ท่ีแตกต่างกนั 
 

4. วิธีด าเนินการวิจัย  
  4.1 แบบแผนการวิจัย  
 การวิจัยเร่ือง “ภาวะความเครียดท่ีเกิดจากการปฏิบัติหน้าท่ีของเจ้าหน้าท่ีราชทัณฑ์  ในเขตจังหวดั
ปทุมธานี” คร้ังน้ี เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative research) โดยการวิจัยเชิงส ารวจ (Survey research) 
ประชากรกลุ่มตวัอยา่งคือเจา้หนา้ท่ีราชทณัฑ ์ท่ีปฏิบติัหนา้ท่ีในเรือนจ าและทณัฑสถาน ในเขตจงัหวดัปทุมธานี  
        4.2 ประชากรและตัวอย่าง 
 ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ีคือ เจา้หนา้ท่ีราชทณัฑ ์ในเขตจงัหวดัปทุมธานี จ านวน 613 คน โดยใช้
การค านวณหาขนาดกลุ่มตัวอย่างตามตารางส าเร็จรูปของ Taro Yamane (1973) โดยมีความผิดพลาดท่ี ระดบั 
ความเช่ือมัน่ 95% ไดข้นาดกลุ่มตวัอย่างทั้งส้ิน 242 ราย หลกัจากก าหนดกลุ่มตวัอย่างแลว้ เพื่อให้ไดก้ลุ่มตวัอยา่ง
กระจายครอบคลุมทัว่ประชากร ผูศึ้กษาจึงสุ่มตวัอย่างแบบหลายขั้นตอน (Multi Stage Sampling) โดยในขั้นตอน
แรกใช้การสุ่มแบบสัดส่วน (Proportion) โดยแบ่งกลุ่มตามสถานท่ีปฏิบติังาน คือ 1.ทัณฑสถานวยัหนุ่มกลาง 
จ านวน 61 คน 2. ทณัฑสถานบ าบดัพิเศษจงัหวดัปทุมธานี จ านวน 43 คน 3.ทณัฑสถานบ าบดัพิเศษหญิง จ านวน 
40 คน 4. เรือนจ าจงัหวดัปทุมธานี จ านวน 42 คน 5. เรือนจ าอ าเภอธัญบุรี จ านวน 37 คน และ 6.สถานกกัขงักลาง
จงัหวดัปทุมธานี จ านวน 19 คน หลงัจากนั้นจึงท าการสุ่มตามความสะดวก (Convenience Sampling) 
 
 
 
 

ตัวแปรอิสระ 
 

ตัวแปรตาม 

ปัจจัยส่วนบุคคล 
1. เพศ 
2. อาย ุ
3. ระดบัการศึกษา 
4. สถานภาพ 
5. รายได ้
6. อายรุาชการ 
7. ต าแหน่ง 
                        

ภาวะความเครียดที่เกิดจากการปฏิบัติ
หน้าท่ีของเจ้าหน้าท่ีราชทัณฑ์ ในเขต

จังหวัดปทุมธาน ี
- ดา้นลกัษณะงานท่ีท า 
- ดา้นบทบาทในองคก์ร 
- ดา้นความส าเร็จและความกา้วหนา้ใน
อาชีพ 
- ดา้นความสัมพนัธ์กบัเพื่อนร่วมงาน 
- ดา้นผูบ้งัคบับญัชา 
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 4.3 เคร่ืองมือวิจัย 
 ล าดบัขั้นตอนในการสร้างเคร่ืองมือการวิจยัและหาคุณภาพเคร่ืองมือ ผูวิ้จยัด าเนินการดงัน้ี 
 1. ศึกษารูปแบบและวิธีการสร้างเคร่ืองมือ และก าหนดวตัถุประสงคข์องแบบสอบถาม 
 2. สร้างเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลเพ่ือศึกษาวิจยัเชิงส ารวจในคร้ังน้ีจะใชแ้บบสอบถาม 
(Questionnaire) โดยมีรูปแบบของค าถาม ท่ีแสดงระดบัความคิดเห็น (Scale questions) ซ่ึงมีลกัษณะเป็นค าถาม
ปลายปิด (Closed-Ended Question) โดยแบ่งเน้ือหาค าถามออกเป็น 2 ส่วน ดงัต่อไปน้ี 
 ส่วนท่ี 1 ค  าถามเก่ียวกับปัจจัยส่วนบุคคล จ านวน 7 ข้อได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา 
สถานภาพ รายได ้อายรุาชการ และต าแหน่ง 
 ส่วนท่ี 2 ค  าถามเก่ียวกบัระดบัความเครียดท่ีเกิดจากการปฏิบติัหน้าท่ีของเจา้หน้าท่ีราชทณัฑ์ 
ในเขตจงัหวดัปทุมธานี เป็นแบบสอบถามค าถามปลายปิด (Close-Ended Response Question) จ านวน 30 ขอ้ เป็น
แบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale method) 5 ระดบั (Five Point Scale) คือ มากท่ีสุด มาก ปานกลาง น้อย 
และนอ้ยท่ีสุด 

  3. หาคุณภาพของเคร่ืองมือเพ่ือตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา (Content Validity) โดยใช้                  
ค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index of Item Objective Congruence: IOC) จากผู ้เช่ียวชาญ จ านวน 3 คน ได้ค่าดัชนี                  
ความสอดคลอ้งเท่ากบั 0.90 
 4. หาค่าความเช่ือมั่นของเคร่ืองมือ (Reliability) โดยการน าแบบสอบถามท่ีปรับปรุงแก้ไขแลว้  
ไปทดลองใช้ (Try out) กบัประชากรท่ีไม่ใช่กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยั จ านวน 30 ชุด เพ่ือหาค่าความเช่ือมัน่
ดว้ยวิธีการหาค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟา (α coefficient) ตามวิธีการของครอนบาด (Cronbach) ซ่ึงไดค้่าความเช่ือมัน่ 
เท่ากบั 0.975 
      4.4 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 การเก็บรวบรวมขอ้มูลส าหรับงานวิจยัในคร้ังน้ีโดยมีรายละเอียดดงัน้ี  
 1. แหล่งข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ได้จากการศึกษาค้นคว้าจากข้อมูลท่ีมีผู ้วิจัยได้ท า                       
การรวบรวมจาก ต ารา บทความ สารนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ และรายงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับเร่ืองความเครียดท่ีเกิดจาก                      
การปฏิบติังาน 
 2. แหล่งข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) โดยใช้แบบสอบถามเพ่ือเก็บขอ้มูลกลุ่มตวัอย่างทั้งหมด
จ านวน 242 คน โดยมีขั้นตอนในการด าเนินการ ดงัน้ี  

 2.1 ผูวิ้จยัเตรียมแบบสอบถามจ านวน 242 ชุด  
 2.2 ผูวิ้จยัน าแบบสอบถามไปเก็บขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่งดว้ยตนเอง 

    2.3 น าแบบสอบถามฉบับท่ีได้ค  าตอบอันครบถ้วนสมบูรณ์มาท าการลงรหัสเพื่อน าไป
ประมวลผลดว้ยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป เพื่อวิเคราะห์และแปรผลขอ้มูลทางสถิติ เพื่อทดสอบสมมติฐาน      
   4.5 การวิเคราะห์ข้อมูล  
 น าขอ้มูลท่ีไดจ้ากแบบสอบถามและบนัทึกเป็นรหัสเรียบร้อยแลว้มาประมวลผลขอ้มูลดว้ยโปรแกรม 
โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา ซ่ึงไดแ้ก่ การหาค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย (x̅) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
 ส่วนการทดสอบสมมติฐานไดใ้ชส้ถิติ t-test และ F-test (One-Way ANOVA) ทดสอบรายคู่ดว้ย Scheffe’ method 
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5. ผลการวิจัย 
 1. ปัจจยัส่วนบุคคลของกลุ่มตวัอยา่ง  พบว่ากลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จ านวน 208 คน คิดเป็นร้อย
ละ 84.3  อายมุากกว่า 45 ปี จ านวน 81 คน คิดเป็นร้อยละ 33.5 มีการศึกษาระดบัปริญญาตรี จ านวน 146 คน คิดเป็น
ร้อยละ 60.3 มีสถานภาพสมรส จ านวน 153 คน คิดเป็นร้อยละ 63.2 มีรายได ้มากกว่า 30,000 บาท จ านวน 69 คน 
คิดเป็นร้อยละ 28.5 มีอายรุาชการ มากกว่า 20 ปี จ านวน 77 คน คิดเป็นร้อยละ 31.9 ต าแหน่งเจา้พนกังานราชทณัฑ ์
จ านวน146 คน คิดเป็นร้อยละ 60.3  
 2. ระดับความเครียดท่ีเกิดจากการปฏิบัติหน้าท่ีของเจ้าหน้าท่ีราชทัณฑ์ ในเขตจังหวัดปทุมธานี                       
ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉล่ียเท่ากับ  2.80 เม่ือจ าแนกเป็นรายดา้น พบว่า ด้านลกัษณะงานท่ีท า                   
มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.28 ดา้นความส าเร็จและความกา้วหน้าในอาชีพ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 2.88 ดา้นบทบาทในองคก์ร                
มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 2.85 ดา้นผูบ้งัคบับญัชา มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 2.61 และดา้นความสัมพนัธ์กบัเพื่อนร่วมงาน มีค่าเฉล่ีย
เท่ากบั 2.38 
 3. ผลการทดสอบสมมติฐานเปรียบเทียบระดับความเครียดท่ีเกิดจากการปฏิบัติหน้าท่ีของเจ้าหน้าท่ี
ราชทัณฑ์ ในเขตจังหวดัปทุมธานี จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล พบว่า อายุ ระดับการศึกษา รายได้ อายุราชการ 
ต าแหน่ง ท่ีแตกต่างกนัมีระดบัความเครียดแตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 แต่ เพศ กบั สถานภาพ 
ไม่พบความแตกต่าง  
 

6. อภิปรายผล  
 1. ระดบัความเครียดท่ีเกิดจากการปฏิบติัหนา้ท่ีของเจา้หนา้ท่ีราชทณัฑ ์ในเขตจงัหวดัปทุมธานี โดยรวม
อยู่ในระดับปานกลาง ทั้งน้ีเพราะการท่ีมีระเบียบและข้อบังคบัเป็นกรอบในการปฏิบัติหน้าท่ี ให้เจ้าหน้าท่ี
ราชทณัฑ์ปฏิบติัตา และเม่ือเกิดขอ้ผิดพลาดหรือไม่ปฏิบติัตามถือเป็นความผิดในการปฏิบติัหน้าท่ี รวมถึงงานท่ี
ปฏิบติัมีความเส่ียงต่อชีวิต และตอ้งเสียสละเวลาทั้งของตนเองและครอบครัว สอดคลอ้งกบัแนวคิดของ ฟาร์เมอร์ 
(Farmer, 1984) ท่ีกล่าวถึงความเครียดว่ามีสาเหตุเกิดจากอาชีพการงาน (Occupational Source) เป็นสาเหตุท่ีมี
ความสัมพนัธ์กบัประสบการณ์ในการท างานและด าเนินชีวิต ซ่ึงหมายถึงความรู้สึก ประสบการณ์ในอาชีพปัจจุบนั
รวมถึงการคาดหวงัในอนาคต และงานวิจยัของ กนกวรรณ ช่วยบ ารุงศึกษา (2562) ศึกษาความเครียดในการปฏิบติั
หนา้ท่ีของเจา้หนา้ท่ีต ารวจในพ้ืนท่ีสามจงัหวดัชายแดนใต:้ กรณีศึกษาสถานีต ารวจภูธรเมืองนราธิวาส ผลการวิจยั 
พบว่า ระดบัความเครียดในการปฏิบติัหน้าท่ีของเจา้หน้าท่ีต ารวจในพ้ืนท่ีสามจงัหวดัชายแดนใต:้ กรณีศึกษา
สถานีต ารวจภูธรเมืองนราธิวาส โดยภาพรวมอยู่ในระดับความเครียดเป็นคร้ังคราว และเม่ือท าการหา
ความสัมพนัธ์ระหว่างความเครียดในการปฏิบัติหน้าท่ี จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล พบว่า ระดับการศึกษา 
ภูมิล าเนาเดิม จ านวนเหตุการณ์ความไม่สงบท่ีเผชิญในพ้ืนท่ีในระยะเวลา 2 ปีท่ีผ่านมาและความเต็มใจใน             
การปฏิบัติหน้าท่ีในพ้ืนท่ี มีความสัมพนัธ์อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดับ .05 ส่วน เพศ อายุ รายได้ ศาสนา 
สถานภาพ ระดบัต าแหน่งระยะเวลาในการปฏิบติังานอยู่ในพ้ืนท่ี ไม่มีความสัมพนัธ์อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั .05  
 แต่ไม่สอดคลอ้งกบั ณัฎฐา มูลต๋า (2559) ท าการวิจยัเร่ืองปัจจยัท่ีมีผลต่อความเครียดในการปฏิบติังาน
ของต ารวจตรวจคนเขา้เมืองสุวรรณภูมิ ผลการวิจยั พบว่า  ปัจจยัท่ีมีผลต่อความเครียดของขา้ราชการต ารวจตรวจ
คนเขา้เมืองสุวรรณภูมิแบ่งออกเป็น 5 ดา้น ปัจจยัเก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้ม ปัจจยัเก่ียวกบัองค์การ ปัจจยัส่วนบุคคล  
ความแตกต่างระหว่างบุคคล และบุคลิกลกัษณะของบุคคลในภาพรวมมีความเหมาะสมอยูใ่นระดบัมาก  
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 2. ผลการทดสอบสมมติฐานเปรียบเทียบระดับความเครียดท่ีเกิดจากการปฏิบัติหน้าท่ีของเจ้าหน้าท่ี
ราชทัณฑ์ ในเขตจังหวดัปทุมธานี จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล พบว่า อายุ ระดับการศึกษา รายได้ อายุราชการ 
ต าแหน่ง ท่ีแตกต่างกนัมีระดบัความเครียดแตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 แต่ เพศ กบั สถานภาพ 
ไม่พบความแตกต่าง ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะการท่ีมีต าแหน่งท่ีสูงมีปัจจยัมาจากการท่ีมีอายมุาก มีระดบัการศึกษาท่ีสูง 
มีรายได้สูงและมีอายุราชการมาก จึงท าให้มีภาระงานท่ีต้องรับผิดชอบมากขึ้ นจึงเป็นสาเหตุท่ีท าให้เกิด
ความเครียดในการท างานมากขึ้นตามไปดว้ย สอดคล้องกบังานวิจยัของ นวนันท์ ค ามา (2563) ไดศึ้กษาเร่ือง 
ปัจจยัท่ีส่งผลต่อความเครียดในการท างานของบุคลากร ส านกังานการตรวจเงินแผน่ดิน ในเขตกรุงเทพมหานคร 
ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า (1) บุคลากรส านกังานการตรวจเงินแผน่ดิน ในเขตกรุงเทพมหานคร ท่ีมีเพศ อาย ุ
สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา ต าแหน่งในการปฏิบัติงาน ประสบการณ์ในการท างาน เงินเดือนและ
ค่าตอบแทนต่างกนั ท าให้ความเครียดในการท างานโดยภาพรวมต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  
 

7. ข้อเสนอแนะ 
 7.1 ข้อเสนอแนะในการน าผลวิจัยไปใช้ 
  (1) กรมราชทณัฑ์ ควรมีกลยุทธ์ในการแกไ้ขปัญหาความเครียดในการปฏิบติัหน้าท่ีให้ลดน้อยลงเพื่อ
การท างานในกรมราชทณัฑท่ี์เป็นองคก์รภาครัฐให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นเพ่ือประโยชน์สูงสุดของประชาชน 
  (2) กรมราชทัณฑ์  ควรมีแนวทางหรือนโยบายส่งเสริมการท างานท่ีไร้ภาวะความเครียด  
สร้างสภาพแวดลอ้มและบรรยากาศท่ีดีในการท างานเพ่ือให้การท างานเกิดประสิทธิภาพมากขึ้น 
 7.2 ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป 
  (1) ควรมีการศึกษาวิจยัเก่ียวกบักลยทุธ์ในการแกไ้ขปัญหาความเครียดในการปฏิบติัหนา้ท่ีของเจา้หนา้ท่ี
ราชทณัฑ ์กรมราชทณัฑ ์ต่อไป 
  (2) ควรมีการศึกษาวิจยัเก่ียวกบัแนวทางการส่งเสริมการท างานท่ีไร้ภาวะความเครียดของเจา้หน้าท่ี
ราชทณัฑ ์กรมราชทณัฑ ์ต่อไป 
 (3) ควรมีการศึกษาวิจัยในเชิงคุณภาพ การสัมภาษณ์เชิงลึก เพื่อวิเคราะห์สาเหตุและปัจจัย 
ท่ีก่อให้เกิดความเครียดของเจา้หนา้ท่ีราชทณัฑ์ 
  

8. กติติกรรมประกาศ 
 ผูวิ้จัยขอขอบพระคุณ เรือนจ า ทัณฑสถาน และสถานกักขงั ในเขตจังหวดัปทุมธานี  ท่ีได้ให้ข้อมูล 
ในการศึกษาวิจัยคร้ังน้ี ขอขอบพระคุณผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.สานิต ศิริวิศิษฐ์กุล อาจารย์ท่ีปรึกษาหลัก  
ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.อนันต์ ธรรมชาลยั อาจารยท่ี์ปรึกษาร่วม และผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.สุดาภรณ์ อรุณดี  
ท่ีกรุณาให้ค  าแนะน า ให้ขอ้คิดในการด าเนินการวิจยั ตลอดจนแกไ้ขปรับปรุงจนมีความสมบูรณ์ ผูวิ้จยัรู้สึกซาบซ้ึง
และขอขอบพระคุณอยา่งสูง มา ณ โอกาสน้ี 

 
9. เอกสารอ้างองิ 
กนกวรรณ ช่วยบ ำรุง. (2562). ควำมเครียดในกำรปฏิบัติหน้ำท่ีของเจ้ำหน้ำท่ีต ำรวจในพืน้ท่ีสำมจังหวัด                   

ชำยแดนใต้: กรณีศึกษำสถำนีต ำรวจภูธรเมืองนรำธิวำส. สารนิพนธ์รัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต 
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์. มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์. 



การประชุมวิชาการระดบัชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลยัศรีปทุม ออนไลน์ คร้ังท่ี 16 ประจ าปี 2564 วนัท่ี 28 ตุลาคม 2564 

717 

ชินพงษ ์ไกรสิงห์สม. (2553). กำรรับรู้ควำมปลอดภัยท่ีมีผลต่อควำมเครียดในกำรปฏิบัติหน้ำท่ีของเจ้ำหน้ำท่ี
ต ำรวจสังกัดกองบังคับกำรต ำรวจนครบำล 1. วิทยานิพนธ์ (ศศ.ม.). มหาวิทยาลยัเทคโนโลยี                         
พระจอมเกลา้พระนครเหนือ. 

ณัฎฐา มูลต๋า. (2559). ปัจจัยท่ีมีผลต่อควำมเครียดในกำรปฏิบัติงำนของต ำรวจตรวจคนเข้ำเมืองสุวรรณภูมิ. 
วิทยานิพนธ์รัฐประศาสนศาสตร์มหาบณัฑิต. สาขาวิชานโยบายสาธารณะและการจดัการสมยัใหม.่ 
มหาวิทยาลยัราชภฎับา้นสมเด็จเจา้พระยา. 

นวนนัท ์ค ามา. (2563). ปัจจัยท่ีส่งผลต่อควำมเครียดในกำรท ำงำนของบุคลำกร ส ำนักงำนกำรตรวจเงิน
แผ่นดิน ในเขตกรุงเทพมหำนคร. สารนิพนธ์บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต คณะบริหารธุรกิจ 
มหาวิทยาลยัรามค าแหง 

รัศมี เทียนปรุ. (2557). คุณภำพชีวิตกำรท ำงำนของข้ำรำชกำรเรือนจ ำจังหวัดตรำด. วิทยานิพนธ์                                      
รัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต.สาขาวิชาการจดัการภาครัฐและภาคเอกชน มหาวิทยาลยับูรพา. 

Farmer, R.E. et.al. (1984). Stress Management for Human Service. New bery Park, CA: Sage Publication. 
Selye, H. (1956). The stress of life. New York: Mc Graw: Prentice Hall.  



การประชุมวิชาการระดบัชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลยัศรีปทุม ออนไลน์ คร้ังท่ี 16 ประจ าปี 2564 วนัท่ี 28 ตุลาคม 2564 

718 

คุณภาพชีวิตการท างานของบุคลากรในสถาบันพฒันาบุคลากรท้องถิ่น 
QUALITY OF WORK LIFE OF STAFFS IN LOCAL PERSONNEL 

DEVELOPMENT INSTITUTION 
 

อรอนงค์  ปานคง 
นักศึกษาหลกัสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและเอกชน  

มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ 
E-mail: onanong.pank@northbkk.ac.th 

ผศ.ดร.พงษ์ศักดิ์  เพชรสถิตย์ 
อาจารย์ประจ าหลกัสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและเอกชน  

มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ 
E-mail: pongsak.ph@northbkk.ac.th 

 

บทคัดย่อ 
 งานวิจยัมีวตัถุประสงคก์ารวิจยัเพื่อ 1) เพื่อศึกษาระดบัคุณภาพชีวิตการท างานของบุคลากรในสถาบนั
พฒันาบุคลากรท้องถ่ิน 2) เพื่อเปรียบเทียบปัจจัยส่วนบุคคลกับระดับคุณภาพชีวิตการท างานของบุคลากร  
ในสถาบนัพฒันาบุคลากรทอ้งถ่ิน จ าแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยั ไดแ้ก่ บุคลากรท่ี
ปฏิบติังานในสถาบนัพฒันาบุคลากรทอ้งถ่ิน จ านวน 150 ตวัอยา่งโดยการสุ่มแบบหลายขั้นตอน เคร่ืองมือท่ีใชใ้น
การเก็บรวบรวมขอ้มูลคือแบบสอบถาม สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ขอ้มูลไดแ้ก่ การแจกแจงความถ่ี ค่าร้อยละ 
ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การทดสอบสมมติฐานการวิจยั ไดแ้ก่ ค่า t-test ,One-way ANOVA และทดสอบ
รายคู่ดว้ย Scheffe’ method 
 ผลการวิจยัพบว่า 1) บุคลากรในสถาบนัพฒันาบุคลากรทอ้งถ่ิน มีความคิดเห็นต่อปัจจยัคุณภาพชีวิต       
การท างานไดแ้ก่ ดา้นโอกาสในการพฒันาความสามารถของบุคลากร อยูใ่นระดบัมาก ดา้นค่าตอบแทนท่ีเพียงพอ 
ดา้นสภาพแวดลอ้มในการท างาน ดา้นความมัน่คงและความกา้วหนา้ในงาน ดา้นการบูรณาการทางดา้นสังคมหรือ
การท างานร่วมกนั ดา้นประชาธิปไตยในองคก์าร ดา้นความสมดุลระหว่างชีวิตงานกบัชีวิตดา้นอื่นๆ ดา้นลกัษณะ
งานท่ีเป็นประโยชน์ต่อสังคม โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง 2) ผลการทดสอบสมมติฐานเปรียบเทียบปัจจยั
คุณภาพชีวิตการท างานของบุคลากรในสถาบนัพฒันาบุคลากรทอ้งถ่ิน จ าแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ ระดบั
การศึกษา แตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 ดา้นค่าตอบแทน และดา้นการบูรณาการทางดา้น
สังคมหรือการท างานร่วมกนั  ระดบัระยะเวลาการปฏิบติังานมีคุณภาพชีวิตการท างานแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญั
ทางสถิติท่ีระดบั 0.01 ในดา้น ดา้นค่าตอบแทนท่ีเพียงพอ ดา้นสภาพแวดลอ้มในการท างาน ดา้นความมัน่คงและ
ความกา้วหน้าในงาน ดา้นการบูรณาการทางดา้นสังคมหรือการท างานร่วมกนั ดา้นประชาธิปไตยในองค์การ            
ด้านความสมดุลระหว่างชีวิตงานกับชีวิตด้านอื่นๆ ด้านลักษณะงานท่ีเป็นประโยชน์ต่อสังคม  ส่วนปัจจัย                     
ส่วนบุคคลเก่ียวกบัเพศ อาย ุสถานภาพ และรายไดเ้ฉล่ีย ไม่แตกต่างกนั 
 

ค าส าคัญ: บุคลากร คุณภาพชีวิตการท างาน สถาบนัพฒันาบุคลากรทอ้งถ่ิน 
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ABSTRACT 
 The purpose of this research was to study 1) to quality of life of personnel in local personnel 
development institutions 2) to compare personal factors with the quality of life of personnel. The samples used 
in the research were to staffs in local personnel development institutions. amount 150 samples in multi-stage 
random The tool used to collect data is a query. Statistics used to analyze data were: Frequency distribution, 
percentage, average, standard deviation Testing research hypotheses include t-test,One-way ANOVA and 
Scheffe’ method  
 The results showed that 1) people at local personnel development institutions had an opinion on quality 
of life factors.Work includes opportunities to develop personnel competencies at a high level, adequate 
compensation in the working environment. Security and job progress in social integration or collaboration 
Democracy in organizations, the balance between work life and other aspects of life, the nature of work that 
benefits society. 2) Comparative hypothesis test results for the quality of life of personnel in local personnel 
development institutions. By personal factors, education levels differ statistically significantly at 0.05 in 
compensation and social integration or collaboration. The operational period quenching level has a statistically 
significant difference in quality of life at 0.01 in the field. Adequate compensation for the working environment 
Security and job progress in social integration or collaboration Democracy in organizations, the balance between 
work life and other aspects of life, the nature of work that benefits society. Personal factors related to gender, age, 
status, and average income are no different. 
 
Keywords: Quality of work life, personnel, local personnel development institution 
 

1. ความส าคัญและที่มาของปัญหาวิจัย 
 คุณภาพชีวิตการท างานมีความส าคญัอย่างย่ิงเพราะคนเป็นทรัพยากรท่ีส าคญั เป็นต้นทุนทางสังคม 
ท่ีมีคุณค่า ในปัจจุบันคนส่วนใหญ่เข้าสู่ระบบการท างาน ต้องท างานเพื่อให้ชีวิตด ารงอยู่ได้และตอบสนอง                     
ความตอ้งการพ้ืนฐานของมนุษย ์เม่ือตอ้งท างานอยู่ในท่ีท างานเป็นส่วนใหญ่ จึงควรไดรั้บสภาวะในการท างาน 
ท่ีเหมาะสมเพ่ือท าให้เกิดความสุขทั้งร่างกาย จิตใจและทางสังคม (กองสวสัดิการแรงงาน, 2547:18) และอีกทั้ง   
การท างานมีความส าคญัต่อชีวิตของคนทุกคน เน่ืองจากการท างานเป็นส่วนหน่ึงของชีวิตและตอ้งปฏิบติัมากกว่า
กิจกรรมอ่ืนๆ การท างานเป็นส่ิงท่ีให้ประสบการณ์ท่ีมีคุณค่าของชีวิตคน เพราะเป็นโอกาสท่ีเกิดการพบปะ
สังสรรค์ระหว่างผู ้ใช้แรงงานกับบุคคลอ่ืนๆ และกับสถานท่ีท างาน ดังนั้ นการท างานจึงเปิดโอกาสใน                          
การแสดงออกถึงสติปัญญา ความคิดริเร่ิมอนัน ามาสู่เกียรติยศและความพึงพอใจในชีวิต เม่ือแต่ละบุคคลไดใ้ชชี้วิต 
การท างานกบัส่ิงท่ีตนพอใจก็จะท าให้มีสภาพจิตและอารมณ์ท่ีดี ซ่ึงส่งผลให้ท างานดีไปดว้ย 
 จึงจ าเป็นอย่างย่ิงท่ีแต่ละองคก์ารจะตอ้งศึกษาและแสวงหา แนวทางให้เกิดความสอดคลอ้งตอ้งกนัของ
ความพึงพอใจระหว่างพนกังานและองคก์าร เพื่อให้องคก์ารบรรลุเป้าหมายสูงสุด (สุเนตร นามโคตรศรี, 2553 : 1) 
นอกจากน้ีคุณภาพชีวิตการท างานมีผลต่อการท างานมาก กล่าวคือ ท าให้เกิดความรู้สึกท่ีดีต่อตนเอง ท าให้เกิด
ความรู้สึกท่ีดีต่องาน และท าให้เกิดความรู้สึกท่ีดีต่อองคก์าร นอกจากน้ียงัช่วยส่งเสริมในเร่ืองสุขภาพจิต ช่วยให้
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เจริญกา้วหน้า มีการพฒันาตนเองให้มีคุณภาพต่อองคก์าร นอกจากน้ียงัช่วยส่งเสริมในเร่ืองสุขภาพจิต ช่วยให้
เจริญกา้วหนา้ มีการพฒันาตนเองให้มีคุณภาพต่อองคก์าร 
 จากปัญหาดงักล่าว ซ่ึงสถาบนัพฒันาบุคลากรทอ้งถ่ินน้ีมีหน่วยงาน 5 หน่วยงาน บุคลากรท่ีปฏิบัติงาน 
ในสถาบนัพฒันาบุคลากรทอ้งถ่ินมีจ านวน 150 คน ดงันั้นถา้บุคลากรมีคุณภาพในการท างานย่อมเอ้ือให้สามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเก้ือหนุนให้สถาบันพฒันาบุคลากรท้องถ่ินพฒันาไปอย่างไม่หยุดย ั้งบรรลุ
เป้าหมายและมีประสิทธิภาพ ผูวิ้จยัจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาคุณภาพชีวิตการท างานของบุคลากรในสถาบนัพฒันา
บุคลากรทอ้งถ่ิน เพ่ือน าผลการศึกษาไปเป็นแนวทางในการพฒันาปรับปรุงการด าเนินงานให้สอดคลอ้งกบัการพฒันา
หลกัสูตรให้มีประสิทธิภาพ 
 

2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษาระดบัคุณภาพชีวิตการท างานของบุคลากรในสถาบนัพฒันาบุคลากรทอ้งถ่ิน 
 2. เพื่อเปรียบเทียบปัจจยัส่วนบุคคลกับระดบัคุณภาพชีวิตการท างานของบุคลากรในสถาบันพฒันา
บุคลากรทอ้งถ่ิน 
 

3. เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 3.1 แนวคิด ทฤษฎแีละงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 การศึกษาคุณภาพชีวิตการท างาน (Quality of Working Life) ปรากฏเป็นคร้ังแรกในสหรัฐอเมริกา
ในช่วงปลาทศวรรษท่ี 1960 เน่ืองจากมีการต่ืนตัวด้านคุณภาพชีวิตของผูป้ฏิบัติงาน และคุณภาพของสถาน
ประกอบการ หลังจากนั้นได้มีการศึกษาค้นควา้เร่ืองดังกล่าวทั่ววงการอุตสาหกรรมในยุโรป (ส านักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ,2557:17) ด้วยคุณภาพชีวิตการท างานเป็นองค์ประกอบท่ีส าคญัของคุณภาพชีวิต 
(Quality of Life) แนวความคิดเก่ียวกบัคุณภาพชีวิตการท างานไดก้ าเนิดและแพร่หลายอย่างรวดเร็วในประเทศ
อุตสาหกรรมและมีความส าคญัอยา่งย่ิงต่อความเป็นอยูข่องผูป้ฏิบติังาน 
 Walton (1974, อ้างถึงใน มัลลิกา เมฆรา , 2544: 8-9) ให้ความหมาย คุณภาพชีวิตการท างานว่าเป็น
คุณลักษณะงานท่ีจะส่งผลให้เกิดการด าเนินชีวิตท่ีดีของบุคคลตามการยอมรับของสังคมซ่ึงประกอบด้วย
ค่าตอบแทนท่ีเพียงพอและยุติธรรม สภาพการท างานท่ีมีความปลอดภยัและส่งเสริมาสุขภาพ โอกาสท่ีไดรั้บ           
การพฒันาและใช้ความสามารถของบุคคล โอกาสความกา้วหน้าและความัน่คงในการท างานการมีส่วนร่วมใน   
การท างานและความสัมพนัธ์กบับุคคลอื่น สิทธิส่วนบุคคลในการท างาน การด าเนินชีวิตโดยรวมและการท างาน  
ท่ีเป็นประโยชน์ต่อสังคม 
 Guest (1992 : 76 อา้งถึงใน มหาวิทยาลยัรามค าแหง,2552 : 12) เกส ไดใ้ห้ความหมายไวว่้า คุณภาพชีวิต
การท างาน หมายถึง ปฏิกิริยาของปัจเจกบุคคลต่อการท างาน หรือผลท่ีเกิดขึ้นกบัปัจเจกบุคคล อนัเน่ืองมาจาก
ประสบการณ์ในการท างาน นัน่คือคุณภาพชีวิตการท างานอาจหมายถึง ความรู้สึกทั้งหลายของบุคคลเก่ียวกบัทุก
มิติของการท างาน เช่น ความรู้สึกเก่ียวกับผลตอบแทนหรือผลประโยชน์ในทางเศรษฐกิจความมั่นคง 
สภาพแวดลอ้มในการท างาน และความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคล และคุณค่าท่ีแฝงอยู่ภายในการท างานในชีวิตของ
บุคคล 
 วารุณี แดบสูงเนิน (2554 : 15) ให้ความหมายของคุณภาพชีวิตการท างานว่าเป็นกระบวนการท่ีองคก์าร
ก าหนดขึ้น โดยมีจุดประสงค์ให้บุคลากรในหน่วยงานได้อย่างมีความสุขและมีความพึงพอใจในงาน ซ่ึงถ้า
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พนักงานมีความพึงพอใจในงานท่ีท าก็จะส่งผลให้พนกังานตอ้งการปรัปรุงศกัยภาพของตน เพ่ือท างานให้ดีขึ้น 
และเป็นกลไกให้องคก์ารบรรลุเป้าหมายตามไปดว้ย 
 วอลตัน (Walton, 1973 : 12 - 16 อ้างถึงใน ปวนัรัตน์ ตนานนท์, 2550 : 9-12) ได้ก าหนดว่าบุคคลท่ีมี
คุณภาพชีวิตการท างาน ตอ้งมีขอ้บ่งช้ี 8 ดา้นในเกณฑ ์ดงัน้ี  
 1. ด้านค่าตอบแทนท่ีเพียงพอและยุติธรรม (Adequate and Fair Compensation) ค่าตอบแทนเป็น              
ส่ิงหน่ึงท่ีบ่งบอกถึงคุณภาพชีวิตการท างานไดเ้น่ืองจากทุกคนมีความตอ้งการทางเศรษฐกิจและจะมุ่งท างาน 
เพ่ือให้ไดรั้บผลตอบสนองทางเศรษฐกิจ ซ่ึงความตอ้งการน้ีเป็นส่ิงจ าเป็นส าหรับการมีชีวิตรอด 
 2. ด้านสภาพการท างานท่ีมีความปลอดภัยและส่งเสริมสุขภาพ (Safe and Healthy Working 
Conditions) คือ ผูป้ฏิบติังานควรจะอยูใ่นสภาพแวดลอ้มทางดา้นร่างกายและส่ิงแวดลอ้มของการท างานท่ีป้องกนั
อุบติัเหตุและไม่เกิดผลเสียต่อสุขภาพและปลอดภยั ซ่ึงเป็นการควบคุมสภาพทางกายภาพ 
 3. ด้านความก้าวหน้าและความมั่นคงในงาน (Future Opportunity for Continued Growth and 
Security) คือ งานท่ีผูป้ฏิบติัไดรั้บมอบหมายจะมีผลต่อการคงไว ้และการขยายความสามารถของตนเองให้ไดรั้บ
ความรู้และทกัษะใหม่ๆ มีแนวทางหรือโอกาสในการเล่ือนต าแหน่งหน้าท่ี ท่ีสูงขึ้นในลกัษณะของคุณภาพชีวิต
การท างาน 
 4. ด้านโอกาสในการพัฒนาขีดความสามารถของตนเอง ( Immediate Opportunity to Use and 
Develop Human Capacities) คือ การพฒันาขีดความสามารถของบุคคลในการท างานน้ีเป็นการให้ 
 5. ด้านการท างานร่วมกันและความสัมพันธ์กับบุคคลอื่น  ( Social Integration in the Work 
Organization) การท างานร่วมกนัเป็นการท่ีผูป้ฏิบติังานเห็นว่าตนเองมีคุณค่า สามารถปฏิบติังานให้ส าเร็จไดมี้  
การยอมรับและร่วมมือกนัท างานดว้ยดี ซ่ึงเป็นการเก่ียวขอ้งกบัสังคมขององคก์ารธรรมชาติความสัมพนัธ์ระหว่าง
บุคคลในองคก์ารมีผลต่อบรรยากาศในการท างาน 
 6. ดา้นสิทธิส่วนบุคคล (Constitutional in the Work Organization) หมายถึง การบริหารการจดัการ
ท่ีให้เจา้หน้าท่ี พนักงาน มีสิทธ์ิในการปฏิบติัตามของขอบเขตท่ีไดรั้บมอบหมาย และแสดงออกในสิทธิซ่ึงกนั  
และกนั มีการก าหนดแนวทางในการท างานร่วมกนั บุคคลตอ้งไดรั้บการเคารพในสิทธ์ิส่วนตวั 
 7. จงัหวะชีวิต (Work and the Total Life Space) คือ การท่ีบุคคลสามารถจดัเวลาในการท างานของ
ตนเองไดอ้ยา่งเหมาะสม และมีความสมดุลกบับทบาทชีวิตของตนเอง ครอบครัว และกิจกรรมอื่นๆ 
 8. ความเป็นประโยชน์ต่อสังคม (The Social Relevance of the Work Life) คือ กิจกรรมการท างาน
ท่ีด าเนินไปในลกัษณะท่ีไดรั้บ ผิดชอบต่อสังคม ซ่ึงจะก่อให้เกิดการเพ่ิมคุณค่า 
 จากการศึกษาแนวคิดและทฤษฎีคุณภาพชีวิตการท างาน สรุปไดว่้าคุณภาพชีวิตการท างานจะมีผลต่อ
ความพึงพอใจในการท างาน ท าให้เกิดความรู้สึกท่ีดีต่อตนเอง ต่องาน และต่อองคก์าร นอกจากน้ียงัช่วยพฒันา
องคก์าร พนกังานยอ่มปฏิบติังานดว้ยความมุ่งมัน่เพ่ือให้ประสบความส าเร็จ โดยการพฒันาตนเองให้เป็นบุคลากร
ท่ีมีคุณภาพ ลดปัญหาการขาดงาน การลาออก ลดอุบัติเหตุ และเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
แก่องคก์าร 
 อุสุมา ศกัด์ิไพศาล (2562) คุณภาพชีวิตในการท างานท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของ
พนกังาน บริษทั อินเตอร์ เรียลต้ี แมเนจเมน้ท์ จ ากดั พบว่าพนกังานมีคุณภาพชวิัตในการท างานอยู่ในระดบัที่สูง 
และมีประสิทธิภาพในการปฏิบติังานอยู่ในระดบัสูงเช่นกนั ผลทดสอบสมมติฐานลกัษณะส่วนบุคคลท่ีมีผลต่อ
ประสทิภาพในการปฏิบติังาน พบว่า อายุ การศึกษา รายได ้ต าแหน่ง อายุงานต่างกนัมีผลต่อประสิทธิภาพใน        
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การปฏิบัติงานต่างกัน และปัจจัยด้านคุณภาพชีวิตในการท างานด้านสภาพการท างานท่ีปลอดภัย และด้าน              
การไดรั้บประชาธิปไตยในการท างานมีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบติังานดา้นคุณภาพงาน และคุณภาพชีวิต
ในการท างานดา้นสภาพการท างานท่ีปลอดภยัมีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบติังานดา้นปริมาณงานและดา้น
การทนัเวลาในการท างาน 
 อัครเดช  ไม้จันทร์ (2560) ปัจจัยท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานกลุ่ม
อุตสาหกรรมติดตั้งเคร่ืองจกัรสายการผลิตในจงัหวดัสงขลา พบว่าปัจจยัดา้นสภาพแวลอ้มในการท างานมีผลต่อ
ประสิทธิภาพการปฏิบติังานระดบัความคิดเห็นมาก และมีประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของพนักงานอยู่ใน
ระดบัมากทุกดา้นเช่นกนั ผลทดสอบสมมติฐานปัจจยัในการท างานจ าแนกตามปัจจยัส่วนบุคคลพบว่า เพศ อายุ 
สถานภาพ และรายได้เฉล่ียต่อเดือน ไม่มีผลต่อประสิทธิภาพการท า งานด้านปริมาณการผลิตด้านคุณภาพ 
และดา้นการทนัเวลาในการท างาน ส าหรับระดบัการศึกษา และต าแหน่งงาน มีผลต่อประสิทธิภาพการท างาน 
ดา้นการปริมาณงาน และอายงุานมีผลต่อคุณภาพชีวิตการท างานดา้นการทนเวลาในการท างาน 

3.2 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
  การวิจยัเร่ือง คุณภาพชีวิตการท างานของบุคลากรในสถาบนัพฒันาบุคคลากรทอ้งถ่ิน ใชแ้นวคิดคุณภาพ
ชีวิตการท างานของวอลตนั (Walton 1973) เป็นตวัช้ีวดัคุณภาพชีวิตการท างาน 8 ดา้น ดงัภาพประกอบ 
                                                                     
 
 
  
 
 
 
 
 

 
 
 
 

แผนภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั 
 

3.3 สมมติฐานการวิจัย 
ปัจจยัส่วนบุคคลของบุคลากรในสถาบนัพฒันาบุคลากรทอ้งถ่ินท่ีแตกต่างกนัจะมีระดบัคุณภาพชีวิต 

การท างานแตกต่างกนั 
 
 
 
 
 

ปัจจัยส่วนบุคคล 
1. เพศ 
2. อาย ุ
3. สถานภาพ 
4. การศึกษา 
5. รายได ้
6. ระยะเวลาปฏิบติังาน 
 

 
 

ตัวแปรต้น 

คุณภาพชีวิตการท างาน 
1. ดา้นค่าตอบแทนท่ีเพียงพอ 
2. ดา้นสภาพแวดลอ้มในการท างาน 
3. ดา้นโอกาสในการพฒันาความสามารถของบุคคล 
4. ดา้นความมัน่คงและกา้วหนา้ในหนา้ท่ีการงาน 
5. ดา้นการบูรณาการทางสังคม 
6. ดา้นประชาธิปไตยในองคก์าร 
7. ดา้นสมดุลระหว่างชีวิตกบัการท างาน 
8. ดา้นลกัษณะงานท่ีเป็นประโยชน์ต่อสังคม 

ตัวแปรตาม 
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4. วิธีด าเนินการวิจัย  
 4.1 แบบแผนการวิจัย การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงปริมาณ 
        4.2 ประชากรและตัวอย่าง 
 ประชากร ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ีคือ บุคลากรในสถาบนัพฒันาบุคลากรทอ้งถ่ิน จ านวน 
110 คน  
 กลุ่มตัวอย่าง กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี ใชก้ารสุ่มกลุ่มตวัอย่างแบบหลายขั้นตอน (Multi 
Stage Sampling) โดยใช้การสุ่มแบบสัดส่วน (Proportion) และการสุ่มแบบง่าย (Simple Random Sampling)                    
สุ่มบุคลากรในสถาบนัพฒันาบุคลากรทอ้งถ่ินตามสัดส่วนตามท่ีก าหนดไวใ้นตารางขนาดของกลุ่มตัวอย่างท่ี
น าเสนอโดย ทาโร ยามาเน่ (Taro Yamane. 1970) โดยมีความผิดพลาดไม่เกิน 0.05 (หรือ 5.0%) ท่ีระดับความ
เช่ือมัน่ 95% พิจารณาจากการสุ่มตวัอย่างทั้งส้ิน 110 ตวัอย่าง ถือไดว่้าผ่านเกณฑ์และเป็นการเพ่ิมความเช่ือมัน่
ให้กบัขอ้มูล 

       4.3 เคร่ืองมือวิจัย 
การสร้างและการหาคุณภาพของเคร่ืองมือ ผูวิ้จยัไดด้ าเนินการดงัน้ี 

1. ศึกษารูปแบบและวิธีการสร้างเคร่ืองมือ และก าหนดวตัถุประสงคข์องแบบสอบถาม 
2. สร้างเคร่ืองมือในการรวบรวมขอ้มูล เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ีเป็นแบบสอบถามคุณภาพ

ชีวิตการท างานของบุคลากรในสถาบนัพฒันาบุคคลากรทอ้งถ่ินโดยแบบสอบถามมี 3 ตอนดงัน้ี 
ตอนท่ี 1 แบบสอบถามขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม ประกอบดว้ยคาถามเก่ียวกบั เพศ 

อาย ุสถานภาพ ระดบัการศึกษา ระดบัรายได ้และระยะเวลาปฏิบติังาน แบบสอบถามเป็นแบบสอบถามเลือกตอบ 
จ านวน 6 ขอ้ 

ตอนท่ี 2 แบบสอบถามเก่ียวกบัระดบัคุณภาพชีวิตการท างานของบุคลากรเป็นค าถามแบบ
ปลายเปิด แบบมาตรประเมินค่า (Rating Scale) 5 ระดบั โดยเรียงล าดบัจากระดบัเห็นดว้ยมากท่ีสุด มาก ปานกลาง 
นอ้ยถึงนอ้ยท่ีสุด 

ตอนท่ี 3 แบบสอบถามเก่ียวกบัขอ้คิดเห็นและขอ้เสนอแนะของบุคลากรในสถาบนัพฒันา
บุคลากรทอ้งถ่ิน เป็นค าถามปลายเปิด 

3. หาคุณภาพของเคร่ืองมือเพ่ือตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา (Content Validity) โดยใช้                  
ค่าดัชนีความสอดคล้อง ( Index of Item Objective Congruence: IOC) จากผู ้เ ช่ียวชาญ จ านวน 3 คน ได้แก่                      
ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.พงษ์ศกัด์ิ เพชรสถิต  ดร.วิยะดา วรานนท์วณิช และ นาวาอากาศเอก ณัฐพงศ์ วงัเมือง 
น าเคร่ืองมือท่ีสร้างขึ้ นไปให้ผู ้เ ช่ียวชาญตรวจสอบ โดยใช้ดัชนีความสอดคล้อง (Index of Item Objective 
Congruence: IOC) ไดค้่าดชันีความสอดคลอ้งเท่ากบั 1  

4. ทดลองใชเ้คร่ืองมือ (Try out) กบักลุ่มท่ีไม่ไดถู้กสุ่มเป็นกลุ่มตวัอย่าง แลว้วิเคราะห์หาค่าความ
เช่ือมั่น ของแบบสอบถามท่ีเป็นมาตรประเมินค่า (Rating Scale) โดยวิธีหาค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟา (α - 
Coefficient) ของ Cronbach ไดค้่าความเช่ือมัน่เท่ากบั 0.92  
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4.4 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
ผูวิ้จยัไดด้ าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูลส าหรับงานวิจยัในคร้ังน้ี โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
 1. แหล่งข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ได้จากการศึกษาค้นคว้าจากข้อมูลท่ีมีผู ้วิจัยได้ท า                      

การรวบรวมจากต ารา บทความ สารนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ และรายงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับเร่ือง คุณภาพชีวิต                      
การท างาน 

 2. แหล่งข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) โดยใช้แบบสอบถามเพ่ือเก็บขอ้มูลกลุ่มตวัอย่างทั้งหมด 
จ านวน 110 คน โดยมีขั้นตอนในการด าเนินการดงัน้ี 

      2.1 ผูวิ้จยัเตรียมแบบสอบถามจ านวน 110 ชุด  
      2.2 ผูวิ้จยัน าแบบสอบถามไปเก็บขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่งดว้ยตนเอง 
      2.3 น าแบบสอบถามฉบับท่ีได้ค  าตอบอันครบถ้วนสมบูรณ์มาท าการลงรหัสเพื่อน าไป

ประมวลผลดว้ยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูปเพื่อวิเคราะห์และแปรผลขอ้มูลทางสถิติ 
4.5 การวิเคราะห์ข้อมูล  
น าขอ้มูลท่ีไดจ้ากแบบสอบถามและบนัทึกเป็นรหัสเรียบร้อยแลว้มากประมวลผลขอ้มูลดว้ยโปรแกรม 

SPSS for Windows และท าการวิเคราะห์ตามหลักตรรกศาสตร์เทียบเคียงตามแนวคิดทฤษฎีท่ีเ ก่ียวข้อง 
โดยใชส้ถิติในการวิเคราะห์ขอ้มูล การวิเคราะห์ขอ้มูลท่ีเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Checklist) และเป็นแบบมาตร
ประเมินค่า (Rating Scale) ได้ใช้การวิเคราะห์ด้วยค่าสถิติเชิงพรรณนา ซ่ึงได้แก่ การหาค่าความถ่ี ค่าร้อยละ 
ค่ามชัฌิมเลขคณิต (x̅) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) ส่วนการทดสอบสมมติฐานไดใ้ช้สถิติ Independent 
Sample t-test และ One-Way ANOVA ทดสอบรายคู่ดว้ย Scheffe’ method  
 

5. ผลการวิจัย 
            ผลการศึกษาพบว่า ประชากรกลุ่มตวัอย่างเป็นเพศหญิง จ านวน 63 คน คิดเป็นร้อยละ 57.3 เพศชาย 
จ านวน 47 คิดเป็นร้อยละ 42.7 มีอายสูุงสุดท่ี 31-40 ปี และ 41-50 ปี คิดเป็นร้อยละ 28.2 รองลงมา 20-30 ปี คิดเป็น
ร้อยละ 25.5 อาย ุ51-60 ปี จ านวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 18.2 สถานภาพสมรสสูงสุด จ านวน 65 คน คิดเป็นร้อยละ 
59.1 รองลงมาสถานภาพโสด จ านวน 35 คิดเป็นร้อยละ 31.8 สถานภาพหมา้ย จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 1.8 
สถานภาพหย่าร้าง จ านวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 7.3 มีการศึกษาระดบัปริญญาตรีสูงสุด จ านวน 67 คน คิดเป็น              
ร้อยละ 60.9 รองลงมาระดบัปริญญาโท จ านวน 34 คน คิดเป็นร้อยละ 30.9 ต ่ากว่าปริญญาตรี จ านวน 8 คนคิดเป็น
ร้อยละ 7.3 และระดับปริญญาเอก จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 0.9 มีรายได้เฉล่ียสูงสุด 15,001-20,000 บาท 
จ านวน 40 คน คิดเป็นร้อยละ 36.3 รองลงมารายได ้9,000-15,000 บาท และมากกว่า 20,000 บาท จ านวนอย่างละ 
35 คน คิดเป็นร้อยละ 31.8 มีระยะเวลาปฏิบติังานสูงสุด 5-10 ปี จ านวน 43 คน คิดเป็นร้อยละ 39.1 รองลงมา                 
10-15 ปี จ านวน 38 คน คิดเป็นร้อยละ 34.5  มากกว่า 15 ปี จ านวน 19 คน คิดเป็นร้อยละ 17.3 และต ่ากว่า 5 ปี 
จ านวน 10 คิดเป็นร้อยละ 9.1 
 ความคิดเห็นต่อปัจจยัดา้นคุณภาพชีวิตการท างาน ในภาพรวมอยู่ในระดบัมากมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.62 
เม่ือจ าแนกรายดา้น พบว่า ดา้นค่าตอบแทนท่ีเพียงพอ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.18 ดา้นสภาพแวดลอ้มในการท างาน 
มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.70 ด้านความส าเร็จและความก้าวหน้าในอาชีพ มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.85 ด้านความมั่นคง 
และความกา้วหนา้ในงาน มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.40 ดา้นการบูรณาการทางดา้นสังคมหรือการท างานร่วมกนั มีค่าเฉล่ีย
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เท่ากับ 3.46 ด้านประชาธิปไตยในองค์การ มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.80 ด้านความสมดุลระหว่างชีวิตงานกับชีวิต 
ดา้นอื่นๆ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.38 และดา้นลกัษณะงานท่ีเป็นประโยชน์ต่อสังคม มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.20 
 ผลการทดสอบสมมติฐานเปรียบเทียบปัจจยัคุณภาพชีวิตการท างานของบุคลากรในสถาบันพฒันา
บุคคลากรทอ้งถ่ิน จ าแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล ได้แก่ อายุ แตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01              
ในดา้นการบูรณาการทางดา้นสังคมหรือการท างานร่วมกนั ระดบัรายได ้มีความแตกต่างกนั อย่างมีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั 0.01 ในดา้นความสมดุลระหว่างชีวิตงานกบัดา้นอื่นๆ  ระยะเวลาการปฏิบติังาน มีความแตกต่างกนั
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 ในดา้นลกัษณะงานท่ีเป็นประโยชน์ต่อสังคม ส่วนปัจจยัส่วนบุคคลเก่ียวกบั
เพศ  สถานภาพ ไม่แตกต่างกนั 
 

6. อภิปรายผล  
 1. พบว่าคุณภาพชีวิตการท างานของบุคลากรในสถาบนัพฒันาบุคลากรทอ้งถ่ิน โดยรวมอยู่ในระดบัสูง 
ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ อุสุมา ศกัด์ิไพศาล (2562) ไดท้  าการศึกษาคุณภาพชีวิตในการท างานท่ีมีผลต่อ
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงาน บริษัท อินเตอร์ เรียลต้ี แมเนจเม้นท์ จ ากัด พบว่าพนักงาน 
มีคุณภาพชีวิตในการท างานอยู่ในระดับท่ีสูง และมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานอยู่ในระดับสูงเช่นกัน 
ผลทดสอบสมมติฐานลกัษณะส่วนบุคคลท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน พบว่า อายุ การศึกษา รายได ้
ต าแหน่ง อายุงานต่างกนัมีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบติังานต่างกนั และปัจจยัดา้นคุณภาพชีวิตในการท างาน
ด้านสภาพการท างานท่ีปลอดภัย และด้านการได้รับประชาธิปไตยในการท างานมีผลต่อประสิทธิภาพใน                 
การปฏิบัติงานด้านคุณภาพงาน และคุณภาพชีวิตในการท างานด้านสภาพการท างานท่ีปลอดภัยมีผลต่อ
ประสิทธิภาพในการปฏิบติังานดา้นปริมาณงานและดา้นการทนัเวลาในการท างาน 
 2. ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า คุณภาพชีวิตการท างานของบุคลากรในสถาบนัพฒันาบุคลากรทอ้งถ่ิน
จ าแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล  

ผลการเปรียบเทียบจ าแนกตามเพศ พบว่า มีคุณภาพชีวิตการท างานของบุคลากรไม่แตกต่างกนั เน่ืองจาก
ในการปฏิบติังานแต่ละต าแหน่งประกอบดว้ยบุคลากรทั้งเพศชายและหญิงซ่ึงการปฏิบติังานเป็นไปในรูปแบบ
เดียวกนั ไม่มีผลต่อการท่ีจะท าให้คุณภาพชีวิตการท างานของบุคลากรท่ีแตกต่างกนั  

ผลการเปรียบเทียบจ าแนกตามอายุ พบว่า มีคุณภาพชีวิตการท างานของบุคลากรแตกต่างกนั เน่ืองจาก
การปฏิบติังานเป็นไปตามต าแหน่ง มีรายละเอียดการปฏิบติังานท่ีชดัเจน บุคลากรท่ีปฏิบติังานมีอายุแตกต่างกนั 
ซ่ึงจะเห็นว่าอายตุ่างกนัก็มีคุณภาพชีวิตการท างานของบุคลากรเกิดขึ้นไดแ้ตกต่างกนั 

ผลการเปรียบเทียบจ าแนกตามสถานภาพ พบว่า โดยรวมมีคุณภาพชีวิตการท างานของบุคลากร 
ไม่แตกต่างกัน แต่เม่ือพิจารณารายด้านจะเห็นว่าบุคลากรท่ีมีสถานภาพสมรสจะมีคุณภาพชีวิตการท างาน 
ของบุคลากรในการท างานสูงกว่าสถานภาพโสด 

ผลการเปรียบเทียบจ าแนกตามระดบัการศึกษา พบว่า มีคุณภาพชีวิตการท างานของบุคลากรไม่แตกต่าง
กัน ทั้งน้ีเน่ืองจากบุคลากรในสถาบันพฒันาบุคลากรท้องถ่ินส่วนใหญ่มีการศึกษาระดับปริญญาตรี ซ่ึงได้มี                  
การจดัแบ่งงานตามความเหมาะสมของแต่ละคน ปริมาณงานก็จะไดรั้บตามความเหมาะสม 

ผลการเปรียบเทียบจ าแนกตามรายไดเ้ฉล่ีย พบว่า มีคุณภาพชีวิตการท างานของบุคลากรไม่แตกต่างกนั  
ทั้งน้ีเน่ืองจากบุคลากรของภาครัฐไดรั้บเงินเดือนท่ีแน่นอนตามต าแหน่งงาน จึงท าให้เกิดคุณภาพชีวิตไม่ต่างกนั 
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 ผลการเปรียบเทียบจ าแนกตามระยะเวลาการปฏิบติังาน พบว่า มีคุณภาพชีวิตการท างานของบุคลากร
แตกต่างกนั ทั้งน้ีเน่ืองจากงานท่ีตอ้งปฏิบติัในแต่ละต าแหน่ง มีลกัษณะงาน บทบาทหนา้ท่ีและความรับผิดชอบใน
งานท่ีแตกต่างกนั  
  

7. ข้อเสนอแนะ 
7.1 ข้อเสนอแนะในการน าผลวิจัยไปใช้ 
 1. ดา้นการบูรณาการทางดา้นสังคม หน่วยงานควรรับฟังความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะของพนกังาน 

และสนับสนุนความคิดใหม่ๆ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการแกปั้ญหาของหน่วยงานร่วมกนั เคารพสิทธิส่วนบุคคล
พนักงานสามารถขอค าปรึกษาได ้และควรจดักิจกรรมเพ่ือเพ่ือเสริมสร้างความสัมพนัธ์ท่ีดีของพนกังานทั้งในระดบั                 
ผูบ้ริการและระดบัปฏิบติัการให้มีการท ากิจกรรมร่วมกนัเพื่อรู้สึกถึงการท างานเป็นทีมหรือเป็นครอบครัวเดียวกนั 

  2. ควรจดัให้ มีการตรวจสุขภาพประจ าปีควรจดัให้มีกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพให้มากขึ้น ควรส่งเสริม 
ให้ออกก าลงักายอย่างนอ้ยเดือนละ 1 คร้ัง และควรจดัให้มีสถานท่ีออกก าลงักายมากขึ้น 

  3. ดา้นการไดรั้บค่าตอบแทนในการท างานท่ีเพียงพอและยติุธรรม บุคลากรควรไดรั้บค่าตอบแทน
ตามท่ีรัฐบาลก าหนด และตอ้งเป็นไปตามวุฒิการศึกษา เป็นไปตามสภาพ เศรษฐกิจความเป็นอยูใ่นปัจจุบนั  

7.2 ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป 

1. ควรศึกษาคุณภาพชีวิตการท างานและความผูกพนัในองค์กรของบุคลากรในเชิงลึก โดยการ
สัมภาษณ์และสังเกตการณ์วิธีการด าเนินชีวิตในสถานท่ีท างาน เพื่อคน้หา แนวทางการปฏิบติัตนของบุคลากร 

2. ควรท าการศึกษาเพ่ิมเติมเก่ียวกบัคุณภาพชีวิตในการท างานท่ีมีผลต่อการปฏิบติังาน ตามการแบ่ง
สายการบังคบับัญชาพนักงาน เพื่อวิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างใช้เป็นแนวทางในการน ามาปรับปรุง
หน่วยงานให้ดีย่ิงขึ้น 
 

8. กติติกรรมประกาศ 
สารนิพนธ์ฉบับน้ีส าเร็จลุล่วงลงได ้ด้วยความกรุณาจาก ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.สานิต ศิริวิศิษฐ์กุล 

อาจารยท่ี์ปรึกษาสารนิพนธ์ท่ีกรุณาให้ค  าแนะน า ให้ข้อคิดในการด าเนินการวิจยั ตลอดจนแกไ้ขปรับปรุงจน               
สารนิพนธ์ฉบบัน้ีมีความสมบูรณ์ ผูวิ้จยัรู้สึกซาบซ้ึงและขอขอบพระคุณอยา่งสูง มา ณ โอกาสน้ี 

ขอขอบพระคุณ ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.อนนัต์ ธรรมชาลยั ท่ีไดก้รุณาให้ค  าปรึกษา ช่วยเหลือ แนะน า 
และปรับปรุงขอ้บกพร่องต่าง ๆ จนสารนิพนธ์ฉบบัน้ีมีความสมบูรณ์ย่ิงขึ้น 

ขอขอบขอบพระคุณ ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.พงษศ์กัด์ิ เพชรสถิต และดร.วิยะดา วรานนท์วนิช ท่ีกรุณา
เสียสละเวลาเป็นผูเ้ช่ียวชาญในการตรวจสอบแบบสอบถามเพื่อใชใ้นการวิจยั โดยให้ขอ้เสนอแนะในการปรับปรุง
ให้สารนิพนธ์มีความสมบูรณ์ย่ิงขึ้น 

ขอขอบพระคุณ ผูอ้  านวยการสถาบนัพฒันาบุคลากรทอ้งถ่ินท่ีให้ความกรุณาให้ขอ้มูลจ านวนบุคลากร
ในสถาบนัพฒันาบุคลากรทอ้งถ่ิน เพื่อใชใ้นการวิจยั โดยให้ขอ้เสนอแนะในการวิจยัเป็นอยา่งดี 

ขอขอบพระคุณ บุคลากรทุกท่านท่ีกรุณาตอบแบบสอบถาม รวมทั้งท่านท่ีไม่ไดก้ล่าวรายนามในท่ีน้ี ท่ีมี
ส่วนช่วยเหลือและเป็นก าลงัใจ ซ่ึงมีส่วนท าให้สารนิพนธ์ฉบบัน้ี ส าเร็จลุล่วงดว้ยดี 
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บทคัดย่อ 
 การวิจยัน้ีมีวตัถุประสงค ์คือ  1) เพื่อศึกษาระดบัสมรรถนะดา้นการบริหารจดัการของนายทหารนกัเรียน
หลกัสูตรนายทหารชั้นผูบ้งัคบัฝูง 2) เพื่อศึกษาเปรียบเทียบปัจจยัส่วนบุคคลกบัระดบัสมรรถนะดา้นการบริหาร
จัดการของนายทหารนักเรียนหลกัสูตรนายทหารชั้นผูบ้งัคบัฝูง ใช้ประชากรการศึกษาถึงนายทหารนักเรียน
หลกัสูตรนายทหารชั้นผูบ้งัคบัฝงู รุ่นท่ี 137 จ านวน 180 คน ใช ้แบบสอบถาม เป็นเคร่ืองมือในการเก็บขอ้มูล  และ
วิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชส้ถิติ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน t-test, F-test 
 ผลการวิจยั พบว่า 1) ระดบัสมรรถนะดา้นการบริหารจดัการของนายทหารนกัเรียนหลกัสูตรนายทหาร
ชั้นผูบ้งัคบัฝูงทุกระดบัอยู่ในระดบัสูง แต่มีดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียต ่ากว่าระดบัความตอ้งการของกองทพัอากาศ ไดแ้ก่ 
ดา้นวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ ดา้นทกัษะการวิเคราะห์และติดตามงาน ดา้นทกัษะการติดต่อส่ือสาร และดา้นทกัษะ
การใชภ้าษา 2) เปรียบเทียบปัจจยัส่วนบุคคลกบัระดบัสมรรถนะดา้นการบริหารจดัการ พบว่าตวัแปร เพศ และ
ระดบัการศึกษาท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อระดบัสมรรถนะในการปฏิบติังานของนายทหารนกัเรียนหลกัสูตรนายทหาร
ชั้นผูบ้งัคบัฝงูท่ีแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
 ข้อเสนอแนะส าหรับน าผลการวิจัยไปใช้ คือ 1)โรงเรียนนายทหารชั้นผูบ้ังคับฝูงปรับปรุงพฒันา
หลกัสูตรนายทหารชั้นผูบ้งัคบัฝูง เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการเสริมสร้างสมรรถนะดา้นการบริหารจดัการให้ได้
ระดบัเฉล่ียเท่ากบัหรือสูงกว่าระดบัท่ีกองทพัอากาศตอ้งการ  2) กองทพัอากาศสามารถน าแนวทางการวิจยัไปใช้
พฒันาการประเมินค่าตนเองของก าลงัพลกองทพัอากาศได ้ 
 
ค าส าคัญ: สมรรถนะดา้นการบริหารจดัการ, นายทหารนกัเรียนหลกัสูตรนายทหารชั้นผูบ้งัคบัฝงู 
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ABSTRACT 
 The objective of the study were 1) to study level of managerial competency of squadron Leader Student 
Officers 2) to compare human factor with the level of managerial competency. Number of population was 180 
people of Squadron Leader Student Officer class 137. Questionnaire was used for this study and the statistic was 
used to analyze data composed of percentage, mean, standard deviation, t-test, F-test  
 The result revealed that 1) The average level of managerial competency of squadron Leader Student 
Officers was below the level requirement of Royal Thai Air force as follow Strategic Planning, Analytical and 
Follow – up Skill, Communication Skill, Language Skill. 2) The most human factors did not effect to the level of 
managerial competency, however the result showed two factors having effect to some managerial competency of 
student officer were sex factor and degree of education factor with significant different at .05 level. 
 This research recommend the following :1) Squadron Leader Student Officers school should developing 
course of squadron leader for gain managerial competency to equal or more level to managerial competency 
requirement 2) Royal Thai Air Force  should consider to use the method in this study for application to self 
evaluation.  
 Recommendation to further study was to study in managerial competency of officer who study in every 
class of Professional Military Education. 
 
Keywords: Managerial Competency, The Squadron Leader Course Student Officers 
 

1. ความส าคัญและที่มาของปัญหาวิจัย 
 “นายกตต  สพพฺกิจฺจสาธน ” ความเป็นผูน้ ายงักิจทั้งปวงให้ส าเร็จเป็นค าขวญัของโรงเรียนนายทหารชั้น          
ผูบ้งัคบัฝงู หลกัสูตรนายทหารชั้นผูบ้งัคบัฝงู จึงมุ่งผลิตผูบ้งัคบับญัชาและฝ่ายอ านวยการระดบัฝงูบินท่ีมีความเป็น
ผูน้ า คิดเป็น ท าเป็น แกปั้ญหาเป็น สามารถปฏิบติังานดว้ยตนเอง ร่วมมือกบัผูอ้ื่นและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งด้วย
คุณธรรมและจริยธรรมอนัดี” (กองปกครองโรงเรียนนายทหารชั้นผูบ้งัคบัฝูง, 2564) ดงันั้นผูท่ี้ส าเร็จหลกัสูตร
นายทหารชั้นผูบ้งัคบัฝงู จ าเป็นตอ้งมีสมรรถนะพร้อมท่ีจะเป็นผูน้ าระดบักลางของกองทพัอากาศ  
 กองทพัอากาศไดน้ าแนวคิดสมรรถนะมาใช้ในการบริหารก าลงัพล โดยปัจจุบนัมีระบบการประเมิน
ก าลงัพล ตามแนวคิดเร่ือง “สมรรถนะของบุคคล” (Competency) ท่ีถูกกล่าวถึงเป็นคร้ังแรกในปี ค.ศ. 1920 โดย  
เฟรดเดอริกเทย์เลอร์ (Frederic Taylor) บิดาของวิทยาศาสตร์การจัดการ กองทัพอากาศได้ด าเนินการเร่ือง
สมรรถนะก าลงัพลอย่างต่อเน่ืองสอดคลอ้งกบัมติคณะรัฐมนตรี เม่ือวนัท่ี 11 พ.ค. 2542 ส่งเสริมให้ด าเนินการ
พฒันาและใชส้มรรถนะของขา้ราชการให้เกิดผลสัมฤทธ์ิ  ปัจจุบนัการขบัเคล่ือนการด าเนินการเร่ืองสมรรถนะ
ของกองทพัอากาศน้ีปรากฎอยูใ่นยทุธศาสตร์กองทพัอากาศ 20 ปี ( พ.ศ. 2558-2577) ฉบบัเผยแพร่ในยุทธศาสตร์
ท่ี 2 เร่ืองการเสริมสร้างสมรรถนะและความพร้อมในการป้องกนัประเทศ เพื่อให้ก าลงัทางอากาศมีความพร้อม
ป้องกนัประเทศไดท้นัที สามารถเผชิญกบัภยัคุกคามอย่างมีประสิทธิภาพ และในกลยทุธ์ท่ี 2.13 พฒันาสมรรถนะ
ก าลงัพล และคุณภาพชีวิตก าลงัพล เพื่อพฒันาสมรรถนะก าลงัพลให้สามารถปฏิบติังานไดอ้ย่างมืออาชีพ มีความ
พร้อมในการปฏิบติัภารกิจและสนับสนุนการขบัเคล่ือนยุทธศาสตร์ตามเป้าหมายวิสัยทศัน์ของกองทพัอากาศ 
รวมทั้งการพฒันาคุณภาพชีวิตของก าลงัพลและครอบครัวให้มีความมัน่คง และยัง่ยืนบนพ้ืนฐานของเศรษฐกิจ
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พอเพียง และนโยบายผูกบญัชาการ ทหารอากาศ ปีพุทธศกัราช 2564  ดา้นก าลงัพล ขอ้ 1.3 ส่งเสริมการพฒันา
สมรรถนะของก าลงัพลทุกระดบัโดยผา่นการจดัการความรู้และโครงการศึกษารวมถึงการใชเ้ทคโนโลยีดิจิทลัเป็น
เคร่ืองมือเพื่อสนบัสนุนให้เกิดนวตักรรม สร้างองคค์วามรู้ใหม่และลดกระบวนการ และขั้นตอนในการปฏิบติังาน 
เพ่ือรองรับการพฒันาก าลงักองทพัอากาศ ไดแ้ก่ มิติทางอากาศ มิติไซเบอร์และมิติอวกาศ 

ผูส้ าเร็จการศึกษาหลกัสูตรนายทหารชั้นผูบ้งัคบัฝูงจะไดรั้บการพิจารณาให้ด ารงต าแหน่งชั้นยศสูงขึ้น
เป็นนาวาอากาศตรีซ่ึงจะมีการประเมินสมรรถนะดา้นการบริหารจดัการ 7 ดา้น จึงเป็นท่ีน่าพิจารณาว่า นายทหาร
นกัเรียนท่ีผา่นหลกัสูตรนายทหารชั้นผูบ้งัคบัฝงูมีการรับรู้สมรรถนะดา้นการบริหารจดัการของตนเองในระดบัใด
โดยน าไปพิจารณาเปรียบเทียบกบัปัจจยัส่วนบุคคล 
 การวิจยัน้ีเป็นการศึกษาสมรรถนะดา้นการบริหารจดัการนายทหารนกัเรียนหลกัสูตรนายทหารชั้นผูบ้งัคบัฝูง 
สามารถน าผลการวิจยัเป็นขอ้พิจารณาต่อการพฒันาหลกัสูตรนายทหารชั้นผูบ้งัคบัฝูงเพ่ือพฒันาสมรรถนะดา้น 
การบริหารจดัการของนายทหารนักเรียน ให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น เพื่อสร้างผูบ้งัคบับญัชาหน่วยระดบัปฏิบติัการ  
ท่ีมีสมรรถนะบริหารจดัการ ตามท่ีกองทพัอากาศพึงประสงค ์และเป็นไปตามยทุธศาสตร์กองทพัอากาศ 20 ปี 
 

2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

(1) เพ่ือศึกษาระดับสมรรถนะด้านการบริหารจดัการของนายทหารนักเรียนหลกัสูตรนายทหารชั้น                 
ผูบ้งัคบัฝงู 

(2) เพื่อศึกษาเปรียบเทียบปัจจยัส่วนบุคคลกบัสมรรถนะดา้นการบริหารจดัการของนายทหารนกัเรียน
หลกัสูตรนายทหารชั้นผูบ้งัคบัฝงู 

 

3. เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 3.1 แนวคิด ทฤษฎแีละงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

ธ ารงศกัด์ิ คงคาสวสัด์ิ (2558) เสนอความหมายของสมรรถนะ คือ คุณลกัษณะ เช่น ความรู้ ความสามารถ
ทกัษะ ทศันคติ ความเช่ือ ตลอดจนพฤติกรรมของบุคคลท่ีจะสามารถปฏิบติังานให้ส าเร็จ 

อาภรณ์ ภู่วิทยาพนัธ์ุ (2548) ไดอ้ธิบายถึงสมรรถนะใน 3 ดา้น เป็น KSA โดยใ K = (Knowledge) ความรู้ 
หมายถึง ข้อมูลท่ีบุคคลไดม้าจากการศึกษาประสบการณ์ ท่ีได้รับจากการแลกเปล่ียนกบัผูรู้้  S = (Skill) ทักษะ 
หมายถึง ส่ิงท่ีจะตอ้งพฒันาและฝึกฝนให้เกิดขึ้น ซ่ึงอาจตอ้งใชเ้วลาในการฝึกให้มีความช านาญเช่ียวชาญมากขึ้น 
โดยแบ่งทกัษะออกเป็น 2 ดา้น ไดแ้ก่ ทกัษะ ดา้นการบริหารจดัการ และทกัษะเทคนิคเฉพาะงาน A = (Attributes) 
คุณลกัษณะส่วนบุคคล หมายถึง ความคิด ความรู้สึก ทศันคติ แรงจูงใจ เจตคติ ความตอ้งการส่วนบุคคล  

กองทพัอากาศไดก้ าหนดสมรรถนะท่ีจ าเป็นส าหรับก าลงัพลกองทพัอากาศในแต่ละระดบัชั้น โดยให้          
ค  านิยามสมรรถนะก าลงัพลกองทพัอากาศ(พจนานุกรมสมรรถนะก าลงัพล ทอ.: 2559) หมายถึง ความรู้ ทกัษะ 
และคุณลกัษณะท่ีจ าเป็นของก าลงัพลในการท างานให้ประสบผลส าเร็จ หรือกล่าวไดว่้าเป็นพฤติกรรมการปฏิบติั
ภายใตก้ารมีความรู้ ทกัษะ ความสามารถและคุณลกัษณะท่ีจ าเป็นในการท าให้เกิดผลงานท่ีโดดเด่นหรือเป็นไป
ตามท่ีคาดหวงัไว ้โดยไดก้ าหนดสมรรถนะดา้นการบริหารจดัการท่ีจะตอ้งประเมินนายทหารชั้นยศนาวาอากาศตรี
ไว ้7 ดา้น คือ 1)วิสัยทศัน์ 2)ตดัสินใจและแกไ้ขปัญหา 3)วางแผนเชิงยทุธศาสตร์ 4)ทกัษะการวิเคราะห์และติดตาม
งาน 5)ทกัษะการติดต่อส่ือสาร 6) ทกัษะการใชภ้าษา และ 7) ภาวะผูน้ า  
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งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 วรปรีชา กมลาศน์ ณ อยุธยา (2560) ไดท้  าการศึกษาเร่ือง รูปแบบสมรรถนะผูส้ าเร็จการศึกษาโรงเรียน
เสนาธิการทหารอากาศ ผลการศึกษาพบว่า  หลกัสูตรเสนาธิการทหารอากาศ  
มีความสอดคลอ้งกบัสมรรถนะดา้นบริหารจดัการของชั้นยศนาวาอากาศตรี และนาวาอากาศโท ทั้ง 7 สมรรถนะ 
โดยผูส้ าเร็จการศึกษาจากหลกัสูตรเสนาธิการทหารอากาศจะมีสมรรถนะท่ีสูงขึ้น เกิดจากกระบวนการจดัการ
เรียนการสอนเป็นไปตามผลลพัธ์ของผูส้ าเร็จการศึกษา 
 อภิสิทธ์ิ ยุวนะเตมีย ์(2552) ไดท้  าการศึกษาเร่ืองการพฒันาภาวะผูน้ าของนายทหารนกัเรียนหลกัสูตร
นายทหารชั้นผูบ้งัคบัฝงู พบว่าระดบัภาวะผูน้ าของนายทหารนกัเรียนหลกัสูตรนายทหารชั้นผูบ้งัคบัฝงู รุ่นท่ี 113 
มีคะแนนความเป็นผูน้ าอยู่ในระดับสูง และพบว่านายทหารนักเรียนหลักสูตรนายทหารชั้นผูบ้ังคับฝูงท่ีมี
สถานภาพแตกต่างกนั มีระดบัของภาวะผูน้ าท่ีไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 
 3.2 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 กรอบแนวคิดการวิจยัเร่ือง สมรรถนะดา้นการบริหารจดัการของนายทหารนกัเรียนหลกัสูตรนายทหาร
ชั้นผูบ้ังคบัฝูง  ได้มาจากการเปรียบเทียบปัจจัยส่วนบุคคลกับสมรรถนะด้านการบริหารจัดการท่ีก าหนดใน
พจนานุกรมสมรรถนะก าลงัพลกองทพัอากาศ (RTAF’s Competency Dictionary) โดยคณะเจา้หน้าท่ีด าเนินการ
ขบัเคล่ือนสมรรถนะกองทพัอากาศ กรมก าลงัพลทหารอากาศ ฉบบัปรับปรุง กุมภาพนัธ์ 2559  
 

              ตัวแปรอิสระ                                                      ตัวแปรตาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

แผนภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั 
 

3.3 สมมติฐานการวิจัย 
 ปัจจัยส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกันมีสมรรถนะด้านการบริหารจัดการของนายทหารนักเรียนหลักสูตร
นายทหารชั้นผูบ้งัคบัฝงูท่ีแตกต่างกนั 
 
 
 

สมรรถนะด้านการบริหารจัดการของ
นายทหารนักเรียนหลกัสูตรนายทหารช้ัน 
ผู้บังคับฝูง (Managerial Competency)ไดแ้ก่ 
1. วิสัยทศัน ์
2. ตดัสินใจและแกไ้ขปัญหา 
3. วางแผนเชิงยทุธศาสตร์ 
4. ทกัษะการวิเคราะห์และติดตามงาน     
5. ทกัษะการติดต่อส่ือสาร  
6. ทกัษะการใชภ้าษา  
7. ภาวะผูน้ า 
 
 
 
 
7. ภาวะผูน้ า  

ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ 
   1. เพศ 
    2. อายุ 
    3. อายรุาชการ 
    4. ระดบัการศึกษา 
    5. เหล่าทหาร 
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4. วิธีด าเนินการวิจัย  
4.1 แบบแผนการวิจัย  
การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงส ารวจ (Survey Research) โดยมุ่งศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อสมรรถนะดา้น

การบริหารจดัการของนายทหารนกัเรียนหลกัสูตรนายทหารชั้นผูบ้งัคบัฝงู 
4.2 ประชากรและตัวอย่าง 
ประชากรไดแ้ก่นายทหารนกัเรียนหลกัสูตรนายทหารชั้นผูบ้งัคบัฝงู รุ่นท่ี 137 จ านวน 180 คน 
4.3 เคร่ืองมือวิจัย 
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัคือ แบบถาม ลกัษณะของแบบสอบถามแบ่งออกเป็น 3 ตอนคือ ตอนท่ี 1 เป็น

ค าถามเก่ียวกบัสถานภาพส่วนบุคคลไดแ้ก่ เพศ อายุ อายุราชการ ระดบัการศึกษา และเหล่าทหาร โดยมีลกัษณะ
ของค าถามเป็นปลายปิดแบบเลือกตอบ ตอนท่ี 2 เป็นค าถามเก่ียวกบัระดบัสมรรถนะดา้นการบริหารจดัการของ
นายทหารนกัเรียนหลกัสูตรนายทหารชั้นผูบ้งัคบัฝูง ประกอบดว้ยระดบัสมรรถนะ 7 ดา้น ตอนท่ี 3 เป็นค าถาม
ปลายเปิดให้ผูต้อบแบบสอบถามแสดงความคิดเห็น มีเกณฑก์ารให้คะแนนในช่องจริงท่ีสุด ให้ 5 คะแนน ในช่อง
ส่วนใหญ่จริงให้ 4 คะแนน ในช่องจริงพอประมาณ ให้ 3 คะแนน ในช่องจริงเพียงเลก็น้อย ให้ 2 คะแนน ในช่อง
ไม่จริงเลย ให้ 1 คะแนน เม่ือพิจารณาจากคะแนนเฉล่ียตามเกณฑ์การจดัชั้นของเบสท์ (Best. 1977) ซ่ึงแบ่งเป็น                   
5 ระดบั 4.50-5.00 หมายถึง ระดบัมากท่ีสุด 3.50-4.49 หมายถึง ระดบัมาก 2.50-3.49 หมายถึง ระดบัปานกลาง 
1.50-2.49 หมายถึง ระดบันอ้ย 1.00-1.49 หมายถึง ระดบันอ้ยท่ีสุด 

ผูวิ้จยัน าแบบสอบถามท่ีผูวิ้จยัสร้างขึ้นไปเสนอผูท้รงคุณวุฒิจ านวน 3 ท่าน เพื่อท าการตรวจสอบความ
ถูกต้องเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา (Content Validity) ได้ค่าความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับเน้ือหา (Index or 
Concurrence: IOC) เท่ากบั .974 โดยน าเคร่ืองมือวิจยัมาปรับปรุงและ น าไปทดลองใช้ (Try out) กบันายทหาร
นกัเรียนหลกัสูตรนายทหารชั้นผูบ้งัคบัฝงูรุ่นท่ี 136 จ านวน 30 ชุด ไดค้่าความเช่ือมัน่ เท่ากบั .970   

4.4 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงส ารวจ ผูวิ้จยัด าเนินการแจกจ่าย และเก็บรวบรวมแบบสอบถามในวนัท่่ี 1

ถึงวนัท่ี10 กรกฎาคม 2564  
4.5 การวิเคราะห์ข้อมูล  
สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ขอ้มูลปัจจยัส่วนบุคคล และระดบัสมรรถนะดา้นการบริหารจดัการใช้สถิติ

พรรณนาประกอบด้วย ค่าเฉล่ียประชากร (μ) ร้อยละ (Percentage) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard 
Deviation) และวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัส่วนบุคคลกบัระดบัสมรรถนะโดยใชก้ารวิเคราะห์ความแตกต่าง
ของค่าเฉล่ียแบบ t-test และการวิเคราะห์ความแปรปรวน แบบทางเดียว (One -Way ANOVA Analysis) และ                  
ท าการเปรียบเทียบรายคู่ดว้ยวิธีการเชฟเฟ่ (Scheffe ‘ Method) โดยก าหนดค่านยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
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5. ผลการวิจัย 
 ผลการศึกษาสามารถแบ่งได ้2 ส่วน ดงัน้ี 
 1. ระดบัสมรรถนะดา้นการบริหารจดัการของนายทหารนกัเรียนหลกัสูตรนายทหารชั้นผูบ้งัคบัฝงู 

 
ตารางท่ี 1  แสดงค่าเฉล่ียประชากร ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดบัความคิดเห็น สมรรถนะดา้นการบริหาร 
 จดัการ จ าแนกตามรายดา้นและโดยรวม 

ขอ้ท่ี ขอ้ค าถาม 𝜇 𝜎 แปลผล 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

ดา้นการมีวิสัยทศัน์ 
ดา้นการตดัสินใจและแกปั้ญหา 
ดา้นการวางแผนเชิงยทุธศาสตร์ 
ดา้นทกัษะการวิเคราะห์และติดตามงาน 
ดา้นทกัษะการติดต่อส่ือสาร 
ดา้นทกัษะการใชภ้าษา 
ดา้นภาวะผูน้ า 

3.83 
3.93 
3.84 
3.86 
3.98 
3.81 
4.10 

.587 

.539 

.613 

.634 

.614 

.595 

.562 

มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 

รวม 3.91 .509 มาก 
 

1.1 ดา้นวิสัยทศัน์ พบว่า มีความคิดเห็นต่อระดบัสมรรถนะของตนเองในระดบัมาก ( = 3.83)  
1.2 ดา้นการตดัสินใจและแกปั้ญหา พบว่า มีความคิดเห็นต่อระดบัสมรรถนะของตนเองเฉล่ียใน

ระดบัมาก ( = 3.93)  
1.3 ดา้นการวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ พบว่า มีความคิดเห็นต่อระดบัสมรรถนะของตนเองเฉล่ียใน

ระดบัมาก ( = 3.84)  
1.4 ดา้นทกัษะการวิเคราะห์และติดตามงาน พบว่า มีความคิดเห็นต่อระดบัสมรรถนะของตนเองใน

ดา้นน้ีระดบัมาก ( = 3.86)  
1.5 ดา้นทกัษะการติดต่อส่ือสาร พบว่า มีความคิดเห็นต่อระดบัสมรรถนะของตนเองในดา้นน้ีโดย

เฉล่ียระดบัมาก ( = 3.98) 
1.6 ดา้นทกัษะการใชภ้าษา พบว่า มีความคิดเห็นต่อระดบัสมรรถนะของตนเองในดา้นน้ีโดยเฉล่ีย

ในระดบัมาก ( = 3.81)  
1.7 ดา้นภาวะผูน้ า พบว่า มีความคิดเห็นต่อระดบัสมรรถนะของตนเองในดา้นภาวะผูน้ าโดยเฉล่ีย

ในระดบัมาก ( = 4.10) 
2. ความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัส่วนบุคคลกับระดับสมรรถนะดา้นการบริหารจดัการของนายทหาร

นกัเรียนหลกัสูตรนายทหารชั้นผูบ้งัคบัฝงู 
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ตารางท่ี 2 ผลการทดสอบสมมติฐาน 

สมรรถนะ 
เพศ อายุ อายรุาชการ ระดบัการศึกษา เหล่าทหาร 

t 
p-

value 
F 

p-
value 

F 
p-

value 
F 

p-
value 

t 
p-

value 
1. ดา้นการมีวิสัยทศัน์ 1.588 .114 .491 .689 .242 .867 .711 .547 .085 .932 
2. ดา้นการตดัสินใจและ
แกปั้ญา 

1.390 .166 .089 .966 .901 .442 1.307 .274 .759 .449 

3. ดา้นการวางแผนเชิง
ยทุธศาสตร์ 

1.290 .199 .606 .612 .009 .999 2.773 .052 .294 .769 

4. ดา้นทกัษะการวิเคราะห์
และติดตามงาน 

2.344 .020* 1.221 .303 .380 .768 1.298 .277 1.025 .307 

5. ดา้นทกัษะการติดต่อส่ือสาร -.386 .700 .712 .546 .585 .625 2.129 .098 .154 .878 
6. ดา้นทกัษะการใชภ้าษา -.543 .588 1.709 .167 .180 .910 3.070 .029* -.429 .669 
7. ดา้นภาวะผูน้ า 1.910 .058 1.263 .289 1.051 .371 .754 .522 .801 .679 

ภาพรวม 1.220 .224 .401 .752 .157 .925 1.813 .147 .443 .658 
* * มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
 

 จากตารางท่ี 2 พบว่า ปัจจยัส่วนบุคคลดา้นเพศท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อสมรรถนะดา้นทกัษะการวิเคราะห์
และติดตามงานท่ีแตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัท่ี .05  และปัจจยัส่วนบุคคลดา้นระดบัการศึกษาท่ีแตกต่างกนัมีผล
ต่อสมรรถนะดา้นทกัษะการใชภ้าษาท่ีแตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัท่ี .029 ส่วนปัจจยัส่วนบุคคลดา้นอื่นไม่ส่งผล
ต่อระดบัสมรรถนะดา้นการบริหารจดัการ 
 

6. อภิปรายผล  
น าผลการศึกษามาอภิปรายผลไดด้งัน้ี  
   1.ระดบัสมรรถนะดา้นการบริหารจดัการของนายทหารนกัเรียนหลกัสูตรนายทหารชั้นผูบ้งัคบัฝงู 
    1.1ดา้นมีวิสัยทศัน์ พบว่า มีความคิดเห็นต่อระดบัสมรรถนะของตนเองในระดบัสูง ( = 3.83) 
เม่ือพิจารณาว่ากองทพัอากาศมีความตอ้งการระดบัสมรรถนะดา้นมีวิสัยทศัน์ของนายทหารชั้นยศนาวาอากาศตรี
ในระดบั 3 เพ่ือให้นายทหารชั้นยศนาวาอากาศตรีมีขีดความสามารถท่ีจะเช่ือมโยงภารกิจของหน่วยไปสู่การบรรลุ
วิสัยทศัน์ของระดบัหน่วยและระดบักองทพัได ้
    1.2 ดา้นการตดัสินใจและแกปั้ญหา พบว่า มีความคิดเห็นต่อระดบัสมรรถนะของตนเองเฉล่ียใน
ระดับสูง ( = 3.93) ซ่ึงกองทัพอากาศก าหนดระดับสมรรถนะท่ีควรจะเป็นในระดับ 3 ให้สามารถประเมิน
สถานการณ์ก่อนการตดัสินใจอยา่งมีเหตุผล สามารถคิดพิจารณาโดยอาศยัขอ้มูลและหาหนทางแกไ้ขท่ีเหมาะสม
ไดโ้ดยค านึงถึงความเส่ียงและตระหนกัรู้ความส าคญัของปัญหาท่ีส่งผลกระทบต่องานต่อหน่วย  
    1.3 ดา้นการวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ พบว่า มีความคิดเห็นต่อระดบัสมรรถนะของตนเองเฉล่ียใน
ระดับสูง ( = 3.84) ซ่ึงกองทพัอากาศก าหนดระดบัสมรรถนะท่ีควรจะเป็นในระดบั 4 ให้มีความสามารถใน             
การวิเคราะห์ปัจจยัท่ีส่งผลต่อแผนการปฏิบติัการ มีกระบวนการในการน าแผนสู่การปฏิบติัท่ีชดัเจน และสามารถ
ติดตามประเมินและวิเคราะห์ผลการปฏิบติัการได ้จะเห็นไดว่้ามีความคิดเห็นว่าระดบัสมรรถนะตนเองในดา้นน้ี
ต ่ากว่าท่ีกองทพัอากาศก าหนด 
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    1.4 ดา้นทกัษะการวิเคราะห์และติดตามงาน พบว่า มีความคิดเห็นต่อระดบัสมรรถนะของตนเอง
ในด้านน้ีระดับสูง ( = 3.86) ซ่ึงกองทัพอากาศก าหนดระดับสมรรถนะท่ีต้องการส าหรับนายทหารชั้นยศ                     
นาวาอากาศตรีระดบั 4 ให้มีความสามารถในการคิดรวบยอด ซ่ึงนายทหารนกัเรียนมีความคิดเห็นระดบัสมรรถนะ
ตนเองในระดบัต ่ากว่าท่ีกองทพัอากาศตอ้งการ 
    1.5 ดา้นทกัษะการติดต่อส่ือสาร พบว่า มีความคิดเห็นต่อระดบัสมรรถนะของตนเองในดา้นน้ี
โดยเฉล่ียระดับสูง ( = 3.98) ซ่ึงกองทัพอากาศก าหนดระดับสมรรถนะด้านทักษะการติดต่อส่ือสารส าหรับ
นายทหารชั้นยศนาวาอากาศตรีในระดับ 5 แม้นายทหารชั้นผู ้บังคับฝูง รุ่นท่ี 137 มีสมรรถนะด้านทักษะ                          
การติดต่อส่ือสารสูง แต่ก็ยงัต ่ากว่าท่ีกองทพัอากาศก าหนด ดงันั้นจึงควรมีการเสริมสร้างพฒันาหลกัสูตรในดา้น
การเขียนเพ่ือให้นายทหารนกัเรียนมีความมัน่นใจ มีสมรรถนะในการเขียนมากขึ้น 
    1.6 ดา้นทกัษะการใชภ้าษา พบว่า มีความคิดเห็นต่อระดบัสมรรถนะของตนเองในดา้นน้ีโดยเฉล่ีย
ในระดบัสูง ( = 3.81) โดยกองทพัอากาศไดก้ าหนดระดบัสมรรถนะดา้นทกัษะการใชภ้าษา ส าหรับนายทหาร
ชั้นยศนาวาอากาศตรี ระดบั 4 ซ่ึงผลการศึกษามีระดบัใกลเ้คียง แต่ความสามารถในการใชภ้าษาองักฤษหรือภาษา
อื่นๆ ท่ีใช้ในการปฏิบติัการมีระดบัความคิดเห็นต่อความสามารถต ่าสุด ( = 3.51) เม่ือเทียบกบัความสามารถ            
การใช้ภาษาไทย ( = 3.98) รวมสมรรถนะดา้นทกัษะการใช้ภาษามีปัจจยัส่วนบุคคลรายคู่ระหว่างผูท่ี้มีระดบั
การศึกษาต ่ากว่าปริญญาตรีกบัปริญญาโทมีสมรรถนะดา้นน้ีแตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคญั แสดงให้เห็นว่าระดบั
การศึกษาท่ีสูงขึ้นส่งผลต่อระดบัสมรรถนะดา้นทกัษะการใชภ้าษาสูงขึ้น 
    1.7 ดา้นภาวะผูน้ า พบว่า มีความคิดเห็นต่อระดบัสมรรถนะของตนเองในดา้นภาวะผูน้ าโดยเฉล่ียใน
ระดบัสูง ( = 4.10) โดยกองทพัอากาศไดก้ าหนดระดบัสมรรถนะดา้นภาวะผูน้ าส าหรับนายทหารชั้นยศนาวา
อากาศตรีระดับ 4 ถึงมีความสามารถในการน าตนเองในการปฏิบัติตนและปฏิบัติงาน มีความกล้าคิดกล้าท า             
ทนัสถานการณ์ เป็นประโยชน์ต่อหน่วยงาน รวมทั้งสามารถโนม้น้าวหรือน าผูอ่ื้นให้ปฏิบติัตามในส่ิงท่ีถูกตอ้งได ้
ซ่ึงสมรรถนะดา้นภาวะผูน้ ามีระดบัสูงกว่าสมรรถนะดา้นการบริหารจดัการส าหรับนายทหารชั้นยศนาวาอากาศตรี
ในดา้นอื่นและสูงกว่าระดบัท่ีกองทพัอากาศตอ้งการ กล่าวไดว่้าสมรรถนะดา้นภาวะผูน้ าเป็นเป้าประสงคส์ าคญั
ในภารกิจของโรงเรียนนายทหารชั้นผูบ้งัคบัฝงู และหลกัสูตรก าหนดหมวดวิชาท่ี 1 ความเป็นผูน้ าและการบริหาร 
รวมถึงหมวดวิชาอ่ืนๆ เพื่อการเสริมสร้างความเป็นผูน้ าในวิชาชีพทหาร  
 จากการศึกษา พบว่า ความคิดเห็น ระดบัสมรรถนะดา้นการบริหารจดัการของนายทหารนักเรียน
หลกัสูตรนายทหารชั้นผูบ้งัคบัฝงูทุกระดบัอยู่ในระดบัสูง สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ วรปรีชา กมลาศน์ ณ อยุธยา 
(2560) ได้ศึกษารูปแบบสมรรถนะผูส้ าเร็จการศึกษาโรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ ซ่ึงผลการศึกษาพบว่า 
หลักสูตรเสนาธิการทหารอากาศท าให้ระดับสมรรถนะด้านการบริหารจัดการเพ่ิมสูงขึ้น โดยพิจารณาจาก
สมรรถนะด้านการบริหารจัดการทั้ง 7 ด้าน เช่นเดียวกับระดับสมรรถนะท่ีต้องการของนายทหารหลักสูตร
นายทหารชั้นผูบ้งัคบัฝูง ซ่ึงสมรรถนะทั้ง 7 ดา้นน้ี ไดแ้ก่ ดา้นการมีวิสัยทศัน์ ดา้นการตดัสินใจและแกไ้ขปัญหา 
ดา้นการวางแผนเชิงยทุธศาสตร์ ดา้นทกัษะการวิเคราะห์และติดตามงาน ดา้นทกัษะการติดต่อส่ือสาร ด้านทกัษะ
การใชภ้าษา และดา้นภาวะผูน้ า  
 2. ความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัส่วนบุคคลกบัระดบัสมรรถนะดา้นการบริหารจดัการ 
 2.1 ปัจจยัดา้นเพศ จากผลการวิจยัพบว่ามีปัจจยัส่วนบุคคลท่ีส่งผลต่อระดบัสมรรถนะดา้นการบริหาร
จดัการดา้นการวิเคราะห์และติดตามงานโดยเพศชายจะมีระดบัสมรรถนะดา้นน้ีสูงกว่าเพศหญิง เม่ือพิจารณา
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ระดบัสมรรถนะดา้นน้ี พบว่าทั้งเพศชาย และเพศหญิงมีระดบัสมรรถนะดา้นการวิเคราะห์และติดตามงานอยู่ใน
ระดบัสูงแต่ไม่เท่ากบัระดบัที่กองทพัอากาศตอ้งการ 
 2.2 ปัจจัยด้านระดบัการศึกษา มีความสัมพนัธ์ระหว่างระดับการศึกษาเทียบกับสมรรถนะดา้น          
การใช้ภาษาท่ีมีนัยส าคญั คือ ผูท่ี้มีระดับการศึกษาท่ีต ่ากว่าปริญญาตรีมีสมรรถนะด้านน้ีน้อยกว่าผูท่ี้มีระดบั
การศึกษาปริญญาโท แต่อยา่งไรก็ตามไม่สามารถกล่าวสรุปไดว่้าระดบัการศึกษาท่ีสูงขึ้นส่งผลต่อระดบัสมรรถนะ
ดา้นการใชภ้าษาสูงขึ้นได ้เพราะจากผลการศึกษาระดบัสมรรถนะดา้นการใชภ้าษาเฉล่ียของผูท่ี้มีระดบัการศึกษา
ปริญญาเอกมีค่าต ่ากว่าค่าเฉล่ียของผูท่ี้มีระดบัการศึกษาปริญญาโท  
 จากผลการศึกษาพบว่า ทุกปัจจยัส่วนบุคคลของนายทหารนกัเรียนหลกัสูตรนายทหารชั้นผูบ้งัคบั
ฝูงไม่ส่งผลต่อระดบัสมรรถนะดา้นการบริหารจดัการ ในดา้นการมีวิสัยทศัน์, ดา้นการตดัสินใจและแกไ้ขปัญหา, 
ดา้นการวางแผนเชิงยุทธศาสตร์, ดา้นทกัษะการติดต่อส่ือสาร, ดา้นภาวะผูน้ า ซ่ึงดา้นภาวะผูน้ าน้ีสอดคลอ้งกบั
การศึกษาของ อภิสิทธ์ิ ยวุนะเตมีย ์(2552) ไดศึ้กษาการพฒันาภาวะผูน้ าของนายทหารนกัเรียนหลกัสูตรนายทหาร
ชั้นผูบ้งัคบัฝูงแลว้ พบว่าปัจจยัส่วนบุคคลไม่ส่งผลต่อการพฒันาภาวะความเป็นผูน้ า แต่จากผลการศึกษาน้ีพบว่า  
มีปัจจัยส่วนบุคคลในดา้นเพศ ส่งผลต่อระดบัสมรรถนะดา้นทกัษะการวิเคราะห์ และติดตามงาน , ปัจจัยดา้น
การศึกษาส่งผลต่อความคิดเห็นระดบัสมรรถนะทกัษะการใชภ้าษา ซ่ึงอาจวิเคราะห์ไดว่้าประสบการณ์การท างาน 
และการศึกษามีผลต่อระดบัสมรรถนะหรืออาจมีปัจจยัอ่ืนท่ีส่งผลต่อการศึกษาน้ี จึงควรมีการศึกษาเพ่ิมเติมให้ได้
ขอ้มูลท่ีชดัเจนถูกตอ้งมากขึ้น 
 

7. ข้อเสนอแนะ 
 7.1 ข้อเสนอแนะในการน าผลวิจัยไปใช้ 

(1) ควรพฒันาหลกัสูตรนายทหารชั้นผูบ้งัคบัฝงูโดยการเสริมสร้างความรู้และทกัษะ ในสมรรถนะ
ท่ียงัมีระดบัสมรรถนะไม่ถึงระดบัท่ีกองทพัอากาศตอ้งการ ไดแ้ก่ ดา้นวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ ดา้นทกัษะการ
วิเคราะห์และติดตามงาน ดา้นทกัษะการติดต่อส่ือสาร และดา้นทกัษะการใชภ้าษา  

(2) ควรน าแนวทางการวิจยัน้ีไปพิจารณาใช้ประโยชน์การประเมินตนเองของก าลงัพลกองทพั
อากาศ เพื่อพฒันาประสิทธิภาพการประเมินผลการปฏิบติังานตามแนวคิดสมรรถนะของกองทพัอากาศ 

7.2 ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป 
ควรมีการวิจัยสมรรถนะด้านการบริหารจัดการของนายทหารนักเรียน นายทหารนักศึกษาใน

การศึกษาหลกัวิชาชีพทางทหารของกองทพัอากาศให้ครบทุกระดบัชั้น เช่น หลกัสูตรวิทยาลยัการทพัอากาศ 
หลกัสูตรเสนาธิการกิจ หลกัสูตรนายทหารชั้นผูบ้งัคบัหมวด 

 

8. กติติกรรมประกาศ 
 สารนิพนธ์ฉบบัน้ีส าเร็จลุล่วงลงได ้ดว้ยความกรุณาจาก ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.สานิตย ์ศิริวิศิษฐ์กุล 
อาจารยท่ี์ปรึกษาสารนิพนธ์ท่ีให้ค  าปรึกษา แนะน าการท าสารนิพนธ์ทุกขั้นตอน พร้อมทั้งตรวจสอบและให้
ขอ้เสนอแนะท่ีเป็นประโยชน์ต่อการท าสารนิพนธ์ ขอกราบขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูงไว ้ณ โอกาสน้ี ขอกราบ
ขอบพระคุณ ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.อนนัต์ ธรรมชาลยั ท่ีไดก้รุณาให้ค  าปรึกษา ช่วยเหลือ แนะน า และปรับปรุง
ข้อบกพร่องต่างๆ จนสารนิพนธ์ฉบับน้ีมีความสมบูรณ์ย่ิงขึ้น และกราบขอบพระคุณ ผูช่้วยศาสตราจารย์                  
ดร.พงษ์ศักด์ิ เพชรสถิตย์, ดร.วิยะดา วรานนท์วนิช และนาวาอากาศเอก สุรพฒัน์ เทียมเทียบรัตน์ ท่ีกรุณา
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ตรวจสอบเคร่ืองมือและให้ค  าแนะน าในการปรับปรุงแกไ้ขเคร่ืองมือท าให้ผูวิ้จยัสามารถจดัท าสารนิพนธ์ฉบบัน้ี
ส าเร็จลุล่วงดว้ยดี 
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