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เลขที่ 1151/2012 และ The Geographical Indications Act 2014 แห่ ง สาธารณรั ฐ สิ ง คโปร์ จากการศึ กษาพบว่ า
มาตรการทางกฎหมายของไทยที่บงั คับใช้ในการให้ความคุม้ ครองสิ่ งบ่งชี้ ทางภูมิศาสตร์ ที่เหมือนหรื อพ้องกัน
ยังขาดเงื่อนไขและมาตรการที่จาเป็ น เพื่อให้สามารถแยกแยะสิ่ งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ ที่เหมือนหรื อพ้องกันให้เกิด
ความเป็ นธรรมแก่ ผูผ้ ลิตทุกฝ่ าย และป้ องกันความสับสนหลงผิดแก่ ผูบ้ ริ โภคในแหล่งภูมิศาสตร์ อนั เป็ นที่มา
ของสิ่ งบ่งชี้ ทางภูมิศาสตร์ ได้อย่างสมบูรณ์ ตลอดจนยังมี มาตรการบางส่ วนที่ ยงั เป็ นช่ องว่างที่ ไม่สอดคล้อ ง
กับมาตรฐานขั้นต่าตามที่ขอ้ ตกลงว่าด้วยสิ ทธิ ในทางทรัพย์สินเกี่ยวกับการค้า (TRIPs) ที่ได้วางหลักให้ประเทศ
สมาชิ กต้องดาเนินการตามพันธกรณี ดว้ ย ดังนั้นจะต้องทาการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายไทยที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะ
ในกฎกระทรวงเกี่ยวกับการกาหนดรายชื่อประเภทสิ นค้าเฉพาะอย่างและกาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการใช้
สิ่ ง บ่ ง ชี้ ท างภู มิศาสตร์ ที่ เหมื อนหรื อ พ้อ งกัน พ.ศ. 2547 ให้ มี ค วามชัด เจนและครอบคลุ มถึ ง เรื่ อ งของการให้
ความคุม้ ครองสิ่ งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ที่เหมือนหรื อพ้องกันให้มีประสิ ทธิภาพมากยิ่งขึ้น
คาสาคัญ: สิ่ งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์, การขึ้นทะเบียนสิ่ งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ที่เหมือนหรื อพ้องกัน
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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. บทนา
การขึ้นทะเบียนสิ่ งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ ที่เหมือนหรื อพ้องกันได้มีการกาหนดไว้ในกฎกระทรวงกาหนด
รายชื่อประเภทสิ นค้าเฉพาะอย่างและกาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการใช้สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ ที่เหมือนหรื อ
พ้องกัน พ.ศ. 2547 โดยดาเนินการให้เป็ นไปตามหลักมาตรฐานขั้นต่าของความตกลง TRIPs ซึ่ งรัฐมนตรี ว่าการ
กระทรวงพาณิ ชย์ มี อ านาจออกกฎกระทรวงกาหนดให้มี รายชื่ อ ประเภทสิ น ค้าที่ สมควรได้รั บการคุ้มครอง
ในระดับพิเศษ จึงเรี ยกสิ นค้าประเภทนี้ว่า “สิ นค้าเฉพาะอย่าง” ได้แก่ ข้าว ไหม ไวน์ และสุ รา อีกทั้งยังได้กาหนด
หลักเกณฑ์และวิธีการในการใช้สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ที่เหมือนหรื อพ้องกันไว้ว่า หากกรณี มีสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์
ที่ เหมื อนหรื อพ้องกับสิ นค้าเฉพาะอย่างที่ ได้ข้ ึนทะเบียนไปแล้วหรื ออยู่ในระหว่างดาเนิ นการขอขึ้นทะเบียน
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แต่เป็ นสิ นค้าที่มีแหล่งภูมิศาสตร์ ต่างกัน ในการใช้สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ ที่ขอขึ้นทะเบียนรายหลังนั้นจะต้องระบุ
แหล่งภูมิศาสตร์และประเทศที่ผลิตสิ นค้านั้นไว้ทา้ ยสิ่ งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์1ด้วย
ถึงแม้ในกฎกระทรวงกาหนดรายชื่อประเภทสิ นค้าเฉพาะอย่างและกาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการ
ใช้สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ ที่เหมือนหรื อพ้องกัน พ.ศ. 2547 แล้ว แต่ปัญหาที่พบคือกฎกระทรวงดังกล่าวได้บญั ญัติ
หลักเกณฑ์เอาไว้อย่างเคร่ งครัด ไม่ยืดหยุน่ และไม่ปรากฏวิธีทางเลือกอื่นใดที่ตอ้ งการสนองตอบการผลักดันให้มี
การขึ้นทะเบียนสิ่ งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์เพื่อปกป้องชื่อสิ นค้าที่มีเอกลักษณ์ คุณภาพ ชื่อเสี ยง อันมีความเชื่อมโยงกับ
แหล่งผลิตทางภูมิศาสตร์ ส่งผลทาให้ผขู ้ อขึ้นทะเบียนสิ่ งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ที่เหมือนหรื อพ้องกันกับรายแรกที่ขอ
ขึ้นทะเบียน ขาดโอกาสที่จะใช้สิ่งบ่งชี้ ทางภูมิศาสตร์ ชื่อนั้น อันจะเป็ นการไม่สร้างความเป็ นธรรมให้แก่ผผู ้ ลิต
ทั้งสองฝ่ าย และยังขัดต่อหลักการแข่งขันที่ไม่เป็ นธรรมต่ออนุสัญญากรุ งปารี สที่ประเทศไทยต้องปฏิบตั ิตามใน
ฐานะภาคีสมาชิกอีกด้วย
ปั ญหาต่อมา คือ เวทีการเจรจาเรื่ องสิ่ งบ่งชี้ ทางภูมิศาสตร์ ในระดับสากลได้มีแนวโน้มที่จะขยายความ
คุม้ ครองในระดับพิเศษให้ครอบคลุมถึงสิ นค้าอื่น ประเด็นปัญหานี้ ผูว้ ิจยั ได้คานึงถึงมิติทางการค้า มิติทางสังคม
และวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับการขยายความคุม้ ครองสิ่ งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ในกรณี สินค้าทัว่ ไปที่มีชื่อสิ่ งบ่งชี้ทาง
ภู มิ ศ าสตร์ เ หมื อ นหรื อพ้อ งกับ สิ่ ง บ่ ง ชี้ ทางภู มิ ศ าสตร์ ที่ ข อขึ้ น ทะเบี ย นไว้แ ล้ ว เท่ า นั้ น แต่ เ มื่ อ กลไกของ
พระราชบัญญัติคมุ้ ครองสิ่ งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ พ.ศ. 2546 หมวด 5 บัญญัติเพียงการให้ความคุม้ ครองสาหรับสิ นค้า
เฉพาะอย่าง ขาดการกล่าวถึงกรณี สินค้าทัว่ ไปและไม่มีการวางหลักการไว้ในหมวดใดเลย ซึ่ ง ในอนาคตหากเวที
เจรจาการค้าได้มีความคืบหน้าให้ความคุ้มครองแก่ สิ่งบ่งชี้ ทางภูมิศาสตร์ ในระดับพิเศษครอบคลุมทุกสิ นค้า
ประเทศไทยจะได้นาเอาหลักการและแนวความคิดที่ผวู ้ ิจยั เสนอนี้มาปรับใช้เพื่อประโยชน์ต่อไป

2. วัตถุประสงค์
(1) เพื่อศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและมาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนสิ่ งบ่งชี้ ทางภูมิศาสตร์
ที่เหมือนหรื อพ้องกัน
(2) เพื่อวิเคราะห์ปัญหาและเสนอแนะแนวทางการแก้ไขการบังคับใช้มาตรการทางกฎหมายสิ่ งบ่ง ชี้
ทางภูมิศาสตร์ในกรณี การขึ้นทะเบียนสิ่ งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ที่เหมือนหรื อพ้องกัน

3. ปัญหาการขึน้ ทะเบียนสิ่ งบ่ งชี้ทางภูมิศาสตร์ ที่เหมือนหรื อพ้องกัน
(1) ปั ญหาความไม่ชัดเจนของกฎหมายไทยที่ไม่สอดคล้องกับข้อตกลง TRIPs ในประเด็นของหลัก
ความเป็ นธรรมในแง่ของการตีความตามตัวอักษร
คาว่า “Equitable Treatment” ตามที่ระบุไว้ในข้อตกลง TRIPs ในข้อ 23.32 เรื่ องการให้ความคุม้ ครองใน
ระดับพิเศษสาหรับสิ นค้าไวน์และสุ รา หากแปลตามหลักกฎหมายระหว่างประเทศแล้ว “Equitable Treatment”
หมายถึ งการปฏิ บัติอย่างเป็ นธรรม โดยข้อตกลง TRIPs ได้ระบุไว้อย่างชัดเจนว่า In the case of homonymous
geographical indications for wines. Each Member shall determine the practical conditions under which the
1

2

กฎกระทรวงกาหนดรายชื่อประเภทสิ นค้าเฉพาะอย่างและกาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการใช้สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ที่เหมือน
หรื อพ้องกัน พ.ศ. 2547 ข้อ 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. ดั ง จะกล่ า วได้ ว่ า ข้ อ ตกลง
TRIPs ซึ่ งเป็ นมาตรฐานขั้นต่ าที่ ให้ความคุ้มครองสิ่ งบ่งชี้ ทางภูมิศาสตร์ น้ ันได้กาหนดเอาไว้อย่างชัดเจนแล้ว
ในเรื่ องการกาหนดเงื่อนไขที่ปฏิบตั ิได้ แต่ท้ งั นี้ ตอ้ งคานึ งถึงการปฏิบตั ิอย่างเท่าเทียมกันสาหรับผูผ้ ลิ ตทุกฝ่ าย
ในการนี้ผวู ้ ิจยั จะแสดงให้เห็นถึง การตีความตามตัวอักษรของคาว่า “Equitable Treatment” ดังนี้
พระราชบัญญัติคุม้ ครองสิ่ งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ พ.ศ. 2546 ได้บญ
ั ญัติเรื่ องสิ่ งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ สาหรับ
สิ นค้าเฉพาะอย่างไว้ในมาตรา 293 โดยวางหลักว่า เมื่อมีการขึ้นทะเบียนสิ่ งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์สาหรับสิ นค้าเฉพาะ
อย่าง ให้การใช้สิ่งบ่งชี้ ทางภู มิศาสตร์ ในกรณี น้ ี เป็ นไปตามหลักเกณฑ์แ ละวิ ธีก ารที่ ก าหนดในกฎกระทรวง
เมื่ อตี ความตามตัวอักษรแล้ว พบว่ากฎหมายไทยไม่ได้บญ
ั ญัติถึงเรื่ องการคานึ งให้มีการปฏิบตั ิอย่างเป็ นธรรม
แก่ผผู ้ ลิตทุกฝ่ ายตามที่ขอ้ ตกลง TRIPs กาหนดไว้แต่อย่างใด ในขณะที่ประเทศไทยมีพนั ธกรณี ที่จะต้องปฏิบตั ิตาม
มาตรฐานขั้นต่าอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ดังนั้นการที่กฎหมายมิได้บญั ญัติหรื อวางหลักไว้ในพระราชบัญญัติดงั กล่าว
ย่อมส่ งผลเสี ยหายต่อการที่นายทะเบียนเองต้องใช้ความระมัดระวังในการตรวจสอบคาขอเพื่อให้เกิดความเป็ นธรรม
แก่ทุกฝ่ าย หากแม้ว่าพระราชบัญญัติคุม้ ครองสิ่ งบ่งชี้ ทางภูมิศาสตร์ พ.ศ. 2546 จะไม่ได้ระบุถึงคาว่า “Equitable
Treatment” หรื อการปฏิบตั ิอย่างเท่าเทียมกันไว้เลย แต่หากเกิดผลที่เอื้ออานวยไปในทิศทางที่ทาให้เกิดความเป็ น
ธรรมแก่ผผู ้ ลิตทั้งสองฝ่ ายนั้นได้เองแล้ว การไม่บญั ญัติถึงคาว่า “Equitable Treatment” เช่นนี้ก็ไม่ได้ผิดพันธกรณี
ที่ตอ้ งปฏิบตั ิแต่อย่างใด
เมื่ อพิจารณาจากถ้อยคาตามตัวอักษรแล้วจะพบว่าไม่มีการบัญญัติถึง “Equitable Treatment” แต่หาก
พิจารณาตามเจตนารมณ์แล้วหลักปฏิบตั ิในการขึ้นทะเบียนสิ่ งบ่งชี้ ทางภูมิศาสตร์ สาหรับสิ นค้าเฉพาะอย่างที่มี
เหมือนหรื อพ้องกันได้บญั ญัติไว้ในกฎกระทรวงกาหนดรายชื่อประเภทสิ นค้าเฉพาะอย่างและกาหนดหลักเกณฑ์
และวิธีการในการใช้สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ที่เหมือนหรื อพ้องกัน พ.ศ. 2547 โดยได้วางหลักเกณฑ์ไว้ในข้อ 2 หาก
พิ จ ารณาค าว่ า “Equitable Treatment” กฎกระทรวงดัง กล่ า วมี เ จตนารมณ์ ว างหลัก การแยกแยะสิ่ ง บ่ ง ชี้ ทาง
ภูมิศาสตร์ที่เหมือนหรื อพ้องกันตามที่ขอ้ ตกลง TRIPs กาหนดให้ปฏิบตั ิ แต่กฎกระทรวงกาหนดไว้เพียงว่าสิ่ งบ่งชี้
ทางภูมิศาสตร์ที่เหมือนหรื อพ้องกันกับสิ่ งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ของสิ นค้าเฉพาะอย่างที่ได้ข้ นึ ทะเบียนไว้แล้วหรื ออยู่
ระหว่างดาเนินการขึ้นทะเบียนแต่เป็ นสิ นค้าที่มีแหล่งภูมิศาสตร์ ต่างกัน ให้การใช้สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ สาหรับ
สิ นค้าเฉพาะอย่างที่ขอขึ้นทะเบียนรายหลังต้องระบุแหล่งภูมิศาสตร์และชื่อประเทศที่ผลิตสิ นค้านั้นไว้ทา้ ยสิ่ งบ่งชี้
ทางภูมิศาสตร์โดยชัดเจน
เมื่ อพิจารณาตามเจตนารมณ์ ของกฎหมาย กฎกระทรวงดังกล่าวได้วางหลักการโดยแยกแยะสิ่ งบ่งชี้
ทางภูมิศาสตร์ ที่เหมือนหรื อพ้องกันที่จะมาขึ้นทะเบียนไว้แล้ว แต่หากพิจารณาว่าเป็ นไปตามหลัก “Equitable
Treatment” หรื อการปฏิบตั ิอย่างเป็ นธรรมด้วยหรื อไม่น้ นั ผูว้ ิจยั เห็นว่ากฎกระทรวงกาหนดกรอบการแยกแยะ
สิ่ งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ ที่เหมือนหรื อพ้องกันไว้อย่างแคบทาให้ไม่ยืดหยุน่ ที่จะสามารถเปิ ดช่องหรื อเปิ ดโอกาสให้
สิ่ งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ที่มีชื่อเหมือนหรื อชื่อคล้าย ได้มาใช้ชื่อสิ่ งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ของตนที่อาจมีชื่อเสี ยงมาเป็ น
ระยะเวลานาน การกาหนดวิธีการเพียงว่าให้ผยู ้ ื่นขอขึ้นทะเบียนรายหลังระบุชื่อแหล่งภูมิศาสตร์ และชื่อประเทศ
ต่อท้าย ผูว้ ิจยั เห็นว่าไม่เป็ นไปตามหลัก “Equitable Treatment” เช่นเดียวกัน อาทิ ในกรณี สินค้าสุ รา PISCO และ
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PISCO CHILE สร้ างความเป็ นธรรมเพียงพอแล้วหรื อไม่ที่ผูผ้ ลิ ตรายหลังจะไม่สามารถใช้คาว่า PISCO เพียง
คาเดียวได้ เช่นเดียวกับผูผ้ ลิตรายแรกที่มาขอขึ้นทะเบียนสิ่ งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์
นอกจากนี้ ข้อ ก าหนดที่ ใ ห้ ร ะบุ แ หล่ ง ภู มิ ศ าสตร์ แ ละชื่ อ ประเทศไว้ท้า ยสิ่ ง บ่ ง ชี้ ท างภู มิ ศ าสตร์ น้ ัน
ผู ้วิ จัย เห็ น ว่ า กรณี ดัง กล่ า วเป็ นการปิ ดช่ อ งและโอกาสการใช้ชื่ อ สิ่ ง บ่ ง ชี้ ทางภู มิ ศ าสตร์ ม ากเกิ น ความพอดี
หากสามารถยืดหยุน่ ให้ผยู ้ ื่นคาขอพิจารณาได้เองก็เป็ นการสมควรเนื่องจากผูย้ ื่นคาขอเป็ นผูม้ ีส่วนได้เสี ยในการที่
จะได้ใช้สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์น้ นั สร้างรายได้ สร้างมูลค่าเพิม่ มากกว่านายทะเบียนที่เป็ นผูใ้ ช้อานาจตามกฎหมาย
(2) ปั ญหาความไม่ชัดเจนของกฎหมายไทยที่ไม่สอดคล้องกับข้อตกลง TRIPs ในประเด็นของถ้อยคา
และเจตนารมณ์
คาว่า “Homonymous Geographical Indications” ตามที่ระบุไว้ในข้อตกลง TRIPs ในข้อ 23.3 เรื่ องการ
ให้ความคุ้มครองในระดับพิเศษสาหรั บสิ นค้าไวน์และสุ รา หากแปลตามหลักกฎหมายระหว่างประเทศแล้ว
แปลว่า สิ่ งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ที่เหมือนหรื อพ้องกัน ซึ่งข้อตกลง TRIPs ไม่ได้ให้คานิยามของคาว่า “Homonymous
Geographical Indications” ไว้ว่าหมายถึงสิ่ งใดที่เหมือน หรื อสิ่ งใดที่คล้าย เพียงแต่อนุมานได้ว่าหมายถึง กรณี ที่
สิ นค้าสองชนิดมีชื่อทางภูมิศาสตร์ ที่สะกดและออกเสี ยงเหมือนกัน แต่ระบุแหล่งภูมิศาสตร์ อนั เป็ นแหล่งกาเนิ ด
ของสิ่ งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์มาจากต่างพื้นที่กนั
The Geographical Act 2014 แห่ งสาธารณรั ฐ สิ งคโปร์ ได้ ก าหนดค านิ ย ามของ “Homonymous
Geographical Indications” ว่าหมายถึงสิ่ งบ่งชี้ ทางภูมิศาสตร์ ที่บางส่ วนหรื อทั้งหมดมีตวั สะกดเหมือนกันหรื อที่
ออกเสี ยงเหมื อนกันกับสิ่ งบ่งชี้ ทางภูมิศาสตร์ สาหรั บสิ นค้าใดๆที่ มีแหล่งกาเนิ ดทางภูมิศาสตร์ ที่แตกต่ างกัน
ดังจะเห็นได้ว่าประเทศฝ่ ายคอมมอนลอว์ไม่ตอ้ งการให้ศาลเป็ นผูส้ ร้างกฎหมายจึง สามารถระบุคานิ ยามลงใน
ตัวบทกฎหมายให้ชดั เจนประการใดย่อมกระทาได้ ทั้งนี้ การระบุคานิยามหรื อไม่ระบุเป็ นประเด็นปั ญหาหนึ่งที่
ผูว้ ิจยั จะนามาวิเคราะห์ดงั นี้
พระราชบัญญัติสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ พ.ศ. 2546 และกฎกระทรวง ก็ไม่ได้ระบุคานิยามไว้เช่นเดียวกัน
แต่หากจะเคราะห์ไปในแง่ที่ว่าหากระบุคานิยามแล้วจะทาให้นายทะเบียนสามารถลดการใช้ดุลพิ นิจลงได้ โดย
ตีความตามกฎหมายที่ได้วางกรอบของคาว่าเหมือนหรื อคล้ายไว้น้ นั เอง อาจจะทาให้เป็ นตัวอย่างแก่กรณี ที่มีสิ่ง
บ่งชี้ ทางภูมิศาสตร์ ที่เหมือนหรื อพ้องกันที่จะนามาขึ้นทะเบียนได้ โดยให้สามารถทราบได้ว่าชื่ อที่จะนามาขึ้น
ทะเบี ยนเหมื อนหรื อพ้องกับชื่ อที่ ดาเนิ น การขึ้นทะเบี ยนไว้อ ยู่หรื อ ไม่ ต่อมาวิเคราะห์ในแง่ที่ว่าหากไม่ ร ะบุ
ค านิ ย ามจะทราบได้อ ย่ า งไรว่ า ชื่ อ สิ่ ง บ่ ง ชี้ ทางภู มิ ศ าสตร์ น้ ี จะเหมื อ นหรื อ พ้อ งหรื อ ไม่ ผู ้วิ จัย ได้น าตัว บท
พระราชบัญญัติเครื่ องหมายการค้า พ.ศ. 2534 มาตรา 6 วางหลักไว้ว่า เครื่ องหมายการค้าอันพึงรับจดทะเบี ยนได้
ต้องไม่เป็ นเครื่ องหมายการค้าที่เหมือนหรื อคล้ายกับเครื่ องหมายการค้าที่บุคคลอื่นได้จดทะเบียนไว้แล้ว และต้อง
ไม่เป็ นเครื่ องหมายการค้าที่เหมื อนหรื อคล้ายจนอาจทาให้ประชาชนสับสนหลงผิดในความเป็ นเจ้าของหรื อ
แหล่งกาเนิ ดของสิ นค้าไม่ว่าจะจดทะเบี ยนแล้วหรื อไม่ ก็ต าม กฎหมายเครื่ องหมายการค้าเป็ นกฎหมายที่ มุ่ ง
ประสงค์คุม้ ครองผูบ้ ริ โภคอีกฉบับหนึ่งซึ่ งหลักการให้ความคุม้ ครองแก่ผบู ้ ริ โภคมิให้หลงผิดในตัวเจ้าของสิ นค้า
หรื อ แหล่ ง ก าเนิ ด นั้น มี ค วามใกล้เ คี ย งและเที ย บเคี ย งได้กับ กฎหมายคุ้ม ครองสิ่ ง บ่ ง ชี้ ท างภู มิ ศ าสตร์ นั่น เอง
หากไม่จาเป็ นต้องระบุคานิยามแต่ตอ้ งแก้ไขเพิ่มเติมกฎกระทรวงให้ชดั เจนถึงการป้องกันการสับสนหลงผิดของ
ผูบ้ ริ โภค กรณี เช่นนี้อาจทาให้การขึ้นทะเบียนสิ่ งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ ที่เหมือนหรื อพ้องกันเป็ นไปตามเจตนารมณ์
ของข้อตกลง TRIPs มากยิ่งขึ้น
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4. ปั ญ หาการให้ ค วามคุ้ ม ครองที่ ไ ม่ เ ท่ า เที ย มกั น ที่ เ กิ ด ขึ้น ในกรณี ก ารขึ้น ทะเบี ย นสิ่ ง บ่ ง ชี้ ท าง
ภูมิศาสตร์ สาหรับสิ นค้ าทั่วไป กับสิ่ งบ่ งชี้ทางภูมิศาสตร์ สาหรับสิ นค้ าเฉพาะอย่ าง
การให้ความคุม้ ครองสิ่ งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ตามข้อตกลง TRIPs แบ่งออกเป็ น 2 ระดับ4 ได้แก่
(1) การให้ ความคุ้มครองระดับธรรมดา เป็ นการให้ความคุ้มสิ่ งบ่งชี้ ทางภูมิศาสตร์ ที่เป็ นสิ นค้า
ทัว่ ไปไม่ครอบคลุมไปถึงสิ นค้าจาพวกไวน์และสุ รา ซึ่ งมีหลักการป้ องกันการใช้อนั เป็ นเท็จหรื อการก่อให้เกิด
ความสั บ สนหลงผิ ด ป้ อ งกัน การแข่ ง ขัน ที่ ไ ม่ เ ป็ นธรรม รวมถึ ง การน าสิ่ ง บ่ ง ชี้ ทางภู มิ ศ าสตร์ ไ ปใช้ใ ห้ เ กิ ด
ความสับสนหลงผิด
(2) การให้ความคุม้ ครองระดับพิเศษ เป็ นการวางหลักในเรื่ องของการให้ความคุม้ ครองเพิ่มเติม
ให้แก่สิ่งบ่งชี้ ทางภูมิศาสตร์ สินค้าประเภทไวน์และสุ รา ซึ่ งสิ นค้าเหล่านี้ จะได้รับความคุม้ ครองที่สูงกว่าสิ นค้า
ทัว่ ไป5 โดยการให้ความคุม้ ครองในระดับพิเศษจะเข้มข้นมากกว่าการให้ความคุม้ ครองระดับธรรมดา เนื่องจาก
ต้องห้ามมิให้มีการใช้สิ่งบ่งชี้ ทางภูมิศาสตร์ แก่ไวน์และสุ ราที่ไม่ได้ มีแหล่งกาเนิ ดในสถานที่ที่ได้แสดงไว้ดว้ ย
สิ่ งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ น้ นั ห้ามไม่ให้มีการใช้ชื่อ เครื่ องหมาย หรื อสัญลักษณ์ ในทางที่จะส่ งผลกระทบต่อชื่อเสี ยง
และความนิยมของสิ นค้า ห้ามไม่ให้มีการใช้สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ที่มีความเหมือนหรื อคล้ายคลึงกันในด้านภาษา
อีกทั้งจะให้ความคุม้ ครองเฉพาะสาหรับสิ นค้าไวน์และสุ รา เป็ นกรณี เรื่ องของการใช้สิ่งบ่งชี้ ทางภูมิศาสตร์ ที่มี
ลักษณะเป็ นการบ่งบอกถึงพื้นที่ทางภูมิศาสตร์ ที่มีชื่อเรี ยกเหมือนกันให้สามารถกระทาได้แต่จะต้องอยู่ภายใต้
เงื่อนไขที่ประเทศสมาชิกได้กาหนดขึ้นบังคับใช้เป็ นการภายในของแต่ละประเทศนั้นๆ
จากที่ ได้กล่าวมาข้างต้นถึ งการแบ่งระดับการให้ความคุ้มครองสิ่ งบ่งชี้ ทางภูมิศาสตร์ เนื่ องจากกลุ่ม
ประเทศโลกที่ หนึ่ งมี ของสนใจในการให้ความคุ้มครองแก่ ไวน์และสุ ราเป็ นพิเศษจึงได้ผลักดันการให้ความ
คุม้ ครองสิ่ งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์แก่สินค้าทั้งสองอย่างเข้มงวด
การให้ความคุ้มครองในระดับธรรมดาแก่ สินค้าทั่ว ไปเป็ นเพียงการป้ องกันการใช้อนั เป็ นเท็จ หรื อ
การก่อให้เกิดความสับสนหลงผิด และเป็ นการป้องกันไม่ให้เกิดการแข่งขันทางการค้าที่ไม่เป็ นธรรม แต่การให้
ความคุม้ ครองในระดับพิเศษสาหรับสิ นค้าที่รัฐมนตรี ประกาศกาหนด กล่าวได้ ว่าจะห้ามไม่ให้ใช้สิ่งบ่ง ชี้ ทาง
ภูมิศาสตร์ กับสิ นค้าเฉพาะอย่างที่ไม่ได้มีแหล่งกาเนิ ดตามที่ได้ข้ ึนทะเบียนไว้ โดยไม่คานึ งถึ งว่าจะก่อให้เกิด
ความสับสนหลงผิดหรื อไม่ประการใด นอกจากนี้ยงั ห้ามไม่ให้ใช้ชื่อ เครื่ องหมาย หรื อสัญลักษณ์ใดๆ กับสิ นค้า
เฉพาะอย่างนั้นด้วย
แนวความคิดการขยายความคุ้มครองสิ่ งบ่งชี้ ทางภูมิศาสตร์ ให้ครอบคลุมสิ นค้าทุกประเภทเนื่ องจาก
จะทาให้สินค้าทุกประเภทได้รับความคุม้ ครองภายใต้มาตรฐานเดียวกัน และมีระดับการคุม้ ครองที่เท่าเที ยมกัน
จะก่อให้เกิดมาตรการทางกฎหมายที่ปราศจากการเลือกปฏิบตั ิได้ ลดโอกาสของการก่อให้เกิดความสับสนหลงผิด
เกี่ยวกับแหล่งกาเนิดสิ นค้าได้เป็ นอย่างมาก

4

5

จักรกฤษ์ ควรพจน์ และบัณฑูร เศรษฐศิโรตม์. (2551). รายงานการวิจัยเรื่ องกฎหมายคุ้มครองสิ่ งบ่ งชีท้ างภูมิศาสตร์ และ
การส่ งเสริ มการส่ งออกและการสร้ างความเข้มแข็งของชุมชนท้ องถิ่น. กรุ งเทพฯ: สานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจยั . หน้า 9.
ธนพจน เอกโยคะ. (2547). คาอธิบายกฎหมายสิ่ งบ่ งชีท้ างภูมิศาสตร์ (พิมพ์ครั้งที่ 1). กรุ งเทพฯ: สานักพิมพ์วิญญูชน. หน้า 89-93.
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5. สรุป
จากที่ กล่าวมาข้างต้นจะเห็ นได้ว่า ข้อตกลง TRIPs เป็ นมาตรฐานขั้นต่ าที่ วางแนวทางการให้ ค วาม
คุ้มครองสิ่ งบ่งชี้ ทางภูมิศาสตร์ ไ ว้อ ย่า งกว้าง โดยประเทศภาคีสมาชิ ก ต้องรั บเอามาตรฐานขั้นต่ าดังกล่ า วมา
อนุ ว ัติ ก ารเป็ นกฎหมายภายใน ส าหรั บ ประเทศไทย การให้ ค วามคุ้ม ครองแก่ Homonymous Geographical
Indication ในข้อ ตกลง TRIPs มี ใ จความว่ า ส าหรั บ สิ น ค้า ไวน์ แ ละสุ ร าผูป้ ระกอบการที่ ไ ด้ใ ช้ชื่ อ สิ่ ง บ่ ง ชี้ ทาง
ภูมิศาสตร์ที่มีลกั ษณะเป็ น Homonymous Geographical Indication จะต้องมีเงื่อนไขการจดทะเบียนเพื่อให้สามารถ
แยกแยะความแตกต่างของสิ่ งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ น้ นั ได้ และต้องคานึงถึงการให้ความเป็ นธรรมแก่ผผู ้ ลิตทุกฝ่ าย
และต้องไม่ทาให้ประชาชนสับสนหลงผิด
สาหรับประเทศไทยได้มีบญ
ั ญัติไว้ในพระราชบัญญัติคุม้ ครองสิ่ งบ่งชี้ ทางภูมิศาสตร์ พ.ศ. 2546 และ
กาหนดวิธีการปฏิบตั ิ ไว้ในกฎกระทรวงกาหนดรายชื่ อประเภทสิ นค้าเฉพาะอย่างและกาหนดหลักเกณฑ์และ
วิธีการในการใช้สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ ที่เหมือนหรื อพ้องกัน พ.ศ. 2547 แต่บทบัญญัติดงั กล่าวนั้นได้กาหนดเพียง
วิธีการปฏิบตั ิแก่ Homonymous Geographical Indication เพียงวิธีเดียวทาให้เกิดความไม่ยืดหยุน่ และสร้างความไม่
เป็ นธรรมแก่ผผู ้ ลิตสิ่ งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ได้
นอกจากนี้ ในอนาคตหากเวทีเจรจาการค้าผลักดันให้เกิดการขยายความคุม้ ครองสิ่ งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์
แก่สินค้าทัว่ ไป ประเทศไทยสามารถผลักดันให้สินค้าเกษตรและสิ นค้าภูมิปัญญาท้องถิ่นให้ได้ความคุม้ ครองใน
ระดับพิเศษด้วย

6. ข้อเสนอแนะ
จากการศึกษาในเรื่ องมาตรการทางกฎหมายสิ่ งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ ในกรณี การขึ้นทะเบียนสิ่ งบ่งชี้ ทาง
ภูมิศาสตร์ที่เหมือนหรื อพ้องกันระหว่างกฎหมายไทยกับกฎหมายระหว่างประเทศกฎหมายต่างประเทศ จะเห็นได้
ว่าในกฎหมายระหว่างประเทศและกฎหมายต่างประเทศนั้นได้มีการบัญญัติหลักการ เงื่อนไขและการดาเนินการที่
แตกต่ างไปจากหลักการที่ กาหนดไว้ใ นกฎกระทรวงกาหนดรายชื่ อ ประเภทสิ นค้าเฉพาะอย่างและกาหนด
หลักเกณฑ์และวิธีการในการใช้สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ที่เหมือนหรื อพ้องกัน พ.ศ. 2547 ของไทย จึงทาให้มาตรการ
ดังกล่าวยังไม่อาจให้ความคุม้ ครองแก่สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ ที่เหมือนหรื อพ้องกันได้อย่างครอบคลุมเพียงพอที่จะ
สร้ างความเท่าเที ยมและเป็ นธรรมให้แ ก่ ทุกฝ่ ายที่ เ กี่ ย วข้องได้อย่างมี ป ระสิ ท ธิ ภาพได้ ซึ่ งจากการศึ กษาและ
วิเคราะห์ถึงปัญหาดังกล่าวแล้วนั้น ผูว้ ิจยั มีขอ้ เสนอแนะในกรณี ดงั กล่าวดังต่อไปนี้
(1) เห็นควรให้มีการแก้ไขเพิ่มเติมกฎกระทรวงกาหนดรายชื่ อประเภทสิ นค้าเฉพาะอย่างและกาหนด
หลักเกณฑ์และวิธีการในการใช้สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ที่เหมือนหรื อพ้องกัน พ.ศ. 2547 ให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น
ไม่ว่าจะเป็ นในส่ วนของการเพิ่มข้อความที่เหมาะสมเรื่ องการตีความคาว่าเหมือนหรื อพ้อง ขอบเขตของการให้
ความคุม้ ครอง ขั้นตอนและกระบวนการในการขึ้นทะเบียน ตลอดจนวิธีการต่างๆ ที่กาหนดขึ้นเพื่อลดปัญหาความ
สับสนหลงผิดในแหล่งภูมิศาสตร์ ที่แท้จริ งของสิ้ นค้าแก่ผูบ้ ริ โภคด้วย ทั้งนี้ ก็เพื่อให้การบังคับใช้กฎกระทรวง
กาหนดรายชื่ อประเภทสิ นค้าเฉพาะอย่างและกาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการใช้สิ่งบ่งชี้ ทางภูมิศาสตร์ ที่
เหมือนหรื อพ้องกัน พ.ศ. 2547 นั้นสามารถบังคับใช้ได้จริ งอย่างมีประสิ ทธิภาพ และเพื่อให้มาตรการทางกฎหมาย
ฉบับ ดังกล่ าวเป็ นมาตรการที่ ให้ความคุ้ม ครองอย่างครอบคลุ ม และเพี ย งพอต่ อการสร้ างความเท่าเที ยมโดย
ปราศจากการเลือกปฏิบตั ิกบั ผูท้ ี่เกี่ยวข้องทุกฝ่ ายเพื่อลดปัญหาความเลื่อมล้ าและการฉกฉวยโอกาสในทางการค้าที่
นาไปสู่การแข่งขันทางการค้าที่ไม่เป็ นธรรมได้อีกด้วย
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(2) เห็นควรให้มีการบัญญัติหลักในเรื่ องของความเท่าเทียมขึ้นบังคับใช้ในมาตรการทางกฎหมายที่
เกี่ยวกับการให้ความคุม้ ครองสิ่ งบ่งชี้ ทางภูมิศาสตร์ ที่เหมือนหรื อพ้องกัน เพื่อให้มีความสอดคล้องกับหลักการ
ภายใต้ข อ้ ตกลงว่าด้วยสิ ท ธิ ใ นทรัพ ย์สิน ทางปั ญ ญาเกี่ย วกับ การค้าอัน เป็ น ต้น ร่ างของการบัญ ญัติม าตรการ
ดังกล่าวขึ้นบังคับใช้ภายในประเทศ ทั้งนี้ ก็เพื่อให้การดาเนินการตามพันธกรณี ของไทยนั้นเป็ นการดาเนินการที่
เป็ นไปตามหลักการมาตรฐานขั้นต่าที่ขอ้ ตกลงฉบับดังกล่าวได้วางไว้ และยังเป็ นการเพิ่มประสิ ทธิ ภาพการให้
ความคุม้ ครองสิ่ งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ ของไทยให้ดียิ่งขึ้นกว่าเดิมอีกด้วย ซึ่ งการกาหนดรายละเอียดของการนาเอา
หลักความเท่าเทียมนี้มาบังคับใช้อย่างไร แบบไหน ลักษณะใดนั้นเป็ นเรื่ องที่ควรจะทาการศึกษากันต่อไปอย่าง
ละเอียดอีกครั้ง
(3) เห็ น ควรให้ มี ก ารขยายความคุ้ม ครองสิ่ ง บ่ ง ชี้ ท างภู มิ ศ าสตร์ ที่ เ หมื อ นหรื อ พ้อ งกัน ของไทยให้
ครอบคลุมไปถึงสิ นค้าประเภทอื่นนอกเหนือจากไวน์ สุ รา ข้าวและไหมตามข้อ 1 แห่งกฎกระทรวงกาหนดรายชื่ อ
ประเภทสิ นค้าเฉพาะอย่างและกาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการใช้สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ที่เหมือนหรื อพ้องกัน
พ.ศ. 2547 โดยการเพิ่มเติมกลไกการให้ความคุม้ ครองสิ่ งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ ตามพระราชบัญญัติคมุ้ ครองสิ่ งบ่งชี้
ทางภูมิศาสตร์ เหตุเพราะประเทศไทยนั้นมีสินค้าที่เป็ นภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็ นจานวนมากที่ท้งั มีเอกลักษณ์เฉพาะ
มีคุณภาพ และมีความเชื่อมโยงกับท้องถิ่นโดยตรงที่ควรได้รับการคุม้ ครอง ทั้งนี้ ก็เพื่อเป็ นการเพิ่มมูลค้าสิ นค้า
ท้องถิ่นให้เป็ นที่รู้จกั มากยิ่งขึ้น ตลอดจนขยายตลาดการค้าภูมิปัญญาท้องถิ่นของไทยไปสู่ ตลาดโลก และยังเป็ น
การกระจายรายได้สู่ชุมชนอย่างทัว่ ถึงอีกด้วย
(4) เห็นควรกาหนดให้มีการส่งเสริ มให้หน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการให้ความคุม้ ครองสิ่ งบ่งชี้ทาง
ภูมิศาสตร์ ที่เหมือนหรื อพ้องกันนั้นจะต้องดาเนินงานโดยจัดให้มีการรณรงค์ให้ความรู ้ความเข้าใจแก่เจ้าหน้าที่
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สื่ อมวลชน ตลอดจนประชาชนทัว่ ไป เพื่อให้มีความตระหนักถึงความสาคัญของสิ นค้าที่ใช้
สิ่ งบ่งชี้ ทางภูมิศาสตร์ ที่เหมือนหรื อพ้องกัน โดยส่ งเสริ มให้มีการปรั บเปลี่ ยนทัศนคติ ค่านิ ยมและพฤติกรรม
เพื่อให้หนั มาบริ โภคสิ นค้าภูมิปัญญาของไทยให้มากยิ่งขึ้น
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งานวิจยั นี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึ กษาแนวคิด ทฤษฎี ที่เกี่ ยวข้องกับกระบวนการพิจารณาคดีอาญาของ
ผูด้ ารงตาแหน่ งทางการเมื อง ศึ กษาเปรี ยบเที ยบหลักการดาเนิ นกระบวนพิจารณาลับหลังจาเลยตามกฎหมาย
ต่างประเทศกับกฎหมายไทย เพื่อวิเคราะห์สภาพปั ญหา และอุปสรรคในการบังคับใช้กฎหมายตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาคดี อาญาของผูด้ ารงตาแหน่งทางการเมือง พ.ศ. 2560 ที่ มีผลกระทบต่อ
การคุม้ ครองสิ ทธิ ของจาเลยในกระบวนการพิจารณาคดี เพื่อเสนอแนะแนวทางแก้ไขปั ญหาในเรื่ องการคุม้ ครอง
สิ ทธิ ของจาเลยในคดี อาญาของผูด้ ารงตาแหน่ งทางการเมื องให้ได้รับ การคุ ้มครองอย่างมี ประสิ ทธิ ภ าพตาม
หลักการดาเนิ นคดีอาญาสากล การวิจยั นี้ เป็ นการวิจยั ทางเอกสาร และสรุ ปผลการวิเคราะห์ เพื่อเป็ นแนวทางใน
การเสนอแนะปรับปรุ งกฎหมายดังกล่าวเพื่อให้สอดคล้องและเป็ นไปตามเจตนารมณ์กบั พันธกรณี ระหว่างประเทศ
จากการศึกษาพบว่า การพิจารณาคดีลบั หลังจาเลยเป็ นข้อยกเว้นของหลักการพิจารณาคดีต่อหน้าซึ่งมี
ความสัมพันธ์กบั สิ ทธิ ในการตรวจสอบพยานหลักฐาน ซึ่ งถือเป็ นองค์ประกอบสาคัญของหลักความเสมอภาคใน
กระบวนพิจารณาที่ให้จาเลยในคดีอาญามีสิทธิตามกฎหมายที่จะเข้าร่ วมการพิจารณาคดีดว้ ยตนเอง จะพบว่าหากมี
การพิจารณาคดีลบั หลังจาเลย ย่อมกระทบต่อสิ ทธิของจาเลยที่จะได้รับพิจารณาคดีอย่างเป็ นธรรม ได้แก่ สิ ทธิที่จะ
ได้รั บ พิ จารณาคดี ต่อ หน้า ซึ่ ง เป็ นสิ ทธิ อ ันสื บเนื่ อ งมาจากหลักฟั งความทุ กฝ่ ายซึ่ งเป็ นมาตรฐานคุ ม้ ครองใน
การดาเนิ นกระบวนพิจารณาอย่างหนึ่ง เพื่อให้จาเลยได้รับความเสมอภาคและความเป็ นธรรมในการพิจารณาคดี
โดยสิ ทธิ ที่จะได้รับการพิจารณาคดี อย่างเป็ นธรรมนี้ ได้รับการบัญญัติรับรองไว้ในพันธกรณี ระหว่างประเทศ
ได้แก่ กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิ ทธิพลเมืองและสิ ทธิทางการเมือง ซึ่งประเทศไทยได้เข้าเป็ นภาคีมีผลให้ตอ้ ง
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ปฏิบตั ิตามพันธกรณี ดงั กล่าว กล่าวคือ ในการพิจารณาคดีอาญา ต้องให้สิทธิบุคคลซึ่งต้องหาว่ากระทาผิดในการที่
จะได้รับหลักประกันขั้นต่าในการต่อสูค้ ดีโดยเสมอภาค
ข้อเสนอแนะจากการศึกษา ผูว้ ิจยั จึงเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีอาญาของผูด้ ารงตาแหน่งทางการเมือง พ.ศ. 2560 ในส่วนที่เกี่ยวกับหลักประกัน
การคุม้ ครองสิ ทธิ ของจาเลย เพื่อเป็ นการคุม้ ครองสิ ทธิ ของจาเลยให้ได้รับการพิจารณาคดี อย่างเป็ นธรรมและ
สามารถที่ จะต่อสู ้คดี ได้อย่างเท่าเที ยมภายใต้หลักความเสมอภาค ทั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานหลักการ
พิจารณาคดีอาญาตามพันธกรณี ระหว่างประเทศ
คาสาคัญ: สิ ทธิของจาเลยทางอาญา, ความเสมอภาค, พันธกรณี ระหว่างประเทศ, กติการะหว่างประเทศว่าด้วย
สิ ทธิพลเมืองและสิ ทธิทางการเมือง

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. ความสาคัญและทีม่ าของปัญหาวิจัย
การพิจารณาคดีอาญาของผูด้ ารงตาแหน่งทางการเมืองในประเทศไทย ใช้กระบวนการพิจารณาคดี ที่
แตกต่างกับบุคคลทัว่ ไปที่ถูกกล่าวหาว่ากระทาความผิดอาญา เนื่ องจากการกระทาความผิดหรื อทุจริ ตต่อหน้าที่
ของผูด้ ารงตาแหน่งทางการเมือง ซึ่งเป็ นผูม้ ีอานาจหน้าที่ในการใช้อานาจรัฐ และมักเป็ นผูม้ ีอิทธิพลซึ่งสามารถเข้า
แทรกแซงการทางานของเจ้าหน้าที่รัฐ เป็ นเหตุให้มีอุปสรรคในกระบวนการพิจารณาคดีอาญาเป็ นไปโดยไม่มี
ประสิ ทธิภาพเพียงพอ ด้วยเหตุน้ ี จึงได้มีการตั้งแผนกคดีอาญาของผูด้ ารงตาแหน่งทางการเมืองขึ้นในศาลฎีกาเพื่อ
พิจารณาคดีอาญาของผูด้ ารงตาแหน่งทางการเมืองโดยเฉพาะ โดยการพิจารณาคดีใช้ระบบไต่สวนในการค้นหา
ความจริ งต่างจากคดีอาญาทัว่ ไปที่ใช้ระบบกล่าวหา
ปั จจุ บันได้มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติประกอบรั ฐธรรมนู ญว่าด้วยวิธีพิจารณาคดี อาญาของ
ผูด้ ารงตาแหน่งทางการเมือง มีการประกาศใช้เมื่อวันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2560 โดยมีสาระสาคัญที่แตกต่างจาก
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนู ญว่าด้วยวิธีพิจารณาคดี อาญาของผูด้ ารงตาแหน่ งทางการเมื อง พ.ศ. 2542
ฉบับเดิม กล่าวคือ กาหนดให้ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาผูด้ ารงตาแหน่งทางการเมืองสามารถรับฟ้องและพิจารณาคดี
ลับหลังจาเลยที่ไม่มาศาลได้
ประเด็นที่เป็ นปั ญหาเกี่ยวกับการบังคับใช้กฎหมายตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธี
พิจารณาคดีอาญาของผูด้ ารงตาแหน่งทางการเมือง พ.ศ. 2560 กล่าวคือ ปั ญหาการดาเนินกระบวนการพิจารณาคดี
ลับหลังจาเลย โดยมาตรา 27 ให้อานาจศาลประทับรับฟ้องคดีไว้พิจารณาได้ แม้จะไม่ปรากฏผูถ้ ูกกล่าวหาต่อหน้า
ศาล และตามมาตรา 28 ให้ ศ าลมี อ านาจพิ จ ารณาคดี ไ ด้โ ดยไม่ ต ้อ งกระท าต่ อ หน้ า จ าเลย กรณี ดัง กล่ า ว
จะเห็นได้วา่ การพิจารณาคดีอาญาลับหลังจาเลยตามกฎหมายฉบับนี้ การบัญญัติและบังคับใช้กฎหมายมีลกั ษณะ
เป็ นการจากัดสิ ทธิเสรี ภาพของจาเลยค่อนข้างมาก ไม่เป็ นไปตามหลักการขั้นพื้นฐานในการคุม้ ครองสิ ทธิจาเลยใน
คดี อาญา ทั้งเป็ นการขัดหลักการคุม้ ครองสิ ทธิ ของจาเลยตามพันธกรณี ระหว่างประเทศ ได้แก่ กติ การะหว่าง
ประเทศว่าด้วยสิ ทธิ พลเมืองและสิ ทธิ ทางการเมือง ซึ่ งเป็ นสนธิ สัญญาพหุ ภาคีดา้ นสิ ทธิ มนุษยชน กล่าวคือ เป็ น
สนธิสญ
ั ญาที่มีรัฐมากกว่าสองรัฐขึ้นไปเข้าเป็ นภาคีสนธิสัญญาที่สมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ (United Nations
General Assembly) ให้การรับรองเมื่อวันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2509 โดยมีผลใช้บงั คับเมื่อวันที่ 23 มีนาคม พ.ศ.
2551 ซึ่งเป็ น 1 ใน 7 สนธิสญ
ั ญาด้านสิ ทธิมนุษยชนที่ประเทศไทยเข้าร่ วมเป็ นภาคี
ประเทศไทยได้ภาคยานุ วตั ิ (Accession) เข้าเป็ นภาคีกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิ ทธิ พลเมืองและ
สิ ทธิ ทางการเมือง เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2539 และมีผลบังคับใช้กบั ประเทศไทยเมื่อวันที่ 30 มกราคม พ.ศ.
2540 ผลจากการเข้าเป็ นภาคีสนธิสญ
ั ญา ทาให้ประเทศไทยต้องปฏิบตั ิตามพันธกรณี ที่สาคัญ 4 ประการ ได้แก่ การ
ประกันให้เกิดสิ ทธิ ต่าง ๆ ตามที่ระบุไว้ในสนธิ สัญญา การดาเนิ นการให้เกิดสิ ทธิ ตามที่รับรองไว้ในสนธิ สัญญา
การเผยแพร่ เนื้ อหาของสิ ทธิ ตามสนธิ สัญญาให้ประชาชนรั บทราบ และการจัดทารายงานผลการปฏิ บัติตาม
สนธิ สัญญา (ศูนย์ทนายความเพื่อสิ ทธิ มนุ ษยชน TLHR, 2558) ซึ่ งสนธิ สัญญาฉบับนี้ ถือเป็ นกฎหมายระหว่าง
ประเทศหลักด้านการคุ ม้ ครองสิ ทธิ มนุ ษยชนในการดาเนิ นคดี อาญา บทบัญญัติที่ปรากฏในกฎหมายระหว่าง
ประเทศนี้ ถือว่าเป็ นมาตรฐานสากลของการคุม้ ครองสิ ทธิของบุคคลในการดาเนินคดีอาญาในปั จจุบนั
หลักคุม้ ครองสิ ทธิ ของบุคคลตามหลักสิ ทธิ มนุษยชนที่บญั ญัติไว้ในกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิ ทธิ
พลเมืองและสิ ทธิ ทางการเมือง ครอบคลุมถึงการคุม้ ครองสิ ทธิ ของจาเลยในฐานะเป็ นปั จเจกบุคคลที่ พึงได้รับ
การปฏิ บัติอย่างเป็ นธรรมและเสมอภาคตามกฎหมาย มี สาระสาคัญกล่า วคื อ บุ คคลทุ กคนย่อมเสมอภาคใน
การพิจารณาของศาลและตุล าการ ในการพิจารณาคดี อาญาอันบุ คคลต้องหาว่า กระท าผิด หรื อการพิจ ารณา
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ข้อพิพาททางสิ ทธิ และหน้าที่ของตน ทุกคนย่อมมีสิทธิ ได้รับการพิจารณาอย่างเป็ นธรรม และเปิ ดเผยในศาลที่มี
อานาจมีอิสระและเป็ นกลางซึ่ งจัดตั้งขึ้นตามกฎหมาย จาเลยย่อมมีสิทธิได้รับการสันนิ ษฐานเป็ นผูบ้ ริ สุทธิ์ จนกว่า
จะพิสูจน์ได้วา่ กระทาผิดตามกฎหมาย และในการพิจารณาคดีอาญาซึ่งบุคคลถูกหาว่ากระทาผิด บุคคลทุกคนย่อม
มีสิทธิ ที่จะได้รับหลักประกันขั้นต่าอย่างเสมอภาค กล่าวคือ สิ ทธิ ที่จะได้รับการพิจารณาต่อหน้า และสิ ทธิ ที่จะ
ต่อสู ้คดี โดยตนเองหรื อผ่านทางทนายความของตน และสิ ทธิ ที่จะได้รับการแจ้งให้ทราบถึงสิ ทธิ ในการมีผูช้ ่วย
เหลือด้านกฎหมายโดยไม่มีค่าใช้จ่าย ถ้าไม่อาจรับภาระค่าใช้จ่ายได้
นอกจากนี้ ในการให้ศาลมีอานาจดาเนินกระบวนพิจารณาลับหลังจาเลยได้ยงั เป็ นการกระทบสิ ทธิของ
จาเลยที่ จะได้ตรวจสอบพยานหลักฐาน ซึ่ งเหล่านี้ นับเป็ นปั ญหาและอุปสรรคต่อการคุม้ ครองสิ ทธิ เสรี ภาพของ
จาเลยในการได้รับการพิจารณาคดีที่เป็ นธรรม
จากสภาพปั ญหาดังกล่าวมานี้ ผูว้ ิจยั จึ งมีความสนใจที่ จะศึ กษาปั ญหาเกี่ ยวกับการพิจารณาคดี อาญา
ลับหลังจาเลยของผูด้ ารงตาแหน่ งทางการเมื อง โดยนามาศึ กษาวิเคราะห์ เปรี ยบเที ยบกับแนวคิ ด ทฤษฎี และ
หลักการพิจารณาคดีอาญาตามกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาของไทย ตามกฎหมายของต่างประเทศ และตาม
พันธกรณี ระหว่างประเทศด้านการคุม้ ครองสิ ทธิ มนุษยชนในกระบวนการยุติธรรม ทั้งนี้ เพื่อหาแนวทางแก้ไขให้
การคุม้ ครองสิ ทธิจาเลยในคดีอาญาของผูด้ ารงตาแหน่งทางการเมืองให้เป็ นไปตามมาตรฐานสากลและสอดคล้อง
ตามพันธกรณี ระหว่างประเทศว่าด้วยสิ ทธิพลเมืองและสิ ทธิทางการเมืองที่บญั ญัติรับรองคุม้ ครองสิ ทธิของบุคคล
ในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา เพื่อให้จาเลยได้รับพิจารณาคดีอย่างเป็ นธรรม และให้การดาเนิ นคดีอาญากับ
ผูด้ ารงตาแหน่ งทางการเมืองมีมาตรฐานในการคุม้ ครองสิ ทธิ จาเลยที่ ชดั เจน โดยไม่ทาให้เกิ ดความลักลัน่ หรื อ
ปฏิบตั ิไม่เท่าเทียมกัน ซึ่งจะทาให้เกิดความเป็ นธรรมในการดาเนินกระบวนยุติธรรมทางอาญาของไทย

2. วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
(1) เพื่อศึ กษาแนวคิ ด ทฤษฎี ที่เกี่ ยวข้องกับกระบวนการพิจารณาคดี อาญาของผูด้ ารงตาแหน่ งทาง
การเมือง
(2) เพื่ อ ศึ ก ษาเปรี ย บเที ย บหลัก การพิ จ ารณาคดี อ าญาลับ หลัง จ าเลยตามกฎหมายต่ า งประเทศกับ
กฎหมายไทย
(3) เพื่อวิเคราะห์สภาพปั ญหา และอุปสรรคในการบังคับใช้กฎหมายตามพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีอาญาของผูด้ ารงตาแหน่งทางการเมือง พ.ศ. 2560 ที่มีผลกระทบต่อการคุม้ ครอง
สิ ทธิของจาเลยในกระบวนการพิจารณาคดีอาญาของผูด้ ารงตาแหน่งทางการเมือง
(4) เพื่อเสนอแนะแนวทางแก้ไขปั ญหาในเรื่ องการคุม้ ครองสิ ทธิ ของจาเลยในคดี อาญาของผูด้ ารง
ตาแหน่งทางการเมืองให้ได้รับการคุม้ ครองอย่างมีประสิ ทธิภาพตามหลักการดาเนินคดีอาญาสากล และสอดคล้อง
กับพันธกรณี ระหว่างประเทศ

3. เอกสารและงานวิจัยทีเ่ กี่ยวข้ อง
3.1 แนวคิด ทฤษฎีและหลักการทีเ่ กีย่ วกับการพิจารณาคดีอาญา
หลักการค้นหาความจริ ง เป็ นสาระสาคัญในการดาเนิ นคดีอาญา เนื่ องจากเป็ นการนาตัวบุคคลผูถ้ ูก
กล่าวหาว่ากระทาความผิดเข้าสู่ กระบวนการทางอาญาเพื่อพิสูจน์ความผิดและนาตัวไปลงโทษตามกฎหมายนั้น
ย่อมกระทบต่อสิ ทธิ หรื อเสรี ภาพของบุคคล การดาเนิ นคดี อาญาจึ งจาเป็ นต้องมีการค้นหาความจริ ง เพื่อนาตัว
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ผูก้ ระทาความผิดที่ แท้จริ งมาลงโทษ และเพื่อเป็ นการป้ องกันความผิดพลาดอันส่ งผลให้มีการปรั กปราหรื อ
ดาเนินคดีแก่ผบู ้ ริ สุทธิ์ (ชาติ ชัยเดชสุริยะ และ ณัฐวสา ฉัตรไพฑูรย์, 2541)
หลักการฟั งความทุ กฝ่ าย เป็ นหลักความยุติธรรมตามธรรมชาติ (Natural Justice) แต่เดิ มเป็ นหลัก
ในทางกฎหมายวิธีพิจารณาของศาล และใช้บงั คับในกรณี ที่ไม่มีกฎหมายบัญญัติไว้หรื อบัญญัติไว้ไม่เพียงพอ
ซึ่งหลักการดังกล่าวนี้ถือปฏิบตั ิมาเป็ นเวลานานแล้ว ถือเป็ นมาตรการขั้นต่าสุดในการคุม้ ครองสิ ทธิของประชาชน
หลักการนี้ มีตน้ กาเนิดมาจากมหาบัตร (Magna Carta) ของประเทศอังกฤษ (กมลชัย รัตนสกาววงศ์, 2530) โดยยึด
แนวความคิดที่ว่าอะไรคือ สิ่ งที่ ถูกที่ ควรและอะไรคือสิ่ งที่ไม่ถูกต้อง โดยเห็นว่าในสังคมมีหลักเกณฑ์ที่ถูกและ
ผิดเป็ นภาวะวิสัย (Objective) ที่ ไม่เปลี่ ยนแปลงไปตามกาลเวลาและสถานที่ และมนุ ษย์สามารถที่ จะค้น พบ
กฎเกณฑ์ที่ถูกผิดนั้นได้ดว้ ยเหตุผลที่ได้รับจากการฟังความทั้งสองฝ่ ายนัน่ เอง และจากบทบัญญัติดงั กล่าวนี้ ทาให้
การวินิจฉัยข้อพิพาทของศาลต้องยึดถือหลักความยุติธรรมตามธรรมชาติอย่างเคร่ งครัด (กูเ้ กียรติ เมืองสง, 2550)
ศาลจะต้องเปิ ดโอกาสให้คู่ความแต่ละฝ่ ายได้ทราบข้ออ้าง ข้อเถียง ตลอดจนพยานหลักฐานสนับสนุนข้อโต้แย้ง
ของตน โดยศาลจะต้องให้ฝ่ายจาเลยทราบคาฟ้องและพยานหลักฐานประกอบคาฟ้อง ตลอดจนมีโอกาสให้การแก้
ข้อกล่าวหาและเสนอพยานหลักฐานสนับสนุนคาให้การของตน
หลักการพิจารณาคดีต่อหน้าจาเลย เป็ นหลักการหนึ่งในสิ ทธิ ในการได้รับการพิจารณาคดีที่เป็ นธรรม
ซึ่ งถูกรับรองไว้ในข้อ 14 (1) ของกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิ ทธิ พลเมืองและสิ ทธิ ทางการเมือง (International
Covenant on Civil and Political Rights) ถือเป็ นสิ ทธิ ของจาเลยที่สาคัญที่สุดในการดาเนินคดีอาญา เพื่อให้จาเลย
ได้มีโอกาสตรวจสอบความน่าเชื่อถือของพยานโดยเฉพาะ สังเกตอากัปกริ ยาของพยาน ซึ่ งตามมาตรา 172 แห่ ง
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ก็ได้บญ
ั ญัติรับรองสิ ทธิ ของจาเลยที่ จะได้เผชิ ญหน้ากับพยานเอาไว้
(พนิ ดา เศวตสุ นทร, 2539) ซึ่ งมี หลักว่าการพิจารณาคดี จะต้องกระทาต่อหน้าจาเลย ดังนั้นในการพิจารณาคดี
ทุกนัดจาเลยจะต้องอยู่ในห้องพิจารณาเพื่อรับฟั งการพิจารณาด้วย ยกเว้นในบางกรณี ตามที่กฎหมายกาหนดซึ่ ง
ศาลสามารถพิจารณาคดี โดยไม่ตอ้ งมีจาเลยอยู่ในห้องพิจารณาได้ เพื่อเป็ นการรั บประกันว่าจาเลยจะได้รับรู ้
กระบวนพิจารณาทั้งหมดรวมทั้งมีโอกาสแก้ต่างในเรื่ องที่เป็ นผลร้ายต่อตนเองด้วย
3.2 แนวคิดการดาเนินกระบวนพิจารณาลับหลังจาเลย
การพิจารณาคดีอาญาโดยไม่มีตวั จาเลย ในภาษาละตินเรี ยกว่า Trial in absentia ซึ่งในปั จจุบนั มีการใช้
วิธีพิจารณาลับหลังจาเลย เพื่อแก้ปัญหาทาให้ศาลสามารถพิจารณาคดีต่อไปได้โดยไม่หยุดชะงัก โดยเฉพาะในคดี
ที่จาเลยประวิงการพิจารณาด้วยการหลบหนี หรื อไม่มาปรากฏตัวในศาล ซึ่ งเป็ นการยกเว้นหลักการพิจารณาและ
สื บพยานที่ตามปกติศาลต้องกระทาต่อหน้าจาเลย โดยในอดีตนั้นวิธีพิจารณาคดีลบั หลังสามารถดาเนินการไปโดย
ไม่ตอ้ งมีฝ่ายผูถ้ ูกกล่าวหาอยูใ่ นศาลเลย ทั้งตัวจาเลย หรื อแม้กระทั้งผูแ้ ทนคดีฝ่ายจาเลย (อุดม รัฐอมฤต, 2562)
เหตุที่ให้จาเลยต้องปรากฏตัวอยูใ่ นระหว่างการพิจารณา เพื่อให้จาเลยได้รับทราบการกล่าวหา และมี
สิ ทธิ ตรวจสอบพยานหลักฐาน และสามารถนาเสนอพยานของตนเพื่อหักล้างพยานฝ่ ายโจทก์ได้ หากจาเลยไม่ได้
เข้าร่ วมในการพิจารณาแล้ว ย่อมเป็ นการยากที่จาเลยจะมีโอกาสที่จะโต้แย้งคัดค้านการนาเสนอพยานหลักฐาน
ของโจทก์ ด้วยเหตุน้ ีเอง การที่จะพิจารณาโดยไม่มีตวั จาเลยในคดีอาญา จึงต้องเป็ นข้อยกเว้นและเป็ นเหตุจาเป็ นที่
ไม่มีผลกระทาต่อสิ ทธิ จาเลยในการต่อสู ้คดีหรื อคัดค้านพยานหลักฐานของโจทก์จนเกินสมควร (ณรงค์ ใจหาญ,
2560) ในการพิจารณาจาเลยจึงต้องมาปรากฏตัวในศาลทุกนัดที่มีการสื บพยาน ซึ่งการมาปรากฏตัวในการพิจารณา
ถือเป็ นหลักการที่ ให้ความคุม้ ครองจาเลยว่า หากจาเลยไม่อยู่ในการพิจารณาแล้วการพิจารณาจะดาเนิ นต่อไป
ไม่ได้ เว้นแต่จะเข้าข้อยกเว้นตามที่กฎหมายกาหนดไว้
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4. วิธีดาเนินการวิจัย
วิธีการศึกษางานวิจยั นี้ เป็ นการวิจยั เอกสาร (Documentary Research) โดยศึกษาค้นคว้าและวิเคราะห์
รวบรวมข้อมูลจากเอกสารต่าง ๆ ได้แก่ ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา พระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนู ญว่าด้วยวิธีพิจารณาคดี อาญาของผูด้ ารงตาแหน่ งทางการเมื อง พ.ศ. 2560 หนังสื อตาราทางวิชาการ
วิทยานิ พนธ์ งานวิจยั บทความ วารสารทางกฎหมาย และเอกสารอื่น ๆ ที่ เกี่ ยวข้อง ตลอดจนศึกษาเปรี ยบเทียบ
กฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้องในเรื่ องดังกล่าว ได้แก่ กฎหมายภายในของสาธารณรัฐฝรั่งเศส ประเทศอังกฤษ
และประเทศญี่ ปุ่น และกฎหมายระหว่างประเทศ ได้แก่ กติ การะหว่างประเทศว่าด้วยสิ ทธิ พลเมื องและสิ ทธิ
ทางการเมือง โดยนามาวิเคราะห์เปรี ยบเทียบกับหลักกฎหมายไทย เพื่อหาแนวทางที่เหมาะสมในการแก้ไขปั ญหา
ดังกล่าว

5. ผลการวิจัย
กระบวนการพิจารณาคดีอาญาของผูด้ ารงตาแหน่งทางการเมืองในประเทศไทย พบว่าใช้ระบบไต่สวน
ในการค้นหาความจริ ง ซึ่งต่างจากคดีอาญาทัว่ ไปซึ่งใช้ระบบกล่าวหา โดยมีคณะกรรมการ ป.ป.ช. เป็ นผูส้ อบสวน
และส่ งเรื่ องให้อยั การสู งสุ ดยื่นฟ้ อง หรื อ คณะกรรมการ ป.ป.ช. สามารถฟ้ องคดี ได้เอง โดยอาศัยอานาจตาม
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีอาญาของผูด้ ารงตาแหน่งทางการเมือง พ.ศ. 2560 ที่ให้
ศาลมีอานาจพิจารณาลับหลังจาเลยได้ เนื่ องจากผูด้ ารงตาแหน่ งทางการเมืองมักเป็ นบุคคลผูม้ ีอานาจหน้าที่ใน
การใช้อานาจรัฐ และมีอิทธิ พลซึ่ งสามารถเข้าแทรกแซงการทางานของเจ้าหน้าที่ รัฐ เป็ นเหตุให้มีอุปสรรคใน
การดาเนิ นคดีอาญาเป็ นไปโดยไม่มีประสิ ทธิ ภาพเพียงพอ ด้วยเหตุน้ ี วิธีการพิจารณาคดีดว้ ยระบบกล่าวหาอย่าง
คดี อาญาทัว่ ไปจึ งไม่เหมาะสม และเป็ นไปโดยล่าช้า จึ งได้มีการนาแนวคิดการพิจารณาลับหลังจาเลยมาใช้ใน
การดาเนิ นกระบวนพิจารณาคดี เพื่อแก้ปัญหากรณี ที่จาเลยหลบหนี หรื อไม่มาปรากฏตัวต่อศาล โดยให้ศาล
พิจารณาคดีโดยไม่มีตวั จาเลยได้ ซึ่งถือว่าเป็ นการยกเว้นหลักการพิจารณาต่อหน้าจาเลย
ประเทศไทยได้นาแนวคิดการพิจารณาคดีลบั หลังจาเลยมาใช้ในการดาเนินกระบวนพิจารณาคดีอาญา
ของผูด้ ารงตาแหน่งทางการเมือง ซึ่ งเป็ นคดีที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและภาพรวมของประเทศ ดังนั้น เพื่อให้
การพิจารณาคดีเป็ นไปโดยรวดเร็ ว กรณี จาเลยไม่มาศาล หรื อหลบหนีไม่เข้าสู่กระบวนการพิจารณาคดี ย่อมส่งผล
กระทบต่อกระบวนการพิจารณาคดี (กูเ้ กี ยรติ เมืองสง, 2550) ทาให้ศาลไม่สามารถดาเนิ นกระบวนพิจารณาคดี
ต่อไปได้ ไม่สามารถพิสูจน์ความผิดหรื อความบริ สุทธิ์ หรื อนาตัวผูก้ ระทาความผิดมาลงโทษได้ในที่สุด ทาให้มี
การนาแนวคิดเรื่ องการพิจารณาลับหลังจาเลยมาใช้ในประเทศไทย
ระบบการพิจารณาคดีอาญาของผูด้ ารงตาแหน่งทางการเมืองตามกฎหมายต่างประเทศ ทั้งในประเทศที่
ใช้ระบบกฎหมายลายลักษณ์อกั ษร (Civil Law) ได้แก่ สาธารณรัฐฝรั่งเศส ประเทศญี่ปุ่น และประเทศที่ใช้ระบบ
กฎหมายจารี ตประเพณี (Common Law) ได้แก่ ประเทศอังกฤษ พบว่าแต่ละประเทศมีหลักเกณฑ์ในการพิจารณา
คดีอาญาของผูด้ ารงตาแหน่งทางการเมืองแตกต่างกันออกไปตามระบบกฎหมายและสภาพสังคมของประเทศเป็ น
สาคัญ
จากการศึกษาพบว่า สาธารณรัฐฝรั่งเศส ประเทศญี่ปุ่น และประเทศอังกฤษ ยึดหลักการพิจารณาต้อง
กระทาต่อหน้าจาเลยเป็ นหลักในการพิจารณาคดีอาญา ส่วนในการพิจารณาลับหลังจาเลยนั้นถือเป็ นข้อยกเว้นโดย
มีเงื่อนไขจากัดเฉพาะกรณี ที่กฎหมายกาหนดให้พิจารณาลับหลังได้เท่านั้น ทั้งนี้ แต่ละประเทศต่างก็มีมาตรการ
อันเป็ นการคุม้ ครองสิ ทธิ จาเลยที่ ถูกพิจารณาลับหลังไว้เช่ นเดี ยวกัน เนื่ องจากการพิจารณาลับหลังจาเลยเป็ น
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การกระทบสิ ทธิ ของจาเลยค่อนข้างมาก ไม่ว่าจะเป็ นสิ ทธิ ได้โต้แย้งคัดค้านพยานหลักฐานหรื อสิ ทธิ การได้รับ
พิจารณาคดีต่อหน้า ดังนั้น การพิจารณาลับหลังจาเลยจึงควรเป็ นมาตรการสุดท้ายที่นามาใช้ในการดาเนินกระบวน
พิจารณาคดีอาญา ซึ่งต้องพิจารณาถึงพฤติการณ์ต่าง ๆ ในคดีประกอบด้วย
ปั ญหาการพิจารณาลับหลังจาเลยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีอาญาของ
ผูด้ ารงตาแหน่งทางการเมือง พ.ศ. 2560 มาตรา 27 บัญญัติให้อานาจศาลประทับรับฟ้องคดีไว้พิจารณาได้ แม้จะไม่
ปรากฏผูถ้ ูกกล่าวหาต่อหน้าศาลในวันยืน่ ฟ้องคดี และมาตรา 28 บัญญัติให้ศาลมีอานาจพิจารณาคดีได้โดยไม่ตอ้ ง
กระท าต่ อ หน้า จ าเลย ย่อ มเป็ นการกระทบสิ ท ธิ ของจาเลยในการที่ จะได้รั บ การพิ จารณาคดี อ ย่า งเป็ นธรรม
อันได้แก่ หลักการฟังความทุกฝ่ าย และสิ ทธิที่จะได้รับการพิจารณาต่อหน้า ซึ่งถือเป็ นสิ ทธิของจาเลยที่สาคัญที่สุด
ในการดาเนิ นคดีอาญา เพื่อให้จาเลยได้มีโอกาสตรวจสอบความน่าเชื่อถือของพยานโดยเฉพาะสังเกตอากัปกริ ยา
ของพยาน ซึ่ งตามมาตรา 172 แห่ งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาก็ได้บัญญัติรับรองสิ ทธิ ดังกล่ า ว
(พนิดา เศวตสุนทร, 2539) โดยยอมให้มีขอ้ ยกเว้นการพิจารณาคดีลบั หลังจาเลยอย่างจากัดมาก
ดังนั้น ในการพิจารณาคดีอาญา ศาลจึงต้องพิจารณาต่อหน้าจาเลยเป็ นหลัก โดยจะต้องให้โอกาสจาเลย
ได้ โ ต้ แ ย้ง และแสดงหลัก ฐานสนั บ สนุ น ข้อ โต้ แ ย้ง ของตน อั น เป็ นหลัก การของการฟั ง ความทุ ก ฝ่ าย
(วรรณชัย บุญบารุ ง , 2559) เพื่อเป็ นการรับประกันว่าจาเลยจะได้รับรู ้กระบวนพิจารณาทั้งหมดรวมทั้งมีโอกาส
แก้ต่างในเรื่ องที่เป็ นผลร้ายต่อตนเองด้วย
การพิจารณาคดีอาญาลับหลังจาเลยย่อมกระทบต่อการคุม้ ครองสิ ทธิ จาเลยอันได้บญ
ั ญัติรับรองไว้ใน
พันธกรณี ระหว่างประเทศที่ประเทศไทยได้เข้าเป็ นภาคี ได้แก่ กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิ ทธิพลเมืองและสิ ทธิ
ทางการเมื อง ถื อ เป็ นกฎหมายระหว่า งประเทศด้า นการคุ ม้ ครองสิ ทธิ ม นุ ษยชนในการดาเนิ นคดี อาญา ซึ่ ง มี
สาระสาคัญว่า บุคคลย่อมเสมอกันในการพิจารณาของศาล และในการพิจารณาคดีอาญา บุคคลทุกคนซึ่งต้องหาว่า
กระทาผิดย่อมมีสิทธิ ได้รับหลักประกันขั้นต่าโดยเสมอภาค หากพิจารณาข้อบัญญัติในกติการะหว่างประเทศว่า
ด้วยสิ ทธิ พลเมืองและสิ ทธิ ทางการเมือง เห็นว่าเนื้ อหาของการคุม้ ครองสิ ทธิ มนุษยชนในการดาเนิ นคดีอาญานั้น
สอดคล้องกับทฤษฎีของหลักกระบวนการนิ ติธรรม ถือว่าเป็ นมาตรฐานสากลของการคุม้ ครองสิ ทธิของบุคคลใน
การดาเนินคดีอาญา
ปั จจุบนั รัฐภาคีในประเทศต่าง ๆ ไม่ว่าจะใช้ระบบวิธีพิจารณาความอาญาแบบกล่าวหาหรื อไต่สวน
ต่างก็ตอ้ งปรับปรุ งแก้ไขระบบวิธีพิจารณาความอาญาของตนให้สอดคล้องกับพันธกรณี ตามกฎหมายระหว่าง
ประเทศดังกล่าวนี้ (อุทยั อาทิเวช, ม.ป.ป.) ดังนั้น ในประเทศไทย หากเมื่อมีการดาเนินกระบวนพิจารณาคดี อาญา
ลับหลังจาเลยแล้ว กฎหมายย่อมต้องกาหนดให้มีหลักประกันอันเป็ นการคุม้ ครองสิ ทธิ การต่อสู ้คดีของจาเลยด้วย
ซึ่ งตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนู ญว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีอาญาของผูด้ ารงตาแหน่ งทางการเมือง พ.ศ.
2560 พบว่ายังไม่มีการกาหนดมาตรฐานที่ สอดคล้องกับกติ การะหว่างประเทศว่าด้วยสิ ทธิ พลเมื องและสิ ท ธิ
ทางการเมือง ในการคุม้ ครองให้จาเลยได้รับการพิจารณาคดีอย่างเป็ นธรรมภายใต้ความเสมอภาค

6. อภิปรายผล
ปั จ จุ บันการพิ จารณาคดี อ าญาของผูด้ ารงต าแหน่ ง ทางการเมื อ งในประเทศไทยอาศัย อานาจตาม
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีอาญาของผูด้ ารงตาแหน่งทางการเมือง พ.ศ. 2560 ซึ่งมี
วิธีการดาเนินกระบวนพิจารณาที่แตกต่างจากคดีอาญาทัว่ ไป โดยให้อานาจศาลพิจารณาคดีลบั หลังจาได้ แม้จาเลย
จะไม่เคยมาปรากฏตัวต่อหน้าศาลเลยก็ตาม ย่อมเป็ นการกระทบต่อสิ ทธิ จาเลยในการได้รับพิจารณาคดีต่อหน้า
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(right to confront witness) ซึ่ งเป็ นหนึ่ งในสิ ทธิ การได้รับพิจารณาคดี อย่างเป็ นธรรม อันได้บญ
ั ญัติรับรองไว้ใน
กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิ ทธิพลเมืองและสิ ทธิทางการเมือง (ปกป้ อง ศรี สนิท, 2563)
หลักการพิจารณาต้องกระทาต่อหน้าจาเลย เป็ นหลักการสาคัญที่มุ่งคุม้ ครองสิ ทธิ ของจาเลย เนื่ องจาก
ระบบวิธีพิจารณาคดีอาญามีจุดมุ่งหมายสาคัญที่จะค้นหาความจริ งเพื่อนาตัวผูก้ ระทาความผิดที่แท้จริ งมาลงโทษ
(พิพฒั น์ จักรางกูร, 2535) ดังนั้น กระบวนการดาเนิ นคดีในชั้นพิจารณา จึ งควรให้ความสาคัญกับการปรากฏตัว
ของจาเลยต่อหน้าศาล เพื่อให้จาเลยมีส่วนร่ วมในกระบวนพิจารณาของศาล เพื่อรับทราบข้อหาและมีโอกาสที่จะ
ตรวจสอบพยานหลักฐาน ในอดี ตกฎหมายประเทศไทยรักษาสิ ทธิ ในการพิจารณาต่อหน้าจาเลยอย่างเคร่ งครัด
และไม่ยอมให้จาเลยปฏิเสธสิ ทธิดว้ ย เว้นแต่เข้าข้อยกเว้นที่ให้ศาลมีอานาจสื บพยานลับหลังจาเลยได้ (คนึง ฦาชัย,
2551)
วิธีพิจารณาลับหลังจาเลยได้มีการนามาใช้ในการดาเนินกระบวนพิจารณาคดีท้ งั ในต่างประเทศและใน
ประเทศไทย เพื่อแก้ปัญหากรณี ที่จาเลยหลบหนี หรื อไม่มาปรากฏตัวต่อศาล โดยให้ศาลมีอานาจพิจารณาคดีลบั
หลังจาเลยได้ ซึ่งถือเป็ นการยกเว้นหลักการพิจารณาต่อหน้าจาเลย พบว่า ประเทศไทยได้มีการนาแนวคิดเรื่ องการ
พิจารณาลับหลังจาเลยมาใช้ในการพิจารณาคดีอาญาของผูด้ ารงตาแหน่งทางการเมือง ซึ่ งเป็ นคดีที่ส่งผลกระทบ
ต่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ทาให้รัฐต้องการปราบปรามผูก้ ระทาความผิดอย่างรวดเร็ ว จึงกาหนดให้ศาลมี
อานาจพิจารณาลับหลังจาเลยได้ โดยบัญญัติหลักเกณฑ์ไว้ในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนู ญว่าด้วยวิธี
พิ จ ารณาคดี อ าญาของผู ้ด ารงต าแหน่ ง ทางการเมื อ ง พ.ศ. 2560 กรณี จ าเลยไม่ ม าศาล หรื อ ประวิ ง คดี ด้ว ย
การหลบหนี ย่อมส่ งผลกระทบต่อกระบวนการพิจารณาคดี ทาให้ศาลไม่สามารถดาเนิ นกระบวนพิจารณาคดี
ต่อไปได้ ทาให้ศาลต้องเลื่อนการพิจารณาคดีออกไป ส่ งผลให้การดาเนิ นคดีเป็ นไปโดยล่าช้า ทาให้มีการพัฒนา
มาสู่หลักการพิจารณาลับหลังจาเลย เพื่อให้การดาเนินคดีเป็ นไปด้วยความสะดวกรวดเร็ ว
อย่างไรก็ตาม แม้การพิจารณาคดี ลบั หลังจาเลยจะทาให้คดีเสร็ จไปโดยรวดเร็ วก็ตาม แต่ย่อมทาให้
วัตถุประสงค์ของการดาเนิ นคดี อาญาไม่บรรลุผลตามที่ควร (อุดม รัฐอมฤต, 2562) เนื่ องจากสิ่ งที่สาคัญที่ สุดใน
การดาเนิ นคดีอาญา คือการได้มาซึ่ งข้อเท็จจริ งที่ถูกต้องตามความเป็ นจริ ง เพื่อนาตัวผูก้ ระทาความผิดที่แท้จริ งมา
ลงโทษ ถือได้วา่ เป็ นหัวใจสาคัญของการดาเนินคดีอาญา (ณรงค์ ใจหาญ, 2550) ความจริ งที่ได้มานั้นซึ่งก็ยอ่ มต้อง
อยู่ภายใต้หลักการฟั งความทุกฝ่ ายด้วย หากมีการพิจารณาลับหลังโดยฟั งความข้างเดี ยว และไม่เปิ ดโอกาสให้
จาเลยได้โต้แย้งคัดค้านต่อสูค้ ดีแล้ว ย่อมจะเป็ นการพิจารณาคดีที่ไม่เป็ นธรรมแก่จาเลย ในด้านของศาลเองก็จะทา
ให้ศาลมีขอ้ มูลประกอบการตัดสิ นคดี ไม่ครบถ้วนรอบด้าน โดยถือว่าศาลขาดความเป็ นอิสระในการตัดสิ นคดี
ทาให้ศาลมีโอกาสที่จะตัดสิ นคดี โดยผิดพลาดได้ง่าย ย่อมกระทบต่อสิ ทธิของจาเลยในการได้รับพิจารณาคดีอย่าง
เป็ นธรรม ด้วยเหตุผลที่กล่าวมานี้ วิธีการพิจารณาลับหลังจาเลยจึงควรนามาใช้เป็ นมาตรการสุ ดท้ายโดยพิจารณา
จากพฤติการณ์ท้ งั ปวงแห่ งคดีซ่ ึ งต้องคานึงถึงปั จจัยต่าง ๆ อย่างรอบด้าน กล่าวคือ ต้องคานึ งถึงเหตุผลอันสมควร
หรื อเหตุจาเป็ นเพื่อประโยชน์แห่ งความยุติธรรมที่จะมีการพิจารณาลับหลังจาเลย รวมถึงพิจารณาถึงพฤติ การณ์
ความร้ายแรงของข้อหาความผิดในคดีประกอบด้วย
ในส่ วนของประเทศไทย พบว่าการพิจารณาลับหลังจาเลยในคดี อาญาตามพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการพิจารณาคดีอาญาของผูด้ ารงตาแหน่งทางการเมือง พ.ศ. 2560 กระทบต่อสิ ทธิการพิจารณา
คดีอย่างเป็ นธรรม และยังเป็ นการกระทบต่อการคุม้ ครองสิ ทธิ ของจาเลยเกินสมควร เนื่ องจาก ประเทศไทยไม่ได้
ปฏิ บตั ิให้สอดคล้องกับกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิ ทธิ พลเมืองและสิ ทธิ ทางการเมือง อันเป็ นพันธกรณี ที่ได้
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เข้า ร่ ว มเป็ นภาคี ไ ว้ ซึ่ งหากจ าเลยไม่ ม าปรากฏตัว ในการพิ จ ารณา ย่ อ มท าให้ เ สี ย สิ ท ธิ ใ นการตรวจสอบ
พยานหลักฐาน ได้แก่ การถามค้าน หรื อโต้แย้งพยานหลักฐาน จาเลยก็ไม่อาจต่อสูค้ ดีได้อย่างเป็ นธรรม
ดังนั้น เมื่อมีการพิจารณาคดีลบั หลังจาเลย กฎหมายควรคานึงถึงหลักการคุม้ ครองสิ ทธิข้ นั พื้นฐานของ
จาเลยด้วย โดยการกาหนดหลักประกันอันเป็ นการคุม้ ครองสิ ทธิ แก่จาเลย เพื่อให้สอดคล้องเป็ นไปตามกติ กา
ระหว่างประเทศว่าด้วยสิ ทธิ พลเมืองและสิ ทธิ ทางการเมืองซึ่ งเป็ นพันธกรณี ระหว่างประเทศที่ประเทศไทยได้เข้า
ร่ วมเป็ นภาคี ซึ่ งประเทศที่เข้าเป็ นภาคีต่างมีหน้าที่ตอ้ งปฏิบตั ิให้สอดคล้องกับพันธกรณี ดงั กล่าวนี้ และเนื่ องจาก
การด าเนิ น กระบวนการยุติ ธ รรมทางอาญามิ ไ ด้มี จุ ด มุ่ ง หมายที่ จ ะลงโทษผูก้ ระท าความผิ ด เพี ย งอย่า งเดี ย ว
ในขณะเดียวกันกฎหมายต้องให้ความคุม้ ครองสิ ทธิของจาเลยด้วย โดยเปิ ดโอกาสให้จาเลยได้พิสูจน์ความบริ สุทธิ์
ของตนเอง

7. ข้ อเสนอแนะ
(1) เพื่อเป็ นการคุม้ ครองสิ ทธิ จาเลย เมื่อมีการพิจารณาคดีลบั หลังจาเลย หากจะไม่กระทบต่อสิ ทธิของ
จาเลยที่ จะได้รับการพิจารณาคดี อย่างเป็ นธรรมนั้น ควรกาหนดให้มีหลักประกันอันเป็ นการคุม้ ครองสิ ทธิ ของ
จาเลยในต่อสู ้คดี ไว้ด้วย โดยบุ คคลทุ กคนซึ่ งต้องหาว่ากระทาผิดย่อมมี สิทธิ ที่จะได้รับหลักประกันขั้นต่ าใน
การพิจารณาคดีอาญาโดยเสมอภาค ได้แก่ สิ ทธิที่จะได้รับแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับสภาพและเหตุแห่งความผิดที่ถูก
กล่าวหา และสิ ทธิ ที่จะต่อสู ้คดีดว้ ยตนเอง หรื อโดยผ่านผูช้ ่วยเหลือทางกฎหมายที่ตนเลือก รวมถึงสิ ทธิที่จะได้รับ
แจ้งให้ทราบถึงสิ ทธิ ในการมีผูช้ ่วยเหลือทางกฎหมาย โดยปฏิบตั ิให้สอดคล้องเป็ นไปตามกติการะหว่างประเทศ
ว่าด้วยสิ ทธิ พลเมื องและสิ ทธิ ทางการเมื อง อันถื อว่าเป็ นมาตรฐานสากลของการคุ ม้ ครองสิ ทธิ ของบุ คคลใน
การดาเนินคดีอาญา
(2) ควรมีการเยียวยาสิ ทธิจาเลยที่ถูกพิจารณาลับหลัง เมื่อผูน้ ้ นั มาปรากฏตัวต่อศาล โดยให้จาเลยมีสิทธิ
ได้รั บ การพิ จ ารณาคดี ใ หม่ ทั้ง ในประเด็ น ข้อ กฎหมายและประเด็ น ข้อ เท็จ จริ ง ซึ่ ง เป็ นไปตามแนวทางของ
คณะกรรมาธิ การสิ ทธิ มนุษยชนแห่งสหประชาชาติ เพื่อศาลจะได้รับฟังข้อเท็จจริ งและพยานหลักฐานจากคู่ความ
ทุกฝ่ าย ช่วยให้ศาลสามารถพิจารณาพิพากษาประเด็นแห่ งคดี ได้อย่างถูกต้องเป็ นธรรม อันเป็ นส่ วนหนึ่ งของ
หลักการฟังความทุกฝ่ าย เพื่อเป็ นการเปิ ดโอกาสให้จาเลยได้พิสูจน์ความบริ สุทธิ์ของตนเอง
(3) ควรให้สิทธิ จาเลยในการได้รับผูช้ ่วยเหลือทางกฎหมายในการเข้าร่ วมการพิจารณาแทน ซึ่ งรัฐมี
หน้าที่ตอ้ งจัดหาผูช้ ่วยเหลือทางกฎหมายให้จาเลย โดยการตั้งทนายความให้จาเลยทุกคดีที่จาเลยถูกพิจารณาลับ
หลัง ซึ่ งสิ ทธิ ในการมีผูช้ ่วยเหลือทางกฎหมายได้บญ
ั ญัติรับรองไว้ในกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิ ทธิ พลเมือง
และสิ ทธิ ทางการเมือง ถือเป็ นหลักสาคัญประการหนึ่ งในการดาเนิ นคดีอาญาอันเป็ นสิ ทธิ ข้ นั พื้นฐานของบุคคล
ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา และรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยก็ได้บญั ญัติรับรองสิ ทธิ ของ
จาเลยในการมีทนายความเป็ นสิ ทธิในกระบวนการยุติธรรมอย่างหนึ่ง โดยรัฐพึงให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายที่
จาเป็ นและเหมาะสมในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม รวมตลอดถึงการจัดหาทนายความให้
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บทคัดย่อ
งานวิจยั นี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาความเป็ นมา แนวคิด ทฤษฎี ที่เกี่ยวข้องกับมาตรการทางกฎหมายใน
การรวบรวมพยานหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ตามกฎหมายไทยและ
กฎหมายต่างประเทศ เพื่อวิเคราะห์ถึงปั ญหาทางกฎหมายและอุปสรรคในการบังคับใช้กฎหมายวิธีพิจารณาความ
อาญา และเพื่อหาแนวทางในการปรั บปรุ งกฎหมายดังกล่าวให้สามารถบังคับใช้ได้อย่างมี ประสิ ทธิ ภาพและ
สอดคล้องกับหลักสากล
ผลการศึ กษาพบว่า การใช้ดุลพินิจในการรวบรวมพยานหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ เข้ามาในสานวน
สอบสวน ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 131/1 นั้นได้กาหนดให้อานาจพนักงานสอบสวน
ไว้อย่างกว้าง ๆ ในการใช้ดุลพินิจในการรวบรวมพยานหลักฐาน โดยไม่มีแนวทางการบังคับใช้กฎหมายอย่าง
ชัดเจน อีกทั้งกฎหมายมิได้กาหนดขั้นตอนการตรวจสถานที่ เกิ ดเหตุและวิธีการรักษาสถานที่เกิ ดเหตุไว้ มีเพียง
ระเบี ยบการตารวจเกี่ ยวกับคดี และคาสั่งสานักงานพิสูจน์หลักฐานตารวจเพียงเท่านั้น ซึ่ งเป็ นกฎหมายที่ มิได้มี
ผลบังคับใช้อย่างเคร่ งครัด ดังนั้นจะเห็นได้ว่ากฎหมายเกี่ ยวกับการรวบรวมพยานหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ ใน
การตรวจสถานที่ เ กิ ด เหตุ ข องเจ้า หน้า ที่ ต ารวจมี ปั ญ หาอยู่ห ลายประการจึ ง ต้อ งศึ ก ษาเพื่ อ หาแนวทางใน
การปรับปรุ งพัฒนาต่อไป
ข้อเสนอแนะจากการศึ กษาจึ งได้เสนอแนวทางในการปรั บปรุ งแก้ไขประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญา มาตรา131/1 ในส่ วนที่เกี่ยวกับการใช้ดุลพินิจของพนักงานสอบสวนในการรวบรวมพยานหลักฐาน
ทางวิทยาศาสตร์ และขั้นตอนในการตรวจสถานที่ เกิ ดเหตุ อีกทั้งตามระเบี ยบการตารวจเกี่ ยวกับคดี และคาสั่ง
สานักงานพิสูจน์หลักฐานตารวจนั้น มิได้มีฐานะเป็ นบทบัญญัติแห่งกฎหมาย เช่นนี้จึงควรมีการวางหลักกฎหมาย
โดยกาหนดเป็ นบทบัญญัติแห่งกฎหมาย เพื่อให้เกิดมาตรฐานและถูกต้องตามหลักสากล
คาสาคัญ: พยานหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ ; การรวบรวมพยานหลักฐานในคดีอาญา; อานาจหน้าที่ของเจ้าหน้าที่
ตารวจ; การตรวจสถานที่เกิดเหตุ
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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. บทนา
การรวบรวมพยานหลักฐานของเจ้าหน้าที่ตารวจเริ่ มต้นเมื่อมีการกระทาความผิดเกิดขึ้น สถานที่เกิดเหตุ
ถื อ เป็ นจุ ด แรกที่ เ จ้าหน้าที่ ต ้อ งด าเนิ น การตรวจสอบเพื่ อ รวบรวมพยานหลัก ฐานที่ สามารถน ามาพิ สู จ น์ ถึ ง
การกระทาผิดและตัวผูก้ ระทาผิด อันอาจกล่าวได้วา่ สถานที่เกิดเหตุเป็ นกุญแจสาคัญอันจะนาไปสู่การคลี่คลายคดี
การรวบรวมพยานหลักฐานในการตรวจสถานที่เกิดเหตุตอ้ งกระทาด้วยความละเอียดรอบคอบ มีการรักษาสถานที่
เกิ ดเหตุ มีการตรวจเก็บพยานหลักฐานที่ถูกต้องตามหลักกฎหมาย โดยเจ้าหน้าที่ตารวจมีหน้าที่ในการรวบรวม
พยานหลักฐาน ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 131 ซึ่ งกระบวนการในชั้นสอบสวนของ
เจ้าหน้าที่ ตารวจ โดยเฉพาะการรวบรวมพยานหลักฐานของเจ้าหน้าที่ ตารวจนั้น ถือได้ว่าเป็ นกระบวนการที่ มี
ความสาคัญยิง่ กว่าในชั้นพนักงานอัยการและชั้นศาล เพราะอยูใ่ นขั้นเริ่ มต้นของกระบวนการยุติธรรม
การรวบรวมพยานหลักฐานในชั้นสอบสวนของเจ้าหน้าที่ตารวจมิใช่เพียงเพื่อจะรู ้ตวั ผูก้ ระทาผิดและ
พิสูจน์ให้เห็นความผิดเท่านั้น แต่รวมถึงพยานหลักฐานที่ อาจพิสูจน์ถึงความบริ สุทธิ์ ของผูต้ อ้ งหาได้ดว้ ย การที่
ศาลจะลงโทษจาเลยได้น้ ัน เจ้าหน้าที่ ตารวจจะต้องรวบรวมพยานหลักฐานให้มีน้ าหนักรั บฟั งถึ งระดับที่ ศาล
ปราศจากข้อสงสัย ว่ามี การกระทาผิดเกิ ดขึ้ นจริ ง และจาเลยเป็ นผูก้ ระทาผิดนั้น แต่หากศาลมีความสงสัยตาม
สมควรว่า จาเลยได้กระทาผิดหรื อไม่ ให้ยกประโยชน์แห่ งความสงสัยนั้นให้แก่จาเลย ตามประมวลกฎหมายวิธี
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พิจารณาความอาญา มาตรา 227 ดังนั้น เจ้าหน้าที่ตารวจจึงต้องรวบรวมพยานหลักฐานให้ได้ถึงระดับปราศจาก
ข้อสงสัยเพื่อให้ศาลใช้ดุลพินิจชัง่ น้ าหนักพยานหลักฐานลงโทษจาเลย
อย่า งไรก็ ต าม การที่ ค ดี อ าชญากรรมที่ เ กิ ด ขึ้ น ในปั จ จุ บัน มี ค วามรุ น แรงและสลับ ซับ ซ้อ นมากขึ้ น
การค้นหาความจริ งเพื่อนาตัวผูก้ ระทาผิดมาลงโทษจึงมีความยากลาบากกว่าในอดีต แต่ในขณะเดียวกันความรู ้ทาง
วิทยาศาสตร์ ก็ได้พฒ
ั นาไปอย่างมาก จนเป็ นผลให้หลักฐานทางวิทยาศาสตร์ เป็ นพยานหลักฐานที่ น่าเชื่ อถื อ
มากกว่าพยานบุคคลเพราะคาให้การของพยานบุคคลที่อาจเปลี่ยนแปลงได้ง่ายเพราะขึ้นอยูก่ บั ตัวบุคคล ต่างจาก
พยานหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ที่เป็ นข้อเท็จจริ งที่ได้จากตัวของวัตถุพยานที่เปลี่ยนแปลงได้ยาก
มีตวั อย่างคดีที่มีปัญหาในการรวบรวมพยานหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ ในชั้นการตรวจสถานที่เกิดเหตุ
ที่ ส่ ง ผลกระทบท าให้ ค ดี ไ ม่ เ ป็ นธรรม เช่ น ค าพิ พ ากษาคดี แ ดงที่ อ.3819/2550 คดี ฆ าตกรรมนายห้ า งทอง
ธรรมวัฒนะ ที่ ไม่มีการรวบรวมพยานหลักฐานอย่างครบถ้วนในการตรวจสถานที่ เกิ ดเหตุ ทาให้ตอ้ งรวบรวม
พยานหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ถึงสามครั้งโดยมีความเห็นต่างกันออกไป จนมีผลให้พยานหลักฐานที่โจทก์นาสื บ
นั้นไม่สามารถทาให้ศาลเชื่อโดยปราศจากข้อสงสัยว่าจาเลยได้กระทาความผิดจริ ง ศาลจึงไม่สามารถลงโทษจาเลย
ในความผิ ด ตามฟ้ อ งได้ หรื อ คดี ใ นต่ า งประเทศ เช่ น The People of the State of California v. Orenthal James
Simpson (O.J. Simpson Case) โดยทนายความของจาเลยแสดงให้เห็นถึงการที่เจ้าหน้าที่เก็บหลักฐานที่ไม่ถูกต้อง
ตามหลัก โดยมีภาพเจ้าหน้าที่เก็บหลักฐานโดยไม่ได้ใส่ ถุงมือ ภาพหลักฐานที่ถูกบรรจุลงในถุงโดยไม่ได้ปิดฝา
ซึ่ งอาจทาให้ผลตรวจผิดพลาดและง่ายต่อการสับเปลี่ยน จึงเป็ นเหตุให้ศาลพิพากษาให้ โอ.เจ.ซิ มป์ สัน หลุดพ้น
จากข้อกล่าวหาในคดีฆาตกรรมดังกล่าว จากกรณี คดีตวั อย่างข้างต้นแสดงถึงการสูญเสี ยคุณค่าของพยานหลักฐาน
จากกระบวนการตรวจสถานที่เกิดเหตุ
กฎหมายไทยได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา เพื่อให้กระบวนการได้มา
ซึ่ งพยานหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ในคดีอาญา มีประสิ ทธิ ภาพมากขึ้นโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา(ฉบับที่ 28) พ.ศ.2551 ได้บัญญัติมาตรการทางกฎหมายเกี่ ยวกับกระบวนการ
พิสูจน์ขอ้ เท็จจริ งด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ ในชั้นสอบสวนในมาตรา 131/1 และในการตรวจพิสูจน์บุคคลได้
กาหนดไว้ในมาตรา 131/1 วรรคสอง และเมื่ อพิจารณาประกอบกับระเบี ยบการตารวจเกี่ ยวกับคดี ลักษณะ 2
การสื บสวนสอบสวน บทที่ 2 การสื บสวนและตรวจสถานที่เกิดเหตุ และระเบียบการตารวจเกี่ยวกับคดี ลักษณะที่ 8
ว่าด้วยการสอบสวน บทที่ 2 เรื่ องอานาจการสอบสวน และคาสั่งสานักงานพิสูจน์หลักฐานตารวจที่เกี่ยวข้องแล้ว
จะเห็นได้วา่ ยังคงมีปัญหาในทางปฏิบตั ิในการรวบรวมพยานหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ ในการตรวจสถานที่ เกิ ด
เหตุของเจ้าหน้าที่ ตารวจในไทย ดังนั้น เพื่อศึ กษาถึ งสภาพปั ญหาทางกฎหมายและทางปฏิ บัติ จึ งต้องศึ กษา
เปรี ยบเที ยบกฎหมายไทยกับกฎหมายต่างประเทศ ในด้านบทบัญญัติแห่ งกฎหมาย แนวคิด นิ ติวิธีต่าง ๆ และ
นาเสนอแนวทางพัฒนามาตรการอย่างเป็ นรู ปธรรม ทั้งในส่ วนการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายหรื อมาตรการอื่น ๆ
ที่เหมาะสมและมีประสิ ทธิภาพกับประเทศไทย

2. วัตถุประสงค์ ของการศึกษา
(1) เพื่อศึกษาความเป็ นมา แนวคิด ทฤษฎี รวมถึงหลักกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับมาตรการทางกฎหมายใน
การรวบรวมพยานหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ และความสาคัญของการรวบรวมพยานหลักฐานในชั้นการตรวจ
สถานที่เกิดเหตุ ตามกฎหมายไทย กฎหมายต่างประเทศ และผลงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
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(2) เพื่อศึกษาปั ญหากฎหมายไทยเปรี ยบเทียบกับกฎหมายต่างประเทศเกี่ยวกับมาตรการทางกฎหมาย
ในการรวบรวมพยานหลักฐานทางวิทยาศาสตร์
(3) เพื่อวิเคราะห์และเสนอแนวทางพัฒนามาตรการทางกฎหมายในการรวบรวมพยานหลักฐานทาง
วิทยาศาสตร์ ทั้งในส่วนการการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง และเพื่อแก้ไขปั ญหาในทางปฏิบตั ิ
ซึ่งสามารถนาไปใช้ปฏิบตั ิได้จริ งและเหมาะสมกับประเทศไทย

3. ขอบเขตของการศึกษา
ศึ กษาถึ งเรื่ องมาตรการทางกฎหมายในการรวบรวมพยานหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ ตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาโดยมุ่งศึกษาประเด็นการตรวจเก็บพยานหลักฐานทางนิติวทิ ยาศาสตร์จากร่ างกาย
ของผูต้ อ้ งหา ผูเ้ สี ยหาย และผูท้ ี่ เกี่ยวข้อง ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 131/1 วรรคสอง
โดยศึ กษาวิเคราะห์หลักกฎหมายที่เกี่ ยวข้องจากประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา เปรี ยบเที ยบกับหลัก
กฎหมายของต่างประเทศ เพื่อเสนอแนะมาตรการที่เหมาะสมในการใช้เป็ นแนวทางแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

4. วิธีการดาเนินการศึกษา
การศึ ก ษาครั้ งนี้ ใช้วิธี ก ารวิจัย เอกสาร (Documentary Research) โดยศึ กษาด้วยวิธีการค้นคว้าและ
รวบรวมจากหนังสื อตาราทางวิชาการ เอกสารทางวิชาการ วิทยานิ พนธ์ งานวิจยั บทความ วารสารทางกฎหมาย
และเอกสารอื่น ๆ ตลอดจนศึกษาเปรี ยบเทียบกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้องในเรื่ องดังกล่าว ได้แก่ กฎหมายของ
ประเทศอังกฤษ ประเทศสหรัฐอเมริ กา และเครื อรัฐออสเตรเลีย โดยนามาวิเคราะห์เปรี ยบเทียบกับหลักกฎหมาย
ไทยเพื่อหาแนวทางแก้ไขปั ญหาที่เหมาะสมกับลักษณะของการวิจยั แต่ละประเภท หรื อตามแต่ละสาขาที่เกี่ยวข้อง

5. ผลการวิจัย
จากการศึ ก ษาแนวความคิ ด ทฤษฎี และหลัก การเกี่ ย วกับ มาตรการทางกฎหมายในการรวบรวม
พยานหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ หลักกฎหมายเกี่ ยวข้อง ตลอดจนแนวความเห็นและคาพิพากษาของศาลพบว่า
พยานหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ เป็ นพยานหลักฐานที่มีความน่าเชื่อถือและมีน้ าหนักหรื อคุณค่าในเชิงพิสูจน์มาก
ชนิ ด หนึ่ ง ทั้ง พยานหลัก ฐานทางวิ ท ยาศาสตร์ น้ ัน เป็ นพยานหลัก ฐานที่ มี ค วามแน่ น อน ยากแก่ ก ารแก้ไ ข
เปลี่ยนแปลงแม้จะล่วงเลยเวลายาวนานเท่าใดก็ตาม โดยมาตรการทางกฎหมายในการรวบรวมพยานหลักฐานทาง
วิทยาศาสตร์ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มีประเด็นที่ได้ทาการศึกษา ดังนี้
1. ปั ญ หาการใช้ดุ ล พิ นิ จ ของเจ้าหน้าที่ ต ารวจในการรวบรวมพยานหลักฐานทางนิ ติ วิท ยาศาสตร์
บทบัญญัติมาตรา 131 เป็ นบทบัญญัติที่บญ
ั ญัติให้การรวบรวมพยานหลักฐานเป็ นดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ตารวจที่
จะรวบรวมหรื อ ไม่ร วบรวมพยานหลัก ฐานใดเข้า มาในส านวนการสอบสวนก็ ไ ด้ เช่ น เดี ย วกับ ดุ ล พิ นิจของ
เจ้าหน้าที่ตารวจในการมีอานาจให้ตรวจพยานหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ ชิ้นใดหรื อไม่ก็ได้ตามมาตรา 131/1 ซึ่ ง
เมื่อพิจารณาบทบัญญัติท้ งั สองมาตราประกอบกันแล้ว จึงเป็ นกรณี ที่กฎหมายให้อานาจเจ้าหน้าที่ตารวจในการใช้
ดุลพินิจในการรวบรวมพยานหลักฐานไว้อย่างกว้าง ๆ เท่านั้น
อีกทั้ง เมื่อพิจารณาประกอบกับระเบียบการตารวจเกี่ ยวกับคดี ระเบี ยบการตารวจเกี่ ยวกับคดี ซึ่ งเป็ น
ระเบี ยบการตารวจในการสอบสวนคดี ของเจ้าหน้าที่ ตารวจ มี ส่วนที่ เกี่ ยวข้องกับอานาจเจ้าหน้าที่ ตารวจใน
การรวบรวมพยานหลักฐานและตรวจพิสูจน์บุคคล ปรากฏอยู่ใน ระเบี ยบการตารวจเกี่ ยวกับคดี ลักษณะที่ 8
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ว่าด้วยการสอบสวน บทที่ 2 เรื่ องอานาจการสอบสวน ข้อ 207, ข้อ 20, ข้อ 225 โดยเฉพาะ ข้อ 225(1) ที่ กาหนด
เรื่ องการตรวจพิสูจน์บุคคล
แม้ว่าประมวลระเบี ยบการต ารวจเกี่ ย วกับคดี จ ะได้ก าหนดแนวทางในการรวบรวมพยานวัต ถุ ข อง
เจ้าหน้าที่ตารวจ หากแต่ระเบียบดังกล่าวเป็ นเพียงแนวทางและคู่มือในการปฏิบตั ิงานเท่านั้น ยังไม่มีมาตรการหรื อ
สภาพบังคับในทางกฎหมายที่ชดั เจน ซึ่ งเจ้าหน้าที่ตารวจมีดุลพินิจในการตรวจตัวผูเ้ สี ยหาย หรื อตรวจผูต้ อ้ งหาก็
ได้ ซึ่งอาจทาให้เจ้าหน้าที่ตารวจใช้ดุลพินิจที่ขาดความละเอียดรอบคอบได้ อาจทาให้ผตู ้ อ้ งหาและผูเ้ สี ยหายไม่ได้
รับความเป็ นธรรม เนื่องจากการใช้ดุลพินิจรวบรวมพยานหลักฐานของพนักงานสอบสวนเพียงฝ่ ายเดียวในบางคดี
อาจเกิ ดการใช้ดุลพินิจผิดพลาดทาให้สานวนการสอบสวนมี พยานหลักฐานน้อย หรื อไม่เพียงพอที่ จะพิสูจน์
ความผิดหรื อความบริ สุทธิ์ของบุคคลใดได้
การรวบรวมพยานหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ในการตรวจพิสูจน์บุคคลตามมาตรา 131/1 วรรคสอง ที่เปิ ด
โอกาสให้เจ้าพนักงานตารวจใช้ดุลพินิจในการรวบรวมพยานหลักฐานในการตรวจพิสูจน์คือ การตรวจพิสูจน์
ตัว อย่า งเลื อด เนื้ อ เยื่อ ผิ ว หนัง เส้น ผม หรื อ ขน น้ า ลาย ปั ส สาวะ อุ จ จาระ สารคัด หลัง่ สารพัน ธุ กรรม หรื อ
ส่ วนประกอบของร่ างกายจากผูต้ อ้ งหา ผูเ้ สี ยหาย หรื อบุคคลที่เกี่ยวข้อง ซึ่ งเป็ นการให้ดุลพินิจพนักงานสอบสวน
ในการพิจารณาถึงพยานหลักฐานเพียงพอต่อการพิสูจน์ความผิดหรื อความบริ สุทธิ์ของผูต้ อ้ งหาและผูเ้ สี ยหาย และ
จากการศึ กษากฎหมายต่างประเทศ ทาให้ทราบว่ากฎหมายของประเทศไทยมิได้มีการกาหนดการตรวจพิสูจน์
บุคคลไว้อย่างละเอียดดังเช่นกฎหมายต่างประเทศ
กฎหมายของประเทศอังกฤษ มีการแยกประเภทของการตรวจหรื อการเก็บตัวอย่างจากร่ างกายมนุษย์ไว้
2 ประเภท ตามมาตรา 65 ของ พระราชบัญญัติตารวจและพยานหลักฐานในคดีอาญา ค.ศ. 1984 (The Police and
Criminal Evidence Act 1984) ได้แก่ การตรวจที่ เป็ นการล่วงล้ าเข้าไปในสิ ทธิ ทางร่ างกายของบุ คคล (Intimate
Sample) และ การตรวจร่ างกายที่ไม่มีการล่วงล้ าเข้าไปในสิ ทธิ ทางร่ างกายหรื อเป็ นการล่วงล้ าเพียงเล็กน้อย (Non
intimate Sample) เช่ น เดี ย วกัน กับ กฎหมายของประเทศออสเตรเลี ย รั ฐ Queensland มี การแยกประเภทของ
การตรวจหรื อการเก็บตัวอย่างจากร่ างกายมนุ ษย์ไว้ 2 ประเภทคือ Intimate Sample และ Non- Intimate Sample
มีการให้ความหมายตามที่กาหนดไว้ใน Police Powers and Responsibilities Act 2000 ได้บญ
ั ญัติถึงวิธีการทางนิติ
วิท ยาศาสตร์ ไว้ใ น Chapter 17 วิธีการทางนิ ติ วิท ยาศาสตร์ (Chapter 17 Forensic procedures) ไว้โ ดยละเอี ยด
อี ก ทั้ง กฎหมายของประเทศสหรั ฐ อเมริ ก า ในการแสวงหาพยานหลัก ฐานทางวิ ท ยาศาสตร์ ข องประเทศ
สหรั ฐอเมริ กานั้นจะแทรกตัวอยู่ในบทบัญญัติเรื่ องการค้น ซึ่ งกฎหมายได้กาหนดหลักในเรื่ องดังกล่าวไว้ใน
รัฐธรรมนูญฉบับแก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 4 (The Fourth Amendment) อีกทั้งยังมีแนวทางคาพิพากษาฎีกาที่วางหลักไว้
ซึ่งการตรวจพิสูจน์บุคลไว้หลายฎีกาด้วยกัน
ดังนี้ เมื่อพิจารณาเทียบกับกฎหมายต่างประเทศ ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา
131/1 มีเนื้ อหาไม่คลอบคลุมหรื อไม่ทนั ต่อพัฒนาการของอาชญากรรมและพัฒนาการของเทคโนโลยีท างนิ ติ
วิท ยาศาสตร์ ซึ่ ง ได้ก าหนดให้อ านาจพนัก งานสอบสวนไว้อ ย่า งกว้า ง ๆ ในการใช้ดุ ล พิ นิ จ ในการรวบรวม
พยานหลักฐาน โดยไม่มีแนวทางการบังคับใช้กฎหมายอย่างชัดเจน อาจทาให้เจ้าพนักงานตารวจใช้ดุลพินิจใน
การรวบรวมได้ไม่ครบถ้วน ซึ่งอาจเป็ นผลให้พยานหลักฐานที่มีความสาคัญในการพิจารณาคดีเกิดความเสี ยหาย
2. ปั ญหาเกี่ยวกับขั้นตอนการตรวจสถานที่เกิดเหตุของเจ้าหน้าที่ตารวจในประเทศไทย เจ้าหน้าที่ตารวจ
มีหน้าที่ ในการใช้ดุลพินิจในการรวบรวมพยานหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ ตามมาตรา131/1 วรรคแรก ซึ่ งมิได้มี
การก าหนดขั้น ตอนในการรวบรวมพยานหลัก ฐานทางวิท ยาศาสตร์ ใ นการตรวจสถานที่ เ กิ ด เหตุ ไ ว้ อี ก ทั้ง
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ยังไม่ปรากฏบทบัญญัติเกี่ยวกับการตรวจและรักษาสถานที่เกิดเหตุในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาแต่
อย่างใด มีเพียงกาหนดอยูใ่ นระเบียบการตารวจเกี่ยวกับคดี และคาสั่งสานักงานพิสูจน์หลักฐานตารวจที่เกี่ยวข้อง
หากแต่ไม่มีการกาหนดขั้นตอนในการเข้าตรวจสถานที่เกิดเหตุ ว่าต้องทาเมื่อใด เวลาใด และมีข้ นั ตอนอย่างไรบ้าง
ซึ่ งตามระเบี ยบของสานักงานตารวจ กาหนดให้ข้ ึนอยู่กับดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ ตารวจในการขอให้เจ้าหน้าที่
ชานาญการตรวจสถานที่เกิดเหตุเข้าช่วยเหลือในการตรวจสถานที่เกิดเหตุเก็บพยานหลักฐาน และถ่ายภาพสถานที่
เกิดเหตุหรื อไม่ก็ได้
อี กทั้งตาม คาสั่งสานักงานพิสูจน์หลักฐานตารวจที่ 548/2561 ลงวันที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2561 เรื่ อง
แนวทางปฏิบตั ิเกี่ยวกับการตรวจสถานที่เกิดเหตุ กาหนดให้ปฏิบตั ิโดยไม่ชกั ช้า มิได้บอกว่าต้องทาเมื่อใด ซึ่ งอาจ
ทาให้เกิดความล่าช้าในการปฏิบตั ิงานของเจ้าหน้าที่ตารวจได้
หากแต่ท้ งั ระเบียบการตารวจเกี่ยวกับคดีและคาสัง่ สานักงานพิสูจน์หลักฐานตารวจ เป็ นเพียงแนวทาง
และคู่มือในการปฏิบตั ิงานเท่านั้น ยังไม่มีมาตรการหรื อสภาพบังคับในทางกฎหมายที่ชดั เจน โดยที่ตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาหรื อตามกฎหมายลาดับรองอื่นๆ มิได้มีการบัญญัติเรื่ องนี้ไว้โดยเฉพาะ
จากการศึกษากฎหมายต่างประเทศ ทาให้ทราบว่าในเรื่ องการตรวจสถานที่เกิดเหตุ ประเทศออสเตรเลีย
ได้มีการกาหนดไว้เป็ นกฎหมาย ซึ่ งเป็ นระดับพระราชบัญญัติเกี่ยวกับอานาจและหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตารวจ คือ
Police Powers and Responsibilities Act 2000 โดยมี ก ารก าหนดอ านาจและหน้ า ที่ ข องเจ้ า หน้ า ที่ ต ารวจใน
การรวบรวมพยานหลักฐานในการตรวจสถานที่เกิดเหตุดว้ ย ซึ่ งบัญญัติอยูใ่ น Chapter 7 ว่าด้วย หมายค้น, การให้
ได้มาซึ่งเอกสาร, การเข้าถึงภาพถ่ายดิจิทลั และข้อมูลอื่นๆ, สถานที่เกิดเหตุ (Chapter 7 Search warrants, obtaining
documents, accessing registered digital photos and other information, and crime scenes) หมวด 3 สถานที่เกิดเหตุ
(Part 3 Crime scenes) ตั้งแต่มาตรา 163A ถึงมาตรา 179 โดยมีเนื้ อหาบทบัญญัติกฎหมายคลอบคลุม ทั้งคานิ ยาม
ของสถานที่ เกิ ดเหตุ การกาหนดสถานที่ ให้เป็ นที่ เกิ ดเหตุ การได้รับอนุ ญาตเข้าถึงสถานที่ เกิ ดเหตุ การเริ่ มต้น
กาหนดให้เป็ นสถานที่เกิดเหตุ ความรับผิดชอบหลังจากกาหนดสถานที่เกิดเหตุ การกาหนดขอบเขตของสถานที่
เกิดเหตุ ข้อจากัดในการที่จะเข้าไปในสถานที่เกิดเหตุ การเก็บรักษาพยานหลักฐานให้อยูใ่ นสภาพที่ดีและปลอดภัย
อานาจในการจัดการสถานที่ เกิ ดเหตุ อานาจกากับดู แลในสถานที่ เกิ ดเหตุ การใช้อานาจในที่ เกิ ดเหตุที่เป็ นที่
สาธารณะ
ดังนี้ เมื่อพิจารณาเที ยบกับกฎหมายต่างประเทศ ประเทศออสเตรเลียมีการกาหนดขั้นตอนการตรวจ
สถานที่ เกิ ดเหตุไว้โดยละเอียดในกฎหมายลาดับพระราชบัญญัติ ต่างจากกฎหมายไทยที่ มิได้มีการบัญญัติเป็ น
กฎหมาย มีเพียงเป็ นระเบี ยบการตารวจเกี่ ยวกับคดี และคาสั่งสานักงานพิสูจน์หลักฐานตารวจที่ 548/2561 เป็ น
เพียงการกาหนดแนวทางปฏิบตั ิ โดยเป็ นการเปิ ดโอกาสให้เจ้าหน้าที่ตารวจสามารถใช้ดุลพินิจได้อย่างเต็มที่ ใน
การปฏิบตั ิตามขั้นตอนการตรวจสถานที่เกิดเหตุที่กาหนดไว้อย่างกว้าง เช่นนี้จึงนามาสู่ความไม่เป็ นธรรมได้
3. ปั ญหาเกี่ยวกับบทบัญญัติแห่งกฎหมาย
3.1 การรวบรวมพยานหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ ให้เจ้าหน้าที่ ตารวจรวบรวมพยานหลักฐานทุ ก
ชนิ ดเท่าที่สามารถจะทาได้น้ นั ได้กาหนดไว้อย่างกว้าง ๆ ในการให้เป็ นดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ตารวจเพียงเท่านั้น
การที่ให้เจ้าหน้าที่ตารวจใช้ดุลพินิจเพียงอย่างเดียว โดยไม่มีการกาหนดขั้นตอนการปฏิบตั ิอย่างเคร่ งครัด จึงทาให้
เกิ ด ช่ อ งว่า งทางกฎหมาย ซึ่ ง อาจเป็ นประโยชน์ต่อ ฝ่ ายผูต้ อ้ งหาได้ กฎหมายมิ ไ ด้มี การก าหนดการรวบรวม
พยานหลักฐานจากการตรวจพิสูจน์บุคคล ไว้โดยละเอียดดังเช่นในกฎหมายต่างประเทศ ที่มีการบัญญัติกฎหมาย
ในระดับพระราชบัญญัติ ที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องโดยละเอียด เช่น กฎหมายประเทศอังกฤษได้มีการกาหนดหลักเกณฑ์
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ในการตรวจพิสูจน์บุคคลไว้อย่างละเอียด ในพระราชบัญญัติตารวจและพยานหลักฐานในคดี อาญา ค.ศ. 1984
(The Police and Criminal Evidence Act 1984) และกฎหมายประเทศออสเตรเลี ย รั ฐ Queensland มี กฎหมายที่
เกี่ยวข้อง คือ Police Powers and Responsibilities Act 2000
กฎหมายไทยมี เพียงการกาหนดไว้อย่างกว้าง ๆ เท่ านั้นตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
อาญา มาตรา 131/1 วรรคสอง อีกทั้งยังเป็ นการกาหนดให้รวบรวมเท่าที่จาเป็ นและสมควรแก่กรณี ซึ่งเป็ นการยาก
ในทางปฏิ บตั ิ แม้ว่าจะมีระเบี ยบการตารวจเกี่ ยวกับคดี กาหนดแนวทางปฏิ บตั ิของเจ้าหน้าที่ ตารวจไว้ แต่มิได้
กาหนดไว้อย่างละเอี ยดว่าเจ้าหน้าที่ ตารวจต้องรวบรวมพยานหลักฐานชนิ ดใดบ้าง อี กทั้งระเบี ยบการตารวจ
เกี่ยวกับคดีเป็ นเพียงระเบียบของเจ้าหน้าที่ตารวจเท่านั้น มิได้เป็ นกฎหมายที่มีผลบังคับใช้อย่างเคร่ งครัด เช่นนี้จึง
เป็ นปั ญหาในทางปฏิบตั ิอนั อาจก่อให้เกิดความไม่เป็ นธรรมได้
3.2 ประเด็นการตรวจสถานที่เกิ ดเหตุและการรักษาสถานที่ เกิ ดเหตุ ไม่มีบญ
ั ญัติไว้โดยเฉพาะใน
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา เมื่อไม่มีการกาหนดขั้นตอนในการเข้าตรวจสถานที่เกิดเหตุ ว่าต้องทา
เมื่อใด เวลาใด และมีข้ นั ตอนอย่างไรบ้าง แต่ให้เป็ นไปตามระเบียบของสานักงานตารวจแห่ งชาติน้ นั ขึ้นอยูก่ บั
ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ตารวจ ซึ่งอาจส่งผลเสี ยต่อรู ปคดี และตามคาสัง่ สานักงานพิสูจน์หลักฐานตารวจที่ 548/2561
นั้นมิได้มีการกาหนดไว้โดยละเอียดในแนวทางปฏิบตั ิ เพียงแต่กาหนดให้กระทาโดยไม่ชกั ช้า ซึ่ งอาจทาให้เกิ ด
ความล่าช้าแก่คดีได้ อีกทั้ง ทั้งระเบียบการตารวจเกี่ยวกับคดีและคาสั่งสานักงานพิสูจน์หลักฐานตารวจ มิได้เป็ น
กฎหมายที่มีผลบังคับใช้อย่างเคร่ งครัด
จากการศึ กษากฎหมายต่ างประเทศ ทาให้ทราบว่ากฎหมายของประเทศไทยมิ ได้มีบทบัญ ญัติ แ ห่ ง
กฎหมายกาหนดหลักการตรวจสถานที่เกิดเหตุและการรักษาสถานที่เกิดเหตุในกฎหมายฉบับหลักดังเช่น ประเทศ
ออสเตรเลี ย รั ฐ Queensland ซึ่ ง กฎหมายที่ เ กี่ ย วข้อ งคื อ Police Powers and Responsibilities Act 2000 ในเรื่ อ ง
เกี่ ยวกับถึ งอานาจและหน้าที่ ของเจ้าหน้าที่ ตารวจในการรวบรวมพยานหลักฐานในการตรวจสถานที่ เกิ ดเหตุ
ปรากฎใน Chapter 7 Part 3 Crime scenes ซึ่ งจะเห็นได้วา่ เป็ นหมวดที่บญ
ั ญัติโดยเฉพาะการตรวจสถานที่เกิดเหตุ
รวมถึงมีหลักในการรักษาสถานที่เกิดเหตุไว้โดยละเอียด

6. ข้ อเสนอแนะ
จากการศึ ก ษาเกี่ ย วกับมาตรการทางกฎหมายในการรวบรวมพยานหลัก ฐานทางวิทยาศาสตร์ ตาม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ด้วยการนากรอบแนวคิ ดทฤษฎี หลักการรั บฟั งพยานหลักฐานทาง
วิทยาศาสตร์ รวมถึงหลักแนวคิดเรื่ องการสอบสวน การรวบรวมพยานหลักฐาน การตรวจสถานที่เกิ ดเหตุ และ
การวิเคราะห์เปรี ยบเทียบกับกฎหมายต่างประเทศ
ผูว้ จิ ยั จึงเห็นควรให้แก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติในกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ดังนี้
1. ควรแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 131/1 เกี่ ยวกับการกาหนดการ
รวบรวมพยานหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ วา่ ต้องรวบรวมพยานหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ ชนิ ดใดบ้างโดยละเอียด
จากเดิ มที่ มีบัญญัติไว้อย่างกว้างๆไว้ในระเบี ยบการตารวจเกี่ ยวกับคดี ลักษณะ 2 การสื บสวนสอบสวน และ
ระเบียบการตารวจเกี่ยวกับคดี ลักษณะที่ 8 ว่าด้วยการสอบสวน ทั้งนี้ ในเรื่ องการกาหนดรายละเอียดว่าเจ้าหน้าที่
ตารวจต้องรวบรวมพยานหลักฐานใดบ้าง เพื่อให้เกิดความเป็ นธรรมแก่คดี ให้เกิดมาตรฐานและถูกต้องตามหลัก
สากล เห็ น ควรให้มี ก ารก าหนดไว้โ ดยละเอี ย ดโดยบัญ ญัติ เ ป็ นกฎกระทรวง โดยให้อ านาจในการบัญ ญัติ
กฎกระทรวงไว้ตามมาตรา 131/1
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โดยเพิ่มข้อความเป็ นวรรคเพิ่มจากมาตรา 131/1 โดยเพิ่มเป็ นมาตรา 131/1 วรรคสาม ดังนี้
“เพื่อประโยชน์ในการรวบรวมพยานหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ ในการตรวจสถานที่เกิดเหตุ เจ้าหน้าที่
ตารวจที่เกี่ยวข้องมีอานาจรวบรวมพยานหลักฐานที่ใช้ในการตรวจพิสูจน์บุคคลโดยละเอียด ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์
และวิธีการที่กาหนดในกฎกระทรวง”
2. ควรแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 131/1 ในการกาหนดขั้นตอนใน
การเข้าตรวจสถานที่ เกิ ดเหตุ ว่าต้องทาเมื่อใด เวลาใด และมีข้ นั ตอนอย่างไรบ้าง จากเดิ มที่ มีเพียงระเบี ยบของ
สานักงานตารวจ และตามคาสั่งสานักงานพิสูจน์หลักฐานตารวจที่ 548/2561 ที่มิได้กาหนดไว้โดยละเอียดและมี
ไม่ผลทางกฎหมายในทางปฏิบตั ิ เป็ นเพียงแนวทางปฏิบตั ิของตารวจเพียงเท่านั้น ทั้งในเรื่ องขั้นตอน ระยะเวลาใน
การตรวจสถานที่เกิดเหตุ และการรักษาสถานที่เกิดเหตุ เพื่อให้เกิดมาตรฐานและถูกต้องตามหลักสากล เห็นควร
ให้มีการกาหนดไว้โดยละเอียดโดยบัญญัติเป็ นกฎกระทรวง โดยมีการให้อานาจในการบัญญัติกฎกระทรวงไว้ตาม
มาตรา 131/1
โดยเพิ่มข้อความเป็ นวรรคเพิ่มจากมาตรา 131/1 โดยเพิ่มเป็ นมาตรา 131/1 วรรคสี่ ดังนี้
“ขั้นตอนในการตรวจสถานที่ เกิ ดเหตุตามวรรคสาม เจ้าหน้าที่ ตารวจที่ เกี่ ยวข้องมีหน้าต้องปฏิ บตั ิให้
ถูกต้องตามขั้นตอน ทั้งนี้ ให้เป็ นไปตาม หลักการ วิธีการ ขั้นตอน ระยะเวลา ในการตรวจสถานที่เกิ ดเหตุ และ
มาตรการรักษาสถานที่เกิดเหตุ ที่กาหนดในกฎกระทรวง”
3. ควรมีการบัญญัติรายละเอียดเกี่ยวกับการกาหนดพยานหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ ที่ตอ้ งเก็บรวมรวม
ในการตรวจสถานที่เกิดเหตุ เพื่อใช้ในการตรวจพิสูจน์บุคคล และการกาหนดหลักการ วิธีการ ขั้นตอน ระยะเวลา
ในการตรวจสถานที่เกิดเหตุ และการรักษาสถานที่เกิดเหตุเป็ นกฎกระทรวง เนื่องจากการวิเคราะห์ประเด็นที่หนึ่ ง
และประเด็นที่สองมาข้างต้น ทาให้เห็นว่ามีปัญหาเกี่ยวกับบทบัญญัติแห่งกฎหมายทั้งสองประเด็นปั ญหา ซึ่ งเป็ น
บทบัญ ญัติ แ ห่ ง กฎหมายตามประมวลกฎหมายวิ ธี พิ จ ารณาความอาญา เมื่ อ บทบัญ ญัติ แ ห่ ง กฎหมายใน
การกาหนดการรวบรวมพยานหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ ในชั้นการตรวจสถานที่เกิดเหตุ ตามมาตรา 131/1 มิได้มี
การกาหนดไว้โดยละเอียด อีกทั้งตามระเบียบการตารวจเกี่ยวกับคดี และคาสัง่ สานักงานพิสูจน์หลักฐานตารวจนั้น
มิได้มีฐานะเป็ นบทบัญญัติแห่งกฎหมาย เช่นนี้ จึงควรมีการวางหลักกฎหมายโดยกาหนดบทบัญญัติแห่งกฎหมาย
เป็ นกฎหมายลาดับหลัก หรื อกฎหมายลาดับรอง เพื่อให้เกิดผลในทางปฏิบตั ิ โดยมีผลเป็ นกฎหมาย จะทาให้วิธี
ปฏิบตั ิของเจ้าหน้าที่ตารวจที่มีปัญหา โดยเฉพาะการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ตารวจที่มีการกาหนดไว้อย่างกว้าง ๆ
ให้เป็ นกรอบในการปฏิบตั ิงานของเจ้าหน้าที่ตารวจในการปฏิบตั ิงานจริ งให้เป็ นไปตามกฎหมายที่ควบคุม เพื่อให้
เกิดความเป็ นธรรมแก่คู่ความและการพิจารณาคดี ทั้งนี้ ในประเด็นว่าเจ้าหน้าที่ตารวจต้องรวบรวมพยานหลักฐาน
ทางวิทยาศาสตร์ ในการตรวจพิสูจน์บุคคลใดบ้าง และในการตรวจสถานที่ เกิ ดเหตุ ต้องมี ข้ นั ตอน ระยะเวลา
การรักษาสถานที่เกิดเหตุอย่างไร เพื่อให้เกิดมาตรฐานและถูกต้องตามหลักสากล เห็นควรให้มีการกาหนดไว้โดย
ละเอียดโดยบัญญัติเป็ นกฎกระทรวง 2 ฉบับ ได้แก่
“กฎกระทรวงกาหนดพยานหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ ที่ตอ้ งเก็บรวมรวมในการตรวจสถานที่เกิดเหตุ
เพื่อใช้ในการตรวจพิสูจน์บุคคล พ.ศ. ....” และ
“กฎกระทรวงกาหนดหลักการ วิธีการ ขั้นตอน ระยะเวลา ในการตรวจสถานที่เกิดเหตุ และการรักษา
สถานที่เกิดเหตุ พ.ศ. ....”
ดังนี้ จากการที่ ได้ศึกษามาตรการทางกฎหมายในการรวบรวมพยานหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ ตาม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา เห็นว่าแสวงหาพยานหลักฐานจากการตรวจพิสูจน์บุคคลโดยวิธีการทาง
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วิทยาศาสตร์ และการตรวจสถานที่เกิดเหตุ เป็ นเรื่ องที่สาคัญ เนื่ องจากกระบวนการยุติธรรมได้ยอมรับคุณค่าของ
พยานหลักฐานทางนิ ติวิทยาศาสตร์ ทั้งในด้านน้ าหนักมัน่ คงน่าเชื่อถือและความแน่นอนไม่ผนั แปรในการพิสูจน์
ความจริ ง และสถานที่เกิดเหตุเป็ นจุดเริ่ มต้นของการสื บสวนสอบสวนซึ่ งเป็ นขั้นตอนที่ สาคัญของกระบวนการ
ยุติธรรม ซึ่งจากการศึกษากฎหมายทั้งของต่างประเทศและของไทย เห็นว่ากฎหมายไทยควรมีการแก้ไขให้เป็ นไป
ตามหลักสากล ครอบคลุม ถึงวิธีการดาเนิ นการในปฏิ บตั ิ ควรมีการกาหนดไว้เป็ นกฎหมายโดยละเอียด ดังเช่น
กฎหมายต่างประเทศ
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เจ้าหน้าที่รัฐของตนได้กระทาลงได้ในการปฏิบตั ิตามหน้าที่อย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่รัฐผูป้ ฏิบตั ิหน้าที่จะต้องรับผิด
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เอากับเจ้าหน้าที่รัฐผูก้ ระทาละเมิดในการออกคาสั่งเรี ยกให้เจ้าหน้าที่รัฐผูก้ ระทาละเมิดชดใช้ค่าสิ นไหม ทดแทน
ตามมาตรา 12 แห่ งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่รัฐ พ.ศ. 2539 คาสั่งดังกล่าวคือเป็ นคาสัง่
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สามารถใช้มาตรการบังคับทางปกครองโดยการยึด อายัด ขายทอดตลาดทรัพย์สินได้หากปรากฏว่าเจ้าหน้าที่รัฐ
ผูน้ ้ นั มิได้ปฏิบตั ิตามคาสัง่ ทางปกครองดังกล่าวตามที่บญั ญัติไว้ในมาตรา 57 แห่งพระราชบัญญัติวธิ ีปฏิบตั ิราชการ
ทางปกครอง พ.ศ. 2539 ในระบบกฎหมายฝรั่งเศสพบว่ากฎหมายได้ให้อานาจฝ่ ายปกครองในการบังคับตามสิ ทธิ
เรี ยกร้องต่อบุคคลทัว่ ไปได้เอง ทั้งการใช้สิทธิ เรี ยกร้องให้ชาระหนี้ ภาษีอากรหนี้ ที่เกิดจากการใช้ประโยชน์ของ
สาธารณะสมบัติของแผ่นดิน และหนี้ ทวั่ ไปซึ่ งหนี้ทวั่ ไปนี้นิติบุคคลมหาชนมีอานาจออกคาสัง่ ให้ชาระเงินได้ไม่
ว่าจะเป็ นหนี้ ตามสัญญาหนี้ ละเมิ ดหรื อหนี้ ที่กฎหมายบัญญัติไว้ เช่ น ค่าธรรมเนี ยม ค่าปรั บทางปกครอง ดังนั้น
หน่วยงานของรัฐจึงมีอานาจออกคาสัง่ เรี ยกให้ชาระเงินได้ทนั ทีโดยไม่ตอ้ งขอศาลออกหมายบังคับคดีอีก และหาก
ผูไ้ ด้รับคาสัง่ ไม่ปฏิบตั ิตามคาเตือนที่เจ้าหน้าที่รัฐแจ้งไปก็จะเริ่ มกระบวนการบังคับชาระหนี้ต่อไป
คาสาคัญ: เจ้าหน้าที่รัฐ ละเมิด ค่าสิ นไหมทดแทน
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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. บทนา
พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิ ดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 เป็ นกฎหมายที่ มีวตั ถุประสงค์เ พื่อ
คุม้ ครองเจ้าหน้าที่รัฐผูซ้ ่ ึ งทาละเมิดในการปฏิบตั ิหน้าที่ ใดๆ พระราชบัญญัติดงั กล่าวได้กาหนดมาตรการอันเป็ น
การคุม้ ครองเจ้าหน้าที่รัฐผูซ้ ่ ึ งทาละเมิดในการปฏิบตั ิหน้าที่ไว้ ไม่วา่ จะเป็ นการคุม้ ครองในทางสบัญญัติ มาตรา 5
กรณี เจ้าหน้าที่รัฐทาละเมิดในการปฏิบตั ิหน้าที่ น้ นั ผูเ้ สี ยหายจากการละเมิดจะไม่สามารถฟ้องคดีเจ้าหน้าที่รัฐต่อ
ศาลเพื่อเรี ยกให้รับผิดชดใช้ค่าสิ นไหมทดแทนได้ แต่จะต้องฟ้องหน่วยงานของรัฐที่ เจ้าหน้าที่รัฐผูน้ ้ นั สังกัดอยู่
หรื อกระทรวงการคลังสาหรับกรณี ที่เจ้าหน้าที่รัฐไม่ได้สงั กัดหน่วยงานใด อีกทั้งการให้ความคุม้ ครองในทางสาร
บัญญัติ กล่าวคื อ หากการละเมิ ดของเจ้าหน้าที่ รัฐ ในการปฏิ บตั ิ หน้าที่ น้ นั ไม่ได้เป็ นการกระทาโดยจงใจหรื อ
ประมาทเลิ นเล่ออย่างร้ ายแรงแล้วเจ้าหน้าที่ รัฐ ผูน้ ้ ันไม่ตอ้ งรับผิดในค่าสิ นไหมทดแทนที่ จะต้องชดใช้ให้แก่
ผูเ้ สี ยหายโดยความรับผิดจะตกเป็ นของหน่วยงานของรัฐที่เจ้าหน้าที่รัฐผูน้ ้ นั สังกัด หรื อกระทรวงการคลังในกรณี
ที่ เจ้าหน้าที่ รัฐ ผูน้ ้ ันไม่สังกัดหน่ วยงานใด หรื อแม้การละเมิ ดนั้นเจ้าหน้าที่ รัฐ จะทาลงโดยจงใจหรื อประมาท
เลิ นเล่ออย่างร้ ายแรงก็ตาม เจ้าหน้าที่ รัฐ ก็อาจไม่จาต้องรั บผิดเต็มจานวนความเสี ยหายที่ เกิ ดขึ้ น โดยจานวน
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ความรับผิดของเจ้าหน้าที่รัฐจะต้องพิจารณาประกอบกับความร้ายแรงและความเป็ นธรรมในแต่ละกรณี และหาก
การละเมิดนั้นหน่วยงานของรัฐมีส่วนในความผิดด้วย กรณี น้ ีจะต้องหักส่วนแห่งความรับผิดอันเกิดจากหน่วยงาน
ของรัฐออกจากจานวนความรับผิดที่เจ้าหน้าที่รัฐผูน้ ้ นั จะต้องรับผิดเพื่อการละเมิดด้วย นอกจากนี้ พระราชบัญญัติ
ความรั บผิดทางละเมิ ดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 ยังกาหนดให้ไม่ตอ้ งนาหลักลูกหนี้ ร่วมซึ่ งเป็ นหลักที่ ว่ากรณี
การละเมิดเกิ ดจากการกระทาของเจ้าหน้าที่ รัฐหลายคน ผูเ้ สี ยหายอาจฟ้ องเจ้าหน้าที่ รัฐคนใดคนหนึ่ งให้ชดใช้
ค่าสิ นไหมทดแทนเต็มจานวนความเสี ยหายที่เกิดขึ้นได้ และเจ้าหน้าที่รัฐผูไ้ ด้ชดใช้ค่าสิ นไหมทดแทนไปแล้วก็
จะต้องไล่เบี้ยค่าสิ นไหมทดแทนที่ตนชาระ เกินส่วนของตนไปจากเจ้าหน้าที่รัฐผูท้ าละเมิดอื่นมาใช้กบั ความรับผิด
ทางละเมิ ดของเจ้าหน้าที่ รัฐ ตามพระราชบัญญัติน้ ี โดยความรั บผิดของเจ้าหน้าที่ รัฐ แต่ละคนจะมี สัดส่ วนตาม
ความผิดที่ เจ้าหน้าที่รัฐผูน้ ้ นั ได้ก่อขึ้นเท่านั้น ซึ่ งเหตุผลที่ตอ้ งตราพระราชบัญญัติฉบับนี้ เพื่อคุม้ ครองเจ้าหน้าที่รัฐ
ซึ่ งปฏิ บัติหน้าที่ จากการรั บผิดชดใช้ค่า สิ นไหมทดแทนเพื่อมู ลละเมิ ด ก็เพื่อให้เจ้าหน้าที่ รัฐ มี ความมัน่ ใจใน
การปฏิบตั ิหน้าที่ของตนมากยิ่งขึ้น เนื่ องจากในการปฏิบตั ิราชการเจ้าหน้าที่รัฐอาจมีความเสี่ ยงที่จะทาละเมิดต่อ
บุคคลอื่น หากเจ้าหน้าที่รัฐจะต้องชดใช้ค่าสิ นไหมทดแทนเต็มจานวน ความเสี ยหายที่เกิดขึ้นจากการปฏิบตั ิหน้าที่
ของตน อาจส่งผลให้เจ้าหน้าที่รัฐไม่กล้าใช้อานาจตามกฎหมายที่มีอยูข่ องตนในการปฏิบตั ิหน้าที่เนื่องจากเกรงว่า
ตนจะต้องรับผิดในความ เสี ยหายที่เกิดขึ้น เมื่อพิจารณามาตราดังกล่าวแล้วจึงเห็นได้วา่ ในการเรี ยกให้เจ้าหน้าที่รัฐ
ผูท้ าละเมิ ดชดใช้ ค่าสิ นไหมทดแทนตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิ ดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 นั้น
หน่วยงานของรัฐสามารถดาเนินการได้ดว้ ยการออกคาสัง่ เรี ยกให้เจ้าหน้าที่รัฐชาระเงิน ซึ่งคาสัง่ ดังกล่าวนั้นก็เป็ น
ที่ชดั เจนว่ามีสถานะเป็ นคาสัง่ ทางปกครองตามมาตรา 5 แห่ งพระราชบัญญัติ วิธีปฏิบตั ิราชการทางปกครอง พ.ศ.
2539 อย่างไรก็ดี สภาพการณ์ในปั จจุบนั นั้น ตามรายงานที่จดั ทาขึ้นโดยกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง แสดง
ให้เห็นสถิติวา่ จานวนความเสี ยหายที่ เกิดขึ้นจากการที่เจ้าหน้าที่รัฐทาละเมิดต่อหน่วยงานของรัฐนั้นมีจานวนที่สูง
แต่จานวนค่าสิ นไหม ทดแทนที่หน่วยงานของรัฐได้รับจากเจ้าหน้าที่รัฐเมื่อพิจารณาเปรี ยบเทียบเป็ นสัดส่ วนแล้ว
จะเห็น ว่าหน่วยงานของรัฐได้รับชาระค่าสิ นไหมทดแทนเป็ นสัดส่ วนที่นอ้ ย จากปั ญหาดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า
การเรี ยกให้เจ้าหน้าผูท้ าละเมิดต้องรับผิดตามมาตรา 12 แห่ งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่
พ.ศ. 2539 ยัง มี ข ้อ บกพร่ อ งและขาดประสิ ท ธิ ภ าพ จึ ง เห็ น สมควรศึ ก ษาวิ จัย ปั ญ หาดัง กล่ า วเพื่ อ เสนอแนะ
แนวทางแก้ไขปั ญหาต่อไป

2. วัตถุประสงค์
(1) เพื่อศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและมาตรการทางกฎหมายไทยและกฎหมายต่างประเทศเกี่ยวกับการเรี ยก
ให้เจ้าหน้าที่รัฐชดใช้ค่าสิ นไหมทดแทน
(2) เพื่อวิเคราะห์ปัญหาและเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปั ญหาการบังคับใช้มาตรการทางกฎหมายเพื่อ
เรี ยกให้เจ้าหน้าที่รัฐผูท้ าละเมิดชดใช้ค่าสิ นไหมทดแทน

3. วิเคราะห์ ปัญหามาตรการเกีย่ วกับการชดใช้ ค่าสิ นไหมทดแทนของเจ้ าหน้ าทีร่ ัฐผู้กระทาละเมิด
ผูว้ ิจยั ได้ศึกษาพบว่า ตามหลักแล้วหน่ วยงานของรัฐจาต้องชดใช้ค่าสิ นไหมทดแทนเพื่อการละเมิดที่
เจ้าหน้าที่รัฐได้กระทาในการปฏิบตั ิหน้าที่ แต่อย่างไรก็ตาม หากเจ้าหน้าที่รัฐกระทาการละเมิดด้วยความจงใจหรื อ
ประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงทาให้บุคคลภายนอกเสี ยหายหรื อหน่ วยงานของรัฐได้รับความเสี ยหาย หน่วยงาน
ของรัฐต้องรับผิดชดใช้ค่าสิ นไหมทดแทนเพื่อการละเมิดของเจ้าหน้าที่รัฐและให้หน่วยงานของรัฐมีสิทธิ เรี ยกให้
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เจ้าหน้าที่รัฐผูก้ ระทาละเมิดชดใช้ค่าสิ นไหมทดแทนดังกล่าวแก่หน่วยงานของรัฐได้ และกรณี ที่หน่วยงานของรัฐ
เสี ยหายให้หน่วยงานของรัฐออกคาสั่งเรี ยกให้เจ้าหน้าที่รัฐผูก้ ระทาละเมิดชดใช้ค่าสิ นไหมทดแทนแก่หน่วยงาน
ของรัฐ ตามมาตรา 12 แห่ งพระราชบัญญัติความรับผิด ทางละเมิดของเจ้าหน้าที่รัฐ พ.ศ. 2539 โดยสิ ทธิ เรี ยกให้
ชดใช้ค่าสิ นไหมทดแทนให้คานึ งถึงระดับความร้ายแรงแห่ งการกระทาและความเป็ นธรรมในแต่ละกรณี ซึ่งสิ ทธิ
ไล่เบี้ ยที่ หน่ วยงานของรั ฐจะมี สิทธิ ไล่เบี้ ยได้เฉพาะกรณี ก ารกระทาละเมิ ดนั้นเป็ นการกระท าโดยจงใจหรื อ
ประมาทเลิ นเล่ออย่างร้ ายแรงเท่านั้น ซึ่ งมี ลกั ษณะคล้ายกับหลักความรั บผิดทางละเมิ ด ของเจ้าหน้าที่ รัฐของ
สหรั ฐอเมริ กา อังกฤษ สาธารณรั ฐฝรั่ งเศสและสหพันธ์สาธารณรั ฐเยอรมนี ผูว้ ิจัยได้วิเคราะห์ ประเด็นปั ญหา
ดังกล่าว ดังนี้
1) ปั ญหาการฟ้องคดีลม้ ละลายจากหนี้ตามคาสัง่ ทางปกครอง
พระราชบัญญัติวิธีปฏิ บัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 ได้กาหนดวิธีการและขั้นตอน ในการใช้
มาตรการบังคับทางปกครองตามคาสั่งทางปกครองที่กาหนดให้ชาระเงินไว้ในมาตรา 57 กาหนดให้เจ้าหน้าที่รัฐ
น าวิธี ก ารยึด อายัด และการขายทอดตลาดทรั พย์สิ น ตามประมวลกฎหมายวิธี พิ จารณาความแพ่งมาใช้โดย
อนุ โ ลม ส าหรั บ การบัง คับ ทางปกครองตามค าสั่ ง ทางปกครองที่ ก าหนดให้ ช าระเงิ น นั้ นเป็ นการบัง คับ
ตาม เจตนารมณ์ของการออกคาสัง่ ทางปกครองซึ่ งมีลกั ษณะเป็ นการกาหนดให้ผรู ้ ับคาสัง่ ทางปกครอง ชาระเงิน
ต่างๆ นอกจากนี้ มาตรา 8 และมาตรา 10 แห่ งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่รัฐ พ.ศ. 2539
บัญญัติข้ ึ นมาเพื่อให้หน่ วยงานของรั ฐมี สิทธิ เรี ยกให้เจ้าหน้าที่ รัฐ ผูก้ ระทาละเมิ ดต้องรั บผิดชดใช้ค่าสิ นไหม
ทดแทนแก่หน่วยงานของรัฐในผลแห่ งละเมิดที่เจ้าหน้าที่รัฐ ผูน้ ้ นั ได้กระทาไปอันเนื่ องมาจากการปฏิบตั ิหน้าที่
และการที่ เจ้าหน้าที่รัฐได้กระทาละเมิดในการปฏิบตั ิหน้าที่ต่อหน่ วยงานของรัฐโดยจงใจหรื อประมาทเลินเล่อ
อย่างร้ายแรง หน่วยงานของรัฐที่ เสี ยหายมีสิทธิ เรี ยกให้เจ้าหน้าที่รัฐผูน้ ้ นั รับผิดชดใช้ค่าสิ นไหมทดแทนได้ตาม
มาตรา 12 แห่ ง พระราชบัญ ญัติ ดัง กล่ า ว โดยไม่ ต ้อ งฟ้ อ งคดี ต่อ ศาลแต่ อ ย่า งใด อย่า งไรก็ ต ามระเบี ย บส านัก
นายกรัฐมนตรี วา่ ด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบตั ิเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่รัฐ พ.ศ. 2539 ข้อ 27 นั้น
กาหนดว่า ตามหลักแล้วหน่วยงานของรัฐไม่สามารถฟ้องเจ้าหน้าที่รัฐผูก้ ระทาละเมิดให้เป็ นบุคคลล้มละลายได้
เว้นแต่เจ้าหน้าที่รัฐผูน้ ้ นั ไม่สามารถชาระหนี้ ได้อนั เกิดจากความประพฤติชวั่ อย่างร้ายแรง ดังนั้น หากหน่วยงาน
ของรัฐใช้มาตรการบังคับทางปกครองโดยวิธีการยึด อายัด และขายทอดตลาดทรัพย์ของเจ้าหน้าที่รัฐผูน้ ้ นั ไม่ได้
แล้วหน่ วยงานของรั ฐก็สามารถยื่นเรื่ องให้พนักงานอัยการดาเนิ นคดี ลม้ ละลายต่อ เจ้าหน้าที่ รัฐ ผูจ้ าต้องชดใช้
ค่าสิ นไหมทดแทนต่อหน่วยงานของรัฐได้ อย่างไรก็ตามเมื่อหน่วยงานของรัฐไม่สามารถใช้มาตรการบังคับทาง
ปกครองได้ และจะด าเนิ น คดี ล ้ม ละลายกับ เจ้า หน้ า ที่ รั ฐ ได้ห รื อไม่ น้ ั นจ าต้อ งพิ จ ารณา บทบัญ ญัติ ข อง
พระราชบัญญัติลม้ ละลาย พ.ศ. 2483 ก่อน อีกทั้งเมื่อพิจารณาจากบทบัญญัติมาตรา 7 มาตรา 9 และมาตรา 10 แห่ง
พระราชบัญญัติดงั กล่าว จะเห็นได้วา่ การจะฟ้องให้ลูกหนี้ ลม้ ละลายได้จะต้องปรากฏว่าลูกหนี้ น้ นั เป็ นผูม้ ีหนี้สิน
ล้นพ้นตัว
อย่างไรก็ตามแม้จะเข้าหลักเกณฑ์การดาเนิ นคดีลม้ ละลายได้ตามหลักกฎหมายล้มละลายแล้วก็ตามแต่
เนื่ องจากบทบัญญัติขอ้ 27 แห่ งระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี วา่ ด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบตั ิเกี่ยวกับความรับผิดทาง
ละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 กาหนดไว้วา่ หน่วยงานของรัฐสามารถดาเนินคดีลม้ ละลายต่อเจ้าหน้าที่รัฐซึ่ งไม่
สามารถช าระหนี้ ได้ จะต้อ งปรากฏว่า เจ้า หน้า ที่ รั ฐ ผู ้น้ ัน กระท าการอัน เป็ นการประพฤติ ชั่ว อย่า งร้ า ยแรง
จึงจาเป็ นต้องพิจารณาเกณฑ์การกระทาชัว่ อย่างร้ายแรงด้วย
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ตามหลักกฎหมายล้มละลายของสหรัฐอเมริ กา สาธารณรัฐฝรั่งเศสและสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ต่างก็
บัญญัติให้ลูกหนี้ ที่ไม่สามารถชาระหนี้ ได้หรื อประสบปั ญหาทางการเงิน สามารถยื่นคาร้องขอศาลเพื่อให้ศาลมี
คาสั่งเป็ นบุคคลล้มละลายได้ ผูว้ ิจยั เห็ นว่าการที่ กฎหมาย ล้มละลายของต่างประเทศมีการบัญญัติกฎหมายไว้
เช่นนี้ ทาให้เห็นเจตนารมณ์ของผูร้ ่ างกฎหมายว่าต้องการให้ลูกหนี้ แสดงความรับผิดชอบต่อเจ้าหนี้ ในการปฏิบตั ิ
การชาระหนี้ ซึ่งจะเป็ นผลดีต่อเจ้าหนี้และระบบเศรษฐกิจเนื่องจากหากลูกหนี้มีทรัพย์สินและชาระหนี้ต่อบรรดา
เจ้า หนี้ แล้ว ทั้ง ลู ก หนี้ และเจ้า หนี้ เองก็ ส ามารถประกอบอาชี พ หรื อ ธุ ร กิ จต่อ ไปได้ส่ ง ผลหมุ นเวียนต่อระบบ
เศรษฐกิจที่ดีต่อไป
2) วิเคราะห์ปัญหาการขอรับชาระหนี้จากหนี้ตามคาสัง่ ทางปกครอง
หน่ วยงานของรั ฐมี อานาจออกคาสั่งเรี ยกให้เจ้าหน้าที่ รัฐ ผูก้ ระทาละเมิ ดโดยประมาทเลิ นเล่ออย่า ง
ร้ายแรงชาระเงินค่าสิ นไหมทดแทนได้ภายในระยะเวลาที่กาหนดโดยไม่ตอ้ งฟ้องคดีต่อศาล ตามความในมาตรา
12 แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 ในกรณี น้ นั ให้เจ้าหน้าที่รัฐผูน้ ้ นั ต้องชดใช้
ค่าสิ นไหมทดแทนเป็ นการส่ วนตัวเช่นเอกชนคนหนึ่ ง เมื่อหน่วยงานของรัฐออกคาสั่งเรี ยกให้เจ้าหน้าที่รัฐผูน้ ้ นั
ชาระค่าสิ นไหมทดแทนตามมาตรา 12 ถ้าเจ้าหน้าที่รัฐผูน้ ้ นั ไม่ชาระหน่วยงานของรัฐก็สามารถใช้มาตรการบังคับ
ทางปกครองกับเจ้าหน้าที่รัฐนั้นได้ซ่ ึ งต้องถือว่ามาตรา 12 แห่ งพระราชบัญญัติ กาหนดการบังคับทางปกครองไว้
เป็ นอย่างอื่น แม้เจ้าหน้าที่รัฐผูน้ ้ นั พ้นจากการเป็ นเจ้าหน้าที่รัฐไปก่อนแล้ว หน่วยงานของรัฐก็ยงั คงมีอานาจออก
คาสั่งเรี ยกให้ เจ้าหน้าที่รัฐผูน้ ้ นั ชาระค่าสิ นไหมทดแทนได้เสมอ ซึ่ งเรี ยกว่าเป็ นคาสั่งทางปกครองตามมาตรา 5
แห่ งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบตั ิราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 จึ งต้องนามาตรการบังคับทางปกครองมาใช้เพื่อ
บังคับให้เป็ นไปตามคาสั่ง ผูว้ ิจยั มีความเห็นว่าเมื่อเจ้าหน้าที่รัฐตกเป็ นบุคคลล้มละลายแล้ว หน่วยงานของรัฐย่อม
ต้องยืน่ ขอรับชาระหนี้ในคดีลม้ ละลายซึ่งต้องปฏิบตั ิตามหลักกฎหมายล้มละลาย
ในกรณี ที่เจ้าหน้าที่รัฐกระทาละเมิดในการปฏิบตั ิหน้าที่เป็ นเหตุให้หน่วยงานของรัฐได้รับความเสี ยหาย
และการกระทาละเมิดดังกล่าวเป็ นไปด้วยความจงใจหรื อประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง หน่วยงานของรัฐสามารถ
เรี ยกร้ องให้เจ้าหน้าที่ รัฐผูก้ ระทาละเมิ ดรั บผิดชดใช้ค่าสิ นไหมทดแทนได้ 2 วิธี คื อ การใช้สิทธิ เรี ยกร้ องทาง
ปกครอง และการใช้สิทธิ เรี ยกร้องทางศาล การใช้สิทธิ เรี ยกร้องทางปกครอง คือ การออกคาสั่งเรี ยกให้เจ้าหน้าที่
รัฐผูก้ ระทาละเมิด ชาระค่าสิ นไหมทดแทนแก่หน่วยงานของรัฐภายในระยะเวลาที่กาหนดไว้ตามมาตรา 12 แห่ ง
พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิ ดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 ในเบื้ องต้นจาต้องพิจารณา ก่ อนว่าคาสั่งทาง
ปกครองที่ออกมานั้นสอดคล้องกับเงื่อนไขความชอบด้วยกฎหมายหรื อไม่เนื่ องจากคาสั่งดังกล่าวเป็ นคาสั่งทาง
ปกครอง
ปั ญหาทั้งหลายดังที่ได้กล่าวมาหากเกิดขึ้นกับหน่วยงานของรัฐซึ่ งไม่สามารถยื่นขอรับชาระหนี้ ได้ทนั
ภายในกาหนดระยะเวลาสองเดื อนนับแต่วนั โฆษณาคาสั่งพิทกั ษ์ทรัพย์เด็ดขาดจะมีบทบัญญัติหรื อระเบียบข้อ
กฎหมายใดที่ช่วยบรรเทาความเสี ยหายจากกรณี ดงั กล่าวนี้ ได้หรื อไม่ เพราะหากปรากฏผลว่าหน่วยงานของรัฐ
ไม่สามารถยื่นขอรับชาระหนี้ ได้ทนั อันเนื่องมากจาก ขั้นตอนพิจารณาอนุมตั ิจากผูบ้ งั คับบัญชาตามลาดับชั้นอาจ
ทาให้ระยะเวลาล่วงเลยนานไป ซึ่งหากเป็ นเช่นนี้หน่วยงานของรัฐก็อาจได้รับความเสี ยหายเพราะศาลอาจมีคาสั่ง
ไม่อนุญาตให้ยนื่ คาขอรับชาระหนี้อนั เนื่องมาจากยืน่ เกินระยะเวลาที่กฎหมายกาหนดไว้หน่วยงานของรัฐที่ไม่ได้
รั บชาระหนี้ จากทรั พย์สินของเจ้าหน้าที่ รัฐ ผูล้ ม้ ละลายเลยซึ่ งหนี้ ส่วนนี้ ถือเป็ นหนี้ เพื่อประโยชน์ สาธารณะ
เป็ นรายได้ของรัฐหน่วยงานของรัฐจึงต้องขาดรายได้ส่วนนี้ไป จึงควรที่จะมีการเพิ่มเติมบทบัญญัติของกฎหมายที่
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เกี่ ยวข้องและควรออกกฎระเบี ยบเพื่อบังคับใช้ให้สอดคล้องกับนานาประเทศและเป็ น ผลดี ต่อบรรดาเจ้าหนี้
ทั้งหลาย
3) วิเคราะห์ปัญหาผลของการปลดล้มละลายจากหนี้ตามคาสัง่ ทางปกครอง
มาตรา 8 และมาตรา 10 แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 มุ่งประสงค์
ที่จะให้หน่วยงานของรัฐมีสิทธิเรี ยกให้เจ้าหน้าที่รัฐผูก้ ระทาละเมิดต้องรับผิดค่าสิ นไหมทดแทนแก่หน่วยงานของ
รัฐในผลแห่ งละเมิดที่เจ้าหน้าที่รัฐผูน้ ้ นั ได้กระทาในการปฏิบตั ิหน้าที่ ดังนั้น เมื่อเจ้าหน้าที่รัฐผูก้ ระทาละเมิดต้อง
รับผิดค่าสิ นไหมทดแทนแก่หน่วยงานของรัฐโดยไม่คานึ งว่าเจ้าหน้าที่รัฐผูน้ ้ นั อยูใ่ นสถานะใด ซึ่ งหากปรากฏว่า
เจ้า หน้า ที่ รั ฐ ผูน้ ้ ัน เป็ นบุ ค คลล้ม ละลายหน่ ว ยงานของรั ฐ ก็ ต ้อ งยื่น ค าขอรั บ ช าระหนี้ ต่ อ เจ้า พนัก งานพิ ทักษ์
ทรัพย์ อย่างไรก็ตามหลังจากศาลมีคาพิพากษาให้ลูกหนี้ ลม้ ละลายแล้ว ลูกหนี้ อาจหลุดพ้นจากการล้มละลายได้
โดยวิธีหนึ่ง คือ โดยการปลดจากล้มละลาย อันเป็ นกระบวนการในคดีลม้ ละลายที่กาหนดเฉพาะตัวลูกหนี้ให้หลุด
พ้นจากการล้มละลายไป แต่บรรดาทรัพย์สินทั้งหลายของลูกหนี้ ซ่ ึ งเป็ นทรัพย์สินอันอาจแบ่งได้ในคดีลม้ ละลาย
นั้นจะต้องตกอยูภ่ ายใต้บงั คับการจัดการและจาหน่ายเพื่อนามาชาระหนี้ให้แก่บรรดาเจ้าหนี้ท้ งั หลายต่อไป
ดังนั้น จึงมีขอ้ สังเกตว่าหากเป็ นหนี้ตามคาสัง่ ที่เรี ยกให้เจ้าหน้าที่รัฐชาระค่าสิ นไหมทดทดแทน ซึ่งถือว่า
เป็ นหนี้ของรัฐเช่นเดียวกัน หากบุคคลล้มละลายซึ่งเป็ นเจ้าหน้าที่รัฐได้รับการปลดจากล้มละลายไม่วา่ จะโดยคาสัง่
ศาลหรื อโดยผลของกฎหมายจะทาให้หนี้ดงั กล่าวนี้หลุดพ้นหรื อเป็ นข้อยกเว้นหรื อไม่ ซึ่ งกฎหมายล้มละลายของ
ไทยเรานั้นมิได้มีการบัญญัติไว้อย่างชัดแจ้ง ผูว้ ิจยั เห็ นว่าจึงเป็ นปั ญหาที่ควรมีการแก้ไขเพื่อให้เกิ ดความชัดเจน
ในทางปฏิบตั ิต่อไป การศึกษาหลักกฎหมายล้มละลายของอังกฤษ สหรัฐอเมริ กา และสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
ต่างก็บญ
ั ญัติเรื่ องระยะเวลา เหตุในการปลดลูกหนี้ จากการล้มละลาย และหนี้ ที่ไม่อาจหลุดพ้นได้อนั เนื่องมาจาก
การปลดจากล้มละลายต่างกัน ซึ่ งผูว้ ิจยั เห็นว่าควรที่จะมีการเพิ่มเติมบทบัญญัติเรื่ องการปลดจากการล้มละลาย
ของลู ก หนี้ ซึ่ ง เป็ นเจ้าหน้าที่ รั ฐ ที่ ไ ด้ก ระท าละเมิ ด ด้ว ยความจงใจหรื อ ประมาทเลิ น เล่ อ อย่า งร้ า ยแรงท าให้
หน่ วยงานของรั ฐได้รับความเสี ยหายและการกระทาดังกล่าวของลูกหนี้ ผูน้ ้ ันเป็ นการกระทาโดยทุ จริ ต และ
หน่วยงานของรัฐได้ฟ้องเจ้าหน้าที่รัฐผูน้ ้ นั ต่อศาลและศาลได้พิพากษาว่าเป็ นผูก้ ระทาความผิดตามมาตรา 157 แห่ง
ประมวลกฎหมายอาญาแล้ว เพื่อเป็ นเหตุให้ขยายระยะเวลาปลดลูกหนี้ จากการล้มละลายจากระยะเวลาสาม
ปี เป็ นห้าปี หรื อสิ บปี ในมาตรา 81/1 (1) (2) และ (3) แห่ ง พระราชบัญญัติลม้ ละลาย พ.ศ. 2483 ซึ่ งเป็ นการนา
หลักกฎหมายล้มละลายของสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีมาบัญญัติเทียบเคียงไว้ และจากการวิจยั จะเห็นได้วา่ หนี้
บางประเภทนั้นกฎหมายของ สหรัฐอเมริ กา อังกฤษ และสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี เมื่อลูกหนี้ ได้รับการปลด
จากล้มละลายแล้วหนี้ ประเภทนั้นมิได้หลุดพ้นไปด้วยซึ่ งจะเห็นได้วา่ หนี้ ประเภทนี้ เป็ นหนี้ ที่หน่ วยงานของรัฐมี
สิ ทธิ เรี ยกร้ องเพื่อประโยชน์ของแผ่นดิ นทั้งสิ้ น ผูว้ ิจัยเห็ นควรเสนอให้ มี การเพิ่มเติมบทบัญญัติของกฎหมาย
เพื่อให้มีความชัดเจนว่าหนี้ตามคาสั่งทางปกครองที่เรี ยกให้ เจ้าหน้าที่รัฐผูก้ ระทาละเมิดชดใช้ค่าสิ นไหมทดแทน
ควรมีการบัญญัติวา่ หากมีการปลดจากล้มละลาย แล้วมิให้หนี้ ดงั กล่าวหลุดพ้นจากการล้มละลายเช่นเดียวกับหนี้
ภาษีอากร
4) วิเคราะห์ปัญหาลาดับในการได้รับชาระหนี้ในคดีลม้ ละลายจากหนี้ตามคาสัง่ ทางปกครอง
กฎหมายล้มละลายได้บญ
ั ญัติลาดับในการได้รับชาระหนี้ไว้แล้วดังที่บญั ญัติไว้ใน มาตรา 95 มาตรา 96
และมาตรา 130 ดังนี้ 1. เจ้าหนี้มีประกัน 2. เจ้าหนี้ตามมาตรา 130 3. เจ้าหนี้ดอ้ ยสิ ทธิตามมาตรา 130 ทวิ 4.เจ้าหนี้
ซึ่ งเป็ นสามีหรื อภรรยาของลูกหนี้ ตามมาตรา 129 5. ลูกหนี้ ผูว้ ิจยั พบว่าหนี้ ตามคาสั่งเรี ยกให้เจ้าหน้าที่รัฐชาระ
ค่าสิ นไหมทดแทนตามมาตรา 12 แห่ งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิ ดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 มิ ได้มี
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การบัญญัติไว้อย่างชัดเจนว่าหนี้ดงั กล่าวเป็ นหนี้มีประกัน หรื อเป็ นหนี้บุริมสิ ทธิ หรื อหนี้สามัญ ซึ่งทาให้จดั ลาดับ
ในการแบ่งทรัพย์สินได้ยากและเกิดปั ญหาในการแบ่งจ่ายทรัพย์สิน โดยผูว้ ิจยั ได้ศึกษาเห็นว่าตามคาสั่งเรี ยกให้
เจ้าหน้าที่รัฐชาระค่าสิ นไหมทดแทนนี้เป็ นหนี้ที่มีบุริมสิ ทธิสามัญดังเช่นหนี้ภาษีอากร
จากการวิจยั กฎหมายล้มละลายของระบบกฎหมายจารี ตประเพณี และระบบกฎหมายลายลักษณ์อกั ษร
ต่ า งพบว่า เจ้า หนี้ มี ประกัน คื อ เจ้า หนี้ ที่ มี สิ ทธิ เ หนื อ ทรั พ ย์สิ นของลู ก หนี้ ในทางจานอง จ าน า หรื อ สิ ท ธิ ยึด
หน่ ว ง ซึ่ ง มี สิ ท ธิ ไ ด้รั บ ช าระหนี้ ก่ อ นเจ้า หนี้ รายอื่ น ไม่ ว่า จะเป็ นเจ้า หนี้ บุ ริ ม สิ ท ธิ หรื อ เจ้า หนี้ ไม่ มี ป ระกัน
นอกจากนี้ เจ้าหนี้ มีประกันแม้มิได้ยื่นขอรับชาระหนี้ ก็ไม่สูญเสี ย สิ ทธิ ในทรัพย์หลักประกันแต่อย่างใด ซึ่ งตาม
กฎหมายของสหรัฐอเมริ กา และของอังกฤษ เจ้าหนี้ ที่มี สิ ทธิ ได้รับชาระหนี้ จากกองทรัพย์สินของลูกหนี้ ก่อน
คือ เจ้าหนี้ มีประกัน รองลงมาคือ เจ้าหนี้ มีบุริมสิ ทธิ และท้ายสุ ดคือ เจ้าหนี้ สามัญ หรื อเจ้าหนี้ ไม่มีประกัน
นั่นเอง แต่ตามกฎหมายล้มละลาย ของสาธารณรั ฐฝรั่ งเศส เจ้าหนี้ ที่มีสิทธิ ได้รับชาระหนี้ ก่อนคื อ เจ้าหนี้ มี
บุริมสิ ทธิ ได้แก่ เจ้าหนี้ เกี่ ยวกับการจ้างแรงงานตามประมวลกฎหมายแรงงาน ส่ วนเจ้าหนี้ มีประกันจะได้รับ
ชาระหนี้ในลาดับถัดมา ผูว้ จิ ยั เห็นว่าหนี้ตามคาสัง่ เรี ยกให้ชาระเงินตามมาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติความรับ ผิด
ทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 ซึ่งมีลกั ษณะหนี้คล้ายกับหนี้ภาษีอากร แต่มิได้มีการบัญญัติให้ชดั เจนว่ามีหนี้
ดังกล่าวมีสถานะเช่นไรให้มีบุริมสิ ทธิ พิเศษหรื อมีฐานะเป็ นเจ้าหนี้ มีประกันอันมี สิ ทธิ ที่จะได้รับชาระหนี้ ก่อน
เจ้าหนี้ อื่นตามบทบัญญัติมาตรา96 และ 95 แห่ งพระราชบัญญัติ ล้มละลาย พ.ศ. 2483 เมื่อหนี้ ตามคาสั่งเรี ยกให้
ชาระตามมาตรา 12 แห่ งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 เป็ นหนี้ เพื่อประโยชน์
สาธารณะ หากปล่อยให้หน่วยงานของรัฐ ต้องสู ญเสี ยรายได้อนั พึงได้รับในส่ วนนี้ ไปย่อมก่อให้เกิดการสู ญเสี ย
รายได้ของรัฐไปผูว้ ิจยั เสนอว่า ควรมีการบัญญัติลกั ษณะของหนี้ ดงั กล่าวให้มีความชัดเจนแน่นอนว่ายิ่งขึ้นเพื่อ
ประโยชน์ของรัฐ ต่อไป
5) วิเคราะห์ปัญหาการเฉลี่ยทรัพย์ระหว่างหน่วยงานของรัฐและเจ้าพนักงานพิทกั ษ์ทรัพย์
นอกจากประเด็นดังกล่าวข้างต้นแล้ว กฎหมายล้มละลายมีบทบัญญัติผลของคาสัง่ ศาลที่ให้ยดึ หรื ออายัด
ทรั พย์สินของลูกหนี้ ไว้ชั่วคราวหรื อหมายบังคับคดี กล่าวคื อคาสั่งของศาลที่ ให้ยึด หรื ออายัดทรั พย์สินของ
ลูกหนี้ ไว้ชวั่ คราวหรื อหมายบังคับคดีแก่ทรัพย์สินของลูกหนี้น้ นั จะใช้ยนั แก่เจ้าพนักงานพิทกั ษ์ทรัพย์ของลูกหนี้
มิได้ เว้นแต่ การบังคับคดีน้ นั ได้สาเร็ จบริ บูรณ์แล้วก่อนวันที่ศาลมีคาสัง่ พิทกั ษ์ทรัพย์ และการบังคับคดีให้ถือว่า
สาเร็ จบริ บูรณ์เมื่อพ้นกาหนดเวลาที่อนุญาตให้เจ้าหนี้ อื่นยื่นคาขอเฉลี่ยตามประมวลกฎหมายวิธีพิจาณาความแพ่ง
และตามบทบัญ ญัติ ม าตรา 57 วรรคสอง แห่ ง พระราชบัญ ญัติ วิ ธี ป ฏิ บัติ ร าชการทาง ปกครอง พ.ศ. 2539
เมื่อพระราชบัญญัติวธิ ีปฏิบตั ิราชการทางปกครองกาหนดให้นาประมวลกฎหมายวิธีพิจาณาความแพ่งมาใช้บงั คับ
โดยอนุโลม จึงมีปัญหาว่า หากมีการยึดซ้ าระหว่างหน่วยงานของรัฐและเจ้าพนักงานพิทกั ษ์ทรัพย์จะจัดการทรัพย์
ที่ยึดไว้รายเดียวกันได้หรื อไม่และจะมีการขอเฉลี่ยทรัพย์ ได้หรื อไม่ ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
มาตรา 290 วรรคแรก บัญญัติว่า เมื่ อเจ้าพนักงานพนักงานบังคับคดี ได้ยึดหรื ออายัดทรัพย์สินของลูกหนี้ ตาม
คาพิพากษาไว้แทนเจ้าหนี้ตามคาพิพากษาแล้ว เจ้าหนี้ตามคาพิพากษายืน่ จะยึดหรื ออายัดทรัพย์สินนั้นซ้ าอีกไม่ได้
มาตรา 290 บัญ ญัติ ใ ห้ เ ฉพาะเจ้า หนี้ ตามค าพิ พ ากษาเท่ า นั้น ที่ มี สิ ท ธิ ยื่ น ค าร้ อ งขอเฉลี่ ย ทรั พ ย์ไ ด้ และเมื่ อ
พระราชบัญญัติวธิ ีปฏิบตั ิราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 มิได้มีบทบัญญัติเรื่ องเฉลี่ยทรัพย์ที่กาหนดให้เจ้าหนี้ อื่น
สามารถยื่นคาร้ องขอเฉลี่ ยทรั พย์ในทรั พย์ที่ยึดหรื ออายัดซ้ ากับหน่ วยงานของรั ฐนั้นได้ หรื อมี บทบัญญัติให้
หน่วยงานของรัฐสามารถเข้าไปเฉลี่ยในทรัพย์ที่ยดึ หรื ออายัดไว้โดยเจ้าหนี้ตามคาพิพากษาได้ จึงทาให้เกิดปั ญหา
ว่าหากหน่วยงานของรัฐหรื อเจ้าพนักงานพิทกั ษ์ทรัพย์ ได้ยึดหรื ออายัดทรัพย์ของลูกหนี้ ไว้ก่อนแล้ว หน่วยงาน
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ของรัฐหรื อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ใครจะมีสิทธิ ในทรัพย์ที่ยึดหรื ออายัดนั้นดี กว่ากัน พิจารณาพบว่ากฎหมาย
ระบุให้เฉพาะเจ้าหนี้ตามคาพิพากษาเท่านั้นที่สามารถยื่นคาร้องขอเฉลี่ยทรัพย์ได้ท้ งั ต้องเป็ นทรัพย์สินที่มีการยึด
และอายัดไว้ แต่เมื่อพิจารณาแล้วปรากฏว่าหน่ วยงานของรัฐและเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรั พย์มิใช่เจ้าหนี้ ตามคา
พิพากษาจึ งไม่สามารถยื่นขอเฉลี่ยเพื่อชาระหนี้ ให้กบั หน่ วยงานของรัฐที่เจ้าหน้าที่รัฐผูน้ ้ นั ได้กระทาละเมิดต่อ
หน่ วยงานของรัฐอันได้เนื่ องจากไม่ใช่เจ้าหนี้ ตามคาพิพากษา ในกรณี เจ้าพนักงานได้ยึดหรื ออายัดไว้แล้วแต่ยงั
ไม่ได้ขายทอดตลาด เจ้าหนี้ ตามคาพิพากษามี สิทธิ ยึดและอายัดได้อีก ไม่ตอ้ งห้ามตามมาตรา 290 วรรคหนึ่ ง
เพราะการยึดหรื ออายัดครั้งแรกไม่ใช่การยึดหรื ออายัดโดยเจ้าหนี้ตามคาพิพากษา ในกรณี น้ ีเจ้าพนักงานดังกล่าวมี
สิ ทธิขอเฉลี่ยทรัพย์น้ นั ได้ตามมาตรา 290 วรรคแรก ซึ่งไม่ตอ้ งคานึงว่าเจ้าพนักงานดังกล่าวสามารถเอาชาระหนี้
ได้จากทรัพย์สินอื่นหรื อไม่
กรณี กฎหมายล้มละลายและบทบัญญัติกฎหมายวิธีปฏิบตั ิราชการทางปกครอง มิได้มีบทบัญญัติในเรื่ อง
เฉลี่ยทรัพย์ว่าหากเจ้าพนักงานพิทกั ษ์ทรัพย์หรื อหน่ วยงานของรัฐได้ยึดทรั พย์ไว้ เมื่อกฎหมายล้มละลายได้มี
การบัญญัติเรื่ องการบังคับคดีแพ่งไว้วา่ ไม่สามารถใช้ยนั กับคาสั่งพิทกั ษ์ทรัพย์เด็ดขาดได้ถา้ การบังคับคดีน้ นั ยังไม่
สาเร็ จบริ บูรณ์ตามที่บญั ญัติไว้ในมาตรา 110 แห่ งพระราชบัญญัติลม้ ละลาย พ.ศ. 2483 ดังนั้น เมื่อพิจารณาแล้ว
หากพบว่าหน่วยงานของรัฐได้ใช้มาตรการบังคับทางปกครองโดยการยึดหรื ออายัดทรัพย์ไว้ และต่อมาลูกหนี้ถูก
พิทักษ์ทรั พย์เด็ดขาดการที่ จะพิจารณาว่าทรั พย์ที่หน่ ว ยงานของรั ฐได้ยึดไว้น้ ัน สาเร็ จบริ บูร ณ์ หรื อ ไม่จึ ง ต้อ ง
พิจารณาตามบทบัญญัติมาตรา 110 แห่ งพระราชบัญญัติลม้ ละลาย พ.ศ. 2483 ประกอบมาตรา 290 แห่ งประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ซึ่ งหากการใช้มาตรการบังคับทางปกครองยังไม่สาเร็ จบริ บูรณ์ เจ้าพนักงาน
พิทกั ษ์ทรัพย์ย่อมมีอานาจรวบรวมทรัพย์สินของลูกหนี้ ได้ ดังนั้นเมื่อไม่มีบทบัญญัติที่ชดั เจนกาหนดไว้ว่าสิ ทธิ
ของเจ้าพนักงานพิทกั ษ์ทรัพย์หรื อ หน่วยงานของรัฐผูใ้ ดมีสิทธิ ที่จะได้รับชาระหนี้ดีกว่ากัน เปรี ยบเทียบกรณี ของ
กฎหมายภาษีอากร ของสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี กาหนดผลของการยึดทรัพย์วา่ เมื่อมีการยึดทรัพย์เสร็ จแล้ว
นิ ติบุคคลที่ หน่ วยงานบังคับการสังกัดอยู่มีสิทธิ เสมื อนเป็ นผูร้ ั บจานองหรื อผูร้ ับจานาในทรั พย์ที่ยึดโดยสิ ทธิ
ดังกล่าวเป็ นสิ ทธิ เช่ นเดี ยวกับผูร้ ั บจานองหรื อผูร้ ั บจานาตามประมวลกฎหมายแพ่ง และหากมี การยึดทรั พ ย์
เดียวกัน สิ ทธิ ที่จะเกิดจากการยึดทรัพย์ครั้งแรกย่อมอยูเ่ หนื อกว่าสิ ทธิ ที่เกิดจากการยึดทรัพย์ครั้งหลัง ดังนั้นใน
ระบบกฎหมายเยอรมนี จึงสามารถยึดทรัพย์ซ้ ากันได้แต่ผูท้ ี่ ยึดทรั พย์ซ้ า ไว้ก่อนมีสิทธิ ได้รับชาระหนี้ ก่อนเต็ม
จานวนหากเหลื อผูท้ ี่ ยึดทรั พ ย์ภ ายหลังจึ งจะมี สิท ธิ ได้รับ ชาระหนี้ เมื่ อหนี้ ตามคาสั่งให้ชาระเงิ นตามมาตรา
12 แห่ งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 เป็ นหนี้ ที่รัฐมีเหนื อลูกหนี้ ซ่ ึ งมีลกั ษณะ
เช่นเดี ยวกับหนี้ ภาษีอากร ดังนั้น เมื่อเกิ ดความไม่ชดั เจนเช่นนี้ ผวู ้ ิจยั เห็ นว่าควรมีการแก้ไขกฎหมายให้มีความ
ชัดเจนว่าหากมีการยึดหรื ออายัดทรัพย์ของลูกหนี้ เจ้าระหว่างหน่วยงานของรัฐกับเจ้าพนักงานพิทกั ษ์ทรัพย์สิทธิ
ในการที่จะได้รับชาระหนี้จากการยึดหรื ออายัดทรัพย์ดงั กล่าวควรตกแก่ผใู ้ ดต่อไป

4. สรุ ป
หน่วยงานของรัฐมีฐานะเป็ นนิ ติบุคคล การดาเนิ นกิจกรรมทางปกครองต่างๆ ต้องผ่านเจ้าหน้าที่รัฐซึ่ง
ถือเป็ นตัวแทนของหน่วยงานของรัฐ ซึ่ งย่อมต้องรับผิดในผลแห่ งละเมิดที่เจ้าหน้าที่รัฐของตนได้กระทาลงได้ใน
การปฏิบตั ิตามหน้าที่ ดงั กล่าวนั้น โดยการกระทาเมิดนั้นต้องเป็ นการกระทาด้วยความจงใจหรื อประมาทเลินเล่อ
อย่างร้ ายแรงเท่ านั้น หน่ วยงานของรั ฐจะต้องชดใช้ค่าเสี ยหายให้แก่ ผูเ้ สี ยหายและไล่เบี้ ย เอากับ เจ้าหน้าที่ รัฐ
ผูก้ ระทาละเมิดในการออกคาสั่งเรี ยกให้เจ้าหน้าที่รัฐผูก้ ระทาละเมิดชดใช้ค่าสิ นไหมทดแทนตามมาตรา 12 แห่ ง
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พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่รัฐ พ.ศ. 2539 คาสั่ง ดังกล่าวคือเป็ นคาสั่งทางปกครองตาม
มาตรา 5 แห่ งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบตั ิราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 ซึ่ งหน่วยงานของรัฐสามารถใช้มาตรการ
บังคับทางปกครองโดยการยึด อายัด ขายทอดตลาดทรัพย์สินได้หากปรากฏว่าเจ้าหน้าที่รัฐผูน้ ้ นั มิได้ปฏิบตั ิตาม
คาสัง่ ทางปกครองดังกล่าวตามที่บญั ญัติไว้ในมาตรา 57 แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบตั ิราชการทางปกครอง พ.ศ.
2539
การใช้มาตรการบังคับทางปกครองของไทยนั้น หน่วยงานของรัฐมีอานาจออกคาสัง่ เรี ยกให้เจ้าหน้าที่รัฐ
ผูก้ ระทาละเมิดชาระเงิ นเองหากเจ้าหน้าที่รัฐผูน้ ้ นั ไม่ชาระจึงจะใช้มาตรการบังคับทางปกครองตาม ม. 57 แห่ ง
พระราชบัญญัติวธิ ีปฏิบตั ิราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 ซึ่งมิได้มีการตั้งหน่วยงานใดมาทาหน้าที่โดยเฉพาะและ
การบังคับใช้เองก็ตอ้ งนาประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาบังคับใช้โดยอนุ โลม ผูว้ ิจัยพบว่ากรณี ที่
เจ้าหน้าที่รัฐของรัฐผูก้ ระทาละเมิดด้วยความจงใจหรื อประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงเป็ นเหตุให้บุคคลภายนอก
หรื อหน่ วยงานของรัฐได้รับความเสี ยหาย มิ ได้มีหลักเกณฑ์เพื่อดาเนิ นการกับกรณี ที่เจ้าหน้าซึ่ งตกเป็ นบุคคล
ล้มละลายไว้โดยเฉพาะซึ่ งเห็นว่าทาให้เกิดช่องว่างในการดาเนินคดีซ่ ึ งมีความแตกต่างกับกฎหมายล้มละลายของ
ต่างประเทศที่ได้ทาการวิจยั ทาให้ทราบถึงวิธีการปฏิบตั ิและวิธีการดาเนินคดี ในท้ายที่สุด

5. ข้ อเสนอแนะ
จากการวิเคราะห์ปัญหาข้างต้น ผูว้ จิ ยั มีขอ้ เสนอแนะ ดังนี้
ปั ญหาประการที่หนึ่ ง การฟ้ องคดี ลม้ ละลายจากหนี้ ตามคาสั่งทางปกครอง ผูว้ ิจยั เสนอให้มีการแก้ไข
เพิ่มเติมข้อ 27 แห่ งระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี วา่ ด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบตั ิเกี่ยวกับความรับ ผิดทางละเมิดของ
เจ้าหน้าที่รัฐ พ.ศ. 2539 โดยตัดข้อความว่า “ไม่ดาเนินคดีลม้ ละลาย เว้นแต่การไม่ชาระหนี้น้ นั เกิดจากการประพฤติ
ชัว่ อย่างร้ายแรง” ออก
ปั ญหาประการที่สอง การขอรับชาระหนี้จากหนี้ตามคาสัง่ ทางปกครอง ผูว้ จิ ยั เสนอให้มีให้มีการเพิ่มเติม
พระราชบัญญัติลม้ ละลาย พ.ศ. 2483 เรื่ อง การฟ้องคดี ล้มละลายและระยะเวลาการขอรับชาระหนี้ ในมาตรา 9
ปั ญหาประการที่ สาม ผลของการปลดล้มละลายจากหนี้ ตามคาสั่งทางปกครอง ผูว้ ิจยั เสนอให้มีการ
เพิ่มเติ มมาตรามาตรา 77 แห่ งพระราชบัญญัติลม้ ละลาย พ.ศ. 2483 ให้คาสั่งปลดจากล้มละลายทาให้บุคคล
ล้มละลายหลุดพ้นจากหนี้ ท้ งั ปวงอันถึงขอรับชาระหนี้ ได้ เว้นแต่ หนี้ เกี่ยวกับภาษีอากร หรื อจังกอบของรัฐบาล
หรื อเทศบาล หรื อหนี้ ที่เกิ ดจากความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ รัฐ ซึ่ งหน่ วยงานของรัฐมีอานาจเรี ยกให้
เจ้าหน้าที่รัฐผูก้ ระทาละเมิดชดใช้ ค่าสิ นไหมทดแทน หนี้ค่าปรับ หรื อสิ ทธิเรี ยกร้องอย่างหนึ่งที่หน่วยงานของรัฐ
มีสิทธิเรี ยกร้องอัน เนื่องมาจากการกระทาความผิดของลูกหนี้ท้ งั นี้เพื่อประโยชน์ของรัฐ
ปั ญหาประการที่ สี่ ลาดับในการได้รับชาระหนี้ ในคดี ลม้ ละลายจากหนี้ ตามคาสั่งทางปกครอง ผูว้ ิจยั
เสนอให้มีการเพิ่มเติมบทบัญญัติขอ้ 27 แห่ งระเบี ยบสานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิ บตั ิเกี่ ยวกับ
ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่รัฐ พ.ศ. 2539
ปั ญหาประการที่หา้ การเฉลี่ยทรัพย์ระหว่างหน่วยงานของรัฐและเจ้าพนักงานพิทกั ษ์ทรัพย์ ผูว้ ิจยั เสนอ
ให้มีการเพิ่มเติมบทบัญญัติมาตรา 57 แห่งพระราชบัญญัติวธิ ีปฏิบตั ิราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 วรรคสาม
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ในวิ ท ยานิ พ นธ์ ฉ บับ นี้ เป็ นการศึ ก ษาค้น คว้า วิ เ คราะห์ แ ละเปรี ยบเที ย บมาตรการที่ เ หมาะสม
ในการควบคุมโฆษณาและจาหน่ายเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ทางสื่ ออิเล็กทรอนิ กส์ตามกฎหมายไทย และกฎหมาย
ต่างประเทศ อันได้แก่ ประมวลกฎหมายสาธารณสุ ขแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศส, พระราชบัญญัติวา่ ด้วยการจาหน่าย
เครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ ค.ศ. 1989 แห่ งราชอาณาจักรนอร์ เวย์, พระราชบัญญัติการจาหน่ายและการจัดหาเครื่ องดื่ม
แอลกอฮอล์ ค.ศ. 2012 ประเทศนิวซี แลนด์ และมาตรการในการควบคุมเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ตามกฎหมายญี่ปุ่น
นั้น โดยทาการศึกษาทั้งในส่วนของแนวคิดทฤษฎีและในส่วนของหลักกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมโฆษณา
และจาหน่ ายเครื่ องดื่ มแอลกอฮอล์ ทั้งนี้ เพื่อให้ทราบถึ งแนวทางการแก้ไขปั ญหาดังกล่ า วตามมาตรการทาง
กฎหมายของไทยได้อย่างตรงจุด และเพื่อเป็ นการเพิม่ ประสิ ทธิภาพให้มากยิง่ ขึ้นในการบังคับใช้มาตรการควบคุม
โฆษณาและจ าหน่ า ยเครื่ องดื่ ม แอลกอฮอล์ โดยเฉพาะกับ การท าโฆษณาและจ าหน่ า ยผ่ า นช่ อ งทางสื่ อ
อิเล็กทรอนิกส์และสอดคล้องกับการเปิ ดการค้าเสรี ของเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ของไทย
จากการศึ กษาพบว่า ยังไม่มีกาหนดมาตรการทางกฎหมายของไทยที่ บงั คับใช้ในการควบคุมโฆษณา
และจาหน่ายเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ทางสื่ ออิเล็กทรอนิกส์เป็ นการเฉพาะ แม้จะมีการกาหนดพระราชบัญญัติควบคุม
เครื่ องดื่ มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 และประกาศสานักนายกรัฐมนตรี เรื่ อง ห้ามขายเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์โดยวิธี
การหรื อในลักษณะการขายทางอิเล็กทรอนิ กส์ พ.ศ. 2563 ขึ้นบังคับใช้เพื่อแก้ไขปั ญหาเรื่ องควบคุมการโฆษณา
เครื่ องดื่มแอลกอฮอล์เป็ นการเฉพาะแล้ว แต่มาตรการทางกฎหมายทั้งสองฉบับนั้นกลับมีการกาหนดหลักเกณฑ์
เงื่อนไขและวิธีการในการดาเนิ นการที่ไม่ชดั เจนและครอบคลุมเพียงพอที่จะแก้ไขปั ญหาได้อย่างสมบูรณ์อนั จะ
ก่อให้เกิ ดความเป็ นธรรมให้แก่ทุกฝ่ ายที่ เกี่ ยวข้องได้ ดังนั้น การจะแก้ไขปั ญหาดังกล่าว จึ งสมควรที่ จะต้องมี
การกาหนดมาตรการควบคุมโฆษณาและจาหน่ ายเครื่ องดื่ มแอลกอฮอล์ทางสื่ ออิเล็กทรอนิ กส์ ข้ ึนบังคับใช้เป็ น
การเฉพาะ ตลอดจนแก้ไขเพิม่ เติมพระราชบัญญัติควบคุมเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 ในส่วนที่เกี่ยวข้องให้มี
ความสอดคล้องกับมาตรการที่จะกาหนดขึ้นใหม่น้ ี ดว้ ย ทั้งนี้ เพื่อให้การบังคับใช้มาตรการในการแก้ไขปั ญหา
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การโฆษณาและจาหน่ ายเครื่ องดื่ มแอลกอฮอล์ของไทยได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่ งส่ งผลดี ต่อการลด
ผลกระทบทางสังคมที่มีสาเหตุมาจากเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ และการส่ งเสริ มให้เด็กและเยาวชนไทยห่างไกลจาก
เครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ได้อีกด้วย
คาสาคัญ: เครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ การควบคุมโฆษณาและจาหน่าย สื่ ออิเล็กทรอนิกส์

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. บทนา
ปั จ จุ บัน พบว่า อุ ต สาหกรรมเครื่ อ งดื่ ม แอลกอฮอล์มี ล ัก ษณะการน าเสนอขายสิ น ค้า หรื อ ผลิ ต ภัณฑ์
ในรู ป แบบและวิ ธี ที่ ห ลากหลายมากขึ้ น หนึ่ งในรู ป แบบหรื อ ช่ อ งทางการค้า คื อ การน าเสนอสิ น ค้า ผ่ า น
สื่ อ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ซึ่ งเป็ นช่ อ งทางที่ เ ข้า ถึ ง กลุ่ ม ผู ้บ ริ โ ภคได้ต รงเป้ า หมายมากที่ สุ ด โดยการโฆษณาทาง
สื่ ออิเล็กทรอนิ กส์น้ นั มีหลายรู ปแบบ เช่น การโฆษณาทางโทรทัศน์ สื่ อวิทยุกระจายเสี ยง เครื อข่ายอินเทอร์ เน็ต
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เป็ นต้น แต่การใช้สื่อช่องทางอิเล็กทรอนิ กส์ดงั กล่าวอาจก่อให้เกิดปั ญหาเรื่ องของการใช้วิจารณญาณในการรับรู ้
ของเยาวชน และทาให้ประชาชนรับรู ้ถึงเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ที่มากจนเกินสมควรจนอาจก่อให้เกิดปั ญหาตามมา
ในอนาคตได้ ซึ่ งประเทศไทยมี มาตรการทางกฎหมายในเรื่ องดังกล่าว คื อ พระราชบัญญัติ ควบคุ มเครื่ องดื่ ม
แอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 มีเจตนารมณ์ที่จะกาหนดมาตรการต่างๆ ในการควบคุมเครื่ องดื่ มแอลกอฮอล์ รวมทั้ง
การบาบัดรักษาหรื อฟื้ นฟูสภาพ ผูต้ ิดเครื่ องดื่ มแอลกอฮอล์ เพื่อช่วยลดปั ญหาและผลกระทบทั้งทางด้านสังคม
และเศรษฐกิ จ โดยได้บัญ ญัติ ไ ว้ใ นมาตรา 32 นอกจากนี้ ในกรณี ก ารจ าหน่ า ยเครื่ องดื่ ม แอลกอฮอล์บ น
สื่ ออิ เล็กทรอนิ กส์ ได้มีประกาศสานักนายกรั ฐมนตรี เรื่ อง ห้ามขายเครื่ องดื่ มแอลกอฮอล์โดยวิธีการหรื อใน
ลักษณะการขายทางอิเล็กทรอนิ กส์ พ.ศ. 2563 ขึ้ นบังคับใช้ โดยมี เจตนารมณ์ เพื่อป้ องกันการเข้าถึ งเครื่ องดื่ ม
แอลกอฮอล์ของเยาวชนไทยในปั จจุบนั ประกอบกับการมีวตั ถุประสงค์สาคัญในการลดผลกระทบที่ก่อให้เกิด
ความเสี ยหายอันมี บ่อเกิ ดมาจากเครื่ องดื่ มแอลกอฮอล์ของไทยให้ได้มากที่ สุด แต่อย่างไรก็ตาม แม้จะมี การ
กาหนดพระราชบัญญัติควบคุมเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 และประกาศสานักนายกรัฐมนตรี เรื่ อง ห้ามขาย
เครื่ องดื่ มแอลกอฮอล์โดยวิธีการหรื อในลักษณะการขายทางอิเล็กทรอนิ กส์ พ.ศ. 2563 ขึ้นบังคับใช้เพื่อแก้ไข
ปั ญหาในเรื่ องของควบคุมการโฆษณาเครื่ องดื่ มแอลกอฮอล์เป็ นการเฉพาะแล้วก็ตาม แต่มาตรการทางกฎหมาย
ทั้งสองฉบับนั้นกลับมีการกาหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการในการดาเนินการที่ไม่ชดั เจนและครอบคลุมเพียง
พอที่ จะแก้ไขปั ญหาได้อย่างสมบูรณ์อนั จะก่อให้เกิ ดความเป็ นธรรมให้แก่ทุกฝ่ ายที่ เกี่ ยวข้องได้ โดยเฉพาะกับ
การควบคุมโฆษณาและจาหน่ ายเครื่ องดื่ มแอลกอฮอล์ทางสื่ ออิเล็กทรอนิ กส์ ผูว้ ิจยั จึ งเห็ นควรทาการศึ กษาใน
ประเด็นปั ญหาเพื่อวิเคราะห์ และทาการเสนอแนะวิธีแก้ปัญหาในกรณี ดงั กล่าว

2. วัตถุประสงค์
(1) เพื่อศึกษาแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการควบคุมโฆษณาและจาหน่ายเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ ตลอดจน
มาตรการทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมโฆษณาและจาหน่ายเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ตามกฎหมายไทยและ
ต่างประเทศ
(2) เพื่อวิเคราะห์ปัญหาและหาแนวทางแก้ไขปั ญหาการบังคับใช้มาตรการทางกฎหมายในการควบคุม
โฆษณาและจาหน่ายเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ทางสื่ ออิเล็กทรอนิกส์

3. ปัญหาการไม่ มีมาตรการในการควบคุมการโฆษณาเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ บนสื่ ออิเล็กทรอนิกส์
โดยเฉพาะ
ปั ญหาการไม่กาหนดมาตรการในการควบคุมการโฆษณาเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์บนสื่ ออิเล็กทรอนิ กส์ข้ ึน
ใช้บัง คับ เป็ นการเฉพาะ ท าให้เ กิ ด ช่ อ งว่า งทางกฎหมายของพระราชบัญ ญัติ ค วบคุ ม เครื่ อ งดื่ ม แอลกอฮอล์
พ.ศ. 2551 เมื่ อ พิ จ ารณามาตรา 32 แห่ ง พระราชบัญญัติฉบับดังกล่ า วเห็ นได้ว่า บทบัญ ญัติ ดังกล่ า วไม่ได้เป็ น
มาตรการที่ ห้ามมิ ใ ห้ท าการโฆษณาเครื่ อ งดื่ ม แอลกอฮอล์อ ย่า งเด็ด ขาด เนื่ อ งจากได้มี การบัญ ญัติ ขอ้ ยกเว้น
ของหลักการดังกล่าวเอาไว้ในวรรคสามว่า “บทบัญญัติในวรรคหนึ่ งและวรรคสอง มิให้ใช้บงั คับกับการโฆษณา
ที่ มี ต ้น ก าเนิ ดนอกราชอาณาจักร” บทบัญ ญัติ ดังกล่ า วนี้ เป็ นหลัก เรื่ อ งการยกเว้นข้อ ห้ามการกระทาอันเป็ น
การโฆษณาเครื่ อ งดื่ ม แอลกอฮอล์ข องมาตรา 32 วรรคหนึ่ งที่ มี ล ัก ษณะเป็ นการห้ า มท าโฆษณาเครื่ อ งดื่ ม
แอลกอฮอล์โดยเด็ดขาด อี กทั้ง ยังเป็ นข้อยกเว้นของมาตรการทางกฎหมายตามมาตรา 32 วรรคสองในเรื่ อง
ของการห้า มท าโฆษณาเครื่ อ งดื่ ม แอลกอฮอล์ที่ มี ข ้อ ยกเว้น ส าหรั บ กรณี ผูผ้ ลิ ต ถ้า หากการโฆษณานั้น เป็ น
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การโฆษณาที่มีตน้ กาเนิ ดมาจากต่างประเทศอีกด้วย แต่เมื่อพิจารณาพระราชบัญญัติควบคุมเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์
พ.ศ. 2551 ซึ่ งมีลกั ษณะเป็ นการ ห้ามมิให้ทาการโฆษณาเครื่ องดื่ มแอลกอฮอล์ผ่านสื่ อทุกประเภทโดยเด็ดขาด
มีจุดประสงค์เพื่อลดจานวนผูบ้ ริ โภคในการเข้าถึงเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ โดยเฉพาะกลุ่มเด็กและเยาวชน แต่ยงั คง
มีบทบัญญัติอนั เป็ นข้อยกเว้นในลักษณะนี้อยู่
ผูว้ ิจัยได้ศึกษามาตรการทางกฎหมายของต่างประเทศ พบว่า ราชอาณาจักรนอร์ เวย์ ได้มีบัญญัติไว้
ในมาตรา 9-2 แห่ งพระราชบัญญัติว่าด้วยการจาหน่ายเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ ค.ศ. 1989 วางหลักข้อห้ามเกี่ยวกับ
การโฆษณาเครื่ องดื่ มแอลกอฮอล์ไว้ว่า ห้ามโฆษณาเครื่ องดื่ มแอลกอฮอล์ทุกชนิ ด, ห้ามโฆษณาสิ นค้าที่ มีตรา
สิ นค้าเดียวกันหรื อระบุคุณลักษณะเป็ นเครื่ องดื่มที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์มากกว่า 2.5 เปอร์ เซ็นต์ นอกจากนี้
การห้ามโฆษณายังมีผลในทุกช่ องทางรวมทั้งบนสื่ ออินเทอร์ เน็ ต บล็อก แอปพลิ เคชันบนโทรศัพท์ กระดาน
สนทนา เป็ นต้น1 ประเทศนิวซีแลนด์ได้มีการตราพระราชบัญญัติการจาหน่ายและการจัดหาเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์
ค.ศ. 2012 (The Sale and Supply of Alcohol Act 2012) ขึ้นบังคับใช้ โดยได้มีการวางหลักในเรื่ องดังกล่าวไว้ว่า
การโฆษณาและการส่ งเสริ มการจาหน่ายเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ วางหลักของการโฆษณาไว้ในสื่ ออิเล็กทรอนิ กส์
ที่สามารถกระทาได้มีอยู่ 2 ประเภทคือ การโฆษณาเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ทางโทรทัศน์ และการโฆษณาเครื่ องดื่ม
แอลกอฮอล์ผา่ นทางเครื อข่ายอินเทอร์เน็ตเท่านั้น2 ประเทศญี่ปุ่นนั้น มาตรการในการควบคุมเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์
ตามกฎหมายญี่ปุ่นนั้นได้มีการกาหนดมาตรการควบคุมการโฆษณา การจาหน่ายเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์และการติด
ฉลากบรรจุภณั ฑ์ (Voluntary Code for the Advertising and Marketing of Alcohol Beverages and the Labelling of
Alcohol Beverage Containers) โดยมี ห ลั ก การส าคั ญ เป็ นการห้ า มมิ ใ ห้ ก ระท าการโฆษณาผ่ า นทางสื่ อ
อิ เล็กทรอนิ กส์ โดยเด็ดขาด ผูว้ ิจัยจึ งได้มีความคิ ดเห็ นว่าการแก้ไขความไม่ ชัดเจนดัง กล่ าวนั้นจะมี ส่ว นช่ ว ย
ให้ประสิ ทธิภาพในการบังคับใช้พระราชบัญญัติควบคุมเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 ในเรื่ องของการควบคุม
การโฆษณาเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์บนสื่ ออิเล็กทรอนิกส์น้ นั มีประสิ ทธิผลในการบังคับใช้ที่มากยิง่ ขึ้น
นอกจากนี้ ผูว้ จิ ยั ได้ศึกษา มาตรา 4 ทวิแห่งพระราชบัญญัติการพนัน พ.ศ. 2478 ที่วางหลักให้การเปิ ดให้
มีการพนันออนไลน์เป็ นการการกระทาที่ เข้าข่ายการกระทาความผิดทางคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 ซึ่ งการพนัน
ออนไลน์คือการเล่นพนันผ่านระบบอินเทอร์เน็ตเป็ นสื่ ออิเล็กทรอนิกส์ประเภทหนึ่ง จึงเห็นว่าหลักการนี้เหมาะสม
ที่จะนามากาหนดเพื่อแก้ปัญหาการโฆษณาเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ผา่ นสื่ ออิเล็กทรอนิกส์ได้อีกทางหนึ่ง

4. ปั ญหาการบั ง คั บ ใช้ มาตรา 32 แห่ งพระราชบั ญ ญั ติ ค วบคุ ม เครื่ องดื่ ม แอลกอฮอล์
พ.ศ. 2551 ในการควบคุมการโฆษณาเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ บนสื่ ออิเล็กทรอนิกส์
4.1 ปั ญหาในเรื่ องของการตีความถ้อยคาตามมาตรา 32 วรรคหนึ่ง
ถ้อ ยค าว่า “อวดอ้างสรรพคุ ณหรื อ ชักจู ง ใจให้ผูอ้ ื่ น ดื่ ม โดยตรงหรื อ โดยอ้อ ม” ตามมาตรา 32 แห่ ง
พระราชบัญญัติควบคุมเครื่ องดื่ มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 มิ ได้มีการให้นิยามความหมายไว้จึงทาให้เกิ ดปั ญหา
ในการตี ความ ซึ่ งการกาหนดมาตรการในลักษณะดังกล่าวนี้ เป็ นการวางหลักการบังคับใช้ที่มีความไม่ชัดเจน
เป็ นอย่างมาก เนื่ องจากไม่ อาจที่ จะทราบได้โดยพ้องกันว่าสิ่ งใดที่ สามารถกระทาได้และสิ่ งใดที่ เป็ นข้อห้าม
ซึ่ งความไม่ ชัด แจ้ง ของมาตรการทางกฎหมายดัง กล่ า วนี้ จะส่ งผลให้ผูป้ ระกอบการอุ ตสาหกรรมเครื่ องดื่ ม
1

Act on the Sale of Alcoholic Beverages (Alcohol Act) 1989, Section 9-2.
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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แอลกอฮอล์ที่มีตน้ ทุนและกาลังการผลิตที่แตกต่างกันนั้น อาจได้รับการปฏิบตั ิหรื อการบังคับโดยผลของกฎหมาย
ที่ แตกต่างกันได้ ซึ่ งเป็ นการแสดงให้เห็นถึงข้อบกพร่ องของการบังคับใช้มาตรการควบคุมการโฆษณาเครื่ องดื่ม
แอลกอฮอล์บนสื่ ออิ เล็กทรอนิ กส์ ตามพระราชบัญญัติควบคุ มเครื่ อ งดื่ มแอลกอฮอล์ของไทย ที่ สมควรได้รับ
การแก้ไขปรับปรุ งโดยเร็ ว ทั้งนี้ ก็เพื่อให้ทุกฝ่ ายที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการดังกล่าวนั้นได้รับความเป็ นธรรมอย่าง
เสมอภาคกัน
4.2 ปั ญหาความไม่สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของมาตรการทางกฎหมายและสภาพปั ญหาในปั จจุบนั ตาม
มาตรา 32 วรรคสอง
มาตรา 32 วรรคสอง อนุ ญ าตให้ ผู ้ผ ลิ ต เครื่ องดื่ ม แอลกอฮอล์ ทุ ก ประเภทสามารถโฆษณาหรื อ
ประชาสัมพันธ์เครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ได้ แต่เฉพาะการให้ขอ้ มูลข่าวสารและความรู ้เชิงสร้างสรรค์สังคมโดยไม่มี
การปรากฏภาพของสิ นค้าหรื อบรรจุภณั ฑ์ของเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์น้ นั เว้นแต่เป็ นการปรากฏของภาพสัญลักษณ์
ของเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ หรื อสัญลักษณ์ของบริ ษทั ผูผ้ ลิตเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์น้ นั เท่านั้น แต่เนื่ องจากมาตรา 32
วรรคสอง ไม่ได้มีการบัญญัติไว้โดยชัดเจนในเรื่ องดังกล่าว อีกทั้งตามมาตรา 32 วรรคหนึ่ ง ก็ไม่ได้มีความชัดเจน
เกี่ยวกับถ้อยคาว่าชักจูงให้ผูอ้ ื่นดื่มโดยตรงหรื อโดยอ้อมจึงทาให้ผผู ้ ลิตและผูป้ ระกอบธุรกิจเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์
ใช้ช่องว่างของกฎหมายนี้เพื่อหลีกเลี่ยงการปฏิบตั ิตามบทบัญญัติในมาตรา 32 โดยการใช้รูปแบบของการโฆษณา
แฝงโดยการโฆษณาแฝงทั้งบนสื่ อโฆษณาออนไลน์ ผูว้ ิจยั วิเคราะห์แล้วเห็นว่า การบัญญัติมาตรการดังกล่าวขึ้น
บังคับใช้ในปั จจุ บนั นั้น ถื อเป็ นการวางหลักมาตรการที่ มีความล้าสมัยและไม่สอดคล้องกับลักษณะของการ
ดาเนินการเกี่ยวกับธุรกิจเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ของผูป้ ระกอบการเป็ นอย่างมาก แม้ในปั จจุบนั จะยังไม่มีการนาเอา
หลัก Total Ban หรื อหลักการห้ามโฆษณาและห้ามทาการตลาดแบบทั้งหมดมาบังคับใช้แก่การโฆษณาเครื่ องดื่ม
แอลกอฮอล์บนสื่ ออิเล็กทรอนิ กส์ก็ตาม ซึ่ งแสดงให้เห็นถึงความสาคัญของการแก้ไขปรับปรุ งมาตรการดังกล่าว
เป็ นอย่างมากว่าควรที่ จะต้องทาการปรับปรุ งให้มีความสอดรับกับการเปลี่ยนแปลงของยุคสมัยไปพร้อมๆ กับ
การดาเนินการให้ความเป็ นธรรมแก่ผปู ้ ระกอบการทุกคนอย่างเท่าเทียมกันให้ได้มากที่สุด

5. ปัญหาความไม่ สอดคล้ องระหว่ างเจตนารมณ์ และสภาพปั ญหาที่แท้ จริ งกับมาตรการที่บังคับใช้
ในการควบคุมการจาหน่ ายเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ ทางสื่ ออิเล็กทรอนิกส์ ในปัจจุบัน
เนื่ องจากผูป้ ระกอบการและร้านค้าปรับ กลยุทธิ์ ทางการค้ามาใช้วิธีการโฆษณาและจาหน่ายเครื่ องดื่ม
แอลกอฮอล์ผ่านสื่ ออิ เล็กทรอนิ กส์ มากขึ้ นทาให้การเข้าถึ งเครื่ องดื่ มแอลกอฮอล์ง่ายขึ้น ซึ่ งขัดกับเจตนารมณ์
ของพระราชบัญญัติควบคุมเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 ที่ เน้นควบคุมการเข้าถึงเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ดว้ ย
มาตรการต่าง ๆ เช่น ควบคุมวัน เวลา สถานที่ จาหน่าย ควบคุมบุคคลที่ซ้ื อ โดยเฉพาะการควบคุมการเข้าถึงสื่ อ
อิเล็กทรอนิ กส์ของเด็กและผูเ้ ยาว์ เมื่อพิจารณาพระราชบัญญัติควบคุมเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 มิได้มี
การบัญ ญัติ ม าตรการการควบคุ มการโฆษณาและการจาหน่ า ยเครื่ องดื่ ม แอลกอฮอล์ผ่า นสื่ อ อิ นเทอร์ เ น็ ตไว้
โดยเฉพาะ อีกทั้งไม่สามารถนาบทบัญญัติในพระราชบัญญัติน้ ี ไปควบคุมและลงโทษผูฝ้ ่ าฝื นกฎหมายได้ด้วย
จึงเป็ นเหตุให้มีการประกาศสานักนายกรัฐมนตรี เรื่ องห้ามขายเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์โดยวิธีการหรื อในลักษณะ
การขายทางอิเล็กทรอนิ กส์ พ.ศ. 2563 ขึ้นบังคับใช้เพื่อห้ามจาหน่ายเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ผ่านสื่ ออิเล็กทรอนิ กส์
อย่างเด็ดขาด
เมื่อพิจารณาหลักการที่ไว้กาหนดไว้ในข้อ 1 แห่ งประกาศสานักนายกรัฐมนตรี ฉบับดังกล่าวนั้นจะเห็น
ว่าเจตนารมณ์ที่แท้จริ งของพระราชบัญญัติควบคุมเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 คือ การวางหลักในการควบคุม
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เครื่ องดื่มแอลกอฮอล์โดยคานึ งผลถึงผลกระทบทางด้านสังคมและเศรษฐกิจเป็ นสาคัญ ไม่ใช่การจากัดเครื่ องดื่ม
แอลกอฮอล์แต่อย่างใด ประกาศฉบับนี้ซ่ ึงเป็ นกฎหมายลาดับรองของพระราชบัญญัติควบคุมเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์
พ.ศ. 2551 นั้นจึงควรต้องกาหนดมาตรการแห่งบทบัญญัติให้มีความสอดคล้องกับกฎหมายหลัก อีกทั้ง การบังคับ
ใช้มาตรการตามประกาศสานักนายกรัฐมนตรี เรื่ องห้ามขายเครื่ องดื่ มแอลกอฮอล์โดยวิ ธีการหรื อในลักษณะ
การขายทางอิเล็กทรอนิ กส์ พ.ศ. 2563 นั้นยังส่ งผลกระทบต่อผูป้ ระกอบการทั้งหมด ผูว้ ิจยั เห็ นว่า ควรยกเลิก
ประกาศสานักนายกรัฐ มนตรี เรื่ อ งห้า มขายเครื่ อ งดื่ม แอลกอฮอล์โ ดยวิธี ก ารหรื อ ในลัก ษณะการขายทาง
อิเล็กทรอนิ กส์ พ.ศ. 2563 และแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติควบคุมเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 ในส่วนของ
มาตรา 27 ถึง มาตรา 29 ขึ้น ทั้งนี้ ก็เพื่อให้มาตรการการจาหน่ายเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ทางสื่ ออิเล็กทรอนิ กส์ของ
ไทยนั้นเป็ นมาตรการที่บญั ญัติข้ ึนมาบังคับใช้แล้วสามารถแก้ไขปั ญหาได้อย่างตรงประเด็นและบังคับใช้ได้จริ ง
ผูว้ ิจยั เห็นควรให้มีการแก้ไขเพิ่มเติม ดังเช่น การควบคุมสถานที่การจาหน่าย วันและเวลาการจาหน่ าย
เมื่อศึกษาเปรี ยบเทียบกฎหมายต่างประเทศพบว่า มาตรการทางกฎหมายแห่ งประเทศนิ วซี แลนด์ตาม The Sale
and Supply of Alcohol Act 2021 ในมาตรา 40 (1) - (3) ได้มีการกาหนดเรื่ องการจาหน่ายเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์
ผ่านระบบออนไลน์เอาไว้โดยเฉพาะ โดยได้มีการวางหลักไว้วา่ ผูจ้ าหน่ายเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ผ่านระบบ
ออนไลน์ในประเทศนิวซี แลนด์น้ ันจะสามารถกระทาได้ แต่จะต้องเป็ นผูท้ ี่ได้รับใบอนุญาตให้ขายเครื่ องดื่ม
แอลกอฮอล์แบบ Off-Licenses for remote sellers of alcohol เท่านั้น หากบุคคลใดเข้าข่ายตามมาตรการดังกล่าว
นั้นจะสามารถขายเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ได้ทุกวันทุกเวลา แต่ผูข้ ายต้องไม่จดั ส่ งเครื่ องดื่ มแอลกอฮอล์ระหว่าง
เวลา 23.00 – 06.00 นาฬิกา หรื อในวัน Good Friday, วัน Easter Sunday และวัน Christmas เป็ นต้น มาตรการ
การควบคุมการขายเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ของประเทศนิ วซี แลนด์ขา้ งต้นมีความเหมาะสมจึงเห็นควรให้ประเทศ
ไทยแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติควบคุมเครื่ องดื่ มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 โดยจัดให้เพิ่มประเภทใบอนุ ญาต
การขายเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ผ่านสื่ ออิเล็กทรอนิ กส์โดยเฉพาะ และอนุ ญาตให้ผถู ้ ือใบอนุญาตประเภทดังกล่าว
สามารถขายเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ให้แก่ผซู ้ ้ือได้ทุกวันและทุกเวลา แต่ไม่สามารถจัดส่งสิ นค้าในวันและเวลาที่ระบุ
ไว้ตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่ องดื่ มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 มาตรา 28 ได้ ทั้งนี้ เพื่อให้บทบัญญัติดังกล่าว
สามารถนามาใช้ได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ และตรงตามเจตนารมณ์
นอกจากนี้ เห็ นควรแก้ไขเรื่ องการคัดกรองอายุผูซ้ ้ื อ มาตรา 29 แห่ งพระราชบัญญัติควบคุมเครื่ องดื่ม
แอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 ซึ่งได้บญั ญัติวางหลักไว้วา่ ห้ามมิให้ผใู ้ ดขายเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์แก่บุคคลซึ่งมีอายุต่ากว่า
20 ปี บริ บูรณ์ ทาให้พระราชบัญญัติดงั กล่าวไม่สามารถใช้บงั คับได้กบั กรณี การซื้ อขายผ่านทางระบบออนไลน์
จึงมีความคิดเห็นว่า มาตรการการคัดกรองอายุของผูซ้ ้ื อเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ผา่ นสื่ ออิเล็กทรอนิ กส์ตาม The Sale
and Supply of Alcohol Act 2021 แห่ ง ประเทศนิ ว ซี แ ลนด์ น้ ัน ถื อ เป็ นมาตรการที่ เ หมาะสมที่ ส ามารถน ามา
ประยุกต์ใช้ กาหนดให้ผูข้ ายจะต้องดาเนิ นการตามขั้นตอนที่ เหมาะสมเพื่อยืน ยันตัวผูซ้ ้ื อและผูร้ ั บเครื่ อ งดื่ ม
แอลกอฮอล์วา่ มีอายุ 18 ปี ขึ้นไป ซึ่ งเป็ นการตรวจสอบอายุของทั้งตัวผูซ้ ้ื อและผูร้ ับสิ นค้าว่าจะต้องเป็ นบุคคลคน
เดียวกันและจะต้องมีอายุไม่ต่ากว่า 18 ปี ตามที่กฎหมายกาหนดไว้

6. สรุ ป
ประเทศไทยได้ มี พ ระราชบัญ ญัติ ค วบคุ ม เครื่ อ งดื่ ม แอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 และประกาศส านัก
นายกรั ฐ มนตรี เรื่ อ ง ห้ามขายเครื่ อ งดื่ ม แอลกอฮอล์โ ดยวิธีการหรื อ ในลักษณะการขายทางอิ เ ล็กทรอนิ ก ส์
พ.ศ. 2563 ขึ้นบังคับใช้เพื่อแก้ไขปั ญหาในเรื่ องควบคุมการโฆษณาเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์แล้วก็ตาม แต่ในปั จุบนั
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ประเทศไทยยังไม่มีมาตรการการควบคุมการโฆษณาเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ผา่ นสื่ ออิเล็กทรอนิ กส์ข้ ึนบังคับใช้เป็ น
การเฉพาะ มีเพียงการบัญญัติการควบคุมการโฆษณาเกี่ยวกับเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์โดยทัว่ ไปไว้ในมาตรา 32 แห่ง
พระราชบัญญัติควบคุมเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 เพียงมาตราเดียวเท่านั้น
จากการศึ กษาบทบัญญัติในมาตรา 32 วรรคหนึ่ งและวรรคสองแห่ งพระราชบัญญัติฉบับดังกล่าวจะ
เห็ น ได้ว่า มาตรการดัง กล่ า วไม่ ส ามารถน ามาปรั บ ใช้กับ การควบคุ ม การโฆษณาเครื่ อ งดื่ ม แอลกอฮอล์บ น
สื่ ออิเล็กทรอนิ กส์ได้อย่างแท้จริ ง เช่นในกรณี การตีความถ้อยคาตามมาตรา 32 วรรคหนึ่ ง เป็ นปั ญหาการบังคับ
ใช้มาตรา 32 วรรคหนึ่ งแห่ งพระราชบัญญัติควบคุมเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 ในการควบคุมการโฆษณา
เครื่ องดื่มแอลกอฮอล์บนสื่ ออิเล็กทรอนิ กส์ ในแง่การตีความของถ้อยคาว่า “อวดอ้างสรรพคุณหรื อชักจูงใจให้
ผูอ้ ื่นดื่มโดยตรงหรื อโดยอ้อม” เนื่ องจากมิได้มีการบัญญัติไว้อย่างชัดแจ้งว่าอะไรอันเป็ นการอวดอ้างสรรพคุณ
ชัก จูง ใจผู อ้ ื ่น โดยทางตรงหรื อ โดยอ้อ ม ดัง นั้ น เมื ่อ พระราชบัญ ญัต ิค วบคุม เครื ่ อ งดื ่ม แอลกอฮอล์ไ ม่ไ ด้
ทาการบัญญัติเกี่ยวกับนิ ยามความนี้ ไว้ จึงต้องกลับไปใช้หลักกฎหมายเทียบเคียงอย่างยิ่งแทนการอาศัยหลัก
ในการตีความตามดุลพินิจของเจ้าหน้าที่อีกด้วย การกระทาดังนี้ มีลกั ษณะเป็ นการก่อให้เกิดช่องว่างทางกฎหมาย
แห่ งพระราชบัญญัติดงั กล่าว
นอกจากนี้ เห็ นได้ว่า มาตรการการห้ามขายเครื่ องดื่ มแอลกอฮอล์ในสถานที่ วนั และเวลาที่ กฎหมาย
กาหนด และมาตรการในการคัดกรองอายุผซู ้ ้ื อเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ผ่านทางสื่ ออิเล็กทรอนิ กส์ตามที่บญั ญัติไว้ใน
มาตรา 27 มาตรา 28 และมาตรา 29 แห่ ง พระราชบัญ ญัติ ค วบคุ ม เครื่ อ งดื่ ม แอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 นั้น มิ ไ ด้
มีการกาหนดหลักเกณฑ์ที่ครอบคลุมถึงการขายเครื่ องดื่ มแอลกอฮอล์บนสื่ ออิเล็กทรอนิ กส์ ดว้ ยแต่อย่างใด และ
เมื่อนาหลักการของมาตรการการควบคุมการจาหน่ ายเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ผ่านสื่ ออิเล็กทรอนิ กส์ตามประกาศ
สานักนายกรัฐมนตรี พ.ศ. 2563 มาศึกษาวิเคราะห์แล้ว เห็นว่า มาตรการดังกล่าวไม่สามารถที่จะนามาบังคับใช้ได้
กับการซื้ อขายเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ผ่านทางสื่ ออิเล็กทรอนิ กส์ เนื่ องจากการซื้ อขายผ่านสื่ ออิเล็กทรอนิ กส์ ผูซ้ ้ื อ
และผูข้ ายสามารถทาการซื้ อขายกันได้ทุกสถานที่ ทุกวันและทุกเวลา จึ งทาให้เป็ นการยากต่อการเจ้าหน้าที่จะ
เข้าไปทาการตรวจสอบในขณะทาการซื้ อขายได้ จะเห็ นได้ว่า กฎหมายที่ ใช้บงั คับ แก่ ในกรณี ปัญหาดังกล่าว
ยัง ไม่ ค รอบคลุ ม และยัง ไม่ มี ป ระสิ ทธิ ภ าพมากพอที่ จ ะน ามาใช้ กั บ การขายเครื่ องดื่ ม แอลกอฮอล์ บ น
สื่ ออิเล็กทรอนิ กส์ได้ อันเป็ นการแสดงให้เห็ นถึงความไม่สอดคล้องของวิธีการแก้ไขปั ญหากับสภาพปั ญหาที่
เกิดขึ้น ณ ปั จจุบนั

7. ข้ อเสนอแนะ
จากการศึ กษาพบว่า มาตรการทางกฎหมายของต่างประเทศที่ มีความเกี่ ยวข้องกับกรณี ดงั กล่าว ได้มี
การบัญญัติหลักการ เงื่อนไขและการดาเนิ นการที่แตกต่างไปจากหลักการที่กาหนดไว้ในพระราชบัญญัติควบคุม
เครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 ของไทย จึงทาให้มาตรการดังกล่าวยังไม่อาจนาไปบังคับใช้ให้เกิดประสิ ทธิผล
ได้ดังเจตนารมณ์ ที่แท้จริ งอัน จะเป็ นการสร้างความเท่าเที ยมและเป็ นธรรมให้แก่ ทุกฝ่ ายที่ เกี่ ยวข้องได้อย่างมี
ประสิ ทธิภาพได้ จึงได้วเิ คราะห์และมีขอ้ เสนอแนะ ดังต่อไปนี้
1) เห็นควรให้แก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติพระราชบัญญัติควบคุมเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 โดยห้าม
มิให้ทาการโฆษณาเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ทุกประเภทในทุกช่องทางออนไลน์ที่มีกลุ่มเป้ าหมายเป็ นเด็กอายุไม่เกิน
18 ปี อย่า งเด็ ด ขาด และปรั บ เพิ่ ม โทษของผู ้ฝ่ าฝื นให้ห นัก ขึ้ น เพื่ อ เป็ นการบัง คับ ใช้ ม าตรการการควบคุ ม
การโฆษณาเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ให้มีประสิ ทธิภาพมากยิง่ ขึ้น
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2) เห็นควรให้นาเอาวิธีการในการแก้ปัญหาที่ใช้กบั การพนันออนไลน์มาปรับใช้กบั ปั ญหาการโฆษณา
เครื่ อ งดื่ ม แอลกอฮอล์ผ่ า นสื่ อ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ด้ว ยการน ามาตรการการระงับ การท าให้ แ พร่ ห ลายหรื อ ลบ
ข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่มีการโฆษณาเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ที่ฝ่าฝื นต่อมาตรา 32 วรรคแรกมาประยุกต์ใช้ โดยให้ถือว่า
ข้อมูลคอมพิวเตอร์ เหล่านั้นมี ลกั ษณะขัดต่อศี ลธรรมอันดี ของประชาชน ตามมาตรา 20 แห่ งพระราชบัญญัติ
การกระทาผิดทางคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 และให้ทาการแก้ไขเพิ่มเติ มมาตรา 32 วรรคแรกขึ้ นใหม่ โดยการ
กาหนดห้ามมิให้ผูใ้ ดโฆษณาเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์หรื อแสดงชื่ อหรื อเครื่ องหมายของเครื่ องดื่ มแอลกอฮอล์ ใน
โฆษณาทุกประเทศที่ มีเป้ าหมายเป็ นเด็กหรื อเยาวชนไม่ว่าจะโดยทางตรงหรื อโดยทางอ้อม และเห็ นควรให้มี
การแก้ไขโทษแก่ผโู ้ ฆษณาที่กระทาการฝ่ าฝื นหลักการดังกล่าวให้หนักยิง่ ขึ้นด้วย
3) เห็ น ควรให้ ย กเลิ ก ประกาศส านั ก นายกรั ฐ มนตรี เรื่ อง ห้ า มขายเครื่ องดื่ ม แอลกอฮอล์
โดยวิธีการหรื อในลักษณะการขายทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563
4) เห็นควรให้มีการออกมาตรการควบคุมสถานที่ขายเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ ด้วยการแก้ไขเพิ่มเติมเรื่ อง
ของการห้า มผูป้ ระกอบการหรื อ ผูข้ นส่ ง สิ น ค้า จัด ส่ ง เครื่ อ งดื่ ม แอลกอฮอล์ไ ปยัง สถานที่ ห้า มขายเครื่ อ งดื่ ม
แอลกอฮอล์ ตามพระราชราชบัญญัติควบคุมเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ มาตรา 27 และประกาศกาหนดอื่น ๆ
5) เห็ น ควรให้มี การออกมาตรการควบคุ ม วัน และเวลาขายเครื่ อ งดื่ ม แอลกอฮอล์ ข้ ึ น ใหม่ โดยท า
การแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายในลักษณะของการจัดให้มีการเพิ่มประเภทใบอนุ ญาตการขายเครื่ องดื่ มแอลกอฮอล์
ผ่านสื่ ออิเล็กทรอนิ กส์โดยเฉพาะ และวางหลักเรื่ องของอนุญาตให้ผถู ้ ือใบอนุญาตประเภทดังกล่าวสามารถขาย
เครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ให้แก่ผซู ้ ้ื อได้ทุกวันและทุกเวลา แต่ห้ามจัดส่ งสิ นค้าในวันและเวลาที่ระบุไว้ ตามมาตรา 28
แห่งพระราชบัญญัติควบคุมเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551
6) เห็ น ควรให้ มี ก ารออกมาตรการควบคุ ม อายุผู ้ซ้ื อ เครื่ อ งดื่ ม แอลกอฮอล์บ นสื่ อ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์
ทั้งในกรณี ของผูซ้ ้ื อและผูข้ ายโดยทาการสอบถามอายุเพื่อยืนยัน รวมถึงในกรณี สั่งซื้ อผ่านระบบอิเล็กทรอนิ กส์
ด้วย
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บทคัดย่อ
การศึ กษาครั้ งนี้ มี วตั ถุประสงค์เพื่อศึ กษาวิวฒั นาการของกฎหมายลักษณะพยานหลักฐาน แนวคิ ด
ทฤษฎีที่เกี่ยวกับการรวบรวมพยานหลักฐานอิเล็กทรอนิกส์ และการจาแนกระดับของสื่ อลามกอนาจารเด็ก รวมถึง
ศึกษามาตรการทางกฎหมายที่เกี่ยวกับการรวบรวมพยานหลักฐานอิเล็กทรอนิกส์และการควบคุมสื่ อลามกอนาจาร
เด็กของสหรั ฐอเมริ กา สหพันธ์ สาธารณรั ฐเยอรมนี และประเทศอังกฤษ ที่ บังคับใช้อยู่ในปั จจุ บนั เพื่อนามา
วิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคทางกฎหมายของไทยในการจาแนกระดับของสื่ อลามกอนาจารเด็กและรวบรวม
พยานหลักฐานอิ เล็กทรอสิ กส์ ในความผิดเกี่ ยวกับสื่ อลามกอนาจารเด็ก เพื่อใช้เป็ นแนวทางในการแก้ปัญหา
การรวบรวมพยานหลักฐานอิเล็กทรอนิกส์ในความผิดเกี่ยวกับสื่ อลามกอนาจารเด็กในประเทศไทยต่อไป
ผลการศึ กษาพบว่า ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 1 (17) มิได้นิยามความหมายของสื่ อลามกอนาจาร
เด็กให้ครอบคลุมถึ งภาพเสมื อนซึ่ งถูกสร้ างด้วยข้อมูลคอมพิวเตอร์ หรื อปั ญญาประดิ ษฐ์ และมิ ได้กาหนดว่า
สื่ อลามกอนาจารเด็กมีขอบเขตความหมายเพียงใด ซึ่ งทาให้มีปัญหาในการดาเนิ นคดีกบั ผูก้ ระทาความผิดว่าสิ่ งที่
ผู ้ถู ก กล่ า วหาครอบครองอยู่น้ ัน เป็ นสื่ อ ลามกอนาจารเด็ ก หรื อ ไม่ ซึ่ งแตกต่ า งจากประมวลกฎหมายอาญา
สหรัฐอเมริ กาที่จะมีระบุนิยามของเด็กและสื่ อลามกอนาจารเด็กไว้ค่อนข้างชัดเจน และยังกฎหมายอีกหลายฉบับที่
จะมุ่ ง เน้น คุ ้ม ครองเด็ ก และเผยแพร่ สื่ อ ลามกให้แ ก่ เ ด็ ก อายุต่ า กว่า 18 ปี หรื อ Obscene Publication Act 1959
ในประเทศอังกฤษ และอีกทั้งในต่างประเทศมีการกาหนดมาตรการให้ผใู ้ ห้บริ การอินเตอร์ เน็ตมีหน้าที่จะต้อง
รายงานให้หน่ วยงานของรัฐทราบถึงการเผยแพร่ หรื อนาเข้าสู่ ระบบคอมพิวเตอร์ ซ่ ึ งข้อมูลคอมพิวเตอร์ อนั เป็ น
สื่ อลามกอนาจารเด็ก เช่น ในสหรัฐอเมริ กามีกฎหมาย The Code of Laws of the United State America กาหนดให้
ผูใ้ ห้บริ การอินเตอร์ เน็ตมีหน้าที่ตอ้ งรายงานการแสวงหาประโยชน์ทางเพศจากเด็กทางออนไลน์และเพื่อป้ องกัน
การแสวงประโยชน์ทางเพศจากเด็กทางออนไลน์ ต่อศูนย์เพื่อเด็กหายและถูกฉวยผลประโยชน์แห่งชาติ (National
Center for Missing and Exploited Children : NCMEC) นอกจากนั้ น การรวบรวมพยานหลัก ฐานในกรณี ที่
สื่ อลามกอนาจารเด็กอยูใ่ นระบบคอมพิวเตอร์ ของผูก้ ระทาผิดยังมีปัญหาเรื่ องอานาจการเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวของ
เจ้าพนักงานปกครองหรื อตารวจซึ่งมีหน้าที่โดยตรงตามกฎหมาย แต่ไม่มีกฎหมายให้อานาจในการเข้าถึงข้อมูลใน
375

การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรี ปทุม ออนไลน์ ครั้งที่ 16 ประจาปี 2564 วันที่ 28 ตุลาคม 2564

ระบบคอมพิวเตอร์ เฉกเช่นพนักงานสอบสวนคดี พิเศษ หรื อเจ้าพนักงานตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทา
ความผิ ด เกี่ ย วกับ คอมพิ ว เตอร์ พ.ศ.2550 และที่ แ ก้ไ ขเพิ่ ม เติ ม แต่ อ ย่า งใด ซึ่ ง ในสหรั ฐ อเมริ กามี กรณี ย กเว้น
การเข้าค้นโดยไม่ตอ้ งขอหมายค้นจากศาล อยู่ 2 กรณี คือกรณี ได้รับความยินยอม กับกรณี มีเหตุฉุกเฉิ น ซึ่ งศาล
สูงสุดของสหรัฐอเมริ กาได้กาหนดมาตรฐานความสมเหตุสมผลดังกล่าวเอาไว้
ข้อเสนอแนะจากการศึกษาเห็นควรมีการให้เพิ่มเติมความหมายของสื่ อลามกอนาจารเด็กให้ครอบคลุม
ถึงภาพเสมือนจริ งซึ่ งถูกสร้างด้วยข้อมูลคอมพิวเตอร์ หรื อปั ญญาประดิษฐ์ และจาแนกขอบเขตความหมายของ
สื่ อลามกอนาจารเด็กตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 1 (17) พร้อมกาหนดหน้าที่ให้ผใู ้ ห้บริ การอินเตอร์ เน็ต
ต้องรายงานกรณี ตรวจพบสื่ อลามกอนาจารเด็กในระบบคอมพิวเตอร์ โดยเร็ ว เพื่อลดความเสี ยหายที่จะเกิด และ
ข้อสุ ดท้ายควรบัญญัติให้อานาจเจ้าพนักงานฝ่ ายปกครองหรื อตารวจ มีอานาจเฉกเช่นพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ
หรื อเจ้าพนักงานตามพระราชบัญญัติการกระทาความผิดเกี่ ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 และที่ แก้ไขเพิ่มเติม
เพื่อจะสามารถรวบรวมพยานหลักฐานสาคัญที่เกี่ยวข้องในคดีได้ทนั ท่วงที ไม่ถูกทาลายไประหว่างการประสาน
เจ้าพนักงานตามพระราชบัญญัติวา่ ด้วยการกระทาความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 หรื อยืน่ ขอหมายค้นต่อ
ศาลเพื่ อ ใช้เ ป็ นแนวทางในการแก้ไ ขปั ญ หาการรวบรวมพยานหลัก ฐานอิ เล็ก ทรอนิ ก ส์ ใ นความผิ ดเกี่ ยวกับ
สื่ อลามกอนาจารเด็กของไทย

คาสาคัญ: พยานหลักฐานอิเล็กทรอนิกส์ สื่อลามกอนาจาร
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
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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. ความสาคัญและทีม่ าของปัญหา
ในปั จ จุ บัน สภาพเศรษฐกิ จ และสัง คมของโลกได้เ ปลี่ ย นแปลงไปจากอดี ต อย่า งมากจนมี ค าพูดว่า
“The whole world has gone digital” หรื อ “โลกทั้งใบได้เปลี่ยนเป็ นดิจิทลั แล้ว” (ธี ระวัฒน์พุฒิบูรณวัฒน์, 2560)
จากการเจริ ญเติ บโตอย่างรวดเร็ วของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร มี แนวโน้มที่ จะขยายตัวต่อไป
อีกเรื่ อย ๆ ทาให้ง่ายต่อการติดต่อสื่ อสารซึ่ งกันและกันแบบทัว่ โลก แต่อย่างไรก็ตามนอกจากประโยชน์มหาศาล
แล้ว สิ่ งที่ แฝงมาด้วยคื อ อาชญากรรมทางเทคโนโลยี ที่ อาจคุ กคามชี วิต และทาให้สูญเสี ยทรั พย์สินเงิ นทอง
ได้อย่างง่ ายดาย (ณิ ช วงศ์ส่องจ้า, 2558) ซึ่ งมิ จฉาชี พ ส่ วนมากจะนาอุปกรณ์ ดิจิทลั เช่ น โทรศัพท์สมาร์ ทโฟน
คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์อื่นที่ เชื่ อมต่อกับอินเทอร์ เน็ต ไปใช้เป็ นเครื่ องมือในการกระทาความผิด หรื อใช้เป็ น
อุ ป กรณ์ จัด เก็ บ ข้อ มู ล ที่ เ กี่ ย วข้อ งกับ การกระท าความผิ ด ซึ่ งถื อ เป็ นอาชญากรรมทางเทคโนโลยีช นิ ด หนึ่ ง
และจากการเปลี่ ยนแปลงดังกล่าวส่ งผลกระทบต่อพยานหลักฐานจากพยานบุ คคล พยานเอกสาร พยานวัตถุ
กลายมาเป็ นพยานที่อยูใ่ นรู ปแบบอิเล็กทรอนิสก์หรื อพยานดิจิทลั อาชญากรรมทางเทคโนโลยีที่เกี่ยวกับเด็กจึงมี
เพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะการครอบครอง การผลิต การเผยแพร่ สื่อลามกอนาจารเด็ก
ดังนั้น ผูว้ ิจยั มีความสนใจที่จะศึกษาปั ญหาและอุปสรรคทางกฎหมายในการรวบรวมพยานหลักฐาน
อิ เ ล็ก ทรอนิ ก ส์ ในความผิดเกี่ ยวกับ สื่ อลามกอนาจาร เพราะการรวบรวมพยานหลัก ฐานทางอิ เล็ก ทรอนิ กส์
เป็ นปั จจัยสาคัญในการนาตัวผูก้ ระทาความผิดมาลงโทษ จาเป็ นต้องดาเนิ นการด้วยความรวดเร็ ว ตอบสนองต่อ
การกระทาความผิดในระบบคอมพิวเตอร์ ซ่ ึ งมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา หากคาว่าสื่ อลามกอนาจารเด็กที่
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ทุ กคนรับรู ้ และเข้าใจต่างกัน ย่อมทาให้การรวบรวมพยานหลักฐานเป็ นไปด้วยความยากลาบาก ประกอบกับ
การเข้า ถึ ง พยานหลัก ฐานในระบบคอมพิ ว เตอร์ จ าเป็ นต้อ งใช้อ านาจศาลผ่ า นค าร้ อ งของเจ้า พนั ก งาน
ตามพระราชบัญญัติวา่ ด้วยการกระทาความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 อาจทาให้พยานหลักฐานซึ่งควรจะ
น ามาใช้ล งโทษผูก้ ระท าความผิ ดถู ก ลบ เปลี่ ย นแปลง แก้ไ ข จนไม่ ส ามารถน ามาใช้ล งโทษผูก้ ระทาผิดได้
และไม่ให้เกิ ดความโต้แย้งในการอ้างอิงและรับฟังเป็ นพยานหลักฐานในชั้นศาล เพื่อนามาตรการทางกฎหมาย
มาใช้เป็ นแนวทางในการดาเนินการแก้ไขปั ญหาดังกล่าวต่อไป

2. วัตถุประสงค์ ของการศึกษา
(1) เพื่อศึ กษาวิวฒั นาการและแนวคิด ทฤษฎี ที่เกี่ ยวกับการรวบรวมพยานหลักฐานอิเล็กทรอนิ กส์ ใน
ความผิดเกี่ยวกับสื่ อลามกอนาจารเด็ก รวมถึงการจาแนกระดับของสื่ อลามกอนาจาร
(2) เพื่อศึกษามาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับการรวบรวมพยานหลักฐานอิเล็กทรอนิกส์และการควบคุม
สื่ อลามกอนาจาร
(3) วิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคทางกฎหมายไทยในการรวบรวมพยานหลักฐานอิ เล็กทรอนิ กส์ใน
ความผิดเกี่ยวกับสื่ อลามกอนาจารเด็ก
(4) เพื่อเสนอแนะมาตรการของกฎหมายที่เหมาะสมมาเป็ นแนวทางในการแก้ไขปั ญหาและอุปสรรค
ทางกฎหมายในการรวบรวมพยานหลักฐานอิเล็กทรอนิกส์ในความผิดเกี่ยวกับสื่ อลามกอนาจารเด็ก

3. สมมติฐานของการศึกษา
แม้วา่ ปั จจุบนั ประมวลกฎหมายอาญาได้บญ
ั ญัติการกระทาความผิดเกี่ ยวกับสื่ อลามกอนาจารเด็กไว้ใน
มาตรา 287/1 และมาตรา 287/2 แต่นิยามของคาว่าสื่ อลามกอนาจารเด็ก ตามมาตรา 1(17) ไม่มีความชัดเจนว่า
ความหมายของสื่ อลามกอนาจารเด็กมี ความหมายกว้างเพียงใด ทาให้การรวมรวบพยานหลักฐานเกี่ ย วกับ
สื่ อลามกอนาจารเด็ก ต้องใช้ดุลพินิจในการจาแนกภาพสื่ อลามกเป็ นอย่างมาก ว่าการครอบครอง ส่ งต่อ เผยแพร่
ค้า หรื อทาให้แพร่ หลายในสื่ อแบบใดที่ ถือว่าเป็ นความผิด และกฎหมายไม่ได้มีการกาหนดมาตรการในการ
รวบรวมข้อมูลเกี่ ยวกับสื่ อลามกอนาจารของเด็ก ทาให้การปฏิ บตั ิงานเกิ ดความล่าช้า และทาให้เกิ ดปั ญหาและ
อุปสรรคในการรวมรวบพยานหลักฐานดังกล่าวเป็ นอย่างมาก ประกอบกับพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทา
ความผิ ด เกี่ ย วกับ คอมพิ ว เตอร์ พ.ศ. 2560 บัญ ญัติ อ านาจหน้า ที่ ข องเจ้า พนั ก งานยัง ไม่ ค รอบคลุ ม พอและ
ยังไม่เหมาะสมกับสถานการณ์ในปั จจุบนั ดังนั้นจึ งควรมีการบัญญัติมาตรการทางกฎหมายเพิ่มเติม เพื่อให้ใน
การการรวบรวมพยานหลักฐานอิเล็กทรอนิกส์ในความผิดเกี่ยวกับสื่ อลามกอนาจารเด็กเกิดประสิ ทธิภาพมากขึ้น

4. ขอบเขตของการศึกษา
การศึกษาครั้งนี้เป็ นการศึกษาปั ญหาและอุปสรรคทางกฎหมายในรวบรวมพยานหลักฐานอิเล็กทรอนิกส์
ในความผิดเกี่ ยวกับสื่ อลามกอนาจารเด็ก โดยทาการศึ กษาบทบัญญัติต่าง ๆ ที่ เกี่ ยวข้อง คื อ รั ฐธรรมนู ญแห่ ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ประกอบกับ ประกาศ เรื่ อง ยุทธศาสตร์ ชาติ (พ.ศ. 2561-2580) ประเด็นที่ 6
ประมวลกฎหมายอาญา ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทาความผิด
เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พระราชบัญญัติวา่ ด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544
และกติการะหว่างประเทศและอนุ สัญญาที่เกี่ยวข้องกับสิ ทธิ เด็ก อีกทั้งยังศึกษาบทบัญญัติกฎหมายต่างประเทศ
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ที่ เ กี่ ย วข้อ ง เพื่ อ เป็ นแนวทางในการแก้ไ ขปั ญหาและอุ ปสรรคทางกฎหมายในการรวบรวมพยานหลักฐาน
อิเล็กทรอนิกส์ในความผิดเกี่ยวกับสื่ อลามกอนาจารเด็กของไทย

5. วิธีดาเนินการศึกษา
การดาเนิ นการศึ กษาของวิจัยฉบับนี้ ใช้วิธีก ารวิจัยเอกสาร (Documentary Research) ด้วยการศึ กษา
ข้อมูลจากเอกสาร ตารา หนังสื อ บทความ วารสาร เอกสารทางวิชาการและการวิเคราะห์ กฎหมายที่ เกี่ ยวข้อง
งานวิจยั วิทยานิพนธ์และคาพิพากษาของศาล และข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตและสารสนเทศ

6. ผลการศึกษา
1) ปั ญหาความไม่ชดั เจนของนิ ยามคาว่าสื่ อลามกอนาจารเด็กตามที่ บญ
ั ญัติไว้ตามประมวลกฎหมาย
อาญา มาตรา 1(17) ทาให้ยากต่อการรวบรวมพยานหลักฐานว่าสื่ อลามกอนาจารเด็กมีความหมายกว้างเพียงใด
สื่ อใดบ้างที่สามารถพิจารณาได้วา่ เป็ นสื่ อลามก
การกาหนดคานิยามที่ชดั เจนของคาว่า “สื่ อลามก” นั้น เป็ นเรื่ องที่ยากมาก เนื่ องจากในแต่ละวัฒนธรรมมี
ความแตกต่างกัน หรื อแม้กระทัง่ การตีความโดยใช้ปัจจัยอื่น ๆ เช่น เพศ วัย ระดับการศึกษา อาชีพ ก็เป็ นเหตุทาให้
คนที่ แ ม้อ ยู่ ใ นสั ง คมเดี ย วกัน มี ทัศ นคติ ต่ อ ค าเหล่ า นี้ หลากหลาย คนไทยย่ อ มมี มุ ม มองต่ อ ค าว่ า “ลามก”
ไม่เหมือนกับคนอเมริ กนั และหญิงวัยชรากับเด็กชายวัยรุ่ นก็ยอ่ มมีความเห็นต่อภาพผูห้ ญิงเปลือยแตกต่างกันเช่นกัน
ดังนั้น จึงมีคานิ ยามของคาว่าลามกไว้หลากหลาย (โสมนัส เจื อศรี กุล, 2545) จากการศึกษาแนวคิดและทฤษฎีที่
เกี่ยวข้องประกอบกับบทบัญญัติของกฎหมายต่างประเทศพบว่า ความไม่ชดั เจนของคาจากัดความหรื อนิยามของ
คาว่า “สื่ อลามกอนาจารเด็ก” ทาให้กฎหมายซึ่งได้มีการตราไว้เพื่อประโยชน์ในการควบคุมสื่ อลามกหรื อคุม้ ครอง
สิ ทธิ ของเด็กหรื อเยาวชน ไม่มีสภาพบังคับเนื่ องจากมีปัญหาด้านการตีความว่าสื่ อลามกอนาจารเด็ก มีความหมาย
กว้างขวางเพียงใด เช่น ในสหรัฐอเมริ กา มีกฎหมาย Child Pornography Protection Act of 1996 (CPPA) กฎหมาย
ฉบับนี้ มีวตั ถุประสงค์ให้ความคุม้ ครองเด็กจากการผลิ ต สิ่ งลามกเด็กเผยแพร่ บนอิ นเทอร์ เน็ต โดยมุ่งควบคุม
การผลิตภาพลามกเด็กที่ สร้ างขึ้นจากตัวเด็กจริ ง ไม่ใช่ภาพตัดต่อ แต่เด็กเสมือนนั้นจะกาหนดเป็ นความผิดได้
เฉพาะกรณี ที่คล้ายคลึงกับตัวตนจริ งจนแยกไม่ออก
ส่ วนในสหพันธ์สาธารณรัฐ เยอรมนี กฎหมายได้ให้คาอธิ บายถึงสิ่ งลามกเอาไว้ โดยสิ่ งที่จะถือว่าเป็ น
สิ่ งลามก ต้องเป็ นสิ่ งที่รู้สึกได้เพียงอย่างเดียวกัน หรื อมีจุดมุ่งหมายหลักเพื่อการกระตุน้ ความรู ้สึกทางเพศของผูท้ ี่
ได้ชมและเป็ นการละเมิดต่อขอบเขตในเรื่ องความเหมาะสมทางเพศที่อยูบ่ นพื้นฐานของแนวคิดทางด้านศีลธรรม
ของสังคมโดยทัว่ ไป สิ่ งลามกตามกฎหมายเก่า จากัดเฉพาะสิ่ งลามกที่อยู่ในรู ปของงานเขียนหรื อหนังสื อ และ
รวมถึงหนังสื อที่มีรูปภาพ ซึ่ งต่อมามีการแก้ไขกฎหมายดังกล่าว โดยมีหลักการคือ การเผยแพร่ สิ่งลามกอนาจาร
โดยประการที่ว่าบุคคลอายุต่ากว่า 18 ปี สามารถที่จะรับรู ้ได้ หรื อมีการนาเสนอให้แก่บุคคลที่มีอายุต่ากว่า 18 ปี
กระทาสิ่ งอนาจารในสถานที่ที่บุคคลที่มีอายุต่ากว่า 18 ปี สามารถที่ จะเห็นได้เข้าถึงได้ ได้ชม หรื อรับรู ้ได้ และ
กระทาสิ่ งอนาจารในสถานที่ ที่บุคคลที่มีอายุต่ ากว่า 18 ปี สามารถที่ จะพบเห็นได้ หรื อมีการเผยแพร่ สิ่งอนาจาร
นอกเขตการค้าด้วยวิธีการเสนอขายหรื อประกาศ เป็ นเรื่ องที่ผิดกฎหมาย
ในประเทศอังกฤษ มีแนวคิดในการควบคุมสิ่ งลามก ก็เพื่อที่จะคุม้ ครองต่อมาตรฐานทางศีลธรรมของ
สังคม ตลอดจนคุม้ ครองบุคคลที่อยูใ่ นสังคมด้วย จากอันตรายของสิ่ งลามกที่มีต่อสภาพของร่ างกาย จิตใจ ทั้งของ
บุคคลที่ เป็ นเหยื่อของการจัดทา ผลิตสิ่ งลามก และบุคคลที่ เป็ นผูร้ ับรู ้สื่อลามก โดยมีการตรากฎหมายควบคุม
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สื่ อลามกซึ่ ง Section 1 (1) Obscene Publication Act 1959 ได้วางแนวทางไว้วา่ การพิจารณาว่าสิ่ งใดเป็ นสื่ อลามก
หรื อไม่น้ นั ให้ดูผลกระทบที่มีต่อศีลธรรมของสิ่ งนั้นเป็ นสาคัญ (ซึ่งต่างจากบรรทัดฐานสื่ อลามกของประเทศไทย
ที่ มุ่งดูภาพโป๊ เป็ นหลัก ไม่ได้สนใจถึงผลกระทบที่ จะตามมาในภายหลัง อย่างกรณี บรรทัดฐานสื่ อลามกของ
ประเทศอังกฤษ) ซึ่ งปั จจุบนั ประเทศอังกฤษ ได้มีการกาหนดแนวทางหลักเกณฑ์การตัดสิ นความผิดทางเพศ
ได้ก าหนดมาตราส่ ว นใหม่ ซ่ ึ งแทนที่ ร ะดับ ของ Oliver Scale (วี ร วรรณ มอสบี้ , 2560) ถู ก น ามาใช้ส าหรั บ
การพิ จ ารณาคดี ใ นอัง กฤษและเวลส์ ใ นข้อ หาก่ อ อาชญากรรมที่ เ กี่ ย วข้อ งกับ ภาพลามกอนาจารของเด็ ก
(Sentencing Council, 2014) คือ หมวด A ภาพกิจกรรมทางเพศที่มีการล่วงล้ า และ/หรื อภาพกิจกรรมทางเพศกับ
สัตว์หรื อวิปริ ตผิดธรรมชาติ , หมวด B ภาพกิ จกรรมทางเพศที่ไม่มีการล่วงล้ า และหมวด C ภาพลามกอนาจาร
อื่น ๆ ที่ไม่อยูใ่ นหมวด A หรื อ B
2) ปั ญหากฎหมายไม่ได้กาหนดมาตรการในการรวบรวมข้อมูลอันเกี่ยวเนื่ องกับความผิดตามประมวล
กฎหมายอาญา มาตรา 287/1 และ 287/2 ทาให้เกิดช่องว่างในการนาตัวผูก้ ระทาความผิดมาลงโทษ
ปั จจุ บันประเทศไทย ยังไม่มีการกาหนดมาตรการในการรายงานการกระทาความผิด ตามประมวล
กฎหมายอาญา มาตรา 287/1 และ 287/2 ซึ่ งต่างประเทศได้มีการกาหนดหน่วยงานรับรายงานกรณี มีการตรวจพบ
สื่ อลามกอนาจารเด็กในระบบคอมพิวเตอร์ ให้หน่วยงานรับผิดชอบเพื่อดาเนินการ เช่น สหรัฐอเมริ กา มีกฎหมาย
กาหนดให้ผูใ้ ห้บริ การทางอิ นเตอร์ เน็ ต หรื อบุ คคลที่ ใกล้ชิดกับเด็ก เช่ น ครู รวมถึ งผูท้ ี่ ไม่ได้มีหน้าที่ ใกล้ชิ ด
กับเด็ก แต่สามารถพบเจอสื่ อลามกเด็กได้ เช่น ช่างคอม ร้านถ่ายรู ป เป็ นต้น มีหน้าที่ รายงานกรณี พบสื่ อลามก
อนาจารเด็ ก หากไม่ ร ายงานจะต้อ งรั บ โทษตามกฎหมาย ท าให้เ อื้ อ ต่ อ การด าเนิ น การของเจ้า หน้า ที่ ต ารวจ
ในการปราบปรามผูก้ ระทาความผิดเกี่ยวกับสื่ อลามกเด็ก ไม่จาเป็ นต้องรอให้ผใู ้ ห้บริ การส่งข้อมูลเมื่อมีการร้องขอ
ส่ วนในประเทศอังกฤษ ไม่มีการกาหนดอย่างแจ้งชัดว่าผูใ้ ห้บริ การอินเตอร์ เน็ ต มีหน้าที่ จะต้องรายงานกรณี
พบสื่ อลามกอนาจารในระบบ หรื อเครื อข่ายที่ตนรับผิดชอบ แต่หากไม่รายงานผูใ้ ห้บริ การอินเตอร์ เน็ตรายนั้น
จะรับผิดในฐานะผูค้ รอบครองสื่ อลามกนั้น เว้นแต่วา่ จะสามารถพิสูจน์ได้วา่ ไม่มีส่วนร่ วมในการกระทาความผิด
ผูใ้ ห้บริ การอินเตอร์เน็ตจึงมักจะรายงานกรณี ที่พบสื่ อลามกอนาจารเด็กในระบบ หรื อเครื อข่ายของตน แต่สาหรับ
ประเทศไทยไม่ได้มีการกาหนดมาตรการให้ผใู ้ ห้บริ การอินเตอร์ เน็ตมีหน้าที่จะต้องรายงานสื่ อลามกอนาจารเด็ก
ทาให้สื่อลามกอนาจารเด็ก ซึ่ งถูกนาเข้าสู่ ระบบคอมพิวเตอร์ ไม่ได้รับการแก้ปัญหา และทาให้เกิ ดความล่าช้า
ในการปราบปรามผูก้ ระทาความผิด รวมถึงหากรอให้ผใู ้ ห้บริ การส่งข้อมูลสื่ อลามก ข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์
มาให้ขอ้ มูลที่ ใช้เป็ นพยานหลักฐานดังกล่าวอาจถูกลบ แก้ไข หรื อมีการเปลี่ยนแปลงในระหว่างกระบวนการ
รวบรวมพยานหลักฐานแล้ว ทาให้ยากต่อการจับต่อผูก้ ระทeความผิดมาลงโทษ
3) ปั ญหาอานาจการเข้าถึงข้อมูลในการรวบรวมพยานหลักฐานในความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา 287/1 และมาตรา 287/2 ซึ่งได้ให้อานาจเพียงเจ้าพนักงานในการร้องขอต่อศาลที่มีเขตอานาจเท่านั้น
ปั จ จุ บันประเทศไทยได้มีการตรากฎหมายที่ ให้อ านาจเจ้าพนักงานในการรวบรวมพยานหลักฐาน
อิ เล็กทรอนิ กส์ ซึ่ งปั จจุ บันมี เพียงพนักงานสอบสวนคดี พิเศษ ซึ่ งมี อานาจตามมาตรา 25 แห่ งพระราชบัญญัติ
การสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ.2547 และเจ้าพนักงานผูไ้ ด้รับแต่งตั้งและมีอานาจตามมาตรา 18 แห่ งพระราชบัญญัติ
ว่าด้วยการกระทาผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม แต่การใช้อานาจดังกล่าว จะต้องมีการยืน่
คาร้องต่อศาลที่มีเขตอานาจ ในกรณี ของพนักงานสอบสวนคดีพิเศษคือ อธิ บดีผพู ้ ิพากษาศาลอาญา เพื่อใช้อานาจ
ดังกล่าว ซึ่ งการจะยื่นคาร้องต่อศาลเป็ นกระบวนการที่จะต้องใช้เวลาในการดาเนิ นการ แต่พยานหลักฐานที่เป็ น
ข้อมูลอิเล็กทรอนิ กส์ ซึ่ งสามารถทาลายแก้ไขโดยง่ายใช้เวลาเพียงสั้น ๆ หากผูก้ ระทาผิดทราบเหตุว่าจะถูกค้น
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ก็สามารถเปลี่ ยนแปลงแก้ไข หรื อทาลายได้โดยง่ าย แต่ในส่ วนเจ้าพนักงานปกครองหรื อต ารวจ (พนักงาน
สอบสวน) ยัง ไม่ มี ก ฎหมายให้ อ านาจไว้ แต่ ก ารกระท าผิ ด ในปั จ จุ บัน มัก มี พ ยานหลัก ฐานที่ เ ป็ นข้อ มู ล
อิเล็กทรอนิกส์เข้ามาเกี่ยวข้องอยูเ่ สมอ ไม่วา่ จะเป็ นความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ ความผิดเกี่ยวกับความมัน่ คง จึงมีความ
จาเป็ นที่ จะต้องมี บทบัญญัติให้อานาจดังกล่าวแก่ พนักงานสอบสวนในการรวบรวมพยานหลักฐานดัง กล่ า ว
ซึ่ งในต่างประเทศได้มีการให้อานาจแก่เจ้าหน้าที่รัฐ ในการรวบรวมพยานหลักฐานดังกล่าว เช่น สหรัฐอเมริ กา
ซึ่ งเป็ นประเทศประชาธิ ปไตยที่ มีการต่อสู ้เพื่อประสิ ทธิ และเสรี ภาพของประชาชนมายาวนาน แนวความคิด
ในเรื่ อ งสิ ทธิ แ ละเสรี ภาพของปั จเจกชนของสหรั ฐอเมริ กาจึ งเป็ นแนวความคิ ด ทางกฎหมายธรรมชาติ ที่ให้
ความคุม้ ครองสิ ทธิ และเสรี ภาพของประชาชนเป็ นอย่างสู ง การค้นพยานหลักฐานที่ เป็ นข้อมูลอิเล็กทรอนิ กส์
ที่อยูใ่ นความครอบครองของบุคคลใดในที่รโหฐาน ก็ตอ้ งมีหมายค้น และมีเหตุอนั ควรหรื อมีความสมเหตุสมผลที่
จะขอให้ศาลออกหมายค้น เพื่อตรวจสอบการใช้อานาจของเจ้าพนักงานของรัฐ เพื่อไม่ให้เจ้าหน้าที่ตารวจค้นและ
ยึดพยานหลักฐานโดยผิดกฎหมายหรื อขัดกับรัฐธรรมนู ญ สาหรับประเด็นนี้ สหรัฐอเมริ กา ได้มีการเรี ยนรู ้จาก
ประสบการณ์เกี่ ยวกับอาชญากรรมทางไซเบอร์ มาอย่างต่อเนื่ อง ดังนั้น มาตรการทางกฎหมายในการป้ อ งกัน
ปราบปรามอาชญากรรมและการก่อการร้ายโดยทางไซเบอร์ สหรัฐอเมริ กาจึงให้อานาจและเครื่ องมือแก่พนักงาน
สื บสวนสอบสวน เพื่อให้สามารถเข้าถึ งพยานหลักฐานได้อย่างรวดเร็ วทันต่อการทาลายพยานหลักฐานของ
อาชญากร นอกจาการค้นตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญของสหรัฐอเมริ กา ฉบับแก้ไข ครั้งที่ 4 ยังมีขอ้ ยกเว้นที่ไม่ตอ้ ง
ขอหมายค้น คือ กรณี ได้รับความยินยอม และกรณี ที่เป็ นเหตุฉุกเฉิ นที่ไม่อาจขอหมายค้นจากศาลได้อีกด้วย

7. บทสรุ ป
สื่ อลามกอนาจารเด็กถือเป็ นปั ญหาสาคัญอย่างมากที่เกือบทุกประเทศได้ให้ความสาคัญ ดังที่เห็นได้จาก
กติ การะหว่างประเทศและอนุ สัญญาที่ เกี่ ยวข้องกับสิ ทธิ เด็กในหลายฉบับ เช่ น อนุ สัญญาสหประชาชาติ เพื่อ
การต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาติ (ศูนย์ปฏิบตั ิการบังคับใช้กฎหมายพนักงานฝ่ ายปกครอง, 2564) อนุสญ
ั ญาฉบับ
ที่ 182 อนุสญ
ั ญาว่าด้วยการห้ามและการดาเนินการโดยทันทีเพื่อขจัดรู ปแบบที่เลวร้ายที่สุดของการใช้แรงงานเด็ก
พ.ศ. 2542 (Worst Forms of Child Labor Convention (No. 182) 1999) อนุสัญญาว่าด้วยสิ ทธิ เด็ก (Convention on
the Rights of the Child – CRC) (กรมกิจการเด็กและเยาวชน กองคุม้ ครองเด็กและเยาวชน, 2564) รวมถึงพิธีสาร
เลือกรับของอนุสัญญาว่าด้วยสิ ทธิ เด็ก เรื่ อง การขายเด็ก การค้าประเวณี เด็กและสื่ อลามกที่เกี่ยวกับเด็ก (Optional
Protocol to the Convention on the Right of the Child on the Sale of Children, Child Prostitution and Child
Pornography) มักจะกล่าวถึงอิสรภาพ และสิ ทธิ พ้ืนฐานของเด็กเพื่อยกระดับความเป็ นอยูข่ องเด็กทัว่ โลก โดยให้
ความสาคัญแก่เด็กทุ กคนเท่าเที ยมกัน และให้รัฐภาคีออกกฎหมายหมายหรื อมาตรการในการการปราบปราม
สื่ อลามกที่เกี่ยวกับเด็ก รวมถึงการพยายามที่จะยกระดับความตระหนักของสาธารณชนเป็ นเรื่ องที่จาเป็ นเพื่อลด
อุปสงค์ของผูบ้ ริ โภคในการค้าเด็ ก การค้าประเวณี เด็ก และสื่ อลามกที่ เกี่ ยวกับเด็ กด้วย (คณะกรรมการสิ ท ธิ
มนุษยชนแห่งชาติ, 2550)
สื่ อ ลามกเด็ ก แบบดั้ง เดิ ม มัก เป็ นสื่ อ ลามกเด็ ก ที่ น าเสนอในรู ป แบบ หรื อ ผลิ ต ภัณ ฑ์ที่ มิ ต ้อ งอาศัย
เทคโนโลยีมากนัก แต่พฒ
ั นาการทางเทคโนโลยีในปั จจุ บันก่ อให้เกิ ดปั ญหาสื่ อลามกเด็กเพิ่มมากขึ้ น เพราะ
สามารถใช้สื่อดังกล่าวในการเผยแพร่ และเข้าถึงเนื้ อหาลามกเหล่านี้ ได้ง่ายขึ้น ทั้งนี้ เนื่ องจากความชัดเจนของ
นิยามคาว่าสื่ อลามกอนาจารเด็กยังไม่ชดั เจน ทาให้ยากต่อการรวบรวมพยานหลักฐานดังกล่าว และพระราชบัญญัติ
ว่าด้วย การกระทาความผิดเกี่ ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 และที่ แก้ไขเพิ่มเติม ที่ บงั คับใช้ทางกฎหมายได้ให้
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อ านาจในการเข้า ถึ ง ข้อ มู ล ในการรวบรวมพยานหลัก ฐานเฉพาะเจ้า พนัก งานเท่ า นั้น ซึ่ งไม่ ค รอบคลุ ม กับ
สถานการณ์ในคดีที่เกิดขึ้นทัว่ ประเทศ รวมถึงไม่มีมาตรการในการรวบรวมข้อมูลอันเกี่ยวเนื่ องกับความผิดตาม
ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 287/1 และ 287/2 (ความผิดเกี่ ยวกับสื่ อลามกอนาจารเด็ก) ทาให้การดาเนิ นการ
รวบรวมพยานหลักฐานดังกล่าวเป็ นไปอย่างล่าช้า และไม่มีประสิ ทธิ ภาพเพียงพอ ทาให้เกิดปั ญหาและอุปสรรค
ในการแก้ปัญหาดังกล่าว
ดังนั้น การป้ องกันปราบปรามอาชญากรรม หรื อการใช้มาตรการและวิธีก ารต่าง ๆ ที่ จะไม่ให้เกิ ด
อาชญากรรมขึ้น การมีมาตรการทางกฎหมายหรื อแนวทางในการแก้ไขปั ญหาดังกล่าวจึงมีความจาเป็ นเป็ นอย่างยิง่
เช่น สามารถกลัน่ กรองเนื้ อหาที่ไม่เหมาะสม ปิ ดกั้น เฝ้าระวัง นอกจากนี้ ตอ้ งอาศัยความร่ วมมือจากทุกภาคส่ วน
รวมถึ งความร่ วมมื อระหว่างประเทศ เพื่อให้การรวบรวมพยานหลักฐานอิ เล็กทรอนิ ก ส์ ในความผิดเกี่ ย วกับ
สื่ อลามกอนาจารเด็กในประเทศไทยมีประสิ ทธิภาพมากขึ้น

8. ข้ อเสนอแนะ
1) ควรมีเกณฑ์ในการจาแนกระดับของสื่ อลามกอนาจารตาม Sexual Offences Definitive Guideline ของ
ประเทศอังกฤษ เพื่อ สะดวกต่อการรวบรวมพยานหลักฐาน และเพื่อใช้ประกอบการพิจารณาคดี ของศาลของ
ประเทศไทยได้ โดยแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายกฎหมายอาญา มาตรา 1(17) ให้ คาว่า สื่ อลามกอนาจารเด็ก
หมายความรวมถึง ภาพเสมือนจริ งซึ่งถูกสร้างด้วยข้อมูลคอมพิวเตอร์ ดว้ ย โดยแบ่งหมวดของสื่ อลามกอนาจารเด็ก
ตามระดับความรุ นแรงของสื่ อลามกอนาจารเด็ก คือ
(1) ภาพกิจกรรมทางเพศที่มีการร่ วมประเวณี และ/หรื อภาพกิจกรรมทางเพศกับสัตว์หรื อวิปริ ตผิด
ธรรมชาติ และ
(2) ภาพกิจกรรมทางเพศที่ไม่มีการร่ วมประเวณี เช่น ภาพเด็กสาเร็ จความใคร่ ดว้ ยตนเอง และ
(3) ภาพเปลือยกาย กระตุน้ ทางเพศ เน้นท่าทาง เน้นท่าทางที่กระตุน้ ความรู ้สึก ทางเพศ เน้นท่าทาง
ที่ กระตุน้ ความรู ้สึกทางเพศอย่างชัดเจน หรื อ ภาพถ่ายซึ่ งจงใจเน้นอวัยวะที่กระตุน้ ความรู ้สึกทางเพศ ซึ่ งไม่เข้า
ตาม (1) และ (2) ข้างต้น
2) ควรมีการปรับปรุ งกฎหมายว่าด้วยการกระทาผิดเกี่ ยวกับคอมพิวเตอร์ เพิ่มพนักงานสอบสวน ให้มี
อานาจเช่นเดียวกับเจ้าพนักงานตามพระราชบัญญัติวา่ ด้วยการกระทาผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 และเพิ่ม
ข้อยกเว้นในการเข้าถึงข้อมูลหรื อระบบคอมพิวเตอร์ โดยไม่ตอ้ งขอหมายค้นหรื อคาสั่งศาลในการตรวจค้น ใน
กรณี มีพยานหลักฐานตามสมควรว่าข้อมูลคอมพิวเตอร์ มีไว้เป็ นความผิดหรื อได้มาโดยการกระทาผิดหรื อได้ใช้
หรื อมีไว้เพื่อ จะใช้ในการกระทาความผิด หรื ออาจเป็ นพยานหลักฐานพิสูจน์การกระทาความผิดได้ซ่อนหรื ออยู่
ในระบบคอมพิวเตอร์ น้ นั ประกอบทั้ง ต้องมีเหตุอนั ควรเชื่อว่าเนื่ องจากการเนิ่ นช้ากว่าจะได้รับอนุญาตจากศาล
ข้อมูลคอมพิวเตอร์หรื อพยานหลักฐานนั้นจะถูกโยกย้าย เปลี่ยนแปลง แก้ไขหรื อทาลายเสี ยก่อน เพื่อเป็ นการรักษา
พยานหลักฐานให้เหมาะสมกับลักษณะของพยานที่สามารถลบ เปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็ ว และ
3) ควรให้บญั ญัติมาตรการให้ผใู ้ ห้บริ การอินเตอร์ เน็ตรายงานทันที เมื่อมีการตรวจพบสื่ อลามกอนาจาร
เด็กในระบบคอมพิวเตอร์ ซ่ ึ งตนดูแล โดยเพิ่มเติมในหน้าที่ ผูใ้ ห้บริ การอินเตอร์ เน็ตตามพระราชบัญญัติว่าด้วย
การกระทาความผิดเกี่ ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 มาตรา 26/1 ดังนี้ “ผูใ้ ห้บริ การทางอิ นเตอร์ เน็ ต มี หน้าที่
ตรวจสอบเนื้ อหาข้อมูลคอมพิวเตอร์ ที่นาเข้าสู่ ระบบคอมพิวเตอร์ ที่ตนดูแลอยู่ ในกรณี ที่มีการตรวจพบสื่ อลามก
อนาจารเด็กในระบบคอมพิวเตอร์ ให้รายงานต่อกระทรวงดิจิทลั เพื่อเศรษฐกิจและสังคมโดยเร็ ว ทั้งนี้ ตอ้ งไม่เกิน
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เจ็ดวันนับตั้งแต่ขอ้ มูลดังกล่าวถูกนาเข้าสู่ ระบบคอมพิวเตอร์ ผูฝ้ ่ าฝื นต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินห้าปี หรื อปรับ
ไม่เกินห้าแสนบาท หรื อทั้งจาทั้งปรับ
สาหรับคาว่า “สื่ อลามกอนาจารเด็ก” ให้หมายความตามนิยามที่บญั ญัติไว้ในประมวลกฎหมายอาญา
การรายงานตามวรรคแรกให้เป็ นไปตามที่รัฐมนตรี ประกาศในราชกิจจานุเบกษา”
ผูว้ ิจยั จึ งเล็งเห็นว่าหากมีมาตรการทางกฎหมายดังกล่าวข้างต้นจะทาให้ลดช่องว่างทางกฎหมายทาให้
ผูป้ ฏิบตั ิงานทางานได้ง่ายขึ้น และมีประสิ ทธิ ภาพมากขึ้น สามารถมีพยานหลักฐานเกี่ยวกับสื่ อลามกอนาจารเด็ก
เพียงพอต่อการดาเนินการจับกุมผูก้ ระทาความผิดได้
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Sentencing Council. (2014). Sexual Offences Definitive Guideline. Crown. England. Retrieved from:
https://www.sentencingcouncil.org.uk/wp-content/uploads/Sexual-offences-definitive-guidelineWeb.pdf
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บทคัดย่อ
การวิ จัย ครั้ งนี้ มี ว ตั ถุ ป ระสงค์เ พื่ อ ศึ ก ษาความเป็ นมา แนวคิ ด ทฤษฎี ที่ เ กี่ ย วข้อ งกับ การรวบรวม
พยานหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ โดยเฉพาะการตรวจเก็บพยานหลักฐาน และศึ กษามาตรการทางกฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับการนาพยานหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ ตามกฎหมายไทยและกฎหมายต่างประเทศมาใช้ในการดาเนินคดี
ในชั้นสอบสวน ได้แก่ กฎหมายของประเทศอังกฤษ ราชอาณาจักรนิ วซี แลนด์ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี และ
สาธารณรัฐฝรั่งเศส แล้วนามาวิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคทางกฎหมาย เพื่อให้ได้แนวทางการปรับปรุ งพัฒนา
กฎหมายและระเบี ยบที่ เกี่ ยวข้องกับการดาเนิ นการรวบรวมพยานหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ โดยใช้วิธีการวิจยั
เอกสาร
ผลการศึกษาพบว่า ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 131/1 นาเงื่อนไขอัตราโทษอย่างสู ง
เกิ น 3 ปี มาจากัดการใช้ขอ้ สันนิ ษฐาน กรณี ผูต้ อ้ งหา ผูเ้ สี ยหาย หรื อบุคคลที่ เกี่ ยวข้องไม่ยินยอมให้มีการตรวจ
พิสูจน์พยานหลักฐานที่ ตรวจเก็บตัวอย่างจากส่ วนประกอบของร่ างกาย โดยไม่เหตุอนั สมควร แตกต่างจาก
พระราชบัญญัติตารวจและหลักฐานทางอาญา พ.ศ.2529 ของประเทศอังกฤษ และพระราชบัญญัติการสอบสวน
คดี อาญา (ตัวอย่างส่ วนประกอบของร่ างกาย) พ.ศ.2538 ของประเทศนิ วซี แลนด์ ซึ่ งใช้เกณฑ์ความผิด ที่ ตอ้ งมี
การบันทึ กประวัติ (โทษจาคุก) โดยตั้งอยู่บนหลักความยินยอม ส่ วนประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
พ.ศ.2530 ของสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ให้อานาจดังกล่าวอยู่ในดุลพินิจของศาล และประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญา พ.ศ.2549 ของสาธารณรัฐฝรั่งเศส ได้อานาจในการตรวจพิสูจน์ดงั กล่าวแก่เจ้าพนักงานและ
ในความผิดที่มีโทษตั้งแต่ 10 ปี ขึ้นไป สามารถบังคับตรวจพิสูจน์ได้แม้ไม่ได้รับความยินยอมจากผูร้ ับการตรวจก็
ตาม ทั้งนี้ บทบัญญัติตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 131/1 ยังมิได้ให้สิทธิ ผูต้ อ้ งหา หรื อ
ผูเ้ สี ยหายในการร้องขอให้พนักงานสอบสวนสัง่ ให้มีการตรวจพิสูจน์ตามบทบัญญัติดงั กล่าว ซึ่งประมวลกฎหมาย
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วิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 131 กาหนดให้พนักงานสอบสวนรวบรวมหลักฐานทุกชนิดเท่าที่สามารถจะทาได้
เพื่อประสงค์จะทราบข้อเท็จจริ ง และพฤติการณ์ต่าง ๆ อันเกี่ยวกับความผิดที่ถูกกล่าวหา เพื่อจะรู ้ตวั ผูก้ ระทาผิด
และพิ สู จ น์ ใ ห้เ ห็ น ความผิ ด หรื อ ความบริ สุ ท ธิ์ ของผูต้ ้อ งหา เพื่ อ เป็ นการรั บ รองสิ ท ธิ ต ามรั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 มาตรา 29
ข้อเสนอแนะจากการศึกษาเห็นควรให้มีการแก้ไขประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 131/1
โดยนาเงื่อนไขอัตราโทษจาคุกอย่างสู งเกิน 3 ปี ปรับเหลือเพียงอัตราจาคุกหรื อโทษที่สูงกว่านั้น ที่จะสามารถนา
ข้อสันนิ ษฐานของกฎหมายมาใช้สาหรับการพิจารณาคดี พร้ อมทั้งกาหนดมาตรการบังคับตรวจพิสูจน์ในคดี
ความผิดที่ มีโทษตั้งแต่ 10 ปี ขึ้ นไป โดยอาศัยคาสั่งของศาลในการบังคับตรวจพิสูจน์ และเพิ่มบทบัญญัติให้
ผูต้ อ้ งหา ผูเ้ สี ยหาย หรื อผูม้ ีส่วนได้เสี ยในคดีสามารถร้องขอให้พนักงานสอบสวนใช้อานาจตามประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 131/1 สัง่ ให้มีการตรวจพยานหลักฐานทางวิทยาศาสตร์จากส่วนประกอบร่ างกายได้
คาสาคัญ: พยานหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ , การดาเนินคดีของพนักงานสอบสวน

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. ความสาคัญและทีม่ าของปัญหาวิจัย
พยานหลักฐานเป็ นสิ่ งที่มีคุณสมบัติสามารถนามาใช้ในการวินิจฉัยข้อเท็จจริ งหรื อพิสูจน์ขอ้ เท็จจริ ง เป็ น
สิ่ งที่ยืนยันสนับสนุนข้ออ้าง หรื อช่วยให้บ่งถึงความเท็จและความจริ งในข้อเท็จจริ งที่คู่ความทุ่มเถียงกัน โดยมิได้
หมายความเฉพาะพยานบุคคล (witness) เท่านั้น (ศิรินรัตน์ ขันแก้ว, 2561) โดยเฉพาะหลักฐานทางวิทยาศาสตร์
มีความสาคัญอย่างยิ่งในกระบวนการยุติธรรมในการคลี่คลายปั ญหาและการพิสูจน์ขอ้ เท็จจริ งในคดีความเพื่อผล
ในการบังคับสามารถนาตัวผูก้ ระทาผิดมาลงโทษได้ (สนธิ กาญจน์ เพื่อนสงคราม, 2559) และในขณะเดียวกันก็
เป็ นหลักประกันให้กบั บุคคลที่ถูกกล่าวหาว่ากระทาผิดว่าจะได้รับความยุติธรรมหากผูน้ ้ นั ไม่ได้กระทาความผิด
จริ งจากประโยชน์ของพยานหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ ดงั กล่าวเป็ นผลให้นาไปสู่ การแก้ไขเพิ่ มเติ มประมวล
กฎหมายวิธีพิ จ ารณาความอาญาเพื่ อ ให้กระบวนการได้ม าซึ่ ง พยานหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ ในคดี อาญามี
ประสิ ทธิภาพมากขึ้นโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ 28) พ.ศ.
2551 มีการบัญญัติมาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับกระบวนการพิสูจน์ขอ้ เท็จจริ งด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ ในชั้น
สอบสวนในมาตรา 131/1 และแม้วา่ จะได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาแล้วก็ตาม
แต่ก็ยงั มีปัญหาการวบรวมพยานหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ ในชั้นสอบสวน ซึ่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
อาญา มาตรา 131 บัญญัติให้พนักงานสอบสวนรวบรวมหลักฐานทุกชนิดเท่าที่สามารถกระทาได้ เพื่อประสงค์จะ
ทราบข้อเท็จจริ งและพฤติการณ์ต่าง ๆ อันเกี่ยวกับความผิดที่ถูกกล่าวหา เพื่อจะรู ้ตวั ผูก้ ระทาความผิดและพิสูจน์
ให้เห็นความผิดหรื อความบริ สุทธิ์ ของผูต้ อ้ งหา เพื่อให้เกิดดุลยภาพระหว่างหลักการควบคุมอาชญากรรม (Crime
control) และหลักสิ ทธิเสรี ภาพขั้นพื้นฐานของบุคคล
ดังนั้น การที่จะนาเอาตัวผูก้ ระทาความผิดที่แท้จริ งมาลงโทษตามกระบวนการยุติธรรมเป็ นเรื่ องที่สาคัญ
อย่างยิ่งโดยเฉพาะในการรวบรวมพยานหลักฐานมายืนยันให้สามารถพิสูจน์ความผิดได้อย่างชัด และในบางคดี
ไม่มีประจักษ์พยาน หรื อพยานแวดล้อมเลย จึงต้องอาศัยพยานวัตถุที่ผกู ้ ระทาความผิดทิ้งร่ องรอยไว้ มีหลายคดีที่มี
การนาหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ มาช่วยในการคลี่คลายคดี และเป็ นพยานหลักฐานที่มีน้ าหนักยอมรับในนานา
อารยประเทศ ซึ่งในปั จจุบนั พยานหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ที่ถือว่ามีความสาคัญ ก็คือ การตรวจหาสารพันธุกรรม
หรื อการตรวจหา DNA (Deoxy-ribonucleic acid) ซึ่ งโดยหลัก แล้ว สารพัน ธุ ก รรมของแต่ ล ะบุ ค คลจะมี
ลักษณะเฉพาะไม่เหมื อนกัน ซึ่ งในสถานที่ เกิ ดเหตุโดยเฉพาะคดี เกี่ ยวกับชี วิตร่ างกาย คดี ข่มขื นกระทาชาเรา
สามารถพบวัตถุพยานที่นาไปตรวจหาสารพันธุกรรมได้ เพื่อให้ทราบว่าบุคคลใดเป็ นผูก้ ระทาความผิด

2. วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
(1) เพื่อศึ กษาความเป็ นมา แนวคิด ทฤษฎี ที่ เกี่ ยวข้องกับการรวบรวมพยานหลักฐานทางวิทยาศาสตร์
โดยเฉพาะการตรวจเก็บพยานหลักฐาน
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(2) เพื่อศึกษามาตรการทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการนาพยานหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ ตามกฎหมาย
ไทยและกฎหมายต่างประเทศมาใช้ในการดาเนินคดีในชั้นสอบสวน ได้แก่ กฎหมายของประเทศอังกฤษ ประเทศ
นิวซีแลนด์ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีและสาธารณรัฐฝรั่งเศส
(3) เพื่อศึกษาวิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคทางกฎหมาย
(4) เพื่อให้ได้แนวทางการปรับปรุ ง การนาพยานหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ มาใช้ในการดาเนิ นคดีของ
พนักงานสอบสวน ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 131/1

3. สมมติฐานของการศึกษา
ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 131/1 ปั จจุบนั มีขอ้ จากัด คือ การนาเงื่อนไขโทษ
มาจากัดการใช้ขอ้ สันนิ ษฐานของกฎหมายไว้วา่ ผลแห่ งการตรวจพิสูจน์ จะเป็ นผลร้ายกับผูต้ อ้ งหาหรื อผูเ้ สี ยหาย
เฉพาะความผิดที่มีอตั ราโทษจาคุกอย่างสูงเกิน 3 ปี และกฎหมายมิได้อนุญาตให้บุคคลอื่นนอกเหนือจากพนักงาน
สอบสวน มีสิทธิ ที่จะเรี ยกร้องขอให้ทาการตรวจพิสูจน์บุคคลวัตถุ หรื อเอกสารใด ๆ โดยวิธีการทางวิทยาศาสตร์
ในชั้นสอบสวน อีกทั้งการตรวจพิสูจน์โดยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ตอ้ งขอความยินยอมจากผูต้ รวจก่อน ส่ งผลให้
การดาเนิ นคดี เกิ ดความล่าช้า อาจก่ อให้เกิ ดปั ญหาและอุปสรรคต่อประสิ ทธิ ภาพในการควบคุมอาชญากรรม
ดังนั้นจึงควรมีการบัญญัติมาตรการทางกฎหมายในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 131/1 เพื่อ
เป็ นหลักประกันให้แก่ บุคคลในการนาพยานหลัก ฐานทางวิทยาศาสตร์ ม าใช้ในการดาเนิ นคดี ของพนัก งาน
สอบสวน

4. ขอบเขตของการศึกษา
การศึกษาครั้งนี้เป็ นการศึกษาปั ญหาและอุปสรรคทางกฎหมายในการนาพยานหลักฐานทางวิทยาศาสตร์
มาใช้ใ นการด าเนิ น คดี ข องพนักงานสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิ ธีพิ จ ารณาความอาญา มาตรา 131/1
โดยทาการศึกษาบทบัญญัติต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง คือ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ประกอบ
กับประกาศเรื่ อง ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561-2580) ประเด็นที่ 6 และจากบทบัญญัติแห่งกฎหมายไทยเปรี ยบเทียบ
กับกฎหมายต่างประเทศ เพื่อเป็ นแนวทางแก้ไขปั ญหาและอุปสรรคทางกฎหมายในการนาพยานหลักฐานทาง
วิทยาศาสตร์ มาใช้ในการดาเนินคดีของพนักงานสอบสวน

5. วิธีดาเนินการศึกษา
การวิจัยครั้ งนี้ เป็ นการวิจยั เอกสาร (Documentary Research) ด้วยการเก็บรวบรวมข้อมูลจากหนังสื อ
บทความ วารสาร เอกสารทางวิชาการและการวิเคราะห์ กฎหมายที่ เกี่ ยวข้องโดยเฉพาะประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญา ในการรวบรวมพยานหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ในชั้นสอบสวนคดีอาญาของไทยเปรี ยบเทียบ
กับต่างประเทศ

6. ผลการศึกษา
1) ปั ญหาการนาเงื่อนไขโทษมาจากัดการใช้ขอ้ สันนิ ษฐานของกฎหมาย กรณี ผตู ้ อ้ งหา ผูเ้ สี ยหาย หรื อ
บุคคลที่ เกี่ ยวข้องไม่ยินยอมให้มีการตรวจพิสูจน์พยานหลักฐานที่ ตรวจเก็บตัวอย่างส่ วนประกอบจากร่ า งกาย
ผูต้ อ้ งหา ผูเ้ สี ยหาย หรื อบุคคลซึ่งเกี่ยวข้องโดยไม่มีเหตุอนั สมควร ซึ่งมาตรา 131/1 วรรคสอง กาหนดให้พนักงาน
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สอบสวน รวบรวมพยานหลักฐานโดยทางวิทยาศาสตร์ เฉพาะความผิดที่มีอตั ราโทษจาคุกอย่างสู งเกิน 3 ปี ที่ให้
อานาจพนักงานสอบสวนให้แพทย์หรื อผูเ้ ชี่ยวชาญ ดาเนินการเก็บตัวอย่าง เลือด น้ าลาย เส้นผม เส้นขน ฯลฯ โดย
ผูเ้ สี ยหายหรื อผูต้ อ้ งหายินยอม หากไม่ยนิ ยอมโดยไม่มีเหตุอนั สมควร ให้สนั นิษฐานไว้วา่ ผลแห่งการตรวจพิสูจน์
จะเป็ นผลร้ายกับผูต้ อ้ งหาหรื อผูเ้ สี ยหาย แล้วแต่กรณี
จากการศึกษากฎหมายของต่างประเทศพบว่าหลักความได้สัดส่ วนได้ถูกนามาพิจารณาในการบัญญัติ
วางหลักกฎหมายตลอดจนเป็ นกรอบในการใช้ดุลพินิจ โดยในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ซึ่ งกาหนดให้อยั การ
เป็ นผูร้ ับผิดชอบในการดาเนิ นคดีอาญาชั้นสอบสวนและฟ้ องร้อง โดยมีตารวจเป็ นองค์กรที่ทาหน้าที่สอบสวน
ของอัยการ แต่สาหรับการค้นหาความจริ งในคดีอาญานั้น เมื่อจะต้องมีการรุ กล้ าหรื อล่วงล้ าสิ ทธิ ในทางร่ างกาย
แม้กฎหมายจะให้สิทธิ ที่จะกระทาได้เพื่อค้นหาความจริ ง แต่ก็มีขอ้ จากัดที่จะต้องกระทาโดยพอสมควรแก่เหตุ
หรื อต้องไม่ขดั กับหลักความได้สัดส่ วน และไม่ขดั กับความแน่นอนชัดเจนของกฎหมาย ดังนั้น แม้กฎหมายของ
สหพัน ธ์ สาธารณรั ฐ เยอรมนี จะไม่ ไ ด้มี ก ารก าหนดอัต ราโทษไว้เ พื่ อ แบ่ ง แยกมาตรการค้น หาความจริ ง ใน
ชั้นสื บสวนไว้ในคดีที่มีโทษสู งหรื อต่ากว่านั้น แต่ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาเยอรมัน ได้วาง
หลักให้การใช้อานาจในการรวบรวมพยานหลักฐานในการเก็บตัวอย่างจากร่ างกายผูต้ อ้ งหา เป็ นอานาจคาสั่งที่
ออกโดยผูพ้ ิพากษา และการใช้ดุลพินิจนั้นต้องคานึงถึงสิ ทธิพ้นื ฐานที่เกี่ยวกับร่ างกาย การแทรกแซงของรัฐจะต้อง
อยู่ในความพอสมควรแก่ เหตุที่เหมาะสมกับความร้ า ยแรงของการกระทาความผิ ด ทั้งยังต้องได้สัดส่ ว นกับ
ความสงสัยว่าบุคคลดังกล่าวได้กระทาความผิดอาญาอีกด้วย
สาหรับกฎหมายของประเทศอังกฤษและประเทศนิ วซี แลนด์ นอกจากกฎหมายจะวางหลักรับรองหลัก
ความได้สัดส่ วนในจะการรุ กล้ าสิ ทธิ พ้ืนฐานเกี่ ยวกับร่ างกายกับอานาจการค้นหาความจริ งของรั ฐแล้ว ยังได้
กาหนดเงื่อนไขของความผิดที่จะอยูใ่ นเกณฑ์ที่กฎหมายให้สิทธิแก่รัฐในการล่วงล้ าสิ ทธิในร่ างกาย เพื่อประโยชน์
ในการค้นหาความจริ งในคดีอาญา โดยประเทศอังกฤษได้กาหนดว่าต้องเป็ นความผิดที่เจ้าพนักงานมีอานาจที่จะ
จัดเก็บข้อมูลประวัติผกู ้ ระทาความผิด (Recordable Offence) อธิ บายโดยย่อได้วา่ เป็ นความผิดที่มีอตั ราโทษจาคุก
ขึ้นไป และอาจรวมความผิดอื่นที่ ไม่มีโทษจาคุกแต่กฎหมายให้อานาจเจ้าหน้าที่ จดั เก็บข้อมูลได้ ส่ วนประเทศ
นิ วซี แลนด์ได้กาหนดให้ความผิดที่ เป็ นเหตุให้นาส่ วนประกอบของร่ างกายไปตรวจเป็ นความผิดที่ ตอ้ งมี โทษ
จาคุ ก (Imprisonable Offence) โดยทั้งประเทศอังกฤษและประเทศนิ วซี แลนด์ กาหนดให้เจ้าหน้าที่ ตารวจเป็ น
ผู ้มี อ านาจออกค าสั่ ง ภายใต้ห ลัก ว่า ผู ้ที่ จ ะถู ก ตรวจจะต้อ งให้ค วามยิ น ยอม แต่ ถ ้า เป็ นกรณี ผู ้ต ้อ งหาไม่ ใ ห้
ความยินยอมโดยไม่มีเหตุอนั สมควร สาหรับประเทศอังกฤษ ผูพ้ ิพากษาและลูกขุนอาจจะอนุมานจากการปฏิเสธ
ไม่ให้ความยินยอมให้ตรวจของผูต้ อ้ งหานั้นได้ตามที่ เห็ นสมควร แต่สาหรับประเทศนิ วซี แลนด์ หากมีเหตุผล
เพียงพอน่ าเชื่ อว่าผูต้ อ้ งหาเป็ นผูก้ ระทาความผิด เจ้าหน้าที่ ตารวจอาจร้องขอต่อศาลเพื่อออกคาสั่งให้ผูต้ ้องหา
ส่งมอบตัวอย่างส่วนประกอบของร่ างกายได้
เมื่อพิจารณาประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาของไทยเทียบเคียงกับของต่างประเทศที่ศึกษาจะเห็นได้วา่
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 131/1 วรรคสอง เป็ นการวางกรอบจากัดอานาจการรวบรวม
พยานหลักฐานในชั้นสอบสวน สาหรับการค้นหาความจริ งโดยการตรวจเก็บตัวอย่างจากร่ างกายผูต้ อ้ งหาไว้ให้มี
ขีดความสามารถต่ากว่ากฎหมายในต่างประเทศ เช่น ประเทศอังกฤษหรื อประเทศนิวซีแลนด์ ซึ่งมีเงื่อนไขกาหนด
ไว้เพียงคดีอาญาที่มีอตั ราโทษจาคุก ส่ วนในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีจะไม่กาหนดเงื่อนไขอัตราโทษ สาหรับ
คดี ความผิดที่ จะค้นหาความจริ งด้วยการล่วงล้ าสิ ทธิ ในร่ างกายผูต้ อ้ งหา แต่อานาจการออกคาสั่งก็ยงั เป็ นของ
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ผูพ้ ิ พ ากษา ซึ่ ง อาจมี ความยืด หยุ่นในการพิ จารณาตามความจาเป็ นแห่ งเนื้ อหาคดี ก็ ย งั ต้อ งคานึ งถึ งหลักการ
ความได้สดั ส่วนเช่นกัน
2) ปั ญหาการให้สิทธิ ผเู ้ สี ยหาย ผูต้ อ้ งหา หรื อผูม้ ีส่วนได้เสี ยในคดีร้องขอให้มีการตรวจพิสูจน์หลักฐาน
ทางวิ ท ยาศาสตร์ เนื่ อ งจากบางครั้ งผู ้ต ้อ งหาและผู ้เ สี ย หายมี ค วามจ าเป็ นในการแสวงหาและรวบรวม
พยานหลักฐานในคดี ซึ่ งตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 131/1 วรรคสอง ได้กาหนดให้
พนักงานสอบสวนผูร้ ั บผิดชอบมี อานาจแต่เพียงผูเ้ ดี ยวในการใช้ดุลพินิจสั่งให้ตรวจพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์
ในชั้นสอบสวนแก่บุคคลใดหรื อไม่ก็ได้ จึ งเป็ นการตัดโอกาสของผูต้ อ้ งหาและผูเ้ สี ยหาย ให้มีการตรวจพิสูจน์
หลักฐานทางวิทยาศาสตร์
จากการศึ ก ษาแนวคิ ด ทฤษฎี และกระบวนการนิ ติ ธ รรมเป็ นทฤษฎี ที่ มุ่ ง เน้ น การคุ ้ม ครองสิ ท ธิ
และเสรี ภาพของประชาชนเป็ นสาคัญ โดยมีค่านิ ยมในเรื่ องความเป็ นธรรมตามขั้นตอนต่าง ๆ ดังนั้นอานาจของ
เจ้า หน้า ที่ ข องรั ฐ ในการดาเนิ นกระบวนการยุติ ธ รรมจะมี อ ยู่อ ย่า งจ ากัด เพื่ อ ควบคุ ม ไม่ ใ ห้เ กิ ด การใช้อ านาจ
โดยมิชอบด้วยกฎหมาย การพิจารณาคดีหรื อการไต่สวนข้อกล่าวหาตามแนวทางทฤษฎีน้ ี จะเป็ นไปในรู ปแบบ
ที่ เป็ นทางการ โดยมี ความเชื่ อว่า “การปล่อยตัวผูก้ ระทาความผิดสิ บคนย่อมดี กว่าการลงโทษผูบ้ ริ สุทธิ์ เพียง
คนเดียว ซึ่ งทฤษฎีน้ ีเป็ นการให้ความสาคัญต่อสิ ทธิ และเสรี ภาพของประชาชน การพิจารณาต้องผ่านกระบวนการ
ที่ เป็ นธรรม ซึ่ งจากทฤษฎี น้ ี จะเห็ นได้ว่าการที่ กฎหมายกาหนดให้ผูต้ อ้ งหาหรื อผูเ้ สี ยหายมี โอกาสร้ องขอให้
พนักงานสอบสวนผูท้ าการตรวจพิ สูจน์บุคคล วัตถุหรื อเอกสารใด ๆ อย่างเท่ าเที ยมกับรั ฐจะเป็ นประโยชน์
อย่างมากต่อกระบวนการยุติธรรมทางอาญาของไทย และเป็ นการประกันสิ ทธิ ของผูเ้ สี ยหาย ผูต้ อ้ งหา หรื อบุคคล
ที่เกี่ยวข้องในคดีให้ได้รับความยุติธรรมจากกระบวนการดาเนินคดีอาญาซึ่งเป็ นสิ ทธิข้ นั พื้นฐานตามกติการะหว่าง
ประเทศว่าด้วยสิ ทธิ พลเมื องและสิ ทธิ ทางการเมื อง เนื่ องจากถ้าจะให้อานาจดุลยพินิจของพนักงานสอบสวน
เพียงอย่างเดียวนั้น อาจจะไม่เพียงพอและรัดกุมที่จะนาหลักฐานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเข้ามาในคดีได้ ประกอบกับ
ในปั จจุบนั มีสถาบันนิ ติวิทยาศาสตร์ มีหน้าที่และความสามารถในการตรวจพิสูจน์พยานหลักฐาน เช่ นเดี ยวกับ
สานักงานพิสูจน์หลักฐานตารวจ อี กทั้งภายใต้พระราชบัญญัติการให้บริ การทางนิ ติวิทยาศาสตร์ พ.ศ. 2559
ซึ่ งกาหนดหน้าที่ ของสถาบันนิ ติวิทยาศาสตร์ ไว้ในมาตรา 5 ในการให้บริ การด้านนิ ติวิทยาศาสตร์ ที่เกื้ อหนุ น
การทางานในการดาเนิ นกระบวนการสอบสวนคดี อ าญา ซึ่ งสอดคล้องกับทฤษฎี กระบวนการนิ ติธรรมที่ ให้
ความสาคัญต่อสิ ทธิและเสรี ภาพของบุคคล ดังนั้น ผูเ้ สี ยหาย ผูต้ อ้ งหา หรื อบุคคลซึ่งเกี่ยวข้องในคดีที่จะร้องขอให้
ใช้วิธีการตรวจพิสูจน์บุคคลโดยวิธี การทางวิทยาศาสตร์ ในชั้นสอบสวน ควรที่ จะสามารถทาการร้ องขอได้
เพื่อพิสูจน์ขอ้ เท็จจริ งในคดีอาญาอันจะทาให้คน้ หาความผิดหรื อความบริ สุทธิ์ของผูต้ อ้ งหา ตั้งแต่ในชั้นสอบสวน
เป็ นสิ่ งที่จาเป็ น ไม่ใช่เพียงแต่พนักงานสอบสวนเท่านั้นที่ตอ้ งทาการรวบรวมพยานหลักฐานในคดี
3) ปั ญหาความยินยอมของผูร้ ับการตรวจพิสูจน์หลักฐานทางวิทยาศาสตร์ ในกรณี น้ ีผวู ้ จิ ยั เห็นว่าสาหรับ
ความยินยอมของผูถ้ ูกตรวจที่เป็ นผูต้ อ้ งหานั้น หากจะต้องรอผูต้ อ้ งหาให้ความยินยอมในทุกกรณี อาจส่ งผลให้
การดาเนินคดีเกิดความล่าช้าและในกรณี ที่ผตู ้ อ้ งหาไม่ให้ความยินยอมในการตรวจประกอบกับพยานหลักฐานนั้น
มีความสาคัญต่อคดี อาจทาให้พยานหลักฐานสูญหายไปได้
จากการศึ กษาในกรณี ก ฎหมายของประเทศอัง กฤษ หากผูต้ ้อ งหาไม่ ยิน ยอมให้ค วามร่ ว มมื อ ใน
การตรวจเก็บส่ วนประกอบจากร่ างกายโดยปราศจากเหตุอนั ควร ผูพ้ ิพากษาหรื อลูกขุนอาจอนุ ม านเหตุแห่ ง
การปฏิ เ สธนั้น ได้ต ามที่ เ ห็ น สมควร ส าหรั บ ข้อ สัน นิ ษ ฐานนี้ ไม่ ไ ด้มี การบัญ ญัติ ไ ว้ใ นกฎหมายนิ วซี แ ลนด์
ซึ่ งกาหนดหลักการค้นหาความจริ งกรณี ผูต้ อ้ งหาปฏิ เสธไม่ให้ความร่ วมมื อในกรณี น้ ี ว่า หากเจ้าหน้าที่ ตารวจ
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มีเหตุผลอันสมควรและเพียงพอ อาจร้องขอต่อศาลเพื่อให้มีคาสั่งให้ทาการตรวจเก็บพยานหลักฐานดังกล่าวได้
(ภาณุ พล บุ รพันธ์ , 2557) ส่ วนในกฎหมายเยอรมัน ไม่ได้กล่าวถึ งความยินยอมของผูต้ อ้ งหา แต่การสั่ง ให้มี
การตรวจร่ างกายนั้น จะต้องได้รับอนุ ญาตจากศาล และถ้าล่าช้าเกิ นไปจะทาให้เกิ ดความเสี ยหายต่อการตรวจ
ดังกล่าว อาจขออนุญาตจากพนักงานอัยการ รวมถึงผูช้ ่วยพนักงานอัยการนั้นก็ได้ (เทพนฤทธิ์ พี่พิมาย, 2547)
สาหรับสาธารณรัฐฝรั่งเศส ได้กาหนดโทษสาหรับผูท้ ี่ปฏิเสธไม่ให้ความร่ วมมือกับเจ้าพนักงานตารวจ
ในการตรวจเก็บพยานหลักฐานโดยแบ่งตามระดับความรุ นแรงแห่งคดีและลักษณะของวัตถุพยาน โดยคดีความผิด
ที่ มีอตั ราโทษตั้งแต่ 10 ปี ขึ้นไป เจ้าหน้าที่ตารวจสามารถบังคับเอาสิ่ งตรวจของบุคคลนั้นได้โดยไม่ได้รับความ
ยินยอม และการปฏิ เสธไม่ยินยอมให้เจ้าหน้าที่เก็บตัวอย่างสิ่ งตรวจนั้น บุคคลซึ่ งปฏิ เสธต้องรับโทษ และยิ่งถ้า
การปฏิเสธดังกล่าวกระทาโดยบุคคลซึ่ งถูกตัดสิ นว่ากระทาความผิดอาญาร้ายแรง ก็จะต้องรับโทษหนักขึ้น และ
ตามกฎหมายของสาธารณรัฐฝรั่งเศสนั้นยังสามารถตรวจพิสูจน์บุคคลอื่นซึ่ งมี DNA คล้ายกับผูต้ อ้ งสงสัยได้อีก
ด้วย เช่น บิดา มารดา บุตร พี่นอ้ งฝาแฝด เป็ นต้น นอกจากนี้ หากผูต้ อ้ งสงสัยไม่ให้ความร่ วมมือในการเก็บตัวอย่าง
เพื่อนาไปตรวจพิสูจน์โดยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ ยงั ต้องรับโทษตามที่ กาหนดไว้อีกด้วย (ปูชิต วรานุ ตระกูล ,
2552) ซึ่งถือเป็ นบทบัญญัติที่บงั คับให้ผตู ้ อ้ งสงสัยหรื อผูถ้ ูกกล่าวหาจาต้อง ให้มีการตรวจพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์
แก่เจ้าหน้าที่ ของรัฐด้วย ด้วยเหตุผลและหลักการที่กล่าวมาข้างต้น จึ งเห็ นว่าการพิจารณากาหนดโทษหรื อเพิ่ม
มาตรการบังคับบุคคลให้ยินยอมเข้ารับการตรวจร่ างกายเพื่อพิสูจน์ความจริ งแห่งคดี จะเป็ นการช่วยให้การพิสูจน์
ความบริ สุทธิ์หรื อความผิดของผูต้ อ้ งหากระจ่างชัดยิง่ ขึ้น

7. บทสรุ ป
ในการรวบรวมพยานหลักฐานที่ จะหาตัวผูก้ ระทาความผิดมาลงโทษ ส่ วนใหญ่นั่นก็คืออาชญากร
จะถูกชี้ตวั โดยผูเ้ สี ยหาย พยานผูร้ ู ้เห็นเหตุการณ์หรื อจากคารับสารภาพของตัวผูก้ ระทาความผิดเอง ดังนั้น จะเห็น
ว่าแนวทางการสื บสวนของเจ้าหน้าที่ตารวจจะมุ่งหาพยานบุคคลก่อนเป็ นอันดับแรก เนื่องจากเป็ นสิ่ งที่หาโดยง่าย
และความรู ้ ความสามารถของพนักงานสอบสวนในอันที่ จะเค้นเอาความจริ งหรื อเจรจาหว่านล้อมให้ พ ยาน
ทบทวนเหตุการณ์ที่พบเห็นมา เป็ นสิ่ งที่พนักงานสอบสวนได้รับการถ่ายทอด ฝึ กฝนและปลูกฝังติดต่อกันมาหลาย
ยุค หลายสมัย แล้ว แต่ มี ห ลายครั้ งที่ ไ ม่ ส ามารถหาพยานบุ คคลได้ อย่า งเช่ น กรณี คนร้ า ยฆ่ า เจ้า ทุ ก ข์จนถึ งแก่
ความตาย และในคดีกระทาความผิดต่อทรัพย์ที่เกิดขึ้นตอนค่าคืนปราศจากผูร้ ู ้เห็น ซึ่ งพยานที่พนักงานสอบสวน
จะพอหาได้ในกรณี น้ ีก็มีเพียงแค่วตั ถุพยานเท่านั้น (อรรถพล แช่มสุวรรณวงศ์, พลตารวจเอก, 2552) ซึ่งวัตถุพยาน
ที่ได้มานั้นก็ไม่ทาให้ทราบถึงผูก้ ระทาความผิดได้ จึงจาเป็ นต้องนาพยานหลักฐานเหล่านั้นไปพิสูจน์ดว้ ยเครื่ องมือ
ทางวิทยาศาสตร์ เพื่อให้ได้ตวั ผูก้ ระทาความผิดที่แท้จริ งมาลงโทษ

8. ข้ อเสนอแนะ
1) เพื่ อ ให้ก ารรวบรวมพยานหลัก ฐานเป็ นไปด้ว ยความยุติ ธ รรมและลดข้อ จ ากัด ในการรวบรวม
พยานหลักฐาน ควรพิจารณาปรับลดเงื่อนไขอัตราโทษตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา 131/1
วรรคสอง
ในกรณีความผิดอาญาที่มีอัตราโทษจาคุกหรื อโทษสถานที่หนักว่ านั้น หากการตรวจพิสูจน์ตามวรรค
หนึ่ งจาเป็ นต้องตรวจเก็บตัวอย่างเลื อด เนื้ อเยื่อ ผิวหนัง เส้นผม หรื อขน น้ าลาย ปั สสาวะ อุจจาระ สารคัดหลัง่
สารพันธุกรรมหรื อส่วนประกอบของร่ างกายจากผูต้ อ้ งหา ผูเ้ สี ยหาย หรื อบุคคลที่เกี่ยวข้อง ให้พนักงานสอบสวน
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ผูร้ ับผิดชอบมีอานาจให้แพทย์หรื อผูเ้ ชี่ ยวชาญดาเนิ นการตรวจดังกล่าวได้ แต่ตอ้ งกระทาเพียงเท่าที่จาเป็ นและ
สมควรโดยใช้วิธีการที่ก่อให้เกิดความเจ็บปวดน้อยที่สุดเท่าที่จะกระทาได้ ทั้งจะต้องไม่เป็ นอันตรายต่อร่ างกาย
หรื ออนามัยของบุคคลนั้น และผูต้ อ้ งหา ผูเ้ สี ยหาย หรื อบุคคลที่เกี่ยวข้องต้องให้ความยินยอม หากผูต้ อ้ งหาหรื อ
ผูเ้ สี ยหายไม่ยินยอมโดยไม่มีเหตุอนั สมควรหรื อผูต้ อ้ งหาหรื อผูเ้ สี ยหายกระทาการป้ องปั ดขัดขวางมิให้บุคคลที่
เกี่ยวข้องให้ความยินยอมโดยไม่มีเหตุอนั สมควร ให้สันนิ ษฐานไว้เบื้องต้นว่าข้อเท็จจริ งเป็ นไปตามผลการตรวจ
พิสูจน์ที่หากได้ตรวจพิสูจน์แล้วจะเป็ นผลเสี ยต่อผูต้ อ้ งหาหรื อเสี ยหายนั้นแล้วแต่กรณี
2) เพื่อเป็ นการรับรองสิ ทธิของผูต้ อ้ งหาและผูเ้ สี ยหายในการดาเนินคดีอาญา ควรบัญญัติให้ผตู ้ อ้ งหาและ
ผูเ้ สี ยหายสามารถร้องขอต่อพนักงานสอบสวนให้ทาการตรวจพิสูจน์พยานหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ ได้ต้ งั แต่ใน
ชั้นสอบสวนโดยยื่นคาร้องต่อพนักงานสอบสวนโดยให้เพิ่มความต่อไปนี้ เป็ นวรรคสี่ ของมาตรา 131/1 แห่ ง
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา “ในกรณี พนักงานสอบสวนได้รับการร้องขอจากผูต้ อ้ งหา ผูเ้ สี ยหาย
หรื อผูม้ ีส่วนได้เสี ยในคดี ให้ดาเนินการตามวรรคหนึ่ ง พนักงานสอบสวนมีหน้าที่จะต้องเร่ งรัดดาเนินการโดยเร็ ว
เว้นแต่การกระทาดังกล่าวมี ลกั ษณะเป็ นไปเพื่อขัดขวางหรื อประวิงการสอบสวน มิให้ดาเนิ นไปโดยเร็ ว หรื อ
ร้องขอให้ดาเนินการโดยไม่มีเหตุอนั ควร”
3) เพื่อให้การรวบรวมพยานหลักฐานในคดีที่มีความผิดร้ายแรงเป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ควรบัญญัติ
ให้เพิ่มเติมข้อความต่อไปนี้ ในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา 131/1 แทรกเป็ นวรรคที่สาม ดังนี้
“ในคดีความผิดที่มีโทษตั้งแต่สิบปี ขึ้นไป เพื่อให้ได้ขอ้ เท็จจริ งแห่ งคดี พนักงานสอบสวนอาจร้องขอให้ศาลที่ มี
เขตอานาจ มีคาสัง่ ให้ผตู ้ อ้ งหา ผูเ้ สี ยหาย หรื อบุคคลที่เกี่ยวข้อง ส่ งมอบพยานหลักฐานซึ่ งเป็ นส่ วนประกอบของ
ร่ างกาย เพื่อทาการตรวจพิสูจน์ หากบุคคลดังกล่าวได้รับคาสัง่ ศาลแล้วฝ่ าฝื นไม่ปฏิบตั ิตามคาสัง่ ของศาลโดยไม่มี
เหตุอนั ควร ผูน้ ้ นั ต้องรับโทษตามประมลกฎหมายอาญามาตรา 198”
จากข้อเสนอแนะดังกล่าวข้างต้นผูว้ ิจยั เห็นว่าสามารถนามาปรับปรุ งและพัฒนากระบวนการสอบสวน
และการแสวงหาพยานหลัก ฐานทางวิทยาศาสตร์ ของประเทศไทยให้ดียิ่งขึ้ นโดยมุ่ งหมายให้ผูต้ อ้ งหาหรื อ
ผูเ้ สี ยหายสิ ทธิร้องขอให้พนักงานสอบสวนทาการตรวจพิสูจน์พยานหลักฐานเพื่อนาเข้ามาใช้ในชั้นสอบสวน และ
ควรกาหนดให้พนักงานสอบสวนร้องขอให้ศาลที่มีเขตอานาจ มีคาสัง่ ให้ผตู ้ อ้ งหา ผูเ้ สี ยหาย หรื อบุคคลที่เกี่ยวข้อง
ส่งมอบพยานหลักฐานซึ่งเป็ นส่วนประกอบของร่ างกายเพื่อทาการตรวจพิสูจน์พยานหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ ได้
เพื่อให้ง่ายต่อการนาพยานหลักฐานเข้ามาในสานวนเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับกระบวนการยุติธรรม
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LEGAL PROBLEMS OF THE PERIOD OF TIME FOR THE
ADMINISTRATIVE ORDER: A CASE STUDY OF DISCRIPLINARY ACTION
OF POLICE OFFICIALS UNDER THE ROYAL THAI POLICE ACT
B.E. 2547 (2004)
พันตารวจเอกอุเทน นุ้ยพิน2
มหาวิทยาลัยศรีปทุม
บทคัดย่อ
คาสั่งลงโทษทางวินยั ถือเป็ นคาสั่งทางปกครองประเภทหนึ่ง ซึ่งระยะเวลาในการพิจารณาเพื่อออกคาสั่ง
ลงโทษทางวินัย ต้องถือปฏิบตั ิตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบตั ิราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 เว้นแต่มีกฎหมาย
บัญญัติไว้เฉพาะ แต่ตอ้ งมีหลักเกณฑ์ประกันความเป็ นธรรมไม่ต่ากว่าที่บญ
ั ญัติไว้ในกฎหมายวิธีปฏิบตั ิราชการ
ทางปกครอง สาหรับการพิจารณาเพื่อออกคาสั่งลงโทษทางวินยั ข้าราชการตารวจนั้น กฎหมายตารวจบัญญัติให้
ต้องพิจารณาให้เสร็ จสิ้นโดยเร็ วแต่ท้งั นี้ไม่เกิน 240 วัน นับแต่วนั ได้รับสานวน
จากการศึกษาพบว่าวิธีการนับหรื อหน่ วยการนับ ระยะเวลาตามกฎหมายไทยแบ่งเป็ น 2 ลักษณะ คือ
การนับแบบมีหน่วยการนับ คือ นับตามปฏิทินสากล ได้แก่ ชัว่ โมง วัน สัปดาห์ เดือน หรื อปี และการนับแบบไม่มี
หน่วยการนับ อาทิเช่น โดยเร็ ว โดยพลัน โดยมิชกั ช้า ไม่ล่าช้าเกินควร สาหรับการตีความระยะเวลาที่ไม่มีหน่วย
การนับจะขึ้นอยู่กบั ว่าตีความเพื่อใช้กบั หมวดหมู่กฎหมายใด สาหรับกฎหมายปกครองนั้น ระยะเวลาดังกล่าว
ไม่ ค วรเกิ น หรื อ เท่ ากับ 90 วัน ซึ่ ง เท่ ากับ ระยะเวลาในการพิ จ ารณาทางปกครองหรื อ การพิ จ ารณาอุ ท ธรณ์
จากการศึกษาพบว่าระยะเวลาในการออกคาสั่งลงโทษวินยั ของผูม้ ีอานาจ สาหรับข้าราชการฝ่ ายต่างๆ ในประเทศ
ได้แก่ ข้าราชการครู และบุคคลากรทางการศึกษา ข้าราชการฝ่ ายอัยการ และข้าราชการฝ่ ายตุลาการศาลยุติธรรม
กาหนดไว้แบบมีหน่วยการนับ อยู่ในห้วง 15-60 วัน สาหรับข้าราชการพลเรื อนให้ออกคาสั่งโดยเร็ ว สาหรับใน
ต่างประเทศ ได้แก่ สาธารณรั ฐฝรั่ งเศส เครื อรั ฐออสเตรเลี ย สหรั ฐอเมริ กา และสาธารณรั ฐสิ งคโปร์ กาหนด
ระยะเวลาแบบมี หน่ วยนับ อยู่ในห้วง 7-45 วัน จึงเห็นได้ว่าการออกคาสั่งลงโทษทางวินัยข้าราชการฝ่ ายอื่นใน
ประเทศและต่างประเทศได้กาหนดกรอบระยะเวลาการออกคาสั่งลงโทษทางวินยั อย่างใดอย่างหนึ่ง หากกาหนด
ระยะเวลาตามปฏิ ทินสากลแล้ว จะไม่ กาหนดระยะเวลาแบบไม่มี หน่ วยการนับ ซ้ า ซ้อ นอีก และส่ วนใหญ่มี
ระยะเวลาไม่เกิน 30 วัน
ดังนั้น ระยะเวลาการออกคาสั่งลงโทษทางวินยั ข้าราชการตารวจของผูม้ ีอานาจตามกฎหมายตารวจ ที่
กาหนดไว้ท้งั 2 แบบ คือ โดยเร็ วแต่ไม่เกิน 240 วันนั้น จึงมีความสับสนและเกิดปัญหาในตีความเกี่ยวกับระยะเวลา
1

2

บทความวิชาการนี้เป็ นส่ วนหนึ่งของวิทยานิ พนธ์ “ปั ญหากฎหมายเกี่ยวกับระยะเวลาในการออกคาสั่งทางปกครอง : กรณี ศึกษา
การดาเนินการทางวินยั ข้าราชการตารวจตามพระราชบัญญัติตารวจแห่งชาติ”
นักศึกษาปริ ญญาโท คณะนิติศาสตร์ หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรี ปทุม
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ที่ ชัด เจนในการพิ จ ารณาของผูม้ ี อ านาจสั่ ง และไม่ สอดคล้อ งกับ วิ ธีการนับ ตามหลักกฎหมายปกครองและ
เมื่อเปรี ยบเทียบกับข้าราชการฝ่ ายอื่นทั้งในประเทศและต่างประเทศ ส่ งผลให้การพิจารณาเพื่อออกคาสั่งลงโทษ
ทางวินยั ข้าราชการตารวจตามที่กาหนดไว้ในกฎหมายเฉพาะของตารวจมีมาตรฐานและเกณฑ์ประกันความเป็ น
ธรรมที่ต่ากว่ากฎหมายทัว่ ไปหรื อกฎหมายกลาง จึงสมควรปรับปรุ งแก้ไขกฎหมายเฉพาะของตารวจให้มีเพียง
รู ปแบบที่ มีหน่ วยการนับระยะเวลารู ปแบบเดียว คือการนับเป็ นระยะเวลาตามปฏิทินสากล โดยให้มีกาหนด
ระยะเวลาไว้ไม่เกิน 30 วัน เพื่อให้มีความชัดเจนรวมถึงให้เป็ นไปตามหลักการของกฎหมายวิธีปฏิบตั ิราชการทาง
ปกครองตลอดจนแนวคิดหรื อเจตนารมณ์ของการดาเนินการทางวินยั และมีความสอดคล้องตลอดจนมี มาตรฐาน
เช่นเดียวกับข้าราชการฝ่ ายอื่นของประเทศ
คาสาคัญ: คาสัง่ ลงโทษทางวินยั , ระยะเวลาการพิจารณา, ระยะเวลาในการออกคาสัง่ ทางปกครอง

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. คานา
การที่พระราชบัญญัติตารวจแห่ งชาติ พ.ศ. 2547 ได้กาหนดแนวทางการดาเนินการทางวินยั ข้าราชการ
ตารวจไว้ โดยปรากฏอยู่ในกฎ ก.ตร.ว่าด้วยการสื บสวนข้อเท็จจริ ง พ.ศ. 2556 และ กฎ ก.ตร.ว่าด้วยการสอบสวน
พิจารณา พ.ศ. 2547 ซึ่งมีกรอบเวลาในการดาเนินการปรากฏตามภาพที่ 1 ดังนี้
1. กรณี มีการสื บสวนข้อเท็จจริ งผลการสื บสวนไม่มีมูล
ระยะเวลาพิจารณาสั่งการ 240 วัน
ระยะเวลาสืบสวนข้อเท็จจริ งไม่มีมูล 240 วัน

คาสั่งยุติการสื บสวน

2. กรณี มีการสื บสวนข้อเท็จจริ งผลการสื บสวนมีมูลความผิดวินยั ไม่ร้ายแรง
ระยะเวลาพิจารณาสั่งการ 240 วัน

ระยะเวลาการสืบสวนข้อเท็จจริ งมีมูล
ผิดวินยั ไม่ร้ายแรง 240 วัน

คาสั่งลงโทษทางวินัย

3. กรณี มีท้งั การสื บสวนข้อเท็จจริ งและสอบสวนพิจารณาและพบว่าผิดวินยั ไม่ร้ายแรง
ระยะเวลาการสืบสวน
ข้อเท็จจริ งมีมูล ผิดวินยั
ร้ายแรง 240 วัน

ระยะเวลาพิจารณา
สั่งการ 240 วัน

ระยะเวลา
การสอบสวนพิจารณา
ไม่ร้ายแรง 270 วัน

คาสัง่ ลงโทษทางวินัย

4. กรณี มีท้งั การสื บสวนข้อเท็จจริ งและสอบสวนพิจารณาและพบว่าผิดวินยั ร้ายแรง
สืบสวนข้อเท็จจริ ง สืบสวนข้อเท็จจริ ง
มีมูลความผิดวินยั
มีมูลความผิดวินยั
ร้ายแรง 240 วัน
ร้ายแรง 270 วัน

คณะกรรมการ
กลัน่ กรองพิจารณา
ลงโทษ 30 วัน

ระยะเวลาพิจารณา
สั่งการ 240 วัน
คาสั่งลงโทษทางวินัย

ภาพที่ 1 แสดงระยะเวลาในการดาเนินการลงโทษทางวินยั ข้าราชการตารวจ
โดยสามารถขยายระยะเวลาการดาเนินการได้อีกตามที่กาหนดไว้ในแต่ละขั้นตอน ดังนั้น จะเห็นได้ว่า
ระยะเวลาในการพิจารณาระยะเวลาดาเนิ นการทางวินัยข้าราชการตารวจก่ อนจะมี คาสั่งลงโทษทางวิ นัย นั้น
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มีระยะเวลาที่ใช้ในการดาเนินการนานสุ ดถึง 840 วัน อันอาจก่อให้เกิดความเสี ยหายแก่ผถู ้ ูกดาเนินการทางวินยั อัน
อาจต้องเสี ยประโยชน์ในสิ ทธิ ต่างๆ ในระหว่างถูกดาเนินการทางวินยั ได้ และยังเป็ นระยะเวลาที่ไม่สอดคล้องกับ
เจตนารมณ์ของการสั่งลงโทษทางวินัยที่ควรจะต้องเป็ นไปอย่างชัดเจน รอบครอบ เด็ดขาด และรวดเร็ ว เพื่อใช้
เป็ นมาตรการในการป้องปรามและควบคุมความประพฤติ กรณี น้ ีจึงมีประเด็นปัญหาว่า (1) การกาหนดระยะเวลา
ในการพิจารณาออกคาสั่งลงโทษทางวินัยที่กฎหมายตารวจระบุว่าให้พิจารณาสั่งโดยเร็ วแต่ท้ งั นี้ไม่เกิน 240 วัน
นับแต่ได้รับสานวนนั้น มีความหมายว่าอย่างไร (2) ระยะดังกล่าว ขัดหรื อแย้งหรื อกรณี จะต้องบังคับตามมาตรา 3
มาตรา 4 และมาตรา 39/1 แห่ งพระราชบัญญัติวิธีปฏิ บตั ิราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 และที่ แก้ไขเพิ่มเติม
หรื อไม่ อย่างไร (3) หากการดาเนินการในการออกคาสั่งตามข้อ 1 หรื อข้อ 2 ไม่ถูกต้องแล้ว คาสั่งลงโทษทางวินยั
อันเป็ นคาสั่งทางปกครองจะมีผลทางกฎหมายเป็ นอย่างไร

2. แนวคิดและหลักการพื้นฐานของกฎหมายที่เกีย่ วกับคาสั่ งทางปกครอง
2.1 แนวคิดเกี่ยวกับคาสั่งทางปกครอง
คาสัง่ ทางปกครอง (Administrative order) ถือเป็ นการกระทาทางปกครองรู ปแบบหนึ่งของนิติกรรมทาง
ปกครอง ซึ่ งฝ่ ายปกครองใช้ในการดาเนิ นกิจกรรมทางปกครองในรู ปของการแสดงเจตนาฝ่ ายเดียวในอันที่จะ
ก่อให้เกิดความเคลื่อนไหวในสิ ทธิและหน้าที่ของเอกชนในรู ปแบบของข้อบังคับ กฎ หรื อคาสั่งได้ โดยไม่จาต้อง
ให้เอกชนยินยอมด้วย โดยจะไม่รวมถึง “สัญญาทางปกครอง (Contrat administratif)”3
2.2 ระยะเวลาของการออกคาสั่งทางปกครองและแบบของคาสั่งทางปกครอง
ตามมาตรา 54 แห่ งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบตั ิราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 บัญญัติถึงการพิจารณาทาง
ปกครองว่าเป็ นกระบวนการและขั้นตอนในการเตรี ยมการและการดาเนินการของเจ้าหน้าที่เพื่อจัดทาคาสั่งทาง
ปกครอง หากการออกคาสั่งทางปกครองในกฎหมายฉบับใดมีการกาหนดระยะเวลาไว้ เจ้าหน้าที่จะต้องจัดทา
คาสั่งทางปกครองให้แล้วเสร็ จภายในระยะเวลาที่กาหนดไว้ สาหรั บการออกคาสั่งทางปกครองในเรื่ องที่ไม่มี
กฎหมายหรื อกฎในการกาหนดระยะเวลาในการออกคาสั่งทางปกครองในเรื่ องนั้นไว้ ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติ ม
พระราชบัญญัติวิธีปฏิบตั ิราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557 โดยให้ถือปฏิบตั ิตามมาตรา 39/1
ซึ่งได้กาหนดระยะเวลาในการพิจารณาไว้ 30 วัน
จากการศึกษาผูว้ ิจยั เห็นว่า ในกรณี ที่กฎหมายได้ระบุระยะเวลาการพิจารณาหรื อออกคาสั่งทางปกครอง
ไว้เป็ นตัวเลขนั้น สามารถตีความการนับระยะเวลาได้ถูกต้องแม่นยา แต่กฎหมายบางฉบับที่ไม่ได้ระบุระยะเวลา
ไว้เป็ นตัวเลขที่แน่ นอน แต่ได้ระบุระยะเวลาการออกกคาสั่งทางปกครองไว้เป็ นถ้อยคา อาทิ เช่ น โดยเร็ ว ใน
ระยะเวลาอันควร โดยทันที โดยพลัน โดยมิชกั ช้า ไม่ล่าช้าเกินควร เช่นนี้การตีความในเรื่ องของระยะเวลาหรื อ
การนับระยะเวลาจะเป็ นเช่ นใดหรื อมี ระยะเวลาเท่าใด จากการศึ กษาพบว่า ในกฎหมายไทยนั้น การกาหนด
ระยะเวลามี 2 รู ปแบบ ได้แก่ 1) กาหนดระยะเวลาแบบมีหน่วยนับ โดยกาหนดหน่วยนับตามปี ปฏิทินสากล อาทิ

3

4

ศาสตราจารย์ ไอเซ็นมาน อธิบายว่าที่จริ งแล้วเป็ นคาที่ยอ่ มาจากคาเต็มที่ว่า “actes juridiques administratifs” หรื อ “actes juridiques
du droit administratifs”. อ้างถึงใน ชาญชัย แสวงศักดิ์ (2533, เมษายน). “ ข้อพิจารณาบางประการเกี่ยวกับนิติกรรมทางปกครอง
และสัญญาทางปกครอง ตามแนวคิดของฝรั่งเศส.” วารสารกฎหมายปกครอง, เล่ม 9, ตอน 1.
พระราชบัญญัติวิธีปฏิบตั ิราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 (ฉบับที่ 3) แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2562 มาตรา 5 บัญญัติว่า การพิจารณาทาง
ปกครอง หมายความว่า การเตรี ยมการและการดาเนินการของเจ้าหน้าที่เพื่อจัดให้มีคาสั่งทางปกครอง.
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เช่น ชั่วโมง วัน สัปดาห์ เดือน หรื อ ปี และ 2) กาหนดระยะเวลาแบบที่ไม่มีหน่ วยนับ อาทิ โดยเร็ ว โดยพลัน
โดยมิชกั ช้า ไม่ล่าช้าเกินควร
สาหรับกาหนดระยะเวลาในการพิจารณาออกคาสั่งลงโทษทางวินยั ข้าราชการตารวจตามกฎหมายตารวจ
นั้นพบว่าได้กาหนดรู ปแบบของระยะเวลาไว้ท้ งั สองรู ปแบบ กาหนดให้พิจารณาสั่งการโดยเร็ วและพ่วงต่อท้าย
ด้วยแบบมีหน่วยนับ คือ ทั้งนี้ตอ้ งไม่เกิน 240 วัน ซึ่ งเมื่อพิจารณาแล้วพบว่ามี แตกต่างจากข้าราชการฝ่ ายต่างๆ ใน
ประเทศและต่ างประเทศ ซึ่ ง มักจะกาหนดรู ป แบบของระยะเวลาไว้แ บบใดแบบหนึ่ ง เท่ า นั้น จึ ง ท าให้ ก าร
ตี ความหมายของคาว่า โดยเร็ วตามกฎหมายตารวจนั้น สามารถขยายไปได้ถึง 240 วันได้ ซึ่ งไม่สอดคล้องกับ
แนวทางของคาพิพากษาศาลปกครองสู งสุ ดซึ่ งเคยมีคาวินิจฉัยเกี่ยวกับรู ปแบบระยะเวลาที่เป็ นถ้อยคาหรื อไม่มี
หน่วยการนับ อาทิเช่น “โดยมิชกั ช้า” หมายถึงระยะเวลา 90 วัน ซึ่งมีพ้นื ฐานมาจากการเทียบเคียงระยะเวลาขั้นสู ง
ในการพิจารณาอุทธรณ์คาสั่งทางปกครอง5 ดังนั้น การตีความหมายของคาว่าโดยเร็ วโดยขยายระยะออกไปถึง 240
วันนั้น จึงน่าจะเป็ นการไม่ถูกต้องและอาจขัดต่อมาตรา 3 แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบตั ิราชการทางปกครอง พ.ศ.
2539 ส่งผลให้เป็ นการกาหนดระยะเวลาในการพิจารณาออกคาสั่งลงโทษทางวินยั ข้าราชการตารวจมีมาตรฐานต่า
กว่าเกณฑ์และไม่มีหลักประกันความเป็ นธรรมเหมือนข้าราชการฝ่ ายต่างๆ ซึ่ งหากระยะเวลาในการพิจารณาออก
คาสั่งลงโทษทางวินยั ข้าราชการตารวจมีมาตรฐานต่ากว่าเกณฑ์และไม่มีหลักประกันความเป็ นธรรมแล้ว ผลทาง
กฎหมายจะเป็ นประการใด
2.3 ระยะเวลากับผลของการออกคาสั่งทางปกครอง
ในเบื้องต้นจากการศึกษาพบว่าบทบาทของระยะเวลาที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาออกคาสั่งทางปกครอง
มี 2 ลักษณะ ดังนี้
1. ลักษณะระยะเวลาที่มีสภาพบังคับ (Mandatory Delay) เป็ นระยะเวลาที่กาหนดขึ้นเพื่อคุม้ ครอง
สิ ทธิเสรี ภาพหรื อประโยชน์ของเอกชนโดยเฉพาะระยะเวลานั้นถือว่า เป็ นระยะเวลาที่กฎหมายมุ่งหมายให้มีสภาพ
บังคับให้เจ้าหน้าที่ผูม้ ีอานาจออกคาสั่งทางปกครองต้องดาเนิ นการพิจารณาทางปกครองและต้องมีคาสั่งทาง
ปกครองภายในระยะเวลาที่กฎหมายกาหนดไว้
2. ลักษณะระยะเวลาที่ไม่มีสภาพบังคับ (Directory Delay) เป็ นระยะเวลาที่กาหนดขึ้นเพื่อเร่ งรัด
การปฏิบตั ิราชการเพื่อพิจารณาในการออกคาสั่งทางปกครองโดยเร็ ว ดังนั้น แม้เจ้าหน้าที่ผูม้ ีอานาจในการออก
คาสัง่ ทางปกครองมิได้ออกคาสัง่ ทางปกครองภายในระยะเวลาที่กฎหมายกาหนดไว้ ก็ไม่ทาให้คาสัง่ ทางปกครอง
นั้นเป็ นคาสั่งทางปกครองที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายแต่อย่างใด
2.4 แนวคิดเกี่ยวกับวินัยและการดาเนินการทางวินัยข้ าราชการ
องค์การรู ปแบบราชการ (Bureaucracy) นั้น ถื อเป็ นองค์การขนาดใหญ่และมี ข้าราชการจานวนมาก
หลากหลายฝ่ ายหรื อหน้าที่อยู่รวมกัน การรักษาวินยั ของข้าราชการจึงเป็ นเรื่ องสาคัญเพื่อประโยชน์ในการในการ
ปฏิบตั ิงานทาให้องค์การประสบความสาเร็ จและขับเคลื่อนไปอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ดังนั้น เมื่อมีกรณี ขา้ ราชการ
กระทาความผิด ทางวินัย จึ งต้องมี การดาเนิ นการทั้งหลายตามกฎหมายและระเบี ยบแบบแผนเพื่อตรวจสอบ
สื บ สวนสอบสวนพิ จ ารณาความผิ ด การกาหนดโทษทางวิ นัย รวมถึ ง การด าเนิ น การต่ างๆ ที่ เ กี่ ย วข้อ งกับ
การดาเนินการทางวินยั ทั้งนี้เพื่อเป็ นมาตรการในการควบคุมข้าราชการ

5

คาพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.31/8/2552 และ อ.566-569/2554
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2.5 ระยะเวลาในการพิจารณาทางปกครองส าหรั บ การด าเนิ น การทางวิ นั ย ข้ า ราชการต ารวจและ
ข้ าราชการฝ่ ายต่ างๆ ในประเทศไทย
ผูว้ ิจยั ได้ศึกษาเปรี ยบเทียบขั้นตอนและระยะเวลาในการพิจารณาทางปกครองสาหรับการดาเนินการทาง
วินยั ข้าราชการฝ่ ายต่างๆ ในประเทศ ปรากฏตามตารางที่ 1 ดังนี้
ตารางที่ 1 เปรี ยบระยะเวลาการออกคาสั่งลงโทษทางวินยั ข้าราชการตารวจ และข้าราชการฝ่ ายอื่นในประเทศ
ประเภทข้าราชการ
ข้าราชการตารวจ
ข้าราชการพลเรื อน
ข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา

บทกฎหมาย
พระราชบัญญัติตารวจแห่งชาติ พ.ศ. 2547
กฎ ก.พ. ว่าด้วยการดาเนินการทางวินยั
พ.ศ. 2556
กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการสอบสวนพิจารณา
พ.ศ. 2550

มาตรา
ม. 87
วรรคสอง

โดยเร็ว
แต่ตอ้ งไม่เกิน 240 วัน

-

โดยเร็ว

ข้อ 40

60 วัน

ม. 77

การสอบสวนเบื้องต้นหรื อวินยั
ไม่ร้ายแรง 30 วัน
การสอบสวนวินยั ร้ายแรง 60 วัน

ข้าราชการอัยการ

พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ ายอัยการ
พ.ศ. 2553

ข้าราชการตุลาการ
ศาลยุติธรรม

ระเบียบคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมว่า
ข้อ 23
ด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสอบสวน พ.ศ.
วรรคท้าย
2544

ระยะเวลา

15 วัน

3. ระยะเวลาในการพิจารณาทางปกครองสาหรับการดาเนินการทางวินัยข้ าราชการหรื อข้ ารั ฐการตาม
กฎหมายต่ างประเทศ
3.1 สาธารณรัฐฝรั่งเศส
การดาเนิ นการทางวินยั ข้ารั ฐการในสาธารณรัฐฝรั่งเศส มีลกั ษณะคล้ายอายุความในคดี กล่าวคือ
กระบวนการทางวินัยไม่อาจดาเนิ นการได้ หากล่วงเลยหรื อเกิ นกว่า 3 ปี นับแต่วนั ที่ผูม้ ีอานาจรู ้ เรื่ อง สาหรับ
การดาเนินการทางวินยั ข้ารัฐการพลเรื อนมีคณะกรรมการวินยั (Conseil de discipline) และองค์กรวินิจฉัยอุทธรณ์
เรื่ องวินยั ข้ารัฐการ (Commission administrative paritaire (CAP)) ซึ่ งในส่ วนของคาสั่งลงโทษทางวินยั จะเกี่ยวข้องกับ
คณะกรรมการวินัยที่จะต้องพิจารณาสั่งลงโทษภายใน 30 วัน (ตามบทบัญญัติรัฐกฤษฎีกาที่ 84-961 ลงวันที่ 25
ตุลาคม ค.ศ. 1984 (décret d'état 25 octobre 1984) ว่าด้วยระเบียบวินยั ข้ารัฐการพลเรื อนข้อ 4 วรรคสอง และข้อ 7
ของสาธารณรัฐฝรั่งเศส) ในส่ วนของข้ารัฐการตารวจผูม้ ีอานาจสั่งการวินิจฉัยว่าการกระทาของข้าราชการตารวจ
เป็ นการกระทาผิดวินยั แล้วให้รีบดาเนินการสั่งการลงโทษทางวินยั ให้แล้วเสร็ จภายใน 40 วัน ตามพระราชบัญญัติ
ตารวจ พ.ศ. 2556 มาตรา 26 ( LOI SUR LA POLICE 2013 sec 26 )
3.2 เครื อรัฐออสเตรเลีย
ส าหรั บ เครื อ รั ฐ ออสเตรเลี ย การพิ จ ารณาออกค าสั่ ง ลงโทษทางวิ นัย นั้น ไม่ ไ ด้ถู ก ก าหนดไว้
เฉพาะเจาะจง แต่จากการตีความวิธีการการดาเนินการทางวินยั ของ Angelena Falk ข้อ 27 พบว่า “ ข้าราชการผูถ้ ูก
ไต่สวนแล้วพบว่าฝ่ าฝื นจรรยาบรรณ อาจยื่นคาแถลงเป็ นลายลักษณ์ อกั ษรเกี่ยวกับการลงโทษใด ที่อยู่ระหว่าง
พิจารณาของผูม้ ี อานาจสั่งลงโทษ ภายใน 7 วันทาการ (seven calendar days) ซึ่ งผูม้ ี อานาจลงโทษอาจจะเปิ ด
โอกาสให้ขา้ ราชการ ผูน้ ้ นั แถลงด้วยวาจาภายในระยะเวลา 7 วันทาการนี้ ว่าสมเหตุสมผลกับข้อเท็จจริ งหรื อไม่ ”
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การดาเนิ นการทางวินัยข้ารัฐการพลเรื อนของเครื อรัฐออสเตรเลี ย ถือว่าข้ารัฐการพลเรื อนทัว่ ไปเป็ นพนักงาน
หน่วยบริ การสาธารณะ หรื อ APS (Austrian Fair Pay and Conditions) ตามความหมายในพระราชบัญญัติบริ การ
สาธารณะ ค.ศ. 1999 (Public Service Act 1999) มาตรา 7 ได้กาหนดขั้นตอนการกระทาผิดอันเป็ นการฝ่ าฝื น
ประมวลจริ ยธรรม (วินยั ) เพื่อให้หน่วยงานอื่นๆ นาขั้นตอนการปฏิบตั ิไปใช้ ในส่วนของการดาเนินการวินยั ข้ารัฐ
การตารวจเมื่ อคณะกรรมาธิ การ (committee) หรื อ ป.ป.ช. (NACC) เป็ นผูร้ ั บเรื่ องร้ องทุกข์ด้วยตนเองจะต้อง
ตรวจสอบว่าในเบื้องต้นว่าจะดาเนินการตามยุทธศาสตร์ การพัฒนาวิชาชีพหรื อจะดาเนินการลงโทษทางวินยั ซึ่ ง
ต้องพิจารณาสั่งโดยเร็ ว และส่งเรื่ องให้คณะกรรมการสอบสวนหากเป็ นกรณี ความผิดวินยั ร้ายแรง หรื อสามารถจะ
มีคาสั่งลงโทษ หรื อยุติเรื่ องได้ ทั้งนี้การพิจารณาสั่งลงโทษหรื อยุติเรื่ องจะต้องดาเนินการให้แล้วเสร็ จภายใน 21
วัน ตามพระราชบัญญัติ การบริ การหารราชการต ารวจ พ.ศ. 2533 ส่ วนที่ 7 มาตรา 7.28,7.29,7.30 ( POLICE
SERVICE ADMINISTRATION ACT 1999 SEC 7 7.28, 7.29, 7.30 )
3.3 สหรัฐอเมริกา
วินยั และการลงโทษของสหรัฐอเมริ กาเป็ นไปตาม พระราชบัญญัติปฎิรูปข้ารัฐการพลเรื อน พ.ศ. 2521
(Civil Service Reform Act 1978) ซึ่ งเป็ นกฎหมายกลางเพื่อให้แ ต่ละมลรั ฐน าไปออกเป็ นข้อบังคับ ของมลรั ฐ
โดยการพิจารณาคดีเกี่ยวกับวินยั ข้ารัฐการพลเรื อนนั้น ไม่ใช่เป็ นหน้าที่ของคณะกรรมการพิทกั ษ์คุณธรรม (Merit
System Board) ทุกกรณี แต่ตอ้ งเป็ นกรณี ที่มีการอุทธรณ์คาวินิจฉัยซึ่ง The Civil Service Commission ได้พิจารณา
แล้ว หรื อเกิดจากการกระทาตามที่ The Civil Service Reform Act 1978 กาหนดไว้เท่านั้น โดยต้องพิจารณาสุ ดท้าย
ว่าจะดาเนินการทางวินยั กับข้ารัฐการตารวจผูถ้ ูกกล่าวหาหรื อไม่อย่างไร โดยจะต้องพิจารณาให้แล้วเสร็ จภายใน
45 วันหลังจากที่ได้รับเรื่ องที่ถูกสอบสวนมาแล้ว
อย่างไรก็ตามสหรัฐอเมริ กามีกฎหมายเกี่ยวกับการกระทาความผิดของข้ารัฐการตารวจบัญญัติรวม
ไปกับประมวลกฎหมายอาญาและประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์ แต่กฎหมายทั้ง 2 ฉบับ หรื อกฎหมายหลัก
เองก็ไม่ได้บัญญัติเรื่ องการดาเนิ นการทางวินัยข้ารั ฐการตารวจไว้ แต่อย่างไรก็ตามแม้สหรั ฐ อเมริ กาจะไม่ มี
บทบัญญัติเรื่ องการดาเนินการทางวินยั ข้ารัฐการตารวจในรู ปแบบเดียวกันทั้งประเทศ แต่ก็หาใช่ว่าในแต่ละมลรัฐ
จะไม่มีการออกกฎหมายเรื่ องการดาเนิ น การทางวินัยข้ารั ฐ การตารวจไว้ อาทิ เช่ น มลรั ฐฟลอริ ดาได้บัญ ญัติ
กฎหมายเรื่ องการดาเนิ นการทางวินยั ข้ารัฐการตารวจไว้ในธรรมนูญฟลอริ ดา 2021 (The 2021 Florida Statutes)
เมื่อคณะกรรมการตรวจสอบข้อร้องเรี ยนได้รับเรื่ องร้องเรี ยนกรณี ขา้ รัฐการตารวจคนใดถูกร้องเรี ยนให้ดาเนินการ
สอบสวนข้ารัฐการตารวจผูน้ ้ นั ให้แล้วเสร็ จภายใน 180 วัน
3.4 สาธารณรัฐสิงคโปร์
สาธารณรัฐสิ งคโปร์มีคณะกรรมการบริ การสาธารณะ (Permanent Secretary) เป็ นผูม้ ีอานาจดาเนินการ
ทางวินัยตามรัฐธรรมนู ญแห่ งสาธารณรัฐสิ งคโปร์ และมีระเบียบว่าด้วยบริ การสาธารณะ (ดาเนิ นคดีทางวินยั )
มาตรา 2 (CONSTITUTION OF THE REPUBLIC OF SINGAPORE PUBLIC SERVICE (DISCIPLINARY
PROCEEDINGS) REGULATIONS SEC 2) กาหนดให้ส่งข้อเท็จจริ งพร้อมกับการพิจารณาลงโทษทางวินยั ส่งไป
ให้กบั ข้ารัฐการผูท้ ี่ถูกกล่าวหาแล้ว แต่ขา้ รัฐการผูน้ ้ นั ไม่ส่งคาชี้แจงโต้แย้งข้อเท็จจริ งภายใน 28 วัน นับแต่ได้รับ
แจ้ง คณะกรรมการบริ การสาธารณะอาจจะตั้งคณะกรรมการสอบสวนเพื่อสอบสวนในเรื่ องดังกล่าว หรื อมีคาสั่ง
ลงโทษทางวินัยข้ารั ฐ การผูน้ ้ นั ตามที่เห็นสมควร จึ งถื อได้ว่าระยะเวลาในการออกคาสั่งลงโทษทางวินัยของ
สาธารณรั ฐ สิ ง คโปร์ มี ร ะยะเวลาในการเตรี ย มการเพื่ อ ออกค าสั่ ง ทางปกครองเพี ย ง 28 วัน เท่ า นั้น ส าหรั บ
การดาเนิ นการทางวินัยข้ารั ฐการตารวจบัญญัติอยู่ในพระราชบัญญัติตารวจ (Police Force Act 2006) โดยแบ่ง
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ข้ารัฐตารวจตามชั้นยศไว้ 2 ประเภท คือ 1) ตารวจอาวุโส (A Senior Police Officer) และ 2) ตารวจที่ยศต่ากว่า
สารวัตร (A Police Officer Below The Rank Of Inspector) โดยตารวจทั้ง 2 ประเภทนี้ เมื่อถูกดาเนินการทางวินยั
แล้วจะใช้กฎหมายในการดาเนิ นการทางวินัย ที่ แตกต่างกัน สาหรั บ ตารวจอาวุโสของระเบี ยบว่าด้วยบริ การ
สาธารณะ (ดาเนิ นคดีทางวินัย) หรื อที่ รู้จกั กันในนามของวินัยข้ารั ฐ การพลเรื อนมาบังคับใช้ ส่ วนตารวจที่ยศ
ต่ากว่าสารวัตรนั้น เมื่อถูกกล่าวหาว่ากระทาความผิดวินยั แล้วจะนาพระราชบัญญัติตารวจมาบังคับใช้
ตารางที่ 2 เปรี ย บเที ยบระยะเวลาการออกคาสั่ งลงโทษทางวิ นัย ข้า ราชการพลเรื อ น และข้า ราชการตารวจ
ตามกฎหมายต่างประเทศ
ระยะเวลาการออกคาสั่ งลงโทษทางวินัย

กฎหมายวินัยข้าราชการ
พลเรื อน

กฎหมายวินัยข้าราชการ
ตารวจ

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

LOI SUR LA POLICE

ภายใน 1 เดือน

20 วัน

เครื อรัฐออสเตรเลีย

Public Service Act 1999

POLICE
ADMINISTRATION
ACT 2010

7 วัน*

21วัน*

สหรัฐอเมริ กา

Civil Service Reform Act
1978

Florida Statute 2021

45 วัน

180 วัน (รวม
ระยะเวลาการสืบสวน
สอบสวน)

สาธารณรัฐสิงคโปร์

Public Service

Police Force Act

28 วัน

28 วัน

ประเทศ

สาธารณรัฐฝรั่งเศส

ข้ารัฐการพลเรื อน

ข้ารัฐการตารวจ

*สาหรับเครื อรัฐออสเตรเลียใช้คาว่า ราชการ (สาหรับประเทศที่มีพระมหากษัตริ ยเ์ ป็ นพระประมุข)

4. วิเคราะห์ ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับระยะเวลาในการออกคาสั่ งลงโทษทางวินัยข้ าราชการตารวจ
ตามพระราชบัญญัติตารวจแห่ งชาติ พ.ศ. 2547
ข้อเท็จจริ งเกี่ยวกับระยะเวลาของการดาเนินการทางวินยั หรื อเรื่ องร้องเรี ยนนั้น คณะกรรมการวิธีปฏิบตั ิ
ราชการทางปกครอง เคยมีคาวินิจฉัยไว้ว่ากาหนดระยะเวลา 30 วัน ตามมาตรา 39/1 แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบตั ิ
ราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 ซึ่ งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติวิธีปฏิบตั ิราชการทางปกครอง (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2557 มิ ไ ด้เ ป็ นการกาหนดที่ มี ค วามมุ่ ง หมายที่ จ ะใช้บังคับกับกรณี ที่ มี การร้ อ งเรี ย น การกล่ าวหา หรื อ
การกล่าวโทษ ให้เจ้าหน้าที่ดาเนินการในลักษณะเป็ นโทษ เป็ นภาระหรื อเพิกถอนสิ ทธิ ของบุคคลใดบุคคลหนึ่ ง
แต่เป็ นการใช้บงั คับกับการออกคาสั่งทางปกครอง ที่เป็ นการให้สิทธิหรื อประโยชน์เท่านั้น6
สาหรับกฎหมายตารวจแม้จะมีการกาหนดระยะเวลาไว้เป็ นการเฉพาะแล้วก็ตาม แต่ผวู ้ ิจยั เห็นว่ากาหนด
ระยะเวลาดังกล่าวนานเกินไป ไม่มีหลักเกณฑ์ประกันความเป็ นธรรมกับผูถ้ ูกดาเนินการทางวินยั แม้การดาเนินการ
ทางวินัยไม่ควรจะเร่ งรี บ ก็ต ามแต่ ก็เป็ นไปเพื่อหลัก การรั บคาฟั งคู่ กรณี แ ละเพื่อประโยชน์ของผูถ้ ู กกล่ า วหา
แต่สาหรับกฎหมายตารวจแล้วการใช้เวลาที่เนิ่ นนานกลับเป็ นเรื่ องเพื่อประโยชน์ของกรรมการหรื อผูม้ ีอานาจ
สั่งเสี ยเอง ดังนั้น การกาหนดระยะเวลาที่เนิ่นนานดังกล่าวไม่ใช่เพื่อจะเป็ นหลักประกันความเป็ นธรรมสาหรับ
6

เรื่ องเสร็จที่ 1545/2558
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ผูร้ ับคาสั่งทางปกครอง และระยะเวลาตามตามกฎหมายตารวจในเรื่ องนี้ไม่มีความสอดคล้องหรื อมีมาตรฐานที่ต่า
เมื่อเทียบกับกฎหมายของข้าราชการฝ่ ายอื่นๆ ในประเทศ อย่างไรก็ตามการที่ระยะเวลาในการออกคาสั่งลงโทษ
ทางวินยั ไม่ได้เป็ นระยะเวลาที่ได้รับการกาหนดขึ้นเพื่อคุม้ ครองสิ ทธิและเสรี ภาพของราษฎร แต่ได้กาหนดขึ้นเพื่อ
เร่ งรัดการปฏิบตั ิราชการ ดังนั้น การฝ่ าฝื นระยะเวลาดังกล่าวไม่มีผลทาให้คาสั่งทางปกครองที่ออกมานัน่ เป็ นคาสัง่
ทางปกครองที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย
สาหรับในต่างประเทศนั้น กฎหมายของสาธารณรัฐฝรั่งเศส เครื อรัฐออสเตรเลีย สหรัฐอเมริ กา และ
สาธารณรัฐสิ งค์โปร จะมีหลักเกณฑ์และบทบัญญัติในการดาเนินกระบวนพิจารณาทางปกครองที่เกี่ยวกับเรื่ อง
การดาเนินการทางวินยั ไว้ในกฎหมายที่ค่อนข้างชัดเจน โดยมุ่งเน้นในหลักการรับฟังคู่กรณี ซ่ ึงเป็ นหลักการสาคัญ
ของกฎหมายวิ ธี ป ฏิ บัติ ร าชการทางปกครอง ซึ่ งได้แ ก่ ก ารเปิ ดโอกาสให้ ผู ้ถู ก กล่ า วหาได้ใ ช้ สิ ท ธิ โ ต้แ ย้ง
พยานหลักฐานและสามารถขอขยายระยะของการพิจารณาออกไปได้ดว้ ยเหตุผลนี้เพียงเหตุผลเดียว จึงทาให้ห้วง
ระยะเวลาหรื อระยะเวลที่ตอ้ งให้ในกระบวนการดาเนิ นการทางวินัยขึ้นอยู่กบั ปั จจัยการโต้แย้ง ซึ่ งเป็ นไปตาม
หลักการรับฟังคู่กรณี ก่อนออกคาสั่งทางปกครอง
หากพิจารณาเรื่ องของระยะเวลาในการออกคาสั่งลงโทษทางวินัยนั้น จะเห็นว่า สาธารณรัฐฝรั่ งเศส
สหรัฐอเมริ กา และสาธารณรัฐสิ งค์โปร มีการกาหนดระยะเวลาในการพิจารณาสั่งการเพื่อออกคาสั่งลงโทษทาง
วินยั ไว้โดยกาหนดเป็ นระยะเวลาที่เป็ นตัวเลขชัดเจนส่ วนใหญ่ไม่เกิน 30 วัน ต่างจากกฎหมายตารวจของไทยที่
กาหนดระยะเวลาไว้อย่างกว้างและไม่ชดั เจน มุ่งเน้นการเอื้อประโยชน์และความสะดวกให้แก่เจ้าหน้าที่ผมู ้ ีอานาจ
ในการพิจารณาออกคาสั่งมากจนเกินไป ความเนิ่นนานดังกล่าวทาให้ผถู ้ ูกดาเนินการทางวินยั ได้รับความเสี ยหาย
และไม่ตรงตามเจตนารมณ์ของหลักการดาเนินการทางวินยั และหลักการในการออกคาสั่งทางปกครอง

5. ข้อเสนอแนะ
ผูว้ ิจยั มีขอ้ เสนอแนะโดยเห็นควรแก้ไขและเพิ่มเติมในประเด็นต่างๆ ของกฎหมายตารวจ ดังนี้
1. พระราชบัญญัติตารวจแห่งชาติ พ.ศ. 2547 มาตรา 87 วรรคสอง ยกเลิกข้อความเดิมและให้แก้ไขเป็ น
ดังนี้ “ในการพิจารณาของผูบ้ งั คับบัญชาผูม้ ีอานาจตามมาตรา 85 มาตรา 86 มาตรา 89 หรื อมาตรา 90 ให้พิจารณา
สั่งการให้แล้วเสร็ จภายในสามสิ บวันนับแต่วนั ได้รับสานวน...”
2. กฎ ก.ตร.ว่าด้วยการสื บสวนข้อเท็จจริ ง พ.ศ. 2556 ข้อ 36 วรรคสอง ยกเลิกข้อความเดิมและให้แก้ไข
เป็ นดังนี้ “การพิจารณาดาเนินการตามวรรคหนึ่งและการพิจารณาสั่งการตามผลการสื บสวนที่ดาเนินการเสร็ จสิ้ น
แล้ว ให้ผมู ้ ีอานาจพิจารณาสั่งการให้แล้วเสร็ จภายในสามสิ บวันนับแต่วนั ได้รับสานวน เว้นแต่เพื่อประโยชน์แห่ ง
ความยุติธรรมตามหลักการรับฟังคู่กรณี ให้ขยายระยะเวลาได้อีกไม่เกิน 15 วัน”
3. กฎ ก.ตร.ว่าด้วยการสอบสวนพิจารณา พ.ศ. 2547 ข้อ 36 วรรคหนึ่ง ยกเลิกข้อความเดิมและให้แก้ไข
เป็ นดัง นี้ “การพิ จ ารณาด าเนิ น การตามข้อ 33 ข้อ 34 ข้อ 35 และการพิ จ ารณาสั่ ง การตามผลการสอบสวนที่
ด าเนิ น การเสร็ จ สิ้ น แล้ว ให้ ผูม้ ี อ านาจพิ จ ารณาสั่ ง การภายในสามสิ บ วัน นับ แต่ ว นั ได้รั บ ส านวน เว้น แต่ เ พื่ อ
ประโยชน์แห่งความยุติธรรมตามหลักการรับฟังคู่กรณี ให้ขยายระยะเวลาได้อีกไม่เกิน 15 วัน”
4. กฎ ก.ตร.ว่าด้วยคณะกรรมการพิจารณากลัน่ กรองการพิจารณาสั่งลงโทษ พ.ศ. 2547 ข้อ 5 วรรคหนึ่ง
ยกเลิกข้อความเดิมและให้แก้ไขเป็ นดังนี้ “ในการพิจารณาของคณะกรรมการตามข้อ 3 (1) (2) และ (3) ให้พิจารณา
ให้แล้วเสร็ จภายในระยะเวลาของผูม้ ี อานาจในการสั่งการตามผลการสอบสวนพิจารณาตามกฎ ก.ตร.ว่าด้วย
การสอบสวนพิจารณา พ.ศ. 2547 ข้อ 36”
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นอกจากนี้ เห็ น ควรแก้ไ ขเพิ่ ม เติ ม เกี่ ย วกับ ผลของการที่ เ จ้า หน้า ที่ ไ ด้จัด ท าค าสั่ ง ทางปกครองโดย
ไม่ดาเนินการภายในระยะเวลาตามที่กฎหมายนั้นๆได้กาหนด โดยกาหนดบทลงโทษโดยให้มีการดาเนินการทาง
วินยั กับเจ้าหน้าที่ผนู ้ ้ นั
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สัญญาจ้างก่อสร้างมีรายละเอียดซับซ้อน ไม่เพียงต้องอาศัยความรู ้ความชานาญ แต่ตอ้ งมีประสบการณ์
ในการป้ อ งกัน การเกิ ดข้อ พิ พ าทจากบุ ค คลที่ มี ความรู ้ ความเชี่ ย วชาญเฉพาะด้า นอี ก ด้ว ย ข้อ พิ พ าทที่ เกิ ดขึ้ น
หากไม่ได้รับการแก้ไขให้เสร็ จสิ้ นโดยเร็ ว ความเสี ยหายหรื อผลกระทบที่ เกิ ดขึ้นจะทาให้โครงการก่ อสร้าง
ไม่สามารถดาเนินการไปจนสาเร็ จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ของสัญญา ท้ายที่สุดจะส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจ
ของประเทศในระยะยาว
จากการศึกษามาตรการป้ องกันปั ญหาและข้อพิพาทระหว่างดาเนินการก่อสร้างของต่างประเทศ พบว่า
ในสัญญาจ้างก่อสร้างมาตรฐานของ Federation International des Ingenieurs-Conseils (FIDIC) ได้จดั ให้มีคณะ
ผูช้ ้ ี ขาดข้อพิพาทที่ แต่งตั้งโดยคู่สัญญาให้ทาหน้าที่ ช่วยหลีกเลี่ยงและป้ องกันปั ญหาข้อพิพาท เรี ยกว่า Dispute
Avoidance/Adjudication Board (DAAB) ทาหน้าที่ ให้ความช่วยเหลืออย่างรวดเร็ ว ต่อปั ญหาหรื อข้อเรี ยกร้องที่
เกิดขึ้นระหว่างคู่สัญญาเพื่อช่วยหลีกเลี่ยงและป้ องกันปั ญหาข้อพิพาทในระหว่างดาเนิ นการก่อสร้าง จากข้อมูล
พบว่าปั ญหาข้อพิพาทในระหว่างดาเนินการก่อสร้างในประเทศที่ใช้มาตรการนี้ลดน้อยลงเป็ นอย่างมากเมื่อเที ยบ
กับในอดีต ในขณะที่คู่พิพาทประเทศไทยนิ ยมใช้กระบวนการไกล่เกลี่ย (Mediation) ซึ่ งยังมีความไม่เหมาะสม
และสอดคล้องกับลักษณะธุรกิจการจ้างก่อสร้างในปั จจุบนั
คาสาคัญ: ป้ องกัน/ ข้อพิพาท/ สัญญาจ้างก่อสร้าง

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. ความสาคัญและทีม่ าของปัญหาวิจัย
ด้ว ยธุ ร กิ จ รั บ เหมาก่ อ สร้ า งเป็ นธุ ร กิ จ ที่ มี ค วามส าคัญ ต่ อ ระบบเศรษฐกิ จ ของประเทศไทย มี มู ล ค่ า
ประมาณร้อยละ 8 ของ GDP และมี แนวโน้มขยายตัวเพิ่มสู งขึ้นอี กในปี 2565-2566 อันเป็ นผลสื บเนื่ องมาจาก
การลงทุนของภาครัฐในงานโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure) ซึ่ งเป็ นงานก่อสร้างโครงสร้างทางกายภาพที่มี
ผลกระทบต่อสังคมในวงกว้าง ธุ รกิ จรับเหมาก่อสร้างของประเทศไทยได้มีการขยายฐานลูกค้าออกไปรับงาน
ต่างประเทศ โดยเฉพาะกลุ่มประเทศเพื่อนบ้าน ได้แก่ ราชอาณาจักรกัมพูชา สาธารณรั ฐสังคมนิ ยมเวียดนาม
สาธารณรัฐแห่ งสหภาพเมียนมาและสาธารณรัฐประชาธิ ปไตยประชาชนลาว เนื่ องจากประเทศเหล่านี้ กาลังอยู่
ในช่ วงของการเร่ งพัฒนาโครงสร้ างพื้นฐานและสิ่ งอานวยความสะดวกต่างๆ เช่ น โครงข่ายถนน โรงไฟฟ้ า
งานก่อสร้างอาคารและที่อยูอ่ าศัย ธุรกิจรับเหมาก่อสร้างจึงเกิดการแข่งขันอย่างรุ นแรง มีการขยายสาขาและขอจด
จัดตั้งนิ ติบุคคลขึ้นใหม่สูงสุ ดเป็ นอันดับที่หนึ่ งในปี 2563 แต่อย่างไรก็ตาม แม้วา่ ธุรกิจก่อสร้างจะทาให้เกิ ดผลดี
ทางเศรษฐกิจในการสร้างรายได้ตลอดจนการจ้างแรงงาน แต่โครงการก่อสร้างหลายโครงการกลับประสบปั ญหา
และข้อพิพาท ทาให้โครงการก่อสร้างต้องระงับ ไม่สามารถดาเนินการก่อสร้างต่อไปให้บรรลุตามวัตถุประสงค์
ปั ญหาและข้อพิพาทในโครงการก่อสร้าง มักเริ่ มต้นจากการที่ คู่สัญญาฝ่ ายหนึ่ งมีขอ้ เรี ยกร้อง (Claim)
ขอให้คู่สัญญาอีกฝ่ ายหนึ่ งปฏิบตั ิตามสัญญาภายใต้เงื่อนไขที่ได้ตกลงกัน โดยหากข้อเรี ยกร้องนั้นไม่สามารถยุติ
ได้จะกลายเป็ นข้อขัดแย้ง (Conflict) จนเกิดเป็ นข้อพิพาท (Dispute) ดังนั้น เพื่อให้งานก่อสร้างสามารถดาเนิ นการ
ต่อไป คู่กรณี จะต้องจัดการยุติขอ้ เรี ยกร้องนั้นไม่ให้กลายเป็ นข้อขัดแย้งจนกระทัง่ กลายเป็ นข้อพิพาท เพื่อไม่ให้
ส่ งผลกระทบต่อการดาเนิ นโครงการก่อสร้าง โดยปั จจุบนั ประเทศไทยยังไม่มีกฎหมายหรื อมาตรการเฉพาะที่
เกี่ยวข้องกับการป้ องกันปั ญหาและข้อพิพาทในสัญญาจ้างก่อสร้าง จะเห็นได้วา่ ปั ญหาและข้อพิพาทในโครงการ
ก่ อสร้ างมี ที่มาจากข้อเรี ยกร้อง (Claim) ที่ ก่อให้เกิ ดเป็ นข้อพิพาท (Dispute) ดังนั้น การระงับข้อเรี ยกร้องจึ งมี
ความสาคัญไม่น้อยไปกว่าการระงับข้อพิพาท ดังนั้น เมื่อเกิ ดข้อเรี ยกร้องก็ย่อมมีความจาเป็ นในการระงับข้อ
เรี ยกร้องให้เป็ นไปตามสัญญา
จากการศึกษาประเด็นปั ญหาและข้อพิพาทในสัญญาจ้างก่อสร้าง พบว่าปั ญหาและข้อพิพาทในโครงการ
ก่อสร้างมีที่มาจากหลายสาเหตุ เช่น สาเหตุจากสัญญาจ้างก่อสร้างที่ มีลกั ษณะคลุมเครื อไม่ชดั เจน สาเหตุจาก
การขัดแย้งกันของแบบที่ไม่เป็ นตามหลักวิศวกรรม สาเหตุจากการเปลี่ยนแปลงงานของผูว้ ่าจ้าง ธุรกิจรับเหมา
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ก่อสร้างของประเทศไทยอยูภ่ ายใต้เงื่อนไขข้อตกลงระหว่างคู่สัญญาในรู ปแบบของสัญญาจ้างก่อสร้าง โดยไม่มี
รู ปแบบมาตรฐานของสัญญาเป็ นการเฉพาะ ดังนั้น เพื่อเป็ นการรั กษาผลประโยชน์ เพื่อความยุติธรรมและ
ความชัดเจนระหว่างผูว้ ่าจ้างและผูร้ ับจ้าง สัญญาจ้างก่อสร้างจึ งมีรายละเอียด เนื้ อหาและเงื่ อนไขการก่อสร้าง
จานวนมาก
ประเทศไทยใช้วิธีการระงับข้อพิพาทในสัญญาจ้างก่อสร้างด้วยกระบวนการพิจารณาวินิจฉัยทางศาล
(Litigation) และวิ ธี ก ารระงับ ข้อ พิ พ าททางเลื อ ก (Alternative Dispute Resolution : ADR) ได้แ ก่ การเจรจา
(negotiation) การไกล่เกลี่ ย (mediation) การประนี ประนอมข้อพิพาท (conciliation) และการใช้กระบวนการ
อนุญาโตตุลาการ (arbitration) โดยวิธีการอนุญาโตตุลาการนับเป็ นวิธีการที่ได้รับการยอมรับมากที่สุด เนื่องจากมี
สนธิสญ
ั ญาระหว่างประเทศเพื่อการยอมรับและบังคับตามคาชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการต่างประเทศ (New York
Convention 1958) อี ก ทั้ ง ประเทศไทยมี ก ารตรากฎหมายเพื่ อ ส่ ง เสริ มระบบอนุ ญ าโตตุ ล าการในฐานะ
กระบวนการยุติธรรมทางเลือกมาตั้งแต่ปี 2530 โดยปั จจุบนั เป็ นพระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการ พ.ศ. 2545 แต่
อย่างไรก็ตามการระงับข้อพิพาทในโครงการก่อสร้างนั้นยังถือเป็ นการแก้ไขปั ญหาที่ปลายเหตุ ที่คู่สัญญาได้เกิด
ข้อพิพาทและงานก่อสร้างหยุดชะงักซึ่งส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจในอุตสาหกรรมก่อสร้างเป็ นอย่างมาก

2. วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
(1) เพื่อศึ กษาหลักเกณฑ์ องค์ประกอบ ประเด็นปั ญหาและข้อพิพาทในสัญญาจ้างก่ อสร้ าง เพื่อหา
กรอบในการกาหนดมาตรการป้ องกันปั ญหาและข้อพิพาทที่เหมาะสมในสัญญาจ้างก่อสร้างในประเทศไทย
(2) เพื่อศึกษาถึงมาตรการป้ องกันปั ญหาและข้อพิพาทของต่างประเทศโดยวิเคราะห์ภายใต้สัญญาจ้าง
ก่อสร้างมาตรฐาน FIDIC เพื่อนามาเป็ นกรอบในการกาหนดมาตรการป้ องกันที่เหมาะสมเกี่ยวกับการประกอบ
ธุรกิจรับเหมาก่อสร้างในประเทศไทย
(3) เพื่ อ ศึ ก ษามาตรการป้ อ งกัน ปั ญ หาและข้อ พิ พ าทในธุ ร กิ จ รั บ เหมาก่ อ สร้ า งของประเทศไทย
เปรี ย บเที ย บกับ ต่ า งประเทศ ได้แ ก่ สาธารณรั ฐ สิ ง คโปร์ สาธารณรั ฐ อิ น โดนี เ ซี ย และ สหราชอาณาจัก ร
โดยวิเคราะห์ภายใต้สญ
ั ญาก่อสร้างมาตรฐาน FIDIC
(4) เพื่อศึกษาถึงแนวทางที่เหมาะสม ในการกาหนดแนวทางหรื อมาตรการป้ องกันการเกิดปั ญหาและ
ข้อพิพาทในระหว่างดาเนิ นการก่อสร้างที่มีผลกระทบต่อธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง และเสนอแนวทางที่เหมาะสม
เกี่ยวกับการเพิ่มมาตรการป้ องกันปั ญหาและข้อพิพาทในสัญญาจ้างก่อสร้างในประเทศไทย

3. เอกสารและงานวิจัยทีเ่ กี่ยวข้ อง
(1) หลักเสรี ภาพในการทาสัญญา (Freedom of Contract) คู่สัญญามี สิทธิ เสรี ภาพอิ สระ ที่ จะทาหรื อ
ไม่ทาสัญญาก็ได้ หากฝ่ ายหนึ่ งเห็ นว่ามีการเอารัดเอาเปรี ยบ ไม่ยุติธรรมแก่คู่ความฝ่ ายใดฝ่ ายหนึ่ ง ส่ งผลทาให้
การปฏิบตั ิตอบแทนสัญญาไม่มีความเป็ นธรรมแล้ว ก็ไม่จาต้องยอมรับตกลงทาสัญญา เมื่อใดที่คู่สัญญาตกลงทา
สัญญาต้องถือว่าคู่สญ
ั ญาทั้งสองฝ่ ายเห็นว่าสัญญานั้นยุติธรรม และ หลังจากที่สญ
ั ญาเกิดขึ้นแล้วฝ่ ายหนึ่งฝ่ ายใดจะ
กล่าวอ้างในภายหลังว่าตนไม่ได้รับความยุติธรรมมิได้ เพราะในขณะทาสัญญาไม่มีผใู ้ ดบังคับ ขู่เข็ญ ฝ่ ายใดจะอ้าง
ว่าอีกฝ่ ายเอาเปรี ยบจากข้อสัญญาที่ตกลงกันแล้วไม่ได้
(2) หลักความยุติ ธรรม (Equity) หลัก ยุติ ธ รรมเป็ นหลัก การพื้ นฐานทั่ว ไป ในการก่ อ ให้เกิ ด สัญญา
คู่สญ
ั ญาทั้งสองฝ่ ายจะต้องคานึงถึงความยุติธรรมที่มีต่ออีกฝ่ ายหนึ่งด้วย หากคู่สญ
ั ญาฝ่ ายหนึ่งที่มีฐานะที่เหนือกว่า
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อาจกาหนดข้อสัญญาเอาเปรี ยบอีกฝ่ ายหนึ่ ง แต่ฝ่ายหลังจาต้องยอมเข้าทาสัญญา ดังนั้น จึงอาจถือได้วา่ นอกจาก
จะเป็ นสัญญาที่ไม่อยูบ่ นพื้นฐานของความยุติธรรมแล้วยังขัดกับหลักการของสัญญาที่ท้ งั สองฝ่ ายต้องมีเสรี ภาพใน
การทาสัญญาและต้องมีอย่างเท่าเทียมด้วย
(3) ทฤษฎี ห ลักความรั บ ผิ ด ทางสัญ ญา (Contractual Liability Theory) แต่ เ ดิ ม การท าสัญ ญาระหว่าง
คู่สัญญาแต่ละฝ่ ายมี เสรี ภาพที่ จะตกลงทาสัญญากันอย่างหนึ่ งอย่างใดก็ได้ แต่ปัจจุบนั มี การเปลี่ ยนแปลงไปมี
กฎเกณฑ์ขอ้ บังคับต่างๆที่กฎหมายได้กาหนดขึ้นเพื่อให้สัญญาบางชนิ ดต้องมีข้ นั ตอนให้ตอ้ งปฏิ บตั ิตาม ดังนั้น
การทาสัญญาจึ งมีหลักการ หรื อทฤษฎี ที่สาคัญ 3 ประการ คือ ทฤษฎี ว่าด้วยหลักศักดิ์สิทธิ์ แห่ งการแสดงเจตนา
ทฤษฎีวา่ ด้วยหลักเสรี ภาพในการทาสัญญา จึงมีความจาเป็ นที่จะต้องพิจารณาถึงแนวคิดทฤษฎีดงั กล่าวข้างต้นใน
ฐานะที่เป็ นหลักกฎหมายทัว่ ไปที่สาคัญและมีอิทธิพลต่อการทาสัญญา
(4) ทฤษฎี ความขัดแย้ง คื อ การขัดกันเกี่ ยวกับเรื่ องผลประโยชน์ระหว่าง 2 ฝ่ าย หรื อมากกว่า 2 ฝ่ าย
ซึ่งอาจก่อให้เกิดการใช้กาลังและใช้ความรุ นแรง เพื่อสร้างอานาจต่อรอง จึงสรุ ปได้วา่ ความขัดแย้ง หมายถึง สิ่ งที่
ทาให้เกิ ดความไม่สอดคล้อง เกิ ดความแตกต่าง ไม่ลงรอยซึ่ งกันและกัน หรื อเป็ นการกระทาให้อีกฝ่ ายหนึ่ ง
ไม่บรรลุเป้ าหมาย
(5) ข้อพิพาทหมายถึง การปรากฏอาการของความขัดแย้งในจุดประสงค์ ความเชื่อ ค่านิยม ซึ่งขัดแย้งกัน
ในสถานการณ์ที่เป็ นอยู่ และผูเ้ กี่ยวข้องในความขัดแย้งมุ่งมัน่ ที่จะให้บรรลุเป้ าหมายสูงสุดของตน

4. สมมติฐานการวิจัย
สมมติฐานของการศึกษาในวิทยานิพนธ์น้ ี คือความเชื่อที่วา่ ข้อพิพาทต่าง ๆ สามารถระงับได้ที่ตน้ เหตุ
โดยธุ ร กิ จ ก่ อ สร้ า งมี ข้ นั ตอนการด าเนิ น งานที่ ซับ ซ้อ นและมี ก ารเปลี่ ย นแปลงเป็ นพลวัต ที่ แ ละมี ปั จ จัย ที่
ไม่แน่ นอนที่ เกิ ดขึ้นซึ่ งไม่อาจคาดหมายได้อย่างแน่ แท้ ทาให้มีโอกาสเกิ ดข้อพิพาทได้โดยง่ายในระหว่างกา
ดาเนิ นการก่อสร้าง ซึ่ งหากไม่มีมาตรการที่ เหมาะสมในการติดตามการดาเนิ นงานก่อสร้างอย่างใกล้ชิดแล้ว
อาจทาให้ไม่ทราบถึงต้นเหตุของการเกิดข้อพิพาทนั้น และจะนาไปสู่ ขอ้ พิพาทที่ขยายเป็ นวงกว้างและซับซ้อน
มากขึ้น ดังนั้น วิทยานิ พนธ์เล่มนี้ มุ่งศึ กษาข้อเท็จจริ งที่เป็ นต้นเหตุของการเกิดข้อพิพาท และเสนอมาตรการที่
เหมาะสมในการป้ องกันปั ญหาเรื่ องข้อพิพาทในสัญญาก่อสร้าง รวมถึงการออกกฎเกณฑ์ใหม่ เพื่อให้สอดคล้อง
กับการดาเนินงานในธุรกิจก่อสร้าง

5. วิธีดาเนินการวิจัย
ผูเ้ ขียนดาเนิ นการศึกษาค้นคว้าข้อมูลจากเอกสารภาษาไทยและเอกสารภาษาต่างประเทศ รวมไปถึง
ตาราคาอธิ บายทางกฎหมาย บทความทางวิชาการ คาพิพากษาศาลฎี กา คาชี้ ขาดอนุ ญาโตตุลาการ ข้อมูลทาง
อิเล็กทรอนิ กส์และวิทยานิ พนธ์ที่เกี่ ยวข้อง และได้มีการศึกษาข้อพิพาทในงานโครงการก่อสร้างที่ดาเนิ นการ
แล้วเสร็ จ และกาลังดาเนิ นการก่อสร้ าง เพื่อจัดทาเป็ นแนวทางในการหาสาเหตุที่ก่อให้เกิ ดข้อพิพาทในงาน
ก่อสร้าง เพื่อนามาใช้เป็ นแนวทางในการหามาตรการเพื่อหาวิธีป้องกันการเกิ ดปั ญหาและข้อพิพาทได้อย่าง
เหมาะสม โดยจะทาการเก็บรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ ด้วยการสัมภาษณ์ที่ผวู ้ ิจยั กาหนดขึ้นเป็ นสมมติฐานการวิจยั
เมื่อได้ขอ้ มูลจากวิธีดงั กล่าวข้างต้นแล้ว ผูเ้ ขียนจะนาข้อมูลมาสังเคราะห์และวิเคราะห์แยกแยะประเด็นปั ญหา
ดังกล่าว โดยปรับข้อมูลที่เป็ นข้อเท็จจริ งกับหลักกฎหมายที่ได้ทบทวนจากทฤษฎีและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง และ
เปรี ยบเทียบกับกฎหมายหรื อแนวปฏิบตั ิที่ปรากฎในต่างประเทศที่ใกล้เคียงกับบริ บทของประเทศไทย
406

การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรี ปทุม ครั้งที่ 16 ประจาปี 2564

วันพฤหัสบดีที่ 28 ตุลาคม 2564

6. ผลการศึกษา
ธุรกิจรับเหมาก่อสร้างในประเทศไทย ไม่มีกฎหมายใช้บงั คับหรื อการให้ความยอมรับดังเช่นประเทศที่
พัฒ นาแล้ว อย่า งเช่ น ประเทศสิ ง คโปร์ อิ น โดนี เ ซี ย หรื อ สหราชอาณาจัก รที่ ไ ด้ก ระบวนการการ Dispute
Avoidance/Adjudication Board (DAAB) ซึ่ งเป็ นวิ ธี ก ารหลี ก เลี่ ย งและระงับ ข้อ พิ พ าทที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและ
ประสิ ทธิ ผล นามาประยุกต์ใช้เป็ นการแพร่ หลาย โดยระบุไว้ในสัญญาเพื่อการป้ องกันและระงับปั ญหาข้อพิพาท
โดยผูท้ ี่ มีความรู ้ ความเข้าใจในการก่อสร้ างอย่างถ่องแท้ ตั้งแต่ในช่วงเวลาเตรี ยมโครงการจนถึง ช่ วงระหว่าง
การด าเนิ น การก่ อ สร้ า ง โดยบุ ค คลเหล่ า นี้ จะเป็ นผูท้ ี่ ม าช่ ว ยป้ อ งกัน และวิ นิ จ ฉัย ชี้ ขาด ในฐานะผูแ้ ทนของ
ผูป้ ฏิ บตั ิงานด้านวิชาชี พ โดยได้มีการจัดทาแนวทางเป็ นมาตรฐาน ชัดเจน ทาให้เกิ ดบรรทัดฐานที่เป็ นธรรมใน
วงการก่อสร้าง และได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางจากนานาประเทศทัว่ โลก
จากการศึ กษาโครงการก่อสร้ างของประเทศสิ งคโปร์ สาธารณรัฐอินโดนี เซี ย และสหราชอาณาจักร
พบว่ า นิ ย มใช้ สั ญ ญาจ้ า งก่ อ สร้ า งมาตรฐานของ Federation International des Ingenieurs-Conseils (FIDIC)
ในการดาเนิ นโครงการก่อสร้าง ซึ่ งสัญญาจ้างก่อสร้าง FIDIC ได้ให้ความสาคัญในการระงับข้อพิพาทในสัญญา
ก่อสร้าง โดยกาหนดเงื่อนไขในสัญญาจ้างก่อสร้าง ให้สามารถระงับข้อพิพาทโดยการอนุญาโตตุลาการ ในช่วง
แรกการอนุ ญาโตตุลาการ เป็ นไปด้วยความรวดเร็ ว เสี ยค่าใช้จ่ายน้อย และมุ่งรักษาความสัมพันธ์ของคู่พิพาท
จึงเป็ นที่นิยม เหมาะสม และสอดคล้องกับงานก่อสร้างเป็ นอย่างยิง่ แต่ต่อมามีเมื่อการอนุญาโตตุลาการถูกใช้อย่าง
แพร่ หลาย จึงได้มีการเพิ่มความเป็ นธรรมแก่คู่พิพาท โดยการกาหนดหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขเพิ่มเติม ทาให้เกิด
ความยุง่ ยาก ล่าช้า และมีค่าใช้จ่ายเพิ่มมากขึ้น สัญญาจ้างก่อสร้างมาตรฐานของ FIDIC จึงได้เพิ่มขั้นตอนก่อนถึง
กระบวนการอนุญาโตตุลาการ เรี ยกว่า คณะผูช้ ้ ีขาดข้อพิพาท (Dispute Adjudication Board (DAB)) เพื่อทาหน้าที่
ชี้ ขาดข้อพิพาทในงานก่อสร้าง แต่อย่างไรก็ตามการชี้ ขาด เพื่อการระงับข้อพิพาทยังถือเป็ นการแก้ไขปั ญหาที่
ปลายเหตุ ดังนั้น ในการปรั บปรุ งสัญญาจ้างก่ อสร้ างของ FIDIC ฉบับปี 2017 จึ งได้มีการเพิ่มหน้าที่ ของคณะ
ผู ้ช้ ี ขาดข้อ พิ พ าท ด้ว ยวิ ธี ก ารช่ ว ยหลี ก เลี่ ย งปั ญ หาข้อ พิ พ าท โดยก าหนดชื่ อ เรี ย กเป็ น Dispute Avoidance/
Adjudication Board (DAAB) เพื่อทาหน้าที่ ให้ความช่ วยเหลื ออย่างไม่เป็ นทางการต่อปั ญหา หรื อข้อเรี ยกร้อง
ระหว่างคู่สญ
ั ญา เพื่อจะช่วยหลีกเลี่ยง/ป้ องกันไม่ให้เกิดข้อพิพาท ที่จะส่งผลกระทบต่อความสาเร็ จของโครงการ

7. สรุ ป
จากการศึ กษาดังกล่าว ผูว้ ิจยั ได้ศึกษาถึงกฎหมายและมาตรการที่ เกี่ ยวข้องกับสัญญาจ้างก่อสร้างของ
ประเทศไทย ได้แก่ สัญญาแพ่งและพาณิ ชย์ พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร อีกทั้ง ยังได้ศึกษาบทความและงานวิจยั
ที่เกี่ยวข้องกับงานก่อสร้างต่างๆ โดยได้ศึกษาถึงมาตรการในการป้ องกันการเกิดข้อพิพาทในการก่อสร้างในกรณี
ต่างๆ และได้ศึกษาถึงหน้าที่และหลักความรับผิดของผูร้ ับจ้างและผูว้ า่ จ้าง และวิธีการดาเนิ นการต่างๆในสัญญา
จ้างก่อสร้างที่ได้ถูกกาหนดไว้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพในการทาการก่อสร้าง โดยประเด็นที่สาคัญเกี่ยวกับมาตรการ
ในการหลีกเลี่ยงและป้ องกันการเกิดข้อพิพาทที่สัญญาจ้างก่อสร้างในประเทศไทยไม่ได้กาหนดเงื่อนไขเกี่ยวกับ
มาตรการนี้ ไว้ ซึ่ งเป็ นเรื่ องสาคัญที่ ประเทศต่างๆได้นามาใช้ในสัญญาจ้างก่อสร้างมาตรฐานหลายฉบับเพื่อลด
ปั ญหาการเกิดข้อพิพาทในโครงการก่อสร้าง ตลอดจนการศึกษาเพื่อนามาตรการหลีกเลี่ยงหรื อป้ องกันการเกิด
ข้อพิพาทนี้ มาปรับใช้เป็ นมาตรการภายในประเทศ เพื่อพัฒนาเกี่ ยวกับสัญญาจ้างก่อสร้างของประเทศไทยให้มี
ความเป็ นสากลเที ยบทันนานาประเทศพบว่ามีประเด็นที่ สาคัญเกี่ ยวกับมาตรการในการหลีกเลี่ยงและป้ องกัน
การเกิ ดข้อพิพาทที่ สัญญาจ้างก่อสร้างในประเทศไทยไม่ได้กาหนดเงื่อนไขเกี่ ยวกับมาตรการนี้ ไว้ ซึ่ งเป็ นเรื่ อง
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สาคัญที่ ประเทศต่างๆได้นามาใช้ในสัญญาจ้างก่อสร้างมาตรฐานหลายฉบับเพื่อลดปั ญหาการเกิ ดข้อพิพาทใน
โครงการก่อสร้าง ตลอดจนการศึ กษาเพื่อนามาตรการหลีกเลี่ยงหรื อป้ องกันการเกิ ดข้อพิพาทนี้ มาปรับใช้เป็ น
มาตรการภายในประเทศ เพื่อพัฒนาเกี่ ยวกับสัญญาจ้างก่อสร้างของประเทศไทยให้มีความเป็ นสากลเที ยบทัน
นานาประเทศพบว่ามีประเด็นที่สาคัญเกี่ยวกับมาตรการในการหลีกเลี่ยงและป้ องกันการเกิดข้อพิพาทที่สญ
ั ญาจ้าง
ก่อสร้างในประเทศไทยไม่ได้กาหนดเงื่อนไขเกี่ยวกับมาตรการนี้ไว้ ซึ่งเป็ นเรื่ องสาคัญที่ประเทศต่างๆได้นามาใช้
ในสัญญาจ้างก่อสร้างมาตรฐานหลายฉบับเพื่อลดปั ญหาการเกิดข้อพิพาทในโครงการก่อสร้าง ตลอดจนการศึกษา
เพื่อนามาตรการหลี กเลี่ ยงหรื อป้ องกันการเกิ ดข้อพิพาทนี้ มาปรับใช้เป็ นมาตรการภายในประเทศ เพื่อพัฒนา
เกี่ยวกับสัญญาจ้างก่อสร้างของประเทศไทยให้มีความเป็ นสากลเทียบทันนานาประเทศพบว่ามีประเด็นที่ สาคัญ
เกี่ยวกับมาตรการในการหลีกเลี่ยงและป้ องกันการเกิดข้อพิพาทที่สญ
ั ญาจ้างก่อสร้างในประเทศไทยไม่ได้กาหนด
เงื่อนไขเกี่ยวกับมาตรการนี้ ไว้ ซึ่งเป็ นเรื่ องสาคัญที่ประเทศต่างๆได้นามาใช้ในสัญญาจ้างก่อสร้างมาตรฐานหลาย
ฉบับเพื่อลดปั ญหาการเกิ ดข้อพิพาทในโครงการก่ อสร้ าง ตลอดจนการศึ กษาเพื่อนามาตรการหลี กเลี่ ยงหรื อ
ป้ องกันการเกิ ดข้อพิพาทนี้ มาปรับใช้เป็ นมาตรการภายในประเทศ เพื่อพัฒนาเกี่ ยวกับสัญญาจ้างก่อสร้ างของ
ประเทศไทยให้มีความเป็ นสากลเทียบทันนานาประเทศ

8. กิตติกรรมประกาศ
งานวิจยั ฉบับนี้ สาเร็ จลงได้ดว้ ยดี เนื่ องจากได้รับความกรุ ณาอย่างสู งจากผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.นิ สิต
อิ นทมาโน อาจารย์ที่ปรึ กษางานวิจยั ที่ กรุ ณาให้คาแนะนาปรึ กษา ตลอดจนปรั บปรุ งแก้ไขข้อบกพร่ องต่างๆ
ด้ว ยความเอาใจใส่ อ ย่า งดี ยิ่ ง ผู ้วิ จัย ตระหนัก ถึ ง ความตั้ง ใจจริ ง และความทุ่ ม เทของอาจารย์ และขอกราบ
ขอบพระคุณเป็ นอย่างสูงไว้ ณ ที่น้ ี
ขอขอบพระคุ ณ ดร. พสิ ษ ฐ์ อัศ ววัฒ นาพร ผูอ้ านวยการสถาบัน อนุ ญ าโตตุล าการ (THAC) ซึ่ ง เป็ น
ผูท้ รงคุณวุฒิที่ให้ความอนุเคราะห์ ขอ้ มูล ตลอดจนให้คาแนะนาในการทาวิจยั นี้ รวมถึงขอขอบพระคุณเจ้าหน้าที่
ประจาสถาบันอนุญาโตตุลาการ(THAC) ทุกท่านที่ให้ขอ้ มูลต่างๆ ที่เอื้อต่อการทางานวิจยั ตลอดจนคาแนะนาจาก
ผูร้ ับเหมาก่อสร้าง วิศวกรทุกท่านที่ให้คาแนะนาที่เป็ นประโยชน์ จนทาให้งานวิจยั นี้สาเร็ จลุล่วงไป ด้วยดี
อนึ่ ง ผูว้ ิจัยหวังว่า งานวิจัยฉบับนี้ จะมี ประโยชน์อยู่ไม่น้อย จึ งขอมอบส่ วนดี ท้ งั หมดนี้ ให้แก่ เหล่า
คณาจารย์ ที่ได้ประสิ ทธิประสาทวิชาจนทาให้ผลงานวิจยั เป็ นประโยชน์ต่อผูท้ ี่เกี่ยวข้อง และขอมอบความกตัญญู
กตเวทิตาคุณ แด่บิดา มารดา และผูม้ ี พระคุณทุกท่าน สาหรับข้อบกพร่ องต่าง ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นนั้น ผูว้ จิ ยั ขอน้อม
รับผิดเพียง ผูเ้ ดี ยว และยินดี ที่จะรับฟั งคาแนะนาจากทุกท่านที่ได้เข้ามาศึ กษา เพื่อเป็ นประโยชน์ในการพัฒนา
งานวิจยั ต่อไป
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บทความนี้ นาเสนอมาตรการทางกฎหมายสาหรั บ แก้ปัญหาการยึดหน่ วงการชาระเงิ นอันเนื่ องจาก
ข้อ พิ พ าทอัน เกี่ ย วกับ การช าระเงิ น ตามสั ญ ญาก่ อ สร้ า ง เพื่ อ บรรเทาผลกระทบต่ อ ธุ ร กิ จ ของอุ ต สาหกรรม
การก่อสร้างที่มีมูลค่านับแสนล้านบาท และช่วยลดการขาดสภาพคล่องทางเศรษฐกิจของประเทศโดยภาพรวม
ผลการศึกษาเปรี ยบเทียบกฎหมายต่างประเทศและกฎหมายไทยพบว่ า มาตรการทางกฎหมายสาหรับการระงับ
ข้อพิพาททางเลือกอันเกี่ยวกับปัญหาการชาระเงินตามสัญญาก่อสร้างมุ่งคุม้ ครองผลประโยชน์ของคู่สัญญา โดยที่
ต่างประเทศมีกฎหมายเรื่ องการชาระเงินเป็ นการเฉพาะ ที่กาหนดให้ผรู ้ ับจ้างสามารถใช้สิทธิเรี ยกร้องให้ชาระเงิน
ค่าจ้างและขอให้ต้ งั ผูช้ ้ ี ขาดได้ ซึ่ งเป็ นวิธีการที่ไม่ยุ่งยาก แก้ไขยุติขอ้ พิพาทให้รวดเร็ ว เสี ยค่าใช้จ่ายไม่มาก และ
ผลการตัดสิ นชี้ขาดมีสภาพบังคับและผูกพันคู่สัญญา ในขณะที่ประเทศไทยใช้บทบัญญัติประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณิ ชย์ว่าด้วยนิติกรรมสัญญา ที่ยึดหลักการของบทบัญญัติการจ้างทาของที่เป็ นสัญญาจ้างทัว่ ไป ซึ่งเป็ นเพียง
หลักทัว่ ไปในการกาหนดกรอบในการทาสัญญาเท่านั้น ซึ่งไม่เหมาะสมและไม่สอดคล้องกับลักษณะธุรกิจการจ้าง
ก่อสร้าง อีกทั้งการแก้ไขปั ญหาและยุติขอ้ พิพาทสัญญาก่อสร้างในประเทศไทย ต้องฟ้ องต่อศาลซึ่ งใช้กระบวน
พิ จ ารณาเป็ นเวลานาน และถึ ง แม้ว่าคู่ สัญ ญาสามารถเลื อ กใช้วิธีร ะงับข้อ พิ พาททางเลื อ กของกระบวนการ
อนุญาโตตุลาการได้ แต่ยงั มีความล่าช้า และเสี ยค่าใช้จ่ายมาก จึงไม่เหมาะสมกับการแก้ปัญหาการชาระหนี้ ตาม
สัญญาก่อสร้าง เพื่อรักษาสภาพคล่องของกระแสเงินสดในอุตสาหกรรมก่อสร้างซึ่งต้องการผลการชี้ขาดที่รวดเร็ ว
เป็ นธรรม และมีประสิ ทธิภาพ
คาสาคัญ: ผูช้ ้ ีขาด การยึดหน่วง ชาระเงิน 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. ความสาคัญและที่มาของปัญหาทางวิจัย
งานก่ อสร้ างมี มูลค่าเศรษฐกิ จสู ง และมี ผูเ้ กี่ ยวข้องในห่ วงโซ่ อุปทานเป็ นจานวนมาก ลักษณะงานมี
ความซับซ้อน ดังนั้นหากเกิดปั ญหาขัดแย้งและมีขอ้ พิพาทในระหว่างการก่อสร้าง ก็จะมีแนวโน้มให้เกิดการยึด
หน่วงเงินค่าจ้างของผูว้ ่าจ้าง และเป็ นเหตุให้เกิดการหยุดงานของผูร้ ับจ้าง อีกทั้งการยึดหน่วงการชาระเงินดังกล่าว
จะมีผลกระทบต่อผูเ้ กี่ยวข้องทั้งระบบ อาทิ ผูร้ ับจ้างช่วง และผูใ้ ช้แรงงาน รวมทั้งซัพพลายเออร์ ท้ งั หลายที่ไม่ได้
รับการชาระเงิน ก็อาจเป็ นเหตุให้การส่ งมอบวัสดุก่อสร้างหยุดชงัก ไม่เป็ นผลดีกบั คู่สัญญา และระบบเศรษฐกิจ
ในวงจรธุรกิจรับเหมาก่อสร้างในระบบนิเวศของอุตสาหกรรมก่อสร้างเป็ นอย่างยิ่ง
แต่ ห ากได้ก ลับ มามองในส่ ว นของขอบเขตภาคธุ ร กิ จ การก่ อ สร้ า ง ที่ มัก จะเกิ ด ความขัด แย้ง ใน
ความสัมพันธ์ระหว่างผูว้ ่าจ้างและผูร้ ับจ้างในการดาเนินการก่อสร้าง จนส่ งผลร้ายต่ออุตสาหกรรม ภาคการก่อสร้าง
ด้วยเหตุ แม้สัญญาก่ อสร้างนั้นเป็ นเรื่ องของคู่สัญญาสองฝ่ าย คือระหว่างผูว้ ่าจ้าง และผูร้ ั บจ้าง ซึ่ งเป็ นไปตาม
ลักษณะของสัญญาจ้างก่อสร้างที่ผรู ้ ับจ้างจะต้องดาเนินการก่อสร้างให้แล้วเสร็ จ และผูว้ ่าจ้างจะชาระค่าเงินค่าจ้าง
เมื่อได้ส่งมอบงานที่แล้วเสร็ จนั้น แต่ในความเป็ นจริ ง ในงานก่อสร้างนั้นย่อมมีการแก้ไขแบบงาน และมีการเพิ่ม
งานลดงานอยู่ตลอดระยะเวลาของการก่อสร้าง ประเด็นข้อขัดแย้งจึงอาจเกิดขึ้นตลอดเวลาของโครงการก่อสร้าง
เมื่อเกิดข้อขัดแย้งขึ้นผูร้ ับจ้างมักจะหยุดการทางาน ผูว้ ่าจ้างจึงไม่จ่ายเงินค่าจ้าง และยกข้อพิพาทขึ้นสู่กระบวนการ
ไกล่เกลี่ยหรื อชี้ขาดข้อพิพาทในชั้นอนุ ญาโตตุลาการ หรื อไปจบที่ศาลยุติธรรมซึ่ งใช้เวลาและทรัพยากรจานวน
มาก อันจะส่งผลกระทบต่อวงจรธุรกิจก่อสร้างเป็ นอย่างมาก
งานรับจ้างก้อสร้างเป็ นงานที่มีความซับซ้อน ผูด้ ารงอยู่ในธุรกิจนี้ได้ได้ตอ้ งต้องอาศัยทักษะความชานาญ
ศักยภาพทางการเงิน เทคโนโลยีงานก่อสร้าง อานาจต่อรองกับซัพพลายเออร์ และวิธีการบริ หารจัดการต้นทุน
จากรายงานการศึกษาในหลายประเทศ ได้มีการออกกฎหมายระดับพระราชบัญญัติ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ
รั บเหมาก่ อสร้ างไว้เป็ นการเฉพาะ กฎหมายดังกล่าวมุ่งแก้ปัญหาข้อพาทอันเกี่ ยวกับการชาระเงินตามสัญญา
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ก่อสร้าง โดยกาหนดให้การดาเนินการตามสัญญาจ้างก่อสร้างมีความชัดเจนมากขึ้น และกรณี เกิดข้อขัดแย้งก็มี
มาตรการกาหนดให้ฝ่ายผูว้ ่าจ้างทาการชาระค่าจ้าง และฝ่ ายผูร้ ับจ้างยังคงทาการก่อสร้างต่อไป เพื่อไม่ทาให้งาน
ก่อสร้างนั้นหยุดชะงัก ส่งผลกระทบต่อผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้อง อันเป็ นการยุติขอ้ ขัดแย้งในระยะเวลาที่รวดเร็ ว ลดปัญหา
การขาดสภาพคล่องและการหมุนเวียนของกระแสเงินสดในระบบเศรษฐกิจของประเทศซึ่ งมีมูลค่าสู งดังได้กล่าว
ไปแล้วข้างต้น
สาหรับประเทศไทย ได้นาสัญญาจ้างทาของมาบังคับใช้กบั การก่อสร้าง ทั้งนี้ สัญญาจ้างทาของมุ่งถึง
ความสาเร็ จของงานเป็ นสาคัญ จึงมีปัญหาที่เป็ นประเด็นระหว่างคู่สัญญา ดังนี้ (1) ปัญหาการใช้หลักสัญญาจ้างทา
ของในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์เป็ นหลักในการวินิจฉัย ขอบเขตความหมายกว้างเกินไป ไม่มีบทบัญญัติ
เกี่ยวกับงานก่อสร้างเป็ นการเฉพาะ (2) ปั ญหาเกี่ยวกับสิ ทธิ การเรี ยกร้องการชาระเงินของผูร้ ับจ้าง “จ้างทาของ”
(3) ปั ญหาเกี่ยวกับสิ ทธิ ของผูร้ ับจ้างในการหยุดงานเมื่อไม่ได้รับค่าจ้าง (4) ปั ญหาเกี่ยวกับหน่ วยงานที่มีอานาจ
คุม้ ครองสิ ทธิ และระงับข้อพิพาท (5) ปั ญหาเกี่ยวกับวิธีการคุม้ ครองสิ ทธิ การได้รับชาระเงินและระยะเวลาใน
การระงับข้อพิพาท (6) ปั ญหาเกี่ยวกับการบังคับ และเยียวยาในการระงับข้อพิพาท (7) ปั ญหาเกี่ยวกับความน่าเชื่อถือ
ความเป็ นอิสระ และเป็ นกลางของผูช้ ้ ีขาดของกระบวนการอนุญาโตตุลาการ
จากปัญหาดังกล่าว ถึงแม้จะเป็ นปัญหาทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับภาคอุตสาหกรรมก่อสร้างเป็ นการเฉพาะ
แต่เป็ นความเสี ยหายที่ ส่งผลกระทบต่อภาพรวมเศรษฐกิจของสังคม ต่อภาคแรงงาน และธุ รกิจที่เกี่ยวข้องใน
อุตสาหกรรมก่อสร้างเป็ นวงกว้าง ผูเ้ ขียนเห็นควรศึกษา และกาหนดให้มีมาตรการทางกฎหมาย เพื่อเป็ นกลไก
แก้ปัญหาการชี้ขาดข้อพิพาทอันเกี่ยวกับการชาระเงินตามสัญญาก่อสร้าง เพื่อให้การดาเนินการก่อสร้างไม่หยุดชะงัก
ใช้เวลาในกระบวนการชี้ขาดข้อพิพาทน้อย มีกฎหมายเฉพาะที่มีสภาพบังคับให้ความคุม้ ครองและเยียวยา เพื่อให้
การหมุนเวียนของกระแสเงินสดในระบบนิเวศของธุรกิจก่อสร้างเป็ นไปอย่างราบรื่ น

2. วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
(1) เพื่อศึกษากระบวนการดาเนิ นธุ รกิจก่อสร้าง และผลกระทบต่อผูม้ ีส่วนได้เสี ยในโซ่ อุปทานธุรกิจ
ก่อสร้างเมื่อเกิดข้อพิพาทในระหว่างดาเนินการก่อสร้าง
(2) เพื่อศึกษาสาเหตุการเกิดข้อพิพาทและการพัฒนาการของแนวทางในการชี้ขาดเพื่อระงับข้อพิพาทใน
ระหว่างการก่อสร้างในประเทศไทย
(3) เพื่อศึกษาวิเคราะห์เปรี ยบเทียบพัฒนาการของบทบัญญัติของกฎหมายที่เกี่ ยวข้องกับการยุติ ดข้อ
พิ พ าทอัน เกี่ ย วกับ การช าระเงิ น ตามสั ญ ญาก่ อ สร้ า งในประเทศไทย เปรี ย บเที ย บกับ บทบัญญัติ ของประเทศ
สิ งคโปร์ และ ออสเตรเลีย

3. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
3.1 แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง
ในปั จจุบนั ประเทศไทยยังไม่มีก ฎหมายเฉพาะที่บงั คับใช้กรณี มีขอ้ พิพาทอันเกี่ยวกับการชาระเงินตาม
สัญญาก่อสร้าง ดังนั้นการวินิจฉัยอรรถคดีในศาลเกี่ยวกับเรื่ องดังกล่าว นอกจากต้องมีพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้อง
กับงานทางด้านวิศวกรรมแล้ว ยังต้องอ้างอิงและปรับใช้ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์ และกฎหมายอื่น ๆ
ที่เกี่ยวข้องหลายฉบับ ดังนั้นความรู ้และหลักการพื้นฐานเกี่ยวกับหลักนิ ติกรรม สัญญา (Contract) และหนี้ จึงมี
ความสาคัญและจาเป็ นอย่างยิ่ง สัญญาจ้างก่อสร้างเป็ นสัญญาจ้างทาของประเภทหนึ่งที่มุ่งผลสัมฤทธิ์ จากการจ้าง
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ที่ สองฝ่ ายตกลงกันด้วยใจสมัคร โดยผู ้ว่าจ้างยินยอมให้ผูร้ ั บจ้างดาเนิ นการงานตามข้อกาหนดและเงื่ อนไขที่
ผูว้ ่าจ้างระบุ โดยเสนอเงินค่าจ้างให้เป็ นค่าตอบแทนโดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงานจ้างตามข้อกาหนดและเงื่อนไขนั้น
ดังนั้นแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง จึงต้องอาศัยหลักการที่เกี่ยวข้องกับการทาสัญญาจ้างโดยเฉพาะอย่าง
ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสิ ทธิ และหน้าที่ของคู่สัญญา อันจะนาไปสู่ การทาความเข้าใจเรื่ องการแก้ปัญหาพิพาท
กรณี ไม่ได้รับเงินตามสัญญาจ้างก่อสร้างได้อย่างถูกต้องและเป็ นธรรมต่อไป
3.2 กรอบแนวคิดในการวิจัย
งานวิจยั นี้มุ่งศึกษาถึงปัญหาทางกฎหมายที่พิจารณาข้อพิพาทเกี่ยวกับธุรกิจรับเหมาก่อสร้างในประเทศ
ไทย ในประเด็นปัญหาการไม่ได้รับชาระเงินตามสัญญาก่อสร้าง โดยศึกษาแนวทางการวินิจฉัยคดี และบทบัญญัติ
เกี่ ย วกั บ กฎหมายสั ญ ญาจ้ า งก่ อ สร้ า งตามประมวลกฎหมายแพ่ ง และพาณิ ชย์ และกฎหมายเกี่ ย วกั บ
การอนุ ญาโตตุลาการ รวมทั้งศึ กษากฎหมายเฉพาะที่ ใช้ในธุ รกิ จรั บเหมาก่ อสร้ างของประเทศสิ งคโปร์ และ
ออสเตรเลีย รวมถึงศึกษาประเด็นปัญหาสาคัญตามบทบัญญัติของกฎหมาย เกี่ยวกับอุตสาหกรรมก่อสร้าง
ทั้งนี้จะได้พิจารณาหน้าที่ความรับผิดระหว่างคู่สัญญา และความต่อเนื่องกันในทางสัญญาจ้าง ก่อสร้าง
เพื่อนามาใช้ในการจัดทาสัญญาจ้างก่อสร้างสาหรับธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง และกระบวนการชี้ขาดข้อพิพาทกรณี
ไม่ได้รับชาระเงินตามสัญญาก่ อสร้างของประเทศไทยให้มีความเหมาะสมและเป็ นธรรม สามารถยุติลงอย่าง
รวดเร็ วทัดเที ยมกับต่างประเทศ โดยสามารถรั กษาสภาพคล่องและระบบนิ เวศของห่ วงโซ่ อุป ทานในธุ ร กิ จ
ก่อสร้างให้เป็ นไปอย่างต่อเนื่องไม่หยุดชงัก
3.3 สมมติฐานการวิจัย
สมมติฐานของการวิจยั นี้ ผูเ้ ขียนมีความเชื่อว่าปัญหาอันเกี่ยวกับการระงับข้อพิพาทเกี่ยวกับการชาระเงิน
ตามสัญญาก่อสร้างในประเทศไทยนั้นไม่สามารถแก้ไขได้ดว้ ยระบบกฎหมายในปัจจุบนั เนื่องจากมีกระบวนการ
พิจารณาค่อนข้างนาน และมีค่าใช้จ่ายสู ง ดังนั้นการแก้ปัญหาจึงควรบัญญัติกฎหมายเป็ นการเฉพาะให้มีสภาพ
บังคับเหมือนในต่างประเทศที่มีกฏหมายนี้บงั คับใข้อย่างประสบความสาเร็ จเป็ นระยะเวลานานพอสมควร

4. วิธีดาเนินการวิจัย
ผูเ้ ขียนดาเนิ นการศึกษาค้นคว้าข้อมูลจากเอกสารภาษาไทยและเอกสารภาษาต่างประเทศ รวมไปถึง
ตาราคาาอธิ บายทางกฎหมาย บทความทางวิชาการ คาพิพากษาศาลฎีกา คาชี้ ขาดอนุ ญาโตตุลาการ ข้อมูลทาง
อิเล็กทรอนิกส์และวิทยานิพนธ์ที่เกี่ยวข้อง และได้มีการศึกษาข้อพิพาทในงานโครงการก่อสร้างที่ดาเนินการแล้ว
เสร็ จ และกาลังดาเนิ นการก่อสร้างอยู่ โดยการจัดแบ่งกลุ่มการเก็บข้อมูล โดยการทาการสัมภาษณ์วิศวกรผูท้ ี่มี
ประสบการณ์ ในประเภทงานโครงการก่ อสร้ างอาคารต่าง ๆ ของหน่ วยงานของรัฐและเอกชน เพื่อจัดทาเป็ น
แนวทางในการหาสาเหตุที่ก่อให้เกิดข้อพิพาทในงานก่อสร้าง เพื่อนามาใช้เป็ นแนวทางในการหามาตรการเพื่อหา
วิธีการยุติขอ้ พิพาทได้อย่างเหมาะสม
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5. ผลการวิจัย
จากผลการศึกษาสามารถสรุ ปประเด็นสาคัญ ดังนี้
5.1 ปัญหาการใช้ หลักกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เป็ นหลักในการวินิจฉัย
ในกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์ สัญญาจ้างทาของถูกนามาใช้กบั สัญญาจ้างก่อสร้าง ซึ่งเป็ นสัญญาที่เกิดจาก
การตกลงระหว่างคู่สัญญา ทาให้ขาดกลไกในการบังคับให้มีการชาระเงินที่ชดั เจน ระหว่างผูว้ ่าจ้างและผูร้ ับจ้างใน
งานก่อสร้างอันเป็ นเหตุของสัญญาที่ไม่เป็ นธรรม ดังนั้นการที่ไม่มีบทบัญญัติกฎหมายจ้างก่อสร้างเป็ น การเฉพาะ
จึงทาให้ไม่สามารถกาหนดมาตรการทางกฎหมายอันเกี่ยวกับการชาระเงินตามสัญญาก่อสร้าง และไม่สามารถ
กาหนด มาตรการที่จะยุติขอ้ พิพาทการชี้ขาดในสัญญาจ้างก่อสร้างได้ง่ายนัก
เมื่ อเปรี ยบเที ยบกับต่างประเทศพบว่ากฎหมายจ้างก่ อสร้ างได้มีบทบัญญัติอนั เป็ นมาตรการการยุติ
ข้อพิพาทด้วยการชี้ขาดของธุรกิจจ้างก่อสร้างมานาน พอสมควรและมีการทดสอบการใช้งานของตัวบทบัญญัติจน
มีการปรับปรุ งแก้ไขมาหลายครั้งพอควร แล้ว ผูเ้ ขียนเห็นว่าประเทศไทยจึงควรมีกฎหมายที่กาหนดมาตรการ
การคุม้ ครองสิ ทธิท้งั สองส่วนนี้ไว้เป็ นการเฉพาะ
5.2 ปัญหาการเรียกร้ องการชาระเงินของผู้รับจ้ าง
เมื่อเปรี ยบเทียบกับต่างประเทศ พบว่ามีมาตรการคุม้ ครองสิ ทธิ ในการชาระเงิน มาตรการคุม้ ครองสิ ทธิ
ในการเรี ยกร้องการชาระเงิน และมาตรการคุม้ ครองสิ ทธิในการยุติขอ้ พิพาทด้วยการชี้ขาด ส่วนกระบวนการชี้ขาด
(Adjudication Procedures) นั้นจะเริ่ มขึ้นทันทีที่ผเู ้ รี ยกร้องได้ ยื่นคาร้องชี้ขาด โดยผูช้ ้ ีขาดจะพิจารณาตัดสิ นการชี้
ขาดอย่างรวดเร็ วเท่าที่เป็ นไปได้ กรณี น้ ีหากปรากฏ ทั้งผูเ้ รี ยกร้อง(หรื อผูถ้ ูกร้อง เกิดข้อสงสัยต่อการตัดสิ นชี้ขาด
ทั้งคู่กรณี ท้ งั สองฝ่ าย สามารถยื่นอุทธรณ์การชี้ขาดการตัดสิ นได้ แต่จากัดสิ ทธิ อุทธรณ์ในจานวนเงินที่ช้ ีขาดเกิน
กว่า $100,000 เหรี ยญ ขึ้นไป และการบังคับการชี้ขาด สามารถกระทาได้โดยการชี้ขาด (Adjudication Certificate)
ไปจดทะเบียนใบรองรับการชี้ขาดที่ศาลที่มีอานาจได้
5.3 ปัญหาการหยุดงานเมื่อไม่ ได้ รับค่าจ้ าง
กฎหมายไทยมิ ไ ด้บัญญัติ ถึ งสิ ท ธิ ยึ ดหน่ วงการงาน หรื อ ที่ ผู ้ รั บ จ้างท าของครอบครองอยู่ เพื่ อ เป็ น
การประกันในการรับชาระค่าจ้าง กรณี เช่นนี้มีความหมายรวมถึงหากผูร้ ับจ้างได้กระทาการงานของตนสมบูรณ์
ปราศจากความชารุ ดบกพร่ องใดๆ แต่ผวู ้ ่าจ้างไม่ชาระหนี้ตามหน้าที่ของตนและบ่ายเบี่ยงการชาระเงินแก่ผรู ้ ับจ้าง
เมื่ อเปรี ยบเทียบกับต่างประเทศ พบว่าผูเ้ รี ยกร้องมี สิทธิ ที่จะหยุดงานก่ อสร้ างหรื อจัดหาสิ นค้า หรื อ
บริ การตามสัญญา หากผูเ้ รี ยกร้องได้ส่งหนังสื อแจ้งแก่ผถู ้ ูกร้อง และสาเนาหนังสื อที่ได้ส่งแก่ตวั การ (หากมี) และ
เจ้าของ โดยผูเ้ รี ยกร้องภายใน 7 วันตั้งแต่ได้จดั ส่งหนังสื อแจ้งผูถ้ ูกร้อง ตัวการ (หากมี) และเจ้าของ หรื อตั้งแต่ครั้ง
สุ ดท้ายที่ได้ แจ้งหนังสื อ และผูเ้ รี ยกร้องยังไม่ได้ชาระเงินจานวนที่ช้ ีขาดนั้น ในระหว่างระยะเวลาที่หยุดงานนั้น
ผูเ้ รี ยกร้ องจะไม่ผูกพันต่อผูถ้ ูกร้ อง ตัวการ หรื อเจ้าของ สาหรั บความสู ญเสี ย หรื อความเสี ยหายที่ ทาให้ เ กิ ด
ความเดื อ ดร้ อ นโดยผูเ้ รี ย กร้ อ ง หรื อ โดยบุ ค คลอื่ น และผูถ้ ู กร้ อ ง เจ้าของ รวมถึ ง ตัวการต้อ งไม่ เ รี ย กร้ อ งต่อ
ผูเ้ รี ยกร้องสาหรับความสู ญเสี ย หรื อความ เสี ยหายที่เป็ นผลจากการหยุดงาน แต่ตวั การ และเจ้าของสามารถได้รับ
คืนความเสี ยหายจากความชารุ ด เสี ยหาย หรื อจากการเยียวยาจากผูเ้ รี ยกร้องตามสัญญา หรื อภายใต้กฎหมายนี้
5.4 ปัญหาหน่ วยงานที่มอี านาจชี้ขาดและระงับข้ อพิพาท
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์เรื่ องจ้างทาของยังไม่ได้กาหนดหน่ วยงานที่ทาหน้าที่ และระงับ
ข้อพิพาทอย่างเป็ นทางการเพื่อเข้ามาก ากับดู แลอุต สาหกรรมภาคการก่ อสร้ างและ ผูป้ ระกอบการธุ รกิ จจ้า ง
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ก่อสร้าง ดังนั้นหากกรณี เกิดความขัดแย้งระหว่างผูว้ ่าจ้างและผูร้ ับจ้าง คู่สัญญา มักจะกาหนดวิธีการด้วยวิธีการ
อนุญาโตตุลาการ หรื อฟ้องร้องเป็ นคดีในศาล
เมื่อเปรี ยบเทียบกับต่างประเทศพบว่า มีการกาหนดมาตรการคุม้ ครองสิ ทธิ และระงับข้อพิพาทผูท้ ี่อยูใ่ น
อุตสาหกรรมภาคการก่ อสร้ าง คือนอกจากจะมี บทบัญญัติของกฎหมายว่าด้วยการชาระเงิ นค่าจ้างก่ อสร้ างที่
คุ้ม ครองแล้ว ยัง มี ห น่ ว ยงานก ากับ ดู แ ลธุ ร กิ จ จ้า งก่ อ สร้ า งและผู ้ป ระกอบการธุ ร กิ จ ใน อุ ต สาหกรรมภาค
การก่อสร้างเป็ นการเฉพาะ
5.5 ปัญหาการได้ รับชาระเงินและระยะเวลาในการชี้ขาดข้ อพิพาท
โดยบทบัญญัติของกฎหมายไทย ยังไม่มีท้ งั มาตรการคุม้ ครองและหน่วยงานที่คุม้ ครองสิ ทธิ การได้รับ
ชาระเงินในธุรกิจการจ้างก่อสร้างแต่อย่างใด ส่วนการระงับข้อพิพาทรวมทั้งระยะเวลาที่ใช้ดาเนินกระบวนการนั้น
ขึ้นอยูก่ บั สถาบันอนุญาโตตุลาการ ซึ่งใช้เวลาค่อนข้างนาน และบางแห่งไม่สามารถกาหนดเวลาที่แน่นอนได้
และเมื่อเปรี ยบเทียบกับต่างประเทศนั้นพบว่า มีมาตรการทางกฎหมายที่คมุ้ ครองสิ ทธิการได้รับชาระเงิน
อย่างชัด เจนโดยกาหนดเงื่ อ นไขของวัน ที่ ค รบกาหนดวัน ชาระเงิ น คื อ วัน อ้างอิ ง ( Reference Date) ซึ่ ง เป็ น
กาหนดเวลาการชาระหนี้ ที่ชัดเจนตามข้อสัญญา หากไม่ได้กาหนดไว้ในข้อสัญญาให้ถือเอาระยะเวลาตามที่
กฎหมายกาหนด เช่น 20 วัน หลังจากงานก่อสร้างได้เริ่ มต้นดาเนินการเป็ นครั้งแรก เมื่อเกิดเหตุการณ์ผูถ้ ูกร้อง
(ผูว้ ่าจ้าง) ไม่ชาระค่างวดงาน หรื อสิ นจ้าง ผูเ้ รี ยกร้อง (ผูร้ ับจ้าง) จะทาการใช้สิทธิ ของตนในการรับชาระเงินจาก
ผูถ้ ูกร้อง (ผูว้ ่าจ้าง)
5.6 ปัญหาการบังคับ และเยียวยาในการระงับข้ อพิพาท
ประเทศไทยยังไม่มีกฎหมายที่ กาหนดหลักเกณฑ์การเยีย วยาความเสี ยหายไว้โดยชัดเจน จึ งอาศัย
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์เกี่ยวกับการผิดนัดชาระหนี้ และการชาระหนี้ ไม่ตอ้ งตามประสงค์อนั แท้จริ ง
แห่ งมูลหนี้ ตามมาตรา 215 เว้นแต่ไปฟ้ องต่อศาล หรื อเข้าสู่ กระบวนการอนุ ญาโตที่สามารถนาคาชี้ ขาดไปขอ
หมายบังคับคดีได้ แต่กระบวนการทางศาล หรื ออนุญาโตตุลาการใช้เวลานานเกินไปเมื่อเทียบกับความเสี ยหายที่
เกิดขึ้นจากการยึดหน่วงการชาระหนี้ไปเป็ นหลักสัปดาห์หรื อหลักเดือน
เมื่อเปรี ยบเทียบผลการศึกษากฎหมายต่างประเทศ มีการกาหนดบังคับตามคาชี้ ขาดและ เยียวยาตาม
มาตรการระงับข้อพิพาทด้วยการชี้ขาดของผูท้ ี่อยู่ในธุรกิจอุตสาหกรรมภาคการก่อสร้าง กล่าวคือ คาตัดสิ นชี้ขาด
ของคณะผูช้ ้ ีขาด สามารถนาไปให้ศาลออกใบรับรองหนี้ตามคาพิพากษาเพื่อการบังคับคดีได้ และไม่มีสิ่งใดที่จะ
กระทบต่อกระบวนการชี้ขาดที่ได้มีการตัดสิ นชี้ขาดไปแล้ว ไม่ว่าจะเป็ น กระบวนการอนุญาโตตุลาการ ศาล หรื อ
การแก้ไขข้อขัดแย้งด้วยวิธีการอื่น สาหรับการเยียวยานั้นขึ้นอยูก่ บั การกาหนดไว้ภายใต้สัญญาก่อสร้างซึ่งจะได้รับ
ดอกเบี้ยที่คา้ งชาระไว้
สภาพคล่องและกระแสหมุนเวียนทางการเงินอย่างต่อเนื่องถือเป็ นเหตุผลสาคัญในการศึกษาวิจยั ครั้งนี้
ในห่ วงโซ่อุปทานธุรกิจก่อสร้างที่มีผเู ้ กี่ยวข้องจานวนมากและมูลค่าทางเศรษฐกิจสู ง เป็ นตัวแปรสาคัญในระบบ
นิเวศเศรษฐกิจของประเทศ ดังนั้นการมีหลักประกันการได้รับชาระเงินตามสัญญาก่อสร้างตามกาหนดเวลา จึงมี
ความสาคัญมาก เมื่อเกิดข้อพิพาทขึ้นในระหว่างการดาเนินการก่อสร้าง จึงควรใช้เวลาในการหาข้อยุติโดยเร็ วที่สุด
โดยคู่ พิ พ าทมี ค วามพอใจต่ อ ผลการชี้ ข าด ในต่ า งประเทศ ได้ใ ช้ร ะบบผูช้ ้ ี ข าด (Adjudication) ในการระงับ
ข้อพิพาทด้านการก่อสร้างซึ่งมีความรวดเร็ วกว่าการฟ้องคดีต่อศาลและการใช้อนุญาโตตุลาการอีกทั้งยังมีค่าใช้จ่าย
ถูกกว่า ระบบผูช้ ้ ี ขาดประสบความสาเร็ จในการระงับข้อพิพาทในการก่อสร้างในประเทศต่าง ๆ หลายประเทศ
ด้วยเหตุดงั กล่าวการใช้ระบบผูช้ ้ ี ขาด (Adjudication) ซึ่ งต้องอาศัยบุคคลที่มีความรู ้ความสามารถและเข้าใจใน

415

การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรี ปทุม ออนไลน์ ครั้งที่ 16 ประจาปี 2564 วันที่ 28 ตุลาคม 2564

ธุ ร กิ จ นี้ มาช่ ว ยแก้ไ ขข้อ พิ พาทให้ยุติ ลงอย่า งรวดเร็ ว การใช้ผูช้ ้ ี ข าดที่ มีป ระสบการณ์ ด้า นงานก่ อ สร้ า ง ผูท้ ี่ มี
ความอิสระและเป็ นกลางในการระงับข้อพิพาทด้านการก่อสร้าง ถือเป็ นกลไกและปัจจัยแห่ งความสาเร็ จที่จาเป็ น
และมีประสิ ทธิภาพ
หลักการสาคัญประการหนึ่งคือกฎหมายจะมีสภาพบังคับให้ คู่พิพาทต้องระงับข้อพิพาทโดยใช้ระบบ
ผูช้ ้ ีขาด (Adjudication) ก่อนเท่านั้น แต่ไม่จากัดสิ ทธิ ให้นาคดีเข้าสู่ กระบวนการอนุญาโตตุลาการ หรื อฟ้องคดีต่อ
ศาล และในกรณี ที่มีการดาเนิ นกระบวนการชี้ ขาดโดยระบบผูช้ ้ ี ขาด และได้มีการฟ้ องคดีต่อศาลหรื อเสนอข้อ
พิพาทให้อนุญาโตตุลาการวินิจฉัยไปพร้อมกัน หากการตัดสิ นชี้ขาดในกระบวนการในขั้นใด ๆ ที่สูงกว่าเกิดขึ้น
ก่อน และมีการชี้ขาดแล้ว ให้คู่พิพาทต้องสภาพบังคับตามค่าตัดสิ นชี้ขาดนั้นและให้ถือว่ากระบวนการชี้ขาดใน
ลาดับขั้นที่ต่ากว่าสิ้นสุ ดลงทันที ในทางกลับกัน หากกระบวนการชี้ขาดตามกฎหมายเสร็ จสิ้น ก่อนศาลหรื ออนุญา
โตตุลาการ ก็ให้ถือเอาคาชี้ขาดตามกฎหมายนี้ มีสภาพบังคับ และให้กระบวนการทางศาลและอนุญาโตตุลาการ
สิ้นสุ ดลงทันทีเช่นกัน
คู่พิพาทที่เพิกเฉยไม่ยอมเข้าร่ วมกระบวนการ Adjudication จะถูกสันนิษฐานโดยกฎหมายว่ายอมรับใน
จานวนเงินที่อีกฝ่ ายเรี ยกร้องให้ชาระ คู่พิพาทไม่อาจแสดงเจตนายกเว้นให้ใช้การระงับข้อพิพาทด้วยวิธีอื่นแทน
โดยไม่เข้าสู่ กระบวนการนี้ ได้ หากคู่พิพาทไม่พอใจในคาชี้ขาดจึงจะสามารถร้องต่อศาลเพื่อขอให้เพิกถอนคาชี้
ขาดดังกล่าว และสามารถเริ่ มกระบวนการ Adjudication ใหม่ ซึ่ งสามารถเสนอให้เปลี่ ยนผูช้ ้ ี ขาดชุ ดใหม่ ไ ด้
อย่างไรก็ตามการที่ศาลจะเพิกถอนได้น้ นั ต้องพิสูจน์ได้ว่า ผูช้ ้ ีขาดบกพร่ องในประเด็นความไม่เป็ นอิสระและเป็ น
กลาง ซึ่ งในกฏหมายฉบับนี้มีบทลงโทษทางอาญา ต่อผูช้ ้ ีขาด ซึ่ งโทษสู งสุ ดคือจาคุกไม่เกินสิ บปี และปรับไม่เกิน
หนึ่ งแสนบาท ดังนั้นจึงทาให้เกิ ดความเชื่ อมัน่ ได้ว่า ผูช้ ้ ี ขาดจะทาหน้าที่ของตนโดยอิสระและเป็ นกลาง และ
ใช้เวลาอย่างมีประสิ ทธิภาพ ทาให้การชี้ขาดเสร็ จสิ้นอย่างรวดเร็ ว

6. สรุปและข้อเสนอแนะ
ความเร็ วของการชี้ ขาดข้อพิพาทถือเป็ นสาระสาคัญ เพื่อแก้ไขปั ญหาสภาพคล่องของผูป้ ระกอบการ
รับจ้างก่อสร้างที่มีมูลค่าสู งมาก ระบบ Adjudication มีความรวดเร็ วกว่าการใช้อนุญาโตตุลาการด้วยการลดเวลาใน
ทุกขั้นตอนการดาเนินการที่ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ Adjudication มีวตั ถุประสงค์หลักในเพื่อแก้ปัญหาความล่าช้า
ในการช าระเงิ น ของธุ ร กิ จ ก่ อ สร้ า งซึ่ งอาจส่ ง ผลกระทบเป็ นลู ก โซ่ ใ ห้ กับ ผู ้รั บ จ้า งช่ ว ง จนบานปลายด้ว ย
การล้มละลายของบริ ษทั ในอุตสาหกรรมการก่อสร้าง ด้วยการหมุนเวียนเม็ดเงินมูลค่าหลักหลายแสนล้านบาทที่
รวดเร็ วจะก่อให้เกิดสภาพคล่องทางเศรษฐกิจของประเทศโดยภาพรวม ในประเทศมาเลเซี ย พระราชบัญญัติใน
เรื่ องดังกล่าวจะระบุให้สถาบันอนุญาโตตุลาการเป็ นหน่วยงานระงับข้อพิพาทด้วย Adjudication เพียงหน่วยงาน
เดียวเท่านั้น ส่วนประเทศสิ งคโปร์ กฎหมายบังคับให้มีองค์การควบคุมอาคารรับผิดชอบเรื่ องดังกล่าวโดยสามารถ
มอบหมายให้หน่วยงานสรรหาผูช้ ้ ีขาดที่เหมาะสมได้ ซึ่งสิ งคโปร์มีศูนย์การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทเป็ นหน่วยงานเดียว
ที่ทาหน้าที่ดงั กล่าว ในขณะที่รัฐวิคตอเรี ยมีท้ งั หมด 5 หน่วยงานกระจายอยู่ทวั่ มลรัฐ อย่างไรก็ตามในปั จจุบนั มี
กฎหมายที่ออกในต่างประเทศหลายแห่งได้กาหนดให้มีสานักงานเอกชนที่ได้รับอนุญาตจากรัฐบาลเป็ นหน่วยงาน
ทางเลือกเพิ่มขึ้นในการสรรหาและแต่งตั้งผูช้ ้ ี ขาดได้ งานวิจยั นี้ผเู ้ ขียนเสนอให้ผลักดันเป็ นกฎหมายให้สามารถ
บังคับใช้ ได้ต่อไป
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การระงับข้ อพิพาททางกีฬาโดยอนุญาโตตุลาการในประเทศไทย
SPORT DISPUTE RESOLUTION BY ARBITRATION IN THAILAND
ปิ ยะณัฐ แป้นเจริญ
กลุ่มวิชากฎหมายธุรกิจ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
E-mail: piyanat.panjareon@gmail.com
บทคัดย่อ
ข้อพิพาททางด้านกี ฬาเป็ นข้อพิพาทที่ มีลกั ษณะเฉพาะด้าน มี ความซับซ้อนและมี ความหลากหลาย
แตกต่างจากข้อพิพาทในด้านอื่น ๆ โดยข้อพิพาททางด้านกีฬาที่เกิดขึ้นในประเทศไทยปัจจุบนั สามารถเกิดขึ้นได้
หลายกรณี และมีหลายภาคส่ วนเข้ามาเกี่ยวข้อง อาทิเช่น ข้อพิพาทที่เกิดขึ้นระหว่างบุคลากรทางการกีฬากับผูท้ ี่
เกี่ยวข้องทางการกีฬาในทุก ๆ ด้าน ข้อพิพาทที่เกี่ยวกับข้อบังคับ กฎ ระเบียบ ต่างๆ ทั้งด้านกีฬาหรื อด้านการกากับ
ดูแล หรื อข้อพิพาทที่เกี่ยวกับการใช้สารต้องห้ามทางกีฬา เป็ นต้น ซึ่ งแนวทางในการระงับข้อพิพาทในปั จจุบนั
เป็ นดาเนิ นการตามที่ได้กาหนดไว้ในกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการกากับดูแลกีฬาในประเทศไทยหลัก ๆ ที่สาคัญ
หลายฉบับอาทิ เช่น พระราชบัญญัติการกีฬาแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2558 พระราชบัญญัติส่งเสริ มกีฬาอาชีพ พ.ศ.
2556 พระราชบัญญัติควบคุมการใช้สารต้องห้ามทางการกีฬา พ.ศ. 2555 พระราชบัญญัติกีฬามวย พ.ศ. 2542 เป็ น
ต้น อีกทั้งยังได้มีการนารู ปแบบการระงับข้อพิพาททางเลือกมาใช้ในการดาเนินการ คือ การไกล่เกลี่ย การเจรจา
หรื อการประนีประนอม แต่ปัญหาที่พบ คือ การระงับข้อพิพาทตามแนวทางกฎหมายทั้งสี่ ฉบับหรื อตามแนวทางที่
ได้กล่าวมาข้างต้นในบางกรณี ไม่สามารถระงับข้อพิพาทที่เกิดขึ้นได้ ส่งผลให้มีการนาข้อพิพาทเข้าสู่กระบวนการ
ของศาลยุติธรรมหรื อศาลปกครอง โดยในการนาข้อพิพาทเข้าสู่ กระบวนการทางศาลนั้นใช้ระยะเวลานานกว่าคดี
จะถึงที่สุด แล้วในบางครั้งผลของคาพิพากษาก็ไม่เป็ นที่พอใจของคู่ความฝ่ ายใดฝ่ ายหนึ่ง ซึ่ งปั ญหาต่าง ๆ เหล่านี้
อาจส่งผลกระทบต่อวงการกีฬาในประเทศไทยได้
จากการศึกษาพบว่า ในต่างประเทศได้มีการนารู ปแบบการระงับข้อพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการมาใช้กบั
ด้านกีฬาโดยเฉพาะ ซึ่งการระงับข้อพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการเป็ นวิธีการระงับข้อพิพาทโดยผูท้ ี่มีความเชี่ยวชาญ
มีความเป็ นกลางและมีความเป็ นอิสระ อีกทั้งกระบวนการที่ดาเนินการก็เป็ นไปด้วยความรวดเร็ วมีประสิ ทธิ ภาพ
จึงทาให้มีความเหมาะสมกับบริ บททางด้านกีฬา และที่สาคัญแนวทางนี้เป็ นที่ยอมรับในระดับสากล
ดังนั้นผูว้ ิจยั จึงขอเสนอแนวทางการระงับข้อพิพาททางกีฬาโดยอนุญาโตตุลาการมาปรับใช้ให้เหมาะสม
กับวงการกีฬาในประเทศไทย โดยให้มีการจัดตั้งสถาบันหรื อองค์กรที่มีประสิ ทธิ ภาพมีบุคลากรที่มีความความรู ้
ความเชี่ยวชาญ มีความเป็ นอิสระ เป็ นที่ยอมรับของคนในวงการกีฬา เข้ามาทาหน้าที่เป็ นอนุญาโตตุลาการ และ
รู ปแบบการดาเนินงานมีกฎหมายหรื อข้อบังคับกาหนดไว้อย่างชัดเจน เพื่อเป็ นการยกระดับมาตรฐานของวงการ
กีฬาในประเทศให้เป็ นที่ยอมรับในระดับนานาชาติต่อไป
คาสาคัญ: การระงับข้อพิพาททางกีฬา, 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. บทนา
ปัจจุบนั ข้อพิพาททางด้านกีฬาเกิดขึ้นอย่างมากมาย ซึ่งไม่ได้มาจากข้อพิพาทที่เกิดจากการแข่งขันเท่านั้น
แต่เกิดจากหลายสาเหตุและมีบุคคลองค์กรหรื อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่หลากหลายในวงการกีฬา อาทิ ข้อพิพาทที่
เกี่ ย วกับ การคัด เลื อ กนักกี ฬ าเพื่ อ เข้าร่ วมการแข่ ง ขัน ในกี ฬ ารายการที่ สาคัญ ไม่ ว่าจะเป็ นรายการแข่ งขันใน
ระดับชาติหรื อในระดับนานาชาติ หรื อข้อพิพาทที่เกี่ยวกับสัญญาระหว่างสโมสรหรื อสมาคมกับนักกีฬา หรื อ
ระหว่างสโมสรกับทางสมาคม ข้อพิพาทที่ เกี่ ยวกับบุคลากรทางด้านกีฬาไม่ว่าจะเป็ น โค้ช ผูต้ ัดสิ น ผูบ้ ริ หาร
แม้กระทั้งข้อพิพาทที่ เกี่ ยวกับองค์กรด้านกี ฬากับองค์กรที่ กากับหรื อส่ งเสริ มกี ฬา ข้อพิพาทที่ เกี่ ยวกับปั ญหา
ด้านความโปร่ งใส ข้อพิพาทเกี่ ยวกับปั ญหาการใช้สารกระตุ้นหรื อสารต้องห้ามในนักกี ฬา ข้อพิพาทในสิ ทธิ
การจัดการแข่งขัน เป็ นต้น
จากข้อมูลดังกล่าวข้างต้นพบว่า ข้อพิพาททางการกีฬาที่เกิดขึ้นในประเทศไทยได้มีการระงับข้อพิพาท
เกือบทุกรู ปแบบ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการระงับข้อพิพาททางเลือก (Alternative Dispute Resolution: ADR) แต่ก็ยงั
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ไม่สามารถระงับข้อพิพาทที่เกิดขึ้นได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพยังคงมีการนาข้อพิพาทที่เกิดขึ้นเข้าสู่ ระบบของศาล
ยุติธรรมหรื อศาลปกครองแล้วแต่กรณี อยู่เป็ นจานวนมาก ซึ่ งข้อพิพาททางกีฬาที่ถูกนาขึ้นสู่ การพิจารณาของศาล
ยุติธรรมหรื อศาลปกครองนั้น เป็ นกระบวนการที่ใช้ระยะเวลายาวนานกว่าคดีจะถึงที่สุด เนื่องจากกระบวนการ
ทางศาลเป็ นกระบวนการที่พิจารณาที่มีรูปแบบที่เคร่ งครัดต้องเป็ นไปตามที่กฎหมายกาหนด อีกทั้งยังมีปริ มาณคดี
ที่รับฟ้องและค้างการพิจารณาเป็ นจานวนมากมาก จึงทาให้อาจส่งผลกระทบต่อวงการกีฬาได้หากใช้ระยะเวลาใน
การพิจารณาคดีที่ยาวนาน1 แต่อย่างไรก็ตามยังคงมีวิธีการระงับข้อพิพาทอีกหนึ่งรู ปแบบที่ยงั ไม่เคยนามาใช้กบั
การระงับข้อพิพาททางด้านการกีฬาในประเทศไทยมาก่อน คือ การระงับข้อพิพาทด้วยวิธีการอนุญาโตตุลาการ
(Arbitration) ซึ่งเป็ นกระบวนการที่มีลกั ษณะใกล้เคียงกับการระงับข้อพิพาททางศาล โดยวิธีการนี้คู่กรณี จะมีสิทธิ
แต่ ง ตั้ง บุ ค คลใดบุ คคลหนึ่ ง ขึ้ นท าหน้า ที่ เ ป็ นอนุ ญ าโตตุล าการ (Arbitrator) ที่ มี ค วามเชี่ ย วชาญและมี ค วามรู ้
ความสามารถในข้อพิพาทเรื่ องนั้น อีกทั้งมีความเป็ นกลางและมีความเป็ นอิสระเป็ นที่ยอมรับของทั้งสองฝ่ าย
เข้ามาทาหน้าที่วินิจฉัยชี้ขาดข้อพิพาทที่เกิดขึ้น ซึ่งคู่กรณี ท้งั สองฝ่ ายจะต้องนาสื บพยานหลักฐานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ต่ออนุญาโตตุลาการเพื่อใช้เป็ นข้อมูลในการวินิจฉัยชี้ขาดข้อพิพาท ความเห็นของอนุญาโตตุลาการซึ่ งแสดงออก
โดยคาชี้ ขาด (Arbitral Award) มีผลผูกพันเป็ นยุติให้คู่กรณี ตอ้ งปฏิบตั ิตาม หากคู่กรณี อีกฝ่ ายไม่ปฏิบตั ิตามคาชี้
ขาด อีกฝ่ ายมีสิทธิ ที่จะไปขอให้ศาลบังคับตามคาชี้ ขาดได้ ซึ่ งมีความสะดวกรวดเร็ วมากกว่าการฟ้องร้องขอให้
บังคับตามสัญญาทัว่ ๆ ไป2
ดังนั้น จากการที่จานวนข้อพิพาททางการกีฬาที่มีเพิ่มมากขึ้นและแนวทางการระงับข้อพิพาทที่ยงั ไม่
สามารถแก้ไขปั ญหาที่เกิดขึ้นได้ ปั ญหาดังกล่าวอาจส่ งผลกระทบต่อวงการกีฬาในประเทศไทย จึงมีความจาเป็ น
อย่างยิ่งที่ตอ้ งใช้วิธีการระงับข้อพิพาททางอนุญาโตตุลาการเฉพาะทางกีฬา (Sport-specific Arbitration) ในการมา
ระงับข้อพิพาทต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นกับวงการกีฬาของประเทศไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อพิพาทที่มีลกั ษณะเกี่ยวกับ
การละเมิ ด การฝ่ าฝื น กฎ ระเบี ยบ ข้อบังคับต่าง ๆ ของการแข่งขันกี ฬา หรื อการกระทาที่ ฝ่าฝื นกฎ ระเบี ยบ
ข้อบังคับของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการกากับดูแลด้านกี ฬา รวมไปถึงการกระทาความผิดเกี่ยวกับการใช้สาร
ต้องห้ามทางด้านกีฬา ที่ตอ้ งอาศัยผูท้ ี่มีความรู ้ความเชี่ ยวชาญเข้ามาทาหน้าที่เป็ นผูต้ ดั สิ นชี้ ขาดและใช้เวลาใน
การด าเนิ น การที่ ร วดเร็ ว ในการยุ ติ ข้อ พิ พ าทเหล่ า นั้ น ที่ เ กิ ด ขึ้ น ด้ว ยเหตุ น้ ี จึ ง ได้เ กิ ด แนวคิ ด ในน าวิ ธี ก าร
อนุญาโตตุลาการมาใช้ระงับข้อพิพาททางกีฬาในประเทศไทย (Sport Dispute Arbitration in Thailand) เพื่อให้เกิด
ความเชื่ อมัน่ แก่คู่พิพาทว่าจะได้รับความเป็ นธรรมด้วยการวินิจฉัยข้อพิพาทโดยบุคคลและสถาบันที่ มีความรู ้
ความเชี่ยวชาญทางด้านกีฬาโดยเฉพาะและเป็ นการยกระดับมาตรฐานวงการกีฬาไทยให้เป็ นที่ยอมรับในระดับ
สากล

1

2

ปรี ดา ม่วงมีและนภพร ทัศนัยนา, (2564), รู ปแบบการบริ หารจัดการการระงับข้อพิพาททางกีฬาสาหรับประเทศไทย
MANAGEMENT MODEL ON DISPUTE RESOLUTION RELATED TO SPORTS FOR THAILAND, วารสารสังคมศาสตร์
และมานุษยวิทยาเชิงพุทธ, 6(5)(พฤษภาคม 2564), หน้า 188-189.
ศลทร คงหมานและนิวฒั น์ มีลาภ, (2558), การระงับข้อพิพาททางพาณิชย์นอกศาล กรณีศึกษา การระงับข้อพิพาทด้วยวิธี
อนุญาโตตุลาการ, วารสารการเมือง การบริ หาร และกฎหมาย, 8 (3), หน้า 402.
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2. วัตถุประสงค์
(1) เพื่อศึกษากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการระงับข้อพิพาททางการกีฬาของประเทศไทยและต่างประเทศ
(2) เพื่ อ ท าการวิ เ คราะห์ ส ภาพปั ญ หาที่ เ กี่ ย วข้อ งกับ แนวทางการระงับ ข้อ พิ พ าททางด้านกี ฬ าโดย
อนุญาโตตุลาการในประเทศไทย
(3) เพื่อเสนอแนะแนวทางการนารู ปแบบและกระบวนการอนุญาโตตุลาการมาใช้ในการระงับข้อพิพาท
ทางการกีฬาในประเทศไทย

3. ปัญหาทางกฎหมายที่เกีย่ วข้ องกับด้านกีฬาในการนาข้ อพิพาทเข้ าสู่ กระบวนการ
อนุญาโตตุลาการและการบังคับตามคาชี้ขาด
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกากับดูแลหรื อบริ หารจัดการเกี่ยวกับวงการกีฬาในประเทศไทยนั้นประกอบด้วย
กฎหมายสี่ ฉบับ คือ พระราชบัญญัติการกีฬาแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2558 พระราชบัญญัติส่งเสริ มกีฬาอาชีพ 2556
พระราชบัญญัติควบคุมการใช้สารต้องห้ามทางการกีฬา พ.ศ. 2555 พระราชบัญญัติกีฬามวย พ.ศ. 2542 โดยใน
การระงับข้อพิพาทที่เกี่ยวข้องกับด้านกีฬาในประเทศไทยในกฎหมายแต่ละฉบับนั้นจะเป็ นการใช้แนวทางการยื่น
ข้อร้องเรี ยนไปที่การกีฬาแห่งประเทศไทยหรื อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับกีฬาชนิดนั้น ๆ หลังจากนั้นก็จะดาเนินการ
เจรจา การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทที่เกิดขึ้นหรื อมีการประนีประนอมเกิดขึ้น หากไม่เป็ นผลสาเร็ จก็จะมีคณะกรรมการ
ด้านต่าง ๆ เข้ามาพิจารณาตัดสิ นลงโทษเกี่ยวกับข้อพิพาทที่เกิดขึ้น และถ้าหากคู่กรณี ไม่พอใจผลของคาตัดสิ นก็จะ
ดาเนิ นการนาข้อพิพาทเหล่านั้นเข้าสู่ กระบวนการฟ้องร้องในศาลยุติธรรมหรื อศาลปกครองแล้วแต่กรณี ต่อไป
ซึ่ งสาเหตุที่คู่กรณี ที่ไม่พอใจผลของคาตัดสิ นของคณะกรรมการในชุดต่าง ๆ แล้วไปฟ้องร้องต่อศาลยุติธรรมหรื อ
ฟ้ องร้องต่อศาลปกครองตามแต่ผลของคาตัดสิ นนั้น การที่กฎหมายทั้ง 4 ฉบับไม่ได้เปิ ดช่องให้มีการระงับข้อ
พิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการได้ เช่น ในประเทศแคนาดามีกฎหมาย Physical Activity and Sport Act,
SC 2003 ที่เป็ นกฎหมายในการกากับดูแลกิจการด้านกีฬาและกาหนดให้มีการจัดตั้งการระงับข้อพิพาทกีฬาแห่ ง
แคนาดา (Sport Dispute Resolution Centre of Canada: SDRCC)3 ส าหรั บ ข้อ จ ากัด ของกฎหมายทั้ง 4 ฉบับ ใน
การนารู ปแบบการระงับข้อพิพาททางกีฬาโดยอนุญาโตตุลาการมาปรับใช้มีดงั นี้
1) พระราชบัญญัติการกีฬาแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2558
ในทุกกรณี หากมีขอ้ พิพาทเกิดขึ้นตามพระราชบัญญัติน้ ี หากนายทะเบียน (ผูว้ ่าการการกีฬาแห่ ง
ประเทศไทย) มีคาสั่งประการได้ไปแล้ว ผูท้ ี่ได้รับผลกระทบจากคาสั่งหรื อคาตัดสิ น คาวินิจฉัยหรื อคาสั่งชี้ขาดนั้น
คือ สมาคมกีฬา นักกีฬา หรื อบุคลากรทางการกีฬาที่เกี่ยวข้องกับข้อพิพาท มีสิทธิ อุทธรณ์คาสั่งเหล่านั้นได้ต่อ
คณะกรรมการการกีฬาแห่ งประเทศไทย โดยทาเป็ นหนังสื อยื่นต่อนายทะเบียนภายในเวลาที่กาหนดและให้นาย
ทะเบียนส่ งหนังสื ออุทธรณ์ต่อไปยังคณะกรรมการการกีฬาแห่ งประเทศไทยและให้คณะกรรมการวินิจฉัย หาก
คณะกรรมการวินิจฉัยขออุทธรณ์เป็ นที่เรี ยบร้อยแล้วให้ถือว่า คาวินิจฉัยของคณะกรรมการให้เป็ นที่สุดตามมาตรา
54 วรรคห้า และวรรคหก แห่งพระราชบัญญัติฉบับนี้
ดังนั้นจะเห็นได้ว่ามาตรา 54 วรรคห้า และวรรคหกของพระราชบัญญัติฉบับนี้ได้กาหนดไว้แล้วว่า
หากมีการอุทธรณ์คาตัดสิ นข้อพิพาทของนายทะเบียนให้ถือว่าคาวินิจฉัยของคณะกรรมการที่เป็ นสุ ด คู่ความที่
3

Sport Dispute Resolution Centre of Canada (SDRCC), About-history, เข้าถึงได้จาก http://www.crdsc-sdrcc.ca/eng/abouthistory, เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2564

422

การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรี ปทุม ออนไลน์ ครั้งที่ 16 ประจาปี 2564 วันที่ 28 ตุลาคม 2564

ได้รับผลกระทบจากคาตัดสิ นไม่สามารถนาไปดาเนินการต่อไปได้ ซึ่ งในทางปฏิบตั ิผทู ้ ี่ได้รับความเสี ยหายหรื อ
ไม่ได้รับความเป็ นธรรมจากคาตัดสิ นเหล่านั้นก็จะนาคาสั่งหรื อคาตัดสิ นนั้นไปฟ้องต่อศาลปกครองให้มีการเพิก
ถอนคาสั่งนั้น หรื ออีกกรณี ก็อาจจะนาข้อพิพาทที่เกิดขึ้นไปฟ้องร้องต่อศาลยุติธรรมต่อไป
2) พระราชบัญญัติส่งเสริ มกีฬาอาชีพ พ.ศ. 2556
นักกีฬาอาชี พหรื อบุคลากรกีฬาอาชี พ หากเห็นว่าไม่ได้รับความเป็ นธรรมอันเนื่องจากการกระทา
ของสโมสรกี ฬาอาชี พหรื อสมาคมกี ฬาอาชี พซึ่ งตนสังกัดหรื ออยู่ในความดูแลให้ผูน้ ้ ันมีสิทธิ ร้องทุกข์ต่อนาย
ทะเบียน และให้นายทะเบียนเสนอเรื่ องร้องทุกข์ต่อคณะกรรมการพิจารณาเรื่ องร้องทุกข์ เพื่อทาหน้าที่ไกล่เกลี่ย
หรื อพิจารณาวินิจฉัยเรื่ องร้องทุกข์ ซึ่ งหากนักกีฬาอาชีพ บุคลากรกีฬาอาชีพ สโมสรกีฬาอาชีพ หรื อสมาคมกีฬา
อาชี พไม่พอใจในคาวินิจฉัยของคณะกรรมการพิจารณาเรื่ องร้องทุกข์ มีสิทธิ อุทธรณ์ต่อคณะกรรมการได้ตาม
มาตรา 34 แห่งพระราชบัญญัติฉบับนี้
ดังนั้นพระราชบัญญัติส่งเสริ มกีฬาอาชี พ พ.ศ. 2556 กาหนดว่านักกีฬาอาชี พ บุคลากรกีฬาอาชี พ
สโมสรกี ฬ าอาชี พ หรื อ สมาคมกี ฬ าอาชี พ หากไม่ พ อใจในคาวิ นิ จฉัย ในผลการตัดสิ น ก็สามารถอุท ธรณ์ ต่อ
คณะกรรมการได้ แต่หากผลอุทธรณ์ที่ได้ยงั ไม่เป็ นที่พอใจอีก ในพระราชบัญญัติและระเบียบนี้ก็มิได้กล่าวไว้ว่า
จะต้องดาเนินการต่ออย่างไร ซึ่ งในทางปฏิบตั ินกั กีฬาอาชีพ บุคลากรกีฬาอาชีพ สโมสรกีฬาอาชี พ หรื อสมาคม
กี ฬ าอาชี พ ก็ จ ะน า ข้อ พิ พ าทที่ เ กิ ด ขึ้ น ไปฟ้ อ งต่ อ ศาลยุ ติ ธ รรมหรื อศาลปกครองต่ อ ไปแล้ว แต่ ก รณี ต่ อ ไป
ซึ่งพระราชบัญญัติก็ยงั มิได้เปิ ดช่องให้มีการระงับข้อพิพาททางด้านกีฬาแต่อย่างใด
3) พระราชบัญญัติควบคุมการใช้สารต้องห้ามทางการกีฬา พ.ศ. 2555
นักกีฬา หรื อบุคคลซึ่ งสนับสนุนการกีฬา ได้รับคาสั่งลงโทษจากการกีฬาแห่งประเทศไทยในเรื่ องที่
เกี่ ยวกับการใช้สารต้องห้าม และไม่พอใจคาสั่งลงโทษนั้น ให้ผูน้ ้ ันมี สิทธิ อุทธรณ์ ต่อคณะกรรมการวิ นิ จ ฉัย
อุทธรณ์ได้ ให้คณะกรรมการวินิจฉัยอุทธรณ์มีอานาจพิจารณาและวินิจฉัยคาสั่งลงโทษของการกีฬาแห่งประเทศ
ไทย ตามหลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่ อนไขที่ คณะกรรมการประกาศกาหนดคณะกรรมการวินิจฉัยอุทธรณ์ ตอ้ ง
วินิจฉัยอุทธรณ์ให้แล้วเสร็ จ คาวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยอุทธรณ์ให้เป็ นที่สุด
ดัง นั้น พระราชบัญ ญัติ ค วบคุ ม การใช้ส ารต้อ งห้ า มทางการกี ฬ า พ.ศ. 2555 และประกาศของ
คณะกรรมการควบคุมการใช้สารต้องห้าม ก็เป็ นกฎหมายอีกหนึ่ งฉบับที่ยงั ไม่เปิ ดโอกาสให้นาคาวินิจฉัยเข้าสู่
กระบวนการอนุญาโตตุลาการได้ โดยให้ถือว่าคาวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยอุทธรณ์ให้เป็ นที่สุด
4) พระราชบัญญัติกีฬามวย พ.ศ. 2542
ส าหรั บ ข้อ พิ พ าทของตามพระราชบัญ ญัติ น้ ี เช่ น กรณี ผู ้ฝึ กสอน ผู ้ตัด สิ น หรื อ หั ว หน้า ค่ ายได้
จดทะเบียน หรื อสนามมวยที่ได้ใบอนุ ญาตหรื อผูท้ ี่ ได้รับอนุ ญาตจัดการแข่งขันมวย ถูกเพิกถอนทะเบียนเป็ น
การชัว่ คราว ถูกเพิกถอนทะเบียนถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตหรื อถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาต แล้วแต่กรณี มีสิทธิอุทธรณ์
ต่ อ คณะกรรมการได้โ ดยยื่ น เป็ นหนัง สื อ ต่ อ นายทะเบี ย น และให้ น ายทะเบี ย นเสนอหนัง สื อ อุ ท ธรณ์ ต่ อ
คณะกรรมการ คาวินิจฉัยของคณะกรรมการให้เป็ นที่สุด
ดังนั้นตามพระราชบัญญัติกีฬามวย พ.ศ. 2542 หากเกิดมีขอ้ พิพาทหรื อประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้นและมี
ผลคาตัดสิ นออกมา หากเห็นว่าผูเ้ สี ยประโยชน์จากคาตัดสิ นสามารถยื่นอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการ และคาวินิจฉัย
ของคณะกรรมการให้เป็ นที่สุด จึงแสดงให้เห็นได้ว่าพระราชบัญญัติฉบับก็มีลกั ษณะเช่นเดียวกับพระราชบัญญัติ
ทั้งสามฉบับข้างต้นที่มิได้เปิ ดโอกาสผูท้ ี่ไม่พอใจในคาตัดสิ นสามารถนาวิธีการระงับข้อพิพาททางเลือกดังเช่น
วิธีการอนุญาโตตุลาการได้
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ส่วนในเรื่ องของการบังคับตามคาวินิจฉัยชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการเมื่อมีคาชี้ขาด (Award) ประการใด
แล้ว ย่อมมีผลผูกพันเป็ นยุติให้คู่กรณี ตอ้ งปฏิบตั ิตามทันทีหากไม่ปฏิบตั ิตามคู่กรณี ฝ่ายที่ประสงค์จะให้ปฏิบตั ิตาม
คาชี้ขาดต้องดาเนินการยื่นคาร้องขอให้ศาลบังคับตามคาชี้ขาดต่อไป ซึ่ งการขึ้นคาร้องขอให้ศาลบังคับตามคาชี้
ขาดของอนุ ญาโตตุลาการมีความสะดวกรวดเร็ วมากกว่าการฟ้ องร้องขอให้บงั คับตามสัญญาทัว่ ไป เนื่ องจาก
หลักเกณฑ์ที่ศาลใช้ในการตัดสิ นว่าจะบังคับหรื อปฏิเสธ ไม่บงั คับให้ตามคาชี้ขาดนั้น กาหนดไว้อย่างชัดเจนใน
กฎหมายว่ามีกรณี ใดบ้าง ซึ่ งกรณี ที่ก ฎหมายกาหนดให้คาชี้ขาดอาจถูกปฏิเสธการบังคับค่อนข้างมีอยู่อย่างจากัด
เพียงไม่กี่กรณี โดยระบบอนุญาโตตุลาการด้านกีฬาของประเทศไทยในเรื่ องที่เกี่ยวกับคาชี้ขาดอาจดาเนินการใน
ลักษณะเดียวกันกับ Sport Dispute Resolution Center of Canada (SDRCC) ของ ประเทศแคนาดาว่าถ้าคู่กรณี ฝ่าย
ที่ตอ้ งรับผิดไม่ปฏิบตั ิตามสัญญาอนุญาโตตุลาการหรื อคาชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการ คู่กรณี ฝ่ายที่เสี ยหายมีสิทธิ
ร้องขอให้ศาลรับรองหรื อบังคับตามคาชี้ขาด เมื่อศาลรับรองคาชี้ขาดหรื อสัญญาอนุญาโตตุลาการหรื อคาชี้ขาด
สัญญาหรื อคาชี้ขาดนั้นเป็ นอันบังคับได้ ซึ่งมีผลเท่ากับศาลได้สละอานาจในการพิจารณาข้อพิพาทนั้นแล้ว

4. ปัญหาโครงสร้ างและรู ปแบบของการจัดตั้งอนุญาโตตุลาการด้ านกีฬาในประเทศไทย
รู ป แบบการจัด ตั้ง อนุ ญ าโตตุ ล าการประกอบด้ว ยสองรู ป แบบ คื อ อนุ ญ าโตตุ ล าการที่ ใ ช้ส ถาบัน
(Institutional Arbitration) เป็ นสถาบันที่ให้บริ การทางด้านอนุญาโตตุลาการ และรู ปแบบอนุญาโตตุลาการที่ไม่ใช่
สถาบัน (Ad hoc arbitration) โดยในการระงับ ข้อ พิ พ าททางด้า นกี ฬ าจากการที่ ไ ด้ท าการศึ ก ษามาพบว่ า มี
อนุญาโตตุลาการด้านกีฬาระดับโลกหรื ออนุญาโตตุลาการด้านกีฬาระหว่างประเทศ คือ ศาลอนุญาโตตุลาการด้าน
กีฬา (Court of Arbitration for Sport: CAS) เป็ นองค์กรที่มีอานาจและหน้าที่ในการระงับข้อพิพาทเฉพาะทางด้าน
กีฬาระหว่างประเทศ4 ส่ วนในระบบอนุญาโตตุลาการด้านกีฬาในประเทศต่าง ๆ อาจแบ่งได้ออกเป็ น 2 รู ปแบบ
คือ สถาบันอนุญาโตตุลาการพาณิ ชย์ที่มีเขตอานาจระงับข้อพิพาททางด้านกีฬาซึ่งเป็ นสถาบันอนุญาโตตุลาการใน
การระงับ ข้อ พิ พ าทในเชิ ง พาณิ ช ย์แ ต่ มี แ ขนงหรื อ แผนกหนึ่ งที่ เ ป็ นการระงับ ข้อ พิ พ าทด้า นกี ฬ า สถาบัน
อนุญาโตตุลาการเฉพาะด้านกีฬา ที่จดั ตั้งขึ้นมาเพื่อระงับข้อพิพาททางด้านกีฬาแต่เพียงอย่างเดียวเท่านั้น
ในส่วนของรู ปแบบโครงสร้างและการบริ หารงานในการจัดตั้งอนุญาโตตุลาการด้านกีฬาขึ้นในประเทศ
ไทยควรใช้ในรู ปแบบของสถาบันในการดาเนิ นการ แต่เป็ นลักษณะในสถาบันที่มีความรู ้ความเชี่ ยวชาญความ
เฉพาะด้านจัดตั้งเป็ นสถาบันอนุ ญาโตตุลาการการกีฬาประเทศไทย อยู่ภายใต้การกากับดูแลของการกี ฬาแห่ ง
ประเทศไทย (กกท) ตามพระราชบัญญัติการกีฬาแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2558 (หรื อกรณี ที่มีการแก้ไขปรับปรุ งให้
การระงับข้อพิพาทโดยใช้อนุ ญาโตตุลาการ) เพราะ กกท. เป็ นหน่ วยงานที่ รับผิดชอบกากับและควบคุมดูแล
ทางด้านกีฬาทีเป็ นที่ยอมรับในแวดวงของวงการกีฬาไทย โดยมีกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเป็ นหน่วยงาน
ควบคุมดูแลอีกขั้นหนึ่ ง ส่ วนงบประมาณสนับสนุน ได้รับเงินอุดหนุนของการกีฬาแห่ งประเทศไทยในการให้
งบประมาณสนับสนุน ซึ่ งมีลกั ษณะเช่นเดียวกับประเทศ แคนาดามีกลไกระงับข้อพิพาททางด้านกีฬาทั้งระดับรัฐ
และสหพันธรัฐ โดยมีสานักงานระงับข้อพิพาททางด้านกีฬา คือ ศูนย์ระงับข้อพิพาทกีฬาแห่ งแคนาดา (Sport
Dispute Resolution Centre of Canada : SDRCC) ซึ่ งมี หน่ วยงานที่ รับผิดชอบด้านกี ฬาเป็ นการเฉพาะ คือ Sport
Canada มีอานาจและหน้าที่เกี่ยวกับการระงับข้อพิพาทด้านกีฬามีสถานะเป็ นนิติบุคคล ที่ ไม่แสวงหากาไร ได้รับ

4

พรพล เทศทอง, (2562), ศาลอนุญาโตตุลาการกีฬา, เข้าถึงได้จาก https://www.bangkokbiznews.com/blog/detail/647534 (เข้าถึง
เมื่อ 20 พฤษภาคม 2564)
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การอุดหนุ นงบประมาณจากองค์การกี ฬาแห่ งแคนาดา (Sport Canada) อีกทั้งมี สถานะเป็ นสถาบันอนุ ญาโต
ตุลาการด้านกีฬาแห่งชาติ5
สาหรับข้อพิพาทที่สามารถนาเข้าสู่ กระบวนการของสถาบันอนุญาโตตุลาการด้านกีฬาของประเทศไทย
ได้น้ นั ข้อพิพาทอันเกิดจากการกระทาอันเป็ นการละเมิด ฝ่ าฝื น กฎ กติกา ระเบียบการแข่งขันรวมทั้ง กฎ วินัย
ข้อบังคับของนักกีฬาในแต่ละประเภทกีฬา รวมทั้งการกระทาผิดวินยั ของบุคลากรทางด้านการกีฬาโค้ช ผูต้ ดั สิ น
หรื อการกระทาผิดของผูบ้ ริ หารองค์กรกีฬา อีกทั้งเป็ นข้อพิพาทที่การละเมิด ฝ่ าฝื น ทาผิดกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ
ของสมาคมกีฬาแต่ละชนิดหรื อการกีฬาแห่งประเทศไทย และข้อพิพาทที่เกี่ยวกับสิ ทธิ ในการเข้าร่ วมการแข่งขัน
ในรายการต่าง ๆ ข้อพิพาท การกระทาผิดโดยการฝ่ าฝื นใช้หรื อให้การสนับสนุ นการสารต้องห้ามทางการกีฬา
(Doping) หรื อใช้วิธีการอันเป็ นการต้องห้าม ตามที่อ งค์กรต่อต้นการใช้สารต้องห้ามโลกได้มีออกกฎและระเบียบ
ว่า ด้วยการต่อต้านการใช้สารต้องห้ามโลก
ดังนั้นในการจัดตั้งสถาบันอนุญาโตตุลาการด้านกีฬาของประเทศไทย ภายใต้การกากับดูแลของการกีฬา
แห่งประเทศไทย จะเป็ นบทบาทสาคัญต่อกลไกการพัฒนาและเพิ่มประสิ ทธิ ภาพกระบวนการระงับข้อพิพาทด้าน
กีฬาของประเทศไทยเป็ นอย่างมาก เพราะการมีสถาบันอนุญาโตตุลาการที่มีความเป็ นกลาง มีการบริ หารจัดการที่
ดี มีประสิ ทธิ ภาพ การดาเนิ นงานที่ โปร่ งใส รวมไปถึ งการกาหนดข้อบังคับของสถาบันที่ ทันสมัยเป็ นสากล
สามารถเอื้ออานวยให้การดาเนิ นกระบวนพิจารณาเป็ นไปด้วยความสะดวก รวดเร็ วและมีประสิ ทธิ ภาพ มีการ
ให้บริ การในด้านต่าง ๆ และบุค ลากรมีความพร้อมทั้งในส่ วนความรู ้ความสามารถในการดาเนิ นกระบวนการ
อนุ ญาโตตุลาการ และมี ความพร้อมเชี่ ยวชาญทั้งด้านภาษาและเทคโนโลยี ย่อมส่ งผลถึงความมีชื่อเสี ยงเป็ นที่
ยอมรับในระดับประเทศและในระดับนานาชาติต่อไป

5. ปัญหาองค์ คณะและคุณสมบัติผ้ ทู าหน้ าที่อนุญาโตตุลาการด้ านกีฬา
จากที่ได้ทาการศึกษาพบว่าในการอนุญาโตตุลาการจะต้องมีบุคคลหนึ่งหรื อหลายคนที่คู่กรณี เลือกขึ้นมา
เพื่อทาหน้าที่พิจารณาชี้ขาดข้อพิพาทของตน ซึ่ งเรี ยกว่าอนุญาโตตุลาการ กล่าวคืออนุญาโตตุลาการจะทาหน้าที่
ในการตัดสิ นข้อพิพาท (judge) ให้แก่คู่กรณี อนุญาโตตุลาการนั้นจะต้องเป็ นบุคคลภายนอกคือ ต้องไม่ใช่ฝ่ายใด
ฝ่ ายหนึ่งที่เป็ นคู่พิพาท และอนุญาโตตุลาการต้องทาหน้าที่อย่างอิสระและเป็ นกลางในการพิจารณาชี้ขาดข้อพิพาท
โดยมิใช่ตวั แทนของคู่กรณี ฝ่ายหนึ่ งฝ่ ายใด แม้แต่ฝ่ายที่แต่งตั้งตนให้ทาหน้าที่ดงั กล่าว กรณี ดงั กล่าวนี้ ถือเป็ น
จุดเด่นประการหนึ่งของการอนุญาโตตุลาการ เนื่องจากในการดาเนินการระงับข้อพิพาทโดยการฟ้ องคดีต่อศาล
นั้นคู่กรณี ไม่สามารถเลือกบุคคลเข้ามาทาหน้าที่ช้ ี ขาดข้อพิพาทได้ แต่การอนุ ญาโตตุลาการนั้นคู่กรณี สามารถ
เลือกบุคคลเข้ามาทาหน้าที่ช้ ี ขาดข้อพิพาทได้ โดยคู่กรณี สามารถเลือกบุคคลที่ตนเห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสม
มีความรู ้ ความเข้าใจเกี่ยวกับสภาพข้อพิพาท ซึ่ งจะทาให้สามารถตัดสิ นข้อพิพาทได้อย่างถูกต้อง เหมาะสมและ
เป็ นธรรม6 ซึ่ งในการจัดตั้งอนุ ญาโตตุลาการด้านกี ฬาในประเทศไทยควรที่จะต้องมีการกาหนดองค์คณะและ
คุณสมบัติของผูท้ ี่จะเข้ามาทาหน้าที่เป็ นอนุญาโตตุลาการให้ชดั เจนเช่นเดียวกับต่างประเทศ

5

6

Sport Dispute Resolution Centre of Canada (SDRCC), About-mission, เข้าถึงได้จาก http://www.crdsc-sdrcc.ca/eng/aboutmission, เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2564
สรวิศ ลิมปรังษี. (2545). อนุญาโตตุลาการตามกฎหมายใหม่กับการระงับข้อพิพาท. กรุ งเทพฯ: เฟิ ร์สพับลิชชิ่ง, หน้า 8-9.
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ในประเทศสหราชอาณาจัก รได้มี ก ารก าหนดองค์ ค ณะอนุ ญ าโตตุ ล าการที่ ท าการตัด สิ น ชี้ ขาด
ประกอบด้วยอนุญาโตตุลาการจานวน หนึ่งคน หรื อสามคน แล้วแต่กรณี โดยได้รับการแต่งตั้งจากผูอ้ านวยการ
สานักระงับข้อพิพาทด้านกีฬาแห่ งสหราชอาณาจักร เว้นแต่คู่พิพาทจะมีการกาหนดไว้เป็ นอย่างอื่น ซึ่ งการเสนอ
ชื่ อแต่งตั้งองค์คณะอนุ ญาโตตุลาการของคู่ความนั้นให้เป็ นไปตามที่ กฎหมายกาหนด 7 ส่ วนพระราชบัญ ญัติ
อนุ ญาโตตุลาการ พ.ศ. 2545 ได้กาหนดองค์คณะของอนุญาโตตุลาการ คือ คณะอนุ ญาโตตุลาการหนึ่งจะต้องมี
จ านวนอนุ ญาโตตุ ล าการเลขคี่ เช่ น จ านวน 3 คน หรื อ 5 คน เป็ นต้น หากในกรณี ที่คู่พิ พ าทกาหนดจานวน
อนุญาโตตุลาการเป็ นเลขคู่ ให้อนุญาโตตุลาการเหล่านั้นร่ วมกันตั้งอนุญาโตตุลาการเพิ่มอีกหนึ่งคนและให้เป็ น
เป็ นประธานคณะอนุ ญาโตตุลาการ ในกรณี ที่คู่พิพาทไม่สามารถตกลงกาหนดจานวนอนุ ญาโตตุลาการได้น้ นั
ให้มีอนุญาโตตุลาการเพียงคนเดียวในการตัดสิ นชี้ขาด8 ดังนั้นในการกาหนดองค์คณะอนุญาโตตุลาการ จานวน
อนุญาโตตุลาการ จะตั้งคนเดียวหรื อหลายคนก็ได้ หากเป็ นการแต่งตั้งในกรณี ที่คู่พิพาทตกลงกันได้ให้เสนอชื่อให้
ประธานสถาบันเป็ นผูแ้ ต่งตั้งหรื อในกรณี ที่คู่พิพาทตกลงกันไม่ได้ให้ประธานสถาบันเป็ นผูแ้ ต่งตั้งและจัดทาเป็ น
ข้อบังคับหรื อกฎหมายอย่างชัดเจน
ส าหรั บ คุ ณ สมบัติ ผู ้ที่ เ ข้ า มาท าหน้ า ที่ เ ป็ นอนุ ญ าโตตุ ล าการต้ อ งมี ค วามรู ้ ความเชี่ ย วชาญและ
ประสบการณ์ในด้านกีฬาและต้องไม่มีประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับคู่พิพาททั้งสองฝ่ ายและที่สาคัญต้องมีความเป็ น
อิสระและเป็ นกลาง เป็ นที่ยอมรับของบุคลากรในวงการกีฬาของประเทศไทย

6. สรุป
พระราชบัญญัติท้ งั 4 ฉบับที่เกี่ยวข้องกับการกากับดูแลกีฬาของประเทศไทยมิได้เปิ ดช่องหรื อบัญญัติ
กฎหมายไว้ให้สามารถนาข้อพิพาทที่ไม่สามารถระงับได้ดว้ ยกระบวนการภายในเข้าสู่ ระบบอนุญาโตตุลาการได้
ดังนั้นจึงต้องมีการแก้ไขกฎหมาย ผูว้ ิจยั จึงขอเสนอให้มีการแก้ไขกฎหมายพระราชบัญญัติการกีฬาแห่ งประเทศ
พ.ศ. 2558 ให้มีการนารู ปแบบของอนุญาโตตุลาการมาระงับข้อพิพาทที่เกิดขึ้นกับด้านกีฬาได้ เนื่องจากกาหนด
หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจดทะเบียนจัดตั้งสมาคมกีฬา เพื่อให้สมาคมที่มีวตั ถุประสงค์ในการดาเนิ นกิจกรรมที่
เกี่ยวข้องกับการกีฬาสามารถจดทะเบียนจัดตั้งเป็ นสมาคมกีฬาได้ รวมทั้งเป็ นกฎหมายที่กาหนดหลักเกณฑ์และ
มาตรการในการกากับดูแลการดาเนิ นการของสมาคมกีฬาและการกระทาการต่าง ๆ ของคณะกรรมการสมาคม
กีฬาและกรรมการสมาคมกีฬา เพื่อให้การกากับดูแลการดาเนิ นการของสมาคมกี ฬาและการดาเนิ นกิจกรรมที่
เกี่ ยวข้องกับการกี ฬามี ประสิ ทธิ ภาพยิ่งขึ้น รวมไปถึ งแก้ไขกฎหมายในพระราชบัญญัติกีฬาอาชี พ พ.ศ. 2556
เนื่ องจากเป็ นกฎหมายที่กาหนดมาตรฐานด้านต่าง ๆ เกี่ ยวกับกี ฬาอาชี พให้สอดคล้องกับสากล เพื่อยกระดับ
มาตรฐานการกีฬาอาชีพในประเทศไทย และเพื่อคุม้ ครองช่วยเหลือ ส่ งเสริ ม สนับสนุน และพัฒนานักกีฬาอาชีพ
บุคลากรกีฬาอาชี พ และผูท้ ี่เกี่ยวข้องกับกีฬาอาชี พ และมีการการจัดตั้งสถาบันอนุ ญาโตตุลาการด้านกีฬ าของ
ประเทศไทย ภายใต้การกากับดูแลของการกีฬาแห่ งประเทศไทย รวมไปถึงต้องมีการกาหนดแนวทางในการหา
บุคคลที่มีความสามารถและมีความรอบรู ้เกี่ยวกับวงการกีฬาเข้ามาทาหน้าที่เป็ นองค์คณะอนุญาโตตุลาการที่ทา
หน้าที่ในการตัดสิ นชี้ขาดที่ชดั เจน มีความรู ้ความเชี่ยวชาญ มีความเป็ นกลางและมีความเป็ นอิสระ

7
8

Article 6.1 Arbitration Rules of Sport Resolution (UK)
มาตรา 11 พระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการ พ.ศ. 2545
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7. ข้อเสนอแนะ
จากการที่ได้ศึกษาในเรื่ องอนุญาโตตุลาการและการนาอนุญาโตตุลาการมาใช้ระงับข้อพิพาทด้านกีฬาใน
ต่างประเทศ หากจะมีการระงับข้อพิพาททางด้านกีฬาโดยอนุญาโตตุลาการในประเทศไทยผูว้ ิจยั มีขอ้ เสนอแนะใน
การดาเนินการ ดังต่อไปนี้
1) แก้ไขพระราชพระบัญญัติการกีฬาแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2558 โดยเพิ่มเติมบทบัญญัติในหมวดที่ 6
สมาคมกีฬา ส่ วนที่ 4 การกากับดูแลสมาคมกีฬา มาตรา 88/1 บัญญัติว่า “ภายใต้บทบัญญัติน้ ีหากเกิดข้อพิพาทอื่น
ใดระหว่าง สมาคมกีฬา กับ บุคลากรกีฬาก็ดี ข้อพิพาทที่เกิดขึ้นระหว่าง สมาคมกีฬา กับ สมาชิกสมาคมกีฬาก็ดี
ข้อพิพาทระหว่างนักกีฬา กับ บุคลากรกีฬาก็ดี ข้อพิพาทที่เกี่ยวข้องกับ กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ คาสั่งประกาศที่
เกี่ยวข้องกับด้านการกีฬาหรื อสมาคมกีฬานั้น จะต้องระงับข้อพิพาทโดยกระบวนการภายในสมาคมกีฬานั้นก่อน
หากไม่สามารถหาข้อยุติได้ ให้ขอ้ พิพาทเหล่านั้นเข้าสู่กระบวนการอนุญาโตตุลาการของสถาบันอนุญาโตตุลาการ
ด้านกีฬา หากสมาคมหรื อบุคลากรทางกีฬาใดนาข้อพิพาทไปฟ้องต่อศาลโดยไม่ผ่านกระบวนการอนุญาโตตุลา
การของสถาบันอนุญาโตตุลาการด้านกีฬาก่อน สมาคมหรื อบุคลากรนั้นจะพ้นจากการเป็ นสมาชิกภาพทันที รวม
ไปถึงอาจมีการแก้ไขพระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับด้านกีฬาทั้งสามฉบับให้มีความสอดคล้องกับพระราชบัญญัติ
การกีฬาแห่งประเทศไทย
2) จัด ท าข้อ บัง คับ สถาบัน อนุ ญ าโตตุ ล าการด้านกี ฬ าของประเทศไทยด าเนิ น การจัด ท าข้อ บัง คับ
อนุญาโตตุลาการการกีฬาแห่ งประเทศไทย โดยอาศัยอานาจตามพระราชบัญญัติการกีฬาแห่ งประเทศไทย พ.ศ.
2558 ไว้ใ ช้เ ป็ นหลักเกณฑ์ใ นการด าเนิ น การที่ เ กี่ ย วกับ การระงับ ข้อ พิ พ าท โดยมี ร ายละเอี ย ดในเรื่ อ งต่ าง ๆ
ยกตัวอย่าง ดังต่อไปนี้ บททัว่ ไป เขตอานาจในการพิจารณา กระบวนการและวิธีการระงับข้อพิพาททางการกีฬา
คณะอนุ ญาโตตุลาการ อานาจหน้าที่ ของคณะอนุ ญาโตตุลาการ กระบวนการพิจารณาของอนุ ญาโตตุลาการ
คาชี้ขาด การรักษาความลับ ค่าธรรมเนียม เป็ นต้น
3) กาหนดโครงสร้างการบริ หารให้มีความชัดเจน โดยโครงสร้างการบริ หารอาจแบ่งออกเป็ น 5 ระดับ
ได้แก่ ระดับนโยบาย (คณะกรรมการสถาบัน) ผูบ้ ริ หารระดับสู ง (ผูอ้ านวยการ) ผูบ้ ริ หาร ระดับกลาง (เลขานุการ)
ผูบ้ ริ หารระดับต้น (หัวหน้างาน) และผูป้ ฏิ บัติงาน รวมไปถึ งมี คณะกรรมการตรวจสอบและควบคุมภายใน
คณะกรรมการด้านกากับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้การบริ หารงานหรื อการจัดการมีประสิ ทธิภาพมากยิ่งขึ้น
4) การกาหนดคุณสมบัติพิเศษเฉพาะอย่างใดอย่างหนึ่งหรื อหลายอย่างรวมกันของผูท้ ี่เข้ามาทาหน้าที่
เป็ นองค์คณะอนุญาโตตุลาการ โดยมีคุณสมบัติต่าง ๆ เช่น มีประสบการณ์เกี่ยวกับการระงับข้อพิพาท มีความรู ้
และประสบการณ์เกี่ยวกับระบบกีฬาของประเทศไทยและในระดับนานาชาติ มีประสบการณ์ดา้ นกีฬาระดับชาติ
หรื อภูมิภาค มีความรู ้เกี่ยวกับการบริ หารองค์กร ทรัพยากรบุคคล และการเงิน เป็ นต้น
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บทคัดย่อ
งานวิจัยเรื่ องนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึ กษาปั ญหากฎหมายในการดาเนิ นคดี อาญาของพนักงานอัยการ
ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา โดยการศึกษาหลักเกณฑ์และอานาจในการใช้ดุลพินิจในการฟ้ อง
คดีอาญา การถอนฟ้องคดีอาญา และการไม่ให้ปล่อยตัวผูต้ อ้ งหาชัว่ คราวของพนักงานอัยการ เนื่ องเป็ นส่ วนหนึ่ง
ของการดาเนิ นคดีอาญาต่างประเทศ เพื่อนามาวิเคราะห์ถึงแนวทางในการปรับปรุ งแก้ไขในปั ญหากฎหมายใน
การดาเนินคดีอาญาของพนักงานอัยการ ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาที่เหมาะสมกับประเทศไทย
ผลการศึกษาพบว่า พนักงานอัยการซึ่งเป็ นเจ้าพนักงานของรัฐ ซึ่งมีอานาจและหน้าที่ที่จะดาเนินคดีแทน
รัฐ โดยอานาจในการใช้ดุลพินิจสัง่ ฟ้องหรื อสั่งไม่ฟ้องคดีอาญาต่อศาล อีกทั้งยังสามารถใช้ดุลพินิจในการสั่งถอน
ฟ้องคดีอาญาที่ได้มีการสัง่ ฟ้องไปแล้ว และยังมีอานาจในการใช้ดุลพินิจในการพิจารณาสัง่ ให้ปล่อยหรื อไม่ปล่อย
ตัวผูต้ อ้ งหาในชั้นก่อนฟ้องได้ โดยผูต้ อ้ งหาไม่สามารถอุทธรณ์คาสัง่ ได้ ซึ่งหากพนักงานอัยการใช้ดุลพินิจดังกล่าว
ไปโดยมิชอบ อาจก่อให้เกิดความกระทบกระเทือนต่อความยุติธรรม และความสงบเรี ยบร้อยของสังคม เนื่องจาก
ส่ งผลต่อสิ ทธิ และเสรี ภาพของประชาชน ซึ่ งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 143 มาตรา 35 มิได้
วางหลักเกณฑ์ในการใช้ดุลพินิจของพนักงานอัยการ และมาตรา 108/1 การใช้ดุลพินิจของพนักงานอัยการมี
ความเด็ดขาดไม่สามารถอุทธรณ์ได้
จากการศึ กษาในประเด็นปั ญหาข้างต้น จึ งเสนอแนวทางในการแก้ไขปรับปรุ งประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญา มาตรา 143 มาตรา 35 และมาตรา 108/1 ในส่ วนที่เกี่ยวกับการใช้อานาจในการใช้ดุลพินิจใน
การสัง่ ไม่ฟ้องคดีอาญาของพนักงานอัยการ การถอนฟ้อง และการสัง่ ไม่ให้ประกันตัว โดยในมาตราดังกล่าวไม่ได้
กาหนดหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนไว้ อี กทั้งตามระเบี ยบสานักงานอัยการสู งสุ ดนั้นมิ ได้มีฐานะเป็ นบทบัญญัติแห่ ง
กฎหมาย จึ งเห็ นควรมีการวางหลักกฎหมายเกี่ ยวกับการใช้ดุลพินิจในประเด็นดังกล่าวบัญญัติเป็ นหลักเกณฑ์
ภายใต้บทบัญญัติกฎหมายอาญาเพื่อให้เกิดมาตรฐานและถูกต้องตามหลักสากล
คาสาคัญ: การฟ้องคดีอาญาของพนักงานอัยการ, การใช้ดุลพินิจของพนักงานอัยการ
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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. บทนา
เมื่อมีการกระทาความผิดเกิดขึ้น ผูก้ ระทาความผิดจะถูกนาตัวเข้าสู่ กระบวนการยุติธรรมทางอาญาโดย
เจ้าพนักงานของรั ฐ พนักงานอัยการเป็ นหนึ่ งในเจ้าพนักงานของรั ฐที่ อยู่ในกระบวนการยุติ ธรรมทางอาญา
มีอานาจหน้าที่ ดาเนิ นคดีแทนรัฐ ทั้งในฐานะโจทก์และในฐานะจาเลย โดยการรับว่าต่างหรื อแก้ต่างแทนรัฐใน
คดีอาญา โดยมาตรา 28(1) แห่ งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาได้ให้อานาจพนักงานอัยการในการฟ้อง
คดี รวมถึงมาตรา 143 แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา เป็ นมาตราที่ได้ให้อานาจในการใช้ดุลพินิจใน
การสั่งฟ้องหรื อสั่งไม่ฟ้องคดีอาญา อีกทั้งพนักงานอัยการยังเป็ นผูท้ ี่ใช้ดุลพินิจในการสั่งถอนฟ้องตามมาตรา 35
และใช้ดุ ล พิ นิ จ ในการสั่ ง ไม่ ใ ห้ ป ล่ อ ยตัว ผู ้ต ้อ งหาชั่ว คราว ตามมาตรา 108/1 หากใช้ดุ ล พิ นิ จ โดยไม่ ช อบ
อาจกระทบกระเทือนต่อความสงบเรี ยบร้อยและศีลธรรมอันดี รวมถึงอาจทาให้ผทู ้ ี่กระทาความผิดไม่ได้ถูกนาตัว
มาดาเนินคดีเพื่อรับโทษทางอาญา
จากประเด็นปั ญหาข้างต้น เป็ นเพียงปั ญหาเพียงบางประการที่เกิ ดขึ้นจากการใช้ดุลพินิจของพนักงาน
อัยการโดยไม่ชอบ แต่หากปล่อยให้ดาเนิ นต่อไป ในอนาคตการดาเนิ นคดีอาญา การใช้ดุลพินิจที่ขาดหลักเกณฑ์
และความชัดเจนอาจส่งผลกระทบกระเทือนต่อความสงบเรี ยบร้อยและศีลธรรมอันดี รวมทั้งกระทบกระเทือนต่อ
ความยุติธรรมทางอาญาอีกด้วย
ดังนั้น เพื่อให้การใช้ดุลพินิจของพนักงานอัยการเป็ นไปโดยชอบด้วยกฎหมาย จึงเห็นควรมีการวางหลัก
กฎหมายเกี่ยวกับการใช้ดุลพินิจในประเด็นดังกล่าว บัญญัติเป็ นหลักเกณฑ์ภายใต้บทบัญญัติกฎหมายเพื่อให้เกิด
มาตรฐานและถูกต้องตามหลักสากล จึ งควรมีการแก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติของกฎหมายเพื่อให้การใช้ดุลพินิจ
ของพนักงานอัยการเป็ นไปโดยชอบ สุจริ ต โปร่ งใส มีการถ่วงดุลอานาจและตรวจสอบได้
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2. วัตถุประสงค์
(1) เพื่อศึ กษาแนวคิดทฤษฎี เกี่ ยวกับข้อกฎหมายที่ เกี่ ยวกับปั ญหากฎหมายในการดาเนิ นคดี อาญาของ
พนักงานอัยการ ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
(2) เพื่อศึกษามาตรการทางกฎหมายที่เกี่ยวกับปั ญหากฎหมายในการดาเนินคดีอาญาของพนักงานอัยการ
ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
(3) เพื่อศึ กษาและวิเคราะห์ปัญหากฎหมายของประเทศไทยเปรี ยบเที ยบกับกฎหมายต่างประเทศใน
การดาเนินคดีอาญาของพนักงานอัยการ ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
(4) เพื่อศึกษาหาแนวทางแก้ไขปั ญหากฎหมายในการดาเนินคดีอาญาของพนักงานอัยการ ตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา

3. หลักกฎหมายและบทบัญญัติกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้ องกับการดาเนินคดีอาญาของพนักงานอัยการ
ตามประมวลกฎหมายวิธีพจิ ารณาความอาญา
3.1 รู ปแบบของการดาเนินคดีอาญา
1. การดาเนิ นคดีอาญาโดยผูเ้ สี ยหาย (Private Prosecution) เป็ นการดาเนิ นคดีอาญาดั้งเดิม ในยุคซึ่ง
ยังไม่มีการแบ่งแยกคดีแพ่งและคดีอาญาออกจากกัน1 กล่าวคือ การระงับข้อพิพาทมิได้แยกออกเป็ นแพ่งหรื ออาญา
และดาเนินการโดยเอกชนด้วยกันเอง ซึ่งมีลกั ษณะเป็ นการแก้แค้นระหว่างบุคคล กลุ่ม หรื อเผ่าพันธุ์2
2. การดาเนิ นคดี อาญาโดยประชาชน (Popular Prosecution) เป็ นการดาเนิ นคดี ที่ใช้อยู่ในประทศ
อังกฤษ มีหลักการว่า “พลเมืองทุกคนมีหน้าที่ตามกฎหมายที่จะต้องช่วยกันธารงรักษากฎหมายและระเบียบของ
บ้านเมือง” กล่าวคือ ประชาชนทุกคนเป็ นหน่วยหนึ่งของรัฐ ถ้ามีการกระทาผิดอาญาเกิดขึ้น ทุกคนจะมีส่วนได้เสีย
เกี่ยวข้องอยูด่ ว้ ย
3. การดาเนิ นคดี อาญาโดยรั ฐ (Public Prosecution) เป็ นหลักการดาเนิ นคดี อาญาที่ เกิ ด ขึ้ น ใหม่ 3
โดยยึด หลักในการรั กษาความสงบเรี ย บร้ อ ยของสัง คมและประชาชนเป็ นหลัก โดยมอบอ านาจการรั ก ษา
ความสงบเรี ยบร้อยให้เป็ นหน้าที่ของรัฐ ไม่ใช่ของเอกชนผูเ้ สี ยหายแต่ละคนหรื อประชาชนทัว่ ไป4
3.2 หลักกฎหมายว่ าด้ วยการใช้ ดุลพินิจของพนักงานอัยการในสหพันธ์ สาธารณรัฐเยอรมนี
1. การใช้ดุลพินิจสั่งไม่ฟ้องคดี อาญา ตามมาตรา 153 - 154อี แห่ งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญาเยอรมัน การสั่ง ไม่ ฟ้ อ งเป็ นไปตามหลัก กฎหมาย โดยบัญ ญัติ ไว้โ ดยชัดเจนว่ากรณี เช่ นใดบ้างที่
พนักงานอัยการอาจมีคาสัง่ ไม่ฟ้องได้5
1

2
3

4

5
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2. การใช้ดุลพินิจสั่งถอนฟ้ องคดี อาญา ตามมาตรา 156 แห่ งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
เยอรมัน การสั่งถอนฟ้ องเป็ นหลักกฎหมาย โดยวางหลักห้ามมิให้ถอนฟ้ องหากพนักงานอัยการได้ยื่นฟ้ องแล้ว
แต่การถอนฟ้องจะสามารถทาได้หากเข้าตามหลักข้อยกเว้น ตามมาตรา 153 ซี และ 153 ดี (2) ซึ่ งบัญญัติไว้โดย
ชัดเจนว่ากรณี เช่นใดบ้างที่พนักงานอัยการอาจมีคาสัง่ ถอนฟ้องได้
3. การใช้ดุลพินิจสั่งไม่ปล่อยตัวผูต้ อ้ งหาชัว่ คราวคดี อาญา ตามมาตรา 127-128 พนักงานอัยการ
ไม่ใช่ผทู ้ ี่มีอานาจในการใช้ดุลพินิจ แต่อานาจเป็ นของผูพ้ ิพากษา การอุทธรณ์ต่อคาสัง่ ไม่ให้ปล่อยตัวชัว่ คราวนั้น
ทาได้ยากมาก6
3.3 หลักกฎหมายว่ าด้ วยการใช้ ดุลพินิจของพนักงานอัยการในสาธารณรัฐฝรั่งเศส
1. การใช้ดุ ล พิ นิ จ สั่ ง ไม่ ฟ้ อ งคดี อ าญา ตามประมวลกฎหมายวิ ธี พิ จ ารณาความอาญาฝรั่ ง เศส
พนักงานอัยการสามารถใช้ดุลพินิจในการสัง่ ไม่ฟ้องได้อย่างกว้างขวาง
2. การใช้ดุลพินิจสั่งถอนฟ้องคดีอาญา ตามมาตรา 6 แห่ งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
ฝรั่งเศส หากพนักงานอัยการได้ใช้ดุลพินิจสัง่ ฟ้องไปแล้ว ภายหลังจะขอถอนฟ้องไม่ได้7
3. การใช้ดุลพินิจสั่งไม่ปล่อยตัวผูต้ อ้ งหาชั่วคราวคดี อาญา ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
อาญาฝรั่งเศส โดยหลักแล้วไม่ให้ควบคุมตัวผูต้ อ้ งหาไว้ระหว่างการสอบสวนพิจารณาคดีอาญา ให้อานาจควบคุม
ผูต้ อ้ งหาได้เฉพาะคดี ที่เป็ น Crime หรื อ Delit โดยคดี ความเป็ น Delit ผูพ้ ิพากษาศาลไต่สวนจะต้องปล่ อ ยตัว
ผูต้ อ้ งหา เมื่ อพ้น 5 วัน นับแต่ผูต้ อ้ งหามาพบผูพ้ ิพากษาไต่สวนครั้ งแรก ซึ่ งมี หลักเกณฑ์ที่จะต้องพิจารณาใน
การปล่อยตัวชัว่ คราว
3.4 หลักกฎหมายว่ าด้ วยการใช้ ดุลพินิจของพนักงานอัยการในประเทศญี่ปุ่น
1. การใช้ดุลพินิจสั่งไม่ฟ้องคดีอาญา ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาญี่ปุ่น พนักงาน
อัยการสามารถใช้ดุลพินิจในการสัง่ ไม่ฟ้องได้อย่างกว้างขวาง
2. การใช้ดุลพินิจสั่งถอนฟ้ องคดี อาญา ตามมาตรา 257 แห่ งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
อาญาญี่ปุ่น พนักงานอัยการสามารถใช้ดุลพินิจถอนฟ้องได้ แต่จะต้องขอถอนฟ้อง ก่อนมีคาพิพากษาของศาลชั้นต้น
3. การใช้ดุลพินิจสั่งไม่ปล่อยตัวผูต้ อ้ งหาชัว่ คราวคดีอาญา ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
อาญาญี่ปุ่น ผูต้ อ้ งหาคดีอาญาไม่มีสิทธิ ขอประกันตัวชั้นก่อนฟ้อง ผูต้ อ้ งหามีสิทธิ ที่จะขอให้ปล่อยชัว่ คราวได้เมื่อ
อัยการได้ฟ้องคดี ต่อศาลแล้ว ทั้งนี้ ผูต้ อ้ งหามีสิทธิ ต่าง ๆ เกี่ ยวกับการอุทธรณ์คาสั่งในชั้นก่อนฟ้ อง เพื่อป้ องกัน
การใช้ดุลพินิจโดยไม่ชอบทั้งในชั้นอัยการและชั้นตารวจ
3.5 หลักกฎหมายว่ าด้ วยการใช้ ดุลพินิจของพนักงานอัยการในประเทศไทย
1. การใช้ดุลพินิจสัง่ ไม่ฟ้องคดีอาญา ตามมาตรา 143 แห่ งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
เมื่ อพนักงานอัยการได้รับความเห็ นและสานวนจากพนักงานสอบสวน ให้พนักงานอัยการปฏิ บัติดังต่อไปนี้
(1) ในกรณี ที่พนักงานอัยการมีความเห็นควรสั่งไม่ฟ้องให้ออกคาสั่งไม่ฟ้อง แต่ถา้ ไม่เห็นชอบด้วย ก็ให้สั่งฟ้ อง
และแจ้งให้พนักงานสอบสวนส่ งผูต้ อ้ งหามาเพื่อฟ้องต่อไป (2) ในกรณี มีความเห็นควรสั่งฟ้อง ให้ออกคาสั่งฟ้อง

6

7

อรวรรณ ไทยวาณิ ช. (2539). การปล่อยตัวชั่วคราว. คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. อัยการนิเทศ เล่ม 2 พ.ศ. 2479.
หน้า 48-49
โกเมน ภัทรภิรมย์, ชีวิตและผลงาน ดร.โกเมน ภัทรภิรมย์ “60 ปี ดร.โกเมน ภัทรภิรมย์”, กรุ งเทพมหานคร : ศรี สมบุติการพิมพ์,
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และฟ้องผูต้ อ้ งหาต่อศาลถ้าไม่เห็นชอบด้วย ก็ให้สั่งไม่ฟ้อง พนักงานอัยการจึงมีอานาจในการใช้ดุลพินิจในการที่
จะสัง่ ฟ้องหรื อสัง่ ไม่ฟ้องคดีอาญา
2. การใช้ดุลพินิจสัง่ ถอนฟ้องคดีอาญา ตามมาตรา 35 แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
บัญญัติไว้ว่า “คาร้ องขอถอนฟ้ องคดี อาญาจะยื่นเวลาใดก่ อนมีคาพิพากษาของศาลชั้นต้นก็ได้ ศาลจะมี คาสั่ง
อนุญาตหรื อมิอนุญาตให้ถอนก็ได้ แล้วแต่ศาลจะเห็นสมควรประการใด ถ้าคาร้องนั้นได้ยนื่ ในภายหลัง เมื่อจาเลย
ให้การแก้คดีแล้ว ให้ถามจาเลยว่าจะคัดค้านหรื อไม่ แล้วให้ศาลจดคาแถลงของจาเลยไว้ ในกรณี ที่จาเลยคัดค้าน
การถอนฟ้องให้ศาลยกคาร้องขอถอนฟ้องนั้นเสี ย
คดี ความผิดต่อส่ วนตัวนั้น จะถอนฟ้ องหรื อยอมความในเวลาใดก่อนคดีถึงที่สุดก็ได้ แต่ถา้ จาเลย
คัดค้าน ให้ศาลยกคาร้องขอถอนฟ้องนั้นเสี ย” ดังนั้นพนักงานอัยการจึงมีอานาจในการใช้ดุลพินิจในการสั่งถอน
ฟ้องคดีอาญาเวลาใดก็ได้ก่อนศาลชั้นต้นมีคาพิพากษา เว้นแต่คดีความผิดต่อส่วนตัวจะถอนฟ้องหรื อยอมความใน
เวลาใดก่อนคดีถึงที่สุด
3. การใช้ดุ ล พิ นิ จ สั่ง ไม่ ป ล่ อ ยตัว ผูต้ ้อ งหาชั่ว คราวคดี อ าญา ตามมาตรา 108/1 วรรคสองแห่ ง
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาบัญญัติว่า “คาสั่งไม่ให้ปล่อยชัว่ คราวของพนักงานอัยการต้องแสดง
เหตุผล และต้องแจ้งเหตุดงั กล่าวให้ผูต้ อ้ งหาหรื อจาเลยและผูย้ ื่นคาร้องขอให้ปล่อยชัว่ คราวทราบเป็ นหนังสื อ
โดยเร็ ว” ทั้งนี้ มาตรา 108/1 ไม่ได้ให้สิทธิ ในการอุทธรณ์ คาสั่งไม่ปล่อยตัวผูต้ อ้ งหาชั่วคราวจากดุ ลพินิจของ
พนักงานอัยการ

4. วิเคราะห์ ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการดาเนิ นคดี อาญาของพนั กงานอัยการตามประมวล
กฎหมายวิธีพจิ ารณาความอาญา
4.1 วิเคราะห์ ปัญหาเกีย่ วกับการใช้ ดุลพินิจสั่งไม่ ฟ้องคดีอาญาของพนักงานอัยการ
การใช้ดุลพินิจในการสั่งฟ้องหรื อสั่งไม่ฟ้องคดีอาญาของพนักงานอัยการ ตามมาตรา 143 เป็ นมาตราที่
ให้อานาจพนักงานอัยการในการใช้ดุลพินิจในการสั่งฟ้องหรื อสั่งไม่ฟ้องคดีอาญา โดยหลักกฎหมายมาตรา 143
มิได้วางหลักเกณฑ์ของขอบอานาจในการใช้ดุลพินิจดังกล่าวว่าสามารถใช้ได้มากน้อยเพียงใด หรื อเป็ นไปตาม
หลักเกณฑ์ใด แม้วา่ การใช้ดุลพินิจนั้นจะเป็ นสิ่ งที่มีลกั ษณะขึ้นอยูก่ บั ผูใ้ ช้ หากเลือกใช้ดุลพินิจไม่ถูกต้อง ดุลพินิจ
นั้นก็จะก่อให้เกิดความไม่เป็ นธรรม และยังก่อให้เกิดผลเสี ยหายต่อการดาเนินกระบวนพิจารณา เมื่อมีการเปิ ดช่อง
ของกฎหมายให้พนักงานอัยการสามารถใช้ดุลพินิจในการสั่งฟ้ องคดี ได้แล้ว ก็จาเป็ นที่ จะต้องมีการตรวจสอบ
ควบคุมให้การใช้ดุลพินิจเป็ นไปในขอบเขตที่เหมาะสมไม่เป็ นไปตามอาเภอใจด้วย
หากพนักงานอัยการเห็นว่าการฟ้องคดีอาญาจะไม่เป็ นประโยชน์ต่อสาธารณชน หรื อจะมีผลกระทบต่อ
ความปลอดภัยหรื อความมัน่ คงของชาติ หรื อต่อผลประโยชน์อนั สาคัญของประเทศ ให้เสนอต่ออัยการสูงสุด และ
อัยการสู งสุ ดมี อานาจสั่งไม่ฟ้ องได้ ทั้งนี้ ตามระเบี ยบสานักงานอัย การสู งสุ ด ว่าด้ว ยการด าเนิ นคดี อ าญาของ
พนักงานอัยการ พ.ศ.2563 ข้อ 40 ข้อ 41 ข้อ 42 ข้อ 46 ข้อ 47 ข้อ 48 ข้อ 49 ข้อ 81 ข้อ 82 ข้อ 83 ข้อ 84 ข้อ 85 ข้อ
86 ข้อ 87 ประกอบกับระเบียบสานักงานอัยการสูงสุดว่าด้วยการสัง่ คดีอาญาที่จะไม่เป็ นประโยชน์แก่สาธารณชน
หรื อจะมีผลกระทบต่อความปลอดภัยหรื อความมัน่ คงของชาติ หรื อต่อผลประโยชน์อนั สาคัญของประเทศ พ.ศ.
2554 ข้อ 5 ข้อ 6 ข้อ 7 ข้อ 8 ข้อ 9 ข้อ 10 ข้อ 11 กาหนดไว้อนั เป็ นแนวปฏิบตั ิ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
ซึ่งมีขอ้ ที่เกี่ยวข้องการสัง่ ไม่ฟ้องคดีอาญาและการถอนฟ้องอันมีผลทาให้คดีอาญาระงับ เป็ นการวางระเบียบไว้ให้

433

การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรี ปทุม ออนไลน์ ครั้งที่ 16 ประจาปี 2564 วันที่ 28 ตุลาคม 2564

พนักงานอัยการใช้อานาจหรื อกระทาหน้าที่ หรื อเป็ นการวางระเบียบให้พนักงานอัยการปฏิบตั ิการดาเนินคดีอาญา
อย่างมีแนวทาง
4.2 วิเคราะห์ ปัญหาเกีย่ วกับการใช้ ดุลพินิจสั่งถอนฟ้ องคดีอาญาของพนักงานอัยการ
การที่พนักงานอัยการสัง่ ฟ้องคดีอาญาต่อศาล แสดงว่าพนักงานอัยการได้พิจารณาแล้วว่าการกระทาที่ได้
ฟ้องผูต้ อ้ งหาต่อศาลนั้นเป็ นการกระทาที่ครบองค์ประกอบความผิด โดยมีพยานหลักฐานเพียงพอและมีเหตุอนั
ควรที่ จะฟ้ องผูต้ อ้ งหาดังกล่าวเป็ นคดี หากระหว่างที่ ศาลพิจารณาคดี มีขอ้ เท็จจริ งอื่นใดที่ เปลี่ ยนแปลงไปจาก
ขณะที่ ฟ้อง พนักงานอัยการอาจยื่นคาร้องขอถอนฟ้ องได้เมื่ อมีเหตุอนั ควร ตามมาตรา 35 แต่ขอ้ กฎหมายมิ ได้
กาหนดไว้วา่ กรณี ใดบ้างที่พนักงานอัยการสามารถขอถอนฟ้องได้ มีผลให้ปัจจุบนั นั้นเมื่อมีกรณี ที่พนักงานอัยการ
จะขอถอนฟ้องจึงเป็ นไปตามดุลพินิจของพนักงานอัยการเจ้าของคดีซ่ ึงเป็ นผูม้ ีอานาจในการที่จะพิจารณา
ในการยื่นคาร้องขอถอนฟ้องของพนักงานอัยการนั้นมีผลให้เป็ นการตัดสิ ทธิ โจทก์ที่ถอนฟ้ องคดีโดย
เด็ดขาด ซึ่ งจะนาคดี ที่ได้ถอนฟ้ องมาฟ้ องอีกไม่ได้ อันเป็ นไปตามผลของหลักกฎหมายมาตรา 36 นั้น มีเกณฑ์
พิจารณาดังต่อไปนี้ (1) ถ้ามิใช่เป็ นการถอนฟ้องในคดีความผิดต่อส่ วนตัว การถอนฟ้องของพนักงานอัยการย่อม
ไม่ตดั สิ ทธิ ผูเ้ สี ยหายที่ จะยื่นฟ้ องคดี น้ นั ใหม่ (2) พนักงานอัยการถอนฟ้ องคดี ความผิดต่อส่ วนตัว โดยไม่ได้รับ
ความยินยอมเป็ นหนังสื อจากผูเ้ สี ยหาย ผูเ้ สี ยหายยื่ นฟ้องคดีน้ นั ใหม่ได้ และ (3) ผูเ้ สี ยหายได้ยื่นฟ้องแล้วได้ถอน
ฟ้องไปแล้ว พนักงานอัยการยื่นฟ้องคดีน้ นั ใหม่ได้เฉพาะกรณี ความผิดต่อแผ่นดิน8 หากเป็ นกรณี นอกเหนือจากที่
กล่าวมาสามข้อข้างต้นจะมีผลทาให้สิทธิ นาคดีอาญามาฟ้ องระงับอีกด้วย แม้วา่ จะมีการกาหนดกฎเกณฑ์ไว้เป็ น
แนวทางในการถอนฟ้องไว้ในระเบียบสานักงานอัยการสูงสุดว่าด้วยการดาเนินคดีอาญาของพนักงานอัยการ พ.ศ.
2563 ข้อ 132 ประกอบกับ ระเบี ย บส านัก งานอัย การสู ง สุ ด ว่า ด้ว ยการสั่ง คดี อ าญาที่ จะไม่ เ ป็ นประโยชน์แก่
สาธารณะ หรื อจะมีผลกระทบต่อความปลอดภัยหรื อความมัน่ คงของชาติ หรื อต่อผลประโยชน์อนั สาคัญของ
ประเทศ พ.ศ.2554 ข้อ 5 ข้อ 6 ข้อ 7 ข้อ 8 ข้อ 9 ข้อ 10 ข้อ 11 ก็ตาม แต่ก็มิได้มีความชัดเจนหรื อจาต้องปฏิบตั ิตาม
อย่างเคร่ งครัด ในทานองเดียวกันกับการสัง่ ไม่ฟ้องคดีอาญา
4.3 วิเคราะห์ ปัญหาเกีย่ วกับการใช้ ดุลพินิจสั่งไม่ ปล่ อยตัวผู้ต้องหาชั่วคราวของพนักงานอัยการ
พนักงานอัยการเป็ นผูท้ ี่ใช้ดุลพินิจในการสั่งให้หรื อไม่ให้ปล่อยตัวผูต้ อ้ งหาชัว่ คราว ตามมาตรา 108/1
แม้วา่ จะมีระเบียบสานักงานอัยการสู งสุ ดว่าด้วยการดาเนิ นคดีอาญาของพนักงานอัยการ พ.ศ.2563 ข้อ 50 ข้อ 51
ข้อ 52 กาหนดให้การพิจารณาคาร้องขอปล่อยชัว่ คราวผูต้ อ้ งหา หัวหน้าพนักงานอัยการเป็ นผูส้ ั่งอนุญาตหรื อไม่
อนุญาตให้ปล่อยชัว่ คราว โดยจะต้องบันทึกเหตุผล ในการสัง่ ไว้ให้ชดั เจน ในกรณี สงั่ ไม่อนุญาตให้ปล่อยชัว่ คราว
พนักงานอัยการต้องแจ้งผลการพิจารณา พร้อมด้วยเหตุผล ให้ผตู ้ อ้ งหาและผูย้ ื่นคาร้องขอให้ปล่อยชัว่ คราวทราบ
แม้วา่ คาสั่งไม่อนุญาตให้ปล่อยชัว่ คราวจะไม่ตดั สิ ทธิ ในการยื่นคาร้องขอให้ปล่อยชัว่ คราวใหม่ แสดงให้เห็นว่า
ผูต้ อ้ งหาไม่อาจยืน่ อุทธรณ์คาสัง่ ไม่ให้ปล่อยตัวดังกล่าวได้
อีกทั้งระหว่างที่ผตู ้ อ้ งหาไม่ได้รับการปล่อยตัวชัว่ คราวยังคงต้องอยูภ่ ายใต้อานาจของรัฐจึงเท่ากับเป็ น
การลงโทษล่วงหน้า ก่ อ นที่ จะพิ สูจน์ ว่าผูน้ ้ ันเป็ นผูท้ ี่ กระทาความผิดจริ งตามข้อกล่ า วหา และทาให้ไม่ไ ด้รั บ
หลักประกันที่ จะเป็ นสาหรับการต่อสู ้คดี เพื่อพิสูจน์ความบริ สุทธิ์ ของตน เป็ นอันขัดกับหลักแนวคิดเรื่ องสิ ทธิ
มนุษยชน และขัดกับรัฐธรรมนูญ แห่ งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 มาตรา 29 วรรคสอง ทาให้กระทบกระเทือน

8

ธานิศ เกศวพิทกั ษ์. (2561). คาอธิบายประมวลกฎหมายวิธีพจิ ารณาความอาญา ภาค 1-2 (มาตรา 1-156). กรุ งเทพฯ: วิญญูชน.
หน้า 620 - 623.
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ถึงสิ ทธิของผูท้ ี่ตกเป็ นผูต้ อ้ งหาโดยตรง อีกทั้งยังกระทบกระเทือนต่อความสงบเรี ยบร้อยของรัฐ จึงเป็ นการอันขัด
กับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับปั จจุบนั

5. สรุ ป
การใช้อ านาจในการใช้ดุล พิ นิ จของพนัก งานอัย การในการด าเนิ นคดี อ าญาในขั้น ตอนต่า ง ๆ ของ
กระบวนการยุติธรรมทางอาญาตามที่กฎหมายได้ให้อานาจไว้น้ นั เป็ นการกระทาแทนรัฐ เพื่อรักษาความมัน่ คง
ของรัฐและความสงบเรี ยบร้อยของส่วนรวมประเทศไทยยังประสบปั ญหาเกี่ยวการใช้ดุลพินิจของพนักงานอัยการ
เนื่ องจากกฎหมายได้เปิ ดช่องให้พนักงานอัยการสามารถใช้ดุลพินิจอย่างกว้าง โดยมิได้ระบุกฎเกณฑ์ หรื อกรณี ที่
ชัดแจ้งเกี่ยวกับการใช้ดุลพินิจในขั้นตอนบางขั้นตอนที่พนักงานอัยการอาจใช้ดุลพินิจดังกล่าวได้
1. กรณี ที่บทบัญญัติแห่ งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ได้ให้อานาจในการใช้ดุลพินิจใน
การสั่งฟ้ องหรื อสั่งไม่ฟ้องคดี อาญาแก่ พนักงานอัยการ แต่ไม่ได้บัญญัติหลักเกณฑ์การสั่งไม่ฟ้องคดี ไว้ หาก
พนักงานอัยการใช้ดุลพินิ จในการสั่งไม่ฟ้องโดยไม่ชอบ อาจส่ งผลกระทบกระเทื อนต่อสิ ทธิ และเสรี ภาพของ
ประชาชน และกระทบกระเทือนต่อความยุติธรรม
2.กรณี ที่บทบัญญัติแห่ งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ได้ให้อานาจในการใช้ดุลพินิจใน
การสั่งถอนฟ้องคดีอาญาแก่พนักงานอัยการ แต่ไม่ได้บญั ญัติหลักเกณฑ์การสั่งถอนคดีไว้ หากพนักงานอัยการใช้
ดุ ลพินิจในการสั่งถอนฟ้ องโดยไม่ชอบ อาจส่ งผลกระทบกระเทื อนต่อสิ ทธิ และเสรี ภาพของประชาชน และ
กระทบกระเทือนต่อความยุติธรรม
3.กรณี ที่บทบัญญัติแห่ งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ได้ให้อานาจในการใช้ดุลพินิจใน
การสัง่ ให้หรื อไม่ให้ปล่อยตัวผูต้ อ้ งหาชัว่ คราวชั้นก่อนฟ้องแก่พนักงานอัยการ แต่ไม่ได้บญั ญัติหลักการอุทธรณ์ไว้
เช่ น เดี ย วกับ ในชั้น ศาล หากพนั ก งานอัย การใช้ดุ ล พิ นิ จ ในการสั่ ง ไม่ ใ ห้ ป ล่ อ ยตัว โดยไม่ ช อบ อาจส่ ง ผล
กระทบกระเทือนต่อสิ ทธิและเสรี ภาพของประชาชน และกระทบกระเทือนต่อความยุติธรรม

6. ข้ อเสนอแนะ
จากการศึกษาครั้งนี้เกี่ยวกับปั ญหาในการฟ้องคดีอาญาของพนักงานอัยการดังกล่าวมาแล้วนั้น เริ่ มตั้งแต่
กระบวนการสั่งคดี กล่าวคื อกรณี ที่พนักงานอัยการใชดุลพินิจสั่งไม่ฟ้องคดี อาญา การใช้ดุลพินิจสั่งถอนฟ้ อง
คดีอาญา รวมถึงการใช้ดุลพินิจไม่อนุญาตให้ปล่อยตัวผูต้ อ้ งหาชัว่ คราว ตามหลักกฎหมายมาตราต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ในเรื่ องดัง กล่ า วนั้น เป็ นการใช้อ านาจของพนั ก งานอัย การเพื่ อ ปฏิ บัติ ต ามบทบาทและหน้ า ที่ เ พื่ อ บรรลุ
วัตถุประสงค์ขององค์กรและวิชาชี พของตน เพื่อเป็ นการรักษาผลประโยชน์ของรัฐ อันเป็ นผลประโยชน์ของ
ส่ วนรวม หากพนักงานอัยการใช้ดุลพินิจในการสั่งคดี อาญาอย่างมีหลักเกณฑ์ มีความเป็ นธรรม โปร่ งใส และ
ตรวจสอบได้ ก็จะเป็ นการคุม้ ครองสิ ทธิ เสรี ภาพของประชาชน ไม่กระทบถึ งสิ ทธิ และเสรภาพอันตลิดจนถึง
ความสงบเรี ยบร้อยของส่วนรวมและดารงไว้ซ่ ึงความยุติธรรม
เพื่อเป็ นการแก้ไขปั ญหาดังกล่าวให้ลุล่วง จึงมีขอ้ เสนอแนะดังต่อไปนี้
1. เห็นสมควรนาหลักกฎหมายในระบบการดาเนิ นคดีตามกฎหมาย เช่น สหพันสาธารณรัฐเยอรมนี มา
เป็ นแนวทางในการแก้ไขเพิ่มเติมกับประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 143 และบัญญัติเพิ่มเติม
มาตรา 143/1 มาตรา 143/2 มาตรา 143/3 มาตรา 143/4 มาตรา 143/5 มาตรา 143/6 และมาตรา 143/7 เพื่อเป็ น
การวางหลักเกณฑ์ในการสั่งไม่ฟ้อง โดยการนาระเบียบสานักงานอัยการสู งสุ ดว่าด้วยการสั่งคดีอาญาที่จะไม่เป็ น
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ประโยชน์แก่สาธารณะ หรื อจะมีผลกระทบต่อความปลอดภัยหรื อความมัน่ คงของชาติ หรื อต่อผลประโยชน์อนั
สาคัญของประเทศ พ.ศ. 2554 ที่ มีการกาหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบตั ิในการใช้ดุลพินิจสั่งไม่ฟ้องไว้ ใน ข้อ 5
ถึงข้อ 11 ประกอบกับนาแนวทางของระเบียบสานักงานอัยการสูงสุดว่าด้วยการสัง่ คดีอาญาที่จะไม่เป็ นประโยชน์
แก่สาธารณชน หรื อจะมีผลกระทบต่อความปลอดภัยหรื อความมัน่ คงของชาติ หรื อต่อผลประโยชน์อนั สาคัญของ
ประเทศ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 มาบัญญัติเพิ่มเติมไว้ในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
2. เห็ นควรนาข้อพิจารณาของการสั่งไม่ฟ้องมาบังคับใช้โดยอนุโลม เช่นเดี ยวกับสหพันธ์สาธารณรัฐ
เยอรมนี โดยการแก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 35 แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
3. เห็นควรนาหลักกฎหมายญี่ปุ่นมาเป็ นแนวทางในการปรับแก้ไขหลักกฎหมายในประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญา มาตรา 108/1 โดยให้ผตู ้ อ้ งหามีสิทธิอุทธรณ์คาสัง่ ไม่ปล่อยชัว่ คราวในชั้นก่อนฟ้องได้
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บทคัดย่อ
บทความนี้ มี ว ตั ถุ ป ระสงค์เ พื่ อ ศึ ก ษาปั ญ หาเกี่ ย วกับ การรวบรวมพยานหลัก ฐานอิ เ ล็ก ทรอนิ ก ส์ ใน
คดีอาญาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ตลอดจนศึกษาแนวคิด หลักการ และบทบัญญัติกฎหมาย
ของต่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับปั ญหาดังกล่าว เพื่อนามาวิเคราะห์และเสนอแนวทางในการแก้ไขปรับปรุ งกฎหมาย
เกี่ยวกับการรวบรวมพยานหลักฐานอิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทย
ผลการศึ กษาพบว่า การแสวงหาพยานหลักฐานอิ เล็กทรอนิ กส์ ในคดี อาญาของพนักงานสอบสวนมี
ความสาคัญเป็ นอย่างมาก โดยพยานหลักฐานอิเล็กทรอนิ กส์มีลกั ษณะเฉพาะแตกต่างจากพยานหลักฐานทัว่ ไป
อาทิ พยานบุ คคล พยานเอกสาร พยานวัตถุ และอาจเป็ นข้อมูลส่ วนบุ คคลที่ ได้รับการคุ ม้ ครองตามกฎหมาย
รัฐธรรมนูญ หากแต่บทบัญญัติกฎหมายเกี่ยวกับการรวบรวมพยานหลักฐานอิเล็กทรอนิกส์ในคดีอาญาทัว่ ไปตาม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญากลับมีเพียงบทบัญญัติกาหนดอานาจและขอบเขตการใช้อานาจของ
พนักงานสอบสวนเป็ นการทัว่ ไป แม้จะมีกฎหมายพิเศษฉบับอื่นที่กาหนดอานาจในการรวบรวมพยานหลักฐาน
อิเล็กทรอนิกส์ของเจ้าพนักงานตามกฎหมายพิเศษอื่นแล้ว แต่ก็ยงั ไม่ครอบคลุมและมีประสิ ทธิ ภาพมากพอ ทั้งยัง
ขาดมาตรการเกี่ ย วกับ การตรวจสอบความถู ก ต้อ งแท้จ ริ ง ของพยานหลัก ฐานที่ ไ ด้ม าและแนวทางขั้น ตอน
การปฏิ บัติ ง านในการรวบรวมพยานหลัก ฐานอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ซึ่ งอาจส่ ง ผลให้ ก ารด าเนิ น การรวบรวม
พยานหลักฐานไม่เป็ นไปตามมาตรฐานและส่งผลต่อความน่าเชื่อถือของพยานหลักฐานอิเล็กทรอนิกส์ในคดี
ดังนั้น ประเทศไทยจึงควรมีการกาหนดบทบัญญัติเกี่ยวกับการรวบรวมพยานหลักฐานอิเล็กทรอนิกส์ใน
ประมวลกฎหมายวิ ธี พิ จ ารณาความอาญาไว้โ ดยเฉพาะและก าหนดแนวทางขั้น ตอนในการเก็ บ รวบรวม
พยานหลักฐานอิเล็กทรอนิ กส์ของพนักงานสอบสวนให้ชดั เจน เพื่อให้การรวบรวมพยานหลักฐานอิเล็กทรอนิ กส์
และการค้นหาความจริ งในกระบวนยุติธรรมทางอาญาเป็ นไปอย่างเหมาะสม
คาสาคัญ: พยานหลักฐานอิเล็กทรอนิกส์, การรวบรวมพยานหลักฐาน, อานาจหน้าที่ของพนักงานสอบสวน,
กระบวนการยุติธรรมทางอาญา
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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. บทนา
การเปลี่ยนแปลงทางสังคมมาสู่ ยคุ เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology) เป็ นการเปลี่ยนแปลง
ครั้งสาคัญที่มีผลต่อวิถีชีวติ และวัฒนธรรมของมนุษย์ซ่ ึงส่งผลต่อระบบการสื่ อสารของมนุษย์ที่เคยพึ่งพาภาษาและ
ตัวหนังสื อเป็ นหลักมาเป็ นการสื่ อสารด้วยภาษาอิเล็กทรอนิ กส์ ที่มีประสิ ทธิ ภาพกว้างขวางไร้ขอบเขต (พรเพชร
วิชิตชลชัย, 2542, หน้า 87) ความก้าวหน้าทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีมีการพัฒนาอย่างรวดเร็ วจนทาให้
เกิ ดการคิ ดค้นนวัตกรรมหรื อเทคโนโลยีเพิ่ มมากขึ้ น ประเทศไทยก็มีการเปลี่ ยนแปลงเข้า สู่ ยุคที่ เทคโนโลยี
สารสนเทศเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจาวันของประชากรในประเทศ หากแม้เทคโนโลยี อุปกรณ์ อิเล็กทรอนิกส์
หรื อเครื อข่ายออนไลน์จะเป็ นสิ่ งที่สร้างประโยชน์ให้แก่คนในสังคม แต่ในขณะเดียวกันก็อาจกลายเป็ นเครื่ องมือ
ที่ ใ ช้ใ นการกระท าความผิ ด หรื อ อุ ป กรณ์ จัด เก็ บ ข้อ มู ล เกี่ ย วข้อ งกับ การกระท าความผิ ด หรื อ เป็ นวัต ถุ แ ห่ ง
การกระทาความผิดได้ (สมคิด สายเจริ ญ, 2560, หน้า 2) กระบวนยุติธรรมทางของประเทศไทยได้มีการปรับปรุ ง
กฎหมายในส่ วนที่ เกี่ ยวข้องกับการรวบรวมพยานหลักฐานอิเล็กทรอนิ กส์ต้ งั แต่ปี พ.ศ. 2544 ด้วยการบังคับใช้
พระราชบัญญัติวา่ ด้วยธุรกรรมอิเล็กทรอนิ กส์ พ.ศ. 2544 ซึ่ งในฉบับแก้ไขได้กาหนดห้ามมิให้ปฏิเสธการรับฟั ง
ข้อมูลอิเล็กทรอนิ กส์เป็ นพยานหลักฐานในกระบวนการพิจารณาตามกฎหมายทั้งในคดีแพ่ง คดี อาญา หรื อคดี
อื่ น ใด เพี ย งเพราะเหตุ ว่า เป็ นข้อ มู ล อิ เ ล็ก ทรอนิ ก ส์ บทบัญ ญัติ ดัง กล่ า วทาให้พ นักงานสอบสวนมี อ านาจใน
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การรวบรวมและแสวงหาพยานหลักฐานอิเล็กทรอนิกส์เข้าสู่ สานวนการสอบสวนที่จะนามาใช้กล่าวหาและฟ้อง
ผูก้ ระทาความผิดต่อศาลยุติธรรม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาได้บญั ญัติเกี่ยวกับการรวบรวมพยานหลักฐานไว้ในลักษณะ 2
การสอบสวน หมวด 1 การสอบสวนสามัญ (พิสิฏฐ์ สี กากี, 2561, หน้า 184) โดยมาตรา 131 กาหนดให้การรวบรวม
พยานหลักฐานเพื่อพิสูจน์วา่ จาเลยมีความผิดหรื อบริ สุทธิ์ เป็ นอานาจหน้าที่ของพนักงานสอบสวนที่จะดาเนินการ
ตามที่ เห็ นสมควร ทั้งยังมีการกาหนดเกี่ ยวกับการรวบรวมพยานหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ ไว้ในมาตรา 131/1
รวมถึงมีการกาหนดอานาจที่พนักงานสอบสวนสามารถกระทาได้ เช่น อานาจในการค้น อานาจในการยึด อานาจ
ในการจับกุม เป็ นต้น ซึ่ งเป็ นเพียงบทบัญญัติทวั่ ไปและไม่ได้มีบทบัญญัติเป็ นการเฉพาะสาหรับพยานหลักฐาน
อิ เ ล็กทรอนิ กส์ และแม้จ ะมี การบัญ ญัติ ใ ห้อ านาจพนักงานเจ้าหน้าที่ ข องรั ฐ ในการรวบรวมพยานหลักฐาน
อิเล็กทรอนิกส์ไว้ในกฎหมายพิเศษหลายฉบับ เช่น พระราชบัญญัติวา่ ด้วยการกระทาความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
พ.ศ. 2550 พระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. 2547 หรื อพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้า
มนุษย์ พ.ศ. 2551 เป็ นต้น แต่ก็เป็ นอานาจที่กาหนดเพื่อให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติดงั กล่าวใช้และ
ต้องเป็ นไปตามเจตนารมณ์ที่กฎหมายฉบับนั้นมุ่งคุม้ ครองเป็ นกรณี เฉพาะเท่านั้น ทาให้ความผิดในคดีอาญาทัว่ ไป
ไม่อาจใช้อานาจที่กาหนดไว้ในพระราชบัญญัติเหล่านั้นได้
ในปั จจุบนั แนวโน้มการกระทาความผิดที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี ทั้งคดีอาชญากรรมคอมพิวเตอร์และ
คดีอาชญากรรมทัว่ ไปก็มีลกั ษณะที่จะเพิ่มมากขึ้น รวมถึงมีการพัฒนาวิธีการและรู ปแบบของการกระทาความผิด
เป็ นการกระทาที่ซบั ซ้อนหรื อร้ายแรงยิง่ ขึ้นจึงทาให้การค้นหาพยานหลักฐานในคดีมีความซับซ้อนมากขึ้นไปด้วย
โดยลักษณะของพยานหลักฐานอิเล็กทรอนิ กส์ ที่มีลกั ษณะเฉพาะแตกต่างจากพยานหลักฐานทัว่ ไป ด้วยข้อมูล
อิ เล็กทรอนิ กส์ เป็ นสิ่ งที่ ไม่มีรูปร่ างและไม่สามารถจับต้องหรื อสัมผัสได้โดยตรง การรวบรวมและเก็บรั กษา
พยานหลักฐานอิเล็กทรอนิ กส์น้ นั ส่ งผลต่อความน่าเชื่ อถือของพยานหลักฐาน อาจทาให้พนักงานอัยการเห็นว่า
พยานหลักฐานไม่เพียงพอให้สั่งฟ้ อง และการนาผลการตรวจพิสูจน์พยานหลักฐานดิ จิทลั (Digital Forensics)
มาใช้อา้ งอิงในชั้นศาลอาจเกิ ดข้อโต้แย้งเกี่ ยวกับความน่ าเชื่ อถือของพยานหลักฐานอิเล็กทรอนิ กส์ได้ (ทรงวุฒิ
นาคศิ ลป์ และวรธัช วิชชุวาณิ ชย์, 2563, น.119) การจะได้มาซึ่ งพยานหลักฐานอิเล็กทรอนิ กส์จึงจาเป็ นจะต้องมี
กระบวนการขั้นตอน รวมถึงบทบัญญัติที่เหมาะสมและมีประสิ ทธิ ภาพ จากสภาพปั ญหาที่กล่าวมาข้างต้นจะเห็น
ได้ว่า ประเทศไทยยังขาดกฎหมายและแนวทางขั้นตอนเกี่ ยวกับการรวบรวมพยานหลักฐานอิเล็กทรอนิ กส์ใน
คดี อาญาที่ มีเหมาะสมและเป็ นไปตามมาตรฐาน ผูเ้ ขี ยนจึ งมี ความสนใจที่ ศึกษาปั ญหาเกี่ ยวกับ การรวบรวม
พยานหลักฐานอิเล็กทรอนิ กส์ในคดีอาญาเพื่อหาแนวทางปรับปรุ งแก้ไขกฎหมายที่จะทาให้การดาเนินคดีเป็ นไป
อย่างเป็ นธรรมและมีประสิ ทธิภาพมากยิง่ ขึ้น

2. วัตถุประสงค์
(1) เพื่อศึกษาความเป็ นมา แนวคิด และทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการรวบรวมพยานหลักฐานอิเล็กทรอนิกส์
ในคดีอาญา
(2) เพื่ อ ศึ ก ษาหลัก เกณฑ์แ ละหลัก กฎหมายเกี่ ย วกับ การรวบรวมพยานหลัก ฐานอิ เล็ก ทรอนิ ก ส์ ใน
คดีอาญาของพนักงานสอบสวน
(3) เพื่อวิเคราะห์ปัญหากฎหมายเกี่ ยวกับการรวบรวมพยานหลักฐานอิเล็กทรอนิ กส์ในคดี อาญาของ
ประเทศไทยเปรี ยบเทียบกับกฎหมายต่างประเทศ
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(4) เพื่อเสนอแนวทางการแก้ไขปั ญหากฎหมายเกี่ ยวกับการรวบรวมพยานหลักฐานอิเล็กทรอนิ กส์ใน
คดีอาญาของพนักงานสอบสวน

3. วิธีดาเนินการศึกษา
การศึ กษาครั้งนี้ ใช้วิธีการศึ กษาจากเอกสาร (Documentary Research) โดยศึ กษาจากรัฐธรรมนู ญแห่ ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ประมวลวิธีพิจารณาความอาญาของประเทศไทย กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับ
การรวบรวมพยานหลักฐานอิเล็กทรอนิ กส์ ในคดี อาญา รวมถึ งค้นคว้ารวบรวมจากหนังสื อ ตาราทางวิชาการ
เอกสารทางวิชาการ วิทยานิพนธ์ งานวิจยั บทความ วารสารทางกฎหมาย และเอกสารอื่น ๆ ตลอดจนกฎหมายของ
ต่างประเทศที่เกี่ยวข้องในเรื่ องดังกล่าว โดยนามาวิเคราะห์เปรี ยบเทียบกับหลักกฎหมายไทย แล้วนาข้อมูลที่ได้มา
วิเคราะห์หาข้อสรุ ปและเสนอแนะแนวทางแก้ไขปั ญหาที่เหมาะสม

4. กฎหมายเกี่ยวกับการรวบรวมพยานหลักฐานอิเล็กทรอนิกส์ ในคดีอาญาของประเทศไทย
การกระทาความผิดทางอาญามีความเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีเพิ่มมากขึ้นและพยานหลักฐานในคดีลว้ นมี
ความเกี่ ย วข้อ งกับ อุ ป กรณ์ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ท้ ัง โดยทางตรงและทางอ้อ ม (สนธยา รั ต นธารส, 2551) โดย
พยานหลักฐานอิ เ ล็กทรอนิ กส์ (Electronic Evidence) หรื อ บางครั้ งถู ก เรี ย กว่า พยานหลัก ฐานดิ จิ ทัล (Digital
Evidence) หมายถึง ข้อมูล (Data) หรื อสารสนเทศ (Information) ที่ถูกบันทึกไว้หรื อส่ งต่อด้วยคอมพิวเตอร์ โดย
อาจใช้พิสูจน์หรื อหักล้างการกระทาความผิดหรื ออาจให้ขอ้ มูลที่สาคัญในคดี (Eoghan Casey, 2011) ซึ่งมีลกั ษณะ
เป็ นข้อมูลที่ไม่มีรูปร่ าง สามารถทาลาย แก้ไขหรื อเปลี่ยนแปลงได้ง่าย และสามารถเข้ารหัสหรื อกูค้ ืนข้อมูลที่ถูก
เปลี่ยนแปลงทาลายไปได้ การนาพยานหลักฐานอิเล็กทรอนิ กส์ไปใช้ในการพิสูจน์ขอ้ เท็จจริ งในคดีน้ นั จาเป็ น
จะต้องทาให้การรวบรวมพยานหลักฐานเป็ นไปอย่างเหมาะสมและต้องมีการตรวจพิสูจน์รับรองความถูกต้องของ
พยานหลักฐานด้วยการตรวจพิ สูจน์หลักฐานทางดิ จิทัล (Digital Forensics) หรื อ นิ ติคอมพิวเตอร์ (Computer
Forensics) โดยกฎหมายเกี่ยวกับการรวบรวมพยานหลักฐานอิเล็กทรอนิ กส์ในคดีอาญาของประเทศไทย พอสรุ ป
ได้ดงั ต่อไปนี้
(1) รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มีการบัญญัติรับรองและให้ความคุม้ ครองสิ ทธิ
ความเป็ นส่ วนตัว (Right of Privacy) ซึ่ งรวมถึ งความเป็ นส่ วนตัวเกี่ ยวกับข้อมูลส่ วนบุคคลหรื อข้อมูลส่ วนตัว
(information privacy) และความเป็ นส่ วนตัวในการติ ดต่อสื่ อสาร (privacy of communication) (ภาระวี ปุ ณเสรี
พิพฒั น์, 2557) ทาให้รัฐจะใช้อานาจล่วงละเมิดสิ ทธิ เสรี ภาพของประชาชนได้ในกรณี ที่เข้าข้อยกเว้นที่มีกฎหมาย
ให้อานาจชัดแจ้งและจะต้องมีกระบวนการควบคุมที่สามารถตรวจสอบการแสวงหาพยานหลักฐานอิเล็กทรอนิ กส์
ที่ อาจเป็ นการก้าวล่วงเข้าไปในข้อมูลส่ วนบุคคลจนกระทบถึงสิ ทธิ และเสรี ภาพของประชาชนได้ ทาให้จาเป็ น
จะต้องมีบทบัญญัติกฎหมายกาหนดเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และอานาจในการรวบรวมพยานหลักฐานอิเล็กทรอนิกส์
ให้ชดั เจน
(2) ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มีหลักทัว่ ไปของวิธีพิจารณาความอาญา คือ การค้นหา
ความจริ งจากข้อเท็จจริ งหรื อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น โดยองค์กรของรัฐที่จะต้องค้นหาความจริ ง ไม่วา่ จะเป็ นพนักงาน
ฝ่ ายปกครองหรื อตารวจ พนักงานสอบสวน พนักงานอัยการและศาล (พิสิฏฐ์ สี กากี, 2561, หน้า 184) โดยอานาจ
ในการสอบสวนของพนักงานสอบสวนไว้ในลักษณะ 2 การสอบสวน หมวด 1 การสอบสวนสามัญ ตั้งแต่มาตรา
130 ถึงมาตรา 139 ซึ่งไม่มีบทบัญญัติเกี่ยวกับการรวบรวมพยานหลักฐานอิเล็กทรอนิกส์เป็ นการเฉพาะ
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(3) กฎหมายพิเศษที่ เกี่ ยวข้องกับการรวบรวมพยานหลักฐานอิเล็กทรอนิ กส์ โดยบทบัญญัติเกี่ ยวกับ
การรวบรวมพยานหลักฐานอิเล็กทรอนิ กส์น้ นั มีการบัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติฉบับต่าง ๆ ซึ่ งมีลกั ษณะเป็ น
กฎหมายพิเศษ (jus speciale) กล่าวคือ ขอบเขตในการบังกับใช้ของกฎหมายเฉพาะแต่ละฉบับนั้น จะต้องเป็ นกรณี
ที่ เ มื่ อ มี ข ้อ เท็ จ จริ ง หรื อ การกระท าความผิ ด เกิ ด ขึ้ น หรื อ ต้อ งสงสัย ว่า อาจมี ก ารกระท าความผิ ด เกิ ด ขึ้ น แล้ว
เจ้าพนักงานที่มีอานาจบังคับใช้กฎหมายแต่ละฉบับจะถูกจากัดการใช้อานาจไปตามองค์ประกอบและเจตนารมณ์
ของแต่ละพระราชบัญญัติ (สมยศ เชื้อไทย, 2549, น.131) ทั้งนี้ กฎหมายพิเศษแต่ละฉบับจะมีการกาหนดเงื่อนไข
และฐานความผิดเฉพาะตามแต่วตั ถุประสงค์ของกฎหมายฉบับนั้น รวมถึงกาหนดหลักเกณฑ์ให้อานาจให้บุคคล
โดยเฉพาะให้ ส ามารถเข้า ถึ ง และได้ม าซึ่ งเอกสารหรื อข้อ มู ล ข่ า วสารของบุ ค คลอัน เป็ นพยานหลัก ฐาน
อิเล็กทรอนิ กส์ที่เกี่ยวข้องกับการกระทาความผิดและหาตัวผูก้ ระทาความผิดเป็ นกรณี ไป เช่น พระราชบัญญัติวา่
ด้วยการกระทาความผิดเกี่ ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 พระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. 2547 และ
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2551 เป็ นต้น
อย่างไรก็ตาม พนักงานสอบสวนในคดีอาญาทัว่ ไปอาจร้องขอให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติ
ว่าด้วยการกระทาความผิดเกี่ ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 ใช้อานาจที่ กาหนดไว้ในมาตรา 18 วรรคหนึ่ งของ
พระราชบัญ ญัติดังกล่ าวเก็บรวบรวมพยานหลัก ฐานอิ เ ล็ก ทรอนิ กส์ เ พื่อ ใช้เป็ นหลักฐานเกี่ ย วกับการกระทา
ความผิดและหาตัวผูก้ ระทาความผิดได้
(4) แนวทางขั้นตอนและคู่มือการปฏิบตั ิงานการตรวจพิสูจน์อาชญากรรมคอมพิวเตอร์ โดยกฎหมายที่
ก าหนดแนวทางการบริ หารราชการและการด าเนิ น งานของราชการต ารวจให้ เ ป็ นไปตามนโยบาย คื อ
พระราชบัญญัติตารวจแห่งชาติ พ.ศ. 2547 และกฎหมายนี้ได้ให้อานาจในการวางระเบียบหรื อทาคาสัง่ เฉพาะเรื่ อง
ไว้ให้ขา้ ราชการตารวจปฏิบตั ิการเกี่ยวกับการใช้อานาจหรื อการปฏิบตั ิหน้าที่ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญาหรื อกฎหมายอื่ น ทาให้ สานักงานตารวจแห่ ง ชาติ ออกระเบี ยบการต ารวจเป็ นจานวนมาก ทั้งใน
รู ปข้อบังคับ คาสั่ง และมีการจัดการประมวลระเบี ยบการตารวจเฉพาะในส่ วนที่ เกี่ ยวกับคดี ข้ ึน ทั้งนี้ ระเบี ยบ
การตารวจเกี่ ยวกับคดี ที่ได้รวบรวมไว้ในประมวลระเบียบการตารวจเกี่ ยวกับคดีจะกาหนดเกี่ ยวกับแนวทางใน
การปฏิบตั ิการเกี่ยวกับการใช้อานาจหรื อการปฏิบตั ิหน้าที่ของตารวจ หากแม้จะมีหลักเกณฑ์หลายเรื่ องกาหนดไว้
แต่ก็ยงั ไม่มีรายละเอียดชัดเจนและไม่มีแนวทางเกี่ยวกับการรวบรวมพยานหลักฐานอิเล็กทรอนิกส์ไว้โดยเฉพาะ
อีกทั้ง คู่มือการปฏิบตั ิงานการตรวจพิสูจน์อาชญากรรมคอมพิวเตอร์ ยงั ขาดรายละเอียดที่ ชดั เจนและสามารถใช้
เป็ นแนวทางในการปฏิบตั ิได้ในเบื้องต้นเท่านั้น

5. วิเคราะห์ ปัญหาทางกฎหมายเกีย่ วกับการรวบรวมพยานหลักฐานอิเล็กทรอนิกส์ ในคดีอาญา
สังคมในปั จจุบนั มีการเปลี่ยนแปลงไปจากอดีตเป็ นอย่างมาก เทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามามีบทบาทใน
ชี วิ ต ประจ าวัน ของประชาชนจึ ง มี แ นวโน้ม ที่ ข ้อ มู ล สารสนเทศและอุ ป กรณ์ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ จ ะกลายเป็ น
พยานหลักฐานในคดี เพิ่มมากขึ้น ทาให้พยานหลักฐานอิ เล็กทรอนิ กส์ มีความสาคัญในการพิสูจน์ความผิดใน
คดี อาญาไม่น้อยไปกว่าพยานหลักฐานประเภทอื่น กระบวนการในการรวบรวมพยานหลักฐานอิเล็กทรอนิ กส์
จาเป็ นจะต้องมีมาตรฐานและเป็ นไปอย่างเหมาะสมน่าเชื่อถือ แม้ประมวลวิธีพิจารณาความอาญาของประเทศไทย
และกฎหมายพิเศษบางฉบับจะมีบทบัญญัติที่เกี่ยวกับการรวบรวมพยานหลักฐานอิเล็กทรอนิ กส์ไว้บางส่ วนแล้ว
แต่ยงั คงปรากฏปั ญหาเกี่ ยวกับการรวบรวมพยานหลักฐานอิ เล็กทรอนิ กส์ ในคดี อาญา ผูเ้ ขี ยนจึ งมุ่งที่ จะศึ กษา
วิเคราะห์ปัญหาในประเด็นดังต่อไปนี้
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(1) ปั ญหาการกาหนดบทบัญญัติเกี่ยวกับการรวบรวมพยานหลักฐานอิเล็กทรอนิกส์ในประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความอาญา
การรวบรวมพยานหลักฐานชั้นพนักงานสอบสวนเป็ นกระบวนยุติธรรมเบื้ องต้นที่ มีความสาคัญต่อ
การใช้พิสูจน์ให้ทราบข้อเท็จจริ งในคดีความผิดอาญา ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 131
กาหนดให้การรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อพิสูจน์ว่าจาเลยมีความผิดหรื อบริ สุทธิ์ เป็ นอานาจหน้าที่ของพนักงาน
สอบสวนที่ จ ะด าเนิ น การตามที่ เ ห็ น สมควร และมาตรา 131/1 วรรคหนึ่ ง ก าหนดเกี่ ย วกับ การรวบรวม
พยานหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ บทบัญญัติดงั กล่าวไม่มีการบัญญัติถึงการรวบรวมพยานหลักฐานอิเล็กทรอนิกส์
เป็ นการเฉพาะและไม่ได้มีการกาหนดเกี่ยวกับการตรวจพิสูจน์ทางดิจิทลั (Digital Forensics) ไว้ดว้ ย ในกฎหมาย
พิ เ ศษอื่ นเองก็ ไ ด้มีก ารก าหนดให้อ านาจเจ้า พนัก งานในการเก็ บรวบรวมพยานหลัก ฐานอิ เล็ก ทรอนิ ก ส์ ตาม
บทบัญญัติของกฎหมายแต่ละฉบับซึ่ งการจะบังคับใช้อานาจตามพระราชบัญญัติเหล่านี้ ได้น้ นั ความผิดจะต้อง
เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ที่กฎหมายฉบับนั้นมุ่งคุม้ ครองเป็ นกรณี เฉพาะเท่านั้นและต้องมีการกาหนดบทบัญญัติให้
อานาจแก่เจ้าพนักงานตามกฎหมายอีกด้วย
แม้ในพระราชบัญญัติวา่ ด้วยการกระทาความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 ซึ่งเป็ นกฎหมายพิเศษที่
กาหนดให้พนักงานสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาสามารถร้องขอให้พนักงานเจ้าหน้าที่
ตามพระราชบัญญัติดังกล่าวใช้อานาจในการรวบรวมพยานหลักฐานอิ เล็กทรอนิ กส์ ที่ก าหนดไว้ได้ หากแต่
การกาหนดให้พนักงานสอบสวนจาเป็ นต้องร้องขอพนักงานเจ้าหน้าที่จึงอาจทาให้เกิดความล่าช้าในการรวบรวม
พยานหลักฐานอิเล็กทรอนิกส์ได้ รวมถึง การไม่มีบทบัญญัติเกี่ยวกับการรวบรวมพยานหลักฐานอิเล็กทรอนิกส์ใน
ประมวลกฎหมายวิ ธี พิ จ ารณาความอาญาและและมี ก ฎหมายพิ เ ศษอื่ น ที่ ก าหนดเกี่ ย วกั บ การรวบรวม
พยานหลักฐานอิเล็กทรอนิ กส์ไว้หลายฉบับ ทาให้ หลักเกณฑ์ในการจะใช้อานาจในการรวบรวมพยานหลักฐาน
อิเล็กทรอนิ กส์มีมากมายและแตกต่างกัน จนอาจเกิดปั ญหาการทับซ้อนกันของกฎหมายที่ ส่งผลต่อการอ้างและ
รับฟังพยานหลักฐานอิเล็กทรอนิกส์ในชั้นศาล
จากการศึ กษากฎหมายของต่างประเทศในประเด็นปั ญหาดังกล่าว พบว่า สหรัฐอเมริ กามีรัฐธรรมนูญ
สหรัฐอเมริ กาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 4 (The Fourth Amendment) กาหนดเกี่ยวกับการค้นพยานหลักฐาน รวมถึงมี
บทบัญ ญัติ เ กี่ ย วกับ การได้ม าซึ่ งพยานหลัก ฐานอิ เ ล็ก ทรอนิ ก ส์ ใ น Federal Rules of Criminal Procedure และ
กฎหมายอื่น ๆ อีกหลายฉบับ ส่วนประเทศอังกฤษมี The Police and Criminal Evidence Act 1984 (PACE) ซึ่งเป็ น
พระราชบัญญัติที่มีการกาหนดเกี่ยวกับการเก็บรวบรวมพยานหลักฐานอิเล็กทรอนิ กส์ รวมถึงในรัฐควีนส์แลนด์
เครื อรัฐออสเตรเลียมี Police Powers and Responsibilities Act 2020 ซึ่ งเป็ นกฎหมายที่ กาหนดหน้าที่ และอธิ บาย
เกี่ยวกับอานาจหน้าที่และความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่ตารวจได้มีการบัญญัตินิยามความหมายของคาสาคัญและ
กาหนดบทบัญญัติเกี่ยวกับการรวบรวมพยานหลักฐานอิเล็กทรอนิกส์ไว้โดยเฉพาะ
ดัง นั้ น ผู ้เ ขี ย นเห็ น ว่ า ประเทศไทยควรมี บ ทบัญ ญัติ ที่ เ กี่ ย วกับ การเก็ บ รวบรวมพยานหลั ก ฐาน
อิเล็กทรอนิ กส์โดยเฉพาะในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาซึ่ งเป็ นกฎหมายทัว่ ไป ในลักษณะเดียวกับ
บทบัญญัติกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาของสหรัฐอเมริ กา ประเทศอังกฤษ และเครื อรัฐออสเตรเลี ย เพื่อให้
การรวบรวมพยานหลักฐานอิเล็กทรอนิ กส์น้ นั มีการกาหนดไว้อย่างชัดเจนในกฎหมายทัว่ ไป รวมถึงพนักงาน
สอบสวนมีอานาจที่จะเก็บรวบรวมพยานหลักฐานอิเล็กทรอนิ กส์และนาไปตรวจพิสูจน์ดว้ ยกระบวนการพิสูจน์
หลักฐานทางดิจิทลั เพื่อรักษาความน่าเชื่อถือของพยานหลักฐาน
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(2) ปั ญหาเกี่ยวกับอานาจและขอบเขตอานาจของพนักงานสอบสวนในการเก็บรวบรวมพยานหลักฐาน
อิเล็กทรอนิกส์
พนัก งานสอบสวนมี อ านาจรวบรวมพยานหลัก ฐานได้ทุก ชนิ ด เท่ า ที่ จะพิ สู จน์ก ารกระทาความผิด
หรื อควมบริ สุทธิ์ ของผูต้ อ้ งหา โดยอานาจในการรวบรวมพยานหลักฐานสามารถทาได้หลายประการตามที่ได้
บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ลักษณะ 2 การสอบสวน หมวด 1 การสอบสวนสามัญ
หากแต่หลักเกณฑ์ในการใช้อานาจบางประการที่กาหนดไว้ในประมวลกฎหมายวิธิพิจารณาความอาญาอาจไม่
เหมาะสมกับการรวบรวมพยานหลักฐานอิเล็กทรอนิกส์ โดยลักษณะของพยานหลักฐานอิเล็กทรอนิกส์อาจอยูใ่ น
รู ปของข้อมูล (Data) หรื อสารสนเทศ (Information) ที่อาจถูกแก้ไข เปลี่ยนแปลง และถูกลบทาลายได้ง่าย การใช้
หลักเกณฑ์ในการรวบรวมพยานหลักฐานทัว่ ไป อาทิ พยานบุคคล พยานวัตถุ และพยานเอกสารอาจทาให้เกิด
ข้อติดขัดในการรวบรวมพยานหลักฐาน รวมถึงกฎหมายพิเศษอื่นได้มีการกาหนดอานาจพิเศษอื่นเพิ่มเติมจาก
อ านาจทั่ว ไปที่ กาหนดไว้ตามประมวลกฎหมายวิธี พิจารณาความอาญาซึ่ งมี ความเหมาะสมต่อ การรวบรวม
พยานหลักฐานอิเล็กทรอนิ กส์และช่วยให้การได้มาซึ่ งพยานหลักฐานอิเล็กทรอนิ กส์มีประสิ ทธิ ภาพมากยิ่งขึ้น
อีกทั้ง รัฐธรรมนูญแห่งราชอาญาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ได้มีการบัญญัติรับรองและคุม้ ครองสิ ทธิและเสรี ภาพ
ของประชาชนชาวไทย การแสวงหาพยานหลักฐานของพนักงานสอบสวนที่อาจเป็ นการเข้าไปแทรกแซงสิ ทธิ
และเสรี ภาพของบุคคลจากการเข้าถึงข้อมูลอิเล็กทรอนิ กส์หรื อข้อมูลการจราจรทางอิเล็กทรอนิ กส์ของบุคคลจึ ง
ควรกระทาได้เฉพาะในกรณี ที่มีกฎหมายบัญญัติไว้เท่านั้น รวมถึงควรมีการกาหนดขอบเขตของการใช้อานาจของ
พนัก งานสอบสวนไว้ โดยพิ จ ารณาถึ งดุ ลยภาพระหว่า งสิ ทธิ ของประชาชนและการใช้อ านาจของพนักงาน
สอบสวนในการรวบรวมพยานหลักฐานอิเล็กทรอนิกส์
จากการศึ กษากฎหมายของต่างประเทศในประเด็นปั ญหาดังกล่าว พบว่า สหรัฐอเมริ กามีรัฐธรรมนูญ
ของสหรัฐอเมริ กาฉบับแก้ไขครั้งที่ 4 (The Fourth Amendment) และ Federal Rules of Criminal Procedure กาหนด
เกี่ยวให้การค้นข้อมูลสารสนเทศที่ถูกบันทึกทางอิเล็กทรอนิ กส์จะต้องมีหมายค้นจากศาลเว้นแต่จะเข้าข้อยกเว้น
การค้นโดยไม่มีหมาย โดยการค้นนั้นจะต้องเป็ นการค้นที่ไม่ละเมิดต่อ Reasonable Expectation of Privacy และมี
เหตุอนั ควรจากการเข้าข้อยกเว้นเรื่ องการค้นโดยไม่มีหมาย รวมถึงมีกฎหมายอื่นอีกหลายฉบับที่กาหนดอานาจ
พิเศษเพิ่มเติมและหลักเกณฑ์ในการเข้าถึงพยานหลักฐานอิเล็กทรอนิกส์อีกด้วย ส่วนประเทศอังกฤษมี The Police
and Criminal Evidence Act 1984 (PACE) ซึ่งบัญญัติเกี่ยวกับการใช้อานาจในการค้นเพื่อให้ได้ขอ้ มูลซึ่งถูกจัดเก็บ
ไว้ในรู ปแบบอิเล็กทรอนิกส์ของเจ้าพนักงาน และการใช้อานาจดังกล่าวจะต้องมีการออกหมายจากศาล (Justice of
the peace) เว้น แต่ จ ะเป็ นกรณี ที่ เข้า ข้อ ยกเว้น จึ งจะสามารถทาการค้นโดยไม่ จาเป็ นต้อ งมี หมายศาลได้ และ
รัฐควีนส์แลนด์ เครื อรัฐออสเตรเลียมี Police Powers and Responsibilities Act 2020 กาหนดให้เจ้าหน้าที่ตารวจมี
อานาจในการรวบรวมและเข้าถึงอุปกรณ์ดิจิทลั (digital device) ทั้งที่พบจากการค้น หรื อจากการยึด หรื อที่พบใน
สถานที่เกิดเหตุ หรื อจากการยึดมาจากสถานที่เกิดเหตุ
ดัง นั้น ผู ้เ ขี ย นเห็ น ว่า ประเทศไทยควรมี บ ทบัญ ญัติ เ กี่ ย วกับ การอ านาจของพนัก งานสอบสวนใน
การรวบรวมพยานหลักฐานอิเล็กทรอนิ กส์ โดยนาหลักเกณฑ์และหลักกฎหมายที่กาหนดเกี่ยวกับการใช้อานาจ
ของเจ้าพนักงานของเครื อรั ฐออสเตรเลี ย รั ฐควีนแลนด์ตาม Police Powers and Responsibilities Act 2020 และ
กฎหมายพิเศษอื่นของประเทศไทยมาปรับใช้เป็ นหลักเกณฑ์เพิ่มเติมในการบังคับใช้อานาจทัว่ ไปและกาหนดเป็ น
อานาจเพิ่มเติมที่พนักงานสอบสวนสามารถกระทาได้ในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา รวมถึงกาหนด
ขอบเขตการใช้อานาจของพนักงานสอบสวนในการเก็บรวบรวมพยานหลักฐานอิเล็กทรอนิ กส์ โดยนาหลักเกณฑ์
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ในการขออนุ ญาตจากศาลและข้อยกเว้นการขออนุ ญาตดังกล่าวตามกฎหมายของสหรั ฐอเมริ กาและประเทศ
อังกฤษมาปรับใช้เป็ นขอบเขตในการใช้อานาจของพนักงานสอบสวนให้ จะกระทาได้ต่อเมื่อได้รับหมายค้นหรื อ
คาสั่งอนุ ญาตจากศาลก่ อนเท่านั้น เว้นแต่จะเข้าข้อยกเว้นบางกรณี เพื่อประโยชน์แห่ งคดี เพื่อให้การรวบรวม
พยานหลักฐานอิเล็กทรอนิ กส์ของพนักงานสอบสวนเหมาะสมและการใช้อานาจในการรวบรวมพยานหลักฐาน
อิเล็กทรอนิกส์กระทาได้ในกรณี ที่จาเป็ นและไม่กระทบกระเทือนต่อสิ ทธิเสรี ภาพของประชาชนเกินควร
(3) ปั ญหาเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และแนวทางขั้นตอนในการเก็บรวบรวมพยานหลักฐานอิเล็กทรอนิกส์
กระบวนการเก็บรวบรวมพยานหลักฐานถือเป็ นกระบวนการแรกเริ่ มในการดาเนินกระบวนยุติธรรมทาง
อาญา พนักงานสอบสวนมีหน้าที่รวบรวมพยานหลักฐานทุกชนิ ดเท่าที่สามารถจะทาได้ ทั้งพยานหลักฐานที่ พบ
ปรากฏอยู่ใ นบริ เ วณที่ เกิ ด เหตุ และพยานหลัก ฐานอื่ นที่ เกี่ ย วข้อ งในคดี โ ดยอาศัยอ านาจหน้า ที่ ต ามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาและกฎหมายอื่น เพื่อแสวงหาข้อเท็จจริ งและพฤติการณ์ต่าง ๆ อันเกี่ยวกับความผิด
ที่ ถูกกล่าวหาและเพื่อให้รู้ตวั ผูก้ ระทาผิด รวมถึงสามารถพิสูจน์ ให้เห็ นความผิดหรื อความบริ สุทธิ์ ของผูต้ อ้ งหา
การเก็บรวบรวมพยานหลัก ฐานที่ ไม่เหมาะสมอาจทาให้พยานหลัก ฐานนั้นขาดความน่ าเชื่ อถื อจนส่ ง ผลต่ อ
การพิจารณาสั่งฟ้องหรื อไม่ฟ้องคดีของพนักงานอัยการ รวมถึงการจะรับฟังหรื อไม่รับฟังพยานหลักฐานในชั้น
ศาลได้ โดยเฉพาะพยานหลักฐานอิ เล็กทรอนิ กส์ ที่มีลกั ษณะเป็ นข้อมูลในอุปกรณ์ อิเล็กทรอนิ กส์ หรื อระบบ
คอมพิวเตอร์ การจะรักษาความน่าเชื่อถือของพยานหลักฐานอิเล็กทรอนิ กส์เพื่อให้พยานหลักฐานนั้นสามารถรับ
ฟังได้และมีความน่าเชื่อถือจึงมีความสาคัญเป็ นอย่างมาก
กฎหมายของประเทศไทยเกี่ยวกับการรวบรวมพยานหลักฐานไม่ได้มีการกาหนดเกี่ยวกับกระบวนการ
ขั้นตอนหรื อมาตรฐานการปฏิ บตั ิงานในการรวบรวมพยานหลักฐานอิเล็กทรอนิ กส์ของพนักงานสอบสวนไว้
ระเบี ยบการตารวจเกี่ ยวกับคดี ซ่ ึ งกาหนดแนวทางในการรวบรวมพยานหลักฐานและคาสั่งส านักงานพิ สู จ น์
หลักฐานตารวจที่เกี่ยวข้องต่างเป็ นเพียงแนวปฏิบตั ิซ่ ึ งไม่ได้มีบทลงโทษในทางอาญาแก่เจ้าหน้าที่ที่ไม่ปฏิบตั ิงาน
ตามแนวทางนั้น รายละเอี ยดที่ กาหนดไว้ก็ไม่ชัดเจนเพียงพอและไม่ได้มีการกาหนดเกี่ ยวกับพยานหลักฐาน
อิ เล็กทรอนิ กส์ ไว้โดยเฉพาะ แนวทางการรวบรวมพยานหลักฐานอิ เล็กทรอนิ กส์ จึงเป็ นไปตามดุลยพินิจของ
พนั ก งานสอบสวนเท่ า นั้ น ท าให้ ก ารได้ม าซึ่ งพยานหลัก ฐานในคดี อ าจขึ้ น อยู่ กับ ความรู ้ ความสามารถ
ประสบการณ์ของพนักงานสอบสวนแต่ละคน อีกทั้ง พยานหลักฐานอิเล็กทรอนิกส์สามารถได้มาจากอุปกรณ์ทาง
อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ห ลายชนิ ด ลัก ษณะขั้น ตอนในการรวบรวมหรื อ กระบวนการในการจัด เก็ บ ข้อ มู ล ซึ่ งเป็ น
พยานหลักฐานอิเล็กทรอนิกส์จากอุปกรณ์ที่ต่างกันก็อาจจาเป็ นต้องใช้วธิ ีการที่ต่างกัน
จากการศึ กษากฎหมายของต่างประเทศในประเด็นปั ญหาดังกล่าว พบว่า สหรัฐอเมริ กาและประเทศ
อังกฤษมีการจัดหน่วยงานรับผิดชอบที่มีอานาจในการเก็บรวบรวมและตรวจพิสูจน์พยานหลักฐานและจัดทาคู่มือ
ที่กาหนดแนวทางการเก็บรวบรวมพยานหลักฐานอิเล็กทรอนิ กส์หลายฉบับ แม้จะเป็ นแนวปฏิบตั ิแต่มีข้ นั ตอนที่
ละเอียดชัดเจนและสอดคล้องกับมาตรฐานในการได้มาซึ่ งพยานหลักฐานอิเล็กทรอนิ กส์ ส่วนเครื อรัฐออสเตรเลีย
เฉพาะรั ฐควีนส์ แ ลนด์น้ ัน มี ก ฎหมายก าหนดเกี่ ย วกับแนวทางในการรวบรวมพยานหลักฐานอิ เล็กทรอนิ ก ส์
เบื้ อ งต้น ในสถานที่ เ กิ ด เหตุ ไ ว้ใ น Police Powers and Responsibilities Act 2020 และมี ก ารจัด ท าคู่ มื อ ก าหนด
แนวทางของเจ้าหน้าที่ในการปฏิบตั ิเพื่อตรวจยึดอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ในสถานที่เกิดเหตุอีกด้วย ดังนั้น ผูเ้ ขียนเห็น
ว่าประเทศไทยควรมีการกาหนดกฎหมายเกี่ ยวกับหลักเกณฑ์และแนวทางในการเก็บรวบรวมพยานหลัก ฐาน
อิเล็กทรอนิ กส์ โดยนาบทบัญญัติกฎหมายเกี่ ยวกับแนวทางการเก็บรวบรวมพยานหลักฐานอิเล็กทรอนิ ก ส์ ใน
สถานที่ เกิ ดเหตุของเครื อรัฐออสเตรเลีย รัฐควีนส์แลนด์ และระเบี ยบการตารวจเกี่ ยวกับคดี กบั คู่มือบางส่ วนที่
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เหมาะสมของประเทศไทยมาบัญญัติเป็ นกฎกระทรวงซึ่ งเป็ นกฎหมายลาดับรอง โดยอาศัยอานาจตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาเกี่ ยวกับการเก็บรวบรวมพยานหลักฐานอิ เล็กทรอนิ กส์ เพื่อให้การรวบรวม
พยานหลักฐานอิเล็กทรอนิกส์มีความชัดเจนและเป็ นไปตามมาตรฐานในการรักษาความน่าเชื่อถือและน้ าหนักของ
พยานหลักฐานนั้น

6. สรุ ปและข้ อเสนอแนะ
การกระทาความผิดในคดีอาญาทัว่ ไปอาจมีความเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีและระบบสารสนเทศ การใช้
งานอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และระบบอินเตอร์เน็ตย่อมทาให้เกิดร่ องรอยของผูใ้ ช้งานที่จะกลายเป็ นพยานหลักฐาน
อิเล็กทรอนิ กส์ได้ท้ งั สิ้ น พยานหลักฐานอิเล็กทรอนิ กส์ จึงถือเป็ นพยานหลักฐานอีกประเภทหนึ่ งที่มีความสาคัญ
ในการพิ สูจ น์ ข ้อ เท็ จจริ ง ในคดี หากแต่ ป ระมวลกฎหมายวิธีพิ จ ารณาความอาญายัง ไม่ มี บ ทบัญ ญัติเ กี่ ยวกับ
การรวบรวมพยานหลักฐานอิเล็กทรอนิ กส์ โดยเฉพาะและไม่มีแนวทางขั้นตอนในการรวบรวมพยานหลักฐาน
อิเล็กทรอนิ กส์ที่มีรายละเอียดชัดเจนเพียงพอ ซึ่ งอาจส่ งผลให้การรวบรวมพยานหลักฐานอิเล็กทรอนิ กส์น้ นั ขาด
ความน่าเชื่อถือและไม่อาจรับฟังได้ ดังนั้น เพื่อให้การดาเนินงานด้านการรวบรวมพยานหลักฐานอิเล็กทรอนิ กส์ มี
ประสิ ทธิภาพและเหมาะสม ผูเ้ ขียนจึงเห็นควรเสนอให้มีการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมาย ดังนี้
(1) ควรมีการกาหนดบทบัญญัติเกี่ยวกับการรวบรวมพยานหลักฐานอิเล็กทรอนิ กส์ในประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความอาญา โดยกาหนดให้พนักงานสอบสวนมีอานาจในการรวบรวมพยานหลักฐานอิเล็กทรอนิ กส์
และกาหนดเกี่ยวกับการตรวจสอบความถูกต้องแท้จริ งของพยานหลักฐานอิเล็กทรอนิกส์ดว้ ยการพิสูจน์หลักฐาน
ทางดิจิทลั (Digital Forensics) เพื่อให้การรวบรวมพยานหลักฐานอิเล็กทรอนิ กส์น้ นั มีการกาหนดไว้อย่างชัดเจน
ในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาที่เป็ นกฎหมายทัว่ ไป
(2) ควรมี การกาหนดบทบัญญัติเกี่ ยวกับการใช้อานาจของพนักงานสอบสวนในการรวบรวมพยาน
หลักฐานอิเล็กทรอนิ กส์ในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา โดยกาหนดอานาจเพิ่มเติม เช่น อานาจใน
การมีหนังสื อเรี ยกให้บุคคลส่ งอุปกรณ์อิเล็กทรอนิ กส์หรื อข้อมูลอิเล็กทรอนิ กส์ อานาจในการมีหนังสื อเรี ยกให้
ผูใ้ ห้บริ การส่ งมอบข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ หรื อข้อมูลผูใ้ ช้บริ การที่ ทาให้สามารถระบุตวั ผูใ้ ช้บริ การได้
อานาจในการเรี ยกให้บุคคลที่เกี่ยวข้องส่งมอบรหัสที่ใช้ในการเข้าถึงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อเข้าตรวจสอบข้อมูล
อิเล็กทรอนิ กส์ หรื ออานาจในการทาสาเนาพยานหลักฐานอิเล็กทรอนิ กส์ เป็ นต้น เพื่อให้พนักงานสอบสวนมี
อานาจเพิ่มเติมในการเก็บรวบรวมพยานหลักฐานอิเล็กทรอนิกส์ซ่ ึงมีลกั ษณะแตกต่างกับพยานหลักฐานทัว่ ไป
(3) ควรมีการกาหนดบทบัญญัติเกี่ ยวกับขอบเขตการใช้อานาจของพนักงานสอบสวนในการรวบรวม
พยานหลักฐานอิเล็กทรอนิ กส์ โดยกาหนดให้พนักงานสอบสวนจะใช้อานาจได้ต่อเมื่อมีคาสั่งอนุญาตจากศาล
เว้นแต่เข้าข้อยกเว้นบางประการเพื่อประโยชน์แห่ งคดี เพื่อให้การใช้อานาจในการเก็บรวบรวมพยานหลักฐาน
อิเล็กทรอนิกส์ของพนักงานสอบสวนไม่กระทบกระเทือนต่อสิ ทธิและเสรี ภาพของประชาชนเกินจาเป็ น
(4) ควรมี กฎหมายเฉพาะก าหนดเกี่ ย วกับ หลัก เกณฑ์แ ละแนวทางในการรวบรวมพยานหลัก ฐาน
อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ โดยก าหนดเป็ น “กฎกระทรวงก าหนดหลัก เกณฑ์ วิ ธี ก าร และขั้น ตอนในการรวบรวม
พยานหลักฐานอิเล็กทรอนิ กส์ ” ซึ่ งอาศัยอานาจตามบทบัญญัติเกี่ ยวกับการใช้อานาจของพนักงานสอบสวนใน
การรวบรวมพยานหลักฐานอิเล็กทรอนิกส์ในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
ในกฎกระทรวงอาจมี ร ายละเอี ย ดก าหนดเกี่ ย วกับ (1) ค านิ ย ามศัพ ท์ ที่ เ กี่ ย วข้อ งกับ การรวบรวม
พยานหลักฐานอิเล็กทรอนิ กส์ (2) หลักสาคัญในการดาเนิ นการรวบรวมพยานหลักฐานอิเล็กทรอนิ กส์ (Golden
445

การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรี ปทุม ออนไลน์ ครั้งที่ 16 ประจาปี 2564 วันที่ 28 ตุลาคม 2564

Rules) (3) หลักเกณฑ์เพิ่มเติ มเกี่ ยวกับการใช้อานาจทั่วไปในการรวบรวมพยานหลักฐานอิ เล็กทรอนิ ก ส์ ข อง
พนักงานสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (4) หลักเกณฑ์เกี่ยวกับในการใช้อานาจพิเศษใน
การรวบรวมพยานหลักฐานอิเล็กทรอนิ กส์ของพนักงานสอบสวน (5) แนวทางในการเก็บรวบรวมพยานหลักฐาน
อิเล็กทรอนิกส์ และ (6) หลักในการเก็บรักษาและปฏิบตั ิต่อพยานหลักฐานอิเล็กทรอนิกส์ (Evidence Preservation)
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การวิจยั มาตรการทางกฎหมายในการควบคุมมรรยาทวิชาชี พทนายความ มีวตั ถุประสงค์ของการวิจยั
มีดงั นี้ เพื่อศึ กษาความหมาย ประวัติความเป็ นมา แนวคิดและหลักการประกอบวิชาชีพของทนายความเกี่ยวกับ
จริ ยธรรมหรื อมรรยาททนายความในการประกอบวิชาชีพทนายความของไทย ศึกษาหลักกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ
การควบคุมในการผิดมรรยาทวิชาชี พทนายความของประเทศไทยกับวิชาชี พทนายความในต่างประเทศ อีกทั้ง
ศึ ก ษามาตรการทางกฎหมายในการควบคุ ม การผิ ด มรรยาทวิ ช าชี พ ทนายความในประเทศไทยกับ วิ ช าชี พ
ทนายความต่างประเทศเพื่อศึกษาและได้แนวทางในการแก้ไขปั ญหาเกี่ยวกับการผิดมรรยาทของทนายความใน
กระบวนการยุติธรรมอย่างมีประสิ ทธิ ภาพมากยิ่งขึ้น จากผลการศึกษา คณะผูว้ ิจยั ขอสรุ ปปั ญหาต่าง ๆ ได้ ดังนี้
ปั ญหาด้านประสิ ทธิ ภาพทางกฎหมายควบคุมจริ ยธรรมหรื อมรรยาทวิชาชีพทนายความ พบว่ากฎหมาย
ควบคุ มมรรยาททนายความบังคับใช้ในปั จจุ บันมี อยู่กระจัดกระจาย เห็ นควรให้มีการรวบรวมเป็ นประมวล
จริ ยธรรมหรื อมรรยาททนายความ ให้เป็ นลักษณะเช่ นเดี ยวกับผูพ้ ิพากษา พร้ อมทั้งให้มีการเพิ่มบทลงโทษที่
รุ นแรงมากยิ่งขึ้น และนอกจากนี้ พระราชบัญญัติทนายความ พ.ศ. 2528 ไม่มีบทบัญญัติเกี่ยวกับความรับผิดทาง
แพ่งไว้ที่ใดเลยเมื่อมีการผิดมรรยาทของทนายความตามพระราชบัญญัติฉบับนี้ ในส่ วนของปั ญหาด้านบุคลากร
ผูพ้ ิ จ ารณาคดี ผิ ด จรรยาบรรณหรื อ ผิ ด มรรยาททนายความ พบว่า คณะกรรมการการสอบสวนคดี ม รรยาท
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ทนายความบางท่าน ยังมีการนากฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาใช้ในการสอบสวนคดีมรรยาททนายความทาให้
ขาดซึ่ งประสิ ทธิ ภาพและไม่เหมาะสมกับคดีผิดมรรยาททนายความที่ตอ้ งใช้ระบบไต่สวนมิใช่ระบบกล่าวหา ใน
ส่ วนของคณะกรรมการสอบสวนคดีมรรยาททนายความไม่มีการแต่งตั้งบุคลากรภายนอกมาดาเนิ นการสอบสวน
คดี มรรยาททนายความ การที่ คณะกรรมการสอบสวนมรรยาททนายความเป็ นบุ คลากรภายในวิชาชี พเดี ยวกัน
เท่านั้น ย่อมทาให้ประชาชนคนภายนอกเห็ นว่าการสอบสวนไม่โปร่ งใสและไม่เป็ นธรรม ในส่ วนของปั ญหา
ความล่ า ช้า ในการพิ จ ารณาคดี ผิ ด จรรยาบรรณหรื อ ผิ ด มรรยาททนายความพบว่า การสอบสวนคดี ม รรยาท
ทนายความมี ความล่าช้าในการวินิจฉัยคดี เพราะในข้อบังคับสภาทนายความว่าด้วยการพิจารณาคดี มรรยาท
ทนายความ พ.ศ.2546 กาหนดให้ทนายความที่ ถูกลงโทษ จากการสอบสวนมรรยาทมีสิทธิ ฟ้องศาลปกครองได้
จากผลการศึ กษา คณะผูว้ ิจยั มีขอ้ เสนอแนะดังต่อไปนี้ ควรจัดทาประมวลจริ ยธรรมหรื อความผิดทาง
มรรยาททนายความให้มีประสิ ทธิภาพและเป็ นธรรมมากขึ้น กาหนดบทลงโทษคดีความผิดมรรยาททนายความให้
มีความรุ นแรงขึ้นทั้งทางอาญา และทางแพ่ง อีกทั้งควรมีขอ้ ห้ามทาการเป็ นทนายความมีกาหนดไม่เกินห้าปี และ
หากเป็ นกรณี ลบชื่อออกจากทะเบียนทนายความ จะไม่สามารถประกอบอาชีพทนายความได้ ควรปรับปรุ งแก้ไข
พระราชบัญญัติทนายความ พ.ศ. 2528 และข้อบังคับของทนายความว่าด้วยการพิจารณาคดีมรรยาททนายความ
พ.ศ. 2546 ให้ใช้ระบบไต่สวนอย่างแท้จริ งมิใช่ระบบผสมระหว่างระบบไต่สวนกับใช้ระบบกล่าวหา จึงไม่ควรให้
นาบทบัญญัติแห่ งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาใช้กบั การสอบสวนคดีมรรยาททนายความ ควรให้มี
การตรา“พระราชบัญญัติวา่ ด้วยวิธีพิจารณาคดีการผิดมรรยาทวิชาชีททนายความ พ.ศ. .........” โดยเฉพาะ และควร
ให้มีการแก้ไขในเรื่ อง คณะกรรมการมรรยาททนายความ โดยให้แก้ไขบทบัญญัติมาตรา 54 ของพระราชบัญญัติ
ทนายความ พ.ศ. 2528 กาหนดให้มีผแู ้ ทนจากบุคคลภายนอกอย่างน้อย 2 คน โดยแต่งตั้งจากผูแ้ ทนเนติบณ
ั ฑิตย
สภาหรื อจากผูแ้ ทนกระทรวงยุติธรรม โดยกาหนดให้มีผแู ้ ทนเนติบณ
ั ฑิต หรื อผูแ้ ทนจากสานักงานศาลยุติธรรม
เข้าร่ วมเป็ นคณะกรรมสอบสวนด้วยรวมจานวน 5 ท่านเป็ นอย่างน้อย ในส่ วนของคดีผิดมรรยาททนายความนั้น
ควรให้คดีจบสิ้ นกระบวนการพิจารณาคดีในชั้นของศาลปกครองเช่นเดียวกับการพิจารณาคดีมรรยาทนายความ
ของประเทศสาธารณรัฐอเมริ กา และสาธารณรัฐฝรั่งเศส ในส่ วนของการเยียวยาผูเ้ สี ยหายควรให้มีการจัดให้มี
คณะกรรมการดูแลการฝ่ าฝื นมรรยาททนายความในหน่วยงานทางกระบวนการยุติธรรมเป็ นการเฉพาะ เพื่อเยียวยา
ลูกความที่ ได้รับความเสี ยหายจากการกระทาของทนายความโดยจัดตั้งกองทุนทดแทนค่าเสี ยหาย เพื่อชดใช้
ค่าเสี ยหาย ซึ่งเป็ นกองทุนของสภาทนายความ และให้กองทุนใช้สิทธิไล่เบี้ยเอาจากทนายผูก้ ระทาความผิดอีกครั้ง
หนึ่งเมื่อชดใช้ค่าเสี ยหายแทนไปแล้ว
คาสาคัญ : การควบคุมมรรยาทวิชาชีพทนายความ, วิชาชีพทนายความ

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

ความสาคัญและทีม่ าของปัญหาวิจัย
ทนายความ หรื อ หมอความ ตามพจนานุ กรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 ได้ให้ความหมายว่า
หมายถึง ผูไ้ ด้รับใบอนุญาตให้วา่ ต่างแก้ต่างคดีแก่คู่ความเนื้ อเรื่ องอรรถคดี และตามพระราชบัญญัติทนายความ
พ.ศ. 2528 มาตรา 4 มี ใ จความว่ า ทนายความ หมายความว่ า ผู ้ที่ ส ภาทนายความได้รั บ จดทะเบี ย นและ
ออกใบอนุญาตให้เป็ นทนายความ การประกอบอาชีพของทนายความ ถือว่าเป็ นการประกอบวิชาชีพ (Profession)
ซึ่ งการประกอบวิชาชี พนั้น จะเป็ นอาชี พตามธรรมเนี ยมที่ วางไว้เป็ นบรรทัดฐาน ได้แก่ หลักจริ ยธรรมของ
ทนายความ ส่ วนใหญ่มกั จะเป็ นเรื่ องที่ ควรปฏิ บัติ อันมี สาระสาคัญอยู่ 3 ประการ คื อ 1) หน้าที่ ต่อลูกความ
2) หน้าที่ต่อกระบวนการยุติธรรม 3) หน้าที่ต่อประชาชน (สิ ทธิโชค ศรี เจริ ญ, 2545, หน้า 32) โดยสาระสาคัญนั้น
ประกอบด้วยหน้าที่ ที่มีต่อลูกความก่ อนดาเนิ นคดี ในระหว่างดาเนิ นคดี การให้คาปรึ กษาทางกฎหมายอย่า ง
ตรงไปตรงมา การไม่ปฏิ เสธไม่รับว่าความ การขอทราบความจริ งจากลูกความ การประนี ประนอมยอมความ
การอุทิศเวลา ความรู ้ความสามารถให้ลูกความมี อิสระในการดาเนิ นคดี อย่างซื่ อสัตย์สุจริ ตต่อ ลูกความ รักษา
ความลับของลูกความ บอกกล่าวลูกความ เพื่อขอถอนตัวจากคดีในกรณี ที่โจทก์และทนายความโจทก์มีความเห็น
ไม่ตรงกัน อีกทั้งทนายความควรให้ความเคารพต่อศาล ไม่หลอกลวง รักษาเวลา และให้เกียรติศาล ปฏิบตั ิต่อผูร้ ่ วม
วิชาชีพอย่างเป็ นธรรม ไม่แย่งคดีความจากผูร้ ่ วมวิชาชีพ ไม่โฆษณาหาลูกความ ไม่หาคดีมาทาโดยมีค่าตอบแทน
ให้แก่ผหู ้ าคดีให้ รักษาวาจาสัตย์ มีมนุษย์สมั พันธ์ที่ดี เป็ นผูน้ ามหาชนในการทาให้กฎหมายเกิดความยุติธรรมตาม
วิถีทางของกฎหมาย รักษาสถาบันกฎหมายให้บริ สุทธิ์ และใช้กฎหมายให้เป็ นไปโดยยุติธรรม สาหรับหน่วยงาน
ที่ ทาหน้าที่ ในการควบคุมดูแลวิชาชี พทนายความได้แก่ สภาทนายความ (Lawyers Council) ซึ่ งพระราชบัญญัติ
ทนายความ พ.ศ. 2528 หมวด 1 มาตรา 6 ได้กาหนด ให้มีสภาขึ้นสภาหนึ่ง เรี ยกว่า "สภาทนายความ" ประกอบด้วย
คณะกรรมการ สภาทนายความและสมาชิ กสภาทนายความ สภาทนายความ และมาตรา 7 (1)-(5) และมาตรา 8
กาหนด วัตถุประสงค์และอานาจหน้าที่ ควบคุมมรรยาทของทนายความ ส่ งเสริ มการศึ กษาและ การประกอบ
วิชาชีพทนายความ ควบคุมดูแลให้เกิดความสามัคคีและผดุงเกียรติของสมาชิกสภา ทนายความ ส่งเสริ ม ช่วยเหลือ
แนะนา เผยแพร่ และให้การศึกษาแก่ประชาชนในเรื่ องที่เกี่ยวกับ กฎหมาย
ปั ญหาของทนายความมีหลายปั จจัย ทาให้ การว่าความให้ลูกความไม่ประสบความสาเร็ จ เป็ นเหตุให้
ลูกความมองว่าทนายความไม่ค่อยมีจรรยาบรรณในการทางาน และในส่วนของทนายความเมื่อได้รับคดีแบบไม่มี
เวลาเตรี ยมตัว ก็เกิ ดปั ญหาว่ามีเวลาพบลูกความน้อย เอกสารไม่ครบ และว่าความโดยซักค้านไม่ตรงเป้ าหมาย
เท่าไร ซึ่ งเป็ นผลร้ายต่อลูกความของตน เมื่อทนายความมีจริ ยธรรมหรื อจรรยาบรรณที่ดี ก็ยอ่ มจะส่ งผลให้ตนเอง
เป็ นผูท้ ี่มีชื่อเสี ยงดีและเกิดภาพลักษณ์ที่ดี ได้รับคาชมเชยจากคนทัว่ ไป วิชาชีพทนายความเป็ นวิชาชีพที่มีเกียรติซ่ ึง
ถือว่าเป็ นส่ วนหนึ่งของกระบวนการยุติธรรมที่คน้ หาความจริ งเบื้องหลังของข้อพิพาทระหว่างคู่กรณี อีกทั้งมีส่วน
ประคับประคองและผดุงความยุติธรรมทางปฏิบตั ิหน้าที่ให้เป็ นไปตามตัวบทกฎหมายเช่นนั้นทนายความจึงควรมี
ความประพฤติที่เหมาะสมกับอาชีพที่ รับความไว้วางใจอีกทั้งต้องดารงตนอยู่ในกรอบของจริ ยธรรมทั้งในด้าน
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ส่ ว นตัว และต่ อบุ คคลภายนอก บทบาทหน้าที่ ข องทนายความในฐานะตัวแทนที่ คุม้ ครองผลประโยชน์ของ
ประชาชนที่เป็ นลูกความคู่กรณี รวมทั้งประชาชนทัว่ ไปการทาหน้าที่น้ นั สิ่ งสาคัญควรคานึ งถึงความถูกต้องความ
เป็ นธรรมและจริ ยธรรมเป็ นแนวปฏิ บัติ (ภสุ โคตรศรี . 2548 : หน้า 1) ส่ ว นทนายความที่ ไ ม่ มี จริ ย ธรรมหรื อ
จรรยาบรรณจะทาให้ผนู ้ ้ นั ขาดผูเ้ คารพนับถือ ขาดเกียรติยศชื่อเสี ยง ตลอดจนขาดหน้าที่การงาน เนื่ องจากไม่มี
ผูใ้ ช้บริ การ อีกทั้งอาจถูกลงโทษจากจากสภาทนายความ ซึ่งเป็ นผูก้ ากับดูแลทนายความที่ทาผิดจรรยาบรรณหรื อ
ผิดมรรยาททนายความอีกด้วย ดังนั้น ผูว้ ิจยั จึงได้ทาการศึกษาวิจยั เกี่ยวกับ การประกอบวิชาชีพของทนายความ
ในการปฏิ บัติ ต นตามจรรยาบรรณทนายความที่ เ รี ย กว่ า มรรยาททนายความ เพื่ อ ผู ้วิ จัย จะได้น าผลจาก
การศึ กษาวิจัยไปเป็ นข้อมูลในการพัฒนาจริ ยธรรม หรื อจรรยาบรรณของทนายความในการประกอบอาชี พ
ทนายความต่อไปในอนาคต
หลักกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้ องกับการควบคุมในการผิดมรรยาทวิชาชีพทนายความของประเทศไทย
การควบคุ ม วิ ช าชี พ ทนายความ โดยเฉพาะในเรื่ องของการประพฤติ ผิ ด มรรยาททนายความ
มีพระราชบัญญัติทนายความ 2528 ในการควบคุมดูแล โดยในการดาเนิ นคดีมรรยาททนายความมีลกั ษณะ ดังนี้
1. วัตถุประสงค์ในการลงโทษ เพื่อความเป็ นระเบียบเรี ยบร้อยและคุม้ ครองลูกความ การลงโทษในคดี
มรรยาททนายความมิได้มีวตั ถุประสงค์ที่จะให้เป็ นการตอบโต้หรื อแก้แค้นต่อผูป้ ระพฤติผิดมรรยาท ส่วนการลงโทษ
ทางอาญา มีวตั ถุประสงค์ที่จะให้เกิดความสงบเรี ยบร้อยในสังคมและเป็ นการกระทาตอบแทนต่อการกระทาผิด
2. ลักษณะของโทษ การลงโทษในคดี มรรยาททนายความเป็ นการกระทาที่ เ กี่ ย วกับ สถานะในทาง
วิชาชีพของทนายความเท่านั้นกล่าวคือ เป็ นการตัดสิ ทธิหรื อประโยชน์อนั พึงคาดหมายได้ของทนายความผูน้ ้ นั ที่มี
ต่อสิ ทธิในการประกอบวิชาชีพซึ่งได้แก่โทษ ภาคทัณฑ์ ห้ามทาการเป็ นทนายความ มีกาหนดไม่เกินสามปี หรื อลบ
ชื่อออกจากทะเบียนทนายความ
3. ความคล่องตัวของวิธีพิจารณา คดีมรรยาททนายความอยูภ่ ายใต้กฎเกณฑ์ที่มีความคล่องตัว กฎเกณฑ์
หรื อวิธีพิจารณาที่ ใช้อยู่น้ ี อาจมีการเปลี่ยนแปลง เพื่อให้สอดคล้องกับความยุติธรรมที่ ควรจะเป็ นโดยการออก
ข้อบังคับว่าด้วยการสอบสวนคดีมรรยาททนายความ โดยสภาทนายความเอง
4. เกี่ ย วกับ การใช้ดุ ล พิ นิ จ ในการลงโทษ ในคดี ม รรยาททนายความนั้น คณะกรรมการมรรยาท
ทนายความมีอานาจจะใช้ดุลพินิจที่จะกาหนดโทษแก่ทนายความผูป้ ระพฤติผิดมรรยาททนายความในสถานใดได้
ตามที่กาหนดไว้ เช่น ภาคทัณฑ์หา้ มทาการเป็ นทนายความมีกาหนดเวลาไม่เกินสามปี หรื อลบชื่อออกจากทะเบียน
ทนายความ เป็ นต้น
หลักกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้ องกับการควบคุมในการผิดมรรยาทวิชาชีพทนายความของต่ างประเทศ
ประเทศสหราชอาณาจักร ในระบบกฎหมายของสหราชอาณาจักรนั้นได้มีการแบ่งวิชาชีพทางกฎหมาย
ออกเป็ น 2 แขนง คือ บาร์ ริสเตอร์ และโซลิซิเตอร์ ซึ่ งแต่ละแขนงมีองค์กรที่ทาหน้าที่ควบคุมวิชาชี พของตนเอง
ดังนั้นระบบการศึ กษาอบรม ตลอดจนถึ งลักษณะและสภาพของ งานแตกต่างกันออกไป ซึ่ งการแบ่ งวิชาชี พ
กฎหมายออกเป็ น 2 แขนงนี้ นับเป็ นลักษณะเฉพาะของ การประกอบวิชาชี พทนายความในประเทศสหราช
อาณาจักร
ประเทศสหรัฐอเมริกา ในสหรัฐอเมริ กามีสภาทนายความเป็ นสมาคมของผูป้ ระกอบวิชาชีพทนายความ
โดยเฉพาะทนายความซึ่ งมีชื่อเรี ยกว่า Bar Association ในแต่ละตัวก็จะมี Bar ของแต่ละรัฐเฉพาะด้วย เช่น มลรัฐ
แคลิ ฟอร์ เนี ย เป็ นต้น ซึ่ งทุ กแห่ งเป็ นอิ สระต่อกันโดยมี กฎและระเบี ยบเป็ นของตนเอง รวมทั้งการกากับดูแล
มรรยาททนายความในรั ฐนั้น Bar ของสหรั ฐอเมริ กามี ขอ้ บังคับของผูป้ ระกอบวิชาชี พทางกฎหมายต้องเป็ น
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สมาชิ ก เรี ย กว่า Voluntary Bar โดยมี ป ระมวลฉบับธรรมวิช าชี พ ทนายความโดยเฉพาะเรี ย กว่า The Code of
Professional Responsibility เป็ นผู ้ก าหนด Code Professional responsibility เป็ นกฎหมายที่ ว างหลัก ควบคุ ม
ความประพฤติของผูป้ ระกอบวิชาชีพด้านกฎหมาย (เสรี สุวรรณภานนท์, 2546, หน้า 78)
ประเทศสาธารณรัฐฝรั่งเศส องค์กรวิชาชีพทนายความสาธารณรัฐฝรั่งเศส ได้รับการจัดตั้งขึ้นในรู ปของ
สภา เรี ยกว่า สภาทนายความ ในแต่ละจังหวัดจะมีการจัดตั้งสภาทนายความของตนขึ้น โดยแยกกนเป็ นอิสระไม่มี
การแบ่งเป็ นสภาทนายระดับชาติ หรื อระดับท้องถิ่น ซึ่ งสมาชิกของสภาทนายความ ได้แก่ทนายความผูป้ ระกอบ
วิชาชี พอยู่ในเขตจังหวัดนั้น ทนายความผูเ้ ป็ นสมาชิ กสภาต้องเป็ นผูม้ ีคุณสมบัติครบเงื่ อนไขตามข้อบังคับของ
สภาทนายความในแต่ละแห่ ง ไม่วา่ จะเป็ นเรื่ องประวัติการศึกษาความประพฤติและอื่นๆ เมื่อสภาทนายความรับ
บุคคลใดเป็ นสมาชิ กโดยการออกใบอนุญาตวาความให้แล้ว ทนายความผูน้ ้ นั จะต้องถือปฏิบตั ิตนตามข้อบังคับ
ของสภาทนายความที่ตนสังกัดอยู่ อย่างไรก็ตามสมาชิกสภาทนายความ จะเป็ นสมาชิกสภาทนายความพร้อมกัน
2 สภา ในเวลาเดียวกันไม่ได้ องค์กรที่ทาหน้าที่ควบคุมมรรยาททนายความ และดูแลจรรยาบรรณของทนายความ
คือ คณะกรรมการสภาทนายความ และศาลยุติธรรม (ในกรณี ที่ศาลยุติธรรมทาหน้าที่ควบคุมมรรยาททนายความ)

วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1. เพื่อศึ กษาความหมาย ประวัติความเป็ นมาแนวคิ ด ทฤษฎี และงานวิจัยที่ เกี่ ยวข้อง การศึ กษาวิจัย
เกี่ยวกับจรรยาบรรณหรื อมรรยาททนายความในการประกอบวิชาชีพทนายความ
2. เพื่อศึกษาหลักกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมในการผิดมรรยาทวิชาชีพทนายความของประเทศ
ไทยกับต่างประเทศมีขอ้ แตกต่างหรื อไม่
3. เพื่อศึกษาวิเคราะห์มาตรการทางกฎหมายในการควบคุมการผิดมรรยาทวิชาชีพทนายความในประเทศ
ไทยโดยศึกษาเปรี ยบเทียบกับต่างประเทศ เพื่อให้ได้มาซึ่ งมาตรการทางกฎหมายควบคุมวิชาชีพทนายความให้มี
ความเป็ นสากลและเหมาะสมต่อไป
4. เพื่อศึกษาหาแนวทางในการแก้ไขปั ญหาเกี่ยวกับการผิดมรรยาททนายความในกระบวนการยุติธรรม
อย่างมีประสิ ทธิภาพอันจะเป็ นประโยชน์แก่ประชาชนและผูม้ ีคดีความเพิ่มมากยิง่ ขึ้น

วิธีการวิจัยและขอบเขตของการวิจัย
1. วิธี ก ารวิจัย กระบวนการศึ ก ษาวิท ยาการวิจัย ในครั้ งนี้ จะเป็ นการวิจัย เชิ ง พรรณนา (descriptive
research) โดยจะมีลกั ษณะเป็ นการศึกษาค้นคว้าวิจยั ที่ ใช้แนวทางเชิ งคุณภาพ (qualitative) ซึ่ งประกอบด้วยการ
ค้นคว้าวิจยั ทางเอกสาร (documentary research) ที่ เกี่ ยวข้องเป็ นหลัก โดยจะทาการศึกษาค้นคว้ารวบรวมข้อมูล
และวิเคราะห์ขอ้ มูลซึ่งประกอบด้วย ตารา วารสาร บทความ เอกสารทางวิชาการ คาพิพากษาศาลฎีกา และเอกสาร
ที่ เกี่ ยวข้อง ของประเทศไทยและของต่างประเทศ ได้แก่ สหราชอาณาจักร สหรัฐอเมริ กา สาธารณรัฐฝรั่งเศส
ตลอดจนศึกษาและความคิดเห็นของนักกฎหมายหรื อบุคคลทัว่ ไปที่เกี่ยวข้องโดยผูว้ จิ ยั จะทาการสัมภาษณ์เจาะลึก
(in-depth interview) กับผูท้ รงคุณวุฒิดา้ นวิชาชีพนักกฎหมายกลุ่มเฉพาะเจาะจง 7 กลุ่มประชากร ได้แก่ ผูพ้ ิพากษา
อัยการ ทนายความ นักวิชาการ อาจารย์ผสู ้ อนในคณะนิ ติศาสตร์ มหาวิทยาลัยของรัฐและเอกชน และประชาชน
ผูเ้ คยใช้บริ การกับทนายความกลุ่มละ 2 ท่ าน รวมจานวน 14 ท่ าน ด้วยการใช้แบบการสัมภาษณ์ กบั บุคคลที่ มี
วิชาชี พนักกฎหมายอันเกี่ ยวข้องในเรื่ อง “มาตรการทางกฎหมายในการควบคุ มมรรยาทวิชาชี พทนายความ”
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ซึ่ งคณะผูว้ ิจยั จะได้นาข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์น้ นั มาทาการวิเคราะห์และนามาใช้เป็ นข้อมูลในการสนับสนุน
การจัดทาวิจยั ฉบับนี้ต่อไป
2. ขอบเขตในการวิจัย ในการศึกษาวิจยั ถึงปั ญหาเกี่ยวกับมาตรการทางกฎหมายในการควบคุมมรรยาท
วิชาชีพทนายความ ในการวิจยั นี้ คณะผูว้ ิจยั ใช้การสัมภาษณ์เจาะลึก (in-depth interview) ในปั ญหามาตรการทาง
กฎหมายในการควบคุมมารยาทวิชาชีพทนายความ คณะผูว้ ิจยั จะใช้กบั บุคคลที่เกี่ยวข้องในกลุ่มเฉพาะเจาะจงใน
จังหวัดชลบุรี จังหวัดสมุทรปราการ กรุ งเทพมหานครและในการให้ความเห็นโดย คณะผูว้ จิ ยั ได้จากัดศึกษาเฉพาะ
ในปั ญหาต่าง ๆ เพียง 4 ประเด็นปั ญหาเท่านั้น มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 1) ปั ญหาด้านประสิ ทธิ ภาพทางกฎหมาย
ควบคุ มจรรยาบรรณหรื อมรรยาทวิชาชี พทนายความ 2) ปั ญหาด้านบุ คลากรผูพ้ ิจารณาคดี ผิดจริ ย ธรรมหรื อ
ผิดมารยาททนายความ 3) ปั ญหาด้านระยะเวลาในการพิจารณาคดีผิดจริ ยธรรมหรื อผิด มรรยาททนายความที่มี
ความล้าช้า 4) ปั ญหาด้านการหาแนวทางหรื อมาตรการอื่นเสริ มเพื่อแก้ไขกฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมจริ ยธรรม
หรื อมรรยาทวิชาชีพทนายความให้มีประสิ ทธิภาพมากขึ้น

ผลการวิจัย
ประเด็ น การควบคุ ม คุ ณ ภาพของมรรยาททนายความปั จ จุ บั น มีอ ยู่ ก ระจั ด กระจายปรากฏอยู่ ใ น
พระราชบัญญัตทิ นายความ พ.ศ. 2528 ข้ อบังคับสภาทนายความว่ าด้ วยมรรยาททนายความ พ.ศ. 2529 ข้ อบังคับ
สภาทนายความ วาด้ วยการพิจารณาคดีมรรยาททนายความ พ.ศ. 2546 ข้ อบังคับสภาทนายความวาด้ วย การ
ประชุ มคณะกรรมการมรรยาททนายความ พ.ศ. 2535 ประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ. 2499 (ฉบับแก้ ไขล่ าสุ ด)
ประมวลกฎหมายแพ่ งและพาณิช ย์ พ.ศ. 2468 (ฉบั บ แก้ ไ ขล่ า สุ ด ) ประมวลกฎหมายวิธี พิจารณาความแพ่ ง
พ.ศ. 2477 (ฉบั บ แก้ ไ ขล่ า สุ ด ) ประมวลกฎหมายวิ ธี พิ จ ารณาความอาญา พ.ศ. 2477 (ฉบั บ แก้ ไ ขล่ า สุ ด )
พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 เห็นควรให้ มีการรวบรวมเป็ นประมวลกฎหมาย
จริยธรรมทนายความเช่ นเดียวกับผู้พพิ ากษา สรุปได้ ความเห็นสองกรณี ดังนี้
กรณี ที่ 1 การควบคุมจริ ยธรรมการทางานของอาชีพทนายที่กระจายอยูใ่ นกฎหมายหลายฉบับจึงยากต่อ
การนามาใช้ควบคุมการทางานของอาชีพทนายความ อีกทั้งยังขาดการควบคุมเรื่ องมรรยาททนายความอย่างจริ งจัง
การมีประมวลกฎหมายจริ ยธรรมทนายความ เพื่อเป็ นสิ่ งที่ยดึ ถือเป็ นแนวปฏิบตั ิโดยอ้างอิงได้อย่างเป็ นลายลักษณ์
อักษรและอุดช่ องว่างการตีความเรื่ องจริ ยธรรมทนายความให้อยู่ในขอบเขต รวมถึ งทาให้ง่ายต่อการควบคุม
สะดวกต่อการสื บค้น เป็ นระเบียบแบบแผนมากขึ้น
กรณี ที่ 2 การทาให้สภาทนายความมี เสถี ยรภาพก็เพียงพอต่อการดู แลและควบคุมจรรยาบรรณและ
วิชาชีพทนายความ ประเด็นการควบคุมจรรยาบรรณหรื อมรรยาททนายความ ในปัจจุบัน มีประสิ ทธิภาพ และมี
สภาพบังคับใช้ ได้ จริง สรุปความเห็นได้ ดังนี้
ปั จจุบนั มีผปู ้ ฎิบตั ิผิดหลักจรรยาบรรณมรรยาททนายความอยูม่ าก และไม่ปฏิบตั ิให้เป็ นไปตามมาตรฐาน
ของวิชาชีพ มีผทู ้ ี่ได้รับความเดือดร้อนจากการที่ทนายความทาหน้าที่ในคดีดว้ ยความประมาท ทาให้คดีเสี ยหาย จึง
ไม่อาจถือว่าการควบคุมในปั จจุบนั มีประสิ ทธิ ภาพ และถือว่าไม่อาจใช้บงั คับได้จริ ง ซึ่ งการควบคุมจรรยาบรรณ
หรื อมรรยาททนายความควรปฏิบตั ิอย่างเข้มงวด จริ งจัง และควรมีการจัดทา “จรรยาบรรณ” ของทนายความให้
ละเอียดและครอบคลุมให้มากขึ้น
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ประเด็น หากมี การแก้ ไข พ.ร.บ.วิชาชี พทนายความ โดยมีการเพิ่มบทลงโทษที่รุนแรงขึ้น จะทาให้
พ.ร.บ. มีประสิทธิภาพมากขึน้ สรุปความเห็นได้ ดังนี้
เพื่อเป็ นการควบคุมให้ปฏิบตั ิไปในแนวทิศทางเดียวกัน เมื่อทนายความประพฤติไม่เหมาะสม และไม่อยู่
ในกรอบของกฎหมาย จรรยาบรรณ จริ ยธรรม ควรจะมี บทลงโทษที่รุนแรงขึ้น เพื่อลดปั ญหาการเอารัดเอาเปรี ยบ
หรื อผลประโยชน์แก่ประชาชน โดยในการแก้ไขพระราชบัญญัติทนายความต้องมีการดาเนินงานเป็ นขั้นตอน และ
ใช้หลักการอบรม ปลูกฝังจรรยาบรรณให้ทนายความมีความเคารพในวิชาชีพ อีกทั้งการเพิ่มบทลงโทษที่รุนแรง
ควรเพิ่มโทษทางอาญา มีสภาพบังคับเพื่อป้ องปรามหรื อลงโทษผูฝ้ ่ าฝื น เพื่อทาให้เกิดความเกรงกลัว ทนายความ
จะทาหน้าที่ ดว้ ยความซื่ อตรง และระมัดระวังมากขึ้น เพราะกังวลกับบทโทษที่ เพิ่มขึ้นส่ งผลให้องค์กรวิชาชี พ
ทนายความมีความน่าเชื่อถือ เป็ นที่พ่ งึ ของประชาชนได้
ประเด็นคณะกรรมการการสอบสวนคดีมรรยาททนายความบางท่ าน ยังมีการนากฎหมายวิธีพิจารณา
ความแพ่ งมาใช้ ในการสอบสวนคดีมรรยาททนายความทาให้ ขาดซึ่งประสิทธิภาพ สรุปความเห็นได้ ดังนี้
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งบางหมวดยังไม่สอดคล้องกับเหตุการณ์ในปั จจุบนั อาจขาดความเหมาะสม
กับวิธีการสอบสวนคดีมรรยาททนายความ ซึ่ ง ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง เป็ นบทบัญญัติของระบบ
กล่าวหา ไม่เหมาะสมที่จะนามาใช้คน้ หาความจริ งในเรื่ องการสอบสวนคดีมรรยาททนายความ
ประเด็นการแต่ งตั้งบุคลากรภายนอก (ผู้แทนกระทรวงยุติธรรม) มาดาเนินการสอบสวนคดีมรรยาท
ทนายความ สรุปความเห็นได้ สองกรณี ดังนี้
กรณี ที่ 1 การแต่งตั้งบุคลากรภายนอกที่มีความรู ้ทางด้านกฎหมายควบคู่กบั บุคลากรของสภาทนายความ
มาดาเนิ นการสอบสวนคดีมรรยาททนายความ หรื ออาจเชิญบุคคลภายนอกมาเพื่อสังเกตการณ์ได้ เพื่อคานอานาจ
และป้ องกันการถือพวกพ้องเป็ นสาคัญ
กรณี ที่ 2 หากระบบการตรวจสอบมีความเข้มแข็ง น่ าเชื่ อถือ ก็ไม่จาเป็ นต้องใช้บุคคลภายนอกมาร่ วม
ตรวจสอบ บุคลากรภายนอกอาจมีความชานาญไม่เพียงพอเหมือนเช่นบุคคลภายในองค์กร ควรตั้งผูด้ าเนิ นการ
สอบสวนโดยเฉพาะขึ้นมาเป็ นหน่วยงาน
ประเด็น การที่คณะกรรมการตรวจสอบวิชาชี พทนายความเป็ นบุ คลากรภายในวิชาชี พทนายความ
เท่ านั้น ทาให้ ประชาชนคนภายนอกเห็นว่ าการสอบสวนไม่ โปร่ งใส ไม่ เป็ นธรรม สรุปความเห็นได้ สองกรณี ดังนี้
กรณี ที่ 1 การสอบสวนโดยบุคลากรในวิชาชีพเดียวกัน ย่อมอาจให้การช่วยเหลือกันเป็ นระบบพรรคพวก
ไม่ มี ค วามโปร่ ง ใส และไม่ เ ป็ นธรรม และอาจเกิ ด การแทรกแซงภายในท าให้เ กิ ด ความไม่ ยุติ ธ รรม ควรมี
คณะกรรมการหลายฝ่ าย แต่ ง ตั้ง บุ ค ลากรทางกฎหมายขององค์ก รทางกฎหมายซึ่ งอยู่ภ ายนอกองค์ ก รมี
ผูท้ รงคุณวุฒิภายนอก เข้าร่ วมในการสอบสวน
กรณี ที่ 2 บุคคลภายในองค์กรย่อมรู ้ถึงปั ญหาในวิชาชีพทนายความมากกว่าบุคคลภายนอก
ประเด็นการสอบสวนคดีมรรยาททนายความมีความล่ าช้ าในการดาเนินการสรุ ปความเห็นได้ สองกรณี
ดังนี้
กรณี ที่ 1 การพิจารณาคดี มรรยาททนายความ มีความแตกต่างจากการพิจารณาคดี อื่นๆ มีข้ นั ตอนต้อง
ดาเนิ นการตามกรอบระยะเวลา จึ งให้การทางานใช้ระยะเวลาที่ มากพอสมควร มี กระบวนในการตรวจสอบ
และ การสอบสวนคดี ควรกาหนดแนวทางและเวลาที่ ใช้ในการตรวจสอบคดี แต่ละประเภทไว้เป็ นมาตรฐาน
มีการกาหนดเวลาที่แน่นอน กาหนดระยะเวลาในการสอบสวนไว้ในกฎหมาย หากมีการดาเนิ นการสอบสวนคดี
มรรยาททนายความที่ มี ค วามล่ า ช้า จะส่ ง ผลให้ข าดความยุติ ธ รรม เวลาผ่า นไปจนหมดคดี ค วาม ส่ ง ผลต่ อ
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ความน่าเชื่อถือ และอาจเกิดความสงสัยในความไม่เป็ นธรรมทาให้เกิดความเสี ยหายจานวนมาก
กรณี ที่ 2 การดาเนิ นการตรวจสอบขึ้นอยูก่ บั ข้อเท็จจริ งและประเด็นของกฎหมาย การสอบสวนควรใช้
เวลาในการพิจารณาให้ได้ความจริ งมากที่สุดเพื่อประโยชน์แห่ งความยุติธรรม และควรเพิ่มพนักงานสอบสวน
มารยาทให้มากขึ้น
ประเด็ น การสอบสวนคดี ม รรยาททนายความ การไม่ ใ ช้ ระบบไต่ ส วน ท าให้ มี ค วามรวดเร็ ว ใน
การปฏิบัตงิ านแต่ ขาดประสิทธิภาพและความเป็ นธรรม สรุปความเห็นได้ ดังนี้
การใช้ระบบการไต่สวน เรี ยกได้ว่าเป็ นระบบที่มีความเป็ นกลาง ควรให้ทุกฝ่ ายมีโอกาสโต้แย้งกันได้
อย่างเต็มที่ โดยเปิ ดโอกาสให้คู่ความแสดงหลักฐานเพื่อให้ได้ความจริ ง ถ้าไม่มีการไต่สวนก็จะไม่เกิดความเป็ น
เป็ นธรรม การใช้ระบบไต่สวนเป็ นการการแสวงหาพยานหลักฐานเพื่อนามาพิจารณาประกอบกับข้อเท็จจริ ง
ประเด็นที่ควรให้ มีแก้ ไขการกาหนดระยะเวลาในการสอบสวนคดีมรรยาททนายความตาม มาตรา 66
พระราชบัญญัตทิ นายความ พ.ศ.2528 สรุปความเห็นได้ สองกรณี ดังนี้
กรณี ที่ 1 พ.ร.บ.ทนายความ พ.ศ.2528 ล้าสมัย ควรมีมาตรการเร่ งรัดการสอบสวน การสอบสวนต้องมี
กาหนดระยะเวลาในการสอบสวนให้ชดั เจน ให้อยูใ่ นกาหนดระยะเวลา เพื่อแก้ไขปั ญหาความล่าช้า
กรณี ที่ 2 การกาหนดระยะเวลาให้เป็ นไปตามที่คณะกรรมการสอบสวนคดีมรรยาทกาหนด ประกอบกับ
พฤติการณ์แห่งความร้ายแรงของการกระทา อีกทั้งตามมาตรา 66 พระราชบัญญัติทนายความ พ.ศ. 2528 ระยะเวลา
ที่กาหนดเพียงพอต่อการสอบสวนเนื่องจากผูถ้ ูกกล่าวหาควรมีสิทธิที่จะชี้แจงข้อเท็จจริ งหรื อความบริ สุทธิ์ ของตน
ซึ่งอาจทาให้ตอ้ งใช้ระยะเวลา
ประเด็นการจัดทาประมวลกฎหมายความผิดทางมรรยาททนายความให้ มีประสิ ทธิภาพและเป็ นธรรม
มากขึน้ สรุปความเห็นได้ ดังนี้
การมีกฎหมายเฉพาะที่เหมาะแก่การสอบสวนของวิชาชีพทนายความ จะทาให้การดาเนินการสอบสวน
มีประสิ ทธิภาพมากขึ้น เพื่อกาหนดแนวทางและหน้าที่อย่างเคร่ งครัด ช่วยให้มีความชัดเจน รัดกุม รวดเร็ ว ทันสมัย
สามารถสื บ ค้น ได้ง่ า ยขึ้ น ปฏิ บัติ ง านได้อ ย่า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพเป็ นธรรม ควรมี บ ทบัญ ญัติ ที่ เ ปิ ดช่ อ งให้ มี
การ “เพิ่มเติ ม” เพื่อปรั บปรุ งประมวลกฎหมายให้สอดคล้องกันด้วย (ทาให้บทบัญญัติในประมวลมี เอกภาพ)
นามาใช้ภายใต้กฎหมายฉบับเดียวกัน อาจมีการกาหนดสิ ทธิหน้าที่ หน่วยงานความรับผิดชอบ บทบาททางสังคม
ค่าตอบแทนทนาย แต่ถึงแม้จะจัดทาประมวลกฎหมายความผิดทางมรรยาททนายความขึ้นมาแล้ว การบังคับใช้
ควรทาอย่างจริ งจัง เพื่อให้เกิดประสิ ทธิภาพอย่างสูงสุด
ประเด็น การกาหนดบทลงโทษที่รุน แรงและมีผ ลบั งคับ ทั้งอาญาและแพ่ งท าให้ ผู้ ป ระกอบวิชาชี พ
ทนายความมีความเกรงกลัวและไม่ กล้ าทาผิดต่ อจรรยาบรรณวิชาชี พของตน สรุ ปความเห็นได้ สองกรณี ดังนี้
กรณี ที่ 1 การลงโทษผูก้ ระทาความผิดควรลงโทษทั้งบทบัญญัติทางอาญา และทางแพ่ง เพื่อเป็ นการป้ อง
ปราม การลงโทษที่ รุนแรงทาให้ทนายความต้องปฏิ บตั ิ หน้าที่ ด้วยความระมัดระวังมากขึ้ น มี ความเกรงกลัว
ไม่กล้าทาผิดต่อจรรยาบรรณวิชาชีพของตน
กรณี ที่ 2 การควบคุ มดู แลบทลงโทษมี ประมวลกฎหมายอาญาบังคับใช้อยู่ และการลงโทษเป็ นทาง
สุดท้ายที่ปลายเหตุ ควรมีการอบรมให้ความรู ้อย่างสม่าเสมอ
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ประเด็นการจัดตั้งคณะกรรมการดูแลลูกความหรื อผู้เสียหายจาก ทนายความผู้กระทาผิดสรุปความเห็น
ได้ สองกรณี ดังนี้
กรณี ที่ 1 ควรให้มีคณะกรรมการ และหน่วยงานทางกระบวนการยุติธรรม เพื่อเยียวยาลูกความที่เสี ยหาย
จากการกระทานั้น การตั้งคณะกรรมการมาดู แลการกระทาผิด เพื่อความเหมาะสม ถูกต้อง มี ความยุติธรรม
มี ม าตรการรองรั บ ลู กความหรื อ ผูเ้ สี ย หายให้ไ ด้รั บ การปฏิ บัติ อ ย่า งถู ก ต้อ ง และควรให้มี ก องทุ น เพื่ อ ชดใช้
ค่าเสี ยหายด้วย ซึ่ งเป็ นกองทุนของสภาทนายความ และให้กองทุนของสภาทนายความใช้สิทธิ ไล่เบี้ ยเอาจาก
ทนายความผูก้ ระทาความผิดอีกครั้งหนึ่ง
กรณี ที่ 2 การจัดตั้งคณะกรรมการดูแลลูกความหรื อผูเ้ สี ยหายจาก ทนายความผูก้ ระทาผิด ต้องพิจารณา
ค่าตอบแทนคณะกรรมการ การกากับดูแลการทาหน้าที่ของคณะกรรมการ ต้องสร้างเกณฑ์การให้ความช่วยเหลือ
และการใช้บทบัญญัติทางกฎหมายแพ่งและอาญาเป็ นผูค้ วบคุมดูแลและดีกว่าในกรณี น้ ี

อภิปรายผลการวิจัย
การควบคุมจริ ยธรรมการทางานของอาชีพทนายกระจายอยูใ่ นกฎหมายหลายฉบับจึงยากต่อการนามาใช้
ควบคุมการทางานของอาชีพทนายความ การมีประมวลกฎหมายจริ ยธรรมทนายความ เพื่อเป็ นสิ่ งที่ยดึ ถือเป็ นแนว
ปฏิบตั ิโดยอ้างอิงได้อย่างเป็ นลายลักษณ์อกั ษร และเพื่ออุดช่องว่างการตีความเรื่ องจริ ยธรรมทนายความให้อยูใ่ น
ขอบเขต การเพิ่มบทลงโทษที่ รุนแรง ควรเพิ่มโทษทางอาญา มีสภาพบังคับเพื่อป้ องปรามหรื อลงโทษผูฝ้ ่ าฝื น
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งบางหมวดยังไม่สอดคล้องกับเหตุการณ์ในปั จจุบนั อาจขาดความเหมาะสมกับ
วิธีการสอบสวนคดี มรรยาททนายความ ซึ่ ง ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง เป็ นบทบัญญัติของระบบ
กล่าวหา ไม่เหมาะที่จะนามาใช้คน้ หาความจริ งในเรื่ องการสอบสวนคดีมรรยาททนายความ อีกทั้ง พระราชบัญญัติ
ทนายความ พ.ศ.2528 มี การใช้ม ายาวนาน ควรมี ม าตรการเร่ ง รั ด การสอบสวนให้อ ยู่ใ นก าหนดระยะเวลา
เพื่อแก้ไขปั ญหาความล่าช้า

ข้ อเสนอแนะในการนาผลการวิจัยไปใช้
1. ปัญหาด้ านประสิทธิภาพทางกฎหมายควบคุมจรรยาบรรณหรื อมรรยาททนายความกับบทบาทสภา
ทนายความ ผู้วจิ ยั มีข้อเสนอแนะ ดังนี้
สมควรมีบทบัญญัติที่เป็ นการเฉพาะที่เกี่ ยวกับทนายความโดยตรง ซึ่ งในพระราชบัญญัติทนายความ
พ.ศ. 2528 ได้กล่าวในเรื่ อง สภาทนายความ สมาชิ กสภาทนายความ คณะกรรมการสภาทนายความ การขอจด
ทะเบี ย นและรั บ ใบอนุ ญ าตให้ เ ป็ นทนายความ การประชุ ม ใหญ่ ข องสภาทนายความ มรรยาททนายความ
คณะกรรมการมรรยาททนายความ การช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย บทกาหนดโทษ ซึ่ งหากจะตรวจดูวา่ ถ้า
ทนายประพฤติผิดแล้วต้องไปตรวจดูกฎหมายอื่นหรื อข้อบังคับสภาทนายความอีกทีหนึ่ งซึ่ งทาให้ไม่สะดวกใน
การใช้กฎหมาย ส่ วนการการควบคุ มจรรยาบรรณหรื อ มรรยาททนายความในปั จจุ บัน ยังไม่มีประสิ ท ธิ ภ าพ
เท่าที่ควรเนื่ องจากยังมีทนายความบางคนยังทาผิดมรรยาททนายความอยู่ หากมีประสิ ทธิ ภาพคงไม่มีการกระผิด
มรรยาททนายความเกิ ด ขึ้ น บทก าหนดโทษนั้น ในพระราชบัญ ญัติ ท นายความไม่ มี ก ารก าหนดบทลงโทษ
ทนายความที่ ทาผิดมรรยาทไว้คงเป็ นเพียงการลงโทษ ตามมาตรา 33 ที่ เป็ นการควบคุมลงโทษบุคคลภายนอก
วิชาชีพทนายความ มิใช่เป็ นการควบคุมบุคลากรภายในวิชาชีพทนายความ สมควรให้มีการบัญญัติเพิ่มเติม อาทิ
มาตรา... ห้ามมิให้ทนายความใช้อุบาย กระทาการใดอันเป็ นการฉ้อโกง ยักยอก ครอบครอง หน่วงเหนี่ยว เงินหรื อ
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ทรั พย์สินของลูกความที่ ตนได้รับมาโดยหน้าที่ อนั เกี่ ยวข้องไว้นานเกิ นกว่าเหตุ โดยมิ ได้รับความยินยอมจาก
ลูกความ เว้นแต่จะมีเหตุอนั สมควร มีโทษตามมาตรา...เป็ นต้น
ส่ วนโทษตามพระราชบัญญัติทนายความ หรื อข้อบังคับสภาทนายความไม่มีการกาหนดโทษผูก้ ระทา
ผิดมรรยาททนายความที่แน่นอน เช่น โทษตามพระราชบัญญัติทนายความเป็ นโทษที่ลงโทษแก่บุคคลภายนอก
วิชาชี พทนายความมิได้เป็ นการลงโทษทนายความโดยตรง ส่ วนข้อบังคับสภาทนายความก็มิได้กาหนดโทษที่
ชัดเจน เพราะโทษนั้นมีเพียง ภาคทัณฑ์ ห้ามเป็ นทนายความโทษกาหนดไม่เกิน 3 ปี และลบชื่ออกจากทะเบี ยน
ทนายความ ส่วนโทษทางอาญา กับโทษแพ่งก็ตอ้ งไปตรวจพิจารณาจากประมวลกฎหมายอาญา ประมวลกฎหมาย
แพ่งเพื่อนามาประกอบการตัดสิ นบทลงโทษ อี กทั้งสมควรมี การเพิ่มโทษทางอาญาและโทษทางแพ่ง อยู่ใ น
พระราชบัญญัติทนายความ
2. ปัญหาด้ านบุคลากรผู้พจิ ารณาคดีผดิ จรรยาบรรณหรื อผิดมรรยาททนายความ ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะ
ดังนี้
สมควรให้มีการบัญญัติบทลงโทษทั้งทางอาญาและแพ่งอยูใ่ นพระราชบัญญัติทนายความ เพื่อให้เกิด
ความสะดวกรวดเร็ วในการใช้กฎหมาย อีกทั้งเป็ นการกาหนดบทลงโทษทางอาญา และบทลงโทษทางแพ่ง เพื่อทา
ให้การควบคุมวิชาชี พทนายความเป็ นไปในแนวทางเดี ยวกัน และสมควรให้มีการการแต่งตั้งบุคลากรภายนอก
(ผูแ้ ทนกระทรวงยุติธรรม) เพื่อเข้ามาดาเนินการสอบสวนคดีมรรยาททนายความ เพราะการสอบสวนคดีมรรยาท
ทนายความนั้นคณะกรรมการ มีเพียงบุคลากรในวิชาชีพทนายความเท่านั้น สมควรให้มีการนาบุคลากรในวิชาชีพ
อื่นที่เกี่ยวข้องกับเข้าร่ วมการสอบสวนในคดีมรรยาททนายความเป็ นจานวนครึ่ งหนึ่งของคณะกรรมการสอบสวน
ด้วยเหตุที่ว่า ถึงแม้คณะกรรมการตรวจสอบวิชาชี พทนายความจะมีความยุติธรรม โปร่ งใส โดยเสนอให้มีการ
แก้ไข ดังนี้
มาตรา 54 ให้แต่ต้ งั คณะกรรมการมรรยาททนายความ ประกอบด้วย ประธานกรรมการ รองประธาน
กรรมการ และกรรมการมรรยาททนายความอื่นอี กไม่น้อยกว่าเจ็ดคนตามจานวนที่ คณะกรรมการกาหนดให้
คณะกรรมการแต่งตั้งกรรมการมรรยาททนายความซึ่งมีคุณสมบัติดงั ต่อไปนี้
(1) ผูแ้ ทนจากกระทรวงยุติธรรม จานวนครึ่ งหนึ่ งจากจานวนคณะกรรมการตรวจสอบมรรยาท
ทนายความ
(2) ทนายความที่ปฏิบตั ิหน้าที่มาแล้วรวมกันไม่นอ้ ยกว่าสิ บปี และไม่เคยถูกลงโทษฐานประพฤติ
ผิดมรรยาททนายความ หรื อถูกจาหน่ายชื่อออกจากทะเบียนทนายความ
3. ปั ญ หาด้ า นความล่ า ช้ า ในการพิจารณาคดีผิด จรรยาบรรณหรื อ ผิด มรรยาททนายความ ผู้ วิจัย มี
ข้ อเสนอแนะ ดังนี้
ปั ญหาความล่าช้านั้น ควรนาระบบการไต่สวนมาปรับใช้ เพราะการการสอบสวนคดีมรรยาททนายความ
หรื อแม้แต่คดีอื่นๆ การหาข้อมูล พยาน หลักฐาน เพื่อนามาประกอบกับข้อเท็จจริ งและประเด็นของกฎหมาย การ
สอบสวนควรใช้เวลาในการพิจารณาให้ได้ความจริ งมากที่สุด เพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรม ระบบไต่สวนจึงมี
ความสาคัญ แต่อาจมีการกาหนดระยะเวลาให้กระชับขึ้น เพื่อป้ องกันการประวิงเวลา และหากระยะเวลาในการ
ดาเนินการ การหาข้อมูล การพยานหลักฐาน ไม่ทนั ตามระยะเวลาที่กาหนด อาจมีการยืน่ คาร้องขอขยายเวลาไปได้
อีก 7-15 วัน
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4. แนวทางมาตรการทางกฎหมายหรื อ มาตรการอื่ น เสริ ม เกี่ ย วกั บ การควบคุ ม มรรยาทวิ ช าชี พ
ทนายความให้ มีการจัดทาประมวลกฎหมายความผิดทางมรรยาททยานความให้ มีประสิ ทธิภาพและเป็ นธรรม
มากขึน้ ผู้วจิ ยั มีข้อเสนอแนะ ดังนี้
การจัดทาประมวลกฎหมายความผิดทางมรรยาททยานความให้มีประสิ ทธิภาพและเป็ นธรรมมากขึ้น ทา
ให้การควบคุมดูแลมรรยาททนายความมีการดาเนิ นงานไปอย่างเป็ นระบบระเบียบ การแก้ไข พระราชบัญญัติ
ทนายความโดยบัญ ญัติ ให้มี การกระท าผิ ด มรรยาททนายความบทลงโทษมรรยาททนายความโดยการเพิ่ม
บทบัญญัติที่มีบทลงโทษทั้งทางแพ่งและอาญาระบุอยูใ่ นพระราชบัญญัติทนายความ เพื่อสะดวกในการบังคับใช้
และเพื่อเป็ นมาตรฐานในทิศทางเดียวกัน โดยเสนอให้มีการแก้ไข ดังนี้
มาตรา 111 กระทาการใดอันเป็ นการฉ้อโกง ยักยอก ลูกความ หรื อครอบครอง หรื อ หน่วงเหนี่ ยว เงิน
หรื อ ทรั พ ย์สินของลู กความที่ ตนได้รับ มาโดยหน้าที่ โดยมิ ไ ด้รั บความยิน ยอมจากลูกความ เว้น แต่จะมี เหตุ
อันสมควร
บทกาหนดโทษ
มาตรา .... ผูใ้ ดฝ่ าฝื น มาตรา 111 ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินสองปี หรื อปรับไม่เกินห้าหมื่นบาทหรื อ
ทั้งจาทั้งปรับ
และอีกสิ่ งหนึ่ งที่ ตอ้ งคานึ งถึงคือการจัดตั้งคณะกรรมการดูแลลูกความหรื อผูเ้ สี ยหายจาก ทนายความ
ผูก้ ระทาผิด โดยเป็ นการเยียวยา ทั้งทางด้านการเงิน จิตใจของลูกความ โดยจัดตั้งเจ้าหน้าที่คอยให้คาปรึ กษาใน
เรื่ องคดีมรรยาททนายความต่อลูกความผูเ้ สี ยหาย หรื อการเยียวยาทางด้านการเงินต่อลูกความผูเ้ สี ยหาย โดยเมื่อคดี
ถึ งที่ สุดมี การตัดสิ นให้ทนายความผูถ้ ู กกล่ า วหามี ค วามผิดจริ ง สามารถไล่เบี้ ยเก็บเงิ น ส่ วนที่ เยียวยาลู ก ความ
ผูเ้ สี ยหายได้จากทนายความที่ถูกกล่าวหา เป็ นต้น

ข้ อเสนอแนะในการทาวิจัยครั้งต่ อไป
1. ควรขยายพื้นที่ในการศึกษาปั ญหามรรยาททนายความโดยเพิ่มกลุ่มเป้ าหมายขยายไปตามภูมิภาคต่างๆ
ของประเทศไทย
2. ควรศึ กษาติ ดตาม บริ หารจัดการนโยบาย และผลักดันการควบคุมวิชาชี พทนายความ เพื่อให้เกิ ด
ประโยชน์การควบคุมในระยะยาว และอย่างต่อเนื่อง

กิตติกรรมประกาศ
งานวิจยั เล่มนี้เสร็ จสมบูรณ์ได้ คณะผูว้ ิจยั ขอขอบพระคุณมหาวิทยาลัยศรี ปทุม วิทยาเขตชลบุรี ที่ให้ทุน
แก่คณะผูว้ ิจยั ทาให้งานวิจยั นี้ ลุล่วงสาเร็ จด้วยดี และต้องขอขอบพระคุณบุ คลากรในสานักงานวิจยั ฯ และคณะ
นิติศาสตร์ ที่ได้ช่วยเหลืองานวิจยั นี้ตลอดมา คุณค่าและองค์ความรู ้อนั เกิดจากงานวิจยั นี้ คณะผูว้ จิ ยั ของมอบให้ครู
อาจารย์ ผูป้ ระสิ ทธิประสาทวิชาความรู ้ให้แก่คณะผูว้ จิ ยั รวมถึงนักวิชาการที่มีชื่อในเล่มและบรรณานุกรมท้ายเล่ม
นี้ ที่ ค ณะผู ้วิ จัย น ามาใช้ เ ป็ นข้อ มู ล ส าคัญ ในการประกอบการเขี ย นงานวิ จั ย นี้ รวมตลอดทั้ง บุ ค ลากรใน
คณะนิติศาสตร์ทุกท่านอีกด้วย
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บทคัดย่อ
กฎหมายภาษีอากรเป็ นเครื่ องมือสาคัญของรัฐในการหารายได้เพื่อนามาดาเนินการบริ การสาธารณะแก่
ประชาชน หากไม่มีภาษีอากรหรื อมีไม่เพียงพอย่อมส่ งผลกระทบต่อการดาเนิ นกิ จการของรัฐด้านต่างๆ ดังนั้น
ภาคเอกชนจึงมีหน้าที่ตอ้ งเสี ยภาษีอากรตามความสามารถของตนตามหลักความสามารถในการเสี ยภาษีให้แก่รัฐ
โดยถูกต้องครบถ้วน ทั้งนี้ ภาคเอกชนอาจมีหน้าที่ตอ้ งเสี ยภาษีแต่ละประเภทตามรู ปแบบการจัดองค์กรธุรกิจและ
ประเภทของธุรกิจที่ตนดาเนิ นกิจการ โดยภาษีอากรที่มกั จะเข้ามาเกี่ยวข้องกับภาคเอกชนตามประมวลรัษฎากร
ได้แก่ ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีธุรกิจเฉพาะ นอกจากนี้ยงั มีภาษีตาม
กฎหมายภาษีอื่นอีก เช่น ภาษีที่ดินและสิ่ งปลูกสร้าง ภาษีป้าย เป็ นต้น ด้วยเหตุสถานการณ์ของโรคระบาดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ทาให้ภาคเอกชนไม่มีความสามารถในการเสี ยภาษีให้แก่รัฐดังเดิม จึงจาเป็ นที่
รัฐจะต้องมีมาตรการหรื อเครื่ องมือทางกฎหมายภาษีมาช่วยดูแล สนับสนุน เยียวยาอันเป็ นการกระตุน้ เศรษฐกิจให้
ภาคเอกชนผ่านพ้นช่ วงวิกฤติ น้ ี ไปได้ เช่ น 1) การขยายกาหนดระยะเวลาตามประมวลรั ษฎากร 2) มาตรการ
นิ รโทษกรรมทางภาษีอากร (Tax Amnesty) 3) การออกกฎหมายเพื่อลดอัตราภาษี 4) การออกกฎหมายเพื่อหักค่า
ลดหย่อน (Deduction) ให้แก่ผมู ้ ีหน้าที่เสี ยภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา เพื่อท้ายที่สุดเมื่อภาคเอกชนได้รับการเยียวยา
ฟื้ นฟูให้ดีดงั เดิมแล้วจักทาให้ภาครัฐกลับมาเก็บภาษีได้อย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยต่อไป
คาสาคัญ: ไวรัสโคโรนา, นิรโทษกรรมทางภาษี, กระตุน้ เศรษฐกิจ

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. บทนา
ด้วยในปั จจุบนั ทุกประเทศทัว่ โลกได้เผชิ ญกับสถานการณ์การระบาดครั้งใหญ่ของเชื้ อไวรัสโคโรนา
2019 (COVID - 19) ส่ งผลกระทบเป็ นวงกว้างต่อทั้งภาคเอกชนและภาครัฐ โดยกองทุนการเงินระหว่างประเทศ
(IMF) ได้ประเมิ นว่าการระบาดของไวรั สโคโรน่ าทาให้เศรษฐกิ จโลกหดตัวลงร้อยละ 3.2 และเศรษฐกิ จของ
กลุ่มประเทศอาเซี ยนลดลงร้ อยละ 2.1 โดยประเทศไทยได้รับผลกระทบมากที่ สุดในกลุ่มอาเซี ยน เนื่ องจาก
ภาคการท่องเที่ยวที่มีนกั ท่องเที่ยวลดลงกว่าร้อยละ 60 ทาให้ส่งผลกระทบต่อทั้งการผลิต การส่งออก ที่คาดการณ์
ว่าตัวเลขการส่ งออก จะติดลบร้อยละ 12.9 นอกจากนี้ การที่ประเทศไทยได้ออกกฎหมายเพื่อควบคุมการระบาด
ของเชื้ อ ไวรั ส โคโรน่ า ส่ ง ผลให้เ ศรษฐกิ จ หยุด ชะงัก และส่ ง ผลต่ อ การด าเนิ น ชี วิ ต ของประชาชน (ศัก ดิ์ ดา
ศิริภทั รโสภณ, 2563) รวมทั้งผลกระทบต่อธุรกิจสายการบินที่จะทาให้ปริ มาณการจราจรของผูโ้ ดยสารระหว่าง
ประเทศลดลงร้อยละ 80 (จุฑารัตน์ เหล่าพราหมณ์, ณัฐพงศ์ ประกอบการดี และคณะ, 2564)
กล่าวคือในส่ วนของภาคเอกชนซึ่ งประกอบธุรกิจการค้าการท่องเที่ยวย่อมได้รับผลกระทบโดยตรงจาก
การที่นกั ท่องเที่ยวและกาลังซื้อของผูบ้ ริ โภคลดลง แต่ในทางกลับกันภาคเอกชนเหล่านั้นยังคงมีภาระค่าใช้จ่ายเกิด
ขึ้นอยู่ตลอดเวลาอันส่ งผลให้ภาคเอกชนต้องแบกภาระค่าใช้จ่ายเพื่อประคองธุ รกิ จให้รอดพ้นจากสถานการณ์
ดังกล่าว ส่ วนภาครัฐเองก็มีภาระค่าใช้จ่ายที่ จาเป็ นต้องใช้ในการบริ การสาธารณะโดยเฉพาะด้านสาธารณสุ ข
เพิ่มขึ้น แต่เมื่อเกิดสถานการณ์ดงั กล่าวรัฐเองย่อมไม่สามารถใช้มาตรการหรื อเครื่ องมือแบบเดิมในการเก็บภาษี
อากรแก่ภาคเอกชน เพราะมาตรการหรื อเครื่ องมืออันเป็ นกฎหมายภาษีอากรที่ใช้ในการเก็บภาษีอากรกรณี ปกติ
ย่อมไม่เหมาะสมหรื อสอดคล้องกับสภาวการณ์ในสถานการณ์โรคระบาดนี้
เมื่อกล่าวถึงภาษีอากรซึ่ งเป็ นรายได้หลักของรัฐที่ จะนาไปใช้ในการดาเนิ นการบริ การสาธารณะตาม
หน้าที่ของรัฐ เห็นได้วา่ ประเทศไทยนั้นมีรายได้สาคัญมาจากอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวซึ่ งภาคเอกชนที่ดาเนิ น
กิจการเหล่านี้ มีหน้าที่เสี ยภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร ได้แก่ ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภาษีเงินได้นิติบุคคล
ภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีธุรกิ จเฉพาะ นอกจากนี้ หากภาคเอกชนเข้าเงื่ อนไขกฎหมายภาษีอื่นภาคเอกชนนั้นยังมี
หน้าที่เสี ยภาษีตามกฎหมายภาษีอื่นด้วย เช่นภาษีป้าย หรื อภาษีที่ดินและสิ่ งปลูกสร้างเป็ นต้น
เดิ ม ก่ อ นที่ จ ะมี ส ถานการณ์ ก ารระบาดของเชื้ อ ไวรั ส โคโรนา 2019 (COVID-19) นั้ น เห็ น ได้ว่ า
ภาคเอกชนซึ่ งประกอบธุรกิจต่างมีความสามารถที่จะเสี ยภาษีได้ตามหลักเกณฑ์ของกฎหมายภาษีตามแต่ละภาระ
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ภาษีขององค์กรธุรกิจ เช่น หากจัดรู ปองค์กรธุรกิจในแบบของบุคคลธรรมดาหรื อห้างหุ ้นส่ วนสามัญไม่จดทะเบี ยน
ดังนี้ยอ่ มต้องเสี ยภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาจากฐานเงินได้พึงประเมินตามกฎหมาย แต่หากเลือกจัดตั้งองค์กรธุรกิจ
ในรู ป ของบริ ษทั จากัดหรื อห้า งหุ ้นส่ ว นสามัญ จดทะเบี ย น ดัง นี้ ย่อ มต้อ งเสี ยภาษี เ งิ นได้นิติบุ คคลซึ่ งภาษี ท้ งั
2 ประเภทถื อเป็ นภาษี อากรที่ ส าคัญ โดยจัดเก็ บจากฐานเงิ นได้ ฉะนั้น หากภาคเอกชนได้รับ ผลกระทบจาก
สถานการณ์ดงั กล่าวจนทาให้รายได้ลดลงอย่างมากย่อมส่ งผลถึงความสามารถในการเสี ยภาษีของภาคเอกชนด้วย
(Pressman, 2018) ทั้ง นี้ ในประมวลรั ษ ฎากรได้มี ม าตรการหรื อเครื่ องมื อ เผื่ อ ไว้ใ นกรณี เ กิ ด เหตุ จ าเป็ นจน
ไม่สามารถจะปฏิบตั ิตามกาหนดเวลาได้ตามมาตรา 3 อัฏฐ โดยมาตรานี้ถือเป็ นเครื่ องมือในการที่จะให้รัฐสามารถ
ขยายกาหนดระยะเวลายืน่ รายการและชาระภาษีตามประมวลรัษฎากรให้แก่ภาคเอกชนได้
อย่างไรก็ตาม อานาจตามมาตรานี้ สามารถขยายระยะเวลาการชาระภาษีอากรเท่านั้น ไม่สามารถใช้
อานาจก้าวล่วงไปถึงกรณี ที่ผมู ้ ีหน้าที่เสี ยภาษีได้กระทาความผิดและประสงค์จะยกเว้นโทษจากเบี้ยปรับเงิ นเพิ่ม
และโทษทางอาญาได้ หากรัฐประสงค์ที่จะยกเว้นเบี้ยปรับเงิ นเพิ่มหรื อโทษทางอาญาตามประมวลรัษฎากรแก่
ภาคเอกชนที่ได้รับผลกระทบและมีความผิดตามกฎหมายภาษีอ ากรโดยไม่ต้ งั ใจ รัฐควรใช้มาตรการทางกฎหมาย
ในลักษณะของการนิ รโทษกรรมทางภาษี ซึ่ งการนามาตรการดังกล่าวมาใช้ตอ้ งนามาใช้เท่าที่จาเป็ นและสมควร
เปิ ดโอกาสให้ฝ่ายเอกชนที่มีความจาเป็ นต้องได้รับการนิรโทษกรรมทางภาษีเพื่อให้ปลดเปลื้องบทลงโทษของตน
และสามารถขับเคลื่อนภาคธุ ร กิ จไปต่อได้ภายใต้สถานการณ์วิกฤตทางเศรษฐกิ จอันมีผลกระทบจากเชื้ อไวรัส
โคโรนา 2019 (COVID - 19) ทั้งนี้อาจมีมาตรการเสริ มอย่างอื่น เช่นการลดอัตราภาษีหรื อการลดจานวนภาษีที่ตอ้ ง
ชาระแก่ภาคเอกชนที่ได้รับผลกระทบ หรื อการหักค่าลดหย่อนในกรณี ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเพิม่ ขึ้น เป็ นต้น

2. วัตถุประสงค์
เพื่อศึกษาและเสนอแนะมาตรการทางกฎหมายภาษีอากรในการบรรเทาภาระแก่ผมู ้ ีหน้าที่เสี ยภาษีใน
สถานการณ์ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา

3. ภาษีอากรตามประมวลรัษฎากรที่เกีย่ วข้ องกับภาคเอกชน
ภาษีอากรถือเป็ นรายได้หลักที่หล่อเลี้ยงประเทศให้สามารถดาเนิ นการในด้านการบริ การสาธารณะที่
สาคัญโดยรัฐต้องมีการวางแผนเรื่ องงบประมาณของรัฐเองกล่าวคือต้องมีการประมาณการรายได้ที่จะได้รับโดย
มิให้ค่าใช้จ่ายของรัฐสู งเกิ นไปเพราะมิฉะนั้นเมื่อค่าใช้จ่ายสู งเกิ นไปย่อมเป็ นอุปสรรคต่อการเจริ ญเติบโตทาง
เศรษฐกิจได้ (Ozolina & Auzina-Emsina, 2018) ทั้งนี้ ภาษีอากรเกิดขึ้นด้วยวัตถุประสงค์เพื่อจัดเก็บเงินไว้สาหรับ
เป็ นค่าใช้จ่ายสาธารณะของรัฐในการดาเนินการเพื่อความมัน่ คง การดาเนิ นการทางเศรษฐกิจ สังคม และสุ ขภาพ
อนามัยแก่ คนในรั ฐ (Tiley & Cambridge, 2012) สาหรั บ ในประเทศไทยก็ได้มีการก าหนดภาษี อ ากรออกเป็ น
4 ประเภท ตามประมวลรัษฎากร ที่ภาคเอกชนอาจเป็ นผูม้ ีหน้าที่เสี ยภาษีดงั จะกล่าวต่อไปนี้คือ
1. ภาษีเงินได้ บุคคลธรรมดา (Personal Income Tax)
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเป็ นภาษีเงินได้ที่มีผมู ้ ีหน้า ที่เสี ยภาษีได้แก่ บุคคลธรรมดา ผูถ้ ึงแก่ความตายใน
ระหว่างปี ภาษี กองมรดกที่ ยงั ไม่ ได้แบ่ ง และห้างหุ ้นส่ วนสามัญหรื อคณะบุ คคลที่ ไม่ใ ช่ นิติบุคคล ดังนี้ หาก
ภาคเอกชนเลือกจัดตั้งองค์กรธุ รกิ จในรู ปของบุคคลธรรมดาหรื อห้างหุ ้นส่ วนสามัญไม่จดทะเบียน ภาคเอกชน
ดังกล่าวย่อมมีหน้าที่เสี ยภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาให้เป็ นไปตามที่กฎหมายกาหนด ทั้งนี้ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
นั้นโดยหลักทัว่ ไปจะใช้อตั ราภาษีแบบก้าวหน้า กล่าวคือเงิ นได้สุทธิ ของบุคคลยิ่งมากอัตราภาษีเงิ นได้บุคคล
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ธรรมดาจะยิง่ เพิ่มขึ้นตามไปด้วย ทั้งนี้ ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดานั้นถือว่ามีอิทธิ พลมากต่อรายได้ภาษีท้ งั หมดโดย
ถือเป็ นส่วนหนึ่งของรายได้ภาษีอากรที่สาคัญ (Krajnak, 2019)
2. ภาษีเงินได้ นิตบิ ุคคล (Corporate Income Tax)
ภาษีเงินได้นิติบุคคลถือเป็ นภาษีที่จดั เก็บจากฐานเงินได้เช่นเดียวกับภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา แต่ภาษี
เงิ นได้นิติบุคคลนี้ มุ่งจัดเก็บจากองค์กรภาคเอกชนที่ จดั รู ปแบบธุ รกิ จเข้าความหมายของคาว่า “บริ ษทั หรื อห้าง
หุ ้นส่ วนนิ ติบุคคล” ตามประมวลรัษฎากร มาตรา 39 กล่าวคื อผูม้ ีหน้าที่ เสี ยภาษีเงิ นได้นิติบุคคลตามประมวล
รัษฎากรนั้นโดยหลักทัว่ ไปย่อมได้แก่บริ ษทั จากัด ห้างหุ ้นส่ วนสามัญนิ ติบุคคล ห้างหุ ้นส่ วนจากัด บริ ษทั มหาชน
จ ากัด เป็ นต้น นอกจากนี้ ประมวลรั ษ ฎากรยัง บัญ ญัติ ก ฎหมายเพื่ อ อุ ด ช่ อ งว่า งมิ ใ ห้มี ก ารหลี ก เลี่ ย งภาษี โ ดย
กาหนดให้ถือว่ากิ จการซึ่ งดาเนิ นการเป็ นทางการหาหรื อหากาไรโดยรัฐบาลต่างประเทศ องค์การของรัฐบาล
ต่างประเทศ หรื อนิติบุคคลอื่นที่ต้ งั ตามกฎหมายต่างประเทศ กิจการร่ วมค้า (Joint Venture) มูลนิ ธิหรื อสมาคมที่
มิใช่องค์การสาธารณะกุศลตามประกาศของรัฐมนตรี วา่ การกระทรวงการคลัง (ชัยสิ ทธิ์ ตราชูธรรม, 2561)
3. ภาษีมูลค่ าเพิม่ (Value Added Tax)
ภาษีมูลค่าเพิ่มถือเป็ นภาษีที่จดั เก็บจากฐานการบริ โภคโดยถือเป็ นภาษีทางอ้อมที่ผมู ้ ีหน้าที่เสี ยภาษีตาม
กฎหมายสามารถผลักภาระภาษีไปยังบุคคลอื่นซึ่ งก็คือผูบ้ ริ โภคได้ ซึ่ งกฎหมายกาหนดให้กิจการและบุคคลที่ตอ้ ง
เสี ยภาษีมูลค่าเพิ่มได้แก่ผปู ้ ระกอบการขายสิ นค้าหรื อให้บริ การในทางธุรกิจหรื อวิชาชีพในราชอาณาจักร และผูน้ า
เข้า โดยไม่คานึงถึงว่าภาคเอกชนที่ขายสิ นค้า ให้บริ การ หรื อนาเข้านั้นจะมีฐานะเป็ นบุคคลธรรมดาหรื อนิติบุคคล
หรื อไม่ก็ตาม (ทัศนีย ์ เหลืองเรื องรอง, 2563)
ภาษีมูลค่าเพิ่มมีผลสาคัญต่องบประมาณของรัฐและท้องถิ่น เนื่ องจากเป็ นภาษีที่รัฐจัดเก็บได้เม็ดเงิน
จานวนมหาศาล (Nunns & Toder, 2017) ภาษีมูลค่าเพิ่มจึ งเป็ นภาษีอากรที่ สาคัญเพราะมีประสิ ทธิ ภาพสู งแม้จะ
จัดเก็บในอัตราภาษีในระดับต่าก็ตามสามารถช่วยส่ งเสริ มการลงทุนและกระตุน้ เศรษฐกิ จของภาครัฐได้ (สุ เมธ
ศิริคุณโชติ, 2559)
4. ภาษีธุรกิจเฉพาะ (Specific Business Tax)
ภาษีธุรกิ จเฉพาะถือเป็ นภาษีที่จดั เก็บจากฐานการบริ โภคสิ นค้าและบริ การอันมีลกั ษณะคล้ายคลึงกับ
ภาษีมูลค่าเพิ่ม เพียงแต่ภาษีธุรกิจเฉพาะนั้นเกิดจากแนวคิดที่วา่ ธุรกิจบางประเภทจะนาภาษีมูลค่าเพิ่มมาใช้อาจเกิด
ความยากลาบากในการจัดเก็บบางประการ ดังนั้นจึงไม่ควรออกแบบกฎหมายภาษีอากรโดยจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม
จากธุ รกิ จเหล่านี้ ภาษีธุรกิ จเฉพาะจึ งเกิ ดมีข้ ึนเพื่อแก้ปัญหาดังกล่าวเพื่อให้การจัดเก็บภาษีมีประสิ ทธิ ภาพมาก
ยิ่งขึ้นจึงกาหนดให้ธุรกิจที่ตอ้ งเสี ยภาษีธุรกิจเฉพาะได้แก่ ธนาคารตามกฎหมายว่าด้วยการธนาคารพาณิ ชย์หรื อ
กฎหมายเฉพาะ การประกอบธุ ร กิ จ เงิ น ทุ น ธุ ร กิ จ หลัก ทรั พ ย์ ธุ ร กิ จ เครดิ ต ฟองซิ เ อร์ ต ามกฎหมายว่า ด้ว ย
การประกอบธุ รกิ จเงิ นทุน ธุ รกิ จหลักทรัพย์และธุ รกิ จเครดิ ตฟองซิ เอร์ การรับประกันชี วิตตามกฎหมายว่าด้วย
การประกันชีวติ การรับจานาตามกฎหมายว่าด้วยโรงรับจานา เป็ นต้น (กฤษรัตน์ ศรี สว่าง, 2562).

4. ภาษีอากรตามกฎหมายอื่นทีม่ ีความเกีย่ วข้ องกับภาคเอกชน
1. ภาษีทดี่ นิ และสิ่งปลูกสร้ าง (Land And Buildings Tax)
ภาษีที่ดินและสิ่ งปลูกสร้างถือเป็ นภาษีซ่ ึ งจัดเก็บจากฐานการถือครองทรัพย์สินบางประเภทที่กฎหมาย
กาหนดให้ผถู ้ ือครองต้องเสี ยภาษี ทั้งนี้ ภาษีที่ดินและสิ่ งปลูกสร้างนั้นถือว่าเป็ นภาษีที่สาคัญขององค์การปกครอง
ท้องถิ่นเพราะกฎหมายกาหนดให้ทอ้ งถิ่นเป็ นผูม้ ีหน้าที่จดั เก็บและสามารถนาภาษีดงั กล่าวไปใช้บริ หารจัดการ
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ตลอดจนบริ การสาธารณะแก่บุคคลในท้องถิ่นได้ เมื่อภาษีที่ดินและสิ่ งปลูกสร้างถือเป็ นภาษีทรัพย์สินด้วย ดังนั้น
ภาษีดงั กล่าวย่อมมีบทบาทสาคัญแก่รัฐและระบบการเงินของท้องถิ่นอย่างมีนยั สาคัญ (Salm, 2016)
ภาษีที่ดินและสิ่ งปลูกสร้างปรากฏในพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่ งปลูกสร้างพ.ศ.2562 (Land And
Buildings Tax Act 2019) ได้มีการประกาศในราชกิ จจานุ เบกษาเมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2562 โดยผลของมาตรา 2
แห่ งพระราชบัญญัติดงั กล่าวกาหนดให้มีการใช้บงั คับตั้งแต่วนั ถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็ นต้นไป
เว้นแต่การจัดเก็บภาษี สาหรั บที่ ดินและสิ่ งปลูกสร้ างตามพระราชบัญญัติน้ ี ให้ใช้บังคับตั้งแต่วนั ที่ 1 มกราคม
พุทธศักราช 2563 เป็ นต้นไปโดยกฎหมายนี้ได้ยกเลิกพระราชบัญญัติภาษีโรงเรื อนและที่ดินและภาษีบารุ งท้องที่
2. ภาษีป้าย (Signboard Tax)
ภาคเอกชนที่ ประกอบธุ รกิ จโดยเฉพาะร้านค้า โรงแรม ธุ รกิ จท่องเที่ ยวฯลฯ เหล่านี้ ย่อมมีการโฆษณา
ส่งเสริ มการขายหรื อเชิญชวนตามมา เมื่อเป็ นเช่นนี้ภาษีทอ้ งถิ่นที่สาคัญอันจะเข้ามาเกี่ยวข้องต่อภาคเอกชนคือภาษี
ป้ ายตามพระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ.2510 ซึ่ งกาหนดให้เสี ยภาษีจากป้ ายโฆษณาชื่ อยี่ห้อ เครื่ องหมายการค้า
สาหรับการประกอบกิจการไม่วา่ จะอยูใ่ นรู ปแบบใดก็ตาม โดยการคานวณภาษีป้ายจะคานวณตามขนาดกว้างคูณ
ยาวของขนาดป้ ายหรื ออักษรริ มสุดแล้วแต่กรณี
ภาษี ป้ า ยเกิ ด ขึ้ น จากแนวคิ ด การกระจายอ านาจแก่ ท้อ งถิ่ น ตามหลัก กระจายอ านาจ เพราะเมื่ อ มี
การกระจายอานาจแก่ ท้องถิ่ นแล้ว ท้องถิ่ นจาเป็ นต้องมี อานาจการบริ หารการเงิ นเป็ นของตนเองด้วย ดังนั้น
การจัดเก็บภาษีป้ายโดยท้องถิ่ นย่อมถื อเป็ นรายได้ของท้องถิ่ นเองที่ จะนาไปใช้บริ หารและดาเนิ นการบริ การ
สาธารณะได้อย่างถูกต้องตอบโจทก์ความต้องการของคนในท้องถิ่นโดยเฉพาะเจาะจง (กิ ตติยา พรหมจันทร์ ,
2555)

5. มาตรการทีร่ ัฐสามารถนามาใช้ เป็ นมาตรการช่ วยเหลือภาคเอกชน
1. การขยายกาหนดระยะเวลาในการเสียภาษีตามมาตรา 3 อัฏฐ แห่ งประมวลรัษฎากร
ถื อเป็ นมาตรการที่ รัฐสามารถนามาใช้ช่วยเหลื อภาคเอกชนได้ทันที โดยใช้มาตรา 3 อัฏฐ เพื่อขยาย
ระยะเวลา โดยการขยายระยะเวลานั้น ผูเ้ ขียนเห็นว่าแตกต่างกับการนิรโทษกรรมทางภาษีอากรเนื่องจากการขยาย
ระยะเวลาให้แก่ผมู ้ ีหน้าที่เสี ยภาษีอากรนั้น ยังไม่อาจถือว่าผูม้ ีหน้าที่เสี ยภาษีเป็ นผูก้ ระทาความผิดกฎหมายภาษีแต่
ประการใด แต่การนิ รโทษกรรมทางภาษีอากรนั้นจะนามาใช้ก็ต่อเมื่อผูม้ ีหน้าที่เสี ยภาษีอากรได้กระทาความผิด
ตามกฎหมายภาษีแล้ว
การใช้มาตรการช่วยเหลือภาคเอกชนโดยวิธีการขยายระยะเวลาตามประมวลรัษฎากรนั้น ภาครัฐจะนา
มาตรา 3 อัฏฐแห่ งประมวลรัษฎากรมาใช้เป็ นแม่บทเพื่ออ้างฐานที่มาของการใช้อานาจเพื่อขยายระยะเวลาชาระ
ภาษีแก่ภาคเอกชน ซึ่งมาตรา 3 อัฏฐดังกล่าวถูกนามาใช้เป็ นเครื่ องมือเพื่อช่วยเหลือภาคเอกชนในกรณี มีเหตุจาเป็ น
ต่างๆเพื่อขยายระยะเวลาแก่การชาระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีมูลค่าเพิ่ม หรื อภาษีธุรกิจ
เฉพาะซึ่ งเป็ นภาษีในฝ่ ายสรรพากร กล่าวคื อ กาหนดเวลาการยื่นแบบแสดงรายการหรื อแจ้งรายการต่างๆก็ดี
กาหนดเวลาการอุทธรณ์ก็ดี หรื อกาหนดเวลาการเสี ยภาษีอากรตามที่กาหนดไว้ในประมวลรัษฎากรนี้ ก็ดี ถ้าผูม้ ี
หน้าที่ตอ้ งปฏิบตั ิตามกาหนดเวลาดังกล่าวมิได้อยูใ่ นประเทศไทย หรื อมีเหตุจาเป็ นจนไม่สามารถจะปฏิ บตั ิตาม
ก าหนดเวลาได้ เมื่ อ อธิ บ ดี พิ จ ารณาเห็ น เป็ นการสมควรจะขยายหรื อ ให้เ ลื่ อ นก าหนดเวลาออกไปอี ก ตาม
ความจ าเป็ นแก่ ก รณี ก็ ไ ด้ ทั้ง นี้ ก าหนดเวลาต่ า งๆที่ ก าหนดไว้ใ นประมวลรั ษ ฎากรนี้ เมื่ อ รั ฐ มนตรี เ ห็ น เป็ น
การสมควร จะขยายหรื อเลื่อนกาหนดเวลานั้นออกไปอีกตามความจาเป็ นแก่กรณี ก็ได้
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ในปั จจุ บนั กรมสรรพากรได้ออกกฎหมายโดยนามาตรา 3 อัฏฐมาใช้เพื่อขยายกาหนดระยะเวลาแก่
ภาคเอกชนที่ ได้รับผลกระทบที่ สาคัญ เช่ น ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่ องขยายกาหนดเวลาการยื่นรายการ
การนาส่งหรื อการชาระภาษีอากรให้แก่ผมู ้ ีหน้าที่นาส่งภาษีเงินได้หกั ณ ที่จ่าย ผูม้ ีหน้าที่นาส่งภาษีเงินได้นิติบุคคล
การนาส่งหรื อการชาระภาษีมูลค่าเพิ่ม การชาระภาษีธุรกิจเฉพาะและการเสี ยอากรแสตมป์
การนามาตรา 3 อัฏฐ มาใช้เพื่อขยายระยะเวลาแก่ผมู ้ ีหน้าที่เสี ยภาษีน้ นั ถือเป็ นมาตรการที่ภาครัฐสามารถ
นามาใช้เป็ นฐานในการออกกฎหมายลาดับรองได้ทนั ที ซ่ ึ งสอดคล้องกับความจาเป็ นเร่ งด่วนในการช่ วยเหลื อ
ภาคเอกชน แต่ อ ย่า งไรก็ ต ามการแพร่ ร ะบาดของไวรั ส โคโรน่ าที่ ก าลัง ดาเนิ น อยู่น้ ี เ มื่ อ ภาครั ฐพยายามขยาย
กาหนดเวลาการยื่นภาษี เพื่อช่ วยเหลื อภาคเอกชนและผูเ้ สี ย ภาษี กรณี อาจทาให้ภาครั ฐไม่สามารถคาดการณ์
เป้ าหมายของรายได้สาหรับงบประมาณที่จะมาถึง ทั้งเป็ นวิธีแก้ปัญหาที่ไม่สมบูรณ์ซ่ ึ งอาจสร้างความสับสนและ
ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ภาคเอกชนในวงจากัด (Soergel, 2020) ดังนั้นผูเ้ ขียนเห็นว่าการใช้มาตรการขยายระยะเวลา
นั้นจึงจาเป็ นต้องใช้ควบคู่ไปกับมาตรการช่วยเหลืออื่นเพื่อเสริ มประสิ ทธิภาพการกระตุน้ เศรษฐกิจอีกด้วย
2. มาตรการนิรโทษกรรมทางภาษีอากร (Tax Amnesty)
การการนิ รโทษกรรมทางภาษี อ ากร (Tax Amnesty) หมายถึ ง การที่ รัฐกาหนดช่ วงระยะเวลาให้กับ
ผูม้ ีหน้าที่เสี ยภาษีเฉพาะเจาะจงบางกลุ่มให้ชาระภาษีตามจานวนที่กาหนดโดยรัฐจะยกเว้นโทษทางภาษีให้ รวมถึง
ทาให้หลุดพ้นจากภาระความรับผิดทางกฎหมายภาษีท้ งั หมด (ศรายุทธ ทอนโพธิ์ , 2554) การนิ รโทษกรรมทาง
ภาษีอากรจึ งถือเป็ นทางออกสาหรับภาคเอกชนที่ประกอบธุ รกิ จขนาดเล็กและขนาดกลางโดยกฎหมายนิ รโทษ
กรรมทางภาษีอากรจะก่อให้เกิดการส่ งเสริ มความถูกต้องของการจัดเก็บภาษีของภาคเอกชน ทั้งนี้ เป็ นกรณี ที่รัฐ
ยอมเสี ยประโยชน์การจัดเก็บภาษีในปั จจุบนั เพื่อผลประโยชน์ในการจัดเก็บภาษีในอนาคต (Tofan, 2017)
แต่เดิ มนั้นการนิ รโทษกรรมทางภาษีอากรมักถูกนามาใช้แก้ปัญหากรณี ผูม้ ี หน้าที่ เสี ยภาษี อากรและ
มีหน้าที่ ตอ้ งยื่นภาษี แต่กลับไม่ยื่นเสี ยภาษีอากรเพราะตนอยูน่ อกระบบการจัดเก็บภาษี ต่อมาเมื่อกฎหมายยอม
นิ รโทษกรรมทางภาษีอากรให้แก่ผูม้ ีหน้าที่ ดงั กล่าวก็จะทาให้ผูม้ ีหน้าที่ น้ นั กลับเข้าสู่ ระบบการเสี ยภาษีอากรที่
ถูกต้อง อย่างไรก็ตาม ผูเ้ ขียนเห็นว่าการนิรโทษกรรมทางภาษีอากรนั้นสามารถนามาใช้เป็ นเครื่ องมือแก่รัฐในด้าน
อื่นด้วยโดยเฉพาะเมื่อมีความจาเป็ นต้องดาเนิ นนโยบายให้สอดคล้องกับสถานการณ์การระบาดของเชื้ อไวรัส
โคโรนา 2019 (COVID - 19) ซึ่งทาให้ภาคเอกชนไม่มีความสามารถในการเสี ยภาษีดงั เดิม
3. การออกกฎหมายเพื่ อ ลดอัต ราภาษี หรื อ การลดจ านวนภาษี ที่ ต้ อ งช าระแก่ ภ าคเอกชนที่ ไ ด้ รั บ
ผลกระทบ
การลดอัตราภาษีหรื อลดจานวนภาษีที่ตอ้ งชาระถือเป็ นอีกมาตรการหนึ่ งที่ภาครัฐสามารถใช้บรรเทา
ภาระแก่ภาคเอกชนได้ แม้จะทาให้รายได้ของรัฐลดลงก็ตามแต่ผลประโยชน์ในระยะยาวที่ จะทาให้ภาคเอกชน
ได้รับการบรรเทาและเยียวยาจนสามารถดาเนินธุรกิจของตนต่อไปได้น้ นั มีความจาเป็ นอย่างมาก ในปั จจุบนั รัฐได้
นามาตรการการลดจานวนภาษีมาใช้ปรากฏอยู่ในพระราชกฤษฎี กาลดภาษี สาหรับที่ ดินและสิ่ งปลูกสร้ างบาง
ประเภท (ฉบับที่ 2) พ. ศ. 2564 โดยให้ลดจานวนภาษีที่ดินและสิ่ งปลูกสร้างในอัตราร้อยละ 90 ของจานวนภาษีที่
คานวณได้ ซึ่ งมาตรการที่ รัฐได้ใช้ไปดังกล่าวสอดคล้องกับหลักการสาคัญของภาษีทรัพย์สินกล่าวคือหากภาษี
ทรั พย์สินสู งเกิ นไปเมื่ อเปรี ยบเที ยบกับรายได้ที่แท้จริ งของเจ้าของทรัพย์สิน กรณี อาจทาให้เจ้าของทรัพย์สิน
ไม่สามารถจ่ายภาษีดงั กล่าวได้และจาเป็ นต้องขายทรัพย์สินนั้นไปเสี ย (Andy O’Connell & Daniel Lange, 2021)
ในอนาคต แม้สถานการณ์การแพร่ ระบาดคลี่คลายแล้วก็ตาม ผูเ้ ขียนเห็นว่ารัฐอาจจาเป็ นต้องมีมาตรการ
การลดอัตราภาษี หรื อลดจานวนภาษี ที่ตอ้ งช าระต่อ ไปแก่ ก ลุ่ม ภาคเอกชนที่ จาเป็ น เช่ น ลดอัตราภาษี เ งิ น ได้
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นิ ติบุคคลแก่กลุ่มธุรกิจท่องเที่ยวเพื่อให้กลุ่มธุรกิจดังกล่าวฟื้ นฟูจากความบอบช้ า หรื อลดอัตราภาษีมูลค่าเพิ่มลง
ให้แก่เฉพาะสิ นค้าที่จาเป็ นแก่การอุปโภคบริ โภคเพื่อช่วยเหลือประชาชนในระดับรากหญ้า ทั้งนี้ รัฐอาจกาหนด
เขตพิเศษเฉพาะบางพื้นที่ที่จาเป็ นหรื อกลุ่มภาคเอกชนที่จะได้รับมาตรการดังกล่าวให้เหมาะสมตามความจาเป็ น
ให้ชดั เจน มิเช่นนั้นรายได้ของรัฐจะรั่วไหลโดยไม่เกิดประโยชน์
4. การออกกฎหมายเพื่อหักค่ าลดหย่ อน (Deduction) ให้ แก่ ผ้มู หี น้ าทีเ่ สียภาษีเงินได้ บุคคลธรรมดา
การหักค่าลดหย่อนถือเป็ นอีกมาตรการหนึ่ งที่ภาครัฐสามารถนามาใช้ในช่วงสถานการณ์สถานการณ์
การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ได้ เพราะเมื่อภาคเอกชนต้องเจอกับปั ญหาทางเศรษฐกิจนั้น
การที่รัฐกาหนดให้มีค่าลดหย่อนมากขึ้นย่อมทาให้ภาคเอกชนมีภาระในการเสี ยภาษีลดลงอันถือเป็ นเครื่ องมือใน
การช่วยกระตุน้ เศรษฐกิจแก่ภาคเอกชนอีกทางหนึ่ ง (ดุลยลักษณ์ ตราชูธรรม, 2563) เช่น กาหนดให้ค่าใช้จ่ายใน
ส่ วนที่จาเป็ นอันได้แก่ค่าใช้จ่ายในการซื้ อสิ นค่าอุปโภค บริ โภคควรสามารถหักค่าลดหย่อนได้หรื อค่าเทอมบุตร
ให้สามรถนามาลดหย่อนภาษี ได้ เป็ นต้น การหักลดหย่อนถือเป็ นมาตรการในการสร้ างสรรค์นโยบายของรั ฐ
ตลอดจนช่วยส่ งเสริ มเป้ าหมายบางประการของรัฐ ทั้งนี้ มาตรการหักค่าลดหย่อนควรใช้เป็ นมาตรการร่ วมกับ
มาตรการอื่นๆ ด้วย (Mehta, 2021)
นอกจากนี้การหักค่าลดหย่อนยังอาจเป็ นเครื่ องมือที่รัฐจะใช้เป็ นการระดมทุนในการนามาเป็ นค่าใช้จ่าย
เกี่ ยวกับการรั กษาพยาบาลผูต้ ิ ดเชื้ อได้ทางอ้อมอี กด้วย เช่ นรั ฐอาจกาหนดให้การบริ จาคเพื่อเป็ นค่าใช้จ่ายแก่
โรงพยาบาลเพื่อดาเนินการช่วยเหลือผูต้ ิดเชื้อสามารถหักค่าลดหย่อนได้มากขึ้น เป็ นต้น

6. สรุ ป
มาตรการที่รัฐสามารถนามาใช้เพื่อบรรเทาภาระทางภาษีแก่ภาคเอกชน โดยการใช้แต่ละมาตรการนั้น
จาเป็ นต้องใช้ให้สอดคล้องเหมาะสมตามสถานการณ์ความร้ายแรงที่ภาคเอกชนได้รับจากสถานการณ์การแพร่
ระบาดของเชื้ อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ทั้งนี้ มาตรการที่ ผูเ้ ขียนได้นามารวบรวมไว้ประกอบไปด้วย
1) การขยายกาหนดระยะเวลาในการเสี ยภาษีตามมาตรา 3 อัฏฐ แห่ งประมวลรัษฎากร 2) มาตรการนิ รโทษกรรม
ทางภาษี อ ากร (Tax Amnesty) 3) การออกกฎหมายเพื่ อ ลดอัต ราภาษี หรื อ การลดจ านวนภาษี ที่ ต ้อ งช าระแก่
ภาคเอกชนที่ได้รับผลกระทบ และ 4) การออกกฎหมายเพื่อหักค่าลดหย่อน (Deduction) ให้แก่ผมู ้ ีหน้าที่เสี ยภาษี
เงินได้บุคคลธรรมดา

7. ข้ อเสนอแนะ
ในปั จจุบนั ประเทศไทยยังไม่มีกฎหมายเกี่ยวกับการนิรโทษกรรมทางภาษีโดยเฉพาะ ผูเ้ ขียนมีความเห็น
ว่าหากจะต้องมีการนิรโทษกรรมทางกฎหมายภาษี จาเป็ นจะต้องออกกฎหมายให้มีสาระสาคัญดังนี้
1. กาหนดกลุ่มบุคคลทีจ่ ะได้ รับการนิรโทษกรรมทางภาษีอากร
การกาหนดกลุ่มบุคคลที่ จะขอรับการนิ รโทษกรรมทางกฎหมายภาษีอากรเนื่ องจากได้รับผลกระทบ
จากสถานการณ์โรคระบาดของเชื้ อไวรั สโคโรนา 2019 (COVID - 19) จะต้องมีการกาหนดผูท้ ี่ จะมีสิทธิ ขอรั บ
การนิ รโทษกรรมให้ชดั เจนโดยจะต้องกาหนดขอบเขตให้เฉพาะภาคเอกชนที่มีความจาเป็ นต้องได้รับการเยียวยา
แก่ภาครัฐเนื่ องจากได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจเท่านั้น หากหลักเกณฑ์ที่ภาครัฐกาหนดไม่มีความชัดเจน
จนทาให้ภาคเอกชนสามารถเข้ารั บการนิ รโทษกรรมได้ท้ งั หมดย่อมเกิ ดผลกระทบต่อการจัดเก็บงบประมาณ
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เป็ นอย่างมาก ฉะนั้นในเบื้องต้นภาครัฐเองมีความจาเป็ นต้องกาหนดหลักเกณฑ์ของผูม้ ีสิทธิ เข้ารับการนิ รโทษ
กรรมทางภาษีอากรดังนี้
1) ต้องเป็ นภาคเอกชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โรคระบาดของเชื้ อไวรัสโคโรนา 2019
(COVID - 19) จนทาให้ธุรกิ จได้รับผลโดยตรงซึ่ งหากไม่ได้รับการนิ รโทษกรรมอาจทาให้ไม่สามารถกลับ มา
ประกอบธุกิจได้ดงั เดิมหรื อเป็ นการยากเกินสมควรที่ภาคธุรกิจนั้นจะฟื้ นฟูกลับมาในภาวะเศรษฐกิจเช่นเดิม
2) ในบางกรณี แ ม้เ ป็ นภาคเอกชนที่ ไ ม่ ไ ด้รั บ ผลกระทบตามข้อ งแรกก็ ต าม แต่ ห ากเพื่ อ เป็ น
การกระตุน้ เศรษฐกิ จ (Economy Stimulation) แก่ภาคเอกชนบางประเภท รัฐอาจอนุ ญาตให้ภาคเอกชนซึ่ งเป็ น
กลุ่มพิเศษนี้ สามารถขอรับการนิ รโทษกรรมทางภาษีอากรได้ดว้ ยเช่น ภาคธุรกิจการท่องเที่ยวหรื อที่เกี่ยวเนื่องกับ
การท่องเที่ยว เป็ นต้น
3) ภาคเอกชนผูข้ อรับการนิ รโทษกรรมทางภาษีอากรจะต้องไม่ได้กระทาความผิดเพราะมีเจตนา
ทุจริ ตหรื อตั้งใจหลีกเลี่ยงภาษีอากรมาก่อน หากแต่ได้กระทาความผิดเพราะไม่มีความสามารถในการเสี ยภาษี
อากรดังเดิมเพราะสถานการณ์โรคระบาดเท่านั้น หากภาคเอกชนเป็ นผูม้ ีส่วนร่ วมในการกระทาความผิดอันถือได้
ว่าเป็ นการทุจริ ต เช่นรู ้เห็นเป็ นใจต่อการประพฤติผิดจรรยาบรรณของผูป้ ระกอบวิชาชี พบัญชี ปกปิ ดข้อเท็จจริ ง
บิดเบือนสาระสาคัญของงบการเงิน (Robkob, 2019) ดังนี้ ภาครัฐไม่ควรให้ภาคเอกชนดังกล่าวได้รับการนิ รโทษ
กรรมทางภาษี
2. ระยะเวลาของการนิรโทษกรรมทางภาษีอากร
การออกกฎหมายเพื่อนิ รโทษกรรมทางภาษีอากรจาเป็ นอย่างยิ่งที่จะต้องกาหนดกรอบระยะเวลาของ
การที่จะให้ผมู ้ ีหน้าที่เสี ยภาษีอากรตามกฎหมายยื่นคาร้องขอรับการนิรโทษกรรมทางภาษี หากปรากฎข้อเท็จจริ ง
ว่ามีการให้นิรโทษกรรมทางภาษีอากรโดยไม่มีการกาหนดระยะเวลาที่ชดั เจนย่อมส่งผลให้ผมู ้ ีหน้าที่เสี ยภาษีอากร
ที่กระทาความผิดทางกฎหมายภาษีรู้สึกว่าไม่มีความจาเป็ นที่ตอ้ งปฏิบตั ิตามกฎหมายภาษีอากรเพราะตนสามารถ
ขอนิรโทษกรรมได้เสมอซึ่งในระยะยาวย่อมไม่เป็ นผลดีแก่ภาครัฐ
3. ต้ อ งตรากฎหมายนิ ร โทษกรรมทางภาษี อ ากรโดยชอบตามทฤษฎี ล าดั บ ศั ก ดิ์ ข องกฎหมาย
(The hierarchy of law)
กฎหมายภาษีอากรถือเป็ นกฎหมายมหาชนประเภทหนึ่ง (ศุภลักษณ์ พินิจภูวดล, 2547) จึงต้องอยูภ่ ายใต้
บังคับตามหลักการทางกฎหมายมหาชนบางประการ หลักการประการสาคัญที่จะทาให้การออกกฎหมายภาษีอากร
เป็ นไปตามหลักความชอบด้วยกฎหมายซึ่ งทาให้มีความมัน่ คงและไม่ถูกศาลพิจารณาเพิกถอนกฎหมายนั้นใน
ภายหลังคือทฤษฎีลาดับศักดิ์ของกฎหมาย กล่าวคือ กฎหมายที่มีลาดับศักดิ์ต่ากว่าไม่สามารถที่จะบัญญัติอานาจ
เกินไปกว่ากฎหมายแม่บทที่มีลาดับศักดิ์สูงกว่า ทั้งการออกกฎหมายที่มีลาดับศักดิ์ต่ากว่านั้นจะออกให้ขดั หรื อแย้ง
กับกฎหมายที่มีลาดับศักดิ์สูงกว่าไม่ได้ (วรเจตน์ ภาคีรัตน์, 2554).
ฉะนั้น เมื่ อ กฎหมายภาษี อ ากรที่ เ กี่ ย วข้อ งกับ ภาคเอกชนที่ ก ล่ า วมาข้า งต้น ซึ่ งมี ล าดับ ศัก ดิ์ ในชั้น
พระราชบัญญัติ ดังนั้น ผูเ้ ขียนเห็นว่าการออกกฎหมายเพื่อนิ รโทษกรรมทางภาษีอากรจะต้องกระทาในรู ปลาดับ
ศักดิ์ เท่ากับพระราชบัญญัติหรื อกฎหมายที่มีค่าบังคับเที ยบเท่าพระราชบัญญัติอนั ได้แก่พระราชกาหนดเท่านั้น
มิฉะนั้นในภายหลังอาจมีปัญหาความชอบด้วยกฎหมายในเรื่ องลาดับศักดิ์และจะทาให้การนิ รโทษกรรมมีผลไม่
สมบูรณ์ตามกฎหมาย
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4. ผู้ขอรับการนิรโทษกรรมทีไ่ ม่ เข้ าเงื่อนไขทีก่ าหนดไว้ ต้องยินยอมรับโทษทางกฎหมายภาษีอากร
ท้ายที่สุดเมื่อภาคเอกชนได้ยนื่ ขอรับการนิรโทษกรรมทางกฎหมายภาษีอากรแล้ว หากข้อเท็จจริ งปรากฎ
ว่าภาคเอกชนเหล่านั้นไม่เข้าเงื่ อนไขที่ ภาครั ฐได้กาหนดไว้แก่ ผูท้ ี่ จะมี สิทธิ ได้รับการนิ รโทษกรรมเนื่ องด้วย
สถานการณ์โรคระบาดดังกล่าว ดังนี้ ภาคเอกชนเองต้องยอมรับหน้าที่ตามกฎหมายที่ จะต้องเสี ยภาษีให้ถูกต้อง
ครบถ้วนต่อไป ทั้งนี้ ภาครัฐอาจมีมาตรการช่วยเหลือในการให้ผอ่ นชาระภาษีเป็ นงวดๆ หรื อขยายระยะเวลาดังที่
ได้กล่าวเอาไว้ในตอนต้นแล้ว
ด้วยเหตุผลดังที่กล่าวไว้แล้วข้างต้น มาตรการนิ รโทษกรรมทางภาษีอากรจึงเป็ นมาตรการที่ภาครัฐอาจ
จ าเป็ นต้อ งน ามาใช้ใ นอนาคตเพื่ อ ยกเว้น โทษให้แ ก่ ภ าคเอกชนที่ ก ระทาผิ ด ทางภาษี อ ากรในระหว่างเผชิ ญ
สถานการณ์โรคระบาดที่ไม่ได้มีเจตนาทุจริ ตหลีกเลี่ยงกฎหมายภาษีอากรเพราะภาคเอกชนโดยเฉพาะภาคธุ รกิ จ
ท่องเที่ยวนั้นถือว่าได้รับผลกระทบเป็ นอันมาก ฉะนั้นเพื่อให้ภาคเอกชนที่กระทาผิดทางกฎหมายภาษีโดยไม่ได้มี
เจตนาทุ จ ริ ต แต่ ก ระท าผิ ด ไปเพราะไม่ มี ค วามสามารถที่ จ ะช าระภาษี ที่ เ กิ ด ขึ้ น ก่ อ นระหว่า ง หรื อ ภายหลัง
สถานการณ์โรคระบาดได้รับการยกเว้นโทษและสามารถกลับมาฟื้ นฟูกิจการให้ดีดงั เดิมและสามารถเสี ยภาษีได้
เต็มเม็ดเต็มหน่วยต่อไปในอนาคต
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อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
บทคัดย่อ
การวิจยั นี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงแนวคิด ทฤษฎี มาตรการทางกฎหมายเพื่อ วิเคราะห์ปัญหาและ
อุปสรรคทางกฎหมาย เพื่อเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหา อุปสรรค และได้มาซึ่ งแนวทางอันเป็ นมาตรการ
ทางกฎหมายในการมี ทนายความเพื่อคุ้มครองสิ ทธิ ของผูต้ ้องหาและจาเลยในคดี อาญา ปั จจุบันจาเลยมักถูก
กล่าวหาโดยข้อกล่าวอ้าง จากพนักงานตารวจ และอัยการว่ากระทาความผิดทางกฎหมายอาญา ซึ่ งจะเป็ นผลให้
จาเลยในคดีอาญาจาต้องพิสูจน์ขอ้ กล่าวหาทั้งหลายที่เกิดขึ้นจากเจ้าหน้าที่ของรัฐ ไม่ว่าจะเป็ นเจ้าพนักงานตารวจ
หรื อ อัยการ หรื อแม้แต่ขา้ ราชการตุลาการ ในขณะที่จาเลยไม่มีบุคคลใดที่จะช่วยเหลือข้อพิสูจน์ของตนได้เลย
แตกต่างจากรัฐที่มีอานาจและบุคคลที่เชี่ยวชาญทางกฎหมายมากกว่าจาเลยจึงทาให้ทนายความของจาเลยมี ส่วน
สาคัญเป็ นอย่างยิ่งในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา เพื่อคุม้ ครองสิ ทธิ ให้คาปรึ กษาทางด้านกฎหมาย คอยให้
การช่วยเหลือในการแก้ต่างคดีในกรณี ที่ผูต้ อ้ งหาและจาเลยไม่มีความสามารถในการจัดหาทนายความรั ฐต้อง
จัดหาทนายความให้ โดยกาหนดมาตรการทางกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาในเรื่ องของการมีทนายความเข้า
ช่ วยเหลื อคุ้มครองสิ ทธิ ให้แก่ ผูต้ ้องหาและจาเลย ดังนั้น การมี มาตรการทางกฎหมายที่ เหมาะสมกับปั จจุบนั
เพื่อให้ได้รับการคุม้ ครองตามกฎหมายทุก ๆ ขั้นตอนของการดาเนิ นกระบวนการยุติธรรมทางคดี อาญา คือ
เริ่ มตั้งแต่ในชั้นจับกุมตัว ชั้นพนักงานสอบสวน ชั้นเจ้าพนักงานอัยการ และในชั้นพิจารณาคดีศาล จวบจนถึง
คดีถึงที่สุดด้วย
ทั้งนี้เพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรมและคุม้ ครองสิ ทธิแก่ประชาชนตรงตามเจตนาของกฎหมาย
รัฐธรรมนูญอย่างแท้จริ ง
คาสาคัญ: ทนายความ, ทนายความขอแรง, กระบวนการยุติธรรมทางอาญา

470

การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรี ปทุม ออนไลน์ ครั้งที่ 16 ประจาปี 2564 วันที่ 28 ตุลาคม 2564

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. ความสาคัญและที่มาของปัญหาวิจัย
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยได้มีบทบัญญัติให้ความคุม้ ครองสิ ทธิเสรี ภาพของประชาชนไว้หลาย
ประการดังเช่ น ความเสมอภาคของบุคคล โดยบุคคลย่อมเสมอกันในทางกฎหมายและได้รับความคุม้ ครอง
เท่าเทียมกันไว้และที่เกี่ยวกับสิ ทธิ เสรี ภาพของบุคคลซึ่ งบุคคลย่อมมีสิทธิ ในกระบวนการยุติธรรมสิ ทธิ ในการมี
ทนายความเพื่อให้ความช่ วยเหลื อ แก่ ผูต้ ้องหาและจาเลยในคดี อาญา ดังนั้นการที่ จาเลยมี ทนายความถื อเป็ น
การคุม้ ครองสิ ทธิ เสรี ภาพในระหว่างการดาเนินคดี มิให้ถูกกระทาการโดยมิชอบด้วยกฎหมาย อีกทั้งยังป้องกัน
การถูกละเมิดสิ ทธิที่อาจเกิดขึ้นจากกระบวนการยุติธรรม เนื่องจากการดาเนินการขับเคลื่อนกระบวนการยุติธรรม
โดยเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งอาจเกิดความผิดพลาด ตามหลักการดาเนินคดีอาญาโดยรัฐ
รั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง ราชอาณาจัก ร ได้รั บ รองสิ ท ธิ ข องผู ้ต้อ งหาหรื อ จ าเลยไว้ ในรั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 (ฉบับปั จจุบนั ) มาตรา 29 “ในคดีอาญา ให้สันนิ ษฐานไว้ก่อนว่าผูต้ อ้ งหาหรื อ
จาเลยไม่มีความผิด และก่อนมีคาพิพากษาอันถึงที่สุดแสดงว่าบุคคลใดได้กระทาความผิด จะปฏิบตั ิต่อบุคคลนั้น
เสมื อนเป็ นผูก้ ระทาความผิดมิได้” และ “ในคดี อาญา จะบังคับให้บุคคลให้การเป็ นปฏิปักษ์ต่อตนเองมิได้ ”
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 มาตรา 68 “รัฐพึงจัดระบบการบริ หารงานในกระบวนการยุติธรรม
ทุ กด้านให้ มีป ระสิ ทธิ ภาพ เป็ นธรรม และไม่ เ ลื อ กปฏิ บัติ และให้ ป ระชาชนเข้าถึ ง กระบวนการยุติธรรมได้
โดยสะดวก รวดเร็ ว และไม่เสี ยค่าใช้จ่ายสู งเกินสมควร”
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ได้มีบทบัญญัติให้ความคุม้ ครองสิ ทธิเสรี ภาพ
ของประชาชนซึ่งเป็ นผูต้ อ้ งหาและจาเลยในคดีอาญาจะได้รับความคุม้ ครองตามพระราชบัญญัติของรัฐธรรมนูญ
ดังกล่าวได้ตามมาตรา 29 โดยสามารถแบ่งออกได้เป็ น 2 กรณี ดงั นี้
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1. สิ ทธิการมีทนายความของผูต้ อ้ งหาในชั้นจับกุมตัวและชั้นพนักงานสอบสวน
2. สิ ทธิการมีทนายความในชั้นพิจารณาคดีของศาล
จะเห็ น ได้ว่ า กฎหมายได้ก าหนดสิ ท ธิ ข องจ าเลยที่ จ ะพบและปรึ ก ษาทนายความหรื อ ผู ้ซ่ ึ งจะเป็ น
ทนายความเป็ นการเฉพาะตัว หากจาเลยไม่มีความสามารถในการจัดหาทนายความรัฐต้องจัดหาให้ แต่กฎหมาย
ณ ปั จจุบนั การดาเนิ นกระบวนพิจารณาทางอาญาบางส่ วนกาหนดเพียงว่ามีสิทธิ ที่สามารถกระทาได้ไว้เท่านั้น
แต่มิได้บงั คับว่าต้องมีทนายความเข้าร่ วมการดาเนินกระบวนพิจารณาคดีทุกๆ คดี ดังนั้น การจับกุมตัว การถ่ายทา
บันทึกภาพชี้ที่เกิดเหตุเพื่อสร้างเป็ นพยานหลักฐานก็ดี การทาบันทึกจับกุมตัวก็ดี รวมถึงการลงชื่อในบันทึกจับกุม
ตัวของผูต้ อ้ งหา บรรดาพยานหลักฐานดังกล่าวจะได้มาโดยชอบหรื อไม่ ยังเป็ นปั ญหาที่มีการกล่าวถึง มาโดย
ตลอด เนื่ องจากกฎหมายมิ ได้มีสภาพบังคับ ให้ตอ้ งมี ทนายความเข้าร่ วมตรวจสอบถ่วงดุ ล เพื่อปกป้ องการถูก
ละเมิดสิ ทธิ จากการปฏิบตั ิหน้าที่ของเจ้าพนักงานตารวจผูจ้ บั กุม ดังนั้น เมื่อกฎหมายดังกล่าวมิได้กาหนดสิ ทธิ ว่า
ต้องมีทนายความทุก ๆ คดี ทาให้จาเลยในบางคดีที่ไม่มีความรู ้และไม่ทราบถึงสิ ทธิ การมีทนายความดังกล่าว
หรื อไม่ทราบว่าการมีทนายความเข้าร่ วมคุม้ ครองสิ ทธิ ในชั้นพิจารณาคดีจะเป็ นประโยชน์แก่ตนอย่างไร หรื อ
ไม่เห็นถึงความสาคัญของการมีทนายความมาคอยช่วยให้คาชี้ แนะแนวทางการแก้ต่างคดีที่ถูกต้องให้ ผูว้ ิจยั จึง
เห็นว่าข้อกฎหมาย ควรปรับเพื่อคุม้ ครองสิ ทธิ ของผูต้ อ้ งหาและจาเลยในคดีอาญาทุกๆ คนตลอดระยะเวลาของ
การถูกดาเนินคดีตามกฎหมาย

2. วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
(1) เพื่อศึกษาถึงแนวคิด และทฤษฎี ในการมีทนายความเพื่อคุม้ ครองสิ ทธิ ของผูต้ อ้ งหาและจาเลยใน
คดีอาญาทั้งของไทยและของต่างประเทศ
(2) เพื่อศึกษาถึงมาตรการทางกฎหมายในการมีทนายความเพื่อคุม้ ครองสิ ทธิ ของผูต้ อ้ งหาและจาเลยใน
คดีอาญาทั้งของไทยและของต่างประเทศ
(3) เพื่อศึ กษาวิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคทางกฎหมายในการมี ทนายความเพื่อคุ้มครองสิ ทธิ ข อง
ผูต้ อ้ งหาและจาเลยในคดีอาญาทั้งของไทยและของต่างประเทศ
(4) เพื่อเสนอแนะแนวทางการปรับปรุ งแก้ไขมาตรการทางกฎหมายในการมีทนายความเพื่อคุม้ ครอง
สิ ทธิของผูต้ อ้ งหาและจาเลยในคดีอาญาที่เหมาะสมและมีประสิ ทธิภาพ

3. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ได้มีบทบัญญัติให้ความคุม้ ครองสิ ทธิเสรี ภาพ
ของประชาชนซึ่ งเป็ นผูต้ อ้ งหาและจาเลยในคดีอาญาจะได้รับความคุม้ ครองตามสิ ทธิ ตามที่กฎหมายกาหนดจาก
การบัญญัติตามรัฐธรรมนูญสามารถแบ่งได้เป็ น 2 ขั้นตอน ดังนี้
1. สิทธิการมีทนายความของผู้ต้องหาในชั้นจับกุมตัวและชั้นพนักงานสอบสวน
สิ ทธิ ของผูต้ อ้ งหานับแต่เวลาเริ่ มแรกของกระบวนการดาเนิ นคดีอาญาในชั้นจับกุมตัว ชั้นสอบสวน
ผูต้ อ้ งหาจะได้รับการคุม้ ครองสิ ทธิตามบทบัญญัติของกฎหมายดังนี้
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 7/1 “ผูถ้ ูกจับหรื อผูต้ อ้ งหาซึ่ งถูกควบคุมหรื อขังมีสิทธิ
แจ้งหรื อขอให้เจ้าพนักงานแจ้งให้ญาติหรื อผูซ้ ่ ึ งผูถ้ ูกจับหรื อผูต้ อ้ งหาไว้วางใจทราบถึงการถูกจับกุมและสถานที่
ที่ถูกควบคุมในโอกาสแรกและให้ผถู ้ ูกจับหรื อผูต้ อ้ งหามีสิทธิดงั ต่อไปนี้ดว้ ย
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(1) พบและปรึ กษาผูซ้ ่ ึงจะเป็ นทนายความเป็ นการเฉพาะตัว
(2) ให้ทนายความหรื อผูซ้ ่ ึงตนไว้วางใจเข้าฟังการสอบปากคาตนได้ในชั้นสอบสวน”
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 134/1 “ในคดีที่มีอตั ราโทษประหารชีวิต หรื อใน
คดี ที่ผูต้ ้องหามี อายุไม่เกิ นสิ บแปดปี ในวันที่ พนักงานสอบสวนแจ้งข้อหา ก่ อนเริ่ มถามคาให้การให้พนักงาน
สอบสวนถามผูต้ อ้ งหาว่ามีทนายความหรื อไม่ ถ้าไม่มีให้รัฐจัดหาทนายความให้”
ในคดีที่มีอตั ราโทษจาคุก ก่อนเริ่ มถามคาให้การให้พนักงานสอบสวนถามผูต้ อ้ งหาว่ามีทนายความ
หรื อไม่ ถ้าไม่มีและผูต้ อ้ งหาต้องการทนายความ ให้รัฐจัดหาทนายความให้”
2. สิทธิการมีทนายความในชั้นพิจารณาคดีของศาล
ในกระบวนการดาเนิ นคดีอาญาในชั้นพิจารณาคดีของศาลได้มีบทบัญญัติของกฎหมายคุม้ ครองสิ ทธิ
ของจาเลยดังนี้
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 8 “นับแต่เวลาที่ยื่นฟ้องแล้ว จาเลยมีสิทธิดงั ต่อไปนี้
(1) ได้รับการพิจารณาคดีดว้ ยความรวดเร็ ว ต่อเนื่อง และเป็ นธรรม
(2) แต่งทนายความแก้ต่างในชั้นไต่สวนมูลฟ้ อง หรื อพิจารณาในศาลชั้นต้นตลอดจนชั้นศาล
อุทธรณ์และศาลฎีกา
(3) ปรึ กษาทนายความหรื อผูซ้ ่ ึงจะเป็ นทนายความเป็ นการเฉพาะตัว
(4) ตรวจดูสิ่งที่ยื่นเป็ นพยานหลักฐาน และคัดสาเนาหรื อถ่ายรู ปสิ่ งนั้นๆ
(5) ตรวจดู สานวนการไต่สวนมูลฟ้ องหรื อพิจารณาของศาล และคัดสาเนาหรื อขอรั บสาเนาที่
รับรองว่าถูกต้องโดยเสี ยค่าธรรมเนียม เว้นแต่ศาลจะมีคาสั่งให้ยกเว้นค่าธรรมเนียมนั้น
(6) ตรวจหรื อคัดสาเนาคาให้การของตนในชั้นสอบสวนหรื อเอกสารประกอบคาให้การของตน
ถ้าจาเลยมีทนายความ ทนายความนั้นย่อมมีสิทธิ เช่นเดียวกับจาเลยดังกล่าวมาแล้วด้วยเมื่อพนักงานอัยการได้ยื่น
ฟ้องคดีต่อศาลแล้ว ให้ผเู ้ สี ยหายมีสิทธิตามวรรคหนึ่ง (6) เช่นเดียวกับจาเลยด้วย”
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 173 “ในคดีที่มีอตั ราโทษประหารชี วิตหรื อในคดีที่
จาเลยมีอายุไม่เกินสิ บแปดปี ในวันที่ถูกฟ้องต่อศาลก่อนพิจารณาให้ศาลถามจาเลยว่ามีทนายความหรื อไม่ ถ้าไม่มี
ก็ให้ศาลตั้งทนายความให้
ในคดีที่มีอตั ราโทษจาคุก ก่อนเริ่ มพิจารณาให้ศาลถามจาเลยว่ามีทนายความหรื อไม่ ถ้าไม่มีและจาเลย
ต้องการทนายความก็ให้ศาลตั้งทนายความให้
ให้ศาลจ่ายเงินรางวัลและค่าใช้จ่ายแก่ทนายความที่ศาลตั้งตามมาตรานี้ โดยคานึงถึงสภาพแห่งคดี และ
สภาวะทางเศรษฐกิ จทั้งนี้ ตามระเบี ยบที่ คณะกรรมการบริ ห ารศาลยุติ ธรรมกาหนดโดยความเห็ น ชอบจาก
กระทรวงการคลัง”
ซึ่ งแนวความคิดดังกล่าวก็สอดคล้องกับการดาเนิ นกระบวนพิจารณาคดีอาญาสาหรับเด็กหรื อเยาวชน
ของประเทศไทยในปั จจุบัน ตามพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครั วและวิธีพิจารณาคดี เยาวชนและ
ครอบครัว พ.ศ. 2553 มาตรา 73, 75, 78 และ มาตรา 120 ซึ่งรัฐได้จดั หาทนายความหรื อที่เรี ยกว่า “ที่ปรึ กษา
กฎหมาย” ให้กบั ผูต้ อ้ งหาที่เป็ นเด็กหรื อเยาวชนที่ถูกดาเนินคดีอาญา ตั้งแต่ในชั้นจับกุมตัว ชั้นสอบสวน และชั้น
พิจารณาคดีของศาล ได้กาหนดกฎหมายให้มีที่ปรึ กษากฎหมาย(ทนายความ) เข้าร่ วมคุม้ ครองสิ ทธิ ของผูต้ อ้ งหา
และจาเลยแล้วทุกๆ ขั้นตอน
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3.1 สมมุติฐานการศึกษา
สิ ทธิ ของผูต้ อ้ งหาและจาเลยในคดีอาญา ในการมีทนายความจากรัฐตามบทบัญญั ติรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาคดีอาญา มาตรา 7/1, มาตรา 134/1, มาตรา
8 และมาตรา 173 กับรู ปแบบที่รัฐต้องให้ความช่วยเหลือจัดหาทนายความให้ แก่ผตู ้ อ้ งหาและจาเลยในคดีอาญา
ยังมีปัญหาและอุปสรรคในทางปฏิบตั ิอยู่ซ่ ึงควรจะมีการปรับปรุ งระบบและรู ปแบบการช่วยเหลือด้านทนายความ
โดยรัฐจัดให้มีทนายความเพื่อทาหน้าที่เป็ นทนายความแก้ต่างให้แก่ผูต้ อ้ งหาและจาเลยในคดีอาญาโดยเฉพาะ
ทั้งนี้ เพื่อสิ ทธิของผูต้ อ้ งหาและจาเลยในคดีอาญาในการมีทนายความจากรัฐได้รับการคุม้ ครองอย่างแท้จริ ง
3.2 ขอบเขตของการศึกษา
จะทาการศึกษาถึงแนวความคิดและทฤษฎีในการดาเนินกระบวนการยุติธรรมทางอาญา ศึกษาถึง
หลักเกณฑ์ในการที่ รั ฐจัดให้ผูต้ ้องหาและจ าเลยมี ท นายความคอยช่ ว ยเหลื อในการด าเนิ นคดี อ าญาตั้ง แต่ ใ น
ชั้น จับ กุ ม ตัว ตลอดจนถึ ง ชั้น พิ จ ารณาคดี ข องศาล ศึ ก ษาถึ ง ปั ญ หาและอุ ป สรรคของรู ป แบบในการที่ รั ฐ ให้
ความช่วยเหลือแก่ผตู ้ อ้ งหาและจาเลยในการมีทนายความ ศึกษาและวิเคราะห์ปัญหาข้อกฎหมายเกี่ยวกับสิ ทธิของ
ผูต้ อ้ งหาและจาเลย ในการมีทนายความที่รัฐจัดหาให้ ตลอดจนหาทางแก้ไขปัญหาที่เกิดกับผูต้ อ้ งหาและจาเลยใน
คดีอาญาในการได้รับความช่วยเหลือจากรัฐโดยการจัดหาทนายความให้

4. วิธีดาเนินการวิจัย
การวิจยั ครั้งนี้ จะทาการศึกษาวิจยั จากเอกสาร (Documentary Research) โดยการค้นคว้าจากตารา หนังสื อ
วารสารกฎหมาย บทความ สื่ อสิ่ งพิมพ์ต่างๆ วิทยานิพนธ์ที่เกี่ยวข้อง เอกสารทางวิชาการ เอกสารทางราชการ
ข้อมูลต่างๆ ที่ได้มาจากหน่วยงานราชการ จากอินเตอร์ เน็ ต จากคาพิพากษาศาลฎีกา ฯลฯ รวมถึงกฎหมายไทย
และต่างประเทศ

5. ประโยชน์ ที่คาดว่าจะได้รับ
(1) ทาให้ทราบถึงแนวคิด และทฤษฎี ในการมีทนายความเพื่อคุม้ ครองสิ ทธิ ของผูต้ อ้ งหาและจาเลยใน
คดีอาญาทั้งของต่างประเทศและของไทย
(2) ทาให้ทราบถึงมาตรกรทางกฎหมายในการมีทนายความเพื่อคุม้ ครองสิ ทธิของผูต้ อ้ งหาและจาเลยใน
คดีอาญาทั้งของต่างประเทศและของไทย
(3) ทาให้ทราบถึงปั ญหาและอุปสรรคในการมีทนายความเพื่อคุม้ ครองสิ ทธิ ของผูต้ อ้ งหาและจาเลยใน
คดีอาญาทั้งของต่างประเทศและของไทย
(4) ทาให้ทราบถึงปัญหาและอุปสรรคและได้มาซึ่งแนวทางในการแก้ไข มาตรการทางกฎหมายในการมี
ทนายความเพื่อคุ้มครองสิ ทธิ ของผูต้ ้องหาและจาเลยในคดี อาญา ทาให้ทราบถึ งแนวความคิด และทฤษฎีใน
การดาเนินคดีอาญา

6. ผลการศึกษา
ผูว้ ิจยั ได้ทาการศึกษาในเนื้ อหาที่ผ่านมานั้นพบว่าบทบาทของทนายความในการดาเนิ นคดีอาญาตาม
รัฐธรรมนู ญแห่ งราชอาณาจักรไทย นั้นทนายความมีบทบาทในการอานวยความยุติธรรมให้กบั ผูต้ อ้ งหาหรื อ
จาเลยตั้งแต่เริ่ มต้นจนสิ้ นสุ ดกระบวนการยุติธรรม การให้ความคุม้ ครองสิ ทธิ ของผูต้ อ้ งหาและจาเลยเป็ นเรื่ องที่
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ควรให้ความสาคัญเพราะในสถานการณ์โลกปั จจุบนั นานาอารยประเทศให้ความสาคัญต่อสิ ทธิ ของบุคคลเป็ น
อย่างมากโดยถือว่าทุกคนมีสิทธิเท่าเทียมกัน โดยเฉพาะการให้ความสาคัญกับศักดิ์ศรี ความเป็ นมนุษย์และสิ ทธิ ใน
การที่จะได้รับการที่จะได้รับการสันนิ ษฐานว่าเป็ นผูบ้ ริ สุทธิ์ ก่อนมีคาพิพากษาอันถึงที่สุดแสดงว่าบุคคลใดได้
กระทาความผิด
สิ ทธิ ในการมีทนายความของผูต้ อ้ งหาและจาเลยถือว่า เป็ นหลักของการประกันสิ ทธิ และเสรี ภาพของ
ประชาชนที่ดอ้ ยโอกาสในสังคม (ผูม้ ีฐานะยากจน) โดยรัฐมีหน้าที่ตามกฎหมายจะต้องจัดหาทนายความให้ ทั้งนี้
เนื่ องจากในการดาเนินคดีอาญาของศาลนั้นต้องถือหลักให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่า บุคคลทุกคนเป็ นผูบ้ ริ สุทธิ์ อยู่
จนกว่าจะพิสูจน์ได้ว่าเขาได้กระทาความผิดจริ งตามข้อกล่าวหา แม้ว่าในปั จจุบันการให้ความช่ วยเหลื อทาง
กฎหมายของทนายความให้แก่ผตู ้ อ้ งหาและจาเลยในคดีอาญานั้น ผูว้ ิจยั เห็นว่า บทบัญญัติกฎหมายที่ให้เป็ นหน้าที่
ของรัฐต้องจัดหาให้หรื อให้ความช่วยเหลือทางด้านกฎหมายแล้ว แต่ยงั ไม่ครอบคลุมทุกขั้นตอนของการดาเนิ น
กระบวนพิจารณาความอาญา ภาครัฐมีหน้าที่ให้ความช่วยเหลือทางด้านกฎหมายแก่ประชาชน (legal aid) โดยการจัด
ทนายความอาสาหรื อทนายความขอแรงให้ความช่วยเหลือทางด้านกฎหมายอย่างมีประสิ ทธิ ภาพและความเสมอ
ภาคแก่ ผูต้ อ้ งหาและจาเลยในคดีอาญาตามขั้นตอนกระบวนการพิจารณาคดีอาญาตามกฎหมายโดยเฉพาะกับ
ผูต้ อ้ งหาและจาเลยที่มีฐานะยากจนต่อไป

7. ข้อเสนอแนะ
จากการศึกษามาตรการทางกฎหมายในการมีทนายความเพื่อคุม้ ครองสิ ทธิ ของผูต้ อ้ งหาและจาเลยใน
คดีอาญา เพื่อให้ได้รับการคุม้ ครองสิ ทธิตามกฎหมายอย่างแท้จริ ง โดยการออกมาตรการกฎหมายใหม่ ดังนี้
1. ปัญหาการไม่ มีทนายความเข้ าร่ วมคุ้มครองสิทธิในชั้นจับกุมตัวและ ชั้นสอบสวน
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 7/1 วรรคท้าย ควรแก้ไขเพิ่มเติม เป็ นว่า “ให้พนักงาน
ปกครองหรื อตารวจซึ่ งรับมอบตัวผูถ้ ูกจับหรื อผูต้ อ้ งหามีหน้าที่แจ้งให้ผถู ้ ูกจับหรื อผูต้ อ้ งหานั้นทราบในโอกาส
แรกถึงสิ ทธิตามวรรคหนึ่งและหากผูถ้ ูกจับหรื อผูต้ อ้ งหาไม่มีทนายความรัฐต้องจัดหาให้”
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 134/1 วรรคสอง ควรแก้ไขเพิ่มเติม เป็ นว่า “ในคดีที่มี
อัต ราโทษจ าคุ ก ก่ อ นเริ่ ม ถามค าให้ ก ารให้ พ นัก งานสอบสวนถามผูต้ ้อ งหาว่ า มี ท นายความหรื อ ไม่ ถ้า ไม่ มี
ทนายความ ให้รัฐจัดหาทนายความให้” และยกเลิกข้อความใน มาตรา 134/1 วรรคท้าย
2. ปัญหาพนักงานสอบสวนเรียกหรื อนัดหมายทนายความแล้วทนายความไม่ สามารถมาตามที่พนักงาน
สอบสวนนัด
ผูว้ ิจัยมี ความเห็นว่าควรมี การจัดตั้งระบบการให้ความช่ วยเหลือผูต้ ้องหาอย่างเป็ นรู ปธรรมโดยอาจ
ยึ ด หลักหรื อ ใช้แ นวทางของประเทศสหรั ฐ อเมริ กา ซึ่ ง มี การใช้ร ะบบสานักงานทนายจาเลยของรั ฐ (Public
Defender System)
3. ปัญหาการไม่ แจ้ งสิทธิให้ ผ้ตู ้ องหาทราบ
ควรแก้ไขปรับปรุ งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา ความอาญา มาตรา 134/1 วรรคสอง เพื่อให้พนักงาน
สอบสวนแจ้งสิ ทธิข้นั พื้นฐานก่อนเริ่ มทาการสอบสวนแก่คดีให้เป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิภาพทั้งนี้เพื่อคุม้ ครองสิ ทธิ
ของผูต้ อ้ งหาเช่นเดียวกับการแจ้งข้อหาให้ผตู ้ อ้ งหาทราบ
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4. ปัญหาและอุปสรรคทางกฎหมายในการคุ้มครองสิ ทธิของผู้ต้องหาในระบบกระบวนการยุติธรรม
หรื อศาล
ผูว้ ิจยั เห็นว่าควรกาหนดมาตรการทางกฎหมายให้ชดั เจนในเรื่ องการมีทนายความเข้าร่ วมคุม้ ครองสิ ทธิ
ของจาเลยในชั้นพิจารณาคดีศาล ดังนั้น ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 8 (3) ควรแก้ไขเป็ นว่า
“(3) ปรึ กษาทนายความหรื อผูซ้ ่ ึ งจะเป็ นทนายความเป็ นการเฉพาะตัว หากจาเลยไม่มีทนายความให้ศาลตั้ง
ทนายความให้”
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 173 ควรแก้ไข มาตรา 173 วรรคสอง เป็ นว่า “ในคดี
ที่ มี อ ัต ราโทษจาคุก ก่ อ นเริ่ ม พิ จารณาให้ ศาลถามจาเลยว่ า มี ทนายความหรื อไม่ ถ้า ไม่ มี ท นายความให้ศาล
ตั้งทนายความให้”
5. ปัญหางบประมาณในการจัดหาทนายความให้ ผ้ตู ้ องหาและจาเลย
ผูศ้ ึกษาจึงเห็นว่ารัฐควรจัดสรรงบประมาณแผ่นดินให้แก่สภาทนายความเพื่อให้เพียงพอต่อการคุม้ ครอง
สิ ทธิ ของผูต้ ้องหาหรื อบุคคลที่ ถูกกล่าวหาว่าเป็ นผูก้ ระทาความผิด และรั ฐควรโอนงบประมาณจากระเบี ยบ
กระทรวงยุติธรรมว่าด้วยการจ่ายเงินรางวัลและค่าใช้จ่ายทนายความที่ รัฐจัดหาให้ผูต้ ้องหาในคดีอาญา จาก
กระทรวงยุติธรรมที่ให้กรมคุม้ ครองสิ ทธิ และเสรี ภาพรั บผิดชอบให้สภาทนายความได้รับงบประมาณนั้นได้
โดยตรงและให้สภาทนายความมีอานาจดาเนินการบริ หารจัดการได้เองแทนกรมคุม้ ครองสิ ทธิ และเสรี ภาพ เพื่อ
คุม้ ครองสิ ทธิผตู ้ อ้ งหาให้สัมฤทธิ์ผลตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญและประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
ทั้งนี้ก็เพื่อประโยชน์ของประชาชน
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และหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ในการดาเนินการควบคุมผูป้ ระกอบกิจการเพาะพันธุ์สัตว์เลี้ยงประเภทแมวไว้
โดยเฉพาะ ส่งผลให้ในระหว่างการประกอบกิจเพาะพันธุ์แมวนั้น ผูป้ ระกอบการสามารถดาเนินการกิจการได้โดย
ปราศจากการควบคุมและตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานของการเพาะพันธุ์แมวนั้น และประการสุ ดท้าย คือ
ปั ญหาบทกาหนดโทษในกรณี การประกอบกิจการเพาะพันธุ์สัตว์เลี้ยงประเภทแมว เนื่องจากประกาศกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ เรื่ องการจัดสวัสดิ ภาพแมวในสถานที่ เพาะพันธุ์แมว พ.ศ. 2563 ไม่ได้กาหนดอัตราโทษ
สาหรับการประกอบกิจการเพาะพันธุ์แมวเป็ นการเฉพาะ แต่ให้ใช้บงั คับตามพระราชบัญญัติป้องกันการทารุ ณ
กรรมและการจัดสวัสดิ ภาพสัตว์ พ.ศ. 2557 มาตรา 32 ซึ่ งเป็ นบทลงโทษทัว่ ไป การไม่ได้กาหนดบทลงโทษ
เกี่ยวกับการประกอบกิจการเพาะพันธุ์แมวเป็ นการเฉพาะ ส่ งผลให้การควบคุมการประกอบกิจการเพาะพันธุ์แมว
ขาดประสิ ทธิภาพ
ดังนั้นจึงเห็นควรให้มีการแก้ไขเพิ่มเติมประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่ อง การจัดสวัสดิภาพ
แมวในสถานที่ เพาะพัน ธุ์ แมว พ.ศ. 2563 ดังนี้ ประการแรก คือ กาหนดให้มีการขออนุ ญาตสาหรั บ การเปิ ด
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สถานประกอบกิจการเพาะพันธุ์สัตว์เลี้ยงประเภทแมว ประการที่สอง คือ กาหนดให้พนักงานเจ้าหน้าที่ มีอานาจ
หน้าที่ ในควบคุมสถานประกอบกิจการเพาะพันธุ์สัตว์เลี้ยงประเภทแมว และประการสุ ดท้าย คือ กาหนดโทษ
เกี่ยวกับสถานประกอบกิจการเพาะพันธุ์สัตว์เลี้ยงประเภทแมวเป็ นการเฉพาะ
คาสาคัญ: สถานประกอบกิจการ, การเพาะพันธุ์แมว, สวัสดิภาพแมว

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. บทนา
การประกอบธุ รกิ จเพาะพันธุ์สัตว์เลี้ ยงในปั จจุบนั นี้ นับเป็ นอีกธุ รกิจหนึ่ งที่น่าจับตาและกาลังได้รับ
ความสนใจเพิ่มขึ้นอย่างมาก จากในอดีตการซื้ อขายสัตว์เลี้ยงอาจมีความยุ่งยากที่จะต้องเดินทางไปทาความรู ้จกั
กับ ฟาร์ ม เพาะพันธุ์ ต่ างๆตามงานประกวดหรื อ เดิ นทางไปซื้ อตามหน้า ร้ าน ตามตลาดนัด โซนขายสัตว์เลี้ ยง
ซึ่ งแตกต่างจากปัจจุบนั ที่มีการตลาดสมัยใหม่ใ นสื่ ออิเล็กทรอนิกส์มาเป็ นตัวช่วยทาให้ผซู ้ ้ื อและผูข้ ายเข้าถึงกันได้
ง่ายและสะดวกขึ้น นอกจากขายให้คนในประเทศได้แล้วก็ยงั ขายให้คนทัว่ โลกได้อีกด้วย สาหรับการประกอบ
ธุ รกิ จเพาะพันธุ์สัตว์เลี้ยงนั้นมี ความแตกต่างจากการประกอบธุ รกิ จอย่างอื่นหลายประการ เนื่ องจากสัตว์เป็ น
สิ่ งมีชีวิตที่มีอายุขยั หลายปี ผูป้ ระกอบธุรกิจจึงต้องมีการเลี้ยงดูเอาใจใส่ โดยต้องคานึงถึงหลักสวัสดิภาพสัตว์เป็ น
พิเศษ ทั้งในส่วนของการเพาะพันธุ์ อาหารและน้ า สถานที่พกั อาศัย การขนส่ง รวมทั้งสุ ขภาพร่ างกายของสัตว์ดว้ ย
แต่สาหรับผูป้ ระกอบธุรกิจเพาะพันธุ์สัตว์เลี้ยงบางรายที่ไม่มีคุณธรรมและจริ ยธรรมไม่ได้มองว่าสัตว์เป็ นสิ่ งมีชีวิต
กลับมองเป็ นเครื่ องจักรผลิ ตลูกสัตว์เลี้ ยง จุดประสงค์เดี ยว คือ การทากาไรให้ได้มากที่ สุด และใช้ต้นทุน ให้
น้อยที่สุด ผูป้ ระกอบธุ รกิจเพาะพันธุ์สัตว์เลี้ยงเช่นนี้จะทาการเพาะพันธุ์สัตว์ในที่ลบั เพราะต้องการปิ ดบังไม่ให้
ผูใ้ ดทราบว่าพ่อพันธุ์แม่พนั ธุ์ไม่ใช่พนั ธุ์แท้ มีการจับสัตว์ผสมพันธุ์ทุกครั้งที่ถึงฤดูผสมพันธุ์ ให้กินเศษอาหารที่
เหลือ ไม่มีการอาบน้ าแต่งขน ไม่ได้ฉีดวัคซีน สถานที่พกั อาศัยสกปรก สัตว์เลี้ยงเหล่านั้นจะถูกกักขังในกรงแคบๆ
พอดีตวั ตลอดเวลา อยูใ่ นสถานที่ปิดอากาศถ่ายเทไม่สะดวก โดยปราศจากเสรี ภาพจนถึงแก่ความตาย บางตัวพิการ
ตาบอด เล็บยาวจนทะลุเนื้อออกมา บางตัวเป็ นอัมพาตเดินไม่ได้แต่ยงั ถูกเก็บไว้ผสมพันธุ์ จนกระทัง่ ผสมพันธุ์
ไม่ได้ก็เอาไปกาจัด ไม่ก็ปล่อยให้ป่วยตาย แม้ว่าการประกอบธุ รกิจเพาะพันธุ์สัตว์เลี้ยงจะสามารถสร้างรายได้
ให้กบั ผูป้ ระกอบการได้อย่างมากมาย แต่การประกอบธุ รกิจดังกล่าวย่อมสร้างผลกระทบให้ท้ งั ตัวสัตว์เองและ
สังคมได้มากด้วยเช่นกัน
สัตว์เลี้ยง (Domestic Animal) คือ สัตว์ที่อยูภ่ ายใต้การควบคุมดูแลโดยมนุษย์ตลอดชีวิต ต้องมีการพึ่งพา
อาศัยมนุษย์ในเรื่ องของการให้อาหาร การคุม้ ครอง การดูแล และมนุษย์สามารถควบคุมการผสมพันธุ์ของสัตว์ตาม
ต้องการได้ จึงส่ งผลให้มนุษย์กบั สัตว์มีความผูกพันระหว่างกัน อย่างไรก็ตามสัตว์ที่อยู่ในสวนสัตว์และสัตว์ที่อยู่
ในห้องทดลองจะไม่นบั รวมว่าเป็ นสัตว์เลี้ยงด้วย เนื่องจากไม่มีส่วนผูกพันกับชีวิตความเป็ นอยูข่ องมนุษย์โดยตรง
และในขณะเดียวกันมนุ ษย์ก็ได้รับประโยชน์จากสัตว์เหล่านั้นในด้านต่างๆ ด้วยเช่ นกัน เช่ น การเลี้ ยงไว้เพื่อ
เฝ้าบ้าน การเพาะพันธุ์ขาย เป็ นต้น
ในปั จจุบันสัตว์เลี้ ยงที่ กาลังได้รับความนิ ยมเป็ นอย่างมากคือ แมว เนื่ องด้วยวิถีชีวิตความเป็ นอยู่ที่
เปลี่ยนแปลงไปมีความเป็ นสังคมเมือง จากครอบครัวที่มีขนาดใหญ่ไปสู่ ครอบครัวเดี่ยวเพิ่มขึ้น คนรุ่ นใหม่ที่มี
อัตราการแต่งงานช้าหรื อครองตัวเป็ นโสดนิ ยมพักอาศัยอยู่ในคอนโดมิเนี ยมหรื อทาวน์เฮาส์ มากขึ้นซึ่ งมี พ้ืนที่
อาศัยค่อยข้างจากัด จึงทาให้การเลี้ยงแมวกลายเป็ นสัตว์เลี้ยงทางเลือกที่เข้ามาตอบโจทย์คนยุคนี้ได้เป็ นอย่างดี
แมวเป็ นสัตว์ที่มีพฤติกรรมรักความสะอาด ไม่ค่อยมีกลิ่นตัวเหม็น แสนรู ้ น่ารัก มีเสน่ห์เฉพาะตัว ชอบความอิสระ
รักสันโดษ โลกส่วนตัวสู ง รักการนอนเป็ นชีวิตจิตใจ ไม่ค่อยไปสุ งสิ งกับคนมากนัก แต่ขณะเดียวกันก็ชอบให้คน
มาลูบเล่นด้วยเช่นกัน แมวยังเป็ นสัตว์เลี้ยงที่ไม่ส่งเสี ยงร้องดังรบกวนผูค้ นบริ เวณรอบข้างและไม่ตอ้ งใช้พ้ืนที่
บริ เวณกว้างเท่ากับการเลี้ยงสุ นขั ทั้งนี้การมีสัตว์เลี้ยงนั้นยังเป็ นตัวช่วยหนึ่งที่ทาให้คลายเหงาเข้ามาเติมเต็มให้กบั
ชีวิตของผูค้ น ลดความเครี ยด รวมทั้งสร้างความผูกพันให้กบั คนในครอบครัวได้มีกิจกรรมทาร่ วมกัน ขณะที่ใน
ต่างประเทศนิยมเลี้ยงสัตว์เพื่อบาบัดความเครี ยดและโรคซึ มเศร้ากันเป็ นจานวนมาก เรี ยกว่า (Pets Therapy) หรื อ
สัตว์เลี้ยงบาบัด ทั้งยังมีผลการศึกษาวิจยั ว่าการเป็ นเจ้าของสัตว์เลี้ยงสามารถช่วยเยียวยาผูป้ ่ วยได้จริ ง เนื่องจากพวก
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เขาจะจดจ่ออยู่กับสัตว์เลี้ ยง โดยไม่ได้จดจ่ออยู่กับความทุกข์หรื อความเหงาของตัวเองมากเกิ น ไป และยังมี
คาแนะนาให้ผสู ้ ู งอายุเลี้ยงสัตว์เพื่อบรรเทาความเหงาและป้องกันโรคซึมเศร้าอีกด้วย
อย่างไรก็ตามเมื่อสัตว์เลี้ยงเริ่ มเข้ามามีบทบาทและความสาคัญเพิ่มขึ้น จึงส่ งผลให้การประกอบกิจการ
สถานเพาะพันธุ์สัตว์เลี้ยงเพื่อการค้าขยายตัวและมีการแข่งขันกันเพิ่มจานวนสัตว์ที่เพาะพันธุ์เข้ามาในตลาดได้
ไม่จากัดอย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบสนองกระแสความนิยมหรื อความต้องการของผูซ้ ้ือในช่วงเวลานั้นๆ หากเหล่าสัตว์
เลี้ยงดังกล่าวมีปัญหาสุ ขภาพหรื อไม่สามารถขายไปสู่ ผซู ้ ้ื อได้ท้งั หมด ผูป้ ระกอบกิจการสถานเพาะพันธุ์สัตว์เลี้ยง
เพื่อการค้าบางรายที่ขาดความรับผิดชอบต่อสังคมก็จะนาสัตว์ไปทิ้งไว้ตามสถานที่ สาธารณะต่างๆ อีกทั้งเมื่อ
การซื้ อขายสัตว์เลี้ยงสามารถเข้าถึงได้ง่าย ผูเ้ ลี้ยงที่ยงั ขาดความรู ้ ขาดวินัย ขาดความรับผิดชอบ เมื่อสัตว์เติบโต
พฤติกรรมและหน้าตาเปลี่ยนแปลงไป หมดความน่ารัก น่าเอ็นดู และสร้างความเสี ยหายให้แก่บา้ นเรื อนก็จะนา
สัตว์เลี้ยงไปปล่อยไว้ในลักษณะที่ไร้การดูแล ซึ่ งสัตว์เหล่านั้นต้องผจญกับภัยอันตราย เช่น การถูกรถชน การถูก
คนทาทารุ ณกรรม การถูกสัตว์ดว้ ยกันทาร้ายจนบาดเจ็บหรื อพิการไม่สามารถช่วยตัวเองได้และยังเป็ นที่รังเกียจ
สร้างภาพที่ไม่น่าดู นอกจากนี้ยงั อาจก่อให้เกิดอุบตั ิเหตุ ก่อความราคาญ ทั้งยังเป็ นพาหะนาโรคติดต่อมาสู่ คนได้
ดังนั้นการประกอบกิจการสถานเพาะพันธุ์สัตว์เลี้ยงเพื่อการค้า จึงเป็ นจุดเริ่ มต้นและสาเหตุสาคัญที่ทาให้เ กิ ด
ปั ญหาการทารุ ณกรรมสัตว์และปั ญหาการทอดทิ้งสัตว์เลี้ยงมาตั้งแต่อดีตจนถึงปั จจุบนั ไม่ทางตรงก็ทางอ้อมและ
มีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นเรื่ อยๆ
เมื่อสภาพสังคมในปัจจุบนั เปลี่ยนไปการคุม้ ครองสัตว์ต่างเป็ นที่ยอมรับโดยสากลและหลักคุณธรรมว่า
สัตว์เป็ นสิ่ งมีชีวิต มีความรู ้สึก ความสุ ข ความทุกข์ ความเจ็บปวด ทั้งยังมีความต้องการตามธรรมชาติเช่นเดียวกับ
มนุ ษ ย์ และสั ต ว์ย งั เป็ นองค์ป ระกอบส าคัญ ของสิ่ ง แวดล้อ มที่ ค วรต้อ งได้รั บ การคุ้ม ครองทั้ง ร่ า งกายจิ ต ใจ
การคุม้ ครองสิ ทธิ ตามธรรมชาติของสั ตว์ และต้องได้รับการดูแลไม่ให้ถูกกระทาทารุ ณกรรม หลักการดังกล่าวนี้
เป็ นมาตรฐานที่ ดีในการคุม้ ครองสัตว์ ทั้งยังเป็ นหลักการที่ ได้รับการบรรจุอยู่ในมาตรฐานทางกฎหมายด้าน
การคุม้ ครองสัตว์ของสหภาพยุโรปและแนวทางการคุม้ ครองสัตว์ขององค์กรเอกชนทัว่ โลก จนนามาซึ่ งการมี
บทบัญญัติเกี่ ยวกับการป้ องกันการทารุ ณกรรมสัตว์และจัดสวัสดิ ภาพสัตว์ในประเทศไทย และปั จจุบันได้มี
การประกาศบังคับใช้เป็ นที่เรี ยบร้อยแล้ว คือ พระราชบัญญัติป้องกันการทารุ ณกรรมและจัดสวัสดิภาพสัตว์ พ.ศ.
2557 ประกอบกับประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่ องการจัดสวัสดิภาพแมวในสถานที่เพาะพันธุ์แมว พ.ศ.
2563 แต่บทบัญญัติของพระราชบัญญัติและประกาศดังกล่าวมีปัญหาอีกหลายประการที่ไม่ชดั เจนและครอบคลุม
เพียงพอในเรื่ องของการควบคุมสถานประกอบกิจการเพาะพันธุ์สัตว์เลี้ยงประเภทแมว

2. วัตถุประสงค์
(1) เพื่อศึกษาแนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับสถานประกอบกิจการเพาะพันธุ์สัตว์เลี้ยงประเภทแมว
(2) เพื่อศึกษามาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับ สถานประกอบกิจการเพาะพันธุ์สัตว์เลี้ยงประเภทแมวของ
ประเทศไทยและต่างประเทศ
(3) เพื่อศึกษาวิเคราะห์ปัญหาเกี่ยวกับสถานประกอบกิจการเพาะพันธุ์สัตว์เลี้ยงประเภทแมว
(4) เพื่อเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปรับปรุ งปัญหากฎหมายที่เกี่ยวกับสถานประกอบกิจการเพาะพันธุ์
สัตว์เลี้ยงประเภทแมว

480

การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรี ปทุม ออนไลน์ ครั้งที่ 16 ประจาปี 2564 วันที่ 28 ตุลาคม 2564

3. ผลการวิจัย
เมื่ อได้ศึกษาสภาพปั ญหาของสถานประกอบกิ จการเพาะพันธุ์แมวมาแล้วนั้น จึ งสามารถวิเคราะห์
ผลการวิจยั ได้ท้งั หมด 3 ประเด็นสาคัญ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
(1) การศึกษาในประเด็นแรก เรื่ องการขออนุญาตสถานประกอบกิจการเพาะพันธุ์สัตว์เลี้ยงประเภทแมว
โดยการศึกษาประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่ องการจัดสวัสดิภาพแมวในสถานที่เพาะพันธุ์แมว พ.ศ.
2563 ที่ อ าศัย อ านาจตามความในมาตรา 4 และมาตรา 22 แห่ ง พระราชบัญ ญัติ ป้ อ งกัน การทารุ ณ กรรมและ
การจัดสวัสดิภาพสัตว์ พ.ศ. 2557 ซึ่ งเป็ นประกาศของรัฐมนตรี ว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่กาหนดใน
เรื่ องการจัดสวัสดิภาพการเพาะพันธุ์แมวและข้อกาหนดการเพาะพันธุ์แมวไว้ ซึ่งหากผูใ้ ดกระทาการฝ่ าฝื นประกาศ
ดังกล่าว ย่อมต้องรั บโทษตามมาตรา 32 ของพระราชบัญญัติป้องกันการทารุ ณกรรมและการจัดสวัสดิ ภาพสั ต ว์
พ.ศ. 2557 ที่กาหนดโทษปรับไม่เกิน 40,000 บาท เมื่อพิจารณาตามประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่ อง
การจัดสวัสดิภาพแมวในสถานที่เพาะพันธุ์แมว พ.ศ. 2563 นั้น ยังไม่ได้มีการกาหนดกฎเกณฑ์หรื อข้อบังคับใน
เรื่ องการขออนุญาตสถานประกอบกิจการเพาะพันธุ์ สัตว์เลี้ยงประเภทแมวไว้โดยเฉพาะ ซึ่ งเรื่ องการขออนุ ญาต
หรื อขึ้นทะเบียนสถานประกอบกิจการเพาะพันธุ์สัตว์เลี้ยงประเภทแมวมีความสาคัญต่อการจัดสวัสดิภาพของสัตว์
ที่อยู่ภายใต้สถานประกอบกิจการเพาะพันธุ์สัตว์เลี้ยงประเภทแมวเป็ นอย่างมาก เพราะหากไม่ได้มีการขออนุญาต
หรื อขึ้นทะเบียนสถานประกอบกิจการเพาะพันธุ์ดงั กล่าวต่อหน่วยงานรัฐ ย่อมเป็ นการยากที่จะติดตามหรื อบังคับ
ใช้กฎหมายตามประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่ องการจัดสวัสดิ ภาพแมวในสถานที่ เพาะพัน ธุ์ แ มว
พ.ศ. 2563 อย่างมี ประสิ ทธิ ภาพได้ จึ งจาเป็ นที่จะต้องมี การกาหนดให้มีการขออนุ ญาตสถานประกอบกิ จการ
เพาะพันธุ์สัตว์เลี้ยงประเภทแมว
เมื่อเปรี ยบเทียบจากกฎหมายของต่างประเทศ โดยเริ่ มจากสหราชอาณาจักร ซึ่ งมีกฎหมาย Pet Animal
Act 1951 จะพบว่าไม่สามารถประกอบธุรกิจกิจขายสัตว์เลี้ยงได้หากไม่มีใบอนุญาต และกฎหมาย The Breeding
and Sale of Dogs (Welfare) Act 1999 ก็มีการกาหนดให้ตอ้ งมีการขออนุญาตประกอบกิจการเพาะพันธุ์สุนขั ด้วย
ถึงจะสามารถดาเนินกิจการได้ หากมีการฝ่ าฝื นกฎหมายในเรื่ องการขออนุญาตดังกล่าว ย่อมมีความผิดและต้อง
ได้รับโทษ โดยกาหนดบทลงโทษว่า “ผูใ้ ดไม่มีใบอนุ ญาตประกอบการเพาะพันธุ์สุนัข ต้องระวางโทษจาคุก
ไม่เกิน 3 เดือน หรื อปรับ หรื อทั้งจาทั้งปรับ”
กฎหมายในสหรั ฐอเมริ กาในมลรั ฐเท็กซัสตาม Texas Dog or Cat Breeders Act กฎหมายกาหนดให้
ผูป้ ระกอบกิจการเพาะพันธุ์สุนขั และแมวตามกฎหมายฉบับดังกล่าว ต้องได้รับใบอนุญาตตามกฎหมายนี้เสี ยก่อน
ซึ่ งระบุไว้ในมาตรา 802.101 แห่ ง Texas Dog or Cat Breeders Act ซึ่ งกาหนดว่า บุคคลไม่อาจกระทาหรื อเสนอที่
จะกระทาหรื อแสดงตัวว่าเป็ นผูเ้ พาะพันธุ์สุนัข และแมวได้ เว้นแต่เป็ นผูไ้ ด้รับใบอนุ ญาตภายใต้บทบัญญัติของ
กฎหมาย Texas Dog or Cat Breeders Act ให้ประกอบกิจการเพาะพันธุ์สุนขั และแมว ณ สถานที่ภายในรัฐซึ่งผูน้ ้ นั
เป็ นเจ้าของหรื อบริ หารอยู่ ทั้งนี้ใบอนุญาตหนึ่งอาจครอบคลุมสิ่ งก่อสร้างมากกว่าหนึ่งแห่ งได้หากอยู่ในสถานที่
เดียวกัน โดยวิธีการได้รับใบอนุญาตนั้น กระทาได้ดว้ ยการยื่นคาร้องมายังหน่วยงานใบอนุญาตและข้อบังคับแห่ ง
รัฐเท็กซัส (Texas Department of Licensing and Regulation) ตามแบบที่ TDLR กาหนดและต้องจ่ายค่าธรรมเนียม
การขอใบอนุญาตด้วย ซึ่งค่าธรรมเนียมดังกล่าวจะคิดจากจานวนสุ นขั หรื อแมวเพศเมียที่พร้อมผสมพันธุ์ โดยหาก
มีสุนัขหรื อแมวเพศเมียที่ พร้อมผสมพันธุ์จานวน 25 ตัวหรื อน้อยกว่า ต้องเสี ยค่าธรรมเนี ยม 300 ดอลลาร์ และ
หากมีสุนขั หรื อแมวเพศเมียที่พร้อมผสมพันธุ์ต้งั แต่ 26 ตัวขึ้นไป ต้องเสี ยค่าธรรมเนียม 500 ดอลลาร์
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กฎหมายในประเทศญี่ ปุ่ น ตามรั ฐ บัญ ญัติ ว่าด้วยสวัสดิ ภาพและการจัด การสั ต ว์ ค.ศ.1973 (Act on
Welfare and Management Animal 1973) เรื่ องการขออนุญาตประกอบกิจการค้าสัตว์เลี้ยง ซึ่งทางประเทศญี่ปุ่นได้
มีการกาหนดให้มีการขออนุ ญาตในการประกอบการค้าสัตว์ แม้กฎเกณฑ์ดงั กล่าวจะไม่ได้เกี่ยวข้องกับสถาน
เพาะพันธุ์สัตว์โดยตรงก็ตาม แต่มีกฎเกณฑ์การขออนุญาตที่น่าสนใจที่จะนามาใช้เทียบเคียงกับการขออนุญาต
เพาะพันธุ์สัตว์เลี้ยงประเภทแมวได้ นอกจากประเทศญี่ปุ่นจะมีกฎเกณฑ์และขั้นตอนดังกล่าวแล้ว หากมีผฝู ้ ่ าฝื นก็
จะต้องได้รับโทษซึ่ งถือเป็ นความผิดตามกฎหมาย โดยประเทศญี่ปุ่ นได้กาหนดบทลงโทษว่า “ผูป้ ระกอบการค้า
สัตว์ประเภทที่ 1 ที่ไม่ได้ทาการจดทะเบียนหรื อได้กระทาการจดทะเบียนโดยวิธีการที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมาย
หรื อไม่ทาตามคาสั่งยุติธุรกิจ หรื อไม่ทาตามคาแนะนาหรื อคาสั่งของผูว้ ่าราชการจังหวัดหรื อเจ้าหน้าที่ ต้องระวาง
โทษปรับไม่เกิน 1,000,000 เยน”
สาหรั บกฎหมายประเทศสิ งคโปร์ ก็มีกฎหมายกาหนดให้ต้องมี การขออนุ ญาตสาหรั บผูท้ ี่ประกอบ
กิจการค้าเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยง โดยกาหนดว่า การเปิ ดสถานประกอบกิจการจาหน่ายสัตว์เลี้ยงในสาธารณรัฐสิ งคโปร์
จะต้องทาการขออนุญาตจากหน่วยงานที่ดูแลด้านเกษตร อาหาร และสัต วแพทย์ โดยผูท้ ี่มีอานาจในการพิจารณา
คือ อธิ บดี ซึ่ งหลังจากที่ผขู ้ อใบอนุ ญาตได้กระทาการส่ งเอกสารจากหน่วยงานที่มีอานาจและกรอกรายละเอียด
เกี่ ย วกับ การขออนุ ญ าตในระบบออนไลน์ใ นส่ วนของผูข้ ออนุ ญาตจนครบถ้วนแล้ว จะต้อ งมี การสัมภาษณ์
โดยหน่วยงานที่ออกใบอนุญาตถึงรู ปแบบและวัตถุประสงค์ในการจัดแสดง ประเภทและจานวนของสัตว์ที่นามา
จัดแสดงและลักษณะการดาเนิ นงานของฝ่ ายต่างๆในการดาเนินการแสดงที่เกี่ยวข้องกับการจัดแสดง และผูข้ อ
อนุญาตจะต้องแสดงให้เห็นว่าตนมีความรู ้เกี่ยวกับการดูแลสุ ขภาพสัตว์และการจัดการสัตว์ รวมถึงมีแผนงานใน
การดูแลสัตว์ให้ได้รับความปลอดภัย
(2) การศึกษาในประเด็นที่สอง เรื่ องปั ญหาการใช้อานาจหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ ในการควบคุม
สถานประกอบกิจการเพาะพันธุ์สัตว์เลี้ยงประเภทแมว ตามการศึกษา ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่ อง
การจัดสวัสดิภาพแมวในสถานที่เพาะพันธุ์แมว พ.ศ. 2563 โดยอาศัยอานาจตามความในมาตรา 4 และมาตรา 22
ภายใต้พระราชบัญญัติป้องกันการทารุ ณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ พ.ศ. 2557 ยังมิได้มีการกาหนดอานาจ
และหน้าที่ ของพนักงานเจ้าหน้าที่ ในการด าเนิ น การเพื่ อควบคุม ผูป้ ระกอบกิ จการสถานเพาะพันธุ์ สัต ว์เ ลี้ ย ง
ประเภทแมวไว้อย่างครอบคลุม แม้จะมี ข้อกาหนดกฎเกณฑ์ในเรื่ องสวัสดิ ภาพของการเพาะพัน ธุ์แ มวไว้ใ น
ประกาศแล้วก็ตาม เมื่อยังไม่ได้มีการกาหนดอานาจหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่อย่างเป็ นรู ปธรรมในปั จจุบนั
การแก้ไขเพิ่มเติมอานาจหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับพระราชบัญญัติป้องกันการทารุ ณกรรมและ
การจัดสวัสดิภาพสัตว์ พ.ศ. 2557 และประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่ องการจัดสวัสดิภาพแมวในสถานที่
เพาะพันธุ์แมว พ.ศ. 2563 จึงมีความจาเป็ นและมีความสาคัญอย่างยิ่ง โดยพระราชบัญญัติป้องกันการทารุ ณกรรม
และการจัด สวัสดิ ภาพสั ต ว์ พ.ศ. 2557 หมวดที่ 7 พนักงานเจ้า หน้าที่ ตามมาตรา 25 ซึ่ ง เป็ นกฎหมายแม่บท
ของประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่ องการจัดสวัสดิภาพแมวในสถานที่เพาะพันธุ์แมว พ.ศ. 2563 นั้น
มีการกาหนดอานาจหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่เพียง อานาจในการมีหนังสื อเรี ยกเจ้าของสัตว์ ผูแ้ ทนองค์กร
จัดสวัสดิภาพสัตว์ ผูด้ ูแลสถานสงเคราะห์สัตว์ หรื อผูซ้ ่ ึ งเกี่ยวข้องมาให้ถอ้ ยคา หรื อให้ส่งเอกสารหรื อหลักฐานที่
เกี่ยวข้องมาเพื่อประกอบการพิจารณา อานาจในการเข้าไปในสถานที่ใดๆ เพื่อดาเนินการตรวจสอบ เมื่อได้รับแจ้ง
หรื อมีเหตุอนั ควรเชื่อได้ว่ามีการทารุ ณกรรมสัตว์ อานาจในการสั่งให้หยุดซึ่งยานพาหนะเพื่อดาเนินการตรวจสอบ
เมื่อได้รับแจ้งหรื อมีเหตุอนั ควรเชื่อได้ว่ามีการทารุ ณกรรมสัตว์ อานาจในการยึดหรื ออายัดสัตว์หรื อซากของสัตว์ที่
มีเหตุอนั ควรสงสัยว่าถูกฆ่าหรื อถูกทารุ ณกรรม รวมทั้งเอกสาร หลักฐาน ยานพาหนะ เครื่ องมือ อุปกรณ์ หรื อ
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สิ่ งของที่เกี่ยวข้องกับการกระทาความผิด และอานาจในการนาสัตว์ที่ถูกทารุ ณกรรมไปตรวจรักษาหรื อช่วยเหลือ
สัตว์ที่ตกอยูใ่ นภยันตราย ในกรณี ที่ปรากฏว่าสัตว์น้ นั ไม่มีผใู ้ ดให้การรักษาหรื อช่วยเหลือเท่านั้น ซึ่งไม่ได้กาหนด
อานาจและหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ในการดาเนินการควบคุมผูป้ ระกอบกิจการเพาะพันธุ์สัตว์เลี้ยงประเภท
แมวไว้โดยเฉพาะตามประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่ องการจัดสวัสดิภาพแมวในสถานที่เพาะพันธุ์แมว
พ.ศ. 2563 ส่ ง ผลให้ ในระหว่ างการประกอบกิ จเพาะพันธุ์ แ มว ผูป้ ระกอบการสามารถดาเนิ นกิ จการได้โดย
ปราศจากการควบคุมและตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานของการเพาะพันธุ์แมวนั้น
เมื่อศึกษาจากกฎหมายในการควบคุมสถานประกอบกิจการเพาะพันธุ์สัตว์เลี้ยงของสหรัฐอเมริ กาในมล
รัฐเท็กซัสตามกฎหมาย Texas Dog or Cat Breeders Act ที่ให้อานาจของพนักงานเจ้าหน้าที่ หรื อที่เรี ยกว่า TDLR
(หน่วยงานใบอนุญาตและข้อบังคับแห่ งรัฐเท็กซัส) ในการตรวจสอบสถานที่ประกอบกิจการเพาะพันธุ์สุ นัขและ
แมวที่ ได้รับใบอนุ ญาต โดย TDLR ต้องเข้าตรวจสอบสถานที่ ประกอบกิ จการแต่ละแห่ ง 1 ครั้ งในทุกๆ รอบ
18 เดือน และในเวลาอื่นเท่าที่จาเป็ นเพื่อเป็ นการรับรองสถานที่ประกอบกิจการได้ปฏิบตั ิตามระเบียบข้องบังคับที่
ออกโดยกฎหมายนี้แล้ว และพนักงานเจ้าหน้าที่สามารถเรี ยกเอกสารข้อมูลของสถานประกอบกิจการและบันทึก
ข้อมูลของสัตว์เลี้ยงแต่ละตัวที่กฎหมายนี้กาหนดให้ทาขึ้นมาตรวจดูได้ โดยกฎหมายของมลรัฐเท็กซัสพบว่าได้ให้
อานาจพนักงานเจ้าหน้าที่ของรัฐในการเข้าไปตรวจสอบสถานที่ประกอบกิจการที่เข้าข่ายจะฝ่ าฝื นกฎหมายไว้
และมีการตรวจสอบสถานที่ประกอบกิจการแต่ละแห่ ง 1 ครั้งในทุกๆ รอบ 18 เดือน ซึ่ งเป็ นกฎหมายที่ทาให้เจ้า
พนักงานของรัฐต้องกาหนดการเข้าตรวจสอบสถานประกอบกิจการ ทุก 18 เดือน ไม่ว่าจะพบเห็นสถานประกอบ
กิ จการที่ เข้าข่ายการกระทาความผิดหรื อไม่ก็ตาม โดยมิ ได้เปิ ดโอกาสให้เจ้าพนั กงานของรัฐใช้ดุลยพินิจของ
ตนเองในการเข้าตรวจสอบสถานประกอบกิจการ ซึ่ งจะทาให้สถานประกอบกิจการต้องดาเนินกิจการให้เป็ นไป
ตามกรอบของกฎหมายมากกว่ าการที่ เจ้าพนักงานของรั ฐไม่มี กาหนดการในการเข้ามาตรวจสอบสถานที่ ที่
ประกอบกิจการ นอกจากจะทาให้เจ้าของสถานประกอบกิจการตระหนั กถึงการจัดสวัสดิภาพของสัตว์ในสถาน
ประกอบกิจการของตนมากยิ่งขึ้นแล้วนั้น ยังเป็ นการทาให้ทราบข้อมูลที่จะจัดเก็บไว้ในฐานข้อมูลของแต่ละรัฐ
เพื่อนาไปวิเคราะห์ ปรั บปรุ ง แก้ไข ตักเตื อนหรื อสั่งให้แก้ไขสถานประกอบกิ จการแต่ละแห่ งให้เป็ นไปตาม
กฎหมายมากยิ่งขึ้น ซึ่ งถือเป็ นกฎหมายที่กาหนดอานาจหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ไว้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ และ
มีการให้อานาจพนักงานเจ้าหน้าที่สามารถเรี ยกเอกสารข้อมูลของสถานประกอบกิจการและบันทึกข้อมูลของสัตว์
เลี้ยงแต่ละตัวได้ ซึ่ งหากการตรวจสอบสถานประกอบกิจการสัตว์เลี้ยงในแต่ละครั้งมีการเรี ยกดูรายงานของสัตว์
เลี้ยงที่ได้กระทาการเพาะพันธุ์ย่อมจะเกิดประโยชน์ต่อสัตว์เลี้ยงและผูท้ ี่ซ้ื อสัตว์เลี้ยงดังกล่าวจากสถานประกอบ
กิจการสัตว์เลี้ยงและพนักงานเจ้าหน้าที่เป็ นอย่างมาก เนื่ องจากเมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่มีการเรี ยกดูรายงานหรื อ
รายละเอียดข้อมูลของสัตว์แต่ละตัวนั้น ผูซ้ ่ ึ งเป็ นเจ้าของกิจการย่อมต้องนามาแสดงต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ซึ่ งจะ
ส่ งผลให้เจ้าของสถานประกอบกิจการต้องทารายงานหรื อข้อมูลของสัตว์แต่ละตัวเตรี ยมไว้เสมอเพื่อให้ พนักงาน
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเมื่อมีการเรี ยกตรวจสอบรายงานหรื อข้อมูลดังกล่าว เมื่อมีการทารายงานหรื อข้อมูลของสัตว์
เลี้ยงแต่ละตัวก็จะสามารถตรวจสอบได้ว่าการเพาะพันธุ์สัตว์เลี้ยงดาเนินการในแบบใด เป็ นไปตามที่ กฎหมายได้
กาหนดข้อบังคับไว้หรื อไม่ หากมีการฝ่ าฝื นกฎหมายย่อมสามารถดาเนินคดีได้โดยทันที อีกทั้งเมื่อมีการทารายงาน
หรื อข้อมูลของสัตว์แต่ละตัว ผูท้ ี่ซ้ื อสัตว์เลี้ยงจากสถานประกอบกิจการดังกล่าวไปย่อมสามารถขอตรวจสอบ
รายละเอียดของสัตว์ที่ซ้ือหรื อจะซื้อสัตว์ดงั กล่าวได้
(3) การศึกษาในประเด็นสุ ดท้าย เรื่ องบทกาหนดโทษในกรณี การประกอบกิจการเพาะพันธุ์สัตว์เลี้ยง
ประเภทแมว เนื่ องจากประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่ องการจัดสวัสดิภาพและการเพาะพันธุ์แมวใน
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สถานที่เพาะพันธุ์แมว พ.ศ. 2563 ในข้อ 4 และข้อ 5 กาหนดการลงโทษให้เป็ นไปตามพระราชบัญญัติป้องกัน
การทารุ ณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ พ.ศ. 2557 มาตรา 32 ประกอบมาตรา 22 ที่บญั ญัติว่า มาตรา 32 เจ้าของ
สัตว์หรื อผูใ้ ดไม่ปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่รัฐมนตรี ประกาศกาหนดตามมาตรา 22 มาตรา 24
หรื อ ฝ่ าฝื นมาตรา 23 ต้อ งระวางโทษปรั บ ไม่ เ กิ น 40,000 บาท เท่ า นั้น ซึ่ งเป็ นบทลงโทษทั่ว ไปโดยไม่ ไ ด้
กาหนดการลงโทษไว้สาหรับสถานประกอบกิจการเพาะพันธุ์สัตว์เลี้ยงประเภทแมวไว้โดยเฉพาะ ซึ่งลักษณะของ
สัตว์โดยทัว่ ไปย่อมมีความแตกต่างในแต่ละประเภทของสัตว์ อัตราโทษจึงไม่สมควรจะใช้บทกาหนดโทษใน
อัตราโทษเดียวกัน การกาหนดบทลงโทษสาหรับสถานประกอบกิจการเพาะพันธุ์สัตว์เลี้ยงประเภทแมวไว้เป็ น
การเฉพาะ ย่อมส่ งผลให้การควบคุมการประกอบกิจการเพาะพันธุ์สัตว์เลี้ยงประเภทแมวดาเนิ นการไปอย่างมี
มาตรฐาน
เมื่อศึกษากฎหมายของต่างประเทศจะเห็ นได้ว่า กฎหมายสหรัฐอเมริ กาในมลรัฐเท็กซัส ตามกฎหมาย
Texas Dog or Cat Breeders Act มีกฎเกณฑ์ว่า ผูป้ ระกอบกิจการเพาะพันธุ์มีหน้าที่ตอ้ งปฏิบตั ิตามมาตรฐานขั้นต่า
ในการดูแลสุ นขั และแมวในสถานที่เพาะพันธุ์ ซ่ ึ งเป็ นการจัดสวัสดิ ภาพสุ นขั และแมวที่มีประสิ ทธิ ภาพ ครบถ้วน
รอบด้านในเรื่ องสวัสดิภาพสุ นขั และแมวเป็ นอย่างดี โดยสอดคล้องกับปฏิญญาสากลว่าด้วยสิ ทธิ ของสัตว์ซ่ ึงเป็ น
กฎหมายตามข้อตกลงระหว่างประเทศ ที่ให้การรับรองว่าสัตว์เป็ นสิ่ งมีชีวิตที่เกิดมาโดยมีความเสมอภาคและ
มีสิทธิจะเป็ นอยู่ มนุษย์จะต้องเคารพในสิ ทธิของสัตว์
ดังนั้นการกาหนดโทษเกี่ยวกับสถานประกอบกิจการเพาะพันธุ์สัตว์เลี้ยงประเภทแมวเป็ นการเฉพาะ
โดยคานึงถึงลักษณะสถานประกอบกิจการเพาะพันธุ์สัตว์เลี้ยงประเภทแมว ซึ่งถือเป็ นจุดเริ่ มต้นของสาเหตุที่ทาให้
เกิดปัญหาการทารุ ณกรรมสัตว์ภายใต้สถานประกอบกิจการเพาะพันธุ์สัตว์เลี้ยง โดยมีสัตว์เลี้ยงมากมายหลายชี วิต
ที่ตอ้ งได้รับผลกระทบต่อร่ างกายและสภาพจิตใจจากการประกอบกิจการสถานเพาะพันธุ์สัตว์เลี้ยง จึงจาเป็ นที่
จะต้องกาหนดโทษให้มีความเหมาะสม โดยสอดคล้องกับทฤษฎีการลงโทษเพื่อแก้แค้นทดแทน ซึ่งระบุว่า มนุษย์
จึงต้องรับผิดชอบต่อการกระทาของตนเองที่ได้กระทาลงไป หากการกระทานั้นเป็ นการกระทาที่ดี เขาย่อมได้รับ
ผลตอบแทนที่ดี แต่หากเป็ นการกระทาที่ไม่ดีหรื อเป็ นการกระทาที่ฝ่าฝื นต่อกฎเกณฑ์ของสังคม เขาสมควรได้รับ
การตาหนิ หรื อได้รับการลงโทษจากสังคมอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ และสอดคล้องกับทฤษฎีการลงโทษเพื่อการข่มขู่
ยับยั้ง ซึ่ งมี แนวความคิดว่าการกระทาความผิดเกิ ดขึ้นจากคนไม่เกรงกลัวกฎหมายหรื อการบังคับใช้กฎหมาย
อ่อนแอ ทั้งนี้ เพราะมนุษย์มีเหตุมีผลและมีเจตจานงอิสระที่จะเลือกหรื อไม่เลือกทาสิ่ งใดก็ได้ โดยเลือกทาในสิ่ งที่
จะทาให้ตนเองได้รับประโยชน์และพอใจ แต่ไม่เลือกทาสิ่ งที่ทาให้เกิดความทุกข์และความเจ็บปวด มนุษย์จึงต้อง
รับผิดชอบต่อการกระทาของตนเอง การกระทาความผิดจึงเกิดจากการเลือกกระทาของเขาเอง เนื่องจากเห็นว่าได้
ประโยชน์มากกว่าจึงกล้าเสี่ ยงกระทาความผิด การลงโทษจึงควรมีข้ ึนเพื่อป้องกันการกระทาความผิด โดยการทา
ให้ผูก้ ระทาความผิดรู ้ สึกว่าผลการกระทาก่ อให้เกิ ดความเจ็บปวดและไม่ก่อให้เกิ ดผลดี เลย เมื่ อมนุ ษย์ได้รับ
ความเจ็บปวดจากการกระทาความผิดมากกกว่าได้รับความพอใจแล้วเขาก็จะหลีกเลี่ยงที่จะกระทาความผิด จากทั้ง
สองทฤษฎีน้ นั พบว่าการกาหนดโทษจึงมีความสาคัญ ที่ตอ้ งมีความเหมาะสมและทัดเทียมกับการกระทาความผิด
ของผูท้ ี่ประกอบกิจการสถานเพาะพันธุ์สัตว์เลี้ยงประเภทแมวด้วย หากกาหนดบทลงโทษที่เบาเกินไปก็จะไม่ได้
สัดส่วนกับการกระทาความผิด ผูป้ ระกอบกิจการเพาะพันธุ์สัตว์เลี้ยงและบุคคลทัว่ ไปก็จะไม่เกิดความเกรงกลัวต่อ
บทลงโทษทางกฎหมาย ซึ่ งท าให้ มี ค วามรู ้ สึ กที่ ย งั อยากจะเสี่ ย งภัย ต่ อ การกระท าความผิ ด อยู่ เนื่ อ งมาจาก
ผลประโยชน์ที่จะได้รับมี ความคุม้ ค่ามากกว่าบทลงโทษ แต่หากบทลงโทษหนักเกิ นไปก็จะทาให้ผู ้ ประกอบ
กิจการสถานเพาะพันธุ์สัตว์เลี้ยงพยายามปกปิ ดการกระทาความผิดของตนเองได้
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และประกอบกับผลการวิจยั ในข้อ (1) ในเรื่ องการขออนุญาตสถานประกอบกิจการเพาะพันธุ์สัตว์เลี้ยง
ประเภทแมว โดยในอนาคตหากมีกฎหมายกาหนดให้สถานประกอบกิจการเพาะพันธุ์แมวจะต้องมีการขออนุญาต
ก่อนถึงจะประกอบกิจการได้ตามข้อแนะนาตามบทความฉบับนี้ ก็มีความจาเป็ นที่จะต้องมีการกาหนดโทษ หากมี
ผูใ้ ดเปิ ดสถานประกอบกิจการเพาะพันธุ์แมวโดยไม่ได้ขออนุญาตด้วยอีกประการหนึ่ง

4. อภิปรายผล
การศึ ก ษาสภาพปั ญ หา กฎหมายของประเทศไทย และกฎหมายของต่ า งประเทศที่ เ กี่ ย วข้อ งกับ
สถานประกอบกิจการเพาะพันธุ์สัตว์เลี้ยงประเภทแมว โดยสามารถสรุ ปผลการวิจยั ได้ดงั ต่อไปนี้
(1) ปั ญหาของประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่ องการจัดสวัสดิภาพแมวในสถานที่เพาะพันธุ์
แมว พ.ศ. 2563 ที่ ย งั ไม่ ไ ด้มี การก าหนดให้ ผูท้ ี่ ป ระกอบกิ จ การสถานเพาะพัน ธุ์ สั ต ว์เ ลี้ ย งประเภทแมวต้อ ง
ดาเนินการขออนุญาตต่อหน่วยงานรัฐ เพื่อขึ้นทะเบียนสถานประกอบกิจการเพาะพันธุ์แมวไว้โดยเฉพาะ
(2) ปั ญหาการใช้อานาจหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ในการควบคุมสถานประกอบกิจการเพาะพันธุ์
สัตว์เลี้ยงประเภทแมว ตามประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่ องการจัดสวัสดิภาพแมวในสถานที่เพาะพันธุ์
แมว พ.ศ. 2563 ก็ยงั มิ ได้มีการกาหนดอานาจและหน้าที่ ของพนักงานเจ้าหน้าที่ ในการดาเนิ นการเพื่อควบคุม
ผูป้ ระกอบกิจการสถานเพาะพันธุ์สัตว์เลี้ยงประเภทแมวไว้อย่างครอบคลุม
(3) ปั ญหาบทกาหนดโทษในกรณี การประกอบกิจการสถานเพาะพันธุ์สัตว์เลี้ยงประเภทแมว ตามบท
วิเคราะห์ในประเด็นที่ 1 หากออกกฎหมายให้มีการขออนุ ญาตสถานประกอบกิจการเพาะพันธุ์แมว ย่อมต้องมี
กฎหมายกาหนดโทษในกรณี ดงั กล่าว และตามพระราชบัญญัติป้องกันการทารุ ณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์
พ.ศ. 2557 มาตรา 32 ประกอบมาตรา 22 ซึ่ งมีบทลงโทษปรับไม่เกิน 40,000 บาท เท่านั้น ซึ่ งเป็ นบทกาหนดโทษ
ทัว่ ไป ซึ่ งไม่ได้กาหนดโทษเกี่ยวกับสถานประกอบกิจการเพาะพันธุ์สัตว์เลี้ยงประเภทแมวเป็ นการเฉพาะตาม
ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่ อง การจัดสวัสดิภาพแมวในสถานที่เพาะพันธุ์แมว พ.ศ. 2563 ไว้โดยเฉพาะ

5. ข้อเสนอแนะ
จากการวิเคราะห์สภาพปัญหาที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับสถานประกอบกิจการสถานเพาะพันธุ์สัตว์เลี้ยงประเภท
แมว สามารถเสนอแนวทางในการแก้ไขปัญหา ดังต่อไปนี้
(1) ควรมี ก ารแก้ไขเพิ่ ม เติ ม โดยกาหนดให้มีการขออนุ ญาตสาหรั บการเปิ ดสถานประกอบกิ จการ
เพาะพันธุ์สัตว์เลี้ยงประเภทแมวขึ้น เพื่อให้สถานประกอบกิจการเพาะพันธุ์สัตว์เลี้ยงประเภทแมวมีขอ้ มูลอยู่ใน
ระบบของรัฐเพื่อความสะดวกในการติดตาม ตรวจสอบ และบังคับใช้กฎหมาย ได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ
(2) ควรมีการกาหนดอานาจหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ ไว้ในประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
เรื่ องการจัดสวัสดิภาพแมวในสถานที่เพาะพันธุ์แมว พ.ศ. 2563 เพิ่มเติม โดยกาหนดให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตอ้ งเข้า
ตรวจสอบสถานประกอบกิจการเพาะพันธุ์แมว โดยมีระยะเวลาในการเข้าตรวจสอบในแต่ละครั้งกาหนดไว้โดย
ชัดเจน และกาหนดให้อานาจพนักงานเจ้าหน้าที่ในการเข้าตรวจสอบสถานประกอบกิจการเพาะพันธุ์แมวในแต่ละ
ครั้ งจะต้องเรี ยกรายงานการเพาะพันธุ์และข้อมูลของสัตว์แต่ละตัวที่ อยู่หรื อเคยอยู่ในสถานประกอบกิ จ การ
เพาะพันธุ์เพื่อให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ รวมถึงกาหนดอานาจของพนักงานเจ้าหน้าที่ในการพักใบอนุญาต
ประกอบกิจการเพราะพันธุ์แมว หากมีการฝ่ าฝื นประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่ องการจัดสวัสดิภาพแมว
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ในสถานที่เพาะพันธุ์แมว พ.ศ. 2563 เพื่อเป็ นตักเตือนเจ้าของสถานประกอบกิจการเพาะพันธุ์สัตว์เลี้ยงแมวด้วยอีก
ประการหนึ่ง
(3) ควรมีการกาหนดบทลงโทษของการเปิ ดสถานประกอบกิจการเพาะพันธุ์แมวโดยที่ไม่ได้ขออนุญาต
และกาหนดบทลงโทษสาหรั บสถานประกอบกิ จการเพาะพันธุ์สัตว์เลี้ ยงประเภทแมวที่ ประกอบกิ จการตาม
ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่ องการจัดสวัสดิภาพแมวในสถานที่เพาะพันธุ์แมว พ.ศ. 2563
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วิ ท ยานิ พ นธ์ น้ ี มุ่ ง ศึ ก ษาปั ญหาและอุ ปสรรคทางกฎหมายเกี่ ย วกับ การมี ส่ ว นร่ ว มของประชาชนใน
การปกครองส่ ว นท้อ งถิ่ น และคุณ สมบัติของผูบ้ ริ หารเทศบาล จากการศึ กษาพบว่ าพระราชบัญญัติเทศบาล
พ.ศ. 2496 ยังมีบทบัญญัติที่ไม่สอดคล้องกับการมีส่วนร่ วมของประชาชนตามหลักการกระจายอานาจการปกครอง
ที่ได้กาหนดไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ที่กาหนด การกระจายอานาจการปกครอง
โดยให้องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นใดมีศกั ยภาพก็สามารถยกฐานะหรื อจัดตั้งเป็ นเทศบาลได้ ทั้งไม่มีการกาหนด
คุณสมบัติในการแต่งตั้งที่ ปรึ กษานายกเทศมนตรี ไว้ จึ งก่ อให้เกิ ดปั ญหาการมี ส่วนได้เสี ยในการแต่งตั้ง และ
การกาหนดคุ ณสมบัติด้านอายุของนายกเทศมนตรี ที่เ ป็ นอุ ป สรรคทางกฎหมายเกี่ ย วกับ การมี ส่วนร่ วมของ
ประชาชนในการปกครองท้องถิ่น
ผูศ้ ึ กษาจึ งเห็นควรให้มีการแก้ไขกฎหมายดังกล่าวโดยควรกาหนดให้วางหลักเกณฑ์ให้เป็ นไปตาม
กฎหมายจัดตั้งและห้ามมิให้ขดั กับหลักการแสดงเจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถิ่น ทั้งควรยกเลิกบทบัญญัติ
บางมาตราที่เป็ นการถอดถอนสมาชิกสภาเทศบาลที่ขดั กับเจตนารมณ์ของประชาชนส่ วนใหญ่ รวมถึงควรแก้ไข
ให้สภาเทศบาลถือปฏิบตั ิตามมติของประชาชนเป็ นสาคัญ ตลอดจนควรเพิ่มเติมกาหนดคุณสมบัติของที่ปรึ กษา
และแก้ไขคุณสมบัติด้านอายุในการรั บสมัครรั บเลื อกตั้งในตาแหน่ งนายกเทศมนตรี ให้มีความเหมาะสมกับ
ยุคสมัย
คาสาคัญ: การบังคับใช้กฎหมาย, เทศบาล, การมีส่วนร่ วมของประชาชน, คุณสมบัติของผูบ้ ริ หารเทศบาล
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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. ความสาคัญและที่มาของปัญหาวิจัย
เทศบาลเป็ นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรู ปแบบหนึ่งตามกฎหมายว่าด้วยการจัดระเบียบบริ หารราชการ
แผ่นดิน มีอานาจหน้าที่ในการบริ หารจัดการทรัพยากรในพื้นที่เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนใน
ท้องถิ่นนั้น ๆ ได้อย่างครอบคลุมและตรงกับสภาพปัญหาของท้องถิ่น เพื่อให้สามารถพัฒนาและแก้ไขปัญหาต่างๆ
ได้ม ากที่ สุด เป็ นการให้ ประชาชนในท้อ งถิ่ น ได้มี ส่ ว นร่ ว มในการบริ หารท้อ งถิ่ นของตนเองโดยอยู่ภ ายใต้
การกากับดูแลของรัฐ โดยใช้หลักการกระจายอานาจ ซึ่ งเป็ นการที่รัฐมอบอานาจในการปกครองบางส่ วนให้
องค์ก รปกครองส่ ว นท้อ งถิ่ น เพี ย งแต่ รั ฐ มี ห น้ า ที่ เ พี ย งควบคุ ม ก ากับ ดู แ ลให้ เ ป็ นไปตามกฎหมาย (สโรช
สั น ตะพัน ธุ์ , 2553) ความส าคัญ ของการปกครองท้อ งถิ่ น ได้มี การวางหลักการกระจายอ านาจการปกครอง
ส่ วนท้องถิ่นไว้ในรัฐธรรมนู ญแห่ งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2492 ซึ่ งแม้ต่อมาจะมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง
รั ฐ ธรรมนู ญ ไปแล้ว หลายฉบับ แต่ ย งั มี ก ารก าหนดรั บ รองเกี่ ย วกับ การปกครองท้ อ งถิ่ น เสมอมา ปั จ จุ บัน
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร พุทธศักราช 2560 ได้บญั ญัติรองรับการปกครองท้องถิ่นไว้ในหมวดที่ 14
ซึ่ งนับแต่มีการเปลี่ยนแปลงระบอบการปกครองใน พ.ศ. 2475 ได้มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติจดั
ระเบียบเทศบาล จนกระทัง่ ได้ประกาศใช้พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 จนถึงปั จจุบนั ที่มีบทบัญญัติบาง
มาตราที่เป็ นประเด็นปัญหาสาคัญ ในที่น้ ีมี 5 ประเด็น ซึ่งก็คือ ในส่วนประเด็นการยกฐานะเป็ นเทศบาล ที่รัฐได้ใช้
ในการกาหนดหลักเกณฑ์ที่ไม่สอดคล้องกับ รัฐธรรมนูญแห่ งราชอาณาจักร พุทธศักราช 2560 โดยการให้อานาจ
ส่ วนภูมิภาคที่รัฐเป็ นผูบ้ งั คับบัญชาในการนาเอาเจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถิ่นมาพิจารณา กล่าวคือ เสี ยง
ของประชาชนในท้องถิ่นยังขึ้นอยู่กบั การตัดสิ นใจของรัฐ รวมถึงประเด็นการออกเสี ยงประชาชมติ ในกิจการที่
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สาคัญหรื อมี ผลกระทบถึ งประโยชน์ของเทศบาลหรื อประชาชนในท้อ งถิ่ น ที่ ให้การประชามติ เป็ นเพียงแค่
คาปรึ กษามิได้มีผลในการตัดสิ นใจที่แท้จริ ง จากเจ้าของอานาจ ประเด็นการพ้นจากตาแหน่ งของสมาชิ กสภา
เทศบาล ที่กฎหมายบัญญัติให้สมาชิกสภาเทศบาลมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชน แต่กลับสามารถถูก
ถอดถอนให้พน้ จากตาแหน่งได้โดยการมติของสมาชิกสภา ฯ ด้วยกันเอง ทั้งประเด็นปัญหาของเข้ารับตาแหน่งใน
คณะฝ่ ายบริ หารบางตาแหน่ งกฎหมายมิ ได้บัญญัติกาหนดคุณสมบัติไ ว้ ทาให้เป็ นช่ องว่างที่ นายกเทศมนตรี
สามารถแต่ ง ตั้ง บุ ค คลเพื่ อ ผลประโยชน์ ข องตนเองหรื อ พวกพ้อ งได้โ ดยง่ า ย ทั้ง บุ ค คลที่ ด ารงต าแหน่ ง จาก
การแต่งตั้งดังกล่าวมิได้มีกฎหมายบัญญัติรับรองอานาจหน้าที่ไว้แต่ประการใด และอีกประเด็นที่สาคัญคือ ปัญหา
ความเหมาะสมเกี่ยวกับคุณสมบัติดา้ นอายุของผูส้ มัครรับเลือกตั้งในตาแหน่งนายกเทศมนตรี ที่กาหนดไว้สูงซึ่ ง
เป็ นการจากัดสิ ทธิ ทางการเมืองในการสมัครเข้ามาทาหน้า ที่ฝ่ายบริ หาร ฯ ของประชาชนในท้องถิ่น อันขัดกับ
การแสดงเจตนารมณ์ของประชาชนตามแนวคิดเรื่ องการกระจายอานาจ ที่เปิ ดโอกาสให้ประชาชนในพื้นที่ได้
ปกครองกันเอง และสามารถดาเนินการได้อย่างอิสระภายใต้กรอบกฎหมาย (นันทวัฒน์ บรมานันท์, 2552)

2. วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาความเป็ นมาและความสาคัญของปัญหารวมถึงแนวคิด ทฤษฎี หลักการเกี่ยวกับการกระจาย
อ านาจการปกครองส่ ว นท้อ งถิ่ น ในด้า นการมี ส่ ว นร่ ว มของประชาชนและคุ ณ สมบัติ ของผูบ้ ริ หารเทศบาล
ตลอดจนมาตรการทางกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ทั้งของประเทศไทยและต่างประเทศ
2. เพื่อศึกษาและวิเคราะห์ปัญญาและแนวทางเกี่ยวกับการกระจายอานาจการปกครองท้องถิ่นในด้านการ
มีส่วนร่ วมของประชาชนและคุณสมบัติของผูบ้ ริ หารเทศบาล
3. เพื่อให้ได้มาซึ่งบทสรุ ปและข้อเสนอแนะในการปรับปรุ งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496

3. เอกสารและงานวิจัยที่เกีย่ วข้อง
3.1 แนวคิดและทฤษฎีการกระจายอานาจการปกครอง และจังหวัดจัดการตนเอง
Cheema และ Rondinelli อธิ บายการกระจายอานาจว่า เป็ นการถ่ายโอนอานาจที่ศูนย์รวมอานาจหรื อ
ศูนย์กลางไปยังเขตรอบนอกที่ไม่มีอานาจสาหรับการบริ หารหรื อการปกครอง เป็ นการถ่ายโอนอานาจ ในเรื่ อง
การตัดสิ นใจบริ หารทรัพยากรในทางการปกครอง จากส่ วนกลางไปยังส่ วนล่างในระดับพื้นที่ (อุดม ทุมโฆสิ ต,
2551, หน้า 7-13)
กรมการปกครอง (2539) อธิ บายว่าหลักการกระจายอานาจ มีองค์ประกอบสาคัญ 4 ประการ คือ ต้องมี
ความเป็ นนิติบุคคล ซึ่ งก็เพื่อประโยชน์ในการปฏิบตั ิหน้าที่ของตน ต้องมีอานาจอิสระในด้านการบริ หารงาน มี
ความอิสระในด้านการปฏิบตั ิหน้าที่ ต้องมีส่วนร่ วมในการเลือกผูแ้ ทนที่เข้ามาทาหน้าที่บริ หารและผูท้ าหน้าที่ ของ
นิ ติบญ
ั ญัติ ต้องมีงบประมาณเป็ นของตนเอง และต้องมีอานาจในการจัดเก็บรายได้ดว้ ยตนเอง รวมไปถึงการมี
อานาจในการบริ หารงบประมาณที่ได้มานั้น
แนวคิดเรื่ องการกระจายอานาจเป็ นแนวคิดเกี่ยวกับการปกครองท้องถิ่น โดยเปิ ดโอกาสให้ประชาชนใน
พื้นที่ได้ปกครองกันเอง และสามารถดาเนินกิจกรรมได้อย่างอิสระภายใต้กรอบกฎหมาย (นันทวัฒน์ บรมานันท์,
2552, หน้า 20)
จังหวัดจัดการตนเองเป็ นแนวความคิดที่ ให้มีการกระจายอานาจจากส่ วนกลางไปสู่ ส่วนท้องถิ่นให้
ราชการส่ วนกลางมีอานาจหน้าที่ความรับผิดชอบเฉพาะด้านที่สาคัญระดับประเทศ และให้ทอ้ งถิ่นมีอานาจอย่าง
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เต็มที่ ในการพัฒนาท้องถิ่น โดยให้ราชการบริ หารส่ วนกลางมี อานาจในการกากับดูแลการบริ หารจัดการของ
ท้องถิ่นเท่าที่จาเป็ น (สานักงานปฏิรูป, 2554, หน้า 157)
3.2 กรอบแนวความคิดในการวิจัย
วิทยานิพนธ์เล่มนี้มุ่งศึกษาและวิจยั ถึงแนวคิด ทฤษฎี และหลักการของการกระจายอานาจการปกครอง
ท้องถิ่ นในด้านการมี ส่วนร่ วมของประชาชนและคุณสมบัติของผูบ้ ริ ห ารเทศบาล ปั ญหาการมี ส่วนร่ วมของ
ประชาชนในท้องถิ่ นตามหลักการกระจายอานาจ ในการปกครองตนเองตามเจตนารมณ์ ของประชาชนตาม
บทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม รวมถึงรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช 2560 ตลอดจนเปรี ยบเทียบการปกครองท้องถิ่นของต่างประเทศอันได้แก่ ประเทศญี่ปุ่น ประเทศ
ฝรั่งเศส และประเทศเกาหลีใต้
3.3 สมมติฐานการวิจัย
จุ ด เริ่ ม ต้นของปั ญ หามาจากการที่ พ ระราชบัญ ญัติ เทศบาล พ.ศ. 2496 ยัง มี บ ทบัญญัติที่ ขดั แย้งและ
ไม่สอดคล้องกับการมีส่วนร่ วมของประชาชนตามหลักการกระจายอานาจการปกครองที่ได้กาหนดไว้ หมวด 14
ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ทั้งในเรื่ องของความสาคัญในการแสดงเจตนารมณ์ และ
การออกเสี ยงประชามติ ของประชาชนในท้องถิ่ น การแต่งตั้งที่ ปรึ กษาของนายเทศมนตรี ที่ไ ม่มี การก าหนด
คุ ณสมบัติ ไ ว้ในพระราชบัญ ญัติ เทศบาล พ.ศ. 2496 รวมการที่ กฎหมายบัญ ญัติ ถึ งคุณสมบัติใ นด้านอายุของ
นายกเทศมนตรี จึ งก่ อให้เกิ ดปั ญหาการมี ส่วนได้เสี ยในการแต่งตั้งบุคคลที่ จะมาดารงตาแหน่ งเป็ นผูบ้ ริ หาร
ท้องถิ่น ดังนั้น ถ้ามีการปรับปรุ งแก้ไขหรื อยกเลิกบทบัญญัติบางมาตราแห่ ง พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496
ให้สอดคล้องกับหลักการมีส่วนร่ วมของประชาชนตามหลักการกระจายอานาจการปกครองและเพิ่มคุณสมบัติ
ของผูบ้ ริ หารท้องถิ่ นไว้ในพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 ก็จะทาให้การปกครองท้องถิ่ นมี ประสิ ทธิ ภาพ
มากยิ่งขึ้น

4. วิธีดาเนินการวิจัย
จะใช้วิธีการศึกษาค้นคว้าและรวบรวมข้อมูลโดยใช้วิธีการศึกษาวิจยั เชิงคุณภาพ (Qualitative Research)
ในรู ปแบบการศึ กษาวิจัยเอกสาร (Documentary Research) อันได้แก่ ตาราทางวิชาการ หนังสื อ รายงาน วิจัย
บทความทางกฎหมายทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ ตัวบทกฎหมาย วิทยานิพนธ์ เว็บไซต์ต่าง ๆ ตลอดจนถึง
เอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อศึกษาถึงปั ญหาและอุปสรรคทางกฎหมายเกี่ยวกับการมีส่วนร่ วมของประชาชนใน
การปกครองท้องถิ่ นและคุณสมบัติของผูบ้ ริ หารท้องถิ่ นตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่ แก้ไข
เพิ่มเติม และดาเนินการสัมภาษณ์เชิงลึกกับผูท้ ี่ทาหน้าที่ที่เกี่ยวข้องโดยตรง จานวน 3 ท่าน ได้แก่ หัวหน้าพนักงาน
องค์การบริ หารส่วนตาบลที่อยูใ่ นระหว่างการดาเนินการขอยกฐานะ, นายอาเภอ และเจ้าหน้าที่เทศบาลนครปฏิบตั ิ
หน้าที่เกี่ยวกับกิจการสภาเทศบาล

5. ผลการวิจัย
จากการศึกษาวิจยั ผูว้ ิจยั สามารถสรุ ปผลการวิจยั โดยแบ่งออกเป็ น ดังนี้
1. ปั ญหาการยกฐานะองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นตามรัฐธรรมนูญแห่ งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช
2560 ตามกฎหมายจัดตั้งองค์การบริ หารส่ วนตาบลและเทศบาลไม่ได้กาหนดหลักเกณฑ์ในการยกฐานะเหมือน
อย่างเทศบาลเมือง เทศบาลนครแต่อย่างใด ซึ่ งต่อมากระทรวงมหาดไทยได้กาหนดขั้นตอนในการจัดตั้งเทศบาล
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ตาบลไว้ตามหนังสื อกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0890.2/ ว 3156 ลงวันที่ 20 กันยายน 2547 ที่ให้ส่งเอกสารข้อมูล
การขอจัดตั้งองค์การบริ หารส่ วนตาบลเป็ นเทศบาลตาบลตามแบบที่กาหนด และต้องได้รับความเห็นชอบจาก
อ าเภอและจัง หวัด ตามล าดับ โดยขั้น ตอนสุ ด ท้า ยกรมส่ ง เสริ ม การปกครองท้อ งถิ่ น ต้อ งเสนอร่ างประกาศ
กระทรวงมหาดไทยจัดตั้งเทศบาล กล่าวคือต้องการยกฐานะต้องได้รับความเห็นชอบจากสภาท้องถิ่น และต้องมี
การประชามติ ของประชาชนในท้องถิ่ น โดยเมื่ อดาเนิ นการเสร็ จสิ้ นแล้วต้องเสนอให้อาเภอ และจังหวัดเป็ น
ผู ้พิ จ ารณาให้ ค วามเห็ น ชอบก่ อ นแล้ ว จึ ง ส่ ง ให้ ก รมส่ ง เสริ มการปกครองท้ อ งถิ่ น เสนอร่ างประกาศ
กระทรวงมหาดไทยจัดตั้ง ซึ่งอาเภอและจังหวัดอาจไม่ผา่ นความเห็นชอบในการยกฐานะขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่ นนี้ ก็ได้ อันอาจจะเป็ นการขัดกับการแสดงเจตนารมณ์ ของประชาชนในท้องถิ่ น ซึ่ งการยกฐานะของ
สาธารณรั ฐ เกาหลี ใ ต้ที่ รั ฐ ได้ก าหนดหลัก เกณฑ์ ด้า นจ านวนประชากร การท าอาชี พ รายได้ข องท้อ งถิ่ น
แต่สาธารณรัฐเกลาหลีไม่มีการบริ หารราชการส่ วนภูมิภาค (สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา, ออนไลน์, 2564)
ส่ วนหลักเกณฑ์การยกฐานะการปกครองส่ วนท้องถิ่ นในสาธารณรัฐฝรั่ งเศส ที่ เป็ นผลมาจากนโยบายของรัฐ
(สานักงานคณะกรรมการมาตรฐานการบริ หารงานบุคคลส่ วนท้องถิ่ น, ออนไลน์ , 2563) โดยข้อมูล ณ วันที่
1 ธันวาคม 2560 ประเทศไทยมี เทศบาลจานวนทั้งสิ้ น 2,441 แห่ ง ข้อมูล ณ วันที่ 9 กันยายน 2563 เทศบาลมี
จานวนทั้งสิ้ น 2,472 แห่ ง (กรมส่ งเสริ มการปกครองส่ วนท้องถิ่น, ออนไลน์, 2563) โดยใน 3 ปี เพิ่มขึ้น 31 แห่ ง
จากจานวนองค์การบริ หารส่ วนตาบลทั้งหมด 5,333 แห่ ง คิดเป็ นร้อยละ 0.58 เนื่องจากยังอยู่ในช่วงการบังคับใช้
คาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่ งชาติ ที่ 1/2557 ที่ กาหนดให้ผูบ้ ริ หารหรื อสมาชิ กสภาท้องถิ่ นที่พน้ จาก
ตาแหน่ งเนื่ องจากครบวาระให้ยงั คงอยู่ในตาแหน่ งเพื่อปฏิบตั ิหน้าที่ต่อไป อันแสดงให้เห็นว่าผูด้ ารงตาแหน่ ง
ดังกล่าวไม่ประสงค์จะยกฐานะ เนื่องจากกฎหมายบัญญัติให้พน้ จากตาแหน่งโดยให้มีการเลือกตั้งใหม่นบั แต่วนั ที่
ได้จดั ตั้งเป็ นเทศบาล ทั้งนี้แม้การยกฐานะเป็ นไปตามเจตนารมณ์ของประชาชนในท้องที่ แต่ก็ทาให้ผูบ้ ริ หารหรื อ
สมาชิกสภาท้องถิ่นที่มาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชนชนในท้องถิ่นถูกตัดโดยผลของกฎหมายเช่นกัน และ
เมื่อมีการยกฐานะตนเองต้องเสี ยสิ ทธิ ไปหนึ่งสมัยเนื่องจากตาแหน่งผูบ้ ริ หารจะดารงตาแหน่งติดต่อกันเกินสอง
วาระไม่ได้
2. ปั ญหาการมีส่วนร่ วมของประชาชนกรณี ที่กฎหมายจัดตั้งเทศบาล ตามบทบัญญัติมาตรา 19 (7) แห่ ง
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 เป็ นกาหนดให้สภาเทศบาลสามารถมี มติ ให้สมาชิ กสภาเทศบาลพ้น จาก
ตาแหน่งได้ โดยหากเห็นว่ามีความประพฤติในทางที่จะนามาซึ่ งความเสื่ อมเสี ยหรื อก่อความไม่สงบเรี ยบร้อยแก่
เทศบาลหรื อกระทาการอันเสื่ อ มเสี ย ประโยชน์ของสภาเทศบาล เมื่ อ พิ จ ารณาจากการปกครองท้องถิ่ นของ
สาธารณรัฐฝรั่งเศสและประเทศญี่ปุ่นเป็ นการให้ประชาชนผูม้ ีสิทธิ เลือกตั้งในพื้นที่สามารถถอดถอนผูแ้ ทนของ
ตน ซึ่ งต่างจากบทบัญญัติดงั กล่าวจึงเป็ นปั ญหาว่าสมาชิ กสภาเทศบาลซึ่ งมาจากการรับเลือกโดยเสี ยงส่ วนใหญ่
ของประชาชนในเขตเลือกตั้งนั้น ๆ สามารถสิ้นสุ ดการเป็ นสมาชิกภาพได้อย่างง่ายดายโดยมติของสภาเทศบาลซึ่ ง
มิใช่เสี ยงของประชาชนส่ วนใหญ่ ประกอบกับ (8) ของบทบัญญัติเดียวกันนี้ ได้กาหนดให้ราษฎรผูม้ ีสิทธิเลือกตั้ง
ในเขตเทศบาลสามารถถอดถอนสมาชิกที่ตนเลือกเข้ามาได้อยูแ่ ล้ว ซึ่งหากมีการแบ่งพรรคแบ่งพวกกัน อาจทาให้
สมาชิกสภาเทศบาลที่ไม่มีพรรคพวกอาจถูกกล่าวหาจากอีกฝ่ ายจนต้องถูกถอดถอนโดยมติสภาได้ ซึ่ งเป็ นการขัด
กับเสี ยงส่ วนใหญ่ของประชาชนที่เลือกบุคคลนั้นมาโดยตรง และต้องถูกถอดถอนจากบุคคลอื่นที่ไม่ใช่เสี ยงจาก
ประชาชนโดยตรง ซึ่ งไม่ใช่เรื่ องยาก เพราะปั จจุบนั การเมืองของท้องถิ่นส่ วนใหญ่เป็ นลงรับสมัครเลือกตั้งกัน
เป็ นทีม
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3. ปั ญหาการมีส่วนร่ วมของประชาชนในการออกเสี ยงประชามติ ตามบทบัญญัติมาตรา 32 ทวิ แห่ ง
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 พบว่า การออกเสี ยงประชามติทอ้ งถิ่น รัฐให้สิทธิประชาชนในการแสดงความ
คิดเห็นในกิจการของเทศบาลในเรื่ องที่สาคัญ แต่เมื่อมีการประชามติแล้วกฎหมายกาหนดให้ประชามติดงั กล่าวมี
ผลเป็ นเพียงการให้คาปรึ กษาแก่สภาเทศบาล หรื อนายกเทศมนตรี ในเรื่ องนั้นเท่านั้น ซึ่ งมีความคล้ายคลึงกันกับ
การออกเสี ยงประชามติในท้องถิ่นของสาธารณรัฐฝรั่งเศส ที่สามารถรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่
ท้องถิ่นได้โดยจัดให้มีการทาประชามติได้โดยความเห็นชอบของสภาท้องถิ่น ซึ่ งหากสภาท้องถิ่นเห็นว่ากรณี ที่
เป็ นปั ญหาที่สมควรได้จดั ให้มีการลงประชามติ หรื ออาจเป็ นกรณี ที่ ผูบ้ ริ หารท้องถิ่นเห็นสมควรจัดให้มีการลง
ประชามติ โดยเสนอให้สภาท้องถิ่นพิจารณาอนุมตั ิ แต่ต่างกันตรงที่ไม่มีการกาหนดว่าต้องเป็ นเพียงแค่คาปรึ กษา
(สมคิด เลิศไพฑูรย์ และคณะ, 2551, หน้า 123) รวมถึงการออกเสี ยงประชามติของประเทศญี่ปุ่นที่ประชามติ จะมี
ขึ้นก็ต่อเมื่อสภาท้องถิ่นได้มีการประกาศใช้ร่างข้อบัญญัติทอ้ งถิ่น แต่ฝ่ายบริ หารมีความไม่แน่ ใจว่าในมติน้ นั ก็
อาจจะมีการนาเอาร่ างข้อบัญญัติที่ผา่ นสภาท้องถิ่นแล้วให้ประชาชนลงประชามติ ซึ่งเท่ากับว่ามติโดยประชาชนมี
ความสาคัญกว่ามติของสภาท้องถิ่น
เมื่อวิเคราะห์ในข้อเท็จจริ งพบว่า หากผลของการประชามติออกมาตรงข้ามกับความต้องการของสมาชิก
สภาเทศบาลหรื อ ผูบ้ ริ หารท้อ งถิ่ น หรื อ ขัด แย้งในเรื่ อ งผลประโยชน์ อาจท าให้บุ คคลดัง กล่ าวไม่ ฟัง มติ จาก
ประชาชนอันไม่เป็ นไปตามหลักการมีส่วนร่ วมของประชาชน ถึงแม้ว่าประชาชนมอบอานาจให้ผแู ้ ทนของตนใช้
อานาจก็จริ งอยู่ แต่เมื่อผูแ้ ทนเลือกถามความเห็นจากประชาชนในกิจการของเทศบาลในเรื่ องที่สาคัญแล้ว ก็ควร
ให้อานาจกลับมาอยูใ่ นมือของประชาชนในการตัดสิ นใจ
4. ปั ญหาคุณสมบัติของผูส้ มัครรับเลือกตั้งในตาแหน่งนายกเทศมนตรี กบั การมีส่วนร่ วมของประชาชน
ทางการเมืองในท้องถิ่นตามมาตรา 48 เบญจ แห่ งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 ได้กาหนดอายุของผูท้ ี่จะมา
ดารงตาแหน่ งของนายกเทศมนตรี ซึ่ งคุณสมบัติดงั กล่าวเป็ นการกาหนดถึงความเหมาะสมของผูท้ ี่จะมาด ารง
ตาแหน่งนายกเทศมนตรี เนื่องจากอายุสามารถบ่งชี้ถึงความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ภาวะผูน้ าและการเป็ นที่ยอมรับ
ในสังคม การรู ้ จักใช้เหตุผลการเป็ นที่ ยอมรั บนับถื อและน่ าเชื่ อถื อของสังคม ตลอดจนการมี วิจารณญาณใน
การตัดสิ นใจที่ดี ซึ่งสิ่ งดังกล่าวล้วนเป็ นองค์ประกอบในการพิจารณาคัดกรองตัวบุคคล เพราะเป็ นสิ่ งที่ประชาชน
ใช้พิจารณาเลือกผูแ้ ทนและเป็ นไปตามเจตนารมณ์ของประชาชนส่ วนใหญ่ แต่เมื่อเปรี ยบเทียบกับองค์กรปกครอง
ส่ วนท้องถิ่นได้แก่ องค์การบริ หารส่ วนจังหวัดโดยกฎหมายจัดตั้งองค์การบริ หารส่ วนจังหวัด กาหนดให้ผสู ้ มัคร
รั บเลื อกตั้งต้องมี อายุไม่ต่ ากว่า 35 ปี องค์การบริ หารส่ วนตาบลโดยกฎหมายจัดตั้งองค์การบริ หารส่ วนตาบล
กาหนดให้ ผูส้ มัครรั บเลื อกตั้งต้องมี อายุไม่ต่ ากว่า 35 ปี เมื องพัทยาโดยกฎหมายจัดตั้งเมื องพัทยา กาหนดให้
ผูส้ มัครรับเลือกตั้งต้องมีอายุไม่ต่ากว่า 35 ปี และกรุ งเทพมหานครโดยกรุ งเทพมหานคร กาหนดให้ ผูส้ มัครรับ
เลือกตั้งต้องมีอายุไม่ต่ากว่า 35 ปี จะเห็นได้ว่ากฎหมายกาหนดให้ไม่ว่าจะเป็ นองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นระดับ
จังหวัด ก็มีคุณสมบัติเท่ากัน และเมื่ อเปรี ยบเที ยบกับกฎหมายของสาธารณรั ฐฝรั่ งเศสคุณสมบัติด้านอายุใ น
ตาแหน่งประธานาธิ บดีได้กาหนดอายุเพียง 18 ปี ขึ้นไป (สานักงานคณะกรรมการมาตรฐานการบริ หารงานบุคคล
ส่ วนท้องถิ่น, ออนไลน์, 2563) ในส่ วนของประเทศญี่ปุ่นกาหนดให้ผมู ้ ีสิทธิ สมัครรับเลือกตั้งเป็ นนายกเทศมนตรี
ต้องมีอายุไม่ต่ากว่า 25 ปี (นคริ นทร์ เมฆไตรรัตน์ และคณะ,หน้า 157) ทั้งนี้การกาหนดคุณสมบัติเรื่ องอายุถึง 35 ปี
ในกฎหมายจัดตั้งเทศบาลเป็ นการปิ ดโอกาสการมีส่วนร่ วมทางการเมืองของประชาชนในท้องถิ่นที่ตอ้ งการเข้ามา
บริ หารท้องถิ่นของตน เป็ นการจากัดสิ ทธิ ประชาชนโดยไม่จาเป็ นเพราะการที่บุคคลใดบุคคลหนึ่งเข้ามาบริ หาร
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เทศบาลคุณสมบัติในเรื่ องของอายุก็ไม่ได้การันตีว่าอายุที่บทบัญญัติ น้ ีกาหนดจะทาให้ผทู ้ ี่ได้รับเลือกตั้งสามารถ
บริ หารงานได้ดี
5. ปัญหาที่มาและคุณสมบัติของที่ปรึ กษานายกเทศมนตรี กบั การมีส่วนร่ วมของประชาชนตามมาตรา 48
อัฏฐ และมาตรา 48 เตรส แห่ งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 จะเห็นได้ว่ากฎหมายดังกล่าวข้างต้นไม่ได้วาง
หลักเกณฑ์แ ละขอบเขตของบุคคลที่ จะมาด ารงตาแหน่ ง ที่ ปรึ กษานายกเทศมนตรี ซ่ ึ งถื อ เป็ นคณะทางานใน
ฝ่ ายบริ หารเพื่อทาหน้าที่ช่วยเหลือนายกเทศมนตรี ในการให้คาปรึ กษาหรื อข้อเสนอแนะต่อนายกเทศมนตรี ใน
การบริ หารราชการเทศบาล โดยได้เพียงแต่กาหนดตาแหน่งและจานวนที่ปรึ กษานายกเทศมนตรี จะแตกต่างกับ
โครงสร้างเทศบาลของสาธารณรัฐฝรั่งเศส ที่ฝ่ายบริ หารไม่มีโครงสร้างของที่ปรึ กษา แต่กฎหมายได้กาหนดให้
สภาเทศบาลสามารถแต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึ กษาโดยมีสมาชิกสภาเทศบาลคนหนึ่งทาหน้าที่ประธานกรรมการ
ที่ปรึ กษา ส่ วนกรรมการประกอบด้วยประชาชนในเขตเทศบาล ทาหน้าที่ เป็ นที่ปรึ กษาของนายกเทศมนตรี ซึ่ ง
เท่ากับว่าคณะที่ปรึ กษาถูกกลัน่ กรองโดยผูแ้ ทนของประชาชนแล้ว และโครงสร้างเทศบาลของประเทศญี่ปุ่นที่มี
คณะกรรมการบริ หารด้านต่างๆ และที่ปรึ กษาชั่วคราว รวมถึงสาธารณรัฐเกาหลีใต้ที่ไม่มีโครงสร้างที่ปรึ กษา
นายกเทศมนตรี
เมื่อวิเคราะห์แล้วพบว่า บทบัญญัติดงั กล่าวมีความไม่ชัดเจนและเป็ นช่องว่างของกฎหมายที่ให้อานาจ
นายกเทศมนตรี เฉพาะตัวในการแต่งตั้งที่ปรึ กษานายกเทศมนตรี เป็ นเหตุให้ได้บุคคลที่มาดารงตาแหน่งที่ปรึ กษา
โดยขาดความรู ้ความสามารถในการทาหน้าที่ ทั้งการแต่งตั้งที่ปรึ กษามิได้ถูกกลัน่ กรองโดยผูแ้ ทนของประชาชน
อัน เป็ นการขัด กับหลัก การมี ส่ ว นร่ ว มของประชาชนในการปกครองท้องถิ่ น รวมถึ ง คุ ณสมบัติ และลักษณะ
ต้องห้ามของบุคคลซึ่ งจะมาดารงตาแหน่ งทางการเมือง ที่ มิได้มีการบัญญัติไว้ในกฎหมายเทศบาล โดยเฉพาะ
ตาแหน่งที่ปรึ กษานายกเทศมนตรี ที่ไม่ได้รับการเลือกตั้งโดยตรงจากประชาชน จึงทาให้มีการแต่งตั้งพวกพ้องของ
ตนเข้ามาดารงตาแหน่งที่ปรึ กษาและรับเงินประจาตาแหน่งโดยอาจไม่ตอ้ งปฏิบตั ิหน้าที่เลยก็ได้

6. อภิปรายผล
จากการที่รัฐได้ให้ความสาคัญกับการปกครองส่ วนท้องถิ่น ดัง่ ที่รัฐธรรมนู ญแห่ งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช 2560 วางหลักให้มี การปกครองส่ วนท้องถิ่นตามหลักในการปกครองตนเองตามเจตนารมณ์ของ
ประชาชนในท้องถิ่น และความสามารถในการปกครองตนเอง จานวนรายได้ จานวนและความหนาแน่ นของ
ประชากร และพื้นที่ที่ตอ้ งรับผิดชอบ เพื่อเป็ นการกระจายอานาจให้องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นเป็ นองค์กรหลัก
ในการจัด ท าบริ ก ารสาธารณะ และจากภารกิ จ และอ านาจหน้ า ที่ ข องเทศบาลแสดงให้ เ ห็ น ว่ า อ านาจทาง
การปกครองและอานาจหน้าที่ของเทศบาลมีความสาคัญอันสะท้อนถึงหลักการกระจายอานาจที่รัฐมอบให้องค์กร
ปกครองส่ วนท้องถิ่ นมีหน้าที่หลักในการจัดทาบริ การสาธารณะ ตามความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น
โดยประชาชนเป็ นเจ้าของอานาจในการเลือกผูแ้ ทนของตน และในการมีส่วนร่ วมกาหนดทิศทางในการปกครอง
จากการศึ กษาพบว่ า ประเด็น ปั ญหาที่ ไ ด้เสนอไปแล้ว นั้น สามารถสรุ ป ผลการศึ กษาว่ าปั ญหาใน
ประเด็นนี้เกิดจากการที่พระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริ หารส่ วนตาบล พ.ศ. 2537 กาหนดไม่ชดั เจนและ
ไม่สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ในเรื่ องการแสดงเจตนารมณ์ของประชาชน
ในท้องถิ่น และขัดกับหลักการกระจายอานาจที่มีท้งั การจากัดสิ ทธิ และการตัดการมีส่วนร่ วมในทางกฎหมาย
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7. ข้อเสนอและการวิจัย
จากการศึกษาวิจยั ผูศ้ ึกษามีขอ้ เสนอแนะดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ควรต้องมีการเพิ่มเติมวรรคสามในบทบัญญัติมาตรา 7 แห่ งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496
ดังนี้
ให้กระทรวงมหาดไทยมีอานาจกาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การยกฐานะเป็ นเทศบาลตาม
วรรคหนึ่ ง โดยให้คานึ งถึงความสามารถในการปกครองตนเองในด้านรายได้ จานวนและความหนาแน่ นของ
ประชากร และพื้นที่ที่ตอ้ งรับผิดชอบประกอบกัน และหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข จะต้องไม่ขดั กับเจตนารมณ์
ของประชาชนในท้องถิ่นเป็ นสาคัญ
และควรแก้ไขบทบัญญัติเดิมของมาตรา 8 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 เป็ นดังนี้
การจัดตั้งเป็ นเทศบาลตามพระราชบัญญัติน้ ี หรื อกฎหมายว่าด้วยสภาตาบลและองค์การบริ หารส่ วน
ตาบล ให้มีผลนับแต่วนั ที่ผบู ้ ริ หารท้องถิ่นพ้นจากตาแหน่งตามพระราชบัญญัติน้ ี และเมื่อมีการจัดตั้งเทศบาลแล้ว
ให้เลื อกตั้งสมาชิ กสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี ตามกฎหมายว่าด้วยการเลื อกตั้งสมาชิ กสภาท้องถิ่นหรื อ
ผูบ้ ริ หารท้องถิ่นภายในสี่ สิบห้าวันนับแต่วนั ที่ได้จดั ตั้งเป็ นเทศบาล
ในระหว่างที่ไม่มีนายกเทศมนตรี ให้ปลัดองค์การบริ หารส่ วนตาบลซึ่ งดารงตาแหน่งอยู่ก่อนวันที่จดั ตั้ง
เทศบาลปฏิบตั ิหน้าที่ปลัดเทศบาล และให้ปฏิบตั ิหน้าที่นายกเทศมนตรี เท่าที่จาเป็ นได้เป็ นการชัว่ คราว จนถึงวัน
ประกาศผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรี
ข้อ 2 ควรที่ จ ะยกเลิ ก (7) ของบัญ ญัติ ม าตรา 7 เนื่ อ งจากเป็ นการสิ้ น สุ ด สมาชิ ก ภาพที่ ไ ม่ เ ป็ นเสรี
ประชาธิ ปไตยในการมีส่วนร่ วมของประชาชน ที่ผแู ้ ทนที่ได้รับเลือกโดยตรงจากประชาชนแต่กฎหมายกลับให้
สมาชิ กด้วยกันสามารถถอดถอนกันเองได้ และเป็ นการสมควรแล้วในการป้ องกันมิ ให้มีการใช้พ้ืนที่ของการ
ประชุมสภาฯ เป็ นการโจมตีกนั ทางการเมือง
ข้อ 3 ควรให้มีการแก้ไข และเพิ่มเติมบทบัญญัติมาตรา มาตรา 32 ทวิ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.
2496 จากบทบัญญัติเดิมเป็ นดังนี้
ในกรณี กิจการอื่นใดอาจกระทบถึงประโยชน์ได้เสี ยของเทศบาลหรื อประชาชนในท้องถิ่น สมาชิกสภา
เทศบาลจานวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ งของจานวนสมาชิ กเท่าที่มีอยู่อาจเสนอต่อประธานสภาเทศบาลเพื่อให้มีการ
ออกเสี ยงประชามติในท้องถิ่นในการขอความเห็นชอบแทนได้ และประกาศให้ประชาชนทราบ
การออกเสี ยงประชามติตอ้ งเป็ นไปเพื่อประโยชน์ในการขอมติของประชาชนในกิจการที่สาคัญในเรื่ อง
ใดเรื่ องหนึ่งตามวรรคหนึ่ง ซึ่ งมิใช่เรื่ องที่ขดั หรื อแย้งต่อกฎหมาย การออกเสี ยงประชามติที่เกี่ยวกับตัวบุคคลใด
บุคคลหนึ่ง หรื อคณะบุคคลใดคณะบุคคลหนึ่งโดยเฉพาะจะกระทามิได้
ผูม้ ีสิทธิเลือกตั้งในเขตเทศบาลมีสิทธิออกเสี ยงประชามติ หากกิจการนั้นอาจกระทบถึงประโยชน์ได้เสี ย
ของเทศบาลหรื อประชาชนในเขตเลือกตั้งนั้น
การออกเสี ยงประชามติตามมาตรานี้ให้มีผลเป็ นการให้ความเห็นชอบแทนสภาเทศบาลในเรื่ องนั้น
หลักเกณฑ์และวิธีการออกเสี ยงประชามติให้เป็ นไปตามกฎหมายว่าด้วยการออกเสี ยงประชามติ
ข้อ 4 ควรให้มีการแก้ไข และเพิ่มเติมบทบัญญัติของมาตรา 48 เบญจ (1) จากบทบัญญัติเดิมเป็ นดังนี้
บุคคลผูม้ ี สิทธิ สมัครรั บเลื อกตั้งเป็ นนายกเทศมนตรี ต้องมี คุณสมบัติและไม่มีลกั ษณะต้องห้ามตาม
กฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรื อผูบ้ ริ หารท้องถิ่น และต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ดว้ ย
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(1) มีอายุไม่ต่ากว่าสามสิ บปี นับถึงวันเลือกตั้ง
ข้อ 5. ควรให้ มี ก ารแก้ ไ ขวรรคสอง และเพิ่ ม เติ ม วรรคสามในบทบัญ ญัติ ม าตรา 48 อัฏ ฐ แห่ ง
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 เป็ นดังนี้
นายกเทศมนตรี อาจแต่งตั้งที่ปรึ กษานายกเทศมนตรี และเลขานุการนายกเทศมนตรี ซึ่ งมิใช่สมาชิกสภา
เทศบาลก็ได้ ซึ่งการแต่งตัง่ ที่ปรึ กษาทาได้โดยการเสนอชื่อที่ปรึ กษาต่อสภาเทศบาล เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ
เมื่อได้รับความเห็นชอบจากสภาเทศบาลแล้วให้นายกเทศมนตรี ออกคาสัง่ ที่ปรึ กษาตามจานวนรวมกันแล้วไม่เกิน
ดังนี้
(1) เทศบาลตาบล ให้แต่งตั้งที่ปรึ กษาและเลขานุการได้จานวนรวมกัน ไม่เกินสามคน
(2) เทศบาลเมือง ให้แต่งตั้งที่ปรึ กษาและเลขานุการได้จานวนรวมกัน ไม่เกินห้าคน
(3) เทศบาลนคร ให้แต่งตั้งที่ปรึ กษาและเลขานุการได้จานวนรวมกัน ไม่เกินเจ็ดคน
ที่ปรึ กษานายกเทศมนตรี มีอานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(1) ให้คาปรึ กษาและข้อเสนอแนะแก่นายกเทศมนตรี ในการบริ หารงานของเทศบาล
(2) ร่ วมพิจารณาและให้ความเห็นเกี่ยวกับแผนพัฒนาและแผนการดาเนินการต่าง ๆ ของเทศบาล
(3) ร่ วมศึ ก ษา วิ เ คราะห์ หรื อวิ จั ย เกี่ ย วกั บ การก าหนดนโยบาย หรื อวางแผนงานร่ ว มกับ
นายกเทศมนตรี ในการบริ หารราชการของเทศบาล
(4) หน้าที่อื่นตามที่นายกเทศมนตรี ได้มอบหมาย
ที่ปรึ กษาต้องมีคุณสมบัติทวั่ ไปและไม่มีลกั ษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้
(1) มีสัญชาติไทย
(2) มีอายุไม่ต่ากว่ายี่สิบปี บริ บูรณ์
(3) เป็ นผูเ้ ลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริ ยท์ รงเป็ นประมุข
(4) ไม่ เ ป็ นคนไร้ ค วามสามารถ คนเสมื อ นไร้ ค วามสามารถ คนวิ ก ลจริ ต หรื อ จิ ต ฟั่ น เฟื อนไม่
สมประกอบ
(5) ไม่เป็ นผูบ้ กพร่ องในศีลธรรมอันดีจนเป็ นที่รังเกียจของสังคม
(6) ไม่เป็ นบุคคลล้มละลาย
(7) ไม่เป็ นข้าราชการรัฐ พนักงานราชการหรื อลูกจ้างของรัฐ
(8) สาเร็ จการศึกษาระดับปริ ญญาโท หรื อปริ ญญาเอก และเคยศึกษาหรื อมีประสบการณ์ เฉพาะ
ทางด้านวิศวกรรม สถาปัตยกรรม ผังเมือง กฎหมาย รัฐศาสตร์ บริ หาร เศรษฐศาสตร์ การเงิน การคลัง สิ่ งแวดล้อม
การเกษตร วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สาธารณสุ ข ศิลปวัฒนธรรม การศึกษาวิจยั หรื อด้านอื่นที่อยูใ่ นภารกิจของรัฐ
หรื อของหน่วยงานของรัฐพอสมควร
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วิทยานิพนธ์น้ ีมีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการบังคับใช้พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ.
2535 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 ที่มีผลเป็ นการลดทอนมาตรการสาคัญในการกากับดูแลและมาตรการ
ในการคุม้ ครองสิ่ งแวดล้อมของการประกอบกิจการโรงงาน
จากการศึกษาพบว่า พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 มาตรา 5
ได้แก้ไขนิ ยามคาว่า “โรงงาน” และ “ตั้งโรงงาน” ส่ งผลให้โรงงานขนาดเล็กไม่ถือเป็ นโรงงานตามกฎหมาย
ดังกล่าว จึ งไม่อยู่ภายใต้การกากับดูแลของกรมโรงงานแต่อยู่ภายใต้การกากับดูแลและความรับผิดชอบของ
องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น นอกจากนั้นยังมีการปรับปรุ งให้ผปู ้ ระกอบการสามารถก่อสร้างอาคารโรงงานได้
โดยไม่ตอ้ งรอให้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานเสี ยก่อน การยกเลิกรู ปแบบการต่ออายุใบอนุญาตและ
กาหนดให้มีรูปแบบการตรวจสอบโรงงานโดยผูต้ รวจสอบเอกชน จากมาตรการปรับปรุ งกฎหมายดังกล่าวพบว่า
วัตถุประสงค์ของการส่ งเสริ มการลงทุนอุตสาหกรรมภายในประเทศและการจัดตั้งโรงงานง่ายยิ่งขึ้น แต่พบว่า
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โดยไม่ตอ้ งรอใบอนุญาตนั้นจะทาให้ส่งผลกระทบต่อการตรวจสอบมาตรฐานการสร้างโรงงานและไม่เป็ นไปตาม
เจตนารมณ์และเงื่อนไขสาคัญในการออกใบอนุญาตเช่นเดียวกับการยกเลิกรู ปแบบการต่ออายุใบอนุญาตประกอบ
กิ จการตามมาตรา 14 รวมทั้งการให้ผูต้ รวจสอบเอกชนเข้ามาตรวจมาตรฐานการประกอบกิ จการโรงงานนั้น
จะเป็ นการเอื้อประโยชน์ระหว่างผูต้ รวจสอบเอกชนกับเจ้าของกิจการโรงงานส่ งผลกระทบต่อมาตรฐานและ
ความปลอดภัยในการประกอบกิจการโรงงานและยังส่งผลกระทบต่อมาตรการในการคุม้ ครองสิ่ งแวดล้อม
ผูศ้ ึ กษาขอเสนอแนะให้มีองค์กรกลางในรู ปแบบของคณะกรรมการสังกัดกรมส่ งเสริ มการปกครอง
ท้องถิ่น ทาหน้าที่กาหนดหลักเกณฑ์และรู ปแบบการกากับดูแลโรงงานขนาดเล็ก โดยให้กรมโรงงานอุตสาหกรรม
ทาหน้าที่เป็ นหน่ วยงานสนับสนุ นหรื อหน่ วยงานพี่เลี้ยงด้านข้อมูลทางเทคนิค เทคโนโลยีและเครื่ องมือให้กบั
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คณะกรรมการกลางและองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นทัว่ ประเทศ และควรแก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 21 จากัดจานวน
ครั้ งในการขอออกใบอนุ ญาตและกาหนดให้ผูร้ ั บโอนใบอนุ ญ าตมี หน้าที่ จะต้องจัดทารายงานวิเคราะห์ เ ป็ น
ส่ วนหนึ่งในการยื่นคาร้องขอรับใบอนุญาต นอกจากนั้นต้องมีการกาหนดบทบาทหน้าที่ของผูต้ รวจสอบเอกชน
ในกฎหมายลาดับรอง เพื่อกาหนดโครงสร้าง ขอบเขตอานาจหน้าที่ ความรับผิดชอบในทางแพ่ง ทางอาญาและ
ทางปกครอง สาหรับผูต้ รวจสอบเอกชนที่จดั ทารายงานการตรวจสอบอันเป็ นเท็จและรับผลประโยชน์เกินสมควร
จากผูป้ ระกอบกิจการโรงงาน
คาสาคัญ: โรงงาน / ผลกระทบสิ่ งแวดล้อม / ผูต้ รวจสอบเอกชน

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. ความเป็ นมาและความสาคัญของปัญหา
ประเทศไทยได้เ ริ่ มมี ก ารตรากฎหมายเกี่ ย วกั บ อุ ต สาหกรรมบั ง คับ ใช้ เ ป็ นครั้ งแรกภายหลัง
การเปลี่ ย นแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 ด้ว ยรั ฐ เล็ง เห็ น ว่ า อุ ต สาหกรรมมี ค วามส าคัญ อย่า งยิ่ ง ต่ อ ประเทศ
แต่โรงงานอุตสาหกรรมที่ถูกตั้งขึ้นและประกอบกิจการโดยปราศจากมาตรการควบคุมดูแลอาจส่ งผลต่อประเทศ
ทั้งในด้านเศรษฐกิจและความปลอดภัยของประชาชน จึงมีความจาเป็ นต้องตรากฎหมายว่าด้วยโรงงานขึ้นบังคับ
เมื่ อพิจารณาเจตนารมณ์ กฎหมายโรงงานทุกฉบับ ตั้งแต่อดี ตจนถึ งปั จจุบนั จะเน้นไปในเรื่ องความสาคัญของ
โรงงานต่อเศรษฐกิจและผลกระทบของโรงงานต่อสังคมในด้านความปลอดภัย และสิ่ งแวดล้อม เน้นการควบคุม
อย่างเข้มงวด ต่อมาได้เปลี่ยนแนวความคิดจากการควบคุมมาเป็ นการกากับดูแล เน้นการให้บริ การของหน่วยงาน
ราชการในการอนุญาตและการกากับดูแลโรงงานให้มีประสิ ทธิ ภาพ ปราศจากมาตรการในการป้องกันและแก้ไข
ปั ญหาสิ่ งแวดล้อมที่เกิ ดจากประกอบกิ จการโรงงานอย่างชัดเจนและเป็ นรู ปธรรม ทาให้ปัญหาสิ่ งแวดล้อมที่
เกิดขึ้นจากการประกอบกิจการโรงงานดังกล่าวยังมีอยู่จนถึงปั จจุบนั และต่อมาเมื่อวันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2562
ได้มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติโรงงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 มีผลเป็ นการแก้ไขคานิยามและบทบัญญัติตาม
พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 ซึ่ งเป็ นกฎหมายฉบับเดิมที่ใช้บงั คับ โดยมีเจตนารมณ์เปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์
การควบคุมการประกอบกิจการโรงงานใหม่ ยกเลิกการกาหนดให้มีการต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน
และแก้ไ ขเพิ่ ม เติ ม บทก าหนดโทษ รวมทั้ง ปรั บ ปรุ ง อัต ราค่ า ธรรมเนี ย ม ซึ่ งเป็ นการแก้ไ ขบทบัญ ญัติ ต าม
พระราชบัญญัติโรงงานฉบับเดิม ก่อให้เกิดปั ญหาและผลกระทบทางสิ่ งแวดล้อม กล่าวคือ การยกเลิกนิยามคาว่า
“โรงงาน” ตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 มาตรา 5 ฉบับเดิม ส่ งผลให้โรงงานจานวนมากไม่อยู่ภายใต้
การกากับของกฎหมายโรงงานอีกต่อไป และโรงงานขนาดเล็กไม่ถือเป็ นโรงงานตามคานิยามในพระราชบัญญัติ
โรงงาน พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 โดยกรมโรงงานอุตสาหกรรมได้มอบหมายหน้าที่กากับ
ดูแลให้แก่องค์ปกครองส่ วนท้องถิ่น ซึ่ งประสบปั ญหาในเรื่ องการควบคุมกิจการประเภทโรงงานขนาดเล็กที่มี
ผลกระทบต่ อ ชุ ม ชน เนื่ อ งจากการออกข้อ บัญ ญัติ ท้อ งถิ่ นเป็ นไปตามดุ ล พิ นิ จ ไม่ มี ม าตรฐานกลางที่ ชัดเจน
ประกอบกับการบุคลากรเจ้าหน้าที่ที่มีความรู ้ความเชี่ยวชาญ ทาให้เกิดช่องทางในการทุจริ ตระหว่างเจ้าหน้าที่ของ
รัฐกับประชาชน (วรวุฒิ เหล่าบ้านค้อ และคณะ, (2563) หน้า 9) นอกจากนี้ การแก้ไขนิ ยามคาว่า “ตั้งโรงงาน”
ให้หมายความว่าเป็ นการตั้งโรงงาน เมื่อได้มีการนาเครื่ องจักรสาหรับประกอบกิจการโรงงาน มาติดตั้งในอาคาร
สถานที่ หรื อยานพาหนะที่จะประกอบกิจการ หรื อนาคนงานมาประกอบกิจการโรงงานในกรณี ที่ไม่มีการใช้
เครื่ องจักร ยังอาจก่อเกิดช่องว่างกฎหมายในการก่อสร้างโรงงานโดยไม่ตอ้ งรอให้ได้ใบอนุญาตประกอบกิจการ
โรงงาน ซึ่ งขัดต่อเจตนารมณ์ และเงื่ อนไขสาคัญในการออกใบอนุ ญาตตามพระราชบัญญัติน้ ี อาจเกิ ดการลัด
ขั้นตอนการทารายงานผลกระทบทางสิ่ งแวดล้อ ม ส่ งผลให้เป็ นการตรวจสอบที่ มีค วามหละหลวมและขาด
การพิจารณาถึงความเหมาะสมของทาเลที่ต้งั โรงงานอย่างถี่ถว้ น และผลกระทบอื่น ๆ ที่อาจถูกมองข้าม (มูลนิธินิติ
ธรรมสิ่ งแวดล้อม, 2561) การยกเลิกต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการตามมาตรา 14 ซึ่ งตามกฎหมายเดิมต้องต่อ
อายุใบอนุญาตทุก 5 ปี ส่งผลให้เป็ นการลดบทบาทการตรวจสอบของกรมโรงงาน ทาให้ขาดการตรวจสอบสภาพ
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โรงงาน เครื่ องจักร รวมถึงความปลอดภัยต่อสิ่ งแวดล้อม ทาให้หลักปฏิบตั ิตามเงื่อนไขในการออกใบอนุ ญาต
ถูกละเลย และการแก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 21 โดยกาหนดให้กรณี ที่ผปู ้ ระกอบกิจการซึ่ งขอรับใบอนุญาตประกอบ
กิจการไม่สามารถประกอบกิจการได้ สามารถโอนใบอนุญาตดังกล่าวให้แก่บุคคลอื่นได้ ย่อมส่ งผลให้การขยาย
โรงงาน เพิ่ ม ประเภทกิ จ การ หรื อ การโอน การเช่ า การเช่ า ซื้ อ และการขายกิ จ การสามารถท าได้ง่ า ยยิ่ ง ขึ้ น
โดยไม่ตอ้ งผ่านการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ อีกทั้งปรับเปลี่ยนให้ผปู ้ ระกอบการรับรองตนเอง เพิ่มบทบาทหน้าที่
ผูต้ รวจสอบเอกชนให้เข้ามาดาเนินการแทนเจ้าหน้าที่ ทั้งที่ยงั ขาดหลักเกณฑ์และวิธีการในการพิจารณาตรวจสอบ
และความรับผิดของผูต้ รวจสอบเอกชนที่ชดั เจน (ประสงค์ นรจิตร, (2563) หน้า 25) และการกาหนดบทลงโทษ
ของผูต้ รวจสอบเอกชน อัตราโทษจาคุก 2 ปี และปรับเป็ นเงินจานวน 200,000 บาท กรณี สมรู ้ร่วมคิดกับผูป้ ระกอบ
กิจการโรงงานในการรับรองอันเป็ นเท็จ ไม่สอดคล้องและได้สัดส่วนกับความผิดที่ได้กระทา

2. วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
(1) เพื่อศึ กษาความเป็ นมาและความสาคัญของปั ญหาทางกฎหมายจากการบังคับใช้พระราชบัญญัติ
โรงงานพ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติโรงงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562
(2) เพื่ อ ศึ กษาประวัติ ความเป็ นมา แนวคิ ด และทฤษฎี ที่เกี่ ย วข้องกับ การบังคับ ใช้กฎหมายโรงงาน
มาตรการรักษาสิ่ งแวดล้อมอันเนื่องมาจากการประกอบกิจการโรงงาน
(3) เพื่อศึ กษามาตรการทางกฎหมายในการกากับ ดู แล และควบคุมตรวจสอบการประกอบกิ จการ
โรงงาน ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ
(4) เพื่อวิเคราะห์ปัญหาและอุป สรรคในการบังคับใช้พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562
(5) เพื่อให้ได้บทสรุ ปและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการกาหนดมาตรการในการแก้ไขปั ญหาการบังคับใช้
พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562

3. สมมติฐานของการวิจัย
การประกาศใช้พ ระราชบัญ ญัติ โ รงงาน พ.ศ. 2535 แก้ไ ขเพิ่ ม เติ ม (ฉบับ ที่ 2) พ.ศ. 2562 มี ผ ลเป็ น
การแก้ไขบทบัญญัติตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 ซึ่ งเป็ นกฎหมายเดิมที่ใช้บงั คับ มีผลกระทบต่อการ
ลดทอนมาตรการสาคัญในการกากับดูแลการประกอบกิ จการโรงงาน ซึ่ งจะก่ อความเสี ยหายอย่างรุ นแรงต่อ
สิ่ งแวดล้อม สุ ขภาพ และความปลอดภัยของประชาชนอย่างกว้างขวาง อีกทั้งยังขาดนโยบายและมาตรการรองรับ
ที่ ดีสาหรั บผลกระทบต่อประชาชนและปั ญหาสิ่ งแวดล้อมที่ จะเกิ ดขึ้นในอนาคต ดังนั้น การปรั บปรุ งแก้ไ ข
พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 จึงต้องคานึงถึงมิติดา้ นการลงทุนควบคู่ไป
กับมาตรการทางด้านสิ่ งแวดล้อมและสิ ทธิ ในการมีส่วนร่ วมของประชาชน เพื่อให้การบังคับใช้พระราชบัญญัติ
ดังกล่าวเป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิภาพ

4. ขอบเขตการศึกษา
ขอบเขตด้านเนื้อหา ได้ใช้วิธีคน้ คว้าจากเอกสารต่าง ๆ ประกอบด้วยแนวคิด ทฤษฎี หลักการกฎหมาย
ของไทย กฎหมายของต่างประเทศ ประเด็นที่วิเคราะห์และการวิจยั มุ่งศึกษาถึงสภาพปั ญหาและอุปสรรคทาง
กฎหมาย ตลอดจนแนวทางในการปฏิบตั ิบงั คับใช้ หรื อการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ.
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2535 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 โดยศึกษาจากสภาพปั ญหาข้อเท็จจริ งและปั ญหาข้อกฎหมาย โดยมี
เป้าหมายเพื่อกาหนดแนวทาง ตลอดจนมาตรการในการพัฒนารู ปแบบและการแก้ไขกฎหมายของพระราชบัญญัติ
โรงงาน พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ การประกอบโรงงานใน
ปั จจุบนั โดยการเก็บข้อมูลจากการสัมภาษณ์ จานวน 3 คน ตามวิธีการวิจยั ที่กาหนดไว้ โดยสัมภาษณ์บุคลากรที่ มี
ความเกี่ยวข้องกับวิธีการปฏิบตั ิตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 ได้แก่
หัวหน้ากลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม สานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี เจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น
และอุปนายกสมาคมนักทรัพยากรมนุษย์ อมตะนคร

5. วิธีการดาเนินการศึกษา
การศึกษาได้ใช้วิธีคน้ คว้าจากเอกสารต่าง ๆ (Documentary research) โดยค้นคว้าจากตัวบทกฎหมาย
โดยอาศัยตาราทางกฎหมายต่าง ๆ ที่ เกี่ ยวข้อง วารสารทางกฎหมายและเอกสารอื่น บทความต่าง ๆ ทั้งที่เป็ น
ข้อเขียนและบทความผ่านในเว็บไซต์ (Internet) รวมทั้งกรณี ศึกษาตลอดจนข้อเท็จจริ งตามคาพิพากษาที่เกี่ยวข้อง
ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อสรุ ปและข้อเสนอแนวทางในการพัฒนาและวิธีแก้ไขต่อไป

6. ผลการวิจัย
1. ปั ญหาการการยกเลิกนิยามคาว่า “โรงงาน” และคาว่า “ตั้งโรงงาน ตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ.
2535 ส่ ง ผลให้ ผูป้ ระกอบการโรงงานสามารถก่ อ สร้ า งอาคารโรงงานได้โ ดยไม่ ต้อ งรอให้ไ ด้รับ ใบอนุ ญาต
ประกอบกิจการโรงงาน ซึ่งขัดต่อเจตนารมณ์ทางกฎหมายและเงื่อนไขสาคัญในการออกใบอนุญาต โรงงานขนาด
เล็กอยูใ่ นความรับผิดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและได้มีการนาพระราชบัญญัติการสารธารณสุ ข พ.ศ. 2535
และข้อบัญญัติทอ้ งถิ่น ซึ่ งเป็ นกฎหมายที่มีความเข้มงวดน้อยกว่าพระราชบัญญัติโรงงานเข้ามาใช้ในการกากับ
ดูแลแทน ก่อให้เกิดปั ญหาและอุปสรรคในการดูแล และตรวจสอบโรงงานขนาดเล็ก และปั ญหาเรื่ องการจัดการ
เหตุราคาญที่เกิดขึ้นตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุ ข พ.ศ. 2535 เมื่อพิจารณาเปรี ยบเทียบกับกฎหมายของ
สาธารณรัฐฝรั่งเศส พบว่า ในประมวลกฎหมายสิ่ งแวดล้อมของสาธารณรัฐฝรั่งเศส ได้มีการบัญญัติหลักเกณฑ์
มอบหมายอานาจหน้าที่ในการควบคุมกิจการประเภทโรงงานอุตสาหกรรมขนาดเล็ก ไปยังหน่ วยงานท้องถิ่ น
เช่นเดียวกับประเทศไทย แต่การควบคุมกิจการประเภทโรงงานอุตสาหกรรมขนาดเล็กที่มีผลกระทบต่อชุมชน
ท้องถิ่นในสาธารณรัฐฝรั่งเศส ได้มีการกาหนดนโยบายด้านสิ่ งแวดล้อมและกาหนดหน่วยงานที่บงั คับใช้กฎหมาย
ด้านสิ่ งแวดล้อม ตั้งแต่ระดับท้องถิ่นไปจนถึงระดับประเทศ เน้นรู ปแบบการพัฒนาที่ยงั่ ยืน กาหนดประเภทของ
โรงงาน มี ก ารออกใบอนุ ญาตด้า นสิ่ ง แวดล้อมส าหรั บการจัดตั้งโรงงาน และก าหนดหลัก เกณฑ์ร ายงานผล
การดาเนินการต่าง ๆ ในรู ปแบบมาตรฐานเดียวกันทั้งประเทศ ให้อานาจแก่หน่วยงานท้องถิ่นในการจัดตั้งโรงงาน
ตามประเภทเพื่อป้องกันสิ่ งแวดล้อม ออกใบอนุญาตด้านสิ่ งแวดล้อม และใช้มาตรการบังคับทางปกครอง โดยมี
ศูนย์กากับการส่ วนภูมิภาคด้านอุตสาหกรรมการวิจัยและสิ่ งแวดล้อมที่ ข้ ึนกับกระทรวงนิ เวศวิทยา พลังงาน
การพัฒนาที่ยงั่ ยืนและทะเล มี หน้าที่รับผิดชอบรั บรองด้านเอกสารทางวิชาการการยื่นของรั บใบอนุ ญาตด้าน
สิ่ งแวดล้อม และตรวจสอบการจัดตั้งโรงงานตามประเภท ในขณะที่องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นในประเทศไทย
ไม่มีอานาจจัดการปั ญหาได้โดยเด็ดขาด แต่ตอ้ งส่ งเรื่ องให้คณะกรรมการเปรี ยบเทียบคดีจงั หวัดหรื อพนักงาน
สอบสวนดาเนินการตามแต่กรณี ส่งผลให้เกิดความล่าช้า
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2. ปั ญหาการคุ้มครองสิ่ งแวดล้อมของการจัดตั้งโรงงาน การแก้ไขพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535
เป็ นการลดบทบาทการตรวจสอบของกรมโรงงาน อาจก่อให้เกิดจาการลัดขั้นตอนการทารายงานผลกระทบทาง
สิ่ งแวดล้อมและจากัดสิ ทธิ ในการมีส่วนร่ วมของประชาชน ทาให้ขาดการตรวจสอบผูป้ ระกอบกิจการสามารถ
ขยายโรงงาน เพิ่มประเภทกิจการ หรื อการโอน การเช่า การเช่าซื้ อ และการขายกิจการสามารถทาได้ง่ายยิ่งขึ้น
ส่ งเสริ มมิติดา้ นการลงทุนแต่ลดทอนมาตรการด้านสิ่ งแวดล้อม ซึ่ งเมื่อพิจารณาจากบทบัญญัติกฎหมายว่าด้วย
นโยบายสิ่ ง แวดล้อ มแห่ ง ชาติ พ.ศ. 2512 ของสหรั ฐ อเมริ ก า และกฎหมายว่ า ด้ว ยการประเมิ น ผลกระทบ
สิ่ งแวดล้อมของประเทศแคนาดา พบว่า แม้ว่าทั้งสองประเทศจะมีรูปแบบการกลัน่ กรองโครงการที่ตอ้ งจัดทาแบบ
ประเมินผลกระทบสิ่ งแวดล้อมที่แตกต่างกัน แต่ให้ความสาคัญถึงสิ ทธิ ในการมีส่วนร่ วมของประชาชนคล้ายคลึง
กัน มีการบัญญัติกฎหมายกาหนดหน้าที่ของหน่วยงานผูร้ ับผิดชอบต้องจัดให้ประชาชนได้มีส่วนร่ วม และต้อง
เผยแพร่ ขอ้ มูลที่จาเป็ นให้แ ก่ประชาชนเพื่อประกอบการตัดสิ นใจ แตกต่างจากบทบัญญัติตามพระราชบัญญัติ
ส่ งเสริ มและรักษาคุณภาพสิ่ งแวดล้อมแห่ งชาติ พ.ศ. 2535 ของประเทศไทย ที่กาหนดให้สิทธิ ในการมีส่วนร่ วม
ของประชาชนในการจัดการสิ่ งแวดล้อม เฉพาะในชั้นการจัดทารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่ งแวดล้อมเท่านั้น
ดังนั้น ในการดาเนินกิจกรรมต่าง ๆ จึงควรต้องทาเพื่อประโยชน์ของประชาชน โดยการรับฟังเสี ยงของประชาชน
ซึ่ งประชาชนในท้องถิ่นที่มีการทากิจกรรมหรื อโครงการมักเป็ นกลุ่มที่มีขอ้ มูลของท้องถิ่นเกี่ยวกับกิจกรรมหรื อ
โครงการนั้นเป็ นอย่างดี เพราะอาศัยอยู่ในพื้นที่น้ นั เป็ นเวลานาน ข้อมูลดังกล่าวจะเป็ นประโยชน์ต่อหน่วยงาน
หรื อ บุ ค คลที่ ท าการประเมิ นผลกระทบสิ่ ง แวดล้อ ม และท าให้ เ กิ ด ความโปร่ ง ใสในการประเมิ นผลกระทบ
สิ่ งแวดล้อม อีกทั้ง รู ปแบบของการมีส่วนร่ วมของประชาชนควรจะมีความแตกต่างกันไปในแต่ละประเภท ชนิด
ของกิจกรรมหรื อโครงการ
3. ปั ญ หาการยกเลิ ก ต่ ออายุใ บอนุ ญาตการประกอบกิ จการโรงงาน ท าให้ ข าดการตรวจสอบสภาพ
โรงงาน เครื่ องจักร รวมถึงความปลอดภัยต่อสิ่ งแวดล้อม ทาให้หลักปฏิบตั ิตามเงื่อนไขในการออกใบอนุ ญาต
ถูกละเลย และหากโรงงานดังกล่าวมีปัญหา ไม่อยู่ในสภาพปลอดภัย ก็จะไม่ได้รับการแก้ไข และการกาหนด
หลักเกณฑ์ให้ผปู ้ ระกอบกิจการสามารถโอนใบอนุญาตประกอบกิจการได้ กรณี ที่ไม่สามารถเริ่ มประกอบกิจการ
ได้ในทันที ย่อมส่งผลให้ผปู ้ ระกอบกิจการอาศัยช่องว่างของการกาหนดหลักเกณฑ์ดงั กล่าว สามารถขยายโรงงาน
เพิ่มประเภทกิจการ หรื อการโอน การเช่า การเช่าซื้ อ และการขายกิจการสามารถทาได้ง่ายขึ้น โดยไม่ตอ้ งผ่าน
การตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ และไม่มีการตรวจสอบสภาพแวดล้อมและความปลอดภัยของสถานประกอบการ
เมื่อพิจารณาเปรี ยบเทียบกับกฎหมายสิ่ งแวดล้อมของสหพันธรัฐมาเลเซีย ตามพระราชบัญญัติคุณภาพสิ่ งแวดล้อม
ค.ศ. 1974 ได้มีการบัญญัติถึงหน้าที่ของผูป้ ระกอบกิจการ ที่จะต้องจัดทารายงานวิเคราะห์สภาพเบื้องต้นของพื้นที่
ตลอดจนผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อสภาพแวดล้อมและประชาชนที่พกั อาศัยอยู่ในบริ เวณใกล้เคียงอันเนื่ องมาจาก
การประกอบกิจการโดยปกติทวั่ ไป และมาตรการชดใช้ค่าเสี ยหาย ซึ่ งในรายงานดังกล่าวจะต้องมีการประเมิน
ความเสี่ ยงที่เกี่ยวข้องกับอุบตั ิเหตุที่ไม่พบโดยทัว่ ไป เป็ นส่ วนหนึ่ งในการยื่นคาร้องขอรับใบอนุ ญาตประกอบ
กิ จ การดัง กล่ าว แตกต่ างจากประเทศไทยที่ ย งั ไม่ มี การกาหนดมาตรการป้ อ งกัน และตรวจสอบผลกระทบ
สิ่ งแวดล้อมที่อาจจะเกิดขึ้นจากการประกอบกิจการของเอกชน
4. ปัญหาการกาหนดอานาจหน้าที่และบทลงโทษของผูต้ รวจสอบเอกชนที่ยงั ขาดมาตรการหรื อกฎหมาย
ลาดับรองอื่นใดมารองรับการปฏิบตั ิหน้าที่ของผูต้ รวจสอบเอกชน ส่ งผลให้ในปั จจุบนั ยังไม่มีผตู ้ รวจสอบเอกชน
อ านาจหน้าที่ ใ นการตรวจสอบโรงงานยัง อยู่ใ นความรั บ ผิ ด ชอบเจ้าหน้าที่ กรมโรงงาน หรื อ เจ้าหน้าที่ ข อง
ส านัก งานอุ ต สาหกรรมจัง หวัด กรณี โ รงงานที่ ต้ ัง อยู่ ใ นต่ า งจัง หวัด และการก าหนดบทลงโทษจ าคุ กของ
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ผูต้ รวจสอบเอกชนไม่สอดคล้องและได้สัดส่ วนกับความผิดที่ได้กระทา เนื่ องจากไม่ใช่การกระทาความผิดที่มี
ลักษณะเป็ นการประทุษร้ายกระทาต่อเนื้ อตัวร่ างกายของบุคคลอื่น หรื อเป็ นการกระทาความผิดอันน่ าจะเป็ น
อันตรายแก่สังคมส่วนรวม การกาหนดบทลงโทษในลักษณะดังกล่าวไม่สามารถแก้ปัญหาสิ่ งแวดล้อมที่เกิดขึ้นได้
เมื่อพิจารณาเปรี ยบเทียบกับพระราชบัญญัติคุณภาพสิ่ งแวดล้อม ค.ศ. 1974 ของสหพันธรัฐมาเลเซี ย และนโยบาย
ด้านสิ่ งแวดล้อมของสาธารณรัฐฟิ ลิปปิ นส์ พบว่าทั้งสองประเทศยังคงมีการกาหนดโทษทางอาญาสาหรับความผิด
ของผูต้ รวจสอบเอกชนไว้ในรู ปแบบของโทษปรับในทางอาญาต่อการกระทาอันเป็ นการฝ่ าฝื นบทบัญญัติตาม
กฎหมายและโทษทางปกครอง และไม่มีการกาหนดบทลงโทษจาคุกผูต้ รวจสอบเอกชนสาหรั บการกระท า
ความผิดดังกล่าว และเมื่อพิจารณาจากบทบัญญัติตามประมวลกฎหมายอาญาของไทย พบว่า ได้มีการบัญญัติไว้ใน
มาตรา 137 มาตรา 262 และมาตรา 267 ซึ่งเป็ นหลักการลงโทษที่เกี่ยวข้องกับความเท็จทั้งสิ้น แต่เนื่องจากลักษณะ
การกระทาความผิดของผูต้ รวจสอบเอกชน เป็ นเรื่ องยากในการพิสูจน์ให้เห็นเจตนาที่มุ่งหมายกระทาความผิดและ
เจตนาทุจริ ต จึงไม่ควรนาบทบัญญัติตามประมวลกฎหมายอาญาดังกล่าวมาปรับใช้ในการลงโทษผูต้ รวจสอบ
เอกชนได้โดยตรง แต่ควรปรับบทลงโทษให้เหมาะสมกับสภาพปั ญหาสิ่ งแวดล้อมในปั จจุบนั เพิ่มบทลงโทษใน
หมวดเฉพาะบทลงโทษที่เป็ นโทษปรับในทางอาญา

7. อภิปรายผล
จากการศึกษา “ปั ญหาทางกฎหมายและอุปสรรคในการบังคับใช้พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 ถือว่าเป็ นการเปลี่ยนแปลงครั้งสาคัญเกี่ยวกับกฎหมายโรงงานอุตสาหกรรม
เมื่อพิจารณาถึงความเป็ นมาในการตราพระราชบัญญัติโรงงานตั้งแต่อดีตจนถึงปั จจุบนั จะเห็นได้ว่า โดยทัว่ ไป
เจตนารมณ์พระราชบัญญัติโรงงานทุกฉบับจะเน้นไปในเรื่ องความสาคัญของโรงงานต่อเศรษฐกิจและผลกระทบ
ของโรงงานต่อสังคมในด้านความปลอดภัย และสิ่ งแวดล้อม เน้นการควบคุมโรงงานอย่างเข้มงวด และมีการเพิม่
โทษแก่ผกู ้ ระทาความผิดไว้สูง ซึ่ งต่อมาได้เปลี่ยนแนวความคิดจากการควบคุมมาเป็ นการกากับดูแล แต่เนื่องจาก
พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 ได้มีบงั คับใช้มาเป็ นเวลานาน การประกาศใช้พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ.
2535 แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2562 จึงเป็ นการแก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติของพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535
ที่ มี ค วามส าคัญ อย่ า งยิ่ ง เพื่ อ ให้ ส อดคล้อ งและส่ ง เสริ ม ในมิ ติ ท างด้า นการลงทุ น แต่ ล ดทอนมาตรการทาง
ด้านสิ่ งแวดล้อม ซึ่ งการประกาศใช้กฎหมายโดยขาดมาตรการรองรับที่ ดีย่อมมีความเสี่ ยงที่จะเกิดผลกระทบ
สิ่ ง แวดล้อ มและประชาชน ดัง นั้น พระราชบัญ ญัติ โ รงงาน พ.ศ. 2535 แก้ไ ขเพิ่ ม เติ ม (ฉบับ ที่ 2) พ.ศ. 2562
จึงจาเป็ นต้องมีการปรับปรุ งและแก้ไขบทบัญญัติบางประการในพระราชบัญญัติดงั กล่าว โดยให้ความสาคัญทั้งใน
มิติดา้ นการลงทุนและมาตรการทางด้านสิ่ งแวดล้อม ควบคู่กนั ไปกับการกากับดูแลการประกอบกิจการโรงงาน
รวมไปถึงกิจการขนาดเล็กที่อยูใ่ นความรับผิดชอบขององค์ปกครองส่ วนท้องถิ่น การรับรองและคุม้ ครองสิ ทธิ ใน
การมีส่วนร่ วมทางด้านสิ่ งแวดล้อมของประชาชน ตลอดจนการกาหนดรายละเอียดอานาจหน้าที่ของผูต้ รวจสอบ
เอกชนให้มีความชัดเจนและเป็ นรู ปธรรม จึงจะสามารถแก้ไขปัญหาและอุปสรรคในการบังคับใช้พระราชบัญญัติ
ดังกล่าวได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ
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8. ข้อเสนอแนะ
จากการวิเคราะห์ปัญหาทางกฎหมายและอุปสรรคในการบังคับใช้พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ.2535
แก้ไขเพิ่มเติ ม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 ผูเ้ ขียนจึ งมี ข้อเสนอแนะในเรื่ องที่เกี่ ยวข้องกับการแก้ไขปั ญหาดังกล่าว
ต่อไปนี้
1) ในการควบคุมดู แลการประกอบกิ จ การโรงงานขนาดเล็ก ซึ่ งอยู่ในความรั บผิดชอบขององค์กร
ปกครองท้องถิ่น จึงควรกาหนดให้มีองค์กรกลาง ในรู ปแบบของคณะกรรมการสังกัดกรมส่ งเสริ มการปกครอง
ท้องถิ่นทาหน้าที่ กาหนดหลักเกณฑ์และรู ปแบบการกากับดูแลโรงงานขนาดเล็ก ภายใต้การสนับสนุ นจากกรม
โรงงานอุตสาหกรรม
2) ควรแก้ไขคานิ ยามตามมาตรา 5 คาว่า “ตั้งโรงงาน” ให้มีความหมายครอบคลุมตั้งแต่การก่ อสร้ าง
อาคารเพื่อการติดตั้งเครื่ องจักร จากัดการยื่นขอรับใบอนุญาตของผูป้ ระกอบกิจการแต่ละราย และกาหนดเงื่อนไข
ให้ประกอบกิจการต้องยื่นแสดงรายละเอียดการก่อสร้างอาคารและการดาเนินการกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องก่อนที่
จะมีการนาเครื่ องจักรเข้าไปติดตั้งในอาคาร ทั้งนี้ ต้องแสดงหลักฐานอย่างเพียงพอว่าได้ปฏิบตั ิตามเงื่ อนไขที่
กฎหมายก าหนด มี ก ารก าหนดมาตรการที่ จ ะด าเนิ น การเพื่ อ ป้ อ งกัน หรื อ ควบคุ ม ผลกระทบที่ จ ะเกิ ด ขึ้นต่อ
สิ่ งแวดล้อมรวมเข้าไว้ในการออกแบบ การก่อสร้าง และการดาเนินกิจการต่าง ๆ ของโรงงาน
3) การต่ออายุใบอนุญาตการประกอบกิจการโรงงาน ไม่ควรมีการผูกขาดโดยการกาหนดให้ มีการออก
ใบอนุญาตเพียงครั้งเดียว ควรนาบทบัญญัติตามมาตรา 14 และมาตรา 15 แห่ งพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535
ฉบับเดิมกลับมาปรับใช้ และกาหนดให้การตรวจสอบและรับรองของผูต้ รวจสอบเอกชนเป็ นส่วนหนึ่งของการต่อ
อายุใบอนุ ญาตให้ประกอบกิจการ โดยการเพิ่มเติมบทบัญญัติตามมาตรา 15 เดิม เพื่อสอดคล้องกับการกาหนด
อานาจหน้าที่ของผูต้ รวจสอบเอกชน และในเรื่ องการโอนใบอนุ ญาตประกอบกิจการ ควรมีการแก้ไขเพิ่มเติ ม
บทบัญญัติตามมาตรา 21 โดยกาหนดจานวนครั้งสู งสุ ดในการยื่นคาขอออกใบอนุ ญาตของผูป้ ระกอบการและ
กาหนดให้ผูร้ ับโอนใบอนุ ญาตดังกล่าวมี หน้าที่จะต้องจัดทารายงานวิเคราะห์สภาพเบื้องต้นของผลกระทบที่
สภาพแวดล้อมเกิดขึ้นจากการประกอบกิจการโดยปกติทวั่ ไป และจัดให้มีมาตรการชดใช้ค่าเสี ยหาย ตลอดจน
ประเมินความเสี่ ยงที่เกี่ยวข้องกับอุบตั ิเหตุที่ไม่พบโดยทัว่ ไป เป็ นส่วนหนึ่งในการยื่นคาร้องขอรับโอนใบอนุญาต
4) การกาหนดอานาจหน้าที่ และบทลงโทษของผูต้ รวจสอบเอกชน ควรออกกฎหมายลาดับรองใน
รู ปแบบของกฎกระทรวงว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขอรับและออกใบอนุญาตตรวจสอบหรื อ
รั บรองการต่ ออายุและการอนุ ญ าตให้ ต่ออายุใบอนุ ญ าตตรวจสอบและรั บรอง ตลอดจนการขอรั บและออก
ใบอนุญาตสอบหรื อรับรองของผูต้ รวจสอบเอกชน และประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่ องการกาหนดแบบคา
ขอต่าง ๆ ให้มีความชัดเจนและเป็ นรู ปธรรม เพิ่มมาตรการในการลงโทษสาหรั บผูต้ รวจสอบเอกชนที่ จดั ทา
รายงานการตรวจสอบอันเป็ นเท็จโดยอ้างอิงบทลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา ไว้ในพระราชบัญญัติโรงงาน
พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 ในลักษณะโทษปรับในทางอาญา โดยพิจารณาอัตราโทษปรับตาม
มูลค่าความเสี ยหายที่เกิดขึ้นกับสิ่ งแวดล้อมจากการจัดทารายงานอันเป็ นเท็จดังกล่าว และควรเพิ่มรายละเอียด
เกี่ยวกับการจัดทารายงานที่ เป็ นเท็จไว้ในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562
เพื่อสะดวกต่อการปรับบทลงโทษผูต้ รวจสอบเอกชนที่กระทาความผิดและเพื่อความถูกต้องชัดเจนในการลงโทษ
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เนื่ อ งจากสถานการณ์ ก ารแพร่ ร ะบาดของโรคติ ด เชื้ อ ไวรั ส โควิ ด 19 ในประเทศตั้ง แต่ ป ลายปี
พ.ศ. 2562 ถึงปั จจุบนั ส่ งผลกระทบทางเศรษฐกิจอย่างรุ นแรงเนื่องจากประชาชนส่ วนหนึ่งไม่สามารถประกอบ
อาชีพได้ ลูกจ้างส่วนหนึ่งถูกเลิกจ้างขาดรายได้ ทาให้ความสามารถในการหารายได้ของประชาชนที่เคยมีอยูล่ ดลง
ปั ญหาการจองซื้ ออสังหาริ มทรั พย์ที่อยู่อาศัยเป็ นปั ญหาหนึ่ งของผูจ้ ะซื้ อที่จองซื้ ออสังหาริ มทรัพย์ไว้ก่อนเกิด
สถานการณ์การแพร่ ระบาดของโรคดังกล่าว เมื่อเกิดสถานการณ์ความสามารถในการหารายได้ ของผูจ้ ะซื้ อกลับ
ลดหรื อยุติลง ทาให้เครดิตบูโรไม่น่าเชื่อถือ สถาบันการเงินจึงไม่ปล่อยสิ นเชื่อให้ ผลกระทบที่ตามมาคือผูจ้ ะซื้อ
ไม่สามารถทาสัญญาซื้ อขายและรับโอนอสังหาริ มทรัพย์จากผูจ้ ะขายได้ ผูจ้ ะขายจึงริ บเงินมัดจาและเงินดาวน์
ทั้งหมดของผูจ้ ะซื้ อที่ชาระไว้อนั เป็ นการซ้ าเติมปั ญหาให้แก่ผจู ้ ะซื้ อ เกิดข้อพิพาทร้องเรี ยนต่อหน่วยงานของรัฐ
และมีการนาข้อพิพาทเป็ นคดีข้ ึนสู่ ศาลจานวนมากในปั ญหาว่า ผูจ้ ะขายมีสิทธิ ริบเงินมัดจาและเงินดาวน์ท้ งั หมด
ของผูจ้ ะซื้ อได้หรื อไม่ พิจารณาผลการศึ กษาพบว่า เมื่ อผูจ้ ะซื้ อผิดสัญญา ผูจ้ ะขายมีสิทธิ ริบเงิ นมัดจาได้ทนั ที
เท่านั้น ส่วนเงินดาวน์ที่ผจู ้ ะซื้อชาระไปนั้น แม้ในสัญญาจะซื้อจะขายจะมีขอ้ ตกลงให้ริบได้ ผูจ้ ะขายก็จะริ บไปเสีย
ทั้งหมดไม่ได้เนื่องจากข้อตกลงดังกล่าวมีลกั ษณะเป็ นเบี้ยปรับ
คาสาคัญ: ริ บมัดจา เงินดาวน์ สัญญาจะซื้อจะขาย

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. ความเป็ นมาและสภาพปัญหา
เนื่ อ งจากสถานการณ์ ก ารแพร่ ร ะบาดของโรคติ ด เชื้ อ ไวรั ส โควิ ด 19 ในประเทศตั้ง แต่ ป ลายปี
พ.ศ. 2562 ถึงปัจจุบนั เป็ นเหตุให้รัฐประกาศใช้มาตรการต่าง ๆ มาบังคับประชาชนให้หยุดการเดินทางไปมาหาสู่
กันเป็ นระยะเวลานานอยูห่ ลายครั้งเพื่อหยุดยั้งและควบคุมการแพร่ ระบาดของเชื้อโรคดังกล่าวให้อยูใ่ นวงจากัด มี
ผูป้ ระกอบกิจการบางส่ วนต้องหยุดประกอบกิจการ ผูป้ ระกอบวิชาชีพบางส่ วนต้องหยุด งาน ส่ งผลกระทบทาง
เศรษฐกิจอย่างรุ นแรงเนื่องจากประชาชนส่ วนหนึ่งไม่สามารถประกอบอาชีพได้ ลูกจ้างส่ วนหนึ่งถูกเลิกจ้างขาด
รายได้ในการครองชีพตนเองและครอบครัว หนี้สินครัวเรื อนต่าง ๆ ที่ก่อไว้ก่อนเกิดสถานการณ์การแพร่ ระบาดก็
เพิ่มพูนสู งขึ้นจนไม่สามารถหาเงินมาชาระหนี้ได้ แม้จะได้รับเงินเยียวยาที่รัฐจ่ายชดเชยให้ก็ไม่อาจได้อย่างทัว่ ถึง
และไม่เพียงพอแก่การครองชีพ
ปั ญหาที่เกิดขึ้นจากสถานการณ์ดงั กล่าวส่ งผลกระทบต่อความสามารถในการหารายได้ของประชาชน
นามาสู่ปัญหาสาหรับผูจ้ องซื้ออสังหาริ มทรัพย์ที่อยูอ่ าศัย เนื่องจากก่อนเกิดสถานการณ์การแพร่ ระบาดของโรคติด
เชื้ อไวรัสโควิด 19 ผูจ้ ะซื้ อจานวนมากได้ตกลงใจที่จะซื้ อที่อยู่อาศัยโดยมีการวางเงินมัดจา ทาสัญญาจะซื้ อขาย
และผ่อนชาระเงินดาวน์ให้แก่ผจู ้ ะขายอสังหาริ มทรัพย์โครงการที่อยูอ่ าศัยต่าง ๆ ไปแล้ว ครั้นเมื่อผูจ้ ะขายก่อสร้าง
อสังหาริ มทรัพย์แล้วเสร็ จพร้อมที่จะโอนกรรมสิ ทธิ์ ตามสัญญาจะซื้ อจะขาย ผูจ้ ะซื้ อบางส่ วนกลับไม่สามารถรับ
โอนกรรมสิ ทธิ์ ได้เพราะคาขอกูย้ ืมเงินสิ นเชื่ อเพื่อซื้ อที่อยู่อาศัยจากสถาบันการเงินไม่ได้รับการอนุ มตั ิ เนื่องจาก
ผูจ้ ะซื้ อซึ่ งเคยมีรายได้จากการประกอบกิจการหรื อจากการประกอบวิชาชี พต้องหยุด กิจการหรื อหยุดงานหรื อ
ถูกเลิกจ้าง ทาให้แหล่งที่มาของรายได้สะดุดหยุดลง ความสามารถในการชาระหนี้รวมทั้งข้อมูลเกี่ยวกับประวัติ
การชาระหนี้หรื อเครดิตบูโร (credit-bureau) ของผูจ้ ะซื้ อไม่น่าเชื่อถือ สถาบันการเงินจึงไม่ปล่อยสิ นเชื่อให้ตามที่
คาดการณ์ไว้ ผลกระทบทาให้ผจู ้ ะซื้ อไม่สามารถทาสัญญาซื้ อขายอสังหาริ มทรัพย์และรับโอนที่อยู่อาศัยได้เป็ น
เหตุให้ผจู ้ ะขายริ บเงินมัดจาและเงินดาวน์ท้งั หมดที่ผจู ้ ะซื้อได้ชาระไปก่อนหน้านั้น และแม้เจรจาต่อรองเพื่อขอคืน
เงิน ผูจ้ ะขายส่ วนใหญ่มกั ปฏิเสธไม่ยอมคืนเงินมัดจาและเงินดาวน์ให้แก่ผูจ้ ะซื้ อโดยอ้างว่าผูจ้ ะซื้ อมีหน้าที่ตอ้ ง
พิจารณาความสามารถในการชาระหนี้ของตนเองก่อนจะซื้ อ เมื่อเข้าทาสัญญาแล้วไม่สามารถหาเงินมาชาระเพื่อ
รับโอนกรรมสิ ทธิ์ได้ตามสัญญาจะซื้ อจะขายผูจ้ ะซื้อก็เป็ นฝ่ ายที่ผิดสัญญาเอง ทั้งการที่ผจู ้ ะซื้อวางมัดจาและเข้าทา
สัญญาจะซื้ อจะขายย่อมเป็ นการตัดโอกาสของผูจ้ ะขายที่จะนาอสังหาริ มทรัพย์น้ นั ไปเสนอขายให้แก่ผูจ้ ะซื้ อ
รายอื่นได้อีก ผูจ้ ะซื้ อบางรายก็เก็งกาไรโดยวิธีวางเงินมัดจาเพื่อจองซื้ ออสังหาริ มทรัพย์ไว้หลายห้องหรื อหลาย
หลังเพื่อขายต่อเอากาไร เมื่อขายต่อเอากาไรไม่ได้ รับโอนก็ไม่ได้ ผูจ้ ะซื้ อก็เป็ นฝ่ ายผิดสัญญา ผูจ้ ะขายย่อมมีสิทธิ
507

การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรี ปทุม ออนไลน์ ครั้งที่ 16 ประจาปี 2564 วันที่ 28 ตุลาคม 2564

ที่จะริ บเงินมัดจาและเงินดาวน์ท้งั หมดได้ตามสัญญาจะซื้อจะขาย การเจรจาขอคืนเงินจึงต้องยุติลง เหตุดงั กล่าวจึง
ได้มีการนาเรื่ องไปร้องเรี ยนต่อสานักงานคณะกรรมการคุม้ ครองผูบ้ ริ โภค (สคบ.) บางส่วนก็นาคดีไปฟ้องร้องต่อ
ศาลเพื่อเรี ยกเงินคืน ผูจ้ ะซื้อบางส่วนที่ไม่รู้กฎหมายก็ตอ้ งจายอมปล่อยให้ผจู ้ ะขายริ บเงินไปเพราะเห็นว่าในสัญญา
จะซื้ อจะขายซึ่ งผูจ้ ะขายเป็ นฝ่ ายร่ างสัญญาขึ้นมานั้นส่ วนใหญ่จะเขียนไว้ชัดแจ้งว่า ในกรณี ที่ผูจ้ ะซื้ อผิดสัญญา
ผูจ้ ะขายมี สิทธิ รับมัดจาและเงิ นดาวน์ที่ผ่อนชาระมาแล้วทั้งหมดได้ จากปั ญหาดังกล่าวนั้นนามาสู่ การศึ กษา
เกี่ยวกับการริ บเงินมัดจาและเงินดาวน์ในกรณี จะซื้อขายอสังหาริ มทรัพย์โดยการขอสิ นเชื่อจากสถาบันการเงิน

2. ข้อตกลงเงินจองและเงินดาวน์ ในสัญญาจะซื้อจะขาย
ในทางปฏิบตั ิโดยทัว่ ไป โครงการก่อสร้างหมู่บา้ นจัดสรรหรื อโครงการก่อสร้างคอนโดมิเนียมห้องชุดที่
อยู่อ าศัย นั้น ต้อ งใช้เ งิ นลงทุนสู ง เจ้า ของโครงการส่ ว นใหญ่ไ ม่ มี เงิ น ลงทุนของตนเองเพี ยงพอที่ จะก่ อ สร้ าง
โครงการได้ท้งั หมด จาเป็ นต้องอาศัยการกูย้ ืมเงินจากสถาบันการเงินส่ วนหนึ่ง และอีกส่ วนหนึ่งก็ได้มาจากการชี้
ชวนเสนอขายโครงการก่อสร้างอสังหาริ มทรัพย์แก่ประชาชนทัว่ ไปให้สามารถเข้ามาจองซื้ อห้องชุดหรื อแปลง
ที่ดินปลูกสร้างบ้านในโครงการได้ เมื่อลูกค้าที่ตอ้ งการที่อยูอ่ าศัยก็สามารถเลือกจองซื้อได้โดยสารวจทาเลแผนผัง
ที่ต้ งั โครงการ ห้องพักตัวอย่างหรื อบ้านตัวอย่าง ตรวจสอบข้อมูล ราคา รายละเอียด ข้อกาหนดเงื่อนไขต่าง ๆ
เกี่ยวกับที่ดินพร้อมสิ่ งปลูกสร้าง รวมถึงการประเมินความสามารถของตนเองว่ามีรายได้เพียงพอที่จะผ่อนชาระ
สิ นเชื่อสถาบันการเงินได้หรื อไม่ เนื่องจากการซื้ อขายอสังหาริ มทรัพย์มีราคาสู ง ผูจ้ ะซื้ อส่ วนใหญ่ก็ไม่มีเงินสด
เพียงพอที่จะชาระราคาได้ท้งั หมดเช่นกัน จาเป็ นต้องขอสิ นเชื่อจากสถาบันการเงินมาซื้อ เมื่อผูจ้ ะซื้อพึงพอใจและ
ตัด สิ น ใจซื้ อ ห้ อ งชุ ด หรื อแปลงที่ ดิ น พร้ อ มสิ่ ง ปลู ก สร้ า งแล้ว ผู ้จ ะขายก็ จ ะขอให้ ผู ้จ ะซื้ อ วางเงิ น จองซื้ อ
อสังหาริ มทรัพย์ที่ตกลงใจเลือกซื้ อไว้น้ นั จานวนหนึ่งเพื่อล็อกแปลงหรื อห้องชุดที่จองซื้ อไว้และเพื่อเป็ นประกัน
ว่าผูจ้ ะซื้ อจะมาทาสัญญาจะซื้ อจะขายเป็ นหนังสื อกับผูจ้ ะขายอีกครั้งหนึ่ ง โดยผูจ้ ะขายจะออกใบเสร็ จรั บเงิ น
จองซื้อให้แก่ผจู ้ ะซื้อและมีขอ้ ตกลงเบื้องต้นว่าผูจ้ ะซื้อจะมาทาสัญญาจะซื้อจะขายกับผูจ้ ะขายภายในเวลาที่กาหนด
ซึ่ งส่ ว นใหญ่ จ ะก าหนดระยะเวลากัน ไว้ป ระมาณ 7 วัน ถึ ง 15 วัน เงิ น ที่ ผู ้จ ะซื้ อ ช าระไปในส่ ว นนี้ เรี ย กว่ า
“เงินจอง”
หลังจากผูจ้ ะซื้อชาระเงินจองไปแล้ว เมื่อถึงวันนัดทาสัญญาผูจ้ ะซื้ อจะต้องมาทาสัญญาจะซื้อจะขายเป็ น
หนังสื อกับผูจ้ ะขายภายในกาหนดที่ตกลงกันไว้ หากผูจ้ ะซื้อเปลี่ยนใจไม่มาทาสัญญาไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ ก็อาจถูก
ผูจ้ ะขายริ บเงินจองที่ชาระไว้น้ นั ได้ ในการทาสัญญาจะซื้ อจะขายส่ วนใหญ่ผจู ้ ะขายจะกาหนดให้ผจู ้ ะซื้ อต้องนา
เงินอีกจานวนหนึ่งมาชาระในวันทาสัญญาด้วย และในสัญญาก็จะกาหนดงวดเงินอีกจานวนหนึ่งที่ผจู ้ ะซื้ อจะต้อง
ทยอยผ่อนชาระเป็ นงวด ๆ รายเดือนในระหว่างที่ผจู ้ ะขายดาเนินการก่อสร้างโครงการโดยเฉพาะคอนโดมิเนียมซึ่ง
ต้องใช้เวลาในการก่อสร้างค่อนข้างนาน 2 ถึง 3 ปี ทาให้ผจู ้ ะซื้ อมีระยะเวลาในการผ่อนชาระเงินงวดยาวนานตาม
ระยะเวลาการก่อสร้างไปด้วย เงินที่ผจู ้ ะซื้อชาระไปในส่วนนี้เรี ยกว่า “เงินดาวน์” ซึ่งถือว่าเงินดาวน์ที่จ่ายไปนี้เป็ น
ส่วนหนึ่งของการชาระราคาอสังหาริ มทรัพย์
นอกจากนี้ในสัญญาจะซื้ อจะขายผูจ้ ะซื้ อมักจะกาหนดเงื่อนไขกรณี ผิดสัญญา หากผูจ้ ะขายเป็ นฝ่ ายผิด
สัญญาไม่ก่อสร้าง หรื อไม่สามารถส่งมอบได้ภายในกาหนดเวลาที่ระบุไว้ในสัญญาจะซื้ อจะขาย หรื อการก่อสร้าง
ผิดแบบตามที่ตกลงกันไว้ หรื อผูจ้ ะขายผิดสัญญาข้อหนึ่ งข้อใดอันเป็ นสาระสาคัญ เป็ นต้น ผูจ้ ะซื้ อมีสิทธิ เลิ ก
สัญญาโดยผูจ้ ะขายจะต้องคืนเงิ นจองและเงิ นดาวน์ท้ งั หมดให้แก่ ผูจ้ ะซื้ อและอาจต้องรั บผิดใช้เบี้ ยปรั บเป็ น
ค่าเสี ยหายตามที่ระบุไว้ในสัญญาจะซื้อจะขายด้วย แต่ถา้ ผูจ้ ะซื้อเป็ นฝ่ ายผิดสัญญา เช่น เมื่อวางเงินจองแล้วผูจ้ ะซื้อ
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ไม่มาทาสัญญาจะซื้อจะขายภายในกาหนดเวลาตามที่ตกลง หรื อผูจ้ ะซื้อไม่ชาระเงินดาวน์หรื อชาระเพียงบางส่ วน
หรื อต่อมาไม่สามารถที่จะชาระเงินดาวน์ ได้อีก หรื อปฏิบตั ิผิดสัญญาข้อหนึ่งข้อใดอันเป็ นสาระสาคัญ ผูจ้ ะขายมี
สิ ทธิเลิกสัญญาและริ บเอาเงินจองกับเงินดาวน์ที่ชาระไว้ท้งั หมด โดยเฉพาะอย่างยิ่ง กรณี เมื่อผูจ้ ะซื้ อก่อสร้างบ้าน
หรื ออาคารชุดแล้วเสร็ จพร้อมส่งมอบแล้ว แต่ผจู ้ ะซื้อไม่สามารถหาเงินมาชาระราคาส่ วนที่เหลือตามสัญญาจะซื้ อ
จะขายได้เนื่องจากสถาบันการเงินไม่ยอมปล่อยสิ นเชื่อให้แก่ผจู ้ ะซื้อ ผูจ้ ะขายบางรายก็จะริ บเงินจองและเงินดาวน์
ที่ชาระไว้ท้ งั หมดทันที ทั้งนี้ข้ ึนอยู่กบั สัญญาหรื อข้อตกลงสาเร็ จรู ปที่ผจู ้ ะขายฝ่ ายเดียวเป็ นผูร้ ่ างขึ้น ซึ่ งแม้ธุรกิจ
ก่อสร้างบ้านจัดสรรหรื อคอนโดมิเนียมจะเป็ นการประกอบธุรกิจที่กฎหมายคุม้ ครองผูบ้ ริ โภคกาหนดให้เป็ นธุรกิจ
ที่มีการควบคุมสัญญา แต่ฝ่ายผูจ้ ะซื้อก็แทบจะไม่มีอานาจต่อรองใด ๆ ในสัญญานั้นเลย
ในทางปฏิบตั ิเมื่อผูจ้ ะซื้ อเป็ นฝ่ ายผิดสัญญาไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ ผูจ้ ะขายส่ วนใหญ่มกั จะริ บเงินมัดจาและ
เงินดาวน์ที่ผจู ้ ะซื้ อชาระไว้ทนั ทีและไม่ยอมคืนเงินดังกล่าวให้แก่ผจู ้ ะซื้ อโดยง่าย ครั้นผูจ้ ะซื้ อเข้าไปเจรจาต่อรอง
ผูจ้ ะขายบางรายอาจจะริ บเงินจองและขอหักค่าเสี ยหายบางส่วนออกจากเงินดาวน์เพื่อให้ขอ้ พิพาทยุติโดยเร็ ว กรณี
ที่ไม่สามารถตกลงกันได้ผจู ้ ะซื้อก็จะนาข้อพิพาทนั้นเข้าสู่กระบวนการทางกฎหมายเพื่อให้ศาลวินิจฉัยชี้ขาดต่อไป
โดยตรง หรื อ อาจใช้ทางเลื อกนาข้อพิพาทเข้าสู่ กระบวนการไกล่เกลี่ ยโดยยื่นเรื่ องราวร้ องทุกข์ต่อ สานักงาน
คณะกรรมการคุม้ ครองผูบ้ ริ โภค (สคบ.) เพื่อให้ สคบ.เรี ยกผูจ้ ะขายเข้ามาเจรจาไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาทนั้นก่อน
แต่ถา้ ตกลงกันไม่ได้ ผูจ้ ะซื้อจะต้องนาข้อพิพาทนั้นเข้าสู่กระบวนการทางกฎหมายต่อไป

3. วัตถุประสงค์ ของการศึกษา
เพื่ อ ศึ ก ษากฎหมายเกี่ ย วกับเงิ นมัดจาและเงิ นดาวน์ ในสั ญ ญาจะซื้ อ จะขายอสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ รวมถึ ง
การตีความของศาลฎีกาเพื่อเป็ นแนวทางในการพิจารณาของผูเ้ กี่ยวข้องเมื่อผูจ้ ะซื้ อที่สุจริ ตผิดสัญญาซื้ อจะขาย
อสังหาริ มทรัพย์และเกิดข้อพิพาททางกฎหมายขึ้น

4. ผลการศึกษา
ปัญหาที่น่าสนใจ คือ กรณี ผจู ้ ะซื้อที่สุจริ ตต้องการจะซื้อที่อยูอ่ าศัยไว้เป็ นของตนเองจริ ง ๆ ที่ไม่สามารถ
หาเงินมาชาระราคาส่วนที่เหลือตามสัญญาจะซื้อจะขายได้เพราะเหตุสถาบันการเงินไม่ปล่อยสิ นเชื่อให้แก่ผจู ้ ะซื้ อ
กรณี ดงั กล่าวผูจ้ ะขายมีสิทธิ ริบเงินจองและเงินดาวน์ที่ผจู ้ ะซื้ อชาระไว้ท้ งั หมดได้หรื อไม่ ซึ่ งต้องพิจารณาหลัก
กฎหมายที่เกี่ยวข้องดังต่อไปนี้
ประการแรก “เงินจอง” ที่ผจู ้ ะซื้ อชาระไปครั้งแรกนั้นมีวตั ถุประสงค์เพื่อเป็ นหลักฐานว่าต่อไปภายหน้า
ผูจ้ ะซื้ อจะมาทาสัญญาจะซื้ อจะขายเป็ นหนังสื อกับผูจ้ ะขาย จึ งมี ลกั ษณะเป็ น “มัดจา” (deposit) ซึ่ งเป็ นเพียง
หลักประกันในการปฏิบตั ิตามสัญญา ไม่ใช่การชาระหนี้ แม้มีการวางมัดจากันไว้ สัญญาจะซื้ อจะขายก็ยงั ไม่เกิด
ทั้งข้อตกลงในเรื่ องมัดจานั้นประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์ก็ไม่ได้กาหนดแบบของข้อตกลงไว้ มัดจาจึงเป็ น
เพียงส่ วนประกอบของสัญญาที่ไม่ใช่ส่วนสาระสาคัญ อย่างไรก็ดี แม้สัญญาจะซื้ อจะขายยังไม่เกิด แต่การวาง
มัดจาย่อมมีผลผูกพันทางกฎหมาย
ศาสตราจารย์ศกั ดิ์ สนองชาติ ได้อธิ บายความหมายของ “มัดจา” 1 ว่าหมายถึง เงินหรื อสิ่ งมีค่าอื่นซึ่ ง
คู่สัญญาได้ส่งมอบให้ไว้แก่กนั เมื่อทาสัญญาเพื่อเป็ นพยานหลักฐานว่าสัญญานั้นได้ทากันขึ้นแล้วและเป็ นประกัน
1

ศักดิ์ สนองชาติ, ศ., คาอธิบายโดยย่อประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยนิติกรรมสัญญา, ครั้งที่ 10, นิติบรรณาการ : 2551,
น. 456.
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การปฏิบตั ิตามสัญญานั้นด้วย เว้นแต่การวางประจาหรื อมัดจาใน ป.พ.พ. มาตรา 456 ลักษณะซื้อขาย เช่น คู่สัญญา
ตกลงกันว่าจะทาสัญญาซื้อขายเป็ นหนังสื อ แม้จะมีการวางมัดจาไว้ดว้ ยแต่ยงั ไม่ได้ทาสัญญาเป็ นหนังสื อตามที่ตก
ลง สัญญาย่อมยังไม่เกิดตามมาตรา 366 วรรคสอง จะถือเอาการวางมัดจาเป็ นข้อสันนิษฐานเด็ดขาดว่าได้มีการทา
สัญญากันขึ้นแล้วหาได้ไม่
ป.พ.พ. มาตรา 377 บัญญัติว่า “เมื่อเข้าทาสัญญา ถ้าได้ให้สิ่งใดไว้เป็ นมัดจา ท่านให้ถือว่าการที่ให้มดั จา
นั้นย่อมเป็ นพยานหลักฐานว่าสัญญานั้นได้ทากันขึ้นแล้ว อนึ่งมัดจานี้ย่อมเป็ นประกันการที่จะปฏิบตั ิตามสัญญา
นั้นด้วย”
และมาตรา 378 บัญญัติว่า “มัดจานั้น ถ้ามิได้ตกลงกันไว้เป็ นอย่างอื่น ท่านให้เป็ นไปดังจะกล่าวต่อไปนี้
คือ
(1) ให้ส่งคืน หรื อจัดเอาเป็ นการใช้เงินบางส่วนในเมื่อชาระหนี้
(2) ให้ริบ ถ้าฝ่ ายที่วางมัดจาละเลยไม่ชาระหนี้ หรื อการชาระหนี้ตกเป็ นพ้นวิสัยเพราะพฤติ การณ์
อันใดอันหนึ่งซึ่งฝ่ ายนั้นต้องรับผิดชอบ หรื อถ้ามีการเลิกสัญญาเพราะความผิดของฝ่ ายนั้น
(3) ให้ส่งคืน ถ้าฝ่ ายที่รับมัดจาละเลยไม่ชาระหนี้ หรื อการชาระหนี้ตกเป็ นพ้นวิสัยเพราะพฤติการณ์
อันใดอันหนึ่งซึ่งฝ่ ายนี้ตอ้ งรับผิดชอบ
ดังนั้น กรณี ที่ผจู ้ ะซื้ อจองซื้ อแล้วไม่เข้าทาสัญญาจะซื้ อจะขาย หรื อเข้าทาสัญญาแล้วไม่ชาระเงินดาวน์
ให้ครบถ้วน หรื อชาระเงินดาวน์ครบถ้วนแล้ว แต่ไม่มารับมอบบ้านหรื อห้ องชุ ดและทาสัญญาซื้ อขายให้เ สร็ จ
เด็ดขาดกับผูจ้ ะขาย จึงเป็ นการละเลยไม่ชาระหนี้ของตน ปกติแล้วผูจ้ ะขายย่อมมีสิทธิริบเงินมัดจาหรื อเงินจองนั้น
ไว้ได้ตามมาตรา 378 (2) เว้นแต่ผจู ้ ะขายบางรายที่อาจเสนอขายโดยมีขอ้ ตกลงพิเศษ เช่น หากผูจ้ องซื้ อยื่นคาขอ
กูย้ ืมเงินสถาบันการเงินไม่น้อยกว่า 3 แห่ ง แล้วสถาบันการเงินทั้งหมดนั้นไม่ปล่อยสิ นเชื่อให้ ผูจ้ ะขายจะคืนเงิน
จองและเงินดาวน์ที่ชาระไว้ท้ งั หมดแก่ผจู ้ ะซื้ อ กรณี เช่นนี้ก็ตอ้ งบังคับไปตามข้อตกลงนั้น ผูจ้ ะขายจะริ บเงินจอง
และเงินดาวน์ไม่ได้ อย่างไรก็ดี แม้ผจู ้ ะขายมีสิทธิ ริบเงินมัดจาหรื อเงินจองได้ตามมาตรา 378 (2) แต่สัญญาจะซื้อ
จะขายอสังหาริ มทรั พย์น้ นั ถื อเป็ นสัญญาสาเร็ จรู ป อย่างหนึ่ งระหว่างผูบ้ ริ โภคกับผูป้ ระกอบธุ รกิ จการค้าหรื อ
วิชาชีพ ซึ่ งตามพระราชบัญญัติว่าด้วยข้อสัญญาที่ไม่เป็ นธรรม พ.ศ. 2540 มาตรา 72 ถ้ามัดจานั้นสู งเกินส่ วน ศาล
อาจลดลงให้ริบได้เพียงเท่าความเสี ยหายที่แท้จริ งก็ได้
ส่ วนเงิ น ที่ ผูจ้ ะซื้ อชาระในวันทาสัญญาและผ่อนชาระก่ อนไปโอนกรรมสิ ทธิ์ ไม่ว่าจะชาระกันโดย
วิธีการใด เงินประเภทนี้เรี ยกว่า “เงินดาวน์” เงินส่ วนนี้ไม่ใช่มดั จาเพราะเป็ นเงินที่ชาระกันในวันทาสัญญาและ
ผ่อนชาระกันหลังจากสัญญาจะซื้อจะขายเกิดขึ้นแล้ว ย่อมถือเป็ นส่วนหนึ่งของการชาระราคาอสังหาริ มทรัพย์ที่จะ
ซื้อจะขาย ผูจ้ ะขายจึงไม่มีสิทธิที่จะริ บเงินดาวน์ได้ทนั ทีเหมือนอย่างมัดจาเนื่องจาก ป.พ.พ. มาตรา 391 วรรคหนึ่ง
บัญญัติว่า “เมื่อคู่สัญญาฝ่ ายหนึ่งได้ใช้สิทธิ เลิกสัญญาแล้ว คู่สัญญาแต่ละฝ่ ายจาต้องให้อีกฝ่ ายหนึ่งได้กลับคืนสู่
ฐานะดังที่เป็ นอยู่เดิม ...” ดังนั้น เมื่อผูจ้ ะขายใช้สิทธิ เลิกสัญญาริ บเอามัดจาไปแล้วย่อมไม่มีการซื้ อขายกันต่อไป
ผูจ้ ะขายมีหน้าที่ตอ้ งคืนเงินดาวน์ ซ่ ึงถือเป็ นส่ วนหนึ่งของการชาระราคาอสังหาริ มทรัพย์ที่จะซื้ อจะขายให้แก่ผจู ้ ะ
ซื้อเพื่อให้คู่สัญญากลับสู่ฐานะดังที่เป็ นอยูเ่ ดิม
ปั ญหาที่ผูจ้ ะขายมักยกขึ้นอ้างต่อไปมีว่า สัญญาจะซื้ อจะขายมีขอ้ ตกลงให้ผูจ้ ะขายมีสิทธิ ริบเงินมัดจา
และเงินดาวน์ท้งั หมดได้ทนั ทีไว้โดยแจ้งชัดว่า หากผูจ้ ะซื้อผิดนัดไม่ชาระเงินตามที่ระบุในสัญญา ให้ถือว่าผูจ้ ะซื้อ
2

พ.ร.บ. ว่าด้วยข้อสัญญาที่ไม่เป็ นธรรม พ.ศ. 2540 มาตรา 7 “ในสัญญาที่มีการให้สิ่งใดเป็ นมัดจา หากมีกรณี ที่จะต้องริ บมัดจาถ้า
มัดจานั้นสู งเกินส่วน ศาลจะลดลงให้ริบได้เพียงเท่าความเสี ยหายที่แท้จริ งก็ได้”
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ผิดสัญญาและถือว่าสัญญานี้เป็ นอันยกเลิกกันทันทีโดยมิตอ้ งบอกกล่าว และผูจ้ ะซื้ อยินยอมให้ผจู ้ ะขายริ บเงินที่
ชาระไว้แล้วทั้งหมด ซึ่ ง ข้อตกลงดังกล่าวแม้จะแตกต่างกับบทบัญญัติของกฎหมายมาตรา 391 แต่บทบัญญัติ
ดังกล่าวมิใช่กฎหมายอันเกี่ยวด้วยความสงบเรี ยบร้อยหรื อศีลธรรมอันดีของประชาชน จึงใช้บงั คับได้ตามมาตรา
1143 ตามหลักเสรี ภาพในการแสดงเจตนา ผูจ้ ะขายจึงมีสิทธิ ริบมัดจาและเงินดาวน์ได้ท้งั หมดทันทีโดยไม่ตอ้ งคืน
เงินดาวน์เพื่อให้ผจู ้ ะซื้อกลับสู่ฐานะเดิม สาหรับข้ออ้างตามกฎหมายของผูจ้ ะขายข้อนี้แล้วก็ไม่สามารถอ้างเพื่อริ บ
เงินดาวน์ได้ท้ งั หมด เนื่ องจากศาลฎีกาได้เคยวินิจฉัยไว้ในคาพิพากษาฎี กาที่ 9514/2544 ว่าเงินดาวน์ในกรณี ที่
สัญญามีขอ้ ตกลงเช่นนี้ถือเป็ นเบี้ยปรับ4
“เบี้ ย ปรั บ” คื อ ค่ าเสี ย หายที่ กาหนดจานวนกัน ไว้ล่ วงหน้าในกรณี ที่อาจมี การผิด สั ญญาในอนาคต
โดยกาหนดไว้เป็ นเงื่อนไขในสัญญา ทั้งนี้เพื่อตัดปัญหาการโต้เถียงกันของคู่สัญญาเกี่ยวกับความรับผิดตามสัญญา
หรื อการพิสูจน์ความเสี ยหายเมื่อมีการผิดสัญญาเกิดขึ้น
ป.พ.พ. มาตรา 379 บัญญัติว่า “ถ้าลูกหนี้สัญญาแก่เจ้าหนี้ว่าจะใช้เงินจานวนหนึ่งเป็ นเบี้ยปรับเมื่อตนไม่
ช าระหนี้ ก็ ดี หรื อ ไม่ ช าระหนี้ ให้ ถูก ต้อ งสมควรก็ดี เมื่ อ ลู ก หนี้ ผิด นัดก็ ใ ห้ริบเบี้ ยปรั บ ถ้า การช าระหนี้ อนั จะ
พึงทานั้นได้แก่งดเว้นการอันใดอันหนึ่ง หากทาการอันนั้นฝ่ าฝื นมูลหนี้เมื่อใด ก็ให้ริบเบี้ยปรับเมื่อนั้น”
มาตรา 383 วรรคหนึ่ง บัญญัติว่า “ถ้าเบี้ยปรับที่ริบนั้นสู งเกินส่ วน ศาลจะลดลงเป็ นจานวนพอสมควรก็
ได้ ในการที่ จะวินิจฉัยว่ าสมควรเพียงใดนั้น ท่านให้พิเคราะห์ ถึงทางได้เสี ยของเจ้าหนี้ ทุกอย่างอันชอบด้ว ย
กฎหมาย ไม่ใช่แต่เพียงทางได้เสี ยในเชิ งทรัพย์สิน เมื่อได้ใช้เงินตามเบี้ยปรับแล้ว สิ ทธิ เรี ยกร้ องขอลดก็เป็ นอัน
ขาดไป”
เมื่อพิจารณาตามหลักเกณฑ์ของกฎหมายดังกล่าวในเรื่ องเบี้ยปรับแล้วจะเห็นได้ว่า ถึงแม้ในสัญญาจะซื้อ
จะขายจะมีขอ้ ตกลงให้ริบเงินดาวน์ไว้โดยชัดแจ้งและบทบัญญัติมาตรา 391 มิใช่กฎหมายอันเกี่ยวด้วยความสงบ
เรี ยบร้อยหรื อศีลธรรมอันดีของประชาชน แต่ขอ้ ตกลงดังกล่าวมีลกั ษณะเป็ นข้อตกลงที่ลูกหนี้ให้สัญญาแก่เจ้าหนี้
ว่าจะใช้เงินจานวนหนึ่งซึ่งก็คือเงินดาวน์เป็ นเบี้ยปรับเมื่อตนไม่ชาระหนี้นนั่ เอง ศาลฎีกาจึงตีความว่าเงินดาวน์เป็ น
เบี้ยปรับ และเมื่อศาลเห็นว่าเงินดาวน์ที่ผูจ้ ะซื้ อชาระไปทั้งหมดนั้นสู งเกินส่ วนมากกว่าความเสี ยหายที่ผจู ้ ะขาย
ได้รับจากการที่ผจู ้ ะซื้อผิดสัญญา ศาลย่อมมีสิทธิสั่งลดเบี้ยปรับลงได้เพียงเท่าที่ผจู ้ ะขายสามารถพิสูจน์ได้ว่าตนได้
ความเสี ยหายเพียงใด ซึ่ งถ้าผูจ้ ะขายไม่พิสูจน์หรื อพิสูจน์ไม่ได้ศาลก็อาจไม่สั่งค่าเสี ยหายในส่ วนนี้ให้แก่ผจู ้ ะขาย
ก็ได้เพราะเห็นว่ามัดจาที่ริบไว้น้ นั เพียงพอแก่ความเสี ยหายแล้ว

3

4

ป.พ.พ. มาตรา 114 “การใดเป็ นการผิดแผกแตกต่างกับบทบัญญัติของกฎหมายใด ๆ ถ้ามิใช่กฎหมายอันเกี่ยวกับความสงบ
เรี ยบร้อยหรื อศีลธรรมอันดีของประชาชนแล้ว เพียงแต่เหตุเท่านั้น ท่านว่าการนั้นหาเป็ นโมฆะไม่”
คาพิพากษาฎีกาที่ 9514/2544 สัญญาจะซื้อจะขายข้อ 9 ระบุว่าหากโจทก์ซ่ ึ งเป็ นผูจ้ ะซื้ อผิดนัดไม่ชาระเงินตามที่ระบุในสัญญา ให้
ถือว่าโจทก์ผิดสัญญาและยินยอมให้จาเลยริ บเงินที่ชาระไว้แล้วทั้งหมด กับให้ถือว่าสัญญานี้เป็ นอันยกเลิกกันทันทีโดยมิตอ้ งบอก
กล่าว ดังนั้น เมื่อโจทก์ผิดสัญญาไม่ชาระหนี้ ผลคือสัญญาเลิกกัน เงินที่โจทก์ส่งมอบแก่จาเลยดังกล่าวเพื่อชาระหนี้ บางส่ วนย่อม
กลับเป็ นเงินอันจะต้องใช้คืนเพื่อให้คู่สัญญากลับสู่ฐานะดังที่เป็ นอยูเ่ ดิมตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 391 แม้เมื่อ
โจทก์จาเลยตกลงกันให้ริบโดยไม่ตอ้ งใช้คืนเพื่อกลับสู่ ฐานะเดิมข้อ ตกลงให้ริบดังกล่าวจึงมีลกั ษณะเป็ นเบี้ ยปรับที่กาหนดเป็ น
จานวนเงินตามมาตรา 379 และเบี้ยปรับนี้ถา้ สู งเกินส่ วน ศาลก็มีอานาจที่จะลดลงให้เหลือเป็ นจานวนที่พอสมควรได้ ส่ วนที่ตกลง
กันไว้ในตอนท้ายของสัญญาข้อ 9 อีกว่า หากโจทก์ผูจ้ ะซื้อผิดนัดไม่ชาระเงินตามสัญญาอีกยอมชาระค่าปรับให้แก่จาเลยผูจ้ ะขาย
ต่างหากเป็ นเงินครั้งละ 10,000 บาท ก็เป็ นเบี้ยปรับเช่นกัน แต่ที่กาหนดไว้ในสัญญาให้เรี ยกได้อีกนั้นเป็ นการซ้ าซ้อน จึงไม่กาหนด
เบี้ยปรับให้แก่จาเลยอีก
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อย่างไรก็ดี เมื่อผูจ้ ะซื้ อผิดสัญญาและผูจ้ ะขายใช้สิทธิ เลิกสัญญากับริ บมัดจาและเงินดาวน์ไปทันทีแล้ว
ถ้าผูจ้ ะซื้อไม่โต้แย้งในส่วนของการริ บเงินดาวน์ไว้ กรณี อาจถือได้ว่าผูจ้ ะขายยอมใช้เงินตามข้อตกลงเบี้ยปรับแล้ว
สิ ทธิเรี ยกร้องที่จะให้ศาลลดก็เป็ นอันขาดไปตามมาตรา 383 วรรคหนึ่งตอนท้าย ผูจ้ ะซื้อจึงต้องโต้แย้งการใช้สิทธิ
ริ บเงินดาวน์ท้งั หมดของผูจ้ ะขายไว้
นอกจากนี้ในทางปฏิบตั ิ เมื่อผูจ้ ะซื้อได้ชาระมัดจาและเงินดาวน์ให้ผจู ้ ะขายไปแล้ว ผูจ้ ะขายย่อมไม่ยอม
คืนเงินดาวน์ให้แก่ผจู ้ ะซื้อโดยง่าย ทั้งอานาจของศาลในการสัง่ ลดมัดจาตามมาตรา 7 แห่ง พ.ร.บ.ว่าด้วยข้อสัญญา
ที่ไม่เป็ นธรรม พ.ศ. 2540 หรื อสั่งลดเบี้ยปรับตาม ป.พ.พ. มาตรา 383 วรรคหนึ่ง นั้นต้องใช้ผา่ นกระบวนการของ
ศาล เมื่อตกลงคืนเงินกันไม่ได้ผูจ้ ะซื้ อจึงต้องใช้สิทธิ นาข้อพิพาทดังกล่าวเข้าสู่ กระบวนการทางกฎหมายเพื่อให้
ศาลได้ใช้อานาจในการพิจารณาพิพากษาลดจานวนมัดจาหรื อเบี้ยปรับให้

บทสรุปและข้อเสนอแนะ
แม้ห ลัก ในการท าสั ญ ญาโดยทั่ว ไปเป็ นเรื่ อ งของความพึ ง พอใจของคู่ สัญ ญาตามหลักเสรี ภ าพใน
การแสดงเจตนา แต่ผจู ้ ะซื้ออสังหาริ มทรัพย์ผสู ้ ุ จริ ตนั้นเป็ นผูบ้ ริ โภคที่ควรได้รับการคุม้ ครองมิให้ผปู ้ ระกอบธุรกิจ
ใช้ความได้เปรี ยบก่อให้เกิดความไม่เป็ นธรรมแก่ผบู ้ ริ โภค ถึงแม้ว่ากฎหมายจะบัญญัติให้ศาลมีอานาจเข้าไปสั่งลด
จานวนเงิ นมัดจาและเบี้ ยปรับได้ แต่การใช้สิทธิ น้ ี ต้องผ่านกระบวนการยุติธรรมทางศาลซึ่ งมี ข้ นั ตอนยุ่งยาก
ใช้ระยะเวลานาน และต้องเสี ยค่าใช้จ่ายพอสมควร ดังนั้น จึ งควรเพิ่มบทบาทให้แก่ สานักงานคณะกรรมการ
คุม้ ครองผูบ้ ริ โภค (สคบ.) เข้ามาทาหน้าที่รับเรื่ องราวร้องทุกข์ ไกล่เกลี่ยเพื่อระงับข้อพิพาท โดยกาหนดบทบัญญัติ
ประเด็นในเรื่ องการริ บมัดจาและเงินดาวน์ของผูจ้ ะซื้ ออสังหาริ มทรัพย์เข้าไปอยู่ในกฎหมายคุม้ ครองผูบ้ ริ โภค
เพื่อให้ สคบ.มีอานาจที่จะวางกฎเกณฑ์การริ บมัดจาและเบี้ยปรับของผูป้ ระกอบกิจการขายอสังหาริ มทรัพย์โดย
กาหนดให้เป็ นธุรกิจที่มีการควบคุมสัญญา เนื่องจากปั จจุบนั กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการซื้ อขายอสังหาริ มทรัพย์
เช่น พ.ร.บ.การจัดสรรที่ดิน พ.ศ. 2543 หรื อ พ.ร.บ.อาคารชุด พ.ศ. 2522 หรื อแม้กระทัง่ พ.ร.บ.คุม้ ครองผูบ้ ริ โภค
พ.ศ. 2522 ก็มุ่งเน้นควบคุมสัญญาโดยคุม้ ครองผูบ้ ริ โภคด้วยการบังคับให้ผปู ้ ระกอบธุรกิจต้องทา การก่อสร้างให้
แล้วเสร็ จและส่ งมอบตามกาหนดเวลาที่ตกลงกันไว้เท่านั้น ไม่ได้มุ่งเน้นในเรื่ องของข้อตกลงเกี่ยวกับมัดจาหรื อ
เบี้ยปรับเมื่อมีการผิดสัญญาแต่อย่างใด ทั้งนี้เพื่อให้สิทธิ ของผูจ้ ะซื้ ออสังหาริ มทรัพย์ผสู ้ ุ จริ ตที่จะได้รับความเป็ น
ธรรมในการทาสัญญา (Right to Fairness for Contract) โดยไม่ถูกเอารัดเอาเปรี ยบจากผูป้ ระกอบธุรกิจได้รับความ
คุม้ ครองโดยสะดวก รวดเร็ ว และเป็ นธรรม
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ผู้ประกอบวิชาชีพทนายความกับบทบาทสาคัญในกระบวนการไกล่เกลีย่ ข้ อพิพาท
THE SIGNIFICANT ROLES OF THE ATTORNEYS IN THE MEDIATION
PROCESS
ช้ องนาง วิพุธานุพงษ์
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
E-mail: chongnang.wi@spu.ac.th
บทคัดย่อ
“ผูไ้ กล่เกลี่ย” ถือว่าเป็ นตัวกลางที่มีบทบาทสาคัญอย่างยิ่งในการระงับข้อพิพาทที่เกิ ดขึ้น ไม่ว่าจะเป็ น
การระงับ ข้อ พิ พ าทนอกศาล หรื อ การระงับ ข้อ พิ พ าทที่ เ ข้า สู่ ก ารพิ จารณาของศาลแล้ว โดยพระราชบัญญัติ
ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. 2562 มาตรา 3 กาหนดให้ผูท้ าหน้าที่เป็ นผูไ้ กล่เกลี่ยนั้นต้องได้รับการขึ้นทะเบียนและ
ได้รับการแต่งตั้งให้ทาหน้าที่ในการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทตามที่กฎหมายกาหนด นอกจากนี้ยงั กาหนดคุณสมบัติและ
ลัก ษณะต้อ งห้ า มของผู ้ไ กล่ เ กลี่ ย และการขึ้ น ทะเบี ย นเป็ นผูไ้ กล่ เ กลี่ ย โดยมี ว ตั ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ จัด ระเบี ย บ
การประกอบอาชีพผูไ้ กล่เกลี่ยและคุม้ ครองประโยชน์ของคู่กรณี และบุคคลอื่นที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับข้อพิพาท
ในส่ วนของผูป้ ระกอบวิชาชีพทนายความนั้น ถือได้วา่ เป็ นผูท้ ี่มีความรู ้ทางกฎหมายทั้งในแง่ทฤษฎีและ
ปฏิ บตั ิ นอกจากนี้ ยงั ได้รับใบอนุ ญาตในการประกอบวิชาชี พ รวมถึงยังต้องเข้าไปปฏิ บตั ิหน้าที่ และมีบทบาท
เกี่ ยวข้องโดยตรงในการพิทักษ์สิทธิ เ สรี ภาพและผลประโยชน์ ของคู่ พิพ าทแต่ล ะฝ่ าย ด้วยเหตุน้ ี จึ งถื อได้ว่า
ทนายความนั้นเป็ นผูท้ ี่มีบทบาทสาคัญอย่างยิง่ ในการสนับสนุนให้เกิดการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทระหว่างคู่กรณี และ
ยัง เป็ นผูท้ ี่ มี บทบาทส าคัญ อย่า งมากในการที่ จะช่ ว ยให้ก ารไกล่ เกลี่ ย ข้อ พิ พ าทนั้น สาเร็ จ และยุติ ล งได้ด้วยดี
ตามหลักการของการระงับข้อพิพาททางเลือกอันเป็ นที่ยอมรับ
บทความวิชาการนี้สารวจบทบาท เงื่อนไข และคุณสมบัติของผูท้ ี่สามารถทาหน้าที่เป็ นผูไ้ กล่เกลี่ยตามที่
กาหนดไว้ในพระราชบัญญัติไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. 2562 โดยศึกษาเปรี ยบเทียบกับบทบาทของทนายความใน
การเข้าไปมีส่วนสาคัญในการพิทกั ษ์สิทธิ เสรี ภาพและผลประโยชน์ของคู่ความ และเสนอแนะว่าในกระบวนการ
ระงับข้อพิพาททางเลือกด้วยกระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทนั้น ทนายความจะสามารถเข้าไปมีบทบาทสาคัญใน
การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทฐานะผูไ้ กล่เกลี่ยข้อพิพาทได้หรื อไม่เพียงไร
คาสาคัญ: ทนายความ, การระงับข้อพิพาททางเลือก, การไกล่เกลี่ย, พระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท 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. บทนา
การระงับข้อพิพาททางเลื อก (Alternative Dispute Resolution - ADR) เป็ นวิธีการในการหาทางออก
ให้กบั ข้อพิพาทหรื อข้อขัดแย้งโดยใช้กระบวนการอื่น นอกเหนื อไปจากกลไกการระงับข้อพิพาทโดยศาล เพื่อ
ส่ งเสริ มกลไกการระงับข้อพิพาททางศาลให้มีประสิ ทธิ ภาพยิ่งขึ้น กล่าวอี กนัยหนึ่ ง คือ กระบวนการระงับข้อ
พิพาททางเลือกเป็ นกระบวนการ ที่ ได้รับการออกแบบมาเพื่อช่วยเหลือคู่กรณี ฝ่ายต่าง ๆ ในการยุติ แก้ไข หรื อ
หาทางออกให้กบั ข้อพิพาทโดยอาจไม่จาเป็ นต้องเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมอย่างเป็ นทางการ
ประวัติศาสตร์ การระงับข้อพิพาททางเลือกสามารถย้อนไปได้ถึงสมัยอียิปต์โบราณ ตั้งแต่ 800 ปี ก่อน
คริ สตกาล จนถึงสมัยสงครามโลกครั้งที่ 1 กระทัง่ มีการก่อตั้งหลักกฎหมายอนุ ญาโตตุลาการพาณิ ชย์ระหว่าง
ป ร ะ เ ท ศ ( UNCITRAL Model Law on International Commercial Arbitration) ที่ ไ ด้ รั บ ก า ร รั บ ร อ ง โ ด ย
คณะกรรมาธิ ก ารกฎหมายการค้า ระหว่า งประเทศแห่ ง สหประชาชาติ (The United Nations Commission on
International Trade Law) เมื่อ 21 มิถุนายน 1985 (พ.ศ. 2528) และพัฒนาเรื่ อยมาจนถึงปั จจุบนั
การไกล่ เ กลี่ ย ข้อ พิ พ าท (Mediation) เป็ นกระบวนการระงับข้อพิ พ าททางเลื อ กที่ นาไปใช้ใ นหลาย
ประเทศ ในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งของไทยบัญญัติอนุ ญาตให้ใช้กระบวนการระงับข้อพิพาท
ทางเลื อกด้วยการไกล่เกลี่ ย โดยให้อานาจผูพ้ ิพากษาในคดี แพ่งสามารถสั่งให้คู่กรณี มาขึ้ นศาลเพื่อไกล่เกลี่ ย
ข้อพิพาทหากศาลเห็นว่าคดีมีแนวโน้มที่คู่พิพาทจะสามารถตกลงกันเองได้ และศาลอาจดาเนิ นกระบวนการไกล่
เกลี่ยดังกล่าวนี้ ในขั้นตอนใดของการพิจารณาคดีก็ได้ และหากคู่พิพาทสามารถตกลงกันได้ ก็สามารถขอให้ศาล
พิพากษาตามยอมตามเงื่อนไขที่ท้ งั สองฝ่ ายตกลงกัน
ในอดี ต ประเทศไทยยัง ไม่ มี ก ารก าหนดหลัก เกณฑ์ ที่ ชั ด เจนเกี่ ย วกั บ กระบวนการไกล่ เ กลี่ ย
โดยกระบวนการไกล่เกลี่ ยข้อพิพาทซึ่ งดาเนิ นการตามที่ บญ
ั ญัติไว้ในประมวลกฎหมายวิธิพิจารณาความแพ่ง
ข้างต้น ศาลจะมีบทบาทหลักในการกาหนดกฎกติกาโดยรวมของกระบวนการไกล่เกลี่ย รวมถึงมีคาสั่งตามที่
เห็นสมควร อย่างไรก็ตาม ในปี พ.ศ. 2542 ได้มีการแก้ไขประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง โดยให้อานาจ
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ศาลในการจัดประชุมร่ วมกับคู่พิพาททั้งสองฝ่ าย และศาลอาจอนุ ญาตให้ทนายความของแต่ละฝ่ ายเข้าร่ วมใน
การไกล่เกลี่ยได้ นอกจากนี้ศาลยังสามารถแต่งตั้งตัวกลางเข้ามาช่วยในการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทได้อีกด้วย
ปั จจุบนั ได้มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. 2562 (มีผลบังคับใช้วนั ที่ 19
พฤศจิกายน 2562) และพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ 32) (มีผล
บังคับใช้วนั ที่ 8 พฤศจิกายน 2563) โดยให้เพิ่มความในมาตรา 20 ตรี ของประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
ซึ่ งจะช่วยให้คู่พิพาทสามารถตกลงระงับข้อพิพาทระหว่างกันได้โดยไม่จาเป็ นต้องอาศัยการพิจารณาและวินิจฉัย
โดยศาล นอกจากนี้ ข้อตกลงที่เกิดจากความยินยอมระหว่างคู่พิพาทก็มีผลบังคับตามกฎหมาย การบัญญัติกฎหมาย
ทั้งสองฉบับนี้ ส่ งผลให้เกิ ด “ผูไ้ กล่เกลี่ ย” หรื อบุ คคลที่ เป็ นกลางคนอื่ น ๆ นอกเหนื อไปจากผูไ้ กล่เกลี่ ยหรื อ
ผูป้ ระนี ประนอมตามที่ ศาลแต่งตั้งขึ้ น ซึ่ งสามารถเข้ามามี บทบาทในการระงับข้อพิพาทได้อย่างถูกต้อ งตาม
กฎหมาย ยิ่งไปกว่านั้น “ผูไ้ กล่เกลี่ ย” เหล่านี้ กฎหมายไม่ได้กาหนดว่าจะต้องมี คุณสมบัติเป็ นผูม้ ี ความรู ้ ทาง
กฎหมาย ต้องจบนิ ติศาสตรบัณฑิ ต หรื อต้องประกอบวิชาชี พเป็ นทนายความแต่อย่างใด โดยพระราชบัญญัติ
การไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. 2562 และระเบียบกรมคุม้ ครองสิ ทธิ และเสรี ภาพว่าด้วยการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทของ
ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน พ.ศ. 2562 กาหนดคุณสมบัติไว้แต่เพียงว่า ผูไ้ กล่เกลี่ยตามพระราชบัญญัติน้ ี
จะต้องเป็ น “บุคคลซึ่ งได้ รับการขึน้ ทะเบียนและได้ รับการแต่ งตั้งให้ ทาหน้ าที่ในการไกล่ เกลีย่ ข้ อพิพาท” เท่านั้น
ในกระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทนั้น ผูป้ ระกอบวิชาชีพ “ทนายความ” มีบทบาทสาคัญในการช่วยเหลือ
คู่พิพาทให้ตกลงกันได้โดยสันติวิธี ไม่ว่าจะเป็ นการไกล่เกลี่ ยข้อพิพาทก่ อนฟ้ อง หรื อการไกล่เกลี่ ยข้อพิพาท
ภายหลังจากที่ศาลได้รับคาฟ้องไว้พิจารณาแล้ว
บทความวิชาการนี้ จึงมีเป้ าหมายในการศึ กษาวิเคราะห์และเสนอแนะบทบาทของทนายความในฐานะ
ผูท้ ี่ มีความรู ้ ทางกฎหมาย และเป็ นผูท้ ี่ มีส่วนสาคัญยิ่งในการสนับสนุ นให้เกิ ดการไกล่เกลี่ ยข้อพิพาทระหว่าง
คู่พิพาทตั้งแต่เริ่ มต้น รวมถึงในระหว่างทางที่ของการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท เพื่อให้การเจรจาไกล่เกลี่ยข้อพิพาทนั้นมี
ความเป็ นกลางและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อคู่พิพาททุกฝ่ าย

2. วัตถุประสงค์
(1) ศึ ก ษาหลัก เกณฑ์ แ ละคุ ณ สมบั ติ ข องผู ้ที่ ส ามารถได้รั บ แต่ ง ตั้ง ให้ เ ป็ นผู ้ไ กล่ เ กลี่ ย ข้อ พิ พ าท
ตามพระราชบัญ ญัติ ก ารไกล่ เ กลี่ ย ข้อ พิ พ าท พ.ศ. 2562 และระเบี ย บกรมคุ ้ม ครองสิ ท ธิ แ ละเสรี ภ าพว่ า ด้ว ย
การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทของศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน พ.ศ. 2562
(2) วิเคราะห์สถานะและบทบาทขององค์กรวิชาชีพ ตลอดจนบุคลากรผูป้ ระกอบวิชาชีพทนายความใน
ฐานะเป็ นผูท้ ี่มีความรู ้ทางกฎหมาย และมีส่วนสาคัญในการสนับสนุนกระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท
(3) เสนอแนะแนวทางในการปฏิบตั ิหน้าที่ของทนายความในกระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท เพื่อให้
การดาเนินกระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทนั้นมีความเป็ นกลางและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อคู่พิพาททุกฝ่ าย

3. คุณสมบัติของ “ผู้ไกล่ เกลีย่ ” ตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลีย่ ข้ อพิพาท พ.ศ. 2562
เบื้ อ งต้น มาตรา 3 แห่ ง พระราชบัญ ญัติ ก ารไกล่ เ กลี่ ย ข้อ พิ พ าท พ.ศ. 2562 ก าหนดว่า “ผู้ ไ กล่ เ กลี่ย
หมายความว่ า บุ ค คลซึ่ งได้ รับการขึ ้นทะเบี ยนและได้ รับการแต่ งตั้ง ให้ ทาหน้ าที่ ในการไกล่ เกลี่ยข้ อพิ พาท ”
โดยบุคคลที่ประสงค์จะขึ้นทะเบียนเป็ นผูไ้ กล่เกลี่ยข้อพิพาทนั้น จะต้องยื่นคาขอต่อนายทะเบียนตามที่บญั ญัติไว้
ในมาตรา 9 ทั้งนี้ กฎหมายยังกาหนดต่อไปอีกว่า “นายทะเบียน” ในที่น้ ีหมายความถึงหัวหน้าหน่วยงานของรัฐซึ่ ง
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ดาเนิ นการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท อันประกอบด้วย ราชการส่ วนกลาง ราชการส่ วนภูมิภาค สานักงานศาลยุติธรรม
สานักงานอัยการสู งสุ ด หรื อหน่วยงานอื่นของรัฐตามที่รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงยุติธรรมกาหนดในกฎกระทรวง
ซึ่งเข้ามาดาเนินการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ตามที่บญั ญัติไว้ในมาตรา 3 แห่งพระราชบัญญัติดงั กล่าว
นอกจากนี้ เมื่อพิจารณามาตรา 10 แห่ งพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. 2562 ได้กาหนด
คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผูข้ ้ ึนทะเบี ยนเป็ นผูไ้ กล่เกลี่ยไว้ดว้ ย กล่าวคือ ต้อง “ผ่ านการอบรมการไกล่
เกลี่ ย ข้ อ พิ พ าทตามหลั กสู ต รที่ ค ณะกรรมการพั ฒ นาการบริ หารงานยุติ ธ รรมแห่ งชาติ ต ามกฎหมายว่ าด้ วย
การพัฒนาการบริ หารงานยุติธรรมแห่ งชาติรับรอง” และ “เป็ นผู้มปี ระสบการณ์ ในด้ านต่ าง ๆ อันจะเป็ นประโยชน์
แก่ การไกล่ เกลี่ยข้ อพิพาท” และยังต้องมีคุณสมบัติอื่น ๆ โดยมาตรา 19 กาหนดว่าผูไ้ กล่เกลี่ยที่ได้รับการขึ้นทะเบี ยน
แล้ว จะได้รับค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายอื่นที่จาเป็ น ตามระเบียบที่รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงยุติธรรมกาหนด
ด้วยเหตุน้ ี จากหลักเกณฑ์ดงั กล่าวข้างต้นจึงอาจกล่าวได้ว่า ตามบทบัญญัติมาตรา 3 และมาตรา 9 และ
มาตรา 10 แห่ งพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ ยข้อพิพาท พ.ศ. 2562 สภาทนายความฯ จึ งไม่ถือว่ามี สถานะเป็ น
หน่ วยงานของรั ฐซึ่ งจะสามารถเป็ นนายทะเบี ยนหรื อ มี อานาจหน้าที่ ในการดาเนิ นการไกล่เกลี่ ยข้อพิพาทได้
รวมถึ ง กฎหมายฉบับนี้ ยงั ไม่ได้กาหนดอนุ ญาตให้ผูป้ ระกอบวิชาชี พทนายความทั่วไปที่ ไม่ได้ผ่านการอบรม
การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทตามหลักสู ตรที่คณะกรรมการพัฒนาการบริ หารงานยุติธรรมแห่งชาติตามกฎหมายว่าด้วย
การพัฒนาการบริ หารงานยุติธรรมแห่งชาติรับรอง จะสามารถขึ้นทะเบียนเป็ นผูไ้ กล่เกลี่ยได้โดยตรงด้วย
อย่า งไรก็ ต าม เมื่ อ พิ จ ารณาสถานะตามกฎหมายของสภาทนายความฯซึ่ งมี สถานะเป็ นนิ ติ บุ ค คล
ตลอดจนวัตถุประสงค์ และอานาจหน้าที่ตามที่ได้รับการจัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติทนายความ พ.ศ. 2528 แล้ว
ย่อมถือได้ว่าสภาทนายความฯมีสถานะเป็ นองค์กรสภาวิชาชี พ ซึ่ งเป็ นผูท้ ี่มีบทบาทสาคัญในฐานะกลไกหลักที่
สามารถให้การสนับสนุ นและช่วยเหลือให้เกิ ดการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ตลอดจนมีส่วนร่ วมในกระบวนการไกล่
เกลี่ยข้อพิพาท เพื่อสนับสนุนให้เกิดกระบวนการระงับข้อพิพาททางเลือกอย่างสันติวธิ ีให้กบั ประชาชนได้
นอกจากนี้ เมื่ อพิจารณาหลักเกณฑ์ วิธีการ แนวปฏิ บัติ ในการจัดตั้งและขึ้ นทะเบี ยนศูนย์ไกล่เกลี่ย
ข้อพิพาทภาคประชาชน ตามที่ กาหนดไว้ขอ้ 4 ของระเบียบกรมคุม้ ครองสิ ทธิ และเสรี ภาพว่าด้วยการไกล่เกลี่ย
ข้อพิพาทของศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน พ.ศ. 2562 ซึ่งออกโดยอาศัยอานาจตามความในมาตรา 9 และ
มาตรา 68 แห่ งพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. 2562 ก็ไม่ได้กาหนดให้ผปู ้ ระกอบวิชาชีพทนายความ
ที่ไม่ได้ผา่ นการอบรมการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทตามหลักสูตรที่คณะกรรมการพัฒนาการบริ หารงานยุติธรรมแห่งชาติ
ตามกฎหมายว่าด้วยการพัฒนาการบริ หารงานยุติธรรมแห่งชาติรับรอง สามารถขึ้นทะเบียนเป็ นผูไ้ กล่เกลี่ยได้
อย่างไรก็ตาม ตามระเบียบกรมคุม้ ครองสิ ทธิ และเสรี ภาพว่าด้วยการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทของศูนย์ไกล่เกลี่ ย
ข้อพิพาทภาคประชาชน พ.ศ. 2562 ข้อ 48 ได้ระบุถึงบทบาทของทนายความในกระบวนการไกล่เกลี่ยไว้ด้วยว่า
ทนายความสามารถเข้ามาเป็ นที่ปรึ กษาของคู่กรณี ในการเข้าร่ วมการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทได้ ด้วยเหตุน้ ี ในฐานะ
ผูป้ ระกอบวิชาชี พทางกฎหมาย ทนายความจึ งสามารถเมีบทบาทสนับสนุ นให้เกิ ดการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท และ
เข้าไปมีส่วนร่ วมในกระบวนการไกล่เกลี่ย เพื่อให้การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทนั้นเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนได้

4. ผู้ประกอบวิชาชี พทนายความกับบทบาทสาคัญในกระบวนการไกล่เกลีย่ ข้ อพิพาท
4.1 ทนายความกับการไกล่ เกลีย่ ข้ อพิพาท
สื บเนื่ องจากการที่สภาทนายความฯไม่ถือว่ามีสถานะเป็ นหน่วยงานของรัฐ ซึ่ งจะสามารถมีดาเนิ นการ
ไกล่เกลี่ ยข้อพิพาทได้ตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ ยข้อพิพาท พ.ศ. 2562 ด้วยเหตุน้ ี เพื่อสนับสนุ นให้เกิ ด
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กระบวนการไกล่ เ กลี่ ย ข้อ พิ พ าท สภาทนายความฯจึ ง อาจจัด ตั้ง ศู น ย์ไ กล่ เ กลี่ ย ข้อ พิ พ าทภาคประชาชนขึ้ น
ตามหลักเกณฑ์ในหมวด 3 ของระเบียบกรมคุม้ ครองสิ ทธิและเสรี ภาพว่าด้วยการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทของศูนย์ไกล่เกลี่ย
ข้อ พิ พ าทภาคประชาชน พ.ศ. 2562 และด าเนิ น การให้สมาชิ กซึ่ งเป็ นผูป้ ระกอบวิชาชี พ ทนายความเข้าร่ วม
การอบรมไกล่เกลี่ยข้อพิพาทตามหลักสูตรที่คณะกรรมการพัฒนาการบริ หารงานยุติธรรมแห่งชาติรับรอง และเมื่อ
ได้ผ่านการอบรมและทดสอบแล้ว สมาชิกจึงจะสามารถขึ้นทะเบียนเป็ นผูใ้ กล่เกลี่ย เพื่อทาหน้าที่เป็ นผูใ้ กล่เกลี่ย
ภาครัฐและภาคประชาชนตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. 2562 ได้
จากการศึกษาค้นคว้าพบว่า สภาทนายความฯได้มีการจัดโครงการอบรมหลักสู ตรการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท
ตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ ยข้อพิพาท พ.ศ. 2562 มาเป็ นระยะ โดยล่าสุ ดสานักระงับข้อพิพาททางเลือก
สภาทนายความฯได้จดั โครงการฝึ กอบรมในรุ่ นที่ 5 และรุ่ นที่ 6 ไปเมื่ อเดื อนมิถุนายน พ.ศ 2564 โดยกาหนด
คุณสมบัติผูเ้ ข้าร่ วมอบรมที่ สาคัญคือต้อง “เป็ นผู้ที่มีความประสงค์ จะขึ น้ ทะเบียนเป็ นผู้ไกล่ เกลี่ย ” นอกจากนี้
ยังต้อง “เป็ นผู้ได้ รับใบอนุญาตให้ ประกอบวิชาชีพทนายความ และไม่ อยู่ระหว่ างถูกลงโทษฐานประพฤติมรรยาท
ทนายความ ตามมาตรา 52(2) แห่ งพระราชบัญญัติทนายความ พ.ศ.2528 หรื ออยู่ระหว่ างสอบสวนในคดีประพฤติ
ผิ ดมรรยาททนายความ และไม่ เคยถูกลบชื่ อออกจากทะเบียนทนายความ เพราะเหตุประพฤติผิดมรรยาททนาย
ความ” รวมถึงยังได้กาหนดเกณฑ์คุณสมบัติอื่น ๆ โดยทนายความที่ผา่ นการอบรมและทดสอบแล้ว
จะ
สามารถขึ้นทะเบียนเป็ นผูไ้ กล่เกลี่ยกับกรมคุม้ ครองสิ ทธิและเสรี ภาพ กระทรวงยุติธรรมได้
ดังนี้ จึงเห็นได้วา่ สภาทนายความฯในฐานะองค์กรวิชาชีพ ได้เล็งเห็นถึงความสาคัญของกระบวนการ
ระงับข้อพิพาททางเลือกด้วยการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท และพร้อมให้ความร่ วมมือและให้การสนับสนุนแก่ภาครัฐใน
การจัดหาบุคลากรที่มีคุณภาพและเป็ นผูป้ ฏิบตั ิตามมาตรฐานทางจริ ยธรรมทางวิชาชีพ เพื่ออานวยความสะดวกใน
การระงับข้อพิพาทอย่างสันติวิธีให้แก่ประชาชน ให้สามารถเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมที่สะดวก รวดเร็ ว และ
เป็ นธรรม โดยไม่จาเป็ นต้องอาศัยกระบวนการพิจารณาของศาล และยังช่วยลดค่าใช้จ่ายได้อีกด้วย
ในส่วนบทบาทเบื้องต้นของผูป้ ระกอบวิชาชีพทนายความที่ได้รับอนุญาต นอกจากการให้คาปรึ กษาทาง
กฎหมายแก่ลูกความแล้ว ทนายความยังมีบทบาทสาคัญในทุกคดีที่เข้าสู่ ช้ นั พิจารณาของศาล โดยก่อนที่โจทก์จะ
ยื่นคาฟ้ องต่อศาลไม่ว่าจะในคดี แพ่งหรื อคดี อาญา ทนายความจะเป็ นผูใ้ ห้คาแนะนาทางกฎหมาย และให้ความ
ช่วยเหลือแก่คู่พิพาทในการจัดเตรี ยมเอกสารและพยานหลักฐาน ตลอดจนวางแผนขั้นตอนต่าง ๆ ในการดาเนินคดี
รวมถึงเป็ นผูแ้ ทนยื่นเอกสารต่าง ๆ แทนตัวความไม่ว่าจะเป็ นฝ่ ายโจทก์หรื อจาเลย จากนั้นเมื่อศาลได้ไต่สวน
มูลฟ้องและประทับฟ้องแล้ว ทนายความจะเข้าไปมีบทบาทสาคัญอย่างยิ่งในการเข้าไปมีส่วนร่ วมในการดาเนิ น
กระบวนพิจารณาเพื่อยุติขอ้ พิพาท ตลอดจนการแสวงหาความเป็ นธรรมอย่างดีที่สุดให้กบั คู่พิพาททั้งสองฝ่ าย
ในส่ วนของกระบวนการไกล่เกลี่ ยข้อพิพาทที่ ดาเนิ นการอยู่ในปั จจุ บันนั้น ก็สอดคล้องกับบทบาท
การปฏิ บตั ิหน้าที่ของทนายความด้วยเช่นกัน กล่าวคือ โดยทัว่ ไปการระงับข้อพิพาทด้วยกระบวนการไกล่เกลี่ย
ข้อพิพาทจะแบ่งออกเป็ นสองลักษณะ โดยช่วงแรกจะเป็ นกระบวนการไกล่ เกลีย่ ข้ อพิพาทก่ อนฟ้อง ตามที่บญั ญัติ
ไว้ใ นพระราชบัญ ญัติ ก ารไกล่ เ กลี่ ย ข้อ พิ พ าท พ.ศ. 2562 ซึ่ งมี ว ตั ถุ ป ระสงค์เ พื่ อ ลดปริ มาณคดี ที่ ข้ ึ น สู่ ศ าล
โดยหน่วยงานของรัฐ พนักงานสอบสวน และศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน รวมถึงผูไ้ กล่เกลี่ยที่ ได้ข้ ึน
ทะเบี ยนไว้กบั หน่ วยงานที่ มีอานาจตามพระราชบัญญัติน้ ี สามารถเข้าดาเนิ นการไกล่เกลี่ยข้อพิพาททางแพ่งที่
มีทุนทรัพย์ไม่เกินห้าล้านบาท ข้อพิพาททางอาญาความผิดอันยอมความได้ ความผิดลหุ โทษอันเป็ นความผิดต่อ
ส่ วนตัว และความผิดที่มีโทษอัตราสู งไม่เกิ นสามปี โดยที่การระงับข้อพิพาทโดยหน่ วยงานของรัฐที่ดาเนิ นการ
ตามพระราชบัญญัติน้ ี จะมีสภาพบังคับได้ตามกฎหมาย ทั้งนี้ การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทตามที่บญ
ั ญัติไว้ใน มาตรา 3
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แห่ งพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. 2562 นี้ จะไม่รวมถึงการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทที่ดาเนิ นการในชั้นศาล
และในชั้นการบังคับคดีดว้ ย
นอกจากนี้ ปั จ จุ บันยัง ได้มี ก ารแก้ไขเพิ่ม เติ ม ประมวลกฎหมายวิธิ พิจารณาความแพ่งมาตรา 20 ตรี
ตามพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ 32) พ.ศ. 2563 ให้ศาลมีอานาจ
ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทก่อนมีการยื่นฟ้องคดีได้ โดยคู่ความอาจยื่นคาร้องต่อศาลที่มีเขตอานาจ เพื่อขอให้ศาลแต่งตั้ง
ผูป้ ระนีประนอมทาหน้าที่ไกล่เกลี่ยให้คู่กรณี ที่เกี่ยวข้องได้ประนีประนอมยอมความกันในข้อที่พิพาทได้
กระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทช่ วงที่ สอง ได้แก่ กระบวนการไกล่ เกลี่ยข้ อพิ พาทระหว่ างฟ้ องหรื อ
การไกล่ เ กลี่ย ข้ อพิ พ าทในศาล เป็ นการไกล่ เกลี่ ยข้อพิ พ าทในคดี ซ่ ึ งอยู่ร ะหว่า งการพิจารณาของศาล นับแต่
ศาลประทับรับฟ้ องจนถึงก่อนมีคาพิพากษาถึงที่ สุด ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 20 ทวิ
โดยผูไ้ กล่เกลี่ยจะช่วยให้คู่ความสามารถพูดคุย เจรจาต่อรอง กระทัง่ สามารถบรรลุถึงข้อตกลงบางอย่างร่ วมกัน
เพื่อให้เกิดการประนี ประนอมยอมความอันเกิดจากความสมัครใจของทั้งสองฝ่ าย โดยผูไ้ กล่เกลี่ยไม่มีอานาจใน
การแทรกแซงหรื อกาหนดข้อตกลงใด ๆ ให้กบั คู่พิพาท และเมื่อคู่พิพาทบรรลุขอ้ ตกลงร่ วมกันแล้ว อาจนามาสู่
การถอนฟ้อง ถอนคาร้องทุกข์ หรื อขอให้ศาลมีคาพิพากษาตามยอม ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
มาตรา 138 ซึ่งการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในศาลนี้สามารถทาได้สองช่วงเช่นกัน กล่าวคือ ช่วงแรกโจทก์สามารถแสดง
ความประสงค์ต่อศาลขอให้มีการไกล่เกลี่ ยก่อนถึ งวันนัดพิจารณา หรื อจาเลยอาจแจ้งความประสงค์ขอไกล่เกลี่ ย
หลัง จากตนได้รั บ สาเนาค าฟ้ อ ง หรื อ ช่ ว งที่ ส องคู่ ค วามอาจขอให้ศ าลไกล่ เ กลี่ ย ในระยะเวลาใด ๆ ระหว่า ง
การพิจารณาคดีก็ได้
ในส่ วนของบุคคลที่ จะสามารถทาหน้าที่ เป็ น “ผูไ้ กล่เกลี่ย” หรื อบางครั้งเรี ยกว่า “ผูป้ ระนี ประนอม”
ในการไกล่ เกลี่ ย ข้อพิ พ าทในศาล ตามข้อ ก าหนดของประธานศาลฎี ก าว่า ด้ว ยการไกล่เ กลี่ ย พ.ศ. 2554 และ
ข้อกาหนดของประธานศาลฎีกาว่าด้วยการไกล่เกลี่ย (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560 กาหนดว่า ผูป้ ระนีประนอมที่ทาหน้าที่
เป็ นผูด้ าเนิ นการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในศาลอาจเป็ นผูพ้ ิพากษา เจ้าหน้าที่ศาล หรื อบุคคลภายนอกที่ได้รับการขึ้น
ทะเบี ยนเป็ นผูป้ ระนี ประนอมประจาศาลก็ได้ โดยมีคุณสมบัติที่สาคัญคือต้องเป็ นผูท้ ี่ ผ่านการอบรมหลัก สู ตร
เทคนิ คหรื อวิธีการไกล่เกลี่ยตามที่ สานักงานศาลยุติธรรมจัดหรื อรับรอง นอกจากนี้ ในการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท
คู่ ก รณี อ าจน าบุ คคลที่ ตนไว้ว างใจหรื อ ทนายความเข้า ร่ ว มด้ว ยก็ ไ ด้ แต่ เ งื่ อ นไขส าคัญคื อ คู่ความทั้งสองฝ่ าย
ตลอดจนทนายความ หรื อบุคคลที่คู่ความไว้วางใจให้เข้าร่ วมการไกล่เกลี่ยต้องรับทราบร่ วมกันว่า ข้อเท็จจริ งใด ๆ
ที่ปรากฎขึ้นในชั้นไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ไม่วา่ จะเป็ นคู่ความหรื อทนายความฝ่ ายใดฝ่ ายหนึ่งก็จะไม่สามารถนาไปใช้
หรื ออ้างอิงในการพิจารณาในชั้นศาลได้
4.2 กลยุทธ์ สาคัญในการเจรจาไกล่ เกลีย่ ข้ อพิพาท
จากการเข้าร่ วมการอบรมหลักสู ตรการระงับข้อพิพาทด้วยวิธีการไกล่เกลี่ย ซึ่ งจัดขึ้นโดยสานักงานศาล
ยุติ ธ รรม พบว่า การท าหน้า ที่ ผูไ้ กล่ เกลี่ ยนั้นตั้งอยู่บนหลัก การส าคัญ 3 ประการ ได้แ ก่ 1) Best Alternative to
Negotiated Agreement (BATNA) แ ล ะ Worst Alternative To Negotiated Agreement (WATNA) ก ล่ า ว คื อ
ผูไ้ กล่เกลี่ยจะทาหน้าที่ในการช่วยเหลือคู่พิพาทในการแสวงหาทางออกที่ดีที่สุด หรื อชี้ให้เห็นทางออกที่ไม่ควร
เกิดขึ้นที่สุดสาหรับทั้งสองฝ่ าย ซึ่ งอาจเกิดขึ้นได้ในระหว่างการเจรจาไกล่เกลี่ย 2) A zone of possible agreement
(ZOPA) หมายถึง การแสวงหาทางออกที่เป็ นไปได้สาหรับทุกฝ่ าย และ 3) Overcoming the Not-In-My-Backyard
(NIMBY) ซึ่ งได้แก่ การพยายามก้าวข้ามสิ่ งที่ เป็ นอุปสรรคต่อการเจรจา โดยผูป้ ระนี ประนอมหรื อผูไ้ กล่เกลี่ ย
ที่ ศาลแต่งตั้งจะปรับใช้ท้ งั 3 หลักการดังกล่าวข้างต้นเพื่อให้การเจรจาไกล่เกลี่ยบรรลุวตั ถุประสงค์โดยสันติวิธี
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ทั้งวางตัวเป็ นกลางไม่เอนเอี ยงเข้าข้างคู่พิพาทฝ่ ายหนึ่ งฝ่ ายใด ตลอดจนพยายามช่ วยเหลื อคู่พิพาททุ กฝ่ ายใน
การแสวงหาทางออกที่ดีที่สุด รวมถึงหลีกเลี่ยงหนทางที่พาไปสู่ ความขัดแย้งที่เพิ่มขึ้น และเมื่อพบทางตันผูไ้ กล่เกลี่ย
อาจเสนอทางออกใหม่ ๆ ที่ สร้ างสรรค์ซ่ ึ งเป็ นการเปิ ดทางที่ เป็ นไปได้สาหรับทุกฝ่ าย รวมถึ งการพยายามลด
ความขัดแย้งด้วยการหลีกเลี่ยง ท่าทีหรื อข้อเสนอที่อาจเป็ นอุปสรรคต่อการเจรจา
1) Best Alternative to Negotiated Agreement (BATNA) และ Worst Alternative to Negotiated
Agreement (WATNA)
ในกรณี ที่การเจรจานั้นล้มเหลวหรื อไม่เป็ นผลสาเร็ จ ผูไ้ กล่เกลี่ ยสามารถใช้กลยุทธ BATNA WATNA เป็ นตัวช่วยในการค้นหาจุดยืนที่ดีที่สุดหรื อแย่ที่สุดของคู่พิพาทแต่ละฝ่ าย เพื่อใช้เป็ นเครื่ องมือช่วยใน
การเจรจาต่อรองได้ กล่าวคือ ในระหว่างการเจรจาไกล่เกลี่ยนั้น ผูไ้ กล่เกลี่ยจะต้องสังเกต จดบันทึก และเก็บข้อมูล
ที่ได้จากคู่พิพาทแต่ละฝ่ าย เพื่อนามาใช้เป็ นเงื่อนไขหรื อข้อเสนอแนะสาหรับกรณี ที่การเจรจาไกล่เกลี่ยอาจเดิ น
มาถึงจุดที่ แต่ละฝ่ ายอาจไม่สามารถตกลงกันได้ โดยผูไ้ กล่เกลี่ยต้องใช้ความสามารถในค้นหาว่าในระหว่างข้อ
พิพาทที่ เกิ ดขึ้นนั้น หากการเจรจาไกล่เกลี่ยล้มเหลว คู่พิพาทแต่ละฝ่ ายจะได้รับผลประโยชน์สูงสุ ดหรื อสู ญเสี ย
ผลประโยชน์ ม ากที่ สุด ในเรื่ อ งใดบ้าง เพื่ อ จะสามารถน าการได้ห รื อ เสี ย ผลประโยชน์ สู ง สุ ด นั้น มาช่ ว ยใน
การประเมินว่ามีคู่พิพาทฝ่ ายใดกาลังได้เปรี ยบหรื อเสี ยเปรี ยบในการเจรจา รวมถึงช่วยยื่นข้อเสนอหรื อแสวงหา
ทางออกที่เป็ นไปได้ และให้คู่พิพาททุกฝ่ ายได้ร่วมกันพิจารณาว่าท้ายที่สุดแล้วการไกล่เกลี่ยนั้นควรจะดาเนิ นการ
ต่อไปหรื อไม่อย่างไร
ตัว อย่า งการพิ จ ารณาใช้กลยุทธ BATNA เช่ น นาย A เจรจาเพื่ อ ซื้ อสิ น ค้าชนิ ด หนึ่ ง จากนาย B
โดยนาย B เสนอขายสิ น ค้า ชนิ ด นั้น ให้ กับ นาย A ในราคา 100,000 บาท ต่ อ มานาย A ออกส ารวจตลาด
และพบว่ามีสินค้าชนิ ดเดี ยวกันจาหน่ ายในราคา 60,000 บาท ดังนี้ หากสมมติว่าการเจรจาระหว่างนาย A และ
นาย B ไม่เป็ นผลสาเร็ จ BATNA ของนาย A จึ งอยู่ที่ ราคา 60,000 บาท ด้วยเหตุน้ ี หากนาย B ไม่เสนอราคาที่
ต่ากว่า 60,000 บาท นาย A ย่อมจะพิจารณาทางเลือกที่ดีที่สุดของตนเอง
ในกรณี น้ ี หากนาย B รู ้วา่ ตนสามารถขายสิ นค้าชนิดเดียวกันนี้ให้กบั คนอื่นได้ในราคา 80,000 บาท
ดังนั้น หากการเจรจาระหว่างนาย A และนาย B ไม่เป็ นผลสาเร็ จ BATNA ของนาย B จะอยู่ที่ราคา 80,000 บาท
ซึ่ งเมื่อพิจารณาแล้วในสถานการณ์เช่นนี้ การเจรจาระหว่างนาย A และนาย B ก็จะไม่สามารถบรรลุขอ้ ตกลงได้
เนื่ องจากนาย B ย่อมประสงค์ที่จะขายสิ นค้าในราคาขั้นต่ าที่ 80,000 บาท ในขณะที่ นาย A ย่อมประสงค์จะซื้ อ
สิ นค้าในราคาสูงสุดที่ 60,000 บาทเท่านั้น
ในทางกลับกัน หากนาย A ประสงค์จะซื้ อสิ นค้าในราคาไม่สูงไปกว่า 80,000 บาท และนาย B
ก็ประสงค์จะขายสิ นค้าในราคาไม่ต่ าไปกว่า 60,000 บาท ดังนี้ ในสถานการณ์เช่นนี้ ก็มีโอกาสที่ ท้ งั สองฝ่ ายจะ
ตกลงกันได้ ดังภาพที่ปรากฏด้านล่าง
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ภาพที่ 1: BATNA และ ZOPA ของนาย A และนาย B
2) A zone of possible agreement (ZOPA)
ภายหลังจากที่ ผูไ้ กล่เกลี่ยได้พิจารณากลยุทธ BATNA-WATNA แล้ว กลยุทธต่อไปที่ ผูไ้ กล่เกลี่ย
จะต้อ งคานึ ง ถึ ง คื อ ZOPA ซึ่ ง หมายถึ ง แนวโน้ม ข้อเสนอที่ คู่พิ พาทแต่ ละฝ่ ายน่ า จะสามารถตกลงกันได้ด้วย
ความพึงพอใจและอย่างสันติวิธี กล่าวอีกนัยหนึ่ ง ZOPA หมายถึงพื้นที่ในการเจรจาต่อรองที่คู่พิพาทแต่ละฝ่ ายมี
โอกาสสู งที่จะยินยอมผ่อนผันให้แก่กนั และกัน ไม่วา่ จะการยินยอมนั้นอาจเกิดขึ้นด้วยเหตุผลด้านความสัมพันธ์
หรื อเหตุผลด้านอื่น ๆ โดยการยินยอมผ่อนผันนี้ จะเกิดขึ้นด้วยความพึงพอใจด้วยกันของทุกฝ่ าย และไม่มีฝ่ายใด
รู ้สึกว่าตนเองกาลังถูกล่อลวง ถูกเอาเปรี ยบ หรื อถูกข่มขู่บงั คับให้ตอ้ งยินยอมมากไปกว่าสิ่ งที่ตนเองควรจะได้รับ
การแสวงหา ZOPA หรื อจุ ด ที่ แ ต่ ล ะฝ่ ายต่ า งพร้ อ มจะยิ น ยอมผ่ อ นผัน ให้ แ ก่ กัน และกั น ใน
กระบวนการไกล่เกลี่ยนั้น ส่ งผลให้ผูไ้ กล่เกลี่ยสามารถรับรู ้ถึงจุดที่สามารถผ่อนปรนได้ของฝ่ ายตรงข้าม ซึ่ งจะมี
ส่ วนช่วยให้การเจรจานั้นเกิ ดผลดี กบั อีกฝ่ ายหนึ่ งมากยิ่งขึ้น และจะช่วยผูไ้ กล่เกลี่ยในการประเมินสถานการณ์
รวมถึงจุดประกายการแสวงหาทางออกที่สร้างสรรค์และเป็ นไปได้ซ่ ึงเป็ นประโยชน์ต่อคู่พิพาททุกฝ่ ายมากที่สุด
3) Overcoming the Not-In-My-Backyard (NIMBY)
สานวน Not in My Back Yard หรื อ NIMBY ที่แปลความหมายตามตัวอักษรได้ว่า “ไม่ใช่ในสวน
หลังบ้านของฉัน” หมายถึงกรณี ที่บุคคลใดบุคคลหนึ่ งไม่ประสงค์จะให้มีสิ่งที่อาจจะก่อปั ญหา หรื อสิ่ งอันไม่น่า
พึงประสงค์ต่าง ๆ เข้ามาเกี่ ยวข้องในบริ เวณเขตชุ มชนหรื อละแวกที่ ตนอาศัย เดิ มที คานี้ ใช้ในบริ บททางด้าน
สิ่ งแวดล้อม เช่น เมื่อมีโครงการก่อสร้างนิคมอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ บ่อบาบัดน้ าเสี ย หรื อบ่อกาจัดขยะในชุมชน
ก็ จ ะมี ก ลุ่ ม บุ ค คลที่ มี แ นวคิ ด แบบ NIMBY ออกมาต่ อ ต้า น แม้ว่า การจัด ท าโครงการต่ า ง ๆ เหล่ า นี้ จะอ้า งถึ ง
ผลประโยชน์ส่วนรวมหรื อผลประโยชน์ของประเทศชาติเป็ นสาคัญก็ตาม อย่างไรก็ตาม อาจกล่าวได้วา่ บุคคลที่มี
แนวคิ ด แบบ NIMBY นั้น ไม่ ไ ด้แ สดงการต่ อ ต้า นด้วยความไม่ เ ข้า ใจถึ ง การค านึ ง ถึ ง ผลประโยชน์ ส่ ว นรวม
แต่ในทางกลับกัน คนเหล่านี้ แสดงการต่อต้านเพราะเมื่อคานวณถึงสิ่ งที่ตนเองต้องจ่าย รวมถึงผลกระทบที่อาจ
เกิดขึ้นต่อตนเองแล้ว ค่อนข้างจะไม่คุม้ ค่ากับผลประโยชน์ส่วนรวมที่อาจจะได้จากโครงการต่าง ๆ เหล่านี้
ในระหว่างกระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ผูไ้ กล่เกลี่ยอาจพบได้วา่ คู่พิพาทหรื อผูแ้ ทนของคู่พิพาท
ฝ่ ายหนึ่ งฝ่ ายใดที่ เข้าร่ วมในเวที การเจรจาไกล่เกลี่ ยนั้น มี ก ารสะท้อนลักษณะแนวคิ ดแบบ NIMBY กล่าวคื อ
มีแนวโน้มจะไม่โอนอ่อนผ่อนตามหรื อยอมผ่อนปรนให้กบั อีกฝ่ ายหนึ่ ง อันเนื่องมาจากได้พิเคราะห์พิจารณาแล้ว
ว่าผลประโยชน์ที่ตนได้รับจากการไกล่เกลี่ยอาจไม่คุม้ ค่ากับผลประโยชน์บางส่วนที่ตนเองต้องเสี ยไปจากการยอม
ผ่อนปรน เช่นนี้ เป็ นต้น ซึ่ งในสถานการณ์ดงั กล่าวนี้ ผูไ้ กล่เกลี่ยจะต้องทาหน้าที่โน้มน้าวให้คู่พิพาททั้งสองฝ่ าย
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สามารถก้าวข้ามผ่านสถานการณ์อนั ยากลาบากนี้ ไปให้ได้อย่างนุ่มนวล และโดยใช้กระบวนการทางสันติ วิธีให้
มากที่สุด
4.3. บทบาทสาคัญของทนายความในฐานะตัวแทนหรื อผู้พทิ ักษ์ ผลประโยชน์ ของลูกความ และบทบาท
ของทนายความในฐานะตัวกลางหรื อผู้ไกล่ เกลีย่ ข้ อพิพาท
จากบทบาทของทนายความดังที่ กล่าวมาข้างต้นจะเห็นได้ว่า ผูป้ ระกอบวิชาชี พ “ทนายความ” ย่อมมี
บทบาทสาคัญอย่างยิ่งในการช่ วยเหลื อคู่พิพาทให้สามารถตกลงกันได้โดยสันติวิธี ไม่ว่าจะในการไกล่เกลี่ ย
ข้อพิพาทก่อนฟ้อง หรื อหลังจากศาลรับคาฟ้องไว้พิจารณาแล้ว
อย่างไรก็ตาม ในทางปฏิบตั ิทนายความสามารถช่วยเหลือประชนได้หลายบทบาท ไม่วา่ จะในการปฏิบตั ิ
หน้าที่ตามปกติในฐานะทนายความซึ่ งทาหน้าที่ให้คาปรึ กษาทางกฎหมาย ตลอดจนวางแผนคดีเพื่อพิทกั ษ์ สิทธิ
ของลูกความ นอกจากนี้ทนายความยังสามารถปฏิบตั ิหน้าที่ในฐานะตัวกลางหรื อผูไ้ กล่เกลี่ยซึ่งผ่านการอบรมและ
ได้ข้ ึนทะเบียนไว้กบั หน่วยงานของรัฐ ตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. 2562 และยังรวมถึงกรณี ที่
ทนายความและประชาชนจานวนไม่นอ้ ยกว่าห้าคนอาจรวมตัวกันจัดจั้งศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชนที่
ขึ้นทะเบียนกับกรมคุม้ ครองสิ ทธิ และเสรี ภาพ และดาเนิ นการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทให้กบั ประชาชนอตามที่กาหนด
ไว้ใ นระเบี ยบกรมคุ ม้ ครองสิ ทธิ และเสรี ภ าพว่าด้วยการไกล่ เกลี่ ย ข้อพิ พ าทของศู น ย์ไ กล่ เกลี่ ยข้อ พิพ าทภาค
ประชาชน พ.ศ. 2562 ด้วย
ด้วยเหตุน้ ี บทบาทของทนายความที่กล่าวถึงในที่น้ ี จึงไม่ได้หมายความถึงเฉพาะบทบาทใดบทบาทหนึ่ง
แต่หมายความรวมถึ งทั้ง 1) บทบาทของทนายความในฐานะตัวแทนหรื อผูพ้ ิทักษ์ผลประโยชน์ของลูกความ
2) บทบาทของทนายความกรณี ที่ ไ ด้รั บ มอบหมายจากตัวความให้เ ข้า ร่ ว มในเวที ก ารเจรจาไกล่ เ กลี่ ย และ
3) บทบาทของทนายความกรณี ที่ทนายความจาเป็ นต้องปฏิบตั ิหน้าที่เป็ นผูไ้ กล่เกลี่ย หรื ออยูใ่ นฐานะผูไ้ กล่เกลี่ยที่
ได้ข้ ึนทะเบียนแล้วด้วย
จากหลักการและกลยุทธในการไกล่เกลี่ยข้อพิพาททั้ง 3 ประการ ดังที่กล่าวมาข้างต้น ผูป้ ระกอบวิชาชีพ
ทนายความสามารถปรับใช้หลักกลยุทธทั้งสามประการดังกล่าวนี้ เพื่อสนับสนุนให้เกิดการเจรจาไกล่เกลี่ยที่เป็ น
ผลส าเร็ จ และเป็ นผลดี ต่ อคู่พิ พ าททุ ก ฝ่ ายได้ โดยทนายความในฐานะตัวแทนผูพ้ ิทักษ์ผลประโยชน์ของลูก
ความสามารถช่ วยค้นหา BATNA และ WATNA ของคู่พิพาทฝ่ ายตนเองได้โดยใช้กระบวนการที่ พฒ
ั นาโดย
Harvard Law School ดังนี้:
1. ก่อนเริ่ มกระบวนการไกล่เกลี่ย ทนายความสามารถแนะนาและให้ความช่วยเหลือลูกความใน
การตระเตรี ยม ค้นหา และจดบันทึกรายการทางเลือกหรื อทางออกที่อาจเป็ นไปได้ท้ งั หมดที่อาจเกิดขึ้นได้สาหรับ
ใช้ในเวที การเจรจาไกล่เกลี่ยข้อพิพาทที่คู่พิพาททุกฝ่ ายกาลังจะจัดให้มีข้ ึน รวมถึงเข้าไปมีส่วนช่วยพิจารณาและ
ตั้งคาถามที่สาคัญในการค้นหา BATNA และ WATNA ว่า หากการเจรจาล้มเหลวหรื อไม่บรลลุผลสาเร็ จ สิ่ งที่ดี
ที่สุดหรื อสิ่ งที่แย่ที่สุดที่อาจเกิดขึ้นได้ในมุมมองของลูกความฝ่ ายตนนั้นเป็ นอย่างไร
2. หลังจากค้นหา BATNA และ WATNA ร่ วมกันแล้ว ทั้งทนายความและลูกความสามารถประชุม
ร่ วมกันเพื่อพิจารณาและประเมินมูลค่าของทางเลือกหรื อทางออกแต่ละทาง รวมถึงร่ วมกันจัดลาดับความสาคัญ
ของทางเลือกและข้อเสนอแต่ละประการ เพื่อให้ทนายความและลูกความเกิ ดการรับรู ้ไปในทิ ศทางเดี ยวกันว่า
ข้อเสนอหรื อทางเลื อกแต่ละทางนั้นมี ความสาคัญต่อการเจรจาไกล่เกลี่ ยข้อพิพาทในครั้ งนี้ มากน้อยเพียงใด
และในการเจรจาไกล่เกลี่ยข้อพิพาทนั้น ทนายความและลูกความควรร่ วมกันจัดลาดับความสาคัญของข้อเสนอใน
การเจรจาอย่างไร
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3. จากนั้น ทนายความและลู ก ความสามารถร่ ว มกัน คัด เลื อ กทางเลื อ กหรื อ ทางออกที่ จ ะให้
ผลประโยชน์หรื อมูลค่าสู งสุ ดแก่ฝ่ายของตนเอง ซึ่ งเป็ นทางเลือกหรื อทางออกที่ดีที่สุดหากการเจรจานั้นประสบ
ผลสาเร็ จ
4. หลังจากกาหนด BATNA ของฝ่ ายตนแล้ว ทนายความและลูกความสามารถร่ วมกันคัดเลือก
ข้อ เสนอหรื อทางออกที่ แ ย่ที่สุด ที่ ฝ่ายของตนเองสามารถยอมรั บ ได้ เพื่ อ น ามาใช้ใ นเวที ก ารเจรจาไกล่เกลี่ ย
ข้อพิพาท
ทั้งนี้ รวมถึงในกรณี ที่ทนายความกาลังปฏิบตั ิหน้าที่ในฐานะผูไ้ กล่เกลี่ยข้อพิพาท และไม่ได้กาลังปฏิบตั ิ
หน้าที่ในฐานะตัวแทนหรื อผูพ้ ิทกั ษ์ผลประโยชน์ของลูกความฝ่ ายตนเองด้วย กรณี น้ ีอาจถือได้วา่ ทนายความกาลัง
ปฏิบตั ิหน้าที่ในฐานะผูไ้ กล่เกลี่ยในประเด็นข้อพิพาทซึ่ งตนไม่มีส่วนได้เสี ย ด้วยเหตุน้ ี ทนายความจึงสามารถวาง
ตนในฐานะบุคคลที่เป็ นกลางไม่เอนเอียงเข้าข้างผลประโยชน์ของคู่พิพาทฝ่ ายหนึ่ งฝ่ ายใด และปรับใช้หลักการ
BATNA-WATNA หลักการ ZOPA และ NIMBY เพื่อให้ตนสามารถปฏิบตั ิหน้าที่ในฐานะผูไ้ กล่เกลี่ย และช่วยใน
การแสวงหาทางออกที่ ดีที่สุดสาหรั บคู่พิพาททุกฝ่ าย เพื่อให้ทุกฝ่ ายสามารถยุติขอ้ พิพาทได้อย่างรวดเร็ วและ
โดยสันติวธิ ี
หากทนายความผูป้ ฏิ บัติหน้าที่ ในทั้ง 3 บทบาทข้างต้น มี ความเข้าใจในหลักการ BATNA-WATNA
หลักการ ZOPA และ NIMBY และสามารถนามาปฏิบตั ิได้อย่างเหมาะสม รวมถึงมีความตระหนักในผลประโยชน์
สู งสุ ดของการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ทนายความก็สามารถนาแนวทางทั้งสามประการนี้ มาปรับใช้ในคดี ที่คู่ความ
ประสงค์จ ะให้มี ก ารไกล่ เ กลี่ ย ข้อ พิ พ าทได้ โดยมี ว ตั ถุ ป ระสงค์ห ลัก เพื่ อ สะท้อ นให้เห็ น ถึ งความเต็ม ใจและ
ความร่ วมมือกันระหว่างทนายความผูพ้ ิทกั ษ์ผลประโยชน์ของลูกความกับผูท้ ี่ได้รับการแต่งตั้งเข้ามาเป็ นตัวกลาง
ในฐานะผูป้ ระนี ประนอมหรื อผูไ้ กล่เกลี่ยข้อพิพาท โดยที่ทุกฝ่ ายต่างพยายามอย่างเต็มที่จะให้การเจรจาไกล่เกลี่ย
ข้อพิพาทนั้นเป็ นไปโดยราบรื่ น เป็ นประโยชน์ และเป็ นธรรมสาหรับคู่กรณี ทุกฝ่ ายมากที่สุด

5. บทสรุ ปและข้ อเสนอแนะ
แม้ว่าพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. 2562 จะไม่ได้กาหนดอนุ ญาตให้สภาทนายความฯ
มีสถานะเป็ นหน่วยงานของรัฐ ซึ่ งจะสามารถมีอานาจหน้าที่ในการดาเนินการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทได้ รวมถึงไม่ได้
กาหนดอนุ ญาตให้ผูป้ ระกอบวิชาชี พทนายความที่ ไม่ได้ผ่านการอบรมการไกล่เกลี่ ยข้อพิพาทตามหลัก สู ตรที่
คณะกรรมการพัฒนาการบริ หารงานยุติธรรมแห่ งชาติตามกฎหมายว่าด้วยการพัฒนาการบริ หารงานยุติ ธรรม
แห่ งชาติ รับรอง จะสามารถขึ้นทะเบี ยนเป็ นผูไ้ กล่เกลี่ยกับหน่ วยงานของรัฐได้โดยตรง แต่ผูป้ ระกอบวิชาชี พ
ทนายความก็มีบทบาทสาคัญอย่างยิง่ ในกระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ไม่วา่ จะในฐานะทนายความที่เป็ นตัวแทน
หรื อผูพ้ ิทกั ษ์ผลประโยชน์ของลูกความ หรื อทนายความที่ปฏิบตั ิหน้าที่ในฐานะตัวกลางหรื อผูไ้ กล่เกลี่ยข้อพิพาท
ทั้งนี้ ไม่วา่ ทนายความจะกาลังปฏิบตั ิหน้าที่ในบทบาทใด ในกระบวนการเจรจาไกล่เกลี่ยข้อพิพาทนั้นก็
ประกอบด้วยหลักการส าคัญ สามประการ 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) ซึ่ งเป็ นข้อเสนอแนะที่ ทนายความสามารถนามาปรับใช้ใน
กระบวนการไกล่เกลี่ยเพื่อยุติขอ้ พิพาทได้ ทั้งนี้ เพื่อสะท้อนให้เห็นถึงความเต็มใจและความร่ วมมือกันระหว่าง
ทนายความผูพ้ ิทกั ษ์ผลประโยชน์ของลูกความกับผูท้ ี่ได้รับการแต่งตั้งเข้ามาเป็ นตัวกลางในฐานะผูป้ ระนีประนอม
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หรื อผูไ้ กล่เกลี่ยข้อพิพาท ในการที่ทุกฝ่ ายต่างพยายามอย่างเต็มที่จะให้การเจรจาไกล่เกลี่ยข้อพิพาทนั้นเป็ นไปโดย
ราบรื่ นและเป็ นประโยชน์สูงสุด ตลอดจนมีความเป็ นธรรมสาหรับคู่กรณี ทุกฝ่ ายมากที่สุด
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กฎหมายที่ เ กี่ ย วข้อ ง รวมถึ ง วิเ คราะห์ จากการสัม ภาษณ์ ก ลุ่ ม ตัว อย่า ง ผลการศึ ก ษาพบว่า การดู แลรั ก ษาและ
จัดการเงิ นบริ จาคของวัดไม่มีหลักเกณฑ์ที่แน่ นอนเมื่อเที ยบกับพระราชบัญญัติการบริ จาค 2030 ของประเทศ
เนปาลในด้านต่าง ๆ ดังนี้ การดูแลรักษาเงินบริ จาค การตรวจสอบบัญชี การใช้เงินบริ จาค การจัดสรรเงินบริ จาค
ใหม่ การเผยแพร่ ขอ้ มูลเกี่ยวกับการบริ จาค บทลงโทษของผูท้ ี่ดูแลและเก็บรักษาเงินบริ จาคโดยการฝ่ าฝื น กฎหมาย
ควรมี การกาหนดหลักเกณฑ์ในด้านต่ าง ๆ ขึ้ นมาโดยให้มีการออกกฎระเบี ยบการดู แ ลรั กษาและจัด การเงิ น
การกุศลที่มีผบู ้ ริ จาคให้แก่วดั เพื่อใช้เป็ นหลักเกณฑ์ทวั่ ไปในการให้วดั ปฏิบตั ิตาม และถ้าวัดปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์
ดังกล่าวการดูแลรักษาและการจัดการเงินบริ จาคของวัดก็จะมีความเป็ นระบบและมีความโปร่ งใสมากยิง่ ขึ้น
คาสาคัญ : การดูแลรักษา, การจัดการ, เงินบริ จาคของวัด

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. ความสาคัญและทีม่ าของปัญหาวิจัย
วัดเป็ นองค์กรทางศาสนาที่ถือเป็ นองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกาไร โดยตามพระราชบัญญัติคณะสงค์ พ.ศ.
2505 วัดมีฐานะเป็ นนิติบุคคล โดยมีเจ้าอาวาสเป็ นตัวแทนในการบริ หารกิจการทัว่ ไปของวัด โดยรายได้หลักของ
วัดนั้นจะได้รับมาจากความศรัทธาของพุทธศาสนิ กชนที่ร่วมทาบุญบริ จาค ได้แก่ เงินบริ จาค เงินกฐิน เงินผ้าป่ า
เงินทาบุญสร้างอุโบสถ เป็ นต้น แต่ปัจจุบนั มักจะเจอปั ญหาในเรื่ องของการดูแลรักษาและการจัดการเงินบริ จาค
ของวัด จึงทาให้เห็นถึงการจัดการที่ไม่เป็ นระบบอาจทาให้เกิดการทุจริ ตได้
จากสภาพปั ญหาดังกล่าว ผูเ้ ขียนจึงเห็นว่าเป็ นสิ่ งที่สาคัญอย่างยิ่งต่อการค้นหาหลักเกณฑ์ในการดูแล
รักษาและจัดการเงินบริ จาคของวัด เพราะเมื่อพิจารณาประกอบกับพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. 2505 มาตรา 40
วรรคสาม ได้กาหนดให้การดูแลรักษาและการจัดการศาสนสมบัติของวัด ให้เป็ นไปตามวิธีการที่ กาหนดใน
กฎกระทรวง และกระทรวงว่าด้วยการดูแลรักษาและจัดการศาสนสมบัติของวัด ออกตามความในพระราชบัญญัติ
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คณะสงค์ พ.ศ.2505 ข้อ 7 กาหนดให้ “การเก็บรักษาเงินของวัดในส่วนที่เกินหนึ่งแสนบาทขึ้นไป ให้เก็บรักษาโดย
ฝากธนาคารในนามของวัด หรื อวิธีการอื่นใดตามที่มหาเถรสมาคมกาหนด วรรคสองการดูแลรักษาและจัดการเงิน
การกุศลที่มีผบู ้ ริ จาค ให้เป็ นไปตามความประสงค์ของผูบ้ ริ จาค” จะเห็นได้วา่ ตามข้อ 7 วรรคสองนั้น กาหนดเพียง
ว่าให้ดูแลรักษาและจัดการไปตามวัตถุประสงค์ของผูบ้ ริ จาคเท่านั้น ไม่ได้มีการกาหนดหลักเกณฑ์ในการดูแล
รักษาและจัดการเงินการกุศลที่ มีผบู ้ ริ จาคว่าจะต้องเป็ นไปในลักษณะใด ถือได้วา่ วัดสามารถจัดการเงินในส่ วนนี้
ได้อย่างอิสระ ซึ่งอาจทาให้เป็ นช่องทางในการทุจริ ตเงินบริ จาคได้ง่าย

2. วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
(1) เพื่อค้นหาหลักเกณฑ์ในการดูแลรักษาและจัดการเงินการกุศลที่มีผบู ้ ริ จาคให้แก่วดั
(2) เพื่อศึ กษาเปรี ยบเที ยบกฎหมายการดูแลรั กษาและจัดการเงิ นบริ จาคของวัดในประเทศไทย และ
ต่างประเทศในเรื่ องการบริ จาค
(3) เพื่อเสนอหลักเกณฑ์ในการดูแลรักษาและจัดการเงินการกุศลที่มีผบู ้ ริ จาคให้แก่วดั

3. เอกสารและงานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง
3.1 แนวคิด ทฤษฎี
หลักคุณธรรม (Morality) คือ การยึดมัน่ ถือมัน่ ในคุณธรรมความดีงาม ความถูกต้อง รวมถึงมีความซื่ อสัตย์
จริ งใจ และยึดมัน่ ในความสุจริ ตคุณธรรมเป็ นแนวทางที่ถูกต้องในการดาเนินชีวิต ทั้งความประพฤติและจิตใจซึ่ง
แต่ละสังคมกาหนดและยอมรับปฏิบตั ิกนั หลักคุณธรรมประกอบไปด้วยหลักการสาคัญ 3 หลักการ คือ หน่วยงาน
ปลอดการทุจริ ต หน่วยงานปลอดจากการทาผิดวินยั และหน่วยงานปลอดจากการทาผิดมาตรฐานวิชาชีพนิยมและ
จรรยาบรรณ เมื่ อ พิ จ ารณาเรื่ อ งของคุ ณ ธรรมจึ งควรพิ จารณาเรื่ อ งต่ อ ไปนี้ คื อ องค์ป ระกอบคุ ณธรรมหรื อ
พฤติกรรมที่พึงประสงค์ที่ปลอดจากการปฏิบตั ิที่มากกว่าที่กฎหมายกาหนดหรื อปฏิบตั ิเช่นนี้นอ้ ยลง องค์ประกอบ
คุณธรรมหรื อพฤติกรรมที่ พึงประสงค์ที่ปลอดจากการไม่ปฏิ บตั ิตามกฎหมายอย่างโจ่งแจ้งหรื อไม่ปฏิ บัติต าม
กฎหมายน้อยลง องค์ประกอบคุณธรรมหรื อพฤติกรรมที่พึงประสงค์ที่ปลอดจากการปฏิบตั ิตามเจตนารมณ์ของ
กฎหมาย แต่ใช้วธิ ีการที่ผิดกฎหมายหรื อปฏิบตั ิเช่นนี้นอ้ ยลง องค์ประกอบคุณธรรมหรื อพฤติกรรมที่พึงประสงค์ที่
ปลอดจากการปฏิบตั ิที่นอ้ ยกว่าหรื อไม่ดีเท่าที่กฎหมายกาหนดหรื อปฏิบตั ิเช่นนี้นอ้ ยลง
หลักความโปร่ งใส (Accountability) คือ ความถูกต้อง ชัดเจน ปฏิบตั ิตามหลักการที่ควรจะเป็ นรวมถึง
การสร้างความไว้วางใจซึ่งกันและกัน มีกระบวนการตรวจสอบความถูกต้องได้ รวมทั้งการให้และรับข้อมูลที่เป็ น
จริ งอย่างตรงไปตรงมา ประชาชนสามารถเข้าถึงและรับรู ้ขอ้ มูลข่าวสารได้สะดวก รวดเร็ ว และถูกต้อง สามารถ
เห็ นระบบงานทั้งหมดได้อย่างชัดเจน ให้หน่ วยงานที่เกี่ ยวข้องหรื อประชาชาชนสามารถตรวจสอบและติดตาม
ผลได้ ทั้ง นี้ หลัก ความโปร่ ง ใสประกอบไปด้ว ยหลัก การย่อ ย 4 หลัก การ คื อ ความโปร่ ง ใสด้า นโครงสร้ า ง
ความโปร่ งใสด้านการให้คุณ ความโปร่ งใสด้านการให้โทษ และความโปร่ งใสด้านการเปิ ดเผย เห็ นระบบงาน
ทั้งหมดได้อย่างชัดเจน
หลักการมีส่วนร่ วม (Participation) คือ การบวนการที่ให้โอกาสประชาชนเข้ามามีส่วนร่ วมในการตัดสิ นใจ
ในเรื่ องต่างๆ การเปิ ดรับความคิดเห็ นเพื่อประกอบการพิจารณากาหนดนโยบาย และการตัดสิ นใจขององค์กร
ทั้งนี้ ข้อเสนอแนะ และความคิดเห็นทั้งหลายต้องเป็ นไปอย่างสร้างสรรค์ดว้ ยเหตุและผล ซึ่ งความมีส่วนร่ วมนั้น
ต้องนามาซึ่ งการสร้างความเห็ นพ้องให้เกิ ดขึ้น ให้เห็ นส่ วนดี และส่ วนเสี ยอย่างครบถ้วน เพื่อมุ่งประโยชน์ต่อ
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ส่ ว นรวม ซึ่ ง หลัก การมี ส่ ว นร่ ว มประกอบไปด้ว ยหลัก การส าคัญ 4 หลักการ คื อ ระดับ การให้ข ้อมู ล ระดับ
การเปิ ดรับความคิดเห็นจากประชาชน ระดับการวางแผนร่ วมกันและการตัดสิ นใจ และระดับการพัฒนาศักยภาพ
ในการมีส่วนร่ วม สร้างความเข้าใจให้กบั สาธารณชน
แนวคิดการป้ องกันการทุจริ ต การป้ องกันการทุจริ ต เจริ ญ เจษฎาวัลย์ (2550) กล่าวไว้ว่า การป้ องกัน
การทุจริ ต หมายถึง การดูแลรักษาทรัพย์สินเงินทองให้มีความปลอดภัยจากการถูกทุจริ ตฉ้อโกงทางการเงิ นจาก
ทุรชนคนชัว่ โดยกลวิธีการต่าง ๆ นั้น ผูร้ ับผิดชอบควรสร้างแนวป้ องกันตัวทรัพย์สิน ซึ่ งการบริ หารจัดการของ
องค์กรในการป้ องกันการทุจริ ต ควรมีระบบการบริ หารงานที่ชดั เจน โปร่ งใส เป็ นไปตามหลักธรรมาภิบาลโดย
หน่วยงานต้องมีมาตรการ หรื อแผนการดาเนินงานเพื่อป้ องกันการทุจริ ต การป้ องกันการทุจริ ตตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรั ฐ ธรรมนู ญว่า ด้ว ยการป้ อ งกันและ ปราบปรามการทุ จ ริ ต พ.ศ. 2542 ได้บัญ ญัติ อ านาจหน้าที่ ของ
คณะกรรมการป้ องกันและปราบปราม การทุจริ ตแห่ งชาติ ด้านการป้ องกันเป็ น 2 ด้าน คือ ด้านที่หนึ่ ง ด้านตัวระบบ
มีอานาจหน้าที่เสนอมาตรการ ความเห็นและข้อเสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรี รัฐสภา ศาล หรื อคณะกรรมการตรวจ
เงิ น แผ่นดิ น เพื่อให้มีการปรับปรุ งการปฏิบตั ิราชการหรื อวางแผน โครงการของส่ วนราชการ รัฐวิสาหกิ จหรื อ
หน่วยงานของรัฐเพื่อป้ องกันและปราบปรามการทุจริ ต ด้านที่สอง ด้านตัวบุคคล มีอานาจหน้าที่ดาเนิ นการเพื่อ
เสริ ม สร้ า งทัศ นคติ แ ละค่ า นิ ย มเกี่ ย วกับ ความซื่ อ สัต ย์สุ จ ริ ต รวมทั้ง ด าเนิ น การให้ป ระชาชนมี ส่ ว นร่ ว มใน
การป้ องกันและปราบปราบการทุจริ ต (สานักงานคณะกรรมการป้ องกันและปราบปรามการทุจริ ตแห่งชาติ, 2558,
น. 23)
3.2 สมมติฐานการวิจยั
ปั ญหาการดูแลรักษาเงินบริ จาคของวัดที่กฎหมายกาหนดให้เป็ นไปตามความประสงค์ของผูบ้ ริ จาคนั้น
พบว่าไม่มีการกาหนดหลักเกณฑ์ในการดูแลรักษาเงินบริ จาคของวัดไว้ครอบคลุมในแต่ละด้าน จึงมีความจาเป็ นที่
จะต้อ งมี ก ารก าหนดหลัก เกณฑ์ และวิธีการการดู แ ลรั กษาเงิ นบริ จาคของวัดไว้ให้ชั ด เจนยิ่ง ขึ้ น เพื่ อ ให้เป็ น
หลักเกณฑ์ที่ใช้กนั โดยทัว่ ไป

4. วิธีดาเนินการวิจัย
4.1 แบบแผนการวิจยั
การวิ จัย เชิ ง คุ ณ ภาพ (Qualitative Research) เป็ นการศึ ก ษาและวิ เ คราะห์ ข ้อ มู ล จากเอกสาร และ
การสัมภาษณ์เชิงลึกจากกลุ่มเป้ าหมาย
4.2 ประชากรและตัวอย่ าง
พระสงฆ์จากวัดท่านางหอม ตาบลน้ าน้อย อาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา และเจ้าอาวาสจากวัดพระบรม
ธาตุเจดียเ์ ขียนบางแก้ว ตาบลจองถนน อาเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง
4.3 เครื่ องมือวิจยั
แบบสั ม ภาษณ์ ซึ่ งจะเป็ นแบบสั ม ภาษณ์ เ ชิ ง โครงสร้ า งที่ มี ล ัก ษณะเป็ นค าถามแบบปลายเปิ ด
โดยสัมภาษณ์กลุ่มเป้ าหมายที่เกี่ยวข้องกับการดูแลรักษาและการจัดการเงินการกุศลที่มีผบู ้ ริ จาคให้แก่วดั
4.4 การเก็บรวบรวมข้ อมูล
เก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น เอกสารจากงานวิจยั ของผูว้ ิจยั ท่านอื่นที่ได้ศึกษา
ไว้ก่อนแล้ว รวมไปถึงแนวคิด ทฤษฎี ต่าง ๆ ที่ เกี่ ยวข้องจากตาราทางวิชาการ สื่ อ สิ่ งพิมพ์ต่างๆ และข้อมูลทาง
อินเทอร์เน็ต และเก็บรวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง
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4.5 การวิเคราะห์ ข้อมูล
วิเคราะห์จากเอกสารมาจาแนกให้เป็ นหมวดหมู่ แล้วนาข้อมูลที่ได้มานั้นมาวิเคราะห์รวมกันและเรี ยบ
เรี ยงใหม่ เพื่อให้เห็นถึงความสาคัญของข้อมูลอย่างชัดเจนมากยิ่งขึ้น และ นาข้อมูลจากการสัมภาษณ์มาเรี ยบเรี ยง
ใหม่ ใ นรู ป แบบของการบรรยาย โดยน าข้อ มู ล มาจ าแนกเป็ นประเด็ น และเรี ย บเรี ย งประเด็ น ที่ เ กี่ ย วข้อ งกับ
วัตถุประสงค์การวิจยั แล้วนาข้อมูลนั้นมาตีความหมายเชื่อมโยงความสัมพันธ์ และนามาสรุ ปเพื่อให้ได้ประเด็นที่
สาคัญ

5. ผลการวิจัย
จากการศึ กษาและวิเคราะห์ขอ้ มูลที่ได้จากเอกสาร การสัมภาษณ์ พบว่า เมื่อเปรี ยบเที ยบกฎหมายของ
ประเทศไทย และกฎหมายของประเทศเนปาลแล้ว หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการดูแลรักษาและจัดการเงินการกุศลที่ มี
ผูบ้ ริ จาคมีปัญหา ดังนี้
1. การขออนุมตั ิก่อนการรวบรวมเงินบริ จาค จากการศึกษาวัดท่านางหอม การทาการเรี่ ยไรเงินของวัด
นั้น โดยส่ วนใหญ่เงินบริ จาคของวัดนั้นจะมาจากการทาบุญของผูบ้ ริ จาคที่เข้ามาทาบุญที่วดั วัดไม่ได้จดั หาหรื อ
แสวงหาในการใด ๆ แต่หากในกรณี ที่วดั จาเป็ นต้องทาการเรี่ ยไรเงินบริ จาค วัดจะมีการขออนุญาตตามขั้นตอน
ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการเรี่ ยไรเงิน เมื่อพิจารณาตามคาสั่งมหาเถรสมาคม เรื่ องควบคุมการเรี่ ยไร พ.ศ.
2539 กาหนดให้กรณี วดั จะทาการเรี่ ยไรเงิ นบริ จาคนั้น ต้องขออนุญาตในการจัดให้มีหรื อทาการเรี่ ยไร กรณี ที่มี
การบาเพ็ญกุศลในวัด ซึ่งเป็ นงานประจาปี หรื องานพิเศษ ซึ่งกระทาได้เฉพาะภายในบริ เวณวัด ตามข้อ 6 และกรณี
ที่ จาเป็ นจะต้องทาการเรี่ ยไรนอกบริ เวณวัด เพื่อก่ อสร้ างหรื อปฏิ สังขรณ์ ถาวรวัตถุใด ถาวรวัตถุน้ ันต้องได้มี
การก่ อ สร้ า ง หรื อ ปฏิ สัง ขรณ์ ไ ว้แ ล้ว ไม่ น้อ ยกว่า ครึ่ งหนึ่ ง ของงานก่ อ สร้ า ง หรื อ ปฏิ สัง ขรณ์ ท้ ัง หมดและให้
เจ้าอาวาสรายงานขออนุ มตั ิการเรี่ ยไร ตามข้อ 8 และเมื่อได้รับอนุ มตั ิจากคณะกรรมการควบคุมการเรี่ ยไรแล้ว
จะทาการเรี่ ยไรเงินบริ จาคได้เมื่อคณะกรรมการเรี่ ยไรมีคาสั่งอนุญาต ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการเรี่ ยไร
พ.ศ.2487 ซึ่ งสอดคล้องกับพระราชบัญญัติการบริ จาค 2030 (ค.ศ. 1973) ของประเทศเนปาล ที่ ได้กาหนดให้มี
การขออนุ มตั ิก่อนการรวบรวมไว้ใน ข้อ 5 โดยคณะกรรมการรวบรวมเงิ นบริ จาคต้องกาหนดจานวนเงิ นที่ จะ
รวบรวมและวิธีการรวบรวมเงิน รายเอียดในการดาเนินการหรื อแผนการใช้จ่ายเงินบริ จาค ส่งให้กบั รัฐบาลเนปาล
เพื่อขออนุมตั ิ และจะทาการเก็บรวบรวมเงินบริ จาคได้ก็ต่อเมื่อได้รับการอนุมตั ิแล้วเท่านั้น
2. การเก็บรักษาเงินบริ จาค จากการศึกษาตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. 2505 มาตรา 40 วรรคสาม
ได้กาหนดให้การดูแลรักษาและจัดการศาสนสมบัติของวัด เป็ นไปตามวิธีการที่กาหนดในกฎกระทรวง กล่าวคือ
กฎกระทรวงว่าการดูแลรักษาและจัดการศาสนสมบัติของวัด พ.ศ. 2564 ข้อ 7 ได้กาหนดให้การเก็บรักษาเงินของ
วัดในส่วนที่เกินหนึ่งแสนบาทขึ้นไป ให้เก็บรักษาโดยฝากธนาคารในนามของวัด หรื อวิธีการอื่นใดตามที่มหาเถร
สมาคมกาหนด และการดูแลรักษาและจัดการเงินการกุศลที่มีผบู ้ ริ จาค ให้เป็ นไปตามความประสงค์ของผูบ้ ริ จาค
แล้ว เห็นได้วา่ การเก็บรักษาเงินบริ จาคเป็ นไปตามที่กฎหมายกาหนดไว้ แต่เมื่อเทียบกับพระราชบัญญัติการบริ จาค
2030 (ค.ศ. 1973) ของประเทศเนปาล ข้อ 7(3)(ก) ได้ก าหนดให้ เงิ น สดที่ ร วบรวมจากการบริ จ าคภายใต้
พระราชบัญ ญัติ น้ ี จะถู ก ฝากไว้กับ ธนาคาร Rastra หรื อ ธนาคารพาณิ ชย์ห รื อ สานักงานสรรพากรที่ ดิ น หรื อ
สานักงานธนารักษ์ และบัญชี จะถูกลงนามร่ วมกันโดยประธานและเลขานุ การของคณะกรรมการ จะเห็ นได้วา่
การจัดเก็บของประเทศเนปาลจะเก็บเงิ นบริ จาคไว้ในธนาคาร แต่วดั ทั้งสองแห่ ง มีการจัดการแบ่งเงิ นของวัด
ออกเป็ น 2 ส่ วน คือ ส่ วนที่นาเก็บไว้ในธนาคารและส่ วนที่ ไม่ได้นาเก็บไว้ในธนาคาร ในส่ วนที่นาไปเก็บไว้ใน
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ธนาคารนั้นจะเป็ นเงิ นที่ ได้มาจากการทาบุญ ทอดกฐิ น ทอดผ้าป่ า เป็ นต้น และในส่ วนที่ ไม่ได้นาไปเก็บไว้ใน
ธนาคารนั้นจะเป็ นเงินที่ญาติโยมนามาถวายเพื่อบริ จาคเป็ นค่าน้ า ค่าไฟ หรื อเป็ นค่าใช้จ่ายส่วนอื่น ๆ ภายในวัด
3. การตรวจสอบบัญชี จากการศึกษาวัดทั้งสองแห่ ง ได้มีการดาเนิ นการได้การตรวจสอบบัญชีดงั กล่าว
ตามที่กฎกระทรวง การดูแลรักษาและจัดการศาสนสมบัติของวัด พ.ศ. 2564 ข้อ 8 กาหนดไว้ ดังนี้ ให้เจ้าอาวาส
จัดให้ไวยาวัจกรหรื อผูจ้ ดั ประโยชน์ของวัดซึ่ งเจ้า อาวาสแต่งตั้งทาบัญชีรับจ่ายเงินของวัด และเมื่อสิ้ นปี ปฏิทินให้
ทาบัญชีเงินรับจ่ายและคงเหลือ ทั้งนี้ ให้เจ้าอาวาสตรวจตราดูแลให้เป็ นไปโดยเรี ยบร้อยและถูกต้อง แต่เมื่อเทียบ
กับพระราชบัญญัติการบริ จาค 2030 (ค.ศ. 1973) ของประเทศเนปาล ข้อ 7(2) ได้กาหนดให้บญั ชีที่ถูกเก็บรักษาไว้
ตาม (1) จะต้องได้รับการตรวจสอบบัญชีของรัฐบาลเนปาลอย่างน้อยหนึ่งครั้งในปี งบประมาณแต่ละปี โดยรัฐบาล
หรื อหน่วยงานที่ไม่ใช่รัฐหรื อบุคลากรที่ได้รับการแต่งตั้งจากผูส้ อบบัญชีทวั่ ไป และรายงานการตรวจสอบจะถูก
เผยแพร่ ให้ประชาชนทัว่ ไปทราบ จะเห็ นว่าเป็ นการตรวจสอบเกี่ ยวกับบัญชี เงิ นฝากซึ่ งต่างจากประเทศไทยที่มี
การตรวจสอบเพียงบัญชีรายรับรายจ่ายเท่านั้น ในส่วนของบัญชีเงินฝากจะไม่มีการตรวจสอบ
4. การใช้เงิ นบริ จาค จากการศึ กษาในประเทศไทยยัง ไม่มี กฎหมายพูด ถึ ง การใช้เ งิ นบริ จาคของวัด
แต่พระราชบัญญัติการบริ จาค 2030 ของประเทศเนปาลนั้น ได้มีการกาหนดการใช้เงิ นบริ จาคไว้ในข้อ 8 ดังนี้
มีการแต่งตั้งคณะกรรมการในการกาหนดขั้นตอนในการใช้เงิ นบริ จาค หรื ออาจให้รัฐบาลเนปาลออกคาสั่งใน
การโอนเงิ นบริ จาคที่เก็บรวบรวมได้โดยแบ่งเป็ นเปอร์ เซ็นต์เพื่อนาเงิ นบริ จาคที่รวบรวมได้ไปใช้จ่ายได้ในเขต
อื่นๆ ซึ่ งในการใช้เงินบริ จาคนั้นควรจะเป็ นการกระทาที่กระทาโดยปราศจากการทุจริ ต คอรัปชัน่ ต่างๆ ตามหลัก
คุณธรรม แต่การเบิกจ่ายเงินบริ จาคของวัดท่านางหอมนั้นจะต้องมีบุคคล 2 ใน 3 เป็ นผูเ้ บิกจ่าย นัน่ ก็คือ เจ้าอาวาส
และไวยาวัจกร 2 คนซึ่ งเจ้าอาวาสเป็ นผูแ้ ต่งตั้งและจะต้องมีตราไวยาวัจกร ไวยาวัจกรจะเป็ นผูร้ ู ้และผูร้ ับเงินเข้า
ออกของวัด และเจ้าอาวาสจะเป็ นผูเ้ ก็บรักษาและการจะใช้เงิ นบริ จาคนั้นจะทาได้ก็ต่อเมื่ อมี วตั ถุประสงค์เพื่อ
ก่อสร้าง บูรณะซ่อมแซมศาสนสถาน การก่อสร้างถาวรวัตถุ หรื อเมื่อมีงานบุญใหญ่ โดยจาเป็ นจะต้องใช้เป็ นเงิน
จานวนมาก และ การเบิ กจ่ายเงิ นของวัดพระบรมธาตุเจดี ยเ์ ขียนบางแก้วนั้นจะใช้เมื่อกรณี หากมีความจาเป็ นที่
จะต้องใช้เงินดังกล่าวคณะกรรมการก็จะเป็ นผูเ้ บิ กจ่าย เห็นได้วา่ วัดทั้งสองมีข้ นั ตอนการเบิกจ่ายเงินที่คล้ายกัน
โดยการให้คณะกรรมการฝ่ ายนั้น ๆ เป็ นผูไ้ ปเบิก และใช้การในกรณี ที่วดั มีความจาเป็ นที่จะต้องใช้เงินดังกล่าวนั้น
ในส่วนนี้ประเทศไทยยังไม่มีกฎหมายพูดถึงการใช้เงินบริ จาคของวัด
5. การจัดสรรเงิ นบริ จาคใหม่ จากการศึ กษาตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2511 ข้อ 7 วรรคสอง
ได้กาหนดให้การดูแลรักษาและจัดการเงินการกุศลที่มีผบู ้ ริ จาคให้เป็ นไปตามความประสงค์ของผูบ้ ริ จาค เห็นได้
ว่า ไม่ ไ ด้มี ก ารกล่ า วถึ ง การจัด สรรเงิ น บริ จ าคขึ้ น มาใหม่ แต่ เ มื่ อ เที ย บกับ พระราชบัญ ญัติ ก ารบริ จ าค 2030
(ค.ศ. 1973) ของประเทศเนปาล ได้มีการกาหนดไว้ในข้อ 9 กล่าวคือ เป็ นกรณี ที่มีการรวบรวมเงิ นบริ จาคตาม
พระราชบัญญัติน้ ี เพื่อดาเนิ นการตามวัตถุประสงค์ในการขอรับบริ จาค เช่น ขอรับบริ จาคเพื่อก่อสร้างสิ่ งต่าง ๆ
หรื อเงินบริ จาคนั้นไม่ได้เอาไปใช้จ่าย หรื อเป็ นเงินที่เหลือจากการใช้จ่ายตามวัตถุประสงค์ของการขอรับบริ จาค
กรณี น้ ี เงินบริ จาคที่รวบรวมมาได้อาจจะถูกจัดสรรขึ้นมาใหม่ เพื่อใช้สาหรับการกระทาอย่างอื่นโดยได้รับอนุมตั ิ
จากรัฐบาลเนปาล เห็นได้วา่ ได้มีการกาหนดเงินที่ได้รับจากการบริ จาคซึ่งได้นาไปใช้แล้วยังมีส่วนที่เหลือ หรื อยัง
ไม่ได้นาไปใช้ เงินบริ จาคดังกล่าวนั้นอาจจะถูกจัดสรรขึ้นมาใหม่เพื่อใช้สาหรับทาอย่างอื่นต่อไป แต่ในส่ วนของ
วัด เมื่ อ มี ผูบ้ ริ จาคเงิ น วัด ท่ า นางหอมจะดาเนิ น การตามความประสงค์ของผูบ้ ริ จาค หากเงิ นบริ จาคที่ ใช้ตาม
วัตถุประสงค์น้ นั มีเงิ นบริ จาคที่ เหลือจากการใช้จ่ายดังกล่าว ทางวัดจะดาเนิ นการนาเงิ นเข้าบัญชี ในส่ วนของ
วัดพระบรมธาตุเจดียเ์ ขียนบางแก้ว เงินที่ได้รับจากการบริ จาค ทางวัดจะนาไปใช้ตามวัตถุประสงค์ของผูบ้ ริ จาค
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6. การเผยแพร่ รายละเอียดของการบริ จาค จากการศึกษาในประเทศไทยยังไม่มีกฎหมายพูดถึงการใช้เงิน
บริ จาคของวัด แต่เมื่อเทียบกับพระราชบัญญัติการบริ จาค 2030 ของประเทศเนปาล ได้มีการกาหนดไว้ในข้อ 10
ดังนี้ รายละเอี ยดของรายได้ และค่าใช้จ่ายในการบริ จาคที่ รวบรวมได้ตามพระราชบัญญัติน้ ี รายละเอียดของ
การกระทา และกิจกรรมที่ดาเนิ นการผ่านการบริ จาคดังกล่าวให้เผยแพร่ ในปี งบประมาณแต่ละครั้ง เห็นได้วา่ ใน
ประเทศเนปาลมี การทาบัญชี บริ จาคที่ รวบรวมรายละเอี ยดของรายได้และค่าใช้จ่ายทุกอย่างภายในวัด ซึ่ งใน
ปี งบประมาณแต่ละปี ทางวัดจะมีการเผยแพร่ เพื่อให้สาธารณะชนและประชาชนทัว่ ไปได้รับทราบ แต่วดั ทั้งสอง
แห่ ง ได้มี ก ารจัด ท าบัญ ชี ร ายรั บ รายจ่ า ยเงิ น บริ จาค และได้มี ก ารจัด ส่ ง รายการเงิ น ของวัด ต่ อ ส านั ก งาน
พระพุทธศาสนาทุก ๆ 1 ปี งบประมาณ ซึ่ งทั้งสองวัดได้มีการเก็บเงินไว้เป็ นสองส่ วน คือ เงินเก็บจะนาไปเก็บไว้
ในบัญชีธนาคารในนามของวัด และเงินบริ จาควัดจะไม่นาไปเก็บในบัญชีธนาคาร เพราะแต่ละเดือน ญาติ โยม จะ
นามาถวายเป็ นค่าน้ า ค่าไฟ ภายในวัด
7. บทลงโทษ จากการศึ กษาตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. 2505 มาตรา 45 ให้ถือว่าพระภิกษุซ่ ึ ง
ได้รับแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งในการปกครองคณะสงฆ์และไวยาวัจกร เป็ นเจ้าพนักงานตามความในประมวล
กฎหมายอาญา จะเห็นได้วา่ เมื่อพระภิกษุหรื อไวยาวัจกรกระทาความผิด ให้นาบทบัญญัติตามมาตรา 341 และ 343
วรรคหนึ่ ง ในประมวลกฎหมายอาญามาใช้บัง คับ และยัง มี ก ารก าหนดโทษกรณี ที่ เ จ้า อาวาสไม่ ป ฏิ บัติ ต าม
กฎกระทรวงดังกล่าว เจ้าอาวาสอาจมีความผิดเกี่ยวกับการละเมิดจริ ยาพระสังฆาธิ การได้ ตามกฎมหาเถรสมาคม
ฉบับที่ ๒๔ (พ.ศ. 2541) ว่าด้วยการแต่งตั้งถอดถอนพระสังฆาธิ การ ข้อ54 พระสังฆาธิ การรู ปใดประพฤติละเมิด
จริ ยา ต้องได้รับโทษฐานละเมิดจริ ยาอย่างหนึ่ งอย่างใด ดังต่อไปนี้ (1) ถอดถอนจากตาแหน่งหน้าที่ (2) ปลดจาก
ตาแหน่ งหน้าที่ (3) ตาหนิ โทษ (4) ภาคทัณฑ์ เมื่ อเที ยบกับพระราชบัญญัติการบริ จาค 2030 (ค.ศ. 1973) ของ
ประเทศเนปาลนั้น ได้มีการกาหนดให้ลงโทษตามข้อ 13 กล่าวคือ ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินสองปี หรื อปรับไม่
เกิ นสองพันรู ปี หรื อทั้งจาทั้งปรั บ และจานวนเงิ นบริ จาคที่ รวบรวมได้จะเรี ยกคื นจากผูน้ ้ ันตามเท่ าที่ รั ฐ บาล
เห็นสมควร ในส่ วนของวัดนั้นจะยึดตามความในพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. 2505 มาตรา 45 ประกอบกับนา
ประมวลกฎหมายอาญามาใช้บงั คับ ซึ่ งพระภิกษุน้ นั จะต้องเป็ นผูท้ ี่ได้รับตาแหน่งในการปกครองคณะสงฆ์และ
ไวยาวัจกรจะต้องเป็ นบุคคลที่เจ้าอาวาสเป็ นผูแ้ ต่งตั้งและมีตราไวยาวัจกร

6. อภิปรายผล
จากการศึกษาเพื่อค้นหาหลักเกณฑ์ในการดูแลรักษาและจัดการเงินการกุศลที่มีผบู ้ ริ จาคให้แก่วดั และ
ศึกษาเปรี ยบเทียบกฎหมายการดูแลรักษาและจัดการเงินบริ จาคของวัดในประเทศไทย และต่างประเทศในเรื่ อง
การบริ จาค พบว่า หลักเกณฑ์ในการดูแลรักษาและจัดการเงินบริ จาคของวัดบางประการในประเทศไทยนั้นยังไม่มี
กฎหมายรองรั บ เมื่ อเปรี ยบเที ยบกับหลักเกณฑ์เงิ นบริ จาคของประเทศเนปาลแล้ว เห็ นได้ว่ามี หลักเกณฑ์ที่
แตกต่างกับหลักเกณฑ์ของประเทศเทศไทย ดังนี้
1. การขออนุมตั ิก่อนการรวบรวม ตามคาสัง่ มหาเถรสมาคมดังกล่าวมีความสอดคล้องกับกฎหมายว่าด้วย
การบริ จาคของประเทศเนปาล กล่าวคือ มีการกาหนดหลักเกณฑ์ให้มีการขออนุ มตั ิก่อนการรวบรวมเงินบริ จาค
ซึ่ งสอดคล้องกับทฤษฎีป้องกันการทุจริ ตของเจริ ญ เจษฎาวัลย์ (2550) กล่าวไว้วา่ การดูแลรักษาทรัพย์สินเงินทอง
ให้มีความปลอดภัยจากการถูกทุจริ ตฉ้อโกงทางการเงิน จากทุรชนคนชัว่ โดยกลวิธีการต่าง ๆ นั้น ผูร้ ับผิดชอบควร
สร้างแนวป้ องกันตัวทรัพย์สินไว้ จึงเห็นได้วา่ การที่กฎหมายมีการกาหนดให้มีการขออนุมตั ิก่อนการรวบรวมเงิน
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บริ จาคนั้นเพื่อป้ องกันการทุจริ ต ป้ องกันการขอรับบริ จาคจากผูแ้ สวงหาประโยชน์ และเห็นว่าในส่ วนของการขอ
อนุมตั ิก่อนการรวบรวมเงินบริ จาคของประเทศไทยนั้นไม่มีปัญหาแต่อย่างใด
2. การเก็บรักษาเงินบริ จาค ตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. 2505 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ
คณะสงฆ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535 มาตรา 40 วรรคสาม และกฎกระทรวง การดูแลรักษาและจัดการศาสนสมบัติ
ของวัด พ.ศ. 2564 ข้อ 7 จะเห็นได้วา่ วิธีเก็บรักษาเงินของวัดแบ่งเป็ นสองส่วน คือ ในส่วนที่เกินหนึ่งแสนบาทขึ้น
ไป ให้เ ก็ บ รั ก ษาโดยฝากธนาคารในนามของวัด และในส่ ว นของเงิ น การกุศ ลที่ มี ผูบ้ ริ จ าค ให้เ ป็ นไปตาม
ความประสงค์ของผูบ้ ริ จาค แต่ผวู ้ ิจยั เห็นว่าในส่ วนของเงินการกุศลที่มีผบู ้ ริ จาคให้แก่วดั นั้นยังเป็ นช่องว่างที่อาจ
ทาให้เกิดการทุจริ ตเงินการกุศลดังกล่าวได้ เนื่ องจากไม่ได้ระบุหลักเกณฑ์ในการเก็บรักษาเงินการกุศลในส่ วนนี้
ไว้ เพียงแต่กาหนดให้จดั การไปตามวัตถุประสงค์ของผูบ้ ริ จาคเท่านั้น หากเที ยบกับพระราชบัญญัติการบริ จาค
2030 (ค.ศ. 1973) ประเทศเนปาล ข้อ 7(3)(ก) จะเห็ น ได้ว่า วิธี ก ารเก็ บ รั ก ษาเงิ น บริ จ าคของประเทศเนปาล
มีหลักเกณฑ์ในการจัดเก็บรักษาเงินบริ จาคที่แน่นอนกว่า คือ มีการจัดเก็บเงินบริ จาคไว้ในธนาคาร
3. การตรวจสอบบัญชี ตามกฎกระทรวง การดูแลรักษาและจัดการศาสนสมบัติของวัด พ.ศ. 2564 ข้อ 8
จะเห็นได้วา่ การจัดทาบัญชีรายรับรายจ่ายของวัดจะจัดทาโดยไวยาวัจกรหรื อผูจ้ ดั ประโยชน์ของวัด ซึ่ งเจ้าอาวาส
ก็ จ ะตรวจตราดู แ ลให้เ ป็ นไปโดยเรี ย บร้ อ ยและถู ก ต้อ ง เมื่ อ สัม ภาษณ์ ว ดั ทั้ง สองแห่ ง ได้มี ก ารด าเนิ น การได้
การตรวจสอบบัญชีดงั กล่าวเป็ นไปตามที่กฎหมายกาหนดไว้ แต่ผวู ้ ิจยั เห็นว่าในการตรวจสอบบัญชีน้ นั ควรจะมี
การตรวจสอบอย่างโปร่ งใสโดยการให้ผทู ้ ี่มีส่วนร่ วมเข้ามาตรวจสอบด้วย ผูว้ ิจยั จึงได้นาแนวคิดด้านความโปร่ งใส
และแนวคิ ดด้านการมี ส่วนร่ วมมาปรั บใช้เพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายดังกล่าว คื อ การให้ประชาชเข้ามามี
ส่ วนร่ วมในการรับรู ้ หรื อเข้าร่ วมการตรวจสอบบัญชีดงั กล่าว เมื่อนามาเปรี ยบเทียบกับกฎหมายประเทศเนปาล
ตามพระราชบัญญัติการบริ จาค 2030 (ค.ศ. 1973) ข้อ 7(2) จะเห็นได้วา่ การตรวจสอบบัญชีของประเทศไทยนั้นจะ
เป็ นเพียงการตรวจสอบบัญชีรายรับรายจ่ายเท่านั้น ในส่วนของบัญชีเงินฝากจะไม่มีการตรวจสอบ แต่ในเนปาลจะ
เป็ นการตรวจสอบเกี่ยวกับบัญชีเงินฝาก
4. การใช้เงิ นบริ จาค หลักเกณฑ์การใช้เงิ นบริ จาคของทั้งสองวัดมีความคล้ายคลึงกัน ซึ่ งก็คือ การให้
คณะกรรมการของวัดเป็ นผูเ้ บิ กเงิ นเพื่อนาไปใช้จ่ายในกรณี จาเป็ นที่ วดั จะต้องใช้เงิ นจานวนมาก การกระทา
ดังกล่าวเป็ นการกระทาที่ ไม่ได้มีกฎหมายไทยกาหนดไว้เป็ นการเฉพาะ แต่พระราชบัญญัติการบริ จาค 2030
(ค.ศ. 1973) ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการในการกาหนดขั้นตอนในการใช้เงินบริ จาคไว้ซ่ ึ งสอดคล้องกับหลัก
คุณธรรมที่ประกอบไปด้วยหลักการสาคัญ 3 หลักการ คือ หน่วยงานปลอดการทุจริ ต หน่วยงานปลอดจากการทา
ผิดวินยั และหน่วยงานปลอดจากการทาผิดมาตรฐานวิชาชีพนิยมและจรรยาบรรณ ดังนั้น การใช้เงินบริ จาคของวัด
ในประเทศไทยนั้นควรมีการควรมีการกาหนดหลักเกณฑ์ในการใช้เงินบริ จาคขึ้นมาเพื่อให้การใช้เงินของวัดนั้น
อยูใ่ นการควบคุม และไม่เป็ นการใช้เงินอย่างอิสระมากจนเกินไป
5. การจัดสรรเงินบริ จาคใหม่ หลักเกณฑ์ในประเทศไทยนั้น กาหนดเพียงว่าการดูแลรักษา และจัดการ
เงินการกุศลที่มีผบู ้ ริ จาคให้เป็ นไปตามความประสงค์ของผูบ้ ริ จาค ตามกฎกระทรวงข้อ 7 วรรคสอง ในส่ วนจาก
การสัมภาษณ์วดั ทั้งสองแห่ ง ได้ความว่า เมื่อมีผบู ้ ริ จาคเงินให้แก่วดั ทางวัดจะดาเนิ นการตามความประสงค์ของ
ผูบ้ ริ จาค หากมีเงิ นในส่ วนที่เหลือจะนาไปเก็บไว้ในบัญชี ของวัด จะเห็นได้ว่า ไม่มีการกล่าวถึงการจัดสรรเงิน
บริ จาคขึ้ นมาใหม่ แต่พระราชบัญญัติการบริ จาค 2030 (ค.ศ. 1973) ประเทศเนปาล มี การกาหนดหลักเกณฑ์
การจัด สรรเงิ น บริ จ าคขึ้ น มาใหม่ ไ ว้ในข้อ 9 เป็ นกรณี ที่ มี ก ารรวบรวมเงิ นบริ จ าคตามพระราชบัญญัติ น้ ี เพื่อ
ดาเนินการตามวัตถุประสงค์ในการขอรับบริ จาค หรื อเงินนั้นไม่ได้เอาไปใช้จ่าย หรื อเป็ นเงินที่เหลือจากการใช้จ่าย
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ตามวัตถุประสงค์ของการขอรับบริ จาค กรณี น้ ีเงินบริ จาคที่รวบรวมมาได้อาจจะถูกจัดสรรขึ้นมาใหม่ เพื่อนาไปใช้
อย่างอื่นโดยได้รับอนุ มตั ิจากรัฐบาลเนปาล จะเห็ นได้ว่า พระราชบัญญัติน้ ี ได้กาหนดไว้ว่าเงิ นที่ ได้รับจากการ
บริ จาคซึ่ งได้นาไปใช้แล้วยังมีส่วนที่เหลือ หรื อยังไม่ได้นาไปใช้ เงินบริ จาคดังกล่าวนั้นอาจจะถูกจัดสรรขึ้นมา
ใหม่เพื่อใช้สาหรับทาอย่างอื่นต่อไป
6. การเผยแพร่ รายละเอียดของการบริ จาค จากการศึ กษาตามพระราชบัญญัติการบริ จาค 2030 (ค.ศ. 1973)
ของประเทศเนปาลนั้นได้มีการกาหนดไว้ในข้อ 10 ซึ่ งจะมีการทาบัญชีบริ จาคที่รวบรวมรายละเอียดของรายได้
และค่าใช้จ่ายทุกอย่าง ซึ่งในปี งบประมาณแต่ละปี จะมีการเผยแพร่ เพื่อให้สาธารณะชนและประชาชนทัว่ ไปได้รับ
ทราบ ในส่ วนของประเทศไทยเมื่อศึกษาแล้วยังไม่มีกฎหมายใด พูดถึงการเผยแพร่ รายละเอียดของการบริ จาค
ซึ่งในการเผยแพร่ รายละเอียดของการบริ จาคนั้นจะต้องคานึงถึงการสร้างหลักการมีส่วนร่ วม กล่าวคือ เปิ ดโอกาส
ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่ วม และรั บรู ้ ถึงการดาเนิ นการของวัดเกี่ ยวกับเงิ นบริ จาคเพื่อให้ได้รับรู ้ถึงข้อมูลที่
ถูกต้องอย่างตรงไปตรงมา อี กทั้งเป็ นการเปิ ดโอกาสให้ส าธารณะชนและประชาชนทั่วไปได้มี ส่ วนร่ ว มใน
การตรวจสอบ เกี่ยวกับยอดเงินที่ได้รับจากการบริ จาค และค่าใช้จ่ายของวัด
7. บทลงโทษ ตามพระราชบัญญัติการบริ จาค 2030 (ค.ศ. 1973) ของประเทศเนปาล ได้มีการกาหนดให้
ลงโทษตามข้อ 13 แต่ในส่ วนของประเทศไทยได้มีการกาหนดบทลงโทษผูท้ ี่กระทาความผิดในการรวบรวมเงิน
บริ จาค โดยให้นาบทบัญญัติตามมาตรา 341 และ 343 วรรคหนึ่ ง ในประมวลกฎหมายอาญามาใช้บงั คับ และยัง
กาหนดโทษกรณี ที่เจ้าอาวาสไม่ปฏิ บตั ิ ตามกฎกระทรวงโดยเจ้าอาวาสอาจมีความผิดเกี่ ยวกับการละเมิดจริ ยา
พระสังฆาธิ การ ตามตามกฎมหาเถรสมาคม ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2541) ว่าด้วยการแต่งตั้งถอดถอนพระสังฆาธิ การ
ข้อ 54 ซึ่ งบทลงโทษนั้นถือเป็ นหลักเกณฑ์ในการดูแลรักษาเงินบริ จาคของวัดด้วยเช่นกัน การรวบรวมเงินบริ จาค
นั้นจะต้องกระทาโดยยึดหลักความโปร่ งใส ประกอบไปด้วย ความถูกต้อง ชัดเจน ปฏิ บัติตามหลักการที่ ควร
จะเป็ น รวมถึ ง การสร้ า งความไว้ว างใจซึ่ งกัน และกัน ผู ้วิ จัย จึ ง เห็ น ว่า กฎหมายที่ เ กี่ ย วกับ บทลงโทษกรณี
การรวบรวมเงินบริ จาคของไทยกับประเทศเนปาลมีความสอดคล้องกัน จึงเห็นว่าในส่ วนของบทลงโทษนั้นไม่มี
ปั ญหาแต่อย่างใด

7. ข้ อเสนอแนะ
7.1 ข้ อเสนอแนะในการนาผลวิจยั ไปใช้
(1) ควรกาหนดให้วดั ทุกแห่งในประเทศไทยมีวิธีการดูแลรักษาเงินการกุศลที่มีผบู ้ ริ จาคให้แก่วดั ที่
ชัดเจน และรัดกุม กล่าวคือ กาหนดให้มีการนาเงินการกุศลที่มีผบู ้ ริ จาคให้แก่วดั ทั้งหมดฝากไว้กบั บัญชีธนาคาร
เป็ นมาตรฐานเดียวกันทัว่ ประเทศ
(2) ควรกาหนดให้วดั ทุกแห่งมีการรับบริ จาคเพียงทางเดียว เพื่อให้การตรวจสอบของเจ้าอาวาสและ
ไวยาวัจกรเป็ นไปโดยง่าย
(3) ให้ประเทศไทยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการในการกาหนดขั้นตอนในการใช้เงิ นการกุศ ลที่ มี
ผูใ้ ห้แก่วดั เพราะประเทศไทยยังไม่มีการกาหนดขั้นตอนในการใช้เงินการกุศลที่มีผบู ้ ริ จาคให้แก่วดั
(4) ให้ประเทศไทยมีมาตรการหรื อหรื อหลักเกณฑ์ในการจัดสรรเงินการกุศลที่ มีผบู ้ ริ จาคให้แก่วดั
ที่เหลือจากการบริ จาคครั้งก่อน ก่อนนามาใช้ใหม่ โดยจะต้องผ่านการตรวจสอบจากคณะกรรมการวัด
(5) ควรให้ทางวัดมีการเผยแพร่ ขอ้ มูลการบริ จาค และค่าใช้จ่ายของวัด ให้ประชาชนทัว่ ไปได้รับรู ้
ในแต่ละปี งบประมาณ ว่าทางวัดเหลือเงินที่มีผบู ้ ริ จาคให้แก่วดั และใช้จ่ายไปเท่าไหร่ ในแต่ละปี งบประมาณ
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7.2 ข้ อเสนอแนะในการวิจยั ครั้งต่ อไป
ควรศึ กษาเกี่ ยวกับคุณสมบัติของไวยาวัจกรในการจัดการทรัพย์สินของวัดตามที่ ได้รับมอบหมายจาก
เจ้าอาวาส

8. กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบคุ ณ อาจารย์ ดร.จันทร์ ทราทิ พย์ สุ ขุม อาจารย์ที่ปรึ กษาวิจัย อาจารย์วิรัตน์ นาทิ พเวทย์ และ
อาจารย์วณ
ี า สุวรรณโณ ที่ให้คาแนะนาปรึ กษา ตลอดจนปรับปรุ งแก้ไขข้อบกพร่ องต่าง ๆ ด้วยความเอาใจใส่ และ
ทุ่ ม เทเป็ นอย่า งดี และขอขอบคุ ณ พระเอกชัย ญาณิ สฺ ส โร วัด ท่ า นางหอม และพระสมุ ห์ ส ดใส อิ น กรวัง โส
เจ้าอาวาสวัดพระบรมธาตุเจดียเ์ ขียนบางแก้ว ที่ให้ความร่ วมมือในการสัมภาษณ์ จนทาให้งานวิจยั ฉบับนี้ น้ ีสาเร็ จ
ลุล่วงไปด้วยดี
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อัยการหรื อพนักงานสอบสวนจะไม่ออกคาสั่งไม่ฟ้องคดีโดยทันที แต่ให้รอการฟ้องไว้เพื่อดูความประพฤติของ
ผูบ้ าบัด ฟื้ นฟูภ ายหลัง การปล่ อ ยตัว เมื่ อ คณะกรรมการฟื้ นฟูย าเสพติ ด แจ้งต่ อ พนัก งานอัย การหรื อพนักงาน
สอบสวนว่าติดตามผลภายหลังการปล่อยตัวเป็ นที่ พอใจให้แล้วให้พนักงานอัยการหรื อพนักงานสอบสวนออก
คาสั่งไม่ฟ้องคดีอย่างเด็ดขาด” และประการสุ ดท้ายให้แก้ไขเพิ่มเติมประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติฉบับที่
108/2557 ข้อที่ 1 โดยเพิ่มเติมข้อยกเว้นในข้อ 1 โดยให้ผทู ้ ี่เป็ นผูต้ อ้ งหาหรื ออยูร่ ะหว่างถูกดาเนิ นคดีในความผิด
ฐานอื่นที่ มีโทษจาคุกสามารถเข้ารับการบาบัดฟื้ นฟูยาเสพติดได้ หากเป็ นความผิดลหุ โทษหรื อความผิดอาญา
ลหุ โทษหรื อที่ มีอตั ราโทษไม่เกิ น 3 ปี หากพนักงานสอบสวนหรื อพนักงานอัยการจะดาเนิ นคดี ให้พนักงาน
สอบสวนหรื อพนักงานอัยการชะลอการฟ้ องคดี ออกไป ภายหลังที่ เข้ารับการบาบัดฟื้ นฟูเสร็ จสิ้ น ให้ดาเนิ นคดี
ต่อไป จึงจะแก้ไขปั ญหาได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ
คาสาคัญ: บาบัดฟื้ นฟู ยาเสพติด สมัครใจ

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. บทนา
ปั ญหายาเสพติด นับเป็ นปั ญหาสาคัญระดับชาติในยุคปั จจุบนั ที่มีสถานการณ์การแพร่ ระบาดของยาเสพติด
ได้ท วีค วามรุ น แรงและพัฒ นารู ป แบบการผลิ ต การจ าหน่ า ยและการเสพอยู่ต ลอดเวลา จากปั ญ หาดัง กล่ าว
คณะรัฐบาล นาโดย พลเอกประยุทธ์ จันทร์ โอชา ได้มีมติเห็นชอบแผนปฏิบตั ิการป้ องกันและแก้ไขปั ญหายาเสพติด
ปี 2558 รวม 6 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ 1) ยุทธศาสตร์ การแก้ไขปั ญหาผูเ้ สพผูต้ ิดยาเสพติด 2) ยุทธศาสตร์ การป้ องกัน
กลุ่มผูม้ ีโอกาสเข้าไปเกี่ ยวข้องกับยาเสพติด 3) ยุทธศาสตร์ การควบคุมตัวยาและผูค้ า้ ยาเสพติด 4) ยุทธศาสตร์
ความร่ วมมือระหว่างประเทศ 5) ยุทธศาสตร์ การมีส่วนร่ วมของภาคประชาชน และ 6) ยุทธศาสตร์ การบริ หาร
จัดการอย่างบูรณาการ โดยมีกลไกการบริ หารจัดการ ดังนี้ 1) กลไกในระดับนโยบาย มี ป.ป.ส. ตามพระราชบัญญัติ
ป้ องกันและปราบปรามยาเสพติด พ.ศ. 2519 ทาหน้าที่ในการกาหนดนโยบาย มาตรการการดาเนินงานป้ องกันและ
ปราบปรามยาเสพติดในภาพรวม เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนาไปปฏิบตั ิ 2) กลไกอานวยการ มี ศอ.ปส. ทาหน้าที่
ในการกาหนดนโยบายของรัฐบาลและคณะกรรมการ ป.ป.ส. ไปสู่ การปฏิบตั ิให้บงั เกิดผลสาเร็ จ 3) กลไกระดับ
ภารกิ จ มี ศูนย์อานวยการป้ องกันและปราบปรามยาเสพติ ดกระทรวง/หน่ วยงาน ทาหน้าที่ ในการอานวยการ
แผนปฏิบตั ิการป้ องกันและแก้ไขปั ญหายาเสพติดในภารกิจและบทบาทที่รับผิดชอบ 4) กลไกระดับพื้นที่ มีศูนย์
อานวยการและศูนย์ปฏิบตั ิการป้ องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดและอาเภอ ทาหน้าที่ในการอานวยการและ
ปฏิบตั ิการป้ องกันและแก้ไขปั ญหายาเสพติดในจังหวัดและอาเภอ1
ในการปราบปรามยาเสพติดเจ้าหน้าที่ที่ดาเนิ นการจะต้องมีจานวนเพียงพอ ประกอบไปด้วยศักยภาพ
คุณภาพ มีความตั้งใจในการทางานแล้ว เครื่ องมืออุปกรณ์ในการทางานก็จะต้องมีความทันสมัย นอกจากนั้นแล้ว
กฎหมาย ระเบี ย บ ข้อ บัง คับ ต่ า ง ๆ ที่ เ กี่ ย วข้อ งกับ การปราบปรามก็ จ ะต้อ งทันต่ อ เหตุ ก ารณ์ มี เ นื้ อ หาชัดเจน
ไม่คลุมเครื อและที่สาคัญต้องสามารถนามาบังคับใช้ได้จริ งปั จจุบนั กฎหมายที่เกี่ ยวกับการปราบปรามยาเสพติด
1

ทาเนียบรัฐบาล. (2557). แผนปฏิ บัติการป้องกันและแก้ ไขปั ญหายาเสพติดปี 2558 [ออนไลน์]. ค้นเมื่อ 2 มิถุนายน 2564,
จาก: https://www.thaigov.go.th/gallery/contents
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นั้นมีอยู่หลาย ฉบับ เช่น พ.ร.บ. ป้ องกันและปราบปรามยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2519, พ.ร.บ. ยาเสพติดให้โทษ
พ.ศ. 2522 เหล่านี่ ต่าง ๆ เป็ นต้น แต่วา่ การดาเนิ นการกับผูก้ ระทาความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษ ตาม พ.ร.บ.
ยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 และ ตาม พ.ร.บ. อื่น ๆ นั้นส่ วนมากจะมุ่งเน้นที่ตวั ผูก้ ระทาความผิดเป็ นหลัก ซึ่ งใน
ปั จจุบนั การประกอบอาชญากรรมด้านยาเสพติดนั้นมีการพัฒนาการดาเนินการให้เป็ นรู ปขบวนการมากขึ้น จนถึง
มี ก ารจัด ตั้ง ในรู ป แบบเป็ นอาชญากรรมองค์ก ร (Organied Crime) ยากต่ อ การที่ จ ะสื บ สวนจับ กุ ม ให้ ไ ด้ท้ ัง
ขบวนการ เนื่ องจากกฎหมายที่ ใช้อยู่ไม่เอื้อต่อการดาเนิ นการ ต่อมาจึ งได้มีการบัญญัติกฎหมายที่ มีเจตนารมณ์
เพื่อที่จะดาเนิ นการกับผูก้ ระทาความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดที่เป็ นขบวนการเรี ยกว่า “พระราชบัญญัติมาตรการใน
การปราบปรามผูก้ ระทาความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ. 2534” โดยเขียนเจตนารมณ์ของการตรากฎหมายฉบับนี้
ไว้ตอนท้ายว่า “เหตุผลในการประกาศใช้ พ.ร.บ.ฉบับนี้ คือเพื่อให้การปราบปรามผูก้ ระทาความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด
มีประสิ ทธิ ภาพยิ่งขึ้น จาเป็ นต้องมีการกาหนดมาตรการต่าง ๆ เพื่อให้พนักงานเจ้าหน้าที่ดาเนิ นการปรามปราม
ผูก้ ระทาความผิดตามกฎหมายดังกล่าวขึ้น โดยเฉพาะจึงจาเป็ นต้องตราพระราชบัญญัติน้ ี”2
ปั ญหายาเสพติ ดนอกจากจะส่ งผลกระทบต่อผูเ้ สพยาเสพติ ดเองแล้ว ยังส่ งผลกระทบต่อสังคมและ
คนรอบข้างด้วยจากสถิติการเกิดอาชญากรรมส่วนใหญ่ผกู ้ ระทาความผิดมักจะเกี่ยวข้องกับยาเสพติดทั้งสิ้นโดยใน
ปี งบประมาณ 2560 สถิติการเกิดคดีของสานักงานตารวจแห่งชาติมีจานวนทั้งสิ้น 192,613 คดี3
การติดยาเสพติดในทางการแพทย์น้ นั แบ่งเป็ นการติดยาเสพติดทางกายและทางใจ โดยอธิ บายว่าเป็ น
กระบวนหนึ่ ง ที่ เ กิ ด ขึ้ น ที ล ะน้อ ยจากการใช้ย าเป็ นครั้ งคราวสู่ ก ารใช้ที่ ถี่ ข้ ึ น โดยส่ ง ผลต่ อ สมอง 2 ส่ ว น คื อ
ส่ วนความคิด (Cerebral cortex) และส่ วนอยาก (Lambic system) ทาให้ผเู ้ สพมีความต้องการมากยิง่ ขึ้นและแสดง
พฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม ส่ วนการบาบัดรักษาผูเ้ สพในทางการแพทย์น้ นั โดยทัว่ ไปจะบาบัดรักษาหายได้ไม่ยาก
สิ่ งสาคัญที่สุดคือ การบาบัดทางจิต (Mental Dependency ) หรื อความมุ่งมานะที่เกิดอยากจะเอาชนะยาเสพติดด้วย
จิตใจของผูต้ ิดยาเสพติดเอง4
ดังนั้นกระบวนการบาบัดผูต้ ิดยาเสพติดที่ได้ผลดีสามารถรักษาแก้ไขฟื้ นฟูผตู ้ ิดยาเสพติดสู่ สังคมได้คือ
การบาบัดด้วยความสมัครใจของผูเ้ สพ ผูเ้ สพที่ มีจิตใจมุ่งมานะอยากจะเอาชนะการติดยาเสพติดด้วยตนเอง แต่ใน
ปั จจุ บันกระบวนการทางกฎหมายของประเทศไทยการฟื้ นฟูสมรรถภาพผูต้ ิ ดยาเสพติดตั้งแต่อดี ตถึงปั จจุบนั
รัฐบาลได้ให้ความสาคัญผลักดันแก้ไขกฎหมายเพื่อหามาตรการแก้ไขปั ญหาผูเ้ สพยาเสพติดมาโดยตลอด และได้มี
การนาเอาหลักการทาให้การเสพยาเสพติดไม่ตอ้ งได้รับโทษทางอาญา (Decriminalizztion)5มาใช้ จนท้ายที่ สุด
นามาซึ่ งพระราชบัญญัติฟ้ื นฟูสมรรถภาพผูต้ ิดยาเสพติด พ.ศ.2545 ซึ่ งมีการประกาศใช้จนถึงปั จจุบนั โดยเหตุผล
ใ น ก า ร ป ร ะ ก า ศ พ ร ะ ร า ช บั ญ ญั ติ นี้ 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

3

4

5

สานักงานคณะกรรมการป้ องกันและปราบปรามยาเสพติด. (2555). พระราชบัญญัติมาตรการในการปราบปรามผู้กระทาความผิด
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มีสภาพเป็ นผูป้ ่ วยไม่ใช่อาชญากรปกติ6 การฟื้ นฟูสมรรถภาพผูเ้ สพยาเสพติดจึงสมควรกระทาเพื่อให้ผเู ้ สพกลับตัว
คืนสู่ สังคมได้เป็ นปกติ แต่พระราชบัญญัติฉบับนี้ ก็ไม่สามารถแก้ไขปั ญหาผูต้ ิดยาเสพติดได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
อีกทั้งการสมัครใจเข้ารับการบาบัดฟื้ นฟู
การบาบัดฟูสมรรถภาพผูต้ ิดยาเสพติดในเรื อนจาจะเป็ นการบาบัดฟื้ นฟูแบบบังคับบาบัด ซึ่ งเป็ นไปตาม
พระราชบัญญัติฟ้ื นฟูสมรรถภาพผูต้ ิดยาเสพติด พ.ศ. 2545 โดยการบาบัดฟื้ นฟูสมรรถภาพผูต้ ิดยาเสพติดจะกระทา
โดยเจ้าหน้าที่ภายในเรื อนจา การบาบัดฟื้ นฟูจะไม่ได้ดูแลรักษาโดยแพทย์ผเู ้ ชี่ยวชาญ นอกจากนั้นผูต้ อ้ งขังหลาย
คนที่ เข้าร่ วมการบาบัดฟื้ นฟูมีการพัฒนาจากผูเ้ สพเป็ นผูค้ า้ เนื่ องจากในการเข้ารับการบาบัดฟื้ นฟูในเรื อนจาให้
ผูต้ อ้ งขังคดีเสพยาเสพติดบาบัดฟื้ นฟูร่วมกับ ผูต้ อ้ งขังคดีจาหน่ายยาเสพติดโดยไม่มีการแยกบาบัดฟื้ นฟู และทาให้
ผูเ้ สพได้รับข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับยาเสตติดจากผูค้ า้ จึงเกิดความเข้าใจเกี่ยวกับกับยากเสพติดมากขึ้นและจึงพัฒนาจาก
การเสพเป็ นการค้า จากบทสัมภาษณ์หนึ่ งในผูต้ อ้ งขังคดียาเสพติดที่ถูกส่ งตัวไปยังทัณฑสถานบาบัดพิเศษกลาง
การทาหน้าที่บาบัดฟื้ นฟูภายในเรื อนจาก็ควรจะเป็ นผูม้ ีความเชี่ยวชาญด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพกับนักจิตวิทยาเป็ น
หลัก แต่ในความเป็ นจริ งกรมราชทัณฑ์มีนกั จิตวิทยาเพียง 29 คน จากเรื อนจา 142 แห่ งทัว่ ประเทศ ในจานวนนี้มี
เจ้า หน้า ที่ ที่ ป ฏิ บัติ ง านอยู่ใ นเรื อ นจ าจริ งๆ เพี ย ง 22 คนเท่ า นั้น ส่ ว นอี ก 7 คนจะประจ าอยู่ที่ ก องบริ การทาง
การแพทย์ กรมราชทัณฑ์ขาดแคลนที่สุดในกระบวนการบาบัดผูป้ ่ วยยาเสพติดในเรื อนจาคือนักจิตเวช เนื่ องจาก
ผูท้ ี่ใช้ยาเสพติดมาเป็ นเวลานานแล้วต้องหยุดยาในทันทีมกั จะเกิดอาการทางจิตแทรกซ้อนเช่นหู แว่วหรื อเห็นภาพ
หลอน ซึ่งควรได้รับการดูแลเหมือนกับผูป้ ่ วยภายในโรงพยาบาล7
การบาบัดฟื้ นฟูสมรรถภาพผูต้ ิดยาเสพติดของไทยนั้น หากเป็ นสถานบาบัดฟื้ นฟูของรัฐจะไม่มีการเสี ย
ค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น แต่จานวนบุคลากรและอุปกรณ์ที่ใช้ในการบาบัดรักษาไม่เพียงพอต่อจานวนผูต้ ิดยาเสพติดที่
เข้ารับการบาบัดรักษา แต่ถา้ เป็ นหน่ วยงานของภาคเอกชนที่มีความพร้อมในด้านของบุคลากรและอุปกรณ์ผทู ้ ี่
เข้ารับการบาบัดฟื้ นฟูจะต้องเสี ยค่าใช้จ่ายจานวนมาก โดยหน่วยงานของรัฐไม่มีการช่วยเหลือค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด
แตกต่างกับสาธารณรั ฐฝรั่งเศสนั้น รัฐให้ทางเลือกแก่ผูเ้ สพในการบาบัดรักษาจากการใช้ยาเสพติด โดยทาให้
ผูท้ ี่ ตอ้ งการบาบัดฟื้ นฟูที่ตอ้ งการรับการรักษามัน่ ใจโดยสามารถเข้ารับการรักษาไม่ว่าในส่ วนของภาครั ฐและ
เอกชนก็ตามผูเ้ ข้ารับการรักษาจะไม่เสี ยค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้ น และจะได้รับการปกปิ ดข้อมูลการรักษาเป็ นอย่างดี
และไม่มีการบันทึกประวัติอาชญกรรม8
ผูศ้ ึ กษาพบความบกพร่ องหลายประการของกฎหมายของกฎหมายที่เกี่ ยวข้อง เพื่อให้เกิ ดความชัดเจน
ในทางปฏิ บัติ ค วรด าเนิ น การแก้ไ ขพระราชบัญ ญัติ ย าเสพติ ด ให้โ ทษ พ.ศ. 2522 และพระราชบัญ ญัติ ฟ้ื นฟู
สมรรถภาพผูต้ ิดยาเสพติด พ.ศ. 2545 และ ประกาศคณะรักษาความสงบแห่ งชาติที่ 108/2557 เรื่ องการปฏิบตั ิต่อ
ผูต้ อ้ งสงสัยว่ากระทาผิดตามกฎหมายยาเสพติ ด โดยแก้ไขเพิ่มเติมที่ มุ่งเน้นไปที่ ประเด็นของการบาบัดรักษา
ภาคสมัครใจเป็ นหลัก

6

7

8

นภัทร พันวงษา. (2558). ปั ญหากฎหมายเกี่ ยวกั บการใช้ บั งคั บ พระราชบัญ ญัติ ฟื้นฟูส มรรถภาพผู้ ติด ยาเสพติ ด พ.ศ. 2545.
สารนิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
ประชาไท. (2561). ผู้เสพคื อผู้ป่วย'(จบ):ระบบบังคับบาบัดเมื่อยังไปไม่ ถึงจึ งเป็ นได้ แค่ อาชญากร [ออนไลน์]. ค้นเมื่อ 9 ตุลาคม
2564,
จาก: https://prachatai.com/journal/2018/07/77853
ศรัณยู โสสิ งห์. (2559). ปั ญหาการบังคับใช้ กฎหมายเกี่ยวกับการบาบัดรั กษา ผู้ติดยาเสพติดในระบบสมัครใจ. วิทยานิ พนธ์
นิติศาสตรมหาบัณฑิต กลุ่มวิชากฎหมายมหาชน คณะนิ ติศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรี ปทุม. หน้า 88- 89
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2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษาและวิจยั แนวคิด ทฤษฎี และหลักการที่เกี่ยวข้องกับการบาบัดฟื้ นฟูสมรรถภาพผูต้ ิดยาเสพ
ติดโดยสมัครใจ
2. เพื่อศึกษาหลักกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับมาตรทางกฎหมายในการบาบัดฟื้ นฟูสมรรถภาพผูต้ ิดยาเสพติด
โดยสมัครใจ ทั้งของประเทศไทยและสหรัฐอเมริ กา เยอรมัน โปรตุเกส และมาเลเซีย
3. เพื่อศึ กษาปั ญหาของการบังคับใช้กฎหมายที่ เกี่ ยวข้องกับมาตรการทางกฎหมายในการบาบัดฟื้ นฟู
สมรรถภาพผูต้ ิดยาเสพติดโดยสมัครใจ
4. เพื่อศึกษาแนวทางการแก้ไขปั ญหาที่เหมาะสมกับการบาบัดฟื้ นฟูสมรรถภาพผูต้ ิดยาเสพติดโดยสมัครใจ
ของประเทศไทยอย่างเหมาะสม

3. สรุ ป
จากการศึกษาสามารถสรุ ปประเด็นปั ญหาได้ 5 ประเด็น ดังนี้
1) ปั ญหาการกาหนดหลักเกณฑ์บุคคลที่จะเข้ารับการบาบัดและฟื้ นฟูสมรรถภาพผูต้ ิดยาเสพติด ประเด็น
ปั ญหานี้ พอจะสรุ ปได้ว่า พระราชบัญญัติฟ้ื นฟูสมรรถภาพผูต้ ิดยาเสพติด พ.ศ. 2545 กระบวนการกลัน่ กรองยังไม่มี
ประสิ ทธิ ภาพ มีแต่รูปแบบในการกาหนดที่ให้ผตู ้ ิดยาเสพติดได้รับการบาบัดและฟื้ นฟูสมรรถภาพ เท่านั้น ซึ่ งใน
หลายกรณี คณะกรรมการปล่อยให้ผูเ้ สพที่ เคยเข้ารับการบาบัดรักษาแล้วหลายครั้งสามารถเข้ามาบาบัด ได้อีก
รวมถึงผูก้ ระทาความผิดที่ เป็ นผูเ้ สพและมีพฤติกรรมค้า ยาเสพติด ทาให้มีการบาบัดรักษาปะปนกันทั้งผูเ้ สพที่
แท้จริ งอย่างเดียวและผูเ้ สพและค้ายาเสพติด ด้วยเหตุน้ ี ที่ทาให้ผลการบาบัดรักษาฟื้ นฟูสมรรถภาพผูต้ ิดยาเสพติด
นั้นยังบาบัดรั กษาได้ไม่ดีเท่ าที่ ควรจะเป็ น เนื่ องจากว่าบุ คคลเหล่านี้ มีเจตนาที่ แท้จริ ง คือเพื่อครอบครองและ
จาหน่ายไม่ได้ตอ้ งการเสพหรื อมีอาการติดยาเสพติด
สื บเนื่ องมาจากการกาหนดคุณสมบัติบุคคลที่ไม่รัดกุมและกว้างเกินไปโดยไม่ได้มองจากปั ญหาสภาพ
ความเป็ นจริ ง คื อ การที่ มาตรา 19 แห่ งพระราชบัญญัติฟ้ื นฟูสมรรถภาพผูต้ ิ ดยาเสพติ ด พ.ศ. 2545 บัญญัติว่า
“ถ้าไม่ปรากฏว่าต้องหาหรื ออยูใ่ นระหว่างดาเนิ นคดีในความผิดฐานอื่นซึ่ งเป็ นความผิดที่มีโทษจาคุกหรื ออยู่ใน
ระหว่างโทษจาคุ กตามคาพิพากษาของศาล” จะสังเกตได้ว่าพระราชบัญญัติฟ้ื นฟูสมรรถภาพผูต้ ิ ดยาเสพติ ด
พ.ศ. 2545 ไม่ได้บญ
ั ญัติห้ามบุคคลที่เคยกระทาความผิดมาก่อน แม้เป็ นความผิดร้ายแรงแค่ไหนแต่เมื่อพ้นโทษ
แล้วมี การเสพยาก็สามารถเข้ารับการบาบัดฟื้ นฟูสมรรถภาพได้ทุกกรณี ในกฎหมายจะห้ามเฉพาะหลังจากที่
ศาลสั่งตรวจพิสูจน์แล้วไปกระทาความผิดอี กเท่ านั้น จึ งเกิ ดปั ญหาตามมาว่าบุ คคลที่ เข้ารั บการบาบัดฟื้ นฟูมี
ความหลากหลายและไม่ได้เป็ นผูป้ ่ วยที่แท้จริ งตามที่เจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติฟ้ื นฟูสมรรถภาพผูต้ ิดยาเสพติด
ซึ่ งตามพระราชบัญญัติฟ้ื นฟูสมรรถภาพผูต้ ิ ด ยาเสพติ ด ต้องการน าผูท้ ี่ เ สพหรื อผูต้ ิ ด ยาเสพติ ดเท่ านั้นมี ม ารั บ
การบาบัดฟื้ นฟู แต่ในปั จจุบนั ในสถานบาบัดฟื้ นฟูผูต้ ิดยาเสพติดไม่ได้มีเพียงแต่ผเู ้ สพติดเพียงกลุ่มบุคคลเดียว
เท่านั้น แต่ภายในศูนย์บาบัดฟื้ นฟูผตู ้ ิดยาเสพตติดมีผทู ้ ี่เคยกระทาความผิดที่มีลกั ษณะเป็ นความผิดที่ร้ายแรง ซึ่งผูท้ ี่
รับการบาบัดฟื้ นฟูบางคนเคยต้องโทษจาคุกมาแล้วจานวนมาก มีท้ งั คดี ชิงทรัพย์ ปล้นทรัพย์ หรื อมีประวัติฆ่าคนตาย
ซึ่ งคนเหล่านี้ ไม่สมควรที่ จะได้รับการบาบัดฟื้ นฟูร่วมกับผูเ้ สพหรื อผูต้ ิ ดยาปกติ ควรจะมี การแยกบาบัดฟื้ นฟู
ต่างหาก เพราะหากบุคคลเหล่านี้ไปอยูใ่ นศูนย์ฟ้ื นฟูสมรรถภาพผูต้ ิดยาเสพติดก็จะไปสร้างอาณาจักรและเป็ นผูม้ ี
อิ ทธิ พลชักนาผูอ้ ื่ นไปในทางที่ ผิด อี กทั้งมี การถ่ายโอนพฤติ กรรมกันได้โดยง่ าย ซึ่ งสุ ดท้ายแล้วย่อมส่ งผลให้
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การบาบัดรักษาผูต้ ิดยาเสพติดไม่ประสบผลสาเร็ จ ซ้ ายังเป็ นการบ่มเพาะความเป็ นอาชญากรให้กบั ผูเ้ สพหรื อผูต้ ิด
ยาเสพติดได้ง่าย
2) ปั ญหาเกี่ยวกับรู ปแบบวิธีการและประสิ ทธิ ภาพของการบาบัดฟื้ นฟูผตู ้ ิดยาเสพติดแบบบังคับบาบัด
และแบบสมัครใจบาบัด ซึ่งโครงสร้างระบบการบังคับบาบัดของประเทศไทยกาหนดให้ผเู ้ สพยาเสพติดส่วนใหญ่
ต้องเข้ารั บการถอนพิษยาในเรื อนจาแทนที่ จะได้รับการบาบัดรั กษาในสถานพยาบาล ซึ่ งเรื อนจามักจะไม่ มี
อุปกรณ์และทรัพยากรที่เพียงพอที่จะช่วยให้เกิดกระบวนการถอนยาและแก้ไขปั ญหาเนื่ องจากการขาดยาเสพติด
ได้ ผูท้ ี่ ถูกควบคุมในเรื อนจามักจะไม่ได้รับคาแนะนาหรื อการบริ การทางการแพทย์ การถอนพิษยามักจะเป็ น
ขั้นตอนแรกของการบาบัดตามข้อมูลของสานักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาติ (UNODC)
เป้ าหมายสาคัญของการถอนพิษยาคือการทาให้ภาวะขาดยาในลักษณะที่ปลอดภัยและสามารถทนรับได้ให้มาก
ที่สุด จึงมีความจาเป็ นที่จะต้องอยูใ่ นความควบคุมของแพทย์ การบาบัดรักษาผูต้ ิดยาเสพติดควรที่จะใช้มาตรการ
การปฏิ บัติด้านจริ ยธรรมแบบเดี ย วกันส าหรั บ การบ าบัดผูท้ ี่ มี ภาวะพึ่ง ยากับการบริ ก ารสุ ข ภาพด้านอื่ นๆ คื อ
ให้สิทธิ อิสระ ให้ผูเ้ สพยาเสพติดสามารถกาหนดชะตากรรมของตนเองและเจ้าหน้าที่ผูท้ ี่บาบัดต้องกระทาสิ่ งที่
เป็ นประโยชน์ไม่เป็ นโทษ นอกจากนี้แล้วการบังคับบาบัดในเรื อนจาหรื อหน่วยทหารยังมีการลงโทษที่รุนแรงใน
บางครั้ง
ในความเป็ นจริ งหากจะให้ผตู ้ ิดยาเสพติดเข้ารับการบาบัดฟื้ นฟูอย่างสมัครใจควรให้โอกาสแก่ผทู ้ ี่จะเข้า
รับการบาบัดฟื้ นฟูได้เลือกว่าตนเองจะควรได้รับการบาบัดฟื้ นฟูในรู ปแบบใด ด้วยวิธีการอย่างไร และบาบัดฟื้ นฟู
ด้วยบุคลากรฝ่ ายไหนจะเป็ นหนทางที่ดีที่สุด เพราะเมื่อผูเ้ ข้ารับการบาบัดฟื้ นฟูได้มีโอกาสได้เลือกวิธีที่จะใช้แก่
ตนเองย่อมจะส่งผลดีต่อจิตใจและร่ างกาย ของผุบ้ าบัดฟื้ นฟูเอง เมื่อมีโอกาสมีสิทธิที่จะเลือกรู ปแบบวิธีการใดแล้ว
ย่อมส่ งผลให้ผเู ้ ข้ารับการบาบัดฟื้ นฟูยอ่ มสามารถผ่านขั้นตอนต่างๆในการบาบัดฟื้ นฟูไปได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
แล้วย่อมส่ งผลให้ประสบความสาเร็ จในการบาบัดฟื้ นฟู และย่อมไม่หวนกลับมาเสพยาเสพติดอีก ดังนั้นการใช้
หลักการของการบาบัดผูต้ ิดยาเสพติดที่ถูกมองว่าเป็ นผูป้ ่ วยนั้น ควรจะต้องต้องใช้ระบบการบาบัดฟื้ นฟูแบบสมัคร
ใจบาบัด ซึ่งจะตรงกับความต้องการของผูเ้ สพยาเสพติด จึงจะสามารถดาเนินการได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ
3) ปั ญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการกาหนดหลักเกณฑ์ให้ผเู ้ สพผูต้ ิดยาเสพติดเข้าสู่ กระบวนการบาบัดใน
ระบบสมัครใจ พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 และพระราชบัญญัติฟ้ื นฟูสมรรถภาพผูต้ ิดยาเสพติด
พ.ศ. 2545 นั้นไม่มีบทบัญญัติที่กาหนดให้ภาครัฐสามารถกาหนดหลักเกณฑ์ต่างๆเพื่อที่ จะจูงใจ ส่ งเสริ มหรื อ
สนับสนุนให้มีการสมัครใจเข้ารับการบาบัดที่มากขึ้น ส่ งผลต่อการบังคับใช้ ตามพระราชบัญญัติดงั กล่าวไม่สัมฤทธิ์
ผลตามเจตนารมณ์ของกฎหมายที่มุ่งหมายจะลดจานวนผูเ้ สพติดยาเสพติดลง โดยไม่ใช้กระบวนการบังคับหรื อ
การดาเนิ นคดีตามกฎหมาย และในอดีตที่ผ่านมาภาครัฐก็กาหนดแต่เพียงนโยบายให้ผเู ้ สพยาเสพติดเป็ นผูป้ ่ วยที่
ต้องได้รับการรักษา ซึ่งการออกมาตรการเพียงแค่น้ นั ยังไม่สามารถทาให้ผเู ้ สพมีความพร้อมหรื อมีความต้องการที่
จะเข้ารับการบาบัดมากขึ้น สังคมที่เต็มไปด้วยผูต้ ิดยาและปั ญหายาเสพติดที่นบั วันจะทวีความรุ นแรงเพิ่มมากขึ้น
การที่ภาครัฐไม่สามารถกาหนดนโยบายและมาตรการดังกล่าวได้ เนื่ องจากไม่มีบทบัญญัติของกฎหมายรองรับ
จึงเป็ นการไม่สอดคล้องกับภารกิจของรัฐ ส่งผลให้เกิดปั ญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการกาหนดนโยบายของภาครัฐ
เพื่อส่งเสริ มให้ผตู ้ ิดยาเสพติดเข้าสู่การบาบัดรักษาในระบบสมัครใจ
ดังนั้น การที่ประเทศไทยไม่มีบทบัญญัติของกฎหมายที่กาหนดให้รัฐบาลสามารถกาหนดนโยบายหรื อ
มาตรการจู ง ใจ ส่ ง เสริ ม หรื อ สนับ สนุ น ให้ผูเ้ สพติ ด ยาเสพติ ด เข้ารั บ การบ าบัด รั กษาในระบบสมัค รใจ ที่ มี
วัต ถุ ป ระสงค์ในการเพิ่ ม จานวนและเพิ่ มความพร้ อ มในการตัด สิ นใจเข้า รั บ การบาบัด รั ก ษา และอยู่จนครบ
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กาหนดการบาบัดรักษาได้ยอ่ มส่ งผลเสี ยต่อประชาชน ที่เป็ นผูเ้ สพติดยาเสพติดที่ไม่ได้รับการบาบัดรักษายาเสพติด
ให้หายขาดจากอาการติดยาเสพติด ทาให้คนเหล่านี้ กลายเป็ นอาชญากร หรื อถูกกีดกันออกจากสังคม ผูเ้ สพติดยา
เสพติดเพิ่มมากขึ้นปั ญหาอาชญากรรมก็จะมีอตั ราเพิ่มมากขึ้นตามลาดับ ส่ งผลเสี ยต่อประชาชนโดยทัว่ ไปที่ มี
ความเสี่ ย งภัย ในการใช้ชีวิต ในสัง คม โดยต้อ งเผชิ ญ อาชญากรรมจากการกระทาของผู ้ เสพติ ดยาเสพติ ดส่ ง
ผลกระทบต่อศีลธรรมอันดีของประชาชน ทาให้สังคมโดยรวมปราศจากความสงบสุ ขและย่อมส่ งผลกระทบต่อ
ความมัน่ คงภายในประเทศอย่างที่สุด
4) ปั ญหาทางกฎหมายในการติดตามดูแลหลังการปล่อยตัว (After Care) หลังจากผูเ้ สพยาเสพติดได้รับ
การปล่อยตัวโดยคณะกรรมการฟื้ นฟูสมรรถภาพผูต้ ิดยาเสพติด ไม่ปรากฏว่ามีบทบัญญัติใดในพระราชบัญญัติ
ฟื้ นฟูสมรรถภาพผูต้ ิดยาเสพติด พ.ศ. 2545 ที่เข้ามารองรับหรื อมีกระบวนการติดตามผูต้ ิดยาเสพติดหลังออกไปใช้
ชีวติ ในชุมชนหากผูต้ ิดยาเสพติดยังคงอยูใ่ นสภาพแวดล้อมเดิมโอกาสที่จะติดซ้ ายิง่ มีโอกาสสูง ทั้งพระราชบัญญัติ
ฟื้ นฟูสมรรถภาพผูต้ ิ ดยาเสพติด พ.ศ. 2545 ก็ยงั มิ ได้บญ
ั ญัติถึงมาตรการติ ดตามดูแลหรื อการคุมประพฤติและ
การบริ การสังคมแต่อย่างใด โดยในขณะที่ศาลยาเสพติดของต่างประเทศนั้นได้กาหนดอย่างชัดเจน โดยกาหนดให้
มีระยะเวลาในการติดตามความประพฤติที่แตกต่างกันโดยพิเคราะห์จากพฤติการณ์หรื อความร้ายแรงแห่งคดี และ
จานวนของการกระทาความผิดซ้ า โดยรวมแล้วจะมีการกาหนดจานวนชัว่ โมงไว้อย่างชัดเจน ตั้งแต่ 50 100 150
200 และ 300 ชัว่ โมง นอกจากนี้ ระยะเวลาการคุมประพฤติที่กาหนดไว้ร่วมกับระยะเวลาในการบาบัดฟื้ นฟูใน
ศูนย์ฟ้ื นฟูชุมชนซึ่งมีระยะเวลาตั้งแต่ 12 18 และ 36 เดือน
5) ปั ญหาทางกฎหมายเกี่ ยวกับประกาศคณะรักษาความสงบแห่ งชาติ ที่ 108/2557 เรื่ องการปฏิ บตั ิต่อ
ผูต้ อ้ งสงสัยว่ากระทาความผิดเกี่ ยวกับยาเสพติดเพื่อเข้ารับการบาบัดฟื้ นฟูและการดูแลผ่านการบาบัดฟื้ นฟูตาม
ประกาศฉบับนี้ ถือเป็ นแนวทางการบาบัดฟื้ นฟูแนวใหม่ที่ใช้มาตรการทางการเลื อกแทนการดาเนิ นคดี อาญา
โดยยึดหลักการเบี่ยงคดีอาญาออกจากกระบวนการยุติธรรม และเน้นการบาบัดรักษา ไม่ตอ้ งมีการแจ้งข้อกล่าวหา
ไม่ตอ้ งควบคุมผูก้ ระทาผิดเสพยาเสพติดในชั้นเจ้าพนักงานที่มีอานาจตามกฎหมายแต่อย่างใด และมีมาตรการ
บาบัดฟื้ นฟูโดยใช้สถานพยาบาล หน่ วยงานทางปกครอง และของชุมชนเข้ามามีส่วนในการบาบัดฟื้ นฟู และ
ติดตามดูแลหลังการบาบัดฟื้ นฟูแล้ว ถือว่ามาตรการดังกล่าวเป็ นแนวทางที่ถูกต้องตามหลักกฎหมาย เจตนารมณ์
ตามประกาศฉบับนี้ เกิดจากข้อยืนยันทางการแพทย์ปรากฏว่า ผูเ้ สพยาเสพติดจะทาให้เป็ นโรคสมองติดยา ดังนั้น
กรณี จึงควรให้โอกาสผูต้ ิดยาเสพติดเข้ารับการบาบัดฟื้ นฟูโดยความยินยอม เพื่อให้ผูต้ ิดยาเสพติดกลับฟื้ นคื น
สภาพจากการเสพติด และสามารถกลับไปใช้ชีวิตในครอบครัวได้อย่างปกติ อันจะเป็ นคุณประโยชน์กบั ผูเ้ สพติด
ให้มีโอกาสทบทวนและกลับตัวเลิกใช้ยาเสพติดโดยการสนับสนุนจากหน่ วยงานภาครัฐในการบาบัดฟื้ นฟูและ
ดูแลต่อเนื่อง
แต่อย่างไรก็ดี ประกาศฉบับดังกล่าว แม้จะถูกต้องตามหลักการรักษาผูป้ ่ วยซึ่ งในต่างประเทศหลาย
ประเทศนั้นได้มีการดาเนิ นการแก้ไขปั ญหาผูต้ ิดยาเสพติดแล้ว ประกาศดังกล่าวก็เป็ นเพียงกฎหมายตามประกาศ
ของหัว หน้า คณะรั ก ษาความสงบแห่ ง ชาติ ที่ไ ม่ ไ ด้ด าเนิ น การก าหนดวิธี ก าร แนวทางการปฏิ บัติ เ พื่ อให้เกิ ด
ความชัดเจนเป็ นอย่างมาก กรณี จึงควรที่ จะต้องกาหนดรู ปแบบแนวทางการปฏิ บตั ิ ที่ชัดเจนโดยเฉพาะหมวด
การบ าบัด รั ก ษาและหมวดการฟื้ นฟูส มรรถภาพในประกาศฉบับนี้ มี การก าหนดกฎเกณฑ์ส าหรั บผูท้ ี่ เข้ารั บ
การบ าบัด ฟื้ นฟู ย าเสพติ ด ไว้ โดยไม่ รั บ บ าบัด ฟื้ นฟู ใ ห้ แ ก่ ผู ้ที่ ต กเป็ นผูต้ ้อ งหาในความผิ ด ฐานอื่ น ร่ ว มด้ว ย
เช่นเดียวกันกับพระราบัญญัติฟ้ื นฟูสมรรถภาพผูต้ ิดยาเสพติด พ.ศ. 2545 มาตรา 19 ซึ่งทาให้ในตัวประกาศดังกล่าว
นี้ไม่สามรถช่วยเหลือให้ผกู ้ ระทาความผิดฐานอื่นที่ประสงค์จะเข้ารับการบาบัดฟื้ นฟูได้ เพราะหากผูเ้ สพยาเสพติด
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ประสงค์ที่จะเข้ารับการบาบัดฟื้ นฟูแล้วแต่ไม่สามารถเข้ารับการบาบัดฟื้ นได้ และพลักดันให้ไปรับการฟื้ นฟูโดย
วิธีการบังคับหรื อระบบต้องโทษซึ่ งความพร้อมด้านอุปกรณ์และบุคลากรที่ไม่พร้อมย่อมจะส่ งผลให้การบาบัด
ฟื้ นฟูไม่ได้ประสิ ทธิภาพก็จะทาให้ผบู ้ าบัดหวนกลับไปเสพยาเสพติดได้อีก จึงทาให้ประกาศฉบับนี้ยงั คงมีปัญหา
อยู่ ท้ายที่สุดประกาศฉบับนี้ จึงยังไม่สามารถแก้ไขปั ญหาเกี่ยวกับการบาบัดรักษาได้ในทุกเรื่ อง แม้กระบวนการ
ดังกล่าวข้างต้นจะมีประสิ ทธิ ภาพในระดับหนึ่ งแต่ก็ยงั ไม่สามารถแก้ไขปั ญหาผูเ้ สพยาเสพติดได้ ผูเ้ สพยาเสพติด
ยังถือว่าเป็ นผูป้ ่ วยในทางการแพทย์ การบาบัดทางจิตใจสาคัญที่สุด ดังนั้น การสมัครใจบาบัดฟื้ นฟูสมรรถภาพ
ผูต้ ิดยาเสพติดจะทาให้ผเู ้ สพยาเสพติดหายจากการติดยาเสพติดได้ดีที่สุด

4. ข้ อเสนอแนะ
4.1 ควรแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติฟ้ื นฟูสมรรถภาพผูต้ ิดยาเสพติด พ.ศ. 2545 มาตรา 19 วรรคแรก
โดยแก้ไขดังนี้
มาตรา 19 ผูใ้ ดต้องหาว่ากระทาความผิดฐานเสพยาเสพติด เสพและมีไว้ในครอบครอง เสพและมีไว้ใน
ครอบครองเพื่อจาหน่ าย หรื อเสพและจาหน่ ายยาเสพติดตามลักษณะ ชนิ ด ประเภท และปริ มาณที่ กาหนดใน
กฎกระทรวง ถ้าไม่ปรากฎว่ามีประวัติการกระทาความผิดที่ มิใช่ความผิดลหุ โทษและการกระทาความผิดโดย
ประมาทตามประมวลกฎหมายอาญาหรื อกฎหมายอื่ นที่ มี อตั ราโทษจ าคุ ก ไม่เ กิ น 3 ปี หรื ออยู่ในระหว่า งถู ก
ดาเนิ นคดี ในความผิดฐานอื่นซึ่ งเป็ นความผิดที่มีโทษจาคุกหรื ออยู่ในระหว่างรับโทษจาคุกตามคาพิพากษาของ
ศาล ให้พนักงานสอบสวนนาตัวผูต้ อ้ งหาไปศาลภายในสี่ สิบแปดชัว่ โมงนับแต่เวลาที่ผตู ้ อ้ งหานั้นมาถึงที่ทาการ
ของพนักงานสอบสวน เพื่อให้ศาลพิจารณามีคาสั่งให้ส่งตัวผูน้ ้ นั ไปตรวจพิสูจน์การเสพหรื อการติดยาเสพติด
เว้นแต่มีเหตุสุดวิสัยหรื อเหตุจาเป็ นอย่างอื่นที่เกิดจากตัวผูต้ อ้ งหาเอง หรื อจากพฤติการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปซึ่ งทา
ให้ไม่อาจนาตัวผูต้ อ้ งหาไปศาลภายในกาหนดเวลาดังกล่าวได้
4.2 เห็นควรบัญญัติ มาตรา 19 ทวิ เพิ่มเติมในพระราชบัญญัติฟ้ื นฟูสมรรถภาพผูต้ ิดยาเสพติด พ.ศ. 2545
ดังนี้
กรณี ผูต้ ้อ งขัง ถู ก ศาลพิ พ ากษาจ าคุ ก ที่ มีอ ัต ราโทษอย่า งสู ง ไม่ เกิ น 3 ปี เมื่ อ ผูต้ ้อ งขัง สมัครใจเข้ารั บ
การบาบัดฟื้ นฟูยาเสพติด ให้ส่งตัวผูต้ อ้ งขังมายังสถานบาบัดฟื้ นฟูสมรรถภาพผูต้ ิดยาเสพติด ซึ่งเป็ นหน่วยงานของ
รัฐที่อยูใ่ นการควบคุมอย่างแน่นหนา โดยแยกต่างหากจากผูบ้ าบัดฟื้ นฟูยาเสพติดทัว่ ไป โดยให้ถือว่าการเข้ารับ
การบาบัดฟื้ นฟูเป็ นส่ วนหนึ่ งของการจาคุ กตามคาพิพากษาของศาล โดยระยะเวลาที่ เข้ารับการบาบัดฟื้ นฟูให้
เป็ นไปตามที่คณะกรรมฟื้ นฟูยาเสพติดกาหนด
4.3 ให้มี การออกกฎกระทรวงออกตามพระราชบัญญัติ ฟ้ื นฟูย าเสพติ ด โดยให้ผูท้ ี่ ส มัครใจเข้ารั บ
การบาบัดฟื้ นฟูสมรรถภาพผูต้ ิดยาเสพติดโดยให้ครอบคลุมไปถึงการใช้สิทธิ ที่จะรักษาโดยไม่เสี ยค่าใช้จ่ายแม้วา่
จะสมัครใจรับการบาบัดฟื้ นฟูกบั โรงพยาบาลเอกชนหรื อการบาบัดรฟื้ นฟูโดยแพทย์ของหน่วยงานเอกชนก็ตาม
และให้ ผูบ้ าบัด ฟื้ นฟู ส ามารถใช้สิ ท ธิ ป ระกัน สั ง คมในการเข้า รั บ การรั ก ษาบ าบัด ฟื้ นฟูไ ด้ และจะต้อ งไม่ มี
การบันทึ กประวัติอาชญากรรมใดๆแก่ ผูเ้ ข้ารั บ การบาบัดฟื้ นฟูท้ งั สิ้ น ทั้งไม่ให้ถือว่าผูเ้ ข้ารั บการบ าบัด ฟื้ นฟู
สมรรถภาพผูต้ ิดยาเสพติดเป็ นบุคคลที่ เคยต้องโทษทางอาญา และจะต้องให้สิทธิ แก่ผูเ้ ข้ารับการบาบัดรักษามี
คุณสมบัติพอที่จะประกอบอาชีพในหน่วยใดๆของรัฐหรื อของรัฐวิสาหกิจหรื อหน่วยงานเอกชนใดๆ ก็ได้ตามที่
ต้องการ
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4.4 เห็ นควรเพิ่มเติมพระราชบัญญัติฟ้ื นฟูสมรรถภาพผูต้ ิดยาเสพติด พ.ศ. 2545 มาตรา 33 วรรคสาม
ดังนี้
การมีคาสั่งให้ปล่อยตัวตามวรรคหนึ่ งนั้นให้พนักงานคุมประพฤติและคณะกรรมการฟื้ นฟูสมรรภาพ
ผูต้ ิดยาเสพติดดูความประพฤติของผูบ้ าบัดฟื้ นฟูโดยให้คุมประพฤติต้ งั แต่ 1 ปี แต่ไม่เกิน 3 ปี และให้บริ การสังคม
ซึ่ ง ระยะเวลาให้ก ารบริ ก ารสัง คมนั้น ให้คณะกรรมการฟื้ นฟูส มรรถภาพผูต้ ิ ด ยาเสพติ ด เป็ นผูใ้ ช้ดุล พินิจใน
การกาหนดร่ วมกับพนักงานคุมประพฤติ โดยพิจารณาถึงความประพฤติขณะเข้ารับการบาบัดฟื้ นฟูยาเสพติดและ
ภายหลังการปล่อยตัว โดยกาหนดอย่างน้อยตั้งแต่ 50 ชัว่ โมงแต่ไม่เกิ น 300 ชัว่ โมง ซึ่ งระยะเวลาบริ การสังคม
สามารถเพิ่มและลดได้ตามความเห็นชอบของคณะกรรมการฟื้ นฟูสมรรถภาพผูต้ ิดยาเสพติด
บัญญัติเพิ่มเติมพระราชบัญญัติฟ้ื นฟูสมรรถภาพผูต้ ิดยาเสพติด พ.ศ. 2545 มาตรา 33 วรรคสี่ ดงั นี้
การมีคาสัง่ ให้ปล่อยตัวตามวรรคหนึ่งนั้นพนักงานอัยการหรื อพนักงานสอบสวนจะไม่ออกคาสัง่ ไม่ฟ้อง
คดีโดยทันที แต่ให้รอการฟ้องไว้เพื่อดูความประพฤติของผูบ้ าบัดฟื้ นฟูภายหลังการปล่อยตัว เมื่อคณะกรรมการ
ฟื้ นฟูสมรรถภาพผูต้ ิดยาเสพติดแจ้งต่อพนักงานอัยการหรื อพนักงานสอบสวนว่าติดตาผลภายหลังการปล่อยตัว
เป็ นที่ พ อใจให้แ ล้ว ให้พ นัก งานอัย การหรื อ พนัก งานสอบสวนออกค าสั่ง ไม่ ฟ้ อ งคดี อ ย่า งเด็ ด ขาดและไม่ มี
การบันทึกประวัติอาชญากรรมของผูเ้ ข้ารับการบาบัดฟื้ นฟูสมรรถภาพผูต้ ิดยาเสพติด
4.5 เห็ นควรแก้ไขเพิ่มเติมประกาศคณะรักษาความสงบแห่ งชาติฉบับที่ 108/2557 ข้อที่ 1 วรรคแรก
ดังนี้
ข้อที่ 1 ในกรณี ที่ผูใ้ ดต้องสงสัยว่ากระทาความผิดฐานเสพยาเสพติ ด หรื อเสพและมียาเสพติด ไว้ใน
ครอบครองตามลักษณะ ชนิ ด ประเภท และปริ มาณที่ กาหนดตามบัญชี ทา้ ยประกาศนี้ ถ้าไม่ปรากฏว่าผูน้ ้ นั เป็ น
ผูต้ อ้ งหาหรื ออยูใ่ นระหว่างถูกดาเนิ นคดีในความผิดฐานอื่นซึ่ งเป็ นความผิดที่มีโทษจาคุก หรื ออยูใ่ นระหว่างรับ
โทษจาคุกตามคาพิพากษาของศาล และไม่มีพฤติ กรรมที่ อาจก่ อให้เกิ ด อันตรายแก่ ผูอ้ ื่ นหรื อสังคม หากผูน้ ้ นั
ยินยอมเข้ารับการบาบัดฟื้ นฟู ให้เจ้าหน้าที่ ตามกฎหมายเกี่ ยวกับยาเสพติดดาเนิ นการให้ผูน้ ้ นั เข้ารับการบาบัด
ฟื้ นฟู ทั้งนี้ การตกเป็ นผูต้ อ้ งหาหรื ออยู่ในระหว่างการถูกดาเนิ นคดีในความผิดฐานอื่นที่มีโทษจาคุกในความผิด
ลหุ โทษหรื อความผิดอาญาลหุ โทษหรื อที่มีอตั ราโทษไม่เกิน 3 ปี หากสมัครใจเข้ารับการบาบัดฟื้ นฟูสมรรถภาพ
ผูต้ ิดยาเสพติดก็ให้เจ้าหน้าที่ดาเนินการให้ผนู ้ ้ นั เข้ารับการบาบัดฟื้ นฟู หากพนักงานสอบสวนหรื อพนักงานอัยการ
จะดาเนิ นคดี ให้พนักงานสอบสวนหรื อพนักงานอัยการชะลอการฟ้องคดีไปก่อน โดยให้อายุความสะดุดหยุดลง
ภายหลังที่เข้ารับการบาบัดฟื้ นฟูเสร็ จสิ้นตามแผนบาบัดฟื้ นฟู ให้พนักงานสอบสวนหรื อพนักงานอัยการดาเนินคดี
ต่อไป
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การศึกษาครั้งนี้มีวตั ถุประสงค์ คือ 1) เพื่อศึกษาระดับความสุ ขในการปฏิบตั ิงานของข้าราชการทหาร
ชั้นประทวน สังกัดกรมข่าวทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย 2) เพื่อศึกษาสภาพแวดล้อมในการปฏิบตั ิงานของ
ข้าราชการทหารชั้นประทวน สังกัดกรมข่าวทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย 3) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง
สภาพแวดล้อมในการปฏิบตั ิงานกับความสุ ขในการปฏิบตั ิงานของข้าราชการทหารชั้นประทวน สังกัดกรมข่าวทหาร
กองบัญชาการกองทัพไทย ประชากรที่ ใช้ในการศึกษา คือ ข้าราชการทหารชั้นประทวน สังกัดกรมข่าวทหาร
กองบัญชาการกองทัพไทย จานวน 82 คน เครื่ องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล คือ แบบสอบถาม เครื่ องมือที่ใช้ใน
การวิเคราะห์ขอ้ มูล คือ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ วิเคราะห์ขอ้ มูลทางสถิติสาเร็ จรู ป และสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์
ข้อมูล ประกอบด้วย ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าสัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์เพียร์ สัน
(Pearson Product Moment Correlation Coefficient) โดยกาหนดค่านัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ผลของการศึกษา พบว่า ข้าราชการทหารชั้นประทวน สังกัดกรมข่าวทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย
มีความสุ ขในการปฏิบตั ิงานอยู่ในระดับมาก และเห็นว่าสภาพแวดล้อมในการปฏิบตั ิงานอยู่ในระดับปานกลาง
และผลการทดสอบสมมติ ฐ าน พบว่ า สภาพแวดล้อ มในการปฏิ บัติ ง านมี ค วามสั ม พัน ธ์ กับ ความสุ ข ใน
การปฏิบตั ิงานทั้งในภาพรวมและรายด้าน ได้แก่ ด้านกายภาพ ด้านสังคม และด้านจิตใจ มีความสัมพันธ์อย่าง
มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
คาสาคัญ: ความสุ ขในการปฏิบตั ิงาน, สภาพแวดล้อมในการปฏิบตั ิงาน, กรมข่าวทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย
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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. ความสาคัญและที่มาของปัญหาวิจัย
การดาเนินชีวิตของมนุษย์ในปัจจุบนั ประกอบไปด้วย 2 ส่วนหลักที่สาคัญ ได้แก่ ชีวิตในครอบครัวและ
ชี วิตในที่ ทางาน แต่ โดยส่ วนใหญ่แล้ว เวลามากกว่าหนึ่ งในสามของการด าเนิ น ชี วิตของมนุ ษย์ถูกใช้ไ ปกับ
การทางาน และการทางานนับเป็ นสิ่ งสาคัญและสิ่ งจาเป็ นที่จะต้องปฏิบตั ิมากกว่ากิจกรรมอื่นๆ เมื่อเป็ นเช่นนี้
ความสุ ข ในการท างานจึ ง เข้ามามี บ ทบาทสาคัญ ต่ อ ชี วิต มนุ ษ ย์อ ย่างหลี กเลี่ ย งไม่ ไ ด้ และองค์กรจะประสบ
ความสาเร็ จได้น้ นั ปั จจัยสาคัญที่เป็ นตัวขับเคลื่อนไปสู่ เป้าหมาย คือ ปั จจัยแห่ งความสุ ข ดังที่ อาภรณ์ ภู่วิทยพันธุ์
(2553) กล่าวว่า “ชีวิตคนทางานไม่มีใครไม่ตอ้ งการความสุ ข เพราะความสุ ขที่เกิดขึ้นเป็ นเสมือนน้ าหล่อเลี้ยงให้
พฤติกรรมคนปรับเปลี่ยนและพัฒนาไปในทางที่ดีข้ ึน อันนาไปสู่ ผลการปฏิบตั ิงานตามที่องค์กรต้องการ ดังนั้น
ความสุ ขจึงเป็ นสิ่ งที่ทุกคนแสวงหา” นอกจากนี้ ควาสุ ขในการทางานมีผลต่อผูป้ ฏิบตั ิงาน ครอบครัว และผูท้ ี่
เกี่ยวข้องทุกคน อีกทั้งยังมีผลต่อสุ ขภาพทั้งทางร่ างกายและจิตใจ ตลอดจนคุณภาพชี วิตของผูป้ ฏิบตั ิงาน เพราะ
การที่บุคคลได้ปฏิบตั ิงานที่ตนรักชอบ พึงพอใจ ล้วนทาให้เกิดความรู ้สึกและความสร้างสรรค์ในทางบวก ทาให้
งานที่ ปฏิบตั ิ น้ นั มี ประสิ ทธิ ภาพและบรรลุผลสาเร็ จตามเป้ าหมาย อันนามาซึ่ งความยินดีของผูป้ ฏิ บตั ิงานและ
องค์กรในภาพรวม
จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้น ทาให้ผศู ้ ึกษาสนใจและเล็งเห็นถึงความสาคัญที่จะศึกษาถึงระดับความสุ ข
ในการปฏิบตั ิงานของข้าราชการทหารชั้นประทวน ชั้นยศตั้งแต่ สิ บตรี - จ่าสิ บเอก เนื่องจากเป็ นกลุ่มผูป้ ฏิบตั ิงาน
ในสายงานสนับสนุ นและเป็ นกาลังพลหลักของกองทัพในการดาเนินภารกิจต่างๆ ซึ่ งนับว่าเป็ นกลุ่มบุคคลที่มี
ความสาคัญไม่น้อยไปกว่าข้าราชการทหารชั้นสัญญาบัตร ทั้งนี้ แม้ว่ากองทัพจะมีสวัสดิการ การให้การช่วยเหลือ
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และสิ ทธิกาลังพลที่เหมาะสม มอบให้แก่กลุ่มบุคคลดังกล่าวอยูใ่ นระดับนึงแล้ว แต่ผศู ้ ึกษามีความสนใจที่จะศึกษา
กลุ่มผูป้ ฏิบตั ิงานดังกล่าวอย่างใกล้ชิด เพื่อที่จะทราบถึงระดับความสุ ขในการปฏิบตั ิงานของข้าราชการทหารชั้น
ประทวน กรมข่าวทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย ภายหลังจากได้รับสิ ทธิ ต่างๆ รวมถึง ปั จจัยแวดล้อมอื่นๆ
ที่อาจมีผลต่อความสุ ขในการปฏิบตั ิงาน เพื่อนาไปพัฒนาและยกระดับความสุ ขให้กบั กับข้าราชการในกากับของ
กรมข่าวทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย ดังที่ จิระสันต์ วงษ์วรสันต์ (2560)ได้กล่าวไว้ว่า หากผูบ้ ริ หารได้ให้
ความตระหนักถึงความสาคัญของการสร้างเสริ มสุ ขภาพจิตในการปฏิบตั ิงาน โดยกาหนดเป็ นนโยบายที่ชัดเจน
และมีผรู ้ ับผิดชอบโดยตรง จะทาให้ผปู ้ ฏิบตั ิงานมีความสุ ขในการปฏิบตั ิงาน และทาให้เกิดประสิ ทธิภาพสู งสุ ดแก่
องค์กรและกองทัพต่อไปในอนาคต

2. วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
(1) เพื่อศึกษาระดับความสุ ขในการปฏิบตั ิงานของข้าราชการทหารชั้นประทวน สังกัดกรมข่าวทหาร
กองบัญชาการกองทัพไทย
(2) เพื่อศึกษาสภาพแวดล้อมในการปฏิบตั ิงานของข้าราชการทหารชั้นประทวน สังกัดกรมข่าวทหาร
กองบัญชาการกองทัพไทย
(3) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างสภาพแวดล้อมในการปฏิบตั ิงานกับความสุ ขในการปฏิบตั ิงานของ
ข้าราชการทหารชั้นประทวน สังกัดกรมข่าวทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย

3. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
3.1 แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้ อง
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความสุ ขในการปฏิบัติงาน
Manion (2003) ให้ ค วามหมายความสุ ข ในการปฏิ บัติ ง านว่ า คื อ ความรู ้ สึกหรื อ อารมณ์ ท างบวกที่
เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการปฏิบตั ิงาน ซึ่ งนามาซึ่ งประสิ ทธิ ภาพในการปฏิบตั ิงาน นอกจากนี้ Manion ได้กล่าวถึง
องค์ป ระกอบของความสุ ข ในการปฏิ บัติ ง านไว้ 5 ประการ ได้แ ก่ 1) การติ ด ต่ อ สั ม พัน ธ์ (Connection) คื อ
สัมพันธภาพระหว่างบุคคลในสถานที่ทางาน ที่มีความร่ วมมือร่ วมใจ มีการเช่วยเหลือซึ่ งกันและกัน และพูดคุย
สนทนากันด้วยความเป็ นมิ ตร ทาให้เกิ ดบรรยากาศที่ ดีในการทางาน 2) ความรั กในงาน (Work of work) คือ
ความรู ้สึกรัก พึงพอใจ และภาคภู มิใจในงานที่ตนปฏิบตั ิ ซึ่ งจะทาให้บุคคลเกิดความเต็มใจที่จะปฏิบตั ิงานอย่างมี
ความสุ ขและสนุ กสนาน 3) ความสาเร็ จในงาน (Work achievement) คือ การรู ้สึกว่าตนเองมีคุณค่า หลักจากที่
ปฏิ บัติงานได้สาเร็ จได้ตามเป้ าหมายที่ต้ งั ไว้ 4) การเป็ นที่ ยอมรั บ (Recognition) คือ ความรู ้ สึกว่าตนเองเป็ นที่
ยอมรั บ และได้รั บ ความเคารพนับถื อ จากผูท้ ี่ เ กี่ ย วข้อ งในการท างาน อาทิ ผูบ้ ัง คับ บัญ ชาและเพื่ อ นร่ วมงาน
สอดคล้องกับ iOpener Institute for People and Performance ซึ่งเป็ นสถาบันให้คาปรึ กษาด้านการจัดการทรัพยากร
มนุษย์ ประเทศอังกฤษได้ทาการศึกษาในหัวข้อ “วิทยาศาสตร์แห่งความสุ ขในที่ทางาน (The Science of Happiness
at Work )” พบว่า การที่บุคคลจะมีความสุ ขในการทางานได้น้ นั ขึ้นอยูก่ บั ปัจจัยสาคัญ (5 C’s) ที่เป็ น ตัวขับเคลื่อน
ความสุ ขในการทางาน (iOpener, 2010) อันประกอบไปด้วย สิ่ งที่ปฏิบตั ิหรื อผลงาน (Contribution) ความเชื่อมัน่
(Conviction) วัฒนธรรมขององค์กร (Culture) ความผูกพันต่องานที่ปฏิบตั ิ (Commitment) ตลอดจนความมัน่ ใจ
(Confidence) นอกจากนี้ ปิ ยะธิดา ปัญญาและไพศาล วรคา (2560) ได้กล่าวถึงองค์ประกอบที่ส่งผลต่อความสุ ขใน
การปฏิบตั ิงานไว้หลายประการ อาทิเช่น สัมพันธภาพที่ดีในที่ทางาน การได้ปฏิบตั ิงานที่ชอบ ความรู ้สึกสนุกกับ
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งานที่ ปฏิบตั ิ ได้รับการสนับสนุ นจากเพื่อนร่ วมงานและหัวหน้างาน เป็ นปั จจัยสาคัญที่ ทาให้ผูป้ ฏิบตั ิงานเกิด
ความเครี ยดในการปฏิบตั ิงานน้อยลง และก่อให้เกิดประสิ ทธิภาพในการปฏิบตั ิงานมากยิ่งขึ้น
จากการศึกษาเกี่ยวกับความหมาย แนวคิด และองค์ประกอบของความสุ ขในการปฏิบตั ิงานที่กล่าวมา
ข้างต้น จะเห็นว่าผูป้ ฏิบตั ิงานจะเกิดความสุ ขในการปฏิบตั ิงานได้น้ นั จะต้องเกิดจากปัจจัยหลายๆ ด้าน อาทิ ด้าน
สัมพันธภาพที่ดีระหว่างผูป้ ฏิบตั ิงาน เพื่อนร่ วมงาน ตลอดจนผูบ้ งั คับบัญชาภายในองค์กร ความพึงพอใจ ความรัก
และความมีอิสระในการปฏิบตั ิงาน ความสามารถที่จะปฏิบตั ิงานได้สาเร็ จลุล่วงตรงตามเป้าหมายอันนามาสู่ ความ
ภาคภูมิใจในงาน และการได้รับการยอมรับนับถื อจากเพื่อนร่ วมงาน ผูบ้ ังคับบัญชา ตลอดจนหน่ วยงานหรื อ
องค์ก ร ดัง นั้น ผู ้ศึ ก ษาได้น าเอาแนวคิ ด และองค์ป ระกอบของความสุ ข ในการท างานของ Manion (2003)
ซึ่ งประกอบด้วยองค์ประกอบในด้านสาคัญต่างๆ ที่กล่าวมาข้างตน ได้แก่ การติดต่อสัมพันธ์ ความรักในงาน
ความสาเร็ จในงาน และการเป็ นที่ยอมรับ มาใช้ในการศึกษาความสุ ขในการปฏิบตั ิงานของข้าราชการทหารชั้น
ประทวน สังกัด กรมข่าวทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงาน
ละออ หุ ตางกูร (2534) ได้เสนอแนวทางการเป็ นองค์การแห่งนวัตกรรม โดยเสนอว่า สภาพแวดล้อมใน
การปฏิบตั ิงานแบ่งได้ 3 ประเภท คือ 1) สภาพแวดล้อมทางกายภาพ เป็ นสภาพแวดล้อมภายในที่ทางาน อาทิ
แสงสว่าง เสี ยง ภาพอากาศ วัสดุปุปกรณ์หรื อเครื่ องมือหรื อเครื่ องใช้ และสิ่ งที่เอื้อและเป็ นประโยชน์ต่อการทางาน
2) สภาพแวดล้อมทางสังคม เป็ นสภาพแวดล้อมภายในองค์กรหรื อหน่วยงานที่มีผลต่อตัวของผูป้ ฏิบตั ิงาน อาจ
แบ่งออกเป็ น ด้านสัมพันธภาพและด้านของการสนับสนุน และ 3) สภาพแวดล้อมทางจิตใจ เป็ นสภาพแวดล้อม
ในการปฏิบตั ิงานที่มีผลต่อสภาพจิตใจ ความคิด ความรู ้สึกทางจิตใจของผูป้ ฏิบตั ิงาน หรื อเอื้อต่อการเรี ยนรู ้ ทั้งนี้
นอกจากองค์ประกอบของสภาพแวดล้อ มทางกายภาพในการปฏิ บัติงานโดยทั่วไปที่ ได้ก ล่า วมาข้างต้น แล้ว
ในปัจจุบนั เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสารมีการพัฒนาและก้าวหน้าไปอย่างมาก ทาให้องค์กรทั้งหน่วยงาน
ภาครัฐและภาคเอกชน ได้มีการนาเอาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีระบบเครื อข่ายด้านการสื่ อสารต่างๆ
มาประยุกต์ใช้ในการปฏิบตั ิ งานกันอย่างแพร่ หลาย เพื่อให้เกิ ดความสะดวกรวดเร็ วและเพิ่มประสิ ทธิ ภาพใน
การปฏิบตั ิงาน สอดคล้องกับ แนวคิดเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสารของ ยงยุทธ ชมไชย (2554)
กล่าวว่า เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร คือ การนาเอาความรู ้ ทางด้านวิทยาศาสตร์ มาประยุกต์ใช้ใน
การจัด การกับ สารสนเทศอย่างเป็ นระบบ โดยการน าเอาเทคโนโลยี ด้านคอมพิ วเตอร์ เข้ามาช่ วยสนับสนุ น
การปฏิ บัติงาน อาทิ เครื่ องคอมพิวเตอร์ และระบบฐานข้อมูล โดยอาจเรี ยกว่า เทคโนโลยีสานักงาน (Office
Technology) และเพื่อให้เกิ ดประสิ ทธิ ภาพอย่างเต็มที่ ในการปฏิ บัติงาน เทคโนโลยีสารสนเทศ ยังต้องพึ่งพา
เทคโนโลยี ก ารติ ด ต่ อ สื่ อ สารด้ว ย เพื่ อ ช่ ว ยในการส่ ง ผ่า นข้อ มู ล จากที่ ห นึ่ ง ไปยัง อี ก ที่ ห นึ่ ง และยัง สามารถ
แลกเปลี่ ย นหรื อ เผยแพร่ ข้อ มู ล ได้อ ย่างสะดวกและรวดเร็ ว ด้วยอุ ป กรณ์ สื่อ สารต่ างๆ อาทิ วิ ท ยุ โทรศัพ ท์
เครื่ องโทรสาร คอมพิวเตอร์ คลื่ นวิ ทยุและดาวเที ยม เป็ นต้น ทั้งนี้ เทคโนโลยีการติ ดต่อสื่ อสารที่ นิยมใช้ใน
สานักงานได้แก่ ระบบอินทราเน็ต (Intranet) และระบบอินเทอร์เน็ต (Internet)
ทั้งนี้ จากแนวคิดและองค์ประกอบที่ เกี่ ยวกับสภาพแวดล้อมในการปฏิ บัติงานที่ ได้กล่าวไว้ข้า งต้น
จะเห็นว่า สภาพแวดล้อมในการปฏิบตั ิงานที่ดีน้ นั จะต้องประกอบไปด้วยองค์ประกอบสาคัญทั้งทางด้านกายภาพ
ด้านสั ง คมและด้านจิ ตใจ อัน จะท าให้ ผูป้ ฏิ บัติ ง านเกิ ด ความพึ ง พอใจในการปฏิ บัติ ง าน อาทิ การมี สถานที่
ปฏิ บัติงานที่ สะดวกสบายและถูกสุ ขลักษณะ รวมทั้งมี ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและอุป กรณ์ สนับสนุ นที่
ทันสมัยและเหมาะสม ซึ่งจะช่วยอานวยความสะดวกและเอื้อให้เกิดประโยชน์สูงสุ ดในการปฏิบตั ิงาน การมีเพื่อน
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ร่ วมงาน ผูบ้ ัง คับ บัญ ชา และผูใ้ ต้บัง คับ บัญ ชาที่ มี ป ฏิ สัม พัน ธ์ ที่ ดี ต่ อ กัน มี การแลกเปลี่ ย นความคิ ด เห็ น และ
การสื่ อสารที่ ต่อกันอยู่ เสมอ ตลอดจนการมี บรรยากาศการทางานที่ ด าเนิ นไปด้วยความยุติ ธรรมและเอื้ อ ให้
ผูป้ ฏิบตั ิงานมีอิสระในการพัฒนาศักยภาพของตนเองและงานที่ปฏิบตั ิ อันจะนาไปสู่ การพัฒนาขององค์กรหรื อ
หน่ ว ยงานต่ อ ไปในอนาคต ดัง นั้น ในการศึ ก ษาเพื่ อ ศึ ก ษาความสุ ข ในการปฏิ บัติ ง านของข้าราชการทหาร
ชั้นประทวน สังกัดกรมข่าวทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย ผูศ้ ึกษาจึงได้นาเอาแนวทางการศึกษาของ ละออ
หุ ตางกูร (2534) ที่ได้แบ่งสภาพแวดล้อมในการปฏิบตั ิงานออกเป็ น 3 ประเภท คือ สภาพแวดล้อมทางกายภาพ
สภาพแวดล้อมทางสังคม และสภาพแวดล้อมทางจิตใจ โดยได้นามาบูรณาการร่ วมกับแนวคิดเกี่ยวกับเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่ อ สารของ ยงยุท ธ ชมไชย (2554) มาใช้เ ป็ นแนวทางในการศึ กษาสภาพแวดล้อ มใน
การปฏิบตั ิงานของข้าราชการทหารชั้นประทวน สังกัดกรมข่าวทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย
3.2 กรอบแนวคิดในการวิจัย

แผนภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั
3.3 สมมติฐานการวิจัย
(1) สภาพแวดล้อมในการปฏิบตั ิงานในภาพรวม มีความสัมพันธ์กบั ความสุ ขในการปฏิบตั ิงานของ
ข้าราชการทหารชั้นประทวน สังกัดกรมข่าวทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย
(2) สภาพแวดล้อมทางกายภาพ มีความสัมพันธ์กบั ความสุ ขในการปฎิบตั ิงานของข้าราชการทหาร
ชั้นประทวน สังกัดกรมข่าวทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย
(3) สภาพแวดล้อมทางสัง คม มีความสัมพันธ์กบั ความสุ ขในการปฎิบตั ิงานของข้าราชการทหาร
ชั้นประทวน สังกัดกรมข่าวทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย
(4) สภาพแวดล้อมทางจิตใจ มีความสัมพันธ์กบั ความสุ ขในการปฎิบตั ิงานของข้าราชการทหาร
ชั้นประทวน สังกัดกรมข่าวทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย
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4. วิธีดาเนินการวิจัย
เป็ นการวิจยั เชิงปริ มาณ
4.1 ประชากร
ประชาการทั้งหมดที่ ใ ช้ใ นการศึ ก ษาครั้ ง นี้ คื อ ข้า ราชการทหารชั้นประทวน สั ง กัด กรมข่าวทหาร
กองบัญชาการกองทัพไทย จานวนทั้งสิ้ น 82 นาย โดยศึกษากาลังพลเหล่า ทบ. (ชั้นยศตั้งแต่ สิ บตรี -จ่าสิ บเอก)
เหล่า ทร. (ชั้นยศตั้งแต่ จ่าตรี -พันจ่าเอก) และเหล่า ทอ. (ชั้นยศตั้งแต่ จ่าอากาศตรี -พันจ่าอากาศเอก) โดยผูศ้ ึกษาจะ
ศึกษาในภาพรวมทั้งหมดของกาลังพลดังกล่าว
4.2 เครื่ องมือวิจัย
ใช้แบบสอบถามเป็ นเครื่ องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยแบ่งเป็ น
ส่วนที่ 1 คาถามเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคลของผูต้ อบแบบสอบถาม โดยเป็ นแบบสอบถามชนิดเลือกตอบ
(Multiple choices) จานวน 6 ข้อ
ส่ ว นที่ 2 เป็ นค าถามความคิ ด เห็ น ต่ อ กับ สภาพแวดล้อ มในการปฏิ บัติ ง าน จ านวน 29 ข้อ ซึ่ งเป็ น
แบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ ได้แก่ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด
ผูศ้ ึกษาแบ่งเกณฑ์ในการชี้วดั ออกเป็ น 3 ระดับ โดยใช้อนั ตภาคชั้น และใช้เกณฑ์ในการแปลความหมาย ดังนี้
ค่าเฉลี่ย 3.67 - 5.00 หมายถึง ข้าราชการทหารชั้นประทวนเห็นว่าสภาพแวดล้อม
ในการปฏิบตั ิงานอยูใ่ นระดับดี
ค่าเฉลี่ย 2.34 - 3.66 หมายถึง ข้าราชการทหารชั้นประทวนเห็นว่าสภาพแวดล้อม
ในการปฏิบตั ิงานอยูใ่ นระดับปานกลาง
ค่าเฉลี่ย 1.00 - 2.33 หมายถึง ข้าราชการทหารชั้นประทวนเห็นว่าสภาพแวดล้อม
ในการปฏิบตั ิงานอยูใ่ นระดับควรปรับปรุ ง
ส่ วนที่ 3 คาถามเกี่ยวกับความคิดเห็นต่อความสุ ขในการปฏิบตั ิงาน จานวน 31 ข้อ ซึ่ งเป็ นแบบสอบถาม
แบบมาตราส่ วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ ได้แก่ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด ผูศ้ ึกษาแบ่ง
เกณฑ์ในการชี้วดั ออกเป็ น 3 ระดับ โดยใช้อนั ตภาคชั้น และใช้เกณฑ์ในการแปลความหมาย ดังนี้
ค่าเฉลี่ย 3.67 - 5.00 หมายถึง ข้าราชการทหารชั้นประทวนมีความสุ ขในการปฏิบตั ิงานอยูใ่ นระดับมาก
ค่าเฉลี่ย 2.34 - 3.66 หมายถึง ข้าราชการทหารชั้นประทวนมีความสุ ขในการปฏิบตั ิงานอยูใ่ นระดับปานกลาง
ค่าเฉลี่ย 1.00 - 2.33 หมายถึง ข้าราชการทหารชั้นประทวนมีความสุ ขในการปฏิบตั ิงานอยูใ่ นระดับน้อย
4.3 การเก็บรวบรวมข้ อมูล
ผูศ้ ึกษาลงพื้นที่เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง ณ กรมข่าวทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย โดยการแจก
แบบสอบถามและเก็บรวบรวมแบบสอบถาม
4.4 การวิเคราะห์ ข้อมูล
ผูศ้ ึกษาได้ทาการตรวจสอบความสมบูรณ์ของการตอบแบบสอบถาม ลงบันทึกข้อมูล และนาข้อมูลที่ได้
ไปวิเคราะห์ข้อมูลตามวิธีทางสถิ ติ โดยสถิ ติที่ใช้ในการวิเคราะห์ได้แก่ ค่าสถิ ติร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ ย
(Mean) และค่ า สั ม ประสิ ท ธิ์ สหสั ม พัน ธ์ แ บบเพี ย ร์ สั น (Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient)
ค่านัยสาคัญทางสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ครั้งนี้ ก้าหนดที่ระดับ 0.05 โดยก้าหนดค่านัยส้าคัญทางสถิติไว้ที่ระดับ
.05
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5. ผลการวิจัย
กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาครั้ งนี้ พบว่าเป็ นเพศชาย (ร้ อยละ 69.5) ช่ วงอายุ 41 ปี ขึ้นไป (ร้ อยละ 29.2)
สถานภาพโสด (ร้อยละ 54.9) ระดับการศึกษาปริ ญญาตรี (ร้อยละ 54.9) ระยะเวลาในการปฏิบตั ิงานต่ากว่า 10 ปี
(ร้อยละ 42.7) สังกัดเหล่า ทบ. (ร้อยละ 63.4 ชั้นยศจ่าสิ บเอก ร้อยละ 30.5) สังกัดเหล่า ทร. (ร้อยละ 14.6 ชั้นยศพัน
จ่าเอก ร้อยละ 9.8) สังกัดเหล่า ทอ. (ร้อยละ 22.0 ชั้นยศพันจ่าอากาศเอก ร้อยละ 8.5)
ตารางที่ 1 ความคิดเห็นต่อความสุ ขในการปฏิบตั ิงานของข้าราชการทหารชั้นประทวน สังกัดกรมข่าวทหาร
กองบัญชาการกองทัพไทย
ความสุ ขในการปฏิบัติงานของข้าราชการทหารชั้นประทวน สังกัดกรมข่าว
ทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย
1. ด้านการติดต่อสัมพันธ์
2. ด้านความรักในงาน
3. ด้านความสาเร็จในงาน
4. ด้านการเป็ นที่ยอมรับ
รวม

μ

σ

ระดับ

3.63
3.64
3.88
3.81
3.74

0.93
0.95
0.87
0.87
0.85

ปานกลาง
ปานกลาง
มาก
มาก
มาก

ตารางที่ 2 ความคิดเห็นต่อกับสภาพแวดล้อมในการปฏิบตั ิงานของข้าราชการทหารชั้นประทวน
สังกัดกรมข่าวทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย
สภาพแวดล้ อมในการปฏิบัติงานของข้าราชการทหารชั้นประทวน สังกัดกรม
ข่าวทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย
1. ด้านกายภาพ
2. ด้านสังคม
3. ด้านจิตใจ
รวม

μ

σ

ระดับ

3.54
3.60
3.34
3.49

0.62
0.87
0.69
0.63

ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง

ตารางที่ 3 ความสัมพันธ์ระหว่างสภาพแวดล้อมในการปฏิบตั ิงานกับความสุ ขในการปฏิบตั ิงานของ
ข้าราชการทหารชั้นประทวน สังกัดกรมข่าวทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย
ความสุ ขในการปฏิบัติงาน

สภาพแวดล้ อมในการปฏิบัติงาน

r
0.52
0.89
0.78
0.87

ด้านกายภาพ
ด้านสังคม
ด้านจิตใจ
รวม
r = ค่าสัมประสิ ทธิ์สหสัมพันธ์
* มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
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p
0.00*
0.00*
0.00*
0.00*
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จากตารางที่ 1 สามารถตอบวัตถุประสงค์ในการวิจยั ข้อที่ 1 ได้ว่า ข้าราชการทหารชั้นประทวน สังกัด
กรมข่าวทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย มีความสุ ขในการปฏิบตั ิงานโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (μ = 3.74)
โดยด้านที่มีความคิดเห็นมากที่ สุด คือ ด้านความสาเร็ จในงาน (μ = 3.88) รองลงมาคือ ด้านการเป็ นที่ยอมรั บ
(μ = 3.81) และด้านที่มีความคิดเห็นน้อยที่สุด คือ ด้านการติดต่อสัมพันธ์ (μ = 3.63) และ
จากตารางที่ 2 สามารถตอบวัตถุประสงค์ในการวิจยั ข้อที่ 2 ได้ว่า ข้าราชการทหารชั้นประทวน สังกัด
กรมข่าวทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย เห็ นว่า สภาพแวดล้อมในการปฏิ บัติงานโดยภาพรวมอยู่ในระดับ
ปานกลาง (μ = 3.49) โดยสภาพแวดล้อมด้านที่ ดีที่ สุด คือ ด้านสังคม (μ = 3.60) รองลงมาคือ ด้านกายภาพ
(μ = 3.54) และด้านจิตใจ (μ = 3.34) อยูใ่ นระดับปานกลาง
จากตารางที่ 3 สามารถตอบวัตถุประสงค์ในการวิจยั ข้อที่ 3 ได้ว่า ความสัมพันธ์ระหว่างสภาพแวดล้อม
ในการปฏิ บัติ ง านกับ ความสุ ข ในการปฏิ บัติ ง านของข้า ราชการทหารชั้น ประทวน สั ง กัด กรมข่ า วทหาร
กองบัญ ชาการกองทัพ ไทย โดยภาพรวม (r = 0.87, sig = 0.00*) และรายด้า นทั้ง 3 ด้า น ได้แ ก่ ด้า นกายภาพ
(r = 0.52, sig = 0.00*) ด้านสังคม (r = 0.89, sig = 0.00*) และด้านจิตใจ (r = 0.78, sig = 0.00*) ดังนั้น สภาพแวดล้อม
ในการปฏิบตั ิงานมีความสัมพันธ์กบั ความสุ ขในการปฏิบตั ิงานทั้งในภาพรวมและรายด้าน ได้แก่ ด้านกายภาพ
ด้านสังคม และด้านจิตใจ มีความสัมพันธ์อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05

6. อภิปรายผล
1. สภาพแวดล้อมในการปฏิบตั ิงานโดยภาพรวม มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับความสุ ขในการปฏิบตั ิงาน
ของข้าราชการทหารชั้นประทวน สังกัดกรมข่าวทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 ซึ่ งเป็ นไปตามสมมติฐานที่ต้ งั ไว้ ทั้งนี้ อาจเป็ นเพราะข้าราชการทหารชั้นประทวน สังกัดกรมข่าวทหาร
กองบัญชาการกองทัพไทย มีสภาพแวดล้อมในการปฏิบตั ิงานในภาพรวม ทั้งด้านกายภาพ ด้านสังคม และด้าน
จิตใจที่เหมาะสมและเอื้อต่อการปฏิบตั ิงาน ซึ่ งสอดคล้องกับแนวคิดของ Deiner (2003) ที่กล่าวว่า ผูป้ ฏิบตั ิงานจะ
รู ้สึกพึงพอใจหรื อมีความสุ ขที่ได้ปฏิบตั ิภารกิจหรื องานที่ได้รับมอบหมาย หากรายล้อมไปด้วยสภาพแวดล้อมและ
สิ่ งอานวยความสะดวกที่ทาให้เกิดความรู ้สึกทางด้านบวก
2. สภาพแวดล้อมทางกายภาพ มีความสัมพันธ์ เชิ งบวกกับความสุ ขในการปฏิบตั ิ งานของข้าราชการ
ทหารชั้นประทวน สังกัดกรมข่าวทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่ ง
เป็ นไปตามสมมติ ฐ านที่ ต้ ัง ไว้ ทั้ง นี้ อาจเป็ นเพราะข้า ราชการทหารชั้ น ประทวน สั ง กัด กรมข่ า วทหาร
กองบัญชาการกองทัพไทย มีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมในการปฏิบตั ิงาน อีกทั้งยังมีวสั ดุอุปกรณ์หรื อเครื่ องมือ
สื่ อสารที่ทนั สมัยมีประสิ ทธิภาพ และไม่ก่อให้เกิดความล่าช้าในการปฏิบตั ิงาน
3. สภาพแวดล้อมทางสังคม มีความสัมพันธ์ เชิงบวกกับความสุ ขในการปฏิบตั ิงานของข้าราชการทหาร
ชั้นประทวน สังกัดกรมข่าวทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่ งเป็ นไป
ตามสมมติ ฐานที่ต้ งั ไว้ ทั้งนี้ อาจเป็ นเพราะข้าราชการทหารชั้นประทวน สังกัดกรมข่าวทหาร กองบัญชาการ
กองทัพไทย มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกันทั้งในและนอกเวลาปฏิบตั ิงาน และให้ความไว้วางใจและมักมาขอคาปรึ กษา
จากผูบ้ ัง คับบัญชาอยู่เสมอเมื่ อ ประสบปั ญหาทั้ง ในการปฏิ บัติ ง านและปั ญหาส่ ว นตัว อนึ่ ง ในด้า นนี้ ข้อที่ มี
ความคิดเห็นน้อยที่สุด คือ การเปิ ดโอกาสให้ผปู ้ ฏิบตั ิงานได้มีโอกาสแสดงความคิดเห็น
4. สภาพแวดล้อมทางจิตใจ มีความสัมพันธ์ เชิงบวกกับความสุ ขในการปฏิบตั ิงานของข้าราชการทหาร
ชั้นประทวน สังกัดกรมข่าวทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่ งเป็ นไป
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ตามสมมติ ฐานที่ ต้ งั ไว้ ทั้งนี้ อาจเป็ นเพราะข้าราชการทหารชั้นประทวน สังกัดกรมข่าวทหาร กองบัญชาการ
กองทัพไทย มีบรรยากาศในการปฏิบตั ิงานที่ทาให้รู้สึกกระตือรื อร้นที่จะแสวงหาความรู ้เพิ่มเติม เพื่อนามาพัฒนา
ทั้งตนเองและการปฏิบตั ิงาน ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ Moo (1994) ที่กล่าวว่า สภาพแวดล้อมในการปฏิบตั ิงาน
ที่ดีน้ นั หน่ วยงานจะต้องให้อิสระในการตัดสิ นใจต่างๆ ที่เกี่ยวเนื่ องกับการปฏิบตั ิงาน ซึ่ งจะทาให้ผปู ้ ฏิบตั ิงาน
สามารถใช้ความคิดสร้างสรรค์และทักษะของตนอย่างเต็มที่เพื่อพัฒนาและสร้างสรรค์ผลงานที่มีประสิ ทธิ ภาพ
ต่อไปในอนาคต อนึ่ง ในด้านนี้ขอ้ ที่มีความคิดเห็นน้อยที่สุด คือ ความรู ้สึกมีอิสระในการปฏิบตั ิงาน

7. ข้อเสนอแนะ
ข้ อเสนอแนะในการนาผลวิจัยไปใช้
(1) กรมข่าวทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย ควรพัฒนาระบบการปฏิบตั ิงานที่มุ่งเน้นการมีส่วนร่ วม
ของข้า ราชการทหารชั้ น ประทวนมากยิ่ ง ขึ้ น เปิ ดโอกาสในการคิ ด ค้น และก าหนดวิ ธี ก ารหรื อรู ปแบบ
การปฏิบตั ิงานให้สาเร็ จตามเป้าหมายด้วยตนเอง
(2) กรมข่าวทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย ควรพัฒนาแบบสารวจความคิดเห็นของข้าราชการทหาร
ชั้นประทวน เกี่ยวกับความพึงพอใจในการใช้งานอุปกรณ์ประกอบของคอมพิวเตอร์เป็ นประจาทุกปี เพื่อนาข้อมูล
ที่ ไ ด้ไ ปประกอบการพิ จ าณาในการตรวจสอบซ่ อ มบ ารุ ง หรื อ สั่ ง ซื้ อ อุ ป กรณ์ ป ระกอบของคอมพิ วเตอร์ ที่ มี
ประสิ ทธิ ภาพมากยิ่งขึ้นต่อไปในอนาคต รวมทั้งจัดการอบรมเกี่ยวกับศักยภาพด้านเทคโนโลยีให้กบั ข้าราชการ
ทหารชั้นประทวน เพื่อให้สามารถใช้งานอุปกรณ์ประกอบของคอมพิวเตอร์ดงั กล่าวได้อย่างเต็มประสิ ทธิภาพ
(3) กรมข่าวทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย ควรพัฒนาเว็บไซต์หรื อฐานข้อมูลเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูล
เกี่ ยวกับปั ญหาและอุปสรรคในการปฏิบตั ิ งานของข้าราชการทหารชั้นประทวน ตลอดจนความต้องการด้าน
สวัสดิการต่างๆ โดยเปิ ดโอกาสให้ขา้ ราชการทหารชั้นประทวนได้มีโอกาสเข้าไปแสดงความคิดเห็นและระบุ
ความต้องการของตน และนาข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์เป็ นรายปี เพื่อเรี ยนให้แก่ผูบ้ งั คับบัญชาทราบ เพื่อที่จะได้
ดาเนินการแก้ไขและตอบสนองความต้องการของข้าราชการทหารชั้นประทวนได้อย่างมีประสิ ทธิภาพและทัว่ ถึง
ข้ อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่ อไป
(1) ศึกษาปั จจัยอื่น ๆ ที่น่าจะมีความสัมพันธ์กบั ความสุ ขในการปฏิบตั ิงาน เช่น วัฒนธรรมขององค์กร
ความยุติธรรมในองค์กร
(2) ขยายการศึกษาไปยังหน่วยงานอื่นๆ เพื่อนามาเป็ นแนวทางในการสร้างความสุ ขให้แก่ผปู ้ ฏิบตั ิงาน
(3) ศึกษาวิจยั เชิ งคุณภาพเพื่อทาความเข้าใจถึ งปั จจัยที่มีความสัมพันธ์กบั ความสุ ขในการทางานของ
ข้าราชการสังกัดกรมข่าวทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย ได้ดียิ่งขึ้น

8. กิตติกรรมประกาศ
การศึกษาค้นคว้าอิสระฉบับนี้ประสบผลสาเร็ จลุล่วงไปด้วยดี ด้วยความอนุเคราะห์และความกรุ ณาอย่าง
สู งจาก อาจารย์ ดร.เกวลิน ศีลพิพฒั น์ ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรี รัฐ โกวงศ์ ที่ช่วยให้คาแนะนาในการดาเนินการ
ศึกษาวิจยั ทุกประการ รวมทั้ง กาลังพลสังกัดกรมข่าวทหารกองบัญชาการกองทัพไทยทุกท่านที่ได้สละเวลาใน
การตอบแบบสอบถามเป็ นอย่างดี และผูเ้ กี่ยวข้องทุกท่านที่ให้ความอนุเคราะห์และช่วยเหลือในการเก็บข้อมูลครั้งนี้
อนึ่ ง ผู ้ศึ ก ษาขอขอบพระคุ ณ คณาจารย์ สาขาวิ ช ารั ฐ ศาสตร์ แ ละรั ฐ ประศาสนศาสตร์ คณะสั ง คมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่ได้กรุ ณาประสิ ทธิ์ ประสาทวิชาความรู ้แก่ผูศ้ ึกษาในเรื่ องการเรี ยนและการศึ กษา
555

การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรี ปทุม ออนไลน์ ครั้งที่ 16 ประจาปี 2564 วันที่ 28 ตุลาคม 2564

ค้นคว้าอิสระ ตลอดมาขอขอบคุณพี่ ๆ เพื่อน ๆ นิสิตปริ ญญาโทรัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ (ภาคพิเศษ) รุ่ น 38
ที่คอยให้คาปรึ กษาและแนะนา ให้ความช่วยเหลือเป็ นอย่างดีในทุกด้าน และเป็ นกาลังใจที่ดีเสมอมา
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บทคัดย่อ
งานวิจยั มีวตั ถุประสงค์การวิจยั เพื่อศึ กษาระดับความเครี ยดในการปฏิ บตั ิงานของบุคลากร และเพื่อ
เปรี ยบเทียบความเครี ยดในการปฏิบตั ิงานของบุคลากร กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ จาแนกตามปั จจัยส่ วนบุคคล
กลุ่มตัวอย่างที่ ใช้ในการวิจยั เป็ นบุคลากรระดับปฏิ บตั ิการ จานวน 293 ตัวอย่างโดยการสุ่ มแบบหลายขั้นตอน
เครื่ องมื อที่ ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลคือแบบสอบถาม สถิ ติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลได้แก่ การแจกแจง
ความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบสมมติฐานการวิจยั ได้แก่ ค่า t-test และ F-test
ผลการวิจัย พบว่า 1) บุ ค ลากรกรมยุท ธศึ กษาทหารอากาศ มี ค วามคิ ด เห็ น ต่ อ ปั จ จัย การปฏิ บัติ ง าน
ได้แก่ ด้านลักษณะงาน อยู่ในระดับมาก ด้านบทบาทในองค์การ ด้านความสาเร็ จและความก้าวหน้าในอาชี พ
ด้านสัมพันธภาพในที่ ท างาน และด้านโครงสร้ างและบรรยากาศในองค์การ อยู่ในระดับปานกลาง สาหรั บ
ความเครี ย ดของบุ ค ลากรโดยรวมอยู่ใ นระดับ ปานกลาง 2) ผลการทดสอบสมมติ ฐ านเปรี ย บเที ย บปั จ จัย
ความเครี ยดในการปฏิบตั ิงานของบุคลากร กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ จาแนกตามปั จจัยส่ วนบุคคล ได้แก่ ระดับ
การศึกษา แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ในด้านลักษณะงาน และด้านสัมพันธภาพในที่ทางาน
ระดับ ดับ ต าแหน่ ง มี ค วามเครี ยดแตกต่ า งกัน อย่ า งมี นั ย ส าคัญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดับ .01 ในด้า นลัก ษณะงาน
ด้านบทบาทในองค์การ ด้านสัมพันธภาพในที่ทางาน และด้านโครงสร้างและบรรยากาศในองค์การ ส่ วนปั จจัย
ส่วนบุคคลเกี่ยวกับเพศ อายุ สถานภาพ และรายได้เฉลี่ยไม่แตกต่างกัน
คาสาคัญ: ความเครี ยดในการปฏิบตั ิงาน, กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ
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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. ความสาคัญและทีม่ าของปัญหาวิจัย
กรมยุท ธศึ กษาทหารอากาศ เป็ นองค์ก ารระบบราชการทางการทหาร มี ห น้าที่ วางแผนการปฏิ บัติ
อานวยการ ประสานงาน กากับดูแล และดาเนิ นการเกี่ ยวกับการศึกษา การฝึ กอบรมแก่กาลังพลกองทัพอากาศ
ตามที่ กองทัพอากาศกาหนด ซึ่ งการดาเนิ นต่างๆ ต้องเป็ นไปตามระเบียบที่เคร่ งครัดและปฏิบตั ิให้ทนั ต่อเวลาที่
กาหนด ซึ่ งอาจทาให้เกิ ดแรงกดดันในการปฏิ บตั ิงานเพื่อไม่ให้เกิดข้อผิดพลาด ซึ่ งการปฏิบตั ิดงั กล่าว ส่ งผลต่อ
ความมัน่ คงของรัฐ ทั้งนี้ เพราะกองกาลังทางอากาศเป็ นหน่ วยที่สาคัญในการปกป้ องอธิ ปไตยของประเทศชาติ
และด้วยภาระหน้า ที่ ของกรมยุทธศึ กษาทหารอากาศที่ มีหน้าที่ ประสาน กากับ ดู แล รวมถึ งการฝึ กอบรมให้
กาลังพลปฏิ บัติได้อย่างมี ประสิ ทธิ ภาพสู งสุ ด การดาเนิ นงานดังกล่าว จึ งเป็ นภาระหน้าที่ ที่มีความสาคัญและ
ก่อให้เกิดความเครี ยดแก่บุคลากรที่ปฏิบตั ิงาน (McConnell, 1982) ซึ่ งความเครี ยดจะส่ งกระทบ 3 ด้านคือ ผลต่อ
ตนเอง ต่อองค์การและต่ออาชีพกล่าวคือ จากสภาพการทางานที่มีภาระงานมากขึ้นส่งผลให้เกิดความรู ้สึกอ่อนล้า
ทางร่ างกายและจิตใจ และยังส่งผลให้ประสิ ทธิภาพในการทางานลดลง
ดังนั้น การบริ หารองค์กรให้ประสบผลสาเร็ จตามที่ ต้ งั เป้ าหมายไว้ “คน” ถือได้ว่าเป็ นองค์ประกอบ
สาคัญที่สุด องค์การจึงต้องพยายามที่จะสรรหาบุคลากรที่มีศกั ยภาพสูงเข้าสู่องค์การ มีการฝึ กฝน อบรมเพิ่มความรู ้
พัฒ นาทัก ษะ เพื่ อ ให้ได้บุคลากรที่ มี ความสามารถ องค์ก รจะมี ประสิ ทธิ ภ าพและประสิ ทธิ ผลย่อ มขึ้ นอยู่กับ
ความสามารถของผูท้ ี่ทาหน้าที่ในการจัดการหรื อบริ หาร ซึ่งการปรับปรุ งคุณภาพชีวติ ในการทางาน ผูบ้ งั คับบัญชา
ควรให้ความสนใจ การสร้างขวัญกาลังใจในการทางาน ซึ่ งจะช่วยให้ท้ งั องค์การและบุคลากรที่ ปฏิ บตั ิงานต่าง
ได้รับความพึงพอใจด้วยกันทั้งสองฝ่ าย จะทาให้ให้องค์กรสามารถดาเนินงานได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ
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จากที่กล่าวมา ผูว้ จิ ยั ในฐานะที่เป็ นผูป้ ฏิบตั ิงานในกรมยุทธศึกษาทหารอากาศ จึงมีความสนใจที่จะศึกษา
ความเครี ยดในการปฏิบตั ิงานของบุคลากร กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ เพื่อทราบถึงระดับความเครี ยดและสาเหตุ
ที่ทาให้บุคลากรเกิดความเครี ยดในการปฏิบตั ิงาน เพื่อที่จะได้นาผลจากการศึกษาเสนอให้ผบู ้ งั คับบัญชาใช้เป็ น
ข้อมูลในการกาหนดมาตรการ หรื อแนวทางในการวางแผนเพื่อลดความเครี ยดและพัฒนาบุคลากรให้มีความสุข
ในการปฏิบตั ิงาน เป็ นการเพิ่มประสิ ทธิภาพและประสิ ทธิผลให้กบั องค์การ

2. วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาระดับความเครี ยดในการปฏิบตั ิงานของบุคลากร กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ
2. เพื่อเปรี ยบเทียบความเครี ยดในการปฏิบตั ิงานของบุคลากร กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ จาแนกตาม เพศ
อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา ระดับตาแหน่ง และรายได้เฉลี่ย

3. เอกสารและงานวิจัยทีเ่ กี่ยวข้ อง
3.1 แนวคิด ทฤษฎี
Campbell (2004) ให้ความหมายกับความเครี ยดไว้วา่ เป็ นสิ่ งใด ๆ ก็ตามซึ่ งรบกวนต่อการทาหน้าที่ของ
บุคคลและผลกระทบจะชัดเจนขึ้น เมื่อมีตวั กระตุน้ ความเครี ยด ซึ่ งบุคคลจะมีปฏิกิริยาโต้ตอบทางจิตใจโดยอาจ
เกิดความรู ้สึกกดดันขึ้นในทันทีทนั ใด ขณะประสบกับภาวะความขัดแย้งทางความคิดและพฤติกรรม
Selye (1974) ได้เสนอทฤษฏี ความเครี ยดชื่ อว่า “Selye Stress Theory” กล่าวว่า เมื่อร่ างกายถูกคุกคาม
ด้วยความเครี ยดจะทาให้ร่างกายเปลี่ยนแปลงไปหรื อขาดสมดุล ซึ่งแบ่งออกเป็ น 3 ระยะคือ 1) ระดับเตือน (Alarm
Reaction) เป็ นระยะแรกที่ เกิ ดขึ้ นเมื่ อร่ ายกายเผชิ ญ กับสิ่ งเร้ า 2) ระยะต่อต้าน (Stage of Resistance) หรื อระยะ
ปรับตัวของร่ างกายต่อสิ่ งเร้า 3) ระยะหมดกาลัง (Stage of Exhaustion) คือ ระยะที่ไม่สามารถปรับตัวได้เนื่องจาก
มีความเครี ยดสูง รุ นแรงและนานมากเกินไป
กรมสุขภาพจิต (2561) ได้กล่าวว่า สาเหตุของความเครี ยดในที่ทางาน ส่วนใหญ่เกิดจากปั จจัยทางบุคคล
องค์กร และสภาพแวดล้อม เช่น ปริ มาณงานที่ มาก ช่วงระยะเวลาการทางานนาน ความสัมพันธ์ในองค์กรไม่ดี
มีระเบียบมากไป ความคาดหวังในความมัน่ คงและความก้าวหน้าในการทางาน เป็ นต้น นอกจากนี้ สภาพแวดล้อม
ที่ไม่เหมาะสม เช่น อยูใ่ นที่ที่มีการระบายอากาศไม่เหมาะสม สภาพการทางาน/โต๊ะทางานที่ไม่เหมาะสม มีเสี ยง
รบกวน และแสงสว่างไม่เพียงพอ ก็เป็ นสาเหตุให้เกิดความเครี ยดได้เช่นกัน
Cooper and Cartwright (1997) ได้สรุ ปปั จจัยที่ก่อให้เกิดความเครี ยดในการทางานไว้ดงั นี้
1. ปั จจัยที่เกี่ยวกับตัวงาน (Factor Intrinsic to the job) ได้แก่ สภาพการทางาน ภาระงาน ชัว่ โมงการทางาน
และเทคโนโลยีใหม่ๆ
2. ปั จจัยด้านบทบาทในองค์การ (Organizational Roles) ได้แก่ บทบาทหรื อหน้าที่ ความรับผิดชอบที่
ไม่ชดั เจน และบทบาทที่หลากหลาย
3. ปั จ จัย ด้านสัม พัน ธภาพในที่ ท างาน (Relationship at Work) ได้แ ก่ ความสัม พัน ธ์ กับ หัว หน้า งาน
ความสัมพันธ์กบั ลูกน้อง และความสัมพันธ์กบั เพื่อนร่ วมงาน
4. ความส าเร็ จ และความก้า วหน้า ในอาชี พ (Career Development) ได้แ ก่ ความหวัง ไว้ใ นเรื่ อ งของ
ความก้าวหน้าในอนาคต ความต้องการโอกาสในการเรี ยนรู ้ทกั ษะใหม่ ๆ เพิ่มเติม การได้รับมอบหมายให้ทาในสิ่ งใหม่ ๆ
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5. โครงสร้ างและบรรยากาศในองค์การ (Organization Structure and Climates) ได้แก่ โครงสร้าง
การบริ หารงานที่ แน่ นอนตายตัว ขาดการยืดหยุ่น บรรยากาศภายในองค์การไม่เปิ ดโอกาสให้มีส่ วนร่ ว มใน
การตัดสิ นใจ การถูกจากัดในการสื่ อสาร การเมืองในองค์การ
6. ปั จจัยที่นอกเหนือจากงาน (Non-work Factor) หมายถึง การจัดสรรเวลาระหว่างงานกับครอบครัว
ไม่สอดคล้องกัน
จากการศึ กษาแนวคิดและทฤษฎี ความเครี ยด สรุ ปได้ว่า เมื่อบุคคลอยู่ในสภาวะที่กดดันหรื ออยูใ่ น
สถานการณ์ ที่ไม่พึงพอใจ จะทาให้ร่างกายขาดสภาวะสมดุ ล ซึ่ งจะแสดงออกมาทางปฏิ กิริยาตอบสนองทาง
ร่ างกาย ซึ่ งถ้าไม่ได้รับการแก้ไขที่เหมาะสมก็จะส่ งผลต่อประสิ ทธิ ภาพในการปฏิบตั ิงาน ทาให้มีปัญหาทางด้าน
สุขภาพร่ างกายและสุขภาพจิต
3.2 งานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้ อง
ต่อลาภ อยูพ่ งษ์พิทกั ษ์ และ อริ สรา เสยานนท์ (2559) ได้ศึกษาปั จจัยที่ส่งผลต่อความเครี ยดในการทางาน
และระดับความเครี ยดในการปฏิบตั ิงานของพนักงานธนาคารออมสิ นสานักงานใหญ่ ผลการศึกษา พบว่า ระดับ
ความเครี ยดในภาพรวมของพนักงานมีความเครี ยดในการปฏิบตั ิงานอยูใ่ นระะดับปานกลาง ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.03
ปั จจัยส่ วนบุ คคลได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึ กษา รายได้ ตาแหน่ งงาน และระยะเวลาปฏิ บัติงาน
มีความเครี ยดในการปฏิบตั ิงานที่ไม่แตกต่างกัน และพบอีกว่าปั จจัยในความเครี ยด ด้านลักษณะงาน ด้านนโยบาย
การบริ ห ารงาน ด้านผูบ้ ัง คับ บัญ ชา ด้านผลตอบแทนและสวัสดิ การ ด้านความก้า วหน้า ในการปฏิ บัติ ง าน
มีความสัมพันธ์ต่อความเครี ยดในการปฏิบตั ิงาน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และ .05
Agheli, et al. (2017) ได้ศึ ก ษาว่า ความเครี ย ดจากการท างานเป็ นหนึ่ ง ในปั จ จัย ที่ มี ป ระสิ ท ธิ ผ ลใน
การพัฒนาร่ างกาย จิตใจ และผลกระทบทางพฤติกรรมของพยาบาล ผลกระทบของความเครี ยดจากการทางานต่อ
ความเป็ นพลเมืองขององค์กรของพยาบาล ดังนั้น การศึ กษาครั้งนี้ จึงมีวตั ถุประสงค์เพื่อประเมินความสัมพันธ์
ระหว่างความเครี ยดจากการทางานและพฤติกรรมการเป็ นสมาชิ กที่ ดีขององค์การ (Organizational Citizenship
Behavior : OCB) ของพยาบาล ผลลัพธ์: ส่ วนใหญ่พยาบาลมีความเครี ยดสู งในการทางาน โดยสัมพันธ์กบั เพศ
และประเภทของงานอย่างมีนยั สาคัญ นอกจากนี้ ความเครี ยดจากการทางานยังมีความสัมพันธ์เชิงลบกับอายุและ
ประสบการณ์การทางาน ระดับ OCB ของพยาบาลคือสู งและมีความสัมพันธ์อย่างมีนัยสาคัญกับประเภทของ
โรงพยาบาล หอผูป้ ่ วย ตาแหน่งองค์กร และประเภทของการจ้างงาน นอกจากนี้ OCB มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับ
อายุ ประสบการณ์การทางาน และเงินเดือน ไม่มีความสัมพันธ์ที่มีนยั สาคัญระหว่างความเครี ยดของพยาบาลในที่
ทางานกับ OCB สรุ ป: ตามผลพยาบาลมี ความเครี ยดสู ง ดังนั้นการให้ความรู ้แก่ ผูจ้ ดั การโรงพยาบาลเกี่ ยวกับ
ลักษณะของความเครี ยดจากการทางานจึงเป็ นสิ่ งสาคัญ นอกจากนี้ การจัดอบรมเชิ งปฏิบตั ิการด้านการศึกษาที่
เหมาะสมด้าน กศน. เพื่อปรับปรุ งสภาพการทางานและประสิ ทธิภาพขององค์กรระหว่างบุคลากรเป็ นสิ่ งสาคัญ
3.3 กรอบแนวคิดในการวิจยั
การวิจยั เรื่ อง ความเครี ยดในการปฏิบตั ิงานของบุคลากร กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ โดยกรอบแนวคิด
ในการวิจยั ใช้ทฤษฎีของ Cooper and Cartwright (1997) ดังภาพประกอบ
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ตัวแปรต้น

ตัวแปรตาม

ปัจจัยส่ วนบุคคล
- เพศ
- อายุ
- สถานภาพ
- ระดับการศึกษา
- ระดับตาแหน่ง
- รายได้เฉลี่ย

ความเครียดในการปฏิบัตงิ าน
- ด้านลักษณะงาน
- ด้านบทบาทในองค์การ
- ด้านสัมพันธภาพในที่ทางาน
- ด้านความสาเร็ จและความก้าวหน้าในอาชีพ
- ด้านโครงสร้างและบรรยากาศในองค์การ
Cooper and Cartwright (1997)
แผนภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั

3.4 สมมติฐานการวิจยั
ปั จจัยส่ วนบุ คคล ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึ กษา ระดับตาแหน่ ง และ รายได้เฉลี่ ยของบุ คลากร
กรมยุทธศึกษาทหารอากาศที่แตกต่างกันจะมีความเครี ยดในการปฏิบตั ิงานที่แตกต่างกัน

4. วิธีดาเนินการวิจัย
4.1 แบบแผนการวิจยั การวิจยั ครั้งนี้เป็ นการวิจยั เชิงปริ มาณ
4.2 ประชากรและตัวอย่ าง
ประชากรที่ ใช้ ใ นการศึ ก ษาครั้ งนี้ คื อ บุ ค ลากรระดั บ ปฏิ บั ติ ก ารในกรมยุ ท ธศึ กษาทหารอากาศ
โดยใช้การคานวณหาขนาดกลุ่มตัวอย่างตามตารางสาเร็ จรู ปของ Taro Yamane (1970) โดยมีความผิดพลาดที่
ระดับความเชื่อมัน่ 95% ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้ น 293 ราย หลักจากกาหนดกลุ่มตัวอย่างแล้ว เพื่อให้ได้กลุ่ม
ตัวอย่างกระจายครอบคลุมทัว่ ประชากร ผูศ้ ึกษาจึงสุ่ มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน (Multi Stage Sampling) โดยใน
ขั้นแรกใช้การสุ่ มแบบสัดส่ วน (Proportion) โดยแบ่งกลุ่มตามตาแหน่งในการปฏิบตั ิงาน หลังจากนั้นจึงทาการการสุ่ม
แบบง่าย (Simple Random Sampling)
4.3 เครื่ องมือวิจยั
การสร้างและการหาคุณภาพของเครื่ องมือ ผูว้ จิ ยั ได้ดาเนินการดังนี้
1. ศึกษารู ปแบบและวิธีการสร้างเครื่ องมือ และกาหนดวัตถุประสงค์ของแบบสอบถาม
2. สร้างเครื่ องมือในการรวบรวมข้อมูล เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้เป็ นแบบสอบถามความเครี ยด
ในการปฏิบตั ิงานของบุคลากร กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ โดยแบบสอบถามมี 2 ตอนดังนี้
ตอนที่ 1 แบบสอบถามข้อมูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม ประกอบด้วยคาถามเกี่ยวกับ เพศ
อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา ระดับตาแหน่ง และรายได้เฉลี่ย แบบสอบถามเป็ นแบบตรวจสอบรายการ (Check
list) จานวน 6 ข้อ
ตอนที่ 2 ความเครี ยดของบุคลากร กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ มีลกั ษณะเป็ นแบบมาตรส่ วน
ประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ โดยเรี ยงลาดับจากระดับความเครี ยดมากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย ถึงน้อยที่สุด
3. หาคุณภาพของเครื่ องมือเพื่อตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิ งเนื้ อหา (Content Validity) โดยใช้ค่าดัชนี
ความสอดคล้อง (Index of Item Objective Congruence: IOC) จากผูเ้ ชี่ยวชาญ จานวน 3 คน นาเครื่ องมือที่สร้างขึ้นไป
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ให้ผูเ้ ชี่ ยวชาญตรวจสอบ โดยใช้ดัชนี ความสอดคล้อง (Index of Item Objective Congruence: IOC) ได้ค่าดัชนี
ความสอดคล้องเท่ากับ 1
4. ทดลองใช้เครื่ องมือ (Try out) กับบุคลากรที่ปฏิบตั ิงานในโรงเรี ยนนายเรื ออากาศนวมินทรกษัตรยาธิ
ราช จานวน 30 ชุ ด แล้ววิเคราะห์ หาค่าความเชื่ อ มัน่ โดยวิธีหาค่าสัมประสิ ท ธิ์ แอลฟา (α - Coefficient) ของ
Cronbach ได้ค่าความเชื่อมัน่ เท่ากับ 0.91
4.4 การเก็บรวบรวมข้ อมูล
ผูว้ จิ ยั ได้ดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลสาหรับงานวิจยั ในครั้งนี้ โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. แหล่งข้อมูลทุ ติยภูมิ (Secondary Data) ได้จากการศึ กษาค้นคว้าจากข้อมูลที่ มีผูว้ ิจัยได้ทาการ
รวบรวมจากตารา บทความ สารนิ พนธ์ วิทยานิ พนธ์ และรายงานวิจัยที่ เกี่ ยวข้องกับเรื่ องความเครี ยดในการ
ปฏิบตั ิงาน
2. แหล่งข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) โดยใช้แบบสอบถามเพื่อเก็บข้อมูลกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด
จานวน 293 คน โดยมีข้ นั ตอนในการดาเนินการดังนี้
2.1 ผูว้ จิ ยั เตรี ยมแบบสอบถามจานวน 293 ชุด
2.2 ผูว้ จิ ยั นาแบบสอบถามไปเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างด้วยตนเอง
2.3 น าแบบสอบถามฉบับ ที่ ไ ด้ค าตอบอัน ครบถ้ว นสมบู ร ณ์ ม าท าการลงรหัส เพื่ อ น าไป
ประมวลผลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์สาเร็ จรู ปเพื่อวิเคราะห์และแปรผลข้อมูลทางสถิติ
4.5 การวิเคราะห์ ข้อมูล
นาข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามและบันทึกเป็ นรหัสเรี ยบร้อยแล้วมากประมวลผลข้อมูลด้วยโปรแกรม
โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา ซึ่ งได้แก่ การหาค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ( X ) และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
ส่ ว นการทดสอบสมมติ ฐ านได้ใ ช้ส ถิ ติ Independent Sample t-test และ One-Way ANOVA ทดสอบรายคู่ด้วย
Scheffe’ method

5. ผลการวิจัย
ผลการศึ กษาพบว่า ประชากรกลุ่ มตัว อย่า งเป็ นเพศชาย จ านวน 153 คน คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 52.2 มี อายุ
25 - 35 ปี จานวน 123 คน คิดเป็ นร้อยละ 42.0 สถานภาพโสด จานวน 139 คน คิดเป็ นร้อยละ 47.4 มีการศึ กษา
ระดับปริ ญญาตรี จานวน 196 คน คิ ดเป็ นร้อยละ 66.9 ระดับตาแหน่ งชั้นสัญญาบัตร จานวน 125 คน คิดเป็ น
ร้อยละ 42.7 และมีรายได้เฉลี่ย 15,001-20,000 บาท จานวน 101 คน คิดเป็ นร้อยละ 34.5
กลุ่มตัวอย่างมีความเครี ยดในภาพรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.06 เมื่อจาแนกรายด้าน
พบว่า ด้านลักษณะงาน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.42 ด้านบทบาทในองค์การ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.17 ด้านความสาเร็ จและ
ความก้า วหน้า ในอาชี พ มี ค่ า เฉลี่ ย เท่ า กับ 3.13 ด้า นสัม พัน ธภาพในที่ ทางาน มี ค่ า เฉลี่ ย เท่ า กับ 2.83 และด้าน
โครงสร้างและบรรยากาศในองค์การ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.77
ผลการทดสอบสมมติฐานเปรี ยบเทียบความเครี ยดในการปฏิบตั ิงานของบุคลากร กรมยุทธศึกษาทหาร
อากาศ จาแนกตามปั จจัยส่ วนบุคคล ได้แก่ ระดับการศึกษา แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ในด้าน
ลักษณะงาน และด้านสั มพันธภาพในที่ ท างาน ระดับดับต าแหน่ ง มี ความเครี ยดแตกต่ างกัน อย่างมี นัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01 ในด้านลักษณะงาน ด้านบทบาทในองค์การ ด้านสัมพันธภาพในที่ทางาน และด้านโครงสร้าง
และบรรยากาศในองค์การ ปั จจัยส่วนบุคคลเกี่ยวกับเพศ อายุ สถานภาพ และรายได้เฉลี่ย ไม่แตกต่างกัน
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6. อภิปรายผล
1. พบว่าความเครี ยดในการปฏิ บตั ิงานของบุคลากร กรมยุทธศึ กษาทหารอากาศโดยรวม อยู่ในระดับ
ปานกลาง แสดงให้เห็นว่า บุคลากรเริ่ มเกิดความเบื่อหน่ายงานและขาดความสนใจในการปฏิบตั ิงาน ซึ่ งจะส่ งผล
ท าให้ป ระสิ ท ธิ ภาพในการปฏิ บัติ ง านลดลง ซึ่ ง สอดคล้อ งกับ ผลการศึ ก ษาของ กนกอร เปรมเดชา (2559)
ได้ทาการศึกษาเรื่ องความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยสภาพการทางาน การจัดการความเครี ยดกับระดับความเครี ยดของ
พนักงานมหาวิทยาลัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความเห็นต่อปั จจัยสภาพการทางานในระดับปานกลาง ทั้งนี้ จะเห็น
ได้วา่ ปั จจัยในการทางานด้านต่าง ๆ ที่ก่อให้เกิดความเครี ยดกับบุคลากรที่ปฏิบตั ิงาน เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน
พบว่า ด้านลักษณะงานอยู่ในระดับมาก เนื่ องมาจากปริ มาณงานที่ มากเกิ นไป การขาดทักษะในการปฏิบตั ิงาน
งานที่มีความรับผิดชอบสูง และการไม่มีอิสระในการปฏิบตั ิงาน ซึ่งเป็ นผลทาให้บุคลากรเกิดความความเครี ยดใน
การปฏิ บั ติ ง าน รองลงมาได้ แ ก่ ด้ า นบทบาทในองค์ ก าร ด้ า นความส าเร็ จ และความก้ า วหน้ า ในอาชี พ
ด้านสัมพันธภาพในที่ทางาน และด้านโครงสร้างและบรรยากาศในองค์การ อยูใ่ นระดับปานกลาง เรี ยงตามลาดับ
มากไปน้อย
2. ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ความเครี ยดในการปฏิบตั ิงานของบุคลากร กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ
จาแนกตามปั จจัยส่วนบุคคล
ผลการเปรี ยบเทียบจาแนกตามระดับการศึกษา พบว่า มีความเครี ยดแตกต่างกัน ทั้งนี้ เนื่ องจากบุคลากร
กรมยุทธศึกษาทหารอากาศสส่ วนใหญ่มีการศึกษาระดับปริ ญญาตรี อยูใ่ นระดับสัญญาบัตร ซึ่ งปริ มาณงานมีมาก
และต้องมีความรับผิดชอบในงานสู ง ความสัมพันธ์กบั ผูบ้ งั คับบัญชาและผูใ้ ต้บงั คับบัญชา รวมถึงโครงสร้างของ
องค์กร และเมื่อเปรี ยบเทียบรายคู่พบว่า บุคลากร กรมยุทธศึกษาทหารอากาศที่มีระดับการศึกษาต่ากว่าปริ ญญาตรี
จะมีความเครี ยดในการปฏิบตั ิงานน้อยกว่าบุคลากรที่ มีระดับการศึกษาปริ ญญาตรี และระดับสู งกว่าปริ ญญาตรี
ในด้า นลัก ษณะงานและด้า นสั ม พัน ธภาพในที่ ท างาน เนื่ อ งจากปริ ม าณงานและหน้า ที่ ค วามรั บ ผิ ด ชอบ
ในการปฏิบตั ิงานที่นอ้ ยกว่า ซึ่ งสอดคล้องกับผลการศึกษาของ ฐาปนี วังกานนท์ (2556) ได้ศึกษาเรื่ อง ปั จจัยด้าน
การทางานที่มีอิทธิ พลต่อความเครี ยดของพนักงาน : กรณี ศึกษา บริ ษทั แอมพาส อินดัสตรี จากัด พบว่า พนักงาน
ที่มีระดับการศึกษาต่างกันมีความเครี ยดมีความเครี ยดแตกต่างกัน
ผลการเปรี ยบเที ยบจาแนกตามระดับตาแหน่ ง พบว่า มี ความเครี ยดแตกต่างกัน ทั้งนี้ เนื่ องจากงาน
ที่ ต ้อ งปฏิ บัติ ใ นแต่ ล ะต าแหน่ ง มี ล ัก ษณะงาน บทบาทหน้ า ที่ แ ละความรั บ ผิ ด ชอบในงานที่ แ ตกต่ า งกัน
เมื่ อเปรี ยบเที ยบรายคู่พบว่า บุ คลากร กรมยุทธศึ กษาทหารอากาศที่ อยู่ในระดับต าแหน่ ง ชั้น สัญญาบัต รจะมี
ความเครี ย ดในการปฏิ บัติ ง านมากกว่า บุ ค ลกรบุ ค ลากรชั้น ประทวน ลู ก จ้า งประจ า และพนัก งานราชการ
ในด้านลักษณะงาน ด้านบทบาทในองค์การ ด้านสัมพันธภาพในที่ ทางาน และด้านโครงสร้างและบรรยายกาศ
ในองค์การ ซึ่ งสอดคล้องกับผลการศึ กษาของ วชิ ระ เพ็ชรราม และ กลางเดื อน โพชนา (2559) ได้ศึกษาเรื่ อง
ความเครี ยดของพนักงานและปั จจัยที่มีผลต่อความเครี ยดของพนักงาน กรณี ศึกษาฐานผลิตแก๊สธรรมชาตินอก
ชายฝั่งอ่าวไทย พบว่า พนักงานที่มีระดับงานแตกต่างกันจะมีความเครี ยดในการปฏิบตั ิงานที่ แตกต่างกันอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติ
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7. ข้ อเสนอแนะ
7.1 ข้ อเสนอแนะในการนาผลวิจยั ไปใช้
1. จากผลการวิจัย ความเครี ยดในการปฏิ บัติงานของบุ คลากร กรมยุทธศึ กษาทหารอากาศโดยภาพ
รวมอยู่ในระดับปานกลาง ซึ่ งควรมีมาตรการในการป้ องกันไม่ให้บุคลากรเกิ ดความเครี ยดที่ สูงขึ้ น ซึ่ งจะส่ งผลต่ อ
ประสิ ทธิภาพในการปฏิบตั ิงานในอนาคต
2. ควรมีการให้การประชุมและพูดคุยกันระหว่างผูบ้ งั คับบัญชาและผูใ้ ต้บงั คับบัญชาในการปฏิบตั ิงาน
และมีการรายงานให้ทราบถึงงานที่ปฏิบตั ิอยูเ่ สมอ เพื่อทราบถึงข้อขัดข้องในการปฏิบตั ิงานและสามารถแก้ไขได้อย่าง
เหมาะสม
3. เสริ มสร้ างวัฒ นธรรมองค์ กรที่ ดี การมอบหมายงานหรื อสั่ ง งานควรมี ก ารสื่ อ สารที่ ชั ด เจน
การแนะนาความรู ้ในการปฏิบตั ิงาน และการมีส่วนร่ วมในการเสนอความคิดเห็นในการทางาน
4. ควรปรับเปลี่ยนรู ปแบบหรื อวิธีการดาเนิ นงานให้เหมาะสมกับผูป้ ฏิบตั ิงาน เพื่อลดความเครี ยด
ให้กบั บุคลากรในหน่วยงานและสามารถปฏิบตั ิงานได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ
7.2 ข้ อเสนอแนะในการวิจยั ครั้งต่ อไป
1. ควรมีการศึ กษาความเครี ยด พฤติกรรมในการจัดการความเครี ยด และปั จจัยที่ทาให้เกิ ดความเครี ยด
ในด้านอื่น ๆ เพื่อความหลากหลายมากยิง่ ขึ้น
2. ควรมี การศึ กษาวิจยั ในเชิ งคุณภาพ การสัมภาษณ์ เชิ งลึ ก เพื่อวิเคราะห์ หาสาเหตุและปั จจัยที่
ก่อให้เกิดความเครี ยด
3. การศึกษาครั้งนี้ได้ทาการศึกษาเฉพาะบุคลากรที่ปฏิบตั ิงานในกรมยุทธศึกษาทหารอากาศ ควรมี
การขยายขอบเขตการศึ ก ษาครอบคลุ ม ทั้ง กองทัพ อากาศเพื่ อ เป็ นแนวทางหรื อ ข้อ เสนอแนะต่ อ องค์ก รใน
การบริ หารจัดการเพื่อเพิ่มประสิ ทธิภาพในการปฏิบตั ิงาน
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บทคัดย่อ
การวิจยั ครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์ 1) เพื่อศึ กษาระดับการรับรู ้ความปลอดภัยในการทางานและพฤติกรรม
ความปลอดภัยในการทางานของพนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงราย 2) เพื่อเปรี ยบเทียบความแตกต่าง
ระหว่างปั จจัยส่ วนบุคคลกับพฤติกรรมความปลอดภัยในการทางานของพนักงานการไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาคจังหวัด
เชียงรายและ 3) เพื่อศึกษาการรับรู ้ความปลอดภัย ที่ส่งผลต่อพฤติกรรมความปลอดภัยในการทางานของพนักงาน
การไฟฟ้าส่ วนภูมิภาคจังหวัดเชียงราย โดยกลุ่มตัวอย่างเป็ นพนักงานของการไฟฟ้าส่ วนภูมิภาคจังหวัดเชียงราย
จานวน 270 คน ใช้การสุ่มแบบหลายขั้นตอน โดยในขั้นแรกทาการสุ่ มตัวอย่างตามสัดส่ วน แยกตามตาแหน่งงาน
และในขั้นที่ 2 ทาการสุ่ มแบบง่ายตามบัญชีรายชื่อ เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ คือแบบสอบถาม สถิติเชิงพรร
รนณาที่ ใช้วิเคราะห์ขอ้ มูลได้แก่ ค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ ยงเบนมาตรฐาน และสถิติที่ใช้ในการทดสอบ
สมมุติฐาน ได้แก่ T-test , F-Test (One-way ANOVA) และเปรี ยบเที ยบความแตกต่างรายคู่ดว้ ยเซฟเฟ่ (Scheffe
Method) และใช้การวิเคราะห์ ถดถอยพหุ คูณ (Multiple Regression ANANLYSIS) ผลการวิจยั พบว่า
1)
ระดับการรับรู ้นโยบายด้านความปลอดภัยของพนักงานการไฟฟ้าส่ วนภูมิภาคจังหวัดเชียงราย อยูใ่ นระดับ ปาน
กลาง 2) ตาแหน่งงาน ระดับการศึกษา และ อายุการทางาน ที่แตกต่างกัน ส่ งผลต่อพฤติกรรมความปลอดภัยใน
การทางานของพนักงานการไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาคจังหวัดเชี ยงรายในการใช้เครื่ องมือ อุปกรณ์ความปลอดภัย เพื่อ
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ความปลอดภัยในการทางาน ที่แตกต่างกันในระดับนัยสาคัญที่ .05 และ3) นโยบายความปลอดภัย ความรู ้ความ
ปลอดภัย การรั บ รู ้ ขอ้ มู ล ข่าวสาร ความปลอดภัย ทัศ นคติ ที่มี ต่อ ความปลอดภัย และการจู งใจเกี่ ย วกับความ
ปลอดภัย ส่งผลต่อพฤติกรรมความพร้อมในด้านร่ างกาย และจิตใจของพนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ในทุกด้าน
คาสาคัญ : การรับรู ้, ความปลอดภัยในการทางาน, พฤติกรรมความปลอดภัยในการทางาน

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. ความสาคัญและทีม่ าของปัญหาวิจัย
เนื่ อ งจากการขยายตัว ทางเศรษฐกิ จและสังคมก่ อ ให้เกิ ด การเจริ ญ เติ บโตของการเป็ นเมื อ งมากขึ้ น
เกิดความต้องการใช้ไฟฟ้าตามมาอย่างมหาศาล และจากการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรของประเทศนาไปสู่
การพัฒนาสู่สงั คมเมืองมากขึ้นนั้นทาให้การไฟฟ้าส่ วนภูมิภาคมีความจาเป็ นต้องพัฒนากลยุทธ์ เพื่อให้ตอบสนอง
ความต้องการของลูกค้ากลุ่มต่างๆ อย่างรวดเร็ ว มีประสิ ทธิ ภาพ อีกทั้งการพัฒนาสู่ สังคมเมื อง (Urbanization)
ยังส่ งผลให้การไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาคต้องมุ่งเน้นสร้างบริ การใหม่ที่ตอบสนองลูกค้ากลุ่มเมือง และจาเป็ นต้องการ
ปรับตัวในการบูรณาการงานบริ การต่างๆ ของการไฟฟ้าส่ วนภูมิภาคอย่างหลากหลายและครอบคลุมกลุ่มลูกค้า
อย่างกว้างขวาง ความมัน่ คงในระบบไฟฟ้าจึงมีความสาคัญมาก ทั้งทางด้านเศรษฐกิจและด้านสังคม ดังนั้นเพื่อให้
ระบบไฟฟ้าอยูไ่ ด้น้ นั การไฟฟ้าส่ วนภูมิภาคถือเป็ นหน่วยงานที่มีหน้าที่ในการให้บริ การพลังงานไฟฟ้ า ซึ่ งเป็ น
ปั จจัยที่จาเป็ นต่อการดาเนินงานของทั้งหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ตลอดจนการดารงชีวติ ของประชาชนถึง
74 จังหวัด (ยกเว้น กรุ งเทพมหานคร จังหวัดนนทบุรี และจังหวัดสมุทรปราการ) การไฟฟ้าส่ วนภูมิภาค มีภารกิจ
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การบริ การไฟฟ้ าแก่ประชาชนในเขตความรับผิดชอบทัว่ ประเทศ โดยวางเป้ าหมายในการดาเนิ นงานที่ สาคัญ
3 ประการ ได้แก่ 1. ปรั บปรุ งการจัดหาและบริ การพลังงานไฟฟ้ าให้มีประสิ ทธิ ภาพ ปลอดภัย มี ความมัน่ คง
สม่ า เสมอ เชื่ อ ถื อ ได้เ พี ย งพอและรวดเร็ ว ทัน ต่อ ความต้อ งการใช้พ ลังงานไฟฟ้ า ที่ เพิ่ ม ขึ้ นและสอดคล้องกับ
สถานการณ์ ที่ เ ปลี่ ย นแปลง 2. พัฒ นากิ จ การค้า ด้า นต่า งๆ เพื่ อ เพิ่ ม รายได้ใ ห้เลี้ ย งตนเองได้ ก าไรพอสมควร
ตลอดจนมี เงิ นทุ นเพียงพอแก่ การขยายงาน และ 3. พัฒนาการบริ หารงานองค์การ การบริ หารงานบุคคลและ
การจัดการทรัพยากรให้มีประสิ ทธิภาพและประสิ ทธิผลสูงสุด
การไฟฟ้าส่ วนภูมิภาคจึงเป็ นส่ วนหนึ่ งของความมัน่ คงด้านพลังงานไฟฟ้าของประเทศ และเป็ นปั จจัย
หนึ่ งในการพิจารณาเพื่อการลงทุนของผูป้ ระกอบการภาคเอกชน ทั้งจากในประเทศและต่างประเทศ ซึ่ งหาก
ผูป้ ระกอบการขาดความเชื่ อมัน่ ในศักยภาพและความต่อเนื่ องของการให้บริ การดังกล่าว อาจส่ งผลกระทบต่อ
เศรษฐกิจและภาพลักษณ์ของประเทศเป็ นอย่างมาก ประกอบกับปั จจุบนั มีภยั คุกคามที่ทาให้การดาเนินธุรกิจของ
ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนหยุดชะงักเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะภัยธรรมชาติ และการก่อการร้ายหรื อวินาศกรรมของ
กลุ่มคนต่างๆ
ดังนั้นผูว้ จิ ยั จึงสนใจที่จะศึกษาการรับรู ้ความปลอดภัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมความปลอดภัยในการทางาน
ของพนักงานการไฟฟ้าส่ วนภูมิภาคจังหวัดเชียงราย ทั้งในด้านนโยบาย การรับรู ้ และทัศนคติดา้ นความปลอดภัย
เพื่อนามาเป็ นแนวทางในการลดอุบตั ิเหตุ การเสี ยชีวติ สูญเสี ยอวัยวะ ทุพพลภาพ รวมถึงต้องหยุดงานอันเนื่องจาก
การทางานนามาประยุกต์ใช้เป็ นแนวทาง มาตรการ วิธีการปฏิบตั ิที่เห็นผลเป็ นรู ปธรรม ในการเพิ่มความปลอดภัย
สาหรับการปฏิบตั ิงานในอนาคต

2. วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
(1) เพื่อศึกษาระดับการรับรู ้ความปลอดภัยในการทางานและพฤติกรรมความปลอดภัยในการทางานของ
พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงราย
(2) เพื่อเปรี ยบเทียบความแตกต่างระหว่างปั จจัยส่ วนบุคคลกับพฤติกรรมความปลอดภัยในการทางาน
ของพนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงราย
(3) เพื่อศึกษาการรับรู ้ความปลอดภัย ที่ส่งผลต่อพฤติกรรมความปลอดภัยในการทางานของพนักงาน
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงราย

3. เอกสารและงานวิจัยทีเ่ กี่ยวข้ อง
3.1 แนวคิดเกีย่ วกับการรับรู้
ธีรโชติ ครัวจัตุรัส (2552) ให้ความหมายไว้วา่ การรับรู ้ (Perception) หมายถึงการตีความหมายจากสิ่ งเร้า
ต่าง ๆ ที่ มากระทบกับประสาทสัมผัสและเข้าใจความหมายต่อสิ่ งนั้น โดยอาศัยสิ่ งแวดล้อมและประสบการณ์
การรับรู ้ของแต่ละคนจึงอาจแตกต่างกัน จากการตีความหมายจากสิ่ งเร้านั้น ๆ ที่แตกต่างกัน
อริ ศรา ปาดแม้น (2554) ให้ความหมายไว้วา่ การรับรู ้เป็ นผลที่เกิดขึ้นจากกระบวนการรวบรวมภายใน
ตนเอง ผ่านประสาทสัมผัสต่างๆ ซึ่ งเป็ นภาพรวมทั้งหมดที่ครอบคลุมและกาหนดแต่ละส่ วนไว้และกระบวนการ
รวบรวม ภาพรวมนี้จะกระจ่างชัดขึ้นท่ามกลางการได้รับข้อมูลข่าวสารการติดต่อจากสิ่ งแวดล้อม
นงลัก ษณ์ เรื อ นทอง (2550) ให้ ค วามหมายไว้ว่า การรั บ รู ้ (Perception) คื อ กระบวนการที่ ม นุ ษ ย์
ติ ดต่อสื่ อสารกับสิ่ งแวดล้อ มรอบๆ ตัว โดยจะตี ความสิ่ งแวดล้อมที่ สัมผัสได้ แล้วก็ตอบสนองออกไปอย่า ง
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เหมาะสม ซึ่ ง แต่ ล ะคนก็ จ ะตี ค วามสิ่ ง แวดล้อ มที่ ไ ด้สัม ผัส เหมื อ นกัน แตกต่ า งกัน ออกไป โดยจะขึ้ น อยู่กับ
ปั จจัยพื้นฐานทางจิตใจและความคิดของแต่ละคน
3.2 แนวคิดเกีย่ วกับพฤติกรรมความปลอดภัยในการทางาน
เมธัส ไชยศิ ลป์ (2553: 7) ให้ความหมายของพฤติกรรมการทางานอย่างปลอดภัยส่ วนบุคคล หมายถึง
การทางานของพนักงานด้วยความไม่ประมาท ปฏิ บัติตามนโยบายความปลอดภัยของโรงงานเพื่อไม่ให้เ กิ ด
การบาดเจ็บหรื ออุบตั ิเหตุท้ งั ต่อตนเองและผูอ้ ื่นรวมทั้งการมีสุขภาพสมบูรณ์ไม่เป็ นโรคที่เกิดจากการทางาน
วไลพร ภิ ญ โญ (2553 ) อ้างถึ ง ใน เมธัส ไชยศิ ล ป์ (2553: 7) โดยพฤติ กรรมความปลอดภัย ที่ ศึ ก ษา
หมายถึ ง การปฏิ บัติตามกฎระเบี ยบความปลอดภัยในการทางาน รวมถึ งการกระทาอื่ น ๆ ที่ สนับสนุ นให้เกิ ด
ความปลอดภัยในการทางาน
ดังนั้นพิจารณาจากความหมายของพฤติกรรมที่กล่าวมาสรุ ปได้วา่ พฤติกรรม หมายถึง การกระทาหรื อ
การแสดงกิ ริยาท่ าทางออกของบุ คคลที่ โต้ตอบเมื่ อเผชิ ญกับสิ่ งเร้ า (Stimulus) หรื อสถานการณ์ ต่าง ๆ อาการ
แสดงออกต่าง ๆ เหล่านั้น อาจเป็ นการเคลื่อนไหวที่สังเกตได้หรื อวัดได้ เช่น การเดิ น การพูด การเขียน การคิด
การเต้นของหัวใจ เป็ นต้น ส่ วนสิ่ งเร้าที่ มากระทบแล้วก่อให้เกิ ดพฤติกรรมก็อาจจะเป็ นสิ่ งเร้าภายใน (Internal
Stimulus) และสิ่ งเร้าภายนอก (External Stimulus)
3.3 งานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้ อง
นวพร สุ ข ศรี (2560) ได้ท าการวิจัย เรื่ อ ง “การรั บ รู ้ การจัด การความปลอดภัย และพฤติ กรรมความ
ปลอดภัยในการทางานของพนักงาน : กรณี ศึกษา บริ ษทั ฯ ผลิตยางรถยนต์แห่ งหนึ่ งในจังหวัดระยอง” ผลวิจยั
พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามเป็ นเพศชายน้อยกว่าเพศหญิง ส่ วนใหญ่อายุต่ากว่า 30 ปี ศึกษาในระดับมัธยมศึกษา/
ปวช. สถานภาพโสด มีอายุการทางาน 4-6 ปี ทุกรายไม่เคยประสบอุบตั ิเหตุจากการทางาน ส่ วนใหญ่เคยอบรม
หลักสู ตรด้านความปลอดภัย 3 ครั้ งขึ้ นไปการรับรู ้ การจัดการความปลอดภัยในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่ สุด
โดยพบว่า มี ร ะดับ การรั บ รู ้ ก ารจัด การความปลอดภัย ตามล าดับ คื อ ด้านการจัด การองค์การเป็ นอัน ดับแรก
ด้านการป้ องกันอุบตั ิเหตุในการทางานเป็ นอันดับ 2 ด้านการจัดสภาพแวดล้อมในการทางานและด้านการจัดการ
ด้านสารเคมีเป็ นอันดับสุดท้าย พฤติกรรมความปลอดภัยในการทางานในภาพรวมอยูใ่ นระดับมากทีสุด โดยพบว่า
มี ร ะดับ พฤติ กรรมความปลอดภัย ในการท างานตามล าดับ คื อ ด้านการใช้เ ครื่ อ งมื อ อุ ป กรณ์ เ ป็ นอัน ดับ แรก
ด้านการปฏิบตั ิตามกฎระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับความปลอดภัยเป็ นอันดับ 2 และด้านความพร้อมทางด้านร่ างกาย
และจิตใจของพนักงาน เป็ นอันดับสุดท้าย
วริ ยา เคนทวาย, สุภาวดีหนูทรงและคณะ, (2563), ปั จจัยการรับรู ้เรื่ องความปลอดภัยและพฤติกรรมความ
ปลอดภัยในการปฏิบตั ิงานของพนักงานระดับปฏิบตั ิการ การไฟฟ้าส่ วนภูมิภาค จังหวัดปทุมธานี , มีวตั ถุประสงค์
เพื่อศึ กษาปั จจัยการรั บรู ้ เรื่ องความปลอดภัยและพฤติ กรรมความปลอดภัยในการท างานของพนักงานระดับ
ปฏิบตั ิการ การไฟฟ้าส่ วนภูมิภาค จังหวัดปทุมธานี เพื่อให้ทราบถึงพฤติกรรมด้านความปลอดภัยในการทางาน
และศึกษาปั จจัยการรับรู ้เรื่ องความปลอดภัยในการทางานของพนักงานระดับปฏิบตั ิการทาการศึกษาในพนักงาน
ระดับปฏิบตั ิการของการไฟฟ้าส่ วนภูมิภาค จังหวัดปทุมธานี จานวน 50 คน ดาเนิ นการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้
แบบสอบถาม จากนั้นนาข้อมูลที่ได้ไปวิเคราะห์คา่ สถิติ ซึ่งผลการวิจยั พบว่า คะแนนเฉลี่ยปั จจัยการรับรู ้เรื่ องความ
ปลอดภัยพนักงานด้านทัศนคติ ในด้านความปลอดภัยและด้านนโยบายด้านความปลอดภัยใกล้เคี ยงกัน และ
คะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมความด้านความปลอดภัยในการทางาน ด้านการปฏิบตั ิตามกฎระเบียบ ข้อบังคับเกี่ยวกับ
ความปลอดภัยมากที่สุด (𝑥̅=2.34) รองลงมาเป็ นการใช้เครื่ องมือ อุปกรณ์ความปลอดภัยเพื่อความปลอดภัยใน
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การทางาน (𝑥̅=2.30) ตามลาดับ ดังนั้นการปฏิบตั ิงานของพนักงานในระดับปฏิบตั ิการในเกิดความปลอดภัยควรที่
จะมีการก าหนดนโยบายด้านความปลอดภัยให้ชดั เจนมากยิง่ ขั้นเน้นย้ าถึงขั้นตอนการปฏิบตั ิงาน การใส่ อุปกรณ์
ป้ องกันความปลอดภัย เพื่อที่ จะป้ องกันและลดการเกิ ดอุบัติเหตุจากการทางาน และยังเป็ นการช่ วยส่ งเสริ ม
ภาพลักษณ์ที่ดีในด้านความปลอดภัยในการทางานกับหน่วยงานอีกด้วย
3.4 กรอบแนวคิดในการวิจยั

แผนภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั
3.5 สมมติฐานการวิจยั
1. ปั จจัยส่ วนบุคคลของพนักงานการไฟฟ้าส่ วนภูมิภาคจังหวัดเชียงราย ที่แตกต่างกันมีอิทธิ พลต่อ
พฤติกรรมความปลอดภัยในการทางานแตกต่างกัน
2. การรับรู ้ความปลอดภัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมความปลอดภัยในการทางานของพนักงานการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงราย

4. วิธีดาเนินการวิจัย
4.1 แบบแผนการวิจยั
การศึ กษาวิจัยเรื่ อ ง การรั บ รู ้ ความปลอดภัยที่ ส่ ง ผลต่อ พฤติ ก รรมความปลอดภัย ในการทางานของ
พนักงานการไฟฟ้าส่ วนภูมิภาคจังหวัดเชียงราย เป็ นการวิจยั เชิงปริ มาณ (Quantitative Research) มีวตั ถุประสงค์
เพื่อศึ กษาถึงการรับรู ้ความปลอดภัยที่ ส่งผลต่อพฤติกรรมความปลอดภัยในการทางาน ของพนักงานการไฟฟ้ า
ส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงราย
4.2 ประชากรและตัวอย่ าง
ประชากรที่ ใช้ในการศึ กษาวิจยั ครั้งนี้ ได้แก่ พนักงานการไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาคจังหวัดเชี ยงราย จานวน
ทั้งสิ้ น 809 คน (ข้อมูลจากบัญชีพนักงาน กฟภ.จังหวัดเชียงราย ณ 31 มีนาคม 2564) กลุ่ม ตัวอย่าง พนักงานการ
ไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงราย จานวน 270 คน
4.3 เครื่ องมือวิจยั
ในการศึ กษาวิจยั เรื่ อง การรับรู ้ความปลอดภัยที่ ส่งผลต่อพฤติกรรมความปลอดภัยในการทางานของ
พนักงานการไฟฟ้าส่ วนภูมิภาคจังหวัดเชียงราย เป็ นการวิจยั เชิงปริ มาณ (Quantitative Research) ผูศ้ ึกษาวิจยั ได้ใช้
แบบสอบถามในการเก็บรวบรวมข้อมูลซึ่ งเป็ นแบบสอบถามแบบปลายเปิ ด (Closed-end Questionnaire) และ
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แบบสอบถามเกี่ ยวกับข้อเสนอแนะ ซึ่ งเป็ นลักษณะคาถามปลายเปิ ด โดยแบ่ งออกเป็ น 4 ตอนดังนี้ ตอนที่ 1
แบบสอบถามเกี่ ย วกับ ปั จ จัย ส่ ว นบุ ค คลของกลุ่ ม ตัว อย่า ง ตอนที่ 2 แบบสอบถามแสดงเกี่ ย วกับ การรั บ รู ้
ความปลอดภัยของพนักงานการไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาคจังหวัดเชี ยงราย ตอนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ ยวกับพฤติกรรม
ความปลอดภัยในการทางานของพนักงานการไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาคจังหวัดเชี ยงราย ตอนที่ 4 การวัดพฤติกรรม
ความปลอดภัยในการทางานพิจารณาจากค่าเฉลี่ยของพฤติกรรมความปลอดภัยในการทางาน
4.4 การเก็บรวบรวมข้ อมูล
4.4.1 แหล่งข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ได้จากการศึกษาค้นคว้าจากข้อมูลที่มีผวู ้ ิจยั ได้ทาการ
รวบรวมจาก ตารา บทความ สารนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ และรายงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับเรื่ อง การรับรู ้ความปลอดภัยที่
ส่งผลต่อพฤติกรรมความปลอดภัยในการทางาน ของพนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงราย
4.4.2 แหล่งข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) โดยใช้แบบสอบถามเพื่อเก็บข้อมูลกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด
จานวน 270 คน
4.5 สถิตทิ ใี่ ช้ ในการวิจยั
4.5.1 ถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics)
4.5.1.1 ปั จ จัย ส่ ว นบุ ค คลของผู ้ต อบแบบสอบถาม ได้แ ก่ เพศ อายุ ระดับ การศึ ก ษา อายุ
การทางาน โดยการหาค่าความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ยเลขคณิ ต (Mean) และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation: S.D.)
4.5.1.2 ระดับ การรั บ รู ้ ค วามปลอดภัย ในการท างานของพนัก งาน โดยการหาค่ า ความถี่
(Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation)
4.5.2 สถิติเชิงอ้างอิง (Inferential Statistics) เพื่อทดสอบปั จจัย
4.5.2.1 ตัวแปรที่ มี 2 กลุ่ม ได้แก่ เพศ ประสบการณ์ การได้รับการฝึ กอบรมเกี่ ย วกับ ความ
ปลอดภัย และประสบการณ์ ก ารเกิ ด อุ บัติ เ หตุ ใ นการท างาน ผูว้ ิจัย ใช้ก ารทดสอบที่ (Independent t-test) เพื่ อ
เปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่าง
4.5.2.2 ตัวแปรที่มี 3 กลุ่ม ขึ้นไป ได้แก่ อายุ ระดับการศึกษา ตาแหน่งงาน อายุการทางาน ของ
ผูต้ อบแบบสอบถาม ผูว้ ิจยั ใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว (One-Way ANOVA) และการวิเคราะห์
เปรี ยบเทียบรายคู่ (Multiple Comparisons) โดยวิธีทดสอบเชฟเฟ่ (Scheffe Method)
4.5.3 สถิ ติถดถอยเชิ งเส้นพหุ คูณ (Multiple Linear Regression) วิเคราะห์ ความสัมพันธ์ระหว่างตัว
แปรอิสระ (Independent Variable) หลายตัวกับตัวแปรตาม (Dependent Variable) 1 ตัว วิเคราะห์วา่ ตัวแปรอิสระ
ตัวใดบ้างที่ร่วมกันทานายหรื อพยากรณ์ หรื ออธิ บายการผันผวนของตัวแปรตามได้ วิเคราะห์อิทธิ พลของปั จจัย
ระหว่างการรับรู ้ความปลอดภัยและพฤติกรรมความปลอดภัยในการทางาน ที่ตวั แปรสองตัวมีอิสระต่อกัน
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5. ผลการวิจัย
การวิจยั เรื่ อง “การรับรู ้ความปลอดภัยที่ ส่งผลต่อพฤติกรรมความปลอดภัยในการทางานของพนักงาน
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงราย” มีผลการวิจยั ดังนี้
ตารางที่ 1 การวิเคราะห์ขอ้ มูลระดับการรับรู ้ความปลอดภัยของพนักงานการไฟฟ้าส่ วนภูมิภาคจังหวัดเชียงราย
โดยภาพรวม
การรับรู้ ความปลอดภัย
1. ด้านนโยบายความปลอดภัย
2. ด้านความรู ้ความปลอดภัย
3. ด้านการรับรู ้ข่าวสาร ข้อมูลความปลอดภัย
4. ด้านทัศนคติที่มีต่อความปลอดภัยในการทางาน
5. ด้านการจูงใจด้านความปลอดภัยในการทางาน
ผลรวม

𝐱̅
3.26
3.08
3.77
3.55
3.05

S.D.

การแปลผล

ลาดับ

1.14
0.53
0.25
0.55
0.64

ปานกลาง
ปานกลาง
มาก
มาก
ปานกลาง

3
4
1
2
5

3.34

0.40

ปานกลาง

จากตารางที่ 1 ระดับการรับรู ้ความปลอดภัยของพนักงานการไฟฟ้าส่ วนภูมิภาคจังหวัดเชียงราย ในภาพรวม
พบว่าอยู่ในระดับปานกลาง มี ค่าเฉลี่ ยเท่ากับ 3.34 ส่ วนเบี่ ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.40 (x̅= 3.34, S.D.= 0.40)
เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า พนักงานมีการรับรู ้ความปลอดภัยด้านการรับรู ้ข่าวสาร ข้อมูลความปลอดภัย อยูใ่ น
ระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.77 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.25 (x̅= 3.77, S.D.= 0.25) รองลงมา คือ พนักงาน
มีการรับรู ้ความปลอดภัยด้านทัศนคติที่มีต่อความปลอดภัยในการทางาน อยูใ่ นระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.55
ส่ วนเบี่ ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.55 (x̅= 3.55, S.D.= 0.55) และน้อยที่สุด คือ พนักงานมีการรับรู ้ความปลอดภัย
ด้านการจูงใจความปลอดภัยในการทางาน อยูใ่ นระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.05 ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เท่ากับ 0.64 (x̅= 3.05, S.D.= 0.64) ตามลาดับ
ตารางที่ 2 การวิเคราะห์ขอ้ มูลพฤติกรรมความปลอดภัยในการทางานของพนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัด
เชียงราย โดยภาพรวม
พฤติกรรมความปลอดภัยในการทางาน
1. การปฏิบตั ิตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ เกี่ยวกับความปลอดภัยในการทางาน
2. การใช้เครื่ องมือ อุปกรณ์ป้องกันความปลอดภัยในการทางาน
3. ความพร้อมในด้านร่ างกาย จิตใจของพนักงานการไฟฟ้าส่ วนภูมิภาค
จังหวัดเชียงราย
ผลรวม

𝐱̅

S.D. การแปลผล

2.72 0.60 ปานกลาง
4.26 0.29 มากที่สุด
2.88 0.75 ปานกลาง

ลาดับ
3
1
2

3.28 0.42 ปานกลาง

จากตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์ พฤติ กรรมความปลอดภัยในการทางานของพนักงานการไฟฟ้ าส่ วน
ภูมิภาคจังหวัดเชี ยงราย ในภาพรวม พบว่าอยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.28 ส่ วนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน
เท่ ากับ 0.42 (x̅= 3.28, S.D.= 0.42) เมื่ อพิจารณารายด้าน พบว่า พนักงานส่ วนใหญ่มีการใช้เครื่ องมื อ อุปกรณ์
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ป้ องกันความปลอดภัยในการทางาน อยูใ่ นระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.26 ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ
0.29 (x̅= 4.26, S.D.= 0.29) รองลงมา คือ พนักงานมีความพร้อมในด้านร่ างกาย จิตใจของพนักงานการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคจังหวัดเชียงราย อยูใ่ นระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.88 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.75 (x̅= 2.88,
S.D.= 0.75) และน้อ ยที่ สุด คื อ พนักงานมี การปฏิ บัติ ต ามกฎ ระเบี ย บ ข้อ บัง คับ เกี่ ย วกับ ความปลอดภัย ใน
การทางาน อยูใ่ นระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.72 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.60 (x̅= 2.72, S.D.= 0.60)
ตามลาดับ
ตอนที่ 3 การรั บ รู ้ ค วามปลอดภัย ที่ ส่ ง ผลต่ อ พฤติ ก รรมความปลอดภัย ในการทางานของพนัก งาน
การไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาค ผลการวิจยั พบว่า การรับรู ้เรื่ องความปลอดภัยในการทางานที่ ส่งผลต่อพฤติกรรมความ
ปลอดภัยในการทางาน ของพนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงราย
3.1 การรับรู ้เรื่ องความปลอดภัยในการทางาน ประกอบด้วย ด้านนโยบายความปลอดภัยด้านความรู ้
ความปลอดภัย ด้านการรับรู ้ขอ้ มูล ข่าวสารด้านความปลอดภัย ด้านทัศนคติที่มีต่อความปลอดภัย และด้านการจูงใจ
เกี่ยวกับความปลอดภัย ส่งผลต่อพฤติกรรมในการปฏิบตั ิตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับเกี่ยวกับความปลอดภัย
3.2 การรั บ รู ้ เ รื่ องความปลอดภัย ในการท างาน ประกอบด้ว ย ด้า นนโยบายความปลอดภัย
ด้านความรู ้ความปลอดภัย ด้านการรับรู ้ขอ้ มูล ข่าวสารด้านความปลอดภัย ด้านทัศนคติที่มีต่อความปลอดภัย และ
ด้านการจูงใจเกี่ ยวกับความปลอดภัย ส่ งผลต่อพฤติกรรมในการใช้เครื่ องมือ อุปกรณ์ความปลอดภัย เพื่อความ
ปลอดภัยในการทางาน
3.3 การรั บ รู ้ เ รื่ องความปลอดภัย ในการท างาน ประกอบด้ว ย ด้า นนโยบายความปลอดภัย
ด้านความรู ้ความปลอดภัย ด้านการรับรู ้ขอ้ มูล ข่าวสารด้านความปลอดภัย ด้านทัศนคติที่มีต่อความปลอดภัย และ
ด้านการจู งใจเกี่ ยวกับความปลอดภัย ส่ งผลต่อพฤติ กรรมความพร้ อมในด้านร่ างกาย และจิ ตใจของพนักงาน
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงราย

6. อภิปรายผล
ผลการวิจยั เรื่ อง “การรับรู ้ความปลอดภัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมความปลอดภัยในการทางานของพนักงาน
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงราย” สามารถอภิปรายผลได้ดงั นี้
ระดับการรับรู ้ความปลอดภัยของพนักงานการไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาคจังหวัดเชี ยงราย พบว่า การรับรู ้เรื่ อง
ความปลอดภัยในการทางานนั้น ประกอบด้วย 5 ด้านคือ ด้านนโยบายความปลอดภัย ด้านความรู ้ความปลอดภัย
ด้านการรั บรู ้ ขอ้ มูล ข่าวสารด้านความปลอดภัย ด้านทัศนคติ ที่มีต่อความปลอดภัย และด้านการจูงใจเกี่ ยวกับ
ความปลอดภัย พบว่า การรับรู ้นโยบายด้านความปลอดภัยของพนักงานการไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาคจังหวัดเชี ยงราย
อยู่ในระดับปานกลาง จากผลการวิจยั ดังกล่าว สาเหตุที่พนักงานมีการรับรู ้นโยบายความปลอดภัยในระดับมาก
อาจเนื่ องมาจากการให้ความสาคัญในเรื่ องที่เกี่ยวกับงานด้านความปลอดภัยของผูบ้ ริ หารนั้นมีมากว่าภารกิจหลัก
ขององค์กร คือ การให้บริ การพลังงานไฟฟ้า อย่างมีประสิ ทธิ รวดเร็ ว ทันต่อความต้องการผูร้ ับบริ การ แต่ก็มิได้ทา
ให้ผบู ้ ริ หารและพนักงานทุกระดับละเลยในเรื่ องของความปลอดภัยในการทางาน อีกทั้งยังมีผมู ้ ีหน้าที่รับผิดชอบ
ด้านความปลอดภัยอย่างจริ งจัง ทั้งหมดนี้ ไม่สอดคล้องกับ สุ ธาทิ พย์ รองสวัสดิ์ (2554) ที่ ศึกษาเรื่ อง “ปั จจัย
การรั บ รู ้ เรื่ องการจัด การความปลอดภัยในการทางานที่ มี ผลต่ อพฤติ ก รรมในการทางานของพนัก งานระดับ
ปฏิบตั ิการประจาการไฟฟ้าส่ วนภูมิภาคจังหวัดเชียงใหม่” ทั้งนี้ อาจเป็ นเพราะยังคงมีความแตกต่างระหว่างพื้นที่
ปฏิบตั ิงานเป็ นสาคัญ และให้ความเข้มงวดกับงานทางด้านความปลอดภัยในแต่ละระดับของพนักงานที่แตกต่างกัน
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อาจเป็ นเพราะมี สาเหตุ อ ันเนื่ อ งมาจากการตระหนักรู ้ ด้านความปลอดภัยของผูบ้ ริ ห าร หัวหน้างาน รวมถึ ง
ตัว พนัก งานเองด้ว ย ที่ ไ ม่ ใ ส่ ใ จในความไม่ ป ลอดภัย ที่ อ าจเกิ ด ขึ้ น ได้ต ลอดเวลากับ งานที่ ป ฏิ บัติ แต่ ห ากจะ
เปรี ยบเที ยบกับภารกิ จหลักขององค์กรแล้ว ถือว่ายังให้ความสาคัญ การเอาใจใส่ ดา้ นความปลอดภัยนั้น ยังให้
ความสาคัญที่ดูแล้วยังไม่เพียงพอ ต่อพันธะสัญญาขององค์กร ที่จะมุ่งเน้นบริ การอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ด้วยความ
รวดเร็ วแล้ว ยิ่งต้องควรให้ความสาคัญด้านความปลอดภัยให้สูงสุ ด ตามนโยบายที่ประกาศคือปลอดภัยไว้ก่อน
หรื ออุบตั ิเหตุตอ้ งเป็ นศูนย์ แต่อาจดูเหมือนว่าเป็ นเพียงนโยบายที่ประการออกมา แต่ยงั ขาดการเอาจริ งเอาจังใน
เรื่ องนี้เป็ นอย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในส่วนของบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยยังขาดผูร้ ับผิดชอบ
การวิเคราะห์ขอ้ มูลพฤติกรรมความปลอดภัยในการทางานของพนักงานการไฟฟ้าส่ วนภูมิภาคจังหวัด
เชียงราย พบว่า ตาแหน่งงาน ระดับการศึกษา และ อายุการทางาน ที่แตกต่างกัน ส่งผลต่อพฤติกรรมความปลอดภัย
ในการทางานของพนักงานการไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาคจังหวัดเชี ยงรายในการใช้เครื่ องมื อ อุปกรณ์ ความปลอดภัย
เพื่อความปลอดภัยในการทางาน ที่แตกต่างกันในระดับนัยสาคัญที่ .05 ในการใช้เครื่ องมือ อุปกรณ์ความปลอดภัย
เพื่อความปลอดภัยในการทางาน ที่แตกต่างกัน ทั้งนี้เพราะพนักงานของการไฟฟ้าส่ วนภูมิภาคจังหวัดเชียงราย ที่มี
ตาแหน่งงานระดับบริ หารเป็ นผูม้ ีหน้าที่กาหนดนโยบายความปลอดภัย ข้อบังคับความปลอดภัย รวมถึงขั้นตอน
ในการทางานให้กับผูใ้ ต้บังคับบัญชาปฏิ บัติ ตาม ทั้งนี้ พนักงานระดับบริ หารต้อ งมี หน้าที่ ทาให้ภ าระกิ จ ของ
การไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาคนั้นสาเร็ จลุล่วงตามเป้ าหมายขององค์การ จึ งมีประสบการณ์ ความรอบรู ้ ความชานาญ
สอดคล้องกับงานวิจยั นวพร สุ ขศรี (2560) ได้ทาการวิจยั เรื่ อง “การรับรู ้การจัดการความปลอดภัยและพฤติกรรม
ความปลอดภัยในการทางานของพนักงาน : กรณี ศึกษา บริ ษทั ฯ ผลิ ตยางรถยนต์แห่ งหนึ่ งในจังหวัดระยอง”
ผลวิจัย พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามเป็ นเพศชายน้อ ยกว่า เพศหญิ ง ส่ ว นใหญ่ อ ายุต่ า กว่า 30 ปี ศึ กษาในระดับ
มัธยมศึกษา/ปวช. สถานภาพโสด มีอายุการทางาน 4-6 ปี ทุกรายไม่เคยประสบอุบตั ิเหตุจากการทางาน ส่วนใหญ่
เคยอบรมหลักสู ตรด้านความปลอดภัย 3 ครั้งขึ้นไปการรับรู ้การจัดการความปลอดภัยในภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก
ทีสุด โดยพบว่ามีระดับการรับรู ้การจัดการความปลอดภัยตามลาดับ
การรับรู ้ความปลอดภัย ที่ส่งผลต่อพฤติกรรมความปลอดภัยในการทางานของพนักงานการไฟฟ้าส่ วน
ภูมิภาค ผลการวิจัยพบว่า การรั บรู ้ เรื่ องความปลอดภัยในการทางานที่ ส่งผลต่อพฤติ กรรมความปลอดภัย ใน
การทางานของพนักงานการไฟฟ้าส่ วนภูมิภาคจังหวัดเชียงราย พบว่า นโยบายความปลอดภัย ความรู ้ความปลอดภัย
การรับรู ้ขอ้ มูลข่าวสาร ความปลอดภัย ทัศนคติที่มีต่อความปลอดภัย และการจูงใจเกี่ยวกับความปลอดภัย ส่ งผล
ต่อพฤติกรรมความพร้อมในด้านร่ างกาย และจิ ตใจของพนักงานการไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาค ในทุกด้าน ทั้งนี้ เพราะ
พนักงานที่ระดับการรับรู ้ในด้านต่างๆแตกต่างกันด้วยเกี่ยวกับประสบการณ์ ความรู ้ ความชานาญ และทักษะใน
งานที่ปฏิบตั ิทาให้พฤติกรรมความปลอดภัยในการทางานที่ต่างกัน สอดคล้องกับแนวคิดนโยบายและข้อบังคับ
การไฟฟ้ า ส่ ว นภู มิ ภ าค (2562) นโยบายความปลอดภัย อาชี ว อนามัย และสภาพแวดล้อ มในการท างานของ
การไฟฟ้าส่ วนภูมิภาค โดย สมพงษ์ ปรี เปรม (2562) ได้กล่าวว่า 1. ยกระดับระบบการจัดการความปลอดภัยของ
การไฟฟ้าส่ วนภูมิภาค (PEA Safety Management System: PEA-SMS) เป็ นมาตรฐานในการทางานทัว่ ทั้งองค์กร
เพื่ อ มุ่ ง ไปสู่ อ งค์ก รที่ มี ร ะบบการจัด การอาชี ว อนามัย และความปลอดภัย ระดับ ประเทศและระดับ สากล
2. ผูบ้ ังคับบัญชาและผูป้ ฏิ บตั ิ งานต้องตระหนักถึ งการทางานด้วยความปลอดภัย เพื่อลดการเกิ ดอุบตั ิ เหตุโดย
มุ่งเน้นให้อุบตั ิเหตุเป็ นศูนย์ (Zero Accident) และให้การดาเนิ นงานด้วยความปลอดภัยเป็ นหน้าที่ของทุกคนใน
องค์กรต้องปฏิบตั ิ 3. ส่ งเสริ มและสนับสนุนการดาเนินงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม
ในการทางาน และความปลอดภัยในการใช้ไฟฟ้าของประชาชน ตามแผนแม่บทความปลอดภัย อาชีวอนามัยและ
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สภาพแวดล้อมในการทางาน รวมถึงการพัฒนาเครื อข่ายงานด้านความปลอดภัย 4. สนับสนุ นให้มีการจัดสรร
งบประมาณและทรัพยากรในการดาเนิ นการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางาน
ให้เพียงพอต่อการดาเนิ นงาน 5. สร้างบรรยากาศในการปฏิ บตั ิงานด้วยความปลอดภัยตามกิ จกรรมเสริ ม สร้ าง
วัฒนธรรมความปลอดภัยในการทางานของการไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาค (PEA Safety Culture: PSC) 6. ส่ งเสริ มและ
พัฒนานวัตกรรมด้านความปลอดภัยและทุนมนุษย์ รวมถึงการปรับปรุ งสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมต่อการทางาน
เพื่อมุ่งสู่องค์กรแห่งความสุข (Smart Workplace)

7. ข้ อเสนอแนะ
7.1 ข้ อเสนอแนะในการนาผลวิจยั ไปใช้
(1) นานโยบายด้านความปลอดภัยนั้นเป็ นหน้าที่ของฝ่ ายบริ หาร ควรจัดให้มีผทู ้ ี่รับผิดชอบงานด้าน
ความปลอดภัยโดยตรง ทาหน้าที่ในการวางแผนการทางานต่างๆ เกี่ยวกับความปลอดภัยในการทางาน เช่น การติด
ป้ ายประกาศให้พนักงานทราบถึงนโยบายการจัดการด้านความปลอดภัย อย่างชัดเจน การจัดแสดงสถิติการเกิ ด
อุบตั ิเหตุ
7.2 ข้ อเสนอแนะในการวิจยั ครั้งต่ อไป
(1) ควรนาไปทาวิจัยเกี่ ยวกับนี้ การรั บรู ้ ความปลอดภัยที่ ส่งผลต่อ พฤติ กรรมความปลอดภัย ใน
การทางานของพนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคพนักงานระดับปฏิบตั ิการประจาการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดอื่นๆ
(2) ควรศึ กษาถึงตัวแปรอื่น ๆ ที่ มีผลต่อการรับรู ้การจัดการความปลอดภัย เช่น รายได้บุคลิกภาพ
ความคาดหวัง
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วัต ถุ ป ระสงค์ก ารวิ จัย 1) เพื่ อ ศึ ก ษาระดับ ปั จ จัย การจัด การทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ข องบริ ษ ัท แอล พี พี
พรอพเพอร์ ต้ ี มาเนจเมนท์ จากัด 2) เพื่อศึกษาระดับประสิ ทธิ ภาพการปฏิบตั ิงานของพนักงานบริ ษทั แอล พี พี
พรอพเพอร์ ต้ ี มาเนจเมนท์ จ ากัด 3) เพื่ อ ศึ ก ษาปั จ จัย การจัด การทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ที่ ส่ ง ผลต่ อ ประสิ ท ธิ ภ าพ
การปฏิ บตั ิงานของพนักงาน บริ ษทั แอล พี พี พรอพเพอร์ ต้ ี มาเนจเมนท์ จากัด ประชากรที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้
ได้แก่ พนักงานบริ ษทั แอล พี พี พรอพเพอร์ ต้ ี มาเนจเมนท์ จากัด จานวนทั้งสิ้ น 1,170 คน จานวนตัวอย่างที่
คานวณได้ 298 โดยใช้สูตรของทาโร่ ยามาเน่ ใช้การสุ่ มอย่างเป็ นระบบ (Systematic Random Sampling) จานวน
298 คน โดยนารายชื่อมาทาการจับฉลาก สถิติที่ใช้วิเคราะห์ขอ้ มูลประกอบด้วยสถิติเชิงพรรนณา ได้แก่ ความถี่
ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าความเบี่ ยงเบนมาตรฐาน และสถิติเชิ งอนุ มานที่ ใช้ทดสอบสมมุติฐาน ได้แก่ การวิเคราะห์
ถดถอยพหุ คูณ (Multiple Linear Regression Analysis) ผลการวิจยั พบว่า 1) ระดับการจัดการทรัพยากรมนุษย์ของ
บริ ษทั แอล พี พี พรอพเพอร์ ต้ ี มาเนจเมนท์ จากัด โดยรวมอยู่ในระดับมาก พบว่าในภาพรวมอยู่ระดับ มาก
เมื่ อ พิ จ ารณารายด้า น พบว่ า ด้า นการวางแผนทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ อยู่ ใ นระดับ มาก 2) ระดับ ประสิ ท ธิ ภ าพ
การปฏิบตั ิงานของบริ ษทั แอล พี พี พรอพเพอร์ ต้ ี มาเนจเมนท์ จากัด โดยรวม อยูใ่ นระดับมาก เมื่อพิจารณาราย
ด้าน พบว่า ด้านปริ มาณงาน อยู่ในระดับมาก 3) การจัดการทรัพยากรมนุษย์ของบริ ษทั แอล พี พี พรอพเพอร์ ต้ ี
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มาเนจเมนท์ จากัด ได้แก่ ด้านคุณภาพของงาน โดยภาพรวม ซึ่งตัวแปรปั จจัยการจัดการทรัพยากรมนุษท์ ี่ส่งผลต่อ
ประสิ ทธิภาพการปฏิบตั ิงานของพนักงานบริ ษทั แอล พี พี พรอพเพอร์ต้ ี มาเนจเมนท์ จากัด เป็ นตัวแปรที่สามารถ
พยากรณ์อธิ บายความแปรปรวนของประสิ ทธิ ภาพการปฏิ บตั ิงานของพนักงานบริ ษทั แอล พี พี พรอพเพอร์ ต้ ี
มาเนจเมนท์ จากัด ได้
คาสาคัญ : การจัดการทรัพยากรมนุษย์ , ประสิ ทธิภาพการปฏิบตั ิงาน, พนักงานบริ ษทั

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. ความสาคัญและทีม่ าของปัญหาวิจัย
ประเทศไทยเริ่ มพัฒนาจากประเทศเกษตรกรรมไปสู่ ประเทศอุตสาหกรรมเมื่ อปี 2504 โดยได้จดั ทา
แผนพัฒนาประเทศใช้เป็ นแนวทางในการพัฒนาฉบับแรกเรี ยกว่า แผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติ พ.ศ. 2504-2509
เป็ นแผนระยะหกปี ต่อจากนั้นมาได้จดั ทาแผนระยะห้าปี และได้มีการปรับชื่อแผนเป็ น แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่ งชาติ ปั จจุบนั ประเทศไทยอยูภ่ ายใต้การพัฒนาตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติ ฉบับที่ 12
(พ.ศ. 2560-2564) แผนพัฒนาเศรษฐกิ จและสังคมแห่ ง ชาติ (2560) นับจากแผนพัฒนาฉบับที่ 1 ถึ งฉบับที่ 12
ในปั จจุ บนั นี้ รวมเป็ นเวลา 57 ปี แล้ว จึ งพบว่าประเทศไทยตกอยู่ในกับดักประเทศที่ มีรายได้ปานกลาง และ
ไม่สามารถก้าวขึ้นไปเป็ นประเทศที่มีรายได้สูงได้จึงได้นาแนวคิดประเทศไทย 4.0 มาใช้เป็ นแบบจาลองใหม่ใน
การพัฒนาประเทศโดยกาหนดเป้ าหมายเพื่อให้ประเทศไทยก้าวพ้นจากกับดักประเทศที่มีรายได้ปานกลางนี้ ให้ได้
ภายในระยะเวลา 3-5ปี
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บริ ษทั แอล พี พี พรอพเพอร์ ต้ ี มาเนจเมนท์ จากัด โดยมีชื่อย่อว่า (LPP) ได้จดทะเบี ยนจัดตั้งขึ้นเป็ น
บริ ษทั จากัด เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2535 เพื่อดาเนิ นกิ จการบริ การด้านธุ รกิ จบริ หารอสังหาริ มทรั พย์ โดยเฉพาะ
การบริ หารอาคารแก่นิติบุคคลอาคารชุดของโครงการ เพื่อพัฒนาการดาเนิ นการกิจการบริ การด้านธุรกิจบริ หาร
อสังหาริ มทรัพย์แก่นิติบุคคลอาคารชุดของโครงการ จึงต้องมีแนวทางการจัดการทรัพยากรมนุษย์ และมีแผนกล
ยุทธ์การบริ หารทรั พยากรมนุ ษย์ และครอบคลุมประเด็นการวางแผน และบริ หารอัตรากาลังคน การพัฒนา
บุคลากรรวมถึงการบริ หารทรัพยากรบุคคล เพื่อกาหนดนโยบายให้มีวตั ถุประสงค์ และจัดทาคู่มือการปฏิบตั ิงาน
เพื่อแก้ปัญหาที่ จะมี ผลกระทบต่อองค์กร มี การทบทวนแก้ไขปั ญหาให้เป็ นปั จจุ บนั และมี การแข่งขันให้เกิ ด
ความคิดสร้างสรรค์เพื่อนามาต่อยอดองค์ความรู ้ในอนาคตโดยมีบุคลากรเป็ นผูร้ ่ วมสร้างองค์กรเพื่อความเติบโต
ไปพร้อมกับความยัง่ ยืนในอนาคตร่ วมกัน เพื่อให้หน่วยงานในองค์กรได้ดาเนิ นการตามแผนกลยุทธ์การบริ หาร
ทรัพยากรมนุษย์
ดังนั้นผูว้ ิจยั มีความสนใจที่จะศึกษาปั ญหาและหาแนวทางการจัดการทรัพยากรมนุษย์กบั ประสิ ทธิ ภาพ
ของบริ ษทั แอล พี พี พรอพเพอร์ ต้ ี มาเนจเมนท์ จากัด ว่าด้วยการจัดการทรั พยากรมนุ ษย์มีความสัมพันธ์ต่อ
ประสิ ทธิ ภาพของพนักงานในองค์กรมากน้อยเพียงได เพื่อที่จะนาข้อมูลดังกล่าวไปพัฒนากลยุทธ์ในการพัฒนา
ทรั พยากรมนุ ษย์ และสามารถนามาปฏิ บัติให้เกิ ดประโยชน์ต่อองค์กรอย่างสอดคล้องต่อสภาวะปั จจุ บนั และ
อนาคต

2. วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาระดับปั จจัยจัดการทรัพยากรมนุษย์ บริ ษทั แอล พี พี พรอพเพอร์ต้ ี มาเนจเมนท์ จากัด
2. เพื่อศึ กษาระดับปั จจัยประสิ ทธิ ภ าพการปฏิ บัติงานของพนักงาน บริ ษทั แอล พี พี พรอพเพอร์ ต้ ี
มาเนจเมนท์ จากัด
3. เพื่ อ เปรี ย บเที ย บระดับ การจัด การทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ที่ ส่ ง ผลต่ อ ประสิ ท ธิ ภ าพการปฏิ บัติ ง านของ
พนักงาน บริ ษทั แอล พี พี พรอพเพอร์ต้ ี มาเนจเมนท์ จากัด

3. เอกสารและงานวิจัยทีเ่ กี่ยวข้ อง
3.1 แนวคิดเกีย่ วกับการจัดการทรัพยากรมนุษย์
เฉลิมพงศ์ มีสมนัย (2551) ได้อธิบายถึงความหมายของการจัดการทรัพยากรมนุษย์วา่ เป็ นหน้าที่ในด้าน
การบริ หารบุคคลซึ่ งเกี่ยวข้องตั้งแต่การจัดสรรพนักงานให้แก่แผนกต่าง ๆ ภายในองค์กรตลอดจนการฝึ กอบรม
และการพัฒนาบุคลากรการเสริ มสร้างแรงจูงใจ และการบารุ งรักษาบุคลากรที่ดีมีความรู ้ความสามารถให้ อยู่กบั
องค์กรได้นานที่สุด
พิชิต เทพวรรณ์ (2554) ได้อธิ บายความหมายของการจัดการทรั พยากรมนุ ษย์ว่าเป็ นแบบแผน และ
นโยบายรวมไปถึงแนวทางการปฏิบตั ิอนั จะส่งผลต่อทรัพยากรมนุษย์ โดยการจัดการบุคคลให้เป็ นศูนย์รวมอานาจ
ทั้งองค์กรมีการปฏิบตั ิหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมโปรแกรมและนโยบายในการรับคนเข้าทางานการดูแลรักษา
บุคลากรภายในรวม ไปถึงการเก็บประวัติของบุคลากรที่พน้ จากตาแหน่งออกไป
3.2 แนวคิดเกีย่ วกับประสิทธิภาพในการปฏิบัตงิ าน
สมเกี ยรติ แก้วหอม (2555) ได้เสนอว่า ประสิ ทธิ ภาพการปฏิ บัติงานของแต่ละคนจะถูกกาหนดโดย
3 ส่วน ดังนี้
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1. คุณลักษณะเฉพาะส่วนบุคคล (Individual attributes) 2. ระดับความพยายามในการทางาน (Work
effort) จะเกิดขึ้นจากการมีแรงจูงใจในการทางาน ได้แก่ความต้องการแรงผลักดันอารมณ์ความรู ้สึกความสนใจ
ความตั้งใจเพราะว่าคนที่มีแรงจูงใจในการทางานสู งจะมีความพยายามที่จะอุทิศกาลังกายและกาลังใจให้แก่การ
ทางานมากกว่าผูท้ ี่มีแรงจูงใจในการทางานต่า 3. แรงสนับสนุนจากองค์กรหรื อหน่วยงาน (Organization support)
ได้แก่ค่าตอบแทน ความยุติธรรม การติดต่อสื่ อสารและวิธีการที่จะมอบหมายงาน ซึ่งมีผลต่อกาลังใจผูป้ ฏิบตั ิงาน
สมพิศ สุ ขแสน (2556) ประสิ ทธิ ภาพในการปฏิ บตั ิงานมักพิจารณาจากการเปรี ยบเที ยบระหว่าง
ผลผลิตที่ ได้กบั ทรัพยากรที่ ใช้ไปหรื อเปรี ยบเที ยบระหว่าง Output กับ Input ว่าในการดาเนิ นการเพื่อให้บรรลุ
เป้ าหมายขององค์กรผลที่ได้น้ นั ดีแค่ไหน อย่างไร ซึ่ งอาจเปรี ยบเทียบได้หลายมิติ เช่น มิติทางเศรษฐศาสตร์ โดย
ไม่ใช่เพียงเรื่ องเงินแต่อย่างเดียว แต่หมายถึงทรัพยากรอื่น ๆ ที่ใช้ในกระบวนการผลิตนั้น ๆ ด้วย เช่น เวลาหรื อ
วัตถุดิบ มิ ติทางการบริ หารอาจพิจารณาจากความพึงพอใจของสมาชิ กในองค์กรต่อวิธีการบริ หารเพื่อบรรลุ
เป้ าหมาย มิติทางสังคม อาจพิจารณาจากผลการสะท้อนกลับการที่จะเกิดประสิ ทธิภาพในการปฏิบตั ิงานนั้น ต้องมี
องค์ประกอบส าคัญ 2 ส่ วนหลักคือ ผูท้ ี่ปฏิบตั ิงานกับโครงสร้างการปฏิบตั ิงานสาหรับในเรื่ องของคนปฏิบตั ิงาน
จะต้อ งมี แ นวคิ ด การปฏิ บัติ ต ัว ในการปฏิ บัติ ง าน และการพัฒ นาตนเองอยู่เ สมอ ดัง นั้น การปฏิ บัติ ง านที่ มี
ประสิ ทธิ ภาพควรมีลกั ษณะ ดังนี้ 1) ความฉับไว 2) ความถูกต้องแม่นยา 3) ความรู ้ 4) ประสบการณ์ 5) ความคิด
สร้างสรรค์
3.3 งานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้ อง
กนกอร รัตนพันธุ์ (2560) ได้ศึกษาเรื่ อง การศึกษาอิทธิ พลของปั จจัยการจัดการทรัพยากรมนุษย์ ที่มีผล
ต่อความผูกพันต่อองค์การของข้าราชการกรมปศุสัตว์ที่ปฏิบตั ิงานในพื้นที่สานักงานปศุสัตว์เขต 3 ผลการศึกษา
พบว่า การจัดการทรัพยากรมนุษย์ที่มีอิทธิ พลต่อความผูกพันต่อองค์การของข้าราชการกรมปศุสัตว์ที่ปฏิบตั ิงาน
ในพื้นที่ สานักงานปศุสัตว์ เขต 3 อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 คือ ด้านการประเมินผลการปฏิ บตั ิงาน
ด้านความปลอดภัยและสุขภาพ ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
พิพรรธน์ พิเชฐศิรประภา และ ชุติมา นุตยะสกุล (2561) ปั จจัยที่ส่งผลต่อการจัดการทรัพยากรมนุษย์เพื่อ
ความยัง่ ยืน ของชุ ม ชน ต าบลบางสมัค ร อ าเภอบางปะกง จัง หวัด ฉะเชิ ง เทรา ผลการวิจัย เชิ ง ปริ ม าณ พบว่า
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การพัฒนาผูน้ าชุมชน การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน การพัฒนาทีมและกลุ่มชุมชน และ
ความยัง่ ยืนของชุ มชน มี ความเฉลี่ ยโดยรวมอยู่ในระดับมาก และผลการวิเคราะห์ ตวั แบบถดถอยพหุ คู ณ กับ
ความสัม พัน ธ์ ข องตัว แปรเพื่ อ ความยัง่ ยืน ของชุ ม ชนมี ร้ อ ยละ 49.30 โดยพบว่า ปั จ จัย ที่ ส่ ง ผลต่ อ การจัด การ
ทรั พยากรมนุ ษย์เพื่อความยัง่ ยืนของชุ มชนคื อ การพัฒนาทรั พยากรมนุ ษย์ การพัฒนาผูน้ าชุ มชน การพัฒนา
เศรษฐกิ จชุมชน และการพัฒนาที มและกลุ่มชุมชน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และการวิเคราะห์ ค่า
สหสัมพันธ์ พบว่าความสัมพันธ์ของปั จจัยที่ ส่งผลต่อ การจัด การทรั พ ยากรมนุ ษย์เพื่อความยัง่ ยืนของชุ ม ชน
มีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันส่ วนการวิจยั เชิงคุณภาพ ศึกษากลุ่มผูใ้ ห้ขอ้ มูล จานวน 18 คน ผลการศึกษาใน
ทิศทางเดียวกัน พบว่า ควรให้ความสาคัญกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การพัฒนาทีมและกลุ่มชุมชน การพัฒนา
ผูน้ าชุมชน และการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน ตามลาดับที่จะส่งผลต่อความยัง่ ยืนของชุมชน จึงมีความสอดคล้องกับ
งานวิจยั ทั้งเชิงปริ มาณและเชิงคุณภาพ
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3.4 กรอบแนวคิดในการวิจยั

แผนภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั
3.5 สมมติฐานการวิจยั
1. ปั จจัยส่วนบุคคลที่แตกต่างกันมีความคิดเห็นต่อประสิ ทธิภาพการปฏิบตั ิงานของพนักงานบริ ษทั
แอล พี พี พรอพเพอร์ต้ ี มาเนจเมนท์ จากัด จาแนกตามปั จยั ส่วนบุคคลได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา ระยะในการทางาน
2. ปั จจัยการจัดการทรั พยากรมนุ ษย์ส่งผลต่อ ประสิ ทธิ ภาพการปฏิ บัติงานของพนักงานบริ ษทั
แอล พี พี พรอพเพอร์ต้ ี มาเนจเมนท์ จากัด

4. วิธีดาเนินการวิจัย
4.1 แบบแผนการวิจยั
การศึ ก ษาวิจัย เรื่ อ ง ปั จ จัย การจัด การทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ที่ ส่ ง ผลต่ อ ประสิ ท ธิ ภ าพการปฏิ บัติ ง านของ
พนักงาน บริ ษทั แอล พี พี พรอพเพอร์ ต้ ี มาเนจเมนท์ จากัด เป็ นการวิจัยเชิ งปริ มาณ (Quantitative Research)
มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาปั จจัยการจัดการทรัพยากรมนุษย์ที่ส่งผลต่อประสิ ทธิ ภาพการปฏิ บตั ิงานของพนักงาน
บริ ษทั แอล พี พี พรอพเพอร์ต้ ี มาเนจเมนท์ จากัด
4.2 ประชากรและตัวอย่ าง
ประชากรที่ ใ ช้ใ นการศึ ก ษาวิจัย ครั้ งนี้ ได้แ ก่ จ านวนพนัก งานของบริ ษ ัท แอล พี พี พรอพเพอร์ ต้ ี
มาเนจเมนท์ จากัด ที่ปฏิบตั ิงานอยูใ่ นปั จจุบนั จานวน 1,170 คน (บริ ษทั แอล พี พี พรอพเพอร์ต้ ี มาเนจเมนท์ จากัด)
ข้อมูล ณ วันที่ 1 มกราคมคม 2564) กลุ่มตัวอย่าง พนักงานของบริ ษทั แอล พี พี พรอพเพอร์ ต้ ี มาเนจเมนท์ จากัด
กรุ งเทพมหานคร จานวน 298 คน
4.3 เครื่ องมือวิจยั
ในการศึ กษาวิจยั เรื่ อง ปั จจัยการจัดการทรั พยากรมนุ ษย์ที่ส่งผลต่อประสิ ทธิ ภาพการปฏิ บตั ิ งานของ
พนักงาน บริ ษทั แอล พี พี พรอพเพอร์ ต้ ี มาเนจเมนท์ จากัด เป็ นการวิจัยเชิ งปริ มาณ (Quantitative Research)
ผูศ้ ึ กษาวิจัย ได้ใ ช้แ บบสอบถามในการเก็ บ รวบรวมข้อ มู ล ซึ่ ง เป็ นแบบสอบถามแบบปลายเปิ ด (Closed-end
Questionnaire) และแบบสอบถามเกี่ ยวกับข้อเสนอแนะ ซึ่ งเป็ นลักษณะคาถามปลายเปิ ด โดยแบ่ งออกเป็ น 4 ตอนดังนี้
ตอนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ ยวกับปั จจัยส่ วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง ตอนที่ 2 แบบสอบถามการจัดการทรัพยากร
มนุษย์ของพนักงานบริ ษทั แอล พี พี พรอพเพอร์ต้ ี มาเนจเมนท์ จากัด ตอนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับประสิ ทธิภาพ
ของพนักงานบริ ษทั แอล พี พี พรอพเพอร์ต้ ี มาเนจเมนท์ จากัด ตอนที่ 4 เป็ นข้อคาถามปลายเปิ ด
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4.4 การเก็บรวบรวมข้ อมูล
4.4.1 แหล่ ง ข้อ มูล ทุ ติย ภู มิ (Secondary Data) ได้จ ากการศึ กษาค้นคว้าจากข้อ มูล ที่ มีผูว้ ิจัยได้ทา
การรวบรวมจาก ตารา บทความ สารนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ และรายงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
4.4.2 แหล่งข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) โดยใช้แบบสอบถามเพื่อเก็บข้อมูลกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด
จานวน 298 คน
4.5 สถิตทิ ใี่ ช้ ในการวิจยั
4.5.1 ถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics)
4.5.1.1 เพื่อบรรยายข้อมูลเกี่ ยวกับปั จจัยส่ วนบุคคลของผูต้ อบแบบสอบถาม เพศ อายุ ระดับ
การศึกษา ระยะเวลาการทางาน โดยใช้การแจกแจงความถี่ และค่าร้อยละ
4.5.1.2 ความคิดเห็ นเกี่ ยวกับการจัดการทรัพยากรมนุ ษย์และระดับประสิ ทธิ ภาพการปฏิ บตั ิ งาน
ของพนักงาน บริ ษทั แอล พี พี พรอพเพอร์ต้ ี มาเนจเมนท์ จากัด
4.5.2 สถิติเชิงอ้างอิง (Inferential Statistics) เพื่อทดสอบปั จจัย
4.5.2.1 การวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ (Multiple Linear Regression Analysis)

5. ผลการวิจัย
การวิจยั เรื่ อง “ปั จจัยการจัดการทรัพยากรมนุษย์ที่ส่งผลต่อประสิ ทธิ ภาพการปฏิบตั ิงานของพนักงาน
บริ ษทั แอล พี พี พรอพเพอร์ต้ ี มาเนจเมนท์ จากัด” มีผลการวิจยั ดังนี้
ตารางที่ 1 การวิเคราะห์ขอ้ มูลระดับปัจจัยการจัดการทรัพยากรมนุษย์ของบริ ษทั แอล พี พี พรอพเพอร์ต้ ี
มาเนจเมนท์ จากัด โดยภาพรวม
การจัดการทรัพยากรมนุษย์
1. ด้านการวางแผนทรัพยากรมนุษย์
2. ด้านการสรรหาบุคลากร
3. ด้านการคัดเลือก
4. ด้านการฝึ กอบรมและการพัฒนา
5. ด้านค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่น
6. ด้านความปลอดภัยและสุ ขภาพ
7. ด้านพนักงานและแรงงานสัมพันธ์
8. ด้านการประเมินผลการปฏิบตั ิงาน
รวม

x̅
4.16
3.93
4.15
4.09
4.00
4.09
4.15
4.01

S.D.
0.47
0.53
0.45
0.49
0.50
0.47
0.50
0.44

4.07

0.33

แปลผล
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

จากตารางที่ 1 ระดับการจัดการทรัพยากรมนุษย์ของบริ ษทั แอล พี พี พรอพเพอร์ ต้ ี มาเนจเมนท์ จากัด
โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก พบว่าในภาพรวมอยูร่ ะดับมาก (x̅= 4.07, S.D. = 0.33) เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่าด้าน
การวางแผนทรั พยากรมนุ ษย์ อยู่ในระดับมาก ( x̅= 4.16, S.D. = 0.47) รองลงมาคื อ ด้านพนักงานและแรงงาน
สัมพันธ์ อยู่ในระดับมาก ( x̅= 4.15, S.D. = 0.50) และน้อยที่ สุด คื อ ด้านการสรรหาบุคลากร อยู่ในระดับมาก
(x̅= 3.93, S.D. = 0.53

581

การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรี ปทุม ออนไลน์ ครั้งที่ 16 ประจาปี 2564 วันที่ 28 ตุลาคม 2564

ตอนที่ 2 ระดับประสิ ทธิ ภาพการปฏิบตั ิงานของพนักงานบริ ษทั แอล พี พี พรอพเพอร์ ต้ ี มาเนจเมนท์
จากัด โดยภาพรวม พบว่า ระดับประสิ ทธิภาพการปฏิบตั ิงานของบริ ษทั แอล พี พี พรอพเพอร์ต้ ี มาเนจเมนท์ จากัด
โดยรวม อยู่ในระดับมาก (x̅= 4.12, S.D. = 0.32) เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านปริ มาณงาน อยู่ในระดับมาก
(x̅= 4.20, S.D. = 0.43) รองลงมาคื อ ด้านคุ ณภาพของงาน ( x̅= 4.12, S.D. = 0.46) และน้อยที่ สุด คื อ ด้านเวลา
อยูใ่ นระดับมาก (x̅= 4.10, S.D. = 0.41)
ตอนที่ 3 ปั จจัยการจัดการทรัพยากรมนุษย์ที่ส่งผลต่อประสิ ทธิ ภาพการปฏิบตั ิงานของพนักงาน บริ ษทั
แอล พี พี พรอพเพอร์ต้ ี มาเนจเมนท์ จากัด พบว่า
3.1 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรมนุษย์ของบริ ษทั แอล พี พี พรอพเพอร์ต้ ี มาเนจเมนท์
จากัด ได้แก่ ด้านคุณภาพของงาน โดยภาพรวม ซึ่งตัวแปรปั จจัยการจัดการทรัพยากรมนุษท์ ี่ส่งผลต่อประสิ ทธิภาพ
การปฏิ บตั ิงานของพนักงานบริ ษทั แอล พี พี พรอพเพอร์ ต้ ี มาเนจเมนท์ จากัด เป็ นตัวแปรที่ สามารถพยากรณ์
อธิ บายความแปรปรวนของประสิ ทธิ ภาพการปฏิบตั ิงานของพนักงานบริ ษทั แอล พี พี พรอพเพอร์ต้ ี มาเนจเมนท์
จากัด ได้ร้อยละ 4.53 (R2 = 0.453) ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นเกี่ยวกับ การจัดการทรัพยากรมนุ ษย์ที่ส่งผลต่อ
ประสิ ทธิ ภาพการปฏิบตั ิงานของพนักงานบริ ษทั แอล พี พี พรอพเพอร์ต้ ี มาเนจเมนท์ จากัด ด้านคุณภาพของงาน
โดยภาพรวม พบว่า ด้านการวางแผนทรัพยากรมนุษย์ และด้านความปลอดภัยและสุ ขภาพ ส่ งผลต่อคุณภาพของ
งาน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่ วนด้านการฝึ กอบรมและการพัฒนา ด้านการสรรหาบุคลากร และ
ด้านการประเมินผลการปฏิ บตั ิงาน ส่ งผลต่อคุณภาพของงาน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ ระดับ .01 ส่ วนด้าน
การคัดเลือก ด้านค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่น และพนักงานและแรงงานสัมพันธ์ ไม่ส่งผลต่อด้านคุณภาพ
ของงาน
3.2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรมนุษย์ของบริ ษทั แอล พี พีพรอพเพอร์ต้ ี มาเนจเมนท์
จากัด ได้แก่ ด้านปริ มาณงาน โดยภาพรวม ซึ่ งตัวแปรปั จจัยการจัดการทรัพยากรมนุ ษท์ ี่ส่งผลต่อประสิ ทธิ ภาพ
การปฏิ บตั ิงานของพนักงานบริ ษทั แอล พี พี พรอพเพอร์ ต้ ี มาเนจเมนท์ จากัด เป็ นตัวแปรที่ สามารถพยากรณ์
อธิ บายความแปรปรวนของประสิ ทธิ ภาพการปฏิบตั ิงานของพนักงานบริ ษทั แอล พี พี พรอพเพอร์ต้ ี มาเนจเมนท์
จากัด ได้ร้อยละ 3.11 (R2 = 0.311) พบว่า ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นเกี่ยวกับ การจัดการทรัพยากรมนุษย์ที่ส่งผล
ต่อประสิ ทธิ ภาพการปฏิบตั ิงานของพนักงานบริ ษทั แอล พี พี พรอพเพอร์ ต้ ี มาเนจเมนท์ จากัด ด้านปริ มาณงาน
โดยภาพรวม พบว่า การสรรหาบุคลากร ด้านความปลอดภัยและสุขภาพ และการประเมินผลการปฏิบตั ิงานส่ งผล
ต่อคุณภาพของงาน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนพนักงานและแรงงานสัมพันธ์ส่งผลต่อคุณภาพของ
งาน อย่างมี นัยสาคัญทางสถิติที่ ระดับ .01 ส่ วนการวางแผนทรั พยากรมนุ ษย์ การคัดเลื อก การฝึ กอบรมและ
การพัฒนา และค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่นไม่ส่งผลต่อด้านคุณภาพของงาน
3.3 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรมนุษย์ของบริ ษทั แอล พี พีพรอพเพอร์ต้ ี มาเนจเมนท์
จ ากัด ได้แ ก่ ด้า นเวลา โดยภาพรวม ซึ่ งตัว แปรปั จ จัย การจัด การทรั พ ยากรมนุ ษ์ที่ ส่ ง ผลต่ อ ประสิ ท ธิ ภ าพ
การปฏิ บตั ิงานของพนักงานบริ ษทั แอล พี พี พรอพเพอร์ ต้ ี มาเนจเมนท์ จากัด เป็ นตัวแปรที่ สามารถพยากรณ์
อธิบายความแปรปรวนของประสิ ทธิภาพของพนักงานบริ ษทั แอล พี พี พรอพเพอร์ต้ ี มาเนจเมนท์ จากัดได้ร้อยละ
25.70 (R2 = 0.257) พบว่ า ผลการวิ เ คราะห์ ค วามคิ ด เห็ น เกี่ ย วกับ การจัด การทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ที่ ส่ ง ผลต่ อ
ประสิ ทธิภาพการปฏิบตั ิงานของพนักงานบริ ษทั แอล พี พี พรอพเพอร์ต้ ี มาเนจเมนท์ จากัด ด้านเวลา โดยภาพรวม
พบว่า การวางแผนทรัพยากรมนุษย์ การสรรหาบุคลากร และการฝึ กอบรมและการพัฒนาส่ งผลต่อคุณภาพของงาน
อย่า งมี นัย ส าคัญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดับ .05 ส่ ว นความปลอดภัย และสุ ข ภาพ พนัก งานและแรงงานสัม พัน ธ์ และ
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การประเมินผลการปฏิบตั ิงานส่ งผลต่อคุณภาพของงาน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ ระดับ .01 ส่ วนการคัดเลือก
และค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่นไม่ส่งผลต่อด้านคุณภาพของงาน
3.4 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรมนุษย์ของบริ ษทั แอล พี พี พรอพเพอร์ต้ ี มาเนจเมนท์
จากัด ได้แก่ ด้านค่าใช้จ่าย โดยภาพรวม ซึ่ งตัวแปรปั จจัยการจัดการทรั พยากรมนุ ษ์ที่ส่งผลต่อประสิ ทธิ ภาพ
การปฏิ บตั ิงานของพนักงานบริ ษทั แอล พี พี พรอพเพอร์ ต้ ี มาเนจเมนท์ จากัด เป็ นตัวแปรที่ สามารถพยากรณ์
อธิ บายความแปรปรวนของประสิ ทธิ ภาพการปฏิบตั ิงานของพนักงานบริ ษทั แอล พี พี พรอพเพอร์ต้ ี มาเนจเมนท์
จากัด ได้ร้อยละ 28.40 (R2 = 0.284) พบว่า ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็ นเกี่ ยวกับ การจัดการทรัพยากรมนุ ษย์ที่
ส่งผลต่อประสิ ทธิภาพการปฏิบตั ิงานของพนักงานบริ ษทั แอล พี พี พรอพเพอร์ต้ ี มาเนจเมนท์ จากัด ด้านค่าใช้จ่าย
โดยภาพรวม พบว่า การสรรหาบุคลากร ความปลอดภัยและสุ ขภาพ และพนักงานและแรงงานสัมพันธ์ส่งผลต่อ
คุ ณภาพของงาน อย่างมี นัยสาคัญทางสถิ ติที่ระดับ .05 ส่ วนการวางแผนทรั พยากรมนุ ษย์ การคัดเลื อก และ
การฝึ กอบรมและการพัฒนาส่ งผลต่อคุณภาพของงาน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ส่ วนค่าตอบแทนและ
ผลประโยชน์อื่น และการประเมินผลการปฏิบตั ิงานไม่ส่งผลต่อด้านคุณภาพของงาน

6. อภิปรายผล
ผลการวิจยั เรื่ อง “ปั จจัยการจัดการทรัพยากรมนุษย์ที่ส่งผลต่อประสิ ทธิภาพการปฏิบตั ิงานของพนักงาน
บริ ษทั แอล พี พี พรอพเพอร์ต้ ี มาเนจเมนท์ จากัด” สามารถอภิปรายผลได้ดงั นี้
ระดับปั จจัยการจัดการทรัพยากรมนุ ษย์ของบริ ษทั แอล พี พี พรอพเพอร์ ต้ ี มาเนจเมนท์ จากัด พบว่า
ระดับการจัดการทรัพยากรมนุษย์ของบริ ษทั แอล พี พี พรอพเพอร์ ต้ ี มาเนจเมนท์ จากัด โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก
เมื่ อพิจารณารายด้าน พบว่าด้านการวางแผนทรั พยากรมนุ ษย์ อยู่ในระดับมาก ทั้งนี้ เพราะ ด้านการวางแผน
ทรัพยากรมนุษย์ของบริ ษทั บริ ษทั แอล พี พี พรอพเพอร์ต้ ี มาเนจเมนท์ จากัด มีการวางแผนให้ฝึกอบรมพนักงาน
ก่ อ นก่ อ นเริ่ มงานทุ ก ครั้ ง สอดคล้อ งกับ แนวคิ ด ทฤษฎี และงานวิ จัย จากการวิ จัย เรื่ อ ง ประสิ ท ธิ ภ าพใน
การปฏิบตั ิงานบริ ษทั แอล พี พี พรอพเพอร์ต้ ี มาเนจเมนท์ จากัด ที่ได้จากข้อมูลเชิงปริ มาณ จานวน 4 ด้าน ได้แก่
1) ด้านคุณภาพของงาน 2) ด้านปริ มาณงาน 3) ด้านเวลา 4) ด้านค่าใช้จ่าย ผลการวิจยั สอดคล้องกับแนวคิดของ
ลัก ษณชัย ธนะวัง น้ อ ย (2554) ได้ท าการวิ จัย เรื่ องความสั ม พัน ธ์ ร ะหว่ า งการจัด การทรั พ ยากรมนุ ษ ย์กับ
ประสิ ทธิ ภาพ การปฏิบตั ิงานของพนักงานเครื อเบทาโกร ผลการวิจยั พบว่าความคิดเห็นด้านการจัดการทรัพยากร
มนุ ษย์ของเครื อ เบทาโกร 7 ด้านพบว่า (1) ด้านการวางแผนทรัพยากรมนุ ษย์มีความสัมพันธ์กบั ประสิ ท ธิ ภ าพ
การปฏิ บตั ิงานอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ.05 ทุกด้าน (2) ด้านการสรรหา และคัดเลือกทรัพยากรมนุษย์มี
ความสัมพันธ์กบั ประสิ ทธิ ภาพการปฏิบตั ิงานอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ในด้านปริ มาณงานเพียงด้าน
เดี ยว (3) ด้านการฝึ กอบรม และการพัฒนามีความสัมพันธ์กบั ประสิ ทธิ ภาพการปฏิ บตั ิงานอย่างมีนยั สาคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 ในด้านปริ มาณงาน และเวลาในการปฏิ บตั ิงาน (4) ด้านค่าตอบแทน และผลประโยชน์อื่นมี
ความสัมพันธ์กับประสิ ทธิ ภาพการปฏิ บัติงานอย่างมี นัยสาคัญทางสถิ ติที่ระดับ 0.05 ในด้านปริ มาณงาน และ
คุณภาพงาน (5) ด้านความปลอดภัย และสุ ขภาพมีความสัมพันธ์กบประสิ ทธิ ภาพการปฏิบตั ิงานอย่างมีนยั สาคัญ
ทางสถิ ติ ที่ ร ะดับ 0.05 ในด้านเวลาในการท างาน (6) ด้า นพนัก งานและแรงงานสัม พัน ธ์ มี ค วามสัม พัน ธ์กับ
ประสิ ทธิ ภาพการปฏิบตั ิงานอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ในด้านปริ มาณงาน และคุณภาพงาน (7) ด้าน
การประเมินผลการปฏิ บตั ิงานมีความสัมพันธ์กบั ประสิ ทธิ ภาพการปฏิ บตั ิงานอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ
0.05 ในด้านเวลาในการทางานเพียงด้านเดียว และระหว่างการจัดการทรัพยากรมนุษย์ 7 ด้านกับประสิ ทธิ ภาพ
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การปฏิบตั ิงานด้านค่าใช้จ่ายโดยรวมอยูในระดับต่าทั้งในทิศทางบวก และทิศทางลบ และไม่มีความสัมพันธ์กบั
ประสิ ทธิ ภาพการปฏิบตั ิงานด้านค่าใช้จ่ายแสดงว่าการจัดการทรัพยากรมนุ ษย์ท้ งั 7 ด้าน ไม่มีความสัมพันธ์กบั
ประสิ ทธิภาพการปฏิบตั ิงานด้านค่าใช้จ่ายทั้งทางบวกและทางลบ 2. ด้านคุณภาพของงาน การปฏิบตั ิงานตามแผน
ที่องค์กรวางไว้เพื่อคุณภาพของงานหรื อผลงานที่ออกมาและความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอนในการปฏิบตั ิงาน
ทาให้ผลงานออกมามีคุณภาพดีไม่มีขอ้ บกพร่ อง เข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอนในการปฏิบตั ิงานเพื่อให้ได้งานที่มีคุณภาพ
ตลอดจนมีจิตสานึกในการคานึงถึงคุณภาพของงานหรื อผลงานที่จะส่งผลถึงภาพลักษณ์ขององค์กร สอดคล้องกับ
แนวคิ ดของวันวิสา จงรั กษ์ (2558) ได้ทาการวิจัยเรื่ อง กระบวนการบริ หารจัดการทรั พยากรมนุ ษย์ที่มีผ ลต่อ
ประสิ ทธิ ภาพการปฏิบตั ิงานของอุตสาหกรรมถ่านหิ นในประเทศอินโดนี เซี ยโดยผลการวิจยั พบว่าความคิดเห็ น
ด้านการจัดการทรัพยากรมนุษย์ท้ งั 6 ด้านซึ่ งประกอบด้วย (1) การวิเคราะห์งานมีความสัมพันธ์กบประสิ ทธิ ภาพ
การปฏิ บัติ ง านอย่า งมี นัย ส าคัญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดับ 0.01 (2) การวางแผนทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ก ารวิ เ คราะห์ ง าน
มี ค วามสัม พัน ธ์ กับ ประสิ ท ธิ ภ าพการปฏิ บัติ ง านอย่า งมี นัย ส าคัญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดับ 0.01 (3) การสรรหา และ
การคัดเลือกการวิเคราะห์งานมีความสัมพันธ์กบั ประสิ ทธิ ภาพการปฏิ บตั ิงานอยางมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ
0.01 (4) การพัฒนา และฝึ กอบรมมี การวิเคราะห์ งานมี ความสัมพันธ์กับประสิ ทธิ ภาพการปฏิ บตั ิ งาน มี ระดับ
ความสัม พันธ์ กันต่ า มาก และไม่ มี นัยส าคัญทางสถิ ต (5) การธ ารงรั ก ษาทรั พ ยากรมนุ ษย์มี ความสัม พันธ์กับ
ประสิ ทธิ ภาพการปฏิ บตั ิงาน มี ระดับความสัมพันธ์กนั ต่ ามาก และไม่มีนัยสาคัญทางสถิ ต (6) การประเมินผล
การปฏิบตั ิงานมีความสัมพันธ์กบั ประสิ ทธิ ภาพการปฏิบตั ิงานมีระดับความสัมพันธ์กนต่ามาก และไม่มีนยั สาคัญ
ทางสถิต 3. ด้านค่าใช้จ่าย มีการวางแผนในการปฏิ บตั ิงานที่ สามารถลดค่าใช้จ่ายโดยคานึ งถึงทรั พยากรต่ างๆ
ที่องค์การต้องจ่ายเป็ นต้นทุนอยูต่ ลอดเวลาตลอดจนคานึ งถึงการใช้ทรัพยากรหรื ออุปกรณ์ต่างๆ ขององค์การใน
การปฏิบตั ิงานอย่างประหยัด
ระดับประสิ ทธิภาพการปฏิบตั ิงานของพนักงานบริ ษทั แอล พี พี พรอพเพอร์ต้ ี มาเนจเมนท์ จากัด พบว่า
ระดับประสิ ทธิภาพการปฏิบตั ิงานของบริ ษทั แอล พี พี พรอพเพอร์ต้ ี มาเนจเมนท์ จากัด โดยรวม อยูใ่ นระดับมาก
เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านปริ มาณงาน อยูใ่ นระดับมาก รองลงมาคือ ด้านคุณภาพของงาน และน้อยที่สุด คือ
ด้านเวลา อยู่ในระดับมาก ทั้งนี้ เพราะ พนักงานบริ ษทั แอล พี พี พรอพเพอร์ ต้ ี มาเนจเมนท์ จากัด มี เพศ อายุ
การศึ กษา และประสบการณ์ทางานที่ แตกต่างกันจึ งส่ งผลในด้านประสิ ทธิ ภาพที่ แตกต่างกันไป สอดคล้องกับ
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยั ปริ ศนา พิมพา (2559) ได้ทาการวิจยั เรื่ อง ปั จจัยที่มีผลต่อประสิ ทธิภาพการปฏิบตั ิงาน
ของ บุ คลากรองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นในเขตอาเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม มี วตั ถุประสงค์เพื่อศึ กษา
ประสิ ทธิภาพการปฏิบตั ิงานของบุคลากรปั จจยัที่มีผลต่อประสิ ทธิภาพการปฏิบตั ิงานของบุคลากรองค์กรปกครอง
ส่ วนทอ้งถิ่นในเขตอาเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม และข้อเสนอแนะศึ กษาจากกลุ่มตัวอย่างที่เป็ นบุคลากรที่
ปฏิบตั ิงานอยูใ่ นองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นในเขตอาเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม
ปั จจัยการจัดการทรัพยากรมนุษย์ที่ส่งผลต่อประสิ ทธิ ภาพการปฏิบตั ิงานของพนักงาน บริ ษทั แอล พี พี
พรอพเพอร์ต้ ี มาเนจเมนท์ จากัด พบว่าการจัดการทรัพยากรมนุษย์ของบริ ษทั แอล พี พี พรอพเพอร์ต้ ี มาเนจเมนท์
จากัด ได้แก่ ด้านคุณภาพของงาน โดยภาพรวม ซึ่งตัวแปรปั จจัยการจัดการทรัพยากรมนุษท์ ี่ส่งผลต่อประสิ ทธิภาพ
การปฏิ บตั ิงานของพนักงานบริ ษทั แอล พี พี พรอพเพอร์ ต้ ี มาเนจเมนท์ จากัด เป็ นตัวแปรที่ สามารถพยากรณ์
อธิ บายความแปรปรวนของประสิ ทธิ ภาพการปฏิบตั ิงานของพนักงานบริ ษทั แอล พี พี พรอพเพอร์ต้ ี มาเนจเมนท์
จากัด ได้ร้อยละ 4.53 (R2 = 0.453) สอดคล้องกับแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยั ปริ ศนา พิมพา (2559) ได้ทาการวิจยั
เรื่ อง ปั จจัยที่มีผลต่อประสิ ทธิภาพการปฏิบตั ิงานของ บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอาเภอธาตุพนม
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จังหวัดนครพนม มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาประสิ ทธิ ภาพการปฏิบตั ิงานของบุคลากรปั จจยัที่มีผลต่อประสิ ทธิ ภาพ
การปฏิ บัติ ง านของบุ ค ลากรองค์ก รปกครองส่ ว นทอ้ง ถิ่ น ในเขตอ าเภอธาตุ พ นม จัง หวัด นครพนม และ
ข้อเสนอแนะศึกษาจากกลุ่มตัวอย่างที่เป็ นบุคลากรที่ปฏิบตั ิงานอยู่ในองค์กรปกครองส่ วนทอ้งถิ่นในเขตอาเภอ
ธาตุพนม จังหวัดนครพนม โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก ปั จจัยที่ มีผลต่อประสิ ทธิ ภาพการปฏิ บตั ิงาน
ของบุคลากรองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นในเขตอาเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่
ระดับ .01

7. ข้ อเสนอแนะ
7.1 ข้ อเสนอแนะในการนาผลวิจยั ไปใช้
1. บริ ษทั แอล พี พี พรอพเพอร์ ต้ ี มาเนจเมนท์ จากัดควรการจัดการทรัพยากรมนุ ษย์ให้มากขึ้ น
ได้แ ก่ ด้า นการวางแผนทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ ด้า นการสรรหาบุ ค ลากร ด้า นการคัด เลื อ ก ด้า นการฝึ กอบรมและ
การพัฒนา ด้านค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่น ด้านความปลอดภัยและสุ ขภาพ ด้านพนักงานและแรงงาน
สัมพันธ์ ด้านการประเมินผลการปฏิบตั ิงาน ที่ส่งผลต่อประสิ ทธิ ภาพของพนักงานบริ ษทั แอล พี พี พรอพเพอร์ต้ ี
มาเนจเมนท์ จากัด
7.2 ข้ อเสนอแนะในการวิจยั ครั้งต่ อไป
1. ควรมี การวิจัยเกี่ ยวกับตัวแปร และปั จจัยอื่ นๆ ที่ ส่งผลต่อประสิ ทธิ ภาพของพนักงานบริ ษ ัท
แอล พี พี พรอพเพอร์ ต้ ี มาเนจเมนท์ จากัดเช่น ลักษณะขององค์กร สภาพแวดล้อมการทางาน การเข้าถึงบริ การ
ด้านสวัสดิการ สิ่ งอานวยความสะดวกแก่ในการทางาน ซึ่งสามารถนาข้อมูลดังกล่าว มาเป็ นแนวทางในการจัดทา
แผนงานให้ตรงปั ญหา

8. เอกสารอ้างอิง
สุวทิ ย์ เมษินทรี ย.์ (2561). แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564). สืบค้นเมื่อ
23 มีนาคม 2564, จาก www.nesdc.go.th › ewt_dl_link.pdf
ลักษณชัย ธนวังน้อย. (2554). ความสัมพันธ์ ของการจัดการทรั พยากรมนุษย์ กับประสิ ทธิ ภาพการปฏิบัติงานของ
พนักงานเครื อเบทาโกร. วิทยานิพนธ์บริ หารธุรกิจมหาบัณฑิต แขนงวิชาบริ หารธุรกิจ
สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
วันวิสา จงรักษ์. (2558). กระบวนการจัดการทรั พยากรมนุษย์ที่มผี ลต่ อประสิ ทธิ ภาพการปฏิ บัติงานของ
อุตสาหกรรมถ่ านหิ นในประเทศอินโดนีเซีย. วิทยานิพนธ์การจัดการวิศวกรรมธุรกิจ คณะบริ หารธุรกิจ
สาขาการจัดการวิศวกรรมธุรกิจ. ปทุมธานี: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี.
ปริ ศนา พิมพา. (2559). ปั จจัยที่มผี ลต่ อประสิ ทธิ ภาพการปฏิ บัติงานของบุคลากรองค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ่นใน
เขตอาเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม. วิทยานิพนธ์รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์บณ
ั ฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม.
Rajaratnam, S. D., Munikrishnan, U. T., Sharif, S. P., & Nair, V. (2014). Service quality and previous
experience as a moderator in determining tourists’ satisfaction with rural tourism destinations in
Malaysia: A partial least squares approach. School of Hospitality, Tourism Culinary Arts and
Business, Taylor’s University.

585

การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรี ปทุม ออนไลน์ ครั้งที่ 16 ประจาปี 2564 วันที่ 28 ตุลาคม 2564

คุณภาพชีวติ ของผู้สูงอายุในเขตเทศบาลตาบลหลักหก อาเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี
QUALITY OF LIFE OF THE ELDERLY IN LAK HOK SUBDISTRICT
MUNICIPALITY, PATHUM THANI PROVINCE
ธนัชชญา ภัทรบูชา
นักศึกษาหลักสู ตรรั ฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและเอกชน
คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยนอร์ ทกรุ งเทพ
Email : thanatchaya.phat@northbkk.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงษ์ ศักดิ์ เพชรสถิตย์
อาจารย์ ประจาหลักสู ตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและเอกชน
คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยนอร์ ทกรุ งเทพ
E-mail: pongsak.ph@northbkk.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนันต์ ธรรมชาลัย
อาจารย์ ประจาหลักสู ตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและเอกชน
E-mail: anan.th@northbkk.ac.th
บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้ มีวตั ถุประสงค์ 1) เพื่อศึ กษาระดับคุ ณภาพชี วิตของผูส้ ู งอายุในเขตเทศบาลตาบลหลักหก
อาเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 2) เพื่อเปรี ยบเทียบคุณภาพชีวติ ของผูส้ ูงอายุในเขตเทศบาลตาบลหลักหก อาเภอเมือง
จังหวัดปทุมธานี จาแนกตามปั จจัยส่วนบุคคล ผูว้ จิ ยั ได้ดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างเป็ นผูส้ ู งอายุ
ในเขตเทศบาลตาบลหลักหก อาเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี จากทั้งหมด 7 หมู่บา้ น มีจานวน 4,102 คน ได้กาหนดขนาด
ตัวอย่างโดยใช้สูตรของทาโร่ ยามาเน่ ได้จานวน 365 ตัวอย่าง ใช้การสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน เครื่ องมือที่ใช้
ในการวิจยั ได้แก่ แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในงานวิจยั ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยเลขคณิ ต และส่ วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานการทดสอบที วิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว และการทดสอบรายคู่โดยวิธีทดสอบเชฟเฟ่
ผลการวิจยั พบว่า 1) ผลการวิเคราะห์ระดับคุณภาพชีวติ ของผูส้ ูงอายุในเขตเทศบาลตาบลหลักหก อาเภอ
เมือง จังหวัดปทุมธานี โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง (  = 3.17, S.D. = 0.581) เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน
พบว่า ด้านร่ างกาย อยู่ในระดับปานกลาง (  = 3.39, S.D. = 0.848) รองลงมาคือ ด้านสิ่ งแวดล้อม อยู่ในระดับ
ปานกลาง (  = 3.21, S.D. = 0.699) ด้านความสัมพันธ์ทางสังคม อยูใ่ นระดับปานกลาง (  = 3.18, S.D. = 0.662)
และน้อยที่สุดคือ ด้านจิตใจ อยูใ่ นระดับปานกลาง (  = 2.90, S.D. = 0.610) 2) ผลการทดสอบสมมติฐานคุณภาพ
ชีวิตของผูส้ ู งอายุในเขตเทศบาลตาบลหลักหก อาเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี จาแนกตามปั จจัยส่ วนบุคคล ได้แก่
อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพสมรส ที่มาของรายได้หลัก และโรคประจาตัว พบว่า มีความแตกต่างกันอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.1 และ .05 ส่วนเพศ และลักษณะการอยูอ่ าศัย พบว่า ไม่มีความแตกต่างกัน
คาสาคัญ: คุณภาพชีวติ , ผูส้ ูงอายุ, เทศบาลตาบลหลักหก
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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 multistage 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. ความสาคัญและทีม่ าของปัญหาวิจัย
การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรเข้าสู่ สังคมผูส้ ู งอายุกาลังเป็ นประเด็นที่หลายประเทศทัว่ โลกให้
ความสาคัญและนามาซึ่งความท้าทายในหลายมิติ ทั้งการลดลงของจานวนแรงงานที่อาจส่งผลต่อการขยายตัวทาง
เศรษฐกิจ การสร้างความมัน่ คงทางการเงินหลังวัยเกษียณ ตลอดจนการพัฒนาคุณภาพชี วิตของผูส้ ู งอายุลว้ นแต่
จาเป็ นต้องมีมาตรการและการเตรี ยมพร้อมเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงอย่างรอบด้าน การเพิ่มขึ้นของสัดส่ วน
ผูส้ ูงอายุน้ นั ทาให้เกิดปั ญหาต่างๆ มากมายให้กบั ภาครัฐหรื อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดูแลสุขภาพ ค่าใช้จ่ายใน
การยังชีพ และการดูแลเกี่ยวกับการอยูอ่ าศัยที่เหมาะสม การแบกรับภาระของบุตรหลานซึ่ งเป็ นวัยทางานที่ มีต่อ
ผูส้ ู งอายุในสัดส่ วนที่ ไม่สมดุล ประกอบกับรู ปแบบของครอบครัวในสังคมไทยได้เปลี่ยนแปลงจากครอบครัว
ใหญ่มาเป็ นครอบครัวเล็ก ผูอ้ ยูใ่ นวัยแรงงานต้องรับภาระมากขึ้นในการเลี้ยงดูผสู ้ ูงอายุ การที่ผสู ้ ูงอายุจะมีคุณภาพ
ชี วิ ต ที่ ดี ไ ด้น้ ัน ไม่ ไ ด้ข้ ึ น อยู่กับ องค์ป ระกอบใดเพี ย งอย่า งเดี ย ว แต่ ข้ ึ น อยู่กับ หลายๆ องค์ป ระกอบด้ว ยกัน
ความสาคัญของผูส้ ูงอายุจึงไม่ได้ข้ ึนอยูก่ บั การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรที่เพิ่มขึ้นของจานวนผูส้ ูงอายุและ
การมีอายุยนื ยาวขึ้น แต่ความสาคัญของประเด็นผูส้ ูงอายุยงั ขึ้นอยูก่ บั คุณภาพชีวติ ผูส้ ูงอายุและการดูแลผูส้ ูงอายุให้
มีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ ึน และการจัดระบบบริ การทางการแพทย์และสาธารณสุ ขเพื่อรองรับปั ญหาผูส้ ู งอายุ ตลอดจน
การจัดบริ การขั้นพื้นฐานทางสังคม การดูแลป้ องกันรักษาสุ ขภาพอนามัย การศึกษาความมัน่ คงของรายได้เหล่านี้
ควรจัดบริ การให้เกิดขึ้นในครอบครัวและชุมชนเพื่อเสริ มสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กบั ผูส้ ู งอายุจนเป็ นเรื่ องสาคัญ
และให้บริ การขั้นพื้นฐานที่ผสู ้ ูงอายุควรได้รับ (ฐากูร หอมกลิ่น, 2560)
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จากความสาคัญที่กล่าวมา ทาให้ผวู ้ จิ ยั สนใจศึกษาคุณภาพชีวติ ของผูส้ ูงอายุในเขตเทศบาลตาบลหลักหก
อาเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี ที่มีหลายมิติ ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสุ ขภาพ เพื่อเป็ นแนวทางให้ผเู ้ กี่ยวข้องใน
ด้านการพัฒนาคุ ณภาพชี วิตผูส้ ู งอายุ และใช้เป็ นข้อมูลในการวางแนวทางในการดูแลช่ วยเหลื อผูส้ ู งอายุให้มี
คุณภาพชีวติ ความเป็ นอยูท่ ี่ดีข้ ึน อีกทั้งทาให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถกาหนดนโยบายเพื่อพัฒนาคุณภาพชี วิต
ของผูส้ ูงอายุที่ให้ดียงิ่ ขึ้นต่อไป

2. วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1) เพื่อศึกษาระดับคุณภาพชีวติ ของผูส้ ูงอายุในเขตเทศบาลตาบลหลักหก อาเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี
2) เพื่อเปรี ยบเทียบคุณภาพชีวิตของผูส้ ู งอายุในเขตเทศบาลตาบลหลักหก อาเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี
จาแนกตามปั จจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพสมรส ที่มาของรายได้หลัก โรคประจาตัว
และลักษณะการอยูอ่ าศัย

3. เอกสารและงานวิจัยทีเ่ กี่ยวข้ อง
3.1 แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้ อง
สุวฒั น์ มหัตนิรันดร์กลุ ; และคณะ (2540) ได้แปลและพัฒนาเครื่ องชี้วดั คุณภาพชีวติ ชุดย่อฉบับภาษาไทย
(WHOQO-BRE-THAI. 1997) จากเครื่ อ งชี้ ว ดั คุ ณ ภาพชี วิต ชุ ด ย่อ ขององค์ก ารอนามัย โลกฉบับ ภาษาอัง กฤษ
แบ่งเป็ น 4 ด้าน คือ
1. ด้านสุ ข ภาพกาย (Physical domain) คื อ การรั บ รู ้ ส ภาพทางร่ า งกายของบุ ค คล ซึ่ ง มี ผ ลต่ อ
ชีวติ ประจาวัน มี 7 ตัวชี้วดั ได้แก่
1. ความเจ็บปวดและความไม่สบาย
2. กาลังวังชาและความเหนื่อยล้า
3. การนอนหลับพักผ่อน
4. การเคลื่อนไหว
5. การดาเนินชีวติ ประจาวัน
6. การใช้ยาหรื อการรักษา
7. ความสามารถในการทางาน
2. ด้านจิตใจ (Physical domain) คือ การรับรู ้สภาพทางจิตใจของตนเอง มี 6 ตัวชี้วดั ได้แก่
1. ความรู ้สึกในด้านดี
2. การคิดการเรี ยนรู ้ ความจาและสมาธิ
3. การนับถือตนเอง
4. ภาพลักษณ์และรู ปร่ าง
5. ความรู ้สึกในทางที่ไม่ดี
6. จิตวิญญาณ ศาสนาและความเชื่อส่วนบุคคล
3. ด้านสัมพันธภาพทางสังคม (Social relationships) คือ การรับรู ้เรื่ องความสัมพันธ์ของตนเองกับ
บุคคลอื่น มี 3 ตัวชี้วดั ได้แก่
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1. สัมพันธภาพทางสังคม
2. การช่วยเหลือสนับสนุนทางสังคม
3. กิจกรรมทางเพศ
4. ด้านสิ่ งแวดล้อม (Environment) คื อ การรั บรู ้ เกี่ ยวกับสิ่ งแวดล้อมที่ มีผลต่อการดาเนิ น ชี วิต
มี 8 ตัวชี้วดั ได้แก่
1. ความปลอดภัยทางด้านร่ างกายและความมัน่ คงในชีวติ
2. สภาพแวดล้อมของบ้าน
3. แหล่งการเงิน
4. การดูแลสุขภาพและบริ การทางสังคม
5. การรับรู ้ขอ้ มูลข่าวสารและทักษะใหม่ๆ
6. การมีส่วนร่ วม มีโอกาสพักผ่อนหย่อนใจ และมีเวลาว่าง
7. สภาพแวดล้อม
8. การคมนาคม
สรุ ปได้วา่ การประเมินคุณภาพชีวติ ของผูส้ ูงอายุตอ้ งประเมินทั้งเชิงวัตถุวสิ ยั ที่เกี่ยวข้องกับความสามารถ
ในการดารงชีวติ ของผูส้ ูงอายุ และเชิงจิตวิสยั ที่เกี่ยวข้องกับสภาวะจิตใจ และความรู ้สึกพึงพอใจในการดารงชีวิตที่
ครอบคลุมในทุกองค์ประกอบ
มันโซร์ ดอเลาะ (2559) ได้ทาการศึ กษาเรื่ องปั จจัยที่ มีความสัมพันธ์กับคุณภาพชี วิตของผูส้ ู งอายุใน
จังหวัดชายแดนภาคใต้ กรณี ศึกษา: ตาบลบาละ อาเภอกาบัง จังหวัดยะลา พบว่า ระดับคุณภาพชีวิตของผูส้ ู งอายุ
โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง ปั จจัยส่ วนบุคคล ได้แก่ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพสมรส ลักษณะการอยู่
อาศัย กับ ครอบครั ว รายได้ และโรคประจ าตัว มี ค วามแตกต่ า งกัน อย่ า งมี นั ย ส าคัญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดับ .05
และพบอีกว่า เพศมีระดับคุณภาพชีวติ ของผูส้ ูงอายุไม่แตกต่างกัน
สมคิ ด แทวกระโทก (2560) ได้ทาการศึ กษาเรื่ องแนวทางการพัฒนาคุณภาพชี วิตของผูส้ ู งอายุพ้ืนที่
องค์การบริ หารส่วนตาบลในเขตอาเภอจักราช จังหวัดนครราชสี มา พบว่า ระดับคุณภาพชีวติ ของผูส้ ูงอายุโดยภาพ
รวมอยูใ่ นระดับปานกลาง โดยผูส้ ูงอายุที่มีอายุและสถานภาพสมรส มีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 และเพศที่ต่างกันมีคุณภาพชีวติ ไม่แตกต่างกัน
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3.2 กรอบแนวคิดในการวิจยั
ตัวแปรอิสระ( Independent Variables)

ตัวแปรตาม (Dependent Variables)
คุณภาพชีวติ ของผูส้ ูงอายุในเขต
เทศบาลตาบลหลักหก อาเภอเมือง
จังหวัดปทุมธานี
1. ด้านร่ างกาย
2. ด้านจิตใจ
3. ด้านความสัมพันธ์ทางสังคม
4. ด้านสิ่ งแวดล้อม
ที่มา : องค์การอนามัยโลกชุดย่อฉบับ
ภาษาไทย (WHOQOL-BRES-THAI.
1997 อ้างใน สุวฒั น์ มหัตนิรันดร์กลุ ;
และคณะ (2540)

ปั จจัยส่วนบุคคล
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

เพศ
อายุ
ระดับการศึกษา
สถานภาพสมรส
ที่มาของรายได้หลัก
โรคประจาตัว
ลักษณะการอยูอ่ าศัย

แผนภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั
3.3 สมมติฐานการวิจยั
ปั จจัยส่ วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพสมรส ที่มาของรายได้หลัก โรคประจาตัว
และลักษณะการอยูอ่ าศัย ของผูส้ ู งอายุในเขตเทศบาลตาบลหลักหก อาเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี มีคุณภาพชี วิต
ของผูส้ ูงอายุที่แตกต่างกัน

4. วิธีดาเนินการวิจัย
4.1 แบบแผนการวิจยั
การวิจยั ครั้งนี้เป็ นการวิจยั เชิงปริ มาณ
4.2 ประชากรและตัวอย่ าง
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาวิจยั ครั้งนี้ ได้แก่ ผูส้ ู งอายุในเขตเทศบาลตาบลหลักหก อาเภอเมือง จังหวัด
ปทุมธานี จากทั้งหมด 7 หมู่บา้ น มีจานวน 4,102 คน (โรงพยาบาลส่ งเสริ มสุ ขภาพตาบลหลักหก แห่ งที่ 1; และ
โรงพยาบาลส่ งเสริ มสุ ขภาพตาบลหลักหก แห่ งที่ 2. ข้อมูล ณ 23 เมษายน 2564) กาหนดตารางของกลุ่มตัวอย่าง
โดยใช้สูตรของทาโร่ ยามาเน่ (Taro Yamane. 1973) ที่ระดับความเชื่อมัน่ 95% และกาหนดความคาดเคลื่อน 5%
โดยใช้ก ารสุ่ ม ตัว อย่า งแบบหลายขั้น ตอน (Multi-Stage Sampling) ขั้น แรกท าการสุ่ ม ตัว อย่า งตามสั ด ส่ ว น
(Proportion Sampling) แยกตามหมู่ บ้า น และขั้น ที่ ส องการสุ่ ม ตัว อย่า งตามสะดวก (Convenience Sampling)
กับประชากรผูส้ ูงอายุในเขตพื้นที่ จานวน 365 คน ดังตาราง 1
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ตาราง 1 จานวนประชากรและกลุ่มตัวอย่างในเขตเทศบาลตาบลหลักหก อาเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี
หมู่ที่
1
2
3
4
5
6
7

หมู่บา้ น
บ้านคลองคูกลาง
บ้านคลองกวางตุง้
บ้านคลองเปรมประชากร
บ้านคลองรังสิ ตประยูรศักดิ์
บ้านคลองรังสิ ต
บ้านคลองสิ บศอก
บ้านคลองเปรม
รวม

จานวนประชากร (คน)
1,011
338
463
326
437
272
1,255
4,102

ร้อยละ
24.65
8.24
11.29
7.95
10.65
6.63
30.59
100

กลุ่มตัวอย่าง
90
30
41
29
39
25
111
365

ที่ มา: (โรงพยาบาลส่ งเสริ มสุ ขภาพตาบลหลักหก แห่ งที่ 1; และ โรงพยาบาลส่ งเสริ มสุ ขภาพตาบลหลัก หก
แห่งที่ 2. ข้อมูล ณ 23 เมษายน 2564)
4.3 เครื่ องมือวิจยั
ใช้แบบสอบถามเป็ นเครื่ องมือ จานวน 365 ชุด โดยเครื่ องมือในการวิจยั มีการทดสอบความเที่ยงตรงด้วย
ผูเ้ ชี่ ยวชาญ จานวน 3 ท่ าน ในการวิจัยในครั้งนี้ ได้ให้ค่าดัชนี สอดคล้องหรื อ IOC เท่ ากับ 1 และมี การทดสอบ
ความเชื่อมัน่ ของเครื่ องมือ โดยวิธีหาค่าสัมประสิ ทธิ์ แอลฟา (Coefficient) ของครอนบัค (Cronbach) ได้ค่าความ
เชื่อมัน่ ทั้งฉบับเท่ากับ 0.918
4.4 การเก็บรวบรวมข้ อมูล
ผูว้ จิ ยั ได้ดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลสาหรับงานวิจยั ในครั้งนี้ โดยมีรายละเอียดดังนี้
1) แหล่ ง ข้อ มู ล ทุ ติ ย ภู มิ (Secondary Data) ได้จ ากการศึ ก ษาค้น คว้า จากข้อ มู ล ที่ มี ผู ้วิ จัย ได้ท า
การรวบรวมจากตารา บทความ สารนิ พนธ์ วิทยานิ พนธ์ และรายงานวิจยั ที่ เกี่ ยวข้องกับเรื่ องคุณภาพชี วิตของ
ผูส้ ูงอายุ
2) แหล่งข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) โดยใช้แบบสอบถามเพื่อเก็บข้อมูลกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด
จานวน 365 คน โดยมีข้ นั ตอนในการดาเนินการดังนี้
2.1) ผูว้ จิ ยั เตรี ยมแบบสอบถามจานวน 365 ชุด
2.2) ผูว้ จิ ยั นาแบบสอบถามไปเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างด้วยตนเอง
2.3) น าแบบสอบถามฉบับ ที่ ไ ด้ค าตอบอัน ครบถ้วนสมบู ร ณ์ ม าท าการลงรหัสเพื่ อ น าไป
ประมวลผลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์สาเร็ จรู ปเพื่อวิเคราะห์และแปรผลข้อมูลทางสถิติต่อไป
4.5 การวิเคราะห์ ข้อมูล
การวิจัยครั้ งนี้ ใช้วิเคราะห์ ขอ้ มูลด้วยสถิ ติเชิ งพรรณนา โดยการหาค่าความถี่ (Frequency) ค่าร้ อยละ
(Percentage) ค่าเฉลี่ยเลขคณิ ต (Mean) และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation: S.D.) เพื่อสรุ ปลักษณะ
ทัว่ ไปของกลุ่มตัวอย่าง
สถิ ติ เ ชิ ง อนุ ม าน การทดสอบที (Independent t-test) เพื่ อ ศึ กษาระดับ คุ ณ ภาพชี วิต ของกลุ่ ม ตัว อย่าง
การวิเคราะห์ ความแปรปรวนแบบทางเดี ย ว (One-Way ANOVA) เพื่อเปรี ยบเที ยบค่าเฉลี่ ยของกลุ่ม ตัว อย่า ง
และการทดสอบรายคู่โดยวิธีทดสอบเชฟเฟ่ (Scheffe’s Method) เมื่อมีนยั สาคัญทางสถิติ
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5. ผลการวิจัย
ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลปั จจัยส่ วนบุคคล เพศ พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง จานวน
220 คน คิ ดเป็ นร้อยละ 60.3 อายุ พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่มีอายุ 60-69 ปี จานวน 147 คน คิดเป็ น
ร้อยละ 40.3 ระดับการศึกษา พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีระดับการศึกษาประถมศึกษา จานวน 195 คน
คิดเป็ นร้อยละ 53.4 สถานภาพสมรส พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่มีสถานภาพสมรส จานวน 274 คน
คิ ดเป็ นร้ อยละ 75.1 ที่ มาของรายได้หลัก พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่มีรายได้หลักมาจากเบี้ ยยังชี พ
ผูส้ ู งอายุ จานวน 179 คน คิดเป็ นร้อยละ 49.0 โรคประจาตัว พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่มีโรคประจาตัว
1 โรค จานวน 123 คน คิดเป็ นร้อยละ 33.7 และลักษณะการอยูอ่ าศัย พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่อยูก่ บั
คู่สมรสและบุตร จานวน 202 คน คิดเป็ นร้อยละ 55.3
ตาราง 2 การวิเคราะห์ขอ้ มูล ระดับคุณภาพชี วิตของผูส้ ู งอายุในเขตเทศบาลตาบลหลักหก อาเภอเมือง จังหวัด
ปทุมธานี โดยภาพรวม
(n = 365)
คุณภาพชีวติ ของผูส้ ู งอายุในเขตเทศบาลตาบลหลักหก
อาเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี
1. ด้านร่ างกาย
2. ด้านจิตใจ
3. ด้านความสัมพันธ์ทางสังคม
4. ด้านสิ่ งแวดล้อม

x̅

S.D.

แปลผล

ระดับ

3.39
2.90
3.18
3.21

0.848
0.610
0.662
0.699

ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง

1
4
3
2

รวม

3.17

0.581

ปานกลาง

จากตาราง 2 ระดับคุณภาพชีวิตของผูส้ ู งอายุในเขตเทศบาลตาบลหลักหก อาเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี
พบว่า โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง (x̅ = 3.17, S.D. = 0.581) เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า ด้านร่ างกาย
อยู่ ใ นระดั บ ปานกลาง ( x̅ = 3.39, S.D. = 0.848) รองลงมาคื อ ด้ า นสิ่ ง แวดล้อ ม อยู่ ใ นระดั บ ปานกลาง
( x̅ = 3.21, S.D. = 0.699) ด้านความสัมพันธ์ ทางสัง คม อยู่ใ นระดับปานกลาง ( x̅ = 3.18, S.D. = 0.662) และ
น้อยที่สุด คือ ด้านจิตใจ อยูใ่ นระดับปานกลาง (x̅ = 2.90, S.D. = 0.610)
ผลการทดสอบสมมติฐานคุณภาพชี วิตของผูส้ ู งอายุในเขตเทศบาลตาบลหลักหก อาเภอเมือง จังหวัด
ปทุ ม ธานี จ าแนกตามปั จ จัย ส่ ว นบุ ค คล ได้แ ก่ อายุ ระดับ การศึ กษา สถานภาพสมรส ที่ ม าของรายได้ห ลัก
และโรคประจาตัว พบว่า มีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และ .05 ส่ วนเพศ และลักษณะ
การอยูอ่ าศัย พบว่า ไม่มีความแตกต่างกัน

6. อภิปรายผล
ระดับคุณภาพชีวิตของผูส้ ู งอายุในเขตเทศบาลตาบลหลักหก อาเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี โดยภาพรวม
อยู่ใ นระดับ ปานกลาง เมื่ อ พิ จ ารณาเป็ นรายด้า น พบว่า ด้า นร่ า งกาย อยู่ใ นระดับ ปานกลาง และน้อ ยที่ สุ ด
คือ ด้านจิตใจ อยูใ่ นระดับปานกลาง ทั้งนี้ เพราะผูส้ ู งอายุส่วนใหญ่มีความพึงพอใจในสุ ขภาพร่ างกายของตนเอง
มีการออกกาลังกายที่เหมาะสม สุ ขภาพร่ างกายแข็งแรง สามารถทากิจวัตรประจาวันต่างๆ ได้ดว้ ยตนเอง มีการนอน
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หลับพักผ่อนที่เพียงพอ และพบแพทย์ตามกาหนด และพบอีกว่า ผูส้ ู งอายุมีความรู ้สึกที่ไม่ดี เช่น รู ้สึกเหงา เศร้า
หดหู่ สิ้ นหวัง และวิตกกังวล ในด้านจิตใจ เนื่ องจากมีความเสื่ อมถอยของร่ างกายที่ทรุ ดโทรมลงตามธรรมชาติ
อันเกิดจากความอ่อนแอทางร่ างกาย รวมไปถึงการรู ้สึกว่าตนเองไร้ค่า การใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ สวดมนต์
อ่านหนังสื อจะช่วยเป็ นการเพิ่มพูนข้อมูลสติปัญญาในความจาและใช้ในการดาเนินชีวิต จะช่วยส่ งเสริ มให้สภาพ
จิตใจมีความเข้มแข็งและอดทนอดกลั้นต่อความยากลาบากต่างๆ ที่เกิดขึ้นได้ ซึ่ งสอดคล้องกับผลการศึกษาของ
ปิ ยภรณ์ เลาหบุตร (2557) ได้ทาการศึกษาเรื่ องคุณภาพชีวิตของผูส้ ู งอายุในชุมชนหมู่ 7 ตาบลพลูตาหลวง อาเภอ
สัตหี บ จังหวัดชลบุรี พบว่า ผูส้ ูงอายุส่วนใหญ่มีความพึงพอใจในสภาพบ้านที่ถูกสุขลักษณะ และชุมชนที่อาศัยอยู่
สภาพแวดล้อมที่ดี รวมถึงมีสุขภาพร่ างกายที่แข็งแรง และพบอีกว่า ผูส้ ูงอายุไม่ให้ความสนใจของการพัฒนาจิตใจ
ตนเอง เนื่ องจากการท้อแท้ภายในจิ ตใจอันจะส่ งผลต่อสภาพร่ างกายได้ และสอดคล้องกับผลการศึ กษาของ
ภัทราภรณ์ ด้วงเรื อง; และ นันทิ ชา หาสุ นทรี (2563) ได้ทาการศึ กษาเรื่ อง การพัฒนาคุณภาพชี วิตผูส้ ู งอายุของ
เทศบาลนครนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี พบว่า การพัฒนาคุณภาพชีวิตในด้านต่างๆ ของเทศบาลนครนนทบุรีส่งผล
ต่อคุณภาพชีวติ ของผูส้ ูงอายุ เมื่อผูส้ ูงอายุได้รับการพัฒนาแล้วจะทาให้ผสู ้ ูงอายุมีคุณภาพชีวติ ที่ดียงิ่ ขึ้น
ผลการทดสอบสมมติฐานปั จจัยส่วนบุคคลของผูส้ ูงอายุในเขตเทศบาลตาบลหลักหก อาเภอเมือง จังหวัด
ปทุมธานี มีคุณภาพชีวติ ของผูส้ ูงอายุที่แตกต่างกัน ทั้งนี้เพราะผูส้ ูงอายุส่วนใหญ่ไม่วา่ จะเป็ นเพศชายหรื อเพศหญิง
ล้วนแล้วแต่อาศัยบนที่ดินของบรรพบุรุษมาเป็ นเวลานาน ทาให้ไม่อยากย้ายถิ่นฐานไปที่อื่น ประกอบกับมีญาติ
พี่นอ้ งที่อาศัยอยูบ่ ริ เวณนั้นๆ และยังเป็ นที่เคารพรักและเป็ นที่นบั ถือของคนทัว่ ไปในฐานะคนเก่า คนแก่ในพื้นที่
อีกทั้งยังสามารถพูดคุยแนะนาให้คาปรึ กษากับคนในครอบครอบครัวและบุคคลอื่นๆ ได้ ซึ่ งสอดคล้องกับผล
การศึกษาของมันโซร์ ดอเลาะ (2559) ได้ทาการศึกษาเรื่ องปั จจัยที่มีความสัมพันธ์กบั คุณภาพชีวติ ของผูส้ ูงอายุใน
จังหวัดชายแดนภาคใต้ กรณี ศึกษา: ตาบลบาละ อาเภอกาบัง จังหวัดยะลา พบว่า ปั จจัยที่ ส่งผลต่อคุณภาพชี วิต
ผูส้ ูงอายุอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ คือ ศาสนา อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพสมรส การออกกาลังกาย ลักษณะการอยู่
กับครอบครัว รายได้ การเป็ นสมาชิ กกลุ่ม การเข้าร่ วมกิ จกรรมทางศาสนา โรคประจาตัว และการนอนหลับที่
เพียงพอ และสอดคล้องกับผลการศึกษาของเจษฎา นกน้อย; และ วรรณภรณ์ บริ พนั ธ์ (2560) ได้ทาการศึกษาเรื่ อง
คุณภาพชี วิตของผูส้ ู งอายุในจังหวัดสงขลา พบว่า ลักษณะการครอบครองที่ อยู่อาศัย การเข้าร่ วมกิ จกรรมทาง
ศาสนา ความสุ ขในการดาเนิ นชีวิต การเข้าร่ วมกิจกรรมภายในชุมชน การอาศัยอยูใ่ นสภาพแวดล้อมที่ดีสะดวก
และปลอดภัยแก่การใช้ชีวติ

7. ข้ อเสนอแนะ
7.1 ข้ อเสนอแนะในการนาผลวิจยั ไปใช้
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
1. ภาครัฐควรมีนโยบายส่งเสริ มระดับคุณภาพชีวติ ของผูส้ ูงอายุ โดยกระทรวงสาธารณสุข องค์การ
บริ หารส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่องและจริ งจัง
2. การสร้ า งหลัก ประกัน ด้า นสุ ข ภาพและการรั ก ษาพยาบาลแก่ ผู ้สู ง อายุ ซึ่ งยัง มี ปั ญ หาเรื่ อ ง
โรงพยาบาลที่ให้เลือกใช้บริ การมีจากัด และมีการควบคุมคุณภาพของโรงพยาบาลและสถานพยาบาลทุกแห่งที่รับ
ผูส้ ูงอายุเข้าไปดูแลให้ได้มาตรฐาน
3. ควรจัด ตั้ง หน่ ว ยงานของรั ฐ ที่ มี แ นวทางปฏิ บัติ ที่ ชัด เจนทุ ก ๆ ต าบล เพื่ อ สอบถามหรื อ ให้
คาแนะนาที่ดีเกี่ยวกับคุณภาพชีวติ ของผูส้ ูงอายุในด้านต่างๆ ได้ และมีการติดตามประเมินผลในทุกๆ เดือน
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ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบตั ิการ
1. ควรส่ ง เสริ ม การออกก าลัง กาย เช่ น จัด ตั้ง ชมรมการออกก าลัง กายตามสถานที่ ต่ า งๆ และ
สนับสนุนอุปกรณ์กีฬาต่างๆ รวมทั้งการเพิ่มพื้นที่ในการออกกาลังกาย
2. ควรจัดให้ผสู ้ ู งอายุได้รับเอกสารเผยแพร่ ความรู ้ การดูแลรักษาสุ ขภาพตนเอง และมีการสนับสนุ น
ให้ผสู ้ ูงอายุมีส่วนร่ วมในด้านต่างๆ ที่ทางเทศบาลหรื อหน่วยงานทางราชการได้จดั ขึ้น
3. ควรส่ งเสริ มให้หน่วยงานราชการหรื อผูน้ าชุมชนได้เข้ามาให้ความช่วยเหลือผูส้ ู งอายุ โดยเน้น
การทากิจกรรมร่ วมกัน หรื อการหางานอดิเรกให้ทาตามความถนัด
4. ควรจัดเจ้าหน้าที่สาธารณสุขท้องถิ่นมีมาตรการเชิงรุ กออกตรวจสุขภาพประจาปี ให้แก่ผสู ้ ูงอายุ
7.2 ข้ อเสนอแนะในการวิจยั ครั้งต่ อไป
1. ควรทาการวิจัยเชิ งคุ ณภาพโดยใช้แบบสอบถามเชิ ง ลึ ก (In-depth interview) หรื อใช้วิธีการ
สนทนากลุ่ม (Focus group)
2. ควรมีการศึ กษาตัวแปร และปั จจัยอื่นๆ ที่ ส่งผลต่อพฤติกรรมของผูส้ ู งอายุ เช่น ลักษณะของ
ครอบครัว สภาพแวดล้อมที่อยูอ่ าศัย การเข้าถึงบริ การสาธารณะ สิ่ งอานวยความสะดวกแก่ผสู ้ ูงอายุ ซึ่งสามารถนา
ข้อมูลดังกล่าวมาเป็ นแนวทางในการจัดทาแผนงานให้ตรงปั ญหาและความต้องการของผูส้ ู งอายุในเขตพื้นที่
เทศบาลตาบลหลักหก อาเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี เพื่อให้ผสู ้ ูงอายุมีคุณภาพชีวติ ที่ดีต่อไป

8. กิตติกรรมประกาศ
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ท่ าอากาศยานดอนเมือง บริษทั ท่ าอากาศยานไทย จากัด (มหาชน)
FACTOR AFFECTING THE HAPPINESS OF OPERATION EMPlOYEES’
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ธีรวีร์ ดอกสาคู
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
E-mail : teeravee.d@ku.th
บทคัดย่อ
การศึกษาเรื่ องปั จจัยในการทางานที่ส่งผลต่อความสุ ขของ ลูกจ้างชัว่ คราวสายปฏิบตั ิการท่าอากาศยาน
ดอนเมือง บริ ษทั ท่าอากาศยานไทย จากัด (มหาชน) มีวตั ถุประสงค์วตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับความสุ ขของ
ลูกจ้างชัว่ คราว สายปฏิบตั ิการ ท่าอากาศยานดอนเมือง บริ ษทั ท่าอากาศยานไทย จากัด (มหาชน) เพื่อเปรี ยบเทียบ
ความสุ ขในการทางานของลูกจ้างชัว่ คราวสายปฏิบตั ิการท่าอากาศยานดอนเมือง บริ ษทั ท่าอากาศยานไทย จากัด
(มหาชน) จาแนกตามปั จจัยส่ วนบุคคล และ เพื่อศึกษาคุณลักษณะของงาน แรงจูงใจในการทางาน และผูน้ าและ
การบริ หาร ที่ส่งผลต่อความสุ ขในการทางานของลูกจ้างชัว่ คราวสายปฏิบตั ิการ ท่าอากาศยานดอนเมือง บริ ษทั
ท่าอากาศยานไทย จากัด (มหาชน)
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึ กษาครั้งนี้ คือ ลูกจ้างชัว่ คราวสายปฏิบตั ิการ ท่าอากาศยานดอนเมือง บริ ษทั
ท่าอากาศยานไทย จากัด (มหาชน) จานวน 300 ตัวอย่าง สุ่มตัวอย่างแบบชั้นภูมิโดยอาศัยสัดส่วนใช้แบบสอบถาม
เป็ นเครื่ องมื อในการวิ จัย วิเคราะห์ ขอ้ มูลด้วยสถิ ติค่าร้ อยละ ค่าเฉลี่ ย ส่ วนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบที
การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว และการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ
ผลการศึกษาพบว่า ความสุ ขของลูกจ้างชัว่ คราวสายปฏิบตั ิการท่าอากาศยานดอนเมือง บริ ษทั ท่าอากาศ
ยานไทย จากัด (มหาชน)โดยภาพรวมมีความสุขของ ลูกจ้างชัว่ คราวสายปฏิบตั ิการท่าอากาศยานดอนเมือง บริ ษทั
ท่าอากาศยานไทย จากัด (มหาชน) ในระดับปานกลาง ซึ่ งลูกจ้างชัว่ คราวสายปฏิบตั ิการท่าอากาศยานดอนเมือง
บริ ษทั ท่ าอากาศยานไทย จากัด (มหาชน) ที่ มีสถานภาพสมรส ระดับการศึ กษา รายได้ต่อเดื อน และอายุงาน
ต่างกันมีความสุ ขในการทางานในภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ 0.05 ทั้งนี้ ปั จจัยในการทางาน
ด้านคุณลักษณะงานส่ งผลต่อความสุ ขในการทางานของลูกจ้างชัว่ คราวสายปฏิบตั ิการอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่
ระดับ.05 สามารถทานายความสุขในการทางานของลูกจ้างชัว่ คราวสายปฏิบตั ิการได้ร้อยละ 24.20
คาสาคัญ: ปั จจัยในการทางาน, ความสุข, ลูกจ้างชัว่ คราวสายปฏิบตั ิการ
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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. ความสาคัญและทีม่ าของปัญหาวิจัย
การทางานมีความสาคัญต่อชี วิตมนุษย์เป็ นอย่างยิ่งอาจกล่าวได้ว่าการทางานเป็ นส่ วนหนึ่ งของชี วิตที่
ปฏิบตั ิมากกว่ากิจกรรมใดๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสังคมอุตสาหกรรมคาดกันว่ามนุษย์ได้ใช้เวลาถึงหนึ่ งในสาม
ของชีวติ เป็ นอย่างน้อยอยูใ่ นโรงงานหรื อสานักงาน และยังเชื่อว่าในอนาคตอันใกล้น้ ี มนุษย์จาเป็ นต้องใช้เวลาของ
ชี วิตเกี่ ยวข้องกับการทางานเพิ่มขึ้นไปอีก ซึ่ งคนวัยแรงงานเป็ นกลุ่มคนกลุ่มใหญ่ที่สุดของโครงสร้างประชากร
ไทย เป็ นกลุ่มคนที่ เป็ นกาลังสาคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิ จของประเทศ จึ งเป็ นกลุ่มประชากรที่ ภาครัฐและ
เอกชนให้ความสาคัญไม่เพียงในการพัฒนาศักยภาพแต่รวมถึงคุณภาพชีวติ ที่ดีดว้ ย
ปั จ จุ บัน ลู ก จ้า งชั่ว คราว (สายปฏิ บัติ ก าร) ของบริ ษ ัท ท่ า อากาศยานไทย จ ากัด (มหาชน) (ทอท.)
มี ความต้องการและคาดหวังในเรื่ องของสวัสดิ การที่ พึงจะมีและสิ ทธิ ประโยชน์ต่างๆ เที ยบเคียงกับพนักงาน
ประจาทั้งในเรื่ องของอัตราค่าตอบแทนที่ได้รับ หลักประกันสุ ขภาพต่างๆ รวมทั้งครอบคลุมไปถึงครอบครัวของ
ลูกจ้างชัว่ คราว นอกจากนี้ อตั ราการขึ้นเงินเดือนเดิม ทอท.พิจารณาการขึ้นเงินเดือนหรื อที่เรี ยกว่า “การพิจารณา
ความดีความชอบลูกจ้างชัว่ คราวฯ ในอัตราร้อยละ 3% ต่อปี ซึ่ งลูกจ้างชัว่ คราวฯ ได้ร้องขอปรับเพิ่มเป็ น 6% ต่อปี
อีกทั้งการต่ออายุสัญญาลูกจ้างชัว่ คราวจากเดิม 1 – 3 ปี ปรับการต่อสัญญาจ้างให้เป็ น 10 ปี ตามลาดับ และขอให้
ทอท.พิจารณาการเปิ ดสอบบรรจุ ลูกจ้างชั่วคราวฯ เพื่อเข้ารั บเป็ นบรรจุ เป็ นพนักงานประจาปี ละ 1 ครั้ ง ทั้งนี้
ผู ้บ ริ ห ารสู ง สุ ด ได้เ ล็ ง เห็ น ถึ ง ความส าคัญ ในเรื่ อ งดัง กล่ า วเป็ นที่ เ รี ย บร้ อ ยแล้ว แต่ เ นื่ อ งจากเรื่ อ งดัง กล่ า วมี
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ความจาเป็ นต้องเข้าคณะกรรมการองค์กร เพื่อพิจารณาในส่ วนที่ เกี่ ยวข้องในทุกกระบวนการ อย่างไรก็ตาม
ความต้องการและความคาดหวังที่พึงจะมีในส่ วนนี้ มีความจาเป็ นต้องวิเคราะห์ถึงความเป็ นไปได้ในหลายๆ ด้าน
เพื่อให้ครอบคลุมกับภาระงานที่มี รวมทั้งเพื่อให้ครอบคลุมกับนโยบายขององค์กรที่ มีให้สอดคล้องด้วยเช่นกัน
ทอท.เข้าใจถึงความสาคัญของชี วิตในการทางานและในการวางรากฐานความมัน่ คงในการทางานที่ มีกับ กลุ่ม
ลู ก จ้า งชั่ว คราวฯ และไม่ ไ ด้นิ่ง เฉยกับปั ญหาและความคาดหวัง ความต้อ งการในเรื่ อ งต่า งๆ ที่ เ กิ ดขึ้ นอันจะ
ก่อให้เกิดความสุ ขในการทางานและส่ งผลอันดีกบั การปฏิบตั ิหน้าที่ของงานในทุกมิติ เพื่อให้กระบวนการทางาน
มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและมี ป ระสิ ท ธิ ผ ล รวมทั้ง ส่ ง ผลดี ข ององค์ก รในภาพรวมที่ เ กี่ ย วกับ กระบวนการท างาน
การให้บริ การภายในและภายนอกท่าอากาศยานที่อยูใ่ นความรับผิดชอบของ ทอท.ทั้ง 6 ท่าอากาศยาน
องค์การแรงงานระหว่างประเทศ (International Labor Organization: ILO) ได้ระบุผลสารวจว่า ประเทศ
ต่าง ๆ ทัว่ โลกมีแนวโน้มที่จะกาหนดเพดานการทางานของคนไว้ไม่เกินสัปดาห์ละ 40 ชัว่ โมง แต่ก็ยงั มีประเทศ
กาลังพัฒนาที่ยงั มีปัญหาคนทางานหนักเกินไป มีสาเหตุเช่น บุคคลต้องการทางานจานวนชัว่ โมงมากขึ้นเพื่อให้มี
รายได้พอเพียงต่อการเลี้ยงชีพ หรื อการที่นายจ้างขอให้ลูกจ้างทางานล่วงเวลาเป็ นประจาเพื่อเพิ่มการผลิตให้กบั
ธุรกิจ ซึ่งประเทศไทยมีสดั ส่วนคนทางานจานวนชัว่ โมงมากที่สุดเป็ นอันดับที่ 3 ของโลก โดยร้อยละ 46.7 ทางาน
มากกว่า 48 ชั่วโมง/สัปดาห์ และประเทศไทยมี วนั หยุดประจาปี ขั้นต่ าน้อยมากในเอเชี ย ซึ่ งน้อยกว่าประเทศ
กัมพูชา อินโดนี เซี ย และเวียดนาม (ภาณุ ภาคย์ พงศ์อติชาต , 2550) ซึ่ งเปรี ยบเทียบกับ บริ ษทั ท่าอากาศยานไทย
จากัด (มหาชน) (ทอท.) โดยลูกจ้างชัว่ คราว (สายปฏิบตั ิการ) จะทางานเฉลี่ย 40 ชัว่ โมงต่อสัปดาห์
การทางานเป็ นส่ วนหนึ่ งของการดารงชี วิตแต่สถานการณ์ในปั จจุบนั แสดงให้เห็ นว่า ประชาชนมัก
ไม่มีความสุขในการทางานเนื่องมาจากการแข่งขันที่สูงขึ้น ชัว่ โมงการทางานยาวนานมากขึ้น ด้วยเหตุน้ ี ความสุ ข
ในการทางานจึงเป็ นเครื่ องมือที่มีประโยชน์ต่อการดาเนิ นกิจการขององค์กร เพราะงานจะสัมฤทธิ์ผล ต้องเกิดจาก
กระบวนการปฏิ บตั ิงานและบุคคล ซึ่ งเป็ นตัวขับเคลื่อนกระบวนการปฏิบตั ิงานให้ดาเนิ นต่อไปได้ (มนัสนันท์
ขลิบสุวรรณ, 2557)
ดังนั้น การศึกษาเรื่ องปั จจัยในการทางานที่ส่งผลต่อความสุ ขของลูกจ้างชัว่ คราว สายปฏิบตั ิการฯ ครั้งนี้
ผูว้ ิจัยได้นาตัวแปรในทฤษฎี ความสุ ข ของ Diener (2000) การทางานเป็ นส่ วนสาคัญในชี วิตที่ จะส่ งผลให้เกิ ด
ความสุข และเพื่อให้ครอบคลุมถึงปั จจัยที่เกี่ยวข้องกับความสุขในการทางาน ในการศึกษาครั้งนี้จะมีองค์ประกอบ
ทั้งหมด 4 ด้าน คือ ความพึงพอใจในชีวติ ความพึงพอใจในงาน อารมณ์ทางบวก และอารมณ์ทางลบ

2. วัตถุประสงค์ การวิจัย
1. เพื่อศึกษาระดับความสุขของลูกจ้างชัว่ คราว สายปฏิบตั ิการ ท่าอากาศยานดอนเมือง บริ ษทั ท่าอากาศ
ยานไทย จากัด (มหาชน)
2. เพื่อเปรี ยบเที ยบความสุ ขในการทางานของลูกจ้างชัว่ คราวสายปฏิ บตั ิ การท่ าอากาศยานดอนเมื อง
บริ ษทั ท่าอากาศยานไทย จากัด (มหาชน) จาแนกตามปั จจัยส่วนบุคคล
3. เพื่อศึกษาคุณลักษณะของงาน แรงจูงใจในการทางาน และผูน้ าและการบริ หาร ที่ส่งผลต่อความสุขใน
การทางานของลูกจ้างชัว่ คราวสายปฏิบตั ิการท่าอากาศยานดอนเมือง บริ ษทั ท่าอากาศยานไทย จากัด (มหาชน)
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3. เอกสารและงานวิจัยทีเ่ กี่ยวข้ อง
3.1 แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้ อง
พระธรรมปิ ฎก (2560) และรศริ นทร์ เกรย์และคณะ (2560) กล่าวว่า ความสุ ขเป็ นความรู ้สึกองค์ร วม
เชิงอัตวิสยั อาจเปลี่ยนแปลงตามกาลเวลา เป็ นเรื่ องของอารมณ์ความรู ้สึก ค่าตอบจึงขึ้นอยูก่ บั ความรู ้สึกของแต่ละ
บุคคลในขณะนั้น อาจเป็ นผลมาจากปั จจัยด้านจิตใจ เช่น การมีความสุ ขจากการนาธรรมะมาปฏิบตั ิ มีคุณธรรม
เมตตากรุ ณา ศีลธรรม สมาธิ หรื อปั ญญา ความรู ้สึกพอเพียง และเป็ นผลมาจากปั จจัยภายนอก นอกจากนี้ ความสุข
ยังเป็ นการประเมิ นความรู ้ สึกและประสบการณ์ ของแต่ละคนว่า มี ความชื่ นชอบชี วิตโดยรวมของตนเองมาก
แค่ไหน ทั้งนี้ ประสบการณ์ดา้ นอารมณ์ทางบวก เช่น ความปิ ติ ความสนใจ และความภาคภูมิใจ ต้องมีบ่อยครั้ง
ขณะที่ ป ระสบการณ์ ด้า นอารมณ์ ทางลบ เช่ น ความเศร้ า ความวิต กกัง วลและความโกรธ ต้อ งมี ไ ม่ บ่อยครั้ ง
(Lyubomirsky et. al., 2017; Veenhoven, 2017)
Diener (2000) กล่าวว่า ความสุ ขในการทางาน คือ ความรู ้สึกสบายใจชื่นชอบ รู ้สึกเป็ นสุ ขกับภารกิจใน
ชีวิตและรวมไปมีถึงอารมณ์ความรู ้สึกทางลบต่ า ความสุ ขเกิดขึ้นได้จากปั จจัยหลายอย่างที่แตกต่างกัน เช่น อายุ
สถานภาพสมรส รายได้ สภาพแวดล้อม และองค์ประกอบที่ส่งผลต่อการตอบสนองของบุคคลที่นามาซึ่ง ปั จจัยที่
ส่ งผลต่อ ความสุ ขในการทางาน ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบ คื อ ความพึงพอใจในชี วิต (Life Satisfaction)
หมายถึง การที่บุคคลมีความพอใจในสิ่ งที่ ตนเองเป็ นและกระทาอยู่ มีความสมหวังกับเป้ าหมายของชีวติ สามารถ
กระทาได้ตามความตั้งใจและสมเหตุสมผล รวมทั้งเข้าใจและสามารถยอมรับในสิ่ งที่เกิดขึ้น ความพึงพอใจในงาน
(Work Satisfaction) หมายถึงการที่บุคคลได้กระทาใน สิ่ งที่ตนรักและชอบ พอใจกับสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับ
การทางาน มีความสุ ขเมื่องานที่กระทาสาเร็ จลุล่วงตามเป้ าหมาย ตลอดจนทางานให้เกิดคุณประโยชน์ต่อตนเอง
และสังคม อารมณ์ทางบวก (Positive Affect) หมายถึง การที่บุคคลมีอารมณ์ความรู ้สึก เป็ นสุ ขกับสิ่ งที่ดี รื่ นรมย์
สนุกสนาน กับการทางาน ยิม้ แย้มแจ่มใสเบิกบานใจได้เสมอขณะทางาน เลื่อมใสและศรัทธาในสิ่ งที่ตนกระทามี
ความยินดีพอใจ มองผูอ้ ื่นในด้านบวก เกิดความกระตือรื อร้นที่จะทาสิ่ งต่างๆรับรู ้ถึงความดีงามและคุณประโยชน์
ของงานที่ กระทา อารมณ์ ท างลบ (Negative Affect) หมายถึ ง การที่ บุ ค คลมี อ ารมณ์ ความรู ้ สึ ก ที่ เ ป็ นทุ กข์กับ
เหตุการณ์แย่หรื อเลวร้ายที่ เกิ ดขึ้น ทาให้เกิ ดอารมณ์ความรู ้สึกไม่ดี เช่น คับข้องใจ เบื่ อหน่ าย เศร้าหมอง หดหู่
โกรธเคือง ไม่สบายใจ เมื่อเห็ นการกระทาที่ ไม่ซื่อสัตย์หรื อไม่ถูกต้อง อยากปรับปรุ งแก้ไขให้ดีข้ ึน เพื่อสนอง
ความต้องการของตนให้มีความสุข
Hackman and Oldham (1980) กล่าวว่า คุณลักษณะงาน หมายถึง ลักษณะของงานที่ทาให้พนักงานเกิ ด
แรงจูงใจในการทางาน อันจะส่ งผลต่อผลการปฏิบตั ิงานและความพึงพอใจในงาน อธิ บายได้โดยใช้แบบจาลอง
คุณลักษณะของงาน (Job Characteristics Model) ของ Hackman and Oldham ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบ คือ
คุณลักษณะของงาน สภาวะทางจิตวิทยา ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นกับตัวบุคคลและงาน
Maslow (1954) กล่าวว่าบุ คคลจะมี ความต้องการที่ เรี ยงลาดับจากระดับพื้นฐานมากที่ สุดไปยังระดับ
สูงสุด ความ ต้องการ5 ขั้นของ Maslow เรี ยกลาดับความต้องการนี้วา่ “Hierarchy of needs” ซึ่งประกอบด้วยลาดับ
ความต้องการของมนุษย์จากระดับต่าไประดับสู ง 5 ระดับ คือ ความต้องการขั้นพื้นฐาน ความต้องการความมัน่ คง
ปลอดภัย ความต้องการทางสังคม ความต้องการเกียรติยศชื่อเสี ยง และความต้องการความสาเร็ จในชีวติ
Marshall (1995) ได้กล่าวไว้วา่ คุณลักษณะของผูน้ า ควรต้องมี 6 ประการ ได้แก่ 1. คุณลักษณะทางความคิด
และสติปัญญา คุณลักษณะทางความสัมพันธ์กบั บุคคลอื่น คุณลักษณะทางด้านการทางาน คุณลักษณะส่ วนตัว
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คุณลักษณะทางพื้นฐานสังคม และคุณลักษณะทางกายภาพ ทั้งนี้ ฝ่ายที่สนับสนุนแนวคิดนี้ได้ให้เหตุผลประกอบ
ว่า ผูท้ ี่มีวยั วุฒิสูงย่อมมีประสบการณ์สูงด้วยเช่นกัน ซึ่งเป็ นคุณสมบัติที่สาคัญที่สุดประการหนึ่งของผูน้ า
Max Weber (1980) (อ้างถึง สมหมาย จันทร์ เรื อง, 2562) กล่าวว่า ผูน้ าหรื อนักบริ หารงานให้มีประสิ ทธิ ภาพ
ได้ ซึ่งอยูก่ บั การที่ผอู ้ ยูใ่ ต้บงั คับบัญชายินยอมที่จะปฏิบตั ิตาม และจะต้องมีระบบการบริ หารมาดาเนินการให้คาสั่ง
มีผลให้บงั คับได้ เรี ยกว่าการบริ หารระบบราชการ (Bureaucracy) เชื่อว่าเป็ นการบริ หารที่มีประสิ ทธิภาพมากที่สุด
สาหรับองค์การที่มีความซับซ้อน
3.2 กรอบแนวคิดการวิจยั
ปัจจัยส่ วนบุคคล
1. เพศ
2. อายุ
3. สถานภาพสมรส
4. ระดับการศึกษา
5. รายได้ต่อเดือน
6. อายุงาน

ปัจจัยที่เกีย่ วข้ องกับความสุ ขในการทางาน
1. คุณลักษณะของงาน (Hackman and Oldham, 1980)
1.1 ความหลากหลายของงาน
1.2 เอกลักษณ์ของงาน
1.3 ความสาคัญของงาน
1.4 ความมีอิสระในการทางาน
1.5 ผลสะท้อนจากงาน
2. แรงจูงใจในการทางาน (Maslow, 1954)
2.1 ความต้องการขั้นพื้นฐาน
2.2 ความต้องการความมัน่ คงปลอดภัย
2.3 ความต้องการทางสังคม
2.4 ความต้องการเกียรติยศชื่ อเสี ยง
2.5 ความต้องการความสาเร็ จในชีวิต
3. ผู้นาและการบริหารงาน
3.1 ผูน้ า (Marshall Goldsmith, 1995)
3.2 การบริ หารงาน (Max Weber, 1980)

ความสุ ขในการทางาน (Diener, 2000)
1. ความพึงพอใจในชีวิต
2. ความพึงพอใจในงาน
3. อารมณ์ทางบวก
4. อารมณ์ทางลบ

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั
3.3 สมมติฐานการวิจยั
สมมติฐานที่ 1 ลูกจ้างชัว่ คราวสายปฏิบตั ิการที่มีปัจจัยส่วนบุคคลต่างกัน มีความสุขในการทางานต่างกัน
สมมติฐานที่ 2 คุณลักษณะของงาน แรงจูงใจในในการทางาน และ ผูน้ าและการบริ หารงาน ส่ งผลต่อ
ความสุขในการทางานของลูกจ้างชัว่ คราวสายปฏิบตั ิการ

4. วิธีดาเนินการวิจัย
4.1 แบบแผนการวิจยั
รู ปแบบงานวิจยั เป็ นการศึกษาเชิงสารวจ (Survey Research) โดยใช้ระเบียบวิธีวิจยั เชิงพรรณนาและใช้
แบบสอบถามเป็ นเครื่ องมือในการเก็บข้อมูล
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4.2 ประชากรและตัวอย่ าง
ประชากรที่ ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ ลูกจ้างชัว่ คราวสายปฏิ บตั ิการ ท่าอากาศยานดอนเมือง บริ ษทั
ท่าอากาศยานไทย จากัด (มหาชน) จานวน 1,194 คนโดยผูว้ ิจยั ได้กาหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้หลักการ
คานวณกลุ่มตัวอย่างของทาโร ยามาเน่ ที่ระดับความเชื่อมัน่ ร้อยละ 95 หรื อค่าความคลาดเคลื่อนที่ 0.05 (Yamane,
1960) เท่ากับ 300 ตัวอย่างเมื่อได้ขนาดของกลุ่มตัวอย่างแล้ว ผูว้ ิจยั ใช้วิธีการสุ่ มตัวอย่างเป็ นชั้นภูมิ (Stratified
random Sampling) ตามสัด ส่ ว นของหน่ ว ยงานที่ สัง กัด จากนั้น ใช้ก ารสุ่ ม ตัว อย่า งแบบง่ า ย (Simple Random
Sampling) โดยวิธีการจับสลาก (Lottery Sampling) จากฝ่ ายต่างๆ
4.3 เครื่ องมือวิจยั
การวิจยั ครั้งนี้ ผูว้ ิจยั ได้ใช้เครื่ องมือแบบสอบถาม ในการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยแบ่งแบบสอบถามเป็ น
3 ส่ วน ดังนี้ ส่ วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผูต้ อบแบบสอบถาม ส่ วนที่ 2 ปั จจัยในการทางานที่ ส่งผลต่อความสุ ข
ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะ
4.4 การเก็บรวบรวมข้ อมูล
การตรวจสอบความเชื่ อมัน่ (Reliability) ผูว้ ิจยั ได้นาเสนอแบบสอบถามไปทาการทดสอบ จานวน 30
ชุด กับประชากรอื่นที่มีลกั ษณะใกล้เคียงหรื อเหมือนกับกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา โดยใช้โปรแกรมสาเร็ จรู ป
ทางสถิติ ค่าความเชื่อมัน่ ของปั จจัยในการทางานที่ส่งผลต่อความสุ ขของ ลูกจ้างชัว่ คราวสายปฏิบตั ิการท่าอากาศ
ยานดอนเมือง บริ ษทั ท่าอากาศยานไทย จากัด (มหาชน) เท่ากับ 0.904 และ ค่าความเชื่ อมัน่ ของความสุ ขของ
ลูกจ้างชัว่ คราวสายปฏิ บตั ิการท่าอากาศยานดอนเมือง บริ ษทั ท่าอากาศยานไทย จากัด (มหาชน) เท่ากับ 0.938
ในการวัดความเชื่อมัน่ ของแบบสอบถามนั้น ค่าความเชื่อมัน่ เท่ากับ 0.80 ขึ้นไป จึงจะสรุ ปได้วา่ แบบสอบถามมี
ความน่าเชื่อถือสูง
4.5 การวิเคราะห์ ข้อมูล
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลผูว้ ิจยั ได้ดาเนิ นการวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้โปรแกรมสาเร็ จรู ปทางสถิติ
โดยใช้สถิติที่ใช้วเิ คราะห์ คือ สถิติวเิ คราะห์เชิงพรรณนา ได้แก่ ความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าความเบี่ยงมาตรฐาน
และสถิ ติ วิเ คราะห์ เ ชิ ง อนุ ม าน ได้แ ก่ การทดสอบ T-test การวิเ คราะห์ ค วามแปรปรวนทางเดี ย ว (One Way
ANOVA) และการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ

5. ผลการวิจัย
ผลการวิเคราะห์ปัจจัยลักษณะส่ วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง พบว่า ส่ วนใหญ่เป็ นเพศชาย (ร้อยละ 57.70)
อายุ 25-35 ปี (ร้อยละ 60.70) สถานภาพโสด (ร้อยละ 50.30) การศึ กษาระดับปริ ญญาตรี (ร้อยละ 86.70) รายได้
เฉลี่ยต่อเดื อน 15,000-20,000 บาท) และ รายได้เฉลี่ยต่อเดื อน 20,001-30,000 บาท (ร้อยละ 37.00) ซึ่ งมีจานวน
เท่ากัน อายุงานน้อยกว่า 5 ปี (ร้อยละ 48.00)
ผลการวิเคราะห์ ปั จจัยในการทางานที่ส่งผลต่อความสุขของลูกจ้างชัว่ คราวสายปฏิบตั ิการท่าอากาศยาน
ดอนเมือง บริ ษทั ท่าอากาศยานไทย จากัด (มหาชน) โดยภาพรวม มีปัจจัยในการทางานที่ส่งผลต่อความสุ ขของ
ลูกจ้างชัว่ คราวสายปฏิบตั ิการท่าอากาศยานดอนเมือง บริ ษทั ท่าอากาศยานไทย จากัด (มหาชน) ในระดับปาน
กลาง มีค่าเฉลี่ย 3.60 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.42 ซึ่งในรายด้านนั้นปั จจัยในการทางานในระดับมาก จานวน 1 ด้าน
ได้แก่ ปั จจัยในการทางานด้านคุณลักษณะงาน และ ปั จจัยในการทางานในระดับ ปานกลาง จานวน 2 ด้านได้แก่
ด้านแรงจูงใจในการทางาน และ ด้านผูน้ าและการบริ หารงาน ดังตารางที่ 1
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ตารางที่ 1 ผลวิเคราะห์ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานปั จจัยในการทางานที่ส่งผลต่อความสุ ขของลูกจ้างชัว่ คราว
สายปฏิบตั ิการท่าอากาศยานดอนเมือง บริ ษทั ท่าอากาศยานไทย จากัด (มหาชน)
ปัจจัยในการทางานที่ส่งผลต่ อความสุ ข
ด้านคุณลักษณะงาน
ด้านแรงจูงใจในการทางาน

𝐱̅
3.78
3.56

SD.
0.47
0.49

แปลค่ า
มาก
ปานกลาง

ด้านผูน้ าและการบริ หารงาน

3.45

0.71

ปานกลาง

3.60

0.42

ปานกลาง

ค่ าเฉลีย่ รวม

ผลการวิเคราะห์ ความสุ ขของลูกจ้างชัว่ คราวสายปฏิ บตั ิการท่าอากาศยานดอนเมือง บริ ษทั ท่าอากาศ
ยานไทย จากัด (มหาชน)โดยภาพรวมมีความสุขของ ลูกจ้างชัว่ คราวสายปฏิบตั ิการท่าอากาศยานดอนเมือง บริ ษทั
ท่าอากาศยานไทย จากัด (มหาชน) ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ย 3.49 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.45 ซึ่ งในรายด้านนั้น
ความสุขของลูกจ้างชัว่ คราวอยูใ่ นระดับปานกลาง จานวน 4 ด้านได้แก่ ด้านความพึงพอใจในชีวติ ด้านความพึงพอใจ
ในงาน ด้านอารมณ์ทางบวก และ ด้านอารมณ์ทางลบ ดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 ผลวิเคราะห์ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับความสุขของ ลูกจ้างชัว่ คราวสายปฏิบตั ิการท่าอากาศ
ยานดอนเมือง บริ ษทั ท่าอากาศยานไทย จากัด (มหาชน)
ความสุ ข
ด้านความพึงพอใจในชีวติ

𝐱̅
3.64

SD.
0.54

แปลค่ า
ปานกลาง

ด้านความพึงพอใจในงาน

3.54

0.59

ปานกลาง

ด้านอารมณ์ทางบวก

3.41

0.76

ปานกลาง

ด้านอารมณ์ทางลบ

3.37

0.58

ปานกลาง

3.49

0.45

ปานกลาง

ค่ าเฉลีย่ รวม

ผลวิเคราะห์ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ลูกจ้างชั่วคราวสายปฏิ บตั ิ การท่าอากาศยานดอนเมือง
บริ ษทั ท่ าอากาศยานไทย จากัด (มหาชน) ที่ มีสถานภาพสมรส ระดับการศึ กษา รายได้ต่อเดื อน และอายุงาน
ต่างกันมีความสุขในการทางานในภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ 0.05 ดังตารางที่ 3
ตารางที่ 3 ผลการวิเคราะห์ความสุขของ ลูกจ้างชัว่ คราวสายปฏิบตั ิการท่าอากาศยานดอนเมือง
บริ ษทั ท่าอากาศยานไทย จากัด (มหาชน) จาแนกตามปั จจัยส่วนบุคคล
ประเด็น

เพศ

อายุ

t
sig
F
ความสุ ข .647 .518 1.294
*อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

sig
.277

สถานภาพสมรส
F
sig
11.705* .000
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ระดับการศึกษา
F
sig
4.634* .010

รายได้
F
4.742*

sig
.003

อายุงาน
F
sig
10.513* .000
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ปั จ จัย ในการท างานด้า นคุ ณ ลัก ษณะงานส่ ง ผลต่ อ ความสุ ข ในการท างานของลู ก จ้า งชั่ว คราวสาย
ปฏิ บตั ิการอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สามารถทานายความสุ ขในการทางานของลูกจ้างชั่วคราวสาย
ปฏิบตั ิการได้ร้อยละ 24.20ดังตารางที่ 4
ตารางที่ 4 ผลการวิเคราะห์การถอดถอยเชิงพหุคูณของคุณลักษณะของงาน แรงจูงใจในในการทางาน และผูน้ า
และการบริ หารงาน ส่งผลต่อความสุขในการทางานของลูกจ้างชัว่ คราวสายปฏิบตั ิการ

ตัวแปร
ค่าคงที่
คุณลักษณะงาน
แรงจูงใจในการทางาน
ผูน้ าและการบริ หารงาน

Unstandardized
Coefficients
B
Std. Error
1.576
.224
.399
.057
.048
.048
.068
.038

standardized
Coefficients
Beta
t
7.041
.419
6.992*
.053
1.005
.107
1.770

Sig.
.000
.000
.316
.078

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

6.อภิปรายผลการวิจัย
การศึกษาครั้งนี้เป็ นการศึกษาปั จจัยในการทางานที่ส่งผลต่อความสุขของ ลูกจ้างชัว่ คราวสายปฏิบตั ิการ
ท่ า อากาศยานดอนเมื อ ง บริ ษ ัท ท่ า อากาศยานไทย จ ากัด (มหาชน) สามารถอภิ ป รายผลการวิจัย ผลได้ตาม
วัตถุประสงค์ได้ ดังนี้
1. เพื่อศึกษาระดับความสุขของลูกจ้างชัว่ คราว สายปฏิบตั ิการ ท่าอากาศยานดอนเมือง บริ ษทั ท่าอากาศยานไทย
จากัด (มหาชน) พบว่า ความสุ ขของลูกจ้างชัว่ คราวสายปฏิบตั ิการท่าอากาศยานดอนเมือง บริ ษทั ท่าอากาศยานไทย
จ ากัด (มหาชน)โดยภาพรวมมี ค วามสุ ข ของ ลู ก จ้า งชั่ว คราวสายปฏิ บัติ ก ารท่ า อากาศยานดอนเมื อ ง บริ ษทั
ท่าอากาศยานไทย จากัด (มหาชน) ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ย 3.49 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.45 ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจยั ของรวมศิริ เมนะโพธิ (2560) ได้ศึกษาเรื่ อง เครื่ องมือวัดการทางานอย่างมีความสุ ขกรณี ศึกษา นักศึกษา
ภาคพิเศษ ระดับปริ ญญาโท สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ หารศาสตร์ จากการศึกษาพบว่า มิติที่ก่อให้เกิดความสุ ขใน
การทางาน ซึ่ งมีท้ งั หมดห้ามิติได้แก่ มิติดา้ นผูน้ า มิติดา้ นความสัมพันธ์กบั เพื่อนร่ วมงาน มิติดา้ นความรักในงาน
มิติดา้ นคุณภาพชีวติ ในการทางาน และมิติดา้ นค่านิยมขององค์กร เครื่ องมือดังกล่าวสามารถวัดระดับความคิดเห็น
ระดับความสุ ขในการทางาน และปั ญหาที่ เกิ ดขึ้นในแต่ละมิติ ผลที่ ได้จากการสร้ างแบบวัดการทางานอย่างมี
ความสุขพบว่า เครื่ องมือนั้นมีค่าความน่าเชื่อถือสูง กล่าวคือ ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการทางานอย่างมีความสุข
เครื่ องมือที่ใช้น้ ีมีความเชื่อมัน่ เท่ากับ 0.9577 (จากค่าของ Alpha) และจากระดับความสุขจากการทางานที่ได้รับใน
ปั จจุ บัน เครื่ องมื อที่ ใช้น้ ี มีค่าความเชื่ อมัน่ เท่ ากับ 0.9542 (จากค่าของ Alpha) ซึ่ งถื อว่ามี ค่าความเชื่ อมัน่ อยู่ใ น
ระดับสู งมากทั้งสองส่ วน นอกจากนี้ ในส่ วนของระดับความสุ ขของกลุ่มตัวอย่างพบว่า ภาพรวมของระดับ
ความสุขในการทางานปั จจุบนั ของกลุ่มตัวอย่าง จากค่าเฉลี่ยอยูท่ ี่ 3.487 กล่าวได้วา่ ในปั จจุบนั มีระดับความสุขใน
การทางานอยูใ่ นระดับมาก ทั้งนี้ เป็ นเพราะว่า พนักงานส่ วนใหญ่มีความภูมิใจที่ได้รับความไว้วางใจ และได้รับ
การมอบหมายให้ปฏิบตั ิงานที่สาคัญของหน่วยงาน และไม่มีความเครี ยดจากเรื่ องครอบครัว ทั้งนี้เพราะพนักงานมี
ครอบครัวที่เข้มแข็ง มีความอบอุ่น และรู ้สึกได้ถึงความมัน่ คงของครอบครัว
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2. เพื่อเปรี ยบเที ยบความสุ ขในการทางานของลูกจ้างชัว่ คราวสายปฏิ บตั ิ การท่ าอากาศยานดอนเมื อง
บริ ษทั ท่ าอากาศยานไทย จากัด (มหาชน) จาแนกตามปั จจัยส่ วนบุคคล พบว่า ลูกจ้างชั่วคราวสายปฏิ บตั ิการ
ท่าอากาศยานดอนเมือง บริ ษทั ท่าอากาศยานไทย จากัด (มหาชน) ที่มีสถานภาพสมรส ระดับการศึกษา รายได้ต่อ
เดื อ น และ อายุง านต่ า งกันมี ความสุ ขในการทางานในภาพรวมแตกต่า งกันอย่า งมี นัย ส าคัญทางสถิ ติที่ 0.05
ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของธนวรรณ ตั้งเจริ ญกิ จสกุล และ ณกมล จันทร์ สม (2560)ได้ศึกษาปั จจัยที่ส่งผลต่อ
ความสุ ขในการทางานของบุคลากรการประปานครหลวง สายงานบริ การ ผลการวิจยั พบว่า ปั จจัยส่ วนบุคคล
ได้แก่ สาขา อายุ และรายได้ มีความสัมพันธ์ กับ ความสุ ขในการทางานของบุคลากรการประปานครหลวงสาย
งานบริ การ โดยปั จจัย ส่ วนบุคคลที่แตกต่างกัน มีผลต่อความสุ ขในการทางานของบุคลากรการประปานครหลวง
สายงานบริ การแตกต่างกัน ปั จจัยด้านความพร้อมในการทางานและปั จจัยด้านการรับรู ้ สภาพแวดล้อมในการ
ทางานด้านสัมพันธภาพด้านสภาพแวดล้อม ด้านการพักระหว่างการทางาน และด้านผลตอบแทนและสวัสดิการ
มีผลต่อความสุขในการทางานของบุคลากรการประปานครหลวงสายงานบริ การ อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ
0.05
3. เพื่อศึกษาคุณลักษณะของงาน แรงจูงใจในการทางาน และผูน้ าและการบริ หาร ที่ส่งผลต่อความสุขใน
การทางานของลูกจ้างชัว่ คราวสายปฏิบตั ิการท่าอากาศยานดอนเมือง บริ ษทั ท่าอากาศยานไทย จากัด พบว่า ปั จจัย
ในการทางานด้านคุ ณลักษณะงานส่ งผลต่อความสุ ขในการท างานของลู กจ้างชั่วคราวสายปฏิ บัติการอย่า งมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ.05 สามารถทานายความสุ ขในการทางานของลูกจ้างชัว่ คราวสายปฏิบตั ิการได้ร้อยละ
24.20 ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของพิมสิ ริ โตกะคุณะ (2560) ได้ศึกษาเรื่ อง ความสุ ขในการทางานของพนักงาน
ขายปลีกในธุรกิจห้างสรรพสิ นค้าแห่ งหนึ่ง โดยใช้ทฤษฎีของ Diener ผลการวิจยั พบว่าความพึงพอใจในชีวิต คือ
การบรรลุเป้ าหมายในชีวิตในด้านต่างๆ ตามที่ตนเองตั้งเป้ าหมายไว้ เช่น ด้านการศึกษา ด้านการมีที่อยูอ่ าศัยของ
ตนเอง ความพึงพอใจในงาน คือความรักและศรัทธาในงาน

7.ข้ อเสนอแนะ
7.1 ข้ อเสนอแนะในการนาผลวิจยั ไปใช้
1. นาผลที่ได้จากการศึ กษาเกี่ ยวกับความสุ ขของลูกจ้างชัว่ คราวสายปฏิบตั ิการท่าอากาศยานดอน
เมือง บริ ษทั ท่าอากาศยานไทย จากัด (มหาชน) เพื่อนาผลการวิจยั ไปใช้ปรับปรุ งและพัฒนาแนวทางในการสร้าง
กลยุทธ์และปั จจัยที่เอื้อต่อการพัฒนาความสุขต่อไป
2. องค์กรควรมีการกาหนดนโยบายด้านคุณภาพชีวติ ในการทางานและพัฒนาองค์กรให้เป็ นองค์กร
แห่ งความสุ ข เป็ นนโยบายในการดาเนิ นงานขององค์กรด้วย เพื่อให้ตระหนักและให้ความสาคัญต่อคุณภาพชีวติ
ในการทางานไม่นอ้ ยไปกว่างานด้านอื่น ๆ
3. องค์กรควรใส่ ใจในเรื่ องความสุ ขในการทางานของลูกจ้างชัว่ คราวสายปฏิบตั ิการโดยการพัฒนา
องค์กรให้เป็ นองค์กรแห่งความสุขโดยอาจจะตั้งคณะทางานที่ทาหน้าที่ในการรับผิดชอบ ผลักดันโครงการให้เป็ น
รู ปธรรม สามารถทาให้องค์กร และคนในองค์กรได้ทางานร่ วมกันอย่างมี ความสุ ขเพื่อความสุ ขที่ ยงั่ ยืน และ
ประสิ ทธิผลที่ดีขององค์กรต่อไปในอนาคต
4. ผูบ้ ริ หารควรมีนโยบายการตอบแทนลูกจ้างชั่วคราวสายปฏิ บตั ิการที่ ดีดว้ ยรางวัลที่ เหมาะสม
ซึ่งควรให้ความสาคัญกับพฤติกรรมทางจริ ยธรรม เช่น ความมีน้ าใจการให้ความร่ วมมือในการทางาน ไม่พิจารณา
เพียงปริ มาณหรื อกาไรเพียงอย่างเดียว
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7.2 ข้ อเสนอแนะในการวิจยั ครั้งต่อไป
1. ในการทาวิจัยครั้ งต่อไปควรศึ กษาถึ งการพัฒนาความสุ ขของ ลูกจ้างชั่วคราวสายปฏิ บัติการ
ท่าอากาศยานดอนเมือง บริ ษทั ท่าอากาศยานไทย จากัด (มหาชน) หรื อศึกษาในเรื่ องที่ส่งผลต่อการทางานในด้าน
อื่น ๆ เช่น ผลกระทบจากการทางานเป็ นกะ การบริ หารแรงงานสัมพันธ์ในสถานประกอบการ ควรมีการศึกษา
ปั ญหาและความต้องการของพนักงานในเชิงลึกเพื่อให้รับทราบปั ญหาที่แท้จริ งและสามารถแก้ไขพัฒนาให้ได้ตรง
จุดมากยิง่ ขึ้น
2. ควรมีการศึกษาเปรี ยบองค์กรที่ตนเองทางานอยูก่ บั องค์กรที่มีแนวทาง/นโยบายในการทางานที่
ส่ งผลต่อความสุ ขมาใช้โดยที่คาดหวังว่าจะมีผลต่อคุณภาพชีวิตในการทางานของพนักงานหรื อองค์กร เพื่อจะได้
ทราบแนวทางปฏิบตั ิขององค์กรที่มีลกั ษณะเหมือนองค์กรของเรา
3. ควรศึ กษาปั ญหาและวิธีแก้ไขความสุ ขในการทางานขององค์กร โดยอาจจะมีการระดมสมอง/
สัมภาษณ์อย่างไม่เป็ นทางการกับพนักงานทุกระดับ เพื่อที่จะได้รับทราบปั ญหาที่เกิดขึ้น หาวิธีแก้ไขปั ญหาต่อไป
และนามาใช้พฒั นา/ปรับปรุ งองค์กรของตนให้พฒั นาต่อไป
4. ควรศึกษาปั จจัยที่มีผลต่อการเพิ่มขึ้นและลดลงของระดับความสุขในที่ทางานเพื่อนาข้อมูลไปใช้
เป็ นแนวทางในการวางแผนในการทางานต่างๆ เนื่ องจากความสุ ขในการทางานจะส่ งผลต่อประสิ ทธิ ผ ลของ
องค์กรและเพิ่มประสิ ทธิ ภาพในการปฏิบตั ิงานของหน่วยงาน ซึ่ งการวิจยั ที่ได้ สามารถนามาใช้ในการเป็ นข้อมูล
เพื่อปรับปรุ งองค์กร ให้เป็ นองค์กรแห่งความสุขมากยิง่ ขึ้น

8. กิตติกรรมประกาศ
วิทยานิพนธ์ เรื่ องปั จจัยในการทางานที่ส่งผลต่อความสุขของ ลูกจ้างชัว่ คราว สายปฏิบตั ิการ ท่าอากาศยาน
ดอนเมือง บริ ษทั ท่าอากาศยานไทย จากัด(มหาชน) สามารถสาเร็ จลุล่วงไปได้ดว้ ยดี ผูเ้ ขียนขอกราบขอบพระคุณ
รองศาสตราจารย์ วัลลภ รัฐฉัตรานนท์ อาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิ พนธ์หลัก เป็ นอย่างยิ่งที่ ได้กรุ ณาให้คาปรึ กษา
แนวทางในการจัดทาวิทยานิ พนธ์ฉบับนี้ ในทุกๆขั้นตอน ตั้งแต่การจัดทาโครงร่ างวิทยานิ พนธ์ การออกแบบ
แบบสอบถาม การใช้สถิติในการวิจยั และข้อแนะนาในการแก้ไขปรับปรุ งด้วยความเอาใจใส่ เป็ นอย่างดีตลอดมา
จนวิทยานิพนธ์ฉบับนี้มีความสมบูรณ์
ขอขอบพระคุ ณ รองศาสตราจารย์จุฑาทิ พ คล้ายทับทิ ม อาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิ พนธ์ร่วม ที่ ได้ให้
ความช่วยเหลือ แนะนาแนวทางการศึกษา ค้นคว้าวิธีการในการจัดทาวิทยานิพนธ์ และการแก้ไขปั ญหาอุปสรรค
ต่างๆ ผูเ้ ขียนมีความซาบซึ้ งใจเป็ นอย่างยิ่ง ขอขอบพระคุณ คณาจารย์ภาควิชารัฐศาสตร์ และรัฐประศาสนศาสตร์
คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่ ได้ประสิ ทธิ ประสาทวิชาความรู ้ต่างๆ และให้ความช่วยเหลือ
พร้อมทั้งให้คาแนะนาที่ดีแก่ผเู ้ ขียนตลอดมา ตลอดจนขอบคุณผูต้ อบแบบสอบถามที่ให้ความร่ วมมือและเสี ยสละ
เวลาในการตอบแบบสอบถามด้วยความเต็มใจเป็ นผลให้สามารถนาข้อมูลมาวิเคราะห์ได้อย่างสมบูรณ์
ขอบคุณมิตรภาพที่ดีจากเพื่อนๆ ในสาขารัฐประศาสนศาสตร์ รุ่ น 38 ที่คอยให้กาลังใจกันและกันเสมอ
มา และเหนือสิ่ งอื่นใดวิทยานิพนธ์เล่มนี้ จะไม่สามารถสาเร็ จลุล่วงไปได้ หากปราศจากความช่วยเหลือ คาแนะนา
ความห่วงใย และการให้กาลังใจที่ดีเยีย่ มจากบิดามารดา ที่คอยดูแลเอาใจใส่ และสนับสนุนมาโดยตลอด ผูเ้ ขียนจึง
ต้องขอกราบขอบพระคุณบิดา และ มารดา เป็ นอย่างยิง่
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การวิจยั เรื่ องนี้ มีวตั ถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาความเป็ นเลิศด้านการบริ การขององค์กร: กรณี ศึกษา บริ ษทั
พาร์ทเนอร์ชิพ เซอร์วสิ เซ็นเตอร์ แอนด์ แมนเนจเมนท์ จากัด และ 2) เพื่อเปรี ยบเทียบความเป็ นเลิศด้านการบริ การ
ขององค์กร: กรณี ศึกษา บริ ษทั พาร์ ทเนอร์ ชิพ เซอร์ วิส เซ็ นเตอร์ แอนด์ แมนเนจเมนท์ จากัด กลุ่มตัวอย่า ง
ประกอบไปด้วยลูกค้าที่ ใช้บริ การของ บริ ษทั พาร์ ทเนอร์ ชิ พ เซอร์ วิส เซ็ นเตอร์ แอนด์ แมนเนจเมนท์ จากัด
จานวน 297 คน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ
การทดสอบสมมติฐานการวิจยั ได้แก่ ค่า t-test และ F-test
ผลการวิจยั พบว่า 1) ความเป็ นเลิศด้านการบริ การของบริ ษทั พาร์ ทเนอร์ ชิพ เซอร์ วิส เซ็นเตอร์ แอนด์
แมนเนจเมนท์ จากัด โดยรวมอยู่ในระดับมาก 2) ผลการทดสอบสมมติ ฐานการเปรี ยบเที ยบความเป็ นเลิศใน
การบริ การของ บริ ษทั พาร์ทเนอร์ชิพ เซอร์วสิ เซ็นเตอร์ แอนด์ แมนเนจเมนท์ จากัด จาแนกตามปั จจัยส่วนบุคคล
ได้แ ก่ เพศ อายุ ระดับ การศึ ก ษา แตกต่ า งกัน อย่า งมี นัย ส าคัญทางสถิ ติ ที่ร ะดับ .05 ด้านการด าเนิ น งานแบบ
ผูเ้ ชี่ ยวชาญ ด้านการสร้างความไว้ใจให้ลูกค้า ด้านบริ การที่นาเสนอ ส่ วนระดับการศึ กษา ที่ แตกต่างกันอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ด้านการสร้างความไว้ใจให้ลูกค้า ด้านภาพลักษณ์องค์กร และส่ วนปั จจัยบุคคลที่
เกี่ยวกับ สถานภาพ ตาแหน่ง และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ไม่แตกต่างกัน
คาสาคัญ: ความเป็ นเลิศ, การบริ การ
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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. ความสาคัญและทีม่ าของปัญหาวิจัย
องค์การในปั จจุบนั ต้องเผชิญกับแรงผลักดันจากสภาพแวดล้อมหลายด้าน จึงเป็ นสิ่ งยากที่องค์การจะ
หลี กเลี่ ยงผลกระทบจากการเปลี่ ยนแปลงเหล่านี้ หลายองค์การเข้าสู่ ภาวะการณ์ ถดถอย เนื่ องจากไม่สามารถ
ปรับตัวให้ตอบสนองกับสภาพแวดล้อมได้ซ่ ึ งองค์การด้านการศึกษาโดยเฉพาะอย่างยิง่ สถาบันอุดมศึกษา กาลัง
เผชิ ญ กับ ความต้อ งการของสัง คมที่ เปลี่ ย นไปทั้งในระดับสถาบัน และสัง คมทั่ว ไป (พฤทธิ์ เทศจี บ , 2552)
แนวความคิ ด องค์ก รสู่ ค วามเป็ นเลิ ศ (High Performing Organization (HPO)) ได้รั บ การนิ ย ามจาก Bersin &
Associates 2009 โดย M. Kaliprasad (2006) ว่า HPO คือองค์การที่ สามารถดาเนิ นการให้ได้ผลทางธุ รกิ จตามที่
วางแผนไว้ และมีความสามารถเป็ นเลิศในการแข่งขันเชิงธุรกิจ ไม่วา่ ภาวะธุรกิจจะตกอยูใ่ นสถานการณ์ใดก็ตาม
แนวความคิดดังกล่าวเป็ นประเด็นสาคัญในการนาพาองค์กรผ่านภาวะสังคมโลกที่มีความพลวัฒน์อยูต่ ลอดเวลา
เพื่อรองรับต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก บริ ษทั พาร์ทเนอร์ ชิพ เซอร์วสิ เซ็นเตอร์ แอนด์ แมนเนจเมนท์
จากัด หรื อ มีชื่อย่อเรี ยกสั้น ๆ ว่า “PCM” ได้จดทะเบียนจัดตั้งขึ้น เป็ นบริ ษทั จากัด เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2557
เป็ นสถาบันที่ให้บริ การด้านการจัดฝึ กอบรมและสัมมนา ที่ผ่านมา PCM พบปั ญหาด้านการให้บริ การกับลูกค้าที่
หลากหลายตามแต่ละสไตล์ของลูกค้าที่แตกต่างกัน อาทิ เช่นลูกค้าบางกลุ่มใช้ Application ไม่เป็ นไม่มีสบการณ์
การด้านการใช้โซเชี ยลมาก่อน กับลูกค้าบางกลุ่มที่ ใช้เทคโนโลยีที่ทนั สมัยจนเกิ นไปก็ทาให้ระบบการบริ การ
ไม่สามารถรองรับกับระบบของลูกค้าได้ทนั การประชาสัมพันธ์ที่ไม่ทวั่ ถึงทาให้ลูกค้าเข้าถึงยากและช่องทางที่ให้
ลูกค้าติดต่อก็มีนอ้ ย ช่วงเวลาที่ให้บริ การไม่ตรงกับความต้องการของลูกค้าที่เข้ามาใช้บริ การก็เป็ นอีกหนึ่งสาเหตุที่
ทาให้ลูกค้าปฎิเสธที่จะรอคอย เช่น ลูกค้าติดต่อเข้ามาทางเฟสบุ๊คในช่วงเวลา 06:00-07:00น.หรื อเวลา 18:00-21:00
น.ไม่มีเจ้าหน้าที่ดูแลเพราะอยูน่ อกเวลาทาการ ทาให้เสี ยโอกาสจากลูกค้าไปได้ ระบบการชาระการเงินไม่รองรับ
กับช่องทางที่หลากหลาย เช่น การรับชาระด้วยบัตรเครดิต การชาระด้วย QR CODE การชาระด้วยระบบพร้อม
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เพลย์ จากพฤติกรรมการเปลี่ยนแปลงของลูกค้าที่ปรับเปลี่ยนไปตามกระแส เทรนด์นิยม และเทคโนโลยีใหม่ๆ
ที่เข้ามาแทนที่การให้บริ การด้วยคน ล้วนเป็ นสิ่ งที่จาเป็ นทั้งสิ้นที่ตอ้ งศึกษาและค้นคว้า
ด้วยเหตุน้ ี บริ ษทั พาร์ ทเนอร์ ชิพ เซอร์ วิส เซ็นเตอร์ แอนด์ แมนเนจเมนท์ จากัด (PCM) จึ งมีที่มาของ
วิสยั ทัศน์ที่วา่ “บริ การทุกเวลา สื่ อสารทันใจ รวดเร็ ว ฉับไว ซื่อสัตย์จริ งใจ ใส่ใจลูกค้า” และมีพนั ธกิจทีวา่ “ เราจะ
มุ่งมัน่ ให้บริ การที่เป็ นเลิศ ประทับใจทุกครั้ง ใส่ ใจทุกคน โปร่ งใสเสมอ” เพราะการบริ การเป็ นหัวใจสาคัญของ
ธุรกิจที่จะสามารถขับเคลื่อนองค์กรให้อยูร่ อดสร้างความมัน่ คงและยัง่ ยืนให้กบั องค์กรตลอดไป
ดังนั้น ผูว้ ิจยั จึ งมีความสนใจอย่างยิ่งที่ อยากจะศึ กษาปั ญหาของการให้บริ การแก่ลูกค้าที่ มาใช้บริ การ
เพื่อใช้เป็ นแนวทางในการปรั บปรุ ง แก้ไข และพัฒนา จนสามารถที่ จะนามาใช้เป็ นตัวกาหนด แผน กลยุทธ
เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าที่มาใช้บริ การได้อย่างประทับใจ ยกระดับสู่ มาตรฐานสากล และพัฒนา
สู่ ความเป็ นเลิศ เสนอเป็ นรู ปแบบรายงานให้กบั ทางผูบ้ ริ หารได้นาไปใช้เพื่อวางแผนและกาหนดเป็ นนโยบาย
ต่อไป

2. วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
ในการวิจยั ครั้งนี้ผวู ้ จิ ยั ได้ต้ งั วัตถุประสงค์ไว้ ดังนี้
1. เพื่ อ ศึ กษาความเป็ นเลิ ศด้านการบริ การขององค์กร: กรณี ศึ กษา บริ ษ ัท พาร์ ท เนอร์ ชิพ เซอร์ วิส
เซ็นเตอร์ แอนด์ แมนเนจเมนท์ จากัด
2. เพื่อเปรี ยบเทียบความเป็ นเลิศด้านการบริ การขององค์กร: กรณี ศึกษา บริ ษทั พาร์ ทเนอร์ ชิพ เซอร์ วิส
เซ็นเตอร์ แอนด์ แมนเนจเมนท์ จากัด

3. เอกสารและงานวิจัยทีเ่ กี่ยวข้ อง
3.1 แนวคิด ทฤษฎี
แนวคิดหรื อทฤษฎี และงานวิจยั ที่ สาคัญด้านการพัฒนาองค์กรสู่ ความเป็ นเลิศของ โธมัส เจ ปี เตอร์ ส
(Thomas J. Peters) และโรเบิร์ต เอช วอเตอร์ แมน จูเนี ยร์ (Robert H.Waterman,Jr.) :1977 แนวคิดหรื อทฤษฎีดา้ น
คุณภาพการบริ การของ พาราสุ รามาน, ไซเธมอล และแบร์ รี่ (Parasuraman, Zeithaml, & Berry, 1988 อ้างใน ภวัต
วรรณพิณ, 2554) และศิริวรรณ เสรี รัตน์, (2541: 340-342)
3.2 งานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้ อง
อินท์ธารี ธี ระธเนศพงษ์ (2562) ได้ศึกษาในเรื่ องปั จจุบนั ที่ส่งผลต่อความเป็ นเลิศของตลาดสี่ มุมเมือง
โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาปั จจัยที่ส่งผลต่อความเป็ นเลิศของตลาดสี่ มุมเมือง ผลการทดสอบสมมติฐานงานวิจยั
ซึ่ งพบว่า ปั จจัยที่มีอิทธิ พลหรื อส่ งผลต่อความเลิศของตลาดสี่ มุมเมือง มีจานวน 6 ด้าน ได้แก่ ด้านการนาองค์กร
(Leadership) ด้านกลยุท ธ์ (Strategy) ด้านลู กค้า (Costumers) ด้านบุ ค ลากร (Workforce) ด้านการปฏิ บัติการ
(Operations) และ ด้านผลลัพธ์ (Results) โดยรวมอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 อยูใ่ นระดับมาก
เสรี วรพงษ์ (2558) ได้ศึกษาในเรื่ องการพัฒนาแนวทางบริ การสู่ ความเป็ นเลิ ศ ขององค์กรปกครอง
ส่ วนท้องถิ่ น ในจังหวัดนครปฐม พบว่า พบว่าการพัฒนาแนวทางสู่ การบริ การ ที่ เป็ นเลิ ศ ผูว้ ิจัยได้ขอ้ มูลจาก
การสัมภาษณ์และแบบสอบถาม จะพบว่า ข้อมูลที่ได้น้ นั สามารถสรุ ปได้วา่ การที่ทาให้ไปสู่ การบริ การที่เป็ นเลิศ
จะมีองค์ประกอบหลักอยู่สาม ประการ ได้แก่ 1) บุคลากร ซึ่ งจะต้องมีการพัฒนาด้านจิตสานึ ก ความรู ้ ทัศนคติ
ทัก ษะ การมี ส่ ว นร่ ว ม และความสามารถในการประเมิ น ผลตนเอง ด้า นการบริ ก ารอย่า ง มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
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2) สภาพแวดล้อม และ 3) การะบวนการทางานหรื อขั้นตอนการ ปฏิบตั ิงาน ซึ่ งจะมีประเด็นแยกย่อยออกแต่ละ
ประเด็น ประเด็นสุ ดท้าย จะพบว่าอุปสรรคและข้อเสนอแนะ นั้น จะเป็ นไปในส่ วนของ การจัดการในด้าน
การบริ หารภายในองค์กร ซึ่งจะได้รับความร่ วมมือจากหน่วยงานต่าง ๆ หรื อการนานโยบายไปสู่การปฏิบตั ิอย่างมี
ประสิ ทธิ ภาพ และประชาชนต้องการให้หน่วยงานที่บริ การประชาชนปฏิบตั ิงานอย่างมีใจบริ การ กับประชาชน
ทุกคน
สรุ ปได้วา่ องค์กรแห่งความเป็ นเลิศจึงเป็ นองค์กรที่ประสบความสาเร็ จอย่างต่อเนื่อง มีผลงานโดดเด่น
เป็ นที่ยอมรับในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน สร้างผลตอบแทนทางธุรกิจ และผลตอบแทนต่อผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ย
อย่างยัง่ ยืน และมีความสามารถเด่นชัดในการสร้างมาตรฐานการทางานเป็ นเลิศ สามารถดึงดูดทรัพยากรมนุษย์ที่ดี
ให้เข้ามาทางานให้กบั องค์กร หรื อบริ ษทั มีวิสัยทัศน์มีการเปรี ยบเที ยบผลการดาเนิ นงานกับคู่แข่ง ที่ มีลกั ษณะ
ธุรกิจคล้ายคลึงกันมีวฒั นธรรมองค์กรที่ดี มีจริ ยธรรมทางธุรกิจอีกด้วยเพื่อที่จะสามารถบรรลุเป้ าหมายขององค์กร
หรื อของบริ ษทั ได้อย่างยัง่ ยืน ซึ่ งเป็ นการจัดการอย่างบูรณาการ ทาให้เกิดการเพิ่มคุณค่าให้กบั ลูกค้าอย่างต่อเนื่อง
นาไปสู่ ความสาเร็ จทางธุ รกิ จ การปรับปรุ งประสิ ทธิ ผลและความสามารถขององค์กรส่ งมอบสิ่ งที่ดีข้ ึนอยูเ่ สมอ
ให้แก่ลูกค้าและผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยรวมถึงมีความเป็ นเลิศในด้านคุณภาพด้านราคาด้านการให้บริ การหลังการขาย
และการแก้ปัญหาให้กบั ลูกค้าได้อย่างทันเวลาด้วย
3.3 กรอบแนวคิดในการวิจยั
การวิจัยในครั้งนี้ กระทาโดยอาศัย แนวคิ ดหรื อทฤษฎี และงานวิจยั ที่ สาคัญด้านการพัฒนาองค์กรสู่
ความเป็ นเลิ ศ ของ โธมัส เจ ปี เตอร์ ส (Thomas J. Peters) และโรเบิ ร์ ต เอช วอเตอร์ แ มน จู เ นี ย ร์ (Robert
H.Waterman,Jr.) :1977 แนวคิ ด หรื อ ทฤษฎี ด้านคุ ณภาพการบริ การของ พาราสุ ร ามาน, ไซเธมอล และแบร์ รี่
(Parasuraman, Zeithaml, & Berry, 1988 อ้างใน ภวัต วรรณพิณ , 2554) และ ศิ ริวรรณ เสรี รัตน์ , 2541: 340-342
ตามกรอบแนวคิดในตามภาพประกอบนี้
ตัวแปรตาม

ตัวแปรต้น

ความเป็ นเลิศด้ านการบริการขององค์ กร
ปัจจัยส่ วนบุคคล

(The excellent services of organizations)









- เพศ
- อายุ
- สถานภาพ
- ระดับการศึกษา
- ระดับตาแหน่ง
- รายได้เฉลี่ยต่อเดือน

การสร้างความสัมพันธ์กบั ลูกค้า
การดาเนินงานแบบผูเ้ ชี่ยวชาญ
การสร้างความไว้ใจให้ลูกค้า
บริ การที่นาเสนอ
การส่งมอบบริ การ
ภาพลักษณ์องค์กร
นวัตกรรมการบริ การ

แผนภาพประกอบ กรอบแนวคิดในการวิจยั Thomas J. Peters และ Robert H. Water, Jr
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3.4 สมมติฐานการวิจยั
ปั จจัยส่ วนบุคคลที่แตกต่างกันมีความความเป็ นเลิศด้านการบริ การขององค์กร: กรณี ศึกษา บริ ษทั พาร์ ท
เนอร์ชิพ เซอร์วสิ เซ็นเตอร์ แอนด์ แมนเนจเมนท์ จากัด แตกต่างกัน

4. วิธีดาเนินการวิจัย
4.1 แบบแผนการวิจยั การวิจยั ครั้งนี้เป็ นการวิจยั เชิงปริ มาณ
4.2 ประชากรและตัวอย่ าง
ประชากรที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้คือ ลูกค้าของ บริ ษทั พาร์ทเนอร์ชิพ เซอร์วสิ เซ็นเตอร์ แอนด์ แมนเนจเมนท์
จากัด จานวน 1,114 คน (ที่มา: รายงานข้อมูลการให้บริ การลูกค้าของ บริ ษทั พาร์ ทเนอร์ ชิพ เซอร์ วิส เซ็นเตอร์
แอนด์ แมนเนจเมนท์ จากัด) โดยใช้การคานวณหาขนาดกลุ่มตัวอย่างตามตารางสาเร็ จรู ปของ ทาโร ยามาเน่ (Taro
Yamane.1970) โดยมีความคาดเคลื่อนที่ ระดับความเชื่ อมัน่ 95% ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้ น 297 ราย หลังจาก
การกาหนดกลุ่มตัวอย่างแล้ว เพื่อให้ได้กลุ่มตัวอย่างกระจายครอบคลุมทัว่ ประชากร ผูว้ จิ ยั จึงสุ่มตัวอย่าง
การสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple Random Sampling)
4.3 เครื่ องมือวิจยั
การสร้างและการหาคุณภาพของเครื่ องมือ ผูว้ จิ ยั ได้ดาเนินการดังนี้
1. ศึกษารู ปแบบและวิธีการสร้างเครื่ องมือ และกาหนดวัตถุประสงค์ของแบบสอบถาม
2. สร้างเครื่ องมือในการรวบรวมข้อมูล เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ เป็ นแบบสอบถามความเป็ น
เลิศด้านการบริ การของบริ ษทั พาร์ ทเนอร์ ชิพ เซอร์ วิส เซ็นเตอร์ แอนด์ แมนเนจเมนท์ จากัด โดยแบบสอบถามมี
3 ตอนดังนี้
ตอนที่ 1 แบบสอบถามข้อมูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม ประกอบด้วยคาถามเกี่ยวกับ เพศ
อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา ระดับตาแหน่ง และรายได้เฉลี่ย แบบสอบถามเป็ นแบบตรวจสอบรายการ (Check
list) จานวน 5 ข้อ
ตอนที่ 2 ความเป็ นเลิศด้านการบริ การของบริ ษทั พาร์ ทเนอร์ ชิพ เซอร์ วิส เซ็นเตอร์ แอนด์
แมนเนจเมนท์ จากัด มีลกั ษณะเป็ นแบบมาตรส่ วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ โดยเรี ยงลาดับจากระดับ
ความเป็ นเลิศมากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย ถึงน้อยที่สุด
ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะทัว่ ไป
3. หาคุณภาพของเครื่ องมือเพื่อตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิ งเนื้ อหา (Content Validity) โดยใช้ค่า
ดัชนี ความสอดคล้อง (Index of Item Objective Congruence: IOC) จากผูเ้ ชี่ ยวชาญ จานวน 3 คน ได้แก่ ผูช้ ่ วย
ศาสตราจารย์ ดร.พงษ์ศกั ดิ์ เพชรสถิต ดร.วิยะดา วรานนท์วณิ ช และ นายอรุ ณเดช มารัตน์ นาเครื่ องมือที่สร้าง
ขึ้นไปให้ผูเ้ ชี่ ยวชาญตรวจสอบ โดยใช้ดชั นี ความสอดคล้อง (Index of Item Objective Congruence: IOC) ได้ค่า
ดัชนีความสอดคล้องเท่ากับ 1
4. ทดลองใช้เครื่ องมือ (Try out) กับกลุ่มลูกค้าของ บริ ษทั เซฟศิริ จากัด จานวน 30 ชุดแล้ววิเคราะห์
หาค่าความเชื่ อมัน่ โดยวิธีหาค่าสัมประสิ ทธิ์ แอลฟา (α - Coefficient) ของ Cronbach ได้ค่าความเชื่ อมัน่ เท่ากับ
0.98
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4.4 การเก็บรวบรวมข้ อมูล
ผูว้ จิ ยั ได้ดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลสาหรับงานวิจยั ในครั้งนี้ โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. แหล่ ง ข้อ มู ล ทุ ติ ย ภู มิ (Secondary Data) ได้จ ากการศึ ก ษาค้น คว้า จากข้อ มู ล ที่ มี ผู ้วิ จัย ได้ท า
การรวบรวมจากตารา บทความ สารนิ พนธ์ วิทยานิ พนธ์ และรายงานวิจยั ที่ เกี่ ยวข้องกับเรื่ องความเป็ นเลิ ศใน
การบริ การ
2. แหล่งข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) โดยใช้แบบสอบถามเพื่อเก็บข้อมูลกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด
จานวน 297 คน โดยมีข้ นั ตอนในการดาเนินการดังนี้
2.1 ผูว้ จิ ยั เตรี ยมแบบสอบถามจานวน 297 ชุด
2.2 ผูว้ จิ ยั นาแบบสอบถามไปเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างด้วยตนเอง
2.3 น าแบบสอบถามฉบับ ที่ ไ ด้ค าตอบอัน ครบถ้ว นสมบู ร ณ์ ม าท าการลงรหัส เพื่ อ น าไป
ประมวลผลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์สาเร็ จรู ปเพื่อวิเคราะห์และแปลผลข้อมูลทางสถิติ
4.5 การวิเคราะห์ ข้อมูล
นาข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามและบันทึกเป็ นรหัสเรี ยบร้อยแล้วมาประมวลผลข้อมูลด้วยโปรแกรม
SPSS for Windows โดยใช้สถิติเชิงพรรณา ซึ่ งได้แก่ การหาค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย (x̅) และส่ วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) ส่ ว นการทดสอบสมมติ ฐ านได้ใ ช้ส ถิ ติ Independent Sample t-test และ One-Way ANOVA
ทดสอบรายคู่ดว้ ย Scheffe’ method

5. ผลการวิจัย
ผลการศึกษาพบว่า ประชากรกลุ่มตัวอย่างเป็ นเพศชาย จานวน 201 คน คิดเป็ นร้อยละ 67.7 ส่ วนใหญ่
มี อ ายุ 31-40 ปี จ านวน 122 คน คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 41.1 สถานภาพโสด จ านวน 118 คน คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 39.7 ปี
การศึกษาระดับปริ ญญาตรี จานวน 178 คน คิดเป็ นร้อยละ 59.9 ระดับตาแหน่งพนักงาน จานวน 221 คน คิดเป็ น
ร้อยละ 74.4 และมีรายได้เฉลี่ย ระหว่าง 20,001-30,000 บาท จานวน 144 คน คิดเป็ นร้อยละ 48.5
กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นความเป็ นเลิศด้านการบริ การในภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ
4.04 เมื่อจาแนกรายด้าน พบว่า ด้านการสร้างความสัมพันธ์กบั ลูกค้ามีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.98 ด้านการดาเนินงานแบบ
ผูเ้ ชี่ยวชาญ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.10 ด้านการสร้างความไว้ใจให้ลูกค้า มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.13 ด้านบริ การที่นาเสนอ
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.95 ด้านการส่ งมอบบริ การ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.05 ด้านภาพลักษณ์องค์กร ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.04 และ
ด้านนวัตกรรมการบริ การ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.04
ผลการทดสอบสมมติฐานเปรี ยบเทียบระดับความคิดเห็นความเป็ นเลิศในการบริ การของบริ ษทั พาร์ ท
เนอร์ ชิพ เซอร์ วิส เซ็ นเตอร์ แอนด์ แมนเนจเมนท์ จากัด จาแนกตามปั จจัยส่ วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ระดับ
การศึกษา แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ 0.05 ในด้านการดาเนิ นงานแบบผูเ้ ชี่ยวชาญ ด้านการสร้างความ
ไว้ใจให้ลูกค้า ด้านภาพลักษณ์องค์กร การส่งมอบบริ การ มีความเป็ นเลิศในการบริ การแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญ
ทางสถิติที่ 0.01 ในด้านการสร้างความไว้ใจให้ลูกค้า และด้านภาพลักษณ์องค์กร ส่ วนปั จจัยส่ วนบุคคลเกี่ ยวกับ
สถานภาพ ตาแหน่ง รายได้ต่อเดือน ไม่แตกต่างกัน
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6. อภิปรายผล
1. พบว่าความเป็ นเลิศในการบริ การของบริ ษทั พาร์ทเนอร์ชิพ เซอร์วสิ เซ็นเตอร์ แอนด์ แมนเนจเมนท์
จ ากัด โดยภาพรวมอยู่ ใ นระดับ มาก ซึ่ งสอดคล้อ งกับ ผลการศึ ก ษาของอิ น ท์ ธ ารี ธี ร ะธเนศพงษ์ (2562)
ได้ทาการศึกษาเรื่ อง ปั จจุบนั ที่ส่งผลต่อความเป็ นเลิศของตลาดสี่ มุมเมือง พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความเห็นต่อปั จจัย
สภาพการทางานในระดับมาก ทั้งนี้ จะเห็นได้วา่ ปั จจัยในความเป็ นเลิศในการบริ การของบริ ษทั พาร์ ทเนอร์ ชิพ
เซอร์ วิส เซ็นเตอร์ แอนด์ แมนเนจเมนท์ จากัด เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า ด้านการสร้างความไว้ใจให้ลูกค้า
อยูใ่ นระดับมาก ด้วยบุคลากรที่ให้ความใส่ ใจดูแลลูกค้าด้วยความนอบน้อม สุ ภาพ อ่อนโยน การให้บริ การลูกค้า
ด้วยความกระชับ ชัดเจน ถูกต้อง สมบูรณ์ เหมาะสมและรวดเร็ ว ลูกค้ารับรู ้ขอ้ มูล ข่าวสาร อย่างต่อเนื่ อง และมี
การติดตามดูแลลูกค้าหลังการขายในช่องทางต่างๆ อย่างต่อเนื่ องในการให้บริ การ สอดคล้องกับการศึกษาของ
โธมัส เจ ปี เตอร์ส (Thomas J. Peters) และโรเบิร์ต เอช วอเตอร์แมน จูเนียร์(Robert H.Waterman,Jr.) ในการค้นหา
ความเป็ นเลิ ศ ในช่ วงต้นปี 1977 พบว่า ปั จจัยที่ มีผลต่อความสาเร็ จในการด าเนิ นงานนอกจากกลยุท ธ์ แ ละ
โครงสร้าง ยังมีปัจจัยอื่นที่ เกี่ ยวข้องสัมพันธ์เชื่ อมโยงกันทั้งหมด 7 ด้าน ได้แก่ ด้านการสร้างความสัมพันธ์กับ
ลูกค้า ด้านการดาเนิ นงานแบบผูเ้ ชี่ ยวชาญ ด้านการสร้างความไว้ใจให้ลูกค้า ด้านบริ การที่ นาเสนอ ด้านการส่ ง
มอบบริ การ ด้านภาพลักษณ์ที่ดี และด้านนวัตกรรมการบริ การ ซึ่ งสอดคล้องกับการศึกษาของ ฉัตรชัย กองกุล
(2559) ได้ศึกษาวัฒนธรรมองค์การบริ การซึ่ งส่ งผลการศึกษาก็ยงั พบว่าวัฒนธรรมการบริ หารจัดการของ บริ ษทั
การบินไทย จากัด(มหาชน)สู่การเป็ นองค์การที่มีผลการปฏิบตั ิงานเป็ นเลิศด้านการบริ การ
2. ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ความเป็ นเลิศด้านการบริ การของบริ ษทั พาร์ ทเนอร์ ชิพ เซอร์ วิส
เซ็นเตอร์ แอนด์ แมนเนจเมนท์ จากัด จาแนกตามปั จจัยส่วนบุคคล
ผลการเปรี ย บเที ย บจาแนกตามเพศ พบว่า ความเป็ นเลิ ศ ด้านการบริ ก ารที่ แ ตกต่า งกัน เนื่ อ งจาก
การให้บริ การลูกค้าทั้งเพศชายและหญิงที่ให้บริ การ เป็ นไปในรู ปแบบเดียวกัน มีผลต่อความพึงพอใจที่แตกต่าง
กัน สอดคล้องกับผลการศึกษาของ เบญจนารถ อมรประสิ ทธิ์ จิติมา วรรณศรี วิทยา จันทร์ศิลา และ สาราญ มีแจ้ง
(2558) พบว่า ความเป็ นเลิศในการบริ การ จาแนกตามตัวแปรของเพศแตกต่างกัน
ผลการเปรี ย บเที ย บจ าแนกตามอายุ พบว่า ความเป็ นเลิ ศ ด้า นการบริ ก ารแตกต่ า งกัน เนื่ อ งจาก
การให้บริ การลูกค้าที่มีอายุแตกต่างกันในรู ปแบบเดียวกัน มีผลต่อความพึงพอใจที่แตกต่างกัน สอดคล้องกับผล
การศึ กษาของ ไกรฤทธิ์ บุณยเกี ยรติ (2558) ได้ศึกษากลยุทธ์การตลาดมุ่งสู่ ความเป็ นเลิศและสุ ดยอดนักบริ หาร
การจัดการ พบว่า ความเป็ นเลิศด้านการบริ การจาแนกตามอายุมีความแตกต่างกัน
ผลการเปรี ยบเทียบจาแนกตามสถานภาพ พบว่า โดยรวมความเป็ นเลิศด้านการบริ การไม่แตกต่างกัน
สอดคล้องกับ เปิ้ ล เอี้ยวสุ วรรณ; และ สุ พตั รา จุณณะปิ ยะ ( 2558 ) ได้ ศึกษาการพัฒนาตลาดขวัญใจแม่คา้ สู่ ตลาด
สดน่าซื้ อ: ศึกษาความคิดเห็นของผูซ้ ้ื อและผูข้ ายสิ นค้าในตลาดขวัญใจแม่คา้ พบว่า ความเป็ นเลิศด้านการบริ การ
จาแนกตามสถานภาพมีความไม่แตกต่างกัน
ผลการเปรี ยบเทียบจาแนกตามระดับการศึกษา พบว่า ความเป็ นเลิศด้านการบริ การมีความแตกต่างกัน
ในด้านการสร้ างความไว้ใจให้ลูกค้า การส่ งมอบบริ การ และภาพลักษณ์ องค์กร ที่ มีผลต่อ ความเป็ นเลิศด้าน
การบริ การ สอดคล้องกับ ธนาวัช ลิ้มอุดรพันธุ์ (2558) ที่ ศึกษาคุ ณภาพในการให้บริ การของตลาดนัดธนบุรี
(สนามหลวง 2) พบว่ า ความเป็ นเลิ ศ ด้า นการบริ ก ารจ าแนกตามระดับ การศึ ก ษามี ค วามแตกต่ า งกัน ผล
การเปรี ยบเทียบจาแนกตามระดับตาแหน่ง พบว่า ความเป็ นเลิศด้านการบริ การไม่แตกต่างกัน
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ผลการเปรี ยบเทียบจาแนกตามรายได้เฉลี่ย พบว่า ความเป็ นเลิศด้านการบริ การไม่แตกต่างกัน ทั้งนี้
เนื่ องจากลูกค้าที่ ใช้บริ ก ารได้รับ การบริ การในมาตรฐานเดี ย วกัน จึ งทาให้เกิ ดความเป็ นเลิ ศ ด้านการบริ ก าร
ไม่ต่างกัน สอดคล้องกับผลการศึกษาของบุญทิพย์ ลิขิตพงษ์วทิ ย์ และประเสริ ฐ อินทร์รักษ์ (2560) ได้ทาการศึกษา
ปั จจัยความเป็ นเลิศด้านการบริ หารวิทยาลัยพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุ ข พบว่า รายได้เฉลี่ยต่อเดือนของ
ลูกค้าส่งผลต่อความเป็ นเลิศด้านการบริ การไม่แตกต่างกัน

7. ข้ อเสนอแนะ
7.1 ข้ อเสนอแนะทีไ่ ด้ จากการศึกษาวิจยั ครั้งนี้
1. การให้บริ การลูกค้าควรมีรูปแบบที่หลากหลายทั้ง OFFLINE และ ONLINE และทุกช่องทางของ
Digital PlatForm ใหม่ๆเป็ นที่นิยมเข้าถึงง่ายสนองตอบต่อพฤติกรรมของลูกค้าได้เป็ นอย่างดี
2. ด้านการบริ การลูกค้า ควรจัดระดับกลุ่มลูกค้าให้เหมาะสมกับผูใ้ ช้บริ การในแต่ละประเภทเพื่อ
ความเข้าถึงและสะดวกรวดเร็ ว เหมาะสม ตรงความต้องการของลูกค้ามากที่สุด
3. ควรทา CSR เพื่อสร้างการรับรู ้ การมีส่วนร่ วมในกิจกรรมกับลูกค้า และสังคม อย่างต่อเนื่อง เพื่อ
สร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อองค์กรมากยิง่ ขึ้น
4. ควรนานวัตกรรมใหม่ๆมารองรับการให้บริ การกลุ่มลูกค้าที่ High Technology
7.2 ข้ อเสนอแนะเพื่อการทาวิจยั ครั้งต่ อไป
1. ควรมีการวิจยั เชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เพื่อให้ได้ผลการวิจยั ที่ลึกขึ้น
2. เครื่ อ งมื อ ในการวิจัย ในเชิ งคุ ณภาพที่ ควรจะมี (การสัม ภาษณ์ เ ชิ งลึ กแบบมี โ ครงสร้ าง และ
การสนทนากลุ่ม (ตามตัวแปรที่ศึกษาทุกตัว)
3. ควรมีการใช้สถิติเพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร เช่น Chi-square หรื อ correlation
4. ควรมี ก ารศึ ก ษาปั จ จัย ด้า นอื่ น ๆที่ มี ค วามสั ม พัน ธ์ ต่ อ ความเป็ นเลิ ศ ด้า นการบริ ก าร เพื่ อ น า
ผลการศึ กษาที่ ได้ไปใช้เป็ นแนวทางในการกาหนดกลยุทธ์และวางแผนการตลาด การสร้างความ สัมพันธ์ของ
กลุ่มลูกค้าต่อไป

8. กิตติกรรมประกาศ
สารนิ พนธ์ฉบับนี้ สาเร็ จลุล่วงลงได้ ด้วยความกรุ ณาจาก ผูช้ ่ วยศาสตราจารย์ ดร.สานิ ต ศิ ริวิศิษฐ์กุล
อาจารย์ที่ปรึ กษาสารนิ พนธ์ที่กรุ ณาให้คาแนะนา ให้ขอ้ คิดในการดาเนิ นการวิจยั ตลอดจนแก้ไขปรับปรุ งจน
สารนิ พนธ์ฉบับนี้ มีความสมบูรณ์ ผูว้ ิจยั รู ้สึกซาบซึ้ งและขอขอบพระคุณอย่างสู ง มา ณ โอกาสนี้ ขอขอบพระคุณ
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.สุดาภรณ์ อรุ ณดี ผูอ้ านวยการหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ผูช้ ่วยศาสตราจารย์
ดร.อนันต์ ธรรมชาลัย คณบดี คณะรั ฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยนอร์ ทกรุ งเทพ ที่ ได้กรุ ณาให้คาปรึ กษา ช่ วยเหลือ
แนะน า และปรั บ ปรุ ง ข้อ บกพร่ อ งต่ า ง ๆ จนสารนิ พ นธ์ ฉ บับ นี้ มี ค วามสมบู ร ณ์ ยิ่ ง ขึ้ น ขอขอบขอบพระคุ ณ
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.พงษ์ศกั ดิ์ เพชรสถิตย์, ดร.วิยะดา วรานนท์วนิช และ นายอรุ ณเดช มารัตน์ ที่กรุ ณาเสี ยสละ
เวลาเป็ นผูเ้ ชี่ ยวชาญในการตรวจสอบแบบสอบถามเพื่อใช้ในการวิจยั โดยให้ขอ้ เสนอแนะในการปรับปรุ งให้
สารนิพนธ์มีความสมบูรณ์ยงิ่ ขึ้นขอขอบพระคุณ
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บทคัดย่อ
การวิจัย ครั้ งนี้ มี ว ตั ถุ ป ระสงค์เพื่ อ 1) ศึ ก ษาเปรี ย บเที ย บความคิ ดเห็ น ของผูต้ ้องขัง ต่ อ การฝึ กอบรม
หลักสูตรอาสาสมัครสาธารณสุขเรื อนจา (อสรจ.) ทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์ จาแนกตามปั จจัยส่วนบุคคล
และ 2) ศึ ก ษาความสัม พัน ธ์ ร ะหว่า งความคิ ดเห็ น และความคาดหวัง จากการฝึ กอบรมหลัก สู ต รอาสาสมัคร
สาธารณสุ ข เรื อนจ า (อสรจ.) ทั ณ ฑสถานโรงพยาบาลราชทั ณ ฑ์ โดยใช้ ร ะเบี ย บวิ จั ย แบบผสมผสาน
ใช้แ บบสอบถามและการสั ม ภาษณ์ แ บบมี โ ครงสร้ า งเป็ นเครื่ อ งมื อ ในการเก็ บ รวบรวมข้อ มู ล สถิ ติ ที่ ใ ช้ใ น
การวิเ คราะห์ ข ้อ มู ล คื อ ค่ า ร้ อ ยละ ค่ า เฉลี่ ย ส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน และทดสอบสมมุ ติ ฐ านด้า ยการหาค่ า
ไคร์สแควร์, T-Test, One-way ANOVA และใช้วธิ ีการวิเคราะห์เนื้อหา (Comtent Analysis)
ผลการศึกษาพบว่า ผูต้ อ้ งขังมีความคาดหวังจากการฝึ กอบรมหลักสู ตรอาสาสมัครสาธารณสุ ขเรื อนจา
ด้านความรู ้ที่ได้รับและด้านประโยชน์ที่นาไปใช้อยู่ในระดับมาก โดยผูต้ อ้ งขังมีความคิดเห็ นต่อการฝึ กอบรม
หลัก สู ต รอาสาสมัค รสาธารณสุ ข เรื อ นจ าอยู่ ใ นระดับ มากทุ ก ด้า น ได้แ ก่ ด้า นการจัด หลัก สู ต รฝึ กอบรม
ด้า นวิท ยากรอบรม ด้า นวัส ดุ อุ ป กรณ์ ฝึ กอบรม และด้า นอาคาร/สถานที่ ซึ่ ง ปั จ จัย ส่ ว นบุ ค คลด้า นเพศ อายุ
การศึกษา อาชีพก่อนต้องโทษ ระยะเวลารับโทษที่แตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการฝึ กอบรมหลักสูตรอาสาสมัคร
สาธารณสุขเรื อนจา (อสรจ.) ทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์ไม่แตกต่างกัน และความคิดเห็นไม่มีความสัมพันธ์
กับความคาดหวังของผูต้ อ้ งขังจากการฝึ กอบรมหลักสู ตรอาสาสมัครสาธารณสุ ขเรื อนจา (อสรจ.) ทัณฑสถาน
โรงพยาบาลราชทัณฑ์
คาสาคัญ: ผูต้ อ้ งขัง, การฝึ กอบรมหลักสูตรอาสาสมัคร, ทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์
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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. ความสาคัญและทีม่ าของปัญหาวิจัย
ผูต้ อ้ งขังจัดได้ว่าเป็ นกลุ่มบุคคลที่ ด้อยโอกาสในเรื่ องของจากัดอิ สรภาพและมี การถูกลงโทษทาง
ความผิดตามกระบวนการทางกฎหมาย เมื่อผูต้ อ้ งขังถูกพิพากษาให้ลงโทษจาคุกในสถานที่คุมขังหรื อเรื อนจาทา
ให้ผตู ้ อ้ งขังมีความวิตกกังวลในเรื่ องของสภาพความเป็ นอยูห่ รื อในเรื่ องสุ ขภาพ ทาให้รัฐบาลพึงต้องให้การดูแล
ตามสิ ทธิข้ นั พื้นฐานที่ประชาชนทุกคนพึงได้รับจากรัฐ โดยเฉพาะการสาธารณสุขขั้นพื้นฐานที่ผตู ้ อ้ งขังต้องได้รับ
สิ ท ธิ ใ นการรั ก ษาเที ย บเท่ ากับ ประชาชน (กระทรวงสาธารณสุ ข ,2562) อาทิ เ ช่ น การสร้ า งและพัฒนาระบบ
สาธารณสุ ขมูลฐานในเรื อนจาหรื อทัณฑสถานให้มีคุณภาพ การเข้าถึ งสิ ทธิ การรั กษา การให้ผูต้ อ้ งขังเข้ารับ
การรักษาโรงพยาบาลข้างนอกเทียบเท่าประชาชนและตรวจคัดกรองโรคเบื้องต้น การช่วยฟื้ นคืนชีพขั้นพื้นฐาน
แก่ผตู ้ อ้ งขังในเรื อนจาโดยอาสาสมัครสาธารณสุขเรื อนจา (อสรจ.) (กรมราชทัณฑ์, 2563)
ปั จจุบนั มีผตู ้ อ้ งขังในความดูแลของกรมราชทัณฑ์ท้ งั หมด 273,657 คน โดยในจานวนนี้ มีผตู ้ อ้ งขังกลุ่ม
เปราะบาง ได้แก่ผตู ้ อ้ งขังสู งอายุ ผูต้ อ้ งขังพิการ ผูต้ อ้ งขังหญิงที่ต้ งั ครรภ์ ผูต้ อ้ งขังป่ วยเรื้ อรังและผูต้ อ้ งขังจิ ตเวช
ฯลฯ ประมาณร้อยละ2 (ข้อมูล ณ วันที่ 1 มีนาคม 2564) จากสถิติผตู ้ อ้ งขังกลุ่มเปราะบาง มีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้น
ในแต่ละปี ส่ งผลให้เกิ ดปั ญหาผูต้ อ้ งขังในกลุ่มนี้ มากขึ้นทาให้บุคลากรทางการแพทย์กรมราชทัณฑ์ไม่สามารถ
ดูแลได้อย่างทัว่ ถึง และก่อนที่ผตู ้ อ้ งขังแต่ละคนจะได้รับสิ ทธิในการมาถึงสถานพยาบาลเพื่อเข้ารับการตรวจรักษา
นั้นจะมีข้ นั ตอนที่แตกต่างในแต่ละเรื อนจา เช่น มีการกาหนดว่า พยาบาลจะตรวจผูต้ อ้ งขังจากแดนใด ในวันใด
ผูต้ อ้ งขังแต่ละแดนจึงต้องรอให้ถึงวันของแดนตนเองจึงจะมีสิทธิ เข้าไปตรวจในสถานพยาบาล แต่กรณี มีผปู ้ ่ วย
ฉุกเฉิ นก็จะได้รับการรักษาก่อนเป็ นกรณี พิเศษ เนื่องจากเจ้าหน้าที่มีกาลังไม่เพียงพอเรื อนจาหลายแห่งจึงใช้ระบบ
คัดกรองในแดนก่อนเพื่อไม่ให้ปริ มาณผูต้ อ้ งขังที่มาสถานพยาบาลจานวนมากซึ่งเป็ นภาระของสถานพยาบาลมาก
เกินไป โดยส่วนใหญ่เรื อนจาให้อาสาสมัครสาธารณสุขเรื อนจา (อสรจ.) ประจาแดนเป็ นผูค้ ดั กรองเบื้องต้น เมื่อมี
ผูป้ ่ วยหนักมากที่สถานพยาบาลไม่สามารถรักษาได้ ก็จะส่งต่อมารักษาที่ทณ
ั ฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์
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ก่ อนที่ ผูต้ อ้ งขังแต่ละคนจะได้รับสิ ทธิ ในการมาถึ งสถานพยาบาลเพื่อเข้ารั บการตรวจรักษานั้นจะมี
ขั้นตอนที่แตกต่างในแต่ละเรื อนจา เช่น มีการกาหนดว่า พยาบาลจะตรวจผูต้ อ้ งขังจากแดนใด ในวันใด ผูต้ อ้ งขัง
แต่ละแดนจึงต้องรอให้ถึงวันของแดนตนเองจึงจะมีสิทธิเข้าไปตรวจในสถานพยาบาล แต่กรณี มีผปู ้ ่ วยฉุกเฉิ นก็จะ
ได้รับการรักษาก่อนเป็ นกรณี พิเศษ เนื่องจากเจ้าหน้าที่มีกาลังไม่เพียงพอเรื อนจาหลายแห่งจึงใช้ระบบคัดกรองใน
แดนก่ อ นเพื่ อ ไม่ ใ ห้ป ริ ม าณผูต้ ้อ งขัง ที่ ม าสถานพยาบาลจ านวนมาก โดยส่ ว นใหญ่ เ รื อ นจ าให้อ าสาสมัค ร
สาธารณสุ ขเรื อนจา (อสรจ.)ประจาแดนเป็ นผูค้ ดั กรองเบื้องต้น เมื่อมีผปู ้ ่ วยหนักมากที่สถานพยาบาลไม่สามารถ
รักษาได้ ก็จะส่งต่อมารักษาที่ทณ
ั ฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์ (กรมราชทัณฑ์, 2563)
ผู ้วิ จัย มี ค วามสนใจที่ จ ะศึ ก ษาความคิ ด เห็ น ของผู ้ต ้อ งขัง ต่ อ การฝึ กอบรมหลัก สู ต รอาสาสมัค ร
สาธารณสุขเรื อนจา (อสรจ.) ทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์ ซึ่งเป็ นทัณฑสถานที่มีอตั ราโทษสูงจนถึงประหาร
ชีวิต เป็ นสถานที่ที่ให้การรักษาผูต้ อ้ งขังให้หายจากอาการเจ็บป่ วยและเป็ นสถานที่ในการพัฒนา กล่อมเกลาผูท้ ี่
กระทาความผิดให้กลับสูส้ งั คมได้อย่างมีคุณภาพโดยเฉพาะอาสาสมัครสาธารณสุขเรื อนจา (อสรจ.) ซึ่งข้อมูลที่ได้
จากการทาวิจยั จะนาไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาโครงการอบรมหลักสู ตรอาสาอาสาสมัครสาธารณสุ ขเรื อนจา
(อสรจ.) ทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์ให้ดียิ่งขึ้น เพื่อให้ได้อาสาสมัครสาธารณสุ ขเรื อนจา (อสรจ.) ที่ มี
ความรู ้ความสามารถเพียงพอและมีคุณภาพที่จะดูแลผูต้ อ้ งขังที่เจ็บป่ วยต่อไป

2. วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1. เพื่อศึ กษาเปรี ยบเที ยบความคิดเห็ นของผูต้ อ้ งขังต่อการฝึ กอบรมหลักสู ตรอาสาสมัครสาธารณสุ ข
เรื อนจา (อสรจ.) ทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์ จาแนกตามปั จจัยส่วนบุคคล
2. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความคิดเห็นและความคาดหวังจากการฝึ กอบรมหลักสูตรอาสาสมัคร
สาธารณสุขเรื อนจา (อสรจ.) ทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์

3. เอกสารและงานวิจัยทีเ่ กี่ยวข้ อง
3.1 แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้ อง
1. แนวคิดและทฤษฎีเกีย่ วกับความคิดเห็น
พจนานุกรมศัพท์ฉบับราชบัณฑิตยสถาน (2554) ได้ให้ความหมายของ ความคิดเห็นไว้ 3 ลักษณะ
คือ 1. ความคิดเห็น เป็ นการพิจารณาตัดสิ นความเชื่อจากบุคคลอื่นในบางประเด็นความคิดเห็นอาจแสดงออกทาง
ค่านิ ยม หรื อชนิ ดของเหตุผล หรื อหลักฐานที่ มีอยู่ซ่ ึ งความสาคัญของความเห็ นอาจจะมี มากหรื อน้อยแตกต่ าง
แล้วแต่บุคคล 2. ความคิ ดเห็ นเป็ นการแสดงออกอย่างแคบและตรงจุ ด ทาให้ทราบถึ ง ความในใจของบุ ค คล
มากกว่าทัศนคติ ดังนั้น เมื่อความเห็นมีความสัมพันธ์กบั ลักษณะการเปลี่ยนแปลงภายนอกและมีความจากัด จะมี
รากฐานมาจากระบบทัศนคติของแต่ละบุคคล
ชนนาถ เจริ ญรักษ์ (2556) กล่าวว่าการสารวจความคิดเห็นเป็ นการศึกษาความรู ้ของบุคคล กลุ่มคน
ที่ มี ต่ อ สิ่ ง ใดสิ่ งหนึ่ ง แต่ ล ะคนจะแสดงความเชื่ อ และความรู ้ สึ ก ใด ๆ ออกมา โดยการพูด การเขี ย น เป็ นต้น
การสารวจความคิดเห็นจะเป็ นประโยชน์ต่อการวางนโยบายต่าง ๆ การเปลี่ยนแปลงระบบงาน รวมทั้งการฝึ กหัด
ทางานเพราะจะทาให้การดาเนิ นงานต่าง ๆ เป็ นไปด้วยความเรี ยบร้อยและเป็ นไปตามความพอใจของผูร้ ่ วมงาน
ความคิดเห็นโดยทัว่ ไป ต้องมีสิ่งประกอบ 3 อย่าง คือ บุคคลที่จะถูกวัดสิ่ งเร้าและมีตอบสนอง ซึ่ งจะออกมาเป็ น
ระดับสูงต่ามากน้อย วิธีวดั ความคิดเห็นโดยมากใช้การตอบแบบสอบถาม
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2. แนวคิดและทฤษฎีเกีย่ วกับความคาดหวัง
สฤณี อาชวานันทกุล (2562) ได้กล่าวว่าความคาดหวัง เป็ นสิ่ งที่เป็ นอิสระโดยไม่รู้สึกว่าเป็ นการถูก
บังคับโดยจะมีการคิดและวางแผนไว้ล่วงหน้าว่าการกระทาของเรานั้นจะเป็ นส่วนหนึ่งของการมีอนาคตที่ดี
จิ ต วิ ท ยาการศึ ก ษา มหาวิ ท ยาลัย มหาจุ ฬ าลงกรณราชวิ ท ยาลัย (2562) ได้ใ ห้ ค วามหมายของ
ความคาดหวังว่า เป็ นการมุ่งหวังที่บุคคลตั้งเป้ าหมายไว้กบั ตัวเองว่าจะทาอะไรให้ถึงระดับไหน จะเป็ นอะไรใน
เวลาต่อไปในอนาคต ซึ่ งการตั้งเป้ าหมายนี้ จะเป็ นสิ่ งกระตุน้ ให้บุคคลเกิ ดความมานะพยายามหาทางที่จะบรรลุ
เป้ าหมายให้ได้ แต่ถา้ ตั้งเป้ าหมายไว้ต่าเกินไปก็อาจทาให้เกิดความเฉื่ อยชา
3. แนวคิดเกีย่ วกับผู้ต้องขัง
การลงโทษเพื่อแก้ ไขฟื้ นฟู
ณัฐฐ์วฒั น์ สุ ทธิ โยธิ น (2556) กล่าวว่าการลงโทษเพื่อการแก้ไขฟื้ นฟูผกู ้ ระทาผิด แนวคิดของ
การลงโทษเพื่อการแก้ไขฟื้ นฟูผกู ้ ระทาผิด(Rehabilitation) เป็ นแนวคิดจากสานักปฏิฐานนิยม (Positive School) ที่
เชื่ อในเจตจานงกาหนด (Determinism) ของมนุ ษย์ที่ว่าการกระทาความผิดของมนุ ษย์เกิ ดจากเหตุปัจจัยต่างๆ
กดดัน เช่น สภาพร่ างกาย จิตใจ สังคมแวดล้อมที่ทาให้มนุษย์ไม่สามารถหรื อกาหนดการกระทาได้อย่างอิสระจึง
เป็ นเหตุให้เกิดการกระทาผิดขึ้น
สุ พิชฌาย์ศิริวฒั นา สี ตะสิ ทธิ์ (2558) ได้กล่าวถึงการปฏิบตั ิต่อผูก้ ระทาความผิดในเรื อนจาว่า
การลงโทษผูต้ อ้ งขังนั้นเป็ นการลงโทษที่ ค่อนข้างใช้ความรุ นแรง และเป็ นการการลงโทษต่อเนื้ อต่อตัว เช่ น
การกักขัง เฆี่ ยนตี เป็ นต้น แต่ต่อมาในยุคปั จจุบนั ประเทศไทย ได้หันมาเน้นในเรื่ องการแก้ไขปั ญหาพฤติกรรม
ของผูต้ อ้ งขังโดยมีการให้การอบรม ให้ผตู ้ อ้ งขังเข้าสู่สงั คม ได้อย่างปกติ
ทฤษฎีการลงโทษเพื่อแก้ ไขฟื้ นฟูผ้กู ระทาความผิด
กรวรรณ คากรเกตุ (2559) กล่าวว่า การลงโทษเพื่อไขฟื้ นฟูผูก้ ระทาผิดเป็ นการปฏิ บัติต่อ
ผูต้ อ้ งขังที่มุ่งให้ผกู ้ ระทาผิดกลับตัวไม่ให้กลับมากระทาผิดซ้ าอีก และเหมาะสมกับตัวบุคคลที่จะทาให้สามารถ
กลับเข้าสู่สงั คมได้และไม่ให้การลงโทษเป็ นสิ่ งที่ก่อให้เกิดปมด้อยแก่ผกู ้ ระทาผิดขึ้นมา โดยแนวความคิดดังกล่าว
นี้เกิดจากความเชื่อทางศาสนาที่วา่ บุคคลมีความสามารถที่จะสานึกกับความผิดของตนได้
ธานี วรภัทร์ (2554) กล่าวว่า การลงโทษ คือ การปฏิบตั ิอย่างใดอย่างหนึ่งที่ทาให้ผทู ้ ี่ได้รับการ
ปฏิบตั ิน้ นั ต้องได้รับผลร้าย เนื่ องจากการที่ผนู ้ ้ นั ได้ฝ่าฝื นแนวปฏิบตั ิอนั เป็ นกติกาของสังคม โดยที่รัฐจะเป็ นผูท้ า
หน้าที่จดั การให้ผกู ้ ระทาความผิดให้ได้รับผลร้ายนั้นๆ การลงโทษจึงเป็ นรู ปแบบหนึ่ งของการป้ องกันสังคมจาก
ผูก้ ระทาความผิด
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3.2 กรอบแนวคิดในการวิจยั
ผูว้ จิ ยั ได้กาหนดกรอบแนวคิดและตัวแปรเพื่อเป็ นแนวทางในการวิจยั ดังนี้
ตัวแปรต้น
ตัวแปรตาม
ปัจจัยส่ วนบุคคล
1. เพศ
2. อายุ
3. ระดับการศึกษา
4. อาชี พก่อนต้องโทษ
5. ระยะเวลาที่ได้รับโทษ

ความคิดเห็นของผู้ต้องขังต่ อการฝึ กอบรม
หลักสู ตรอาสาสมัครสาธารณสุ ขเรื อนจา
(อสรจ.)
1.ด้านการจัดหลักสูตรฝึ กอบรม
2. ด้านวิทยากรอบรม
3. ด้านวัสดุ อุปกรณ์ฝึกอบรม
4. ด้านอาคารสถานที่

ปัจจัยความคาดหวังจากการฝึ กอบรมหลักสู ตร
อาสาสมัครสาธารณสุ ขเรื อนจา (อสรจ.)
1. ด้านความรู้
2. ด้านประโยชน์ที่นาไปใช้

แผนภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั
3.3 สมมติฐานการวิจยั
สมมติฐ านที่ 1 ผูต้ ้อ งขัง ที่ มีปั จจัย ส่ ว นบุ ค คลแตกต่า งกัน มี ค วามคิ ด เห็ นต่ อ การฝึ กอบรมหลักสู ตร
อาสาสมัครสาธารณสุขเรื อนจา (อสรจ.) ทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์แตกต่างกัน
สมมติฐานที่ 1.1 ผูต้ อ้ งขังที่มีเพศแตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการฝึ กอบรมหลักสู ตรอาสาสมัคร
สาธารณสุขเรื อนจา (อสรจ.) ทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์แตกต่างกัน
สมมติฐานที่ 1.2 ผูต้ อ้ งขังที่มีอายุแตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการฝึ กอบรมหลักสู ตรอาสาสมัคร
สาธารณสุขเรื อนจา (อสรจ.) ทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์แตกต่างกัน
สมมติฐานที่ 1.3 ผูต้ อ้ งขังที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการฝึ กอบรมหลักสู ตร
อาสาสมัครสาธารณสุขเรื อนจา (อสรจ.) ทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์แตกต่างกัน
สมมติ ฐ านที่ 1.4 ผูต้ ้อ งขัง ที่ มี อ าชี พ ก่ อ นต้อ งโทษแตกต่ า งกัน มี ค วามคิ ด เห็ น ต่ อ การฝึ กอบรม
หลักสูตรอาสาสมัครสาธารณสุขเรื อนจา (อสรจ.) ทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์แตกต่างกัน
สมมติฐานที่ 1.5 ผูต้ อ้ งขังที่ มีระยะเวลาที่ ได้รับโทษแตกต่างกัน มีความคิดเห็ นต่อการฝึ กอบรม
หลักสูตรอาสาสมัครสาธารณสุขเรื อนจา (อสรจ.) ทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์แตกต่างกัน
สมมติ ฐ านที่ 2 ความคิ ด เห็ น มี ค วามสั ม พัน ธ์ กับ คาดหวัง ของผูต้ ้อ งขัง จากการฝึ กอบรมหลักสู ต ร
อาสาสมัครสาธารณสุขเรื อนจา (อสรจ.) ทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์
สมมติ ฐ านที่ 2.1 ความคิ ด เห็ น มี ค วามสัม พัน ธ์ กับ ความคาดหวัง ด้า นความรู ้ ข องผู ้ต ้อ งขัง จาก
การฝึ กอบรมหลักสูตรอาสาสมัครสาธารณสุขเรื อนจา (อสรจ.) ทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์
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สมมติ ฐ านที่ 2.2 ความคิ ด เห็ น มี ความสัมพันธ์ กับความคาดหวังด้า นประโยชน์ที่ นาไปใช้ของ
ผูต้ อ้ งขังจากการฝึ กอบรมหลักสูตรอาสาสมัครสาธารณสุขเรื อนจา (อสรจ.) ทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์

4. วิธีดาเนินการวิจัย
4.1 แบบแผนการวิจยั
การศึกษาครั้งนี้ เป็ นการศึกษาเชิงปริ มาณและเชิงคุณภาพ โดยใช้แบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์เป็ น
เครื่ องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล
4.2 ประชากรและตัวอย่ าง
เชิงปริมาณ ศึกษาผูต้ อ้ งขังทั้งเพศชายและหญิงสัญชาติไทยที่ผา่ นการคัดเลือกเข้าฝึ กอบรมหลักสูตร
อาสาสมัครสาธารณสุ ขเรื อนจา (อสรจ.) ทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์ปีงบประมาณ 2563 มีจานวนทั้งสิ้ น
120 คน (ข้อมูล ณ วันที่15 มีนาคม พ.ศ.2564) โดยใช้วธิ ีเก็บข้อมูลจากประชากรทั้งหมด
เชิงคุณภาพ ใช้วธิ ีสมั ภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (Structure interview) โดยใช้วธิ ีการสุ่มผูต้ อ้ งขังที่ผา่ น
การฝึ กอบรมหลักสู ตรอาสาสมัครสาธารณสุ ขเรื อนจา (อสรจ.) จานวน 5 คน ที่ มีความแตกต่างของปั จจัยส่ วน
บุคคล โดยศึ กษาเฉพาะ ผูต้ อ้ งขังคดี เด็ดขาด สัญชาติไทยที่ ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์เพื่อเข้ารับการฝึ กอบรม
หลักสู ตรอาสาสมัครสาธารณสุ ขเรื อนจาในทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์ , มีอายุต้ งั แต่ 20 - 60 ปี , สามารถ
อ่าน ฟัง เขียนภาษาไทยได้และยินยอมเข้าร่ วมการวิจยั
4.3 การทดสอบเครื่ องมือ
การวิจยั เชิงปริมาณ
ผูว้ ิจัย ได้น าแบบสอบถามที่ ส ร้ า งขึ้ น ส าหรั บ การวิจัย ไปทดสอบหาความเที่ ย งตรง (Validity) และ
ความเชื่อมัน่ (Reliability) ดังนี้
1. การหาความตรง (Validity) ผูว้ ิจัยนาแบบสอบถามที่ ผูว้ ิจัยสร้ างขึ้ นไปเสนอคณะกรรมการที่
ปรึ กษาวิทยานิ พนธ์เพื่อทาการตรวจสอบความถูกต้องความตรงเชิ งเนื้ อหา (Content validity) และความตรงเชิง
โครงสร้าง (Construct Validity) ของคาถามในแต่ละข้อว่าตรงตามจุดมุ่งหมายและสอดคล้องกับการวิจยั ครั้งนี้
หรื อไม่
2. การหาค่าความเชื่อมัน่ (Reliability) ผูว้ จิ ยั หาค่าความเชื่อมัน่ โดยนาแบบสอบถามที่ปรับปรุ งแล้ว
ไปทดสอบเบื้องต้น (try out) กับประชากรในกลุ่มที่มีลกั ษณะคล้ายคลึงกับกลุ่มตัวอย่าง จานวน 30 คน โดยใช้
แบบสอบถามจานวน 30 ชุด ให้แก่ผตู ้ อ้ งขังที่ได้รับการฝึ กอบรมหลักสูตรอาสาสมัครสาธารณสุขเรื อนจา (อสรจ.)
เรื อนจากลางคลองเปรม แล้วนาแบบสอบถามมาวิเคราะห์หาค่าความเชื่ อมัน่ ด้วยการวัดความสอดคล้องภายใน
(Internal ConsistencyMethod) ในส่วนของความคาดหวังต่อการฝึ กอบรมหลักสูตรอาสาสมัครเรื อนจาสาธารณสุข
(อสรจ.) และในส่ วนของความคิดเห็ นของผูต้ อ้ งขังต่อการฝึ กอบรมหลักสู ตรอาสาสมัครเรื อนจาสาธารณสุ ข
(อสรจ.) โดยใช้วธิ ีครอนบาด (Cronbash’s reliability coefficient alpha) ได้ค่าความเชื่อมัน่ 0.725
การวิจยั เชิงคุณภาพ
นาแบบสัมภาษณ์มาทดลองใช้สัมภาษณ์กบั ผูใ้ ห้ขอ้ มูล 1 คน บันทึกข้อมูลจากการสัมภาษณ์ นาข้อมูลที่
ได้จากการสัมภาษณ์ตรวจสอบกับประเด็นของข้อมูลที่สอดคล้องกับประเด็นวัตถุประสงค์การวิจยั นาข้อมูลที่ได้
จากการสัมภาษณ์ปรึ กษากับอาจารย์ที่ปรึ กษา เพื่อนาข้อคิดและข้อเสนอแนะมาปรับปรุ งคาถามจากนั้นนาแบบ
สัมภาษณ์ที่ปรับปรุ งแล้วไปใช้เก็บข้อมูล
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4.4 เครื่ องมือวิจยั
เครื่ องมือทีใ่ ช้ ในการวิจยั เชิงปริมาณ
ส่ วนที่ 1 เป็ นแบบสอบถามข้อมูลทัว่ ไปเกี่ยวกับปั จจัยส่ วนบุคคลของผูต้ อ้ งขังที่ได้รับการฝึ กอบรม
หลักสู ตรอาสาสมัครสาธารณสุ ขเรื อนจา (อสรจ.) ทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์ ได้แก่ เพศ อายุ ระดับ
การศึกษา อาชีพก่อนต้องโทษ และระยะเวลาที่ได้รับโทษ
ส่ ว นที่ 2 เป็ นแบบสอบถามเกี่ ย วกับ ความคาดหวัง จากการฝึ กอบรมหลัก สู ต รอาสาสมัค ร
สาธารณสุ ขเรื อนจา (อสรจ.) ทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์ และ ส่ วนที่ 3 เป็ นแบบสอบถามเกี่ ยวกับความ
คิดเห็นผูต้ อ้ งขังต่อการฝึ กอบรมหลักสูตรอาสาสมัครสาธารณสุขเรื อนจา (อสรจ.) ซึ่งเป็ นคาถามปลายปิ ด ลักษณะ
ของคาถามเป็ นแบบให้เลือกตอบ ซึ่ งอาศัยมาตราส่ วนประมาณค่าของลิเคิร์ท (Likert Scale) แบ่งเป็ น 5 ระดับ คือ
เห็นด้วยอย่างยิง่ เห็นด้วย ไม่แน่ใจ ไม่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วยอย่างยิง่
เครื่ องมือทีใ่ ช้ ในการวิจยั เชิงคุณภาพ
ใช้เครื่ องมือแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (Structure interview มีการกาหนดคาถามไว้ ประกอบด้วย
ปั จจัยส่ วนบุคคล ประกอบด้วย ข้อมูลพื้นฐานส่ วนบุคคล มีผลต่อการฝึ กอบรมอาสาสมัครสาธารณสุ ขเรื อนจา
(อสรจ.) หรื อไม่ อย่างไร และ ปั จจัยด้านความคาดหวังจากการฝึ กอบรมอาสาสมัครสาธารณสุ ขเรื อนจา (อสรจ.)
ทั้ง ด้า นความรู ้ ก ารดู แ ลสุ ขภาพ การดู แ ลเครื่ อ งมื อ แพทย์ การท างานเป็ นที มร่ ว มกับ ที ม แพทย์พ ยาบาล และ
ด้านประโยชน์ที่นาไปใช้หลังสาเร็ จการฝึ กอบรม มีผลต่อการฝึ กอบรมอาสาสมัครสาธารณสุ ขเรื อนจา (อสรจ.)
หรื อไม่ อย่างไร
4.5 การเก็บรวบรวมข้ อมูล
ผูว้ ิจัย ได้แ จกแบบสอบถาม ตั้ง แต่ ว นั ที่ 1 -30 มิ ถุ น ายน 2564 โดยได้แ บบสอบถามจ านวน 120 ชุ ด
คิดเป็ นร้อยละ 100 และสัมภาษณ์ ผูต้ อ้ งขังที่มีความแตกต่างของปั จจัยส่วนบุคคล จานวน 5 คน
4.6 การวิเคราะห์ ข้อมูล
การวิเ คราะห์ ขอ้ มู ล สถิ ติ ที่ บ รรยายในครั้ งนี้ ได้แ ก่ ค่ า ร้ อ ยละ ค่ า เฉลี่ ย ค่ า ส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน
ค่าความถี่ T-test การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว (One-way ANOVA) ค่าไคส์แสคว์ (Chi-Square) และ
ทดสอบสมมติฐานที่ระดับนัยยะสาคัญทางสถิติ 0.05

5. ผลการวิจัย
5.1 จากการศึกษาปั จจัยส่ วนบุคคลของผูต้ อบแบบสอบถาม พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่เป็ นเพศชาย
คิ ดเป็ นร้ อยละ 61.7 ส่ วนใหญ่มีอายุระหว่าง 31-40 ปี คิ ดเป็ นร้ อยละ 37.5 ส่ วนใหญ่ระดับมัธยมศึ กษา/ปวช.
คิดเป็ นร้อยละ 41.7 ส่ วนใหญ่อาชีพธุรกิจส่ วนตัว/ค้าขาย คิดเป็ นร้อยละ 45 และส่ วนใหญ่ระยะเวลาที่ได้รับโทษ
11-20 ปี คิดเป็ นร้อยละ 37.5
5.2 ผลการวิเคราะห์ ขอ้ มูลเกี่ ยวกับความคาดหวังจากการฝึ กอบรมหลักสู ตรอาสาสมัครสาธารณสุ ข
เรื อนจา (อสรจ.) ทัณ ฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์ พบว่า ผูต้ อ้ งขังมีความคาดหวังจากการฝึ กอบรมหลักสู ตร
อาสาสมัครสาธารณสุขเรื อนจาในภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก (x̅ = 3.95) เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้านพบว่าอยูใ่ นระดับ
มากทุกด้านโดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยสู งสุ ด คือ ด้านความรู ้ที่ได้รับ (x̅ = 4.22) รองลงมาคือ ด้านประโยชน์ที่นาไปใช้
(x̅ = 3.67) ตามลาดับ
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ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ย (x̅) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ความคิดเห็นผูต้ อ้ งขังต่อการฝึ กอบรมหลักสูตร
อาสาสมัครสาธารณสุขเรื อนจา
ความคิดเห็นผู้ต้องขังต่ อการฝึ กอบรม อสรจ.
S.D.
ความคิดเห็น
x̅
1.
2.
3.
4.

ด้านการจัดหลักสู ตรฝึ กอบรม
ด้านวิทยากรอบรม
ด้านวัสดุ อุปกรณ์ฝึกอบรม
ด้านอาคาร/สถานที่
ภาพรวม

4.07
3.99
3.75
4.15
3.99

.255
.367
.517
.436
.245

มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

ตารางที่ 2 เปรี ยบเทียบความคิดเห็นผูต้ อ้ งขังต่อการฝึ กอบรมหลักสูตรอาสาสมัครสาธารณสุขเรื อนจา
จาแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล
ปั จจัยส่วนบุคคล
รายด้าน
ด้านการจัดหลักสูตร
ฝึ กอบรม
ด้านวิทยากรอบรม
ด้านวัสดุอุปกรณ์
ฝึ กอบรม
ด้านอาคาร/สถานที่
รวม

อายุ

ระดับ
การศึกษา

F

F

อาชีพก่อน
ต้องโทษ

F

ระยะเวลาที่
ได้รับโทษ

เพศ

t

F

.000

3.522

1.678

1.678

.855

.259

.002

4.516

.491

.859

.954
.110

.058
1.604

.677
.331

.509
1.152

.501
.346

.791
1.114

.448
.922

.933
.228

.907
.225

.000
.819

4.187
.229

.492
.435

.808
.917

.710
.656

.461
.539

.226
.949

1.439
.178

.860
.956

.253
1.44
0
.326
.163

*ระดับนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05

ตารางที่ 3 การทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างความคิดเห็นกับความคาดหวังของผูต้ อ้ งขังจากการฝึ กอบรม
หลักสูตรอาสาสมัครสาธารณสุขเรื อนจา (อสรจ.) ทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์
ความคาดหวังของผูต้ อ้ งขังจากการฝึ กอบรมหลักสูตร
อาสาสมัครสาธารณสุขเรื อนจา (อสรจ.) ทัณฑสถาน
โรงพยาบาลราชทัณฑ์
ปานกลาง
มาก
มากที่สุด
รวม

ความคิดเห็น
ปานกลาง

มาก

มากที่สุด

รวม

0
(0.0)
5
(4.2)
0
(0.0)
5
(4.2)

6
(5.0)
102
(85.0)
5
(4.2)
113
(94.2)

0
(0.0)
1
(0.8)
1
(0.8)
2
(1.7)

6
(5.0)
108
(90.0)
6
(5.0)
120
(100.0)

*ระดับนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
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sig

9.208
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6. อภิปรายผล
1. ระดับความคิดเห็นของผู้ต้องขังต่ อการฝึ กอบรมหลักสู ตรอาสาสมัครสาธารณสุ ขเรื อนจา (อสรจ.)
ทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์
จากการศึ กษาความคิ ดเห็ นของผูต้ อ้ งขังต่อการฝึ กอบรมหลักสู ตรอาสาสมัครสาธารณสุ ขเรื อนจา
(อสรจ.) ทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์ พบว่า ผูต้ อ้ งขังมี ความคิดเห็ นผูต้ อ้ งขังต่อการฝึ กอบรมหลักสู ตร
อาสาสมัครสาธารณสุ ขเรื อนจาในภาพรวมอยู่ในระดับมาก แปลว่า ผูต้ อ้ งขังเห็ นว่าหลังเสร็ จสิ้ นการฝึ กอบรม
หลักสู ตรอาสาสมัครสาธารณสุ ขเรื อนจา (อสรจ.) สามารถนาไปช่วยเหลือเพื่อนผูต้ อ้ งขังและสามารถแบ่งเบา
ภาระของแพทย์และพยาบาล นอกจากนี้ เมื่อพ้นโทษไปยังสามารถนาไปประกอบวิชาชี พ และสามารถช่วยปฐม
พยาบาลเบื้องต้นให้กบั ครอบครัวได้อีกด้วย ด้านที่ ค่าคะแนนเฉลี่ยสู งสุ ดคือ ด้านอาคาร/สถานที่ เพราะว่าอาคาร/
สถานที่ฝึกอบรมมีระบบการรักษาความปลอดภัยจากไฟฟ้าลัดวงจร ภายในสถานฝึ กอบรมสะอาด จัดวางสิ่ งของ
เป็ นระเบียบ และอาคาร/สถานที่มีน้ าใช้อย่างพอเพียงต่อการ สอดคล้องกับผลงานวิจยั ของ จาตุรันต์ มุงคุณคาชาว
(2552) ได้ศึกษาวิจยั เรื่ อง ความคิดเห็นของผูต้ อ้ งขังเกี่ยวกับการบริ หารจัดการการศึกษาในเรื อนจากลางอุดรธานี
พบว่า ผูต้ อ้ งขังมีความคิดเห็ นเกี่ ยวกับการบริ หารจัดการการศึ กษาในเรื อนจากลางอุดรธานี โดยรวมและเป็ น
รายด้าน คือ ด้านผูเ้ รี ยน ด้านสถานที่ ด้านบุคลากร/ครู ผสู ้ อน และด้านสื่ อ/อุปกรณ์ อยูใ่ นระดับปานกลาง
2. เปรี ยบเทียบความคิดเห็นของผู้ต้องขังต่ อการฝึ กอบรมหลักสู ตรอาสาสมัครสาธารณสุ ขเรื อนจา
(อสรจ.) ทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์ จาแนกตามปัจจัยส่ วนบุคคล
จากการศึกษาปั จจัยส่วนบุคคลของผูต้ อ้ งขัง เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพก่อนต้องโทษ และระยะเวลา
รั บโทษของผูต้ อ้ งขังที่ แตกต่างกัน มี ความคิ ดเห็ นต่อการฝึ กอบรมหลักสู ต รอาสาสมัครสาธารณสุ ขเรื อ นจ า
(อสรจ.) ทัณฑ์สถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์ไม่แตกต่างกัน จากความสัมพันธ์ดงั กล่าวแสดงให้เห็นว่าไม่วา่ ผูต้ อ้ งขัง
ที่ มีเพศ อายุ ระดับการศึ กษา อาชี พก่อนต้องโทษ และระยะเวลารับโทษที่ ต่างกัน ทุกคนล้วนแล้วแต่มีใจที่ จะ
ช่วยเหลือกลุ่มเพื่อนผูต้ อ้ งขังที่มีอาการเจ็บป่ วยเป็ นไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งผูต้ อ้ งขังที่เป็ นอาสาสมัครสาธารณสุ ข
เรื อนจาเห็ นด้วยในระดับมากกับการจัดหลักสู ตรที่ กรมราชทัณฑ์จดั ฝึ กอบรมให้ หรื ออาจเพราะผูต้ อ้ งขังไม่มี
ความรู ้ดา้ นสาธารณสุ ขจึงทาให้ผตู ้ อ้ งขังสนใจและเห็นถึงประโยชน์จากการฝึ กอบรมให้ความรู ้เกี่ยวกับการดูแล
ผูป้ ่ วยเบื้ องต้น ซึ่ งเป็ นการสร้างความภูมิใจในตัวเองอีกด้วย ขัดแย้งกับงานวิจยั ของ ธัชพงศ์ กระตือหน (2557)
ได้ทาการศึกษาเรื่ อง ความคิดเห็นของผูต้ อ้ งขังต่อการบริ หารงานราชทัณฑ์ของเจ้าหน้าที่เรื อนจาจังหวัดนนทบุรี
พบว่าผูต้ อ้ งที่มีอายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษาที่ต่างกัน มีความคิดเห็นแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
ที่ระดับ 0.05
3. ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งความคิ ด เห็ น และความคาดหวั ง จากการฝึ กอบรมหลั ก สู ต รอาสาสมัค ร
สาธารณสุ ขเรื อนจา (อสรจ.) ทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์
จากการศึ กษาความสัมพันธ์ระหว่างคาดหวังกับความคิดเห็นของผูต้ อ้ งขังต่อการฝึ กอบรมหลักสู ตร
อาสาสมัครสาธารณสุ ขเรื อนจา (อสรจ.) ทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์ พบว่า ความคาดหวัง ประกอบด้วย
ด้านความรู ้ และด้านประโยชน์ที่นาไปใช้ ไม่มีความสัมพัน ธ์กับ ความคิ ดเห็ นของผูต้ อ้ งขังจากการฝึ กอบรม
หลักสู ตรอาสาสมัครสาธารณสุ ขเรื อนจา (อสรจ.) ทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์ จากความสัมพันธ์ดงั กล่าว
แสดงให้เห็ นว่า ก่อนและหลังการฝึ กอบรม ผูต้ อ้ งขังคาดหวังที่ จะนาความรู ้ ไปใช้ประโยชน์ ในการดูแลผูป้ ่ วย
พื้นฐานได้ อย่างถูกต้อง รวมถึงการทางานเป็ นทีมร่ วมกับแพทย์ทีมแพทย์พยาบาล และรู ้จกั วิธีการใช้เครื่ องมือและ
อุปกรณ์ทางการแพทย์ นอกจากนี้ภายหลังพ้นโทษแล้วสามารถดูแลผูป้ ่ วยหรื อบุคคลในครอบครัวได้
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7. ข้ อเสนอแนะ
7.1 ข้ อเสนอแนะในการนาผลวิจยั ไปใช้
1. จากผลการวิจยั พบว่า การจัดหลักสู ตรฝึ กอบรม โรงพยาบาลราชทัณฑ์ควรจัดหลักสูตรฝึ กอบรม
ให้ความรู ้อาสาสมัครสาธารณสุ ขเรื อนจา (อสรจ.) เกี่ยวกับการดูแลสุ ขภาพตนเองและผูป้ ่ วย ในปี งบประมาณละ
2 ครั้ง เพื่อที่จะได้มีอาสาสมัครสาธารณสุ ขเรื อนจา (อสรจ.) เพียงพอ กับความต้องการในการดูแลผูป้ ่ วยที่มีมาก
ขึ้น นอกจากนี้ปัญหาเกี่ยวกับหลักสู ตรฝึ กอบรมที่จดั ให้กบั ผูต้ อ้ งขัง ยังไม่ตรงกับความถนัด ควรจัดหาหลักสูตรที่
มีความหลากหลายให้ผตู ้ อ้ งขังสามารถเลือกเรี ยนในสิ่ งที่ตนเองสนใจได้
2. จากผลการวิจยั พบว่า ปั ญหาเกี่ยวกับวิทยากร วิทยากรที่เชิญมาถ่ายทอดการอบรมนั้น นอกจาก
จะเป็ นผูม้ ีความรู ้ในสาขาวิชาชี พเฉพาะทางแล้ว ยังต้องมีทกั ษะในการพูดให้ผตู ้ อ้ งขังที่เข้ารับการอบรมมีความ
สนใจและเข้าใจเนื้ อหาการสอน เมื่อเกิดข้อสงสัยสามารถซักถามได้ระหว่างการอบรม หรื อมีการทบทวนเนื้อหา
อีกครั้งภายหลังเสร็ จสิ้นการอบรม เพื่อที่ผตู ้ อ้ งขังที่เข้ารับการอบรมสามารถจดจา มีความเข้าในที่ถูกต้องในเนื้อหา
ที่เรี ยน
3. จากผลการวิจยั พบว่า ปั ญหาเกี่ยวกับวัสดุ อุปกรณ์ ที่ใช้ในการฝึ กอบรม มีไม่เพียงพอในการฝึ ก
ปฏิ บตั ิ โดยโรงพยาบาลราชทัณฑ์จะทาการจัดซื้ อวัสดุ อุปกรณ์เพิ่มขึ้น โดยของบประมาณจากกองบริ การทาง
การแพทย์ กรมราชทัณฑ์ให้เพียงพอต่อการฝึ กอบรมหลักสู ตรอาสาสมัครสาธารณสุ ขเรื อนจา (อสรจ.) เพื่อที่
ผูต้ อ้ งขังทุกคนจะได้รับวัสดุ อุปกรณ์ที่มีความทันสมัย เพียงพอกับความต้องการ
7.2 ข้ อเสนอแนะในการวิจยั ครั้งต่ อไป
1. เพิ่มเครื่ องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล เพื่อให้ได้ขอ้ มูลที่ครบถ้วนและ เพื่อให้ทราบถึงข้อมูล
ในเชิงลึกเพื่อที่สามารถจะนามาปรับปรุ งแก้ไข้ได้อย่างเหมาะสม เช่น การสนทนากลุ่ม (Focus Group)
2. ควรศึ กษาปั จจัยที่ สาคัญอื่น ๆ เพิ่มเติ ม เช่ น คิ ดเห็ นของผูต้ อ้ งขังต่อการบริ หารงานราชทัณฑ์
ด้านการจาแนกผูต้ อ้ งขัง ด้านการศึกษาและพัฒนาจิตใจ หรื อด้านฝึ กวิชาชีพ เพื่อให้ได้ขอ้ มูลที่ครบถ้วนทุกมิติ
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การวิจยั ครั้งนี้มีวตั ถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาระดับประสิ ทธิ ภาพการบริ หารคดีพิเศษของกรมสอบสวนคดี
พิเศษ และ 2) เพื่อศึกษาปั จจัยการจัดการที่ส่งผลต่อประสิ ทธิ ภาพการบริ หารคดีพิเศษของกรมสอบสวนคดีพิเศษ
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั คือ พนักงานสอบสวนคดีพิเศษและเจ้าหน้าที่คดีพิเศษที่เกี่ยวข้องกับการดาเนิ นคดี
พิเศษจานวน 300 คน สถิติที่ใช้วิเคราะห์ขอ้ มูลได้แก่ จานวนร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติ
ถดถอยพหุ คูณ ผลการศึ กษาวิจัย พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่เป็ นเพศชาย มี อายุต้ งั แต่ 46 ปี ขึ้นไป มี ระดับ
การศึกษาระดับปริ ญญาโท มีสถานภาพสมรส มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนระหว่าง 50,001-80,000 บาท และมีตาแหน่ง
งานเป็ นพนั ก งานสอบสวนคดี พิ เ ศษช านาญการ1) ปั จ จัย การจัด การองค์ ก รของกรมสอบสวนคดี พิ เ ศษ
โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า ด้านที่มีผลต่อประสิ ทธิภาพ การบริ หารคดีพิเศษมาก
ที่สุด คือ ด้านการวางแผน รองลงมา คือ ด้านการควบคุม และด้านที่มีผลต่อประสิ ทธิ ภาพการบริ หารคดีพิเศษ
น้อยที่สุด คือ การจัดองค์การ และระดับประสิ ทธิภาพการบริ หารคดีพิเศษของกรมสอบสวนคดีพิเศษ อยูใ่ นระดับ
มาก เมื่ อพิจารณารายข้อ พบว่า ด้านที่ มีประสิ ทธิ ภาพสู งสุ ด คือด้านเวลาที่ใช้ในการปฏิบตั ิงาน รองลงมา คือ
ด้านคุณภาพ และด้านที่มีประสิ ทธิ ภาพน้อยที่สุด คือ ด้านปริ มาณงาน ตามลาดับ 2) ปั จจัยการจัดการที่ส่งผลต่อ
ประสิ ทธิ ภาพการบริ หารคดีพิเศษของกรมสอบสวนคดีพิเศษ พบว่า มี ปัจจัยการจัดการ ด้านการบังคับบัญชา
ด้านการประสานงาน และด้านการควบคุม โดยมีความสัมพันธ์กบั ตัวแปรเกณฑ์ร้อยละ 93.4 และสามารถร่ วม
พยากรณ์ประสิ ทธิภาพการบริ หารคดีพิเศษของกรมสอบสวนคดีพิเศษ ได้ร้อยละ 87.1 อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ 0.01
คาสาคัญ : การจัดการ, ประสิ ทธิภาพการบริ หาร, 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. ความสาคัญและที่มาของปัญหาวิจัย
ปั จ จุ บั น โลกได้ เ ข้า สู่ ยุ ค แห่ ง การเปลี่ ย นแปลงที่ เ รี ยกว่ า ยุ ค โลกาภิ ว ัต น์ ส่ ง ผลให้ สั ง คมมนุ ษ ย์ มี
การเปลี่ ยนแปลงในทุ ก ๆ ด้าน ไม่ ว่าจะเป็ นการเมื อง เศรษฐกิ จ สั งคม เทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่ อสาร
โดยเฉพาะ เมื่อพิจารณาในช่วง 10 ปี ที่ผา่ นมา มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น แม้เศรษฐกิจไทย
ได้รับผลกระทบจากการระบาดของเชื้ อไวรัส โควิด-19 ระลอกใหม่ แต่มาตรการช่วยเหลือจากภาครัฐที่รวดเร็ วและ
ตรงจุด รวมถึงมาตรการการควบคุมการระบาดที่ไม่เข้มงวดเท่าครั้งก่อนส่ งผลให้เศรษฐกิจยังฟื้ นตัวได้ แนวโน้ม
เศรษฐกิจไทยปี 2564 คาดว่าจะขยายตัวร้อยละ 2.5-3.5 (สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ, 2564)
การขยายตัวทางเศรษฐกิ จอย่างรวดเร็ วก่ อให้เกิ ดทั้งผลดี และผลเสี ยต่อสภาพเศรษฐกิ จ สังคม และ
สิ่ ง แวดล้อ ม นอกจากนี้ ความเจริ ญ ก้า วหน้ า ทางเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สาร (Information and
Communication Technology: ICT) สามารถเชื่ อมโยงประเทศต่างๆในทัว่ ทุกภูมิภาคของโลกเข้าด้วยกันเสมือน
โลกไร้พรมแดน ผลของการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวนอกจากจะกระทบต่อความเป็ นอยู่และวิถีชีวิตของผูค้ นแล้วยัง
ถูกนามาใช้เป็ นเครื่ องมือในการก่ออาชญากรรมที่ยงุ่ ยาก ซับซ้อน และยากต่อการตรวจสอบ-จับกุม
629

การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรี ปทุม ออนไลน์ ครั้งที่ 16 ประจาปี 2564 วันที่ 28 ตุลาคม 2564

สาหรับประเทศไทยปั ญหาอาชญากรรมในสังคมปั จจุบนั ได้ทวีความรุ นแรงและมีความสลับซับซ้อน
มากยิ่งขึ้น มีการพัฒนารู ปแบบจากอาชญากรรมธรรมดาไปสู่การกระทาความผิดที่เรี ยกว่า อาชญากรรมพิเศษ เช่น
อาชญากรรมข้ามชาติ อาชญากรรมทางเศรษฐกิ จ อาชญากรรมไซเบอร์ เป็ นต้น ซึ่ ง อาชญากรรมดังกล่าวมี
การพัฒนาทั้งรู ปแบบและวิธีการในการกระทาผิด มีการนาลักษณะของการประกอบธุ รกิจ ความก้าวหน้าทาง
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ หรื อเทคโนโลยีการสื่ อสารในรู ปแบบต่างๆ มาผสมผสานกับการกระทา
ความผิ ด ซึ่ งมี แนวโน้ม ที่ จะขยายตัวอย่างรวดเร็ วและควบคุมได้ย าก มี ก ารพัฒ นาเป็ นเครื อข่ ายที่ เข้มแข็งทั้ง
ภายในประเทศและระหว่างประเทศและมีเจ้าหน้าที่ของรัฐเกี่ยวข้องด้วย ก่อให้เกิดความเสี ยหายในทางเศรษฐกิจ
สังคม สิ่ งแวดล้อมอย่างมหาศาล เพื่อให้การป้องกัน ปราบปรามอาชญากรรมพิเศษ มีประสิ ทธิ ภาพ ประเทศไทย
จึ ง ได้จัด ตั้ง กรมสอบสวนคดี พิ เ ศษขึ้ น มา เป็ นหน่ ว ยบัง คับ ใช้ก ฎหมายในสั ง กัด กระทรวงยุ ติ ธ รรม ใช้ชื่ อ
ภาษาอังกฤษว่า DEPARTMENT OF SPECIAL INVESTIGATION มีชื่อย่อว่า DSI ซึ่ งมีบุคลากรที่มีความรู ้ความ
ชานาญในด้านต่างๆ หรื อที่เรี ยกว่าเป็ นองค์การ “สหวิชาชีพ” มีวิสัยทัศน์ (Vision) เป็ นองค์การหลักในการบังคับ
ใช้กฎหมายกับอาชญากรรมพิเศษตามมาตรฐานสากล มีพนั ธกิจ (Mission) ป้องกัน ปราบปราม สื บสวนสอบสวน
และดาเนินคดีพิเศษอย่างมีประสิ ทธิภาพ ด้วยความเป็ นธรรม มีค่านิยมร่ วม(Core Value) คือ “เกียรติศกั ดิ์ เชี่ยวชาญ
ซื่อสัตย์”
แต่อย่างไรก็ดีถึงแม้กรมสอบสวนคดีพิเศษจะมีบุคลากรที่มีความรู ้ ความสามารถ และมีความเชี่ยวชาญ
จากหลากหลายสาขาวิชาชีพ หรื อที่เรี ยกว่า “สหวิชาชีพ” มีเครื่ องมือเทคโนโลยีสารสนเทศรวมทั้งอานาจพิเศษใน
การสื บสวนสอบสวนรวบพยานหลักฐานตามมาตรการพิเศษที่กาหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยการสอบสวนคดีพิเศษ
แต่ถา้ เปรี ยบเทียบกับพัฒนาการของการกระทาความผิดของอาชญากรรมพิเศษแล้วยังถือว่าก้าวนากระบวนการ
บังคับใช้กฎหมายของฝ่ ายเจ้าหน้าที่ของรัฐอยู่เสมอ นอกจากนี้ หากพิจารณาในมุมของการบริ หารคดี พิเศษยิ่ง
พบว่า ด้วยข้อจากัดด้านบุคลาการผูร้ ับผิดชอบ งบประมาณที่ได้รับจัดสรร ปั ญหาด้านเทคนิ ควิธีการจัดการใน
การบริ ห ารคดี พิ เ ศษ รวมทั้ง ปั ญ หากฎหมาย ระเบี ย บและเครื่ อ งมื อ เทคโนโลยี ส ารสนเทศที่ ไ ม่ ทัน ต่ อ ต่ อ
ความเปลี่ยนแปลง ทาให้กรมสอบสวนคดีพิเศษมีสถิติงานคดีพิเศษที่คา้ งดาเนินการอยู่อีกจานวนมาก เช่น ปี พ.ศ.
2560 มีคดีพิเศษค้างดาเนินการ จานวน 9 คดี ปี พ.ศ. 2561 มีคดีพิเศษค้างดาเนินการ จานวน 27 คดี ปี พ.ศ. 2562 มี
คดีพิเศษค้างดาเนินการ จานวน 118 คดี ปี พ.ศ. 2563 มีคดีพิเศษค้างดาเนินการ จานวน 114 คดี ปี พ.ศ. 2564 มีคดี
พิเศษค้างดาเนิ นการ จานวน 8 คดี (ที่ มา: ข้อมูลจากกองบริ หารคดี พิเศษ กรมสอบสวนคดี พิเศษ ณ วันที่ 31
มกราคม 2564)
ดัง นั้น ผูว้ ิ จัย จึ ง สนใจที่ จะศึ ก ษาปั จจัย การจัดการที่ ส่ง ผลต่ อ ประสิ ท ธิ ภาพการบริ หารคดี พิเศษของ
กรมสอบสวนคดีพิเศษ เพื่อให้กรมสอบสวนคดีพิเศษสามารถขับเคลื่อนบทบาทภารกิจในการสื บสวนสอบสวน
คดีพิเศษตามเป้าหมายที่กาหนดไว้ได้อย่างมีประสิ ทธิภาพสู งสุ ดต่อไป

2. วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
(1) เพื่อศึกษาระดับประสิ ทธิภาพการบริ หารคดีพิเศษของกรมสอบสวนคดีพิเศษ
(2) เพื่อศึกษาปัจจัยการจัดการที่ส่งผลต่อประสิ ทธิภาพการบริ หารคดีพิเศษของกรมสอบสวนคดีพิเศษ
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3. เอกสารและงานวิจัยที่เกีย่ วข้อง
3.1 แนวคิด ทฤษฎีการบริหารจัดการ
แนวคิดเกี่ยวกับการบริ หารองค์การทฤษฎี POCCC ของ Henri Fayol (1916) หน้าที่ 5 ประการ กาหนด
ขึ้นสาหรับการบริ หารจัดการองค์กร ในแต่ละหน้าที่น้ นั ต่างก็มีความสาคัญในตัวเอง ขณะเดียวกันก็มีการเชื่อมโยง
และส่ งผลในกันและกัน เพื่อให้การทางานสมบูรณ์และประสบความสาเร็ จอีก ด้วย โดยรายละเอียดของหน้าที่ท้งั
5 ประการ คือ
1. การวางแผน (plan) หมายถึ ง การมองไปในอนาคตเพื่ อ กาหนดวิ ธีที่ ดี ที่ สุด ในการบรรลุ ถึ ง
เป้าประสงค์ขององค์การ
2. การจัดองค์กร (organize) หมายถึง การจัดระเบียบทรัพยากรบุคคล และการประเมินผล
3. การสั่ ง การ (command) เป็ นช่ อ งทางที่ ผู ้บ ริ หารสั่ ง งานให้ พ นั ก งานท าเพื่ อ ที่ จ ะได้ บ รรลุ
เป้าประสงค์ขององค์การที่ต้งั ไว้
4. การประสานงาน (coordinate) หมายถึง วิถีทางในการประสานกิจกรรมต่างๆ ขององค์การเข้า
ด้วยกัน
5. การควบคุม (control) หมายถึง การควบคุมดูแลให้กิจกรรมที่กระทานั้นดาเนินไปตามแผนที่วาง
ไว้เพือ่ ให้บรรลุถึงเป้าประสงค์ขององค์การ
3.2 แนวคิด ทฤษฎีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
Harrington (1996) ประสิ ทธิ ภาพ (Efficiency) หมายถึ ง เป็ นวิ ธี การจัดสรรทรั พยากรเพื่ อให้ เกิ ดความ
สิ้ นเปลืองน้อยที่สุด โดยสามารถบรรลุจุดมุ่งหมายโดยใช้ทรัพยากรต่าสุ ด กล่าวคือ เป็ นการใช้โดยมีเป้าหมาย (Goal)
คือ ประสิ ทธิผล หรื อให้บรรลุจุดมุ่งหมายที่กาหนดไว้สูงสุ ด อาจเรี ยกว่า “ทาสิ่ งต่างๆ ให้ถูกต้อง (Doing things right)”
ทฤษฎีองค์ประกอบประสิ ทธิ ภาพในการปฏิบตั ิงานของ Peterson and Plowman (1989) ได้ให้แนวคิด
เกี่ยวกับองค์ประกอบของประสิ ทธิภาพ ไว้ 4 ข้อด้วยกัน ดังนี้
1. คุณภาพของงาน (Quality) จะต้องมีคุณภาพสู งคือผูผ้ ลิตและผูใ้ ช้ได้ประโยชน์คุม้ ค่าและมีความ
พึงพอใจผลการทางานมีความถูกต้องได้มาตรฐาน รวดเร็ ว นอกจากนี้ผลงานที่มีคุณภาพควรก่อเกิดประโยชน์ต่อ
องค์กรและสร้างความพึงพอใจของลูกค้าหรื อผูม้ ารับบริ การ
2. ปริ มาณงาน (Quantity) งานที่เกิดขึ้นจะต้องเป็ นไปตามความคาดหวังของหน่วยงาน โดยผลงาน
ที่ปฏิบตั ิได้มีปริ มาณที่เหมาะสมตามที่กาหนดในแผนงาน หรื อเป้ าหมายที่บริ ษทั วางไว้และควรมีการวางแผน
การบริ หารเวลา เพื่อให้ได้ปริ มาณงานตามเป้าหมายที่กาหนดไว้
3. เวลา (Time) คือ เวลาที่ใช้ในการดาเนินงานจะต้องอยูใ่ นลักษณะที่ถูกต้องตามหลักการเหมาะสม
กับงานและทันสมัย มีการพัฒนาเทคนิคการทางานให้สะดวกรวดเร็ วขึ้น
4. ค่าใช้จ่าย (Costs) ในการดาเนินการทั้งหมดจะต้องเหมาะสมกับงานและวิธีการ คือจะต้องลงทุน
น้อยและได้ผลกาไรมากที่สุด ประสิ ทธิ ภาพในมิติของค่าใช้จ่าย หรื อต้นทุนการผลิต ได้แก่การใช้ทรัพยากรด้าน
การเงิน คน วัสดุ เทคโนโลยีที่มีอยูอ่ ย่างประหยัด คุม้ ค่า และเกิดการสู ญเสี ยน้อยที่สุด
3.3 งานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง
ชั ยวุฒิ เทโพธิ์ (2563) ได้ศึกษาเรื่ อง ประสิ ทธิ ภาพการปฏิบตั ิงานของพนักงานในองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นสังเคราะห์ผลงานวิชาการในประเด็นองค์ประกอบของประสิ ทธิ ภาพในการปฏิบตั ิงานของบุคลากรใน
องค์กรปกครองส่ วนผลการศึ กษาพบว่ ามี องค์ประกอบของประสิ ทธิ ภาพการปฏิ บัติ งานในองค์กรปกครอง
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ส่ วนท้องถิ่ น 5 องค์ประกอบที่ ส าคัญ ได้แก่ 1) คุ ณภาพของงาน 2) ปริ มาณของงาน 3) เวลาในการปฏิ บัติงาน
4) กระบวนการปฏิบตั ิงาน และ 5) ค่าใช้จ่ายในการดาเนิ นงานในการปฏิบตั ิงานของพนักงานในองค์กรปกครอง
ส่ ว นท้อ งถิ่ น ซึ่ งประสิ ท ธิ ภ าพในการปฏิ บัติ ง านนั้น ต้อ งเกิ ด จากประสิ ท ธิ ภ าพการปฏิ บัติ ง านจาก2ส่ ว นคื อ
ประสิ ท ธิ ภ าพของบุ ค คลและประสิ ท ธิ ภ าพขององค์ ก ร ดัง นั้น องค์ก รจ าเป็ นต้อ งมี แ นวทางในการพัฒ นา
ประสิ ทธิ ภาพของพนักงานและประสิ ทธิ ภาพขององค์กรเพื่อให้เกิดปฏิบตั ิงานอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ประสิ ทธิ ผล
นาไปปรับใช้ในโครงสร้างการบริ หารขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นให้สามารถพัฒนาการทางานให้บุคลากรให้
มีประสิ ทธิภาพและมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น
แมนซัร (Manzoor) (2014) ได้ศึกษางานวิจยั เรื่ อง การจับตามองประสิ ทธิ ภาพในการบริ หารรั ฐกิจ:
อดีตและอนาคต ความจาเป็ นประการหนึ่ งของการบริ หารรั ฐกิจคือการบรรลุประสิ ทธิ ภาพในทุกระดับ องค์กร
สาธารณะมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดหาสิ นค้าและบริ การสาธารณะที่จาเป็ นแก่ประชาชน ดังนั้น วัตถุประสงค์
หลายมิติของการบริ หารรัฐกิจจึงต้องการประสิ ทธิ ภาพที่ไม่เพียงจากัดเฉพาะการวิเคราะห์ตน้ ทุนและผลประโยชน์
เท่านั้น แต่ยงั รวมเอาองค์ประกอบสาคัญของการให้คุณค่าแก่ประชาชน
3.4 กรอบแนวคิดในการวิจัย
ตัวแปรอิสระ
ตัวแปรตาม
ปัจจัยการจัดการ
1.การวางแผน (Planning)
2.การจัดองค์การ (Organizing)
3.การบังคับบัญชา (Commanding)
4.การประสานงาน (Coordinating)
5.การควบคุม (Controlling)

ประสิทธิภาพการบริหารคดีพเิ ศษของ
กรมสอบสวนคดีพเิ ศษ
1.ด้านคุณภาพงาน (Quality)
2.ด้านปริ มาณงาน (Quantity)
3.ด้านเวลาในการปฏิบตั ิงาน (Operating time)
4.ด้านค่าใช้จ่าย (Expenses)

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั
3.5 สมมติฐานการวิจัย
ปัจจัยการจัดการส่งผลต่อประสิ ทธิภาพการบริ หารคดีพิเศษของกรมสอบสวนคดีพิเศษ

4. วิธีดาเนินการวิจัย
4.1 แบบแผนการวิจัย
การศึกษาวิจยั เรื่ อง ปั จจัยการจัดการที่ส่งผลต่อประสิ ทธิ ภาพการบริ หารคดีพิเศษของกรมสอบสวนคดี
พิเศษ เป็ นการวิจยั เชิงสารวจ (Survey Research) ด้วยการวิจยั เชิงปริ มาณ (Quantitative Research) มีวตั ถุประสงค์
เพื่อศึกษาถึงระดับประสิ ทธิ ภาพการบริ หารคดีพิเศษของกรมสอบสวนคดีพิเศษและเพื่อศึกษาปั จจัยการจัดการที่
ส่งผลต่อประสิ ทธิภาพการบริ หารคดีพิเศษของกรมสอบสวนคดีพิเศษ
4.2 ประชากรและตัวอย่าง
ประชากรที่ ใ ช้ใ นการศึ ก ษาวิ จัย ครั้ งนี้ ได้แ ก่ พนักงานสอบสวนคดี พิ เศษและเจ้าหน้าที่ คดี พิเศษที่
เกี่ ยวข้องกับการดาเนิ นคดีพิเศษจานวน 300 คน จากทั้งหมดจานวน 1,039 คน โดยคานวณหาขนาดของกลุ่ม
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ตัวอย่าง กรณี ทราบจานวนประชากร ตามสู ตรของการกาหนดขนาดตัวอย่างของทาโร่ ยามาเน่ (Yamane Taro,
1970) โดยกาหนดค่าความเชื่อมัน่ ของกลุ่มตัวอย่างในการศึกษาครั้งนี้เท่ากับร้อยละ 95 ซึ่งหมายความว่า ยอมให้มี
ความคลาดเคลื่อนจากกลุ่มตัวอย่าง (Sampling Error) ร้อยละ 5 ดังนี้
N
สู ตร 𝑛 = 1+Ne2
เมื่อ n คือ จานวนของขนาดของกลุ่มตัวอย่าง
N คือ จานวนรวมทั้งหมดของประชากรที่ใช้ในการศึกษา
e คือ ความผิดพลาดที่ยอมรับได้ (โดยในการศึกษานี้ได้กาหนดให้ เท่ากับ .05)
1,039
แทนค่า 𝑛 = 1+[1,039(0.0025)]
= 289 คน
ทั้งนี้ ผูว้ ิจัยได้เพิ่มตัวอย่างอีก 11 ตัวอย่างเพื่อความสะดวกในการสุ่ มตัวอย่างและเป็ นการสารองกรณี
แบบสอบถามบางฉบับที่ขาดความสมบูรณ์ ดังนั้นกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ เท่ากับ 300 คน ใช้วิธีการสุ่ ม
ตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน (Multi-stage sampling) โดยในขั้นแรกทาการสุ่ มแบบโควต้า (Quota sampling) ตาม
หน่วยงานและในขั้นที่ 2 ทาการสุ่มแบบง่าย (Simple sampling) โดยกาหนดจากบัญชีรายชื่อ
4.3 เครื่ องมือวิจัย
ในการศึกษาวิจยั เรื่ อง ปั จจัยการจัดการที่ส่งผลต่อประสิ ทธิ ภาพการบริ หารคดีพิเศษของกรมสอบสวน
คดี พิเศษ เป็ นการวิจัยเชิ งปริ มาณ (Quantitative Research) ผูศ้ ึ กษาวิจัยได้ใช้แบบสอบถามในการเก็บรวบรวม
ข้อมูลซึ่ งเป็ นแบบสอบถามแบบปลายเปิ ด (Closed-end Questionnaire) และแบบสอบถามเกี่ยวกับข้อเสนอแนะ
ซึ่ งเป็ นลักษณะคาถามปลายเปิ ด โดยแบ่งออกเป็ น 4 ตอนดังนี้ ตอนที่ 1 แบบสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับปั จจัยส่ วน
บุคคล ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ ยวกับปั จจัยการจัดการของกรมสอบสวนคดี พิเศษสร้ างตามแนวคิดเกี่ ยวกับ
การบริ หารจัดการองค์การ ทฤษฎี POCCC ที่ อองริ ฟาโยล (Henri Fayol) กาหนดขึ้นได้แก่ ด้านการวางแผน
ด้านการจัดองค์กร ด้านการบังคับบัญชาสั่งการ ด้านการประสานงาน ด้านการควบคุม และด้านการวางแผน
ตอนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ ยวกับประสิ ทธิ ภาพการบริ ห ารคดี พิ เศษ สร้ างตามแนวคิดทฤษฎี อ งค์ประกอบใน
การปฏิ บัติ ง านของ Peterson and Plowman แบ่ ง เป็ นด้า นต่ า งๆ ได้แ ก่ ด้า นคุ ณ ภาพของงาน ด้า นปริ ม าณงาน
ด้านเวลา และด้านค่าใช้จ่าย ตอนที่ 4 ข้อเสนอแนะอื่นๆ
4.4 การเก็บรวบรวมข้ อมูล
4.4.1 แหล่งข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ศึกษาค้นคว้าจากตารา เอกสาร บทความวิชาการและ
งานวิจยั ที่เกี่ยวข้องเพื่อกาหนดขอบเขตการวิจยั และสร้างเครื่ องมือในการวิจยั ก็คือแบบสอบถามให้ครอบคลุม
วัตถุประสงค์และกรอบแนวคิดที่จะศึกษา
4.4.2 แหล่งข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) โดยใช้แบบสอบถามเพื่อเก็บข้อมูลกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด
จานวน 300 คน
4.5 สถิติที่ใช้ ในการวิจัย
4.5.1 สถิ ติ เ ชิ ง พรรณนา (Descriptive Statistics) โดยการหาค่ า ความถี่ (Frequency) ค่ า ร้ อ ยละ
(Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation)
4.5.2 สถิ ติ ถ ดถอยเชิ งเส้ น พหุ คู ณ ( Multiple Linear Regression) แบบ All-enter วิ เ คราะห์
ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระ (Independent Variable) หลายตัวกับตัวแปรตาม (Dependent Variable) 1 ตัว
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5. ผลการวิจัย
การวิจยั เรื่ อง “ปั จจัยการจัดการที่ส่งผลต่อประสิ ทธิ ภาพการบริ หารงานคดีพิเศษของกรมสอบสวนคดี
พิเศษ” มีผลการวิจยั ดังนี้
ตารางที่ 1 การวิเคราะห์ขอ้ มูลปัจจัยการจัดการองค์การของกรมสอบสวนคดีพิเศษ โดยรวม
ปัจจัยการจัดการ
S.D.
ระดับความคิดเห็น
x̅
1. ด้านการวางแผน
4.12
0.74
มาก
2. ด้านการจัดองค์การ
3.74
0.86
มาก
3. ด้านการบังคับบัญชาสั่งการ
3.90
0.85
มาก
4. ด้านการประสานงาน
3.82
0.81
มาก
5. ด้านการควบคุม
3.94
0.81
มาก
รวม
3.90
0.76
มาก
จากตารางที่ 1 พบว่า ปั จจัยการจัดการองค์การของกรมสอบสวนคดีพิเศษโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก
(x̅ = 3.90, S.D. = 0.76) เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า ด้านที่มีผลต่อประสิ ทธิภาพการบริ หารคดีพิเศษมากที่สุด
คือ การวางแผน (x̅ = 4.12, S.D. = 0.74 ) รองลงมา คือ การควบคุม (x̅ = 3.94, S.D. = 0.81) และด้านที่มีผลต่อประสิ ทธิ ภาพ
การบริ หารคดีพิเศษน้อยที่สุด คือ การจัดองค์การ (x̅ = 3.74, S.D. = 0.86)
ตารางที่ 2 การวิเคราะห์ขอ้ มูลประสิ ทธิภาพการบริ หารคดีพิเศษของกรมสอบสวน คดีพิเศษ โดยรวม
ประสิ ทธิภาพในการปฏิบตั ิงานของบุคลากร
S.D.
ระดับความคิดเห็น
x̅
1. ด้านคุณภาพ
3.97
0.76
มาก
2. ด้านปริ มาณงาน
3.88
0.80
มาก
3. ด้านเวลาที่ใช้ในการปฏิบตั ิงาน
3.98
0.75
มาก
4. ด้านค่าใช้จ่ายในการดาเนินงาน
3.93
0.80
มาก
รวม
3.94
0.74
มาก
จากตารางที่ 2 ประสิ ทธิภาพการบริ หารคดีพิเศษของกรมสอบสวนคดีพิเศษโดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก
(x̅ = 3.94, S.D. = 0.74) เมื่ อ พิ จ ารณาเป็ นรายด้ า น พบว่ า ด้ า นที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพสู ง สุ ด ด้ า น เวลาที่ ใ ช้ ใ น
การปฏิ บั ติ ง าน (x̅ = 3.98, S.D. = 0.75) รองลงมา คื อ ด้ า นคุ ณ ภาพ (x̅ = 3.97, S.D. = 0.76) และด้ า นที่ มี
ประสิ ทธิภาพน้อยที่สุด คือ ด้านปริ มาณงาน (x̅ = 3.88, S.D. = 0.80)
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ตารางที่ 3 ผลการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณ เพื่อทดสอบปัจจัยการจัดการที่ส่งผลต่อประสิ ทธิภาพ
การบริ หารคดีพิเศษของกรมสอบสวนคดีพิเศษ โดยใช้วิธีการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุคูณ
(All Enter Multiple Regression Analysis)
ปัจจัยการจัดการ
(Constant)
1. ด้านการวางแผน
2. ด้านการจัดองค์การ
3. ด้านการบังคับบัญชา
4. ด้านการประสานงาน
5. ด้านการควบคุม
R
.934
**มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .01

Unstandardized
Coefficients
B
SE
.451
.089
.074
.040
.072
.039
.195
.046
.227
.046
.326
.044
2
R
Adjusted R2
.873
.871

Standardized
Coefficients
Beta
.074
.084
.226
.250
.357
SE(est.)
.266

t
5.080**
1.824
1.870
4.203**
4.978**
7.420**
F
403.36**

Sig
.000
.069
.062
.000
.000
.000
Sig
.000

จากตารางที่ 3 ผลจากการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุคูณ พบว่า ปั จจัยการจัดการด้านการบังคับบัญชา
ด้านการประสานงาน และด้านการควบคุม ส่ งผลต่อประสิ ทธิ ภาพอย่างมี นัยสาคัญทางสถิ ติที่ระดับ .01 และ
สามารถร่ วมพยากรณ์ประสิ ทธิภาพการบริ หารคดีพิเศษของกรมสอบสวนคดีพิเศษ ได้ร้อยละ 87.1 (Adjusted R2)
เมื่อพิจารณารายด้านที่มีน้ าหนักตกกระทบกับตัวแปรอิสระพบว่าด้านการควบคุมมีค่า (Beta = .357)
สู งสุ ด รองลงมาด้านการประสานงานมีค่า (Beta = .250) และน้อยที่สุดด้านการบังคับบัญชามีค่า (Beta = .226)
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .01

6. อภิปรายผล
ผลการวิจยั เรื่ อง “ปั จจัยการจัดการที่ส่งผลต่อประสิ ทธิ ภาพการบริ หารคดีพิเศษของกรมสอบสวนคดี
พิเศษ” สามารถอภิปรายผลได้ดงั นี้
ปั จจัยการจัดการ ด้านการวางแผน ด้านการจัดองค์การ ด้านการบังคับบัญชา ด้านการประสานงาน
และด้านการควบคุม โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก ด้านที่มีผลต่อประสิ ทธิ ภาพการบริ หารคดีพิเศษสู งสุ ด คือ
ด้านการวางแผน รองลงมา คือ การควบคุม และด้านที่มีผลต่อประสิ ทธิ ภาพการบริ หารคดีพิเศษน้อยที่สุด คือ
ด้านการจัดองค์การ ทั้งนี้ เนื่ องจากกรมสอบสวนคดีพิเศษได้ให้ความสาคัญกับการบริ หารจัดการกระบวนการ
บริ หารงานคดีพิเศษทุกขั้นตอน เพื่อให้การบังคับใช้กฎหมายในการป้ องกันปราบปราม สื บสวนสอบสวนคดี
พิเศษเป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ด้วยความเป็ นธรรม และดาเนิ นงานไปในทิศทางที่ถูกต้อง ด้วยเหตุผลที่ ว่า
ลักษณะงานของกรมสอบสวนคดีพิเศษเป็ นงานที่เกี่ยวข้องกับประชาชนเป็ นงานที่ตอ้ งสร้างความถูกต้องและ
ความเป็ นธรรมให้กบั สังคมการบริ หารงานจึงต้องมีความสาคัญ ด้วยเหตุผลดังกล่าวกรมสอบสวนคดีพิเศษจึงให้
ความสาคัญกับการบริ หารงานในทุกขั้นตอนส่งผลก่อให้เกิดเอกภาพในการบริ หารงานคดีพิเศษ เพื่อให้บรรลุตาม
เป้าหมายตามวิสัยทัศน์ของกรมสอบสวนคดีพิเศษ คือ เป็ นองค์การหลักในการบังคับใช้กฎหมายกับอาชญากรรม
พิ เ ศษตามมาตรฐานสากล ซึ่ งสอดคล้อ งกับ ทฤษฎี ก ารบริ ห ารองค์ก ารของ Henry Fayol ได้เ สนอแนวทาง
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การบริ ห าร ซึ่ งประกอบด้ว ยหน้ า ที่ 5 ประการ คื อ การวางแผน การจัด องค์ก าร การบัง คับ บัญ ชาสั่ ง การ
การประสานงาน และการควบคุม เมื่อวิเคราะห์รายด้านจะเห็นว่า
ประสิ ทธิ ภาพการบริ หารคดีพิเศษของกรมสอบสวนคดีพิเศษ ด้านคุณภาพ ด้านปริ มาณงาน ด้านเวลาที่
ใช้ในการปฏิบตั ิงาน และด้านค่าใช้จ่าย ภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยประสิ ทธิ ภาพสู งสุ ด คือ ด้านเวลาที่ใช้ใน
การปฏิบตั ิงาน รองลงมา คือ ด้านคุณภาพ และด้านที่มีประสิ ทธิ ภาพน้อยที่สุด คือ ด้านปริ มาณงาน ทั้งนี้เนื่องจาก
กรมสอบสวนคดี พิ เ ศษมี ก ารก าหนดนโยบาย วิ สั ย ทัศ น์ พัน ธกิ จ และยุ ท ธศาสตร์ ใ นการด าเนิ น งานและ
การบริ หารงานคดีพิเศษไว้อย่างชัดเจน โดยกาหนดแผนยุทธศาสตร์ ขององค์การไว้ 4 ด้าน คือ ด้านที่ 1. พัฒนา
ระบบการสื บสวนสอบสวนที่ มีประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผล (Standard System) ด้านที่ 2. พัฒนาทรั พยากร
บุคคลให้มีความเป็ นมืออาชีพ (Smart Agent) ด้านที่ 3. สร้างเสริ มเทคโนโลยีที่ทนั สมัย (Super Technology) และ
ด้า นที่ 4. บู ร ณาการความร่ วมมื อ กับ ทุ ก ภาคส่ ว น (Strong Collaboration) สอดคล้อ งกับ ทฤษฎี อ งค์ป ระกอบ
ประสิ ท ธิ ภาพในการปฏิ บัติ ง านของ Peterson and Plowman (1989) ได้ใ ห้ แ นวคิ ด เกี่ ย วกับ องค์ป ระกอบของ
ประสิ ทธิ ภาพไว้ 4 ด้าน ประกอบด้วย ด้านคุณภาพงาน ด้านปริ มาณงาน ด้านเวลาในการปฏิบตั ิงาน และด้าน
ค่าใช้จ่ายในการดาเนินงาน
จากการศึ กษาพบว่าปั จจัยการจัดการองค์การ ได้แก่ ด้านการบังคับบัญชา ด้านการประสานงาน และด้าน
การควบคุม มีความสัมพันธ์กบั ตัวแปรเกณฑ์ร้อยละ 93.4 และสามารถร่ วมพยากรณ์ประสิ ทธิ ภาพการบริ หารคดี
พิเศษของกรมสอบสวนคดี พิเศษได้ร้ อยละ 87.1 อย่างมี นัย สาคัญทางสถิ ติ 0.01 ทั้ง นี้ เนื่ อ งจากการบริ หารจัด
องค์การ ทั้ง 3 ด้านดังกล่าวส่ งผลให้การบริ หารงานคดีพเศษมีประสิ ทธิ ภาพในด้านคุณภาพงาน ด้านปริ มาณงาน
ด้านเวลาในการปฏิบตั ิงานและด้านค่าใช้จ่ายในการดาเนิ นงาน ซึ่ งสอดคล้องกับแนวคิดของชนิ ตา เอี่ยมสอาด
(2561) ได้เสนอแนวคิดเกี่ยวกับการจัดการเพื่อเพิ่มประสิ ทธิ ภาพการบริ หารงาน โดยมีความเห็นว่า ด้านการบริ หาร
จัดการภายใต้สภาพแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยี สังคม และการแข่งขัน เพื่อให้การจัดการที่มี
ประสิ ท ธิ ภาพจ าเป็ นต้อ งมี การวิ เคราะห์ถึ ง ปั จจัย ต่ างๆ ที่ มี ผ ลกระทบต่อ ความสาเร็ จในการบรรลุ เป้ าหมาย
ซึ่ งปั จ จุ บัน มี แ นวโน้ม ที่ ล ดลง และเพื่ อ หาแนวทางในการพัฒ นาและเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพในการด าเนิ น งาน
ซึ่ งจาเป็ นต้องอาศัยเครื่ องมื อและกระบวนการจัด การที่ ดี การได้รับการสนับสนุ นจากผูม้ ี ส่วนเกี่ ย วข้อ งเพื่ อ
การดารงอยู่และความก้าวหน้าขององค์กร เช่นเดียวกับแดนไทย ต๊ะวิไชย (2561) ได้ทาการศึกษาเรื่ อง แนวทาง
การจัดการเพื่อเสริ มสร้างประสิ ทธิ ผลการบริ หารองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นในจังหวัดน่ าน ผลการวิจยั พบว่า
การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยการจัดการองค์กรกับต่อประสิ ทธิผลการบริ หารงานองค์กรปกครองส่ วน
ท้องถิ่นในจังหวัดน่าน พบว่าปั จจัยด้านการจัดการมีความสัมพันธ์กบั ประสิ ทธิ ผลการบริ หารงานองค์กรปกครอง
ส่ ว นท้อ งถิ่ น ในจังหวัดน่ า น โดยภาพรวม อย่า งมี นัย ส าคัญ ทางสถิ ติทีร ะดับ .01และสามารถร่ วมกันอธิ บาย
ประสิ ทธิ ผลการบริ หารงานองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นในจังหวัดน่านได้ร้อยละ 80.7 (Adjusted R2 = .807) ทั้งนี้
ประสิ ทธิผลในการบริ หารงานได้แก่ 1) ผลผลิต 2) ประสิ ทธิภาพ 3) คุณภาพ และ 4) ความพึงพอใจในงาน

7. ข้อเสนอแนะ
7.1 ข้ อเสนอแนะในการนาผลวิจัยไปใช้
(1) จัดให้มีกิจกรรมร่ วมกันระหว่างผูบ้ ังคับบัญชาและผูใ้ ต้บังคับบัญชาในทุกระดับ เพื่อสร้ าง
ความสัมพันธ์ที่ดีและสร้างบรรยากาศในการปฏิบตั ิงานร่ วมกันให้มากขึ้น เช่น การประชุมเช้าก่อนปฏิบตั ิการ
กิจกรรมสานสัมพันธ์ กิจกรรมมุมกาแฟช่วงเวลาพัก เพื่อให้มีการพบปะพูดคุย ปรึ กษาหารื อ และแก้ไขปั ญหาที่
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เกิ ดขึ้น อีกทั้ง ผูบ้ ังคับบัญชาควรมี การยกย่องชื่ นชมผูใ้ ต้บังคับบัญชาที่ ปฏิ บัติหน้าที่ ดี ให้กับบุคลากรอื่นให้
รับทราบ ซึ่งถือเป็ นขวัญและกาลังใจต่อผูใ้ ต้บงั คับบัญชา
(2) กรมสอบสวนคดีพิเศษควรเน้นสร้างเครื อข่ายความร่ วมมือกับทุกภาคส่ วนทั้งภายในกรมสอบสวน
คดีพิเศษเอง และหน่วยงานอื่นๆ รวมทั้งหน่วยงานในต่างประเทศให้มากขึ้นเพื่อประโยชน์ในการบริ หารงานคดีพิเศษ
โดยสร้างกระบวนการประสานงานทั้งที่เป็ นทางการและไม่เป็ นทางการ ในขณะเดียวกันการบริ หารงานภายในควร
เน้นสร้างทีมปฏิบตั ิการที่แข็งแกร่ ง มีความเป็ นเอกภาพ สามัคคีกลมเกลียวกันเพื่อให้ร่วมมือกันปฏิบตั ิงาน
7.2 ข้ อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
(1) ควรมีการศึกษาปั จจัยการจัดการกับองค์การอื่นๆ ที่มีภารกิจในการสื บสวนสอบสวนคดี เพื่อ
นามาเปรี ยบเทียบ เพื่อที่จะได้ทราบปั ญหาและวิธีการเพื่อนามาประยุกต์และกาหนดแนวทางการบริ หารงานคดี
พิเศษให้มีประสิ ทธิภาพมากยิง่ ขึ้น
(2) ควรมีการศึกษาถึงปัจจัยอื่นๆ ที่ส่งผลต่อประสิ ทธิภาพในการบริ หารคดีพิเศษ เพื่อจะได้นาข้อมูล
ที่ได้มาเปรี ยบเทียบ และเพื่อใช้เป็ นแนวทางในการพัฒนาองค์การต่อไป
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บทคัดย่อ
การวิจยั ครั้งนี้มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) ระดับความต้องการสวัสดิการสังคมของผูส้ ูงอายุในเขตองค์การ
บริ หารส่ ว นต าบลต าบลแก้ง สนามนาง อ าเภอแก้ง สนามนาง จัง หวัด นครราชสี ม า 2) เปรี ยบเที ย บระดับ
ความต้องการสวัสดิการของผูส้ ูงอายุในตาบลแก้งสนามนาง อาเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสี มา จาแนกตาม
ปั จจัยส่วนบุคคล
การวิจยั ในครั้งนี้ เป็ นการวิจยั เชิงปริ มาณ (Quantitative Research) ประชากรทั้งสิ้ น 1676 คน จานวน 330
ตัวอย่างโดยการสุ่มแบบหลายขั้นตอน โดยนารายชื่อมาจับฉลาก เครื่ องมือที่ใช้เครื่ องมือที่ใช้คือแบบสอบถาม สถิติ
ที่ ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลได้แก่ การแจกแจงความถี่ ค่าร้ อยละ ค่าเฉลี่ ย ส่ วนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบ
สมมติ ฐานการวิจัย ได้แก่ ค่า t-test และ F-test และตรวจสอบความแตกต่างเป็ นรายคู่ โดยใช้สูตรตามวิธีของ
Scheffe’ สรุ ปผลการวิจยั ความคิดเห็นต่อความต้องการสวัสดิการผูส้ ู งอายุความต้องการสวัสดิการของผูส้ ู งอายุใน
เขตองค์การบริ หารส่ วนตาบลแก้งสนามนาง อาเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสี มา โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก
(x̅ = 4.24, S.D.= 0.204) เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า อันดับแรกด้านสุ ขภาพอนามัย (x̅ = 4.46, S.D. = 0. 320)
รองลงมาด้านความปลอดภัยในชี วิต (x̅ = 4.39, S.D. = 0.472) ด้านที่อยูอ่ าศัย (x̅ = 4.25, S.D. = 0.611) ด้านการแก้ไข
ปั ญหาความยากจนและด้อยโอกาส (x̅ = 4.23, S.D. = 0.539) ด้านการศึ กษา ( x̅ = 4.13, S.D. = 0.296) และด้าน
นันทนาการ (x̅ = 4.02, S.D. = 0.680) ตามลาดับ
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ผลการทดสอบสมมติฐานเปรี ยบเทียบปั จจัยความต้องการสวัสดิการของผูส้ ู งอายุในเขตองค์การบริ หาร
ส่ วนตาบลแก้งสนามนาง อาเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสี มา จาแนกตามปั จจัยส่ วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ
อาชีพ ระดับการศึกษา สถานภาพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ลักษณะที่อยูอ่ าศัย พบความ แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญ
ทางสถิติที่ .01 ยกเว้น ระยะเวลาที่อาศัยอยูใ่ นองค์การบริ หารส่วนตาบลไม่พบความแตกต่าง
คาสาคัญ: ความต้อง, การสวัสดิการสังคม, ผูส้ ูงอายุ

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. ความสาคัญและทีม่ าของปัญหาวิจัย
ปั จจุบนั ประเทศทัว่ โลกต่างกาลังก้าวเข้า สู่ สังคมผูส้ ู งอายุ สาหรับประเทศไทย กระทรวงสาธารณสุ ข
ได้ระบุวา่ จะเข้าสู่ สังคมของผูส้ ู งอายุโดย สมบูรณ์ภายในปี พ.ศ. 2568 จะต้องเตรี ยมรับมือกับ การเปลี่ยนแปลงที่
จะเกิ ดขึ้น (บริ ษทั บางกอกโพสต์ จากัด (มหาชน), 2561) ประกอบกับ ภุชพงค์ โนดไธสง (2561) ผูอ้ านวยการ
สานักงานสถิติแห่ งชาติ (สสช.) และใน ปี พ.ศ. 2574 ประเทศไทยจะมีประชากรอายุ 60 ปี ขึ้นไปสู งถึงร้อยละ
28.00 ทั้งนี้ ในปั จจุบนั สัดส่ วนของวัยทางานดังกล่าวยังสามารถดูแลผูส้ ู งอายุได้ 1 ต่อ 4 คน แต่ในปี พ.ศ. 2574
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สัดส่ วนการดู แลผูส้ ู งอายุ จะเฉลี่ ยที่ 1 : 1 การที่ จานวนผูส้ ู งอายุเพิ่มขึ้ นอย่าง ต่อเนื่ อง เนื่ องจากการใส่ ใจดูแล
สุขภาพ และการ รับโภชนาการที่ดีรวมถึงทางการแพทย์มีการพัฒนา ไปอย่างรวดเร็ วและรู ปแบบการจัดสวัสดิการ
สังคมผูส้ ูงอายุมีขอบข่ายจากัด จากการศึกษาของวิไลพร สุตนั ไชยนนท์ พบว่า การดาเนินงานด้านสวัสดิการสังคม
สาหรับผูส้ ู งอายุในประเทศไทยที่ผ่านมาจนถึงปั จจุบนั พบว่า มีปัญหาอุปสรรคหลายประการ คือ บริ การที่ มีอยู่
ไม่สนองความต้องการและบริ การที่ ผสู ้ ู งอายุตอ้ งการ แต่รัฐไม่สามารถจัดให้ได้อย่างเหมาะสม เพียงพอ ทัว่ ถึง
เป็ นธรรม แม้วา่ จะมีนโยบายที่ ชดั เจนต่อการจัดสวัสดิ การสังคมสาหรับผูส้ ู งอายุแต่มีขอ้ จากัดในการบริ หารจัดการ
ด้านบุคลากร งบประมาณ ทรัพยากร ทางสังคม และการขาดแคลนข้อมูลผูส้ ู งอายุ จึ งส่ งผลให้การดาเนิ นงาน
สวัสดิ การสังคมไม่สามารถดาเนิ นการได้อย่างจริ งจังและต่อเนื่ อง องค์การบริ หารส่ วนตาบลนาแก้งสนามนาง
ถือได้วา่ เป็ นหน่วยงานที่มีความพร้อมในระดับหนึ่ งใน การดาเนิ นงานสวัสดิการสังคมด้านเบี้ยยังชีพผูส้ ู งอายุแต่
ในสภาพความเป็ นจริ ง พบว่า องค์ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลนาแก้ง สนามนางยัง คงมี ปั ญ หาในการด าเนิ นงาน
สวัสดิการ สังคมด้านเบี้ยยังชีพผูส้ ูงอายุ และการจัดสวัสดิการสังคมของผูส้ ูงอายุ ในเขตองค์การบริ หารส่วนตาบล
นาแก้งสนามนาง ยังไม่ครอบคลุม ลักษณะงานสวัสดิการสังคมด้านต่างๆ

2. วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
(1) เพื่อศึ กษาระดับความต้องการสวัสดิ การสังคมของสู งอายุในเขตองค์การบริ หารส่ วนตาบลตาบล
แก้งสนามนาง อาเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสี มา
(2) เพื่อเปรี ยบเทียบระดับความต้องการสวัสดิการของสู งอายุในตาบลแก้งสนามนาง อาเภอแก้งสนามนาง
จังหวัดนครราชสี มา จาแนกตามปั จจัยส่วนบุคคล

3. เอกสารและงานวิจัยทีเ่ กี่ยวข้ อง
3.1 แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้ อง
แผนยุทธศาสตร์สวัสดิการสังคมแห่งชาติฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2555-2559)
1. สถานการณ์ของการพัฒนาสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ในประเทศไทย ประเทศไทยได้
เกิ ดวิกฤตเศรษฐกิ จในปี พ.ศ. 2540 ได้ส่งผลกระทบต่อสังคมอย่างรุ นแรงก่ อให้เกิ ด ปั ญหาสังคมในด้านต่างๆ
ตามมา พบว่า ปั ญหาสังคมเร่ งด่วนที่ตอ้ งแก้ไขได้แก่ปัญหาการแพร่ ระบาด ปั ญหาความยากจนและการว่างงาน
ปั ญหาครอบครัว ปั ญหาความเสื่ อมโทรมทางด้านจิตใจและศี ลธรรม ปั ญหาด้านสุ ขภาพอนามัยและปั ญหากลุ่ม
ผูด้ อ้ ยโอกาส ได้แก่ ปั ญหาคนเร่ ร่อนขอทาน ปั ญหาการ ทอดทิ้งเด็กผูส้ ูงอายุและคนพิการ
2. ยุทธศาสตร์ การพัฒนา เพื่อให้การส่ งเสริ มและพัฒนาระบบความมัน่ คงทางสังคม การปฏิ รูป
การบริ หารจัดการและพัฒนาวิธีการและมาตรฐานการปฏิบตั ิงานสังคมสงเคราะห์พร้อมทั้ง ส่งเสริ มและสนับสนุน
ให้ประชาชนเข้าถึงและตรวจสอบระบบบริ การทางสังคมได้โดยการสร้าง ความ เข้มแข็งให้แก่ภาคประชาสังคม
องค์กรเอกชน องค์กรธุรกิจองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น และสถาบัน จึงได้กาหนดมาตรการในการพัฒนาการจัด
สวัส ดิ ก ารสัง คมโดยค านึ ง ถึ ง หลัก บู ร ณาการและให้ค รอบคลุ ม งานสวัส ดิ ก ารสัง คมด้า นต่ า งๆ ที่ เ กี่ ย วข้อ ง
กับผูส้ ูงอายุดงั นี้
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1. สวัสดิการด้านสุขภาพอนามัย
1.1 ให้ความสาคัญแก่การสร้างหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า โดยสนับสนุน ทุกภาคส่ วน
ของสังคมมีส่วนร่ วมในการพัฒนาสุขภาพและสภาพแวดล้อมทางสังคมให้เอื้อต่อ การเสริ มสร้างให้คนมีสุขภาพดี
1.2 ปรั บปรุ งพัฒนาระบบประกันสุ ขภาพให้มีประสิ ทธิ ภาพเป็ นธรรมและครอบคลุม
ผูด้ อ้ ยโอกาสและประชาชนทุกคน ควบคู่กบั การสร้างแรงจูงใจทั้งในระดับบุคคลและองค์กร ที่นาไปสู่ การส่ งเสริ ม
สุขภาพและป้ องกันโรคในระบบประกันสุขภาพ
1.3 ส่ งเสริ มพัฒนามาตรฐานการดาเนิ นงานสังคมสงเคราะห์ทางการแพทย์ ฝ่ ายกาย และ
ฝ่ ายจิต และปรับปรุ งการดาเนินงานเพื่อให้สามารถรองรับการสร้างหลักประกันสุขภาพ ถ้วนหน้า
1.4 สร้างกลไกในการประเมินผลระบบสุ ขภาพทั้งในด้านคุณภาพ ความเป็ นธรรม และ
ประสิ ทธิภาพโดยมีตวั ชี้วดั ที่ชดั เจน โดยเฉพาะการจัดระบบสุขภาพในการดูแลผูย้ ากจนและ ผูด้ อ้ ยโอกาส
2. สวัสดิการด้านการศึกษา
2.1 เพิ่มโอกาสการเข้าถึงการเรี ยนรู ้ของทุกคน ทุกกลุ่มเป้ าหมายให้มีการศึกษา ฝึ กอบรม
แก่ ผูว้ ่า งงาน ผูส้ ู ง อายุโ ดยการสนับสนุ นให้สถานศึ ก ษามี ความพร้ อ มในการจัดการศึ กษาในระบบโรงเรี ยน
การศึกษานอกระบบโรงเรี ยน และการศึกษาตามอัธยาศัย
2.2 การใช้สื่อเพื่อการศึกษาทุกรู ปแบบเพื่อให้กระจายสู่ประชาชนทุกกลุ่มเป้ าหมาย
2.3 ส่ งเสริ มการศึ กษาพิเศษแก่ ผูพ้ ิการและขยายโอกาสทางการศึ กษาแก่ ผูย้ ากจนและ
ผูด้ อ้ ยโอกาส
3. สวัสดิการด้านนันทนาการ
3.1 สนับ สนุ น กิ จ กรรมการท่ อ งเที่ ย วเพื่ อ พัก ผ่ อ นหย่อ นใจ โดยให้ ค วามส าคัญ กับ
การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์เชิงนิเวศน์และเชิงวัฒนธรรม
3.2 พัฒนาสวนสาธารณะ สวนสุขภาพ และสนามกีฬาในเมืองให้เพียงพอ
3.3 ส่งเสริ มการออกก าลังกายและเล่นกีฬาเพื่อสุขภาพ
4. สวัสดิการด้านที่อยูอ่ าศัย
4.1 จัดหาที่ อยู่อาศัยตามความต้องการของประชาชน โดยเน้นกลุ่มผูม้ ีรายได้น้อย ผูใ้ ช้
แรงงาน และผูส้ ูงอายุ
4.2 พัฒนาที่ อยู่อาศัยสาหรับผูม้ ีรายได้น้อยให้มีที่อยู่อาศัยเป็ นของตนเอง และปรับปรุ ง
ชุมชนให้น่าอยูม่ ีสภาพแวดล้อมทางกายภาพที่ดีมีระบบสาธารณูปโภคและคุณภาพชีวิตที่เหมาะสม โดยส่ งเสริ ม
ให้องค์กรชุมชนเข้ามามีส่วนร่ วมในการพัฒนาชุมชนของตนเอง
4.3 จัดหาที่ อยู่อาศัยชัว่ คราวให้แก่ประชาชนที่ ประสบปั ญหาความทุกข์ยาก เดื อดร้อน
ได้อย่างทัว่ ถึง
5. สวัสดิการด้านความปลอดภัยในชีวติ และทรัพย์สิน
5.1 การพิทกั ษ์สิทธิและคุม้ ครองสวัสดิภาพแก่เด็กเยาวชน สตรี ผสู ้ ูงอายุ
5.2 ส่ งเสริ มให้หน่ วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ดาเนิ นการในกิ จกรรมที่ มุ่ง
เสริ มสร้างสังคมสมานฉันท์มีขนั ติธรรม เคารพต่อความหลากหลายของบุคคลกลุ่มต่างๆ บนพื้นฐานของศาสนา
ชาติพนั ธุ์เพศและวัยเพื่อขจัดความขัดแย้งและการเลือกปฏิบตั ิ
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5.3 พัฒนาระบบและวิธีการในการเฝ้ าระวังการป้ องกันสาธารณภัยและการช่วยเหลือ
อย่างครบวงจร
6. สวัสดิการด้านการแก้ไขปั ญหาความยากจนและด้อยโอกาส
6.1 ปรั บปรุ งกฎหมายที่ มีอยู่ให้มีสภาพบังคับมากขึ้ น เอื้ อให้คนจน และผูด้ ้อยโอกาส
ได้รับสิ ทธิโอกาส และความเสมอภาคในด้านต่างๆ
6.2 โครงการสวัสดิ การผูส้ ู งอายุให้แก่ผูส้ ู งอายุที่มีฐานะยากจน ไร้ ที่อยู่อาศัย และขาด
ผูอ้ ุปการะในรู ปของศูนย์บริ การผูส้ ูงอายุ
6.3 การสงเคราะห์เบี้ยยังชีพเป็ นรายเดือน
6.4 สนับสนุนให้มีโครงการลงทุนเพื่อสังคมได้มีโครงการช่วยเหลือผูด้ อ้ ยโอกาส โดยใช้
กระบวนการชุมชนเข้ามามีส่วนร่ วม
ลอว์ตนั (Lawton, 1985 อ้างถึงใน สิ ทธิ อาภรณ์ ชวนปี , 2540,) และ ลลิลญา ลอยลม, (2545) ได้ศึกษา
คุณภาพชีวติ หรื อการมีชีวติ ที่ดีในผูส้ ูงอายุ และกล่าวว่าผูส้ ูงอายุที่มี คุณภาพชีวติ ที่ดีตอ้ งประกอบด้วยปั จจัยสาคัญ
4 ด้าน
ลัดดา บุญเกิ ด (2557) ได้ศึกษาเรื่ อง ความต้องการด้านสวัสดิ การของผูส้ ู งอายุในเขต เทศบาลตตาบล
เกาะจันทร์อาเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี
3.2 กรอบแนวคิดในการวิจยั
กรอบแนวคิ ดในการวิจยั ครั้งนี้ ได้มาจากการทบทวนตัวแปรที่ ได้จากการศึ กษา แนวคิ ด และทฤษฎี
ประกอบกับงานวิจยั ที่เกี่ ยวข้อง โดยได้นาแผนยุทธศาสตร์ สวัสดิการสังคมแห่ งชาติฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2555-2559)
มากาหนดกรอบแนวคิด ได้ดงั นี้
ตัวแปรอิสระ
ตัวแปรตาม
ความต้ องการสวัสดิการของผู้สูงอายุในตาบล
แก้งสนามนาง อาเภอแก้งสนามนาง
จังหวัดนครราชสี มา
1. ด้านสุ ขภาพอนามัย
2. ด้านการศึกษา
3. ด้านนันทนาการ
4. ด้านที่อยูอ่ าศัย
5. ด้านความปลอดภัยในชีวติ
6. ด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน และด้อย
โอกาส

ปัจจัยส่ วนบุคคล
1. เพศ
2. อายุ
3. สถานภาพ
4. การศึกษา
5. อาชีพ
6. รายได้

แผนภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั
3.3 สมมติฐานการวิจยั
ปั จจัยส่ วนบุ คคลของผูส้ ู งอายุในเขตองค์การบริ หารส่ วนตาบลแก้งสนามนาง อาเภอแก้งสนามนาง
จังหวัดนครราชสี มา ที่แตกต่างกัน มีความต้องการด้านสวัสดิการต่างกัน
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4. วิธีดาเนินการวิจัย
4.1 ประชากรและตัวอย่ าง
ประชากร ได้แก่ ผูท้ ี่ มีอายุ 60 ปี ขึ้ นไปที่ ได้รับเบี้ ยยังชี พ และอาศัยอยู่ในอาเภอแก้งสนามนาง ตาบล
แก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสี มา
กลุ่มตัวอย่างได้แก่ ผูท้ ี่ มีอายุ 60 ปี ขึ้นไปที่ได้รับเบี้ยยังชีพ และอาศัยอยู่ในอาเภอแก้งสนามนาง ตาบล
แก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสี มา กาหนดกลุ่มตัวอย่างโดยวิธีการสุ่ มแบบง่ าย (Simple Random Sampling)
กลุ่มตัวอย่าง ที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลมีจานวน 330 คน
4.2 เครื่ องมือวิจยั
การสร้างและการหาคุณภาพของเครื่ องมือ ผูว้ จิ ยั ได้ดาเนินการดังนี้
1) ศึกษารู ปแบบและวิธีการสร้างเครื่ องมือและกาหนดวัตถุประสงค์ของแบบสอบถาม
2) สร้ างเครื่ องมื อในการรวบรวมข้อมูลเครื่ องมือที่ ใช้ในการวิจยั ครั้ งนี้ เป็ นแบบสอบถามความ
ต้องการสวัสดิ การของผูส้ ู งอายุในเขตองค์การบริ หารส่ วนตาบลแกงสนามนาง อาเภอแก้งสนามนาง จังหวัด
นครราชสี มา โดยแบบสอบถามมี 2 ตอนดั้งนี้
ตอนที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม ประกอบด้วยคาถามเกี่ ยวกับ เพศ อายุ ระดับ
การศึกษา อาชีพ สถานภาพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ลักษณะที่พกั อาศัย และระยะเวลาที่อาศัย
ตอนที่ 2 ความต้องการสวัสดิการของผูส้ ู งอายุในเขตองค์การบริ หารส่ วนตาบลแกงสนามนาง
อาเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสี มา แบ่ งเป็ น 6 ส่ วน ได้แก่ 1. ด้านสุ ขภาพอนามัย 2. ด้านการศึ กษา
3. ด้านนันทนาการ 4. ด้านที่อยูอ่ าศัย 5. ด้านความปลอดภัยในชีวติ และ 6. ด้านการแก้ไขปั ญหาความยากจน และ
ด้อยโอกาส
ลักษณะเป็ นแบบมาตรส่ วนประมาณค่า (Raing Scale) 5 ระดับ โดยเรี ยงลาดับจากระดับความต้องการ
มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย ถึงน้อยที่สุด
3) หาคุ ณภาพของเครื่ องมื อเพื่อตรวจสอบความเที่ ยงตรงเชิ งเนื้ อหา (Content Validity) โดยใช้
ค่าดัชนี ความสอดคล้อง (Index of Item Objective Congruence: IOC) จากผูเ้ ชี่ยวชาญ จานวน 3คน นาเครื่ องมือที่
สร้างขึ้นไปให้ผเู ้ ชี่ยวชาญตรวจสอบ โดยใช้ดชั นีความสอดคล้อง (Index of Item Objective Congruence: IOC) ได้
ค่าดัชนีความสอดคล้องเท่ากับ 1
4) การตรวจสอบคุณภาพความเชื่อมัน่ (Reliability coefficient) กระทาโดยนาข้อมูลแบบประเมิน
ความต้องการสวัสดิ การซึ่ งเป็ นเครื่ องมือในการศึ กษาครั้งนี้ มาทดสอบความเที่ ยงตรงโดยการนามาทดลองใช้
(tryout) ก่อนที่จะนาข้อมูลไปใช้จริ งจานวน 30 ชุด และนาข้อมูลที่ได้มาทดสอบด้วยวิธีทางสถิติ โดยพิจารณาค่า
สัมประสิ ทธิ์ อัลฟาครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient) (Cornbrash. 1974: 161) ของแต่ละตัวแปรตาม
กรอบแนวคิดในการศึกษาควรมีค่าคะแนนสู งกว่า 0.70 จึงจะถือว่าแบบสอบถามมีความน่าเชื่อมัน่ มีคุณภาพ และ
สามารถนาไปใช้ในการรวบรวมข้อมูลสาหรับการศึกษา โดย Cronbach's Alpha ในข้อมูลแบบประเมินนี้ มีค่า
เท่ากับ 0.96
4.3 การเก็บรวบรวมข้ อมูล
1) แหล่ ง ข้อ มู ล ทุ ติ ย ภู มิ (Secondary Data) ได้จ ากการศึ ก ษาค้น คว้า จากข้อ มู ล ที่ มี ผู ้วิ จัย ได้ท า
การรวบรวมจากตารา บทความ สารนิ พ นธ์ วิท ยานิ พ นธ์ และรายงานวิจัยที่ เกี่ ย วข้อ งกับเรื่ อ งความต้องการ
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สวัสดิ การผูส้ ู งอายุในเขตองค์การบริ หารส่ วนตาบลแก้งสนามนาง ตาบลแก้งสนามนาง อาเภอแก้งสนามนาง
จังหวัดนครราชสี มา
2) แหล่งข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) โดยใช้แบบสอบถามเพื่อเก็บข้อมูลกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด
จานวน 330 คน โดยมีข้ นั ตอนในการดาเนินการดังนี้
2.1) ผูว้ จิ ยั เตรี ยมแบบสอบถามจานวน 330 ชุด
2.2) ผูว้ จิ ยั นาแบบสอบถามไปเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างด้วยตนเอง
2.3) น าแบบสอบถามฉบับ ที่ ไ ด้ค าตอบอัน ครบถ้วนสมบู ร ณ์ ม าท าการลงรหัสเพื่ อ น าไป
ประมวลผลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์สาเร็ จรู ปเพื่อวิเคราะห์และแปรผลข้อมูลทางสถิติ
4.4 การวิเคราะห์ ข้อมูล
ผูว้ จิ ยั นาข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้จากกลุ่มตัวอย่างมาทาการวิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยระเบียบวิธีทางสถิติ โดยมี
ขั้นตอน ดังนี้
1. วิเคราะห์ขอ้ มูลทัว่ ไปผูต้ อบแบบสอบถาม ประกอบด้วยคาถามเกี่ยวกับ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับ
การศึ กษา อาชี พ รายได้เฉลี่ยต่อเดื อน วิเคราะห์โดยใช้ค่าสถิติบรรยาย ได้แก่ค่าความถี่ (Frequency) และค่าร้อยละ
(Percentage)
2. วิเคราะห์ ความต้องการสวัสดิ การของผูส้ ู งอายุในเขตองค์การบริ หารส่ วนตาบลแกงสนามนาง
อาเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสี มา โดยใช้ค่าสถิติบรรยาย ได้แก่ ค่าเฉลี่ยเลขคณิ ต (x̅) และส่ วนเบี่ ยงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation: SD.)
3. วิเคราะห์ความแตกต่างของความต้องการสวัสดิ การของผูส้ ู งอายุในเขตองค์การบริ หารส่ วนตาบล
แก้ง สนามนาง อ าเภอแก้ง สนามนาง จัง หวัด นครราชสี ม า จ าแนกตามปั จ จัย ส่ ว นบุ คคล โดยการวิ เ คราะห์
ความแปรปรวนทางเดียว One-Way ANOVA วิเคราะห์โดยใช้สถิติ F และ t

5. ผลการวิจัย
(n = 330)
ความต้องการสวัสดิการสังคมของผูส้ ู งอายุในเขต
องค์การบริ หารส่ วนตาบลแก้งสนามนาง
อาเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนคราชสี มา
1. ด้านสุ ขภาพอนามัย
2. ด้านการศึกษา
3. ด้านนันทนาการ
4. ด้านที่อยูอ่ าศัย
5. ด้านความปลอดภัยในชีวติ
6. ด้านการแก้ไขปัญหาความยากจนและด้อยโอกาส
โดยรวม

x̅

S.D.

ระดับ

4.46
4.13
4.02
4.25
4.39
4.23
4.24

.320
.296
.680
.611
.472
.539
.204

มากที่สุด
มาก
มาก
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

ความคิดเห็ นต่อความต้องการสวัสดิ การผูส้ ู งอายุความต้องการสวัสดิ การของผูส้ ู งอายุในเขตองค์การ
บริ หารส่ วนตาบลแก้งสนามนาง อาเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสี มา โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากสุ ด
(x̅ = 4.24, S.D. = 0.204) เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า อันดับแรกด้านสุขภาพอนามัย (x̅ = 4.46, S.D. = 0.320)
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รองลงมาด้า นความปลอดภัย ในชี วิ ต ( x̅ = 4.39, S.D. = 0.472) ด้า นที่ อ ยู่อ าศัย ( x̅ = 4.25, S.D. = 0.611)
ด้านการแก้ไขปั ญหาความยากจนและด้อยโอกาส(x̅ = 4.23, S.D. = 0.539) ด้านการศึกษา (x̅ = 4.13, S.D. = 0.296)
และด้านด้านนันทนาการ (x̅ = 4.02, S.D. = 0.680) ตามลาดับ
ผลการทดสอบสมมติฐานเปรี ยบเทียบปั จจัยความต้องการสวัสดิการของผูส้ ู งอายุในเขตองค์การบริ หาร
ส่ วนตาบลแก้งสนามนาง อาเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสี มา จาแนกตามปั จจัยส่ วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ
อาชีพ ระดับการศึกษา สถานภาพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ลักษณะที่อยูอ่ าศัย พบความ แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญ
ทางสถิติที่ .01 ยกเว้น ระยะเวลาที่อาศัยอยูใ่ นองค์การบริ หารส่วนตาบลไม่พบความแตกต่าง
เพศ พบว่า เพศที่แตกต่างกันมีความต้องการสวัสดิการผูส้ ู งอายุท้ งั ในภาพรวมและรายด้านได้ที่แตกต่าง
กันโดยเพศชายมีความเห็นแตกต่างมากกว่าเพศหญิง
อายุ พบว่า อายุ 60-65 ปี มี ความต้องการสวัสดิ การด้านสุ ขภาพอนามัยน้อยกว่าอายุ 66-70 ปี อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนคู่อื่นไม่พบความแตกต่าง
อาชี พ พบว่า ไม่ได้ประกอบอาชี พ รั บจ้าง เกษตรกรรม ค้าขายกิ จ การส่ วนตัว และอื่ นๆ โปรดระบุ
ไม่แตกต่างกัน
สถานภาพ พบว่า โสด มีความต้องการสวัสดิการผูส้ ู งอายุมากกว่า หม้าย/หย่าร้าง อย่างมีนยั สาคัญทาง
สถิติที่.05 ส่วนคู่อื่นไม่พบความแตกต่าง
รายได้เ ฉลี่ ย ต่ อ เดื อ น พบว่า ต่ า กว่า 3,000 บาท มี ค วามต้อ งการมากกว่า 5,000-10,000 บาท อย่า งมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และมากกว่า 10,000 – 15,00 บาท อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และต่ากว่า
3,000 บาท มี ค วามต้อ งการมากกว่ า 5,000 -10,000 บาท อย่ า งมี นั ย ส าคัญ ทางสถิ ติ ที่ . 01 ส่ ว นคู่ อื่ น ไม่ พ บ
ความแตกต่าง

6. อภิปรายผล
ความคิดเห็ นต่อความต้องการสวัสดิ การผูส้ ู งอายุความต้องการสวัสดิ การของผูส้ ู งอายุในเขตองค์การ
บริ ห ารส่ ว นต าบลแก้ง สนามนาง อ าเภอแก้ง สนามนาง จัง หวัด นครราชสี ม า โดยภาพรวมอยู่ใ นระดับ มาก
เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า อันดับแรกด้านสุขภาพอนามัย รองลงมาด้านความปลอดภัยในชีวติ ด้านที่อยู่อาศัย
ด้านการแก้ไขปั ญหาความยากจนและด้อยโอกาส ด้านการศึกษา และด้านด้านนันทนาการ ตามลาดับ ทั้งนี้ เพราะ
ผูส้ ูงอายุขาดความดูแลการดูแลทางด้านสุขภาพอนามัยและต้องการ การรักษายามเจ็บป่ วยจากภาครัฐบาลรวมถึงที่
อยู่อาศัยที่ มนั่ คงเพราะผูส้ ู งอายุบางคนไร้บา้ นเนื่ องจากมีฐานะยากจนละไม่มีงานทามีการศึ กษาสู งสุ ดเพียงแค่
ประถมตอนต้น ไม่สามารถไปประกอบอาชี พในด้านอื่นๆ ได้ และในด้านนันทนาการไม่มีผนู ้ าที่พาทากิจกรรม
และสถานที่การจัดนันทนาการสอดคล้องกับงานวิจยั ของลัดดา บุญเกิด (2557) ได้ศึกษาเรื่ อง ความต้องการด้าน
สวัสดิ การของผูส้ ู งอายุในเขต เทศบาลตตาบลเกาะจันทร์ อาเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี ผลการศึ กษา พบว่า
โดยภาพรวมผูส้ ูงอายุ มีความต้องการด้านสวัสดิการอยูใ่ นระดับมาก เมื่อวิเคราะห์ตามรายด้าน พบว่า ด้านสุขภาพ
และการ รักษาพยาบาลผูส้ ู งอายุมีความต้องการอยูใ่ นระดับมาก โดยให้ความสาคัญเป็ นอันดับที่ 1 และสอดคล้อง
กับ งานวิ จัย ของลอว์ต ัน (Lawton, 1985 อ้า งถึ ง ใน สิ ท ธิ อ าภรณ์ ชวนปี , 2540) และ ลลิ ล ญา ลอยลม (2545)
ได้ศึกษาเรื่ องคุณภาพชีวติ หรื อการมีชีวติ ที่ดีในผูส้ ูงอายุ และกล่าวว่าผูส้ ูงอายุที่มี คุณภาพชีวติ ที่ดีตอ้ งประกอบด้วย
ปั จจัยสาคัญ 4 ด้าน คือ 1. การมีความผาสุ กทางด้านจิตใจ (Psychological Well-being) 2. ความสามารถในการแสดง
พฤติกรรม (Behavioral Competence) 3. สิ่ งแวดล้อมของบุคคล (Objective Environment) 4. การรับรู ้คุณภาพชีวติ
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(Perceived Quality of Life) ผลการทดสอบสมมติฐานเปรี ยบเทียบปั จจัยความต้องการสวัสดิการของผูส้ ู งอายุใน
เขตองค์การบริ หารส่ วนตาบลแก้งสนามนาง อาเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสี มา จาแนกตามปั จจัยส่ วน
บุคคล ได้แก่ เพศ อายุ อาชีพ ระดับการศึกษา สถานภาพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ลักษณะที่อยูอ่ าศัย พบความ แตกต่าง
กันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ .01 ยกเว้น ระยะเวลาที่อาศัยอยูใ่ นองค์การบริ หารส่ วนตาบลไม่พบความแตกต่าง
ทั้งนี้ เพราะเวลาที่อยูอ่ าศัยของผูส้ ู งอายุที่อาศัยอยูใ่ นเขตพื้นที่องค์การบริ หารส่ วนตาบลแก้งสนามนาง อาเภอแก้ง
สนามนาง จังหวัดนครราชสี มา อาศัยอยูใ่ นพื้นที่ยาวนานไม่ต่างกันและไม่มีการย้ายเข้าหรื อย้ายออกและประกอบ
อาชีพเกษตรกรรมอยูใ่ นพื้นที่สอดคล้องกับงานวิจยั ของ

7. ข้ อเสนอแนะ
7.1 ข้ อเสนอแนะในการนาผลวิจยั ไปใช้
1) ด้านค่าใช้จ่ายในการใช้บริ การของผูส้ ู งอายุ ควรกาหนดมาตรการในการใช้บริ การของผูส้ ู งอายุ
เพื่อลดค่าใช้จ่าย ซึ่ งอาจจะจัดศูนย์บริ การผูส้ ู งอายุในพื้นที่หรื อชุมชนเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายในการเดิ นทางของ
ผูส้ ูงอายุ
2) ด้านสถานภาพสมรส ของผูส้ ู งอายุการจัดกิ จกรรมเพื่อให้สวัสดิ การสาหรับผูส้ ู งอายุ ผูม้ ีส่วน
เกี่ ยวข้องควรจัดกิ จกรรม ให้สอดคล้องตามความต้องการของสถานภาพสมรส เช่ น การจัดกิ จกรรมทางด้าน
สุขภาพ การตรวจสุขภาพผูส้ ูงอายุ การเยีย่ มบ้านผูส้ ูงอายุ
3) ด้านรายได้ของผูส้ ูงอายุ ผูท้ ี่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดสวัสดิการสังคมของผูส้ ูงอายุควรตระหนัก
ถึงปั จจัยด้านรายได้ของผูส้ ูงอายุมาพิจารณา ในการจัดสวัสดิการ เพราะจากการศึกษา พบว่า หากผูส้ ูงอายุมีรายได้
สู งก็จะมีความต้องการได้รับสวัสดิการสังคมลดลง ดังนั้นกิจกรรมด้านการส่ งเสริ ดา้ นอาชี พและการมีรายได้จะ
ช่วยลด ความต้องการสวัสดิการสังคมของผูส้ ูงอายุลงได้
7.2 ข้ อเสนอแนะในการวิจยั ครั้งต่ อไป
(1) ควรวิจยั เรื่ องแนวทางจัดสวัสดิการความต้องการด้านสุขภาพอนามัยให้ผสู ้ ูงอายุในพื้นที่องค์การ
บริ หารส่วนตาบลแก้งสนามนาง
(2) ควรวิจยั เรื่ องแนวทางจัดสวัสดิ การความต้องการด้านที่ อยู่อาศัยให้ผูส้ ู งอายุในพื้นที่ องค์ก าร
บริ หารส่วนตาบลแก้งสนามนาง
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จากัด (มหาชน) มีความสัมพันธ์กบั การตัดสิ นใจซื้อประกันชีวติ แบบฮาลาล (ตะกาฟุล) ของบริ ษทั เมืองไทยประกัน
คาสาคัญ : การตัดสิ นใจซื้อ, ประกันชีวติ แบบฮาลาล, ตะกาฟุล
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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. ความสาคัญและทีม่ าของปัญหาวิจัย
ในปั จจุบนั การที่ มีสุขภาพที่ ดีและแข็งแรงถือว่าเป็ นสิ่ งสาคัญอย่างมากในการดูแลตนเองให้สามารถ
ท าสิ่ ง ต่ า ง ๆ ได้ม ากยิ่ ง ขึ้ น จึ ง ควรเอาใจใส่ แ ละดู แ ลสุ ข ภาพของตัว คุ ณ เอง ทั้ง ทางด้า นร่ า งกายและจิ ต ใจ
เพื่อความสาเร็ จในวันข้างหน้า การวางแผน การดาเนิ นชี วิตจึ งมีความจาเป็ นอย่างยิ่งในโลกปั จจุบนั การเตรี ยม
ความพร้อมสาหรับการป้ องกัน เพื่อหลีกเลี่ยงปั จจัยที่ก่อให้เกิ ดความเสี่ ยงที่ทาให้เกิ ดโรคภัยไข้เจ็บ หรื อการทา
ประกันสุ ขภาพ เพื่อความปลอดภัยได้รับการรั กษาพยาบาลได้ทนั ที เมื่ อเจ็บ ป่ วยโดยไม่ต อ้ งกังวล เรื่ องภาระ
ค่าใช้จ่ายการรั กษาพยาบาลที่ จะเกิ ดขึ้ น ซึ่ งถื อเป็ นเครื่ องมือสร้ างหลักประกันความมัน่ คงในการ ดาเนิ นชี วิต
ซึ่ งการประกันเป็ นการออมอีกรู ปแบบหนึ่ ง โดยเป็ นการออมระยะยาว ผูถ้ ือกรมธรรม์ถือได้ว่าเป็ น ผูม้ ีวินัยใน
การออม การประกันเป็ นการซื้ อความสบายใจให้กบั ตัวเองและคนในครอบครัวของผูเ้ อาประกัน ในปั จจุบนั มี
ปั จจัยเสี่ ยงในชีวิตและสุ ขภาพของคนมากมาย จึงทาให้คนโอนความเสี่ ยงภัยมาให้ธุรกิจประกัน ชีวิตเป็ นผูด้ ูแล
ดังนั้นคนทัว่ ไปมีการซื้อประกันให้กบั ตนเองและคนในครอบครัวมากขึ้น การทาประกันชีวติ ก็ เป็ นเครื่ องมือที่จะ
ช่วยในการวางแผนทางการเงินในระยะยาวเป็ นการออมเงินอีกทางหนึ่ ง ตลอดจนช่วยลด ความเสี่ ยงที่ไม่คาดคิด
กับผูท้ าประกันภัยได้(เรื องพร หนูเจริ ญ, 2562)
บริ ษทั เมืองไทยประกันชีวติ จากัด (มหาชน) เป็ นบริ ษทั ประกันชีวติ ชั้นนาของไทย เป็ นบริ ษทั ให้บริ การ
ด้านการประกันชีวติ ก่อตั้งเมื่อวันที่ 6 เมษายน พ.ศ. 2494 โดยเป็ นบริ ษทั แห่งแรกในประเทศไทยที่ได้รับพระมหา
กรุ ณาธิ คุณให้แต่งตั้งเป็ นบริ ษทั ประกันชีวิตในพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2502 ก่อตั้งเมื่อในปี วันที่ 12 มิถุนายน 2540 นอกจากนี้ บริ ษทั ฯ ยังมุ่งมัน่ พัฒนาการ
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บริ การเพื่อประโยชน์อนั สู งสุ ดแก่ ลูกค้าประชาชนและสังคมไทย พร้ อมกับการสร้ างสรรค์สังคม ทุ กเชื้ อชาติ
ศาสนา ให้มีแต่รอยยิม้ เข้าใจในบริ บทผูท้ ี่นาถือศาสนาอิสลามในประเทศไทย จึงได้ดาเนิ นเปิ ดช่องทางประกัน
ชี วิตแบบฮาลาล “ฝ่ ายเมื องไทยตะกาฟุล ” ธุ รกิ จตะกาฟุลในปี 2549 ให้กับผูน้ ับถื อศาสนาอิ สลาม ภายใต้ชื่ อ
“ประกันชีวิตฮาลาล(ตะกาฟุล) จึงทาให้ผทู ้ ี่นบั ถือศาสนาอิสลามมีทางเลือกในการตัดสิ นใจซื้ อประกันชีวิตแบบ
ฮาลาล(ตะกาฟุล)กับ บริ ษทั เมื อ งไทยประกัน ชี วิต จ ากัด (มหาชน) การตัด สิ น ใจซื้ อประกันชี วิต แบบฮาลาล
(ตะกาฟุล )ของบริ ษทั เมื อ งไทยประกัน ชี วิต จ ากัด (มหาชน) ในปั จ จุ ปั นเป็ นเรื่ อ งที่ ไ กลตัวสาหรั บผูบ้ ริ โภค
ส่ วนใหญ่ เพราะมุสลิ มยังขาดการรับรู ้ เรื่ องแบบประกันชี วิตฮาลาล(ตะกาฟุล) และคิ ดว่าเป็ นเรื่ องที่ ไม่จาเป็ น
สิ้ นเปลืองเงินทอง เพราะจะต้องมีการจ่ายค่าเบี้ยประกัน และยังมองไม่เห็นถึงประโยชน์ที่จะได้รับ รวมถึงปั จจัย
ด้านเศรษฐกิจสังคมด้วย จะเห็นว่าธุรกิจประกันชีวติ แบบฮาลาล (ตะกาฟุล) ของบริ ษทั เมืองไทยประกันชีวติ จากัด
มหาชน เป็ นธุรกิจหนึ่งที่มีบทบาทสาคัญต่อระบบเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
ดังนั้นผูว้ ิจัยมี ความสนใจที่ จะศึ กษาการตัดสิ นใจซื้ อประกันชี วิตแบบฮาลาล (ตะกาฟุล) ของบริ ษทั
เมืองไทยประกันชีวิต จากัด มหาชน เพื่อที่จะนาข้อมูลดังกล่าวไปพัฒนากลยุทธ์ในขายประกันชีวิตแบบฮาลาล
(ตะกาฟุล) ของบริ ษทั เมืองไทยประกันชีวติ จากัด มหาชน และสามารถนามาปฏิบตั ิให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กร

2. วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1. เพื่อวิเคราะห์ขอ้ มูลการตัดสิ นใจซื้ อประกันชีวิตแบบฮาลาล (ตะกาฟุล) ของบริ ษทั เมืองไทยประกัน
ชีวติ จากัด (มหาชน) ตามปั จจัยส่วนบุคคล
2. เพื่อศึกษาการตัดสิ นใจซื้ อประกันชีวิตแบบฮาลาล (ตะกาฟุล) ของบริ ษทั เมืองไทยประกันชีวิตจากัด
(มหาชน)

3. เอกสารและงานวิจัยทีเ่ กี่ยวข้ อง
3.1 แนวความคิดและทฤษฎีเกีย่ วข้ องกับการตัดสินใจ
ปั จจัยที่มีต่อการตัดสิ นใจของผูบ้ ริ โภค คือ ผูบ้ ริ โภคแต่ละคนจะมีความแตกต่างกันในด้านต่าง ๆ ซึ่งเป็ น
ผลมาจากความแตกต่างกันของลักษณะทาง กายภาพ และสภาพแวดล้อมของแต่ละบุคคล ทาให้การตัดสิ นใจซื้อ
ของแต่ ล ะบุ ค คลมี ค วาม แตกต่ า งกัน ดัง นั้น นัก การตลาดจึ ง จ าเป็ นต้อ งศึ ก ษาปั จ จัย ต่ า ง ๆ ซึ่ งจะมี ผ ลต่ อ
การตัดสิ นใจซื้อของผูบ้ ริ โภคอย่างเหมาะสม (Watson อ้างถึงใน ฉัตยาพร เสมอใจ และมัทนียา สมมิ, 2545 : 23)
3.2 แนวคิดทฤษฎีเกีย่ วกับการตลาดและส่ วนประสมทางการตลาด
การบริ การ (Service) หมายถึง กิจกรรม ประโยชน์ หรื อความพอใจซึ่ งได้เสนอเพื่อขาย หรื อกิจกรรมที่
จัดขึ้ นรวมกับการขายสิ นค้า โดยทั่วไปแล้วบริ การไม่ตอ้ งเกี่ ยวข้องกับสิ นค้านั้น แต่บริ การจะมีการให้ขอ้ มูล
เกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนความต้องการใช้ การฝึ กอบรมผูบ้ ริ โภคให้รู้จกั วิธีใช้ ทั้งนี้บริ การที่เป็ นที่ตอ้ งการเท่านั้นจึง
จะขายได้ ฉัตยาพร เสมอใจ (2550, น. 218)
การบริ การ (Service) หมายถึ ง การกระท าใดๆ ให้อี กฝ่ ายหนึ่ ง โดยผูร้ ั บ บริ ก ารไม่ ไ ด้เ ป็ นเจ้า ของ
การบริ การนั้นๆ เหมือนเช่นการเป็ นเจ้าของสิ นค้า Berry (1980) อ้างถึงใน ชูชยั สมิทธิไกร (2553, น. 362)
3.3 งานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้ อง
ศึกษาปั จจัยที่มีผลต่อการเลือกซื้อประกันชีวติ ของผูบ้ ริ โภค ในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑลพบว่า
ปั จจัยที่มีผลต ต่อการเลือกซื้ อประกันชี วิตของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑลของกลุ่มตัวอย่าง
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ประกอบด้วย 4 ปั จจัย เรี ยงลาดับจากมากไปน้อย ได้แก่ ปั จจัยด้านบุคคลและกระบวนการหลัการบริ หาร ปั จจัย
ด้านผลิตภัณฑ์และราคา ปั จจัยด้านช่องทางการจัดจาหน่ายและการส่ งเสริ มการตลาด และปั จจัยด้านลักษณะทาง
กายภาพ สาหรับปั จจัยด้านประชากร พบว่า สถานภาพ ระดับการศึกษา และรายได้ต่อเดือนที่แตกต่างกันมีผลต่อ
การเลือกซื้ อประกันชีวิตของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑลที่แตกต่างกันอย่างไรก็ตาม เพศ อายุ
อาชีพ ที่แตกต่างกัน ไม่มีผลต่อการเลือกซื้ อประกันชี วิตของผูบ้ ริ โภค ในเขตกรุ งเทพมหานคร และปริ มณฑลที่
แตกต่างกัน ณัฐิยา ภัทรกิจจานุรักษ์ (2560)
ประกันภัยอิสลาม (ตากาฟุล) และปั จจัยที่ มีผลต่อความตั้งใจในการซื้ อของบริ ษทั ในการาจี ประเทศ
ปากีสถาน ผลลัพธ์แสดงให้เห็นว่าปั จจัยทั้งหมดมีความน่าเชื่อถือ การจัดกลุ่มรายการแบบสอบถามมีความถูกต้อง
และมีผลในเชิงบวกอย่างมีนยั สาคัญของศาสนาและความไว้วางใจต่อความตั้งใจของลูกค้าที่จะซื้อตากาฟุล ขณะที่
พึงพอใจกับการประกันภัยแบบเดิม มีผลกระทบในทางลบต่อความเสี่ ยงในการซื้ อ Takaful ที่เกี่ยวข้องกับชีวติ ใน
ขณะที่ปฏิบตั ิตามหลักการชาริ อะฮ์ในการทาธุรกรรมทางการเงิน ในขณะที่นายทะกะฟุลครอบคลุมความเสี่ ยงของ
การสู ญ เสี ย ทรั พ ย์สิน และทรั พ ย์สิ น และเป็ นทางเลื อ กในการประกัน ทั่ว ไป ดร. เดนมาร์ ก Ahmed Siddiqui
(มกราคม 2017)
3.4 กรอบแนวคิดในการวิจยั

แผนภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั
3.5 สมมติฐานการวิจยั
1. ปั จจัยส่วนบุคคลของประชากรมุสลิมในประเทศไทยมีความสัมพันธ์กบั การตัดสิ นใจซื้อประกัน
ชีวติ แบบฮาลาล (ตะกาฟุล) ของบริ ษทั เมืองไทยประกันชีวติ จากัด (มหาชน)

4. วิธีดาเนินการวิจัย
4.1 แบบแผนการวิจยั
การศึ กษาวิจยั เรื่ อง ตัดสิ นใจเลือกซื้ อประกันชี วิตแบบฮาลาล (ตะกาฟุล) ของบริ ษทั เมืองไทยประกัน
ชี วิต จากัด (มหาชน) เป็ นการวิจยั เชิ งปริ มาณ (Quantitative Research) มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึ กษาปั จจัยตัดสิ นใจ
เลือกซื้อประกันชีวติ แบบฮาลาล (ตะกาฟุล) ของบริ ษทั เมืองไทยประกันชีวติ จากัด (มหาชน)
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4.2 ประชากรและตัวอย่ าง
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาวิจยั ครั้งนี้ ได้แก่ ประชากรมุสลิมในประเทศไทยที่ซ้ื อกรมธรรม์ประกันชี วิต
แบบฮาลาล(ตะกาฟุล) ของบริ ษทั เมืองไทยประกันชีวติ จากัด (มหาชน) จานวนประชากร 6,700 คน (ข้อมูลเฉพาะ
ผูเ้ อาประกันชีวิตแบบฮาลาล (ตะกาฟุล) ปี 2563 ณ วันที่ 1 มกราคม 2564) กลุ่มตัวอย่าง จานวน 378 คน มาจาก
การสุ่มตัวอย่างแบบชั้นภูมิตามสัดส่วนของแต่ละภูมิภาค และคานวณหาสัดส่วนของประชากรมุสลิมที่ซ้ือประกัน
ชี วิต แบบฮาลาลในแต่ ล ะภู มิ ภ าค แล้ว จึ ง ท าการเลื อ กตัว อย่า งโดยการสุ่ ม ตัว อย่า งแบบง่ า ย (Simple Random
Sampling)
4.3 เครื่ องมือวิจยั
ในการศึกษาวิจยั เรื่ อง ตัดสิ นใจเลือกซื้อประกันชีวติ แบบฮาลาล (ตะกาฟุล) ของบริ ษทั เมืองไทยประกัน
ชีวิต จากัด (มหาชน) เป็ นการวิจยั เชิงปริ มาณ (Quantitative Research) ผูศ้ ึกษาวิจยั ได้ใช้แบบสอบถามในการเก็บ
รวบรวมข้อมูลซึ่งเป็ นแบบสอบถามแบบปลายเปิ ด (Closed-end Questionnaire) และแบบสอบถามเกี่ยวกับข้อเสนอแนะ
ซึ่ งเป็ นลักษณะคาถามปลายเปิ ด โดยแบ่งออกเป็ น 4 ตอนดังนี้ ตอนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ ยวกับปั จจัยส่ วนบุคคลของ
กลุ่มตัวอย่าง ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ ยวกับการตัดสิ นใจซื้ อประกันชี วิตแบบฮาลาล (ตะกาฟุล) ของบริ ษทั
เมืองไทยประกันชีวติ จากัด มหาชน ตอนที่ 3 เป็ นข้อคาถามปลายเปิ ด
4.4 การเก็บรวบรวมข้ อมูล
4.4.1 แหล่งข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ได้จากการศึกษาค้นคว้าจากข้อมูลที่มีผวู ้ ิจยั ได้ทาการ
รวบรวมจาก ตารา บทความ สารนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ และรายงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับเรื่ อง ตัดสิ นใจเลือกซื้อประกัน
ชีวติ แบบฮาลาล (ตะกาฟุล) ของบริ ษทั เมืองไทยประกันชีวติ จากัด (มหาชน)
4.4.2 แหล่งข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) โดยใช้แบบสอบถามเพื่อเก็บข้อมูลกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด
จานวน 378 คน
4.5 สถิตทิ ใี่ ช้ ในการวิจยั
4.5.1 ถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics)
4.5.1.1 เพื่ อ บรรยายข้อ มู ล เกี่ ย วกับ ปั จ จัย ส่ ว นบุ ค คลของผู ้ต อบแบบสอบถาม เพศ อายุ
สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ ภูมิลาเนา ศาสนา และการตัดสิ นใจซื้อประกันชีวติ ในด้านต่างๆ
4.5.1.2 ความคิดเห็ นเกี่ ยวกับการตัดสิ นใจเลือกซื้ อประกันชี วิตแบบฮาลาล (ตะกาฟุล) ของ
บริ ษทั เมืองไทยประกันชีวติ จากัด (มหาชน)
4.5.2 สถิติเชิงอ้างอิง (Inferential Statistics) เพื่อทดสอบปั จจัย

5. ผลการวิจัย
การวิจยั เรื่ อง “ตัดสิ นใจเลือกซื้ อประกันชี วิตแบบฮาลาล (ตะกาฟุล) ของบริ ษทั เมืองไทยประกันชีวิต
จากัด (มหาชน)” มีผลการวิจยั ดังนี้
วัตถุประสงค์ ข้อที่ 1 การวิเคราะห์ขอ้ มูลการตัดสิ นใจซื้ อประกันชีวิตแบบฮาลาล (ตะกาฟุล) ของบริ ษทั
เมืองไทยประกันชีวติ จากัด (มหาชน)ตามปั จจัยส่วนบุคคล พบว่า
ประชากรมุสลิมในประเทศไทยที่ ตดั สิ นใจซื้ อประกันชี วิตด้านเบี้ ยประกันส่ วนใหญ่ตดั สิ นใจซื้ อเบี้ย
ประกันราคา 20,001-50,000 บาท คิดเป็ นร้อยละ 45.8

652

การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรี ปทุม ออนไลน์ ครั้งที่ 16 ประจาปี 2564 วันที่ 28 ตุลาคม 2564

ประชากรมุสลิมในประเทศไทยที่ ตดั สิ นใจซื้ อประกันชี วิตด้านทุนประกันส่ วนใหญ่ตดั สิ นใจซื้ อทุ น
ประกันในราคา 150,001-300,000 บาท คิดเป็ นร้อยละ 39.2
ประชากรมุสลิมในประเทศไทยที่ตดั สิ นใจซื้ อประกันชีวิตด้านแบบประกันส่ วนใหญ่ตดั สิ นใจซื้ อแบบ
ประกันประเภทออมทรัพย์เพื่อฮัจญ์ /อุมเราะห์ และซื้อมากที่สุดคือ ตะกาฟุลเราะห์มะฮ์ 5/5 คิดเป็ นร้อยละ 49.7
ประชากรมุสลิมในประเทศไทยที่ตดั สิ นใจซื้ อประกันชีวิตด้านการรับเงินปั นผลส่ วนใหญ่ตดั สิ นใจรับ
เงินปั นผลแบบโอนเข้าบัญชี คิดเป็ นร้อยละ 60.6
ประชากรมุสลิ มในประเทศไทยที่ ตดั สิ นใจซื้ อประกันชี วิตด้านวัตถุประสงค์ในการซื้ อประกันชี วิต
ส่วนใหญ่ตดั สิ นใจซื้อประกันชีวติ เนื่องจากคุม้ ครองสุขภาพ ค่ารักษา คิดเป็ นร้อยละ 52.9
ประชากรมุสลิมในประเทศไทยที่ตดั สิ นใจซื้อประกันชีวติ ด้านการซื้อสัญญาเพิ่มเติม ส่วนใหญ่ตดั สิ นใจ
ซื้อกลุ่มสัญญาโรคร้ายแรง คิดเป็ นร้อยละ 62.2
ประชากรมุสลิมในประเทศไทยที่ตดั สิ นใจซื้ อประกันชี วิตด้านระยะเวลาในการตัดสิ นใจ ส่ วนใหญ่มี
ระยะเวลาในการตัดสิ นใจ ภายใน 1 เดือน
ประชากรมุสลิ มในประเทศไทยที่ ตดั สิ นใจซื้ อประกันชี วิตด้านจานวนกรมธรรม์ที่ถือครอง จานวน
มากกว่า 1 กรมธรรม์ คิดเป็ นร้อยละ 56.9
ประชากรมุสลิมในประเทศไทยที่ ตดั สิ นใจซื้ อประกันชี วิตด้านการซื้ อซ้ า จานวนที่ สนใจซื้ อ คิดเป็ น
ร้อยละ 98.1
ประชากรมุสลิมในประเทศไทยที่ตดั สิ นใจซื้ อประกันชีวิตเพราะ บอร์ ดบริ หารคณะกรรมการชารี อะห์
คิดเป็ นร้อยละ 94.4
วัตถุประสงค์ ข้อที่ 2 การตัดสิ นใจซื้ อประกันชี วิตแบบฮาลาล (ตะกาฟุล) ของบริ ษทั เมืองไทยประกัน
ชีวติ จากัด (มหาชน) พบว่า
1) การขายตามหลักการอิสลามที่ ถูกต้องตามหลักชารี อะห์เพื่อปฏิบตั ิแนวทางที่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์
ต่างในการจัดการตามหลักการอิสลาม การประกันชีวิตเป็ นเรื่ องที่ ดี เป็ นเรื่ องที่จะนามาบริ หารความเสี่ ยง และ
มีประโยชน์มากมายแล้วแต่ละบุคลลซึ่ งขึ้นอยู่กบั วัตถุประสงค์ ซึ่ งในประเทศไทยมีมุสลิมประมาณร้อยละ 10
ของประชากรทั้งหมด กระจายอยูท่ วั่ ทุกภาคในประเทศไทย จึงเห็นความสาคัญ ว่าประกันชีวิตนั้นคนไทยควรที่
จะเข้าถึงประกันชีวิตได้ทุกคน จึงให้ความสาคัญ และจาเป็ นของคนไทยมุสลิมที่ นบั ถือศาสนาอิสลามจึงได้ไป
ศึกษารู ปแบบการบริ หารจัดการที่ประเทศมาเลเซี ย ซึ่ งเป็ นประเทศที่มีรูปแบบการบริ หารจัดการแบบประกันภัย
ฮาลาล (ตะกาฟุล) เป็ นที่ยอมรับทัว่ โลก การบริ หารจัดการตะกาฟุล ต้องมีความโปร่ งใส ชัดเจน บริ หารจัดการตาม
แนวทางที่ไม่ขดั ต่อหลักศาสนา จึงเลือกรู ปเรี ยกว่า” มุฎอเราะบะห์ (Mudarabah) การร่ วมลงทุน และเลือกรู ปแบบ”
วะกาละห์” (Wakalah Mode) การมอบหมาย มาใช้ในการดาเนิ นการบริ หาร คือ ความชัดเจนในการนาเงินสบทบ
ของสมาชิกไปบริ หารจัดการให้ถูกต้องตามหลักการศาสนา และนาไปลงทุนในกองทุนที่ฮาลาล ให้เป็ นไปตาม
วัตถุประสงค์ตามแนวทาง ตามหลักการอิสลาม และพร้อมทั้งมีนโยบายให้คนไทยทุกศาสนาที่สนใจแบบตะกาฟุล
สามารถซี้ อผลิตภัณฑ์ตะกาฟุลได้ และพร้อมพลักดันสนับสนุนผลิตภัณฑ์ตะกาฟุล เพื่อตอบโจทย์ตามความต้องการ
ด้า นการวางแผนการออมให้กับ พี่ น้อ งมุ ส ลิ ม ได้มี ก ารออมให้เ ป็ นไปตามวัต ถุ ป ระสงค์ข องผลิ ต ภัณ ฑ์ ที่ มี
หลากหลาย เช่ น ออมเพื่ออัจย์เพื่อฮุมเราะห์ และอี กหลายๆ ผลิ ตภัณฑ์ตะกาฟุล ให้เข้าถึ งหลักประกันภายใต้
การบริ หารจัดการตามหลักซารี อะห์
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2) ปั จจุบนั ได้นาหลักการตะกาฟุลเข้ามาใช้แทนประกันชีวิต หรื อระบบประกันภับทัว่ ไป เพื่อให้ความ
ช่วยเหลือหรื อดูแลสมาชิกที่ได้รับความเดือดร้อน ซึ่ งระบบตะกาฟุลกาลังได้รับความนิ ยมเป็ นอย่างมากในหลาย
ประเทศ เช่น มาเลเซี ย อินโดนิ เซี ย อังกฤษเงิ นที่ สมาชิ กตะกาฟุลจ่ายสมทบเข้ามาถือว่าเป็ นการบริ จาคทานที่
เรี ยกว่า ”ตะบัรรุ อ”์ จะถูกแบ่งออกเป็ น 3 ส่วน คือ 1) ค่าจ้างให้ไปบริ หารจัดการ 2) เงินสมทบเข้าสมาชิก เพื่อนาไป
ลงทุนในธุรกิจที่ไม่ขดั ต่อหลักการทางศาสนา โดยนาไปลงทุนในธุรกิจที่ฮาลาล ทั้งนี้ ผลตอบแทนจากการลงทุน
ในลักษณะส่ วนเบ่งกาไรระหว่างบริ ษทั กับสมาชิ กตะกาฟุลตามที่ ได้ตกลงกันไว้ในสัญญา และ 3) บัญชี พิเศษ
สมาชิ ก น าเงิ น ที่ เ ตรี ย มไว้เ พื่ อ จ่ า ยให้ กับ ผู ้ป ระสพอุ บัติ เ หตุ หรื อ ผู ้รั บ ประโยชน์ ใ นกรณี ที่ ส มาชิ ก เสี ย ชี วิ ต
โดยกองทุนตะกาฟุลจะมอบให้เป็ นฮิบะห์ หรื อ “เงิ นที่ มอบให้” การทาตะกาฟุลและการนาเงิ นไปลงทุนจะอยู่
ภายใต้การควบคุมดูแลของคณะกรรมการชารี อะห์ ซึ่งเป็ นคณะกรรมการทางศาสนาเพื่อให้การดาเนินงานเป็ นไป
อย่างถูกต้องสัญญาตะกาฟุลจึงได้รับการยอมรับแล้วว่าไม่ขดั ต่อหลักศาสนา
3) บริ ษทั เมื องไทยประกันชี วิต จากัด มหาชน ได้ออกแบบผลิ ตภัณฑ์ประกันชี วิตฮาลาล (ตะกาฟุล)
เพื่อให้พี่นอ้ งมุสลิม ได้มีหลักประกันที่ฮาลาล ภายใต้การบริ หารตามหลักการอิสลาม บอร์ดบริ หารคณะกรรมการ
เมืองไทยซารี อ์ เข้ามาดูแล เพื่อสร้างความมัน่ ใจกับพี่นอ้ งมุสลิม โดยมีกลยุทธ์ขบั เคลื่อนการตลาด โดยนาเสนอ
กลุ่มพี่น้องมุสลิมเข้าถึงทุกพื้นที่มุสลิมในประเทศไทย ด้วยเน้นการให้ความรู ้กบั ผูน้ าเพื่อที่จะไปสร้างการรับรู ้
ให้กบั พี่นอ้ งมุสลิม และยังเข้าถึงพี่นอ้ งมุสลิมโดยตรงในทุกพื้นที่ ในเรื่ องการบริ หารจัดการแบบตะกาฟุล กองทุน
ที่ เงิ นสมทบตะกาฟุลนาไปลงทุนในแหล่งที่ ฮาลาลโดยมี คณะกรรมการเมื องไทยชารี ห์เข้ามาดู แล เผื่อสร้ าง
ความเชื่อมัน่ และมัน่ ใจในผลิตภัณฑ์ประกันภัยฮาลาล (ตะกาฟุล) อีกพร้อมด้วยแบบประกันตะกาฟุลเน้นการออม
ระยะสั้นเพื่อให้พี่นอ้ งมุสลิมวางแผนการออมเงินเพื่อให้เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ เช่น ประกอบศาสนกิจ ไปฮัจย์
ฮุมเราะห์ หรื อออมเงินเพื่อด้านลดหย่อนภาษี ออมเงินเพื่อค่ารักษาพยาบาล และตามวัตุประสงค์อีกมากมาย

6. อภิปรายผล
ผลการวิจยั เรื่ อง “การตัดสิ นใจซื้ อประกันชีวิตแบบฮาลาล (ตะกาฟุล) ของบริ ษทั เมืองไทยประกันชีวติ
จากัด (มหาชน)” พบว่า การวิเคราะห์ ขอ้ มูลการตัดสิ นใจซื้ อประกันชี วิตแบบฮาลาล (ตะกาฟุล) ของบริ ษทั
เมืองไทยประกันชีวติ จากัด (มหาชน)” สามารถอภิปรายผลได้ดงั นี้
ประชากรมุสลิมในประเทศไทยที่ ตดั สิ นใจซื้ อประกันชี วิตด้านเบี้ ยประกันส่ วนใหญ่ตดั สิ นใจซื้ อเบี้ย
ประกันราคา 20,001-50,000 บาท ตัดสิ นใจซื้อประกันชีวติ ด้านทุนประกันส่วนใหญ่ตดั สิ นใจซื้อทุนประกันในทุน
150,001-300,000 บาท ตัดสิ นใจซื้ อประกันชีวิตด้านแบบประกันส่ วนใหญ่ตดั สิ นใจซื้ อแบบประกันประเภทออม
ทรัพย์เพื่อฮัจญ์ /อุมเราะห์ และซื้ อมากที่สุดคือ ตะกาฟุลเราะห์มะฮ์ 5/5 ตัดสิ นใจซื้ อประกันชี วิตด้านการรับเงิน
ปั นผลส่ วนใหญ่ตดั สิ นใจรับเงิ นปั นผลแบบโอนเข้าบัญชี ตัดสิ นใจซื้ อประกันชี วิตด้านวัตถุประสงค์ในการซื้ อ
ประกันชีวิต ส่ วนใหญ่ตดั สิ นใจซื้ อประกันชีวิตเนื่ องจากคุม้ ครองสุ ขภาพ ค่ารักษา ตัดสิ นใจซื้ อประกันชีวิตด้าน
การซื้ อสัญญาเพิ่มเติม ส่ วนใหญ่ตดั สิ นใจซื้ อกลุ่มสัญญาโรคร้ายแรง ตัดสิ นใจซื้ อประกันชี วิตด้านระยะเวลาใน
การตัดสิ นใจ ส่วนใหญ่มีระยะเวลาในการตัดสิ นใจ ภายใน 1 เดือนตัดสิ นใจซื้อประกันชีวติ ด้านจานวนกรมธรรม์
ที่ถือครอง จานวนมากกว่า 1 กรมธรรม์ ตัดสิ นใจซื้ อประกันชีวิตด้านการซื้ อซ้ า จานวนที่สนใจซื้ อ และตัดสิ นใจ
ซื้ อประกันชีวิตเพราะ บอร์ ดบริ หารคณะกรรมการชารี อะห์ สอดคล้องกับแนวคิดของ อิสเรศ มะหะหมัด (2562)
กล่าวว่า ตะกาฟุล (Takaful) หรื อการทาประกันภัยแบบอิสลาม คือรู ปแบบของการประกันที่ ถูกต้องตามหลัก
ศาสนาอิสลามหรื อชะรี อะฮ์ ที่อยูบ่ นพื้นฐานของการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน และร่ วมมือระหว่างกัน ดังนั้นระบบ
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การประกันแบบอิสลาม(Islamic Insurance) หรื อหลักการตะกาฟุล (Takaful) หมายถึงการค้ าประกันร่ วม (Joint
Guarantee) จากหลักฐานในพระมหาคัมภีร์อลั กุรอ่านความว่า “ ท่านทั้งหลายจงร่ วมมือกันบนความดีและความยา
เกรง ” ซูเราะห์ที่ 5 อายะห์ที่ 2 นอกจากนี้ท่าน (ซ . ล.) ได้มีพระวจนะในเรื่ องของการช่วยเหลือในเรื่ องของความ
ทุกข์ยากความว่า“ จากท่านอะบูฮุรอยเราะฮ์ จากท่านศาสดา (ซ. ล .) ได้กล่าวไว้วา่ บุคคลใดที่ได้ทาการปลดเปลื้อง
ภาระหรื อความทุกข์ยากในการดารงชีวติ ของผูศ้ รัทราในโลกนี้ พระองค์อลั ลอฮ์ จะทรงปลดเปลื้องความทุกข์ของ
เขาในโลกหน้าและบุคคลใดที่ช่วยบรรเทาความทุกข์ยากของผูท้ ี่ตอ้ งการความช่วยเหลือ พระองค์ก็จะทรงบรรเทา
ความทุกข์ยากของเขาทั้งในโลกนี้และโลกหน้า ” รายงานโดย มุสลิมมัซฮับหรื อสานักคิดทางศาสนาอิสลาม มีมติ
ว่าแนวคิดเรื่ องการประกัน สามารถยอมรับได้ในศาสนาอิสลาม เนื่ องจาก สมาชิ กหรื อผูเ้ อาประกันภัยให้ความ
ช่วยเหลือระหว่างกันเพื่อประโยชน์ของกลุ่มผูเ้ อาประกันภัย เพื่อให้เป็ นไปตามหลักการค้ าประกันร่ วม (Joint
Guarantee) สมาชิ ก หรื อ ผูเ้ อาประกันภัย ทุ ก คนจะจ่ า ยเงิ นสนับสนุ น เพื่ อ ช่ ว ยเหลื อผูท้ ี่ เดื อ ดร้ อนในกลุ่ มผูเ้ อา
ประกันภัย เพื่อให้เป็ นไปตามหลักการค้ าประกันร่ วม (Joint Guarantee) และหลักการบริ จาค (Charity) ภายใต้
สัญญาการบริ จาค (Charity) ซึ่ งมี เจตนาที่ จะช่ วยบรรเทาความสู ญเสี ย และกระจายความรั บผิดชอบและไม่มี
ประเด็นเกี่ ยวกับความไม่แน่ นอน (Gharar) และการพนัน (Maisir) เพราะการสมัครเป็ นสมาชิ กตะกาฟุลและ
การบรรเทาความสูญเสี ยถูกนามาใช้ แทนการซื้อขายประกันกับเกมแห่งโอกาสเงินสนับสนุนของสมาชิกตะกาฟุล
ถูกนาไปแสวงหาผลตอบแทนภายใต้หลักการอิ สลามโดยรู ปแบบโครงสร้ างของการดาเนิ นงานของตะกาฟูล
ในรายละเอียดนั้นมีอยูห่ ลายรู ปแบบ โดยเป็ นการนาหลักการทางชะรี อะห์ หรื อสัญญาต่างๆของหลักมุอามาลาต
(Muamalat) ที่ เป็ นที่ อนุ ญาตในศาสนาอิ สลามมาประยุกต์ใช้ แต่ไม่สอดคล้องกับประดิ ษฐ์เพชร แซ่ ต้ งั (2558)
ศึ ก ษาปั จ จัย ที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ การตัด สิ น ใจซื้ อ กรมธรรม์ป ระกัน ชี วิ ต แบบสะสมทรั พ ย์ข องผู ้บ ริ โ ภคในเขต
กรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล พบว่าปั จจัยที มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจซื้ อกรมธรรม์ประกันชี วิต แบบสะสม
ทรัพย์ของกลุ่มตัวอย่าง ประกอบด้วย 6 ปั จจัย โดยเรี ยงลาดับจากมากไปน้อย ดังนี้ ดา้ นกระบวนการ ด้านบุคคล
ด้านชื่อเสี ยงบริ ษทั และระยะเวลาของกรมธรรม์ ด้านกายภาพ ด้านการส่ งเสริ มการตลาด และด้านผลิตภัณฑ์และ
ราคาตามลาดับ สาหรับปั จจัยประชากร พบว่า เพศ อายุอาชีพ การศึกษา และสถานภาพ ที่แตกต่างกันไม่ส่งผลต่อ
การตัดสิ นใจซื้ อกรมธรรม์ประกันชี วิตของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑลที่แตกต่างกัน ระดับ
รายได้ที่แตกต่างกันส่ งผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อกรมธรรม์ประกันชี วิตของผูบ้ ริ โภคใน เขตกรุ งเทพมหานครและ
ปริ มณฑลที่แตกต่างกัน
และการตัด สิ น ใจซื้ อ ประกัน ชี วิต แบบฮาลาล (ตะกาฟุล ) ของบริ ษ ัท เมื อ งไทยประกัน ชี วิต จ ากัด
(มหาชน) พบว่า บริ ษทั เมืองไทยประกันชีวิต จากัด มหาชน ได้ออกแบบผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตฮาลาล (ตะกาฟุล)
ได้อ อกแบบการการขายตามหลักการอิ ส ลามที่ ถู กต้อ งตามหลัก ชารี อ ะห์ เ พื่ อ ปฏิ บัติ แ นวทางที่ ถู กต้อ งตาม
หลักเกณฑ์ต่างในการจัดการตามหลักการอิสลาม ทั้งนี้ เพราะ การประกันชี วิตเป็ นเรื่ องที่ ดี เป็ นเรื่ องที่จะนามา
บริ หารความเสี่ ยง บริ ษทั เมืองไทยประกันชีวติ จากัด มหาชน ได้ออกแบบผลิตภัณฑ์ประกันชีวติ ฮาลาล (ตะกาฟุล)
เพื่อให้พี่นอ้ งมุสลิม ได้มีหลักประกันที่ฮาลาล ภายใต้การบริ หารตามหลักการอิสลาม บอร์ดบริ หารคณะกรรมการ
เมืองไทยซารี อ์ เข้ามาดูแล เพื่อสร้างความมัน่ ใจกับพี่นอ้ งมุสลิม โดยมีกลยุทธ์ขบั เคลื่อนการตลาด โดยนาเสนอ
กลุ่มพี่น้องมุสลิมเข้าถึงทุกพื้นที่มุสลิมในประเทศไทย ด้วยเน้นการให้ความรู ้กบั ผูน้ าเพื่อที่จะไปสร้างการรับรู ้
ให้กบั พี่นอ้ งมุสลิม และยังเข้าถึงพี่นอ้ งมุสลิมโดยตรงในทุกพื้นที่ ในเรื่ องการบริ หารจัดการแบบตะกาฟุล กองทุน
ที่เงินสมทบตะกาฟุลนาไปลงทุนในแหล่งที่ฮาลาลโดยมี คณะกรรมการเมืองไทยชารี ห์เข้ามาดูแล เผื่อสร้างความ
เชื่อมัน่ และมัน่ ใจในผลิตภัณฑ์ประกันภัยฮาลาล (ตะกาฟุล) อีกพร้อมด้วยแบบประกันตะกาฟุลเน้นการออมระยะ
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สั้นเพื่อให้พี่น้องมุสลิ มวางแผนการออมเงิ นเพื่อให้เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ เช่ น ประกอบศาสนกิ จ ไปฮัจย์
ฮุมเราะห์ หรื อออมเงินเพื่อด้านลดหย่อนภาษี ออมเงินเพื่อค่ารักษาพยาบาล และตามวัตถุประสงค์อีกมากมาย และ
หลักการตะกาฟุลเข้ามาใช้แทนประกันชีวิต หรื อระบบประกันภัยทัว่ ไปเพื่อให้ความช่วยเหลือหรื อดูแลสมาชิกที่
ได้รับความเดือดร้อน ซึ่งระบบตะกาฟุลกาลังได้รับความ นิยมเป็ นอย่างมากในหลายประเทศ เช่น มาเลเซีย อินโด
นิ เซี ย อังกฤษเงิ นที่ สมาชิ กตะกาฟุลจ่ายสมทบเข้ามาถือว่าเป็ นการบริ จาคทานที่ เรี ยกว่า ”ตะบัรรุ อ์” จะถูกแบ่ง
ออกเป็ น 3 ส่ วน คือ ค่าจ้างให้ไปบริ หารจัดการ เงินสมทบเข้าสมาชิก บัญชีพิเศษสมาชิกนาเงินที่เตรี ยมไว้เพื่อจ่าย
ให้กบั ผูป้ ระสพอุบตั ิเหตุ หรื อผูร้ ับประโยชน์ในกรณี ที่สมาชิกเสี ยชีวิต โดยกองทุนตะกาฟุลจะมอบให้เป็ นฮิบะห์
หรื อ “เงิ นที่ มอบให้” การทาตะกาฟุลและการนาเงิ นไปลงทุนจะอยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของคณะกรรมการ
ชารี อะห์ ซึ่ งเป็ นคณะกรรมการทางศาสนาเพื่อให้การดาเนิ นงานเป็ นไปอย่างถูกต้องสัญญาตะกาฟุลจึงได้รับการ
ยอมรั บ แล้ว ว่า ไม่ ข ัด ต่ อ หลัก ศาสนา สอดคล้อ งกับ แนวคิ ด และงานวิ จัย ของ Billah, (2003) ที่ ไ ด้ศึ กษาเรื่ อ ง
“ตะกาฟุล” เป็ นวิธีการทาประกันของอิ สลาม เป็ นอีกทางเลือกหนึ่ งของการประกันภัยแบบธรรมดาและเรี ยก
อี กอย่างว่าประกันอิสลาม โดยพื้นฐานแล้ว คาว่าตะกาฟุลนั้นมาจากคาภาษาอาหรับ“กาฟาละห์ ” ซึ่ งหมายถึง
การรับประกันหรื อความรับผิดชอบ ตะกาฟุลเป็ นระบบการรวมตัวของชุมชนที่ผเู ้ ข้าร่ วมบริ จาคเงินของพวกเขา
เข้ากองทุนส่ วนกลางเพื่อช่วยเหลือเหล่านั้นที่ตอ้ งการมันมากที่สุดในยามยากลาบากทางการเงิน สัญญาตะกาฟุล
มักจะเกี่ยวข้องกับแนวความคิดของมุดาราบะ ทับบารู (เพื่อช่วยเหลือผูอ้ ื่น) และการแบ่งปั นความสู ญเสี ยร่ วมกัน
โดยไม่รวมองค์ประกอบของ Gharar ครอบครั วตะกาฟุลเป็ นสิ่ งทดแทนการประกัน ชี วิตและความคุ ้ม ครอง
ความเสี่ ยงที่เกี่ยวข้องกับชีวติ ในขณะที่ปฏิบตั ิตามหลักการชาริ อะฮ์ในการทาธุรกรรมทางการเงินในขณะที่นายพล
ตะกาฟุลครอบคลุมความเสี่ ยงของการสูญเสี ยทรัพย์สินและทรัพย์สินและเป็ นทางเลือกแทนประกันทัว่ ไป

7. ข้ อเสนอแนะ
7.1 ข้ อเสนอแนะในการนาผลวิจยั ไปใช้
1. บริ ษทั เมืองไทยประกันชี วิต จากัด มหาชน และบริ ษทั ประกันภัยต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ควรนา
หลักการตะกาฟุลเข้ามาใช้แทนประกันชีวิต หรื อระบบประกันภับทัว่ ไปเพื่อให้ความช่วยเหลือหรื อดูแลสมาชิ กที่ได้รับ
ความเดือดร้อน
7.2 ข้ อเสนอแนะในการวิจยั ครั้งต่ อไป
1. ควรทาวิจยั เรื่ อง กลยุทธ์ขบั เคลื่อนการตลาดการบริ หารจัดการแบบตะกาฟุล กองทุนที่เงินสมทบ
ตะกาฟุลนาไปลงทุนในแหล่งที่ฮาลาลโดยมีคณะกรรมการเมืองไทยชารี ห์เข้ามาดูแล เผื่อสร้างความเชื่อมัน่ และ
มัน่ ใจในผลิตภัณฑ์ประกันภัยฮาลาล (ตะกาฟุล)
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คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยนอร์ ทกรุ งเทพ
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บทคัดย่อ
การวิจยั นี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาระดับความคิดเห็นของพนักงานเทศบาลต่อการบริ หารงานตาม
หลักธรรมาภิบาลของเทศบาลเมืองลาดสวาย อาเภอลาลูกกา จังหวัดปทุมธานี 2) เปรี ยบเทียบความคิดเห็นของ
พนักงานเทศบาลต่อการบริ หารงานตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลเมืองลาดสวาย อาเภอลาลูกกา จังหวัด
ปทุมธานี โดยจาแนกตามปั จจัยส่วนบุคคล กลุ่มตัวอย่าง จานวน 397 ตัวอย่าง เครื่ องมือที่ใช้คือแบบสอบถาม สถิติ
ที่ ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลได้แก่ การแจกแจงความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบ
สมมติฐานการวิจยั ได้แก่ ค่า t-test และ F-test โดยการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว และวิเคราะห์ความแตกต่าง
รายคู่โดยวิธีของเชฟเฟ่ (Scheffe')
ผลการวิจยั พบว่า 1) ระดับความคิดเห็ นของพนักงานเทศบาลเมืองลาดสวาย ต่อการบริ หารงานตาม
หลักธรรมาภิ บาลของเทศบาลเมื องลาดสวาย อาเภอลาลูกกา จังหวัดปทุ มธานี ในภาพรวมอยู่ในระดับ มาก
2) ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า พนักงานเทศบาลที่ปฏิบตั ิงานภายในสานักงานเทศบาลเมืองลาดสวาย ที่มีเพศ อายุ
ตาแหน่งงาน ระยะเวลาในการปฏิบตั ิหน้าที่และรายได้ต่อเดือน มีความคิดเห็นต่อการบริ หารงานตามหลักธรรมาภิบาล
ของเทศบาลเมืองลาดสวาย อาเภอลาลูกกา จังหวัดปทุมธานี แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
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และ 0.05 ส่ วนระดับการศึ กษาต่างกันมีความคิดเห็ นต่อการริ หารงานตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลเมื อง
ลาดสวาย อาเภอลาลูกกา จังหวัดปทุมธานี ไม่แตกต่างกัน
คาสาคัญ : เทศบาลเมืองลาดสวาย, หลักธรรมาภิบาล

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. ความสาคัญและทีม่ าของปัญหาวิจัย
แนวความคิดเรื่ องหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) ถูกนาเสนอเป็ นครั้งแรกโดยองค์กรระหว่าง
ประเทศ คือ ธนาคารโลก และองค์การพัฒนาแห่ งสหประชาชาติ ซึ่ งมีความหมายสากล คือ ระบบโครงสร้างและ
กระบวนการต่าง ๆ ที่วางกฎเกณฑ์ความสัมพันธ์ระหว่างเศรษฐกิจ การเมือง และสังคมของประเทศ โดยเฉพาะ
ภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน เพื่อพัฒนาการอยูร่ ่ วมกันอย่างสงบสุข (บวรศักดิ์ อุวรรณโณ. อ้างถึงใน อริ ยธ์ ชั
แก้วเกาะสะบ้า. 2560) คาว่า “การบริ หารกิจการบ้านเมืองที่ดีและสังคมที่ดี” ได้ถูกนามาใช้เนื่องจากคณะรัฐมนตรี
ได้มีมติเห็ นชอบเมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2542 กับวาระแห่ งชาติสาหรับการสร้างระบบบริ หารกิ จการบ้านเมือง
และสังคมที่ดี และได้กาหนดให้มีระเบียบสานักนายก รัฐมนตรี วา่ ด้วยการสร้างระบบบริ หารกิจการบ้านเมืองและ
สังคมที่ดี พ.ศ. 2542 ขึ้น มีผลบังคับใช้ต้ งั แต่วนั ที่ 11 สิ งหาคม 2542 ทุกส่ วนราชการต้องถือปฏิบตั ิ และต้องมีการ
รายงานผลการปฏิ บัติ ตามระเบี ย บ ต่ อ มาได้มี พ ระราชกฤษฎี ก าว่า ด้ว ยหลัก เกณฑ์แ ละวิธี ก ารบริ หารกิ จการ
บ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 เพื่อขยายความวิธีการปฏิบตั ิการบริ หารกิจการบ้านเมืองที่ดี “การบริ หารกิจการบ้านเมือง
ที่ดี” ตามมาตรา 52 ระบุวา่ ให้องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นจัดทาหลักเกณฑ์ การบริ การกิจการบ้านเมืองที่ดีตาม
พระราชกฤษฎีกาดังกล่าว โดยอย่างน้อยต้องมีหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการลดขั้นตอนการปฏิบตั ิงาน และการอานวย
ความสะดวกและการตอบสนองความต้องการของประชาชน ต่อมาในปี พ.ศ. 2555 สานักงาน ก.พ.ร. ได้ทบทวน
และวิเคราะห์หลักธรรมาภิบาลของการบริ หารกิจการบ้านเมืองที่ดีใหม่ เพื่อให้หลักธรรมาภิบาลของการบริ หาร
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กิจการบ้านเมืองที่ดีมีความง่ายต่อความเข้าใจ สะดวกต่อการจดจา และการนาไปปฏิบตั ิ รวมทั้งมีความเหมาะสม
และสอดคล้องกับสภาพบริ บทของประเทศไทย ในการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2555 ได้มีมติ
เห็นชอบกับหลักธรรมาภิบาลของการบริ หารกิจการบ้านเมืองที่ดี ตามที่สานักงาน ก.พ.ร. เสนอซึ่งประกอบด้วย 4
หลักการสาคัญและ 10 หลักการย่อย ดังนี้ 1) การบริ หารจัดการภาครัฐแนวใหม่ ประกอบด้วยหลักประสิ ทธิ ภาพ
หลักประสิ ทธิ ผล และหลักการตอบสนอง 2) ค่านิ ยมประชาธิ ปไตย ประกอบด้วย หลักภาระรับผิดชอบ/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) ประชารั ฐ ประกอบด้ว ย หลัก การกระจายอ านาจ และหลัก การมี ส่ ว นร่ ว ม/การมุ่ งเน้นฉันทามติ 4) ความ
รับผิดชอบทางการบริ หาร ประกอบด้วย หลักคุณธรรม/จริ ยธรรม หลักธรรมาภิบาล นอกจากนี้ รัฐธรรมนูญแห่ ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ได้มีการบังคับใช้หลักธรรมาภิบาลและยังคงเป็ นหลักการที่สาคัญต่อการ
บริ ห ารจัดการประเทศ โดยหลัก ธรรมาภิ บาลได้ถู ก ก าหนดไว้ใ นหมวด 6 แนวนโยบายแห่ งรั ฐ อัน เป็ นการ
ก าหนดให้รั ฐ พึ ง ปฏิ บัติ เ พื่ อ เป็ นกรอบในการพัฒ นาประเทศ ซึ่ งมาตรา 65 ได้บัญ ญัติ ไ ว้ว่า “รั ฐ พึ ง จัด ให้มี
ยุทธศาสตร์ ชาติเป็ นเป้ าหมายการพัฒนาประเทศอย่างยัง่ ยืน ตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อใช้เป็ นกรอบในการจัดทา
แผนต่าง ๆ ให้สอดคล้องและบูรณาการกัน เพื่อให้เกิ ดเป็ นพลังผลักดันร่ วมกันไปสู่ เป้ าหมายดังกล่าวการจัดทา
การกาหนดเป้ าหมาย ระยะเวลาที่จะบรรลุเป้ าหมายและสาระที่พึงมีในยุทธศาสตร์ ชาติให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์
และวิธีการที่กฎหมายบัญญัติ ทั้งนี้ กฎหมายดังกล่าวต้องมีบทบัญญัติเกี่ยวกับการมีส่วนร่ วมและการรับฟังความ
คิดเห็นของประชาชนทุกภาคส่ วนอย่างทัว่ ถึงด้วยยุทธศาสตร์ชาติ เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้
บังคับได้” ดังนั้น จะเห็นได้วา่ จากผลของรัฐธรรมนูญ ฉบับปี 2560 จึงทาให้รัฐบาลต้องมีการนาหลักธรรมาภิบาล
มาบรรจุไว้ในส่ วนที่ 4 ของยุทธศาสตร์ การพัฒนาประเทศและยุทธศาสตร์ ที่ 6 การบริ หารจัดการในภาครัฐการ
ป้ องกันการทุจริ ตประพฤติมิชอบและยังได้นามาบรรจุในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.
2560-2564) เพื่อเป็ นเป้ าหมายอันสาคัญให้ประเทศเกิดการพัฒนาและเป็ นการขับเคลื่อนนโยบายด้านต่าง ๆ ของ
รัฐภายใต้กฎหมายเพื่อลดความเหลื่อมล้ าในสังคมและส่ งผลให้ประเทศชาติเพื่อการพัฒนาไปอย่างยัง่ ยืน มัง่ คัง่
และมัน่ คงอย่างแท้จริ ง
เทศบาลถือได้ว่าเป็ นหน่ วยงานการปกครองในระดับท้องถิ่นที่เก่าแก่คุน้ เคย และเป็ นรากฐานสาคัญ
ของการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อีกทั้งยังเป็ นรู ปแบบหนึ่งของการปกครองท้องถิ่นที่กระจายอานาจและ
คานึกถึงการบริ หารงานตามหลักธรรมภิบาล เห็นได้จากรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยหลายฉบับ ได้บญั ญัติ
ให้รัฐต้องบริ หารงานโดยคานึ งถึงหลักธรรมภิบาล โดยเปิ ดโอกาสให้ราษฎรเข้ามามีส่วนร่ วมในการบริ หารงาน
ท้องถิ่นของตนเอง สามารถตรวจสอบความโปร่ งใสได้เพื่อให้ประชาชนได้รับความเท่าเทียมและความเป็ นธรรม
ในการได้รับการปฏิบตั ิจากเจ้าหน้าที่ของรัฐ อันเป็ นการพัฒนาพื้นฐานของการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย
เทศบาลมีอานาจหน้าที่ที่ตอ้ งปฏิบตั ิตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 50 เช่น รักษาความเรี ยบร้อย
ของประชาชน บารุ งศิลปะจารี ตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น รวมทั้งมีอานาจใน
การบริ หารจัดการหรื อปฏิบตั ิงานให้บริ การพัฒนาเทศบาล ทั้งในด้านเศรษฐกิจและสังคม เพื่อแก้ไขปั ญหาความ
เดือดร้อน และตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นอย่างแท้จริ ง เทศบาลเมืองลาดสวายเป็ นเทศบาล
เมืองที่ต้ งั อยูใ่ นอาเภอลาลูกกา จังหวัดปทุมธานี นับว่าเป็ นเทศบาลที่ต้ งั อยูใ่ นเขตปริ มณฑลของกรุ งเทพ ที่มีการ
ขยายตัวของชุมชนอย่างก้าวกระโดด อันเนื่ องมา จากการย้ายถิ่นเพราะทาเลที่ ต้ งั อยู่ใกล้กรุ งเทพ การคมนาคม
สะดวก การบริ หารงานจึ งส่ งผลกระทบต่อประชาชนผูม้ าใช้บริ การในจานวนที่ เพิ่มขึ้น ดังนั้นการศึ กษาการ
บริ หารงานเทศบาลเมืองลาดสวายโดยยึดหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลเมืองลาดสวาย ย่อมจะทาให้ประชาชนเป็ น
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สุ ข สะท้อนถึงการบริ หารงานของเทศบาล เกิดประสิ ทธิ ภาพ และสอดคล้องกับความต้องการของประชาชนมาก
ที่สุด

2. วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
(1) เพื่อศึ กษาระดับความคิดเห็ นของพนักงานเทศบาล ต่อการบริ หารงานตามหลัก ธรรมาภิบาลของ
เทศบาลเมืองลาดสวาย อาเภอลาลูกกา จังหวัดปทุมธานี
(2) เพื่อเปรี ยบเที ยบความคิดเห็ นของพนักงานเทศบาล ต่อการบริ หารงานตามหลักธรรมาภิบาลของ
เทศบาลเมืองลาดสวาย อาเภอลาลูกกา จังหวัดปทุมธานี จาแนกตามปั จจัยส่วนบุคคล

3. เอกสารและงานวิจัยทีเ่ กี่ยวข้ อง
กฤษณ์ ภูรีพงศ์ (2564) ได้ศึกษาเรื่ อง การใช้หลักธรรมาภิบาลของราชการเพื่อการปกครองส่วนภูมิภาค
ในจังหวัดนครราชสี มา ผลการศึกษาพบว่า การปฏิบตั ิตามหลักธรรมาภิบาลของราชการการปกครองส่ วนภูมิภาค
ในจังหวัดนครราชสี มา โดยภาพรวม อยูใ่ นระดับสู งทุกด้าน โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.15 เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน
โดยเรี ยงลาดับค่าเฉลี่ยจากสูงไปหาต่า คือ หลักเปิ ดเผย/โปร่ งใส โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.21 และหลักนิติธรรมโดยมี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.80 ตามลาดับ
มัล ลิ ก า อุ ฤ ทธิ์ และ อภิ ไ ท สอนทอง (2560) ผลการศึ ก ษาพบว่า ทัศ นคติ ข องประชาชนต่ อ การ
บริ หารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริ หารส่ วนตาบลนายม อาเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์อยูใ่ นระดับ
ปานกลาง เรี ยงลาดับจากมากไปหาน้อย คือ ด้านหลักคุณธรรมรองลงมา คือ ด้านหลักความรับผิ ดชอบ ด้านหลัก
ความโปร่ งใส ด้านหลักความคุ ม้ ค่า ด้านหลักการมี ส่วนร่ วมและด้านหลักนิ ติ ธรรม ประชาชนที่ มี เพศ อายุ
การศึกษา รายได้ต่อเดือน และอาชีพแตกต่างกัน มีทศั นคติต่อการบริ หารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การ
บริ หารส่วนตาบลนายม อาเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ ไม่แตกต่างกัน
ศราวุฒิ ดาวกรงแก้ว, จีรพรรณ์ จันทร์ วิเชียร, ธันยนันท์ จันทร์ ทรงพล, บรรจง โซ๊ะมณี และภาดา วงศ์อุไร
(2564) ได้ทาการศึ กษาเรื่ อง การใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริ หารงานสานักงานเขตประเวศกรุ งเทพมหานคร พบว่า
ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสู งสุ ด คือ ด้านความโปร่ งใส น้อยที่สุดคือ หลักการกระจายอานาจตามลาดับ ผลการเปรี ยบเทียบ
ความคิดเห็นของบุคลากรสานักงานเขตประเวศ จาแนกตาม เพศ ระดับการศึกษา พบว่าไม่แตกต่างกัน เมื่อจาแนก
ตามอายุ ตาแหน่งงาน และรายได้ต่อเดือน พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
3.1 แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้ อง
การวิจัยในครั้ งนี้ ผูว้ ิจยั ได้ใช้แนวคิดหลักธรรมาภิ บาลของการบริ หารกิ จการบ้านเมื องที่ ดี (2555)
มากาหนดเป็ นกรอบแนวคิด ดังนี้
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3.2 กรอบแนวคิดการวิจยั
ตัวแปรอิสระ (Independent Variable)

ตัวแปรตาม (Dependent Variable)
หลักธรรมาภิบาล
1. หลักประสิ ทธิ ผล (Effectiveness)
2. หลักประสิ ทธิ ภาพ (Efficiency)
3. หลักการตอบสนอง (Responsiveness)
4. หลักภาระรับผิดชอบ (Accountability)
5. หลักความโปร่ งใส (Transparency)
6. หลักการมีส่วนร่ วม (Participation)
7. หลักการกระจายอานาจ (Decentralization)
8. หลักนิ ติธรรม (Rule of Law)
9. หลักความเสมอภาค (Equity)
10. หลักมุ่งเน้นฉันทามติ (Consensus Oriented)

ปัจจัยส่ วนบุคคล
1. เพศ
2. อายุ
3. วุฒิการศึกษา
4. ตาแหน่งหน้าที่
5. ระยะเวลาในการปฏิบตั ิหน้าที่
6. รายได้ต่อเดือน

แผนภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั
3.3 สมมติฐานการวิจยั
ปั จ จัย ส่ ว นบุ คคลของพนัก งานเทศบาลที่ ต่ า งกัน มี ผ ลต่ อ ความคิ ด เห็ นในการบริ ห ารงานตามหลัก
ธรรมาภิบาลของเทศบาลเมืองลาดสวาย แตกต่างกัน

4. วิธีดาเนินการวิจัย
4.1 แบบแผนการวิจยั
การวิจยั ในครั้งนี้เป็ นการวิจยั เชิงปริ มาณ
4.2 ประชากรและตัวอย่ าง
ประชากร ได้แก่ พนักงานเทศบาลที่ปฏิบตั ิงานภายในสานักงานเทศบาลเมืองลาดสวาย อาเภอลาลูกกา
จังหวัดปทุมธานี จานวน 397 คน (สรุ ปยอดพนักงานเทศบาลเมืองลาดสวาย ประจาเดือน มกราคม 2564)
จานวนตัวอย่างที่ ใช้ในการศึ กษาครั้ งนี้ จะศึ กษาจากพนักงานเทศบาลที่ ปฏิ บตั ิ งานภายในสานักงาน
เทศบาลเมืองลาดสวาย อาเภอลาลูกกา จังหวัดปทุมธานี โดยใช้สูตรของ ทาโร่ ยามาเน่ (Taro Yamane, 1973: 125)
ที่ ระดับความเชื่ อมัน่ ร้อยละ 95 โดยใช้ความคลาดเคลื่อนในการงสุ่ มตัวอย่างร้อยละ 5 จานวน 199.24 ตัวอย่าง
หรื อ 200 ตัวอย่าง ผูว้ ิจัยได้เลื อกขนาดกลุ่มตัวอย่างด้วยวิธีการสุ่ มแบบหลายขั้นตอน (Multi-stage Sampling)
ขั้นตอนที่ 1 สุ่ มตามสัดส่ วน (Proportion) ขั้นตอนที่ 2 สุ่ มตามสะดวก (Convenience Sampling) โดยเก็บจากกลุ่ม
ตัวอย่างจนครบตามจานวนที่กาหนด โดยนาแบบสอบถามไปสอบถามด้วยตัวเอง
4.3 เครื่ องมือวิจยั
เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้เป็ นแบบสอบถามการบริ หารงานตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลเมือง
ลาดสวาย อาเภอลาลูกกา จังหวัดปทุมธานี โดยใช้แบบสอบถามแบบประมาณค่า (Ratting Scale) ระดับ ด้านละ 5
ข้อคาถาม รวมเป็ นจานวนแบบสอบถามทั้งหมด 50 ข้อคาถาม สาหรับคุณภาพของเครื่ องมือในขั้นตอนแรกผูว้ ิจยั
ได้ทาการทดสอบความเที่ยงตรง (Validity) จากผูท้ รงคุณวุฒิจานวน 3 ท่านได้ค่า IOC = 1 จากนั้นได้นาแบบสอบถาม
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ดังกล่าวไปทดลองใช้เครื่ องมือ (Try out) กับกลุ่มที่ไม่ได้ถูกสุ่ มเป็ นกลุ่มตัวอย่าง จานวน 30 คน แล้ววิเคราะห์หา
ค่าความเชื่อมัน่ ของแบบสอบถามที่เป็ นมาตรประเมินค่า (Rating Scale) โดยวิธีหาค่าสัมประสิ ทธิ์แอลฟา (Alpha
Coefficient) ของ Cronbach หาความเชื่อของแบบสอบถามของการวิจยั ในครั้งนี้ ได้ .939
4.4 การเก็บรวบรวมข้ อมูล
ผูว้ จิ ยั ได้ดาเนินการจัดเก็บข้อมูลโดยดาเนินการตามขั้นตอน ดังนี้
1. ยืน่ หนังสื อถึงบัณฑิตวิทยาลัย วิทยาลัยนอร์ทกรุ งเทพ เพื่อทาหนังสื อขอความร่ วมมือถึงผูบ้ ริ หาร
เทศบาลเมืองลาดสวาย อาเภอลาลูกกา จังหวัดปทุมธานี เพื่อขอความอนุเคราะห์ พนักงานเทศบาลเมืองลาดสวาย
เป็ นผูก้ รอกแบบสอบถาม
2. ดาเนินการเก็บข้อมูล ตามสัดส่วนที่ได้กาหนดไว้
4.5 การวิเคราะห์ ข้อมูล
แบบสอบถามที่ ได้รับคืนมาต้องนามาตรวจสอบและคัดเลื อกเฉพาะแบบสอบถามที่ มีความสมบูรณ์
ครบถ้วน ตอบข้อกระทงคาถามทุกรายการ สามารถนามาวิเคราะห์ทางสถิติได้ จานวน 200 ฉบับ จากที่ ส่งไป
จานวน 200 ฉบับ คิดเป็ นร้อยละ 100 หลังจากนั้นนาแบบสอบถามทั้งหมดไปวิเคราะห์ขอ้ มูล โดยบันทึกข้อมูล
และใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ สาเร็ จรู ปเพื่อประมวลผลข้อมูลทางสถิติสาหรับงานวิจยั สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์
ข้อมูลแต่ละตอน มีดงั นี้
1. คานวณค่าสถิติพ้ืนฐาน โดยหาค่าความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ ค่ามัชฌิมเลขคณิ ต (Mean) และ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
2. คานวณค่าความเชื่ อมัน่ (Reliability) ของแบบสอบถามที่ เป็ นมาตรประเมินค่า (Rating Scale)
โดยวิธีหาค่าสัมประสิ ทธิ์แอลฟา (Alpha Coefficient) ของ Cronbach
3. ใช้สถิติทดสอบสมมติฐานที่กาหนดไว้ดว้ ยค่า t - test แบบ independent และ F- test โดยการวิเคราะห์
ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA Analysis) และวิเคราะห์ความแตกต่างรายคู่โดยวิธีของ Scheffe'

5. ผลการวิจัย
1. ระดับความคิดเห็นของพนักงานเทศบาลเมืองลาดสวาย ต่อการบริ หารงานตามหลักธรรมา ภิบาล
ของเทศบาลเมืองลาดสวาย อาเภอลาลูกกา จังหวัดปทุมธานี ในภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก (X = 4.08, S.D. = .335)
เมื่ อ จ าแนกรายด้า น พบว่ า ด้า นที่ มี ค่ า เฉลี่ ย สู ง สุ ด คื อ ด้า นหลัก ภาระรั บ ผิ ด ชอบ (X = 4.32, S.D. = .577)
และด้านหลักความโปร่ งใส น้อยที่สุด (X = 3.94, S.D. = .439)
2. ผลการทดสอบสมมติฐาน เปรี ยบเทียบความคิดเห็นของพนักงานเทศบาล ต่อการบริ หารงานตาม
หลักธรรมาภิบาลของเทศบาลเมืองลาดสวาย จาแนกตามปั จจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญ
ทางสถิติที่ 0.01 ในด้านหลักความโปร่ งใส อายุ แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ 0.01 ในด้านหลักภาระ
รับผิดชอบ และแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ 0.05 ด้านหลักการกระจายอานาจ และด้านหลักความเสมอ
ภาค ตาแหน่งงาน แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ 0.01 ในด้านหลักประสิ ทธิ ผล ด้านหลักการตอบสนอง
ด้านหลักภาระรับผิดชอบ ด้านหลักการมีส่วนร่ วม ด้านหลักความเสมอภาคและแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทาง
สถิติที่ 0.05 ในด้านหลักการกระจายอานาจ และด้านหลักนิติธรรมระยะเวลาในการปฏิบตั ิหน้าที่ แตกต่างกันอย่าง
มีนยั สาคัญทางสถิติที่ 0.01 ในด้านหลักภาระรับผิดชอบ ด้านหลักการมีส่วนร่ วม ด้านหลักการกระจายอานาจ และ
ด้านหลักความเสมอภาค รายได้ต่อเดื อน แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ 0.01 ในด้านหลักประสิ ทธิ ผล
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ด้านหลักการตอบสนอง ด้านหลักภาระรับผิดชอบ ด้านหลักการมีส่วนร่ วม ด้านหลักการกระจายอานาจ ด้านหลัก
นิ ติธรรม หลักความเสมอภาค และแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ 0.05 ในด้านหลักประสิ ทธิ ภาพ ส่ วนปั จจัย
ส่วนบุคคลเกี่ยวกับระดับการศึกษา ไม่แตกต่างกัน

6. อภิปรายผล
จากผลการศึ กษา การบริ หารงานตามหลักธรรมาภิ บาลของเทศบาลเมื องลาดสวาย อาเภอลาลูกกา
จังหวัดปทุมธานี พบว่าพนักงานเทศบาลเมืองลาดสวาย ที่ปฏิบตั ิงานในสานักงานเทศบาลเมืองลาดสวาย อาเภอลา
ลูกกา จังหวัดปทุ มธานี มี ความคิ ดเห็ นต่อระดับธรรมาภิ บาล ในการบริ หารงานของเทศบาลเมื องลาดสวาย
ในภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก ทั้งนี้ เพราะเทศบาลเมืองลาดสวาย มีการบริ หารงานตามหลักธรรมาภิบาล ตามคู่มือ
การจัดระดับการกากับดูแลองค์การภาครัฐตามหลักธรรมาภิบาลของการบริ หารกิจการบ้านเมืองที่ดี โดยสานักงาน
ก.พ.ร. (2552) และคู่ มื อ หลัก เกณฑ์ก ารบริ หารกิ จการบ้า นเมื อ งที่ ดีข ององค์ก รปกครองส่ ว นท้อ งถิ่ น (2563)
ซึ่ งสอดคล้องกับผลการศึกษาของ ศราวุฒิ ดาวกรงแก้ว, จีรพรรณ์ จันทร์ วิเชียร, ธันยนันท์ จันทร์ ทรงพล, บรรจง
โซ๊ะมณี และ ภาดา วงศ์อุไร (2564) ได้ทาการศึกษา เรื่ อง การใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริ หารงานสานักงานเขต
ประเวศ กรุ งเทพมหานคร พบว่า การใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริ หารงานสานักงานเขตประเวศ ภาพรวมอยูใ่ น
ระดับมาก และสอดคล้องกับแนวคิดของธรรมาภิบาลของธนาคารโลก (World Bank, 1989) และ คณะกรรมการ
เศรษฐกิ จและสังคมของเอเชี ยและแปซิ ฟิกแห่ งสหประชาชาติ (UNESCAP, 2009) การบริ หารจัดการภาครั ฐ
แนวใหม่ (New Public Management) เป็ นแนวคิดพื้นฐานของการบริ หาร จัดการภาครัฐซึ่งจะนาไปสู่ การเปลี่ยนแปลง
ระบบต่าง ๆ ของภาครัฐและยุทธศาสตร์ ดา้ นต่าง ๆ ที่เป็ นรู ปธรรมระบบบริ หารจัดการที่มีเป้ าหมายที่การตอบสนอง
ความต้องการของประชาชนผูใ้ ช้บริ การ (Customer Driven) ด้วยระบบงานที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ ของงาน (Result –
based) ด้วยมาตรฐานผลงานขั้นสู ง (High Performance Output) เป็ นระบบบริ หารจัดการที่ อยู่ภายใต้กรอบของ
บทบัญญัติและเจตนารมณ์ ของรั ฐธรรมนู ญและโครงสร้ างการจัดระเบี ยบบริ หารราชการแผ่นดิ นในปั จจุบนั
รวมทั้งหลักการการบริ หารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี (Good Governance) แต่ได้รับการสนับสนุนทรัพยากร
ทางการบริ หารที่จาเป็ น เพื่อเพิ่มประสิ ทธิภาพในการทางาน
ผลการทดสอบสมมติ ฐาน การบริ หารงานตามหลักธรรมาภิ บาลของเทศบาลเมื องลาดสวาย อาเภอ
ลาลูกกา จังหวัดปทุมธานี จาแนกตามปั จจัยส่วนบุคคลพบว่า เพศ อายุ ตาแหน่งงาน ระยะเวลาในการปฏิบตั ิหน้าที่
รายได้ มีความแตกต่างกันที่ระดับ 0.05 แต่ดา้ นระดับการศึกษา ไม่พบความแตกต่าง ทั้งนี้ เพราะพนักงานเทศบาล
ที่ ปฏิ บัติงานภายในสานักงานเทศบาลเมื องลาดสวายส่ วนใหญ่ มี ระดับการศึ กษาที่ ใกล้เคียงกัน จึ งทาให้เกิ ด
ความเข้าใจการปฏิบตั ิงานตามหลักธรรมาภิบาลที่ไม่แตกต่างกันสอดคล้องกับงานวิจยั ของอรทัย ทวีระวงษ์ (2557)
ได้ศึกษาเรื่ อง การบริ หารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นในเขตอาเภอพนมทวน จังหวัด
กาญจนบุรี ผลการศึ กษาพบว่า ทัศนคติเกี่ ยวกับการบริ หารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององค์กรปกครองส่ วน
ท้อ งถิ่ น ในเขตอ าเภอพนมทวน จัง หวัด กาญจนบุ รี เมื่ อ พิ จ ารณาโดยภาพรวมพบว่า อยู่ใ นระดับ มากที่ สุ ด
หลัก ประสิ ท ธิ ผ ล หลัก การตอบสนอง หลัก การมี ส่ ว นร่ ว ม และหลัก ความเสมอภาค อยู่ใ นระดับ มากที่ สุ ด
ส่ วนหลักประสิ ทธิ ภาพ หลักความรับผิดชอบ หลักความโปร่ งใส่ หลักการกระจายอานาจ หลักนิ ติธรรม และ
หลักมุ่งฉันทามติ อยูใ่ นระดับมาก และผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า บุคลากรภายในองค์กร ที่มีเพศ และระดับ
การศึกษาต่างกัน มีทศั นคติต่อการบริ หารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอาเภอ
พนมทวน จัง หวัด กาญจนบุ รี ไม่ แ ตกต่ า ง ส่ ว นบุ ค ลากรภายในองค์ก รที่ มี อ ายุ ต าแหน่ ง และรายได้ต่ า งกัน
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มีทศั นคติต่อการบริ หารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอาเภอพนมทวน จังหวัด
กาญจนบุรี แตกต่างกันอย่ามีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เมื่อเปรี ยบเที ยบทดสอบรายคู่ดว้ ยวิธี LSD พบว่า
บุคลากรภายในองค์กรที่มีอายุ ตาแหน่ ง และรายได้ มีรายคู่ที่สัมพันธ์กนั อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0. 05
ส่ วนทดสอบรายคู่ที่ไม่มีความสัมพันธ์ ได้แก่ เพศ และระดับการศึกษา ไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 พบว่าบุคลากรภายในองค์กรที่มีอายุต่างกัน มีทศั นคติต่อการบริ หารงานตามหลักธรรมาภิบาลของ
องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นในเขตอาเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี แตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 แต่ไม่สอดคล้องกับงานวิจยั ของมัลลิ กา อุฤทธิ์ และ อภิ ไท สอนทอง (2560) ที่ ผลการศึ กษาพบว่า
ทัศนคติของประชาชนต่อการบริ หารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริ หารส่ วนตาบลนายม อาเภอเมือง
จังหวัดเพชรบูรณ์อยูใ่ นระดับปานกลาง เรี ยงลาดับจากมากไปหาน้อย คือ ด้านหลักคุณธรรมรองลงมา คือ ด้าน
หลักความรับผิดชอบ ด้านหลักความโปร่ งใส ด้านหลักความคุม้ ค่า ด้านหลักการมีส่วนร่ วมและด้านหลักนิติธรรม
ประชาชนที่ มี เพศ อายุ การศึ กษา รายได้ต่อเดื อน และอาชี พแตกต่างกัน มีทศั นคติต่อการบริ หารงานตามหลัก
ธรรมาภิบาลขององค์การบริ หารส่วนตาบลนายม อาเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ ไม่แตกต่างกัน

7. ข้ อเสนอแนะ
7.1 ข้ อเสนอแนะในการนาผลวิจยั ไปใช้
(1) เทศบาลเมื องลาดสวาย ควรมี นโยบายส่ งเสริ มและรณรงค์การทางานให้เกิ ดความโปร่ งใส
ประชาชนตรวจสอบได้ ให้เป็ นที่ไว้วางใจและเพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชนในพื้นที่
(2) เทศบาลเมืองลาดสวายควร มีกลยุทธ์ส่งเสริ มการทางานของผูบ้ ริ หารและพนักงานท้องถิ่นให้
เกิดความความโปร่ งใสเพื่อประโยชน์ของประชาชน และสามารถตรวจสอบได้ แสดงให้เห็นถึงประสิ ทธิภาพของ
หน่วยงาน
7.2 ข้ อเสนอแนะในการวิจยั ครั้งต่ อไป
(1) ควรทาวิจยั เรื่ องการศึกษาแนวทางการสร้างนโยบายส่งเสริ มและรณรงค์การทางานให้เกิดความ
โปร่ งใส ประชาชนตรวจสอบได้ ให้เป็ นที่ไว้วางใจประชาชนของเทศบาลเมืองลาดสวาย
(2) ควรทาวิจยั เรื่ องการสร้างกลยุทธ์ส่งเสริ มการทางานของผูบ้ ริ หารและพนักงานท้องถิ่นให้เกิ ด
ความความโปร่ งใส เพื่อประโยชน์ของประชาชน และสามารถตรวจสอบได้ ของเทศบาลเมืองลาดสวาย

8. กิตติกรรมประกาศ
ผูว้ ิจยั ขอขอบพระคุณ พนักงานเทศบาลเมืองลาดสวาย อาเภอลาลูกกา จังหวัดปทุมธานี ที่ได้ให้ขอ้ มูล
ที่ สาคัญในการศึ กษา ขอขอบพระคุ ณผูช้ ่ วยศาสตราจารย์ ดร.สานิ ต ศิ ริวิศิษฐ์กุล อาจารย์ที่ปรึ กษาหลัก และ
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.อนันต์ ธรรมชาลัย อาจารย์ที่ปรึ กษาร่ วมสารนิ พนธ์ ที่ กรุ ณาให้คาแนะนา ให้ขอ้ คิดใน
การดาเนิ นการวิจยั ตลอดจนแก้ไขปรับปรุ ง จนมีความสมบูรณ์ ผูว้ ิจยั รู ้สึกซาบซึ้ง และขอขอบพระคุณอย่างสูงมา
ณ โอกาสนี้
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บทคัดย่อ
รางวัลประเภทสัมฤทธิ ผลประชาชนมี ส่วนร่ วม (Effective Change) เป็ นประเภทรางวัลที่ สานักงาน
ก.พ.ร. มอบให้กบั หน่วยงานของรัฐเพื่อกระตุน้ และสร้างแรงจูงใจในการเปิ ดระบบราชการ นาไปสู่ความสาเร็ จใน
การพัฒนาประสิ ทธิ ภาพการบริ หารงานภาครั ฐและคุณภาพชี วิตของประชาชน ทั้งนี้ ผูว้ ิจัยต้องการศึ กษาถึ ง
โครงการที่ประสบผลสาเร็ จในการบริ หารราชการแบบมีส่วนร่ วมว่าปัจจัยใดบ้างที่ส่งผลต่อความสาเร็ จ โดยศึกษา
จากการให้รางวัลของสานักงาน ก.พ.ร. จานวน 2 โครงการ ได้แก่ การบริ หารจัดการน้ าแบบมีส่วนร่ วมในระบบ
นิเวศ 3 น้ า แพรกหนามแดง โครงการชลประทานสมุทรสงคราม และโครงการก้าวสู่ อุทยานธรณี โลกด้วยการมี
ส่วนร่ วมของประชาชน จังหวัดสตูล (Global Geoparks) โดยการวิจยั ครั้งนี้มีวตั ถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อศึกษาปัจจัยที่
ส่งผลต่อความสาเร็ จของโครงการที่ได้รับรางวัลประเภทสัมฤทธิผลประชาชนมีส่วนร่ วม 2) เพื่อศึกษาปัญหาและ
อุ ป สรรคของการดาเนิ น โครงการที่ ไ ด้รั บรางวัล ประเภทสั ม ฤทธิ ผลประชาชนมี ส่วนร่ วม 3) เพื่ อ เสนอแนะ
แนวทางที่เป็ นประโยชน์และสามารถนาไปประยุกต์ใช้กบั หน่วยงานภาครัฐอื่น ๆ การวิจยั ครั้งนี้เป็ นการวิจยั เชิง
คุณภาพ โดยการสัมภาษณ์เชิงลึกแบบกึ่งโครงสร้าง (Semi-Structured Interview) แบ่งเป็ นตัวแทนจากภาครัฐและ
ภาคประชาชน 2 โครงการรวมทั้งสิ้นจานวน 14 คน จากการวิจยั พบว่าปัจจัยการมีส่วนร่ วมของประชาชนในระดับ
ที่สูงสาคัญที่สุดในการขับเคลื่อนโครงการให้บรรลุเป้าหมายก่อให้เกิดผลสาเร็ จที่เป็ นรู ปธรรมและความยัง่ ยืน
ตามมา ในขณะที่ ปัจจัยอื่น ได้แก่ ปั จจัยด้านผูน้ า การวิเคราะห์ผูม้ ี ส่วนได้เ สี ย ประชาชนมี ความรู ้ ที่เพี ย งพอ
ประชาชนมีการรับรู ้ขอ้ มูลข่าวสารที่เพียงพอ รวมถึงการจัดสรรทรัพยากรอย่างมีประสิ ทธิ ภาพล้วนมีส่วนช่วยใน
การผลักดันให้เกิดการมีส่วนร่ วมของประชาชนมากขึ้น ทั้งนี้ ปั จจัยความพร้อมด้านบุคลากรเป็ นข้อจากัดที่ส่งผล
ให้ท้งั 2 โครงการเกิดการทางานที่ไม่ต่อเนื่อง
คาสาคัญ: การบริ หารราชการแบบมีส่วนร่ วม, รางวัลประเภทสัมฤทธิผลประชาชนมีส่วนร่ วม
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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. ความสาคัญและที่มาของปัญหาวิจัย
ภายใต้กระแสโลกาภิวตั น์ทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงและการแข่งขันมากขึ้น ซึ่ งปั จจัยภายนอกที่เกิดขึ้น
ทาให้ภาครัฐต้องมีการปรับตัว ในขณะที่ปัจจัยภายในการบริ หารราชการเองยังคงมีปัญหา เช่น การปฏิบตั ิงานที่
เน้นกฎระเบียบไม่มีความคล่องตัว เน้นความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านก่อให้เกิดการทางานแบบไม่บูรณาการ ซึ่ งตาม
หลักการบริ หารราชการแผ่นดินที่ดีควรเน้นการสร้างเครื อข่ายความร่ วมมือ คือ “รัฐ เอกชน พลเมือง” แต่ในทาง
ปฏิบตั ิรัฐและเอกชนกลับมีความเข้มแข็งในการควบคุมอานาจจนประชาชนถูกละเลย (อลงกต สารกาล, 2562)
ส่ งผลให้การทางานของภาครัฐไม่ตอบสนองต่อความต้องการและประชาชนเกิดความไม่ไว้วางใจในการทางาน
ของภาครัฐ ดังนั้น การปฏิรูประบบราชการจึงเป็ นภารกิจสาคัญที่ตอ้ งดาเนินการให้เห็นเป็ นรู ปธรรมเพื่อยกระดับ
และสร้างประสิ ทธิภาพการทางานของภาครัฐโดยมีจุดมุ่งหมายหลัก คือ การบริ หารราชการให้มีประสิ ทธิภาพและ
เกิดประสิ ทธิผลจากการบริ การสาธารณะที่มีคุณภาพเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริ ง
ปั จจุบนั การบริ หารราชการแบบมีส่วนร่ วมเป็ นเรื่ องที่ ทวั่ โลกให้ความสาคัญและกาลังดาเนินการหลาย
รู ปแบบ อีกทั้งยังเป็ นหลักสากลที่นานาประเทศให้ความสาคัญเพราะเป็ นวิธีการที่คานึงถึงผลประโยชน์และสิ ทธิ
ขั้นพื้นฐานของประชาชนโดยรวม(สานักวิชาการสานักงานเลขาธิการสภาผูแ้ ทนราษฎร, 2559) ด้วยเหตุน้ ี ประเทศ
ไทยจึงให้ความสาคัญกับการมีส่วนร่ วมของประชาชน เห็นได้จากพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ
บริ ห ารจัดการบ้านเมื อ งที่ ดี พ.ศ. 2546 หมวด 2 การบริ ห ารราชการเพื่ อ ให้เ กิ ด ประโยชน์ สุขของประชาชน
กาหนดให้การปฏิบตั ิภารกิจของส่ วนราชการก่อนเริ่ มจะต้องดาเนิ นการรับฟั งความคิดเห็นของประชาชนหรื อ
ชี้แจงทาความเข้าใจ เพื่อให้ประชาชนได้ตระหนักถึงประโยชน์ที่ส่วนรวมจะได้รับจากภารกิจนั้น ประกอบกับทิศ
ทางการพัฒนาระบบราชการตามกรอบแนวคิดระบบราชการ 4.0 ที่มุ่งเน้นการเปิ ดกว้างและเชื่ อมโยงกัน มีขีด
สมรรถนะสู ง ทันสมัย และยึดประชาชนเป็ นศูนย์กลาง ส่ งเสริ มให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่ วมในการบริ หาร
ราชการโดยตรงมากขึ้น (สานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ, 2563)
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2. วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
(1) เพื่อศึกษาปั จจัยที่ส่งผลต่อความสาเร็ จของโครงการที่ได้รับรางวัลประเภทสัมฤทธิ ผลประชาชนมี
ส่วนร่ วม
(2) เพื่อศึกษาปัญหาและอุปสรรคของการดาเนินโครงการที่ได้รับรางวัลประเภทสัมฤทธิผลประชาชนมี
ส่วนร่ วม
(3) เพื่อเสนอแนะแนวทางที่เป็ นประโยชน์และสามารถนาไปประยุกต์ใช้กบั หน่วยงานภาครัฐอื่น ๆ

3. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
3.1 แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง
การส่งเสริ มการบริ หารราชการแบบมีส่วนร่ วม มาจากความล้มเหลวในการบริ หารจัดการจากส่วนกลาง
และข้อบกพร่ องในระบบความรับผิดชอบของรัฐบาลแบบดั้งเดิม นอกจากนี้การปฏิรูปการกระจายอานาจอย่าง
กว้างขว้างในประเทศกาลังพัฒนาหลายประเทศที่เพิ่มขึ้น ความต้องการของกลไกการปรับปรุ งความสัมพันธ์ดา้ น
ความรับผิดชอบระหว่างรัฐบาลท้องถิ่นและพลเมือง (Speer, J., 2012)
กลไกการบริ หารราชการแบบมีส่วนร่ วม ถูกกาหนดไว้ให้เป็ นการบริ หารจัดการที่มุ่งเน้นการเอื้ออานวย
ให้ประชาชนมีส่วนร่ วมในกระบวนการนโยบายสาธารณะ (Andersson, K., & van Laerhoven, F., 2007)
การเปลี่ยนรัฐบาลไปสู่ การบริ หารราชการแบบมีส่วนร่ วมที่เกี่ยวข้องกับบทบัญญัติน้ นั หมายความว่า
การร่ วมกันของบุคคลและองค์กรนอกภาครัฐผ่าน “โครงสร้างและการจัดการที่สนับสนุนความสัมพันธ์อย่างมี
ประสิ ทธิ ภาพทั้งภาครัฐ เอกชน และชุมชน ในขณะที่พวกเขามีส่วนร่ วมกันในการตัด สิ นใจ (Edwards, M., 2005)
เหมือนอย่างที่ Putnam ได้อธิบายว่า “ความเชื่อมโยงทางสังคม” เป็ นองค์ประกอบสาคัญในการสร้างทุนทางสังคม
(Putnam, R. D., 2000) ซึ่งมันเกี่ยวข้องกับบทบาทเชิงรุ กของรัฐบาลในการให้อานาจหรื อการเพิ่มขีดความสามารถ
ของชุมชนท้องถิ่น ซึ่งค่อนข้างมากกว่าบทบาทที่เฉยเมยในแนวคิดดั้งเดิมของการมีส่วนร่ วมของพลเมือง
การบริ หารราชการแบบมี ส่วนร่ วม (Participatory Governance) เป็ นหลักการในการบริ หารราชการ
แผ่นดินตามหลักธรรมาภิบาล นาไปสู่ระบบราชการที่มีความสุ จริ ตโปร่ งใส เที่ยงธรรมและมีการบริ หารงานที่เน้น
ประชาชนเป็ นศูนย์กลาง รวมทั้งมุ่งประโยชน์สุขของประชาชนเป็ นสาคัญ โดยหน่ วยงานภาครั ฐจะมี ก ลไก
การบริ หารราชการแบบมีส่วนร่ วมที่ต่อเนื่องและสร้างสรรค์ เป็ นองค์กรที่เปิ ดให้ประชาชนหรื อกลุ่มผูม้ ีส่วนได้
ส่ วนเสี ยสามารถเข้าถึงได้ มีการติดต่อสื่ อสารสองทาง นาข้อคิดเห็นของประชาชนมาประกอบการตัดสิ นใจของ
องค์กร พร้อมทั้งอธิ บายเหตุผล รวมถึงการจัดกระบวนการการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนอย่ างทันท่วงที
ถูกต้อง โปร่ งใส และจริ งใจ (การบริ หารงานภาครั ฐแบบมี ส่วนร่ วม, สานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบ
ราชการ)
นอกจากนี้ ประยูร อัครบวร (2552) ให้แนวคิดของการบริ หารราชการแบบมีส่วนร่ วมไว้ว่า การบริ หาร
ราชการแบบมีส่วนร่ วม (Participatory Governance) เป็ นการบริ หารราชที่ให้ความสาคัญกับการมีส่วนร่ วมของ
ประชาชน หน่วยงานภาครัฐต้องมีการปรับเปลี่ยนกระบวนการทางานที่เปิ ดช่องทางให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่ วม
อย่างครบวงจรและสร้างความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานภาครัฐกับประชาชนหรื อผูม้ ีส่วนได้เสี ยที่เข้ามามี ส่วน
ร่ วม ซึ่ งบทบาทของประชาชนไม่ควรถูกจากัดเพียงการให้ขอ้ มูลหรื อทัศนะความคิดเห็นเท่านั้น การมีส่วนร่ วม
ของประชาชนจึงจะทาให้เกิดความร่ วมมือในทุกภาคส่ วน รู ้สึกเป็ นเจ้าของ และความเป็ นหุ้นส่ วนกับหน่วยงาน
ภาครัฐในการขับเคลื่อนการบริ หารราชการที่นาไปสู่การแก้ไขปั ญหาและตอบสนองความต้องการได้อย่างแท้จริ ง
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สานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ เป็ นหน่วยงานหลักในการพัฒนาระบบราชการ ได้จดั ให้มี
การมอบรางวัลให้แก่หน่วยงานของรัฐที่มีความเป็ นเลิศด้านการบริ หารราชการแบบมีส่วนร่ วม ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2552
เป็ นต้นมา รางวัลการบริ หารราชการแบบมีส่วนร่ วม (Participatory Governance Award) เป็ นรางวัลที่มอบให้กบั
หน่วยงานของรัฐ เพื่อเชิดชูผลการปฏิบตั ิงานและให้ความสาคัญกับการเปิ ดระบบราชการให้ประชาชนและภาค
ส่วนอื่นที่เกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่ วม ทางานร่ วมกันอย่างเป็ นรู ปธรรมโดยสนับสนุนให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่ วม
ตั้งแต่การให้ขอ้ มูลข่าวสาร การรับฟั งความคิดเห็น การเข้ามาเกี่ยวข้องไปจนถึงการสร้างความร่ วมมือ นาไปสู่
การเสริ มอานาจและศักยภาพประชาชนให้เข้มแข็ง โดยรางวัลการบริ หารราชการแบบมีส่วนร่ วมแบ่งออกเป็ น 5
ประเภท ซึ่ งรางวัลประเภทสัมฤทธิ ผลประชาชนมีส่วนร่ วม (Effective Change) เป็ นรางวัลที่มอบให้เพื่อกระตุน้
และสร้างแรงจูงใจในการเปิ ดระบบราชการ โดยการส่ งเสริ มและสนับสนุนให้ภาคส่ วนต่าง ๆ เข้ามามีส่วนร่ วม
แล้วก่ อให้เกิ ดการเปลี่ ยนแปลงหรื อผลกระทบสู ง (High Impact) กับชี วิตความเป็ นอยู่ของประชาชนในพื้นที่
อันนาไปสู่ความสาเร็ จในการพัฒนาประสิ ทธิภาพการบริ หารงานภาครัฐ
ปัจจัยที่ส่งผลต่ อความสาเร็จของการบริหารราชการแบบมีส่วนร่ วม
จากเอกสารการบริ หารราชการแบบมี ส่วนร่ วม: เทคนิ ควิธีและการนาไปสู่ การปฏิบตั ิของสานักงาน
ก.พ.ร. ที่ ได้ศึกษาและประมวลองค์ความรู ้ ทางด้านการบริ หารราชการแบบมี ส่วนร่ วมของต่ างประเทศและ
ประเทศไทย พบว่าปั จจัยสาคัญที่นาไปสู่ ความสาเร็ จในการเปิ ดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่ วมมีดว้ ยกัน
หลายประการ (สานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ, 2560) ดังนี้
1. ผู้นาให้ ความสาคัญต่ อกระบวนการมีส่วนร่ วมของประชาชน ผูน้ าล้วนมีความสาคัญต่อการสร้ าง
กระบวนการมีส่วนร่ วม เพราะผูน้ าคือส่วนสาคัญในการผลักดัน ส่งเสริ มและสนับสนุนให้เกิดการมีส่วนร่ วมอย่าง
เป็ นรู ปธรรม
2. หน่ วยงานภาครัฐมีทัศนคติที่ดีต่อกระบวนการมีส่วนร่ วมของประชาชน เนื่องจากหน่วยงานภาครัฐมี
บทบาทหลักในการประสานงานกับภาคส่วนต่าง ๆ ให้เกิดการมีส่วนร่ วมของประชาชน
3. การตั้งคณะทางานที่เกี่ย วข้ องกับกระบวนการสร้ างการมี ส่วนร่ วมโดยตรง จะช่ วยส่ งผลให้ เ กิ ด
กระบวนการมีส่วนร่ วมที่เอื้อต่อการมีส่วนร่ วมของประชาชนมากยิ่งขึ้น
4. ประชาชนสามารถเข้ าถึงข้ อมูลข่ าวสารอย่ างเพียงพอ กระบวนการมีส่วนร่ วมจะเกิดประสิ ทธิ ภาพ
และประสิ ทธิผลอย่างแท้จริ งเมื่อประชาชนรับรู ้และเข้าใจถึงปัญหาหรื อความรู ้เฉพาะที่จาเป็ นอย่างเพียงพอ ข้อมูล
เหล่านี้จะเป็ นองค์ประกอบสาคัญที่จะช่วยผลักดันให้เกิดการมีส่วนร่ วมของภาคประชาชน
5. การใช้ เครื่ องมื อในการสื่ อสารอย่ างมีประสิ ทธิภาพ เป็ นการเข้าถึ งข้อมูลของประชาชนและเป็ น
การก่ อให้เกิดกระบวนการมี ส่วนร่ วมของประชาชน ซึ่ งเครื่ องมือต่าง ๆ ที่ ใช้ในการสื่ อสารควรเลื อกรู ปแบบ
วิธีการที่เหมาะสม
6. การมีกฎหมายที่เอื้อให้ เกิดกระบวนการมีส่วนร่ วมของประชาชน กฎหมายเป็ นหลักสาคัญที่ช่วย
เสริ มสร้างการมีส่วนร่ วมและเปรี ยบเสมือนการบังคับให้ภาครัฐต้องสร้างกระบวนการมีส่วนร่ วมของประชาชน
ให้เกิดขึ้น
7. การเปิ ดโอกาสให้ ภาคีทุกภาคส่ วนเข้ ามามีส่วนร่ วม เช่น ภาคเอกชน องค์กรอิสระ กลุ่มนักวิชาการ
เป็ นต้น เนื่ องจากในทุก ๆ กิจกรรมนั้นล้วนมีกลุ่มคนเหล่านี้เข้ามามีบทบาทหรื อมีความเกี่ยวข้องและมีส่วนได้
ส่วนเสี ย
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8. ความเข้ มแข็งของคนในชุ มชน จะช่วยให้กระบวนการมีส่วนร่ วมดาเนินต่อไปได้ หากสามารถสร้าง
ให้เกิดการรวมกลุ่มกันของคนในชุมชนได้ จะส่ งผลให้การสร้างกระบวนการมีส่วนร่ วมของคนในชุม ชนเกิดขึ้น
ได้ง่ายขึ้น
9. การมีทรั พยากรที่เพียงพอและสามารถนาไปใช้ ได้ อย่ างมีประสิ ทธิภาพ ต้องอาศัยความร่ วมมือใน
การบริ หารจัดการทรัพยากรของทุกภาคส่วนที่มีอยูอ่ ย่างจากัดให้เกิดประสิ ทธิภาพสู งสุ ด
จากการศึกษาผ่านตาราเอกสาร บทความวิชาการ งานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง และการถอดบทเรี ยนโครงการที่
ได้รับรางวัลประเภทสัมฤทธิ ผลประชาชนมีส่วนร่ วมของสานักงาน ก.พ.ร. ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2561 – 2563 อาทิเช่น
โครงการการมีส่วนร่ วมของเครื อข่ายภาคประชาชนในการป้องกันการเกิดอาชญากรรมคดีพิเศษ ที่เกิดจากผู้นาให้
ความสาคัญโดยการปรับวิธีการทางานที่เปิ ดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่ วมในการทางาน ส่ งผลให้ปัญหา
การเกิดอาชญากรรมลดลง หรื อ โครงการศูนย์โฮมสุ ขกาฬสิ นธุ์คืนความสุ ข ฯ ที่เกิดจากการเข้าไปมีส่วนร่ วมใน
ระดับที่สูง ส่ งผลให้สามารถแก้ปัญหาด้านการเข้าถึงบริ การสุ ขภาพและยังช่วยลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางของ
ผูป้ ่ วยและญาติ อีกด้วย นอกจากนี้ ยงั มีความสาเร็ จที่เห็นเป็ นรู ปธรรมของโครงการอื่น ๆ อีกมากมาย และจาก
การศึกษาทบทวนผูว้ ิจยั จึงเห็นว่าปั จจัยที่ ส่งผลต่อความสาเร็ จของโครงการที่ ได้รับรางวัลประเภทสัมฤทธิ ผล
ประชาชนมีส่วนร่ วมมีดว้ ยกัน 7 ปัจจัยดังแผนภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั
3.2 กรอบแนวคิดในการวิจัย
ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสาเร็ขของโครงการที่ได้รับรางวัล
ประเภทสัมฤทธิผลประชาชนมีส่วนร่ วม
(สานักงานก.พ.ร.,2560)
1. ผูน้ าให้ความสาคัญต่อกระบวนการมีส่วนร่ วมและเป็ นผูน้ าที่
ชุมชนไว้วางใน
2. วิเคราะห์ผมู ้ ีส่วนได้เสียที่ครอบคลุม
3. ระดับการมีส่วนร่ วมของประชาชนอยูใ่ นระดับที่สูง
4. ประชาชนมีความรู้เพียงพอต่อการเข้าร่ วมดาเนินโครงการ
5. มีการจัดสรรทรัพยากรในการดาเนินโครงการที่เกิด
ประสิทธิภาพ
6. ประชาชนสามารถรับรู้ขอ้ มูลข่าวสารได้อย่างเพียงพอ
7. ความพร้อมด้านบุคลากร

ความสาเร็จของโครงการที่ได้รับรางวัลประเภท
สัมฤทธิผลประชาชนมีส่วนร่ วม
1. การบริ หารจัดการน้ าแบบมีส่วนร่ วมในระบบ
นิเวศ 3 น้ า แพรกหนามแดง โครงการชลประทาน
สมุทรสงคราม
2. ก้าวสู่ อุทยานธรณี โลกด้วยการมีส่วนร่ วมของ
ประชาชน จังหวัดสตูล (Global Geoparks)

แผนภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั

4. วิธีดาเนินการวิจัย
4.1 แบบแผนการวิจัย
ผูว้ ิจยั ศึกษากระบวนการการบริ หารราชการแบบมีส่วนร่ วมและปัจจัยที่ส่งผลต่อความสาเร็ จ ปัญหาและ
อุปสรรคของโครงการที่ได้รับรางวัลประเภทสัมฤทธิ ผลประชาชนมีส่วนร่ วม ใช้วิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างผูใ้ ห้
ข้อมูลโดยการสุ่ มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยเลื อกศึ กษาโครงการที่ ได้รับรางวัลประเภท
ประเภทสัมฤทธิ ผลประชาชนมี ส่วนร่ วม ระดับดีเด่น ประจาปี พ.ศ. 2562 จานวน 2 โครงการ คือ การบริ หาร
จัดการน้ าแบบมีส่วนร่ วมในระบบนิเวศ 3 น้ า แพรกหนามแดง โครงการชลประทานสมุทรสงคราม และก้าวสู่
อุทยานธรณี โลกด้วยการมีส่วนร่ วมของประชาชน จังหวัดสตูล (Global Geoparks)
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4.2 ประชากรและตัวอย่าง
ผูท้ ี่ให้ขอ้ มูลเกี่ยวกับการบริ หารราชการแบบมีส่วนร่ วมจากโครงการที่ได้รับรางวัลประเภทสัมฤทธิผล
ประชาชนมีส่วนร่ วมมีดงั นี้ 1) การบริ หารจัดการน้ าแบบมีส่วนร่ วมในระบบนิเวศ 3 น้ า แพรกหนามแดง โครงการ
ชลประทานสมุทรสงคราม ผูใ้ ห้ขอ้ มูล ได้แก่ วิศวกรชานาญการ กองส่ งเสริ มการมีส่วนร่ วมของประชาชน 1 คน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ กลุ่มพัฒนาระบบบริ หาร 1 คน หัวหน้าฝ่ ายส่ งน้ าและบารุ งรักษาที่ 1
โครงการชลประทานสมุทรสงคราม 1 คน และประชาชนผูใ้ ช้น้ าจานวน 4 คน โดยแบ่งเป็ นกลุ่มผูใ้ ช้น้ าฝั่งต้นน้ า
2 คน และกลุ่มผูใ้ ช้น้ าฝั่งปลายน้ า 2 คน 2) ก้าวสู่ อุทยานธรณี โลกด้วยการมีส่วนร่ วมของประชาชน จังหวัดสตูล
(Global Geoparks) ผูใ้ ห้ขอ้ มูล ได้แก่ ผูอ้ านวยการอุทยานธรณี สตูล 1 คน รองผูอ้ านวยการอุทยานธรณี โลกสตูล
1 คนและผูใ้ ห้ขอ้ มูลกลุ่มวิสาหกิจชุมชนจานวน 5 คน โดยแบ่งเป็ นตัวแทนกลุ่มวิสาหกิจโฮมสเตย์ 1 คน ตัวแทน
กลุ่มวิสาหกิจเกษตรกร 1 คน ตัวแทนกลุ่มวิสาหกิจนาเที่ยว 2 คน และตัวแทนกลุ่มวิสาหกิจปันหยาบาติก 1 คน
4.3 เครื่ องมือวิจัย
ผูว้ ิจยั ใช้เครื่ องมือการสัมภาษณ์เชิงลึกแบบกึ่งโครงสร้าง (Semi-Structured Interview) ผ่านการตั้งคาถาม
ที่มีลกั ษณะปลายเปิ ด และสร้างข้อคาถามให้สอดคล้องกับกรอบแนวคิด จากการศึ กษาเอกสาร บทความ และ
งานวิจัยที่ เกี่ ยวข้อง เช่ น ประเด็นความพร้ อมด้านบุคลากร หน่ วยงานมีการวางแผนด้านบุคลากรอย่างไรเพื่อ
เตรี ยมพร้อมด้านการเปิ ดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่ ว ม เช่น อมรมทักษะการทางานแบบมีส่วนร่ วมและ
การบริ หารความขัดแย้ง หรื อประเด็นระดับการมีส่วนร่ วมของประชาชน หน่วยงานมีการเปิ ดโอกาสให้ประชาชน
และผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้องได้เข้ามาร่ วมแสดงความเห็นหรื อแลกเปลี่ยนข้อมูลบ้างหรื อไม่ อย่างไร โดยผูว้ ิจยั ใช้วิธีการ
จดบันทึกและการบันทึกเสี ยงจากการสัมภาษณ์ไว้แล้วนามาถอดความเพื่อใช้เป็ นข้อมูลในการตอบคาถามการวิจยั
4.4 การเก็บรวบรวมข้ อมูล
ผูว้ ิจยั เก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อนามาวิเคราะห์และตอบคาถามการวิจยั ตามวัตถุประสงค์ของการวิจยั ผูว้ ิจยั
ได้แบ่งการเก็บรวบรวมข้อมูลออกเป็ น 2 วิธีการ คือ 1) การเก็บรวบรวมข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) ด้วยการ
สัมภาษณ์เชิงลึก (In Depth Interview) ซึ่ งใช้คาถามแบบกึ่งโครงสร้าง (Semi-Structured Interview) โดยเลือกผูใ้ ห้
ข้อมูลสาคัญเป็ นผูร้ ับผิดชอบโครงการ ผูร้ ่ วมดาเนิ นโครงการ และกลุ่มผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยจากโครงการ และ
2) การเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล ทุ ติ ย ภู มิ (Secondary Data) เป็ นการวิ จั ย ด้ ว ยเอกสาร (Documentary Research)
โดยการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องผ่านหนังสื อ เอกสาร บทความทางวิชาการ วิทยานิพนธ์ และ
สื่ อจากอินเตอร์เน็ต
4.5 การวิเคราะห์ ข้อมูล
ผูว้ ิจยั ทาการวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงคุณภาพ (Qualitative Data Analysis) โดยใช้วิธีการตรวจสอบแบบสาม
เส้า (Triangulation) โดยการตรวจสอบแบบสามเส้าด้านข้อมูล (Data Triangulation) เป็ นการตรวจสอบข้อมูลโดย
นาข้อมูลทั้งในรู ปแบบเอกสารและการสัมภาษณ์ ตรวจสอบว่าในการดาเนิ นการโครงการเดียวกัน คาถามแบบ
เดียวกัน มีคาตอบที่ตรงกันหรื อสอดคล้องกันหรื อไม่ หรื อสังเกตพฤติกรรมของผูใ้ ห้สัมภาษณ์ว่ามีการให้ขอ้ มูลที่
แสดงให้เห็นถึงการเข้าไปมีส่วนร่ วมในการดาเนินโครงการหรื อไม่ เพื่อเป็ นการยืนยันความน่าเชื่อถือของข้อมูล
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5. ผลการวิจัย
1. การบริ หารจัดการน้าแบบมีส่วนร่ วมในระบบนิเวศ 3 น้า แพรกหนามแดง โครงการชลประทาน
สมุทรสงคราม
จากการลงพื้นที่เก็บรวบรวมข้อมูลและจากการสัมภาษณ์ ผูใ้ ห้สัมภาษณ์ จานวน 7 คน พบว่า ชุ มชน
แพรกหนามแดง อาเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม เป็ นชุมชนที่มีความหลากหลายของระบบนิเวศธรรมชาติ
ประกอบด้วยพื้นที่น้ าจืด น้ ากร่ อย และน้ าเค็ม แต่เนื่ องจากสภาพระบบนิเวศ 3 น้ า ทาให้มีน้ าเค็มหนุนเข้ามาใน
พื้ น ที่ เ กษตรกรรมซึ่ งส่ ง ผลให้เกษตรกรไม่ ส ามารถท านาปลูก ข้า วได้ และเมื่ อ ปั ญ หาน้ า เค็ม หนุ นรุ นแรงขึ้น
ชาวบ้านในพื้นที่จึงไปร้องเรี ยนหน่วยงานราชการ กรมชลประทานจึงดาเนินการก่อสร้างประตูก้ นั น้ าจืด – น้ าเค็ม
ขึ้นแต่ไม่สามารถแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้สาเร็ จ เมื่อพื้นที่เกษตรกรรมฝั่งน้ าจืดได้รับผลกระทบจากการมีน้ าเค็มรุ ก
ล้ าเข้าไป และพื้นที่ ประมงฝั่ งน้ าเค็มได้รับความเสี ยหายจากการที่ มีน้ าเสี ยปล่อยลงคลอง ส่ งผลให้สัตว์น้ าที่
เพาะเลี้ยงไว้ตายเป็ นจานวนมาก ด้วยเหตุน้ ีทาให้การเปิ ด – ปิ ดประตูระบายน้ านามาซึ่งปัญหาความขัดแย้งของคน
ในพื้นที่และกรมชลประทานอย่างยาวนาน ทางกรมชลประทานจึงได้นาแนวคิดการส่ งเสริ มการมีส่วนร่ วมเข้ามา
เพื่อแก้ไขปัญหาความขัดแย้งที่มีมายาวนาน โดยเปิ ดรับฟังความคิดเห็นเพื่อร่ วมกันคิดค้นวิธีการบริ หารจัดการน้ า
ร่ ว มกัน ในพื้ น ที่ อัน น ามาซึ่ ง นวัต กรรมบานประตูร ะบายน้ า แบบหับเผย เกิ ด ข้อ ตกลงการเปิ ด - ปิ ดประตูที่
สอดคล้องกับบริ บทของพื้นที่และความต้องการของคนในชุมชน สามารถลดปั ญหาความขัดแย้งได้อย่างต่อเนื่อง
และเป็ นรู ปธรรมที่เกิดขึ้นจากการมีส่วนร่ วมของประชาชนอย่างแท้จริ ง
ส่ วนสาคัญที่ทาให้กระบวนการมีส่วนร่ วมสัมฤทธิ ผลได้คือ ผู้นาที่ให้ ความสาคัญต่ อกระบวนการมีส่วน
ร่ วม ผูน้ าชุ มชนที่ เข็มแข็งต้องเป็ นผูน้ าการเปลี่ ยนแปลง ไม่ยอมแพ้ต่ออุปสรรค มี วิสัยทัศน์ในการแก้ปัญหา
ร่ วมกัน มีประสบการณ์และมีความเชี่ ยวชาญที่ชาวบ้านชุมชนแพรกหนามแดงให้การยอมรับ การวิเคราะห์ ผู้มี
ส่ วนได้ ส่ วนเสี ย ที่ ค รอบคลุ ม ส่ ง ผลให้ ก ารมี ส่ ว นร่ ว มเกิ ด ขึ้ น ได้แ ละสามารถช่ ว ยแก้ไ ขปั ญ หาของชุ ม ชน
แพรกหนามแดงได้อย่างชัดเจน เนื่องจากการตัดสิ นใจเปิ ด - ปิ ดบานประตูระบายน้ าแต่ละครั้งจะส่งผลกระทบต่อ
ฝ่ ายใดฝ่ ายหนึ่งเสมอ หากละเลยความสาคัญของฝ่ ายใดฝ่ ายหนึ่งจะนามาซึ่งความขัดแย้งและเกิดผลกระทบที่สร้าง
ความเสี ยหายครั้งใหญ่ตามมา นอกจากนี้ การมีส่วนร่ วมของประชาชนอยู่ในระดับที่สูงเป็ นปัจจัยที่สาคัญมากใน
การสร้างการมีส่วนร่ วมให้เกิดผลสาเร็ จ จากอดีตนั้นกลุ่มชาวบ้านพื้นที่แพรกหนามแดงและกรมชลประทาน
ท างานแบบแยกส่ ว นโดยไม่ พู ด คุ ย และรั บ ฟั ง ถึ ง ปั ญ หาที่ เ กิ ด ขึ้ น ต่ อ มาเมื่ อ เกิ ด การท างานร่ ว มกัน ระหว่ าง
กรมชลประทาน หน่ วยงานในพื้นที่ และกลุ่มชาวบ้านพื้นที่แพรกหนามแดง การแก้ปัญหาโดยการพูดคุยและ
หาทางออกร่ วมกันเพื่อให้เกิดความเข้าใจ เกิดความเห็นอกเห็นใจ และมองเห็นถึงปัญหาของกัน จึงสามารถหาทาง
ออกและแก้ไขปัญหาได้สาเร็ จ
ประชาชนมีความรู้เพียงพอต่ อการเข้ าร่ วมดาเนินโครงการยังส่งผลให้กระบวนการมีส่วนร่ วมเกิดขึ้นได้
อย่างเป็ นรู ปธรรมยิ่งขึ้น ทางกลุ่มผูใ้ ช้น้ าแพรกหนามแดงเป็ นกลุ่มที่มีความรู ้ความสามารถในเรื่ องพื้นที่มากอยู่
แล้ว แต่ยงั มีขอ้ จากัดด้านความรู ้ทางเทคนิคการเปิ ด – ปิ ดบานประตูระบายน้ าเฉพาะบริ บทของพื้นที่ ประชาชน
รับรู้ข้อมูลข่ าวสารอย่างเพียงพอก็มีความสาคัญต่อการมีส่วนร่ วมที่สัมฤทธิผล กลุ่มชาวบ้านพื้นที่แพรกหนามแดง
เป็ นกลุ่มที่เข้มแข็งมาก ทางกลุ่มมีการนัดพบปะพูดคุยกันอย่างสม่าเสมอจึงทาให้เวลามีขอ้ มูลส่ วนใดที่เพิ่มเติมมา
กลุ่มชาวบ้านจะสามารถกระจายข่ าวสารผ่านกลุ่ มไลน์ ได้อ ย่า งรวดเร็ ว และทั่วถึ ง กันหมด นอกจากนี้ ปั จจั ย
ความพร้ อมด้ านบุคลากรที่ส่งผลต่อความสาเร็ จในการมีส่วนร่ วมของพื้นที่แพรกหนามแดงนั้นไม่เพียงแค่เป็ น
บุคคลที่มีความรู ้ความสามารถ เจ้าหน้าที่ตอ้ งรู ้วิธีการใช้ทกั ษะของกระบวนการมีส่วนร่ วมในการสื่ อสารเพื่อสร้าง
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ความเข้า ใจให้ แ ก่ ก ลุ่ ม ชาวบ้า นแทนวิ ธี ก ารท างานในรู ป แบบเดิ ม ที่ ไ ม่ ส ามารถตอบโจทย์ไ ด้ อย่า งไรก็ ต าม
เนื่องจากโครงการชลประทานสมุทรสงครามมีบุคลากรฝ่ ายส่งน้ าและบารุ งรักษาเป็ นเจ้าหน้าที่ขา้ ราชการเพียงคน
เดียว บุคลากรที่ส่วนที่เหลือคือพนักงานราชการซึ่งเข้ามาปฏิบตั ิงานในระยะสั้นเท่านั้นจึงทาให้เกิดการสับเปลี่ยน
บุคลากรอยู่ตลอด ข้อจากัดของพื้นที่และการสร้างความสัมพันธ์กบั กลุ่มชาวบ้าน จึงส่ งผลให้เกิดอุปสรรคด้าน
ความพร้อมในการปฏิบตั ิงานของบุคลากร การจัดสรรทรัพยากรในการดาเนินโครงการที่เกิดประสิ ทธิภาพทาให้
การมีส่วนร่ วมเกิดขึ้น กรมชลประทานมีการจัดสรรงบประมาณสาหรับส่ งเสริ มการมีส่วนร่ วมระหว่างกลุ่มผูใ้ ช้
น้ ากับหน่ วยงานภาครั ฐ โดยการจัดสรรงบประมาณในการจัดทาโครงการตามข้อเสนอของกลุ่มผูใ้ ช้น้ า เพื่ อ
ซ่ อมแซมระบบชลประทานซึ่ งเป็ นการให้บทบาทแก่ชาวบ้านผ่านการแสดงความต้องการและร่ วมเสนอความ
คิดเห็นในที่ประชุมร่ วมว่าในแต่ละปี กลุ่มชาวบ้านมีความต้องการด้านใดบ้าง ร่ วมลงความเห็นว่าสิ่ งใดเป็ นเรื่ องที่
ต้องเร่ งแก้ไข โดยทางหน่วยงานจะอนุมตั ิลาดับความสาคัญในการดาเนินกิจกรรมทั้งหมดตามมติของที่ประชุม
ซึ่งมีตวั แทนที่ชาวบ้านให้ความไว้ใจเข้าร่ วมการประชุมดังกล่าวทุกครั้ง
2. โครงการก้าวสู่ อุทยานธรณีโลกด้ วยการมีส่วนร่ วมของประชาชน จังหวัดสตูล (Global Geoparks)
จากการลงพื้นที่เก็บรวบรวมข้อมูลและจากการสัมภาษณ์ ผูใ้ ห้สัมภาษณ์จานวน 7 คน พบว่า จังหวัดสตูล
เป็ นพื้นที่ที่มีความโดดเด่นด้านธรณี วิทยา วัฒนธรรม โบราณสถานและนิ เวศวิทยา มีแหล่งที่มีคุณค่ามากกว่า
28 แหล่งและแหล่งท่องเที่ยวประเภทอื่น ๆ มากกว่า 16 แหล่ง มีความโดดเด่นทั้งด้านความหลากหลายของซาก
ดึ กดาบรรพ์สัตว์ทะเลที่ ค้นพบและความหลากหลายของชั้นหิ นยุคเก่ าแก่ รวมทั้งสภาพภูมิประเทศหิ นปู น มี
ความสวยงามระดับโลก มีความสาคัญในด้านการเชื่อมโยงวัฒนธรรม โบราณสถาน วิถีชีวิตของชาวมานิ ชาวเล
และความหลากหลายทางชีวภาพ ทุกภาคส่ วนในจังหวัดจึงเห็นชอบร่ วมกันในการดาเนินการจัดตั้งอุทยานธรณี
ของกรมทรัพยากรธรณี เมื่อปี พ.ศ. 2554 พัฒนารู ปแบบการท่องเที่ยวเชิ งธรณี และพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนอย่าง
ยัง่ ยืน โดยมี เป้ าหมายสาคัญร่ วมกันของทุกภาคส่ วนในการดาเนิ นงาน คือ การยกระดับมาตรฐานการบริ หาร
จัดการของอุทยานธรณี สู่ระดับสากล ซึ่ งจากอุทยานธรณี สตูลมาเป็ นอุทยานธรณี โลกของยูเนสโก้น้ นั เกิ ดจาก
การทางานร่ วมกันภายใต้แนวคิดจีโอพาร์คซึ่งเป็ นหนึ่งในหลักการประเมินของยูเนสโก้
เช่ น เดี ย วกับ การบริ ห ารจัด การน้ า แบบมี ส่ ว นร่ ว มในระบบนิ เวศ 3 น้ า แพรกหนามแดง โครงการ
ชลประทานสมุทรสงคราม ส่ วนสาคัญที่ ทาให้กระบวนการมี ส่วนร่ วมสัมฤทธิ ผลได้คือ ผู้นาที่ให้ ความสาคัญ
ต่ อกระบวนการมีส่วนร่ วม เนื่ องจากพื้นที่จงั หวัดสตูลเดิมทีชาวบ้านส่ วนใหญ่ประกอบอาชี พเกษตรกรและทา
การประมงเป็ นหลัก การที่ชุมชนจะมีการแปรเปลี่ยนจากพื้นที่ชุมชนกลายเป็ นแหล่งเรี ยนรู ้เพื่อเปิ ดรับนักท่องเที่ยว
เป็ นเรื่ องใหม่ที่ตอ้ งใช้เวลาในการเปิ ดใจและยอมรับ การมีผูน้ าที่เข้มแข็งสามารถช่ วยให้กลุ่มชาวบ้านเห็ นถึ ง
ประโยชน์ที่สามารถเกิดขึ้นกับชุมชนภายในอนาคต ยอมเปิ ดใจเรี ยนรู ้สิ่งใหม่ ๆ เพื่อใช้ในการประกอบอาชีพเสริ ม
และการเข้ารั บการอบรบเรื่ องการให้บริ การ การวิเคราะห์ ผู้มีส่วนได้ ส่วนเสี ยที่ครอบคลุมเป็ นปั จจัยที่ ทาให้
การดาเนินงานสาเร็ จ ชาวบ้านและชุมชนได้รับผลประโยชน์ทางตรงและทางอ้อมจากการดาเนินงาน คือ การที่
ชาวบ้านในพื้นที่มีอาชีพเสริ มและสร้างรายได้ที่เพิ่มขึ้น ซึ่ งส่ งผลให้ชาวบ้านเกิดความหวงแหนและต้องการที่จะ
อนุรักษ์ทรัพยากรในพื้นที่ให้คงอยู่ตลอดไป นอกจากนี้ การมีส่วนร่ วมของประชาชนอยู่ในระดับที่สูงเป็ นปั จจัยที่
สาคัญในการขับเคลื่อนการทางานภายใต้แนวคิดจีโอพาร์ค ภาครัฐทาหน้าที่เป็ นพี่เลี้ยงคอยแนะนา ให้ความรู ้ และ
ให้ ก ารช่ ว ยเหลื อ เมื่ อ กลุ่ ม ชาวบ้า นต้อ งการ เช่ น เดิ ม ที ถ้ า ทะลุ เป็ นพื้ น ที่ ที่ ไ ม่ มีใ ครให้ความสนใจ ต่ อ มาทาง
กรมทรัพยากรธรณี ได้ลงพื้นที่กบั ชาวบ้านไปสารวจถ้ าทะลุแล้วพบเจอซากฟอสซิ ลของนอติลอยด์ (ปลาหมึก)
แบรติโอพอต (หอย) โดยทางกรมทรัพยากรธรณี ได้ให้ความรู ้แก่กลุ่มชาวบ้านเกี่ยวกับซากดึกดาบรรพ์เหล่านี้
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หลังจากนั้นชุมชนจึงมองเห็นโอกาสและร่ วมกันคิดพัฒนากลายเป็ นวิสาหกิจชุมชนจนเกิดเป็ นแหล่งท่องเที่ยว
และได้นาชื่อของซากฟอสซิลแบรติโอพอตมาตั้งเป็ นชื่อขนมและสร้างความเป็ นเอกลักษณ์ของขนมในพื้นที่
ประชาชนมีความรู้และรับรู้ข้อมูลข่ าวสารอย่างเพียงพอเป็ นเรื่ องจาเป็ นและเป็ นสิ่ งสาคัญที่ช่วยยกระดับ
คุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่อีกด้วย อย่างไรก็ตาม เนื่องจากจีโอพาร์คเป็ นเรื่ องใหม่และประชากรในพื้นที่มี
จานวนมาก อาจทาให้ไม่สามารถกระจายข้อมูลได้อย่างทัว่ ถึ งและเท่าเที่ยมกันทุกคนได้อย่างทันที เพื่อสร้ าง
ความรู ้ความเข้าใจให้กบั คนในพื้นที่ว่าชาวบ้านจะได้รับประโยชน์จากจีโอพาร์คได้อย่างไร ทั้งนี้ โครงการประสบ
กับปั ญหาและอุปสรรคเรื่ องของความพร้ อมด้ านบุคลากรและการจัดสรรทรัพยากรในการดาเนินโครงการที่เกิด
ประสิทธิภาพ เนื่องจากอุทยานธรณี สตูลไม่ได้เป็ นนิติบุคล แต่เป็ นการทางานแบบบูรณาการ เป็ นความร่ วมมือกัน
ของทุกภาคส่ วนจึงทาให้ไม่มีบุคลากรในการดาเนิ นงานที่ชัดเจน ข้อจากัดด้านการบริ หารจัดการบุคลากรของ
ภาครั ฐ ที่ มี ก ารสลับ สั บ เปลี่ ย นบุค ลากรที่ ด ารงต าแหน่ ง ในระยะสั้ น ท าให้ ก ารท างานติ ด ขัด และไม่ ต่อเนื่ อง
นอกจากนี้ การจัดสรรงบประมาณเพื่อตอบสนองความต้องการของกลุ่มชาวบ้านยังเกี่ยวข้องกับหลายหน่วยงาน
เช่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น วิทยาลัยชุมชน

6. อภิปรายผล
จากการวิเคราะห์ผลพบว่า ปั จจัยทุกตัวมีผลต่อความสาเร็ จของการบริ หารจัดการน้ าแบบมีส่วนร่ วมใน
ระบบนิเวศ 3 น้ า แพรกหนามแดง โครงการชลประทานสมุทรสงคราม และโครงการก้าวสู่ อุทยานธรณี โลกด้วย
การมีส่วนร่ วมของประชาชน จังหวัดสตูล (Global Geoparks) ได้แก่ ปั จจัยด้านผูน้ า การวิเคราะห์ผมู ้ ีส่วนได้เสี ย
การมีส่วนร่ วมของประชาชนในระดับที่สูง ประชาชนมีความรู ้ที่เพียงพอ ประชาชนมี การรับรู ้ขอ้ มูลข่าวสารที่
เพียงพอ ความพร้อมของบุคลากร รวมถึงการจัดสรรทรัพยากรอย่างมีประสิ ทธิภาพล้วนมีส่วนช่วยในการผลักดัน
ให้เกิดการมีส่วนร่ วมของประชาชนได้มากขึ้น ในส่ วนของปั จจัยการมีส่วนร่ วมของประชาชนในระดับที่สูงนั้น
สาคัญที่สุดในการขับเคลื่อนโครงการให้บรรลุเป้าหมาย การมีส่วนร่ วมของกรมชลประทาน การบริ หารจัดการน้ า
แบบมีส่วนร่ วมในระบบนิเวศ 3 น้ า แพรกหนมแดง โครงการชลประทานสมุทรสงครามเริ่ มต้นจากปั ญหาความ
ขัดแย้งระหว่างประชาชนด้วยกันและประชาชนกับภาครัฐ เนื่องจากเป็ นการทางานแบบแยกส่ วนไม่มีการพูดคุย
ถึงปั ญหาจึงไม่สามารถบริ หารจัดการได้อย่างถูกวิธีนามาซึ่ งความขัดแย้ง ต่อมาหน่วยงานภาครัฐจึงปรับวิธีการ
ทางานโดยเริ่ มจากการเปิ ดให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่ วมตั้งแต่การพูดคุยกันเพื่อให้เข้าใจถึงปัญหาที่เกิดขึ้น และมี
การลงพื้นที่ ทาความเข้าใจในบริ บทและข้อจากัดของแต่ละฝ่ าย จากนั้นภาครั ฐและประชาชนได้การร่ วมกัน
วางแผนแก้ไขปั ญหาและวิธีการบริ หารจัดการน้ า เกิดเป็ นบานประตูระบายน้ าแบบหับเผย เป็ นการทางานแบบมี
ส่วนร่ วมที่สามารถแก้ปัญหาความขัดแย้งที่ยาวนานกว่า 10 ปี ได้สาเร็ จ จะเห็นได้ว่าก่อนที่กระบวนการมีส่วนร่ วม
จะเกิดขึ้นได้น้ นั การเปิ ดใจเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างภาครัฐกับภาคประชาชนเป็ นเรื่ องสาคัญอย่างยิ่ง
ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ (Speer, J., 2012) ที่บอกว่าภาครัฐควรมีกลไกการปรับปรุ งเรื่ องความสัมพันธ์ระหว่าง
ภาครัฐกับประชาชน และเห็นได้ชดั เจนว่าเมื่อความสัมพันธ์ระหว่างสองภาคส่วนดีข้ นึ แล้วก่อให้เกิดกระบวนการ
มีส่วนร่ วมที่สามารถแก้ปัญหาได้และส่งผลถึงความสาเร็ จตามมา
ในขณะที่ การมี ส่วนร่ วมของโครงการก้าวสู่ อุทยานธรณี โลกเริ่ มด้วยการมี ส่วนร่ วมของประชาชน
จังหวัดสตูล เกิดจากความร่ วมมือหลายภาคส่วน โดยบทบาทหลักคือประชาชนมีความต้องการพัฒนาพื้นที่ให้เกิด
เป็ นแหล่งท่องเที่ยวและแหล่งเรี ยนรู ้รวมถึงการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ โดยภาครัฐทาหน้าที่
เป็ นพี่เลี้ ยงสนับสนุ นความคิดและความต้องการ มี การอบรมองค์ความรู ้ ให้เกิ ดการพัฒนาต่อยอด กลายเป็ น
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วิสาหกิจชุมชนที่หลากหลายสามารถสร้างอาชีพและการกระจายรายได้อย่างทัว่ ถึง ส่งผลให้ชุมชนเกิดความหวงแหน
และต้องการที่จะอนุรักษ์ทรัพยากรในพื้นที่ให้คงอยู่อย่างยัง่ ยืน โดยความสาเร็ จในพื้นที่สตูลเกิดจากภาคประชาชน
เป็ นบทบาทส าคัญ ซึ่ งสิ่ ง เหล่ า นี้ สอดคล้อ งกับ (Putnam, R. D., 2000) ที่ ภ าครั ฐ ให้ อ านาจหรื อการเพิ่ ม ขี ด
ความสามารถของชุมชนท้องถิ่น โดยการทาหน้าที่เพียงช่วยสนับสนุนความคิดที่เกิดจากประชาชนในพื้นที่เท่านั้น
อย่างไรก็ตาม พบว่าทั้ง 2 โครงการมีขอ้ จากัดด้านบุคลาการ คือ ด้านการบริ หารจัดการบุคลากรของภาครัฐ
ที่มีจานวนเจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอและการสลับสับเปลี่ยนบุคลากรที่ทาหน้าที่ในระยะสั้น เนื่องจากทั้ง 2 โครงการ
เป็ นพื้ น ที่ ที่ต้อ งใช้ระยะเวลาในการท าความเข้า ใจถึ ง บริ บทของพื้ นที่ อาจส่ งผลให้เ กิ ดการทางานร่ วมกัน ที่
ไม่ต่อเนื่อง

7. ข้อเสนอแนะ
7.1 ข้ อเสนอแนะในการนาผลวิจัยไปใช้
(1) ภาครัฐควรมีการจัดอบรมพัฒนาความรู ้ให้แก่บุคลากรและประชาชนในพื้นที่อย่างต่อเนื่องและ
สม่าเสมอ เนื่องจากสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดจึงต้องมีการพัฒนาองค์ความรู ้ให้สอดคล้องกับบริ บท
ในปัจจุบนั รวมถึงเป็ นการส่งต่อข้อมูลให้คนรุ่ นหลังเกิดการพัฒนาต่อยอดอีกด้วย
7.2 ข้ อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่ อไป
(1) ในการวิจยั ครั้งต่อไปควรมีการศึกษาในเชิงปริ มาณ โดยศึกษาจากประชาชนในพื้นที่ที่ดาเนิ น
โครงการและผูม้ ีส่วนได้เสี ยในพื้นที่ใกล้เคียง เนื่องจากการเก็บข้อมูลพบว่าผลจากการดาเนินโครงการก่อให้เกิด
ผลกระทบเชิงบวกเป็ นวงกว้าง จึงควรมีการเก็บรวบรวมจากหลากหลายพื้นที่เพื่อนามาซึ่งข้อมูลที่ครอบคลุม
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บทคัดย่อ
งานวิจยั มุ่งศึกษาขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมเพื่อเรี ยกร้องการจัดการที่ดินในรู ปแบบโฉนดชุมชนใน
ประเทศไทย เพื่อให้เข้าใจ 1) ความเป็ นมาของการจัดการที่ดินรู ปแบบโฉนดชุมชน 2) บริ บททางเศรษฐกิจ สังคมวัฒนธรรม และการเมืองที่มีลต่อขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคม 3) กลยุทธ์ที่ใช้ และ 4) ผลที่เกิดขึ้นตามมาของ
การเคลื่อนไหว การวิจยั ใช้วิธีการวิจยั เชิงคุณภาพโดยการรวบรวมเอกสารที่เกี่ยวข้องและการสัมภาษณ์เชิงลึกผูท้ ี่
เกี่ยวข้อง จานวน 30 คน และทาการวิเคราะห์โดยเน้นทัศนะของผูม้ ีส่วนร่ วม
โฉนดชุมชนเป็ นการจัดการที่ดินรู ปแบบใหม่ที่ที่เน้นกรรมสิ ทธิ์ร่วมของชุมชน งานวิจยั นี้ศึกษา 2 ชุมชน
ในภาคเหนื อ และ 2 ชุ ม ชนในภาคอีสาน การจัด การที่ ดิ นรู ปแบบโฉนดชุ มชนถู กเสนอในฐานะหนึ่ งในทาง
แก้ปัญหาที่ดินโดยเครื อข่ายปฏิรูปที่ดินแห่งประเทศไทยใน พ.ศ. 2550 งานวิจยั นี้พบว่าการเคลื่อนไหวทางสังคม
ด้า นที่ ดิ น เกิ ด ขึ้ น ระดับ ชุ ม ชนมี ก ารใช้ก ลยุ ท ธ์ ท้ ัง แบบปกติ แ ละแบบขัด ขวางท้า ทายการเมื อ งปกติ ขณะที่
การเคลื่อนไหวระดับประเทศและภูมิภาคปรากฏในรู ปแบบของการชุมนุมเรี ยกร้องกดดันรัฐบาล ในการพิจารณา
ปั จจัยของการเคลื่อนไหว ปั จจัยเชิงจิตวิทยาสังคมไม่เพียงพอต่อการสร้างความเคลื่อนไหวทางสังคม การระดม
ทรัพยากรและปั จจัยทางการเมือง ส่ งผลต่อขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมและต่อความสามารถในการต่อรอง
ของขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคม หากพิจารณาในเชิงผลที่เกิดขึ้น ขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมได้ผลลัพธ์ที่
เป็ นรู ปธรรมคือระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้ว ยการจัดให้มีโฉนดชุมชน พ.ศ. 2553 รวมถึงประสบการณ์และ
การเรี ยนรู ้แก่กลุ่มผูเ้ ข้าร่ วมในการเคลื่อนไหว อย่างไรก็ตาม กระบวนการลงมือปฏิบตั ิมีความล่าช้าและยังไม่ได้
ผลลัพธ์ที่เป็ นรู ปธรรมมากนัก
คาสาคัญ: ขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคม; ปัญหาที่ดิน; 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. ความสาคัญและที่มาของปัญหาวิจัย
การเคลื่อนไหวของภาคประชาชนที่เกี่ยวข้องกับที่ดินมีความคึกคักเป็ นอย่างมากภายหลัง พ.ศ. 2535 แต่
ก็มีประวัติศาสตร์ที่สามารถสื บย้อนกลับไปถึงการเคลื่อนไหวของสหพันธ์ชาวนาชาวไร่ แห่งประเทศไทยภายหลัง
เหตุการณ์ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2516 ก่อนที่สมาชิกของกลุ่มจะตกเป็ นเป้าของการใช้ความรุ นแรงจากฝ่ ายตรงข้ามและ
อานาจรัฐ และถูกทาลายลงไปใน พ.ศ. 2519 หลังจากนั้น การเคลื่อนไหวของชาวบ้านและภาคประชาชนได้เริ่ ม
ฟื้ นตัวกลับมาอีกครั้งหนึ่งในช่วงครึ่ งหลังของทศวรรษ 2520 เพื่อคัดค้านการดาเนินการโครงการก่อสร้างขนาด
ใหญ่ของรัฐที่ส่งผลกระทบอย่างมหาศาลต่อระบบนิเวศและวิถีชีวิตความเป็ นอยูข่ องชาวบ้านในพื้นที่
อย่างไรก็ตาม จุดเปลี่ ยนที่ สาคัญของการเคลื่ อนไหวทางสังคมได้เกิ ดขึ้นเมื่ อรั ฐได้ดาเนิ นโครงการ
จัดสรรที่ดินทากินแก่ผยู ้ ากไร้ในพื้นที่ป่าสงวนเสื่ อมโทรม (คจก.) ซึ่ งมีเป้าหมายเพื่อดึงเอาชาวบ้านออกจากพื้นที่
ป่ าใน พ.ศ. 2534 เป็ นที่น่าสนใจว่า ภายหลังจากชัยชนะของการเคลื่อนไหวของภาคประชาชนในการต่อต้าน คจก.
เครื อข่ายภาคประชาชนที่ร่วมต่อต้านมิได้ถูกยุบเลิกไป แต่ได้พฒั นาไปเป็ นเครื อข่ายระดับภูมิภาค เช่น เครื อข่าย
เกษตรกรภาคเหนือ (คกน.) แนวร่ วมเกษตรกรภาคเหนื อ (นกน.) และสหพันธ์เกษตรกรภาคเหนื อ (สกน.) และ
สมัชชาเกษตรกรรายย่อยภาคอีสาน (สกย.อ.) เป็ นต้น และต่อมาเครื อข่ายเหล่านี้ ได้รวมตัวกันเป็ นเครื อข่ายของ
ขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมระดับประเทศภายใต้ชื่อ “สมัชชาคนจน” ในช่ วงปลายทศวรรษ 2530 ภายใต้
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รัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2540 ซึ่ งมีบทบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับสิ ทธิ เสรี ภาพ การเคลื่อนไหวของเครื อข่ายในแต่ละภูมิภาค
ต้องเผชิญกับข้อจากัดของการเคลื่อนไหวและอานาจเจรจาต่อรองกับรัฐ โดยเฉพาะภายหลัง พ.ศ. 2545 เป็ นต้นไป
ภายหลังการรัฐประหาร 19 กันยายน พ.ศ. 2549 เครื อข่ายที่เคลื่อนไหวเรื่ องปัญหาที่ดินรวมตัวกันภายใต้
ชื่ อ “เครื อข่ายปฏิรูปที่ดินแห่ งประเทศไทย” (คปท.) โดยเคลื่อนไหวอย่างเป็ นทางการครั้งแรกวันที่ 31 ตุลาคม
พ.ศ. 2549 และต่อมาในวันที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2550 ได้เคลื่อนไหวภายใต้ชื่อ “เวทีปฏิรูปที่ดินเพื่อคนจนสร้าง
สังคมที่เป็ นธรรม” ที่ลานคนเมือง ศาลาว่าการกรุ งเทพมหานคร โดย คปท. ได้เชิญตัวแทนพรรคการเมืองซึ่งกาลัง
รณรงค์หาเสี ยงเลือกตั้งเข้าร่ วมปราศรัยเสนอนโยบายการแก้ปัญหาที่ดินทามาหากินและที่อยู่อาศัยสาหรับคนจน
ขณะที่ คปท. เองก็ใช้โอกาสนี้ นาเสนอแนวคิดเรื่ องการจัดการที่ ดิ นรู ปแบบโฉนดชุ มชนต่อสาธารณชนด้วย
ซึ่ ง ข้อ เสนอของ คปท. เรื่ อ งการจัด การที่ ดิ น รู ป แบบโฉนดชุ ม ชนนี้ ถู กน ามาสร้ างเป็ นนโยบายและน าไปสู่
การปฏิบตั ิในสมัยรัฐบาลของนายอภิสิทธิ์ เวชชาชี วะ ใน พ.ศ. 2551 และได้รับการดาเนิ นการต่อเนื่ องมาจนถึ ง
ปัจจุบนั

2. วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
งานวิจยั นี้ เป็ นการศึกษาการเคลื่อนไหวทางสังคมผ่านกรณี การปฏิรูปและจัดการที่ดินรู ปแบบโฉนด
ชุมชน โดยอาศัยทฤษฎีการเคลื่อนไหวทางสังคมเป็ นกรอบความคิด โดยมีวตั ถุประสงค์คือ
(1) ศึกษาความเป็ นมาของการปฏิรูปและการจัดการที่ดินในรู ปแบบโฉนดชุมชนในประเทศไทย
(2) บริ บททางเศรษฐกิจ สังคม-วัฒนธรรม และการเมืองที่มีผลต่อขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคม
(3) กลยุทธ์ของขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคม
(4) ผลที่เกิดขึ้นตามมาของการเคลื่อนไหวของขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคม กรณี ศึกษาการปฏิรูปและ
การจัดการที่ดินในรู ปแบบโฉนดชุมชนในประเทศไทย

3. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
3.1 แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง
ในช่วงต้นตศตวรรษที่ 20 การศึกษาการเคลื่อนไหวทางสังคมให้ความสาคัญกับการอธิ บายสาเหตุที่ทา
ให้ปัจเจกบุคคลเข้าร่ วมในการเคลื่อนไหว ประกอบด้วย ความคับข้องใจระดับปัจเจกบุคคล และความรู ้สึกว่าตน
ถูกพรากสิ ทธิ์ อันเป็ นผลจากความตึงเครียดเชิงโครงสร้ าง (Jenkins, 1983, p. 528) ในเวลาต่อมา ทฤษฎีการระดม
ทรั พ ยากร (Resource Mobilization Theory) ถู ก สร้ า งขึ้ น และน ามาใช้ ใ นการอธิ บ ายขบวนการเคลื่ อ นไหว
ทางสังคม โดยเสนอทัศนะว่าการเคลื่ อนไหวทางสังคมมิ ใช่ เพียงการตอบสนองต่อความรู ้ สึกคับข้องใจและ
ความไม่พอใจรู ปแบบต่าง ๆ แต่เป็ นการกระทาที่เป็ นผลจากการระดมทรัพยากรเชิงวัตถุ อาทิ เวลา เงิน โครงสร้าง
เชิ ง องค์ ก รที่ ด ารงอยู่ และทั ก ษะเชิ ง องค์ ก ร (Hooge, 2011, p. 226) การกระท าของการเคลื่ อ นไหวเป็ น
การตอบสนองอย่างเป็ นเหตุเป็ นผลที่ปัจเจกชนได้คานวณต้นทุนและผลตอบแทนที่จะได้รับจากการเคลื่อนไหว
ซึ่ งจะช่วยเอาชนะปั ญหาการโดยสารฟรี (free-ride) โดยที่เป้ าหมายพื้นฐานของการเคลื่อนไหวถูกกาหนดโดย
ความขัดแย้งของผลประโยชน์ที่ถูกสร้างภายในความสัมพันธ์เชิ งอานาจที่มีความเป็ นสถาบัน (Klandermans,
1984, p. 583; Jenkins, 1983, p. 528)
อย่างไรก็ตาม นักทฤษฎี การระดมทรั พยากรบางส่ วนได้ น าเสนอทฤษฎีก ระบวนการทางการเมื อ ง
(Political Process Theory) ที่ให้ความสาคัญกับการอธิบายปฏิสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยสาเหตุของการเคลื่อนไหวกับ
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บริ บททางการเมืองและเศรษฐกิจ (Caren, 2007) หัวใจสาคัญของทฤษฎีน้ ีก็คือ องค์กรเคลื่อนไหวทางสังคมจะ
ดาเนิ นการในลักษณะตอบสนองต่อโอกาสที่ถูกสร้ างขึ้นโดยระบบการเมื อง และการเคลื่ อนไหวทางสังคมมี
แนวโน้มที่ จะเกิ ดขึ้นได้ก็ต่อเมื่ อหน้าต่างของโอกาส (window of opportunity) ได้เปิ ดออก ซึ่ งทาให้การเข้าถึง
ระบบการเมืองเปิ ดกว้างขึ้น (Hooge, 2011, p. 227; Smith and Fetner, 2007, p. 16) ขณะที่การขยายตัวหรื อเสื่ อมลง
ของขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมเป็ นผลมาจากปัจจัยสาคัญ 3 ประการ คือ 1) โอกาสทางการเมือง 2) ความเข้ มแข็ง
ขององค์ ก รที่ มี แ ต่ เ ดิ ม ที่ ด ารงอยู่ ใ นหมู่ ชุ ม ชนที่ มี ค วามคับ ข้อ งใจ โดยองค์ก รเคลื่ อ นไหวที่ เ ข้ม แข็ ง ต้อ งมี
องค์ประกอบสาคัญ 4 ประการ คือ สมาชิก โครงสร้างของสิ่ งจูงใจร่ วม เครื อข่ายของการตัดสิ นใจ และผูน้ าที่มีอิทธิพล
และทักษะ และ 3) การปลดปล่ อยเชิ งการรั บรู้ โดยคนที่เข้าร่ วมจะต้องรับรู ้การขาดความชอบธรรมของระบบ
การเมื องที่ ดารงอยู่ และความสาคัญของการมี ส่วนร่ วมในการเคลื่ อนไหวทางสังคมต่อ การเปลี่ ยนแปลงที่ มี
ความหมาย (Caren, 2007; McAdam, 1999, pp. 44-46)
นอกเหนือจากปั จจัยเชิงองค์กรและปั จจัยเชิงโอกาสทางการเมืองแล้ว ความเป็ นไปได้ของความสาเร็ จ
ของการเคลื่ อ นไหวทางสั ง คมยัง ขึ้ น อยู่กับ ปั จ จัย เชิ ง แนวคิ ด (idea) ซึ่ ง สามารถท าความเข้าใจผ่านแนวทาง
กระบวนการกาหนดกรอบความคิดร่ วม (Framing Analysis Theory) ทฤษฎีน้ ีอธิบายว่า “กรอบ” (frame) ทาหน้าที่
เป็ นตัวตีกรอบเพื่อแยกสิ่ งที่อยู่ภายในออกจากสิ่ งที่อยู่ภายนอกกรอบ และยังทาหน้าที่เป็ นกลไกเชื่อมส่ วนต่าง ๆ
ที่แยกกันให้เข้าร่ วมเข้าด้วยกันเป็ นชุดของความหมายและการแปลเหตุการณ์หรื อสิ่ งที่เกิดขึ้นและทาหน้าที่ใน
การจัดระบบประสบการณ์และชี้นาการกระทา (Benford and Snow, 2000, p. 614) และเป็ นสิ่ งที่ทาให้ความหมาย
ที่ สั ม พัน ธ์ กับ เหตุ ก ารณ์ กิ จ กรรม สถานที่ และตัว แสดง มี ส ภาวะเป็ นปั ญ หาที่ ต้อ งการทางออก ( Snow,
Vliegenthart and Ketelaar, 2019, p. 393) ขณะเดียวกัน การเคลื่อนไหวทางสังคมไม่ใช่สิ่งที่ส่งผ่านความคิดและ
ความหมายที่เกิดขึ้นโดยอัตโนมัติ แต่เป็ นสิ่ งที่ตวั แสดงของการเคลื่อนไหวทาหน้าที่เป็ นผูใ้ ห้ความหมายเกี่ยวข้อง
ในการผลิตและดารงรักษาความหมายเพื่อผูท้ ี่สนับสนุนและผูส้ ังเกตการณ์ (Benford and Snow, 2000, p. 614)
ขบวนการเคลื่ อ นไหวทางสั ง คมมี การปรั บ ใช้ ยุ ท ธวิ ธี ใ นการเคลื่ อ นไหว Sidney Tarrow ได้จัด แบ่ง
รู ปแบบของยุทธวิธีที่ใช้ในการเคลื่อนไหวทางสังคมออกเป็ น 3 รู ปแบบใหญ่ ๆ คือ 1) รู ปแบบตามช่ องทางปกติ
(conventional tactic) เป็ นรู ปแบบที่ผูค้ นส่ วนใหญ่เคยชิ นและมี แนวโน้มที่ชนชั้นนาให้การยอมรับและอาจให้
การสนับสนุน 2) รู ปแบบขัดขวางท้ าทายการเมืองปกติ (disruptive tactic) เป็ นรู ปแบบของยุทธวิธีที่ใช้เพื่อกดดัน
โดยการสร้ า งความตกใจให้ แ ก่ ฝ่ ายตรงข้า มและผู ้พ บเห็ น เหตุ ก ารณ์ และความกัง วลให้ แ ก่ ช นชั้น น า และ
3) รู ปแบบการใช้ ความรุ นแรง (violence) เป็ นรู ปแบบที่อาจนาไปสู่การบาดเจ็บและล้มตาย ยุทธวิธีการเคลื่อนไหว
เมื่ อ ถู กน าไปใช้แล้ว มี ค วามเป็ นพลวัต และสามารถเปลี่ ย นจากรู ปแบบหนึ่ ง ไปสู่ อี กรู ป แบบหนึ่ ง และกลุ่ม
ผูเ้ คลื่อนไหวอาจผสมผสานการใช้ยทุ ธวิธีที่แตกต่างไปพร้อม ๆ กัน (Tarrow, 1994, pp. 110-116)
งานวิจยั เรื่ อง การศึกษาเรื่ องแนวทางการจัดการทรั พยากรร่ วม (ที่ดิน) ในรู ปแบบ “โฉนดชุมชน” เพื่อ
รั กษาพื้นที่เกษตรกรรม ของบัณฑิต สุ นทรวิกรานต์ (2559) มุ่งศึกษาการนานโยบายโฉนดชุมชนไปสู่ การปฏิบตั ิ
และผลของการนานโยบายไปสู่ ปฏิบตั ิกรณี ชุมชนเกษตรกรคลองโยง ส่ วนงานของธันภัทร โคตรสิ งห์ (2556)
เรื่ อง การนานโยบายโฉนดชุ มชนไปปฏิบัติ มุ่งศึ กษากระบวนการนานโยบายไปสู่ การปฏิบตั ิ และเงื่อนไขที่มี
อิทธิพลต่อผลผลิตของนโยบายโฉนดชุมชนกรณี สหกรณ์บา้ นคลองโยงและโฉนดชุมชนบ้านป่ าซาง งานวิจยั เรื่ อง
การเมืองของการกาหนดนโยบายโฉนดชุ มชน ของเพิ่มศักดิ์ จะเรี ยมพันธ์ (2555) มุ่งศึกษาที่มาและขั้นตอนของ
กระบวนการกาหนดนโยบายชุ ม ชน โดยเน้นบทบาทของตัวแสดงและปฏิ สัมพันธ์ ร ะหว่ างตัวแสดงภายใต้
กระบวนการกาหนดนโยบายโฉนดชุมชน ขณะที่งานวิจยั เรื่ อง การสร้ างฉันทามติเพือ่ การถือครองที่ดินแบบโฉนด
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ชุ มชนในที่ดินกรรมสิ ทธิ์ส่วนบุคคล: กรณีศึกษาชุ มชนคลองโยง จังหวัดนครปฐม ของปิ ยะนาถ วชิ รบัณฑูร
(2554) มุ่งศึกษากระบวนการที่ทาให้ชุมชนได้รับโฉนดชุมชน เหตุผลของสมาชิกในการเลือกรู ปแบบโฉนดชุมชน
จะเห็นได้ว่างานศึกษาเหล่านี้ บางส่ วนศึกษากระบวนการกาหนดนโยบายโฉนดชุมชนในช่วงเริ่ มต้น
ของการเคลื่ อ นไหว ขณะที่ งานส่ วนใหญ่ มุ่งศึ กษาประเด็นการนานโยบายไปสู่ การปฏิ บัติ โดยเน้นที่ ชุมชน
คลองโยง ซึ่ งเป็ นชุ ม ชนแรกที่ ไ ด้รั บ โฉนดชุ ม ชนเป็ นหลัก แต่ ย ัง ขาดการศึ ก ษาเจาะลึ ก ในชุ ม ชนอื่ น ที่ มี
การเคลื่อนไหวทางสังคมอย่างเข้มข้น และขาดการศึกษากระบวนการนานโยบายไปปฏิบตั ิในระยะยาว ซึ่ งใน
กรณี หลังทาให้ขาดการพิจารณาผลกระทบจากปัจจัยการเมืองต่อโอกาสความสาเร็ จ โดยเฉพาะในการนานโยบาย
ไปปฏิบตั ิ

4. วิธีดาเนินการวิจัย
4.1 แบบแผนการวิจัย
งานวิจัยนี้ เป็ นงานวิจัยเชิ งคุณภาพ มี เป้ าหมายเพื่อให้เกิ ดความเข้าใจการเคลื่ อนไหวทางสังคมผ่าน
มุมมองของผูม้ ีส่วนร่ วม (participants’ view) และการวิเคราะห์ผา่ นทฤษฎีโดยอาศัยการสัมภาษณ์ผ่านชุดคาถามที่
ถูกกาหนดโดยทฤษฎี การเคลื่ อนไหวทางสังคม (การระดมทรั พยากร กระบวนการทางการเมื อง และกรอบ
ความคิดร่ วม)
4.2 ประชากรและตัวอย่าง
งานวิจยั นี้ เลือกศึกษาพื้นที่ภาคเหนื อและภาคอีสาน แบ่งเป็ นภาคเหนื อ 2 ชุมชน คือ ชุมชนบ้านไร่ ดง
อาเภอป่ าซาง จังหวัดลาพูน และชุมชนบ้านโป่ ง อาเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ และภาคอีสาน 2 กลุ่มเครื อข่าย
คือ เครื อข่ายชาวบ้านอนุ รักษ์ลุ่มน้ าเซิ น อาเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ และเครื อข่ายองค์กรชาวบ้านป่ าดงลาน
อาเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น กลุ่มเป้าหมายคือตัวบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการขับเคลื่อนประเด็นโฉนดชุมชนจาก
ภาคเหนือและภาคอีสาน รวมถึงนักวิชาการที่มีความเข้าใจประเด็นดังกล่าว อาศัยการสุ่ มตัวอย่างอาศัยการเลื อก
แบบเฉพาะเจาะจงโดยพิจารณาจากการแสดงบทบาทนาที่โดดเด่นในขบวนการเคลื่อนไหว โดยกาหนดผูใ้ ห้ขอ้ มูล
สาคัญจานวน 30 คน แบ่งเป็ น 1) กลุ่มแกนนาชุมชน พื้นที่ละ 1 คน รวม 4 คน 2) เครื อข่ายองค์กรชาวบ้าน พื้นที่
ละ 5 คน รวม 20 คน 3) กลุ่มเครื อข่ายประชาชนเพื่อสังคมที่เป็ นธรรม (P-move) และเครื อข่ายปฏิรูปที่ดินแห่ ง
ประเทศไทย จานวน 3 คน และ 4) นักวิชาการ จานวน 3 คน
4.3 การเก็บรวบรวมข้ อมูล
ข้อ มู ล ปฐมภู มิ ไ ด้จ ากการสั ม ภาษณ์ แ บบเจาะลึ ก และข้อ มู ล ทุ ติ ย ภู มิ ไ ด้จ ากการเก็บ ข้อ มู ล เอกสาร
โดยเครื่ องมือในการเก็บข้อมูลปฐมภูมิคือการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง โดยประเด็นสัมภาษณ์ต้งั ขึ้นตามประเด็น
ย่อยจากทฤษฎีการเคลื่อนไหวทางสังคม ประเด็นเกี่ยวกับบริ บท และประเด็นเกี่ยวกับผลลัพธ์ในทัศนะของผูใ้ ห้
ข้อมูล
4.4 การวิเคราะห์ ข้อมูล
ข้อมูลที่ได้ถูกนามาจัดหมวดหมู่ หาความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูล จากนั้นจึงทาการวิเคราะห์ขอ้ มูลโดย
ประสานรวมการวิเคราะห์กรอบทฤษฎีและคาตอบที่ได้จากการสัมภาษณ์
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5. ผลการวิจัย
การวิเคราะห์ขอ้ มูลจากการสัมภาษณ์ผมู ้ ีส่วนร่ วมโดยตรงร่ วมกับข้อมูลเอกสารพบว่า การเคลื่อนไหว
ทางสังคมเรื่ องที่ดินเป็ นผลมาจากความพยายามของกลุ่มทางสังคมที่ตอ้ งการเรี ยกร้องให้รัฐบาลและหน่วยงาน
ภาครัฐหันมาให้ความสาคัญอย่างจริ งจังและเร่ งด่วนกับการแก้ไขปั ญหาเกี่ยวกับที่ดินทากินและที่อยู่อาศัยของ
ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากนโยบายของรัฐไทย นโยบายที่เน้นการรวมศูนย์การจัดการทรัพยากรที่ดิน และ
การใช้การจัดการที่ดินผ่านระบบกรรมสิ ทธิ์ เอกชน เมื่อรวมกับนโยบายด้านเกษตรกรรมของรัฐที่ให้ความสาคัญ
กับกลุ่มผูผ้ ลิตเกษตรอุตสาหกรรมมากกว่าเกษตรกรรายย่อย เป็ นปั จจัยสาคัญที่ทาให้เกิดปั ญหาการหลุดมือของ
ที่ดินของเกษตรกรรายย่อยและการกระจุกตัวของที่ดินในมือนายทุนจานวนน้อย ความเหลื่อมล้ าทางเศรษฐกิจและ
การถื อครองที่ ดินเป็ นเงื่ อนไขพื้นฐานที่ ก่อให้เ กิ ดความไม่พ อใจและความคับข้องใจให้ กับชาวบ้านที่ ไ ด้รั บ
ผลกระทบจากปัญหาที่ดิน
ชุมชนที่เลือกศึกษาในภาคเหนือและภาคอีสานมีพ้ืนฐานของปั ญหาที่แตกต่างกัน ลักษณะปั ญหาของ
ชุมชนในภาคเหนือคือการขาดแคลนที่ดินสาหรับการทากินและอยูอ่ าศัย ส่วนชุมชนในภาคอีสานเผชิญกับปั ญหา
การประกาศเขตป่ าสงวนแห่ งชาติและเขตอุทยานแห่ งชาติทบั ที่ดินของชาวบ้าน และถูกขับไล่ออกจากพื้นที่โดย
เจ้าหน้าที่ของรัฐ ในภาคเหนือ ชาวบ้านบุกรุ กเข้าไปในที่ดินรกร้างของเอกชนส่ งผลให้เกิดความขัดแย้งระหว่าง
ชาวบ้านที่กบั เจ้าของที่ดิน ขณะที่เจ้าหน้าที่ของรัฐเข้ามาเกี่ยวข้องเมื่อมีการแจ้งความดาเนินคดีโดยเจ้าของที่ดิน แต่
ไม่ใช่ คู่ขดั แย้งโดยตรงกับชาวบ้าน ขณะในภาคอีสาน ความขัดแย้ง เกิ ดขึ้นระหว่างเจ้าหน้าที่ ของรั ฐในฐานะ
ผูบ้ งั คับใช้กฎหมายกับชาวบ้านที่ถูกกล่าวหาว่าบุกรุ กเขตป่ าสงวนแห่งชาติและเขตอุทยานแห่งชาติ กระบวนการ
แก้ไขปัญหาเรื่ องที่ดินจะมีความสลับซับซ้อนมากกว่าในกรณี ที่เจ้าหน้าที่ของรัฐเป็ นคู่ขดั แย้งโดยตรงกับชาวบ้าน
เครื อข่ายระดับประเทศด้านที่ดินเริ่ มต้นการเคลื่อนไหวในปี พ.ศ. 2549 เมื่อมีการก่อตั้งเครื อข่ายปฏิรูป
ที่ดินแห่ งประเทศไทย (คปท.) ซึ่ งได้ดาเนินการชุมนุมใหญ่ในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2550 ก่อนหน้าการเลือกตั้ง
ทัว่ ไปในเดือนธันวาคม ช่วงเวลาที่มีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 และการจัดการ
เลือกตั้งครั้งแรกภายใต้รัฐธรรมนูญฉบับใหม่น้ ี เป็ นช่วงเวลาที่หน้าต่างของโอกาสทางการเมืองเริ่ มเปิ ดสาหรับ
การเคลื่อนไหวเรี ยกร้องเรื่ องที่ดิน คปท. จึงใช้โอกาสนี้เสนอปัญหาด้านที่ดินให้แก่พรรคการเมืองที่กาลังแข่งขัน
รณรงค์หาเสี ยงเลือกตั้งอย่างเข้มข้น และเมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองใน พ.ศ. 2551 คปท. ได้เคลื่อนไหว
เพื่อทวงสัญญาจากพรรคประชาธิ ปัตย์ซ่ ึ งเคยให้สัญญาไว้ช่วงการรณรงค์หาเสี ยงใน พ.ศ. 2550 รัฐบาลภายใต้
การนาของพรรคประชาธิ ปัตย์ได้บรรจุเรื่ องโฉนดชุมชนไว้เป็ นส่ วนหนึ่ งของนโยบายของรัฐบาล ซึ่ งนาไปสู่
การออกระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการจัดให้มีโฉนดชุมชน พ.ศ. 2553
ผลการศึ กษาพบว่า การเคลื่ อนไหวทางสังคมทั้งระดับประเทศและภูมิ ภาคอาศัยยุท ธวิ ธีในรู ป ของ
การขัดขวางท้าทายทางการเมืองผสมผสานกับยุทธวิธีตามช่องทางปกติ เครื อข่ายระดับประเทศทาการเคลื่อนไหว
ในรู ปของการชุมนุมในพื้นที่สาธารณะเพื่อกดดันรัฐบาล สร้างพื้นที่ในสื่ อมวลชน และสื่ อสารปัญหาของกลุ่มไป
ยังสังคมโดยรวมเพื่อสร้างความเข้าใจและเรี ยกร้องการสนับสนุนจากสังคม ขณะเดียวกัน เครื อข่ายได้เข้าร่ วมใน
กระบวนการแก้ไขปั ญหาในรู ปของการเป็ นสมาชิกคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ ที่แต่งตั้งโดย
รัฐบาลเพื่อพิจารณาและเสนอทางแก้ปัญหา ขณะที่ในระดับพื้นที่ การเคลื่อนไหวในภาคเหนือปรากฏในรู ปของ
การบุกเข้าพื้นที่ทิ้งร้างไม่ใช้ประโยชน์ ซึ่ งเป็ นการใช้ยุทธวิธีขดั ขวางท้าทายการเมืองแบบปกติ แน่นอนว่าการใช้
ยุทธวิธีน้ ีมีความเสี่ ยงอยู่มาก เพราะเป็ นการกระทาที่ผิดกฎหมายและมีแนวโน้มที่จะเผชิญกับการใช้ความรุ นแรง
ตอบโต้โดยรัฐและเจ้าของที่ดิน แต่ชาวบ้านก็เห็นโอกาสของความสาเร็ จจากประสบการณ์ของชุมชนอื่นก่อนหน้า
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ขณะที่การเคลื่อนไหวในภาคอีสานเริ่ มต้นจากยุทธวิธีแบบปกติ โดยชาวบ้านเรี ยกร้องการแก้ปัญหาผ่านหน่วยงาน
ของรัฐในพื้นที่ แต่เมื่อกระบวนการล่าช้า จึงขยายปฏิบตั ิการไปสู่ ยุทธวิธีขดั ขวางท้าทายการเมืองแบบปกติโดย
การชุมนุมบริ เวณหน้าหน่วยงานราชการในพื้นที่เพื่อกดดันและทวงถามความคืบหน้าของการแก้ไขปัญหา
ประสบการณ์การต่อสู ้ที่ยาวนานและการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ระหว่างเครื อข่ายการเคลื่อนไหวเกี่ยวกับ
ที่ดินส่ งผลให้แกนนาและกลุ่มชาวบ้านในพื้นที่ตระหนักว่า การแก้ปัญหาด้วยวิธีการปฏิรูปที่ดินแบบเดิมที่เน้น
กรรมสิ ทธิ์ แบบปั จเจกไม่ใช่ ทางออกที่ยงั่ ยืน ดังนั้นจึ งได้ประยุกต์แนวคิดเรื่ องที่ ดินหน้าหมู่เพื่อใช้เสนอเป็ น
แนวทางการจัด การที่ ดิ น รู ป แบบโฉนดชุ ม ชน การท าเช่ น นี้ เป็ นยุ ท ธวิ ธี ก ารเคลื่ อ นไหวที่ อ อกจากรู ป แบบ
การขัดขวางท้าทายการเมืองปกติ และเข้าสู่ รูปแบบที่แกนนาเข้าไปมีส่วนร่ วมในกระบวนการแก้ไขปั ญหา โดยที่
รั ฐบาลยอมรับข้อเสนอการแก้ปัญหาและนาไปเป็ นส่ วนหนึ่ งของนโยบายของรั ฐบาล ขณะเดี ยวกันเครื อข่าย
การเคลื่ อนไหวได้ใช้วิธีสร้ างกรอบความคิดร่ วมเพื่อระดมการสนับสนุ นทางการเมื องทั้งในระดับพื้นที่ และ
ระดับประเทศ ผ่านสื่ อมวลชนหลักอย่าง Thai PBS และสื่ อทางเลือกอย่างสานักข่าวประชาไท นอกจากนี้การเสนอ
แนวคิดเรื่ องโฉนดชุมชนยังสะท้อนการประนีประนอมกับแนวคิดเรื่ องกรรมสิ ทธิ์เอกชนซึ่ งเป็ นแนวคิดที่ชนชั้นกลาง
ให้การยอมรับ
ขั้นตอนการเคลื่อนไหวเริ่ มต้นจากการระดมความร่ วมมือและการสนับสนุ นจากสมาชิ กภายในชุมชน
และเครื อข่าย จากนั้นจึงแสวงหาการสนับสนุ นจากภายนอกผ่านสื่ อมวลชน เพื่อผลักดันให้ประเด็นปั ญหาด้าน
ที่ดินและข้อเสนอโฉนดชุมชนกลายเป็ นประเด็นสาธารณะ และจากนั้นจึงผลักดันข้อเสนอเชิงนโยบายต่อรัฐบาล
เพื่อนาไปสู่ การเปลี่ยนแปลงในวงกว้าง จากการศึกษาพบว่า แม้ว่าขบวนการเคลื่อนไหวจะประสบความสาเร็ จใน
การผลักดันข้อเสนอเชิงนโยบายต่อรัฐบาล แต่ไม่ค่อยประสบความสาเร็ จในการระดมการสนับสนุนจากภายนอก
มากนัก โดยเฉพาะในแง่ของการสร้างความเข้าใจและการสนับสนุนจากสาธารณะ ส่ วนในพื้นที่ชุมชนที่ศึกษา
พบว่า เครื อข่ายองค์กรในพื้นที่ประสบความสาเร็ จในการระดมความร่ วมมือและการสนับสนุนจากสมาชิกภายใน
พื้นที่ ส่วนหนึ่งเป็ นเพราะสมาชิกตระหนักว่าความสาเร็ จของการต่อสู ้แบบปัจเจกเป็ นไปได้ยาก จึงให้ความสาคัญ
ของการเข้า ร่ ว มและการมี ส่ ว นร่ ว มอย่ า งแข็ง ขัน ในเครื อ ข่ า ย ขณะที่ ป ระสบการณ์ ก ารต่ อ สู ้ ผ่ า นเครื อ ข่ าย
ระดับประเทศให้ตัวอย่างของความสาเร็ จในการเจรจาต่อรองกับรั ฐบาล นอกจากนี้ สมาชิ กยังยอมรั บในชุด
ความเชื่อร่ วมกันว่าที่ดินเป็ นสิ่ งที่มีความสาคัญต่อชี วิตของพวกเขา และการจัดการที่ดินรู ปแบบโฉนดชุมชนจะ
ช่วยแก้ปัญหาการขาดแคลนที่ดินของชาวบ้านได้อย่างยัง่ ยืน
ผูม้ ีส่วนร่ วมชุมนุ มตระหนักว่าปั จจัยที่ส่งผลต่อการระดมพลังและแก้ปัญหาการโดยสารฟรี และช่วย
สร้ า งความไว้เ นื้ อ เชื่ อ ใจระหว่ า งสมาชิ ก ในชุ ม ชนในระยะยาว ประกอบไปด้ว ย 1) รู ป แบบการจัด องค์การ
เคลื่อนไหวในพื้นที่ที่ไม่สลับซับซ้อนและเน้นความเท่าทียมกันของสมาชิ ก 2) สมาชิ กมีเป้ าหมายร่ วมกัน และ
ความคาดหวังจากความสาเร็ จของการเคลื่อนไหว และ 3) การสร้างกติการ่ วมกันขององค์กรระดับพื้นที่ที่เน้น
การมีส่วนร่ วมในกิจกรรมของชุมชน นอกจากนี้ การเพิม่ ความเข้มแข็งและขีดความสามารถขององค์กรยังเป็ นผล
จากการสนับสนุนและความช่วยเหลือจากภายนอก โดยเฉพาะจากองค์กรพัฒนาเอกชนและเครื อข่ายนักวิชาการ
และนักกฎหมาย และเครื อข่ายสื่ อมวลชน คปท. ประสบความสาเร็ จในการสร้างพื้นที่ข่าวให้กบั การเคลื่อนไหว
เรื่ องโฉนดชุมชนผ่านเครื อข่ายสื่ อมวลชน อย่างไรก็ตาม สื่ อมวลชนกระแสหลักไม่ให้ความสนใจต่อข่าวการ
เคลื่อนไหวของ คปท. มากนัก และในเวลาต่อมา ข่าวของ คปท. ยังถูกกลบด้วยข่าวการเคลื่อนไหวทางการเมือง
ดังนั้นองค์กรเคลื่อนไหวระดับภูมิภาคจึงต้องอาศัยการสร้างสื่ อทางเลือก อาทิ สานักข่าวประชาธรรม และสานักข่าว
ปฏิรูปที่ดินภาคอีสาน เพื่อสื่ อสารกับสมาชิกของแครื อข่ายและสังคมในวงกว้าง
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แม้ว่ารัฐบาลของอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะจะยอมรับข้อเสนอของ คปท. โดยนาไปเป็ นส่วนหนึ่งของนโยบาย
ของรัฐบาล และดาเนินการต่อโดยรัฐบาลของยิ่งลักษณ์ ชินวัตร แต่ข้ นั ตอนของการนานโยบายไปสู่ การปฏิบตั ิมี
ความคืบหน้าไม่มากนัก การขยายจานวนของชุ มชนที่ได้รับการอนุ มตั ิ การดาเนิ นการแนวทางโฉนดชุมชนมี
ความล่าช้ามาก ในด้านหนึ่ง ความล่าช้าเป็ นผลมาจากข้อจากัดทางกฎหมาย และข้อจากัดด้านกาลังคนและอานาจ
หน้าที่ทางกฎหมาย ในอีกด้านหนึ่ง ปั ญหาของการลงมือปฏิบตั ิเป็ นผลมาจากการบริ หารงานแบบกรมาธิ ปไตย
(Departmentalism) ของระบบราชการไทย ซึ่ งส่ งผลให้หน่วยงานของรัฐในพื้นที่ปฏิบตั ิงานตามอานาจหน้าที่ตาม
กฎหมายโดยขึ้นตรงต่อหน่วยงานส่ วนกลางระดับกรมเป็ นหลัก ส่ งผลให้หน่วยงานในพื้นที่มีการดาเนิ นการที่
แสดงการเพิกเฉยต่อมติคณะรัฐมนตรี คาวินิจฉัยของคณะกรรมการสิ ทธิ มนุ ษยชนแห่ งชาติ และข้อเสนอของ
คณะกรรมการและคณะอนุกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งจากคณะรัฐมนตรี
โอกาสทางการเมืองของการเคลื่อนไหวเกี่ยวกับที่ดินได้หดแคบลงอีกครั้งภายหลังการรัฐประหาร พ.ศ.
2557 ส่วนหนึ่งเป็ นเพราะการสกัดกั้นการเคลื่อนไหวทางการเมืองโดยกองทัพ ขณะที่ชาวบ้านในพื้นที่ขดั แย้งที่อยู่
ในเขตป่ าสงวนแห่ งชาติและเขตอุทยานแห่ งชาติยงั ได้รับผลกระทบจากนโยบายทวงคืนผืนป่ าของคณะรั กษา
ความสงบเรี ยบร้ อยแห่ งชาติ (คสช.) และการออกนโยบายการจัดการที่ ดินตามแนวทางคณะกรรมการที่ ดิ น
แห่ งชาติ (คทช.) โดยอ้างอิงการใช้แนวคิดการจัดการที่ดิ นแปลงรวมเช่นเดียวกับแนวทางโฉนดชุมชน ซึ่ งส่ งผล
กระทบต่อความเป็ นอันหนึ่งอันเดียวของชุมชนต่าง ๆ ที่ร่วมในเครื อข่ายเคลื่อนไหวเกี่ยวกับที่ดิน
ปั ญ หาความขัด แย้ง ทางการเมื อ งเหลื อ ง-แดงส่ ง ผลกระทบต่ อ ความเป็ นอัน หนึ่ ง อัน เดี ย วกัน ของ
ขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมของเครื อข่ายและองค์กรเคลื่อนไหวทั้งระดับประเทศและระดับภูมิภาค ซึ่งนาไปสู่
การยุติและการชะลอการเคลื่อนไหวของบางเครื อข่ายระดับภูมิภาค นอกจากนี้ ยังปรากฏความแตกต่างของจุดยืน
ระหว่างกลุ่มที่มีทศั นะว่าควรแยกการเคลื่อนไหวประเด็นปั ญหาเกี่ยวกับที่ดินและความเดือดร้อนของชาวบ้าน
ออกจากประเด็ น ความขัด แย้ง ทางการเมื อ ง กับ กลุ่ ม ที่ มี ทัศ นะไม่ ย อมรั บ อ านาจของรั ฐ บาลที่ ไ ม่ ไ ด้ม าจาก
การเลือกตั้งในการสถาปนากฎหมายที่จะแก้ปัญหาของประชาชน
ผูท้ ี่ เกี่ ยวข้องกับการเคลื่ อนไหวในพื้นที่ มีทศั นะว่า การเคลื่ อนไหวทางสังคมมีความสาเร็ จอย่างเป็ น
รู ปธรรม ได้แก่ การทาให้ประเด็นการจัดการที่ดินรู ปแบบโฉนดชุ มชนกลายเป็ นประเด็นทางการเมื องที่ฝ่าย
การเมืองยอมรับความสาคัญ และกลายเป็ นส่ วนหนึ่งของนโยบายของรัฐบาล แม้ว่าในทางปฏิบตั ิแล้ว จะมีปัญหา
ในเรื่ องความล่าช้าในขั้นตอนของการนานโยบายไปสู่ การปฏิบตั ิ นอกจากนี้ การเคลื่อนไหวยังก่อให้เกิดผลลัพธ์
ในรู ปของกระบวนการเรี ยนรู ้และการแลกเปลี่ยนความรู ้ ซึ่ งช่วยให้สมาชิกมองเห็นปั ญหาร่ วมกัน และตระหนัก
ถึงความสาคัญของการลุกขึ้นจัดการกับปัญหาของตนแทนที่จะรอพึ่งพาการแก้ปัญหาโดยภาครัฐ
อย่างไรก็ตาม แต่ละพื้นที่มีระดับของความสาเร็ จอย่างเป็ นรู ปธรรมแตกต่างกัน ชุมชนที่ศึกษาในพื้นที่
ภาคเหนื อ ได้รับการอนุ มตั ิ แล้วและอยู่ในกระบวนการจัดการที่ดิน เพราะเป็ นพื้นที่นาร่ องของนโยบายโฉนด
ชุมชน และมีการจัดการภายในพื้นที่ที่เข้มแข็งต่อเนื่อง สมาชิ กของชุมชนตระหนักถึงประโยชน์ที่เป็ นรู ปธรรม
ของที่ดิน โดยเฉพาะผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ สิ่ งนี้ ช่วยเสริ มสร้างพลังให้กบั การเคลื่อนไหวของเครื อข่ายใน
พื้นที่เป็ นอย่างดี ขณะที่ชุมชนที่ศึกษาในภาคอีสานต้องเผชิญกับปัญหาความล่าช้าและการขาดความต่อเนื่องของ
การดาเนินการเรื่ องการจัดการที่ดินรู ปแบบโฉนดชุมชน รวมทั้งต้องเผชิญกับผลกระทบจากการใช้มาตรการทาง
กฎหมายโดยหน่วยงานของภาครัฐในพื้นที่ แต่ชาวบ้านกลุ่มนี้ก็ยงั คงมีความเชื่อมัน่ ต่อการเคลื่อนไหวทางสังคม
เพรายังคงตระหนักถึงความสาคัญของที่ดินในฐานะปัจจัยการผลิตที่จะช่วยให้พวกเขามีชีวิตความเป็ นอยูท่ ี่ดีข้ ึน
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6. อภิปรายผล
หากพิ จ ารณาในเชิ งทฤษฎี แ ล้ว การศึ ก ษานี้ แสดงให้ เห็ น ว่ า ปั ญหาเชิ งโครงสร้ า งอัน เป็ นผลมาจาก
นโยบายและยุทธศาสตร์ การจัดการทรัพยากรของรัฐนาไปสู่ การเกิดขึ้นของปั จจัยเชิ งจิตวิทยา-สังคม คือ ความคับ
ข้องใจ ความรู ้สึกถูกพรากสิ ทธิ์ และความไม่พอใจ ซึ่ งเป็ นเงื่อนไขสาคัญของการเคลื่อนไหวทางสังคม แม้ว่า
ปั จจัยเหล่านี้ เป็ นเงื่อนไขสาคัญและจาเป็ นของการเกิ ดขึ้นของการเคลื่อนไหวทางสังคม แต่ก็ไม่เพียงพอที่จะ
นาไปสู่การรวมตัวเคลื่อนไหวและการเอาชนะสภาวะการโดยสารฟรี หากปราศจากปัจจัยทางการเมืองและองค์กร
การเคลื่อนไหวทางสังคม
ในระยะสั้น กระบวนการเปลี่ยนสู่ ประชาธิ ปไตยและรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2540 และ พ.ศ. 2550 เป็ นปั จจัย
ทางการเมืองที่ช่วยเปิ ดโอกาสทางการเมืองให้กบั การเคลื่อนไหวทางสังคม ขณะที่สถานการณ์ทางการเมืองส่ งผล
ต่อการเพิ่มขึ้นหรื อลดลงของโอกาสทางการเมือง ในระยะยาว ระบบการเมืองไทยอยู่ภายใต้ระบอบเผด็จการ
ยาวนาน ส่ งผลให้ระบบราชการมีการดาเนินการที่เป็ นอิสระจากรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้ง ขณะเดียวกัน ระบบ
ราชการก็แองอาศัยโอกาสทางการเมื อง โดยเฉพาะภายหลังการรั ฐประหาร ในการผลักดันระเบียบวาระด้าน
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติตามแนวทางของหน่ วยงานภาครัฐแบบรวมศูนย์ ซึ่ งส่ งผลกระทบต่อชาวบ้านใน
พื้นที่
ปั จจัยองค์ กรการเคลื่อนไหวทางสังคมและสมาชิกที่เข้าร่ วมในการเคลื่อนไหวเป็ นทรัพยากรสาคัญของ
การเคลื่อนไหวทางสังคม การตัดสิ นใจเข้าร่ วมของสมาชิ กเป็ นผลจากความเชื่ อว่าการเคลื่อนไหวในฐานะของ
การกระทาร่ วมเป็ นเครื่ องมือสาคัญในแก้ไขปัญหาผ่านการต่อรองกับรัฐ เพื่อให้เข้ามาแก้ไขปั ญหา ขณะเดียวกัน
ก็มีการขยายการเรี ยกร้องการแก้ไขปั ญหาต่อรัฐไปสู่ การรณรงค์การตรากฎหมายที่จะนาไปสู่ การแก้ไขปั ญหา
เกี่ยวกับที่ดิน นอกจากนี้ การแสวงหาการสนับสนุนสามารถกระทาผ่านการระดมฉันทามติซ่ ึ งนาไปสู่ การระดม
ผูค้ นที่ เข้าร่ วมในการเคลื่ อนไหวผ่านการระดมการกระทาผ่านการสร้ างกรอบโครงความคิ ดร่ วมในกลุ่มผูท้ ี่
เคลื่อนไหวทั้งในระดับพื้นที่ เครื อข่ายระดับภูมิภาค และองค์กร/เครื อข่ายระดับประเทศ และผ่านสื่ อมวลชนไปสู่
สังคมในวงกว้าง แต่ในกรณี การระดมการสนับสนุนสาธารณะผ่านสื่ อมวลชนมีผลสาเร็ จค่อนข้างจากัด
นอกจากนี้ การจัดรู ปแบบขององค์กรระดับพื้นที่มีแบบหลวม ๆ ไม่สลับซับซ้อน เน้นการมีส่วนร่ วม
ของสมาชิกในการตัดสิ นใจและร่ วมกิจกรรมที่มีความสัมพันธ์ที่เท่าเทียมและเสมอภาค มีแกนนาที่มีศกั ยภาพและ
บารมีมากพอ รวมถึงมีการสร้างกติกาที่สมาชิ กยึดถือร่ วมกันอย่างเคร่ งครัด สะท้อนความสาคัญของปั จจัยเชิ ง
องค์กรเคลื่ อนไหว การใช้ยุทธวิ ธีมีทั้งแบบปกติ และแบบขัด ขวางท้ าทายการเมื องแบบปกติ และผสมผสาน
ขณะที่ผทู ้ ี่เข้าร่ วมประเมินผลลัพธ์จากการเคลื่อนไหว ในเชิงบวก ว่าคือการสามารถสร้างการยอมรับจากรั ฐบาล
และสร้างกระบวนการเรี ยกรู ้ให้กบั องค์กรเคลื่อนไหวทุกระดับ ส่ วนในเชิงลบ คือ ชุมชนยังมีจานวนน้อยที่ได้รับ
การอนุ มัติพ้ืนที่โฉนดชุมชน โดยปั ญหาหลักอยู่ที่ข้ นั ตอนการนานโยบายไปสู่ การปฏิบัติท้ งั ด้านข้อจากัดทาง
กฎหมายและบุคลากร รวมถึงปัญหาของระบบราชการไทยแบบรวมศูนย์ระดับกรม

7. ข้อเสนอแนะ
ข้ อเสนอแนะในการนาผลการวิจัยไปใช้
งานวิ จัย นี้ แสดงให้เห็ นว่ า ปั จ จัยเชิ งองค์กร ปั จ จัย ทางการเมื อ ง และการกาหนดกรอบแนวคิดร่ วม
มีความสาคัญต่อความสาเร็ จ-ล้มเหลวของการเคลื่อนไหวทางสังคม ขณะเดียวกัน งานชิ้นนี้แสดงให้เห็นบทบาท
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ของการต่อต้านการเคลื่อนไหว (counter-movement) ว่าเป็ นปั จจัยสาคัญที่ฉุดรั้งความสาเร็ จของการเคลื่อนไหว
ทางสังคม ซึ่งถูกมองข้ามไปในการพิจารณาเรื่ องปฏิบตั ิการและการศึกษาเรื่ องขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคม
ข้ อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่ อไป
การศึกษาวิจยั ครั้งต่อไปควรหันมาให้ความสนใจเพิ่มขึ้นต่อบทบาทของระบบราชการในฐานะตัวแสดง
ทางการเมืองที่มีบทบาทต่อต้านการเคลื่อนไหวและเน้นการปกป้องผลประโยชน์ระดับกรมเป็ นหลัก รวมถึงยังฉก
ฉวยโอกาสทางการเมืองเมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองเพื่อผลักดันวาระทางกฎหมายของตน
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บทคัดย่อ
การศึ ก ษาครั้ งนี้ มี ว ตั ถุ ป ระสงค์ข องการศึ ก ษาดัง นี้ 1) เพื่ อ ศึ ก ษาประสิ ท ธิ ภ าพในการด าเนิ น การ
ปราบปรามยาเสพติดของเจ้าหน้าที่ตารวจตระเวนชายแดนจังหวัดปั ตตานี 2) เพื่อศึ กษาเปรี ยบเที ยบทัศนะของ
เจ้าหน้าที่ ตารวจต่อประสิ ทธิ ภาพในการดาเนิ นการปราบปรามยาเสพติดของเจ้าหน้าที่ ตารวจตระเวนชายแดน
จังหวัดปั ตตานี โดยจาแนกตามกลุ่มบุคคลให้ขอ้ มูล 3) เพื่อศึกษาปั ญหา อุปสรรค และแนวทางในการดาเนินการ
ปราบปรามยาเสพติ ดของเจ้าหน้าที่ ตารวจตระเวนชายแดนจังหวัดปั ตตานี ประชากรที่ ใช้ในการศึ กษาครั้งนี้
ข้าราชการตารวจตระเวนชายแดนจังหวัดปั ตตานี ทุกระดับ จานวน 258 นาย การศึ กษาครั้ งนี้ เป็ นการวิจัยเชิ ง
คุ ณภาพ เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ใ นการศึ กษา แบบสัม ภาษณ์ การวิเ คราะห์ ข ้อ มู ล 1) ผูศ้ ึ กษาได้น าแบบสัม ภาษณ์ ม า
ตรวจสอบจานวน แล้วจัดการระบบข้อมูลให้อยูใ่ นรู ปแบบที่เหมาะสม และอ่านข้อมูลที่ได้มา เพื่อให้เกิดความจา
มีการบันทึ กประกอบเพื่อตั้งข้อสังเกต 2) สรุ ปข้อมูลไว้ เพื่อให้เกิ ดความรวดเร็ ว พร้อมทาการลงรหัสข้อมูลว่า
เป็ นเชิ งบรรยายหรื อเชิ งตี ความ 3) เชื่ อมโยงหาความสัมพันธ์ของข้อ มูลต่ างๆ จัดประเภท ความเหมื อนและ
ความแตกต่างเพื่อสร้างเป็ นข้อสรุ ป
ผลการศึกษาพบว่ า
1. ประสิ ทธิ ภาพในการดาเนิ นการปราบปรามยาเสพติดของเจ้าหน้าที่ ตารวจตระเวนชายแดนจังหวัด
ปั ตตานี ซึ่ งมีพ้ืนที่ อาณาเขตที่กว้างขวาง มีการคมนาคมที่สะดวกง่ายต่อการใช้ลาเลียงยาเสพติด มีจานวนผูเ้ สพ
และผูค้ า้ เป็ นจานวนมาก ยากต่อการปราบปราม มีการสอดส่องดูแลไม่ทวั่ ถึง บางพื้นที่มีเหตุการณ์ก่อความไม่สงบ
ของผูก้ ่อการร้าย มีความยากลาบากต่อการปฏิบตั ิหน้าที่ในแต่ละครั้ง แต่การดาเนิ นการปราบปรามยาเสพติดของ
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เจ้าหน้าที่ตารวจตระเวนชายแดนจังหวัดปั ตตานี มีความมุ่งมัน่ สามารถเข้าไปสื บสวน หาข่าวและจับกุม ขยายผล
ผูก้ ระทาความผิด ทั้งผูค้ า้ และผูเ้ สพ ถึงตัวบ่งการใหญ่ได้สาเร็ จ ได้อย่างมีประสิ ทธิภาพและประสิ ทธิผล
2. เปรี ยบเทียบทัศนะของเจ้าหน้าที่ตารวจต่อประสิ ทธิ ภาพในการดาเนิ นการปราบปรามยาเสพติดของ
เจ้าหน้าที่ตารวจตระเวนชายแดนจังหวัดปั ตตานี โดยจาแนกตามกลุ่มบุคคลให้ขอ้ มูล ดังนี้ 1) ผูบ้ งั คับการตารวจ
ตระเวนชายแดนภาค 4 มีทศั นะความคิดว่า บางพื้นที่มีเหตุการณ์ก่อความไม่สงบของผูก้ ่อการร้าย และเป็ นพื้นที่
ติดชายแดนไทย มาเลเซี ย ซึ่ งเป็ นพื้นที่ภูเขาสู ง มีช่องทางธรรมชาติจึงง่ายต่อการลาเลียงยาเสพติดไปยังประเทศ
เพื่อนบ้าน จึงยากต่อการปราบปรามยาเสพติด 2)รองผูบ้ งั คับการตารวจตระเวนชายแดนภาค 4 มีทศั นะความคิดว่า
เป็ นพื้นราบชายฝั่งทะเล จึงง่ายต่อการลาเลียงยาเสพติดทางทะเลเพื่อหลบหนีด่านตรวจของเจ้าหน้าที่ 3) ข้าราชการ
ตารวจตระเวนชายแดนจังหวัดปั ตตานี มี ทัศนะความคิ ดว่า ในการปฏิ บัติหน้าที่ ของตารวจตระเวนชายแดน
มีความเชี่ยวชาญในออกลาดตระเวนในพื้นที่ป่าและภูเขา จึงสามารถรู ้ช่องทางการลาเลียงขนยาเสพติด และจับกุม
ขบวนการค้ายาเสพติดได้สาเร็ จ
3. ปั ญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะในการป้ องกัน และปราบปรามยาเสพติด คือ การเข้าไปปราบปราม
ยาเสพติ ดผูก้ ระทาความผิดในพื้ นที่ ตอ้ งใช้ความระมัดระวังในการเข้า ไปสื บสวน หาข่ า ว ผูก้ ระทาความผิด
เกี่ยวข้องกับยาเสพติด การแก้ไขปั ญหายาเสพติดยังไม่มีความต่อเนื่ อง ขาดกาลังพล ขาดแรงสนับสนุนด้านวิชาการ
และงบประมาณ ระเบี ยบและแนวทางปฏิบตั ิงานของหน่ วยราชการไม่สอดคล้อง ขาดแนวร่ วมที่ มีความมุ่งมัน่
และตั้งใจจริ งขาดความร่ วมมือจากเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องการสนับสนุนจากภาครัฐและ ภาคเอกชนยังน้อย เครื่ องมือ
สื่ อสารที่ไม่ทนั สมัย
4. การดาเนินการกับปั ญหาอุปสรรค รู ้จกั การวางแผนก่อนออกไปปฏิบตั ิหน้าที่ทุกครั้ง ควบคุม ดูแล ติดตาม
การแก้ไ ขปั ญ หายาเสพติ ด อย่า งต่ อ เนื่ อ ง หางบประมาณสนับ สนุ น และศึ ก ษาระเบี ย บแนวทางปฏิ บัติ ใ น
การปราบปรามยาเสพติด ให้มีความเข้าใจถ่องแท้และถูกต้อง แนวโน้มของปั ญหาอุปสรรค มียาเสพติดก าลัง
ระบาดอย่างหนักในทุกพื้นที่ ส่วนมากเป็ นแนวภูเขา ง่ ายแก่ การลาเลี ยงยาเสพติ ด เอามาหลบซ่ อนเพื่อหลบตา
เจ้าหน้าที่
คาสาคัญ ประสิ ทธิภาพ,การปราบปราม,ยาเสพติด, เจ้าหน้าที่ตารวจตระเวนชายแดน

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. ความสาคัญและทีม่ าของปัญหาวิจัย
ปั ญหายาเสพติดของประเทศในปั จจุบนั จัดได้วา่ อยูใ่ นขั้นวิกฤต โดยสถานการณ์การแพร่ ระบาดของยา
เสพติดได้ทวีความรุ นแรงขึ้นอย่างรวดเร็ ว เพราะมีการผลิตยาเสพติดทั้งภายในประเทศ และมีการลักลอบนาเข้ามา
จากต่างประเทศมากมายหลายชนิ ด เช่น เฮโรอีน ยาบ้า ยาอี ถึงแม้เจ้าหน้าที่จะได้ปราบปรามจับกุมการค้ายาเสพ
ติดอย่างเข้มงวดและจริ งจัง แต่ก็ไม่ทาให้การแพร่ ระบาดของยาเสพติดลดลงเลยแต่กลับทาให้ผผู ้ ลิตได้พฒั นายา
เสพติดให้ออกฤทธิ์ ได้แรงขึ้นและการตรวจพบสารเสพติดในตัวผูเ้ สพได้ยากขึ้น ทาให้เจ้าหน้าที่ จบั กุมได้ยาก
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ยิ่งขึ้ น จนทาให้การป้ องกันและปราบปรามยาเสพติ ดไม่สัมฤทธิ์ ผล ปั จจุ บนั สถานการณ์ ปัญหายาเสพติดเป็ น
ปั ญหาใหญ่ระดับชาติ มีท้ งั ผูเ้ สพ ผูจ้ าหน่าย ผูผ้ ลิตทั้งภายในและภายนอกประเทศ ซึ่งจะเห็นได้จากคดียาเสพติดที่
เพิ่มสู งขึ้นอย่างต่อเนื่ อง เป็ นภาระต่องานด้านกระบวนการยุติธรรมทั้งระบบตั้งแต่ในระดับตารวจ อัยการ ศาล
ราชทัณฑ์ และ การคุมประพฤติ นาไปสู่การปรับปรุ งกฎหมาย การขยายงาน ขยายอัตรากาลัง การขอผลตอบแทน
ที่ เพิ่ม สู งขึ้ น และทาให้การดาเนิ นคดี ดา้ นอื่น ๆ เกิ ดความล่าช้า นอกจากนั้นยังก่ อให้เกิ ดอาชญากรรม อย่าง
ต่อเนื่ อง ตั้งแต่การเข้าไปเกี่ยวข้องกับแหล่งอบายมุข การลักเล็กขโมยน้อย การประทุษร้ายต่อชีวิต และทรัพย์สิน
การพนัน และอาชญากรรมต่ า ง ๆ ส่ ง ผลกระทบต่ อ การพัฒ นาประเทศของรั ฐ บาล และเอกชนที่ ต ้อ งทุ่ ม เท
งบประมาณจานวนมากเพื่อใช้ใ นการป้ องกันและปราบปราม ยาเสพติด โดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคเศรษฐกิจใหม่ที่
ต้องการความรู ้ และพลังปั ญญา เป็ นรากฐานการพัฒนาประเทศ ดังนั้นปั ญหายาเสพติ ดจึ งเป็ นปั ญหาที่ ส่งผล
กระทบต่อความมัน่ คง ความปลอดภัยของชาติและสังคมโดยรวม ซึ่ งเป็ นอุปสรรคสาคัญในการพัฒนาประเทศ
ประเทศไทยเป็ นประเทศหนึ่ งในโลกที่ มีมิติแห่ งปั ญหายาเสพติด 4 ลักษณะ ได้แก่ 1) เป็ นแหล่งผลิตยาเสพติด
2) เป็ นพื้ น ที่ ก ารค้า ยาเสพติ ด 3) เป็ นทางผ่า นของยาเสพติ ด และ 4) มี ก ารแพร่ ร ะบาดของยาเสพติ ด (ไชยยา
รุ จจนเวท และคณะ, 2556)
จากสภาพปั ญหาดังกล่าว ได้ส่งผลกระทบอย่างรุ นแรงต่อความเจริ ญก้าวหน้าของประเทศเป็ นอย่างยิ่ง
โดยเฉพาะปั ญหาทางด้านเศรษฐกิจและสังคมที่นบั จะทวีความรุ นแรงยิ่งขึ้น ซึ่ งผูต้ ิดยาเสพติดจานวนมากจะเป็ น
ผูก้ ่ อ คดี อุ ก ฉกรรจ์ นอกจากนี้ ยัง ก่ อ ให้เกิ ด ปั ญ หาอาชญากรข้า มชาติ แ ละปั ญหาความมั่น คงแห่ งชาติ อี กด้วย
หากปล่อยไว้ให้เนิ่นช้าจะก่อให้เกิดวิกฤตการณ์ทางสังคมอย่างรุ นแรงจนไม่สามารถแก้ไขได้ เพราะปั ญหายาเสพติด
มิใช่เรื่ องที่จะสามารถควบคุมให้อยูใ่ นวงจากัดได้ อีกต่อไป แต่กลับจะเป็ นปั ญหาระดับชาติที่ลุกลามอย่างไม่จบ
สิ้ น ดังนั้นจึงเห็นสมควรที่ทุกฝ่ ายควรให้ความสาคัญกับปั ญหาดังกล่าว พร้อมทั้งหามาตรการในการป้ องกันและ
ปราบปรามยาเสพติดให้บรรลุผลอย่างจริ งจัง การแพร่ ระบาดของยาเสพติดเกิดขึ้นทัว่ ทุกจังหวัดของประเทศไทย
การแก้ปัญหายาเสพติด จาเป็ นต้องเข้าใจสาเหตุ และกลไกการเกิดปั ญหา เพื่อที่จะได้ หาทางแก้ไขได้ครบวงจร
มิ ใช่ ไปเน้นที่ จุดใดจุ ดหนึ่ งเท่านั้น ปั ญหายาเสพติ ดเป็ นเรื่ องที่ สลับซับซ้อน มี ความเกี่ ยวข้องทั้งด้านชี ววิทยา
สุขภาพจิต อาชญากรรม การเมือง เศรษฐกิจและสังคม รัฐบาลกาหนดแนวทางการแก้ไขปั ญหาการแพร่ ระบาดยา
เสพติ ด แบบบู ร ณาการระดับ พื้ น ที่ เพื่ อ ลดระดับ ปั ญ หาการแพร่ ร ะบาดของยาเสพติ ด ในหมู่ บ้า น/ชุ ม ชนให้
ปรากฏผลอย่างชัดเจน เป็ นรู ปธรรม รวมถึงสร้างความเชื่อมัน่ ให้กบั ประชาชนต่อการดาเนินการป้ องกันและแก้ไข
ปั ญหายาเสพติดของภาครัฐ
จากข้อมูลศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอานวยการรักษาความมัน่ คงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ระบุวา่ ยาเสพติด
ที่ นิยมใช้กันของกลุ่มวัยรุ่ นในจังหวัดชายแดนภาคใต้มากที่ สุด คื อ ใบกระท่อม รองลงมา คื อ ยาบ้า สาเหตุที่
ใบกระท่อมเป็ นยาเสพติดที่มีการแพร่ ระบาดสู งมาก เนื่ องจากมีการลักลอบนาเข้าจานวนมากตามความต้องการ
ของกลุ่มผูเ้ สพ และจากราคาของใบกระท่ อมที่ มีการจาหน่ ายในราคาค่อนข้างสู ง มองกันว่าจะสามารถสร้าง
ํ
ความร่ ารวยให้
กบั กลุ่มผูค้ า้ เป็ นอย่างมาก จากสถิติของสานักงานป้ องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 9 รวมทั้ง
หน่ วยงานของตารวจท้องที่ และทหาร พบว่า การจับกุมคดี ยาเสพติ ดในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และ
4 อ าเภอของจัง หวัดสงขลา คื อ เทพา นาทวี จะนะ และสะบ้าย้อ ย แต่ ล ะปี มี ก ารจับ กุม ยาเสพติ ด เพิ่ ม สู งขึ้ น
ท่ามกลางสถานการณ์การก่อเหตุรุนแรงนั้น ขบวนการค้ายาเสพติดมีส่วนในการสร้างสถานการณ์ เพื่อเบี่ยงเบน
เจ้าหน้าที่รัฐ (วจิรา ชุติกชุษณพงศ์, 2553)
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นอกจากนี้ ผลจากการตรวจปั สสาวะผูเ้ ข้ารับการตรวจ เลือกทหารกองเกินเข้าประจาการประจาปี 2560
ของ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้พบว่า ร้อยละ 30 มีสารเสพติด ในร่ างกาย ในขณะที่ภูมิภาคอื่นพบเพียงร้อยละ 10
จากข้อมูลดังกล่าวสะท้อนให้เห็ นถึงสถานการณ์ยาเสพติด ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ค่อนข้างแย่เมื่อ
เทียบกับภูมิภาคอื่นในประเทศไทย (กรุ งเทพธุรกิจ, 2560)
จากเหตุดงั กล่าวผูศ้ ึกษา ต้องการศึกษาถึงประสิ ทธิ ภาพในการดาเนิ นการปราบปรามยาเสพติด ปั ญหา
และอุปสรรค ในการดาเนินงานด้านการป้ องกันและปราบปรามยาเสพติด แนวโน้มและการนานโยบายไปใช้ของ
ตารวจตระเวนชายแดนจังหวัดปั ตตานี เพื่อให้เกิ ดประโยชน์สูงสุ ด กับประชาชน และเพื่อใช้แก้ไขปรับปรุ ง
การปฏิบตั ิหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตารวจตระเวนชายแดนจังหวัดปั ตตานีให้เป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิภาพ

2. วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
(1) เพื่อศึกษาประสิ ทธิภาพในการดาเนินการปราบปรามยาเสพติดของเจ้าหน้าที่ตารวจตระเวนชายแดน
จังหวัดปั ตตานี
(2) เพื่อศึ กษาเปรี ยบเที ยบทัศนะของเจ้าหน้าที่ ตารวจต่อประสิ ทธิ ภาพในการดาเนิ นการปราบปราม
ยาเสพติดของเจ้าหน้าที่ตารวจตระเวนชายแดนจังหวัดปั ตตานีโดยจาแนกตามกลุ่มบุคคลให้ขอ้ มูล
(3) เพื่อศึกษาปั ญหา อุปสรรค และแนวทางในการดาเนินการปราบปรามยาเสพติดของเจ้าหน้าที่ตารวจ
ตระเวนชายแดนจังหวัดปั ตตานี

3. เอกสารและงานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง
3.1 การศึกษาในครั้งนี้ ใช้แนวคิด หลักการที่เกี่ยวกับประสิ ทธิ ภาพ แนวคิด หลักการที่เกี่ยวกับปั ญหา
ยาเสพติด และแนวทางการป้ องกันและปราบปรามปั ญหายาเสพติดในสังคมไทย
3.2 กรอบแนวคิดในการวิจยั
ตัวแปรต้น
กลุ่มบุคคลให้ ข้อมูล
1. ตาแหน่ ง
2. ระดับการศึกษาตัวแปรตาม
3. ประสบการณ์ทางาน

ตัวแปรตาม
ประสิ ทธิภาพการในปราบปรามยาเสพติดของตารวจตระเวน
ชายแดนจังหวัดปัตตานี
ประกอบด้วย
1.ประสิ ทธิภาพในการดาเนินการปราบปรามยาเสพติดของ
เจ้าหน้าที่ตารวจตระเวนชายแดนจังหวัดปัตตานี
2.ปัญหาอุปสรรคในการดาเนินการปราบปราม
3.การดาเนินการกับปัญหาอุปสรรค
4.แนวโน้มของปัญหาอุปสรรค
5.แผนดาเนินการกับปัญหาอุปสรรค

แผนภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั
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4. วิธีดาเนินการวิจัย
4.1 แบบแผนการวิจยั
การวิจัย ครั้ งนี้ มี ว ตั ถุ ประสงค์เพื่ อ ศึ ก ษา ประสิ ท ธิ ภาพในการด าเนิ น การปราบปรามยาเสพติ ดของ
เจ้าหน้าที่ ตารวจตระเวนชายแดนจังหวัดปั ตตานี เปรี ยบเที ยบทัศนะของเจ้าหน้าที่ ตารวจต่อประสิ ทธิ ภาพใน
การดาเนินการปราบปรามยาเสพติดของเจ้าหน้าที่ตารวจตระเวนชายแดนจังหวัดปั ตตานีโดยจาแนกตามกลุ่มบุคคล
ให้ขอ้ มูล และศึ กษาปั ญหา อุปสรรค และแนวทางในการดาเนิ นการปราบปรามยาเสพติดของเจ้าหน้าที่ ต ารวจ
ตระเวนชายแดนจังหวัดปั ตตานี เป็ นการวิจยั เชิงคุณภาพ ผูศ้ ึกษาได้ศึกษาเอกสารงานวิจยั และแนวคิด หลักการที่
เกี่ยวข้อง เพื่อเป็ นแนวคิดพื้นฐานในการวิจยั ที่จะศึกษา
4.2 ประชากรและตัวอย่ าง
4.2.1 ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ ข้าราชการตารวจตระเวนชายแดนจังหวัดปั ตตานีทุก
ระดับ ตั้ง แต่ ผู ้บ ริ ห ารถึ ง ผู ้ป ฏิ บัติ ก ารในหน่ ว ยงานระดับ กองบัง คับ การในสั ง กัด ต ารวจตระเวนชายแดน
ประกอบด้วย (1) ผูบ้ งั คับการตารวจตระเวนชายแดนภาค 4 (2) รองผูบ้ งั คับการตารวจตระเวนชายแดนภาค 4 และ
(3) ข้าราชการตารวจตระเวนชายแดนจังหวัดปั ตตานี ทั้งสิ้น 258 นาย
4.2.2 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ข้าราชการตารวจ 3 กลุ่ม ประกอบด้วย (1) ผูบ้ ริ หาร 3 นาย และ (2) ชุด
ปฏิบตั ิการปราบปรามยาเสพติดตารวจตระเวนชายแดนจังหวัดปั ตตานี จานวน 10 นาย รวมจานวน 13 นาย และ
(3) ข้าราชการตารวจกองร้อย ตชด. 44 จานวน 20 นาย ทั้งสิ้น 33 นาย
4.3 เครื่ อ งมื อ วิจัย แบบสัม ภาษณ์ น าแบบสัม ภาษณ์ ที่ ส ร้ า งขึ้ น ไปเสนออาจารย์ที่ป รึ ก ษาหารื อเพื่อ
ตรวจสอบความถูกต้องทางด้านภาษาและรู ปแบบของแบบสัมภาษณ์และนาแบบสัมภาษณ์ที่แก้ไขปรับปรุ งแล้ว
เสนอผูท้ รงคุณวุฒิของกองบังคับการตารวจตระเวนชายแดนภาค 4 จานวน 3 นาย เพื่อตรวจสอบความเหมาะสม
ของข้อคาถาม ได้กาหนดกรอบที่เป็ นแนวคาถามไว้ 2 ตอน ดังนี้ ตอนที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสัมภาษณ์
ตอนที่ 2 ประสิ ทธิ ภาพในการดาเนิ นการปราบปรามยาเสพติด ปั ญหา อุปสรรคในการดาเนิ นการ การดาเนิ นการ
กับปั ญหาอุปสรรค แนวโน้มของปั ญหาอุปสรรค และแผนการดาเนินการกับปั ญหาอุปสรรค นาแบบสัมภาษณ์ที่
ปรั บปรุ งแก้ไขตามข้อแนะนาของผูท้ รงคุณวุฒิแล้วนาไปไปทดลองสัมภาษณ์ กับกลุ่มตัวอย่างเพื่อตรวจสอบ
ความเหมาะสมของภาษา และนาแบบสัมภาษณ์ที่ทดลองกับกลุ่มตัวอย่างมาปรับปรุ งแก้ไขภาษาเพื่อให้เหมาะสม
แล้วนาไปสัมภาษณ์ผใู ้ ห้ขอ้ มูลหลักต่อไป
4.4 การเก็บรวบรวมข้ อมูล
แบบสัมภาษณ์ ผูศ้ ึ กษาได้โทรศัพท์นัดวันเวลาสัมภาษณ์และเดิ นทางไปสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างที่ เป็ น
เจ้าหน้าที่ตารวจระดับผูบ้ ริ หารด้วยตนเอง และผูศ้ ึกษาเป็ นผูน้ าแบบสัมภาษณ์ไปให้แก่ผตู ้ อบแบบสัมภาษณ์และ
รับแบบสัมภาษณ์ดว้ ยตัวเอง
4.5 การวิเคราะห์ ข้อมูล
4.5.1 ผูศ้ ึกษาได้นาแบบสัมภาษณ์มาตรวจสอบจานวนแล้ว จัดการระบบข้อมูลให้อยูใ่ นรู ปแบบที่
เหมาะสมและอ่านข้อมูลที่ได้มาเพื่อให้เกิดความจา มีการบันทึกประกอบเพื่อตั้งข้อสังเกต
4.5.2 สรุ ปข้อมูลไว้ เพื่อให้เกิ ดความรวดเร็ ว พร้ อมทาการลงรหัสข้อมูลว่าเป็ นเชิ งบรรยายหรื อ
เชิงตีความ
4.5.3 เชื่ อมโยงหาความสัมพันธ์ของข้อมูลต่างๆ จัดประเภท ความเหมือนและความแตกต่างเพื่อ
สร้างเป็ นข้อสรุ ป
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5. ผลการวิจัย
1. ประสิ ทธิ ภาพในการดาเนิ นการปราบปรามยาเสพติดของเจ้าหน้าที่ ตารวจตระเวนชายแดนจังหวัด
ปั ตตานี คือพื้นที่จงั หวัดปั ตตานี มี 12 อาเภอ พื้นที่ส่วนใหญ่ติดทะเลและติดต่อชายแดนไทย มาเลเซี ย บางพื้นที่มี
เหตุ ก ารณ์ ก่ อ ความไม่ ส งบของผู ้ก่ อ การร้ า ย จึ ง ยากที่ จ ะเข้า ไปสื บ สวน หาข่ า ว หาแหล่ ง มั่ว สุ ม หลบซ่ อ น
ขบวนการค้ายาเสพติด ในการปราบปรามยาเสพติด แต่การดาเนิ นการปราบปรามยาเสพติดของเจ้าหน้าที่ตารวจ
ตระเวนชายแดนจังหวัดปั ตตานี สามารถเข้าไปสื บสวน หาข่าวและจับกุม ขยายผล ผูก้ ระทาความผิด ทั้งผูค้ า้ และ
ผูเ้ สพ ถึงตัวบ่งการใหญ่ได้สาเร็ จ ได้อย่างมีประสิ ทธิภาพและประสิ ทธิผล
เปรี ยบเที ยบทัศนะของเจ้าหน้าที่ ตารวจต่อประสิ ทธิ ภาพในการดาเนิ นการปราบปรามยาเสพติ ดของ
เจ้าหน้าที่ตารวจตระเวนชายแดนจังหวัดปั ตตานี โดยจาแนกตามกลุ่มบุคคลให้ขอ้ มูล ดังนี้ 1) ผูบ้ งั คับการตารวจ
ตระเวนชายแดนภาค 4 มีทศั นะความคิดว่า บางพื้นที่มีเหตุการณ์ก่อความไม่สงบของผูก้ ่อการร้าย และเป็ นพื้นที่
ติดชายแดนไทย มาเลเซี ย ซึ่ งเป็ นพื้นที่ภูเขาสู ง มีช่องทางธรรมชาติจึงง่ายต่อการลาเลียงยาเสพติดไปยังประเทศ
เพื่อนบ้าน จึงยากต่อการปราบปรามยาเสพติด 2) รองผูบ้ งั คับการตารวจตระเวนชายแดนภาค 4 มีทศั นะความคิดว่า
เป็ นพื้นราบชายฝั่งทะเล จึงง่ายต่อการลาเลียงยาเสพติดทางทะเล เพื่อหลบหนี ด่านตรวจของเจ้าหน้าที่ 3) ข้าราชการ
ตารวจตระเวนชายแดนจังหวัดปั ตตานี มี ทัศนะความคิ ดว่า ในการปฏิ บัติหน้าที่ ของตารวจตระเวนชายแดน
มีความเชี่ยวชาญในออกลาดตระเวนในพื้นที่ป่าและภูเขา จึงสามารถรู ้ช่องทางการลาเลียงขนยาเสพติด และจับกุม
ขบวนการค้ายาเสพติดได้สาเร็ จ
ปั ญหา อุปสรรคในการดาเนิ นการ พบว่า การเข้าไปปราบปรามยาเสพติดผูก้ ระทาความผิดในพื้นที่
จังหวัดปั ตตานี เจ้าหน้าที่ ตารวจชุดปราบปรามยาเสพติดต้องใช้ความระมัดระวังในการเข้าไปสื บสวน หาข่าว
ผูก้ ระทาความผิดเกี่ ยวข้องกับยาเสพติ ด เพราะพื้นที่ ส่วนใหญ่มีเหตุการณ์ ก่อความไม่สงบของผูก้ ่ อการร้ายที่
สามารถทาให้เกิดความเสี ยหายต่อร่ างกายและทรัพย์สินได้ จานวนผูป้ ฏิบตั ิงานปราบปรามยาเสพติดมีน้อยไม่
เพียงพอ เนื่ องจากไม่มีผอู ้ ยากมาปฏิบตั ิงาน เป็ นงานที่เสี่ ยงอันตราย ขาดกาลังพลมาทาการสับเปลี่ยนหมุนเวียน
และยังขาดแคลน เครื่ องมือ อุปกรณ์ในการปราบปรามยาเสพติด มีการจัดสรร โยกย้ายตาแหน่ง โดยไม่คานึ งถึง
ความรู ้ ความสามรถ ทักษะและประสบการณ์ของเจ้าหน้าที่แต่ละคน ทาให้เกิ ดการสู ญเสี ยกาลังพล ที่ มีความรู ้
ความสามารถ เพราะงานป้ องกันและปราบปรามยาเสพติดเป็ นงานเฉพาะด้านและมีความสาคัญต่อการปฏิบตั ิ
หน้าที่ ขาดกาลังพล งบประมาณ เครื่ องมือสื่ อสารที่ไม่ทนั สมัย
การดาเนิ นการกับปั ญหาอุปสรรค เจ้าหน้าที่ ตารวจชุดปราบปรามยาเสพติดต้องมีการป้ องกันตนเอง
รู ้จกั การวางแผนก่อนออกไปปฏิบตั ิหน้าที่ทุกครั้ง ควรสนับสนุ นวัสดุเครื่ องมือในการปราบปราม เพิ่มจานวน
ผูป้ ฏิบตั ิงานด้านการปราบปรามยาเสพติดให้มีจานวนมากขึ้น ซึ่ งอาจจะใช้วิธีการทาความ เข้าใจกับหน่วยงานอื่น
ในส่ วนของชุ ดปฏิ บตั ิการให้เข้าใจสภาพและพฤติการณ์ ในการกระทาความผิดของผูก้ ระทาความผิดเกี่ ยวกับ
ยาเสพติด เพื่อปรับทิศทางของการทางานไปในแนวทางเดียวกัน เจ้าหน้าที่ควรหมัน่ เพิ่มพูนความรู ้และทักษะด้าน
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบตั ิงานอยูเ่ สมอ กล่าวคือ กระตือรื อร้นในการเข้ารับฝึ กอบรมต่างๆ ที่เกี่ยวกับยาเสพติด
หาข้อมูลด้านยาเสพติด เรี ยนภาษาอื่นเพิ่มเติมนอกเหนือจากภาษาอังกฤษ เป็ นต้น
ปั ญหาอุปสรรคที่สามารถดาเนิ นการแก้ไขได้ หากกาลังของเจ้าหน้าที่ตารวจชุดปราบปรามยาเสพติด
ไม่เพียงพอในการออกปฏิบตั ิการ ก็สามารถขอกาลังจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาสนับสนุนการปฏิบตั ิการ อีกทั้ง
เมื่อเกิดความรู ้ความเข้าใจในแผนประทุษกรรมของนักค้ายาเสพติด หรื อวงจรของการค้ายาเสพติดก็จะช่วยกันเป็ น
หู เป็ นตาสอดส่ อง สื บสวน หาข่าว จับกุมผูค้ า้ และผูเ้ สพยาเสพติด ตลอดจนขยายผลจับกุมถึงตัวบ่งการใหญ่ได้
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สาเร็ จ มีการเพิ่มเครื่ องมืออุปกรณ์เทคโนโลยี มีความเพียงพอต่อการใช้งาน และลดระยะเวลาในการปฏิบตั ิงานลง
ตลอดจนคานึงถึงประสบการณ์ ความสามรถของเจ้าหน้าที่ในการพิจารณาโยกย้ายเป็ นหลัก ในการปฏิบตั ิงานด้าน
ยาเสพติดของหน่วย
แนวโน้ม ของปั ญ หาอุ ป สรรค จัง หวัด ปั ตตานี เ ป็ นพื้ นที่ สี แ ดง ที่ มี อ าณาเขตติ ด ต่ อกับ ชายแดนไทย
มาเลเซี ย มีพ้ืนที่กว้างขวางและซับซ้อน ซึ่ งมียาเสพติดกาลังระบาดอย่างหนักในทุกพื้นที่ส่วนมากเป็ นแนวภูเขา
ง่ายแก่การลาเลียงยาเสพติด เอามาหลบซ่อนเพื่อหลบตาเจ้าหน้าที่ หากไม่สามารถหยุดการนาเข้ายาเสพติดจาก
ภายนอกประเทศ ก็ไม่สามารถหยุดการแพร่ ระบาดของยาเสพติดในพื้นที่จงั หวัดปั ตตานี ที่มีแหล่งหลบซ่อนของ
ยาเสพติ ดจานวนมาก เพราะฉะนั้นรั ฐบาลควรดาเนิ นการต่ อผูค้ า้ ยาเสพติ ดก่ อ นจึ งดาเนิ น การต่อผูเ้ สพ หรื อ
ดาเนินการควบคู่กนั ไปโดยให้น้ าหนักในการปราบปรามมากกว่า เพื่อควบคุมตัวยาเสพติดให้มีปริ มาณน้อยที่สุด
นโยบายหรื อแผนดาเนินการกับปั ญหาอุปสรรคดังกล่าว มีการกาหนดแผนปฏิบตั ิงานของเจ้าหน้าที่ชุด
ปราบปรามยาเสพติดของตารวจตระเวนชายแดนจังหวัดปัตตานี แบบบูรณาการกับหน่วยงานอื่นๆ เพื่อแลกเปลี่ยน
ข่าวสาร เพื่อนาไปสื บสวนหาข่าวในการจับกุมและกวาดล้างผูม้ ีอิทธิ พล ผูค้ า้ และผูเ้ สพยาเสพติด ผูป้ ฏิบตั ิงานมี
ความสาคัญต่อความสาเร็ จของนโยบาย ควรส่ งเสริ มให้ผูป้ ฏิ บัติงานปราบปรามยาเสพติ ด มี ความเข้า ใจใน
วัต ถุ ป ระสงค์ข องนโยบาย รั บ รู ้ นโยบายโดยทั่ว ถึ ง และนโยบายต้อ งมี ค วามชัด เจน จนเกิ ด การยอมรั บ ใน
ตัวนโยบาย ก็จะส่งผลให้การดาเนินการต่อนโยบายเป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิภาพ

6. ข้ อเสนอแนะ
6.1 ข้ อเสนอแนะในการนาผลวิจยั ไปใช้
6.1.1 เจ้า หน้ า ที่ ผู ้ป ฏิ บัติ ง านต้อ งท างานด้ว ยความรอบคอบ หมั่น ฝึ กฝนตนเองให้ พ ร้ อ มรั บ
สถานการณ์อยูต่ ลอดเวลา
6.1.2 เจ้าหน้าที่ควรหมัน่ พัฒนาความรู ้ ทักษะ ของตนเองอยูต่ ลอดเวลา เช่น การใช้ เทคโนโลยีที่
ทันสมัยมาช่วยในการติดตาม จับกุม ผูก้ ระทาผิดเกี่ยวกับยาเสพติด การสังเกตท่าทาง อากัปกิริยาของค้ายาเสพติด
การสังเกตลักษณะ การทดสอบสารเสพติด เป็ นต้น
6.1.3 จัดหางบประมาณเพื่อทาการจัดซื้ ออุปกรณ์ที่มีความทันสมัยมาสนับสนุนการปฏิบตั ิงานของ
เจ้าหน้าที่ชุดปฏิบตั ิการ
6.1.4 สร้างแรงจูงใจให้เจ้าหน้าที่ตารวจในสายงานอื่นๆอยากเข้ามามีส่วนร่ วมในงาน ป้ องกันและ
ปราบปรามยาเสพติด เพื่อเกิดการสับเปลี่ยนกาลังพล
6.1.5 ควรมีการกาหนดแผนปฏิบตั ิงานของเจ้าหน้าที่ชุดปราบปรามยาเสพติดของตารวจตระเวน
ชายแดน แบบบูรณาการกับหน่วยงานอื่นๆเพื่อแลกเปลี่ยนข่าวสาร เพื่อนาไปสื บสวนหาข่าวในการจับกุมและ
กวาดล้างผูม้ ีอิทธิพล ผูค้ า้ และผูเ้ สพยาเสพติด
6.1.6 เพิ่มอานาจทางกฎหมายให้เจ้าหน้าที่ตารวจชุดปราบปรามยาเสพติดสามารถตรวจค้นได้อย่าง
ละเอียดเพิ่ม มากขึ้นเพื่อเพิ่มความคล่องตัวในการปฏิบตั ิงาน
6.1.7 มีการวางแผนในการแก้ไขปั ญหาในระยะยาว ไม่มุ่งเน้นเพียงแต่ผลการจับกุมใน แต่ละปี
เพราะการแก้ไขปั ญหายาเสพติดที่ยงั่ ยืนต้องดาเนินการในหลายมิติ
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6.2 ข้ อเสนอแนะในการวิจยั ครั้งต่ อไป
6.2.1 ควรมี ก ารศึ ก ษาเกี่ ย วกับ ข้อ กฎหมายที่ ใ ช้ใ นการด าเนิ น คดี ด้า นยาเสพติ ด ที่ เ ป็ นปั ญ หา
อุ ป สรรคในการปฏิ บัติ ง านของเจ้า หน้า ที่ ใ นการป้ อ งกัน ปราบปรามยาเสพติ ด ตลอดจนการท างานร่ ว มกับ
หน่วยงานอื่น ๆ เพื่อเป็ นการเพิ่มประสิ ทธิภาพในการทางานด้านป้ องกันและปราบปรามยาเสพติด
6.2.2 ควรศึกษาความสัมพันธ์ ความร่ วมมือของประชาชนกับตารวจต่อการทางานด้านป้ องกันและ
ปราบปรามยาเสพติด เพื่อให้ทราบความเป็ นจริ งและเพิ่มประสิ ทธิ ภาพในการป้ องกันและปราบปรามยาเสพติด
ในอนาคต
6.2.3 ควรศึกษาเกี่ยวกับความรู ้ดา้ นกฎหมายของเจ้าหน้าที่ตารวจชุดปราบปรามยาเสพติด ตลอดจน
การศึกษา ระยะเวลาที่ถูกกาหนดในการดาเนิ นงานป้ องกันปราบปรามยาเสพติด มีความสัมพันธ์กบั ประสิ ทธิ ผล
ของการป้ องกันปราบปรามยาเสพติด

7. กิตติกรรมประกาศ
ประสิ ทธิภาพในการปราบปรามยาเสพติดของเจ้าหน้าที่ตารวจตระเวนชายแดนจังหวัดปั ตตานี สาเร็ จได้
ด้วยความกรุ ณาและความช่วยเหลืออย่างดียงิ่ จากผูม้ ีพระคุณหลายท่านดังต่อไปนี้
ขอขอบคุ ณอาจารย์ที่ ป รึ กษาคณะวิท ยาการจัด การ ที่ ไ ด้กรุ ณาเป็ นผูเ้ ชี่ ย วชาญ ตรวจสอบคุ ณภาพ
เครื่ องมือ ได้ให้คาปรึ กษา แนะนา ช่วยเหลือในการปรับปรุ งแก้ไข ข้อบกพร่ อง ซึ่ งเป็ นประโยชน์ต่อผูศ้ ึกษาเป็ น
อย่างมาก จึงขอขอบคุณไว้ ณโอกาสนี้
คุณค่าอันพึงมีจากการศึกษาในครั้งนี้ ผูศ้ ึกษาขอมอบเป็ นกตัญญุตาแต่บิดา มารดา ครู อาจารย์และผูท้ ี่มี
พระคุณทุกท่านที่ช่วยเหลือ สนับสนุนด้านการศึกษาแก่ผศู ้ ึกษาด้วยดีตลอดมา
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บทคัดย่อ
งานวิ จัย แบบผสมผสานนี้ มี ว ตั ถุ ป ระสงค์ 1. เพื่ อ ศึ ก ษาการรั บ รู ้ เ รื่ อ งการปิ ดป้ า ยแสดงราคาของ
ผูป้ ระกอบการร้านธงฟ้าประชารัฐ จังหวัดนครนายก โดยศึกษาจากการสัมภาษณ์ผปู ้ ระกอบการร้านธงฟ้ าประชารั ฐ
จังหวัดนครนายก จานวน 17 ราย 2. เพื่อศึกษาการรับรู ้เรื่ องการปิ ดป้ ายแสดงราคาและบทกาหนดโทษตามประกาศ
คณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสิ นค้าและบริ การ ของผูป้ ระกอบการร้ านธงฟ้ าประชารั ฐ จังหวัดนครนายก
3. เพื่ อ หาความสั ม พัน ธ์ ร ะหว่ า งการรั บ รู ้ เ รื่ องการปิ ดป้ า ยแสดงราคาและบทก าหนดโทษตามประกาศ
คณะกรรมการกลางว่า ของผูป้ ระกอบการร้านธงฟ้ าประชารัฐ จังหวัดนครนายก จาแนกตามปั จจัยส่ วนบุคคล
การวิจัยนี้ เริ่ มจากการวิจยั เชิ งคุณภาพ โดยศึ กษาจากการสัมภาษณ์ ผูป้ ระกอบการร้านธงฟ้ าประชารั ฐ จานวน
17 ราย และตามด้วยการวิจยั เชิงปริ มาณ คือ ผูป้ ระกอบการร้านธงฟ้าประชารัฐในจังหวัดนครนายก จานวน 170
ราย โดยการสุ่มแบบง่าย เครื่ องมือที่ใช้คือ แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบสมมติฐานการวิจยั ได้แก่ ค่าไคสแควร์ (Chi-Square Test)
ผลการวิจยั พบว่า ระดับความรู ้การรับรู ้เรื่ องการปิ ดป้ ายแสดงราคาและบทกาหนดโทษหากฝ่ าฝื นหรื อไม่
ปฏิ บัติตามประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสิ นค้าและบริ การ ของผูป้ ระกอบการร้ านธงฟ้ าประชารัฐ
จัง หวัด นครนายก อยู่ใ นระดับ ปานกลาง ผลการทดสอบสมมติ ฐ านพบว่า ปั จ จัย ส่ ว นบุ ค คลที่ แ ตกต่ า งไม่ มี
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ความสัมพันธ์กับรั บรู ้ เรื่ องการปิ ดป้ ายแสดงราคาและบทกาหนดโทษหากฝ่ าฝื นหรื อ ไม่ปฏิ บัติ ตามประกาศ
คณะกรรมการกลาง ว่า ด้ว ยราคาสิ น ค้า และบริ ก าร เนื่ อ งจากผูป้ ระกอบการร้ า นธงฟ้ า ประชารั ฐ ส่ ว นใหญ่
เป็ นผูป้ ระกอบการที่ดาเนินธุรกิจร้านโชว์ห่วยมานาน และสมัครเข้าร่ วมเป็ นร้านธงฟ้าประชารัฐเพื่อให้ประชาชน
ในพื้นที่ได้ใช้บตั รสวัสดิการแห่งรัฐ ซึ่งผูป้ ระกอบการฯ ทราบเพียงว่ากฎหมายกาหนดให้ปิดป้ ายแสดงราคาสิ นค้า
แต่ไม่ทราบบทกาหนดโทษที่ จะได้รับหากฝ่ าฝื นหรื อไม่ปฏิ บตั ิตามประกาศคณะหากฝ่ าฝื นหรื อไม่ปฏิ บตั ิตาม
ประการคณะกรรมการกลาง ว่าด้วยราคาสิ นค้าและบริ การ ตามพระราชบัญญัติวา่ ด้วยราคาสิ นค้าและบริ การ พ.ศ.
2542 โดยผูป้ ระกอบการเสนอให้สานักงานพาณิ ชย์จงั หวัดนครนายก จัดอบรม สัมมนา ประชาสัมพันธ์ประกาศ
คณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสิ นค้าและบริ การ และข้อปฏิบตั ิอื่นๆ ตามกฎหมายให้ผปู ้ ระกอบการร้านธงฟ้า
ประชารัฐได้รับทราบ
คาสาคัญ : ความรู ้, 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. ความสาคัญและทีม่ าของปัญหาวิจัย
กระทรวงพาณิ ชย์ได้ดาเนิ น โครงการร้ านค้าธงฟ้ าประชารั ฐ เพื่อสนับสนุ นนโยบายของรั ฐบาลใน
การช่วยเหลือประชาชนผูม้ ีรายได้นอ้ ย โดยจัดสรรเงินค่าครองชีพให้ผถู ้ ือบัตรสวัสดิการแห่ งรัฐ เพื่อเป็ นค่าใช้จ่าย
ในอัตรา 300 – 500 บาท ต่อเดือนต่อคนพร้อมกาหนดให้ใช้บตั รดังกล่าวได้กบั ร้านที่เข้าร่ วมโครงการธงฟ้าประชา
รัฐ ผ่านเครื่ อง EDC (เครื่ อง Electronic Data Capture) และโปรแกรมประยุกต์สาหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ (Mobile
Application) ติ ดตั้งให้กับร้านค้าที่ เข้าร่ วมโครงการ และกระทรวงพาณิ ชย์มีหน้าที่ ในการกากับดูแลความเป็ น
ธรรมในด้านราคาและปริ มาณสิ นค้า ตามมาตรา 9 (5) และมาตรา 28 แห่ งพระราชบัญญัติวา่ ด้วยราคาสิ นค้าและ
บริ การ พ.ศ.2542 เรื่ อ ง การแสดงราคาสิ นค้า และบริ การเพื่อ เป็ นเครื่ องมื อ ในการก ากับดู แ ลร้ า นค้าและเป็ น
เครื่ องมือในการคุม้ ครองผูบ้ ริ โภคมิให้ถูกเอารัดเอาเปรี ยบทางด้านราคา โดยกาหนดให้ผูจ้ าหน่ายปลีกสิ นค้าที่
จาเป็ นแก่การครองชีพจานวน 240 รายการ ต้องแสดงราคาสิ นค้าและบริ การตามประกาศคณะกรรมการกลางว่า
ด้วยราคาสิ นค้าและบริ การ
กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิ ชย์ ในฐานะหน่วยงานที่มีหน้าที่กากับดูแลด้านการคุม้ ครองผูบ้ ริ โภค
และรักษาความเป็ นธรรมทางการค้า โดยกากับดูแลการปฏิบตั ิทางการค้าและพฤติกรรมของผูป้ ระกอบการค้า มิให้
ฉวยโอกาสกัก ตุ น สิ น ค้า หรื อ ขึ้ น ราคาสิ น ค้า โดยไม่ มี เ หตุ ผ ลอัน สมควร จึ ง ได้มี ก ารตรวจสอบก ากับ ดู แ ล
ให้ผปู ้ ระกอบการมีความรู ้ความเข้าใจ ประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสิ นค้าและบริ การ เรื่ องการ ปิ ดป้ าย
แสดงราคาสิ นค้าและบริ การ เพื่อให้ผูป้ ระกอบการค้ามี จริ ยธรรมทางการค้าและตระหนักถึงความสาคัญของ
การปิ ดป้ ายแสดงราคาสิ นค้าและบริ การ อันเป็ นการป้ องกันมิให้ผบู ้ ริ โภคถูกเอารัดเอาเปรี ยบในการซื้ อสิ นค้าและ
บริ การ
จากการปฏิ บตั ิงานผูศ้ ึ กษาพบว่าผูป้ ระกอบการร้ านธงฟ้ าไม่ทราบถึ งประกาศคณะกลางว่าด้วยราคา
สิ นค้าและบริ การ ที่กาหนดให้ผตู ้ อ้ งปิ ดป้ ายแสดงราคาสิ นค้าและบริ การ จึงเป็ นเหตุผลสาคัญให้เกิดการวิจยั หัวข้อ
เรื่ องการรับรู ้เรื่ องการปิ ดป้ ายแสดงราคาและบทกาหนดโทษหากฝ่ าฝื นหรื อไม่ปฏิบตั ิตามประกาศคณะกรรมการ
กลางว่าด้วยราคาสิ นค้าและบริ การ ของผูป้ ระกอบการร้านธงฟ้าประชารัฐ จังหวัดนครนายก เพื่อนาผลการศึกษาที่
ได้ไ ปเป็ นข้อ มู ล พื้ น ฐานส าคัญ ในการจัด ท าแนวทางการพัฒ นา การบริ ห ารจัด การ การวางแผนกลยุท ธ์ ใ น
การบริ หารงาน และเป็ นแนวทางในการปรับปรุ งแก้ไขปั ญหาที่อาจมีอยูต่ ่อไป

2. วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
(1) เพื่ อ ศึ ก ษาการรั บ รู ้ เ รื่ อ งการปิ ดป้ า ยแสดงราคาของผูป้ ระกอบการร้ า นธงฟ้ า ประชารั ฐ จัง หวัด
นครนายก โดยศึกษาจากการสัมภาษณ์ผปู ้ ระกอบการร้านธงฟ้าประชารัฐ จังหวัดนครนายก
(2) เพื่อศึกษาการรับรู ้เรื่ องการปิ ดป้ ายแสดงราคาและบทกาหนดโทษตามประกาศคณะกรรมการกลางว่า
ด้วยราคาสิ นค้าและบริ การ ของผูป้ ระกอบการร้านธงฟ้าประชารัฐ จังหวัดนครนายก
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(3) เพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู ้เรื่ องการปิ ดป้ ายแสดงราคาและบทกาหนดโทษตามประกาศ
คณะกรรมการกลางว่า ของผูป้ ระกอบการร้านธงฟ้าประชารัฐ จังหวัดนครนายก จาแนกตามปั จจัยส่วนบุคคล

3. เอกสารและงานวิจัยทีเ่ กี่ยวข้ อง
3.1 แนวคิดและงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้ อง
ซวู ส์ บล๊ อ ค ปี ลอททา (Schultz, Block, Pilotta 2005) ได้ เ สนอแนวความคิ ด ทฤษฎี ก ารรั บ รู ้ ซ่ ึ ง
ประกอบด้วยขั้นตอนดังต่อไปนี้ 1. การจดจา (Remembering) หมายถึ ง พฤติ กรรมการรั บรู ้อย่างยาวนาน และ
สามารถน าการรั บ รู ้ ห รื อ ความรู ้ น้ ัน กลับ มาใหม่ ไ ด้ห รื อ การส านึ ก ได้ 2. ความรู ้ ค วามเข้าใจ (Understanding)
หมายถึง การนึ กคิดได้ (อย่างตกผลึก) ถ่องแท้ได้โดยการผ่านการพูดคุย การสอน การดูภาพ (Graphic) การสรุ ป
การเปรี ยบเที ยบ ตลอดจนการอธิ บายความ 3. การประยุกต์ใช้ (Applying) หมายถึ ง การนาองค์ความรู ้ วิธีการ
กระบวนการ ขั้นตอนขององค์ความรู ้น้ นั ไปลงมือดาเนิ นการหรื อนาไปปฏิบตั ิให้เกิดประโยชน์ 4. การวิเคราะห์
(Analyzing) หมายถึง การคิดการมองอย่างเจาะลึกอย่างละเอียดทุกแง่มุม ทุกประเด็นที่สอดคล้องและที่แตกต่าง
กันอย่างมีนยั สาคัญ 5. การประเมิน (Evaluating) หมายถึง การตัดสิ นใจหรื อเกณฑ์วดั ซึ่ งมีมาตรฐานภายใต้ระบบ
เดี ย วกัน 6. การสร้ างสรรค์ (Creating) หมายถึ ง การน าปั จ จัย ที่ เ กี่ ย วข้อ งทั้ง หมดที่ ส อดคล้อ งสัม พัน ธ์ กัน มา
ดาเนินการหรื อมาปรับปรุ งพัฒนา ทาให้เกิดผลผลิตใหม่หรื อสิ่ งใหม่ข้ ึนมา
ประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสิ นค้าและบริ การ ฉบับที่ 71 พ.ศ. 2563 เรื่ อง การแสดง
ราคาสิ นค้าและบริ การ กาหนดให้ผจู ้ าหน่ายปลีกสิ นค้าตามบัญชี ก.แนบท้ายประกาศ โดยการแสดงราคาจาหน่าย
ปลีกสิ นค้าหรื อค่าบริ การที่ให้บริ การ ให้แสดงราคาต่อหน่วย ราคาหรื อค่าบริ การนั้นจะมีตวั เลขภาษาใดก็ได้ แต่
ต้องมีตวั เลขอารบิคอยูด่ ว้ ยในลักษณะที่ชดั เจนและเปิ ดเผย สามารถอ่านได้โดยง่าย สาหรับข้อความหรื อรายการที่
แสดงควบคู่กบั ราคาจาหน่ายหรื อค่าบริ การต้องเป็ นภาษาไทย แต่จะมีภาษาอื่นด้วยก็ได้
พระราชบัญญัติวา่ ด้วยราคาสิ นค้าและบริ การ พ.ศ. 2542 มาตรา 28 ให้คณะกรรมการมีอานาจกาหนดให้
ผูผ้ ลิต ผูจ้ าหน่าย ผูซ้ ้ือเพ่อจาหน่ายหรื อผูน้ าเข้าเพื่อจาหน่ายสิ นค้าและบริ การแสดงราคาสิ นค้าและบริ การ ในการนี้
คณะกรรมการอาจกาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการแสดงราคาสิ นค้าหรื อบริ การไว้ดว้ ยก็ได้
พระราชบัญญัติวา่ ด้วยราคาสิ นค้าและบริ การ พ.ศ. 2542 มาตรา 40 ผูใ้ ดไม่แสดงราคาหรื อไม่ปฏิบตั ิตาม
หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขที่กาหนดตามมาตรา 28 ต้องระวางโทษไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท
ชาญณรงค์เดช ดีวงั ทอง (2561) ได้ศึกษาการเรื่ องการประชาสัมพันธ์เรื่ องการปิ ดป้ ายแสดงราคาสิ นค้า
และบริ การ ปั จจุ บันมี การประกอบกิ จการค้าจานวนมาก ซึ่ งผูป้ ระกอบการส่ วนใหญ่ไม่เข้าใจหรื อไม่ ส นใจ
จะศึกษาเรี ยนรู ้ขอ้ กฎหมายที่ตอ้ งปิ ดป้ ายแสดงราคาสิ นค้าและบริ การ เพื่อให้ถูกต้อง ซึ่งหากผูป้ ระกอบการค้าขาด
สานึกจริ ยธรรมที่ดีต่อผูบ้ ริ โภค อาจจะทาการเอารัดเอาเปรี ยบผูบ้ ริ โภคได้โดยง่าย
United Nations (1981) การมีส่วนร่ วม หมายถึง การเข้าร่ วมอย่างกระตือรื อร้นและมีพลังของประชาชน
ในด้านต่างๆ ได้แก่ ในการตัดสิ นใจเพื่อ กาหนดเป้ าหมายของสังคมและการจัดสรรทรั พ ยากรเพื่ อให้บ รรลุ
เป้ าหมาย และปฏิบตั ิตามแผนการหรื อโครงการต่างๆ ด้วยความเต็มใจ
เมตต์ เมตต์ ก ารุ ณ จิ ต (2553) การมี ส่ ว นร่ ว ม หมายถึ ง การเปิ ดโอกาสให้ บุ ค คลหรื อกลุ่ ม บุ ค คล
เข้ามามี ส่วนร่ วมในกิ จกรรม ไม่ว่าจะเป็ นทางตรงหรื อทางอ้อม ในลักษณะของการร่ วมรั บรู ้ ร่ วมคิ ด ร่ วมทา
ร่ วมตัดสิ นใจ ร่ วมติดตามผล
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การรับรู้ เรื่ องการปิ ดป้ายแสดงราคาและบทกาหนดโทษหาก
ฝ่ าฝื น ประกาศคณะกรรมการกลางว่ าด้ วยราคาสินค้ าและ
บริการ ของผู้ประกอบการร้ านธงฟ้ าประชารัฐ จังหวัด
นครนายก

ตัวแปรอิสระ

ตัวแปรตาม

ปั จจัยส่ วนบุคคลที่ของผูป้ ระกอบการร้านธงฟ้ า
ประชารัฐ
1. เพศ
2. อายุ
3. ระดับการศึกษา
4. รายได้
5. ระยะเวลาการสมัครเป็ นร้านธงฟ้า
ประชารัฐ

การรับรู ้เรื่ องการปิ ดป้ ายแสดงราคาและบทกาหนด
โทษตามประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสิ นค้า
และบริ การ
ที่มา: ประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสิ นค้าและ
บริ การ

หมายถึ ง มี ค วามสั ม พัน ธ์ กับ ตัว แปรตาม ในการรั บ รู ้ เ รื่ องการปิ ดป้ า ยแสดงราคาและบทก าหนดโทษ
ตามประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสิ นค้าและบริ การ
หมายถึง มีที่เกี่ยวเนื่องกับตัวแปรตาม ในการรับรู ้เรื่ องการปิ ดป้ ายแสดงราคาและบทกาหนดโทษ ตามประกาศ
คณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสิ นค้าและบริ การ

แผนภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั
3.3 สมมติฐานการวิจยั
การรั บ รู ้ เ รื่ อ งการปิ ดป้ า ยแสดงราคาและบทก าหนดโทษหากฝ่ าฝื นหรื อไม่ ป ฏิ บัติ ต ามประกาศ
คณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสิ นค้าและบริ การมีความสัมพันธ์กบั ปั จจัยส่ วนบุคคลของผูป้ ระกอบการร้านธงฟ้า
ประชารัฐ

4. วิธีดาเนินการวิจัย
4.1 แบบแผนการวิจยั
การวิจยั เป็ นการวิจยั แบบผสมผสาน (Mixed-Methods) ของการวิจยั เชิงคุณภาพ (Qualitative Approach)
และการวิจยั เชิงปริ มาณ (Quantitative Approach)
4.2 ประชากรและตัวอย่ าง
1. การวิจยั เชิงคุณภาพ (Qualitative Approach) ในการสัมภาษณ์ (In-depth Interview) โดยใช้เทคนิค
เดลฟาย (Delphi Technique) ในการเก็บข้อมูล โดยวิธีการคัดเลือกผูป้ ระกอบการร้านธงฟ้ าประชารัฐในจังหวัด
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นครนายก จ านวน 17 ราย เพราะถื อ ว่ า เป็ นจ านวนที่ เ หมาะสมในการท าวิ จัย แบบเดลฟาย โดย Thomas
T. Macmillan ได้เสนอผลการวิจยั เกี่ ยวกับจานวนผูเ้ ชี่ยวชาญในการวิจยั ตามเทคนิ คเดลฟาย (Delphi technique)
พบว่าหากมีผเู ้ ชี่ยวชาญตั้งแต่ 17 คนขึ้นไป อัตราการลดลงของความ คลาดเคลื่อน (Error) จะมีนอ้ ยมากและจะเริ่ ม
คงที่ คือ 0.02 ดังนั้น การวิจยั โดยใช้เทคนิ คเดลฟาย ผูว้ ิจยั จึ งคัดเลือกผูป้ ระกอบการร้านธงฟ้ าประชารัฐในพื้นที่
จังหวัดนครนายกจากบัญชีรายชื่อ แบ่งตามอาเภอ ดังนี้ 1) อาเภอเมืองนครนายก จานวน 5 ราย 2) อาเภอปากพลี
จานวน 4 ราย 3) อาเภอบ้านนา จานวน 4 ราย 4) อาเภอองครักษ์ จานวน 4 ราย (บุญมี พันธ์ไทย 2552)
2. การกาหนดขนาดตัวอย่างของการวิจยั เชิงปริ มาณ (Quantitative Approach) กลุ่มตัวอย่างในการตอบ
แบบสอบถาม การศึ ก ษาครั้ งนี้ ก าหนดขนาดตัว อย่ า งด้ว ยการใช้สู ต รของทาโร่ ยามาเน่ (Yamane, 1973)
ที่ ร ะดับ ความเชื่ อ มั่น 95% ได้ข นาดกลุ่ ม ตัว อย่า งทั้ง สิ้ น 170 ราย และสุ่ ม ตัว อย่า งแบบสุ่ ม ตามความสะดวก
(Convenience Sampling) จนครบตามจานวนที่กาหนด
4.3 เครื่ องมือวิจยั
1. เครื่ องมื อ ที่ ใ ช้ใ นการเก็ บ รวบรวมข้อ มู ล ของการวิ จัย เชิ ง คุ ณ ภาพ (Qualitative Approach)
ใช้วิธีการสัม ภาษณ์ ผูป้ ระกอบการร้ านธงฟ้ าประชารั ฐ ในจัง หวัดนครนายก โดยประเด็น ที่ สัม ภาษณ์ ได้แก่
1. ท่านรับทราบถึงกฎหมายเรื่ องการปิ ดป้ ายแสดงราคาและบทกาหนดโทษหากฝ่ าฝื นหรื อไม่ปฏิบตั ิตามประกาศ
คณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสิ นค้าและบริ การ ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสิ นค้าและบริ การ พ.ศ. 2542
หรื อไม่ หากทราบท่านรับทราบข้อมูลจากช่องทางใดบ้าง 2. ท่านคิดว่าการประชาสัมพันธ์ประกาศคณะกรรมการ
กลางว่าด้วยราคาสิ นค้าและบริ การ ของสานักงานพาณิ ชย์จงั หวัดนครนายก มีการประชาสัมพันธ์อย่างครอบคลุม
หรื อทั่วถึ งหรื อไม่อย่างไร 3. ท่ านคิ ดว่าการสร้ างการรั บรู ้ ประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสิ นค้าและ
บริ การ ให้ผูป้ ระกอบการร้านธงฟ้ าประชารัฐมีประโยชน์ต่อการดาเนิ นกิ จการของท่านหรื อไม่อย่างไร 4. ท่าน
อยากเสนอข้อคิดเห็นหรื อแนวทางในการสร้างการรับรู ้ประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสิ นค้าและบริ การ
ให้แก่ร้านธงฟ้าประชารัฐ หรื อไม่อย่างไร
2. เครื่ องมื อ ที่ ใ ช้ใ นการเก็ บ รวบรวมข้อ มู ล การวิ จัย เชิ ง ปริ มาณ (Quantitative Approach) ใช้
แบบสอบถาม โดยแบบสอบถามมี 3 ส่วนดังนี้
ส่ วนที่ 1
คาถามเกี่ ยวกับลักษณะทางประชากรจานวน 4 ข้อ ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึ กษา รายได้
และอายุการสมัครเป็ นร้านธงฟ้าประชารัฐ
ส่ วนที่ 2
คาถามเกี่ ยวกับการรับรู ้การปิ ดป้ ายแสดงราคา ตามประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคา
สิ นค้าและบริ การของร้านธงฟ้ าจังหวัดนครนายก ได้แก่ ส่ วนที่ 1 เป็ นคาถามเกี่ ยวกับการรับรู ้การปิ ดป้ ายแสดง
ราคาและบทกาหนดโทษ ตามประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสิ นค้าและบริ การ ของผูป้ ระกอบการ
ร้านธงฟ้ าประชารัฐ จังหวัดนครนายก จานวน 15 ข้อ โดยวัดค่าตัวแปรด้วยมาตรวัดแบบนามบัญญัติ (Nominal
Scale) แบ่งออกเป็ น 2 กลุ่ม ได้แก่ (1) รู ้ = 1 (2) ไม่รู้ = 0 และคะแนนที่ได้รับจะนามาวิเคราะห์และแปรผลของ
ค่าเฉลี่ยตามระดับความสาคัญ โดยมีเกณฑ์การให้คะแนนแต่ตามลาดับ คือ รู ้มาก รู ้ปานกลาง รู ้นอ้ ย
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ส่ วนที่ 3
ข้อ เสนอแนะเกี่ ยวกับการรั บรู ้ เรื่ อ งการปิ ดป้ ายแสดงราคาและบทก าหนดโทษหากฝ่ าฝื น
หรื อไม่ปฏิบตั ิตามประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสิ นค้าและบริ การ ของผูป้ ระกอบการร้านธงฟ้าประชา
รัฐ จังหวัดนครนายก
3. ขั้นตอนในการสร้างเครื่ องมือผูว้ จิ ยั ได้นาแบบสอบถามที่สร้างขึ้นไปให้ ผูเ้ ชี่ยวชาญจานวน 3 คน
เป็ นผูต้ รวจสอบความเที่ ยงตรงด้านเนื้ อหา (Content Validity) ความเหมาะสมของภาษา และโครงสร้ างของ
แบบสอบถาม (Construct Validity) นาแบบสอบถามที่ ผ่านการปรับปรุ งแก้ไขตามที่ ผูเ้ ชี่ ยวชาญเสนอแนะแล้ว
ทดลองใช้ (Try-out) กับ กลุ่ ม ที่ มี ล ัก ษณะใกล้เ คี ย งกับ กลุ่ ม ตัว อย่า งที่ จ ะศึ ก ษา จ านวน 30 คน โดยการหาค่ า
ความเชื่ อมัน่ ของแบบสอบถามโดยใช้ การทดสอบโดยวิธีหาความคงที่ ภายในโดยใช้ KR-20 สาหรั บการหา
ความเชื่อมัน่ แบบคูเดอร์ริชาริ ดสัน (Kuder-Richardson) โดยใช้สูตร KR-20 ซึ่งกาหนดให้ขอ้ ที่ตอบถูก มีค่าเท่ากับ
1 และตอบผิดมีค่าเท่ากับ 0 โดยแบบวัดความรู ้ใช้วิเคราะห์หาค่าความเที่ยง (Reliability) โดยหา KR-20 (Kuderrichardson) ได้ค่าเท่ากับ .8632 ซึ่ งมีค่าอานาจจาแนกรายข้ออยู่ระหว่าง .410 ซึ่ งถือว่าแบบวัดความรู ้มีคุ ณ ภาพ
สามารถนาไปใช้ได้
4.4 การเก็บรวบรวมข้ อมูล
ในการศึกษาวิจยั ครั้งนี้ ผูว้ ิจยั ได้ทาการเก็บรวบรวมข้อมูลใน 2 ลักษณะ ดังนี้ 1. ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary
Data) ใช้แบบสัมภาษณ์ โดยการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ และใช้แบบสอบถามในการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยให้
กลุ่มตัวอย่างเป็ นผูก้ รอกแบบสอบถามด้วยตนเอง (Self- Administered Questionnaire) ผูว้ ิจยั เก็บข้อมูลร้านธงฟ้ า
ประชารัฐในจังหวัดนครนายก โดยส่ งแบบสอบถามให้ผูป้ ระกอบการกรอกข้อมูลในโปรแกรม Google Form
ผ่านกลุ่มไลน์ร้านธงฟ้าประชารัฐและเก็บจนครบตามจานวนที่กาหนด 2. ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ผูว้ ิจยั
ได้เก็บรวบรวมข้อมูลจากหนังสื อ เอกสาร งานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง และจากการสื บค้นข้อมูลทางอินเทอร์ เน็ต เพื่อใช้
เป็ นกรอบแนวคิ ด ในการวิจัย การ ออกแบบเครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ใ นการเก็ บ รวบรวมข้อ มู ล และการสรุ ป วิเ คราะห์
ผลการวิจยั
4.5 การวิเคราะห์ ข้อมูล
การวิจยั เชิงคุณภาพ (Qualitative Approach) หลังจากสอบสัมภาษณ์ผปู ้ ระกอบการร้านธงฟ้ าประชารัฐ
ครบถ้วนแล้วผูว้ จิ ยั ได้นาข้อมูลมาวิเคราะห์และสรุ ปผลการสัมภาษณ์
การวิ จัย เชิ ง ปริ ม าณ (Quantitative Approach) หลัง จากเก็ บ รวบรวมข้อ มู ล ผู ้วิ จัย ได้น าข้อ มู ล จาก
การสัมภาษณ์มาสรุ ปผล และนาข้อมูลแบบสอบถามจานวนทั้งสิ้น 170 ชุด มาทาการให้คะแนนและลงรหัสข้อมูล
(Coding) ด้วยเครื่ องคอมพิวเตอร์ เพื่อคานวณหาค่าสถิติต่างๆ ที่ ใช้ในการวิจยั มาวิเคราะห์โดยใช้สถิติวิเคราะห์
เชิงพรรณนา (Descriptive Analytical Statistics) ซึ่ งได้แก่ การค่าค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ
ทดสอบสมมติฐาน โดยการหาค่าไคสแควร์ (Chi-Square Tsest) เพื่อหาความสัมพันธ์ทางตัวแปรอิสระกับตัวแปร
ตามว่า มีความสัมพันธ์กนั หรื อไม่ โดยการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยส่วนบุคคลกับการรับรู ้เรื่ องการปิ ด
ป้ ายแสดงราคาและบทกาหนดโทษหากฝ่ าฝื นหรื อไม่ปฏิบตั ิตามประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสิ นค้า
และบริ การ ของผูป้ ระกอบการร้านธงฟ้าประชารัฐ จังหวัดนครนายก
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5. ผลการวิจัย
ผลการวิจัยเชิ งคุณภาพพบว่า การรั บรู ้ เรื่ องการปิ ดป้ ายแสดงราคาและบทกาหนดโทษ ตามประกาศ
คณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสิ นค้าและบริ การ ของผูป้ ระกอบการร้านธงฟ้าประชารัฐ จังหวัดนครนายก ทราบ
เพียงว่ากฎหมายกาหนดให้ปิดป้ ายแสดงราคาสิ นค้า แต่ไม่ทราบบทกาหนดโทษที่ จะได้รับหากฝ่ าฝื นหรื อ ไม่
ปฏิบตั ิตามประกาศคณะหากฝ่ าฝื นหรื อไม่ปฏิบตั ิตามประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสิ นค้าและบริ การ
และการประชาสัมพันธ์ไม่ครอบคลุมและทั่วถึง ซึ่ งผูป้ ระกอบการร้านธงฟ้ าประชารัฐมีความประสงค์ให้ทาง
สานักงานพาณิ ชย์จงั หวัดนครนายกจัดอบรม สัมมนา ให้ผปู ้ ระกอบการร้านธงฟ้าประชารัฐได้รับทราบ หรื อจัด
เวทีเสวนาระหว่างผูป้ ระกอบการกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ผปู ้ ระกอบการมีส่วนร่ วมในการสร้างการรับรู ้และ
การส่ ง ต่ อ ข้อ มู ล ไปยัง ผู ้บ ริ โ ภคเพื่ อ ให้ ไ ด้ท ราบถึ ง สิ ท ธิ ที่ ผูป้ ระกอบการและผูบ้ ริ โ ภคพึ ง จะได้รั บ เพื่ อ ให้
ผูป้ ระกอบการร้านธงฟ้าประชารัฐจะได้ปฏิบตั ิให้ถูกต้องตามกฎหมายต่อไป
ผลการวิจยั เชิ งปริ มาณ พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่เป็ นเพศชาย จานวน 103 คน คิดเป็ นร้อยละ 60.6
และเป็ นเพศหญิงจานวน 67 คน คิดเป็ นร้อยละ 39.4 มีอายุมากกว่า 40 ปี จานวน 86 คน คิดเป็ นร้อยละ 50.6 อายุ
30 แต่ไม่เกิน 40 ปี จานวน 58 คน คิดเป็ นร้อยละ 34.1อายุ 25แต่ไม่เกิน 30 ปี จานวน 18 คน คิดเป็ นร้อยละ 10.6
และน้อยกว่า 25 ปี จานวน 8 คน คิดเป็ นร้อยละ 4.7 มีระดับการศึกษาต่ากว่าปริ ญญาตรี จานวน 101 คน คิดเป็ น
ร้ อยละ 59.4 การศึ กษาระดับปริ ญญาตรี จานวน 55 คน คิ ดเป็ นร้ อยละ 32.4 และการศึ กษาสู งกว่าปริ ญญาตรี
จานวน 14 คน คิดเป็ นร้อยละ 8.2 มีรายได้ระหว่าง 20,000 – 30,000 บาท/เดือน จานวน 79 คน คิดเป็ นร้อยละ 46.5
รายได้ระหว่าง 10,000 – 20,000 บาท/เดื อน จานวน 56 คน คิดเป็ นร้อยละ 32.9 รายได้ น้อยกว่า 10,000 บาท/
เดือน จานวน 18 คน คิดเป็ นร้อยละ 10.6 และรายได้มากกว่า 30,000 บาท/เดือน จานวน 17 คน คิดเป็ นร้อยละ 10
ระยะเวลาการสมัครเป็ นร้านธงฟ้าประชารัฐ ระหว่าง 6 เดือน – 1 ปี และระยะเวลาการสมัครเป็ นร้านธงฟ้าประชารัฐ
ระหว่าง 1 ปี – 2 ปี จานวน 53 คน คิดเป็ นร้อยละ 31.2 ระยะเวลาสมัครเป็ นร้านธงฟ้าประชารัฐน้อยกว่า 6 เดือน
จานวน 37 คน คิ ดเป็ นร้ อยละ 21.8 และระยะสมัครเป็ นร้ านธงฟ้ าประชารั ฐตั้งแต่ 2 ปี ขึ้ นไป จานวน 27 คน
คิดเป็ นร้อยละ 15 .9
กลุ่ ม ตัว อย่า งมี ก ารรั บ รู ้ เ รื่ อ งการปิ ดป้ า ยแสดงราคาและบทก าหนดโทษหากฝ่ าฝื นหรื อ ไม่ ป ฏิ บัติ
ตามประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสิ นค้าและบริ การ ของผูป้ ระกอบการร้านธงฟ้ าประชารัฐ จังหวัด
นครนายก ส่ วนใหญ่มีความรู ้ระดับปานกลาง จานวน 75 คน คิดเป็ นร้อยละ 44.1 และมีความรู ้ ในระดับที่ น้อย
จานวน 95 คน คิดเป็ นร้อยละ 55.9
ผลการทดสอบผลการวิเคราะห์การทดสอบสมมติฐานความสัมพันธ์ของการรับรู ้เรื่ องการปิ ดป้ ายแสดง
ราคาและบทกาหนดโทษหากฝ่ าฝื นหรื อไม่ปฏิบตั ิตามประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสิ นค้าและบริ การ
ของผูป้ ระกอบการร้านธงฟ้ า จังหวัดนครนายก จาแนกตามปั จจัยส่ วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึ กษา
รายได้ และระยะเวลาการสมัครเป็ นร้านธงฟ้ าประชารัฐ พบว่าปั จจัยส่ วนบุคคลที่แตกต่างไม่มีความสัมพันธ์กบั
รับรู ้เรื่ องการปิ ดป้ ายแสดงราคาและบทกาหนดโทษหากฝ่ าฝื นหรื อไม่ปฏิบตั ิตามประกาศคณะกรรมการกลางว่า
ด้วยราคาสิ นค้าและบริ การ

6. อภิปรายผล
1. ระดับความรู ้ในการรับรู ้เรื่ องการปิ ดป้ ายแสดงราคาและบทกาหนดโทษ ตามประกาศคณะกรรมการ
กลางว่าด้วยราคาสิ นค้าและบริ การ ของผูป้ ระกอบการร้านธงฟ้าประชารัฐ จังหวัดนครนายก โดยรวมอยูใ่ นระดับ
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ปานกลาง เนื่ องจากผูป้ ระกอบการร้านธงฟ้าประชารัฐไม่ได้ให้ความสาคัญในการปิ ดป้ ายแสดงราคาสิ นค้า และ
ผูป้ ระกอบการฯ ส่ วนใหญ่ไม่เคยถูกดาเนินคดีตามกฎหมาย อีกทั้งมองว่าร้านค้าของตนเป็ นร้านค้าที่ไม่ได้ดาเนิน
ธุ รกิ จใหญ่โต และจาหน่ ายสิ นค้าให้คนในชุมชนเท่านั้น จึ งไม่มีความจาเป็ นที่ ตอ้ งปิ ดป้ ายแสดงราคาสิ นค้าแต่
อย่างใด สอดคล้องกับงานวิจยั ของ ชาญณรงค์ เดช ดีวังทอง (2561) ที่ ได้ศึกษาการเรื่ องการประชาสัมพันธ์เรื่ อง
การปิ ดป้ ายแสดงราคาสิ นค้าและบริ การ ซึ่งพบว่า ผูป้ ระกอบการส่วนใหญ่ไม่เข้าใจหรื อไม่สนใจที่จะศึกษาเรี ยนรู ้
ข้อกฎหมายที่ตอ้ งปิ ดป้ ายแสดงราคาสิ นค้าและบริ การ เพื่อให้ถูกต้อง ซึ่งหากผูป้ ระกอบการค้าขาดสานึกจริ ยธรรม
ที่ดีต่อผูบ้ ริ โภค อาจจะทาการเอารัดเอาเปรี ยบผูบ้ ริ โภคได้โดยง่ายทาให้มีการร้องเรี ยนในเรื่ องการปิ ดป้ ายแสดง
ราคาจานวนมาก
3. ผลการทดสอบผลการวิเคราะห์การทดสอบสมมติฐานความสัมพันธ์ของการรับรู ้เรื่ องการปิ ดป้ าย
แสดงราคาและบทกาหนดโทษหากฝ่ าฝื นหรื อไม่ปฏิบตั ิตามประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสิ นค้าและ
บริ การ ของผูป้ ระกอบการร้ านธงฟ้ า จังหวัดนครนายก จาแนกตามปั จจัยส่ วนบุ คคล ได้แก่ เพศ อายุ ระดับ
การศึกษา รายได้ และระยะเวลาการสมัครเป็ นร้านธงฟ้าประชารัฐ ในภาพรวมพบว่าปั จจัยส่ วนบุคคลที่แตกต่าง
ไม่มีความสัมพันธ์กบั รับรู ้เรื่ องการปิ ดป้ ายแสดงราคาและบทกาหนดโทษหากฝ่ าฝื นหรื อไม่ปฏิบตั ิตามประกาศ
คณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสิ นค้าและบริ การ เนื่ องจากผูป้ ระกอบการส่ วนใหญ่เป็ นผูท้ ี่ดาเนินธุรกิจร้านโชว์
ห่วยมานาน จาหน่ายสิ นค้าโดยอาศัยความเคยชิน และมองว่าการปิ ดป้ ายแสดงราคาสิ นค้ามีความยุง่ ยาก สอดคล้อง
แนวคิดด้านการเปลี่ยนแปลงสังคมและวัฒนธรรม ของฉัตรทิพย์ นาถสุภา และคณะ (2555 ) อธิบายว่า วัฒนธรรม
หมายถึงความเชื่ อ คุณค่า ค่านิ ยม อุดมการณ์ และโลกทัศน์ คือโครงสร้างส่ วนบนของสังคม เป็ นสิ่ งที่ ผลักดัน
เป็ นเหตุผล เบื้องหลังการกระทา

7. ข้ อเสนอแนะ
7.1 ข้ อเสนอแนะในการนาผลวิจยั ไปใช้
(1) ส านัก งานพาณิ ช ย์จัง หวัด นครนายก ควรสร้ า งการรั บ รู ้ เ รื่ อ งการปิ ดป้ า ยแสดงราคาและ
บทก าหนดโทษหากฝ่ าฝื นหรื อ ไม่ ป ฏิ บัติ ตามประกาศคณะกรรมการกลางว่า ด้ว ยราคาสิ น ค้า และบริ ก าร
ให้ผปู ้ ระกอบการร้านธงฟ้าประชารัฐได้ทราบถึงคุณและโทษในการปฏิบตั ิตาม ประกาศคณะกรรมการกลางว่า
ด้วยราคาสิ นค้าและบริ การ เพื่อให้ผปู ้ ระกอบการปฏิบตั ิให้ถูกต้องตามกฎหมายต่อไป
(2) สานักงานพาณิ ชย์จงั หวัดนครนายก ควรเปิ ดโอกาสให้ผปู ้ ระกอบการร้านธงฟ้าประชารัฐ เข้ามา
มีส่วนร่ วมในการแสดงความคิดเห็น และชี้แจงปั ญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้น เพื่อหาทางออกร่ วมกันต่อไป
7.2 ข้ อเสนอแนะในการวิจยั ครั้งต่ อไป
(1) ควรมีการศึกษาวิจยั กลยุทธ์ในการสร้างการรับรู ้เรื่ องการปิ ดป้ ายแสดงราคาและบทกาหนดโทษ
หากฝ่ าฝื นหรื อไม่ปฏิบตั ิ ตามประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสิ นค้าและบริ การ ให้ผูป้ ระกอบการร้าน
ธงฟ้ารับรู ้ และปฏิบตั ิตามกฎหมายโดยเคร่ งครัด
(2) ควรมี การศึ กษาวิจัย แนวทางการส่ ง เสริ ม ให้ร้ า นธงฟ้ า ประชารั ฐ ในจัง หวัด นครนายกเป็ น
ต้นแบบในการพัฒนาร้านโชว์ห่วยในพื้นที่ต่อไป
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8. กิตติกรรมประกาศ
ผูว้ ิจัยขอขอบพระคุ ณ ผูป้ ระกอบการร้านธงฟ้ าประชารั ฐ จังหวัดนครนายก ที่ ได้ให้ขอ้ มูลสาคัญใน
การศึ ก ษา และขอขอบพระคุ ณ ผู ้ช่ ว ยศาสตราจารย์ ดร.สานิ ต ศิ ริ วิ ศิ ษ ฐ์ กุ ล อาจารย์ที่ ป รึ กษาหลัก และ
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.อนันต์ ธรรมชาลัย อาจารย์ที่ปรึ กษาร่ วมสารนิ พนธ์ ที่ กรุ ณาให้คาแนะนา ให้ขอ้ คิดใน
การดาเนินการวิจยั ตลอดจนแก้ไขปรับปรุ งจนมีความสมบูรณ์ ผูว้ ิจยั รู ้สึกซาบซึ้งและขอขอบพระคุณเป็ นอย่างสูง
มา ณ โอกาสนี้
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ราชทัณฑ์ ในเขตจังหวัดปทุมธานี จาแนกตามปั จจัยส่ วนบุคคล กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั ได้แก่ เจ้าหน้าที่
ราชทัณฑ์ ที่ปฏิบตั ิหน้าที่ในเรื อนจา ทัณฑสถาน และสถานกักขัง ในเขตจังหวัดปทุมธานี จานวน 242 ตัวอย่าง
โดยการสุ่มแบบหลายขั้นตอน เครื่ องมือที่ใช้คือ แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล ได้แก่ การแจกแจง
ความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ย งเบนมาตรฐาน การทดสอบสมมติฐานการวิจยั ได้แก่ ค่า t-test และ F-test
(One-way ANOVA) เมื่อพบความแตกต่างใช้การเปรี ยบเทียบรายคู่ดว้ ยวิธีการของเชฟเฟ่ Scheffe
ผลการวิจยั พบว่า 1.ระดับความเครี ยดที่เกิดจากการปฏิบตั ิหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์ ในเขตจังหวัด
ปทุมธานี ในภาพรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.80 เมื่อจาแนกเป็ นรายด้าน พบว่า ด้านลักษณะงาน
ที่ทา อยู่ในระดับมากที่สุด และด้านความสัมพันธ์กบั เพื่อนร่ วมงาน อยู่ในระดับน้อยที่สุด และผลการทดสอบ
สมมติ ฐ านเปรี ย บเที ยบระดับความเครี ย ดที่ เกิ ดจากการปฏิ บัติหน้าที่ ของเจ้าหน้าที่ ร าชทัณฑ์ ในเขตจังหวัด
ปทุมธานี จาแนกตามปั จ จัยส่ วนบุคคล พบว่า อายุ ระดับการศึกษา รายได้ อายุราชการ ตาแหน่ง ที่แตกต่างกันมี
ระดับความเครี ยดแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แต่ เพศ กับ สถานภาพ ไม่พบความแตกต่าง
คาสาคัญ: ความเครี ยดจากการปฏิบตั ิหน้าที่, เจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์
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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. ความสาคัญและที่มาของปัญหาวิจัย
ในปั จ จุบันความเครี ย ดจากการทางานถื อเป็ นอุ ปสรรคสาคัญ ในการทางาน เพื่ อ ให้ ได้ผลลัพ ธ์ ที่ มี
ประสิ ทธิ ภาพ หากความเครี ยดเกิดขึ้นแล้วย่อมส่ งผลต่อสุ ขภาพทางกาย อันได้แก่ อาการไม่สบายทางกาย เช่น
ปวดหัว ปวดเมื่อยตามส่ วนต่างๆ ของร่ างกาย ความผิดปกติของหัวใจ ความดันโลหิ ตสู ง นอนไม่หลับ เป็ นต้น
และยังส่งผลต่อสุ ขภาพจิตใจจนนาไปสู่ความวิตกกังวล ซึมเศร้า กลัวอย่างไร้เหตุผล อารมณ์ไม่มนั่ คงเปลี่ยนแปลง
ง่าย หรื อโรคประสาทบางอย่าง นอกจากนี้ความเครี ยดส่งผลต่อร่ างกายและจิตใจ ย่อมส่งผลไปสู่ประสิ ทธิภาพใน
การทางาน สัมพันธภาพต่อครอบครัวและบุคคลรอบข้าง และเมื่อประสิ ทธิ ภาพในงานตกต่า สัมพันธภาพเสื่ อม
ทรามลง จิตใจย่อมได้รับผลตึงเครี ยดมากขึ้นซ้ าซ้อน นับว่าความเครี ยดเป็ นภัยต่อชี วิตอย่างยิ่ง ซึ่ งความเครี ยดที่
เกิดขึ้นนั้นมาจากสาเหตุต่างๆ มากมาย เกิดจากภายในตัวงานเองหรื ออาจเป็ นจากสาเหตุอื่นๆ ที่ไม่ได้เกิดจากงาน
โดยความเครี ยดในการทางานก่อให้เกิดผลกระทบต่อสภาพจิตใจของผูป้ ฏิบตั ิงานในด้านต่างๆ เช่น ขวัญกาลังใจ
ความมุ่งมัน่ ในการทางาน เป็ นต้น (ชินพงษ์ ไกรสิ งห์สม, 2553)
กรมราชทัณฑ์มีภารกิจเกี่ยวกับการควบคุม และแก้ไขพฤตินิสัยผูต้ อ้ งขัง โดยมุ่งพัฒนาให้เป็ นองค์กร
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เพื่อแก้ไข ฟื้ นฟูผตู ้ อ้ งขังให้กลับตนเป็ นพลเมืองดี มีสุขภาพกายและจิตที่ดี ไม่หวนกลับมา
กระทาผิดซ้ า ได้รับการพัฒนาทักษะฝี มือในการประกอบอาชีพที่สุจริ ต และสามารถดารงชีวิตในสังคมภายนอก
ได้อย่างปกติโดยสังคมให้การยอมรับ เป็ นงานที่มีความซับซ้อน ต้องใช้ท้ งั ศาสตร์ และศิลป์ ในการปฏิบตั ิหน้าที่
ปัจจุบนั เรื อนจาและทัณฑสถานต่างๆ ยังคงประสบปัญหาอัตรากาลังของเจ้าหน้าที่หรื อความจุของสถานที่ควบคุม
ที่ไม่เพียงพอต่อจานวนผูต้ อ้ งขัง นอกจากนั้นการควบคุมหรื อการปล่อยตัวผูต้ อ้ งขัง จะต้องกระทาในทันทีที่ได้รับ
หมายศาลหรื อคาสั่งตามกฎหมาย จะผ่อนผันไปดาเนินการในวันอื่นไม่ได้ ดังนั้นข้าราชการราชทัณฑ์จาจึงต้อง
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ปฏิบตั ิงานให้เสร็ จสิ้ นโดยพลัน แม้ว่าจะล่วงเลยเวลาราชการหรื อขาดแคลนอัตรากาลังก็ตามทาให้ขา้ ราชการที่
ปฏิบตั ิงานอยู่ในปั จจุบนั ต้องรับภาระหนักและเกิดความกดดันสู ง ต้องปฏิบตั ิหน้าที่ให้เป็ นไปด้วยความเรี ยบร้อย
ควบคุ ม ผูต้ ้อ งขัง ทั้งวัน ทั้ง คืน ตลอด 24 ชั่ว โมง มิ ใ ห้ ห ลบหนี อย่า งไรก็ ดี กรมราชทัณ ฑ์ไ ด้รั บ อนุ มัติ ก รอบ
อัตรากาลังในการปฏิบตั ิงานเฉพาะเวลาราชการเพียงวันละ 8 ชัว่ โมง ซึ่ งเป็ นกรอบอัตรากาลังขั้นสุ ดที่สามารถจะ
ปฏิบตั ิงานได้ ส่วนการปฏิบตั ิงานนอกเวลาราชการอีกวันละ16 ชัว่ โมง และในวันหยุดราชการ กรมราชทัณฑ์ตอ้ ง
สับเปลี่ยนหมุนเวียนข้าราชการที่ปฏิบตั ิหน้าที่ในเวลาราชการปกติทุกตาแหน่ งมาเข้าเวรยามรักษาการณ์ ทาให้
ข้าราชการราชทัณฑ์ตอ้ งปฏิบตั ิหน้าที่อย่างตรากตรากว่าข้าราชการหน่วยงานอื่น จึงก่อให้เกิดความเบื่อหน่ายและ
ไม่มีเวลาให้กบั ครอบครัวอย่างเพียงพอ (รัศมี เทียนปรุ , 2557)
ดังนั้นผูว้ ิจยั จึงมีความสนใจที่จะศึกษา เรื่ องภาวะความเครี ยดที่เกิดจากการปฏิบตั ิหน้าที่ของเจ้าหน้าที่
ราชทัณฑ์ ในเขตจังหวัดปทุมธานี เพื่อนาผลการศึกษาที่ได้ไปเป็ นข้อมูลพื้นฐานสาคัญประกอบการจัดทาแนว
ทางการพัฒนา การบริ หารจัดการ การวางแผนกลยุทธ์ในการบริ หารงานและเป็ นแนวทางในการปรับปรุ งแก้ไข
ปัญหาต่อไป

2. วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
(1) เพื่ อ ศึ กษาระดับ ความเครี ย ดที่ เ กิ ด จากการปฏิ บัติ หน้าที่ ของเจ้าหน้าที่ ร าชทัณฑ์ ในเขตจัง หวัด
ปทุมธานี
(2) เพื่ อ เปรี ยบเที ย บระดั บ ความเครี ยดที่ เ กิ ด จากการปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ข องเจ้ า หน้ า ที่ ร าชทั ณ ฑ์
ในเขตจังหวัดปทุมธานี จาแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล

3. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
3.1 แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้ อง
ฟาร์เมอร์ และคณะ (1984) ได้แบ่งสาเหตุของการเกิดความเครี ยดไว้ดง้ นี้
1. สาเหตุ จ ากตัว บุ ค คล (Personal Source) เป็ นสาเหตุ ที่ สั ม พัน ธ์ กับ วิ ถี ชี วิ ต ของบุ ค คล ได้แ ก่
โครงสร้างบุคลิกภาพ ประสบการณ์ในชีวิต อัตมโนทัศน์ของบุคคล (Self-concept) สุ ขภาพและอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ในลักษณะของปัจเจกบุคคล
2. สาเหตุจากเงิ น (Financial Source) เป็ นสาเหตุที่เกี่ ยวกับเศรษฐกิ จ เช่ นสถานภาพทางการเงิน
รายได้ ความสามารถในการจัดหาอาหาร เครื่ องนุ่งห่ม และที่อยูอ่ าศัยรวมทั้งการรับรู ้ของบุคคลเกี่ยวกับสถานภาพ
ทางการเงินที่ควรจะเป็ น
3. สาเหตุ จ ากสั ม พัน ธภาพ (Relational Source) เป็ นสาเหตุ ที่ เ ป็ นผลมาจากการปะทะสั ง สรรค์
(Interaction) กับคนอื่น ได้แก่ ครอบครัว เพื่อนบ้าน คู่สมรส เพื่อน
4. สาเหตุจากอาชีพการงาน (Occupational Source) เป็ นสาเหตุที่สัมพันธ์กบั ประสบการณ์ในการทางาน
และการดาเนินชีวิต ซึ่งหมายถึงความรู ้สึกและประสบการณ์ในอาชีพปัจจุบนั รวมถึงการคาดหวังในอนาคต
ซาเวรี่ ย ์ (Savery, 1989) แบ่งระดับความเครี ยดตามผลกระทบของความเครี ยดต่อสุ ขภาพร่ างกาย และ
จิตใจของบุคคล ซึ่งแบ่งเป็ น 4 ระดับ ดังนี้
1. ความเครี ยดระดับที่ 1 (Level 1) เป็ นความเครี ยดชัว่ คราว เป็ นผลให้เกิดการเพิ่มอัตราการเต้นของ
หัวใจ อัตราการหายใจ ความดันโลหิต และมีการเปลี่ยนแปลงการเผาผลาญ (Metabolism) ในร่ างกาย
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2. ความเครี ยดระดับที่ 2 (Level 2) เป็ นความเครี ยดที่เพิ่มความรุ นแรงขึ้นมีผลกระทบต่อสุ ขภาพจิต
คื อ มี อ าการกระสั บ กระส่ า ย หงุ ด หงิ ด ไม่ มี สมาธิ วิ ต กกัง วล ตกใจง่ าย มี อ าการของความเครี ย ด ระดับ ที่ 1
เป็ นเวลานาน
3. ความเครี ยดระดับที่ 3 (Level 3) เป็ นความเครี ยดที่รุนแรงขึ้น ทาให้เกิดอาการปวดศีรษะ อาหาร
ไม่ยอ่ ย เจ็บหน้าอก ต้องปรึ กษาแพทย์เพื่อบรรเทาอาการ
4. ความเครี ยดระดับที่ 4 (Level 4) เป็ นความเครี ยดระดับรุ นแรงที่สุด ทาให้เกิดอาการเป็ นแผลใน
กระเพาะอาหาร เป็ นลมบ่อย ติ ดสุ รา ติ ดยาคลายเครี ยด หรื อยาระงับประสาท มี อาการทางจิตประสาทที่บ่งชี้
ความรุ นแรงของความเครี ยด และอาจรุ นแรงถึงหัวใจหยุดเต้นได้
3.2 งานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง
กนกวรรณ ช่วยบารุ ง (2562) ศึกษาความเครี ยดในการปฏิบตั ิหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตารวจในพื้นที่สาม
จังหวัดชายแดนใต้: กรณี ศึกษาสถานีตารวจภูธรเมืองนราธิวาส โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาระดับความเครี ยด
ในการปฏิบตั ิหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตารวจ 2) วิเคราะห์ปัจจัยส่ วนบุคคลที่มีความสัมพันธ์ต่อความเครี ยด โดยกลุ่ม
ตัวอย่างคือ เจ้าหน้าที่ตารวจในสถานีตารวจภูธรเมืองนราธิ วาส จานวน 188 คน ที่ได้จากการสุ่ มตัวอย่างแบบชั้น
เครื่ องมือที่ใช้เป็ นแบบสอบถามมาตรวัด 3 ระดับสถิติที่ใช้คือ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่า
ไคสแควร์ ผลการวิจัย พบว่า ระดับความเครี ยดในการปฏิ บตั ิหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตารวจในพื้นที่สามจังหวัด
ชายแดนใต้: กรณี ศึกษาสถานีตารวจภูธรเมืองนราธิ วาส โดยภาพรวมอยู่ในระดับความเครี ยดเป็ นครั้งคราว และ
เมื่อทาการหาความสัมพันธ์ระหว่างความเครี ยดในการปฏิบตั ิหน้าที่ จาแนกตามปั จจัยส่ วนบุคคล พบว่า ระดับ
การศึกษา ภูมิลาเนาเดิม จานวนเหตุการณ์ความไม่สงบที่เผชิญในพื้นที่ในระยะเวลา 2 ปี ที่ผา่ นมาและความเต็มใจ
ในการปฏิบตั ิหน้าที่ในพื้นที่มีความสัมพันธ์อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่ วน เพศ อายุ รายได้ ศาสนา
สถานภาพ ระดับตาแหน่งระยะเวลาในการปฏิบตั ิงานอยู่ในพื้นที่ ไม่มีความสัมพันธ์อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่
ระดับ .05
ณัฎฐา มูลตา (2559) ทาการวิจยั เรื่ อง ปั จจัยที่มีผลต่อความเครี ยดในการปฏิบตั ิงานของตารวจตรวจคน
เข้าเมืองสุ วรรณภูมิ เป็ นการวิจยั เชิงปริ มาณมีวตั ถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาปั จจัยที่มีผลต่อความเครี ยดในการปฏิบตั ิ
หน้าที่ของตารวจตรวจคนเข้าเมืองสุ วรรณภูมิ 2) ศึกษาระดับความเครี ยดในการปฏิบตั ิหน้าที่ของตารวจตรวจคน
เข้าเมืองสุ วรรณภูมิ 3)ศึกษาความสัมพันธ์ของปัจจัยที่มีผลต่อความเครี ยดในการปฏิบตั ิ หน้าที่ของตารวจตรวจคน
เข้าเมืองสุ วรรณภูมิกลุ่มตัวอย่าง จานวน 276 คน ใช้วิธีการสุ่มแบบง่าย สถิติที่ใช้ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐานทดสอบค่าที ค่าสัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์อย่างง่ายของเพียร์ สัน ผลการวิจยั พบว่า 1) ปั จจัยที่มีผลต่อ
ความเครี ยดของข้าราชการตารวจตรวจคนเข้าเมืองสุ วรรณภูมิแบ่งออกเป็ น 5 ด้าน ปั จจัยเกี่ยวกับสิ่ งแวดล้อม
ปั จจัยเกี่ยวกับองค์การ ปั จจัยส่ วนบุคคล ความแตกต่างระหว่างบุคคล และบุคลิกลักษณะของบุคคลในภาพรวมมี
ความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก 2) ระดับความคิดเห็ นของข้าราชการตารวจตรวจคนเข้าเมื องสุ วรรณภู มิ ต่ อ
ความเครี ยดของข้าราชการตารวจตรวจคนเข้าเมืองสุ วรรณภูมิ แบ่งออกเป็ น 3 ด้าน คือการเปลี่ ยนแปลงด้าน
ร่ างกายการเปลี่ยนแปลงด้านจิตใจและอารมณ์และการเปลี่ยนแปลงด้านพฤติกรรมในภาพรวมมีความเครี ยด อยูใ่ น
ระดับ มาก 3) ปั จ จัย ที่ มี ผ ลต่ อ ความเครี ยดในการปฏิ บัติ ห น้ า ที่ ข องต ารวจตรวจคนเข้ า เมื อ งสุ ว รรณภู มิ
มีความสัมพันธ์กนั ในทิศทางเดียวกันในระดับมาก อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01ได้แก่ บุคลิกลักษณะของ
บุคคล และปั จจัยส่ วนบุคคล มีความสัมพันธ์กนั ในทิศทางบวกในระดับปานกลาง อย่างมีนัยสาคัญทางสถิ ติที่
ระดับ 0.01ได้แก่ ปัจจัยเกี่ยวกับองค์การ ความแตกต่างระหว่างบุคคล และปัจจัยเกี่ยวกับสิ่ งแวดล้อม
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นวนันท์ คามา (2563) ได้ศึกษาเรื่ อง ปั จจัยที่ส่งผลต่อความเครี ยดในการทางานของบุคลากร สานักงาน
การตรวจเงินแผ่นดิน ในเขตกรุ งเทพมหานคร การศึกษานี้มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความเครี ยดใน
การทางานของบุคลากร สานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ในเขตกรุ งเทพมหานคร ปั จจัยได้แก่ ปั จจัยส่ วนบุคคล
และปั จ จั ย ด้ า นการท างาน โดยใช้ ก ลุ่ ม ตั ว อย่ า ง คื อ บุ ค ลากรส านั ก งานการตรวจเงิ น แผ่ น ดิ น ในเขต
กรุ งเทพมหานคร จานวน 322 คน โดยใช้แบบสอบถามเป็ นเครื่ องมื อในการเก็บรวบรวมข้อมูล สถิ ติที่ใช้ใน
การวิ เ คราะห์ ได้แ ก่ การแจกแจงความถี่ ร้ อ ยละ ค่ า เฉลี่ ย และส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน สาหรั บ การทดสอบ
สมมติ ฐาน ผูว้ ิจัยได้ใช้สถิ ติทดสอบ T-test, สถิ ติการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดี ยว (One-Way ANOVA)
หากพบความแตกต่างจะนาไปเปรี ยบเที ยบเป็ นรายคู่ โดยใช้วิธี LSD และสถิ ติ การถดถอยพหุ คุณ (Multiple
Regression Analysis)
ผลการวิจัยพบว่า บุคลากรสานักงานการตรวจเงิ นแผ่นดิ น ในเขตกรุ งเทพมหานคร ส่ วนใหญ่เป็ น
เพศหญิง มีอายุไม่เกิน 30 ปี สถานภาพโสด มีระดับการศึกษาระดับปริ ญญาตรี มีตาแหน่งในการปฏิบตั ิงานระดับ
ชานาญการ ประสบการณ์การทางาน ต่ากว่า 4 ปี เงินเดือนและค่าตอบแทนต่อเดือน 30,001-40,000 บาท ปั จจัย
ด้านการทางาน โดยภาพรวมในระดับปานกลาง ความเครี ยดในการทางานของบุคลากร สานักงานการตรวจเงิน
แผ่นดิน ในเขตกรุ งเทพมหานคร มีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับความเครี ยดในการทางานของบุคลากรโดยภาพรวม
ในระดับปานกลาง ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า (1) บุคลากรสานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ในเขตกรุ งเทพ
มหานคร ที่มีเพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา ตาแหน่งในการปฏิบตั ิงาน ประสบการณ์ใน
การ
ทางาน เงินเดือนและค่าตอบแทนต่างกัน ทาให้ความเครี ยดในการทางานโดยภาพรวมต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 (2) ปั จจัยด้านการทางานด้านค่าตอบแทนสวัสดิการและความมัน่ คงในการทางานด้านลักษณะ
งาน ด้านสภาพในการท างาน ด้านนโยบายการบริ ห ารงาน ด้านโครงสร้ างและบรรยากาศในองค์ก รด้า น
ความก้าวหน้า ในอาชี พ และด้านสัมพันธภาพในการทางาน ส่ งผลต่อความเครี ยดในการทางานของบุคลากร
สานักงานการตรวจเงินแผ่นดินในเขตกรุ งเทพมหานคร อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
3.2 กรอบแนวคิดในการวิจัย
การวิ จัย เรื่ อ ง ภาวะความเครี ย ดที่ เ กิ ด จากการปฏิ บัติ ห น้าที่ ข องเจ้าหน้าที่ ร าชทัณฑ์ ในเขตจัง หวัด
ปทุมธานี ผูว้ ิจยั ได้ทาการศึกษาตามแนวคิดความเครี ยดของ Farmer (1984) ดังภาพประกอบ
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ตัวแปรอิสระ

ตัวแปรตาม
ภาวะความเครียดที่เกิดจากการปฏิบัติ
หน้ าที่ของเจ้ าหน้ าที่ราชทัณฑ์ ในเขต
จังหวัดปทุมธานี
- ด้านลักษณะงานที่ทา
- ด้านบทบาทในองค์กร
- ด้านความสาเร็ จและความก้าวหน้าใน
อาชีพ
- ด้านความสัมพันธ์กบั เพื่อนร่ วมงาน
- ด้านผูบ้ งั คับบัญชา

ปัจจัยส่ วนบุคคล
1. เพศ
2. อายุ
3. ระดับการศึกษา
4. สถานภาพ
5. รายได้
6. อายุราชการ
7. ตาแหน่ง

แผนภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั
3.3 สมมติฐานการวิจัย
ปั จจัยส่ วนบุคคลที่ แตกต่างกันส่ งผลต่อระดับความเครี ยดที่ เกิ ดจากการปฏิ บัติหน้าที่ ของเจ้าหน้าที่
ราชทัณฑ์ ในเขตจังหวัดปทุมธานี ที่แตกต่างกัน

4. วิธีดาเนินการวิจัย
4.1 แบบแผนการวิจัย
การวิจัยเรื่ อง “ภาวะความเครี ยดที่ เ กิ ดจากการปฏิ บัติหน้าที่ ของเจ้าหน้าที่ ร าชทัณฑ์ ในเขตจังหวัด
ปทุ ม ธานี ” ครั้ งนี้ เป็ นการวิ จัย เชิ ง ปริ ม าณ (Quantitative research) โดยการวิ จัย เชิ ง สารวจ (Survey research)
ประชากรกลุ่มตัวอย่างคือเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์ ที่ปฏิบตั ิหน้าที่ในเรื อนจาและทัณฑสถาน ในเขตจังหวัดปทุมธานี
4.2 ประชากรและตัวอย่าง
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้คือ เจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์ ในเขตจังหวัดปทุมธานี จานวน 613 คน โดยใช้
การคานวณหาขนาดกลุ่มตัวอย่างตามตารางสาเร็ จรู ปของ Taro Yamane (1973) โดยมี ความผิดพลาดที่ ระดับ
ความเชื่อมัน่ 95% ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้ น 242 ราย หลักจากกาหนดกลุ่มตัวอย่างแล้ว เพื่อให้ได้กลุ่มตัวอย่าง
กระจายครอบคลุมทัว่ ประชากร ผูศ้ ึกษาจึงสุ่ มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน (Multi Stage Sampling) โดยในขั้นตอน
แรกใช้การสุ่ มแบบสัดส่ วน (Proportion) โดยแบ่งกลุ่มตามสถานที่ปฏิบตั ิ งาน คือ 1.ทัณฑสถานวัยหนุ่ มกลาง
จานวน 61 คน 2. ทัณฑสถานบาบัดพิเศษจังหวัดปทุมธานี จานวน 43 คน 3.ทัณฑสถานบาบัดพิเศษหญิง จานวน
40 คน 4. เรื อนจาจังหวัดปทุมธานี จานวน 42 คน 5. เรื อนจาอาเภอธัญบุรี จานวน 37 คน และ 6.สถานกักขังกลาง
จังหวัดปทุมธานี จานวน 19 คน หลังจากนั้นจึงทาการสุ่มตามความสะดวก (Convenience Sampling)
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4.3 เครื่ องมือวิจัย
ลาดับขั้นตอนในการสร้างเครื่ องมือการวิจยั และหาคุณภาพเครื่ องมือ ผูว้ ิจยั ดาเนินการดังนี้
1. ศึกษารู ปแบบและวิธีการสร้างเครื่ องมือ และกาหนดวัตถุประสงค์ของแบบสอบถาม
2. สร้างเครื่ องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อศึกษาวิจยั เชิงสารวจในครั้งนี้จะใช้แบบสอบถาม
(Questionnaire) โดยมีรูปแบบของคาถาม ที่แสดงระดับความคิดเห็น (Scale questions) ซึ่ งมีลกั ษณะเป็ นคาถาม
ปลายปิ ด (Closed-Ended Question) โดยแบ่งเนื้อหาคาถามออกเป็ น 2 ส่วน ดังต่อไปนี้
ส่ วนที่ 1 ค าถามเกี่ ย วกับ ปั จ จัย ส่ วนบุ ค คล จ านวน 7 ข้อ ได้แ ก่ เพศ อายุ ระดับ การศึ ก ษา
สถานภาพ รายได้ อายุราชการ และตาแหน่ง
ส่ วนที่ 2 คาถามเกี่ยวกับระดับความเครี ยดที่เกิดจากการปฏิบตั ิหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์
ในเขตจังหวัดปทุมธานี เป็ นแบบสอบถามคาถามปลายปิ ด (Close-Ended Response Question) จานวน 30 ข้อ เป็ น
แบบมาตราส่ วนประมาณค่า (Rating scale method) 5 ระดับ (Five Point Scale) คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย
และน้อยที่สุด
3. หาคุณภาพของเครื่ องมื อเพื่อตรวจสอบความเที่ ยงตรงเชิ งเนื้ อหา (Content Validity) โดยใช้
ค่ าดัชนี ความสอดคล้อง (Index of Item Objective Congruence: IOC) จากผู ้เชี่ ยวชาญ จ านวน 3 คน ได้ค่ า ดัช นี
ความสอดคล้องเท่ากับ 0.90
4. หาค่าความเชื่ อมั่นของเครื่ องมื อ (Reliability) โดยการนาแบบสอบถามที่ปรั บปรุ งแก้ไขแล้ว
ไปทดลองใช้ (Try out) กับประชากรที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั จานวน 30 ชุด เพื่อหาค่าความเชื่อมัน่
ด้วยวิธีการหาค่าสัมประสิ ทธิ์ แอลฟา (α coefficient) ตามวิธีการของครอนบาด (Cronbach) ซึ่ งได้ค่าความเชื่อมัน่
เท่ากับ 0.975
4.4 การเก็บรวบรวมข้ อมูล
การเก็บรวบรวมข้อมูลสาหรับงานวิจยั ในครั้งนี้โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. แหล่ ง ข้อ มู ล ทุ ติ ย ภู มิ (Secondary Data) ได้จ ากการศึ ก ษาค้น คว้า จากข้อ มู ล ที่ มี ผู ้วิ จัย ได้ท า
การรวบรวมจาก ตารา บทความ สารนิ พนธ์ วิทยานิ พนธ์ และรายงานวิจัยที่ เกี่ ยวข้องกับเรื่ องความเครี ย ดที่ เ กิ ด จาก
การปฏิบตั ิงาน
2. แหล่งข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) โดยใช้แบบสอบถามเพื่อเก็บข้อมูลกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด
จานวน 242 คน โดยมีข้นั ตอนในการดาเนินการ ดังนี้
2.1 ผูว้ ิจยั เตรี ยมแบบสอบถามจานวน 242 ชุด
2.2 ผูว้ ิจยั นาแบบสอบถามไปเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างด้วยตนเอง
2.3 น าแบบสอบถามฉบับ ที่ ไ ด้ค าตอบอัน ครบถ้ว นสมบู ร ณ์ ม าท าการลงรหัส เพื่ อ น าไป
ประมวลผลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์สาเร็ จรู ป เพื่อวิเคราะห์และแปรผลข้อมูลทางสถิติ เพื่อทดสอบสมมติฐาน
4.5 การวิเคราะห์ ข้อมูล
นาข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามและบันทึกเป็ นรหัสเรี ยบร้อยแล้วมาประมวลผลข้อมูลด้วยโปรแกรม
โดยใช้สถิติเชิ งพรรณนา ซึ่ ง ได้แก่ การหาค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย (x̅) และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
ส่วนการทดสอบสมมติฐานได้ใช้สถิติ t-test และ F-test (One-Way ANOVA) ทดสอบรายคู่ดว้ ย Scheffe’ method
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5. ผลการวิจัย
1. ปัจจัยส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่เป็ นเพศชาย จานวน 208 คน คิดเป็ นร้อย
ละ 84.3 อายุมากกว่า 45 ปี จานวน 81 คน คิดเป็ นร้อยละ 33.5 มีการศึกษาระดับปริ ญญาตรี จานวน 146 คน คิดเป็ น
ร้อยละ 60.3 มีสถานภาพสมรส จานวน 153 คน คิดเป็ นร้อยละ 63.2 มีรายได้ มากกว่า 30,000 บาท จานวน 69 คน
คิดเป็ นร้อยละ 28.5 มีอายุราชการ มากกว่า 20 ปี จานวน 77 คน คิดเป็ นร้อยละ 31.9 ตาแหน่งเจ้าพนักงานราชทัณฑ์
จานวน146 คน คิดเป็ นร้อยละ 60.3
2. ระดับ ความเครี ย ดที่ เ กิ ด จากการปฏิ บัติ ห น้ า ที่ ข องเจ้า หน้า ที่ ร าชทัณ ฑ์ ในเขตจัง หวัด ปทุ ม ธานี
ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง มี ค่าเฉลี่ ยเท่ากับ 2.80 เมื่ อจาแนกเป็ นรายด้าน พบว่า ด้านลักษณะงานที่ทา
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.28 ด้านความสาเร็ จและความก้าวหน้าในอาชี พ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.88 ด้านบทบาทในองค์กร
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.85 ด้านผูบ้ งั คับบัญชา มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.61 และด้านความสัมพันธ์กบั เพื่อนร่ วมงาน มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 2.38
3. ผลการทดสอบสมมติ ฐานเปรี ยบเที ยบระดับความเครี ย ดที่ เกิ ดจากการปฏิ บัติหน้าที่ ของเจ้าหน้ าที่
ราชทัณฑ์ ในเขตจังหวัดปทุมธานี จาแนกตามปั จจัยส่ วนบุคคล พบว่า อายุ ระดับการศึ กษา รายได้ อายุราชการ
ตาแหน่ง ที่แตกต่างกันมีระดับความเครี ยดแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แต่ เพศ กับ สถานภาพ
ไม่พบความแตกต่าง

6. อภิปรายผล
1. ระดับความเครี ยดที่เกิดจากการปฏิบตั ิหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์ ในเขตจังหวัดปทุมธานี โดยรวม
อยู่ใ นระดับปานกลาง ทั้ง นี้ เพราะการที่ มีร ะเบี ย บและข้อ บังคับเป็ นกรอบในการปฏิ บัติหน้า ที่ ให้ เ จ้าหน้าที่
ราชทัณฑ์ปฏิบตั ิตา และเมื่อเกิดข้อผิดพลาดหรื อไม่ปฏิบตั ิตามถือเป็ น ความผิดในการปฏิบตั ิหน้าที่ รวมถึงงานที่
ปฏิบตั ิมีความเสี่ ยงต่อชีวิต และต้องเสี ยสละเวลาทั้งของตนเองและครอบครัว สอดคล้องกับแนวคิดของ ฟาร์เมอร์
(Farmer, 1984) ที่ กล่าวถึ งความเครี ยดว่ามี สาเหตุเกิ ดจากอาชี พการงาน (Occupational Source) เป็ นสาเหตุที่มี
ความสัมพันธ์กบั ประสบการณ์ในการทางานและดาเนินชีวิต ซึ่งหมายถึงความรู ้สึก ประสบการณ์ในอาชีพปัจจุบนั
รวมถึงการคาดหวังในอนาคต และงานวิจยั ของ กนกวรรณ ช่วยบารุ งศึกษา (2562) ศึกษาความเครี ยดในการปฏิบตั ิ
หน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตารวจในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนใต้: กรณี ศึกษาสถานีตารวจภูธรเมืองนราธิวาส ผลการวิจยั
พบว่า ระดับความเครี ยดในการปฏิบตั ิหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตารวจในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนใต้: กรณี ศึกษา
สถานี ต ารวจภู ธ รเมื อ งนราธิ ว าส โดยภาพรวมอยู่ ใ นระดับ ความเครี ย ดเป็ นครั้ งคราว และเมื่ อ ท าการหา
ความสัมพันธ์ระหว่ างความเครี ยดในการปฏิ บัติหน้าที่ จาแนกตามปั จจัยส่ วนบุคคล พบว่า ระดับการศึ กษา
ภู มิ ล าเนาเดิ ม จ านวนเหตุ ก ารณ์ ความไม่ส งบที่ เผชิ ญในพื้ นที่ ใ นระยะเวลา 2 ปี ที่ ผ่านมาและความเต็มใจใน
การปฏิ บัติหน้าที่ในพื้นที่ มี ความสัมพันธ์อย่างมีนัยสาคัญทางสถิ ติที่ระดับ .05 ส่ วน เพศ อายุ รายได้ ศาสนา
สถานภาพ ระดับตาแหน่งระยะเวลาในการปฏิบตั ิงานอยู่ในพื้นที่ ไม่มีความสัมพันธ์อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่
ระดับ .05
แต่ไม่สอดคล้องกับ ณัฎฐา มูลต๋ า (2559) ทาการวิจยั เรื่ องปั จจัยที่มีผลต่อความเครี ยดในการปฏิบตั ิงาน
ของตารวจตรวจคนเข้าเมืองสุ วรรณภูมิ ผลการวิจยั พบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อความเครี ยดของข้าราชการตารวจตรวจ
คนเข้าเมืองสุ วรรณภูมิแบ่งออกเป็ น 5 ด้าน ปั จจัยเกี่ยวกับสิ่ งแวดล้อม ปั จจัยเกี่ยวกับองค์การ ปั จจัยส่ วนบุคคล
ความแตกต่างระหว่างบุคคล และบุคลิกลักษณะของบุคคลในภาพรวมมีความเหมาะสมอยูใ่ นระดับมาก
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2. ผลการทดสอบสมมติ ฐานเปรี ยบเที ยบระดับความเครี ยดที่ เกิ ดจากการปฏิ บัติหน้าที่ ของเจ้าหน้ าที่
ราชทัณฑ์ ในเขตจังหวัดปทุมธานี จาแนกตามปั จจัยส่ วนบุคคล พบว่า อายุ ระดับการศึ กษา รายได้ อายุราชการ
ตาแหน่ง ที่แตกต่างกันมีระดับความเครี ยดแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แต่ เพศ กับ สถานภาพ
ไม่พบความแตกต่าง ทั้งนี้อาจเป็ นเพราะการที่มีตาแหน่งที่สูงมีปัจจัยมาจากการที่มีอายุมาก มีระดับการศึกษาที่สูง
มี ร ายได้สู ง และมี อ ายุ ร าชการมาก จึ ง ท าให้ มี ภ าระงานที่ ต้อ งรั บ ผิ ด ชอบมากขึ้ น จึ ง เป็ นสาเหตุ ที่ ท าให้ เ กิ ด
ความเครี ยดในการทางานมากขึ้นตามไปด้วย สอดคล้องกับงานวิจยั ของ นวนันท์ คามา (2563) ได้ศึกษาเรื่ อง
ปั จจัยที่ส่งผลต่อความเครี ยดในการทางานของบุคลากร สานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ในเขตกรุ งเทพมหานคร
ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า (1) บุคลากรสานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ในเขตกรุ งเทพมหานคร ที่มีเพศ อายุ
สถานภาพสมรส ระดับ การศึ ก ษา ต าแหน่ ง ในการปฏิ บัติ ง าน ประสบการณ์ ใ นการท างาน เงิ น เดื อ นและ
ค่าตอบแทนต่างกัน ทาให้ความเครี ยดในการทางานโดยภาพรวมต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

7. ข้อเสนอแนะ
7.1 ข้ อเสนอแนะในการนาผลวิจัยไปใช้
(1) กรมราชทัณฑ์ ควรมีกลยุทธ์ในการแก้ไขปั ญหาความเครี ยดในการปฏิบตั ิหน้าที่ให้ลดน้อยลงเพื่อ
การทางานในกรมราชทัณฑ์ที่เป็ นองค์กรภาครัฐให้มีประสิ ทธิ ภาพมากขึ้นเพื่อประโยชน์สูงสุ ดของประชาชน
(2) กรมราชทั ณ ฑ์ ควรมี แ นวทางหรื อนโยบายส่ งเสริ มการท างานที่ ไ ร้ ภ าวะความเครี ยด
สร้างสภาพแวดล้อมและบรรยากาศที่ดีในการทางานเพื่อให้การทางานเกิดประสิ ทธิ ภาพมากขึ้น
7.2 ข้ อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่ อไป
(1) ควรมีการศึกษาวิจยั เกี่ยวกับกลยุทธ์ในการแก้ไขปัญหาความเครี ยดในการปฏิบตั ิหน้าที่ของเจ้าหน้าที่
ราชทัณฑ์ กรมราชทัณฑ์ ต่อไป
(2) ควรมีการศึกษาวิจยั เกี่ยวกับแนวทางการส่ งเสริ มการทางานที่ไร้ ภาวะความเครี ยดของเจ้าหน้าที่
ราชทัณฑ์ กรมราชทัณฑ์ ต่อไป
(3) ควรมี ก ารศึ ก ษาวิ จัย ในเชิ ง คุ ณ ภาพ การสั ม ภาษณ์ เ ชิ ง ลึ ก เพื่ อ วิ เ คราะห์ ส าเหตุ แ ละปั จ จัย
ที่ก่อให้เกิดความเครี ยดของเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์

8. กิตติกรรมประกาศ
ผูว้ ิจัยขอขอบพระคุณ เรื อนจา ทัณฑสถาน และสถานกักขัง ในเขตจังหวัดปทุมธานี ที่ ได้ให้ข้อมูล
ในการศึ ก ษาวิ จัย ครั้ งนี้ ขอขอบพระคุ ณ ผูช้ ่ ว ยศาสตราจารย์ ดร.สานิ ต ศิ ริ วิ ศิ ษ ฐ์ กุล อาจารย์ที่ ป รึ ก ษาหลัก
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.อนันต์ ธรรมชาลัย อาจารย์ที่ปรึ กษาร่ วม และผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.สุ ดาภรณ์ อรุ ณดี
ที่กรุ ณาให้คาแนะนา ให้ขอ้ คิดในการดาเนินการวิจยั ตลอดจนแก้ไขปรับปรุ งจนมีความสมบูรณ์ ผูว้ ิจยั รู ้สึกซาบซึ้ง
และขอขอบพระคุณอย่างสู ง มา ณ โอกาสนี้
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บทคัดย่อ
งานวิจยั มีวตั ถุประสงค์การวิจยั เพื่อ 1) เพื่อศึกษาระดับคุณภาพชีวิตการทางานของบุคลากรในสถาบัน
พัฒ นาบุ ค ลากรท้อ งถิ่ น 2) เพื่ อ เปรี ย บเที ย บปั จ จัย ส่ วนบุ คคลกับ ระดับ คุณภาพชี วิต การท างานของบุค ลากร
ในสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น จาแนกตามปั จจัยส่ วนบุคคล กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั ได้แก่ บุคลากรที่
ปฏิบตั ิงานในสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น จานวน 150 ตัวอย่างโดยการสุ่มแบบหลายขั้นตอน เครื่ องมือที่ใช้ใน
การเก็บรวบรวมข้อมูลคือแบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลได้แก่ การแจกแจงความถี่ ค่าร้อยละ
ค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบสมมติฐานการวิจยั ได้แก่ ค่า t-test ,One-way ANOVA และทดสอบ
รายคู่ดว้ ย Scheffe’ method
ผลการวิจยั พบว่า 1) บุคลากรในสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น มีความคิดเห็นต่อปั จจัยคุณภาพชี วิต
การทางานได้แก่ ด้านโอกาสในการพัฒนาความสามารถของบุคลากร อยูใ่ นระดับมาก ด้านค่าตอบแทนที่เพียงพอ
ด้านสภาพแวดล้อมในการทางาน ด้านความมัน่ คงและความก้าวหน้าในงาน ด้านการบูรณาการทางด้านสังคมหรื อ
การทางานร่ วมกัน ด้านประชาธิปไตยในองค์การ ด้านความสมดุลระหว่างชีวิตงานกับชีวิตด้านอื่นๆ ด้านลักษณะ
งานที่ เป็ นประโยชน์ต่อสังคม โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง 2) ผลการทดสอบสมมติ ฐานเปรี ยบเทียบปั จจัย
คุณภาพชีวิตการทางานของบุคลากรในสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น จาแนกตามปัจจัยส่ วนบุคคล ได้แก่ ระดับ
การศึกษา แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ ระดับ 0.01 ด้านค่าตอบแทน และด้านการบูรณาการทางด้าน
สังคมหรื อการทางานร่ วมกัน ระดับระยะเวลาการปฏิบตั ิงานมีคุณภาพชีวิตการทางานแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.01 ในด้าน ด้านค่าตอบแทนที่เพียงพอ ด้านสภาพแวดล้อมในการทางาน ด้านความมัน่ คงและ
ความก้าวหน้าในงาน ด้านการบูรณาการทางด้านสังคมหรื อการทางานร่ วมกัน ด้านประชาธิ ปไตยในองค์การ
ด้านความสมดุ ล ระหว่ างชี วิต งานกับ ชี วิ ต ด้านอื่ น ๆ ด้านลักษณะงานที่ เ ป็ นประโยชน์ ต่ อ สั ง คม ส่ วนปั จ จัย
ส่วนบุคคลเกี่ยวกับเพศ อายุ สถานภาพ และรายได้เฉลี่ย ไม่แตกต่างกัน
คาสาคัญ: บุคลากร คุณภาพชีวิตการทางาน สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น
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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. ความสาคัญและที่มาของปัญหาวิจัย
คุณภาพชี วิตการทางานมี ความสาคัญอย่างยิ่งเพราะคนเป็ นทรั พยากรที่สาคัญ เป็ นต้นทุนทางสังคม
ที่ มี คุ ณค่ า ในปั จ จุบัน คนส่ วนใหญ่ เข้าสู่ ระบบการทางาน ต้อ งท างานเพื่ อ ให้ชีวิตด ารงอยู่ได้และตอบสนอง
ความต้องการพื้นฐานของมนุษย์ เมื่อต้องทางานอยู่ในที่ทางานเป็ นส่ วนใหญ่ จึงควรได้รับสภาวะในการทางาน
ที่เหมาะสมเพื่อทาให้เกิดความสุ ขทั้งร่ างกาย จิตใจและทางสังคม (กองสวัสดิการแรงงาน, 2547:18) และอีกทั้ง
การทางานมีความสาคัญต่อชีวิตของคนทุกคน เนื่องจากการทางานเป็ นส่ วนหนึ่งของชีวิตและต้องปฏิบตั ิมากกว่า
กิ จกรรมอื่นๆ การทางานเป็ นสิ่ งที่ ให้ประสบการณ์ ที่มีคุณค่าของชี วิตคน เพราะเป็ นโอกาสที่ เกิ ดการพบปะ
สั ง สรรค์ ร ะหว่ า งผู ้ใ ช้ แ รงงานกับ บุ ค คลอื่ น ๆ และกับ สถานที่ ท างาน ดัง นั้ น การท างานจึ ง เปิ ดโอกาสใน
การแสดงออกถึงสติปัญญา ความคิดริ เริ่ มอันนามาสู่เกียรติยศและความพึงพอใจในชีวิต เมื่อแต่ละบุคคลได้ใช้ชีวิต
การทางานกับสิ่ งที่ตนพอใจก็จะทาให้มีสภาพจิตและอารมณ์ที่ดี ซึ่งส่งผลให้ทางานดีไปด้วย
จึงจาเป็ นอย่างยิ่งที่แต่ละองค์การจะต้องศึกษาและแสวงหา แนวทางให้เกิดความสอดคล้องต้องกันของ
ความพึงพอใจระหว่างพนักงานและองค์การ เพื่อให้องค์การบรรลุเป้าหมายสู งสุ ด (สุ เนตร นามโคตรศรี , 2553 : 1)
นอกจากนี้ คุณภาพชี วิตการทางานมีผลต่อการทางานมาก กล่าวคือ ทาให้เกิดความรู ้สึกที่ดีต่อตนเอง ทาให้เกิด
ความรู ้สึกที่ดีต่องาน และทาให้เกิดความรู ้สึกที่ดีต่อองค์การ นอกจากนี้ยงั ช่วยส่ งเสริ มในเรื่ องสุ ขภาพจิต ช่วยให้
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เจริ ญก้าวหน้า มีการพัฒนาตนเองให้มีคุณภาพต่อองค์การ นอกจากนี้ ยงั ช่วยส่ งเสริ มในเรื่ องสุ ขภาพจิต ช่วยให้
เจริ ญก้าวหน้า มีการพัฒนาตนเองให้มีคุณภาพต่อองค์การ
จากปั ญหาดังกล่าว ซึ่ งสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่ นนี้ มีหน่ วยงาน 5 หน่ วยงาน บุคลากรที่ปฏิบัติงาน
ในสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่นมีจานวน 150 คน ดังนั้นถ้าบุคลากรมีคุณภาพในการทางานย่อมเอื้อให้สามารถ
ปฏิ บัติ งานได้อย่างมี ประสิ ทธิ ภาพเกื้ อหนุ นให้ สถาบันพัฒนาบุ คลากรท้องถิ่ นพัฒนาไปอย่างไม่ หยุดยั้งบรรลุ
เป้าหมายและมีประสิ ทธิ ภาพ ผูว้ ิจยั จึงมีความสนใจที่จะศึกษาคุณภาพชี วิตการทางานของบุคลากรในสถาบันพัฒนา
บุคลากรท้องถิ่น เพื่อนาผลการศึกษาไปเป็ นแนวทางในการพัฒนาปรับปรุ งการดาเนินงานให้สอดคล้องกับการพัฒนา
หลักสู ตรให้มีประสิ ทธิภาพ

2. วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาระดับคุณภาพชีวิตการทางานของบุคลากรในสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น
2. เพื่อเปรี ยบเทียบปั จจัยส่ วนบุคคลกับระดับคุณภาพชี วิตการทางานของบุคลากรในสถาบันพัฒนา
บุคลากรท้องถิ่น

3. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
3.1 แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง
การศึ กษาคุ ณภาพชี วิต การท างาน (Quality of Working Life) ปรากฏเป็ นครั้ งแรกในสหรั ฐ อเมริ กา
ในช่ วงปลาทศวรรษที่ 1960 เนื่ อ งจากมี การตื่ นตัวด้านคุณภาพชี วิตของผูป้ ฏิ บัติงาน และคุ ณภาพของสถาน
ประกอบการ หลัง จากนั้น ได้มี ก ารศึ ก ษาค้น คว้า เรื่ อ งดัง กล่ า วทั่ว วงการอุ ต สาหกรรมในยุ โ รป (สานักงาน
ปลัด กระทรวงศึ กษาธิ การ,2557:17) ด้วยคุ ณภาพชี วิต การทางานเป็ นองค์ประกอบที่ สาคัญ ของคุณภาพชี วิต
(Quality of Life) แนวความคิดเกี่ยวกับคุณภาพชี วิตการทางานได้กาเนิดและแพร่ หลายอย่างรวดเร็ วในประเทศ
อุตสาหกรรมและมีความสาคัญอย่างยิ่งต่อความเป็ นอยูข่ องผูป้ ฏิบตั ิงาน
Walton (1974, อ้างถึ ง ใน มัล ลิ กา เมฆรา, 2544: 8-9) ให้ ค วามหมาย คุ ณภาพชี วิต การท างานว่ าเป็ น
คุ ณลักษณะงานที่ จ ะส่ ง ผลให้ เ กิ ด การด าเนิ น ชี วิต ที่ ดี ข องบุ ค คลตามการยอมรั บ ของสั ง คมซึ่ ง ประกอบด้ว ย
ค่าตอบแทนที่เพียงพอและยุติธรรม สภาพการทางานที่มีความปลอดภัยและส่ งเสริ มาสุ ขภาพ โอกาสที่ได้รับ
การพัฒนาและใช้ความสามารถของบุคคล โอกาสความก้าวหน้ าและความัน่ คงในการทางานการมีส่วนร่ วมใน
การทางานและความสัมพันธ์กบั บุคคลอื่น สิ ทธิ ส่วนบุคคลในการทางาน การดาเนินชีวิตโดยรวมและการทางาน
ที่เป็ นประโยชน์ต่อสังคม
Guest (1992 : 76 อ้างถึงใน มหาวิทยาลัยรามคาแหง,2552 : 12) เกส ได้ให้ความหมายไว้ว่า คุณภาพชีวิต
การทางาน หมายถึง ปฏิกิริยาของปั จเจกบุคคลต่อการทางาน หรื อผลที่เกิดขึ้นกับปั จเจกบุคคล อันเนื่ องมาจาก
ประสบการณ์ในการทางาน นัน่ คือคุณภาพชีวิตการทางานอาจหมายถึง ความรู ้สึกทั้งหลายของบุคคลเกี่ยวกับทุก
มิ ติ ข องการท างาน เช่ น ความรู ้ สึ ก เกี่ ย วกับ ผลตอบแทนหรื อผ ลประโยชน์ ใ นทางเศรษฐกิ จ ความมั่น คง
สภาพแวดล้อมในการทางาน และความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และคุณค่าที่แฝงอยู่ภายในการทางานในชีวิตของ
บุคคล
วารุ ณี แดบสู งเนิน (2554 : 15) ให้ความหมายของคุณภาพชีวิตการทางานว่าเป็ นกระบวนการที่องค์การ
กาหนดขึ้น โดยมี จุดประสงค์ให้บุคลากรในหน่ วยงานได้อย่างมี ความสุ ขและมี ความพึง พอใจในงาน ซึ่ งถ้า
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พนักงานมีความพึงพอใจในงานที่ทาก็จะส่ งผลให้พนักงานต้องการปรัปรุ งศักยภาพของตน เพื่อทางานให้ดีข้ ึน
และเป็ นกลไกให้องค์การบรรลุเป้าหมายตามไปด้วย
วอลตัน (Walton, 1973 : 12 - 16 อ้างถึ งใน ปวันรั ตน์ ตนานนท์ , 2550 : 9-12) ได้กาหนดว่าบุคคลที่มี
คุณภาพชีวิตการทางาน ต้องมีขอ้ บ่งชี้ 8 ด้านในเกณฑ์ ดังนี้
1. ด้านค่าตอบแทนที่เพียงพอและยุติธรรม (Adequate and Fair Compensation) ค่าตอบแทนเป็ น
สิ่ งหนึ่ งที่ บ่งบอกถึ งคุณภาพชี วิตการทางานได้เนื่ องจากทุกคนมี ความต้องการทางเศรษฐกิ จและจะมุ่งทางาน
เพื่อให้ได้รับผลตอบสนองทางเศรษฐกิจ ซึ่งความต้องการนี้เป็ นสิ่ งจาเป็ นสาหรับการมีชีวิตรอด
2. ด้า นสภาพการท างานที่ มี ค วามปลอดภัย และส่ ง เสริ มสุ ข ภาพ ( Safe and Healthy Working
Conditions) คือ ผูป้ ฏิบตั ิงานควรจะอยูใ่ นสภาพแวดล้อมทางด้านร่ างกายและสิ่ งแวดล้อมของการทางานที่ป้องกัน
อุบตั ิเหตุและไม่เกิดผลเสี ยต่อสุ ขภาพและปลอดภัย ซึ่งเป็ นการควบคุมสภาพทางกายภาพ
3. ด้า นความก้า วหน้ า และความมั่น คงในงาน (Future Opportunity for Continued Growth and
Security) คือ งานที่ผปู ้ ฏิบตั ิได้รับมอบหมายจะมีผลต่อการคงไว้ และการขยายความสามารถของตนเองให้ได้รับ
ความรู ้และทักษะใหม่ๆ มีแนวทางหรื อโอกาสในการเลื่อนตาแหน่งหน้าที่ ที่สูงขึ้นในลักษณะของคุณภาพชี วิต
การทางาน
4. ด้า นโอกาสในการพัฒ นาขี ด ความสามารถของตนเอง (Immediate Opportunity to Use and
Develop Human Capacities) คือ การพัฒนาขีดความสามารถของบุคคลในการทางานนี้เป็ นการให้
5. ด้ า นการท างานร่ วมกั น และความสั ม พัน ธ์ กั บ บุ ค คลอื่ น ( Social Integration in the Work
Organization) การทางานร่ วมกันเป็ นการที่ผูป้ ฏิบตั ิงานเห็นว่าตนเองมีคุณค่ า สามารถปฏิบตั ิงานให้สาเร็ จ ได้มี
การยอมรับและร่ วมมือกันทางานด้วยดี ซึ่งเป็ นการเกี่ยวข้องกับสังคมขององค์การธรรมชาติความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลในองค์การมีผลต่อบรรยากาศในการทางาน
6. ด้านสิ ทธิ ส่วนบุคคล (Constitutional in the Work Organization) หมายถึง การบริ หารการจัดการ
ที่ให้เจ้าหน้าที่ พนักงาน มีสิทธิ์ ในการปฏิบตั ิตามของขอบเขตที่ได้รับมอบหมาย และแสดงออกในสิ ทธิ ซ่ ึ งกัน
และกัน มีการกาหนดแนวทางในการทางานร่ วมกัน บุคคลต้องได้รับการเคารพในสิ ทธิ์ส่วนตัว
7. จังหวะชีวิต (Work and the Total Life Space) คือ การที่บุคคลสามารถจัดเวลาในการทางานของ
ตนเองได้อย่างเหมาะสม และมีความสมดุลกับบทบาทชีวิตของตนเอง ครอบครัว และกิจกรรมอื่นๆ
8. ความเป็ นประโยชน์ต่อสังคม (The Social Relevance of the Work Life) คือ กิจกรรมการทางาน
ที่ดาเนินไปในลักษณะที่ได้รับ ผิดชอบต่อสังคม ซึ่งจะก่อให้เกิดการเพิ่มคุณค่า
จากการศึกษาแนวคิดและทฤษฎีคุณภาพชีวิตการทางาน สรุ ปได้ว่าคุณภาพชีวิตการทางานจะมีผลต่อ
ความพึงพอใจในการทางาน ทาให้เกิดความรู ้สึกที่ดีต่อตนเอง ต่องาน และต่อองค์การ นอกจากนี้ยงั ช่วยพัฒนา
องค์การ พนักงานย่อมปฏิบตั ิงานด้วยความมุ่งมัน่ เพื่อให้ประสบความสาเร็ จ โดยการพัฒนาตนเองให้เป็ นบุคลากร
ที่ มี คุ ณภาพ ลดปั ญ หาการขาดงาน การลาออก ลดอุ บัติ เหตุ และเป็ นการเพิ่ มประสิ ทธิ ภ าพและประสิ ทธิ ผล
แก่องค์การ
อุสุมา ศักดิ์ไพศาล (2562) คุณภาพชี วิตในการทางานที่มีผลต่อประสิ ทธิ ภาพในการปฏิบตั ิงานของ
พนักงาน บริ ษทั อินเตอร์ เรี ยลตี้ แมเนจเม้นท์ จากัด พบว่าพนักงานมีคุณภาพชัวิตในการทางานอยู่ในระดับที่สูง
และมีประสิ ทธิ ภาพในการปฏิบตั ิงานอยู่ในระดับสู งเช่นกัน ผลทดสอบสมมติฐานลักษณะส่ วนบุคคลที่มีผลต่อ
ประสทิภาพในการปฏิบตั ิงาน พบว่า อายุ การศึกษา รายได้ ตาแหน่ ง อายุงานต่างกันมีผลต่อประสิ ทธิ ภาพใน
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การปฏิ บัติ ง านต่า งกัน และปั จ จัย ด้านคุณภาพชี วิต ในการทางานด้านสภาพการทางานที่ ปลอดภัย และด้าน
การได้รับประชาธิ ปไตยในการทางานมีผลต่อประสิ ทธิ ภาพในการปฏิบตั ิงานด้านคุณภาพงาน และคุณภาพชีวิต
ในการทางานด้านสภาพการทางานที่ปลอดภัยมีผลต่อประสิ ทธิ ภาพในการปฏิบตั ิงานด้านปริ มาณงานและด้าน
การทันเวลาในการทางาน
อัค รเดช ไม้จัน ทร์ (2560) ปั จ จัย ที่ มี ผ ลต่ อ ประสิ ทธิ ภ าพในการปฏิ บัติ ง านของพนั ก งานกลุ่ ม
อุตสาหกรรมติดตั้งเครื่ องจักรสายการผลิตในจังหวัดสงขลา พบว่าปั จจัยด้านสภาพแวล้อมในการทางานมีผลต่อ
ประสิ ทธิ ภาพการปฏิบตั ิงานระดับความคิดเห็นมาก และมีประสิ ทธิ ภาพในการปฏิบตั ิงานของพนักงานอยู่ใน
ระดับมากทุกด้านเช่นกัน ผลทดสอบสมมติฐานปั จจัยในการทางานจาแนกตามปั จจัยส่ วนบุคคลพบว่า เพศ อายุ
สถานภาพ และรายได้เ ฉลี่ ย ต่ อ เดื อ น ไม่ มี ผ ลต่ อ ประสิ ท ธิ ภาพการท างานด้านปริ ม าณการผลิ ต ด้า นคุณภาพ
และด้านการทันเวลาในการทางาน สาหรับระดับการศึกษา และตาแหน่ งงาน มีผลต่อประสิ ทธิ ภาพการทางาน
ด้านการปริ มาณงาน และอายุงานมีผลต่อคุณภาพชีวิตการทางานด้านการทนเวลาในการทางาน
3.2 กรอบแนวคิดในการวิจัย
การวิจยั เรื่ อง คุณภาพชีวิตการทางานของบุคลากรในสถาบันพัฒนาบุคคลากรท้องถิ่น ใช้แนวคิดคุณภาพ
ชีวิตการทางานของวอลตัน (Walton 1973) เป็ นตัวชี้วดั คุณภาพชีวิตการทางาน 8 ด้าน ดังภาพประกอบ
ตัวแปรตาม

ตัวแปรต้น
ปัจจัยส่ วนบุคคล

คุณภาพชีวิตการทางาน
1. ด้านค่าตอบแทนที่เพียงพอ
2. ด้านสภาพแวดล้อมในการทางาน
3. ด้านโอกาสในการพัฒนาความสามารถของบุคคล
4. ด้านความมัน่ คงและก้าวหน้าในหน้าที่การงาน
5. ด้านการบูรณาการทางสังคม
6. ด้านประชาธิปไตยในองค์การ
7. ด้านสมดุลระหว่างชีวิตกับการทางาน
8. ด้านลักษณะงานที่เป็ นประโยชน์ต่อสังคม

1. เพศ
2. อายุ
3. สถานภาพ
4. การศึกษา
5. รายได้
6. ระยะเวลาปฏิบตั ิงาน

แผนภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั
3.3 สมมติฐานการวิจัย
ปั จจัยส่ วนบุคคลของบุคลากรในสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่นที่แตกต่างกันจะมี ระดับคุณภาพชี วิต
การทางานแตกต่างกัน
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4. วิธีดาเนินการวิจัย
4.1 แบบแผนการวิจัย การวิจยั ครั้งนี้เป็ นการวิจยั เชิงปริ มาณ
4.2 ประชากรและตัวอย่าง
ประชากร ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้คือ บุคลากรในสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น จานวน
110 คน
กลุ่มตัวอย่าง กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ใช้การสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน (Multi
Stage Sampling) โดยใช้ก ารสุ่ ม แบบสั ด ส่ ว น (Proportion) และการสุ่ ม แบบง่ า ย (Simple Random Sampling)
สุ่ มบุคลากรในสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่นตามสัดส่ วนตามที่ กาหนดไว้ในตารางขนาดของกลุ่มตัวอย่างที่
นาเสนอโดย ทาโร ยามาเน่ (Taro Yamane. 1970) โดยมี ความผิดพลาดไม่เกิ น 0.05 (หรื อ 5.0%) ที่ ระดับความ
เชื่ อมัน่ 95% พิจารณาจากการสุ่ มตัวอย่างทั้งสิ้ น 110 ตัวอย่าง ถือได้ว่าผ่านเกณฑ์และเป็ นการเพิ่มความเชื่ อมัน่
ให้กบั ข้อมูล
4.3 เครื่ องมือวิจัย
การสร้างและการหาคุณภาพของเครื่ องมือ ผูว้ ิจยั ได้ดาเนินการดังนี้
1. ศึกษารู ปแบบและวิธีการสร้างเครื่ องมือ และกาหนดวัตถุประสงค์ของแบบสอบถาม
2. สร้างเครื่ องมือในการรวบรวมข้อมูล เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้เป็ นแบบสอบถามคุณภาพ
ชีวิตการทางานของบุคลากรในสถาบันพัฒนาบุคคลากรท้องถิ่นโดยแบบสอบถามมี 3 ตอนดังนี้
ตอนที่ 1 แบบสอบถามข้อมูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม ประกอบด้วยคาถามเกี่ยวกับ เพศ
อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา ระดับรายได้ และระยะเวลาปฏิบตั ิงาน แบบสอบถามเป็ นแบบสอบถามเลือกตอบ
จานวน 6 ข้อ
ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับระดับคุณภาพชี วิตการทางานของบุคลากรเป็ นคาถามแบบ
ปลายเปิ ด แบบมาตรประเมินค่า (Rating Scale) 5 ระดับ โดยเรี ยงลาดับจากระดับเห็นด้วยมากที่สุด มาก ปานกลาง
น้อยถึงน้อยที่สุด
ตอนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของบุคลากรในสถาบันพัฒ นา
บุคลากรท้องถิ่น เป็ นคาถามปลายเปิ ด
3. หาคุณภาพของเครื่ องมื อเพื่ อตรวจสอบความเที่ ยงตรงเชิ งเนื้ อหา (Content Validity) โดยใช้
ค่ า ดัช นี ค วามสอดคล้อ ง (Index of Item Objective Congruence: IOC) จากผู ้เ ชี่ ย วชาญ จ านวน 3 คน ได้แ ก่
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.พงษ์ศกั ดิ์ เพชรสถิต ดร.วิยะดา วรานนท์วณิ ช และ นาวาอากาศเอก ณัฐพงศ์ วังเมือง
น าเครื่ อ งมื อ ที่ ส ร้ า งขึ้ น ไปให้ ผู ้เ ชี่ ย วชาญตรวจสอบ โดยใช้ดัช นี ค วามสอดคล้อ ง (Index of Item Objective
Congruence: IOC) ได้ค่าดัชนีความสอดคล้องเท่ากับ 1
4. ทดลองใช้เครื่ องมือ (Try out) กับกลุ่มที่ไม่ได้ถูกสุ่ มเป็ นกลุ่มตัวอย่าง แล้ววิเคราะห์หาค่าความ
เชื่ อ มั่น ของแบบสอบถามที่ เ ป็ นมาตรประเมิ น ค่ า (Rating Scale) โดยวิ ธี ห าค่ า สั ม ประสิ ท ธิ์ แอลฟา (α Coefficient) ของ Cronbach ได้ค่าความเชื่อมัน่ เท่ากับ 0.92
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4.4 การเก็บรวบรวมข้ อมูล
ผูว้ ิจยั ได้ดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลสาหรับงานวิจยั ในครั้งนี้ โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. แหล่ ง ข้อ มู ล ทุ ติ ย ภู มิ (Secondary Data) ได้จ ากการศึ ก ษาค้น คว้า จากข้อ มู ล ที่ มี ผู ้วิ จัย ได้ท า
การรวบรวมจากต ารา บทความ สารนิ พ นธ์ วิ ท ยานิ พ นธ์ และรายงานวิ จัย ที่ เ กี่ ย วข้อ งกับ เรื่ อ ง คุ ณภาพชี วิ ต
การทางาน
2. แหล่งข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) โดยใช้แบบสอบถามเพื่อเก็บข้อมูลกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด
จานวน 110 คน โดยมีข้นั ตอนในการดาเนินการดังนี้
2.1 ผูว้ ิจยั เตรี ยมแบบสอบถามจานวน 110 ชุด
2.2 ผูว้ ิจยั นาแบบสอบถามไปเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างด้วยตนเอง
2.3 น าแบบสอบถามฉบับ ที่ ไ ด้ค าตอบอัน ครบถ้ว นสมบู ร ณ์ ม าท าการลงรหัส เพื่ อ น าไป
ประมวลผลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์สาเร็ จรู ปเพื่อวิเคราะห์และแปรผลข้อมูลทางสถิติ
4.5 การวิเคราะห์ ข้อมูล
นาข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามและบันทึกเป็ นรหัสเรี ยบร้อยแล้วมากประมวลผลข้อมูลด้วยโปรแกรม
SPSS for Windows และท าการวิ เ คราะห์ ต ามหลัก ตรรกศาสตร์ เ ที ย บเคี ย งตามแนวคิ ด ทฤษฎี ที่ เ กี่ ย วข้อ ง
โดยใช้สถิติในการวิเคราะห์ขอ้ มูล การวิเคราะห์ขอ้ มูลที่เป็ นแบบตรวจสอบรายการ (Checklist) และเป็ นแบบมาตร
ประเมิ นค่า (Rating Scale) ได้ใช้การวิเคราะห์ด้วยค่าสถิ ติเชิ งพรรณนา ซึ่ งได้แก่ การหาค่าความถี่ ค่าร้ อยละ
ค่ามัชฌิมเลขคณิ ต (x̅) และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ส่ วนการทดสอบสมมติฐานได้ใช้สถิติ Independent
Sample t-test และ One-Way ANOVA ทดสอบรายคู่ดว้ ย Scheffe’ method

5. ผลการวิจัย
ผลการศึ กษาพบว่ า ประชากรกลุ่มตัวอย่างเป็ นเพศหญิง จานวน 63 คน คิดเป็ นร้ อยละ 57.3 เพศชาย
จานวน 47 คิดเป็ นร้อยละ 42.7 มีอายุสูงสุ ดที่ 31-40 ปี และ 41-50 ปี คิดเป็ นร้อยละ 28.2 รองลงมา 20-30 ปี คิดเป็ น
ร้อยละ 25.5 อายุ 51-60 ปี จานวน 20 คน คิดเป็ นร้อยละ 18.2 สถานภาพสมรสสู งสุ ด จานวน 65 คน คิดเป็ นร้อยละ
59.1 รองลงมาสถานภาพโสด จานวน 35 คิดเป็ นร้อยละ 31.8 สถานภาพหม้าย จานวน 2 คน คิดเป็ นร้อยละ 1.8
สถานภาพหย่าร้าง จานวน 8 คน คิดเป็ นร้อยละ 7.3 มีการศึกษาระดับปริ ญญาตรี สูงสุ ด จานวน 67 คน คิดเป็ น
ร้อยละ 60.9 รองลงมาระดับปริ ญญาโท จานวน 34 คน คิดเป็ นร้อยละ 30.9 ต่ากว่าปริ ญญาตรี จานวน 8 คนคิดเป็ น
ร้ อ ยละ 7.3 และระดับปริ ญ ญาเอก จ านวน 1 คน คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 0.9 มี ร ายได้เ ฉลี่ ย สู งสุ ด 15,001-20,000 บาท
จานวน 40 คน คิดเป็ นร้อยละ 36.3 รองลงมารายได้ 9,000-15,000 บาท และมากกว่า 20,000 บาท จานวนอย่างละ
35 คน คิดเป็ นร้ อยละ 31.8 มี ระยะเวลาปฏิ บตั ิงานสู งสุ ด 5-10 ปี จานวน 43 คน คิดเป็ นร้ อยละ 39.1 รองลงมา
10-15 ปี จานวน 38 คน คิดเป็ นร้อยละ 34.5 มากกว่า 15 ปี จานวน 19 คน คิดเป็ นร้อยละ 17.3 และต่ากว่า 5 ปี
จานวน 10 คิดเป็ นร้อยละ 9.1
ความคิดเห็นต่อปั จจัยด้านคุณภาพชี วิตการทางาน ในภาพรวมอยู่ในระดับมากมีค่าเฉลี่ ยเท่ากับ 3.62
เมื่อจาแนกรายด้าน พบว่า ด้านค่าตอบแทนที่เพียงพอ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.18 ด้านสภาพแวดล้อมในการทางาน
มี ค่ าเฉลี่ ย เท่ ากับ 3.70 ด้านความสาเร็ จ และความก้า วหน้าในอาชี พ มี ค่ าเฉลี่ ย เท่ ากับ 3.85 ด้านความมั่น คง
และความก้าวหน้าในงาน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.40 ด้านการบูรณาการทางด้านสังคมหรื อการทางานร่ วมกัน มีค่าเฉลี่ย
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เท่ ากับ 3.46 ด้านประชาธิ ป ไตยในองค์การ มี ค่ าเฉลี่ ย เท่ ากับ 3.80 ด้านความสมดุ ล ระหว่ างชี วิต งานกับชี วิต
ด้านอื่นๆ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.38 และด้านลักษณะงานที่เป็ นประโยชน์ต่อสังคม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.20
ผลการทดสอบสมมติ ฐานเปรี ยบเที ยบปั จจัย คุณภาพชี วิตการทางานของบุคลากรในสถาบันพัฒนา
บุคคลากรท้องถิ่ น จาแนกตามปั จจัยส่ วนบุคคล ได้แก่ อายุ แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ ที่ระดับ 0.01
ในด้านการบูรณาการทางด้านสังคมหรื อการทางานร่ วมกัน ระดับรายได้ มีความแตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.01 ในด้านความสมดุลระหว่างชีวิตงานกับด้านอื่นๆ ระยะเวลาการปฏิบตั ิงาน มีความแตกต่างกัน
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ในด้านลักษณะงานที่เป็ นประโยชน์ต่อสังคม ส่วนปัจจัยส่วนบุคคลเกี่ยวกับ
เพศ สถานภาพ ไม่แตกต่างกัน

6. อภิปรายผล
1. พบว่าคุณภาพชีวิตการทางานของบุคลากรในสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น โดยรวมอยู่ในระดับสู ง
ซึ่ งสอดคล้องกับผลการศึกษาของ อุสุมา ศักดิ์ไพศาล (2562) ได้ทาการศึกษาคุณภาพชีวิตในการทางานที่มีผลต่อ
ประสิ ท ธิ ภ าพในการปฏิ บัติ ง านของพนัก งาน บริ ษ ัท อิ น เตอร์ เรี ย ลตี้ แมเนจเม้น ท์ จ ากัด พบว่ า พนัก งาน
มี คุ ณภาพชี วิต ในการท างานอยู่ใ นระดับ ที่ สู ง และมี ป ระสิ ท ธิ ภาพในการปฏิ บัติ ง านอยู่ใ นระดับ สู ง เช่ น กัน
ผลทดสอบสมมติฐานลักษณะส่ วนบุคคลที่มีผลต่อประสิ ทธิ ภาพในการปฏิบตั ิงาน พบว่า อายุ การศึกษา รายได้
ตาแหน่ง อายุงานต่างกันมีผลต่อประสิ ทธิ ภาพในการปฏิบตั ิงานต่างกัน และปั จจัยด้านคุณภาพชีวิตในการทางาน
ด้านสภาพการท างานที่ ป ลอดภัย และด้านการได้รั บ ประชาธิ ป ไตยในการท างานมี ผ ลต่ อ ประสิ ท ธิ ภ าพใน
การปฏิ บัติ ง านด้า นคุ ณ ภาพงาน และคุ ณ ภาพชี วิ ต ในการท างานด้า นสภาพการท างานที่ ป ลอดภัย มี ผ ลต่ อ
ประสิ ทธิภาพในการปฏิบตั ิงานด้านปริ มาณงานและด้านการทันเวลาในการทางาน
2. ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า คุณภาพชีวิตการทางานของบุคลากรในสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น
จาแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล
ผลการเปรี ยบเทียบจาแนกตามเพศ พบว่า มีคุณภาพชีวิตการทางานของบุคลากรไม่แตกต่างกัน เนื่องจาก
ในการปฏิบตั ิงานแต่ละตาแหน่งประกอบด้วยบุคลากรทั้งเพศชายและหญิงซึ่ งการปฏิบตั ิงานเป็ นไปในรู ปแบบ
เดียวกัน ไม่มีผลต่อการที่จะทาให้คุณภาพชีวิตการทางานของบุคลากรที่แตกต่างกัน
ผลการเปรี ยบเทียบจาแนกตามอายุ พบว่า มี คุณภาพชีวิตการทางานของบุคลากรแตกต่างกัน เนื่องจาก
การปฏิบตั ิงานเป็ นไปตามตาแหน่ง มีรายละเอียดการปฏิบตั ิงานที่ชดั เจน บุคลากรที่ปฏิบตั ิงานมีอายุแตกต่างกัน
ซึ่งจะเห็นว่าอายุต่างกันก็มีคุณภาพชีวิตการทางานของบุคลากรเกิดขึ้นได้แตกต่างกัน
ผลการเปรี ย บเที ย บจ าแนกตามสถานภาพ พบว่ า โดยรวมมี คุ ณภาพชี วิต การท างานของบุ ค ลากร
ไม่ แ ตกต่ างกัน แต่ เ มื่ อ พิ จ ารณารายด้านจะเห็ นว่ าบุ คลากรที่ มี สถานภาพสมรสจะมี คุ ณภาพชี วิต การทางาน
ของบุคลากรในการทางานสู งกว่าสถานภาพโสด
ผลการเปรี ยบเทียบจาแนกตามระดับการศึกษา พบว่า มี คุณภาพชีวิตการทางานของบุคลากรไม่แตกต่าง
กัน ทั้งนี้ เนื่ องจากบุคลากรในสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่ นส่ วนใหญ่มีการศึ กษาระดับปริ ญญาตรี ซึ่ งได้มี
การจัดแบ่งงานตามความเหมาะสมของแต่ละคน ปริ มาณงานก็จะได้รับตามความเหมาะสม
ผลการเปรี ยบเทียบจาแนกตามรายได้เฉลี่ย พบว่า มีคุณภาพชีวิตการทางานของบุคลากรไม่แตกต่างกัน
ทั้งนี้เนื่องจากบุคลากรของภาครัฐได้รับเงินเดือนที่แน่นอนตามตาแหน่งงาน จึงทาให้เกิดคุณภาพชีวิตไม่ต่างกัน
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ผลการเปรี ยบเทียบจาแนกตามระยะเวลาการปฏิบตั ิงาน พบว่า มี คุณภาพชี วิตการทางานของบุคลากร
แตกต่างกัน ทั้งนี้เนื่องจากงานที่ตอ้ งปฏิบตั ิในแต่ละตาแหน่ง มีลกั ษณะงาน บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบใน
งานที่แตกต่างกัน

7. ข้อเสนอแนะ
7.1 ข้ อเสนอแนะในการนาผลวิจัยไปใช้
1. ด้านการบูรณาการทางด้านสังคม หน่ วยงานควรรับฟั งความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของพนักงาน
และสนับสนุ นความคิดใหม่ๆ ส่ งเสริ มการมีส่วนร่ วมในการแก้ปัญหาของหน่ วยงานร่ วมกัน เคารพสิ ทธิ ส่วนบุคคล
พนักงานสามารถขอคาปรึ กษาได้ และควรจัดกิจกรรมเพื่อเพื่อเสริ มสร้างความสัมพันธ์ที่ดีของพนักงานทั้งในระดับ
ผูบ้ ริ การและระดับปฏิบตั ิการให้มีการทากิจกรรมร่ วมกันเพื่อรู ้สึกถึงการทางานเป็ นทีมหรื อเป็ นครอบครัวเดียวกัน
2. ควรจัดให้ มีการตรวจสุ ขภาพประจาปี ควรจัดให้มีกิจกรรมส่ งเสริ มสุ ขภาพให้มากขึ้น ควรส่ งเสริ ม
ให้ออกกาลังกายอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง และควรจัดให้มีสถานที่ออกกาลังกายมากขึ้น
3. ด้านการได้รับค่าตอบแทนในการทางานที่ เพียงพอและยุติธรรม บุคลากรควรได้รับค่าตอบแทน
ตามที่รัฐบาลกาหนด และต้องเป็ นไปตามวุฒิการศึกษา เป็ นไปตามสภาพ เศรษฐกิจความเป็ นอยูใ่ นปัจจุบนั
7.2 ข้ อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่ อไป
1. ควรศึกษาคุณภาพชี วิต การทางานและความผูกพันในองค์กรของบุคลากรในเชิ งลึก โดยการ
สัมภาษณ์และสังเกตการณ์วิธีการดาเนินชีวิตในสถานที่ทางาน เพื่อค้นหา แนวทางการปฏิบตั ิตนของบุคลากร
2. ควรทาการศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตในการทางานที่มีผลต่อการปฏิบตั ิงาน ตามการแบ่ง
สายการบังคับบัญชาพนักงาน เพื่อวิเคราะห์เปรี ยบเที ยบความแตกต่างใช้เป็ นแนวทางในการนามาปรั บปรุ ง
หน่วยงานให้ดียิ่งขึ้น

8. กิตติกรรมประกาศ
สารนิ พนธ์ฉบับนี้ สาเร็ จลุล่วงลงได้ ด้วยความกรุ ณาจาก ผูช้ ่ วยศาสตราจารย์ ดร.สานิ ต ศิ ริวิศิษฐ์กุล
อาจารย์ที่ปรึ กษาสารนิ พนธ์ที่กรุ ณาให้คาแนะนา ให้ข้อคิ ดในการดาเนิ นการวิจยั ตลอดจนแก้ไขปรับปรุ งจน
สารนิพนธ์ฉบับนี้มีความสมบูรณ์ ผูว้ ิจยั รู ้สึกซาบซึ้งและขอขอบพระคุณอย่างสู ง มา ณ โอกาสนี้
ขอขอบพระคุณ ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.อนันต์ ธรรมชาลัย ที่ได้กรุ ณาให้คาปรึ กษา ช่วยเหลือ แนะนา
และปรับปรุ งข้อบกพร่ องต่าง ๆ จนสารนิพนธ์ฉบับนี้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น
ขอขอบขอบพระคุณ ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.พงษ์ศกั ดิ์ เพชรสถิต และดร.วิยะดา วรานนท์วนิช ที่กรุ ณา
เสี ยสละเวลาเป็ นผูเ้ ชี่ยวชาญในการตรวจสอบแบบสอบถามเพื่อใช้ในการวิจยั โดยให้ขอ้ เสนอแนะในการปรับปรุ ง
ให้สารนิพนธ์มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น
ขอขอบพระคุณ ผูอ้ านวยการสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่นที่ให้ความกรุ ณาให้ขอ้ มูลจานวนบุคลากร
ในสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น เพื่อใช้ในการวิจยั โดยให้ขอ้ เสนอแนะในการวิจยั เป็ นอย่างดี
ขอขอบพระคุณ บุคลากรทุกท่านที่กรุ ณาตอบแบบสอบถาม รวมทั้งท่านที่ไม่ได้กล่าวรายนามในที่น้ ี ที่มี
ส่วนช่วยเหลือและเป็ นกาลังใจ ซึ่งมีส่วนทาให้สารนิพนธ์ฉบับนี้ สาเร็ จลุล่วงด้วยดี
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ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนันต์ ธรรมชาลัย
ที่ปรึกษาร่ วม
บทคัดย่อ
การวิจยั นี้มีวตั ถุประสงค์ คือ 1) เพื่อศึกษาระดับสมรรถนะด้านการบริ หารจัดการของนายทหารนักเรี ยน
หลักสู ตรนายทหารชั้นผูบ้ งั คับฝูง 2) เพื่อศึกษาเปรี ยบเทียบปั จจัยส่ วนบุคคลกับระดับสมรรถนะด้านการบริ หาร
จัดการของนายทหารนักเรี ยนหลักสู ตรนายทหารชั้นผูบ้ งั คับฝูง ใช้ประชากรการศึ กษาถึ งนายทหารนักเรี ยน
หลักสู ตรนายทหารชั้นผูบ้ งั คับฝูง รุ่ นที่ 137 จานวน 180 คน ใช้ แบบสอบถาม เป็ นเครื่ องมือในการเก็บข้อมูล และ
วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้สถิติ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน t-test, F-test
ผลการวิจยั พบว่า 1) ระดับสมรรถนะด้านการบริ หารจัดการของนายทหารนักเรี ยนหลักสู ตรนายทหาร
ชั้นผูบ้ งั คับฝูงทุกระดับอยู่ในระดับสู ง แต่มีดา้ นที่มีค่าเฉลี่ยต่ากว่าระดับความต้องการของกองทัพอากาศ ได้แก่
ด้านวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ ด้านทักษะการวิเคราะห์และติดตามงาน ด้านทักษะการติดต่อสื่ อสาร และด้านทักษะ
การใช้ภาษา 2) เปรี ยบเทียบปั จจัยส่ วนบุคคลกับระดับสมรรถนะด้านการบริ หารจัดการ พบว่าตัวแปร เพศ และ
ระดับการศึกษาที่แตกต่างกันมีผลต่อระดับสมรรถนะในการปฏิบตั ิงานของนายทหารนักเรี ยนหลักสู ตรนายทหาร
ชั้นผูบ้ งั คับฝูงที่แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ข้อ เสนอแนะสาหรั บ น าผลการวิ จัย ไปใช้ คื อ 1)โรงเรี ย นนายทหารชั้น ผูบ้ ัง คับ ฝูง ปรั บ ปรุ ง พัฒนา
หลักสู ตรนายทหารชั้นผูบ้ งั คับฝูง เพื่อเพิ่มประสิ ทธิ ภาพการเสริ มสร้างสมรรถนะด้านการบริ หารจัดการให้ได้
ระดับเฉลี่ยเท่ากับหรื อสู งกว่าระดับที่กองทัพอากาศต้องการ 2) กองทัพอากาศสามารถนาแนวทางการวิจยั ไปใช้
พัฒนาการประเมินค่าตนเองของกาลังพลกองทัพอากาศได้
คาสาคัญ: สมรรถนะด้านการบริ หารจัดการ, นายทหารนักเรี ยนหลักสู ตรนายทหารชั้นผูบ้ งั คับฝูง
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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. ความสาคัญและที่มาของปัญหาวิจัย
“นายกตต สพพฺ กิจฺจสาธน” ความเป็ นผูน้ ายังกิจทั้งปวงให้สาเร็ จเป็ นคาขวัญของโรงเรี ยนนายทหารชั้น
ผูบ้ งั คับฝูง หลักสู ตรนายทหารชั้นผูบ้ งั คับฝูง จึงมุ่งผลิตผูบ้ งั คับบัญชาและฝ่ ายอานวยการระดับฝูงบินที่มีความเป็ น
ผูน้ า คิดเป็ น ทาเป็ น แก้ปัญหาเป็ น สามารถปฏิบตั ิงานด้วยตนเอง ร่ วมมือกับผูอ้ ื่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้วย
คุณธรรมและจริ ยธรรมอันดี” (กองปกครองโรงเรี ยนนายทหารชั้นผูบ้ งั คับฝูง, 2564) ดังนั้นผูท้ ี่สาเร็ จหลักสู ตร
นายทหารชั้นผูบ้ งั คับฝูง จาเป็ นต้องมีสมรรถนะพร้อมที่จะเป็ นผูน้ าระดับกลางของกองทัพอากาศ
กองทัพอากาศได้นาแนวคิดสมรรถนะมาใช้ในการบริ หารกาลังพล โดยปั จจุบนั มีระบบการประเมิน
กาลังพล ตามแนวคิดเรื่ อง “สมรรถนะของบุคคล” (Competency) ที่ถูกกล่าวถึงเป็ นครั้งแรกในปี ค.ศ. 1920 โดย
เฟรดเดอริ กเทย์เ ลอร์ (Frederic Taylor) บิ ด าของวิ ท ยาศาสตร์ การจัด การ กองทัพ อากาศได้ด าเนิ น การเรื่ อ ง
สมรรถนะกาลังพลอย่างต่อเนื่ องสอดคล้องกับมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 11 พ.ค. 2542 ส่ งเสริ มให้ดาเนิ นการ
พัฒนาและใช้สมรรถนะของข้าราชการให้เกิดผลสัมฤทธิ์ ปั จจุบนั การขับเคลื่อนการดาเนิ นการเรื่ องสมรรถนะ
ของกองทัพอากาศนี้ปรากฎอยูใ่ นยุทธศาสตร์ กองทัพอากาศ 20 ปี ( พ.ศ. 2558-2577) ฉบับเผยแพร่ ในยุทธศาสตร์
ที่ 2 เรื่ องการเสริ มสร้างสมรรถนะและความพร้อมในการป้องกันประเทศ เพื่อให้กาลังทางอากาศมีความพร้ อม
ป้องกันประเทศได้ทนั ที สามารถเผชิญกับภัยคุกคามอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ และในกลยุทธ์ที่ 2.13 พัฒนาสมรรถนะ
กาลังพล และคุณภาพชีวิตกาลังพล เพื่อพัฒนาสมรรถนะกาลังพลให้สามารถปฏิบตั ิงานได้อย่างมืออาชีพ มีความ
พร้อมในการปฏิบตั ิภารกิจและสนับสนุ นการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ตามเป้ าหมายวิสัยทัศน์ของกองทัพอากาศ
รวมทั้งการพัฒนาคุณภาพชี วิตของกาลังพลและครอบครัวให้มีความมัน่ คง และยัง่ ยืนบนพื้นฐานของเศรษฐกิจ
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พอเพียง และนโยบายผูกบัญชาการ ทหารอากาศ ปี พุทธศักราช 2564 ด้านกาลังพล ข้อ 1.3 ส่ งเสริ มการพัฒนา
สมรรถนะของกาลังพลทุกระดับโดยผ่านการจัดการความรู ้และโครงการศึกษารวมถึงการใช้เทคโนโลยีดิจิทลั เป็ น
เครื่ องมือเพื่อสนับสนุนให้เกิดนวัตกรรม สร้างองค์ความรู ้ใหม่และลดกระบวนการ และขั้นตอนในการปฏิบตั ิงาน
เพื่อรองรับการพัฒนากาลังกองทัพอากาศ ได้แก่ มิติทางอากาศ มิติไซเบอร์และมิติอวกาศ
ผูส้ าเร็ จการศึกษาหลักสู ตรนายทหารชั้นผูบ้ งั คับฝูงจะได้รับการพิจารณาให้ดารงตาแหน่งชั้นยศสู งขึ้น
เป็ นนาวาอากาศตรี ซ่ ึ งจะมีการประเมินสมรรถนะด้านการบริ หารจัดการ 7 ด้าน จึงเป็ นที่น่าพิจารณาว่า นายทหาร
นักเรี ยนที่ผา่ นหลักสู ตรนายทหารชั้นผูบ้ งั คับฝูงมีการรับรู ้สมรรถนะด้านการบริ หารจัดการของตนเองในระดับใด
โดยนาไปพิจารณาเปรี ยบเทียบกับปัจจัยส่วนบุคคล
การวิจยั นี้เป็ นการศึกษาสมรรถนะด้านการบริ หารจัดการนายทหารนักเรี ยนหลักสู ตรนายทหารชั้นผูบ้ งั คับฝูง
สามารถนาผลการวิจยั เป็ นข้อพิจารณาต่อการพัฒนาหลักสู ตรนายทหารชั้นผูบ้ งั คับฝูงเพื่อพัฒนาสมรรถนะด้าน
การบริ หารจัดการของนายทหารนักเรี ยน ให้มีประสิ ทธิ ภาพสู งขึ้น เพื่อสร้างผูบ้ งั คับบัญชาหน่ วยระดับปฏิบตั ิการ
ที่มีสมรรถนะบริ หารจัดการ ตามที่กองทัพอากาศพึงประสงค์ และเป็ นไปตามยุทธศาสตร์กองทัพอากาศ 20 ปี

2. วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
(1) เพื่อศึ กษาระดับสมรรถนะด้านการบริ หารจัดการของนายทหารนักเรี ยนหลักสู ตรนายทหารชั้น
ผูบ้ งั คับฝูง
(2) เพื่อศึกษาเปรี ยบเทียบปั จจัยส่ วนบุคคลกับสมรรถนะด้านการบริ หารจัดการของนายทหารนักเรี ยน
หลักสู ตรนายทหารชั้นผูบ้ งั คับฝูง

3. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
3.1 แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง
ธารงศักดิ์ คงคาสวัสดิ์ (2558) เสนอความหมายของสมรรถนะ คือ คุณลักษณะ เช่น ความรู ้ ความสามารถ
ทักษะ ทัศนคติ ความเชื่อ ตลอดจนพฤติกรรมของบุคคลที่จะสามารถปฏิบตั ิงานให้สาเร็ จ
อาภรณ์ ภู่วิทยาพันธุ์ (2548) ได้อธิบายถึงสมรรถนะใน 3 ด้าน เป็ น KSA โดยใ K = (Knowledge) ความรู ้
หมายถึ ง ข้อมูลที่ บุคคลได้มาจากการศึกษาประสบการณ์ ที่ ได้รับจากการแลกเปลี่ ยนกับผูร้ ู ้ S = (Skill) ทักษะ
หมายถึง สิ่ งที่จะต้องพัฒนาและฝึ กฝนให้เกิดขึ้น ซึ่ งอาจต้องใช้เวลาในการฝึ กให้มีความชานาญเชี่ยวชาญมากขึ้น
โดยแบ่งทักษะออกเป็ น 2 ด้าน ได้แก่ ทักษะ ด้านการบริ หารจัดการ และทักษะเทคนิคเฉพาะงาน A = (Attributes)
คุณลักษณะส่วนบุคคล หมายถึง ความคิด ความรู ้สึก ทัศนคติ แรงจูงใจ เจตคติ ความต้องการส่วนบุคคล
กองทัพอากาศได้กาหนดสมรรถนะที่จาเป็ นสาหรับกาลังพลกองทัพอากาศในแต่ละระดับชั้น โดยให้
คานิ ยามสมรรถนะกาลังพลกองทัพอากาศ(พจนานุ กรมสมรรถนะกาลังพล ทอ.: 2559) หมายถึง ความรู ้ ทักษะ
และคุณลักษณะที่จาเป็ นของกาลังพลในการทางานให้ประสบผลสาเร็ จ หรื อกล่าวได้ว่าเป็ นพฤติกรรมการปฏิบตั ิ
ภายใต้การมีความรู ้ ทักษะ ความสามารถและคุณลักษณะที่จาเป็ นในการทาให้เกิดผลงานที่โดดเด่นหรื อเป็ นไป
ตามที่คาดหวังไว้ โดยได้กาหนดสมรรถนะด้านการบริ หารจัดการที่จะต้องประเมินนายทหารชั้นยศนาวาอากาศตรี
ไว้ 7 ด้าน คือ 1)วิสัยทัศน์ 2)ตัดสิ นใจและแก้ไขปัญหา 3)วางแผนเชิงยุทธศาสตร์ 4)ทักษะการวิเคราะห์และติดตาม
งาน 5)ทักษะการติดต่อสื่ อสาร 6) ทักษะการใช้ภาษา และ 7) ภาวะผูน้ า
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งานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง
วรปรี ชา กมลาศน์ ณ อยุธยา (2560) ได้ทาการศึกษาเรื่ อง รู ปแบบสมรรถนะผูส้ าเร็ จการศึกษาโรงเรี ยน
เสนาธิการทหารอากาศ ผลการศึกษาพบว่า หลักสู ตรเสนาธิการทหารอากาศ
มีความสอดคล้องกับสมรรถนะด้านบริ หารจัดการของชั้นยศนาวาอากาศตรี และนาวาอากาศโท ทั้ง 7 สมรรถนะ
โดยผูส้ าเร็ จการศึกษาจากหลักสู ตรเสนาธิ การทหารอากาศจะมีสมรรถนะที่สูงขึ้น เกิดจากกระบวนการจัดการ
เรี ยนการสอนเป็ นไปตามผลลัพธ์ของผูส้ าเร็ จการศึกษา
อภิสิทธิ์ ยุวนะเตมีย ์ (2552) ได้ทาการศึกษาเรื่ องการพัฒนาภาวะผูน้ าของนายทหารนักเรี ยนหลักสู ตร
นายทหารชั้นผูบ้ งั คับฝูง พบว่าระดับภาวะผูน้ าของนายทหารนักเรี ยนหลักสู ตรนายทหารชั้นผูบ้ งั คับฝูง รุ่ นที่ 113
มี ค ะแนนความเป็ นผูน้ าอยู่ใ นระดับ สู ง และพบว่ า นายทหารนัก เรี ย นหลัก สู ต รนายทหารชั้น ผูบ้ ัง คับ ฝู ง ที่ มี
สถานภาพแตกต่างกัน มีระดับของภาวะผูน้ าที่ไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
3.2 กรอบแนวคิดในการวิจัย
กรอบแนวคิดการวิจยั เรื่ อง สมรรถนะด้านการบริ หารจัดการของนายทหารนักเรี ยนหลักสู ตรนายทหาร
ชั้นผูบ้ ังคับฝูง ได้มาจากการเปรี ยบเที ยบปั จจัยส่ วนบุคคลกับ สมรรถนะด้านการบริ หารจัดการที่ กาหนดใน
พจนานุกรมสมรรถนะกาลังพลกองทัพอากาศ (RTAF’s Competency Dictionary) โดยคณะเจ้าหน้าที่ดาเนิ นการ
ขับเคลื่อนสมรรถนะกองทัพอากาศ กรมกาลังพลทหารอากาศ ฉบับปรับปรุ ง กุมภาพันธ์ 2559
ตัวแปรอิสระ

ตัวแปรตาม

ปัจจัยส่ วนบุคคล ได้ แก่
1. เพศ
2. อายุ
3. อายุราชการ
4. ระดับการศึกษา
5. เหล่าทหาร

สมรรถนะด้ านการบริหารจัดการของ
นายทหารนักเรียนหลักสู ตรนายทหารชั้น
ผู้บังคับฝูง (Managerial Competency)ได้แก่
1. วิสัยทัศน์
2. ตัดสิ นใจและแก้ไขปัญหา
3. วางแผนเชิงยุทธศาสตร์
4. ทักษะการวิเคราะห์และติดตามงาน
5. ทักษะการติดต่อสื่ อสาร
6. ทักษะการใช้ภาษา
7. ภาวะผูน้ า

แผนภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั
3.3 สมมติฐานการวิจัย
ปั จจัยส่ วนบุคคลที่ แตกต่างกันมี สมรรถนะด้
านการบริ
7. ภาวะผู
น้ า หารจัดการของนายทหารนักเรี ยนหลัก สู ต ร
นายทหารชั้นผูบ้ งั คับฝูงที่แตกต่างกัน

731

การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรี ปทุม ออนไลน์ ครั้งที่ 16 ประจาปี 2564 วันที่ 28 ตุลาคม 2564

4. วิธีดาเนินการวิจัย
4.1 แบบแผนการวิจัย
การวิจยั ครั้งนี้ เป็ นการวิจยั เชิ งสารวจ (Survey Research) โดยมุ่งศึกษาปั จจัยที่ส่งผลต่อสมรรถนะด้าน
การบริ หารจัดการของนายทหารนักเรี ยนหลักสู ตรนายทหารชั้นผูบ้ งั คับฝูง
4.2 ประชากรและตัวอย่าง
ประชากรได้แก่นายทหารนักเรี ยนหลักสู ตรนายทหารชั้นผูบ้ งั คับฝูง รุ่ นที่ 137 จานวน 180 คน
4.3 เครื่ องมือวิจัย
เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั คือ แบบถาม ลักษณะของแบบสอบถามแบ่งออกเป็ น 3 ตอนคือ ตอนที่ 1 เป็ น
คาถามเกี่ยวกับสถานภาพส่ วนบุคคลได้แก่ เพศ อายุ อายุราชการ ระดับการศึกษา และเหล่าทหาร โดยมีลกั ษณะ
ของคาถามเป็ นปลายปิ ดแบบเลือกตอบ ตอนที่ 2 เป็ นคาถามเกี่ยวกับระดับสมรรถนะด้านการบริ หารจัดการของ
นายทหารนักเรี ยนหลักสู ตรนายทหารชั้นผูบ้ งั คับฝูง ประกอบด้วยระดับสมรรถนะ 7 ด้าน ตอนที่ 3 เป็ นคาถาม
ปลายเปิ ดให้ผตู ้ อบแบบสอบถามแสดงความคิดเห็น มีเกณฑ์การให้คะแนนในช่องจริ งที่สุด ให้ 5 คะแนน ในช่อง
ส่ วนใหญ่จริ งให้ 4 คะแนน ในช่องจริ งพอประมาณ ให้ 3 คะแนน ในช่องจริ งเพียงเล็กน้อย ให้ 2 คะแนน ในช่อง
ไม่จริ งเลย ให้ 1 คะแนน เมื่อพิจ ารณาจากคะแนนเฉลี่ยตามเกณฑ์การจัดชั้นของเบสท์ (Best. 1977) ซึ่ งแบ่งเป็ น
5 ระดับ 4.50-5.00 หมายถึง ระดับมากที่สุด 3.50-4.49 หมายถึง ระดับมาก 2.50-3.49 หมายถึง ระดับปานกลาง
1.50-2.49 หมายถึง ระดับน้อย 1.00-1.49 หมายถึง ระดับน้อยที่สุด
ผูว้ ิจยั นาแบบสอบถามที่ผวู ้ ิจยั สร้างขึ้นไปเสนอผูท้ รงคุณวุฒิจานวน 3 ท่าน เพื่อทาการตรวจสอบความ
ถู ก ต้อ งเที่ ย งตรงเชิ ง เนื้ อ หา (Content Validity) ได้ค่ า ความสอดคล้อ งระหว่ า งข้อ ค าถามกับ เนื้ อ หา (Index or
Concurrence: IOC) เท่ากับ .974 โดยนาเครื่ องมือวิจยั มาปรับปรุ งและ นาไปทดลองใช้ (Try out) กับนายทหาร
นักเรี ยนหลักสู ตรนายทหารชั้นผูบ้ งั คับฝูงรุ่ นที่ 136 จานวน 30 ชุด ได้ค่าความเชื่อมัน่ เท่ากับ .970
4.4 การเก็บรวบรวมข้ อมูล
การวิจยั ครั้งนี้เป็ นการวิจยั เชิงสารวจ ผูว้ ิจยั ดาเนินการแจกจ่าย และเก็บรวบรวมแบบสอบถามในวันที่ 1
ถึงวันที่10 กรกฎาคม 2564
4.5 การวิเคราะห์ ข้อมูล
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลปั จจัยส่ วนบุคคล และระดับสมรรถนะด้านการบริ หารจัดการใช้สถิติ
พรรณนาประกอบด้วย ค่ าเฉลี่ ย ประชากร (μ) ร้ อ ยละ (Percentage) และส่ วนเบี่ ย งเบนมาตรฐาน (Standard
Deviation) และวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลกับระดับสมรรถนะโดยใช้การวิเคราะห์ความแตกต่าง
ของค่าเฉลี่ ยแบบ t-test และการวิเคราะห์ความแปรปรวน แบบทางเดี ยว (One -Way ANOVA Analysis) และ
ทาการเปรี ยบเทียบรายคู่ดว้ ยวิธีการเชฟเฟ่ (Scheffe ‘ Method) โดยกาหนดค่านัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
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5. ผลการวิจัย
ผลการศึกษาสามารถแบ่งได้ 2 ส่วน ดังนี้
1. ระดับสมรรถนะด้านการบริ หารจัดการของนายทหารนักเรี ยนหลักสู ตรนายทหารชั้นผูบ้ งั คับฝูง
ตารางที่ 1 แสดงค่าเฉลี่ยประชากร ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็น สมรรถนะด้านการบริ หาร
จัดการ จาแนกตามรายด้านและโดยรวม
ข้อที่
ข้อคาถาม
แปลผล
𝜇
𝜎
1
ด้านการมีวิสัยทัศน์
3.83
.587
มาก
2
ด้านการตัดสิ นใจและแก้ปัญหา
3.93
.539
มาก
3
ด้านการวางแผนเชิงยุทธศาสตร์
3.84
.613
มาก
4
ด้านทักษะการวิเคราะห์และติดตามงาน
3.86
.634
มาก
5
ด้านทักษะการติดต่อสื่ อสาร
3.98
.614
มาก
6
ด้านทักษะการใช้ภาษา
3.81
.595
มาก
7
ด้านภาวะผูน้ า
4.10
.562
มาก
รวม
3.91
.509
มาก
1.1 ด้านวิสัยทัศน์ พบว่า มีความคิดเห็นต่อระดับสมรรถนะของตนเองในระดับมาก ( = 3.83)
1.2 ด้านการตัดสิ นใจและแก้ปัญหา พบว่า มีความคิดเห็นต่อระดับสมรรถนะของตนเองเฉลี่ยใน
ระดับมาก ( = 3.93)
1.3 ด้านการวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ พบว่า มีความคิดเห็นต่อระดับสมรรถนะของตนเองเฉลี่ยใน
ระดับมาก ( = 3.84)
1.4 ด้านทักษะการวิเคราะห์และติดตามงาน พบว่า มีความคิดเห็นต่อระดับสมรรถนะของตนเองใน
ด้านนี้ระดับมาก ( = 3.86)
1.5 ด้านทักษะการติดต่อสื่ อสาร พบว่า มีความคิดเห็นต่อระดับสมรรถนะของตนเองในด้านนี้โดย
เฉลี่ยระดับมาก ( = 3.98)
1.6 ด้านทักษะการใช้ภาษา พบว่า มีความคิดเห็นต่อระดับสมรรถนะของตนเองในด้านนี้โดยเฉลี่ย
ในระดับมาก ( = 3.81)
1.7 ด้านภาวะผูน้ า พบว่า มีความคิดเห็นต่อระดับสมรรถนะของตนเองในด้านภาวะผูน้ าโดยเฉลี่ย
ในระดับมาก ( = 4.10)
2. ความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยส่ วนบุคคลกับระดับสมรรถนะด้านการบริ หารจัดการของนายทหาร
นักเรี ยนหลักสู ตรนายทหารชั้นผูบ้ งั คับฝูง
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ตารางที่ 2 ผลการทดสอบสมมติฐาน
เพศ
สมรรถนะ

t

1. ด้านการมีวิสัยทัศน์
1.588
2. ด้านการตัดสินใจและ
1.390
แก้ปัญา
3. ด้านการวางแผนเชิง
1.290
ยุทธศาสตร์
4. ด้านทักษะการวิเคราะห์
2.344
และติดตามงาน
5. ด้านทักษะการติดต่อสื่อสาร -.386
6. ด้านทักษะการใช้ภาษา
-.543
7. ด้านภาวะผูน้ า
1.910
ภาพรวม
1.220
* * มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05

อายุ

อายุราชการ
pF
value
.242 .867
.901 .442

ระดับการศึกษา
pF
value
.711 .547
1.307 .274

เหล่าทหาร
pt
value
.085 .932
.759 .449

pvalue
.114
.166

.491
.089

pvalue
.689
.966

.199

.606

.612

.009

.999

2.773

.052

.294

.769

.020*

1.221

.303

.380

.768

1.298

.277

1.025

.307

.700
.588
.058
.224

.712
1.709
1.263
.401

.546
.167
.289
.752

.585
.180
1.051
.157

.625
.910
.371
.925

2.129
3.070
.754
1.813

.098
.029*
.522
.147

.154
-.429
.801
.443

.878
.669
.679
.658

F

จากตารางที่ 2 พบว่า ปั จจัยส่ วนบุคคลด้านเพศที่แตกต่างกันมีผลต่อสมรรถนะด้านทักษะการวิเคราะห์
และติดตามงานที่แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญที่ .05 และปั จจัยส่ วนบุคคลด้านระดับการศึกษาที่แตกต่างกันมีผล
ต่อสมรรถนะด้านทักษะการใช้ภาษาที่แ ตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญที่ .029 ส่ วนปั จจัยส่ วนบุคคลด้านอื่นไม่ส่งผล
ต่อระดับสมรรถนะด้านการบริ หารจัดการ

6. อภิปรายผล
นาผลการศึกษามาอภิปรายผลได้ดงั นี้
1.ระดับสมรรถนะด้านการบริ หารจัดการของนายทหารนักเรี ยนหลักสู ตรนายทหารชั้นผูบ้ งั คับฝูง
1.1ด้านมีวิสัยทัศน์ พบว่า มีความคิดเห็นต่อระดับสมรรถนะของตนเองในระดับสู ง ( = 3.83)
เมื่อพิจารณาว่ากองทัพอากาศมีความต้องการระดับสมรรถนะด้านมีวิสัยทัศน์ของนายทหารชั้นยศนาวาอากาศตรี
ในระดับ 3 เพื่อให้นายทหารชั้นยศนาวาอากาศตรี มีขีดความสามารถที่จะเชื่อมโยงภารกิจของหน่วยไปสู่การบรรลุ
วิสัยทัศน์ของระดับหน่วยและระดับกองทัพได้
1.2 ด้านการตัดสิ นใจและแก้ปัญหา พบว่า มีความคิดเห็นต่อระดับสมรรถนะของตนเองเฉลี่ยใน
ระดับสู ง ( = 3.93) ซึ่ งกองทัพอากาศกาหนดระดับสมรรถนะที่ ควรจะเป็ นในระดับ 3 ให้สามารถประเมิ น
สถานการณ์ก่อนการตัดสิ นใจอย่างมีเหตุผล สามารถคิดพิจารณาโดยอาศัยข้อมูลและหาหนทางแก้ไขที่เหมาะสม
ได้โดยคานึงถึงความเสี่ ยงและตระหนักรู ้ความสาคัญของปัญหาที่ส่งผลกระทบต่องานต่อหน่วย
1.3 ด้านการวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ พบว่า มีความคิดเห็นต่อระดับสมรรถนะของตนเองเฉลี่ยใน
ระดับสู ง ( = 3.84) ซึ่ งกองทัพอากาศกาหนดระดับสมรรถนะที่ควรจะเป็ นในระดับ 4 ให้มีความสามารถใน
การวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อแผนการปฏิบตั ิการ มีกระบวนการในการนาแผนสู่ การปฏิบตั ิที่ชดั เจน และสามารถ
ติดตามประเมินและวิเคราะห์ผลการปฏิบตั ิการได้ จะเห็นได้ว่ามีความคิดเห็นว่าระดับสมรรถนะตนเองในด้านนี้
ต่ากว่าที่กองทัพอากาศกาหนด
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1.4 ด้านทักษะการวิเคราะห์และติดตามงาน พบว่า มีความคิดเห็นต่อระดับสมรรถนะของตนเอง
ในด้า นนี้ ระดับ สู ง ( = 3.86) ซึ่ ง กองทัพ อากาศก าหนดระดับสมรรถนะที่ ต้อ งการส าหรั บนายทหารชั้นยศ
นาวาอากาศตรี ระดับ 4 ให้มีความสามารถในการคิดรวบยอด ซึ่งนายทหารนักเรี ยนมีความคิดเห็นระดับสมรรถนะ
ตนเองในระดับต่ากว่าที่กองทัพอากาศต้องการ
1.5 ด้านทักษะการติดต่อสื่ อสาร พบว่า มีความคิดเห็นต่อระดับสมรรถนะของตนเองในด้านนี้
โดยเฉลี่ ยระดับสู ง ( = 3.98) ซึ่ งกองทัพอากาศกาหนดระดับสมรรถนะด้านทักษะการติดต่อสื่ อสารสาหรับ
นายทหารชั้น ยศนาวาอากาศตรี ใ นระดับ 5 แม้น ายทหารชั้น ผู ้บัง คับ ฝู ง รุ่ น ที่ 137 มี ส มรรถนะด้า นทัก ษะ
การติดต่อสื่ อสารสู ง แต่ก็ยงั ต่ากว่าที่กองทัพอากาศกาหนด ดังนั้นจึงควรมีการเสริ มสร้างพัฒนาหลักสู ตรในด้าน
การเขียนเพื่อให้นายทหารนักเรี ยนมีความมัน่ นใจ มีสมรรถนะในการเขียนมากขึ้น
1.6 ด้านทักษะการใช้ภาษา พบว่า มีความคิดเห็นต่อระดับสมรรถนะของตนเองในด้านนี้โดยเฉลี่ย
ในระดับสู ง ( = 3.81) โดยกองทัพอากาศได้กาหนดระดับสมรรถนะด้านทักษะการใช้ภาษา สาหรับนายทหาร
ชั้นยศนาวาอากาศตรี ระดับ 4 ซึ่ งผลการศึกษามีระดับใกล้เคียง แต่ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษหรื อภาษา
อื่นๆ ที่ใช้ในการปฏิบตั ิการมีระดับความคิดเห็นต่อความสามารถต่าสุ ด ( = 3.51) เมื่อเทียบกับความสามารถ
การใช้ภาษาไทย ( = 3.98) รวมสมรรถนะด้านทักษะการใช้ภาษามีปัจจัยส่ วนบุคคลรายคู่ระหว่างผูท้ ี่มีระดับ
การศึกษาต่ากว่าปริ ญญาตรี กบั ปริ ญญาโทมีสมรรถนะด้านนี้แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญ แสดงให้เห็นว่าระดับ
การศึกษาที่สูงขึ้นส่งผลต่อระดับสมรรถนะด้านทักษะการใช้ภาษาสู งขึ้น
1.7 ด้านภาวะผูน้ า พบว่า มีความคิดเห็นต่อระดับสมรรถนะของตนเองในด้านภาวะผูน้ าโดยเฉลี่ยใน
ระดับสู ง ( = 4.10) โดยกองทัพอากาศได้กาหนดระดับสมรรถนะด้านภาวะผูน้ าสาหรับนายทหารชั้นยศนาวา
อากาศตรี ระดับ 4 ถึ งมี ความสามารถในการนาตนเองในการปฏิ บัติตนและปฏิบัติงาน มี ความกล้าคิดกล้าทา
ทันสถานการณ์ เป็ นประโยชน์ต่อหน่วยงาน รวมทั้งสามารถโน้มน้าวหรื อนาผูอ้ ื่นให้ปฏิบตั ิตามในสิ่ งที่ถูกต้องได้
ซึ่งสมรรถนะด้านภาวะผูน้ ามีระดับสู งกว่าสมรรถนะด้านการบริ หารจัดการสาหรับนายทหารชั้นยศนาวาอากาศตรี
ในด้านอื่นและสู งกว่าระดับที่กองทัพอากาศต้องการ กล่าวได้ว่าสมรรถนะด้านภาวะผูน้ าเป็ นเป้าประสงค์สาคัญ
ในภารกิจของโรงเรี ยนนายทหารชั้นผูบ้ งั คับฝูง และหลักสู ตรกาหนดหมวดวิชาที่ 1 ความเป็ นผูน้ าและการบริ หาร
รวมถึงหมวดวิชาอื่นๆ เพื่อการเสริ มสร้างความเป็ นผูน้ าในวิชาชีพทหาร
จากการศึกษา พบว่า ความคิดเห็น ระดับสมรรถนะด้านการบริ หารจัดการของนายทหารนักเรี ยน
หลักสู ตรนายทหารชั้นผูบ้ งั คับฝูงทุกระดับอยู่ในระดับสู ง สอดคล้องกับงานวิจยั ของ วรปรี ชา กมลาศน์ ณ อยุธยา
(2560) ได้ศึกษารู ปแบบสมรรถนะผูส้ าเร็ จการศึ กษาโรงเรี ยนเสนาธิ การทหารอากาศ ซึ่ งผลการศึ กษาพบว่ า
หลัก สู ต รเสนาธิ ก ารทหารอากาศทาให้ร ะดับสมรรถนะด้า นการบริ หารจัดการเพิ่ ม สู งขึ้น โดยพิ จ ารณาจาก
สมรรถนะด้านการบริ ห ารจัดการทั้ง 7 ด้าน เช่ นเดี ยวกับระดับสมรรถนะที่ ต้องการของนายทหารหลัก สู ต ร
นายทหารชั้นผูบ้ งั คับฝูง ซึ่ งสมรรถนะทั้ง 7 ด้านนี้ ได้แก่ ด้านการมีวิสัยทัศน์ ด้านการตัดสิ นใจและแก้ไขปั ญหา
ด้านการวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ ด้านทักษะการวิเคราะห์และติดตามงาน ด้านทักษะการติดต่อสื่ อสาร ด้ านทักษะ
การใช้ภาษา และด้านภาวะผูน้ า
2. ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลกับระดับสมรรถนะด้านการบริ หารจัดการ
2.1 ปั จจัยด้านเพศ จากผลการวิจยั พบว่ามีปัจจัยส่ วนบุคคลที่ส่งผลต่อระดับสมรรถนะด้านการบริ หาร
จัดการด้านการวิเคราะห์และติดตามงานโดยเพศชายจะมี ระดับสมรรถนะด้านนี้ สูงกว่าเพศหญิ ง เมื่อพิจารณา
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ระดับสมรรถนะด้านนี้ พบว่าทั้งเพศชาย และเพศหญิงมีระดับสมรรถนะด้านการวิเคราะห์และติดตามงานอยู่ใน
ระดับสู งแต่ไม่เท่ากับระดับที่กองทัพอากาศต้องการ
2.2 ปั จจัยด้านระดับการศึ กษา มี ความสัมพันธ์ระหว่างระดับการศึกษาเทียบกับสมรรถนะด้าน
การใช้ภาษาที่ มีนัยสาคัญ คือ ผูท้ ี่ มีระดับการศึ กษาที่ ต่ ากว่าปริ ญญาตรี มีสมรรถนะด้านนี้ น้อยกว่าผูท้ ี่ มีระดับ
การศึกษาปริ ญญาโท แต่อย่างไรก็ตามไม่สามารถกล่าวสรุ ปได้ว่าระดับการศึกษาที่สูงขึ้นส่งผลต่อระดับสมรรถนะ
ด้านการใช้ภาษาสู งขึ้นได้ เพราะจากผลการศึกษาระดับสมรรถนะด้านการใช้ภาษาเฉลี่ยของผูท้ ี่มีระดับการศึกษา
ปริ ญญาเอกมีค่าต่ากว่าค่าเฉลี่ยของผูท้ ี่มีระดับการศึกษาปริ ญญาโท
จากผลการศึกษาพบว่า ทุกปั จจัยส่ วนบุคคลของนายทหารนักเรี ยนหลักสู ตรนายทหารชั้นผูบ้ งั คับ
ฝูงไม่ส่งผลต่อระดับสมรรถนะด้านการบริ หารจัดการ ในด้า นการมีวิสัยทัศน์, ด้านการตัดสิ นใจและแก้ไขปัญหา,
ด้านการวางแผนเชิ งยุทธศาสตร์ , ด้านทักษะการติดต่อสื่ อสาร, ด้านภาวะผูน้ า ซึ่ งด้านภาวะผูน้ านี้สอดคล้องกับ
การศึกษาของ อภิสิทธิ์ ยุวนะเตมีย ์ (2552) ได้ศึกษาการพัฒนาภาวะผูน้ าของนายทหารนักเรี ยนหลักสู ตรนายทหาร
ชั้นผูบ้ งั คับฝูงแล้ว พบว่าปั จจัยส่ วนบุคคลไม่ส่งผลต่อการพัฒนาภาวะความเป็ นผูน้ า แต่จากผลการศึกษานี้พบว่า
มี ปัจจัยส่ วนบุคคลในด้านเพศ ส่ งผลต่อระดับสมรรถนะด้านทักษะการวิเคราะห์ และติ ดตามงาน, ปั จจัยด้าน
การศึกษาส่งผลต่อความคิดเห็นระดับสมรรถนะทักษะการใช้ภาษา ซึ่งอาจวิเคราะห์ได้ว่าประสบการณ์การทางาน
และการศึกษามีผลต่อระดับสมรรถนะหรื ออาจมีปัจจัยอื่นที่ส่งผลต่อการศึกษานี้ จึงควรมีการศึกษาเพิ่มเติมให้ได้
ข้อมูลที่ชดั เจนถูกต้องมากขึ้น

7. ข้อเสนอแนะ
7.1 ข้ อเสนอแนะในการนาผลวิจัยไปใช้
(1) ควรพัฒนาหลักสู ตรนายทหารชั้นผูบ้ งั คับฝูงโดยการเสริ มสร้างความรู ้และทักษะ ในสมรรถนะ
ที่ยงั มีระดับสมรรถนะไม่ถึงระดับที่กองทัพอากาศต้องการ ได้แก่ ด้านวางแผนเชิ งยุทธศาสตร์ ด้านทักษะการ
วิเคราะห์และติดตามงาน ด้านทักษะการติดต่อสื่ อสาร และด้านทักษะการใช้ภาษา
(2) ควรนาแนวทางการวิจยั นี้ ไปพิจารณาใช้ประโยชน์การประเมินตนเองของกาลังพลกองทัพ
อากาศ เพื่อพัฒนาประสิ ทธิภาพการประเมินผลการปฏิบตั ิงานตามแนวคิดสมรรถนะของกองทัพอากาศ
7.2 ข้ อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
ควรมี การวิจัยสมรรถนะด้านการบริ ห ารจัดการของนายทหารนักเรี ยน นายทหารนักศึ กษาใน
การศึ กษาหลักวิชาชี พทางทหารของกองทัพอากาศให้ครบทุกระดับชั้น เช่ น หลักสู ตรวิทยาลัยการทัพอากาศ
หลักสู ตรเสนาธิการกิจ หลักสู ตรนายทหารชั้นผูบ้ งั คับหมวด
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