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บทคัดย่อ 

 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงส ารวจโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) ระดับภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหาร 2) 
ระดับการบริหารงานวิชาการระบบอาชีวทวิภาคี และ 3) ภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารที่ส่งผลต่อการบริหารงาน
วิชาการระบบอาชีวทวิภาคี กลุ่มตัวอย่างที่ ใช้ได้แก่ครูและบุคลากรของอาชีวศึกษา จังหวัดเพชรบูรณ์ จ านวน 65 คน ด้วย
วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบใช้หลักความน่าจะเป็นแบบแบ่งช้ันภูมิ ก าหนดช้ันภูมิเป็นขนาดสถานศึกษาเครื่องมือที่ใช้เป็น
แบบสอบถามชนิดมาตราส่วนประมาณค่าของลิเคิร์ท 5 ระดับท่ีมีความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.891 และ 0.822 วิเคราะห์ข้อมูลและ
ประมวลผลด้วยโปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติ
สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์อย่างง่ายของเพียรสัน ค่า Tolerance ค่า VIF และสถิติวิเคราะห์ความถดถอยพหุคูณแบบข้ันตอน โดย
ก าหนดค่านัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05          

ผลการวิจัย 1) ภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารโดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมากทุกด้าน ล าดับแรก 
ด้านความรับผิดชอบ รองลงมา ด้านการคิดวิเคราะห์และด้านการคิดผลิตภาพและเน้นผลงาน ตามล าดับ 2) การบริหารงาน
วิชาการระบบอาชีวทวิภาคี โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ล าดับแรก ด้านหลักสูตรรองลงมา ด้านการฝึกอาชีพ และด้านการ
นิเทศติดตาม ตามล าดับและ 3)  ภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารอาชีวศึกษาที่ส่งผลต่อการบริหารงานวิชาการระบบอา
ชีวทวิภาคี ได้แก่ด้านการคิดวิเคราะห์ (X1) ด้านการคิดผลิตภาพและเน้นผลงาน (X2) และด้านความคิดสร้างสรรค์ (X4)โดยตัว
แบบภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อการบริหารงานวิชาการระบบอาชีวทวิภาคี ด้วยคะแนนดิบ Y 
= 2.076 +0.134 X2+0.202 X4+0.192 X1 คะแนนมาตรฐาน Z= 0.335 X2+0.322 X4+0.313 X1 และสามารถพยากรณ์การ
บริหารงานวิชาการในโรงเรียนร้อยละ 26.9และค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณเท่ากับ 0.551 การวิจัยครั้งนี้ก่อให้เกิดองค์
ความรู้เกี่ยวกับคุณลักษณะด้านการคิดวิเคราะห์ ด้านการคิดผลิตภาพและเน้นผลงาน และด้านความคิดสร้างสรรค์ เป็น
องค์ประกอบท่ีส าคัญของภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษา อันจะส่งผลต่อการบริหารงานวิชาการ น าไปสู่การ
พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและองค์การให้มีประสิทธิภาพอย่างยั่งยืนต่อไป 
ค าส าคัญ : ภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์, บริหารงานวิชาการ, ระบบอาชีวทวิภาคี 

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

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

The results of this research were found that 1) the overall and individual aspects of the Creative 
Leadership of administrators were at high level, the first one was responsibility followed by analytical 
thinking and productivity thinking and focusing on the work respectively, 2) the overall aspects of 
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academic management of dual vocational education were at high level, the first one was curriculum 
followed by vocational training and supervision respectively and 3) the Creative Leadership of vocational 
schools administrators affecting the academic management of dual vocational education were analytical 
thinking (X1) , productivity thinking and focusing on the work (X2)  and creativity (X4) . The model of the 
Creative Leadership of school administrators affected the academic management of dual vocational 
education with raw score at Y = 2 .076  +0.134  X2+0.202  X4+0.192 X1and standard score at Z= 0.335 
X2+0.322 X4+0.313 X1 and the prediction of the academic management in schools was 26.9 percent and 
the multiple correlation coefficients value was 0.551. This research brought about the knowledge on the 
characteristics of analytical thinking, productivity thinking and focusing on the work and creativity which 
were the key factors of the Creative Leadership of school administrators affecting the academic 
management and would lead to the quality development of students and organization which would 
become the sustainable effective organization in the future. 
Keywords :Creative Leadership, Academic Management, Dual Vocational Education 

 
1. บทคัดย่อ 

การจัดการระบบทวิภาคี ในประเทศไทยมีการ
ด าเนินงานตั้งแต่ปี 

2548  และในปัจจุบันการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ
ทวิภาคี เป็นการจัดการศึกษาวิชาชีพที่เกิดจากข้อตกลง
ระหว่างสถานศึกษาหรือสถานประกอบการ รัฐวิสาหกิจ 
หรือหน่วยงานของรัฐ ในเรื่องการจัดหลักสูตร การจัดการ
เรียนการสอน การวัดและการประเมินผลโดยผู้เรียนใช้
เวลาส่วนหนึ่งในสถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบัน และ
เรียนภาคปฏิบัติในสถานประกอบการ รัฐวิสาหกิจหรือ
หน่วยงานของรัฐในการจัดการศึกษาระบบทวิภาคีเป็น
ความร่วมมือระหว่างสถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบัน 
และสถานประกอบการให้เป็นไปตามข้อตกลงระหว่าง
สถาน ศึ กษ าอาชี วศึ กษ าห รื อสถาบั น  และสถาน
ประกอบการด าเนินงานกังกล่าวได้พบปัญหา สถาน
อาชีวศึกษาต่าง ๆ ที่มีอยู่ยังมีข้อจ ากัดอย่างมาก สถาน
ประกอบการ ไม่สามารถหาคนที่สมรรถนะได้ตรงตาม
ความต้องการ  จึงท าให้ในการจัดการศึกษาระบบทวิภาคี
พบปัญหาและอุปสรรคอยู่ ไม่น้อยในการด าเนินการ 
รวมทั้งสถานประกอบการที่รับนักศึกษาเข้าฝึกงานพบว่า
นักเรียนนักศึกษาจ านวนไม่น้อยที่มีความรู้ไม่เพียงพอ
ส าหรับประกอบอาชีพในอนาคตเอกสารหลกัสูตรตา่งๆ ไม่
เพียงพอส าหรับการฝึกอาชีพ การจัดสรรงบประมาณใน
การจัดการศึกษาระบบทวิภาคียังไม่ชัดเจนท าให้เกิดผล
กระทบการจัดสรรงบประมาณในการจัดหาวัสดุฝึก 
อุปกรณ์ เครื่องมือที่ใช้ในวิชาชีพ การประชุมวางแผน
ร่วมกันระหว่างสถานศึกษากับสถานประกอบการในการ
นิเทศ การจัดฝึกอบรมเรื่องการผลิตสื่อการสอน การช้ีแจง
เกี่ยวกับเกณฑ์การวัดผลการศึกษาให้นักเรียนเข้าใจก่อน
เริ่มสอนการติดตามประเมินผลการฝึกอาชีพ ส่งผลให้การ

จัดการศึกษาระบบทวิภาคีไม่เกิดประสิทธิภาพอย่าง
แท้จริง คุณภาพของผู้เรียนยังไม่เป็นไปตามความต้องการ
และยังไม่เป็นท่ียอมรับ ผู้ส าเร็จการศึกษาส่วนมากยังด้อย
คุณภาพไม่พร้อมที่จะท างานในสถานประกอบการ ซึ่ง
ผู้บริหารสถานศึกษาอาชีวศึกษาในปัจจุบันหลายแห่งที่ไม่
สามารถแก้ปัญหาเหล่านี้ได้ จนท าให้การบริหารงานระบบ 
ทวิภาคีไม่ส าเร็จ เพราะไม่มีข้อมูล และขาดทักษะในการ
บริหารงาน  
จากสภาพปัญหาดังกล่าวนี้ ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะ
ศึกษา ภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหาร ที่ส่งผลต่อ
การบริหารวิชาการของอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี จังหวัด
เพชรบูรณ์ ท่ีประสบความส าเร็จในการบริหารจัดการ เพื่อ
จะได้น าผลการวิจัยมาใช้ประโยชน์ในการพัฒนาและข้อ
ควรปรับปรุงแก้ไขในการจัดการศึกษาระบบทวิภาคี 
 
2. วัตถุประสงค์การวิจัย 

1. เพื่อศึกษาระดับภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ของ
ผู้บริหารสถานศึกษา จังหวัดเพชรบูรณ์ 
 2. เพื่อศึกษาระดับการบริหารงานวิชาการระบบ
อาชีวทวิภาคี จังหวัดเพชรบูรณ์ 

3. เพื่ อศึกษาภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ของ
ผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อการบริหารงานวิชาการ
ระบบอาชีวทวิภาคี จังหวัดเพชรบูรณ์ 
 
3.สมมติฐานของการวิจัย 

ภ าว ะ ผู้ น า เ ชิ งส ร้ า งส ร รค์ ข อ งผู้ บ ริ ห า ร
สถานศึกษา ด้านการคิดวิเคราะห์ ด้านการคิดผลิตภาพ
เน้นผลงาน ด้านความรับผิดชอบ และด้านความคิด
สร้างสรรค์ ส่งผลต่อการบริหารงานวิชาการ ระบบ
อาชีวศึกษาทวิภาคี จังหวัดเพชรบูรณ์  
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4. ขอบเขตของการวิจัย 
    4.1 ขอบเขตด้านเนื้อหา 
การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาการบริหารงานวิชาการระบบ
อาชีวทวิภาคี จังหวัดเพชรบูรณ์ ในองค์ประกอบ 5 ด้าน
ได้แก่ ด้านหลักสูตรด้านการจัดการเรียนการสอนด้านการ
ฝึกอาชีพ ด้านการนิเทศติดตาม และด้านการวัดผลและ
ประเมินผล และภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหาร
สถานศึกษา ในองค์ประกอบ 4 ด้านได้แก่ ด้านการคิด
วิเคราะห์ ด้านการคิดผลิตภาพเน้นผลงาน ด้านความ
รับผิดชอบ และด้านความคิดสร้างสรรค์ 
     4.2 ขอบเขตด้านประชากร  
ประชากร ได้แก่ ครูและบุคลากร จ านวน 68 คนของ
อ า ชี ว ศึ ก ษ าจั งห วั ด เพ ช รบู รณ์ จ า น วน  13 แ ห่ ง 
ประกอบด้วย ภาครัฐ 5 แห่ง และภาคเอกชน 8 แห่ง
(ส านักงานอาชีวศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์, 2561) 
     4.3 ขอบเขตด้านตัวแปร 
ตัวแปรอิสระ (Independent Variable )คือ  ภาวะผู้น า
เ ชิ งส ร้ า งส ร รค์ ข อ งผู้ บ ริ ห า ร ส ถ าน ศึ ก ษ า  ใน  4 
องค์ประกอบ ได้แก่ ด้านการคิดวิเคราะห์ ด้านการคิดผลิต
ภาพเน้นผลงาน ด้านความรับผิดชอบ และด้านความคิด
สร้างสรรค์   
ตัวแปรตาม (Dependent Variable) คือ การบริหารงาน
วิชาการระบบอาชีวทวิภาคี ใน 5 องค์ประกอบ ได้แก่ 
ด้านหลักสูตรด้านการจัดการเรียนการสอนด้านการฝึก
อาชีพ ด้านการนิเทศติดตาม และด้านการวัดผลและ
ประเมินผล  
 
5. วิธีด าเนินการวิจัย 
 การเก็บข้อมูลภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ของ
ผู้บริหารสถานศึกษา   โดยการเก็บข้อมูลสภาพจริงจาก
การตอบแบ บสอบ ถามของครูและบุ คล ากรของ
อาชีวศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ 13 แห่ง  จ านวน 65 คน  
ผู้วิจัยน าแบบสอบถามที่ได้จากการเก็บรวบรวมข้อมูล
ทั้งหมดมาตรวจสอบความเรียบร้อยความสมบูรณ์และน า
ข้อมูลมาวิเคราะห์ค านวณค่าทางสถิติด้วยคอมพิวเตอร์
โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางคอมพิวเตอร์มีขั้นตอนดังนี้ 
1 ) อธิบ ายปั จจั ยส่ วนบุ คคลของครู และบุ คลากร 
สถานศึกษาของอาชีวศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ โดยตัวแปร
ที่เป็นเชิงคุณภาพ ได้แก่ เพศ ระดับการศึกษา ใช้สถิติ
ค่ าความถี่  (Frequency) และร้อยละ (Percentage) 
ส่ วน ตั วแป รที่ เป็ น เชิ งป ริ ม าณ  ได้ แ ก่  อ ายุ  แ ล ะ 
ประสบการณ์ท างาน ใช้สถิติค่าสูงสุด (Maximum) ค่า

ต่ า สุ ด  (Minimum) ค่ า เฉ ลี่ ย  (Mean) แ ล ะค่ าส่ ว น
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 2) วิเคราะห์
ระดับภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษา 
ค่ า เฉลี่ ย  (Mean) และค่ าส่ วน เบี่ ย งเบนมาตรฐาน 
(Standard Deviation)  3) วิ เ ค ร า ะ ห์ ร ะ ดั บ ก า ร
บริหารงานวิชาการระบบอาชีวทวิภาคีโดยใช้ค่าเฉลี่ย 
(Mean) และค่าส่ วน เบี่ ยงเบนมาตรฐาน (Standard 
Deviation) 4) การตรวจสอบสหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร
อิสระทุกตัวตามเง่ือนไขที่วางหลักเกณฑ์ไว้ในข้อตกลง
เบื้องต้นของการวิเคราะห์ด้วยรูปสมการถดถอยเชิงเส้น 
(linear regression analysis)โด ย ใช้ ค่ า สั ม ป ระสิ ท ธิ์
สหสัมพันธ์อย่างง่ายของเพียร์สัน (Pearson’s product 
moment correlation coefficient )ส าหรับตัวแปรเชิง
ปริมาณ ส่ วนค่ า Tolerance และ VIE ใช้ตรวจสอบ
ความสัมพันธ์พหุร่วมเชิงเส้น 5 ) วิเคราะห์ภาวะผู้น าเชิง
สร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่ งผลต่อการ
บริหารงานวิชาการระบบอาชีวทวิภาคี โดยใช้สถิติ
วิ เค ร า ะ ห์ ถ ด ถ อ ย พ หุ แ บ บ ขึ้ น ต อ น  (Stepwise 
MultipleRegression Analysis) 
 
6. ผลการวิจัย 

ครูและบุคลากรในสถานศึกษาอาชีวศึกษา
จังหวัดเพชรบูรณ์ จ านวน 65 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง 
อายุ  33-47 ปี  จบการศึกษาระดับปริญญาตรี  และ
ประสบการณ์การท างานน้อยกว่า 3 ปี  

การบริหารงานวิชาการระบบอาชีวทวิภาคี 
จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ล าดับแรก
ด้านหลักสูตร รองลงมา ด้านการฝึกอาชีพ และด้านการ
นิเทศติดตาม ตามล าดับ 

ภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหาร จังหวัด
เพชรบูรณ์ โดยภาพรวมและรายด้านทุกด้านอยู่ในระดับ
มาก ล าดับแรก ด้านความรับผิดชอบ รองลงมา ด้านการ
คิดวิเคราะห์ และด้านการคิดผลิตภาพและเน้นผลงาน 
ตามล าดับ 

ภ าว ะ ผู้ น า เ ชิ งส ร้ า งส ร รค์ ข อ งผู้ บ ริ ห า ร
สถานศึกษาที่ส่งผลต่อการบริหารงานวิชาการระบบอา
ชีวทวิภาคี จังหวัดเพชรบูรณ์ได้แก่ ด้านการคิดวิเคราะห์ 
(X1) ด้านการคิดผลิตภาพและเน้นผลงาน (X2) และด้าน
ความคิดสร้างสรรค์ (X4) 

ตัวแบบภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหาร
สถานศึกษาที่ส่งผลต่อการบริหารงานวิชาการระบบอา
ชีวทวิภาคี  จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยใช้คะแนนดิบ  Y = 
2.076 +0.134 X2+0.202 X4+0.192 X1 และคะแนน
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มาตรฐาน Z= 0.335 X2+0.322 X4+0.313 X1  โดย
สามารถพยากรณ์การบริหารงานวิชาการระบบอาชีวทวิ
ภาคี จังหวัดเพชรบูรณ์ร้อยละ 26.90 และค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์พหุคูณเท่ากับ 0.551  
 
7.อภิปลายผลและสรุปผลการวิจยั 
 จากข้อค้นพบของการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้น า
ประเด็นส าคัญมาอภิปรายผลตามรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

จากข้อค้นพบการบริหารงานวิชาการระบบอา
ชีวทวิภาคี จังหวัดเพชรบูรณ์ ตามความคิดเห็นของครูและ
บุคลากร โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก และรายด้าน 3 
ด้านอยู่ ในระดับมากที่สุด ล าดับแรก ด้านหลักสูตร  
รองลงมา ด้านการฝึกอาชีพ และด้านการนิเทศติดตาม 
ตามล าดับ แสดงให้เห็นว่า ครูและบุคลากรให้ความส าคัญ
ในการวางแผนจัดท าหลักสูตรให้สอดคล้องกับความ
ต้องการของตลาดแรงงานร่วมกับสถานประกอบการ มี
การก าหนดแผนการฝึกอาชีพแต่ละสาขาวิชาอย่างต่อเนื่อง 
และคัดเลือกสถานประกอบการที่ตรงตามสาขาวิชาชีพ
ของผู้เรียน ส่งเสริมให้มีการวัดและประเมินผลร่วมกับ
สถาน ประกอบ การต ามสภาพจริ ง  มี ก ารแต่ งตั้ ง
คณะกรรมการนิเทศติดตามอย่างชัดเจน โดยผู้บริหารเข้า
ร่วมประชุมช้ีแจงผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เพื่อท าความเข้าใจ
กระบวนการนิเทศสอดคล้องกับแนวคิดของ อิสรียา ออ
สุวรรณ (2559)กล่าวว่า ผู้บริหารควรให้ความส าคัญกับ
การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี  โดยการสร้าง
ความสัมพันธ์ระหว่างสถานศึกษาและสถานประกอบการ 
จัดอบรมให้ความรู้กับบุคลากร ทั้ง 2 ฝ่ายเพื่อให้เข้าใจการ
จัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีอย่างแท้จริง และร่วมมือ
กันจัดท าหลักสูตร แผนการเรียน แผนการฝึกอาชีพ 
รวมทั้ งค วร ให้ ค วามส าคั ญ กั บ การนิ เทศ  ปลู กฝั ง
จรรยาบรรณแก่ครูนิเทศให้ตระหนักถึงความส าคัญของ
บทบาทและหน้าที่ท่ีมีต่อผู้เรียน และสอดคล้องกับแนวคิด
ของ อดุลย์  ทวิกาญจน์  (2558) กล่าวว่า การจัดท า
หลักสูตรของระบบอาชีวทวิภาคี ควรมีนโยบาย สงเสริม
การจัดท าหลักสูตรสมรรถนะวิชาชีพ  เนนผู้ เรียนเป
นส าคัญโดยมุงเนนการฝกปฏิบัติงานตามเกณฑมาตรฐาน
วิชาชีพอาเซียนทุกระดับ ด้วยความรวมมือระหวาง
สถานศึกษากับสถานประกอบการในการรวมกันจัดท า
หลักสูตร รวมทั้งสอดคล้องกับงานวิจัยของ พิษณุ  ทอง
เลิศ (2553) พบว่า นวัตกรรมการบริหารงานอาชีวศึกษา
ระบบทวิภาคีในสถานศึกษาอาชีวศึกษาโดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก 
 ในประเด็น ด้านการจัดการเรียนการสอน และ

ด้านการวัดและประเมินผลอยู่ในระดับมาก แสดงให้เห็น
ว่า ครูและบุคลากรให้ความส าคัญในการจัดท าแผนการ
เรียนการสอนให้สอดคล้องกับการประกอบวิชาชีพของ
สถานประกอบการ  โดยผู้บริหารต้องมีส่วนร่วมในการ
ก าหนดรูปแบบการสอนที่เหมาะสมกับผู้เรียนซึ่งการวาง
แผนการจัดท าแผนการเรียนการสอนจะต้องประสานงาน
กับสถานประกอบการ มีการส ารวจความพึงพอใจของ
สถานประกอบการ ให้ตรงตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
ตามสมรรถนะหลัก/ สมรรถนะวิชาชีพของหลักสูตร เพื่อ
น าผลมาพัฒนาผู้ เรียนและหลักสูตรอย่ างต่อเนื่ อง 
สอดคล้องกับแนวคิดของอดุลย์ ทวีกาญจน์ (2558) กล่าว
ว่า การจัดการเรียนการสอนควรใชมาตรฐานสมรรถนะเป
นกรอบ ในการด าเนินงานเพื่อพัฒนานักศึกษาให้เข้าฝ
กทักษะวิชาชีพตามสาขาวิชาท่ีสอดคลองกับมาตรฐาน
วิชาชีพ และสอดคล้องกับแนวคิดของอรพิน  ดวงแก้ว 
(2544)กล่าวว่า การวัดผลประเมินผลควรด าเนินการตาม
ขั้นตอนของหลักการจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี มีการ
การจัดประชุมสัมมนารวมกันทั้งสถานศึกษาและสถาน
ประกอบการ เพื่อหาแนวทางการวัดผลประเมินผลที่
เหมาะสมและเปนรูปธรรมรวมทั้งควรมีการประเมินผลทุก
รายวิชาเมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนตามระเบียบการ
วัดผลประเมินผล รวมทั้งสอดคล้องกับงานวิจัยของ พิษณุ  
ทองเลิศ (2553 พบว่า สภาพการบริหารงานอาชีวศึกษา
ระบบทวิภาคีในสถานศึกษา ด้านการวัดและประเมินผล
อยู่ในระดับมาก และสอดคล้องกับงานวิจัยของ อิสรียา 
ออสุวรรณ  (2558) พบว่ า การบริหารสถานศึกษา
อาชีวศึกษาเอกชนระบบทวิภาคี ในเขตกรุงเทพมหานคร 
ด้านการจัดการเรียนการสอนและการวัดประเมินผลอยู่ใน
ระดับมาก 

จากข้อค้นพบ ภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ของ
ผู้บริหารอาชีวศึกษา จังหวัดเพชรบูรณ์ ตามความคิดเห็น
ของครูและบุคลากร โดยภาพรวมและรายด้านทุกด้านอยู่
ในระดับมาก ล าดับแรก ด้านความรับผิดชอบ รองลงมา 
ด้านการคิดวิเคราะห์ ด้านการคิดผลิตภาพและเน้นผลงาน 
และด้านความคิดสร้างสรรค์ ตามล าดับ แสดงให้เห็นว่า 
ครูและบุคลากรให้ความส าคัญกับการเป็นผู้น าของ
ผู้บริหารสถานศึกษา ซึ่งผู้น าต้องมีความรับผิดชอบให้
ความไว้วางใจกับครูและบุคลากรในการปฏิบัติงาน โดยมี
การวัดและประเมินผลการท างานเพื่อน าผลมาปรับปรุงให้
มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานต่อไปเพื่อน าสถานศึกษา
ไปสู่ เป้าหมายที่ก าหนดไว้ มีการส่งเสริมส่งเสริมให้
บุคลากรได้แสดงความคิดเห็นและท างานร่วมกันอย่างมี
ความสุข  รวมทั้งสนับสนุนการใช้นวัตกรรมใหม่ๆเพื่อการ
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พัฒนาสถานศึกษาจนเกิดทักษะในการตัดสินใจแก้ปัญหา
ที่รวดเร็วและถูกต้อง สอดคล้องกับแนวคิดของ ไพฑูรย์ 
สินลารัตน์  (2560)กล่าวว่า คุณลักษณะของผู้น าเชิง
สร้างสรรค์ ประกอบด้วยการคิดวิเคราะห์ การเป็นผู้น าใน
สังคมที่เปลี่ยนแปลง ผู้น าต้องมีความสามารถในการคิด
วิเคราะห์เพื่อให้รู้ว่าการเปลี่ยนแปลงนั้นมีผลกระทบและ
สามารถปรับตัวได้  รวมทั้งต้องมีความคิดสร้างสรรค์ โดย
ผู้น าต้องมีแนวคิดใหม่ เป็นแนวคิดเชิงสร้างสรรค์กับสังคม
และองค์กร ผู้น าต้องฝึกพัฒนาความคิดใหม่ ๆ อยู่เสมอ มี
ความคิดผลิตภาพ โดยเป็นผู้สนับสนุนให้บุคลากรใน
โรงเรียน มีลักษณะแปลงความคิดใหม่ๆ ออกมาเป็น
ผลงานหรือนวัตกรรม เพื่อที่เราจะสามารถน าผลงาน
เหล่านั้นมาใช้เป็นประโยชน์ต่อสังคมและส่วนรวม 
นอกจากนี้ผู้น าต้องมีความรับผิดชอบ ท้ังในตนเอง องค์กร
และสังคม เพราะความรับผิดชอบถือว่าเป็นปรัชญาของ
ความเป็นมนุษย์รวมทั้งสอดคล้องกับงานวิจัยของจารินี สิ
กุลจ้อย (2556) พบว่า ภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ของ
ผู้บริหารสถานศึกษาบรรยากาศของโรงเรียน สังกัด
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทราเขต 
2อยู่ในระดับมาก และงานวิจัยของเดชสกล จึงประวัติ
(2560)พบว่า ภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์และผลิตภาพ
ภายใต้ การขับ เคลื่ อนการศึกษา 4.0 ของผู้บ ริหาร
สถานศึกษา เขตการศึกษา 5 สังกัดอัครสังฆมณฑล 
กรุ งเทพฯในด้ านความคิดวิ เคราะห์  ด้ านความคิด
สร้างสรรค์ ด้านความคิดสร้างสรรค์ และด้านการคิดผลิต
ภาพเน้นผลงาน อยู่ในระดับมาก 

จากข้อค้นพบภาวะผู้ น า เชิงสร้างสรรค์ของ
ผู้บริหารอาชีวศึกษาที่ส่งผลต่อการบริหารงานวิชาการ
ระบบอาชีวทวิภาคี  จังหวัดเพชรบูรณ์ได้แก่ ด้านการคิด
วิเคราะห์ (X1) ด้านการคิดผลิตภาพและเน้นผลงาน (X2) 
และด้านความคิดสร้างสรรค์ (X4) โดยสามารถสรุปเป็น
ประเด็นได้ดังนี้ 

ในประเด็นด้านการคิดผลิตภาพและเน้นผลงาน 
พบว่า ผู้บริหารสถานศึกษาที่มีภาวะผู้น าด้านการคิดผลิต
ภาพและเน้นผลงานเพิ่มขึ้น 1 หน่วย จะส่งผลต่อการ
บริหารงานวิชาการระบบอาชีวทวิภาคี จังหวัดเพชรบูรณ์ 
เพิ่มขึ้น 0.134เท่า แสดงให้เห็นว่า ถ้าผู้บริหารส่งเสริม
และสร้างบรรยากาศการท างานของครู ให้ค าปรึกษาและ
รับฟังปัญหาในการปฏิบัติงาน สร้างความร่วมมือให้เกิด
การประสานสัมพันธ์กับชุมชนและหน่วยงานภายนอก 
และเล็งเห็นความส าคัญการสร้างวัฒนธรรมองค์กรส่งผล
ท าให้การบริหารงานวิชาการระบบอาชีวทวิภาคีเพิ่มขึ้น 
สอดคล้องกับแนวคิดของไพฑูรย์  สินลารัตน์ (2560) ที่

กล่าวว่า ผู้น าต้องมีแนวคิดเชิงผลิตภาพ โดยที่ผู้น าเป็น
ผู้สนับสนุนให้บุคลากรในองค์กรมีส่วนร่วมในการเสนอ
แนวความคิด ออกแบบผลงานหรือนวัตกรรมใหม่ๆ ที่จะ
สามารถน ามาใช้ประโยชน์ต่อสังคมและหน่วยงานได้ และ
ส อด ค ล้ อ งกั บ งาน วิ จั ย ข อ งล ะ ออ งด าวป ะ โพ ธิ ง 
(2556)พบว่า ภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหาร ด้านการ
เสริมสร้างขวัญและก าลังใจ ด้านการบริหารจัดการ
หลักสูตรสถานศึกษา ด้านการสนับสนุนทรัพยากรการ
สอน และด้านการนิเทศการสอนเป็นปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลต่อ
การบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา สังกัดส านักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา จังหวัดเลย 

ในประเด็นด้านความคิดสร้างสรรค์  พบว่า 
ผู้บริหารสถานศึกษาที่มีภาวะผู้น าด้านความคิดสร้างสรรค์ 
เพิ่มขึ้น 1 หน่วย จะส่งผลต่อการบริหารงานวิชาการระบบ
อาชีวทวิภาคี จังหวัดเพชรบูรณ์เพิ่มขึ้น 0.202 เท่า แสดง
ให้ เห็นว่ าถ้ าผู้ บริหารที่ มี ความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์
นวัตกรรมการบริหารงานที่หลากหลาย เพื่อน ามาใช้ใน
การบริหารจัดการสถานศกึษาอย่างเป็นระบบและสามารถ
ตัดสินใจแก้แก้ไขปัญหาได้อย่างรอบคอบ รวดเร็ว ถูกต้อง
และมีประสิทธิภาพ ส่งผลท าให้การบริหารงานวิชาการ
ระบบอาชีวทวิภาคีเพิ่มขึ้น  สอดคล้องกับแนวคิดของทวี
พร วรชิน (2559 ) ที่กล่าวว่า ความสามารถของผู้บริหาร
ในการน าองค์การสู่เป้าหมายที่ก าหนดไว้ ผู้น าต้องเป็นผู้มี
ความคิดสร้างสรรค์และเป็นผู้น าการเรียนรู้แบบทีม โดย
ให้ความส าคัญต่อผู้รับบริการ มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงานเป็น
หลัก และเป็นผู้น าที่ เป็นแบบอย่างที่ดีแก่บุคลากรใน
หน่วยงาน  สอดคล้องกับงานวิจัยของสุภาพ ฤทธิ์บ ารุง 
(2556) พบว่า ภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหาร
สถานศึกษา ด้านการมีความคิดสร้างสรรค์สง่ผลต่อความมี
ประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 30  

ในประ เด็ นด้ านการคิด วิ เค ราะห์ พบว่ า 
ผู้บริหารสถานศึกษาที่มีภาวะผู้น าด้านการคิดวิเคราะห์
เพิ่มขึ้น 1 หน่วย จะส่งผลต่อการการบริหารงานวิชาการ
ระบบอาชีวทวิภาคี จังหวัดเพชรบูรณ์ เพิ่มขึ้น 0.192 เท่า 
แสดงให้เห็นว่าถ้าผู้บริหารก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจของ
สถานศึกษาที่เหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา และ
ก าหนดบทบาทหน้าที่การท างานของครูและบุคลากรใน
สถานศึกษาอย่างชัดเจน พร้อมทั้งก ากับ ติดตาม การ
ปฏิบัติงานของครูและบุคลากร ให้เป็นไปตามแผนการ
ปฏิบัติงานของสถานศึกษา รวมทั้งถ้าผู้บริหารยอมรับฟัง
ข้อเสนอแนะของครูและบุคลากรจะส่งผลท าให้การ
บริหารงานวิชาการระบบอาชีวทวิภาคีเพิ่มขึ้น  สอดคล้อง
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กับแนวคิดของคุณาวุฒิ สิงห์ทอง (2561)กล่าวว่า ผู้น าที่มี
วิสัยทัศน์ต้องมีพฤติกรรมในการมองภาพอนาคตของ
องค์กรด้วยวิธีการต่างๆ ที่หลากหลาย โดยตั้งอยู่บน
พื้นฐานของความเป็นจริง มีแนวคิดที่กว้างไกลและมุ่งมั่น 
ด้วยวิธีการสร้างแรงจูงใจให้ผู้อื่นอยากเข้ามามีส่วนร่วม 
และตอบสนองความต้องการของผู้ร่วมงานและผู้รับการ
บริการ อีกทั้งต้องมีทักษะการสื่อสารเพื่อให้ผู้อื่นเข้าใจ
และยอมรับในการท างานของตน  รวมทั้งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของสุภาพ ฤทธิ์บ ารุง(2556)พบว่า ภาวะผู้น าเชิง
สร้างสรรค์ ของผู้บ ริห ารสถานศึกษาส่ งผลต่ อการ
บริหารงานให้เกิดประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 30 และ
งานวิจัยของนราภรณ์ ค าหวาน (2544) พบว่า ผู้บริหารที่
มีวิสัยทัศน์ มีการวางแผน มีทักษะในการประสานงาน 
สามารถจัดท าข้อมูลสารสนเทศ ติดตาม และ ประเมินผล
การด าเนินงานต่าง ๆ ในสถานศึกษา ส่งผลต่ อการ
ปฏิบัติงานวิชาการของโรงเรียน สังกัดส านักงานการ
ประถมศึกษา จังหวัดก าแพงเพชร 
 
8. ข้อเสนอแนะแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป 
       1. การวิจัยครั้งนี้เป็นเพียงการส ารวจปัจจัยที่ส่งผล
ต่อการบริหารวิชาการโดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือ 
ดังนั้นควรศึกษาเชิงลึกด้วยการใช้วิธีการสัมภาษณ์หรือ
การส ารวจร่วมด้วยเพื่อให้ได้ข้อมูลในเชิงลึกส าหรับการ
บริการจัดการต่อไป 
            2. ค วรศึ กษ าความ สั ม พั น ธ์ ร ะห ว่ า งก าร
บริหารงานวิชาการระบบบทวิภาคีกับประสิทธิภาพการ
ท างานของครูผู้ดูแลระบบทวิภาคี เพื่อใช้เป็นแนวทางใน
การบริห ารงานวิชาการให้ เกิ ดประสิท ธิภ าพและ
ประสิทธิผลเพิ่มมากข้ึน 

9.กิตติกรรมประกาศ 
ผู้วิจัยขอขอบคุณ สถาบันการจัดการปัญญา
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หลักสูตรคณะผู้บริหาร ครูและบุคลากรสถานศึกษา สังกัด
อาชีวศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ ส่วนช่วยให้การวิจัยครั้งนี้ 
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บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงส ารวจโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) สภาพการบริหารงานวิชาการโรงเรียน 2) 
เปรียบเทียบสภาพการบริหารงานวิชาการโรงเรียนจ าแนกตามลักษณะทางประชากรศาสตร์ของข้าราชการครู และ 3) แนว
ทางการบริหารงานวิชาการโรงเรียน  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ได้แก่ข้าราชการครู โรงเรียนในพระราชูปถัมภ์ กลุ่มโรงเรียนทีปังกร
วิทยาพัฒน์ จ านวน 174 คน ได้มาจากการสุ่มตัวอย่างแบบใช้หลักความน่าจะเป็นแบบแบ่งช้ันภูมิโดยก าหนดช้ันภูมิเป็น
โรงเรียนและผู้บริหารโรงเรียนกับนักวิชาการจ านวน 5 คน เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามชนิดมาตราส่วนประมาณ
ค่าของลิเคิร์ท 5 ระดับที่มีค่าความเช่ือมั่นเท่ากับ 0.980 และแบบสัมภาษณ์ วิเคราะห์ข้อมู ลและประมวลผลด้วยโปรแกรม
ส าเร็จรูปทางสถิติ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบที การวิเคราะห์ความ
แปรปรวน โดยก าหนดค่านัยส าคัญทางสถิตทิี่ระดบั 0.05  และการวิเคราะห์เนื้อหา ผลการวิจัยพบว่า 1) สภาพการบริหารงาน
วิชาการโรงเรียนโดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก ล าดับแรก ด้านการจัดการเรียนรู้ รองลงมา ด้านการวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู้ และด้านการสร้างและหรือพัฒนาหลักสูตร ตามล าดับ 2) ข้าราชการครูเพศชายและเพศหญิงมีความ
คิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารงานวิชาการโรงเรียน โดยภาพรวม ด้านการสร้างและหรือพัฒนาหลักสูตร และด้านการจัดการ
เรียนรู้แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยข้าราชการครูเพศหญิงมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารงาน
วิชาการโรงเรียนสูงกว่าข้าราชการครูเพศชาย 3) ข้าราชการครูที่มีประสบการณ์การท างาน 1 – 5 ปี และตั้งแต่ 6 ปีขึ้นไปมี
ความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารงานวิชาการโรงเรียน ด้านการสร้างและหรือพัฒนาหลักสูตร แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 โดยข้าราชการครูที่มีประสบการณก์ารท างานตั้งแต่ 6 ปีขึ้นไปมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารงานวิชาการ
โรงเรียนสูงกว่าข้าราชการครูที่มีประสบการณ์ 1 – 5 ปี และ 4) แนวทางการบริหารงานวิชาการโรงเรียน ประกอบด้วย 
นโยบายการยกระดับคุณภาrและมาตรฐานทางวิชาการและนโยบายการสร้างสร้างสรรค์นวัตกรรมและการวิจัยเพื่อพัฒนาการ
เรียนรู้ การวิจัยครั้งนี้ก่อให้เกิดองค์ความรู้เกี่ยวกับด้านการจัดการเรียนรู้ ด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ และด้านการ
สร้างและหรือพัฒนาหลักสูตรเป็นองค์ประกอบท่ีส าคัญของการบริหารงานวิชาการโรงเรียน อันจะน าไปสู่การพัฒนาโรงเรียน
ให้มีประสิทธิภาพต่อไป 
ค าส าคัญ: ภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์, การบริหารงานวิชาการ, ระบบอาชีวทวิภาคีอาชีวศึกษา 
 

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

comparison of the condition of Academic Management of schools classified by the demography 
characteristics of government teachers and 3) the guideline on Academic Management of schools. The 
sample used in this research were 174 government teachers of schools under the Royal Patronage of His 
Royal Highness Crown Prince Maha Vajiralongkorn (Dipangkornwittayapat Group) collected through 
Stratified Random Sampling method specified by schools and 5 school administrators and academic 
officials. The tools of this research were 5–points Likert scale questionnaire with reliability of 0.980 and 
the interview form. Data was analyzed and processed by statistical package program. Statistical processes 
used for data analysis were Mean, Standard Deviation, T-test, Analysis of Variance which specified the 
statistical significance value at 0.05 and Content Analysis.  
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The results of this research were found that 1) the overall and individual aspects of the condition 
of Academic Management of schools were at high level, the highest one was learning management 
followed by learning measurement and evaluation and curriculum creation and/or development 
respectively, 2) regarding the Academic Management of schools, male and female government teachers 
had different opinions in overall aspects on curriculum design and/or development and learning 
management with statistical significance value at 0.05 in which female government teachers had such 
opinions at higher level than male government teachers, 3) government teachers with 1 – 5 years working 
experiences and ones with more than 6 years had different views about the Academic Management of 
schools on curriculum design and/or development with statistical significance value at 0.05 in which 
government teachers with more than 6 years working experiences had such opinions at higher level than 
ones with 1 – 5 years working experiences and 4) the guideline on the Academic Management of schools 
consisted of the policies on academic quality and standard improvement and on innovation 
establishment and research for learning development. This research caused the knowledge that the 
learning management, the learning measurement and evaluation and the curriculum design and/or 
development were the key factors of the Academic Management of schools which would lead tothe 
effective school development in the future.  
Keywords : Creative Leadership, Academic Management, Dual Vocational Education 
 
1. บทคัดย่อ 
 เนื่องจากปัจจุบันโลกมีการเปลี่ยนแปลงอย่าง
รวดเร็วในทุก ๆ ด้านทั้งด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม 
การด าเนินชีวิต ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีท าให้ต้องมี
การเปลี่ยนแปลงเนื้อหาสาระตามหลักสูตรควบคู่ไปกับ
การพัฒนาทักษะใหม่ ๆ ที่จ าเป็นส าหรับศตวรรษที่ 21 
ส าห รับการ เรี ยน รู้ ในศตวรรษที่  21 สาระวิ ชาก็ มี
ความส าคัญ แต่ไม่เพียงพอส าหรับการเรียนรู้เพื่อมีชีวิตใน
โลกยุคศตวรรษที่ 21 ปัจจุบันการเรียนรู้สาระวิชาควรเป็น
การเรียนจากการค้นคว้าเองของศิษย์โดยครูช่วยแนะน า 
และช่วยออกแบบกิจกรรมที่ ช่วยให้ผู้ เรียนแต่ละคน
สามารถประเมินความก้าวหน้าของการเรียนรู้ของตนเอง
ได้ การบริหารงานวิชาการเป็นงานที่ส าคัญ เป็นงานที่
จะต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุจุดมุ่งหมายของการศึกษา 
พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพ มีความรู้ มีจริยธรรม ซึ่งเป็น
จุดมุ่งหมายหลักของโรงเรียน เป็นเครื่องช้ีวัดความส าเร็จ
และความสามารถของผู้บริหารโรงเรียน งานวิชาการถือว่า
เป็นหัวใจของการบริหารการศึกษา(วิภา ทองหง า 2554, 
น.18) สอดคล้องกับที่ว่า งานวิชาการเป็นงานหลักของ
การบริหารสถานศึกษา ไม่ว่าจะเป็นสถานศึกษาประเภท
ใด มาตรฐานและคุณภาพของสถานศึกษาจะพิจารณาจาก
ผลงานด้านวิชาการ เนื่ องจากงานวิชาการเกี่ย วกับ
หลักสูตรการจัดโปรแกรมการศึกษา และการจัดการเรียน
การสอน ซึ่งเป็นหัวใจของสถานศึกษา (ปรียาพร วงศ์
อนุตรโรจน์ 2553, น.15) 

 จากการก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการกระจาย
อ า น า จ ก า ร บ ริ ห า ร แ ล ะ ก า รจั ด ก า ร ศึ ก ษ า ข อ ง
กระทรวงศึกษาธิการไปยังส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
โรงเรียน เพื่อน าไปปฏิบัติ ในด้านวิชาการข้าราชการครู
ต้องร่วมกันวิเคราะห์หลักสูตรโรงเรียน เพื่อจัดท ารายวิชา
พื้นฐาน รายวิชาเพิ่มเติม จัดท าแผนการเรียนรู้ จัดการ
เรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ใช้สื่อการเรียน
การสอนและแหล่งเรียนรู้  จัดท าเอกสารการวัดผล
ประเมินผล ท าการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา ใน
ส่วนของผู้บริหารโรงเรียนควรส่งเสริมให้ข้าราชการครู
เข้าใจเกี่ยวกับหลักสูตรโรงเรียน พัฒนาหลักสูตรโรงเรียน
อย่างต่อเนื่อง วางแผนด้านวิชาการโดยการเก็บข้อมูล 
ก ากับ ติดตามเกี่ยวกับงานวิชาการ สนับสนุนข้าราชการ
ครูในการจัดการเรียนการสอนด้วยความใกล้ชิด ส่งเสริม
การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ ผู้บริหารที่ดีต้องใช้วิธีการ
บริหารที่เหมาะสม มีประสิทธิภาพ เพื่อให้งานที่วางแผน
ไว้บรรลุตามจุดมุ่งหมายที่ตั้งไว้ ให้ข้าราชการครูเห็นถึง
ความส าคัญในการร่วมมือบริหารหลักสูตร สามารถจัด
บรรยากาศสภาพแวดล้อม ใช้สื่อการเรียนการสอนและ
แหล่งเรียนรู้ ก าหนดระเบียบการวัดผลประเมินผลของ
โรงเรียน จัด ให้มีการพัฒนาเครื่องมือในการวัดผล
ประเมินผล จัดระบบสารสนเทศด้านการวัดผลประเมินผล 
ก าหนดนโยบายและแนวทางการใช้งานวิจัยในการจัด
กระบวนการเรียนรู้  ส่งเสริมให้ข้าราชการครูพัฒนา
คุณภาพการศึกษาด้วยกระบวนการวิจัย สร้างความ
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ตระหนักให้ข้าราชการครูเข้าใจกระบวนการนิเทศ (ขวัญ
ข้าว ชุ่มเกษรกูลกิจ 2560, น.93) 
 โรงเรียนในพระราชูปถัมภ์ กลุ่มโรงเรียนทีปัง
กรวิทยาพัฒน์ ประกอบด้วย โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ 
(วัดโบสถ์) ในพระราชูปถัมภ์ฯ โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ 
(วัดน้อยใน) ในพระราชูปถัมภ์ฯ โรงเรียนทีปังกรวิทยา
พัฒน์ (ทวีวัฒนา) ในพระราชูปถัมภ์ฯ โรงเรียนทีปังกร
วิทยาพัฒน์ (วัดประดู่) ในพระราชูปถัมภ์ฯ โรงเรียนทีปัง
กรวิทยาพัฒน์  (มั ธยมวัดหั ตถสารเกษตร) ในพระ
ราชูปถัมภ์ฯ และ โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (วัดสุนทร
สถิต) ในพระราชูปถัมภ์ฯ มีผลคะแนนสอบ O-NET ของ
รายวิชาภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา
และภาษาอังกฤษ ในปีการศึกษา 2560(สถาบันทดสอบ
ท า ง ก า ร ศึ ก ษ า แ ห่ ง ช า ติ ,  2561,  สื บ ค้ น จ า ก 
http://www.niets.or.th/th/) ซึ่ งส ารวจจากสถาบั น
ทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) พบว่า 
มีผลสัมฤทธิ์ของ ผู้เรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 
6 มีคะแนนทั้ง 3 ระดับ ในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ไม่ถึง 
50 คะแนนหรือไม่ถึง ร้อยละ 50  

จากสภาพข้างต้น ท าให้การบริหารงานวิชาการ
โรงเรียนต้องมีการพัฒนาในการด าเนินกิจกรรมทาง
วิชาการของโรงเรียนเกี่ยวกับการปรับปรุง พัฒนาการ
เรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุด
แก่ผู้ เรียน เพื่อให้ผู้ เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์
สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายของหลักสูตร ในองค์ประกอบ 5 
ด้าน ได้แก่ ด้านการสร้างและหรือพัฒนาหลักสูตร ด้าน
การจัดการเรียนรู้  ด้านการสร้างและการพัฒนาสื่อ 
นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษาและแหล่งเรียนรู้ ด้าน
การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ และด้านการวิจัยเพื่อ
พัฒนาการเรียนรู้  
จากความเป็นมาและความส าคัญดังกล่าวข้างต้น จะเห็น
ว่าการบริหารงานวิชาการโรงเรียนมีความส าคัญอย่างยิ่ง
ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ผู้วิจัยจึงมีความสนใจ
ศึกษา แนวทางการบริหารงานวิชาการโรงเรียนในพระ
ราชูปถัมภ์ กลุ่มโรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ เพื่อศึกษา
ระดับสภาพการบริหารงานวิชาการโรงเรียน เปรียบเทียบ
สภาพการบริหารงานวิชาการโรงเรียนจ าแนกตามลักษณะ
ประชากรศาสตร์ของข้าราชการครู และค้นหาแนว
ทางการบริหารงานวิชาการโรงเรียนเพื่อเป็นประโยชน์ต่อ
ผู้บริหาร และเป็นแนวทางให้ผู้บริหารสามารถน าไปใช้
ประกอบการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาโรงเรียนให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

 
2. วัตถุประสงค์การวิจัย 

1) เพื่อศึกษาสภาพการบริหารงานวิชาการ
โรงเรียนในพระราชูปถัมภ์ กลุ่มโรงเรียนทีปังกรวิทยา
พัฒน ์

2) เพื่ อเปรียบเทียบสภาพการบริหารงาน
วิชาการโรงเรียนในพระราชูปถัมภ์ กลุ่มโรงเรียนทีปังกร
วิทยาพัฒน์จ าแนกตามลักษณะทางประชากรศาสตร์ของ
ข้าราชการครู 
 3) เพื่อศึกษาแนวทางการบริหารงานวิชาการ
โรงเรียนในพระราชูปถัมภ์ กลุ่มโรงเรียนทีปังกรวิทยา
พัฒน ์
 
3.สมมติฐานของการวิจัย 
ข้าราชการครูที่มีลักษณะทางประชากรศาสตร์ต่างกันมี
ความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพการบริหารงานวิชาการ
โรงเรียนในพระราชูปถัมภ์ กลุ่มโรงเรียนทีปังกรวิทยา
พัฒน์ แตกต่างกัน 
 
4. ขอบเขตของการวิจัย 

4.1  ขอบเขตด้านเนื้อหา  
การวิจัยครั้งนี้มุ่งศึกษาแนวทางการบริหารงาน

วิชาการโรงเรยีนในพระราชูปถัมภ ์กลุ่มโรงเรียนทีปังกร
วิทยาพัฒน์ ในองค์ประกอบ 5 ด้าน ได้แก่ ด้านการสร้าง
และหรือพัฒนาหลักสูตร ด้านการจัดการเรียนรู้ ด้านการ
สร้างและการพัฒนาสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการ
ศึกษาและแหล่งเรียนรู้ ด้านการวดัและประเมินผลการ
เรียนรู้ และด้านการวิจยัเพื่อพัฒนาการเรยีนรู้ 
          4.2  ขอบเขตด้านประชากร  
 ประชากรที่ ใช้ในการวิจัยครั้งนี้  ได้แก่ ผู้บริหารและ
ข้าราชการครูโรงเรียน ในพระราชูปถัมภ์ กลุ่มโรงเรียนที
ปังกรวิทยาพัฒน์ จ านวน 6 โรง ประกอบด้วย ผู้บริหาร
โรงเรียน  ในพระราชูปถัมภ์ กลุ่มโรงเรียนทีปังกรวิทยา
พัฒน์ จ านวน 6 คน และข้าราชการครูโรงเรียน ในพระ
ราชูปถัมภ์ กลุ่มโรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ จ านวน  305 
คน รวมทั้งสิ้น 311 คน (ระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการ
บริหาร, 2561) 

4.3 ขอบเขตด้านตัวแปร 
ตัวแปรอิสระ ประกอบด้วย ลักษณะทาง

ประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา และ
ประสบการณ์การท างาน ตัวแปรตาม คือ 1) การ
บริหารงานวิชาการโรงเรียนในองค์ประกอบ 5 ด้าน ได้แก่ 
ด้านการสร้างและหรือพัฒนาหลักสูตร ด้านการจดัการ
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เรียนรู้ ด้านการสร้างและการพัฒนาสื่อ นวัตกรรม 
เทคโนโลยีทางการศึกษาและแหลง่เรียนรู้ ด้านการวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู้ และด้านการวิจัยเพื่อพัฒนาการ
เรียนรู้ และ 2) แนวทางการบริหารงานวิขาการโรงเรียน
ในพระราชูปถัมภ์ กลุ่มโรงเรียนทปีังกรวิทยาพัฒน์ 
4.4 ขอบเขตด้านเวลา 
การศึกษาครั้งน้ีด าเนินการวิจยัในช่วงเดือนพฤศจิกายน 
พ.ศ. 2561 ถึงเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2562 
 
5. วิธีด าเนินการวิจัย 
 1. การวิจั ยครั้ งนี้ เป็ นการวิจั ย เชิ งส ารวจ 
(Survey Research) ประชากรที่ ใช้ ในการวิจัยครั้ งนี้ 
ได้แก่ ผู้บริหารและข้าราชการครูของโรงเรียนในพระ
ราชูปถัมภ์ กลุ่มโรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ จ านวน 6 โรง 
ประกอบด้วย ผู้บริหารโรงเรียนจ านวน 6  คน และ
ข้าราชการครูจ านวน  305 คน รวมทั้งสิ้น 311 คนกลุ่ม
ตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ส าหรับตอบแบบสอบถาม 
ได้แก่ ข้าราชการครูโรงเรียนในพระราชูปถัมภ์  กลุ่ม
โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์จ านวน 174 คน สุ่มแบบแบ่ง
ช้ันภูมิ (Stratified Random Sampling) โดยก าหนดช้ัน
ภูมิเป็นโรงเรียน และส าหรับตอบแบบสัมภาษณ์ ได้แก่ 
ผู้บริหารโรงเรียนในพระราชูปถัมภ์ กลุ่มโรงเรียนทีปังกร
วิทยาพัฒน์ จ านวน 4 คน และนักวิชาการจ านวน 1 คน 
 2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้  มี 2 ฉบับ 
ฉบับที่  1 เป็นแบบสอบถามความคิด เห็น เรื่องการ
บริหารงานวิชาการโรงเรียนในพระราชูปถัมภ์  กลุ่ม
โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ โดยลักษณะของแบบสอบถาม
แบ่งออกเป็น 2 ตอน ดังนี้ 
 ตอนที่ 1 เกี่ยวกับลักษณะทางประชากรศาสตร์
ของผู้ตอบแบบสอบถาม  
 ตอนที่  2 เกี่ยวกับการบริหารงานวิชาการ
โรงเรียนในพระราชูปถัมภ์ กลุ่มโรงเรียนทีปังกรวิทยา
พัฒน์  
 โดยตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือได้ค่าดัชนีความ
สอดคล้อง (IOC) อยู่ระหว่าง 0.6 ถึง 1.0 และค่าความ
เช่ือมั่นของแบบสอบถามด้วยค่าสัมประสิทธิ์อัลฟา
ของครอนบัค เท่ากับ 0.980 
 และฉบับที่ 2 เป็นแบบสัมภาษณ์แนวทางการ
บริหารวิชาการโรงเรียนในพระราชูปถัมภ์  
 3. การเก็บรวบรวมข้อมูลผู้วิจัยด าเนินการเก็บ
รวบรวมข้อมูลจากโรงเรียนในพระราชูปถัมภ์  กลุ่ม
โรงเรียน    ทีปังกรวิทยาพัฒน์ จ านวน 6 โรง เพื่อขอ

ความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูล จ านวน 174 
ชุด  
 4. ผู้วิจัยวิเคราะห์ค านวณค่าทางสถิติด้วย
คอมพิวเตอร์ โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางคอมพิวเตอร์ มี
ขั้นตอนดังน้ี 

 4.1 วิเคราะห์ระดับสภาพการบริหารงาน
วิชาการโรงเรียนในพระราชูปถัมภ์ กลุ่มโรงเรียนทีปังกร
วิทยาพัฒน์ โดยใช้การหาค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ในการแปล
ความหมายของค่าเฉลี่ยของคะแนน ผู้วิจัยได้ก าหนด
เกณฑ์โดยใช้คะแนนเฉลี่ย (Likert, 1967, p.166)  

 4.2  วิ เค ราะห์ เปรียบ เที ยบสภาพการ
บริหารงานวิชาการโรงเรียน จ าแนกตามเพศ ระดับ
การศึกษา และประสบการณ์ การท างานโดยใช้การ
วิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่าง 
2 กลุ่ม ด้วย    t-test (Independent t-test) 

 4.3  วิ เค ราะห์ เปรียบ เที ยบสภาพการ
บริหารงานวิชาการโรงเรียน จ าแนกตามอายุ โดยใช้การ
วิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่าง
ตั้งแต่ 3 กลุ่มขึ้นไป ด้วย Analysis of Variance 

 4.4 วิ เคราะห์แนวทางการบริหารงาน
วิชาการโรงเรียนในพระราชูปถัมภ์ กลุ่มโรงเรียนทีปังกร
วิทยาพัฒน์  โดยใช้การวิ เคราะห์ เนื้ อหา (content 
analysis) 
 
6. ผลการวิจัย 
 สภาพการบริหารงานวิชาการโรงเรียน โดย
ภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก ล าดับแรก ด้านการ
จัดการเรียนรู้ รองลงมา ด้านการวัดและประเมินผลการ
เรียนรู้  และด้านการสร้างและหรือพัฒนาหลักสูตร 
ตามล าดับ ส่วนล าดับสุดท้าย ด้านการสร้างและการ
พัฒนาสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษาและแหล่ง
เรียนรู้ 

 ข้าราชการครูโรงเรียนในพระราชูปถัมภ์ กลุ่ม
โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ เพศชายเพศหญิง มีความ
คิดเห็น เกี่ยวกับสภาพการบริหารงานวิชาการ โดย
ภาพรวม ด้านการสร้างและหรือพัฒนาหลักสูตร และด้าน
การจัดการเรียนรู้แตกต่างกัน โดยข้าราชการครูเพศหญิงมี
ความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารงานวิชาการโรงเรียนสูง
กว่าข้าราชการครูเพศชาย 
3. ข้าราชการครูโรงเรียนในพระราชูปถัมภ์ กลุ่มโรงเรียนที
ปังกรวิทยาพัฒน์ ที่มีประสบการณ์การท างาน 1 – 5 ปี 
และตั้งแต่ 6 ปี ขึ้นไป มีความคิดเห็นเกี่ยวกับ สภาพการ
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บริหารงานวิชาการ ด้านการสร้างและหรอืพัฒนาหลักสตูร 
แตกต่างกัน โดยข้าราชการครูที่มีประสบการณ์การท างาน
ตั้งแต่ 6 ปีขึ้นไปมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารงาน
วิชาการ สูงกว่าข้าราชการครูที่มีประสบการณ์การท างาน 
1 – 5 ปี ดังตารางที่ 3  

แนวทางการบริหารงานวิชาการโรงเรียนในพระ
ราชูปถัมภ์ กลุ่มโรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ ประกอบด้วย 
2 นโยบาย ได้แก่ นโยบายการยกระดับคุณภาพและ
มาตรฐานทางวิชาการและนโยบายการสร้างสรรค์
นวัตกรรมและการวิจัยเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้ 
 
7. อภิปลายผลและสรุปผลการวิจัย 

1. จากข้อค้นพบ สภาพการบริหารงานวิชาการ
โรงเรียนในพระราชูปถัมภ์ กลุ่มโรงเรียนทีปังกรวิทยา
พัฒน์ตามความคิดเห็นของข้าราชการครู โดยภาพรวม
และรายด้านทุกด้านอยู่ในระดับมาก ล าดับแรก ด้านการ
จัดการเรียนรู้ รองลงมา ด้านการวัดและประเมินผลการ
เรียนรู้ ด้านการสร้างและหรือพัฒนาหลักสูตร ด้านการ
วิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ และด้านการสร้างและการ
พัฒนาสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษาและแหล่ง
เรียนรู้ ตามล าดับ แสดงให้เห็นว่าโรงเรียนมีการจัดท า
หลักสูตรที่มุ่งเน้นพัฒนาผู้เรียนโดยใช้จุดเน้นของโรงเรียน
และพัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง มีการจัดท าแผนการ
เรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ เพื่อปลูกฝังคุณธรรม
ค่านิยมที่ดีงามและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ มีการ
พัฒนาบุคลากรด้านการผลิต พัฒนาสื่อ เทคโนโลยีเพื่อ
การจัดการเรียนรู้ จัดและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ทั้งภายใน
ภายนอกโรงเรียน มีการก าหนดระเบียบการวัดและ
ประเมินผลที่ชัดเจน พร้อมส่งเสริมให้ครูด าเนินการวัดและ
ประเมินผลโดยเน้นการประเมินตามสภาพจริง มีการ
ก าหนดนโยบายในการพัฒนาครูเกี่ยวกับกระบวนการวิจัย 
และส่งเสริมให้ครูท าวิจัยเพื่อพัฒนาแก้ไขปัญหาผู้เรียนทั้ง
รายบุคคลและระดับช้ันเรียน สอดคล้องกับแนวคิดของ
ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์ (2553) กล่าวว่า การบริหารงาน
วิชาการโรงเรียน เป็นกระบวนการบริหารกิจกรรมทุก
อย่างที่เกี่ยวกับการพัฒนาปรับปรุงการเรียนการสอนให้ดี
ขึ้น ตั้งแต่การก าหนดนโยบาย การวางแผน การจัดการ
เรียน การสอน การประเมินผล ให้เป็นไปตามจุดมุ่งหมาย
ของหลักสูตร และจุดมุ่งหมายของสถานศึกษาให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เรียน สอดคล้องกับแนวคิดของสันติ 
บุญภิรมย์ (2552) ที่กล่าวว่า การบริหารวิชาการโรงเรียน 
เป็นกระบวนการบริหารจัดการกิจกรรมทุกประเภทที่
เกี่ยวกับการเรียนการสอนและบริหารสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ ที่

มีอิทธิพลต่อการจัดการเรียนการสอน เพื่อให้การเรียนการ
สอนด าเนินไปอย่างราบรื่น เปรียบเหมือนเส้นเลือดใหญไ่ป
หล่อเลี้ยงหัวใจ             การบริหารจึงเป็นกิจกรรมที่
ส าคัญที่สุดของงานวิชาการที่สามารถท าให้งานวิชาการ
เกิดพลวัต (academic affairs dynamic) อยู่ตลอดเวลา 
ส่งผลต่อประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และคุณภาพของ
การศึกษาอย่างต่อเนื่องตลอดไป และสอดคล้องกับ
แนวคิดของอภิชา พุ่มพวง (2559) ที่ กล่าวว่า การ
บริหารงานวิชาการโรงเรียน เป็นกระบวนการด าเนินการ
ปรับปรุงและพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนทุกชนิดที่
ก่อให้เกิดการเรียนรู้และการศึกษาของผู้เรียนโดยมีการ
ประสานงานของทุกคนในโรงเรียนร่วมกับบุคคลที่มีส่วน
เกี่ยวข้อง ในการส่งเสริมงานวิชาการของโรงเรียน เพื่อ
มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะ คุณลักษณะที่พึงประสงค์
บรรลุตามวัตถุประสงค์และจุดมุ่งหมายของหลักสูตร 
รวมทั้งสอดคล้องกับงานวิจัยของศิวรัตน์ พายุหะ (2551) 
พบว่า การบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต 2 โดย
ภาพรวมและรายด้าน อยู่ในระดับมาก ล าดับแรก ด้าน
การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ รองลงมา ด้านการพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษา ด้านการวัดประเมินผลและเทียบ
โอนผลการเรียนรู้  ด้านการพัฒนาสื่อนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีทางการศึกษา และด้านการวิจัยเพื่อพัฒนา
คุณภาพสถานศึกษา ตามล าดับ และงานวิจัยของณปภัช 
รุ่งโรจน์ (2553) พบว่า การบริหารงานวิชาการของ
โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมและราย
ด้านทุกด้านอยู่ในระดับมาก ล าดับแรก ด้านการพัฒนา
หลักสูตรและสถานศึกษา รองลงมา ด้านการพัฒนา
กระบวนการเรียนรู้ ด้านการวัดผล ประเมินผลและเทียบ
โอนผลการเรียน ด้ านการวิจัยเพื่ อพัฒนาคุณ ภาพ
การศึกษา และด้านการพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และ
เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ตามล าดับ 
 2. จากข้อค้นพบ ข้าราชการครูโรงเรียนในพระ
ราชูปถัมภ์ กลุ่มโรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์เพศชาย เพศ
หญิง มีความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพการบริหารงานวิชาการ 
โดยภาพรวมและรายด้าน ด้านการสร้างและหรือพัฒนา
หลักสูตร และด้านการจัดการเรียนรู้แตกต่างกัน โดย
ข้าราชการครู เพศหญิ งมีความคิดเห็น เกี่ ยวกับการ
บริหารงานวิชาการโรงเรียนสูงกว่าข้าราชการครูเพศชาย 
แสดงให้เห็นว่า ข้าราชการครูเพศหญิงส่วนมากมีบทบาท
ในการมีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน มี
หน้าที่ ในการศึกษาหาความรู้ เกี่ยวกับสภาพสังคมที่
เปลี่ยนไป ศึกษาข้อมูลสารสนเทศของโรงเรียนและชุมชน
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เพื่อน ามาใช้ในการสร้างและหรือพัฒนาหลักสูตรของ
โรงเรียน สอดคล้องกับแนวคิดของอัฐพล พระวิทูรย์ 
(2557) กล่าวว่า เพศหญิงเป็นเพศที่มีความละเอียดอ่อน
มากกว่าเพศชาย การตัดสินใจจะมองรายละเอียดทั้ง
ภาพรวมและรายด้านประกอบกัน ซึ่งแตกต่างจากเพศชาย
ที่มักใช้เวลาในการพิจารณา ตัดสินใจแบบรวดเร็ว ไม่ค่อย
สนใจความสัมพันธ์ระหว่างภาพรวมและรายด้ าน 
สอดคล้องกับแนวคิดของกิจชุฬาภรณ์  คล้ายสมบัติ 
(2560) กล่าวว่า เพศชายและเพศหญิงมีความอ่อนไหว 
ความละเอียดอ่อนแตกต่างกัน จึงท าให้เกิดมุมมองในการ
บริหารงานวิชาการแตกต่างกัน รวมทั้งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของสุลัดดาวัลย์ อัฐนาค (2555) พบว่า ครูผู้สอน
เพศชายเพศหญิงมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารงาน
วิชาการในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา โดย
ภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.05 สอดคล้องกับงานวิจัยของอัฐพล พระวิทูรย์ (2557) 
พบว่า ครูผู้สอนเพศชายและเพศหญิง มีความคิดเห็นต่อ
การบริหารงานวิชาการของกลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษา 
อ าเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย โดยภาพรวมและด้านการ
พัฒนาหลักสูตรแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 และสอดคล้องกับงานวิจัยของชุติมา นิธิพงษ์ 
(2557) พบว่า ครูผู้สอนเพศชายเพศหญิง มีความคิดเห็น
ต่อการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด
เทศบาล นครระยอง จังหวัดระยอง ด้านการวัดและการ
ประเมินผลการศึกษาแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ
ที่ระดับ 0.05  
 3. จากข้อค้นพบ ข้าราชการครูโรงเรียนในพระ
ราชูปถั มภ์  กลุ่ ม โรงเรี ยนที ปั งกรวิท ยาพัฒ น์  ที่ มี
ประสบการณ์การท างาน 1 – 5 ปี และตั้งแต่ 6 ปี ขึ้นไป 
มีความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพการบริหารงานวิชาการ ด้าน
การสร้างและหรือพัฒนาหลักสูตร แตกต่างกัน โดย
ข้าราชการครูที่มีประสบการณ์การท างานตั้งแต่ 6 ปีขึ้นไป
มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารงานวิชาการ สูงกว่า
ข้าราชการครูที่มีประสบการณ์การท างาน 1 – 5 ปี แสดง
ให้เห็นว่า ครูที่มีประสบการณ์การท างานตั้งแต่ 6 ปีขึ้นไป 
เป็นผู้ที่มีความช านาญในการบริหารงานวิชาการ ได้รับ
การอบรม พัฒนาทางวิชาการ ด้านการสร้างและหรือ
พัฒนาหลักสูตร มีประสบการณ์ในการจัดท าหลักสูตร เริ่ม
ตั้งแต่การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น รวมทั้งการน าหลักสูตร
ไปใช้ การติดตาม ประเมินผลการใช้หลักสูตร และการ
พัฒนาหลักสูตรในที่สุด สอดคล้องกับแนวคิดของชุติมา 
นิธิพงษ์ (2557)  ที่กล่าวว่า ในการท างาน บุคคลแต่ละ
บุคคลย่อมมีประสบการณ์การท างานไม่เท่ากัน ผู้ที่มี

ประสบการณ์น้อยย่อมไม่มีความช านาญในการท างาน 
สอดคล้องกับแนวคิดของปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์ (2553) 
กล่ าวว่ า การรับรู้ ของบุ คคลย่ อมแตกต่ างกันตาม
ประสบการณ์และภูมิหลังของแต่ละบุคคล และสอดคล้อง
กับแนวคิดของอัฐพล พระวิทูรย์ (2557) กล่าวว่า ครูที่มี
ประสบการณ์มากกว่าย่อมมีประสบการณ์ด้านงาน
วิชาการมากกว่า มีมุมมองที่กว้างกว่า ในขณะที่ครูที่มี
ประสบการณ์น้อยกว่า การมองปัญหา การตัดสินใจและ
ความคิดเห็น อาจมีมุมมองที่แคบกว่า รวมทั้งสอดคล้อง
กับงานวิจัยของกิตติ โชติ  พิมพ์ เพ็ ง (2555) พบว่า 
ข้าราชการครูที่มีประสบการณ์ต่างกันมีความคิดเห็นต่อ
สมรรถนะการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา 
โดยภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.01 สอดคล้องกับงานวิจัยของชุติมา นิธิพงษ์ (2557) 
พบว่า ครูที่มีประสบการณ์ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการ
บริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด
เทศบาลนครระยอง จังหวัดระยอง ด้านการจัดการเรียน
การสอน แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.05 และสอดคล้องกับงานวิจัยของคารมณ์ เพียรภายลุน 
(2552) พบว่า ครูที่มีประสบการณ์ต่างกัน มีความคิดเห็น
ในการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน โดยภาพรวมและ
รายด้าน แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.05 
 4. จากข้อค้นพบ แนวทางการพัฒนาการ
บริหารงานวิชาการโรงเรียนในพระราชูปถัมภ์  กลุ่ม
โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ ประกอบด้วย 2 นโยบาย 
ได้แก่ 1) นโยบายการยกระดับคุณภาพและมาตรฐานทาง
วิชาการ และ 2) นโยบายการสร้างสรรค์นวัตกรรมและ
การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ แสดงให้เห็นว่าผู้บริหาร
สถานศึกษาควรมีการให้ความรู้ ด าเนินการตามแผนที่วาง
ไว้พร้อมทั้งก ากับติดตาม ประเมินผลอย่างต่อเนื่องและ
จริงจัง สอดคล้องกับทฤษฎีการบริหารคุณภาพตามวงจร
เดมมิ่ง (Deming Cycle) ที่เสนอขั้นตอนการบริหารงาน
คุ ณ ภ า พ  “ ว งจ ร เด ม มิ่ ง ”  (Deming Cycle) เป็ น
กระบวนการบริหารงาน หรือการจัดระบบการท างานให้มี
ประสิทธิภาพเพื่ อให้ ผลผลิตที่ ออกมามีคุณภาพได้
มาตรฐานตามเป้าหมายก าหนดไว้ 4 ขั้นตอน คือ 1) การ
จัดท าและการวางแผน (plan) 2) การปฏิบัติตามแผน 
(do) 3) การตรวจสอบ ติดตามและประเมินผล (check) 
แล ะ 4 ) ก ารก าห น ด ม าต รฐ าน แ ก้ ไขปั ญ ห าแล ะ
ข้อเสนอแนะที่ท าให้ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย (act) อันจะ
ส่งผลให้การท างานขององค์กรมีคุณภาพ สอดคล้องกับ
งานวิจัยของอภิชา พุ่มพวง (2559) พบว่าแนวทางการ
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พัฒนาการบริหารงานวิชาการโรงเรียนมัธยมศึกษา 
จังหวัดสมุทรปราการ สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 6 ได้แก่ ผู้บริหารควรประชุมช้ีแจงให้
เห็นประโยชน์และคุณค่าของการท าวิจัย สนับสนุนให้ครู
เผยแพร่งานวิจัยทั้งในและนอกโรงเรียน นิเทศ ติดตาม 
ประเมินผลการจัดท างานวิจัย ส่งเสริมการผลิตและจัดหา
สื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีให้เพียงพอต่อการจัดการ
เรี ยนรู้  จั ดตั้ งคณ ะกรรมการประ เมิ นคุณ ภาพสื่ อ 
นวัตกรรมและเทคโนโลยี เพื่อการศึกษาแก่ ครูอย่าง
ต่อเนื่อง และสม่ าเสมอ เชิญวิทยากรที่เชี่ยวชาญด้านการ
จัดหลักสูตรจัดอบรมเชิงปฏิบัติการกระบวนการจัดท า
หลักสูตร ควรใช้กระบวนการวงจรคุณภาพ PDCA จัดท า
หลักสูตร ผู้บริหารนิ เทศ ติดตามประเมินผลการใช้
หลักสูตร และสอดคล้องกับงานวิจัยของพรรณิอร อินทรา
เวช (2560) พบว่าแนวทางการบริหารงานวิชาการใน
โรงเรียนอนุบาลตามแนวคิดสะตีมศึกษา : กรณีศึกษา
จังหวัดนนทบุรี ได้แก่ ผู้บริหาร ครูและบุคลากรร่วมกัน
วิเคราะห์หลักสูตร ปรับเนื้อหาและกิจกรรมให้เข้ากับ
บริบทของโรงเรียนและชุมชน น าหลักสูตรไปใช้และท า
การประเมินหลักสูตร แล้วน าผลของการประเมินมา
ปรับปรุงหรือพัฒนาหลักสูตร ก าหนดนโยบายให้ครู
วางแผนและออกแบบเครื่องมือการวัดและประเมินผล ครู
น าผลการวัดและประเมินผลของผู้เรียนมาแก้ไขปรับปรุง
พัฒนาการของผู้ เรียน รายงานสรุปการวัดผลและ
ประเมินผลให้ผู้บริหารทราบ ส ารวจความต้องการใช้สื่อ
อุปกรณ์ สนับสนุนการผลิตสื่อ วางแผนจัดหาสื่ออย่าง
พอเพียงและครบถ้วน ผู้บริหารสนับสนุนด้านงบประมาณ
ในการจัดหาวัสดุอุปกรณ์มาจัดท าสื่อการเรียนรู้ 
 
8. ข้อเสนอแนะแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป 
1. ควรมีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อการ
บริหารงานวิชาการโรงเรียน อาทิ ปัจจัยภาวะผู้น าของ
ผู้บริหารโรงเรียน ปัจจัยแรงจูงใจในการท างาน เพื่อใช้เป็น
แนวทางในการบริหารงานของโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลเพิ่มขึ้น 
 2. ควรมีการศึกษาวิจัยเพิ่มเติมเกี่ยวกับการ
พัฒนารูปแบบการบริหารงานวิชาการโรงเรียนในพระ
ราชูปถัมภ์ กลุ่มโรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ 
 
9. กิตติกรรมประกาศ 
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แนวทางการบริหารงานของโรงเรียนคุณธรรม  
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 
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บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงส ารวจโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา1) ระดับการบริหารงานของโรงเรียน

คุณธรรม 2) เปรียบเทียบการบริหารงานของโรงเรียนคุณธรรมจ าแนกตามขนาดของโรงเรียน และ 3) แนวทางการบริหารงาน
ของโรงเรียนคุณธรรม ประชากรที่ใช้ได้แก่โรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1จ านวน 114 
โรงเรียน โดยผู้ให้ข้อมูล ได้แก่ ข้าราชการครู จ านวน 260คน ได้มาจากการสุ่มตัวอย่างแบบใช้หลักความน่าจะเป็นแบบแบ่งช้ัน
ภูมิโดยก าหนดช้ันภูมิเป็นขนาดของโรงเรียนและผู้เช่ืยวชาญด้านการศึกษาจ านวน 8 คนเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็น
แบบสอบถามชนิดมาตราส่วนประมาณค่าของลิเคิร์ท5 ระดับที่มีค่าความเช่ือมั่นเท่ากับ0.973และแบบสัมภาษณ์ วิเคราะห์
ข้อมูลและประมวลผลด้วยโปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
การวิเคราะห์ความแปรปรวนโดยก าหนดค่านัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  และการวิเคราะห์เนื้อหา 

ผลการวิจัยพบว่า 1) การบริหารงานของโรงเรียนคุณธรรมโดยภาพรวมและรายด้านทุกด้านอยู่ในระดับมากที่สุด 
ล าดับแรก ด้านผู้บริหาร รองลงมา ด้านโรงเรียน ด้านนักเรียน และด้านครู ตามล าดับ 2)ข้าราชการครูที่ปฏิบัติงานในโรงเรียน
ขนาดต่างกันมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารงานของโรงเรียนคุณธรรม โดยภาพรวม ด้านโรงเรียน ด้านผู้บริหาร ด้านครู 
และด้านนักเรียน แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05โดยข้าราชการครูที่ปฏิบัติงานในโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ
มีความคิดเห็นเกี่ยวกับบริหารงานของโรงเรียนคุณธรรมสูงกว่าข้าราชการครูที่ปฏิบัติงานในโรงเรียนขนาดอื่นทุกขนาด  และ 
3) แนวทางการการบริหารงานของโรงเรียนคุณธรรม ประกอบด้วย นโยบายการสร้างเครือข่ายโรงเรียนคุณธรรม และนโยบาย
การขับเคลื่อนและขยายผลโรงเรียนคุณธรรม การวิจัยครั้งนี้ก่อให้เกิดองค์ความรู้เกี่ยวกับคุณลักษณะด้านผู้บริหารเป็น
องค์ประกอบที่ส าคัญของการบริหารงานของโรงเรียนคุณธรรมอันจะน าไปสู่การพัฒนาองค์การให้มีประสิทธิภาพอย่า งยั่งยืน
ต่อไป 
ค าส าคัญ: การบริหารงาน, โรงเรียนคุณธรรม, ประถมศึกษา 

 
Abstract 

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

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

1. บทคัดย่อ 
การศึกษาในยุคโลกาภิ วัตน์   ที่ ก าลั งเผ ชิญกับการ
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เป็นผลมาจากเทคโนโลยีที่
ก าลังก้าวหน้า องค์ความรู้มากมายก าลังถูกสร้างขึ้นและ
หลั่งไหลไปสู่ทุกสังคมโลกเกิดผลกระทบอย่างมากมายต่อ
สภาพการด าเนินชีวิตของผู้คนทุกระดับโดยเฉพาะในกลุ่ม
เด็กและเยาวชนที่จะเติบโตเป็นก าลังส าคัญในการพัฒนา
ประเทศชาติ การศึกษาในศตวรรษที่ 21 จึงจ าเป็นต้อง
ด าเนินการเพื่อเตรียมคนไปเผชิญกับความเปลี่ยนแปลงที่
พลิกผันและคาดไม่ถึง คนในยุคใหม่จึงต้องมีทักษะสูงใน
การเรียนรู้และการปรับตัว (วิจารณ์  พาณิช, 2554, น.18)  
 ช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา ประเทศไทยต้อง
เผชิญกับความเปลี่ยนแปลงจากภายในภาคส่วนต่างๆ ของ
ประเทศหลากหลายรูปแบบ เช่น ความขัดแย้งทาง
การเมือง เศรษฐกิจขาดเสถียรภาพ สถิติอาชญากรรมที่
เพิ่มขึ้นอันเป็นผลเกี่ยวเนื่องมาจากปัญหาพฤติกรรมของ
เยาวชน ปัญหาแรงงานนอกระบบและการค้ามนุษย์ ภัย
พิบัติทางธรรมชาติที่ทวีความรุนแรงอย่างที่ไม่เคยเกิด
ขึ้นมาก่อน (กระทรวงศึกษาธิการ, 2559, น.1) 
 รั ฐ ธ ร ร ม นู ญ แ ห่ ง ร าช อ าณ าจั ก ร ไท ย 
พุทธศักราช 2560  ได้ก าหนดให้การศึกษาทั้งปวงต้องมุ่ง
พัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี มีวินัย ภูมิใจในชาติ สามารถ
เชี่ยวชาญได้ตามความถนัดของตน และมีความรับผิดชอบ
ต่อครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ (ส านักงาน
ศาลรัฐธรรมนูญ, 2560,    น.14) 
 พ ร ะ ร า ช บั ญ ญั ติ ก า ร ศึ ก ษ า แ ห่ ง ช า ติ 
พุทธศักราช 2542ได้กล่ าวถึ งเป้ าหมายของการจัด
การศึกษาในมาตรา 6 การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อ
พัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกายจิตใจ 
สติปัญญา ความรู้และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรม
ในการด ารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข
มาตรา 7 ในกระบวนการเรียนรู้ต้องมุ่งปลูกฝังจิตส านึกที่
ถู กต้ อ งเกี่ ย วกับ การเมื อ งการป กครองในระบ อบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข รู้จัก
รักษาและส่งเสริมสิทธิ หน้าที่ เสรีภาพ ความเคารพ
กฎหมาย ความเสมอภาค และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ มี

ความภาคภูมิใจในความเป็นไทยรู้จักรักษาผลประโยชน์
ส่วนรวมและของประเทศชาติ รวมทั้งส่งเสริมศาสนา 
ศิลปะ วัฒนธรรมของชาติ การกีฬา ภูมิปัญญาท้องถิ่นภูมิ
ปัญญาไทย และความรู้อันเป็นสากล ตลอดจนอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีความสามารถใน
การประกอบอาชีพ รู้จักพ่ึงตนเอง มีความริเริ่มสร้างสรรค์ 
ใ ฝ่ รู้ แ ล ะ เ รี ย น รู้ ด้ ว ย ต น เ อ ง อ ย่ า ง ต่ อ เ นื่ อ ง 
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2545, น.3-4)  
 ทุกคนต่างลงความเห็นตรงกันว่า ปัญหาที่
เกิดขึ้นในกลุ่มของเยาวชนไทยของเรานั้นเกิดจากการขาด
การปลูกฝังในด้านคุณธรรมและจริยธรรมที่ยั่งยืน ในขณะ
ที่สังคมต้องการเห็นภาพการพัฒนาเยาวชนไทยไปสู่การ
เป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพ เก่ง ดี และมีความสุข มี
ทักษะชีวิต มีความรู้และคุณธรรม มีจริยธรรมในการ
ด าเนินชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข 
ปัญหาดังกล่าวมีความรุนแรงและขยายตัวเพิ่มขึ้นอย่างน่า
วิกฤต เมื่อพิจารณาสาเหตุและต้นตอของปัญหาท าให้
ทราบว่ า เกิดจากการขาดระเบี ยบวินั ย  ขาดความ
รับผิดชอบ ขาดความรักชาติและจิตส านึกร่วมกันของคน
ในชาติ และขาดการบูรณาการทางความคิด ที่ส าคัญการ
พัฒนาการศึกษาในยุคปัจจุบัน มุ่งยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนเพียงอย่างเดียว ท าให้นักเรียนมีความเก่งแต่
มีพฤติกรรมที่ไม่ดีคือกล่าวคือ นักเรียนขาดคุณธรรมและ
จริยธรรม ซึ่งท าให้เกิดปัญหาในการพัฒนาคุณภาพของ
ผู้เรียน จะเห็นได้จากข่าวสารมวลชนและผู้ปกครองมี
ความกังวลใจกับสิ่งที่ เกิดขึ้นในสังคมไทย โดยเฉพาะ
ปัญหาที่เกิดจากท่ีเกิดขึ้นกับเด็กและเยาวชนท่ีมีพฤติกรรม
ที่เบี่ยงเบน ไม่ว่าจะเป็นคุณธรรม จริยธรรม พฤติกรรม
ก้าวร้าว การเลียนแบบพฤติกรรมของชาวต่างชาติ ภาษา 
การแต่งกาย และพฤติกรรมทางเพศ จนท าให้ภาพลักษณ์
ของเยาวชนไทยในสายตาผู้ ใหญ่ ติดลบ  ดั งนั้ นจึ ง
จ าเป็นต้องด าเนินงานร่วมกันของสถาบันครอบครัว 
สถาบันทางการศึกษาและองค์กรที่ เกี่ยวข้องน ามาสู่
กระบวนการหล่อหลอมทางสังคมที่ขาดประสิทธิภาพ ไม่
ครอบคลุมทุกมิติของปัญหาและมิติของการพัฒนา 
ประกอบกับสภาวการณ์ของสังคมไทยในปัจจุบันตกอยู่ใน
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ขั้นวิกฤตเกิดวิกฤตทางศีลธรรมและจริยธรรมในตัวบุคคล
อันน าไปสู่ปัญหาและความเสื่อมของสังคมไทย ซึ่งการใช้
คุณธรรมและจริยธรรมในสถานศึกษา มีความส าคัญควบคู่
ไปกับการพัฒนาทางด้านความรู้ ทักษะ และเจตคติ จะ
ช่วยให้นักเรียนได้พัฒนาความรู้ ความสามารถเต็มตาม
ศักยภาพและสร้างสรรค์ เป็นคนดีของสังคม การพัฒนา
คุณธรรมจริยธรรมจึงปัญหาที่ท้าทายของสังคม โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งบทบาทของผู้บริหารและครูซึ่งมีหน้าที่โดยตรงใน
การพัฒนานักเรียน จ าเป็นต้องมีกระบวนการบูรณาการ
กิจกรรมการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมอย่างเป็นระบบ 
และเข้าใจธรรมชาติและการความแตกต่างระหว่างบุคคล
และภูมิหลังของนักเรียนซึ่งมีที่มาแตกต่างกัน  ดังนั้น
กระบวนการพัฒนานักเรียนจึงจ าเป็นต้องสร้างโอกาสให้
นักเรียนในการเรียนรู้ฝึกฝนตนเอง และสังคมโดยส่วนรวม 
เพื่อให้เกิดการหล่อหลอมคุณธรรม และจริยธรรมอย่าง
ยั่งยืน  “การสร้างคนดีให้บ้านเมือง”มิใช่การการจัดการ
เรียนการสอนในห้องเรียนแต่เพียงเท่านั้น แต่ยังต้อง
เกี่ยวกับการบริหารจัดการของสถานศึกษา ซึ่งถือว่ ามี
บทบาทท่ีส าคัญที่สุดในการสร้างและปลูกฝังคุณธรรมและ
จริยธรรมให้กับนักเรียนเป็นคนดีของบ้านเมืองนั้นอยู่ที่
สถานศึกษาจะเป็นเบ้าหลอมที่ดีที่จะน านักเรียนไปสู่การ
พัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมอย่างมีประสิทธิภาพ 
 โค ร งก าร โร ง เรี ย น คุ ณ ธรรม  เป็ น ก าร
ด า เนิ น ก า ร เพื่ อ สื บ ส า น พ ร ะ ร า ช ป ณิ ธ า น ข อ ง
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรม
นาถบพิตร รัชกาลที่ 9 และตามพระราชประสงค์ของ
ส ม เ ด็ จ พ ร ะ เ จ้ า อ ยู่ หั ว รั ช ก า ล ที่  1 0   ซึ่ ง
กระทรวงศึกษาธิการด าเนินงานตามนโยบายภายใต้กรอบ
กลยุทธ์ชาติเกี่ยวกับเรื่องคุณธรรมโดยรว่มมือกับส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในฐานะผู้รับผิดชอบ
การจัดการศึกษาเพื่อเด็กและเยาวชนให้เป็นพลเมืองที่มี
คุณภาพของประเทศชาติ ให้มีความรู้ความสามารถ เป็น
ค น ดี  ค น เก่ งแ ล ะ มี ค ว าม สุ ข  ต าม น โย บ าย ข อ ง
กระทรวงศึกษาธิการ ดังนั้นการพัฒนาคุณธรรมให้กับ
เยาวชนของชาติจึงมีความจ าเป็นมาก จึงได้จัดท าโครงการ
โรงเรียนคุณ ธรรมขึ้น เพื่ อพัฒนาโรงเรียนในระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐานให้นักเรียน ครูและผู้บริหารและ
บุคลากรทางการศึกษาทุกคน ตระหนักรู้เข้าใจและและมี
กระบวนคิดอย่างมีเหตุผล สอดคล้องกับพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ เป็นการด าเนินงานตามนโยบายภายใต้
กรอบยุทธศาสตร์ชาติ ทีเ่กี่ยงข้องกับคุณธรรม โดยรูปแบบ
ของโรงเรียนคุณธรรมไม่ซับซ้อน และท าได้ง่ายเป็นการ
ลงทุนต่ าแต่ได้ก าไรมาก และสามารถเปลี่ยนแปลง

พฤติกรรมของนักเรียนได้จริง โดยหลักการของโรงเรียน
คุณธรรมสามารถน าไปใช้ได้กับทุกโรงเรียนและทุกศาสนา
เป็นคุณธรรมสากลจะช่วยให้พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์
ของนักเรียนลดลงและส่งเสริมให้เกิดพฤติกรรมที่พึง
ประสงค์เพิ่มขึ้น เป็นการพัฒนาเยาวชน ผู้ปกครอง ชุมชน
อย่างยั่งยืน(ศูนย์โรงเรียนคุณธรรม, 2559) 
 จาก ค วาม ส าคั ญ ข อ งปั ญ ห าแ ล ะก า ร
ด าเนินการร่วมกันของส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน  เห็นได้ว่าพฤติกรรมของเด็กและเยาวชนไทย
ในปัจจุบันได้เปลี่ยนแปลงไปในทางลบ และนับว่ายิ่งจะทวี
ความรุนแรงเพิ่มมากขึ้น ส่งผลให้คุณภาพทางการศึกษา
ลดต่ าลง ซึ่งปัญหาเหล่านี้มีสาเหตุมาจากเยาวชนขาด
คุณธรรมและจริยธรรม ท าให้บ้านเมืองเสื่อมลงและเกิด
ปัญหาความวุ่นวายขึ้นกับสังคมและประเทศชาติ  ดังนั้น
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 
ได้เล็งเห็นถึงการสร้างคนดีให้บ้านเมือง เป็นการส่งเสริม
และสร้างเยาวชนที่เก่ง ดี และมีความสุข ตามเจตนารมณ์
ของการจัดการศึกษาของชาติ และสนองตามแนวนโยบาย
การส่ ง เส ริ ม คุ ณ ธรรม  จ ริ ย ธร รม ขอ งส านั ก งาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อจัดการศึกษาที่มี
ป ระสิท ธิภ าพ  ผู้ วิ จั ยจึ งสน ใจศึ กษา แนวทางการ
บริหารงานของโรงเรียนคุณธรรมของส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 เพื่อให้ทราบว่ามี
แนวทางใดบ้างที่ส่งผลต่อการด าเนินงานของโรงเรียน
คุณธรรม ที่จะจัดกิจกรรมปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรม
ของนักเรียนเพื่อเป็นข้อมูลส าหรับการวางแผนพัฒนา
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 
ต่อไป 
 
2. วัตถุประสงค์การวิจัย 

1. เพื่อศึกษาระดับการบริหารงานของโรงเรียน
คุณธรรม สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ชุมพร เขต 1 
 2. เพื่อเปรียบเทียบการบริหารงานของโรงเรียน
คุณธรรม สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ชุมพร เขต 1จ าแนกตามขนาดโรงเรียนของข้าราชการครู 

3. เพื่ อศึกษาแนวทางการบริหารงานของ
โรงเรียนคุณธรรม สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาชุมพร เขต 1 
3.สมมติฐานของการวิจัย 

ข้าราชการครูที่อยู่ในขนาดโรงเรียนต่างกันมี
ความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารงานของโรงเรียนคณุธรรม 
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สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาชุมพร 1 
แตกต่างกัน 
 
4. ขอบเขตของการวิจัย 
    4.1 ขอบเขตด้านเนื้อหา 
การศึกษาครั้งนี้มุ่งศึกษาแนวทางการบริหารงานของ
โรงเรียนคุณธรรม สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาชุมพร เขต 1โดยใช้มาตรฐานและตัวช้ีวัด
โรงเรียนคุณธรรมของส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน (2560, น.8) รวมทั้งทฤษฎีการบริหารงาน ใน
องค์ประกอบ 4 ด้านได้แก่ ด้านโรงเรียน ด้านผู้บริหาร 
ด้านครู และด้านนักเรียน 
     4.2 ขอบเขตด้านประชากร  
ประชากรที่ ใช้ ในการวิจัยครั้ งนี้ เป็นโรงเรียนสั งกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 
จ านวน 114 โรง ประกอบด้วย ผู้บริหาร จ านวน 101 คน
และข้าราชการครูจ านวน 545 คน รวมทั้งสิ้นจ านวน 646 
คน (ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร    
เขต 1, 2561) 
     4.3 ขอบเขตด้านตัวแปร 
ตัวแปรอิสระ (Independent  Variables) ได้แก่ ขนาด
โรงเรียน 
 ตัวแปรตาม  (Dependent  Variables)ได้แก่ 
1) การบริหารงานของโรงเรียนคุณธรรม สังกัดส านักงาน
เขตพื้ นที่ การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต  1 ใน
องค์ประกอบ 4 ด้าน ได้แก่  ด้านโรงเรียน ด้านผู้บริหาร 
ด้านครู และด้านนักเรียน และ 2) แนวทางการบริหารงาน
ของโรงเรียนคุณธรรม  
 
5. วิธีด าเนินการวิจัย 

ผู้วิจัยใช้แบบสอบถามเก็บข้อมูลจ านวน  260 คน  
โดยมีขั้นตอนด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลกลุ่มเป้าหมาย  
ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน  2561  -  มกราคม  2562 โดย
ผู้วิจัยมีขั้นตอนด าเนินการดังนี้  1) ติดต่อประสานงาน
ผู้บริหารโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาชุมพร เขต 1 เพื่อขอความอนุเคราะห์ในการ
เก็บรวบรวมข้อมูล  2) ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล
กลุ่มเป้าหมาย โดยผู้วิจัยขอความร่วมมือในการเก็บข้อมูล
ผู้วิจัยมอบแบบสอบถามเกี่ยวกับทางการบริหารงานของ
โรงเรียนคุณธรรม สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาชุมพร เขต 1 ให้กลุ่มตัวอย่าง และเมื่อกลุ่ม
ตัวอย่างตอบแบบสอบถามเรียบร้อยแล้ว ผู้วิจัยตรวจสอบ
ความครบถ้วน ของค าตอบในแบบสอบถาม หากพบว่า

ข้อมูลไม่ครบถ้วนผู้วิจัยซักถามเพิ่มเติมและกล่าวขอบคุณ  
2) น าแบบสอบถามที่ได้รับกลับมาท าการลงรหัสเพื่อน าไป
ประเมินผล โดยใช้โปรแกรม ส าเร็จรูปทางคอมพิวเตอร์ 3) 
ติดต่อประสานงานกับผู้บริหารสถานศึกษา จ านวน 8 คน 
เพื่อน าแบบสัมภาษณ์มาใช้ในการ สัมภาษณ์หาแนว
ทางการบริหารงานของโรงเรียนคุณธรรม สังกัดส านักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 

6. ผลการวิจัย 
ข้าราชการครูของโรงเรียนคุณธรรม ส่วนใหญ่

เป็นเพศหญิง การศึกษาระดับปริญญาตรี อายุ 28– 37 ปี
ประสบการณ์การท างาน  3 – 7 ปี และปฏิบัติงานอยู่ใน
โรงเรียนขนาดใหญ่ 

การบริหารงานของโรงเรียนคุณธรรม สังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 
โดยภาพรวมและรายด้านทุกด้านอยู่ในระดับมากที่สุด 
ล าดับแรก ด้านผู้บริหาร รองลงมา ด้านโรงเรียน ด้าน
นักเรียน และด้านครู ตามล าดับ 

ข้าราชการครูที่ปฏิบัติงานในโรงเรียนขนาด
ต่างกันมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารงานของโรงเรียน
คุณธรรม โดยภาพรวม ด้านโรงเรียน ด้านผู้บริหาร ด้าน
ครู และด้านนักเรียน แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ
ที่ระดับ 0.05โดยข้าราชการครูที่ปฏิบัติงานในโรงเรียน
ขนาดใหญ่พิเศษมีความคิดเห็นเกี่ยวกับบริหารงานของ
โรงเรียนคุณธรรมสูงกว่าข้าราชการครูที่ปฏิบัติงานใน
โรงเรียนขนาดอื่นทุกขนาด 

แนวทางการการบริหารงานของโรงเรียน
คุณธรรม สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ชุมพร เขต 1 ประกอบด้วย 2 นโยบาย ได้แก่ นโยบาย
การสร้างเครือข่ายโรงเรียนคุณธรรม และนโยบายการ
ขับเคลื่อนและขยายผลโรงเรียนคุณธรรม 
 
7.อภิปลายผลและสรุปผลการวิจยั 

จากข้อค้นพบในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้น า
ประเด็นส าคัญมาอภิปรายผลตามรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

จากข้อค้นพบ การบริหารงานของโรงเรียน
คุณธรรม สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ชุมพร เขต 1 โดยภาพรวมและรายด้านทุกด้านอยู่ใน
ระดับมากที่สุด ล าดับแรก ด้านผู้บริหาร รองลงมา ด้าน
โรงเรียน ด้านนักเรียน และด้านครู ตามล าดับ อาจเป็น
เพราะ ครูให้ความส าคัญกับการบริหารงานที่เป็นระบบ มี
ความโปร่งใส เป็นธรรมและตรวจสอบได้  มีการก าหนด
คุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียนอย่างชัดเจนโดยครูปลูกฝัง
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คุณธรรมจริยธรรมให้กับผู้เรียน และผู้เรียนประพฤติตน
เป็นแบบอย่างที่ดีตามคุณธรรมอัตลักษณ์ รวมทั้งมีการจัด
บรรยากาศ สภาพแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการ
ปลูกฝังคุณธรรมของโรงเรียน สอดคล้องกับ ศาสตร์
พระราชาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอ
ดุลยเดชในรัชกาลที่ 9ที่มุ่งให้ประชาชนทุกคนปฏิบัติตน
เป็น “คนดี” ทั้งคิดดีพูดดีท าดียึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรม
สุจริตมีวินัยและมีความสามัคคีซึ่งกันและกันเพื่อร่วมกัน
พัฒนาประเทศชาติบ้านเมืองให้มีความเจริญก้าวหน้าเป็น
ปึกแผ่นมั่นคงตลอดไปสอดคลอ้งกับศูนย์โรงเรียนคุณธรรม
ของมูลนิธิยุวสถิรคุณ  (2559) ได้ระบุว่าบทบาทของ
ผู้บริหารโรงเรียนเป็นปัจจัยความส าเร็จของการพัฒนา
โรงเรียนคุณธรรมผู้บริหารที่มีภาวะผู้น ามีทักษะในการ
บริหารจัดการโรงเรียนก ากับติดตามการปฏิบัติงานอย่าง
สม่ าเสมอและประเมินการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องเป็น
หลักประกันให้การพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมประสบ
ความส าเร็จ บทบาทของผู้บริหารโรงเรียนมีตั้งแต่การ
ก าหนดนโยบาย จัดท าแผนปฏิบัติงานส่งเสริมสนับสนุน
เสริมแรงให้แก่ผู้ปฏิบัติงาน สร้างกลไกการมีส่วนร่วมทั้ง
โรงเรียนนิเทศติดตามการปฏิบัติงานอย่างสม่ าเสมอจัดให้
มีการประเมินผลและประชาสัมพันธ์ผลงานของโรงเรียน
คุณธรรมบทบาทเหล่านี้ส่งผลให้โรงเรียนบรรลุผลส าเร็จ
ตามเป้าหมายที่วางไว้ รวมทั้งสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
รัชทิตาเชยกลิ่น (2556) พบว่าบทบาทผู้บริหารกับการ
ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของโรงเรียนคุณธรรมช้ันน า
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานครเขต 1 โดย
ภาพรวมอยู่ ในระดับมาก และงานวิจัยของสุชนชนก  
ทรัพ ย์ ย้ อย  (2558 )  พบว่ าบทบาทของผู้ บ ริห าร
สถานศึกษาในการบริหารงานพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมใน
สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2  โดยภาพรวมอยู่ในระดับ
มาก 

จากการทดสอบสมมติฐาน ข้าราชการครูที่
ปฏิบัติงานในโรงเรียนขนาดต่างกันมีความคิดเห็นเกี่ยวกับ
การบริหารงานของโรงเรียนคุณธรรม โดยภาพรวม ด้าน
โรงเรียน ด้านผู้บริหาร ด้านครู และด้านนักเรียนแตกต่าง
กัน  โดยครูที่อยู่โรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษมีความคิดเห็น
เกี่ยวกับการบริหารงานของโรงเรียนคุณธรรมสูงกว่าครูที่
อยู่ในโรงเรียนขนาดอื่นทุกขนาดอาจเป็นเพราะ โรงเรียน
ขนาดใหญ่พิเศษมีความพร้อมในทุกด้าน ไม่ว่างบประมาณ 
วัสดุอุปกรณ์  บุคคลากรที่สนับสนุนการท างาน แผนการ
บริหารงานท่ีเป็นระบบ มีความชัดเจน ท าให้ข้าราชการครู
ที่ปฏิบัติงานมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารงานของ

โรงเรียน ต่างจากโรงเรียนขนาดอื่นทุกระดับ  สอดคล้อง
กับทฤษฎีการจัดการตามหลักการบริหารของ Henri 
Fayol  (สุรเมธ ทองด้วง, 2556) กล่าวว่า การที่จะท าให้
การ บริหารงานบรรลุเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์นั้น มี 2 
หลักการ ประการแรก นักบริหารจะต้องท าหน้าที่ทางการ
บริหาร ประกอบด้วย การวางแผน (Planning) การจัด
องค์การ (Organizing) การสั่งการ (Commanding) การ
ป ระ ส าน งา น  (Coordination) แ ล ะ ก า ร  ค วบ คุ ม 
(Controlling) ประการที่สอง นักบริหารจะต้องทราบถึง
หลักการบริหารที่ส าคัญๆ อาทิ หลักของการแบ่งงานกัน
ท า  หลักของการมีเป้าหมายเดียวกัน  หลักการจัดสาย
บังคับบัญชา หลักของความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และหลัก
ของความสามัคคี เป็นต้น  สอดคล้องกับทฤษฎีการ
บริหารงานแบบมีส่วนร่วมของ Swansburg (1996) กล่าว
ว่า การเปิดโอกาสให้สมาชิกเข้ามามีส่วนร่วมในการ
ตัดสินใจ การยอมรับฟังข้อเสนอแนะจากผู้ใต้บังคับบัญชา 
มีร่วมกันแก้ปัญหาในการท างาน ท าให้เกิดแรงจูงใจและ
สร้างความผูกพันร่วมรับผิดชอบต่อสิ่งที่ร่วมกันตัดสินใจ  
น าพาให้สมาชิกทุกคนร่วมมือกันด าเนินงานให้ประสบ
ผลส าเร็จ   สอดคล้องกับแนวคิดของล าเพย เย็นมนัส
(2553) กล่าวว่า การบริหารแบบมีส่วนร่วมเป็นการ
บริหารแบบหนึ่งที่ช่วยท าให้ผู้บริหารและหน่วยงานมี
ประสิทธิภาพ เป็นการเพิ่มคุณภาพของการตัดสินใจ
ทางด้านการบริหารให้ดีขึ้น และเพิ่มประสิทธิภาพการ
ท างาน เพิ่มขวัญและความพอใจในงานของพนักงานให้ดี
ขึ้น และสิ่งส าคัญในการจัดการศึกษาที่ดีทุกฝ่ายต้อง
ร่วมกันบริหารจัดการทั้งผู้บริหารสถานศึกษา อาจารย์ 
นักศึกษา ตลอดทั้งชุมชน รวมทั้งสอดคล้องกับงานวิจัย
ของ สุชนชนก ทรัพย์ย้อย (2558) พบว่า ครูที่อยู่ ใน
สถานศึกษาต่างกันมีความคิดเห็นเกี่ยวกับบทบาทของ
ผู้บริหารสถานศึกษาในการบริหารงานพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรมในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 แตกต่าง
กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 จากข้อค้นพบ แนวทางการการบริหารงาน
ของโรงเรียนคุณธรรม สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาชุมพร เขต 1 ประกอบด้วย 2 นโยบาย 
ได้แก่ นโยบายการสร้างเครือข่ายโรงเรียนคุณธรรม และ
นโยบายการขับเคลื่อนและขยายผลโรงเรียนคุณธรรม 
อาจเป็นเพราะผู้บริหารโรงเรียนควรสร้างเครือข่าย
ระหว่างโรงเรียนกับองค์กรหรือหน่วยงานภายนอกเพื่อ
เป็นการประสานความร่วมมือ ส่งเสริมและสนับสนุนการ
ด าเนินงานโครงการโรงเรียนคุณธรรม มีการแต่งตั้ ง
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คณะกรรมการพัฒนาเครือข่าย วางแผนการด าเนินงาน
ขับเคลื่อน พร้อมด าเนินงานตามแผนที่ได้ตั้งไว้มีการ
สรุปผลการด าเนินงานและน าผลการด าเนินงานมา
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน รวมทั้งการพัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลและพัฒนานวัตกรรมร่วมกัน  สอดคล้องกับ
แนวคิดกระทรวงศึกษาธิการ (2560) ระบุว่ารูปแบบ
กระบวนการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมประกอบด้วย 6 
ขั้นตอน ได้แก่ 1)การสร้างความรู้ความเข้าใจ ร่วมกันของ
บริหาร ครูและผู้เรียนเพื่อการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม 2)
การสร้างครูแกนน าและผู้ เรียนแกนน าโดยผู้บริหาร
โรงเรียนต้องให้ความส าคัญกับการเลือกแกนน าทั้งครูและ
ผู้เรียน เพื่อจัดอบรมครูและผู้เรียนแกนน าให้ด าเนินการ
ตามกระบวนการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมได้ส าเร็จตาม
เป้าหมายของโรงเรียนที่ตั้งไว้ 3) การก าหนดคุณธรรมอัต
ลักษณ์ของโรงเรียนมาจากกระบวนการคิดของกลุ่มบุคคล 
3 ฝ่าย ประกอบด้วย ผู้เรียน ครู และผู้บริหาร โดยก าหนด
คุณธรรมเป้าหมายและพฤติกรรมเชิงบวกในการสร้าง
คุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียน 4) การก าหนดวิธีการ
บรรลุคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียน 5) การลงมือปฏิบัติ
เพื่อบรรลุเป้าหมายการเปลี่ยนแปลงเป็นการกระตุ้นให้ทุก
ภาคส่วนลงมือปฏิบัติกิจกรรมไปสู่การบรรลุเป้าหมายของ
คุณธรรมอัตลักษณ์ และ 6) การสร้างกลไกการขับเคลื่อน
โรงเรียนคุณธรรม  สอดคล้องกับงานวิจัยของ สุระอ่อน
แพง และคณะ (2556) พบว่า รูปแบบการบริหารเพื่อ
พัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนระดับประถมศึกษาใน
สถาน ศึ กษ าสั งกั ด ส านั ก งาน เขตพื้ น ที่ ก ารศึ กษ า
ประถมศึกษาที่สร้างขึ้นประกอบด้วย 3 องค์ประกอบ
ได้แก่ องค์ประกอบที่ 1 การก าหนดคุณธรรมจริยธรรม
นักเรียนระดับประถมศึกษา 14 ประการ องค์ประกอบท่ี2
วิธีการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนมี 4 วิธีดังนี้ 1) 
การบูรณาการในการจัดการเรียนรู้ 2) การจัดกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน 3) การจัดกิจกรรมโดยผู้ปกครองมีส่วนร่วม 
4) การจัดกิจกรรมพัฒนาตามวิถี ชีวิตในชุมชน และ
องค์ประกอบที่ 3กระบวนการบริหารเพื่อพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรมมี 5 ขั้นตอน 1) การทบทวนพันธกิจ 2)การ
วางแผน 3) การด าเนินงาน4) การติดตามประเมินผล 5) 
การรายงานผลการประเมิน สอดคล้องกับงานวิจัยของ วี
ระศรีพรมและคณะ  (2557) พบว่าแนวทางการจัด
กิจกรรมเพื่อพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนใน
โรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
บุรีรัมย์เขต 3 ใน 5 ด้านได้แก่ 1)ด้านการบริหารและการ
นิเทศได้แก่การที่โรงเรียนควรมีแผนและโครงการที่จะ
ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมโดยการก าหนดเป็นนโยบาย

ของทางโรงเรียนก าหนดคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของ
นักเรียนให้ผู้บริหารครูผู้ปกครองและตัวแทนชุมชนเข้ามา
มีส่วนร่วมรับรู้และวางแนวทางการด าเนินงานและการ
ตรวจสอบร่วมกัน 2) ด้านการจัดสภาพแวดล้อมการให้
เพิ่มป้ายนิเทศน าค าสุภาษิตค าพังเพยพุทธสุภาษิตและค า
ขวัญที่บ่งบอกถึงการมีคุณธรรมจริยธรรมที่ดีงามมาติดให้
นักเรียนได้เห็นและอ่านมีการยกย่องนักเรียนที่ท าความดี
โดยการมอบเกียรติบัตรโล่และรางวัลให้ผู้บริหารและครู
เข้าหาชาวบ้านและท าให้ชาวบ้านให้ความร่วมมือกับ
โรงเรียน 3) ด้านการจัดการเรียนรู้คือการให้ครูจัดการ
เรียนรู้ให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์เป้าหมายหรือพันธกิจของ
โรงเรียนและต้องฝึกฝนระเบียบวินัยคุณธรรมจริยธรรม
ควบคู่ไปกับการสอนความรู้ทางวิชาการ 4) ด้านการจัด
กิจกรรมเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม
เกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรมที่โรงเรียนจัดขึ้นเช่นกิจกรรม
วันแม่ ก าร เข้ าค่ ายพุ ท ธ   และ 5) ด้ านการวัดและ
ประเมินผลมีการวัดและประเมินผลตามมาตรฐานและ
ตัวช้ีวัดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่ก าหนดไว้ควรท าในรูป
ของคณะกรรมการและแจ้งผลการประเมินให้ผู้ปกครอง
ทราบทุกครั้งและครูต้องดูแลนักเรียนอย่างใกล้ชิด 
 
8. ข้อเสนอแนะแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป 

1. ควรมีการศึกษาวิจัยเพิ่มเติมเกี่ยวกับปัจจัยที่
ส่งผลต่อการบริหารงานของโรงเรียนคุณธรรม  อาทิ 
ปัจจัยภาวะผู้น าของผู้บริหาร  ปัจจัยประสบการณ์การ
ท างาน ปัจจัยระดับการศึกษา เพื่อน าไปเป็นข้อมูลในการ
ป รั บ ป รุ งก ารบ ริ ห าร งาน อั น ส่ งผ ล ให้ โร ง เรี ย น มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป 
            2. ควรมีการวิจัยเพิ่มเติมเกี่ยวกับรูปแบบการ
บริหารงานของโรงเรียนคุณธรรมเพื่อน าไปประยุกต์ใช้ใน
การท างานต่อไป 
 
9.กิตติกรรมประกาศ 

ผู้วิจัยขอขอบคุณ สถาบันการจัดการปัญญา
ภิวัฒน์ที่มอบโอกาสและสนับสนุนทุนการศึกษาจนจบ
หลักสูตรคณะผู้บริหาร ครูและบุคลากรสถานศึกษา สังกัด
อาชีวศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ ส่วนช่วยให้การวิจัยครั้งนี้ 
ส าเร็จลุล่วงด้วยดี และมหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนาที่ให้
ความอนุ เคราะห์ ในการตีพิมพ์บทความในครั้ ง จึ ง
ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้   

10. บรรณานุกรม 
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บทคัดย่อ 
การวิจัยนี้เป็นการศึกษาการตรวจสอบการใช้อ านาจรัฐในกระบวนการถอดถอนบุคคลออกจากต าแหน่งทางการเมือง 

ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต แห่งชาติ พุทธศักราช 2561 ก่อให้เกิดประเด็นในกระบวนการถอดถอนผู้ด ารงต าแหน่งหลายประการ 
อันได้แก่  1) ปัญหาประชาชนและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรขาดการมีส่วนร่วมในการเข้าช่ือถอดถอนผู้ด ารงต าแหน่งทาง 2) 
ปัญหากระบวนการถอดถอนควรให้อ านาจวุฒิสภาเป็นองศ์กรถอดถอนผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง 3) ปัญหากระบวนการ
ถอดถอนผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองขาดการถ่วงดุลอ านาจอธิปไตย และ 4) ปัญหาการถอดถอนผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง
โดยการตัดสิทธิผู้ด ารงต าแหน่งทาการเมืองตลอดชีพ 

ผลการวิจัยพบว่า ควรแก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติรัฐธรรมนูญ พุทธศักราช  2560 ก าหนดให้ประชาชนและ
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสามารถเข้าช่ือถอดถอนผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง ก าหนดให้วุฒิสภาร่วมกับสภาผู้แทนราษฎรเป็น
ผู้พิจารณาลงมติถอดถอนผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองเพื่อให้มีอ านาจถาวงดุลอธิปไตย อีกท้ัง เสนอให้แก้ไขเพิ่มเติม ก าหนดให้
การตัดสิทธิทางการเมืองไม่กระทบสิทธิขั้นพื้นฐาน เพื่อให้การถอดถอนผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง มีความสมบูรณ์ และมี
ประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 
ค าส าคัญ: รัฐธรรมนูญ,การถอดถอน,ผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง 
 

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

process of removing people from political positions. In accordance with the Constitution of the Kingdom 
of Thailand B.E. 2560 and the Organic Act on Prevention and Suppression of National Corruption, B.E. 
2561, there are many issues in the process of removal of office holders, including 1) problems of citizens 
and members of the House of Representatives. Join in the process of removing the incumbent 2) The 
issue of the removal process should give the Senate the power to 3) problems of the removal of political 
positions from lack of balance of sovereignty, and 4) problems of removal of political positions by 
depriving political holders of their lives. 

The research found that Should amend the provisions of the Constitution B.E. 2560 B.E., requiring 
citizens and members of the House of Representatives to be able to name and dismiss those holding 
political positions. Specifying that the Senate, together with the House of Representatives, consider the 
resolution to remove a person holding a political position in order to have the power to balance the 
sovereignty. Stipulating that the elimination of political rights does not affect basic rights For the removal 
of persons holding political positions Complete And more efficient. 
Keywords: constitution, removal, The political positions. 
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1. บทน า 
 การถอดถอนบุคคลออกจากต าแหน่ง

รวมทั้งผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองนั้นมีวิธีการตาม
หลักอิมพีชเม้ต์ (lmpeachment) ที่มีมาตั้งแต่ในสมัยกรีซ
โบราณเรียกว่า (Eisangelig ) โดยเป็นการที่ส าคัญที่ใช้ใน
การค วบ คุ ม และต รวจส อบ ก าร ใช้ อ าน าจ รั ฐที่ มี
วัตถุประสงค์หลักเพื่อต้องการควบคุม การกระท า และ
ควบคุม ต าแหน่ง ของบุคคลผู้ด ารงต าแหน่งส าคัญในทาง
การเมืองไม่ให้ใช้อ านาจเกินขอบเขตที่กฎหมายก าหนดไว้
จนเกิดความเสียหายต่อประเทศชาติและประชาชนอย่าง
ร้ายแรง  การถอดถอนออกจากต าแหน่ง มีต้นก าเนิดใน
ระบบรัฐธรรมนูญอังกฤษในยุคกลาง (Middle age) ซึ่ง
เป็นการปกครองในระบบรัฐสภา และถูกน าไปพัฒนาและ
น าไปใช้ในหลายประเทศไม่ว่าจะเป็นประเทศท่ีปกครองใน
ระบบประธานาธิบดี  (Presidential system) อย่ าง
ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยกฎหมายได้ก าหนดให้
ส ม า ชิ ก ส ภ า ผู้ แ ท น ร า ษ ฎ ร  ( The house of 
representative) มีอ านาจที่จะฟ้องการถอดถอน บุคคล
ออกจากต าแหน่งและกระบวนการสอบสวนและตัดสิน
เป็นอ านาจหน้าที่ของวุฒิสภา (Senate) 

 รัฐธรรมนูญไทยหลายฉบับ ได้พยายามวาง
กลไกในการควบคุมการใช้อ านาจของผู้ด ารงต าแหน่ง
ระดับสูงโดยเฉพาะอย่างยิ่งฝ่ายบริหารโดยก าหนดให้ฝ่าย
นิติบัญญัติมีหน้าที่ในการควบคุมดูแลการใช้อ านาจของ
ฝ่ายบริหารไม่ว่าจะเป็นการตั้งกระทู้ถามการเปิดอภิปราย
ไม่ไว้วางใจการตั้งคณะกรรมมาธิการขึ้นสอบสวนการ
กระท าของฝ่ายบริหารและการให้สมาชิกสภาสมาชิก
รัฐสภาควบคุมและตรวจสอบการใช้อ านาจกันเองแต่
กระบวนการตรวจสอบการใช้อ านาจรัฐดั งกล่าวไม่
สามารถท าได้อย่างมีประสิทธิภาพมากรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2540 จึงจัดท าขึ้นโดยมี
วัตถุประสงค์ส าคัญประการหนึ่ง คือตรวจสอบการใช้
อ านาจรัฐจึงได้วางกลไกในการตรวจสอบการใช้อ านาจรัฐ
เสี ย ให ม่ เพื่ อ ให้ ก ารต รวจสอบการใช้อ าน าจรั ฐมี
ประสิทธิภาพและครบถ้วนยิ่งขึ้นนั่นคือการก าหนดเรื่อง
การถอดถอนบุคคลออกจากต าแหน่งต่อมาเมื่อมีการ
ประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 
2550 ก็ยังคงก าหนดเรื่องการถอดถอนบุคคลออกจาก
ต าแหน่งไว้แต่ได้มีการเปลี่ยนแปลงหลักการไปจากเดิมคือ
ลดจ านวนประชาชนผู้มีสิทธ์ิเข้าช่ือร้องขอให้ถอดถอนและ
เพิ่มเติมข้อกล่าวหาให้น าไปสู่การต่อถอนได้แก่การฝ่าฝืน
หรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรง 

นอกจากนั้นยังคงหลักการไว้ตามเดิม โดยมี
กระบวนการถอดถอนท่ีส าคัญคือผู้ด ารงต าแหน่งที่อาจถูก
ร้องขอให้ถอดถอนออกจากต าแหน่งได้แก่ นายกรัฐมนตรี 
รัฐมนตรีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิ สภา 
ประธานศาลฎีกา ประธานศาลรัฐธรรมนูญ ประธานศาล
ปกครองอัยการสูงสุด ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ กรรมการ
เลือกตั้ง ผู้ตรวจการแผ่นดิน กรมการตรวจเงินแผ่นดิน ผู้
พิพากษาหรือตุลาการ พนักงานอัยการ หรือ ผู้ด ารง
ต าแหน่ งระดั บสู ง ต ามพระราชบัญ ญั ติ ป ระกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
(ฉบับที่ 2 )พุทธศักราช 2554 ได้ก าหนดเหตุให้การร้อง
ขอให้ถอดถอนออกจากต าแหน่งได้แก่ ผู้ด ารงต าแหน่งที่มี
พฤติกรรมร่ ารวยผิดปกติส่อไปในทางทุจริตต่อหน้าท่ีต่อว่า
การกระท าผิดต่อต าแหน่งหน้าที่ราชการว่ากระท าผิดต่อ
กฎหมายต่อต าแหน่งในทางการยุติธรรมเพราะว่าจงใจใช้
อ านาจหน้าที่ขัดต่อบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญหรือ
กฎหมายฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรม
ร้ายแรงและผู้ที่ สามารถร้องขอให้ ต่อถอนออกจาก
ต าแหน่งดังกล่าว               

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจ านวนไม่น้อยกว่า
หนึ่ง ในสี่ ของจ านวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของสภา
ผู้แทนราษฎรสมาชิกวุฒิสภาจ านวนไม่น้อยกว่าหนึ่ง ในสี่ 
ของจ านวนสมาชิกทั้ งหมดเท่ าที่ มี อยู่ ของวุฒิ สภา
ประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งจ านวนไม่น้อยกว่า 20,000 คน
เข้าช่ือร้องขอต่อประธานวุฒิสภาเพื่อให้วุฒิสภาพิจารณา
ถอดถอนออกจากต าแหน่งส าหรับขั้นตอนการถอดถอน
ออกจากต าแหน่งนั้นเมื่อประธานวุฒิสภาได้รับการร้อง
ขอให้ต่อตอนผู้ตายออกจากต าแหน่งแล้วก็จะส่งเรื่องให้
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามทุจริตแห่งชาติ
ด าเนินการไต่สวนเมื่อไต่สวนเสร็จคณะกรรมการป้องกัน
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ จะส่งเรื่องกลับไปยัง
วุฒิ สภาในกรณี นี้ ห ากคณ ะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติมีมติว่าข้อกล่าวหามีมูลผู้ถูก
กล่าวหาจะปฏิบัติหน้าที่ต่อไปไม่ได้จนกว่าวุฒิสภาจะมีมติ
และประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่ งชาติจะส่งรายงานดังกล่าวให้อัยการสูงสุดเพื่ อ
ด าเนินการฟ้องต่อศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ด ารง
ต าแหน่งทางการเมืองด้วยแต่คณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเห็นว่าข้อกล่าวหาใดไม่มีมูล 
ให้ข้อกล่าวหาข้อนั้นเป็นอันตกไปในกรณีที่ต้องมีการถอด
ถอนเมื่อประธานวุฒิสภาได้รับรายงานจากคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติแล้วจะจัดให้มี
การประชุมวุฒิสภาเพื่อพิจารณากรณีดังกล่าวโดยเร็ว 
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หากวุฒิสภามีมติถอดถอนผู้ใดออกจากต าแหน่ง
ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในห้าของจ านวนสมาชิก
ทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของวุฒิสภาซึ่งกระท าโดยวิธีคะแนนรับ
และให้ถือว่ามติของวุฒิสภาเป็นท่ีสุด ผู้ถูกถอดถอนจะต้อง
พ้นจากต าแหน่งหรือให้ออกจากราชการนับแต่วันที่
วุฒิสภามีมติให้ถอดถอนและผู้นั้นจะถูกตัดสิทธิ์ ในการ
ด ารงต าแหน่งใด ๆในทางการเมืองหรือในการรับราชการ
เป็นเวลา 5 ปีและจะมีการร้องขอให้ถอดถอนบุคคล
ดังกล่าวโดยจะยื่นเหตุเสนอซ้ าอีกมิได้  อย่างไรก็ดี การ
ถอดถอนออกจากต าแหน่งของวุฒิสภาที่ผ่านมาพบว่าไม่
สามารถถอดถอนผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองได้เลย 
เนื่องจากฝ่ายนิติบัญญัติและฝ่ายบริหารมีความใกล้ชิด
สนิทสนมกันและที่ไม่ว่าสมาชิกวุฒิสภาจะไม่ได้มาจากการ
เลือกตั้งทั้งหมดส่วนหนึ่งก็มาจากการจัดหาและก็รู้จักการ
เช่ือมโยงกันจึงถอดถอนผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง
โดยเฉพาะในต าแหน่งระดับสูงได้ยาก 

ดังนั้นประเทศไทย จึงได้จัดท ารัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2560 ประกาศในราช
กิจจานุเบกษา ลงวันที่ 6 เมษายน 2560 ความในมาตรา 
234 คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติมีหน้าที่และอ านาจดังต่อไปนี้กล่าวคือ มีอ านาจ
ในการไต่สวนความเห็นพูดของผู้ด ารงต าแหน่งทาง
การเมือง ในการ ทุจริตต่อหน้าที่ก็ดีแต่ตัวและวินิจฉัยว่า
เจ้าหน้าที่ร่ ารวยผิดปกติ หรือ ก าหนดให้ผู้ด ารงต าแหน่ง
ทางการเมือง ยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของตนและคู่
สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะจึงต้องตรวจสอบและ
เปิดเผยผลการตรวจสอบทรัพย์สินและหนี้สินดังกล่าว 

จากข้อความข้างต้น แสดงให้เห็นว่าประชาชน
ไม่มีส่วนร่วมในการถอดถอนผู้ด ารงต าแหน่ง รวมถึงผู้
ด ารงต าแหน่งทางการเมือง  เมื่อรัฐธรรมนูญแห่งราช
อ า ณ าจั ก ไท ย  พุ ท ธ ศั ก ร าช  2560 ได้ ให้ อ า น า จ 
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 
พิจารณาไต่สวนช้ีมูลความผิดของผู้ด ารงต าแหน่งรวมถึงผู้
ด ารงต าแหน่งทางการเมืองในคดีทุจริตความผิดเกี่ยวกับ
จริยธรรมของผู้ต าแหน่งทางการเมืองความร่ ารวยผิดปกติ
ของผู้ด ารงต าแหน่ งทางการเมือง ถ้าในมูลคดีนั้นมี
ความผิดทางอาญาให้ส่งส านวนต่ออัยการสูงสุดเพื่อส่ง
ฟ้องต่อศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ด ารงต าแหน่งทาง
การเมืองตาม พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่า
ด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตพุทธศักราช 
2561 โดยส าหรับบทลงโทษนั้นให้มีการตัดสิทธิการ
เลือกตั้งของผู้นั้นตลอดชีวิต ตามมาตรา 235 วรรค 4 
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักไทย พุทธศักราช 2560 

2. วัตถุประสงค์การวิจัย 
1. เพื่อศึกษาแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับปัญหาและ

ผลกระทบของการถอดถอนผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง 
และแนวความคิดการควบคุมและการตรวจสอบการใช้
อ านาจรัฐ  

2. เพื่อศึกษาหลักกฎหมายเกี่ยวกับบทบัญญัติ
แห่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2560 
และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติพุทธศักราช 
2561 และบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญของต่างประเทศใน
ประเด็นปัญหาที่เกี่ยวข้อง 

3. เพื่อศึกษาถึงกระบวนการถอดถอนบุคคลผู้
ด ารงต าแหน่งทางการเมืองได้แก่ การมีส่วนร่วมในการ
เข้าช่ือถอดถอน บทบาทหน้าที่ และอ านาจของวุฒิสภา
รวมทั้งปัญหาการเพิกถอนสิทธิทางการเมือง 

4. เพื่ อ เสนอแน ะแนวทางแก้ ไข เพิ่ ม เติ ม
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2560 ให้มี
ความครอบคลุมและมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 
 
3.ขอบเขตการศึกษา 

กรอบของกฎหมายที่ ผู้ เขี ยน ได้ ศึ กษาคื อ 
บทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ แห่งราชอาณาจักรไทย
พุ ท ธศั ก ราช 2560 และพระราชบัญ ญั ติ ป ระกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
พุทธศักราช 2561รวมถึงบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ 
พุทธศักราช 2540 รัฐธรรมนูญ พุทธศักราช 2550 และ 
กฎหมายของต่างประเทศเพื่อน าเปรียบเทียบกฎหมาย
รัฐธรรมนูญ พุทธศักราช 2560 อันเป็นรัฐธรรมนูญฉบับ
ปัจจุบัน ที่มีแนวทางที่เกี่ยวข้องกับการถอดถอนผู้ด ารง
ต าแหน่งทางการเมือง  
 
4. วิธีด าเนินการวิจัย 

ก า ร ศึ ก ษ านี้ ใ ช้ วิ ธี ก า ร วิ จั ย เ ชิ ง เอ ก ส า ร 
(Documentary Research) โด ยก ารศึ ก ษ าท บ ท วน 
ค้นคว้า และรวบรวมข้อมูลจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ เช่น ตัว
บทกฎหมาย ค าพิพากษาศาลฎีกา หนังสือ บทความ 
งานวิจัย และแหล่งข้อมูลออนไลน์ท่ีเกี่ยวข้องเพื่อน ามาท า
การวิเคราะห์ตามทฤษฎีกฎหมายเพื่อน าไปสู่ข้อสรุปและ
เสนอแนะแนวทางในปัญหาและผลกระทบของการถอด
ถอนผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองตามรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 
5. ผลการวจิัย  
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จากการศึกษาเกี่ยวกับปัญหาและผลกระทบ
ของการถอดถอนผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองตาม
รัฐธรรมนูญ แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ซึ่ง
มีประเด็นที่จะต้องวิเคราะห ์4 เรื่องได้แก่ 1. ปัญหาการไม่
มีส่วนร่วมในการเข้าช่ือถอดถอนผู้ด ารงต าแหน่งทาง
การเมืองตามรัฐธรรมนูญ พุทธศักราช 2560 2. ปัญหา
กระบวนการถอดถอนที่วุฒิสภาไม่มีอ านาจในการถอด
ถอนผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง 3. ปัญหากระบวนการ
ถอดถอนผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองขาดการถ่วงดุล
อ านาจอธิปไตย 4. ปัญหาการถอดถอนผู้ด ารงต าแหน่ง
ทางการเมืองโดยการตัดสิทธิผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง
ตลอดชีพ ดังนี้ เพื่อให้สภาพปัญหาดังกล่าว ในการถอด
ถอนผู้ด ารงต าแหน่งทางกาเมืองนั้นมีความสมบูรณ์
เหมาะสมและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ผู้วิจัยจึงได้วิเคราะห์
ปัญหาและเสนอแนวทางแก้ ไข โดยมี รายละเอียด
ดังต่อไปนี้  

1.ปัญหาการไม่มีส่วนร่วมในการเข้าช่ือถอดถอน
ผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองตามรัฐธรรมนูญ พุทธศักราช 
2560จากการศึกษารัฐธรรมนูญ พุทธศักราช 2560 พบว่า 
ในรัฐธรรมนูญฉบับนี้ไม่ได้มีการรับรองถึงการมีส่วนร่วม
ในทางการเมืองที่ประชาชนและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
จะร่วมกันเข้าช่ือเพื่อเสนอถอดถอนผู้ด ารงต าแหน่งทาง
การเมืองโดยการมีส่วนร่วมทางการเมืองโดยการเข้าช่ือ
เพื่อเสนอถอดถอนผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองมีประเด็น
ปัญหาที่ต้องวิเคราะห์ซึ่ งสามารถแบ่งออกได้ เป็น 2 
ประเด็น ได้แก่  

1.1 ประชาชนขาดการมีส่วนร่วมในการเข้าช่ือ
ถอดถอนผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง  รัฐธรรมนูญ 
พุทธศักราช 2560 ฉบับนี้ไม่มีการรับรองให้ประชาชนเข้า
มีส่วนร่วมเข้าช่ือเพื่อเสนอการถอดถอนผู้ด ารงต าแหน่ง
ท างการเมื อ งได้ โด ยต รง เห็ น ได้ จ ากรั ฐธรรมนู ญ 
พุทธศักราช 2560 ใน ส่วนที่ 4 เกี่ยวกับคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ มาตรา 234 ที่
ให้อ านาจองค์กรอิสระหรือคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเข้ามาควบคุมเพียงองค์กร
เดียวอาจส่งผลกระทบต่อการกล่าวหาผู้ด ารงต าแหน่งทาง
การเมือง โดยการมีส่วนร่วมในทางการเมืองของประชาชน
ในการเข้าช่ือเพื่อเสนอถอดถอนผู้ด ารงต าแหน่งทาง
การเมือง 

เกียรติขจร วัจนะสวัสดิ์ ได้อธิบายว่า การมีส่วน
ร่วมของประชาชน หมายถึง การที่กลุ่มประชาชน หรือ
ขบวนการ ที่สมาชิกของชุมชนที่กระท าการออกมาใน
ลักษณะของการท างานร่วมกันที่จะแสดงให้เห็นถึงความ

ต้องการร่วม ความสนใจร่วม มีความต้องการที่จะบรรลุถึง
เป้าหมายร่วมทางเศรษฐกิจ และสังคม หรือการเมือง หรือ
การ ด าเนินการร่วมกันเพื่อให้เกิดอิทธิพลต่อรองอ านาจ 
มติชน ไม่ว่าจะเป็นทางตรง หรือทางอ้อม หรือการด าเนิน 
การเพื่ อให้ เกิดอิทธิพลต่อรองอ านาจทางการเมือง 
เศรษฐกิจ การปรับปรุงสถานภาพทางสังคมในกลุ่มชุมชน 

ดังนั้น ประชาชนย่อมเป็นผู้ที่มีบทบาทส าคัญใน
กระบวนการตรวจสอบการใช้อ านาจรัฐหรืออ านาจของผู้
ด ารงต าแหน่งทางการเมืองซึ่งอาจจะท าให้กระบวนการ
ถอดถอนผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองนั้นมีประโยชน์และ
เกิดประสิทธิภาพ 

1.2  ปัญหาสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรขาดการมี
ส่วนร่วมในการเข้าช่ือถอดถอนผู้ด ารงต าแหน่งทาง
การเมือง พบว่า รัฐธรรมนูญ พุทธศักราช 2560 ฉบับนี้
ไม่ได้บัญญัติให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมีสิทธิในการ
เข้าช่ือถอดถอนผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองเช่นเดียวกัน 
กับประชาชนที่ไม่มีสิทธิในการเข้าช่ือถอดถอนผู้ด ารง
ต าแหน่งทางการเมืองซึ่งในระบอบประชาธิปไตยการมี
ส่วนร่วมของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรย่อมมีความส าคัญ
ในระบอบประชาธิปไตย หากขาดการมีส่วนร่วมทางการ
เมืองในส่วนนี้ย่อมท าให้การถอดถอนผู้ด ารงต าแหน่งทาง
การเมืองนั้ น ไม่มี ประสิทธิภาพ หากพิ จารณ าตาม
รัฐธรรมนูญ พุทธศักราช 2550 พบว่า มาตรา 271 วรรค 
2 ได้วางหลักไว้ว่าสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจ านวนไม่น้อย
กว่ า 1 ใน  4 ของจ านวนสมาชิก เท่ าที่ มี อยู่ ในสภา
ผู้แทนราษฎรทั้งหมด เป็นผู้มีอ านาจหรือ มีสิทธิในการ
เข้าช่ือถอดถอนผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง 

เมื่อพิจารณาประเทศสาธารณรัฐเกาหลีใต้
บัญญัติในรัฐธรรมนูญให้มีญัตติที่เกี่ยวกับการฟ้องร้องถอด
ถอนผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองโดยอาจจะมีการเสนอ
ต่อสมาชิกของรัฐสภาจ านวนไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของ
จ านวนสมาชิกทั้งหมดของรัฐสภาและต้องมีการลงมติ
เพื่อให้ได้เสียงข้างมากของจ านวนสมาชิกทั้งหมดของ
รัฐสภา  

 ดั้งนั้น อาจกล่าวได้ว่ารัฐธรรมนูญ พุทธศักราช 
2560 ไม่ได้ให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรท าหน้าที่แทน
ประชาชนในการมีส่วนร่วมในการปกครองในการเข้าช่ือ
เพื่อเสนอถอดถอนผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองซึ่งจะช่วย
กลั่นกรอง ป้องกันไม่ให้มีการเข้าช่ือโดยไม่ทราบถึงสาระ
ต่ าง ๆที่ ก าหนดไว้ในค ากล่ าวหาเป็นการบิด เบื อน
ข้อเท็จจริง 

2.ปัญหากระบวนการถอดถอนที่วุฒิสภาไม่มี
อ านาจในถอดถอนผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองตาม
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รัฐธรรมนูญ พุทธศักราช 2560 พบว่า มาตรา 235 กรณี
ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่าง
ร้ายแรงให้เสนอเรื่องต่อศาลฎีกาเพื่อวินิจฉัย และกรณีอื่น
นอกจากที่กล่าวมาข้างต้น เช่น การทุจริตหรือร่ ารวยกว่า
ปกติ ให้ส่งส านวนการไต่สวนไปยังอัยการสูงสุดเพื่ อ
ด าเนินการฟ้องคดีต่อศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ด ารง
ต าแ ห น่ งท างก า ร เมื อ ง ห รื อ ด า เนิ น ก ารอื่ น ต าม
พระราชบัญญัติ ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต 

ส่วนศาลรัฐธรรมนูญ มีอ านาจในการวินิจฉัย
คุณสมบัติของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองเช่น มาตรา 
170 เมื่อความเป็นรัฐมนตรีสิ้นสุดลงเฉพาะตัว โดย เช่นนี้ 
ตาย ลาออก สภาผู้แทนราษฎรมีมติไม่ไว้วางใจ ขาด
คุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 160 (5) 
กระท าการอันเป็นการตองห้ามตามมาตรา 186 หรือ
มาตรา 187 (6) มีพระบรมราชโองการให้พ้นจากความ
เป็นรัฐมนตรีตามมาตรา 171 นอกจากเหตุที่ท าให้ความ
เป็นรัฐมนตรีสิ้นสุดลงเฉพาะตัว ยังก าหนดความเป็น
รัฐมนตรีของนายกรัฐมนตรีสิ้นสุดลงเมื่อครบก าหนดเวลา 
เป็นต้น โดยให้คณะกรรมการการเลือกตั้งมีอ านาจส่งเรื่อง
ให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยได้ปรากฏว่าวุฒิสภาในปัจจุบัน
ไม่ใช่องค์กรที่ท าหน้าท่ีในการถอดถอนผู้ด ารงต าแหน่งทาง
การเมืองอีกต่อไปเห็นได้ว่า รัฐธรรมนูญ พุทธศักราช 
2560 ก าหนดให้อ านาจการถอดถอนผู้ด ารงต าแหน่งทาง
การเมืองโดยให้ศาลเป็นองค์กรตัดสินซึ่งกระบวนการ
ดังกล่าว กลายเป็นกระบวนการในทางยุติธรรมหากแต่
เจตนารมณ์ของหลักการสะท้อนออกจากต าแหน่งมุ่งเป็น
กระบวนการทางการเมือง ซึ่งเป็นกลไกในการตรวจสอบ
การใช้อ านาจของฝ่ายนิติบัญญัติกับฝ่ายบริหารซึ่งถือเป็น
การสร้างบรรทัดฐานทางกฎหมายรัฐธรรมนูญเพื่อให้
องค์กรทางตุลาการที่มีอ านาจในการพิจารณาในการถอด
ถอนผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง 

บวรศักดิ์ อุวรรณโณ ได้เสนอให้วุฒิสภาร่วมกับ
สภาผู้แทนราษฎรเป็นผู้พิจารณาลงมติถอดถอนผู้ด ารง
ต าแหน่งทางการเมืองและบุคคลผู้ด ารงต าแหน่งระดับสูง
ร่วมกัน โดยใช้มติที่จะให้ถอดถอนผู้ใดออกจากต าแหน่งให้
ถือเอาคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 5 ของจ านวนสมาชิก
ทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของรัฐสภา ทั้งนี้ เพื่อให้โอกาสในการ
ถอดถอนบุคคลมีความส าเร็จมากยิ่งขึ้น และเป็นไปตาม
เจตนารมณ์ในการแก้ไขปรับปรุงกระบวนการถอดถอน 
คือ เพื่อสร้างความสมดุลระหว่างฝ่ายนิติบัญญัติและฝ่าย
บริหารและในการตรวจสอบการใช้อ านาจรัฐเพื่อป้องกัน 

และการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์
สาธารณะ” 

อีกทั้ง เมื่อพิจารณาในการถอดถอนผู้ด ารง
ต าแหน่ งทางการเมื องโดยวุฒิ สภาของในประเทศ
สหรัฐอเมริกาพบว่า วุฒิสภาจะท าหน้าที่เปรียบเสมือน
เป็นผู้พิพากษาเพราะว่า รัฐธรรมนูญสหรัฐอเมริกา 
ก าหนดให้วุฒิสภาเป็นผู้มีอ านาจตัดสินคดี ตามที่สภา
ผู้แทนราษฎรกล่าวหาตามฟ้องว่ามีการกระท าความผิด
ตามที่รัฐธรรมนูญก าหนด เช่นนี้ จึงมีสิทธิในการเรียก
คู่ความและซักถามพยาน  

ดังนั้น ประเทศไทยเป็นระบบการเมืองที่เรียกได้
ว่า เป็นระบบการเมืองอุปถัมภ์ การแทรกแซงในทาง
การเมืองของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองที่มีอ านาจ และ
มีอิทธิพลในสังคมอันเป็นการยากที่จะให้องศ์กรศาลเข้ามา
ปิด ช่องว่างแล้วการถอดถอนผู้ ด ารงต าแหน่ งจะมี
ประสิทธิภาพขึ้น ทั้งยัง อาจจะท าให้เกิดผลกระทบที่
อาจจะเกิดการไม่ยอมรับค าตัดสินของศาลหรือการ
วิพากษ์วิจารณ์ศาลหรือการเข้ามาแทรกแซงในองค์กรตุลา
การที่ เป็นองค์กรอิสระจะท าให้มีข้อกังขาถึงความไม่
ยุติธรรมของศาลขึ้นได้ 

3.ปัญหากระบวนการถอดถอนผู้ด ารงต าแหน่ง
ทางการเมืองขาดการถ่วงดุลอ านาจอธิปไตย ซึ่งท าให้ฝ่าย
นิติบัญญัติหรือองค์กรรัฐสภานั้นมีอ านาจลดน้อยลง 
เนื่องจากรัฐธรรมนูญ พุทธศักราช 2560 ก าหนดให้
องค์กรตุลาการเข้ามามีบทบาทมีอ านาจในการถอดถอนผู้
ด ารงต าแหน่งทางการเมืองได้แก่ ศาลรัฐธรรมนูญ ศาล
ฎีกาและศาลฎีกาของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมอืงเข้ามามี
อ านาจในทางการเมืองรัฐธรรมนูญ พุทธศักราช 2560 
ก าหนดให้อ านาจศาลรัฐธรรมนูญ ศาลฎีกาและศาลฎีกา
ของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองในการถอดถอนผู้ด ารง
ต าแหน่งทางการเมือง โดยศาลเป็นองค์กรในการตัดสินอัน
เป็นกระบวนการในทางยุติธรรมในการตรวจสอบการใช้
อ านาจของฝ่ายนิติบัญญัติกับฝ่ายบริหารถือเป็นการสร้าง
บรรทัดฐานทางกฎหมายรัฐธรรมนูญเพื่อให้องค์กรทาง
ตุลาการที่มีอ านาจในการพิจารณาในการถอดถอนผู้ด ารง
ต าแหน่งทางการเมืองและการให้องค์กรตุลาการเข้ามามี
บทบาทมีอ านาจอย่างที่กล่าวไว้ข้างต้น ท าให้บทบาทของ
ฝ่ายตุลาการซึ่ งถือว่าเป็นจ านวนไม่น้อยที่จะต้องถูก
ประเมินว่าเป็นการท าหน้าที่ส่งเสริมให้เกิดการแผ่ขยาย
อ านาจของฝ่ายตุลาการในการก าหนดนโยบายสาธารณะ
ผ่านแนวความคิดเรื่องสิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ
สิทธิมนุษยชนอันเป็นหลักคุณค่าที่ได้รับการส่งเสริมอย่าง
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กว้างขวาง ตามบทบาทของศาลก็อาจปรากฏในด้านที่
แตกต่างออกไปได้ 

การที่ก าหนดเพื่อให้ศาลรัฐธรรมนูญ ศาลฎีกา 
และศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของ ผู้ด ารงต าแหน่งทาง
การเมือง เป็นองค์กรที่ท าหน้าที่ในการถอดถอนบุคคล
ออกจากต าแหน่ง โดยอาจส่งผลให้เกิดปัญหาในด้านการ
ท าหน้าที่ของทั้งศาล เช่น การที่ยังขาดความชัดเจนใน
กระบวนการของการตรวจสอบ การท าหน้าที่ของศาลอาจ
ขาดเสถียรภาพหากฝ่ายบริหารแทรกแซงการท าหน้าที่
ของศาลได้จนน าไปสู่การวิพากษ์วิจารณ์ในการตัดสินคดี
หรือค าวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญจะผูกพันกับศาลฎีกา
และศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ด ารงต าแหน่ งทาง
การเมือง ซึ่งส่งผลต่อภาพลักษณ์ความน่าเชื่อถือของศาล 
ตลอดจนอาจเกิดปัญหาในการถ่วงดุลอ านาจอธิปไตย
ระหว่างฝ่ายนิติบัญญัติ ฝ่ายบริหาร และฝ่ายตุลาการ ซึ่งมี
แนวโน้มท าให้ฝ่ายตุลาการมีอ านาจเหนือกว่าอ านาจฝ่าย
นิติบัญญัติ  

โดยความสมดุลของอ านาจ ตั้ง 3 ฝ่าย นั่นคือ 
ฝา่ยบริหารฝ่าย นิติบัญญัติ และฝ่ายตุลาการ ซึ่งโดยหลัก
แล้วการแบ่งแยกอ านาจจะมีอยู่ เฉพาะประเทศที่เป็น
ระบอบประชาธิปไตยยึดหลักแบบการแบ่งแยกอ านาจก็
จะมีการกระจายอ านาจที่ท าให้อ านาจต่าง ๆสมดุลกันท า
ให้อ านาจหนึ่งมีอ านาจถ่วงดุลและยับยั้งอีกอ านาจหนึ่งได้ 
ส่งผลเมื่ออ านาจตุลาการที่มีอ านาจ  มากกว่าฝ่ายนิติ
บัญญัติและฝ่ายบริหาร อาจจะท าให้มีการส่งเสริมให้
อ านาจตุลาการในการตีความกฎหมายกว้างขวางจนมาก
เกินขอบเขตและไม่มีอ านาจใดมาถ่วงดุลได้ อีกทั้งการใช้
อ านาจตุลาการไม่ว่าจะเป็นการใช้อ านาจตุลาการหรือ
สถาบันทางการเมืองก็ดี ย่อมมีท าให้เกิดผลดีและผลเสีย
ของแนวความคิดเกี่ยวกับอ านาจฝ่ายตุลาการ และส่งผล
ให้รัฐสภาที่มาจากการเลือกตั้ง ไม่สามรถที่จะด าเนินการ
ถอดถอนผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง ท าให้รัฐสภาที่มา
จากการเลือกตั้งมีอ านาจลดน้อยลง และศาลอาจจะ
กลายเป็นเครื่องมือการใช้อ านาจของฝ่ายบริหารจน
น าไปสู่การใช้อ านาจเรียกว่า ตุลาการภิวัฒน์ได้ในที่สุด 

4.ปัญหาการถอดถอนผู้ด ารงต าแหน่ งทาง
การเมืองโดยการตัดสิทธิผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง
ตลอดชีพนั้นพบว่า สิทธิเลือกตั้ งเป็นสิ่งที่ส าคัญของ
ประชาชน เมื่อมีการเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งผู้แทนหรือ
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรอาจเป็นผลท าให้ประชาชานไม่
สามารถใช้อ านาจอธิปไตยผ่านทางการเลือกตั้ ง ไม่
สามารถเลือกตั้งได้และไม่สามารถด ารงต าแหน่งทาง
การเมืองได้  เช่น การเป็นรัฐมนตรี สภาผู้แทนราษฎร 

สมาชิกเทศบาล เป็นต้น รัฐธรรมนูญ พุทธศักราช 2560 
มาตรา 235 วรรค 4 ก าหนดให้ผู้ด ารงต าแหน่งทาง
การเมืองที่ถูกเพิกถอนสิทธิรับสมัครการเลือกตั้งไม่ว่ากรณี
ใดผู้นั้นไม่มีสิทธิรับสมคัรเลอืกตั้งหรอืสมัครรับเลือกตั้งเปน็
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร วุฒิสภา สมาชิกสภาท้องถิ่น
หรือผู้บริหารท้องถิ่นตลอดไปและไม่มีสิทธิด ารงต าแหน่ง
ทางการเมืองใด ๆเช่นนี้  ถือเป็นการปิดโอกาสทาง
การเมืองหรือบริบททางการเมืองของผู้ด ารงต าแหน่งทาง
การเมืองที่ถูกกล่าวหาว่าพบการกระท าผิดแล้วถูกตัดสิน
ลงโทษด้วยการตัดสินทางการเมืองตลอดชีวิต 

เมื่อพิจารณาจาก รัฐธรรมนูญ  พุทธศักราช 
2550 พบว่าในมาตรา 274 วรรค 2 ผู้ด ารงต าแหน่งทาง
การเมืองที่ถูกถอดถอนออกจากต าแหน่งผู้นั้นพ้นจาก
ต าแหน่งหรือให้ออกจากราชการตั้งแต่วันท่ีวุฒิสภามีมติให้
ถอดถอนและให้ตัดสินผู้นั้นในการด ารงต าแหน่งใดในทาง
การเมืองหรือในการรับราชการเป็นเวลา 5 ปี 

ตามทฤษฎีของหลักการได้สัดส่วนที่เป็นพ้ืนฐาน
ของการจ ากัดสิทธิและเสรีภาพของปัจเจกบุคคลโดยมี
ความเห็นทางวิชาการที่อธิบายถึงหลักการได้สัดส่วน
เกี่ยวกับหลักความพอสมควรแก่เหต ุสามรถอธิบายได้ดังนี้ 

บรรเจิด  สิ งคะเนติ  ได้อธิบาย หลักความ
พอสมควรแก่เหตุโดยใช้ช่ือว่าหลักความได้สัดส่วนไว้ใน
หนังสือหลักพื้นฐานเกี่ยวกับสิทธิและเสรีภาพและศักดิ์ศรี
ความ เป็ นมนุษย์  โดยน าหลักการดั งกล่ าวของใน
ต่างประเทศคือ สาธารณรัฐเยอรมัน มาอธิบายหลักความ
ได้สัดส่วนเป็นหลักการที่ส าคัญในการตรวจสอบการ
กระท าของรัฐทั้งหลายอันมีผลส าคัญต่อความสมบูรณ์หรือ
ความชอบด้วยกฎหมายของการกระท าของรัฐนั้น ๆโดยมี
สาระส าคัญ 3 ประการ  

1. หลักความเหมาะสม หมายความในทางต ารา
และค าพิพากษานั้นคือมาตรการที่เหมาะสมหรือมาตรการ
ที่อาจท าให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้มาตรการอันใด
อันหนึ่งจะเป็นมาตรการที่ไม่เหมาะสมหากมาตรการนั้นไม่
สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ที่มุ่งหมายได้หรือการบรรลุ
วัตถุประสงค์ดังกล่าวเป็นไปด้วยความยากล าบาก 

2. หลักความจ าเป็น คือเป็นหลักการที่ได้รับการ
อธิบายในเชิงบอกเล่าว่ามาตราหรือวิธีการที่เหมาะสมที่
ก่อให้เกิดผลกระทบน้อยที่สุดเท่านั้นเป็นมาตรการที่
จ าเป็นส่วนการอธิบายในเชิงปฏิเสธอธิบายว่าความจ าเป็น
ของมาตรการใดมาตรการอย่างนั้ นไม่มีอยู่การบรรลุ
เป้าหมายเดียวกันนั้นหรือผลส าเร็จที่ดีกว่าสามารถกระท า
ได้โดยวิธีการใช้มาตรการอื่นที่ใช้แสดงหรือก่อให้เกิด
ผลกระทบที่น้อยกว่าทั้งในการตลาดและค าพิพากษาของ
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ศาลถือกันว่าหลักความจ าเป็นเป็นหลักการหนึ่งของการ
แทรกแซงน้อยท่ีสุด 

3.หลักความได้สัดส่วนในความหมายอย่างแคบ 
เป็นเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างวัตถุประสงค์และ
วิธีการ คือมาตรการอันใดอันหนึ่งที่จะต้องไม่อยู่นอกเหนือ
ขอบเขตของความสัมพันธ์ระหว่างวิธีการดังกล่าวกับ
วัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ในขอบเขตที่เกี่ยวกับสิทธิขั้น
พื้นฐานหลักการนี้ 

อาจกล่าวได้ว่าอยู่ที่การได้รับผลกระทบมันเกิด
จากการเคลื่อนแซงในเสรีภาพปัจเจกบุคคลจะต้องไม่อยู่
นอกเหนือจากขอบเขตความสัมพันธ์ของประโยชน์อันเป็น
เป้าหมายของสาธารณะที่ก าหนดไว้ประโยชน์ที่ได้จากการ
ด าเนินการตามมาตรการนั้นจะต้องมีน้ าหนักมากกว่า
ผลเสียที่เกิดจากมาตรการดังกล่าว 

เมื่อพิจารณารัฐธรรมนูญแห่งสาธารณรัฐเกาหลี
หรือประเทศเกาหลีใต้ มีค าวินิจฉัยตามกระบวนการถอด
ถอนจากออกต าแหน่งจะไม่เกินไปกว่าการถอดถอนออก
จากการด ารงต าแหน่ง อย่างไรก็ดี ไม่ถือเป็นการยกเว้น
บุคคลที่ถูกฟ้องร้องถอดถอนต่อความผิดในทางแพ่งและ
ทางอาญาหรืออื่น ๆ และบุคคลที่ถูกให้ออกจากต าแหน่ง
โดยการถอดถอนจะต้องห้ามไม่ให้เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ
เป็นเวลา 5 ปี เห็นได้ว่าโทษในทางการเมืองได้มีการจ ากัด
สิทธิของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองแต่ถ้าน าหลักความ
ได้สัดส่วนวิเคราะห์ ถือได้ว่าการจ ากัดสิทธิไม่ถือว่าเป็น
การกระท าที่เกินสมควรแก่เหตุและยังมีความใกล้เคียงกับ
รัฐธรรมนูญ พ.ศ 2550 อีกด้วย 

ตามหลักความได้สัดส่วนเป็นหลักแห่งความ
สมดุลระหว่างสิทธิขั้นพ้ืนฐานท่ีถูกกระทบกับผลประโยชน์
ส่วนรวมที่เกิดจากการกระทบถึงสิทธิขั้นพื้นฐานซึ่งจะต้อง
อยู่ในสัดส่วนที่สมดุล ซึ่งการที่จะพิจารณาว่ากฎหมายใด
กระทบต่อสิทธิและเสรีภาพเกินความจ าเป็นสมควร ใน
การพิจารณาประกอบกฎหมายที่ออกมาเป็นการจ ากัด
สิทธิและเสรีภาพประชาชนเกินความจ าเป็นถึงแม้ว่า
รัฐธรรมนูญจะบัญญัติให้ฝ่ายนิติบัญญัติมีอ านาจในการ
ตรากฎหมาย การจ ากัดสิทธิและเสรีภาพของประชาชน
แต่ละคนเพื่อคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของผู้อื่นและเพื่อ
รักษาไว้ซึ่งประโยชน์มหาชนได้ก็ตาม  

แต่ถึงอย่างไร ก็ไม่มีอ านาจที่จะตัดหรือเพิกถอน
สิทธิและเสรีภาพของประชาชนได้ เช่นนี้รัฐธรรมนูญ 
พุทธศักราช 2560 มาตรา235 วรรค 4 ที่ได้ก าหนดกรณีที่
ผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองคนใดถูกเพิกถอนสิทธิ
เลือกตั้งก็จะไม่มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งหรือ สมัครรับเลือก
เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภา

ท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นตลอดไป และไม่มีสิทธิด ารง
ต าแหน่งทางการเมืองใด ๆหรือเป็นการตัดสิทธิทางการ
เมืองตลอดชีพนั้นเอง ซึ่งการเพิกถอนสิทธิและเสรีภาพใน
ด้านใดด้านหนึ่งของประชาชนย่อมมีข้อขัดหรือแย้งต่อ
รัฐธรรมนูญแห่งบทบัญญัตินั้นจะไม่สามารถใช้บังคับได้
เลย 
5. สรุปและข้อเสนอแนะ 

 1. บทสรุป 
จากการที่ผู้วิจัยได้พิจารณา ประเด็นปัญหาและ

ผลกระทบของการถอดถอนผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง 
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 
ที่ได้กล่าวมาข้างต้น เกี่ยวกับการถอดถอนผู้ด ารงต าแหน่ง
ท างก าร เมื อ ง  ถื อว่ า เป็ นสิ่ งที่ ส าคั ญ ท า ให้ เห็ น ว่ า
กระบวนการถอดถอนผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองยังมี
ข้อบกพร่องและยังไม่สมบูรณ์ เพราะว่ากระบวนการถอด
ถอนผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองเป็นกระบวนการ
ฟ้องร้องถอดถอนผู้ที่ มี อ านาจทางการเมื อง ท าให้
กระบวนการถอดถอนผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง
จ าเป็นต้องมีความครอบคลุมมีความละเอียด ตั้งแต่การมี
ส่วนร่วมของประชาชนกับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในการ
เข้าช่ือเพื่อเสนอถอดถอนผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง 
องค์กรในการตัดสิน และบทก าหนดโทษทีไม่เป็นการ
กระทบหรือขัดกับสิทธิขั้นพื้นฐานมากจนเกินไปเพื่อไม่ให้
มีผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองที่ทุจริต กระท าผิดกฎหมาย
เข้ามาท าหน้าท่ีบริหารบ้านเมือง  

 2. ข้อเสนอแนะ 
1.โดยก าหนดเพิ่มเติมบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญ 

พ.ศ 2560 มาตรา 234/1 ก าหนดให้ประชาชนผู้มีสิทธิ
เลือกตั้งจ านวนไม่น้อยกว่าสามหมื่นคนมีสิทธิเข้าช่ือร้อง
ขอให้ถอดถอนผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง 

1.1 ก าหนดโดยแก้ไขเพิ่มเติมมาตรา  234/2 
ก าหนดให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจ านวน 1 ใน 4 ของ
จ านวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่มีอยู่สามารถท่ีจะเข้าช่ือ
การถอดถอนผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองได้ 

2. โดยแก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญ 
พุทธศักราช 2560 มาตรา 235/1 ก าหนดให้ให้วุฒิสภา
ร่วมกับสภาผู้แทนราษฎรเป็นผู้พิจารณาลงมติถอดถอนผู้
ด ารงต าแหน่งทางการเมืองและบุคคลผู้ด ารงต าแหน่ง
ระดับสูงร่วมกัน โดยใช้มติที่จะให้ถอดถอนผู้ใดออกจาก
ต าแหน่งให้ถือเอาคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 5 ของ
จ านวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของรัฐสภา  

3.ควรก าหนดให้จัดตั้งคณะรัฐสภากในการถอด
ถอนผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองโดยมีสมาชิกสภาผู้แทน
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ราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา ในสัดส่วนที่เท่ากันโดยเป็น
ผู้ท าหน้าที่ในการพิจารณาตัดสินถอดถอนผู้ด ารงต าแหน่ง
ทางการเมือง เพื่อจะสามารถแก้ไขปัญหาในด้านองค์กรที่
ท าหน้าที่ในการถอดถอนผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองได้ 
และการท างานในการถอดถอนบุคคลออกจากต าแหน่ง
ทางการเมืองของคณะรัฐสภาดังกล่าว ย่อมเป็นการถ่วงดุล
อ านาจอธิปไตยในทางการเมืองมากกว่าการให้ศาลมี
อ านาจถอดถอนผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง  เช่นนี้ 
ปัญหาระบบการเมืองไทยที่มีลักษณะเป็นระบบอุปถัมภ์
ระหว่างฝ่ายนิติบัญญัติกับฝ่ายบริหารและด้านโครงสร้าง
ของสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา รวมถึงปัญหาในการ
ถ่วงดุลอ านาจอธิปไตยขององค์กรผู้ใช้อ านาจรัฐดังกล่าว
ข้างต้น จะมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นและรัฐสภาที่มาจากการ
เลือกตั้งก็จะมีบทบาทในทางการเมืองและไม่ขาดการ
ถ่วงดุลอ านาจอธิปไตย 

4.การเพิกถอนสิทธิทางการเมืองไม่ให้ด ารง
ต าแหน่งใด ๆในทางการเมืองตามรัฐธรรมนูญฉบับบนี้ถือ
เป็นการลงโทษท่ีรุนแรงเกินความจ าเป็น ผู้วิจัยจึงเห็นควร
ให้มีแนวทางแก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญ 
พุทธศักราช 2560 เพื่อให้มีความเหมาะสมตามหลักการ
ได้สัดส่วนในความหมายอย่างแคบโดยไม่เป็นการเกิน
สมควรแก่เหตุจนท าให้เกิดผลกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพ
ของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง ซึ่งก าหนดไว้ในมาตรา 
235/2 ก าหนดให้ผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองคนใดถูก
เพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง โดยห้ามรับราชการทางการเมือง
เป็นเวลา 10 ปี และถ้ามีการกระท าความผิดซ้ าห้ามรับ
ราชการทางการเมืองเป็นเวลา 20 ปี 
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พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เพิ่มขึ้น แม้ในประเทศไทยได้น ากระบวนการอนุญาโตตุลาการทางอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ แต่กลับมีปัญหา
ข้อขัดข้องหลายประการ การศึกษานี้จึงมีเป้าหมายเพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาทางกฎหมายเพื่อส่งเสริมการระงับข้อพิพาทโดย
อนุญาโตตุลาการทางอิเล็กทรอนิกส์ วัตถุประสงค์ของการศึกษานี้ คือ (1) เพื่อศึกษากฎหมายอนุญาโตตุลาการเกี่ยวกับการ
ระงับข้อพิพาทโดยวิธีอนุญาโตตุลาการทางอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศไทยและต่างประเทศ (2) เพื่อวิเคราะห์ปัญหาทาง
กฎหมายในการส่งเสริมการระงับข้อพิพาทโดยวิธีอนุญาโตตุลาการทางอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศไทย อันจะน าไปสู่การ
ปรับปรุงข้อกฎหมายเพื่อให้อนุญาโตตุลาการของไทยมีประสิทธิภาพและน่าเชื่อถือยิ่ งขึ้น โดยการศึกษานี้เป็นการศึกษาเชิง
คุณภาพด้วยการวิจัยเชิงเอกสารและได้ท าการศึกษากฎหมายเปรียบเทียบกับสหรัฐอเมริกา จีน สิงคโปร์ และสหรัฐอาหรับเอ
มิเรตส์ 

ประการแรก จากการศึกษาพบว่า กฎหมายอนุญาโตตุลาการที่มีอยู่หากน ามาปรับใช้กับการอนุญาโตตุลาการทาง
อิเล็กทรอนิกส์อาจท าให้เกิดอุปสรรคและปัญหาได้ เนื่องจากประเทศไทยยังไม่มีกฎหมายที่มารองรับวิธีการอนุญาโตตุลาการ
ทางอิเล็กทรอนิกส์โดยเฉพาะ  ประการที่สอง พบว่ามีปัญหาทางกฎหมายที่อาจเกิดขึ้นที่ส าคัญ ได้แก่ ปัญหาการยื่นค าเสนอข้อ
พิพาททางอิเล็กทรอนิกส์ ปัญหาการส่งเอกสารเป็นพยานหลักฐานทางอิเล็กทรอนิกส์ ปัญหาการสืบพยานทางอิเล็กทรอนิกส์ 
ปัญหาการท าค าช้ีขาดของอนุญาโตตุลาการทางอิเล็กทรอนิกส์ ปัญหาเกี่ยวกับการคุ้มครองช่ัวคราวก่อนมีการแต่งตั้ง
อนุญาโตตุลาการ  และปัญหาความรับผิดทางอาญาของอนุญาโตตุลาการซึ่งยังไม่มีความเหมาะสมและเป็นอุปสรรคต่อการ
อนุญาโตตุลาการทางอิเล็กทรอนิกส์ของไทย 

จากผลการศึกษานี้ ประเทศไทยควรปรับปรุงกฎหมายเพื่อส่งเสริมอนุญาโตตุลาการทางอิเล็กทรอนิกส์ใน 3 ด้าน  
ประกอบด้วย (1) ควรแก้ไขกฎหมายให้รองรับการระงับข้อพิพาทโดยวิธีอนุญาโตตุลาการทางอิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ การยื่นค า
เสนอข้อพิพาททางอิเล็กทรอนิกส์  การส่งเอกสารเป็นพยานหลักฐานทางอิเล็กทรอนิกส์ การสืบพยานโดยจัดให้มีการถ่ายทอด
ภาพและเสียงในลักษณะการประชุมทางจอภาพได้ และการท าค าช้ีขาดของอนุญาโตตุลาการทางอิเล็กทรอนิกส์ (2) ควร
ปรับปรุงกฎหมายให้มีมาตรการคุ้มครองช่ัวคราวในกรณีอนุญาโตตุลาการฉุกเฉิน (3) ควรยกเลิกความรับผิดทางอาญาของ
อนุญาโตตุลาการ เพื่อเป็นการส่งเสริมระบบอนุญาโตตุลาการของไทยให้เป็นที่น่าเชื่อถือยิ่งข้ึน 
ค าส าคัญ: อนุญาโตตุลากการทางอิเล็กทรอนิกส์, การส่งเสริมการระงับข้อพิพาท, การระงับข้อพิพาททางเลือก 
 

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

disputes arising from electronic commerce. Even though Thailand has adopted the electronic arbitration 
process, there are still several problems. This study aims at finding the solutions to the legal problems in 
order to promote dispute resolution through electronic arbitration. The objectives of this study are: (1) to 
study the arbitration law relating to dispute resolution through electronic arbitration of Thailand and 
other countries, (2) to analyze legal problems in promoting dispute resolution through electronic 
arbitration in Thailand in order to improve the law and make it more effective and more reliable. This 
study is a qualitative study which involves documentary research and comparative study of laws in the 
United States, China, Singapore and the United Arab Emirates. 
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First, this study found that when the current arbitration law is applied to electronic arbitration, it 
may cause obstacles and problems since Thailand has no law to support electronic arbitration 
specifically. Second, this study found several legal problems such as problem with electronic submission 
of disputes, problem about sending electronic evidence documents, problems of electronic witness 
examination, problems of making electronic arbitration awards, the problem relating to temporary 
injunction before the appointment of arbitrators, and the problems of criminal liability of arbitrators which 
are not suitable and impede the Thai electronic arbitration. 

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

 
1. บทน า 
 วิวัฒนาการของเทคโนโลยีก่อให้ เกิดความ
เปลี่ ยนแปลงในวิธีการด า เนินการค้ าขายระหว่าง
ผู้ประกอบการและผู้บริโภค การซื้อขายสินค้า หรือบริการ
ที่ไม่ต้องด าเนินการแบบเฉพาะหน้าและตัวต่อตัว แต่
ผู้ประกอบการและผู้บริโภคสามารถซื้อขายสินค้า หรือ
บริการผ่านทางช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ จึงท าให้ผู้ซื้อและ
ผู้ขายตัดสินใจซื้อสินค้า และบริการโดยที่ไม่รู้จักตัวตน 
แ ล ะ ที่ อ ยู่ ที่ แ ท้ จ ริ ง ข อ งแ ต่ ล ะ ฝ่ า ย  (distant and 
anonymous transaction) ผู้ซื้อตัดสินใจซื้อสินค้า โดย
อาศัยข้อมูลที่น าเสนอผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น 
(online browsing and buying) และบางครั้งผู้ซื้อและ
ผู้ ขาย  อยู่ ใน เขตอ านาจศาลที่ แตกต่ างกัน  (multi-
jurisdiction) (สิรีกานต์ อยู่เรือง และ เสาวนีย์ อัศวโรจน์, 
2559 : 1) แต่สิทธิและหน้าที่ของผู้ซื้อและผู้ขายยังคง
เหมือนเดิมเหมือนกับการท าธุรกรรมตามปกติ ดังนั้น เมื่อ
เกิดปัญหา คือ ผู้ซื้อไม่ ได้รับสินค้าที่มีคุณภาพ หรือ
คุณสมบัติตามที่ตกลง ภายในระยะเวลาที่ก าหนด จึงเกิด
การโต้แย้งสิทธิ หรือเกิดข้อพิพาทขึ้น กระบวนการระงับ
ข้อพิพาททางเลือกแบบเดิมจึงไม่เพียงพอ ปัจจุบันจึงมีการ
สร้างระบบการระงับข้อพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ขึ้นมา เพื่อรองรับปัญหาที่เกิดขึ้น 

ในการระงับข้อพิพาทเกี่ยวกับธุรกรรมทาง
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งคู่พิพาทท าธุรกรรมกันโดยใช้สื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ ไม่ว่าจะเป็นเครือข่ายอินเทอร์เน็ต หรือ
การสื่อสารข้อมูลผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์อื่น ในการท า
ธุรกรรมทางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์โดยปกติคู่สัญญาอาจ

ไม่ได้อยู่ในประเทศเดียวกัน หากเกิดข้อพิพาทเกี่ยวกับ
ธุรกรรมทางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ การเยียวยาความ
เสียหายที่เกิดขึ้นก็จะท าได้ยาก  การที่จะให้คู่สัญญาไป
ด าเนินการฟ้องร้องคดีในศาลในประเทศที่คู่สัญญาอีกฝ่าย
หนึ่งมีภูมิล าเนา หรือมีสถานที่ท าการงานย่อมเป็นการ
สิ้นเปลืองค่าใช้จ่าย หากคู่สัญญาน าคดีมาฟ้องร้องต่อศาล
ในประเทศของตน ค าพิพากษาของศาลในประเทศนั้นก็ไม่
อาจน าไปบังคับในประเทศอื่นได้   (รณชัย ลักสะวารี, 
2546 : 1) ซึ่ งปั จ จุ บั น ก ารอนุ ญ า โต ตุ ล าก ารท า ง
อิเล็กทรอนิกส์ได้รับความนิยมมาก เนื่องจากเป็นวิธีการที่
สะดวก รวดเร็ว และประหยัดซึ่งเป็นหลักการส าคัญของ
อนุ ญ าโตตุ ล าก าร แต่ ก ารอนุญ าโตตุ ล าก ารท าง
อิเล็กทรอนิกส์มีลักษณะแตกตา่งจากการอนุญาโตตุลาการ
แบบดั้งเดิมอยู่พอสมควรการที่น ากฎหมายที่ใช้กับการ
อนุญาโตตุลาการแบบดั้งเดมิมาใช้กับการอนุญาโตตุลาการ
ทางอิเล็กทรอนิกส์ จึงอาจท าให้เกิดอุปสรรคทางกฎหมาย
บางประการ และจะส่งผลกระทบส าคัญเกี่ยวกับความ
น่าเช่ือถือด้ วย(สุพจี  รุ่ งโรจน์ , 2559 : 1) อีกทั้ งเมื่ อ
พิจารณาพระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการ พ.ศ. 2545 ซึ่ง
เป็นกฎหมายฉบับปัจจุบันที่ยกร่างตามกฎหมายต้นแบบ
ของคณะกรรมาธิการกฎหมายการค้าแห่งสหประชาชาติ 
(UNCITRAL Model Law) แต่ยังคงมีประเด็นปัญหาบาง
ประการที่ไม่สอดคล้องกับมาตรฐานสากล เช่น ปัญหา
กระบวนพิจารณาทางอิเล็กทรอนิกส์ บทบาทศาลใน
กระบวนพิจารณาการอนุญาโตตุลาการกรณีมาตรการ
คุ้มครองช่ัวคราวก่อนมีการแต่งตั้งคณะอนุญาโตตุลาการ 
และกรณี การก าหนดความรับผิ ดท างอาญ าของ
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อนุญาโตตุลาการ ซึ่ งประเด็นปัญหาเหล่านี้ ถือเป็น
อุปสรรคต่อการพัฒนาการอนุญาโตตุลาการของไทย 
 ดังนั้น จึงท าการศึกษานี้เพื่อศึกษาปัญหาทาง
กฎหมายในการส่ งเสริมการอนุญาโตตุลาการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ และเสนอแนะมาตรการทางกฎหมาย โดย
มุ่ งศึกษาในประเด็น เกี่ ยวกับอนุญาโตตุลาการทาง
อิ เล็ กท รอนิ ก ส์  ม าต รการคุ้ ม ค รอ ง ช่ั วค ราว โด ย
อนุญาโตตุลาการฉุกเฉิน และความรับผิดทางอาญาของ
อนุ ญ า โต ตุ ล าก าร  เพื่ อ พั ฒ น าแ ล ะ ส่ ง เส ริ ม ก า ร
อนุญาโตตุลาการทางอิเล็กทรอนิกส์ของไทยให้เป็นที่
ยอมรับและน่าเชื่อถือยิ่งข้ึน 
 
2. วัตถุประสงค์การวิจัย 

1. เพื่อศึกษาความเป็นมา แนวคิดทฤษฎี และ
กฎหมายที่ เกี่ ยวข้องกับวิธีการระงับข้อพิพาทโดย
อนุญาโตตุลาการทางอิเล็กทรอนิกส์ 

2. เพื่อศึกษากฎหมายอนุญาโตตุลาการเกี่ยวกับ
การระ งับข้ อพิ พ าท โดยวิ ธีอนุ ญ าโตตุ ล าการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ของประเทศไทยและต่างประเทศ 

3. เพื่อศึกษาปัญหาและวิเคราะห์ปัญหาทาง
กฎหมายในการส่งเสริมการระงับข้อพิพาทโดยวิธี
อนุญาโตตุลาการทางอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศไทย 

4. เพื่ อศึ กษาแนวทางในการปรับปรุ งข้ อ
กฎหมาย เพื่อให้อนุญาโตตุลาการของไทยเป็นที่ยอมรับ
และน่าเชื่อถือยิ่งข้ึน 

 
3. วิธีด าเนินการวิจัย 

ก า ร ศึ ก ษ า นี้ ใ ช้ วิ ธี ก า ร วิ จั ย เ ชิ ง เอ ก ส า ร 
(Documentary Research) โด ย ก ารศึ ก ษ าท บ ท วน 
ค้นคว้า และรวบรวมข้อมูลจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ เช่น ตัว
บทกฎหมาย ค าพิพากษาศาลฎีกา หนังสือ บทความ 
งานวิจัย และแหล่งข้อมูลออนไลน์ที่เกี่ยวข้องเพื่อน ามาท า
การวิเคราะห์ตามทฤษฎีกฎหมายเพื่อน าไปสู่ข้อสรุปและ
เสนอแนะแนวทางในมาตรการทางกฎหมายในการ
ส่งเสริมการระงับข้อพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทย 

 
4. ผลการวิจัย  

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการระงับข้อพิพาทโดย
อนุญาโตตุลาการทางอิเล็กทรอนิกส์  จากการศึกษาพบว่า 
พระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการ พ.ศ. 2545 ของไทยยัง
ไม่มีกฎหมายที่มารองรับวิธีการอนุญาโตตุลาการทาง
อิเล็กทรอนิกส์โดยเฉพาะ ซึ่งการอนุญาโตตุลาการทาง

อิเล็กทรอนิกส์นั้น มีความแตกต่างจากอนุญาโตตุลาการ
แบบดั้งเดิม หากน ากฎหมายอนุญาโตตุลาการที่มีอยู่มา
ปรับใช้กับการอนุญาโตตุลาการทางอิเล็กทรอนิกส์อาจท า
ให้เกิดอุปสรรคและปัญหาได้ จากการศึกษาพบว่า เมื่อ
พิจารณากฎหมายไทยที่สามารถน ามาเทียบเคียงเพื่อปรับ
ใช้กับอนุญาโตตุลาการทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ มี 2 ฉบับ คือ 
พระราชบัญ ญั ติอนุญ าโตตุ ลาการ พ .ศ .2545 และ 
พระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 
2544 ในขณ ะที่กระบวนการอนุญ าโตตุลาการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้บังคับในต่างประเทศนั้น มีการร่าง
กฎเกณฑ์ขึ้นมาใช้บังคับโดยเฉพาะเจาะจง ดังนั้นผู้วิจัยจึง
ได้น ามาร่างเป็นกฎหมายของไทย และจากการศึกษายัง
พบว่า พระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการฉบับปัจจุบันของ
ไทย ยังคงมีประเด็นปัญหาบางประการที่ไม่สอดคล้องกับ
มาตรฐานสากลอันเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาการ
อนุญาโตตุลาการของไทย โดยผู้วิจัยวิเคราะห์ถึงสภาพ
ปัญหาไว้ 4 ประเด็น ดังต่อไปนี้ 

1. ปั ญ ห า เกี่ ย วกั บ ก ระบ วน วิ ธี พิ จ ารณ า
อนุญาโตตุลาการทางอิเล็กทรอนิกส์ 

การอนุญาโตตุลาการทางอิเล็กทรอนิกส์มี
ก ร ะ บ ว น ก า ร แ ล ะ วิ ธี พิ จ า ร ณ า ค ล้ า ย กั บ ก า ร
อนุญาโตตุลาการแบบดั้งเดิม เพียงแต่กระบวนการและวิธี
พิจารณาทั้งหมดกระท าผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ทั้งสิ้น ซึ่ง
ประกอบด้วย การยื่นค าเสนอข้อพิพาท การส่งเอกสาร
เป็นพยานหลักฐาน การสืบพยาน และการท าค าช้ีขาด
ผ่านระบบอิ เล็กทรอนิกส์  ดั งนั้ น  เมื่อพิจารณาจาก
บทบัญญัติมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการ 
พ.ศ. 2545 จะเห็นว่า การยื่นค าเสนอข้อพิพาท การส่ง
เอกสารหรือค าคู่ความต่าง ๆ นั้น จะส่งทางไปรษณีย์
ลงทะเบียน หรือไปรษณีย์ตอบรับก็ได้ ทั้งนี้ ให้รวมถึงวิธี
อื่นใดท่ีแสดงถึงความพยายามในการจัดส่ง แม้ว่ามาตรา 7 
ไม่ได้กล่าวถึงการส่งด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ มีเพียง
การบัญญัติว่า “โดยวิธีอื่นใด” กรณีดังกล่าวผู้วิจัยมี
ความเห็นว่า ค าว่า “โดยวิธีอื่นใด” นี้  ให้หมายความ
รวมถึง การส่งโดยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ด้วย แต่อย่างไรก็ดี 
ในทางปฏิบิติยังไม่มีแนวทางที่ชัดเจน เป็นเพียงการให้ศาล
ตีความเท่านั้น ดังนั้น หากมีการยื่นค าเสนอข้อพิพาท การ
ส่งเอกสาร หรือค าคู่ ความต่างๆ ของกระบวนการ
อนุญาโตตุลาการทางอิเล็กทรอนิกส์ จ าเป็นต้องให้ศาล
ตี ค ว า ม ต า ม ม า ต ร า  7 แ ห่ ง พ ร ะ ร า ช บั ญ ญั ติ
อนุญาโตตุลาการ พ.ศ.2545 ซึ่งขึ้นอยู่กับดุลพินิจของศาล
แต่ละท่าน อาจน าไปสู่หลักเกณฑ์ที่ไม่มีความแน่นอน 
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 วัตถุประสงค์ของการระงับข้อพิพาทโดย
อนุญาโตตุลาการทางอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้การด าเนิการ
ระงับข้อพิพาทเกิดความสะดวก รวดเร็ว และประหยัด
ค่าใช้จ่ายยิ่งขึ้น ยกตัวอย่างเช่น การระงับข้อพิพาททาง
อนุญาโตตุลาการในข้อพิพาทที่มีจ านวนทุนทรัพย์มากนั้น 
ในการสืบพยานบุคคล เกิดปัญหาที่คู่พิพาทไม่สามารถน า
พยานปากส าคัญมาสืบ ณ สถานที่ที่ก าหนดให้มีการน า
สืบพยานได้ เนื่องจากพยานอยู่ไกล หรือไม่มีภูมิล าเนาอยู่
ในราชอาณาจักร ในกรณีเช่นนี้ อนุญาโตตุลาการอาจ
พิจารณาให้มีการสืบพยานบุคคลดังกล่าวผ่านทาง Video 
Conference ได้ แต่พระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการ 
พ.ศ. 2545 มาตรา 30 วรรคหนึ่ง บัญญัติว่า “ในกรณีที่
คู่ พิ พ าท ไม่ ได้ ต ก ล งกั น ไว้ เป็ น อ ย่ า งอื่ น  ให้ ค ณ ะ
อนุญาโตตุลาการเป็นผู้ก าหนดว่าจะสืบพยาน หรือฟังค า
แถลงการณ์ด้วยวาจา หรือด าเนินกระบวนพิจารณา โดย
รับฟังเพียงเอกสาร หรือพยานหลักฐานอื่นใดก็ได้ ซึ่งเมื่อ
พิจารณาตามมาตรา 30 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติ
ดังกล่าว จะเห็นว่า ไม่ได้บัญญัติให้ท าได้โดยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ ดังนี้ หากมีการสืบพยานผ่านทาง Video 
Conference อาจเกิดปัญหาว่าจะรับฟังได้หรือไม่ ซึ่งต้อง
ให้ศาลตีความ จึงท าให้เกิดความไม่สะดวก เกิดความล่าช้า 
และคู่พิพาทเสียค่าใช้จ่ายมากยิ่งขึ้น ซึ่งไม่เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ของการระงับข้อพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการ
ทางอิเล็กทรอนิกส์ 

2. ปัญหาเกี่ยวกับการท าค าช้ีขาด 
พระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการ พ.ศ. 2545 

มาตรา 37 วรรคแรก ก าหนดรูปแบบของค าช้ีขาดไว้ว่า 
“ค า ช้ี ข าดต้ อ งท า เป็ น หนั งสื อ ล งลายมื อ ช่ือคณ ะ
อนุญาโตตุลาการ ถ้าคณะอนุญาโตตุลาการมีจ านวน
มากกว่าหนึ่งคน การลงลายมือช่ือของอนุญาโตตุลาการ
เสียงข้างมากถือว่าเพียงพอแล้ว แต่ต้องจดแจ้งเหตุขัดข้อง
ของอนุญาโตตุลาการผู้ซึ่งไม่ลงลายมือช่ือนั้นไว้ด้วย” 
รวมถึงค าช้ีขาดต้องระบุวันและสถานที่ด าเนินการทาง
อนุญาโตตุลาการด้วย ดังนั้น เมื่อพิจารณาถึงประเด็นการ
ท าช้ีขาดของอนุญาโตตุลาการทางอิเล็กทรอนิกส์ ปัญหาที่
อาจเกิดขึ้น คือ การท าค าช้ีขาดในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์
จะมีผลทางกฎหมายได้หรือไม่นั้น จะต้องพิจารณา
พระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 
2544 ประกอบด้วย เนื่องจากค าช้ีขาดที่อยู่ในรูปแบบ
อิเล็กทรอนิกส์จะถือเป็นค าช้ีขาดที่มีผลบั งคับตาม
กฎหมายได้นั้นต้องท าเป็นหนังสือ ซึ่งต้องน าหลักการตาม
มาตรา 8 แห่ งพระราชบัญญั ติ ว่าด้วยธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ 2544 มาปรับใช้เทียบเคียงว่าข้อมูล

ทางอิเล็กทรอนิกส์รูปแบบใดจึงจะถือว่าได้ท าเป็นหนังสือ
แล้ว รวมถึงการลงลายมือช่ือที่กฎหมายยอมรับต้องมี
ลักษณะเป็น อักษร อักขระ ตัวเลข เสียง หรือสัญลักษณ์
อื่นใดที่สร้างขึ้นให้อยู่ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อแสดง
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลกับข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อระบุตัวบุคคลผู้เป็นเจ้าของลายมือช่ือ
อิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์นั้น และ
เพื่อแสดงว่าบุคคลดังกล่าวยอมรับข้อความในข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์นั้น ซึ่ งต้องเป็นไปตามมาตรา 4 แห่ง
พระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 
2544 ด้วย 

3. ปัญหาเกี่ยวกับมาตรการคุ้มครองช่ัวคราวโดย
อนุญาโตตุลาการฉุกเฉิน 

พระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการ พ.ศ.2545 
ม าต รา  16  บั ญ ญั ติ ว่ า  “คู่ สั ญ ญ าที่ ได้ ท า สั ญ ญ า
อนุญาโตตุลาการไว้อาจยื่นค าร้องต่อศาลที่มีเขตอ านาจให้
มีค าสั่งใช้วิธีการช่ัวคราวเพื่อคุ้มครองประโยชน์ของตน
ก่อน หรือขณะด าเนินการทางอนุญาโตตุลาการได้ ถ้าศาล
เห็นว่ากระบวนการพิจารณานั้น หากเป็นการพิจารณา
ของศาลแล้วศาลท าให้ได้ก็ให้ศาลจัดการให้ตามค าร้องนั้น 
ทั้งนี้ ให้น าบทบัญญัติแห่งกฎหมายวิธีพิจารณาความของ
ศาล ในส่วนท่ีเกี่ยวกับการนั้นมาใช้บังคับโดยอนุโลม  

ในกรณีที่ศาลมีค าสั่งตามค าร้องของคู่สัญญา
ตามวรรคหนึ่ง ถ้าคู่สัญญาฝ่ายที่ยื่นค าร้องมิได้ด าเนินการ
ทางอนุญาโตตุลาการภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ศาลมี
ค าสั่ง หรือภายในระยะเวลาที่ศาลก าหนด ให้ถือว่าค าสั่ง
นั้นเป็นอันยกเลิกเมื่อครบก าหนดดังกล่าว”  

มาตรานี้ เป็นเรื่องของการที่คู่สัญญาที่ได้ท า
สัญญาอนุญาโตตุลาการขอให้ศาลสั่ งให้มีมาตรการ
คุ้ ม ครอง ช่ั วคราวก่ อน  ห รือขณ ะด า เนิ น การทาง
อนุญาโตตุลาการ ปัญหา คือ หากการพิจารณาของ
อนุญาโตตุลาการด าเนินอยู่ในต่างประเทศ คู่กรณีจะขอ
คุ้มครองช่ัวคราวจากศาลไทยได้หรือไม่ ตัวอย่ างเช่น 
บริษัทที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย และมีส านักงานแห่งใหญ่
อยู่ในประเทศไทยสองบริษัทมีข้อพิพาทกันตามสัญญา 
และด า เนิ นก ารระ งับข้ อพิ พ าทนั้ น ต ามข้ อบั งคั บ
อนุญาโตตุลาการของหอการค้านานาชาติ (International 
Chamber of Commerce) ที่สิงคโปร์ คู่กรณีฝ่ายหนึ่ง
ต้องการที่จะขอคุ้มครองจากศาลโดยขอให้ศาลมีค าสั่งห้าม
ช่ัวคราวมิให้คู่กรณีอีกฝ่ายหนึ่งกระท าซ้ า หรือกระท า
ต่อไปซึ่งการผิดสัญญาจนกว่าอนุญาโตตลุาการจะวินิจฉัยช้ี
ขาดข้อพิพาทเสร็จ ศาลไทยสามารถให้ความคุ้มครอง
ดังกล่าวแก่คู่กรณีนั้นได้หรือไม่ ตามหลักแล้วการขอความ
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ช่วยเหลือทางศาล (judicial assistance) จะต้องขอต่อ
ศาลที่มีการด าเนินการอนุญาโตตุลาการอยู่ในเขต เพราะ
สอดคล้องกับเรื่องอ านาจอธิปไตย และเขตอ านาจศาล ซึ่ง
ในกรณีตามอุทาหรณ์นี้ต้องดูกฎหมายของประเทศ
สิงคโปร์ การไม่ปฏิบัติตามค าสั่งของศาลสิงคโปร์อาจท าให้
กรรมการ หรือผู้จัดการของบริษัทคู่กรณีถูกศาลสิงคโปร์
ลงโทษฐานละเมิดอ านาจศาลได้ แต่อาจมีปัญหาว่าจะถูก
ลงโทษได้อย่างไรหากบุคคลเหล่านั้นไม่เข้ามาในประเทศ
สิงคโปร์ หากอุทาหรณ์ เปลี่ยนเป็นว่าคู่กรณีฝ่ายหนึ่ง
ต้องการที่จะขอให้ศาลมีค าสั่งยึด หรืออายัดทรัพย์สินที่
พิพาท หรือทรัพย์สินของคู่กรณีอีกฝ่ายหนึ่งทั้งหมด หรือ
บางส่วนไว้ก่อนอนุญาโตตุลาการท าค าช้ีขาดในท านอง
เดียวกับการขอคุ้มครองช่ัวคราวตามประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความแพ่งมาตรา 254 ศาลสิงคโปร์จะให้ได้
หรือไม่ค าตอบอยู่ที่กฎหมายสิงคโปร์ อย่างไรก็ตาม แม้
ศาลสิงคโปร์จะออกหมายยึดและอายัดให้ได้ หมายนั้นก็
ใช้ได้เฉพาะทรัพย์สินของคู่กรณีที่อยู่ในประเทศสิงคโปร์
เท่านั้น จะน าหมายข้ามประเทศมายึดและอายัดทรัพย์สิน
ของคู่กรณีในประเทศไทยไม่ได้ เพราะขัดต่อหลักอธิปไตย 
ดังนั้น ในกรณียึดหรืออายัดทรัพย์สินในประเทศไทยเป็น
การช่ัวคราว คู่กรณีฝ่ายที่ประสงค์ที่จะให้มีการยึดหรือ
อายัดดังกล่าว ไม่มีทางเลือกอื่น นอกจากจะต้องยื่นค าร้อง
ต่ อ ศ าล ไท ย ที่ มี เข ต อ าน าจต าม พ ระ ราชบั ญ ญั ติ
อนุญาโตตุลาการ พ.ศ.2545 เท่านั้น ซึ่งกรณีดังกล่าวท า
ให้เกิดความไม่สะดวก ล่าช้า และเสียค่าใช้จ่ายมากข้ึน ซึ่ง
ขัดกับวัตถุประสงค์ของการอนุญาโตตุลาการที่ต้องการ
ความสะดวก รวดเร็ว และประหยัดค่าใช้จ่าย 

จากการศึกษากฎหมายอนุญาโตตุลาการของ 
สหรัฐอเมริกา และสิงคโปร์ ต่างได้ปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย
อนุญาโตตุลาการประเทศตน รวมถึงข้อบังคับว่าด้วยการ
อนุญาโตตุลาการเพื่อให้สอดคล้องกัน และยังมีการให้
อ า น า จ อ นุ ญ า โต ตุ ล า ก า ร ฉุ ก เฉิ น  (Emergency 
Arbitrator) เพื่อท าหน้าที่ออกค าสั่งคุ้มครองช่ัวคราวก่อน 
หรือในระหว่างรอการแต่งตั้งคณะอนุญาโตตุลาการ เพื่อ
แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาดังกล่าวและเป็นกรณี
เร่ งด่ วน  ใน เรื่ อ งม าต รการคุ้ ม ค รอ ง ช่ั วค ราว โด ย
อนุญาโตตุลาการฉุกเฉินนี้ จึงเป็นประเด็นส าคัญประเด็น
หนึ่งที่หากประเทศไทยไม่น ามาพิจารณาปรับปรุงแก้ไข
กฎหมายในประเด็นการให้อ านาจอนุญาโตตุลาการออก
ค าสั่ งคุ้มครองช่ัวคราวก่อน หรือในระหว่างรอคณะ
อนุญาโตตุลาการ ในขณะที่กฎหมายและข้อบังคับสถาบัน
อนุญาโตตุลาการของประเทศอื่น ๆ ต่างรับแนวคิดเรื่อง
มาตรการคุ้มครองช่ัวคราวโดยอนุญาโตตุลาการฉุกเฉิน ใช้

เป็นแนวทางในการปฏิบัติทั้ งสิ้น  เพื่อท าให้กระบวน
พิจารณาเป็นไปด้วยความสะดวก  และกระชับรวดเร็ว
ยิ่งข้ึน ท าให้มีค่าใช้จ่ายน้อยลง และมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
หากประเทศไทยยังไม่ปรับปรุงดังเช่นประเทศอื่น ๆ ย่อม
เป็นจุดด้อยที่ไม่สามารถดึงดูดให้มีผู้มาใช้บริการอันจะท า
ให้ประเทศสูญเสียโอกาสในการเสริมสร้างเศรษฐกิจให้
เติบโตอย่างแข็งแกร่งได้ 

4. ปั ญ ห าค วาม รั บ ผิ ด ใน ท างอ าญ าขอ ง
อนุญาโตตุลาการ 

ประ เด็ น เรื่ อ งความรับผิ ดทางอาญ าของ
อนุญาโตตุลาการ ซึ่งเป็นบทบัญญัติภายใต้มาตรา 23 แห่ง
พระราชบัญญัติอนุญาโตตลุาการ พ.ศ. 2545 เป็นประเด็น
ที่ประเทศไทยได้รับการวิพากษ์วิจารณ์อย่างมากว่าไม่
เห ม าะส ม แ ล ะ ส่ งผ ล ก ระท บ ต่ อ ก ารพั ฒ น าก าร
อนุญาโตตุลาการของไทย เนื่องจากจะเป็นอุปสรรคท าให้
ผู้ มี ค วามรู้ ค วามสามารถ ไม่ ต้ องการ เข้ ารับหน้ าที่
อนุญาโตตุลาการ เพราะเกรงว่าจะถูกด าเนินคดีให้รับผิด
โดยคู่ ค วามฝ่ ายที่ ไ ม่ พ อ ใจค า ช้ี ข าด  และส าห รับ
ช า วต่ า งช าติ ด้ ว ย แ ล้ ว โอ ก า ส ที่ จ ะ ม าท าห น้ า ที่
อนุญาโตตุลาการในประเทศไทยเป็นไปได้ยาก เพราะ
ความกังวลคงไม่ต่างจากอนุญาโตตุลาการไทยนัก คู่พิพาท
ที่เป็นชาวต่างชาติย่อมต้องการอนุญาโตตุลาการที่เป็น
ชาวต่างชาติมากกว่า  จึงกล่าวได้ว่าบทบัญญัติในส่วนนี้
เป็นอุปสรรคต่อการดึงดูดให้อนุญาโตตุลาการต่างประเทศ
เข้ามาด าเนินกระบวนพิจารณาในประเทศไทย 

สหรัฐอเมริกา สิงคโปร์ จีน ประเทศเหล่านี้ให้
ความคุ้มกันอนุญาโตตุลาการที่มีลักษณะเด็ดขาด โดยมอง
ว่าอนุญาโตตุลาการท าหน้าที่เปรียบเสมือนกึ่งศาล จึง
สมควรได้รับความคุ้มกันเช่นกัน แต่อนุญาโตตุลาการยังคง
ต้องรับผิดหากเป็นกรณีที่การปฏิบัติหน้าที่หรือละเว้นการ
ปฏิบัติหน้าที่ก่อให้เกิดความเสียหายนั้นเกิดขึ้นโดยไม่
สุจริต  อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาจากประเทศต่าง ๆ ที่
ได้ศึกษามาข้างต้นไม่ปรากฏว่ามีบทบัญญัติความรับผิด
ทางอาญาในกฎหมายอนุญาโตตุลาการของประเทศ
เหล่านี้  ยกเว้นมีบางมลรัฐของสหรัฐอเมริกา เช่น มล
รัฐแมสซาชูเสท มลรัฐแคลิฟอร์เนีย มลรัฐไอดาโฮ มลรัฐ
เซาท์แคโรไลนา ได้ก าหนดความรับผิดการประพฤติมิชอบ
ในเรื่องการรับสินบนไว้ในกฎหมายอาญา และประเทศ
สิงคโปร์ที่กฎหมายอาญาสิงคโปร์บัญญัติไว้ในมาตรา 
21(e) (Statutes of the Public of Singapore Penal 
Code) โดยที่ อนุญ า โตตุ ล าการอยู่ ในนิ ย ามหมวด 
“ข้าราชการ” (Public Servant) หากอนุญาโตตุลาการ
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ประพฤติมิชอบโดยการเรียกรับสินบนจะต้องรับโทษทาง
อาญา จ าคุกไม่เกิน 3 ปีหรือท้ังจ าทั้งปรับ   

ส่วนประเทศไทย ประเด็นเรื่องความรับผิดทาง
อาญาของอนุญาโตตุลาการนั้นมีการถกเถียงกันตั้งแต่ใน
ช้ันร่างกฎหมาย รวมถึงเสียงวิพากษ์วิจารณ์จากหลายฝ่าย 
ทั้งนี้ ในหลายงานวิจัยได้มีการแสดงความคิดเห็นซึ่งแบ่ง
ออกเป็นสองฝ่าย ฝ่ายที่เห็นด้วยกับการบัญญัติความรับ
ผิดทางอาญา โดยให้เหตุผลว่าเพื่อเป็นการป้องปรามผู้ที่
ท าหน้าที่เป็นอนุญาโตตุลาการไม่ให้ใช้ต าแหน่งหน้าที่ของ
ตนในการเรียก รับผลประโยชน์ หรือสิ่งอื่นใด ทั้งยัง
ป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายแก่รัฐ หรือประชาชน ด้วย
เหตุที่ว่าอนุญาโตตุลาการเป็นผู้ที่มีบทบาทส าคัญ ค าช้ีขาด
ที่ท าขึ้นโดยอนุญาโตตุลาการมีผลผูกพันต่อคู่พิพาท และ
ในบางกรณีรัฐก็อาจเป็นคู่สัญญาด้วยเช่นกัน จึงเห็นควรให้
ก าหนดให้มีความรับผิดทางอาญา เพื่อใช้เป็นกลไกป้องกัน
และควบคุมการใช้อ านาจโดยมิชอบของอนุญาโตตุลาการ 
เนื่องจากเห็นว่าปัญหาทุจริตในประเทศไทยเป็นเรื่องที่มี
ความส าคัญมาก โดยมองว่าอนุญาโตตุลาการมีสถานะ
คล้ายผู้พิพากษาซึ่งเป็นผู้ใช้อ านาจตุลาการ และหาก
อนุญาโตตุลาการเรียก รับ หรือยอมจะรับทรัพย์สินเพื่อ
ประโยชน์อื่นใดส าหรับกระท าการ หรือไม่กระท าการใดๆ 
อันเนื่องจากหน้าที่อนุญาโตตุลาการ ไม่ว่าการนั้นจะชอบ
ด้วยหน้าที่ของตนหรือไม่ อันมีลักษณะเป็นความผิด “รับ
สินบน” ซึ่งกระทบต่อการอนุญาโตตุลาการ และความ
มั่นคงในทางเศรษฐกิจ ตลอดจนความสงบสุขของสังคมซึ่ง
เป็นการขัดต่อความสงบเรียบร้อย หรือศีลธรรมอันดีของ
ป ร ะ ช า ช น  จึ ง ค ว ร ก า ห น ด โท ษ ท า งอ า ญ า แ ก่
อนุญาโตตุลาการ 

ส่ วน ฝ่ ายที่ ไม่ เห็ น ด้ วย  ก ลั บ ม อ งว่ าก าร
อนุญาโตตุลาการเป็นเรื่องระหว่างเอกชนด้วยกัน โดยท า
ข้อตกลงร่วมกันว่าจะใช้การอนุญาโตตุลาการในการระงับ
ข้อพิพาทของตนแทนที่จะใช้วิธีการทางศาล  ดังนั้น จึงถือ
ว่าเป็นเอกสิทธิ์ของคู่กรณีในสัญญา การที่บัญญัติโทษทาง
อาญาอาจก้าวล่วงอ านาจได้  อีกทั้ง บทบัญญัติแห่ง
พระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการ พ.ศ. 2545 ได้วางกรอบ
กฎหมายไว้ส าหรับคู่พิพาทที่สามารถตรวจสอบและ
ควบคุมการใช้อ านาจของอนุญาโตตุลาการไว้ค่อนข้าง
รัดกุม  ทั้งนี้ เมื่อมีเหตุอันควรเช่ือได้ว่าอนุญาโตตุลาการมี
แนวโน้มไม่เป็นกลาง มีอคติ หรือส่อไปในทางทุจริต ก็
สามารถใช้มาตรการทางกฎหมายที่บัญญัติไว้ด าเนินการ
ต่อผู้นั้นได้ การบัญญัติความรับผิดเช่นนี้อาจเปิดช่องให้
คู่พิพาทฝ่ายที่เสียประโยชน์ใช้เป็นช่องทางฟ้องร้องกลั่น
แกล้งได้  นอกจากนี้จะเป็นการตัดโอกาสให้ผู้ที่มีความรู้

ค ว า ม ส า ม า ร ถ  ห รื อ ผู้ เ ช่ี ย ว ช า ญ ใน เรื่ อ ง ก า ร
อนุญาโตตุลาการไม่อยากมาเข้าร่วมท าหน้าที่ เป็น
อนุญาโตตุลาการ ประกอบกับวิธีการระงับข้อพิพาทด้วย
การอนุญาโตตุลาการเป็นเรื่องที่ประเทศไทยยังต้องมีการ
พัฒนาอีกมาก หากมีบทบัญญัติในเรื่องนี้ย่อมส่งผลท าให้
ประเทศไทยไม่เป็นที่ยอมรับจากเวทีโลก และผู้ใช้บริการ
หันไปใช้ประเทศอื่นแทน 

 จากกรณีที่กล่าวมา ผู้วิจัยเห็นว่าไม่
ควรก าหนดความรับ ผิ ดทางอาญ า เนื่ อ งจากการ
อนุญาโตตุลาการเกิดขึ้นจากข้อตกลงของคู่สัญญา ซึ่ง
เป็นไปตามหลักพื้นฐานของนิติกรรมสัญญาทางแพ่ง เป็น
การระงับข้อพิพาททางแพ่ง การด าเนินกระบวนพิจารณา
ย่อมเป็นไปตามเจตนาของคู่กรณีเป็นส าคัญ อ านาจรัฐจะ
ไม่เข้ามาก้าวก่าย ตราบใดที่ข้อตกลงนั้นไม่เป็นการขัดต่อ
ความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน การ
แต่งตั้งอนุญาโตตุลาการเพื่อท าหน้าที่ช้ีขาดข้อพิพาทเกิด
จากข้อตกลงที่คู่กรณี เป็นผู้ก าหนด เมื่อกระบวนการ
พิจารณาเสร็จสิ้นอนุญาโตตุลาการก็สิ้นสุดหน้าที่เช่นกัน 
อีกทั้ง บทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการ 
พ.ศ. 2545 ได้วางกรอบกฎหมายไว้ส าหรับคู่พิพาทที่
สามารถตรวจสอบ และควบคุมการใช้อ านาจของ
อนุญาโตตุลาการไว้แล้ว  นอกจากนี้  การก าหนดโทษ
อนุ ญ า โต ตุ ล าก ารอ าจ ท า ให้ ไม่ มี ผู้ ใด ส มั ค ร เป็ น
อนุญาโตตุลาการ เพราะกลัวจะถูกกลั่นแกล้งหากวินิจฉัยช้ี
ขาดข้อพิพาทไม่เป็นที่ถูกใจของคู่พิพาทฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง 
อันจะเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาระบบอนุญาโตตุลาการ
ต่อไป 

 
5. สรุปและข้อเสนอแนะ 

 1. บทสรุป 
อนุญ าโตตุลาการทางอิ เล็กทรอนิกส์นั้ นมี

วัตถุประสงค์เพื่อสร้างกระบวนการระงับข้อพิพาทที่มีการ
ด าเนินการผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้สอดคล้อง
และเป็นการรองรับข้อพิพาทต่าง ๆ ที่เกิดจากธุรกรรมทาง
อิ เล็ ก ท รอ นิ ก ส์  ซึ่ ง ใน ปั จ จุ บั น เป็ น ที่ ย อ ม รั บ ว่ า
อนุญาโตตุลาการทางอิเล็กทรอนิกส์สามารถใช้ได้กับทั้ง
การระงับข้อพิพาทที่ เกิดจากธุรกรรมทางพาณิ ชย์
อิเล็กทรอนิกส์และข้อพิพาทที่ไม่ได้เกิดจากธุรกรรมทาง
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ นอกจากนี้ อนุญาโตตุลาการทาง
อิ เล็กทรอนิกส์นั้ นมีข้อดี  คือ สะดวก รวดเร็ว และ
ประหยัดค่าใช้จ่ายมากกว่าการด าเนินคดีในศาล และการ
ระ งับ ข้ อพิ พ าทท างเลื อก แบ บ ดั้ ง เดิ ม  เนื่ อ งจ าก
กระบวนการและขั้นตอนต่าง ๆ สามารถกระท าผ่านระบบ
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อิเล็กทรอนิกส์ได้ทั้งสิ้น จึงส่งผลให้เป็นวิธีการระงับข้อ
พิพาทท่ีนิยมในต่างประเทศเป็นอย่างมาก 

อย่างไรก็ตาม การบังคับใช้อนุญาโตตุลาการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทยนั้น ยังมีข้อจ ากัด กล่าวคือ 
อนุญาโตตุลาการทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นเรื่องใหม่และมี
ลักษณะบางประการแตกต่างจากการอนุญาโตตุลาการ
แบบดั้งเดิม เช่น การยื่นค าเสนอข้อพิพาท การส่งเอกสาร
หรื อค าคู่ ค วามต่ าง ๆ   ก ารสื บ พยาน  การรับ ฟั ง
พยานหลักฐาน การท าค าช้ีขาดในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์
จะต้องด าเนินการอย่างไรจึงจะชอบด้วยกฎหมาย จาก
ความยุ่งยากที่กล่าวมาข้างต้นจึงท าให้อนุญาโตตุลาการ
ทางอิเล็กทรอนิกส์มีข้อจ ากัดการใช้ นอกจากนี้ข้อมูลใน
รูปแบบอิเล็กทรอนิกส์นั้นสามารถเปลี่ยนแปลงหรือท าซ้ า
ได้ ง่าย ดั งนั้นจึ งจ าเป็นต้องมีมาตรการรักษาความ
ปลอดภัยในการดูแลรักษาการรับส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
ต่าง ๆ เพื่อรักษาความเป็นต้นฉบับและจะต้องมีบุคคลที่
เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีเข้ามาควบคุมดูแล 

ทั้งนี้ ประเทศไทยเป็นอีกประเทศหนึ่งที่มีความ
พยายามจะพัฒนาอนุญาโตตุลาการทางอิเล็กทรอนิกส์
เพื่ อ ให้ ส อ ด ค ล้ อ งกั บ แ น วท างป ฏิ บั ติ ข อ งน าน า
อารยประเทศ แต่ก็ยังไม่ประสบผลส าเร็จเท่าที่ควร 
เนื่องจากกฎหมายที่มีอยู่ไม่รองรับอนุญาโตตุลาการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ จากการศึกษาพบว่า กฎหมายที่ใช้บังคับ
กั บการอนุญ าโตตุ ล าการทางอิ เล็ กท รอนิ กส์  คื อ 
พระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการ พ.ศ.2545 ประกอบ
พระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ .ศ.
2544 ซึ่ งต้ อ งพิ จ ารณ าในแต่ ล ะขั้ น ตอนของการ
อนุญาโตตุลาการทางอิเล็กทรอนิกส์ คือ น ากฎหมาย 2 
ฉบับ มาใช้ประกอบกันและเท่าที่ไม่ขัดกับกฎหมายที่
เกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของ
ประชาชน แต่อนุญาโตตุลาการทางอิเล็กทรอนิกส์มี
รายละเอียด ขั้นตอนต่าง ๆ ยุ่ งยากมากพอสมควร 
เนื่ อ งจากมี เทคโน โลยี เข้ ามาเกี่ ยวข้องด้ วย ดั งนั้ น 
นอกเหนือจากตัวบทกฎหมายที่ต้องมีความชัดเจนและ
ครอบคลุมแล้วต้องประกอบไปด้วยผู้เช่ียวชาญทางด้าน
เทคโนโลยี เข้ามามีส่วนช่วยเหลือในการพัฒนาการ
อนุญาโตตุลาการทางอิเล็กทรอนิกส์ด้วย 

 2. ข้อเสนอแนะ 
 จากการศึกษาพบว่า ปัญหาที่ท าให้

การอนุญาโตตุลาการทางอิเล็กทรอนิกส์ยังไม่เป็นที่นิยมใน
ประเทศไทยนั้น เนื่องจากขาดการสนับสนุนจากภาครัฐ 
และขาดบุคลากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยี 
รวมถึงประชาชนส่วนใหญ่ยังคงให้ความเช่ือถือกับระบบ

ศาลมากกว่า นอกจากนี้ยังไม่มีกฎหมายที่มีหลักเกณฑ์
แน่นอนมาใช้บังคับ อีกทั้งยังขาดการปรับปรุงแก้ไข
กฎหมายให้ทันต่อยุคสมัยให้เทียบเท่านานาอารยประเทศ 
ดังนั้น ผู้วิจัยจึงขอเสนอแนะว่าควรมีกฎหมายที่ใช้กับ
อนุญาโตตุลาการทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นการเฉพาะ โดย
บัญญัติเป็นหมวดหนึ่งในพระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการ
ฉบับปัจจุบัน เพื่อก าหนดวิธีการและขั้นตอนต่าง ๆ และ
เพื่อรองรับการอนุญาโตตุลาการทางอิเล็กทรอนิกส์ให้มี
สภาพบังคับตามกฎหมาย ผู้วิจัยเห็นว่า ควรมีการแก้ไข
เพิ่มเติม หมวด 9 ในพระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการ 
พ.ศ.2545 นอกจากนี้  ผู้วิจัยยังเห็นว่าควรมีการแก้ไข
เพิ่ ม เติ ม ใน เรื่ อ งม าต รก ารคุ้ ม ค รอ ง ช่ั วค ราว โด ย
อนุญาโตตุลาการฉุกเฉิน และความรับผิดทางอาญาของ
อนุญาโตตุลาการ โดยมีรายละเอียด ดังน้ี 
หมวด 9 
อนุญาโตตุลาการทางอิเล็กทรอนิกส ์

มาตรา 47/1  อนุญาโตตลุาการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ หมายความว่า การระงับข้อพิพาทโดย
อนุญาโตตุลาการ ซึ่งน าวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสเ์ข้ามา
ช่วยในการด าเนินการ  

มาตรา 47/2 การส่งเอกสารตาม มาตรา 7 หาก
ได้ส่งเป็นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถยืนยันผู้รับส่งและ
วันเวลาที่ส่งได้ ให้ถือว่าบุคคลซึ่งระบุไว้ในเอกสารนั้น
ได้รับเอกสารดังกล่าวแล้ว 

มาตรา 47/2  การส่งหนังสือตาม มาตรา 27 
หากได้ส่งในรูปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถยืนยัน
ผู้รับผู้ส่งและวันเวลาที่ส่งได้ ให้ถือว่าเป็นการส่งหนังสือ
โดยชอบ 

มาตรา 47/3 การสืบพยานตาม มาตรา 30 
คณะอนุญาโตตุลาการอาจใช้วิธีสืบพยานโดยจัดให้มีการ
ถ่ายทอดภาพและเสียงในลักษณะการประชุมทางจอภาพ
ได้ 

มาตรา 47/4 การท าค าช้ีขาดตาม มาตรา 37 
คณะอนุญาโตตุลาการอาจท าเป็นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์โดย
มีการลงลายมือช่ืออิเล็กทรอนิกส์ และส่งส าเนาค าช้ีขาด
นั้นให้แก่คู่พิพาททุกฝ่ายโดยส่งทางรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์
ได้ 

   
น อกจากนี้  เห็ น ค วร ให้ แก้ ไข เพิ่ ม เติ ม ใน

พระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการ พ.ศ.2545 ดังนี ้
มาตรา 16/1  ให้อนุญาโตตุลาการมีอ านาจใน

การออกค าสั่งคุ้มครองช่ัวคราว และมีอ านาจบังคับค าช้ี
ขาดมาตรการช่ัวครวได้ 
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มาตรา 23 ให้ยกเลิกความรับผิดทางอาญาของ
อนุญาโตตุลาการ 
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 การใช้เสรีภาพในการน าเสนอข่าวสาร หรือการแสดงความคิดเห็นของผู้ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชนน้ันเป็นสิ่งส าคัญที่
จะท าให้ผู้ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชนสามารถที่จะน าเสนอข้อเท็จจริง และข่าวสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้นจึงได้มีการ
รับรองไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 โดยการใช้เสรีภาพในการน าเสนอข่าวสาร หรือการแสดงความ
คิดเห็นของผู้ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชนจะต้องเป็นไปตามหลักจริยธรรมแห่งวิชาชีพ ซึ่งหลักจริยธรรมแห่งวิชาชีพน้ันเป็นเพียง
หลักเกณฑ์ที่ได้ถูกก าหนดขึ้นเพื่อเป็นกฎเกณฑ์ หรือข้อบังคับเฉพาะผู้ที่เป็นสมาชิกในองค์กรเท่านั้น จึงท าให้เกิดปัญหาในการ
บังคับใช้ในเรื่องของจริยธรรมแห่งวิชาชีพในการศึกษานี้จึงมีเป้าหมายเพื่อหาทางแก้ไขปัญหาทางกฎหมายในเรื่องของ
จริยธรรมวิชาชีพของผู้ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชนให้มีสภาพบังคับเป็นการทั่วไป วัตถุประสงค์ของการศึกษานี้ คือ  (1) เพื่อ
ศึกษาจริยธรรมวิชาชีพท่ีเกี่ยวกับผู้ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชนในประเทศ และต่างประเทศ (2) เพื่อศึกษาถึงองค์กรที่มีหน้าที่ใน
การก ากับดูแลผู้ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชน และก าหนดหลักจริยธรรมวิชาชีพของสื่อมวล เพื่อไม่ให้ผู้ประกอบวิชาชีพ
สื่อมวลชนใช้เสรีภาพท่ีตนมีอย่างไม่มีขอบเขต และเพื่อเป็นการคุ้มครองบุคคลที่ตกเป็นข่าว โดยการศึกษานี้เป็นการศึกษาเชิง
คุณภาพด้วยการวิจัยเชิงเอกสาร และได้ท าการศึกษากฎหมายเปรียบเทียบกับ สหรัฐอเมริกา สาธารณรัฐฝรั่งเศส ญี่ปุ่น 
 จากการศึกษาปัญหาดังกล่าวนั้น ประเทศไทยควรให้มีการจัดท าพระราชบัญญัติจัดตั้งองค์กรของผู้ประกอบวิชาชีพ
สื่อมวลชนให้มีอ านาจในการควบคุมก ากับดูแล และมีอ านาจในการออกมาตรการต่างๆ ขึ้นมาเพื่อควบคุมการด าเนินงานของผู้
ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชน และควรให้มีการจัดท าพระราชบัญญัติจริยธรรมของวิชาชีพสื่อมวลชนเป็นการเฉพาะ ให้มีสภาพ
บังคับผู้ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชนโดยตรง เช่นเดียวกันกับ ทนายความ แพทย์ และนักบัญชี 
ค าส าคัญ: ผู้ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชน, จริยธรรมวิชาชีพ, สิทธิส่วนตัว, บุคคลสาธารณะ 

Abstract 
 Use of freedom to present news or opinions of the mass media is important to present the facts 
and news efficiently. Therefore, it was guaranteed in the Constitution of the Kingdom of Thailand B.E. 
2560 by using the freedom to present information or the opinions of mass media must be in accordance 
with professional ethics. In which the professional ethics are rules that have been established to be rules 
of the organization members only. It causes problems in the enforcement of professional ethics. In this 
study, the objective is to find a solution to the legal problems regarding the professional ethics of the 
mass media. The objectives of this study consist of (1) to study the professional ethics relating to mass 
media professionals in Thailand and abroad, (2) to study the organization that is responsible for 
supervising the media professionals and define professional ethics of mass media to prevent media 
professionals from using their freedom without limits. This study is a qualitative study with documentary 
research and law comparison to the United States, France, and Japan. 
 From this study, Thailand should establish a statutory organization for media professionals to 
have the power to control and supervise and the authority to issue various measures for controlling the 
operation of the media professionals. Thailand should have a special ethics act of the media profession 
to force the mass media as well as lawyers, doctors and accountants. 
Keyword: mass media professional, professional ethics, privacy right, public figure 
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1. บทน า 
 ใ น ยุ ค โ ล ก ภิ วั ต น์  ( globalization) 
ความก้าวหน้าทางสังคม และเทคโนโลยีมีการพัฒนามาก
ขึ้นท าให้ข้อมูลข่าวสารนั้นได้ถูกส่งได้ ง่ายขึ้น โดยมีผู้
ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชนเป็นสื่อกลางในการเสนอข้อมูล
ให้ประชาชนได้รับรู้ข่าวสารโดยทั่ วกัน  และในการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยนั้น เสรีภาพของผู้ประกอบ
วิชาชีพสื่อมวลชนมีความส าคัญมาก เพราะเป็นเสรีภาพ
ของประชาชนในการแสดงออก และถ้าผู้ประกอบวิชาชีพ
สื่อมวลชนในประเทศมีเสรีภาพ ก็เท่ากับว่าประชาชนของ
ประเทศนั้นมีเสรีภาพในการเข้าถึง และรับรู้ข้อมูลข่าวสาร
ของสังคม และรัฐบาลมากเท่านั้น (วนิดา แสงสารพันธ์
,2551: 11)โดยผู้ประกอบวิชาชีพสื่ อมวลชนจะเป็น
สื่อกลางในเสนอข้อมูลข่าวสารระหว่างรัฐกับประชาชน 
หรือเป็นสื่อกลางในการน าเสนอเรื่องราวข่าวสารต่างๆ 
ระหว่างประชาชนกันเองด้วยเช่นกัน สภาพการณ์ของ
เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นของผู้ประกอบวิชาชีพ
สื่อมวลชนภายใต้กรอบระบอบประชาธิปไตย ในปัจจุบัน
ได้มีการพัฒนาเกี่ยวกับสิทธิและเสรีภาพมากขึ้นในหลาย
ประเทศโดยเฉพาะประเทศที่มีการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยในฐานะเป็น “สิทธิและเสรีภาพข้ันพ้ืนฐาน” 
 แนวคิดเรื่องสิทธิและเสรีภาพตามธรรมชาติ ถือ
ว่าเป็นพัฒนาการทางประวัติศาสตร์ของสิทธิมนุษยชน 
(Human rights) สิทธิและเสรีภาพเป็นสิ่งที่ติดตัวมนุษย์
ทุกคนมาตั้งแต่ก าเนิด เป็นคุณลักษณะประจ าตัวของแต่
ละคนที่ เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา และมีอิสระที่จะ
สามารถปกป้องสิทธิและเสรีภาพของตนเองได้ 
 จากแนวคิดที่กล่าวมา เป็นที่มาของเสรีภาพใน
การแสดงความคิ ด เห็ น  ( freedom of expression) 
หมายถึง สิทธิมนุษยชนตามกฎหมาย และมาตรฐานสิทธิ
มนุษยชนระหว่างประเทศ คือ สิทธิที่เราจะแสดงออก 
หรือสื่อสารความรู้สึกนึกคิด หรือความเห็น ด้วยการพูด 
การแสดงท่าทาง หรือการสื่อสารด้วยตัวหนังสือ ใน
รูปแบบต่างๆ เช่น เสียงเพลง ภาพถ่าย ภาพกราฟฟิก 
หรือภาพเคลื่อนไหว นอกจากนี้ยังรวมถึงสิทธิในการค้นหา
ข้อมูล เข้าถึง หรือรับข้อมูล ความรู้สึกนึกคิด ความเห็นที่
มีการสื่อสาร และเผยแพร่ด้วย  การแสดงความคิดเห็น
ระหว่างบุคคล หรือประชาชนกับรัฐเป็นหน้าที่ของผู้
ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชนที่จะเป็นผู้น าเสนอข่าวสาร ซึ่ง
ผู้ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชนในยุคปัจจุบันเป็นสิ่งที่ส าคัญ
ต่อชีวิตประจ าวันของผู้คน โดยในระบอบประชาธิปไตย ผู้

ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชนจึงมีหน้าที่ส าคัญในการเป็น
ปากเสียง เพื่อรักษาผลประโยชน์ให้แก่ประชาชน ซึ่ง
ภายใต้การปกครองในระบอบประชาธิปไตยนั้นประชาชน
ควรมีสิทธิที่จะรู้ (Right to Know) ในข้อมูลข่าวสารต่างๆ 
เพื่อประกอบการตัดสินใจในการมีส่วนร่วมในการบริหาร
ประเทศ และเพื่อเป็นการด าเนินชีวิตในสังคมได้สงบสุข 
และปลอดภัยต่อมาได้มีการพัฒนาการในทฤษฎีว่าด้วย
หลักประกันสิทธิและเสรีภาพของประชาชนท าให้
ความหมายของเสรีภาพไม่มีความแตกต่างจากค าว่าสิทธิ
มนุษยชนซึ่งเป็นสิทธิหลักตามธรรมชาติที่ไม่อาจถูกจ าจัด
ได้ เช่น เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น เสรีภาพของผู้
ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชน โดยเฉพาะเสรีของการพูด 
และการพิมพ์ เพื่อเป็นการจ ากัดอ านาจรัฐ และถ่วงดุล
อ านาจ (checks and balancs) ระหว่างผู้ถืออ านาจ
ด้วยกันให้อยู่ในระบบ เพื่อเป็นหลักประกันสิทธิเสรีภาพ
ของประชาชน(ปรีดี เกษมทรัพย์, 2555: 54 ) 
 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 
ได้บัญญัติเกี่ยวกับเสรีภาพของผู้ประกอบวิชาชีพสื่อมวลไว้
โดยเฉพาะ และมีมาตรการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของผู้
ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชน เช่น สิทธิในการเข้าถึงข้อมูล
ข่าวสาร เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น มาตรา 35
วรรคแรก บุคคลซึ่งประกอบวิชาชีพสื่อมวลชนย่อมมี
เสรีภาพในการเสนอข่าวสารหรือการแสดงความคิดเห็น
ตามจริยธรรมแห่งวิชาชีพ 
  เมื่อรัฐธรรมนูญได้ให้เสรีภาพในการแสดงความ
คิดเห็น หรือน าเสนอข้อมูลข่าวสารของผู้ประกอบวิชาชีพ
สื่อมวลชนไว้กว้างส าหรับการใช้เสรีภาพของผู้ประกอบ
วิชาชีพสื่อมวลจึงเกิดปัญหาในการใช้เสรีภาพของผู้ประ
วิชาชีพสื่อมวลชนดังน้ี 
 ประการที่หนึ่ง ปัญหาในเรื่องขององค์กรที่มี
อ านาจในการควบคุม  และดูแลผู้ประกอบวิชาชีพ
สื่อมวลชน ปัญหาดังกล่าวนั้นเกิดจากการที่ไม่มีหน่วยงาน 
หรือองค์กรที่มีหน้าที่ในการควบคุมการใช้เสรีภาพของผู้
ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชนโดยตรง  
 ประการที่สอง ปัญหาทางกฎหมายในเรื่องของ
การใช้เสรีภาพของผู้ประกอบวิชาชีพสื่อมวลไม่มีขอบเขต
ที่ชัดเจนในการก าหนดเสรีภาพของผู้ประกอบวิชาชีพ
สื่อมวลชน เพียงก าหนดให้การใช้เสรีภาพของผู้ประกอบ
วิชาชีพสื่อมวลชนให้เป็นไปตามจริยธรรมวิชาชีพ สภาพ
ปัญหานี้เกิดจากการที่จริยธรรมวิชาชีพของผู้ประกอบ
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วิชาชีพสื่อมวลชนนั้นมีสภาพบังคับเพียงสมาชิกเท่านั้น ไม่
มีสภาพบังคับเป็นการทั่วไป 
 ประการที่สาม ปัญหาทางกฎหมายในเรื่องของ
การคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของบุคคลที่ผู้ถูกกระท า
ละเมิดโดยผู้ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชน ปัญหาดังกล่าว
เกิดจากการที่ผู้ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชนนั้นได้ ใช้
เสรีภาพของตนเองท าให้เกิดความเสียหายกับบุคคลอื่น 
ในการกระท าของผู้ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชนควรที่จะ
ก าหนดถึงการกระท าที่เป็นความผิดเกี่ยวกับผู้ประกอบ
วิชาชีพสื่อมวลชนเป็นการเฉพาะ 
 ประการที่สี่  ปัญหาทางกฎหมายในเรื่องของ
สภาพของบุคคลตามกฎหมาย สภาพปัญหาดังกล่าวนั้น
เกิดจะสภาพสังคมในปัจจุบันนั้นท าให้สภาพของบุคคล
แบ่งแยกเป็นบุคคลธรรมดาและบุคคลสาธารณะ ซึ่งบุคคล
สาธารณะเป็นบุคคลที่ประชาชนให้ความสนใจ ในการ
น าเสนอข่าวสารของบุคคลสาธารณะจะต้องมีขอบเขตที่
ต่างจากบุคคลทั่วไป 
 ด้วยปัญหาดังกล่าวจึงจ าเป็นต้องศึกษาสภาพ
ปัญหาดังกล่าวให้เกิดความชัดเจน เพื่อหาแนวทางป้องกัน
ไม่ให้เกิดปัญหาดังกล่าว และเพื่อให้เกิดมาตรฐานในการ
ใช้เสรีภาพของผู้ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชนในการน าเสนอ
ข้อมูลข่าวสารได้ถูกต้อง 
 
2. วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับจริยธรรมใน
การใช้เสรีภาพของผู้ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชน 
 2. เพื่อวิเคราะห์ปัญหาในการใช้เสรีภาพของ
ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชนท่ีกระทบต่อสิทธิส่วนตัว 
 3. เพื่อวิเคราะห์กฎหมายไทยเปรียบเทียบ
กฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวกับเสรีภาพของผู้ประกอบ
วิชาชีพสื่อมวลชน 
 4. เพื่อให้ได้แนวทางในการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับ
การใช้เสรีภาพของผู้ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชนที่กระทบ
ต่อสิทธิส่วนตัว 
 

3. วิธีการด าเนินการ 
 ก า ร ศึ ก ษ า นี้ เป็ น ก า ร วิ จั ย เ ชิ ง เอ ก ส า ร 
(Documentary Research) โด ย ท า ก า ร ศึ ก ษ า จ า ก
เอกสาร ต ารา หนังสือ บทความ ค าอธิบายกฎหมาย ตัว
บทกฎหมาย หลักกฎหมายที่ เกี่ยวข้อง  บทความ สื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ และแหล่งข้อมูลต่างๆ โดยน าข้อมูล
เหล่านั้นมาวิเคราะห์ เพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลที่ได้มานั้นเป็น

ข้อมูลที่ถูกต้องเชื่อถือได้ น ามาวิเคราะห์ และประมวลเป็น
ข้อเสนอแนะ 
4.ผลการวิจัย 

 1. ปัญหาในเร่ืองขององค์กรที่มีอ านาจในการ
ควบคุมและดูแลผู้ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชน 
 สภาพปัญหาในการไม่มีองค์กรในการตรวจสอบ
การกระท าของผู้ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชนเป็นการ
เฉพาะนั้นจากสภาพปัญหาดังกล่าวส่งผลให้การน าเสนอ
ข่าวสารของผู้ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชนนั้นไม่มีความ
สมดุลระหว่าง สิทธิส่วนตัวของบุคคลเสรีภาพของผู้
ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชนในการน าเสนอข่าวสาร และ
สิทธิที่จะได้รับรู้ของประชาชน กับความสัมพันธ์ระหว่าง
ประโยชน์สาธารณะโดยการน าเสนอข่าวสารของผู้
ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชนที่เป็นการละเมิดนั้นเกิดจาก
การไม่มีความสมดลุในเสรีภาพท่ีกล่าวนี้ ในบางครั้งก็มีการ
ให้ความส าคัญกับการน าเสนอข่าวสารโดยผู้ประกอบ
วิชาชีพสื่อมวลชนมากเกินไป ท าให้ผู้ประกอบวิชาชีพ
สื่อมวลชนพยามท าทุกวิถีทางที่ให้ได้มาซึ่งข้อมูลข่าวสาร
โดยมุ่งเน้นแต่การขายข่าวโดยไม่ได้ตระหนักต่อประโยชน์
สาธารณะ ว่าสาธารณชนจะได้รับประโยชน์จากการ
น าเสนอข่าวสารนั้นมากน้อยเพียงใด ซึ่งผู้ประกอบวิชาชีพ
สื่อมวลชนที่จะน าเสนอข้อมูลข่าวสารนั้น ต้องเคารพต่อ
เสรีภาพของของบุคคล และไม่ทิ้งประโยชน์ของประชาชน 
 ผู้วิจัย เห็นว่าองค์กรของผู้ประกอบวิชาชีพ
สื่อมวลชนต่างๆ ท่ีมีอยู่เช่น สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ 
สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย สมาคม
นักวิทยุและโทรทัศน์แห่งประเทศไทย หรือองค์กร
สื่อมวลชนอื่นๆ จะมีลักษณะที่แตกต่างจากการก่อตั้ง
องค์กรทางวิชาชีพอื่นๆ เช่น สภาทนายความ แพทยสภา 
และสภาวิชาชีพบัญชี ซึ่งเป็นองค์กรที่มีหน้าที่ในการ
ควบคุม ทนายความ แพทย์ และนักบัญชี ซึ่งองค์กร
เห ล่ า นี้ ไ ด้ ถู ก ก่ อ ตั้ ง ขึ้ น โด ย ก ฎ ห ม า ย ที่ เ รี ย ก ว่ า 
พระราชบัญญัติทนายความ พระราชบัญญัติวิชาชีพเวช
กรรม และพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี ดังนั้น องค์กรทั้ง
สามจึงมีอ านาจตามกฎหมายอย่างแท้จริงที่จะลงโทษ
สมาชิกของตน ส าหรับองค์กรผู้ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชน
นั้น เป็นเพียงข้อตกลงระหว่างสมาชิกเท่านั้น ไม่ได้มีการ
ใช้อ านาจของรัฐตามกฎหมายแต่อย่างใด 
 จากการศึกษาพบว่า กลไกการจัดตั้งองค์กร
วิชาชีพของผู้ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชนของประเทศไทย 
และต่างประเทศ เช่นสหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น และฝรั่งเศส จะ
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พบว่ามีองคร์กรที่ท าหน้าที่ในการควบคุมและตรวจสอบ
สื่อมวลชนในรูปแบบต่างๆ ซึ่งจะอธิบายดังต่อไปนี้ 
 ประเทศไทย ปัจจุบันนั้นมีองค์กรที่มีหน้าในการ
ก ากับดูแลในวิชาชีพในด้านต่างๆ โดยได้มีการออก
พระราชบัญญัติออกมาให้มีการจัดตั้งองค์กรวิชาชีพขึ้น 
เช่นสภาทนายความแพทยสภาและสภาวิชาชีพบัญชี  
 เมื่อพิจารณาในเรื่องของจัดตั้งองค์กรวิชาชีพที่
กล่าวมานั้น จะเห็นได้ว่ามีการออกกฎหมายในรูปแบบ
ของพระราชบัญญัติให้มีการจัดตั้งองค์กรดงักล่าวขึ้น ซึ่งยัง
ได้มีการก าหนดอ านาจหน้าที่ให้องค์กรดังกล่าวนั้นมี
อ านาจในการด าเนินงานดังนี้ เช่นจดทะเบียน และออก
ใบอนุญาตมีอ านาจในการก าหนดบทลงโทษ ก าหนด
จริยธรรม หรือจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพ และ
ควบคุมความประพฤติและการด าเนินงานของสมาชิก 
 สหรัฐอเมริกา มีองค์กรกลางที่เข้ามาก ากับดูแล
สื่อกระจายเสียงการสื่อสารมวลชน คือองค์กร “Federal 
Communications Commission (FCC)”  ซึ่ งมีหน้ าที่
หลักคือความรับผิดชอบต่อการก ากับดูแลกิจการด้าน
บรอดแบนด์ และก ากับดูแลกิจการที่สื่อสารโดยสาย และ
รับผิดชอบในการใช้งานคลื่นความถี่จ าพวก Broadcast  
 ส า ห รั บ  FCC นั้ น  จ ะ มี ก ฎ ห ม า ย 
Communications Act 1934 เป็นกฎหมายที่ ให้มีการ
จัดตั้งขึ้นนอกจากนั้น (วชิราภรณ์ พวงจินดา, 2558: 120)
ยังได้ระบุถึงอ านาจหน้าที่ของ FCC ไว้อย่างชัดเจน เพื่อให้
เกิดการปฏิบัติอย่างเสมอภาค และป้องกันการใช้อ านาจ
ไปในทางที่ไม่ชอบ ซึ่งมีอ านาจดังนี้อ านาจในการออก
ใบ อนุญ าต  และต่ อ ใบอนุญ าตอ าน าจในการร่ า ง
กฎระเบียบข้อบังคับ อ านาจในการก าหนดนโยบายอ านาจ
ในการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท (อุษา บิ้กกิ้นส์, 2552: 14) 
 ญี่ปุ่น มีองค์กรที่ เข้ามาก ากับดูแลผู้ประกอบ
วิช า ชีพ สื่ อ ม วลชน  คื อ  NHK (Japan Broadcasting 
Corporation)  มีหน้าที่  ในการควบคุมคุณภาพ และ
จะต้องเป็นไปตามก าหนดของมาตรฐานรายการของ
กฎหมายกระจายเสียง NHK จึงได้มีการร่างมาตรฐาน
รายการกระจายเสียงในประเทศเกิดขึ้นเพื่อน าไปใช้ในการ
ควบคุมรายการ อีกทั้งยังเป็นการก ากับควบคุมดูแลการ
น าเสนอข่าวสาร เนื้อหา และการแพร่ภาพ NHK ยังได้มี
การจัดตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาขึ้นเพื่อท าหน้าที่ในการ
ก ากับดูแลข้อก าหนดในมาตรฐานรายการหรือผังรายการ
ที่ได้มีการวางเอาไว้ ซึ่งรายการที่น าออกอากาศนั้นจะต้อง
ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ และประชาชน
ทั่วไปสามารถที่จะตรวจสอบรายการต่างๆ ได้โดยการ

แสดงความคิดเห็นมายังเจ้าหน้าที่ของ NHK (นิธิวัชร์ ตันติ
ภัสร์สิริ,2559:270) 
 ปัญหาในเรื่องของไม่มีองค์กรที่อ านาจในการ
ควบคุมผู้ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชน ผู้วิจัยเห็นว่าควรให้มี
การจัดตั้งองค์กรที่มีอ านาจในการควบคุมผู้ประกอบ
วิชาชีพสื่อมวลชนให้เหมือนกับวิชาอื่น เช่น ทนายความ 
แ พ ท ย์  นั ก บั ญ ชี  ซึ่ ง เป็ น อ งค์ ก ร จั ด ตั้ งขึ้ น โด ย มี
พระราชบัญญัติให้มีการจัดตั้ง ขึ้นเพื่อควบคุมผู้ประกอบ
วิชาชีพ และในการจัดตั้งองค์กรที่ เกี่ยวกับผู้ประกอบ
วิชาชีพสื่อมวลชนควรที่จะน าเอาวิธีการของสหรัฐอเมริกา 
และญี่ปุ่นมาปรับใช้กับผู้ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชน ซึ่งใน
สหรัฐอเมริกาที่มีการองค์กรกลางที่เข้ามาก ากับดูแลสื่อ
กระจายเสียง คือองค์กร “Federal Communications 
Commission (FCC)”  และในญี่ปุ่นนั้นได้มีการจัดตั้ ง 
NHK (Japan Broadcasting Corporation) แ ล ะ (The 
Japan Commercial Broadcasters Association) อั น
เป็นหน่วยงานองค์กรในการก ากับดูแลการน าเสนอ
ข่าวสาร และแพร่ภาพของสื่อมวลชนญี่ปุ่น ซึ่งเป็นองค์กร
ที่สามารถออกข้อบังคับมาเพื่อควบคุมการของผู้ประกอบ
วิชาชีพสื่อมวลชนได้ 
 2.ปัญหาในเร่ืองของการใช้ เสรีภาพของผู้
ประกอบวิชาชีพสื่อมวลไม่มีขอบเขตที่ชัดเจน 
 ซึ่งในปัจจุบัน รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทย พ.ศ. 2560 นั้นได้มีการบัญญัติในเรื่องของการใช้
เสรีภาพของผู้ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชนไว้ในมาตรา 35 
วรรคแรกไว้ว่า บุคคลที่ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชนย่อมมี
เสรีภาพในการเสนอข่าว หรือการแสดงความคิดเห็นตาม
จริยธรรมแห่งวิชาชีพ ซึ่งในการใช้เสรีภาพของผู้ประกอบ
วิชาชีพสื่อมวลชนในการน าเสนอข่าวสาร หรือจะการ
แสดงความคิดเห็นนั้น ให้เป็นไปตามจริยธรรมของวิชาชีพ 
 จากการศึกษาในเรื่องของค าว่าจริยธรรมวิชาชีพ
นั้นพบว่าในการศึกษานั้นควรจะต้องศึกษาโดยแยก
ระหว่างค าว่า จริยธรรม (ethics) และค าว่า วิชาชีพ 
(profession)  
 ค าว่า จริยธรรม (ethics) มาจากค าในภาษากรี
กว่า ethos ซึ่งหมายถึงบุคลิกภาพ หรือสิ่งท่ีคนดีประพฤติ
ปฏิบัติเพื่อจะได้มีบุคลิกภาพท่ีดี  
 ค าว่า วิชาชีพ (profession) นั้นแต่เดิมเรียกว่า 
อาชีวปฏิญาณ ซึ่งเป็นค าศัพท์ที่พระเจ้าวรวงศ์เธอ กรม
หมื่นนราธิปพงศ์ประพันธ์ ได้ทรงบัญญัติขึ้นโดยทรงให้
นิยาม ค าว่า profession ว่าปฏิญาณ เนื่องจากทรงเห็นว่า
สภาพอันแท้จริงแห่งวิชาชีพก็ คือ อาชีวปฏิญาณ หรือการ
ปฏิญาณตนต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ว่าจะประกอบอาชีพตามธรรม
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เนียมซึ่งมีการวางไว้เป็นบรรทัดฐาน (กิตติคุณ สุกัญญา, 
2558: 7) 
 จากการศึกษาความหมายของค าว่า จริยธรรม 
และค าว่า วิชาชีพ เมื่อน าทั้งสองค านั้นมาพิจารณาเข้า
ด้วยกันจะให้ให้ทราบถึงหมายความของค าว่า จริยธรรม
วิชาชีพ (Professional Ethics) จึงหมายถึง แนวทาง และ
ข้อที่พึงประพฤติปฏิบัติรวมไปถึงข้อห้ามส าหรับผู้ประกอบ
วิชาชีพต่างๆ เพื่อไม่ให้วิชาชีพน้ันๆ ต้องเสื่อมเสีย 
 เมื่อพิจารณาในแง่ของเนื้อหาของจริยธรรม
วิชาชีพ นั้นเป็นเพียงกฎเกณฑ์ที่ใช้กับผู้ประกอบวิชาชีพ
เท่านั้น ไม่มีสภาพเป็นข้อบังคับที่ร่างขึ้นเป็นลายลักษณ์
อักษร และมีผลใช้บังคับระหว่างสมาชิกในองค์กรวิชาชีพ
เท่านั้น ซึ่งอาจเกิดจากจารีตประเพณี และแนวปฏิบัติที่
ด าเนินกันมาของวิชาชีพนั้นๆ ในเชิงกฎหมายแล้ว 
จริยธรรมทางวิชาชีพลักษณะนี้  โดยทั่วไปแล้วไม่มีผล
บังคับ อีกท้ังไม่มีความแน่นอนชัดเจน 
 เมื่อพิจารณาจริยธรรมกับกฎหมายแล้วจะพบได้
ว่า จริยธรรมเป็นเพียงเครื่องมือท่ีใช้ก าหนดความประพฤติ 
และควบคุมความประพฤติ เช่นเดียวกับกฎหมายที่เป็น
เครื่องบ่งบอกว่า ประชาชนได้ประพฤติในสิ่งที่ถูกต้อง 
หรือการกระท าที่ผิดหรือไม่ จริยธรรมยังถือได้ว่าเป็นการ
ส่งเสริมกฎหมายให้ประชาชนประพฤติปฏิบัติที่ดียิ่งขึ้น 
ล าพังกฎหมายนั้นไม่เพียงพอในการควบคุมความประพฤติ
ของประชาชน เพราะการกระท าบางอย่างนั้น ไม่มี
ความผิดต่อกฎหมาย แต่ในสังคมนั้นถือว่าเป็นสิ่งที่ผิด
จริยธรรม ซึ่งกฎหมายเป็นการควบคุมพฤติกรรมของ
ประชาชนได้เฉพาะพฤติกรรมขั้นต่ าที่ส าคัญที่ยอมรับได้
เท่านั้น ไม่ได้ควบคุมได้ทุกเรื่อง  
 สหรัฐอเมริกา มีแนวทางของหลักเกณ์จริยธรรม 
(code of ethics) จาก “คณะกรรมการสื่อสารของรัฐ” 
(FCC-Federal Communication Commission) ซึ่ ง ก็
คือ ผู้ก ากับดูแลกิจการวิทยุ โทรทัศน์ ในสหรัฐอเมริกาไม่
ว่าจะเป็นช่องเชิงพาณิชย์ หรือช่องสื่อสาธารณะ ไม่ว่าจะ
เป็นช่องข่าว หรือช่องรายการเด็ก บันทิง เกมส์โชว์ ล้วน
อยู่ภายใต้การก ากับดูแลของ “FCC” ทั้งสิ้น(ธาม เช้ือสถา
ปนศิริ: 2556) 
 ญี่ปุ่นั้นมีองค์กรวิชาชีพท่ีมีบทบาทส าคัญด้วยกัน 
2 องค์กรหลัก คือ  
 JBA มีบทบาทในการก าหนดแนวทางการปฎิบัติ
ให้สถานีโทรทัศน์ท่ีเป็นสมาชิกร่วมมือ และปฏิบัติตามโดย
แบ่งเป็นประเด็นต่างๆ คือ สิทธิมนุษยชน การรายงานข่าว
การเมืองอาชญากรรม ครอบครัว และเยาวชน การพัฒนา
การศึกษา ศาสนา และการน าเสนอโฆษณา เป็นต้น 

นอกจากน้ียังเป็นผู้ก าหนดแนวปฏิบัติ และช่วงเวลาในการ
ออกอากาศที่เหมาะสมส าหรับกลุ่มผู้ชมแต่ละช่วง เช่น 
ช่วงเวลาส าหรับเด็กและเยาวชน คือ 17.00–21.00 น. 
 The Broadcasting Ethics and Program 
Improvement Organization (BPO) (องค์กรจริยธรรม
ด้านการแพร่ภาพกระจายเสียง และการปรับปรุงรายการ) 
BPO เป็นหน่วยงานอิสระจากรัฐบาล มีหน้าที่รับเรื่องร้อง
ทุกข์จากประชาชนด าเนินการรับเรื่องร้องเรียน และเป็น
บุคคลที่สามในการพิจารณาปัญหาด้านจริยธรรม สิทธิ
มนุษยชน และการคุ้มครองผู้เยาว์ ที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหา
ทางโทรทัศน์ BPO มีกรอบในการก ากับดูแลเนื้อหาที่
สอดคล้องกับบทบาทของสื่อมวลชนตามที่กฎหมาย 
 ผู้วิจัยเห็นควรว่าให้มีการจัดท าจริยธรรมของผู้
ประกอบวิชาชีพสื่อมวลขึ้น และให้มีสภาพบังคับตาม
กฎหมายจากองค์กรวิชาชีพที่มีอ านาจตามกฎหมายเช่น 
สภาทนาย แพทยสภา และสภาวิชาชีพบัญชี ซึ่งองค์กรที่
กล่าวมานั้นเป็นองค์กรที่มีมีการให้อ านาจในการออกกฎ
กฎระเบียบ จริยธรรม หรือมรรยาทของผู้ประกอบวิชาชีพ 
3.ปัญหาในเร่ืองของการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของ
บุคคลที่ผู้ถูกกระท าละเมิดโดยผู้ประกอบวิชาชีพสื่อมวล 
 ปัญหาดังกล่าวเกิดจากการที่ผู้ประกอบวิชาชีพ
สื่อมวลชนนั้นได้ใช้เสรีภาพที่ตนมีตามกฎหมาย ท าให้เกิด
ความเสียหายกับบุคคลอื่น ในการกระท าของผู้ประกอบ
วิชาชีพสื่อมวลชนควรที่จะก าหนดความผิดไว้โดยเฉพาะ 
เพราะว่าการที่ผู้ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชนได้น าเสนอ
ข้อมูลข่าวสาร หรือข้อมูลต่างๆ ควรที่จะต้องวิเคราะห์ใน
ข้อมูลเหล่านั้นก่อนท่ีจะท าการน าเสนอข้อมูลข่าวสารตาม
วิสัยของผู้ประกอบวิชาชีพ 
 การใช้สิทธิและเสรีภาพของผู้ประกอบวิชาชีพ
สื่อมวลชนนั้น การที่จะแสวงหาข้อมูลข่าวสารเพื่อน าไป
เสนอให้แก่ประชาชนได้รับรู้ อาจมีบางกรณีที่ไปกระทบ
กับสิทธิส่วนตัวของผู้อื่น และก่อให้เกิดการละเมิดสิทธิ
ส่วนตัวได้  ซึ่งปัจจุบันมีกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการกระท า
ผิดของผู้ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชน ได้แก่ กฎหมายอาญา 
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ หรือพระราชบัญญัติว่าด้วยการ
กระท าผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ซึ่งกฎหมายแต่ละฉบับนั้น 
มีจุดมุ่งหมายและเจตนารมณ์ที่แตกต่างกันออกไป จึงท า
ให้เกิดปัญหาในการบังคับใช้กจากการศึกษา พบว่าใน
ประเทศไทยยังไม่มีบทบัญญัติที่ก าหนดให้การกระท าของ
สื่อมวลชนในลักษณะใดลักษณะหนึ่งที่เป็นความผิด ไว้
โดยเฉพาะจึงท าให้ความรับผิดของผู้ประกอบวิชาชีพ
สื่อมวลชนนั้นอยู่ภายใต้ของเงื่อนไขของบทกฎหมายทั่วไป
ที่มีผลใช้บังคับอยู่ในปัจจุบัน  
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 เมื่อศึกษาถึงพฤติกรรมของผู้ประกอบวิชาชีพ
สื่อมวลชนนั้นมีเสรีภาพในการพิมพ์ การโฆษณา และการ
น าเสนอข่าวสารได้อย่างเสรีภาพตามแนวความคิด
อิสรภาพนิยม แต่ในการใช้เสรีภาพของผู้ประกอบวิชาชีพ
สื่อมวลชนนั้นจะต้องมีความรับผิดชอบควบคู่กันไปด้วย 
และเพื่อแก้ไขข้อบกพร่องจึงเกิดเป็นแนวคิดอิสรภาพนิยม
รูปแบบใหม่ และได้รับการเผยแพร่อย่างกว้างขวางในช่ือ
ว่า แนวคิดว่าด้วยความรับผิดทางสังคม ในแนวคิดนี้
เสรีภาพถูกจ ากัดขอบเขตด้วยความรู้สึกรับผิดชอบของผู้
ประกอบวิชาชีพภายใต้จรรยาบรรณของสมาคมวิชาชีพ 
และโดยการควบคุมโดยองค์กรของรัฐที่เป็นอิสระ ไม่อยู่
ภายใต้การควบคุมของรัฐบาล หรือองค์กรอื่นๆ  
 จากการศึกษามีกฎหมายหลายฉบับที่ใช้บังคับ
กับการท าของผู้ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชน แต่ไม่มี
บทบัญญัติใดที่ เป็นการเป็นการก าหนดความผิดของ
สื่อมวลชนในลักษณะหนึ่งลักษณะใดเป็นความผิดไว้เป็น
การเฉพาะ ท าให้ความรับผิดของผู้ประกอบวิชาชีพ
สื่อมวลชนนั้นจึงอยู่ภายใต้เง่ือนไขของกฎหมายทั่วไป ซึ่ง
เป็นการขาดหลักเกณฑ์ที่แน่นอน โดยเฉพาะในเรื่องของ
การน าเสนอข่าวสารของผู้ประวิชาชีพสื่อมวลชนนั้นที่เป็น
การละเมิดในสิทธิส่วนตัวในความผิดต่อช่ือเสียง เกียรติยศ
ของบุคคล  จากการศึกษาพบว่าในประเทศไทยนั้นมี
องค์กรวิชาชีพต่างๆ ที่มีการระบุบไว้อย่างชัดเจนในการ
กระท าในลักษณะที่เป็นการกระท าที่เป็นความผิดในทาง
จริยธรรมที่จะท าให้มีการเสื่อมเสียถึงช่ือเสียง เกียรติของ
วิชาชีพนั้น หรือในการกระท าที่ท าให้เกิดความเสียหายต่อ
ผู้อื่น  
 ผู้ประกอบวิชาชีพทนายความ นั้นมีข้อบังคับ
สภาทนายความว่าด้วยมรรยาททนายความ พ.ศ. 2529  
 ผู้ประกอบวิชาชีพแพทย์ นั้นมีพระราชบัญญัติ
วิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. 2525  
 สหรัฐอเมริกานั้นมีกฎหมายเรื่องการหมิ่น
ประมาทของผู้ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชน คือ การไขข่าว
ให้แพร่หลาย ไม่ว่าด้วยการพูด การเขียน พิมพ์ วาด หรือ
วิธีการอื่น ซึ่งท าให้บุคคลอื่นเสื่อมเสียช่ือเสียง ความผิด
ประเภทนี้ เป็นความผิดทางอาญาและทางแพ่งด้วย 
ผู้กระท าผิดต้องรับโทษทางอาญาและต้องชดใช้ค่าเสียหาย 
ในกรณีที่ข้อความที่น าเสนอนั้นเป็นความจริง และเรื่องที่
น าเสนอเป็นเรื่องที่กระทบต่อสาธารณชน จะได้รับการ
คุ้มครองจากบทแก้ไขเพิ่มเติมที่ 1 ของรัฐธรรมนูญ เว้นแต่
การรายงานที่ไม่เป็นความจริง ในกรณีของการน าเสนอ
ข้อมูลของบุคคลธรรมดา อันก่อให้เกิดความเสียหายต่อ
ช่ือเสียงของบุคคลนั้น และโดยการกระท าของบุคคล

ดังกล่าวเกี่ยวข้องกับประโยชน์สาธารณะ ศาลสูงสุดของ
สหรัฐได้วางหลักไว้ว่า “บุคคลดังกล่าวไม่อาจที่จะเรียก
ค่าเสียหายในทางแพ่งต่อการกระท านั้นได้  เว้นแต่การ
กระท าของสื่อมวลชนนั้นได้ละเมิดมาตรฐานความรับผิดที่
สื่อพึงต้องระมัดระวัง” ภายใต้การคุ้มครองแก่เสรีภาพใน
การแสดงความคิดเห็น  
 สหรัฐอเมริกานั้น มีแนวในการน าเสนอข้อมูล
ข่าวสารจาก “คณะกรรมการสื่อสารของรัฐ” (FCC-
Federal Communication Commission) ซึ่ งก็ คื อ  ผู้
ก ากับดูแลกิจการวิทยุ โทรทัศน์ ในประเทศอเมริกา ไม่ว่า
จะเป็นช่องข่าว หรือช่องรายการเด็ก ล้วนอยู่ภายใต้การ
ก ากับดูแลของ “FCC” ทั้งสิ้นโดยมีการก าหนดการกระท า
ของสื่อมวลชนไว้คือไว้ดังน้ี(ธาม เชื้อสถาปนศิร ิ2556) 
 ประการที่หนึ่ง ต้องแน่ใจว่าไม่มีพฤติกรรม หรือ
เนื้ อที่ ลามก อนาจาร หรือแสดงออกในแง่มุม เรื่อง
เพศสัมพันธ์ 
 ประการที่ สอง รายการต้องไม่บันทึกภาพ 
ขณะที่ผู้ร่วมรายการท ากิจธุระส่วนตัวใดในห้องน้ า หรือ
พื้นที่ส่วนตัว 
 ประการที่สาม รายการต้องไม่เปิดเผยพฤติกรรม
ที่น่าอาย ความลับ หรือข้อมูลอื่นใด 
 ผู้วิจัยจึงเห็นควรให้มีการบัญญัติในเรื่องของการ
กระท าของผู้ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชนท่ีให้เกิดความเสีย
ต่อบุคคลอื่น หรือให้เกิดความเสื่อมเสียต่อวิชาชีพสื่อมวล
ได้ เพื่อให้มีการบังคับใช้ได้เป็นการทั่วไปขึ้นเช่นเดียวกับ
วิชาชีพ ทนายความ แพทย์ โดยให้มีการก าหนดการ
กระท าของผู้ประวิชาชีพสื่อมวลชนที่ท าให้ เกิดความ
เสียหาย 
 4.ปัญหาในเร่ืองของสภาพของบุคคลตาม
กฎหมาย 
 ปัจจุบันประเทศไทยยังไม่มีกฎหมายที่ใช้ในการ
รับรองและคุ้มครองบุคคลสาธารณะเป็นการเฉพาะดังเช่น 
สหรัฐอเมริกา ได้มีการประกาศใช่กฎหมาย เพื่อเป็นการ
ป้องกันการกระท าของผู้ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชน หรือ
ช่างภาพที่กระท าโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย โดยกฎหมาย
ฉบับนี้ได้ถูกตราขึ้นในสหรัฐอเมริกา คือ กฎหมายต่อต้าน
ปาปาราซซี่ (Anti papaprazzi law) ซึ่งมีวัตถุประสงค์
เพื่อให้มีการเท่าทันเทคโนโลยีที่ก้าวหน้า และบรรทัดฐาน
ของสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา และเป็นการ
คุ้มครองสิทธิส่วนบุคคลโดยอ้อม โดยการออกกฎหมาย 
ระเบียบข้อบังคับโดยตรง อันเป็นทางเลือกเพื่อเป็นการ
ยับยั้งพฤติกรรมที่ก้าวร้าวของช่างภาพ  
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 ส าหรับบุคคลสาธารณะในสหรัฐอเมริกาได้มีการ
พิจารณา และมีการแบ่งแยกอย่างชัดเจนในเรื่องของการ
ใช้ ชีวิตส่ วนตั ว และการใช้ ชีวิตของการเป็นบุคคล
สาธารณะ ในสหรัฐอเมริกาในเรื่องการใช้ชีวิตทั่วไปของ
บุคคลสาธารณะสามารถที่จะใช้ได้อย่างไม่ต้องกลัวถึงการ
ที่ผู้ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชนจะเข้ามารุกล้ าความเป็น
ส่วนตัว เพราะ มีกฎหมายที่ได้คุ้มครองบุคคลสาธารณะใน
การใช้ชีวิตส่วนตัว คุ้มครองบุคคลสาธารณะในกรณีมีการ
ละเมิดโดยผู้ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชน คือกฎหมาย
ต่อต้านปาปาราซซี่ ซึ่งเป็นกฎหมายที่คุ้มครองเสรีภาพของ
บุคคลสาธารณะ เพื่อไม่ให้ถูกกระท าการละเมิดจากการ
ถูกแอบถ่าย หรือการรบกวนการใช้ชีวิตส่วนจากประชาชน
ทั่วไป หรือผู้ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชน  
 ซึ่ งประเทศไทยนั้นไม่มีกฎหมายที่ ให้ความ
คุ้มครองบุคคลสาธารณะตามที่ได้กล่าวมา ท าให้เกิด
ปัญหาในเรื่องของขอบเขตของการใช้ชีวิตเป็นส่วนตัว กับ
การใช้ชีวิตอย่างบุคคลสาธารณะ 
 ผู้วิจัยเห็นควรให้มีการแก้ไขให้เกิดความชัดเจน
ในการใช้ชีวิตส่วนตัว และการใช้ชีวิตบุคคลสาธารณะ การ
ไม่มีความชัดเจนดังกล่าวนั้นส่งผลให้เกิดปัญหาการที่
บุคคลสาธารณะถูกละเมิดจากการน าเสนอข่าวสารของผู้
ประกอบวิชาชีพสื่ อมวลชนได้ โดยง่าย และยั งไม่มี
บทบัญญัติที่ เป็นการชัดเจนของการละเมิดต่อบุคคล
สาธารณะ ว่ามีการละเมิดในรูปแบบใดบ้าง ถึงแม้ว่าจะมี
การระบุไว้ในรัฐธรรมนูญเช่น สิทธิเสรีภาพในความเป็นอยู่
ส่ วนตั ว เสรีภาพในเคหสถาน เสรีภาพใน ช่ือเสี ยง 
เกียรติยศ ครอบครัวนั้นได้รับการคุ้มครองปกป้อง แต่ก็ยัง
เป็นนามธรรมที่ไม่มีการระบุเอาไว้อย่างชัดแจ้งว่าการ
กระท าใดแน่ที่เป็นการละเมิดบุคคลสาธารณะ ซึ่งในกรณี 
ประเทศสหรัฐอเมริกา รัฐแคลิฟอเนียร์ ได้มีการออก
กฎหมายต่อต้านปาปาราซซี่ เพื่อให้เกิดความชัดเจนใน
การกระท าละเมิดต่างๆ ว่าการกระท าใดบางเป็นการ
ละเมิดต่อบุคคลสาธารณะ และยังมีการก าหนดบทลงโทษ
เอาไว้อย่างชัดเจน ดังนั้นจึงสมควรน าบางบทบัญญัติของ
กฎหมายฉบับนี้ มาพัฒนาต่อยอดเป็นกฎหมายของไทย
เพื่อเป็นการคุ้มครองบุคคลสาธารณะจากการกระท า
ละเมิดของผู้ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชน โดยบทบัญญัติที่
สมควรน ามาปรับใช้ในการแก้ไขสภาพปัญหานี้เช่น 
 มาตรา 1708.8(a) บัญญัติว่า บุคคลย่อมจะต้อง
รับผิดในกรณีที่มีการละเมิดต่อความเป็นอยู่ส่วนตัวในทาง
กายภาพ เมื่อมีการบุกรุกเข้าไปยังที่ดินของผู้อื่นโดย
รู้สึกตัว และไม่ได้รับอนุญาตในการกระท านั้น และต้องรับ

ผิดฐานบุกรุกเมื่อมีการล่วงล้ าเข้าไปยังดินแดนส่วนตัวของ
ผู้อื่น โดยเจตนาท่ีจะถ่ายภาพหรือบันทึกเสียงเอาไว้” 
 “มาตรา 1708.8(b) บัญญัติว่า บุคคลย่อม
จะต้องรับผิดในการละเมิดความเป็นอยู่ส่วนตัว เมื่อมีการ
กระท าการถ่ายภาพ หรือบันทึกเสียงของบุคคลอื่นซึ่ง
บุคคลนั้นก าลังกระท ากิจกรรมส่วนตัว หรือการใช้ชีวิต
ส่วนตัว หรือกิจกรรมในครอบครัว หรือกิจกรรมอื่นใดที่
สามารถคาดหมายได้ว่ากิจกรรมดังกล่าวต้องใช้ความเป็น
ส่วนตัว โดยมีการใช้อุปกรณ์บางประการที่จะเป็นตัวช่วย
ในการเพิ่มความขีดความสามารถในการเก็บภาพถ่าย หรือ
บันทึกเสียงนั้น โดยที่ ไม่จ าเป็นต้องมีการบุกรุกทาง
กายภาพก็ตาม”  
 ส าหรับปัญหาในการให้ค าจ ากัดความของบุคคล
สาธารณะตามกฎหมายไทยนั้น ควรมีการให้ค านิยามค าว่า
บุคคลสาธารณะให้ชัดเจน ซึ่งในปัจจุบันนั้นโลกได้พัฒนา
ไปอย่างรวดเร็วทั้งในด้านของเทคโนโลยี และทั้งการ
สื่อสารที่รวดเร็ว ท าให้ค าว่าบุคคลสาธารณะนั้นไมใ่ช้ก าจดั
ไว้ แค่ นักแสดง นักร้อง นักกีฬา หรือนักเมืองจึงควรมีค า
นิยามที่ควบคุม และชัดเจนในเรื่องของบุคคลสาธารณะ 
ซึ่ งการให้ความหมายของบุคคลสาธารณะนั้ น ได้ มี
ความหมายที่หลากหลายเช่น 
 Black’s Law Dictionnaryได้ ให้ ความหมาย
เกี่ยวกับบุคคลสาธารณะไว้ดังน้ี 
 บุคคลสาธารณะ (public figure) คือคนที่เป็นที่
รู้จักหรือคนที่มี เจตนาจะเข้าไปอยู่ ในการโต้เถียงของ
สาธารณะ 
 บุ คคลสาธารณ ะโดยสภาพ  (all-purpose 
public figure) คือ คนที่มีช่ือเสียงแพร่หลายหรือเป็นที่
รู้จัก ในทุกวัตถุประสงค์ และในทุกความหมาย  
 บุคคลสาธารณะภายใต้สภาวะวิสัย (limited-
purpose figure) คือ บุคคลที่อยู่ในหัวข้อสนทนาพิเศษ
ของสาธารณะชน หรือ เป็นผู้มีช่ือเสียงโดยเป็นที่รู้จักใน
เฉพาะเรื่องที่เกี่ยวกับประเด็นหรือข้อนั้นๆ เท่าน้ัน 
 รองศาสตราจารย์ ดร.ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ 
นักวิชาการด้านกฎหมายอาญา ได้ให้นิยามไว้ว่า“บุคคล
สาธารณะ คือ บุคคลที่ได้เสนอตัวต่อประชาชน (Public 
figure) ย่อมอยู่ในวิสัยที่ประชาชนจะติชมด้วยความเป็น
ธรรมได้  เพราะการท างานของบุคคลเหล่านีมี้ผลต่อ
สาธารณะ จึงต้องยอมรับค าติชม (feedback)  
 ศาลไทยได้มีการให้ความหมายของ บุคคล
สาธารณะ หมายถึง บุคคลที่ประชาชนและสื่อมวลชนให้
ความสนใจติดตามพฤติกรรม และย่อมถูกวิพากษ์วิจารณ์
ได้  
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 จากความหมายดังกล่าวนั้นจึงควรมีค านิยาม
ของค าว่าบุคคลสาธารณะ เช่น บุคคลสาธารณะ คือ 
บุคคลที่ประชาชนและสื่อมวลชนให้ความสนใจติดตาม
พฤติกรรมของบุคคนั้น และบุคคลดังกล่าวนั้นย่อมถูก
วิพากษ์วิจารณ์ได้ ตามเหตุอันสมควร 
5.สรุปและข้อเสนอแนะ 
 จากการศึกษา บทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พ .ศ . 2560 พบว่า เกิดปัญหาที่
เกี่ยวข้องกับการใช้เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น และ
น าเสนอข่าวสารของผู้ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชนภายใต้
รัฐธรรมนูญ ซึ่งผู้วิจัยจะขอกล่าวถึงปัญหาทางกฎหมายที่
เกิดจากกฎเกณฑ์ข้อจ ากัดเสรีภาพของผู้ประกอบวิชาชีพ
สื่อมวลชนภายใต้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ดังนี้ 
 ปัญหาในการที่ไม่มีองค์กรในการตรวจสอบการ
กระท าของผู้ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชนเป็นการเฉพาะ ว่า
การใช้เสรีภาพของผู้ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชนนั้นได้
กระท าไปโดยที่ไม่ชอบกฎหมายหรือไม่ และหน่วยงานที่มี
อยู่นั้นก็ยังไม่สามารถที่จะปฏิบัติหน้าที่ในการควบคุมดูแล
ได้อย่างเต็มที่ ปัญหาดังกล่าวส่งผลให้การน าเสนอข่าวสาร
ของผู้ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชนนั้นไม่มีความสมดุล
ระหว่าง สิทธิส่วนตัว กับเสรีภาพของผู้ประกอบวิชาชีพ
สื่อมวลชนในการน าเสนอข่าวสาร และสิทธิที่จะได้รับรู้
ของประชาชน กับความสัมพันธ์ระหว่างประโยชน์
สาธารณะ โดยการน าเสนอข่าวสารของผู้ประกอบวิชาชีพ
สื่อมวลชนที่เป็นการละเมิดนั้นเกิดจากการไม่มีสมดุลใน
เสรีภาพดังกล่าว ในบางครั้งก็มีการให้ความส าคัญกับการ
น าเสนอข่าวสารจนมากเกินไป ท าให้ผู้ประกอบวิชาชีพ
สื่อมวลชนนั้นพยายามท าทุกวิถีทางที่จะได้มาซึ่งข้อมูล
ข่าวสาร โดยมุ้งเน้นแต่การขายข่าวโดยมิได้ตระหนักต่อ
ประโยชน์สาธารณะ  
 ปัญหาในเรื่องของการใช้เสรีภาพของผู้ประกอบ
วิชาชีพสื่อมวลชนไม่มีขอบเขตที่ชัดเจน ซึ่งปัญหาดังกล่าว
นั้นเกิดจากรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 
นั้นได้มีการบัญญัติ ในเรื่องของการใช้เสรีภาพของผู้
ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชนไว้ในมาตรา 35 วรรคแรกว่า 
บุคคลที่ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชนนั้นย่อมมีเสรีภาพใน
การเสนอข่าว หรือการแสดงความคิดเห็นตามจริยธรรม
แห่งวิชาชีพ ซึ่งในการใช้เสรีภาพของผู้ประกอบวิชาชีพ
สื่อมวลชนนั้นในการน าเสนอข่าวสาร หรือการแสดงความ
คิด เห็นนั้น ให้ เป็น ไปตามจริยธรรมแห่ งวิชาชีพ ซึ่ ง
จริยธรรมแห่งวิชาชีพของผู้ประกอบวิชาชีพนั้นไม่มีสภาพ
บังคับเป็นการทั่วไปที่จะสามารถน ามาใช้เป็นบรรทัดฐาน
ได้อย่างชัดเจน แต่เป็นเพียงสภาพบังคับส าหรับเพียงแต่

สมาชิกของผู้ประกอบกิจการสื่อมวลชนแต่ละประเภท
เท่านั้น  
 ปัญหาในเรื่องของการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
ของบุคคลที่ ถูกระท าละเมิดโดยผู้ ประกอบวิชาชีพ
สื่อมวลชน ปัญหาดังกล่าวเกิดจาการที่ผู้ประกอบวิชาชีพ
สื่อมวลชนนั้นได้ใช้เสรีภาพของตนในฐานผู้ประกอบ
วิชาชีพสื่อมวลชน จึงควรที่จะก าหนดการกระท าที่เป็น
ความผิดเกี่ยวกับผู้ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชนไว้เป็นการ
เฉพาะ เพราะว่าการที่ผู้ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชนนั้นได้
น าเสนอข่าวสาร หรือข้อมูลต่างๆ ควรวิเคราะห์ในข้อมูล
นั้นแล้วตามวิสัยของผู้ประกอบวิชาสื่อมวลชน เมื่อตนรู้อยู่
แล้วว่าข้อมูลนั้นเป็นข้อมูลที่ไม่เป็นความจริง หรือเป็น
ข้อมูลข่าวสารที่ได้มาจากการละเมิดสิทธิส่วนตัวของ
บุคคล หรือเป็นข้อมูลอันเป็นเท็จ  การน าเสนอข้อมูล
ดังกล่าวนั้นอาจจะท าให้เกิดความวุนวายในสังคมได้ ซึ่งผู้
ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชนนั้นมีบทบาทหน้าที่ที่ส าคัญใน
การแสวงหาความจริงที่มาน าเสนอให้แก่ประชาชน โดย
เห็นแก่ประโยชน์ของสาธารณะเป็นส าคัญ 
 ปัญหาในเรื่องของสภาพของบุคคลตามกฎหมาย
สภาพปัญหาดังกล่าวเกิดจากสภาพของสังคมที่มีการ
เปลี่ยนแปลงท าให้สภาพของบุคคลไดม้ีการแบ่งแยกบุคคล
ธรรมดา และบุคคลสาธารณะเป็นต้น ในเรื่องของบุคคล
สาธารณะ ในการน าเสนอข่าวสารของบุคคลสาธารณะนั้น
ก็จ าเป็นที่ จะต้องมีขอบเขตที่ ต่ างจากบุคคลทั่ วไป 
เพราะว่าบุคคลสาธารณะนั้นที่บุคคลที่ประชาชนส่วนใหญ่
ความสนใจ แต่บุคคลสาธารณะมีสิทธิและเสรีภาพใน
ความเป็นส่วนตัวเช่นเดียวกันกับบุคคลธรรมดาในสังคม 
ซึ่งในประเทศไทยยังไม่มีกฎหมายที่ให้การรับรอง และ
คุ้มครองบุคคลสาธารณะเป็นการเฉพาะ 
 จากการศึกษาปัญหาในการใช้เสรีภาพของผู้
ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชนจะต้องเป็นไปตามจริยธรรม
แห่งวชิาชีพน้ัน ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะดังนี้ 
 1. ควรให้มีพระราชบัญญั ติจัดตั้ งองค์กรที่
เกี่ยวกับผู้ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชนให้มีสภาพเป็นนิติ
บุคคล เช่นเดียวกันกับ สภาทนายความ แพทยสภา และ
สภาวิชาชีพบัญชี  และให้องค์กรดังกล่าวมีหน้าที่ในออก
จริยธรรม หรือจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพ
สื่อมวลชน และให้มีหน้าที่ในการตรวจสอบ การน าเสนอ
ข้อมูลข่าวสารของสื่อมวลชนโดยเฉพาะ และให้มีอ านาจ
ในการลงโทษผู้ประกอบอาชีพสื่อมวลชน  
 2. สมควรให้มีการจัดท าจริยธรรม หรือจรรย
บรรณของผู้ประกอบวิชาชีพของสื่อมวลชนให้สภาพบังคับ
ตามกฎหมาย เพื่อให้มีสภาพที่สามารถบังคับได้ใช้กับผู้
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ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชนให้เป็นการทั่วไป ดังนั้นในการ
จัดท าจริยธรรมของผู้ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชนให้มี
สภาพบังคับนั้น  
 3. ควรให้มีการบัญญัติในเรื่องของการกระท า
ของผู้ประกอบวิชาชีพสื่ อมวลชนที่ เป็นความผิดไว้
โดยเฉพาะเช่นเดียวกับวิชาชีพ ทนายความ แพทย์ และ
นักบัญชี โดยมีเนื้อหาในจริยธรรมของดังนี้  
  1. ผู้สื่อข่าวต้องเคารพต่อกฎหมาย 
และต้องไม่ประพฤติหรือปฏิบัติการใดๆอันจะน ามาซึ่ง
ความเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์แห่งวิชาชีพ 
  2. ในการเสนอข่าวหรือภาพใดๆ ต้อง
หลีกเลี่ยงการล่วงละเมิดศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของ
บุคคลที่ตกเป็นข่าวโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ต้องให้ความ
คุ้มครองอย่างเคร่งครัดต่อสิทธิมนุษยชนของเด็ก สตรีและ
ผู้ด้อยโอกาส 
  3. ต้องละเว้นการล่วงละเมิดสิทธิ
ส่วนตัว หมิ่นประมาท ท าให้เสียช่ือเสียง ถูกเกียดชัง หรือ
ข้อความความที่เป็นการยั่วยุ  
  4. ต้องไม่เสนอภาพที่อุจาด ลามก
อนาจาร น่าหวาดเสียว หรือที่อาจละเมิดศีลธรรมและ
ขนบธรรมเนียมประเพณีของสังคม 
  5. ต้องไม่แต่งเติมเนื้อหาสาระของ
ข่าวจนคลาดเคลื่อน หรือเกินเลยจากความเป็นจริง และ
ภาพทุกภาพที่จะน าลงตีพิมพ์หรือออกอากาศ ต้องเป็น
ภาพที่ได้จากสถานที่หรือเหตุการณ์จริงเท่านั้น  
 4. ควรให้มีการบัญญัติถึงนิยามของค าว่าบุคคล
สาธารณะ หมายถึงบุคคลที่มีช่ือเสียงและเป็นที่ประชาชน
ทั่วไปให้ความสนใจ และสามารถท่ีถูกติชมได้ ซึ่งนอกจาก
การให้ค านิยามแล้ว ผู้วิจัยจึงเห็นควรที่จะให้มีการแก้ไข
เพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ในหมวดว่า
ด้วยการความผิดฐานละเมิด โดยเพิ่มฐานความผิดเกี่ยวกับ
สื่อมวลชนในการละเมิดบุคคลสาธารณะ โดยน าหลักการ
ของกฎ หมายกฎห มายต่ อต้ านปาป าราซซี่  (Anti 
paparazzi law) มาปรับใช้กับประเทศไทย 
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บทคัดย่อ 
 เนื่องจากปัจจุบันเทคโนโลยีได้พัฒนาอย่างรวดเร็วท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในหลายๆ ด้าน หนึ่งในนั้นก็คืออุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ที่ปัจจุบันมีประสิทธิภาพที่สูงขึ้นซึ่งอุปกรณ์เหล่านี้เข้ามามีบทบาทอย่างมากในชีวิตประจ าวันของบุคคลในสังคม 
ตัวอย่างเช่นโทรศัพท์เคลื่อนที่ ที่ปัจจุบันสามารถท่ีจะท าการเข้าถึงระบบอินเตอร์เน็ตได้รวดเร็วและเข้าถึงได้ตลอดเวลาอีกทั้ง
ยังสามารถที่จะบันทึกภาพไม่ว่าจะเป็นภาพนิ่งหรือภาพเคลื่อนไหวได้อย่างมีประสิทธิภาพ บทความนี้จึงมุ่งศึกษาปัญหาที่เกิด
จากการแทรกแซงความเป็นส่วนตัวจากการใช้เทคโนโลยีดังกล่าว ซึ่งความเป็นส่วนตัวนั้นเป็นสิทธิท่ีจะอยู่โดยล าพังปราศจาก
รบกวนจากบุคคลภายนอกที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 2560 มาตรา 35 ได้บัญญัติรับรองและคุ้มครองเอาไว้แต่
กฎหมายในล าดับรองนั้นยังไม่ครอบคลุมไปถึงการคุ้มครองสิทธิในความเป็นส่วนตัวของบุคคลในกรณีที่มีผู้อื่นท าการเผยแพร่
ภาพส่วนบุคคลของผู้อื่นโดยปราศจากความยินยอมซึ่งภาพน้ันน่าจะก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้นั้น ดังนั้นกฎหมายล าดับรอง
ของไทยจึงจ าเป็นต้องได้รับการแก้ไขเพื่อให้การคุ้มครองสิทธิในความเป็นส่วนตัวของบุคคลนั้นให้ครอบคลุมยิ่งขึ้น 
ค าส าคัญ : สิทธิในความเป็นส่วนตัว, ภาพส่วนตัว, เครือข่ายสังคมออนไลน์, การก าหนดความรับผิดทางอาญา 

 
Abstract 

  Technology, nowadays, is rapidly developed causing changing in a number of aspects 
and one of those is electronic devices.  Electronic devices are at present high effective, and they play 
crucial roles in daily life of people. For example, a smart phone which is easily and all time connected to 
the internet.  Besides, it can capture photos and record as videos with high quality.  This study aims to 
study problems of privacy interference caused by application of such technology. According to Section 35 
of Constitution of the Kingdom of Thailand, privacy is rights to enjoy life with peace and without 
interference. However, secondary related laws do not fully provide protection of such rights to the case 
of personal photo published which shall cause any damages. Thus, the secondary related laws require 
improvement so as to provide provisions to fully protect rights to enjoy privacy of person. 

1.บทน า 
 เนื่องจากในปัจจุบันโลกได้ก้าวเข้าสู่ยุคของข้อมูล
ข่าวสาร เป็นยุคที่ผู้คนทั่วไปนั้นสามารถที่จะเข้าถึงข้อมูลทุก
ประเภทได้ทุกเวลาและทุกสถานที่ที่ เช่ือมต่อกับโครงข่าย
อินเตอร์เน็ต(นัฐวิชญ์ ชอบอิสระ, 2557: 211)ประกอบกับ
เทคโนโลยีมีความเจริญก้าวหน้าเป็นอย่างมากท าให้การเข้าถึง

อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ง่ายและมีความหลากหลายเนื่องจากมี
ราคาถูกและมีความแพร่หลาย โดยหนึ่งในอุปกรณ์เหล่านั้น
ได้ แก่  เครื่ องมื อสื่ อสาร ตั วอย่ างเช่ น คอมพิ วเตอร์ 
โทรศัพท์เคลื่อนที่แทบเล็ต (Tablet) และอุปกรณ์อย่างอื่นที่มี
ลักษณะท านองเดียวกัน ซึ่งมีทั้งช่องทางในการติดต่อสื่อสารที่
หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นการติดต่อสื่อสารทางเดียว (One way 
Communication) หรื อการติ ดต่ อสองทาง (Two Way 
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Communication) ตัวอย่างช่องทางการสื่อสารที่สามารถ
ติดต่อได้ทั้งสองรูปแบบไม่ว่าจะเป็นติดต่อสื่อสารทางเดียวหรือ
ติดต่อสองทางโดยผ่านการเช่ือมต่อเข้าสู่เครือข่ายอินเตอร์เน็ต
ที่ เป็ นที่ นิ ยมอย่ างมากในปั จจุ บั นก็ คื อเว็ปไซต์ หรื อ
แอพพลิเคช่ัน สื่อสังคมออนไลน์ (Social Media)ไม่ว่าจะเป็น 
Facebook , ApplicationLine เป็นต้น ซึ่ งเป็นเว็ปไซต์ที่ มี
วัตถปุระสงค์ในการสรา้งความสมัพันธ์ (Relationship) ระหว่าง
กลุ่มผู้ใช้ในกลุ่มต่างๆ จนเกิดเป็นเครือข่ายทางสังคม (Social 
Network) บนโลกออนไลน์ที่สามารถที่จะเช่ือมโยงถึงกัน 
กลายเป็นสังคมเสมือนจริง (Virtual Communities) โดยมี
ความสัมพันธ์และทับซ้อนกับการด าเนินชีวิตของผู้คนในโลก
ของความเป็นจริง โดยผู้ใช้สามารถที่จะสร้างแฟ้มข้อมูลส่วน
บุคคลซึ่งอาจมีลักษณะสาธารณะหรือกึ่งสาธารณะ (คณาธิป 
ทองรวีวงศ์, 2555 : 40) โดยลักษณะของรูปแบบการใช้งาน 
(Function) ของสื่อสังคมออนไลน์กล่าวโดยสรุปคือ ผู้ ใช้
สามารถน าเข้า (UpLoad) ทั้งที่เป็นตัวอักษร บทความ วีดิทัศน์ 
รูปภาพต่างๆ หรือผลงานการสร้างสรรค์ของผู้ใช้ ลงไปในระบบ
และผู้ใช้สื่อสังคมออนไลน์รายอื่นสามารถที่จะเข้าไปแสดงความ
คิดเห็ น (Comment) สนทนาแลกเปลี่ ยนความคิดเห็ น 
ประสบการณ์ความสนใจร่วมกันในวีดิทัศน์หรือรูปภาพนั้นได้ 
หรือสามารถที่จะเผยแพร่ต่อ (Share) ออกไป กล่าวโดยสรุปคือ
การสื่อสารผ่านเว็ปไซต์สื่อสังคมออนไลน์โดยผ่านระบบ
อินเตอร์เน็ตนั้น ช่วยให้ผู้ ใช้งานนั้นสามารถสร้างเนื้อหา 
(Content) ของการสื่อสารได้ด้วยตนเองโดยเปิดโอกาสให้
ผู้ใช้งานมีบทบาทในการสื่อสารได้อย่างเท่าเทียมกันและ
สามารถที่จะมีปฏิสมัพันธ์ตอบโตก้ันได้อย่างทันที สามารถที่จะ
เช่ือมโยงผู้ใช้งานที่อยู่คนละสถานที่ให้สามารถที่จะสื่อสารกัน
และแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารกันได้ราวกับอยู่สถานที่เดียวกัน
(ภาสกร จิตใคร่ครวญ, 2553 : 23) อีกทั้งยังสามารถที่จะ
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารได้อย่างรวดเร็วแพร่หลาย ซึ่งจากการ
พัฒนาของเทคโนโลยีดังกล่าวมาข้างต้นนั้นปัญหาที่พบบ่อยคือ
การแทรกแซงความเป็นส่วนตัวของผู้อื่น โดยผู้เขียนนั้นแบ่ง
สภาพการแทรกแซงความเป็นส่วนตัวไว้สองประการ คือ 1. การ
ถ่ายภาพโดยไม่ได้รับความยินยอม 2.การเผยแพร่ภาพถ่ายโดย
ปราศจากความยินยอมของบุคคลนั้นโดยเป็นการกระทบต่อ
ความเป็นส่วนตัวของเจ้าของภาพนั้น ซึ่งความเป็นส่วนตัว
ดังกล่าวรัฐธรรมนูญแหง่ราชอาณาจักรไทยไดใ้ห้การรับรองและ
คุ้มครองเอาไว้ใน มาตรา 32 แต่เมื่อเกิดการกระท าที่เป็นการ
แทรกแซงความเป็นส่วนตัวขึ้นมา บทบัญญัติทางกฎหมาย
อาญานั้นจะใช้เป็นเครื่องมือในการลงโทษผู้กระท าความผิดซึ่ง
พบบ่อยที่สุด ซึ่งบทบัญญัตินั้น ได้แก่ มาตรา 397 ซึ่งเป็น
ความผิดลหุโทษในความผิดฐานท าให้เดือนร้อนร าคาญเกินควร 
มาตรา 326 328 ซึ่งเป็นความผิดฐานหมิ่นประมาท ทั้งในกรณี

ปกติและกรณี ของการโฆษณาและ มาตรา 14 16 แห่ ง
พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 
พ.ศ. 2550 ซึ่ งกฎหมายดังกล่าว ต่างก็มีข้อจ ากัดและไม่
สามารถที่จะคุ้มครองสิทธิความเป็นส่วนตัวได้อย่างครอบคลุม
ในหลายประการ เนื่องจากไม่ใช่กฎหมายที่มุ่งคุ้มครองความ
เสียหายที่เกิดจากการแทรกแซงความเป็นส่วนตัวโดยตรงจาก
เหตุผลดังกล่าวข้างต้นจึงเห็นเป็นการสมควรที่จะศึกษาถึง
ความเหมาะสม และความเป็นไปได้ในการก าหนดความผิดทาง
อาญาเรื่องการการแทรกแซงความเป็นส่วนตัว โดยก าหนด
กรอบในการศึกษาเฉพาะในส่วนการเผยแพร่ภาพถ่ายโดย
ปราศจากความยิ นยอมของบุ คคลอื่ นเท่ านั้ นโดยจะ
ท าการศึกษาดังต่อไปนี ้
 

2.วัตถุประสงค ์
 1) เพื่อศึกษาถึงขอบเขต นิยามของค าว่า “ความ
เป็นอยู่ส่วนตัว” แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับสิทธิความเป็นอยู่
ส่วนตัว รวมทั้งสิทธิความเป็นสว่นตัวที่ได้รับความคุ้มครองตาม
กฎหมาย รวมทั้งขอบเขตความเป็นส่วนตัวของบุคคลธรรมดา
บนพื้นที่เว็ปไซต์เครือข่ายสังคมโดยก าหนดกรอบการศึกษา
ความเป็นส่วนตัวไปในเรื่องของภาพของบุคคลซึ่งบรรลุนิติ
ภาวะโดยเนื้อหาของภาพนั้นไม่มีลักษณะลามกหรืออนาจาร 
หรือไม่มีลักษณะเป็นการหมิ่นประมาท เท่านั้น 
 2) เพื่ อศึ กษากฎหมายไทยที่ เกี่ ยวข้ องว่ ามี
บทบัญญัติใดบ้างที่ให้การรับรองและคุ้มครองสิทธิในความ
เป็นอยู่ส่วนตัวและข้อจ ากัดของบทบัญญัติในการคุ้มครองสิทธิ
ความเป็นอยู่ส่วนตัว 

 3) เพื่อศึกษาถึงความเหมาะสมในการก าหนดว่าการ
แทรกแซงความเป็นส่วนตัวของบุคคลทั่วไปบนพื้นที่เว็ปไซต์สื่อ
สังคมออนไลน ์

 4) เพื่อเสนอแนะแนวทางหรือมาตรการในการแก้ไข
ปัญหาหรือป้องกันไม่ให้มีการแทรกแซงความเป็นส่วนตัวของ
บุคคลธรรมดาบนพื้นที่เว็ปไซต์สื่อสังคมออนไลน์ 

 3.สมมติฐานการศึกษา 

 การกระท าที่เป็นการแทรกแซงความเป็นส่วนตัวของ
บุคคลธรรมดาบนสื่อสังคมออนไลน์โดยการน าภาพที่ผู้เผยแพร่
นั้นประสงค์เผยแพร่ในลักษณะที่เป็นส่วนตัว หรือภาพบุคคลที่
มีผู้แอบถ่ายไปเผยแพร่ต่อสาธารณะเป็นเรื่องที่สาธารณะไม่มี
ความเกี่ยวข้องโดยไม่ได้รับความยินยอมและในประเทศไทย
ปัจจุบันยังไม่มีกฎหมายใดบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกรบกวนสิทธิใน
ความเป็นอยู่ส่วนตัวในกรณีถูกรบกวนจากการใช้เว็บไซต์
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เครือข่ายสังคมไว้เป็นการเฉพาะ แม้ว่ามีกฎหมายหลายฉบับที่
สามารถน ามาปรับใช้ได้แต่พบปัญหาในแง่องค์ประกอบ 
ขอบเขต หลายประการ อันท าให้ไม่สามารถคุ้มครองสิทธิของผู้
ถูกรบกวนจากการใช้เว็บไซต์เครือข่ายสังคมโดยพฤติกรรม
ต่างๆ ในปัจจุบันได้อย่างครอบคลุมและเหมาะสม เพื่อเป็นการ
ป้องปรามการกระท าดังกล่าวสมควรก าหนดให้ผู้นั้นต้องมี
ความรับผิดทางอาญา  

 4. ขอบเขตการศึกษา 

 การศึกษานี้มุ่งศึกษาค้นคว้าและวิเคราะห์ถึงความ
เหมาะสมในการก าหนดความรับผิดทางอาญาของการเผยแพร่
ภาพส่วนตัวบนสื่อสังคมออนไลน์ โดยเฉพาะเนื้อหาของภาพ
ส่วนตัวที่ไม่มีลักษณะเป็นการหมิ่นประมาทหรือมีลักษณะ
ลามกอนาจารเท่านั้น  

 5.วิธีการศึกษา 

 ศึกษาค้นคว้าโดยอาศัยเอกสาร (Documentary 
Research) เป็นหลักโดยค้นคว้าจากเอกสารทางวิชาการ 
บทความ หนังสือ ต ารา ตลอดจนเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องทั้ง
ภาษาไทยและภาษาต่ างประเทศ ข้ อมู ลจากระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ของไทยและต่างประเทศ รวมทั้งค าพิพากษาของ
ศาล เพื่อน ามาใช้ในการศึกษา เปรียบเทียบและวิเคราะห์ข้อมูล
ต่างๆ 

 6.ผลการศึกษา 

 6.1ข้อความคิดว่าด้วยความเป็นส่วนตัวและสิทธิ
ความเป็นส่วนตัว 

 6.1.1ความเป็นส่วนตัว  

 เป็นเรื่องยากที่จะนิยามหรือก าหนดขอบเขตให้
ชัดเจนว่าอะไรคือเรื่องส่วนตัว อะไรไม่ใช่ส่วนตัว ซึ่งหาก
พิจารณาตามตัวอักษร ความเป็นส่วนตัว (Private) หมายถึง 
ส่วนตัว เป็นความลับไม่ปล่อยให้คนอ่ืนรู้ เฉพาะตัว บุคคล 
รโหฐาน และ Privacy หมายถึงความเป็นส่วนตัว ความโดด
เดี่ยว ความสันโดษ การอยู่คนเดียว ความลับ (วุฒิณีกมลภัทรา
กูร, 2546 : 17) ซึ่งอาจกล่าวได้ว่าในความหมายทั่วไปแนวคิด
เรื่องความเป็นส่วนตัวนั้นเป็นการยากที่จะแยกออกจากความ
ปรารถนาที่จะถูกทิ้งไว้คนเดียว เพื่อให้ผู้นั้นมีอิสระที่จะเป็นตัว
ของตัวเอง โดยไม่มีการยับยั้งและข้อจ ากัดอันเกิดจากการสอด
รู้สอดเห็นของคนอื่นและรวมไปถึงการบุกรุกพื้นที่ที่เราต้องการ
ความเป็นส่วนตัวด้วยดังนั้นความเป็นส่วนตัวจึงมักน ามา
อธิบายอาณาเขตบริเวณที่มีการลากเส้นก าหนดไว้ว่าพื้นที่ใด

เป็นอาณาบริเวณส่วนตัว นอกจากการกล่าวถึงความเป็น
ส่วนตัวในเชิง พื้นที่ หรือ การระบุต าแหน่งแล้วความเป็น
ส่วนตัวนั้นยังครอบคลมุไปยังกรณีที่ไม่ตอ้งการให้มีผูใ้ดเข้ามารู้
เห็นในการกระท าหรือความสัมพันธ์กับบุคคลในเรื่องส่วนตัว 
หรือเข้ามาสอดแทรกในประเด็นที่ต้องตัดสินใจ ซึ่งมีลักษณะ
เชิงศีลธรรม เช่น การท าแท้งการคุมก าเนิด และรสนิยมทางเพศ
เป็นต้น(วุฒิณีกมลภัทรากูร, 2546 : 26) 

 6.1.2 สิทธิในความเป็นส่วนตัว  

 ในทางกฎหมายแล้วความเป็นส่วนตัวนั้นไม่ได้รับ
ความคุ้มครองไปเสียทั้งหมด มีเพียงบางเรื่องเท่านั้นที่กฎหมาย
ให้ความ(Raymond Wacks แปลโดย อธิปจิตฤกษ์ 2556 : 73)
โดยสิทธิในความเป็นส่วนตัวนั้นเป็นค าที่ปรากฏอยู่ในนิยาม
หนึ่งของสิทธิส่วนบุคคล (Personal Right) (นคร เสรีรักษ์ , 
2557 : 62)หมายถึงสิทธิประจ าตัวของบุคคลอันประกอบด้วย
เสรีภาพในร่างกายการด ารงชีวิตมีความเป็นส่วนตัว ซึ่ ง
กฎหมายให้การรับรองและคุ้มครองมิให้ผู้อื่นมาละเมิดได้ โดย
เมื่อพิจารณาแนวทางที่ประเทศต่างๆ ได้ยอมรับคุ้มครองให้อยู่
ในความหมายของสิทธิส่วนตัว และโดยศึกษาจากค าพิพากษา
ของศาลเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งโดยทั่วไปแล้ว สิทธิส่วนตัว จะได้แก่ 
(ชูชีพ ปิณฑะสิริ, 2525 : 3-4) 

 (1) สิทธิส่วนตัวภายนอก คือ ช่ือ เครื่องหมาย 
เครื่องหมายประจ าตระกูล เครื่องหมายสมาคม เครื่องแบบหรือ
สัญลักษณ์ของสมาคม เครื่องหมายการค้า ช่ือและเครื่องหมาย
การค้าตราของบริษัทและหีบห่อสินค้า 

 (2) สิทธิส่วนตัวเกี่ยวกับเกียรติยศช่ือเสียง คือ 
เกียรติยศช่ือเสียงส่วนตัว เกียรติยศช่ือเสียงทางวิชาชีพหรือ
การค้า 

 (3) สิทธิส่วนตัวเกี่ยวกับความลับ คือ ความลับ
ส่วนตัว สภาพจิต สุขภาพ ชีวิต ครอบครัว ความลับทางวิชาชีพ
หรือการค้า ความเป็นอิสระในการด ารงชีวิต การเปิดจดหมาย 
ดักฟังโทรศัพท์ สิทธิในรูปภาพของตน สิทธิที่จะไม่ถูกเปิดเผย
ต่อสาธารณะ 

 (4) สิทธิส่วนตัวภายใน คือ ชีวิต ร่างกาย อนามัย 
(การรบกวนทางกาย) และจิตใจ(การถูกรบกวนทางจิตใจ) 
เสรีภาพในการกระท าและการท างานตามใจสมัคร 

 6.1.3 พัฒนาการในการคุ้มครองสิทธิความเป็น
ส่วนตัว 
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 พัฒนาการครั้งส าคัญที่เห็นว่ามีความชัดเจนในการ
พัฒนาแนวความคิดการคุ้มครองสิทธิในความเป็นอยู่ส่วนตัว
มากที่สุด คือ เมื่อมีการเผยแพร่บทความเรื่อง “The Right To 
Privacy” โดย Samuel D. Warren และ Louis D. Brandeis 
ซึ่งต่อมาได้เป็นผู้พิพากษาศาลสูงของประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่ง
ตีพิมพ์ลงในวารสาร Harvard Law Review โดยบทความ
ดังกล่าวเป็นผลสะท้อนของพัฒนาเทคโนโลยีในช่วงปี ค.ศ. 
1980 การเกิดขึ้นของโทรเลข โทรศัพท์การมีแท่นพิมพ์หนังสือ
ที่สามารถพิมพ์หนังสือได้อย่างรวดเร็ว รวมถึงการคิดค้น
เทคโนโลยีใหม่ๆ ได้แก่ กล้องสแนป (Snap Camera) โดยอีสต์
แมน โกดัก (Eastman Kodak)ซึ่งมีราคาถูกและสามารถพกพา
ได้สะดวก ท าให้ไม่ว่าใครๆก็ตามอาจถูกถ่ายรูปของตนได้ที่บ้าน 
ที่ท างานหรือตามสถานที่ต่างๆ (Raymond Wacks แปลโดย 
อธิป จิตฤกษ์ 2556 : 107-108) ซึ่ง Warren และ Brandies 
กล่าวไว้ในบทความว่า ความก้าวหน้าดังกล่าวนี้ท าให้มีความ
จ าเป็นต้องให้ความคุ้มครองแก่บุคคล เพราะพัฒนาการของ
เทคโนโลยีดังกล่าวท าให้เกิดการคุกคามสิทธิประโยชน์ของ
บุคคลอย่างน่ากลัว 

 ใน บ ทความ  The Right to Privacy ดั งกล่ าว 
Warren และ Brandeis อธิบาย “สิทธิในความเป็นส่วนตัว” 
(Privacy) วา่หมายถึงสิทธิที่จะอยู่ตามล าพัง (The Right to be 
let alone) เป็นการมองสิทธิในความเป็นอยู่ส่วนตัวเป็นสอง
แง่มุม คือ ความเป็นส่วนตัวในแง่นามธรรม ได้แก่ การที่บุคคล
มีสิทธิและเสรีภาพในการแสดงอารมณ์  ความรู้สึกนึกคิด 
ตลอดจนความเช่ือถือศรัทธาในลัทธิศาสนา ส่วนความเป็น
ส่วนตัวในทางรูปธรรม คือ สิทธิที่จะอยู่โดยล าพังปราศจากการ
รบกวนและการแทรกแซงจากสังคม การอยู่อย่างสันโดษไม่
ติดต่อสัมพันธ์กับสังคม 

 นอกจากนั้ น Warren และ Brandies ยั งได้ ตั้ ง
ข้อสั งเกตที่ ส าคัญในบทความดั งกล่ าวว่า ในขณะนั้ น
รัฐธรรมนูญคุ้มครองบุคคลต่อการละเมิดสิทธิในความเป็น
ส่วนตัวที่เกิดจากการกระท าของรัฐเท่านั้น ซึ่งทั้ง Warren และ 
Brandies มีความเห็นแย้งว่านอกจากจะคุ้มครองจากการ
กระท าของรัฐแล้ว บุคคลควรได้รับการคุ้มครองสิทธิในความ
เป็นส่วนตัวจากการละเมิดที่เกิดจากการกระท าของเอกชนคน
อื่นๆด้วย จากบทความดังกล่าวแม้จะท าให้เกิดประเด็นวิพากษ์
เกี่ยวกับความส าคัญของการให้ความคุ้มครองความเป็นส่วนตัว 
และท าให้นักกฎหมายและประชาชนทั่วไปหันมาตระหนักถึง
สิทธิในความเป็นส่วนตัวมากขึ้น แต่หลักการดังกล่าวก็มิได้ถูก
น ามาเป็นบรรทัดฐานของกระบวนการยุติธรรมเพียงแต่มีการ
น ามาใช้ในการพิจารณาในบางคดีและไม่ได้น ามาใช้อย่าง
สม่ าเสมอ (นคร เสรีรักษ์, 2557 : 67 -68) 

 6.1.4 ลักษณะของการแทรกแซงความเป็นส่วนตัว
ในการเผยแพร่ภาพถ่ายนั้นในเว็ปไซต์เครือข่ายสังคม 

 จากแนวคิดเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวและสิทธิใน
ความเป็นส่วนตัวที่ได้พิจารณามาแล้วข้างต้น เห็นว่า บุคคลแต่
ละคนย่อมมีสิทธิความเป็นอยู่ส่วนตัวที่จะไม่ถูกถ่ายภาพของ
ตนเองโดยที่ตัวผู้ถูกถ่ายภาพน้ันไม่ได้ให้ความยินยอม สิทธิ
ประการนี้ย่อมเป็นสิทธิมนุษยชนประการหนึ่งซึ่งติดตัวบุคคล
มาตั้งแต่ก าเนิดอันไม่อาจที่จะถูกพรากไปได้ แต่อย่างไรก็ตาม
ในยุคแห่งข้อมูลสารสนเทศในปัจจุบัน นั้นมีการละเมิดสิทธิ
ดังกล่าวอยู่อย่างกว้างขวาง ทั้งนี้ เนื่องจากการพัฒนาทาง
เทคโนโลยีอาทิเช่น กล้องถ่ายภาพดิจิตอลที่สามารถเช่ือมโยง
เข้ากับระบบคอมพิวเตอร์และระบบอินเตอร์เน็ตได้อย่าง
ง่ายดาย หรือโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่มีการพัฒนาจนสามารถที่จะ
ถ่ายภาพได้อย่างไม่แตกต่างจากกล้องถ่ายภาพ จึงท าให้การ
ถ่ายภาพอย่างกว้างขวางมากขึ้นและภาพที่ได้ถ่ายมาได้นั้นยัง
อาจน าไปเผยแพร่ต่อทางระบบอินเตอร์เน็ต ซึ่งปัจจุบันแพล็ต
ฟอร์มที่ เป็นที่นิยมอย่างมาก คือเว็ปไซต์ เครือข่ายสังคม
ออนไลน์ (Social media) เช่น Facebook หรือ Instragram
เป็นต้นจึงท าให้เกิดการแพร่หลายของภาพอย่างรวดเร็วและ
ยากแก่การควบคุมในกรณีที่เจ้าของภาพนั้นไม่ต้องการให้ภาพ
นั้นเผยแพร่ออกไป โดยการแทรกแซงความเป็นส่วนตัวนั้น
สามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภทคือ 

 6.1.4.1 การแทรกแซงสิทธิความเป็นส่วนตัวที่
กระท าบนพ้ืนที่จริง 

 เนื่องจากการพัฒนาของเทคโนโลยีนั้นได้มีการ
พัฒนาอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้อุปกรณ์ที่เกี่ยวกับอิเล็กทรอนิกส์
นั้ นมี ประสิ ทธิ ภาพในการใช้ งานที่ สู ง ตั วอย่ างเช่ น 
โทรศัพท์เคลื่อนที่ ที่ปัจจุบันเป็นอุปกรณ์ที่แทบทุกคนนั้นมีไว้
ใช้งานโดยสิ่งที่พัฒนามาพร้อมกับโทรศัพท์เคลื่อนที่นั่นก็คือ
กล้องซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่มาพร้อมกับโทรศัพท์เคลื่อนที่ โดยที่
ประสิทธิภาพของกล้องถ่ายภาพนั้นแทบไม่มีความแตกต่างจาก
กล้องจริงๆ ที่ใช้ในการถ่ายภาพ พร้อมทั้งความสะดวกสบายใน
การพ กพ าโท รศั พ ท์ เคลื่ อ น ที่ จึ งท า ให้ บุ ค คลที่ มี
โทรศัพท์เคลื่อนที่น้ันสามารถที่จะถ่ายภาพได้ในเกือบทุกทีและ
เกือบทุกเวลา ซึ่งในบางครั้งการถ่ายภาพเหล่านั้นแล้วน าไป
เผยแพร่ก็เป็นการแทรกแซงความเป็นส่วนตัวของบุคคลอื่น 

 6.1.4.2 การแทรกแซงสิทธิความเป็นส่วนตัวที่
กระท าบนพ้ืนที่เสมือนจริง 

 ในยุคที่สังคมดิจิทัลที่มีการเปลี่ยนแปลงผ่านเข้าสู่
การน าดิจิทัลเข้ามาใช้ในชีวิตประจ าวันเพิ่มมากขึ้น ดังจะเห็น
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ได้จากตัวเลขผู้ใช้อินเตอร์เน็ตในประเทศไทยที่เพิ่มสูงขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง โดยเฉพาะในช่วง 5 ปี จากปี พ.ศ.2555 ที่มีจ านวน
ผู้ใช้อินเตอร์เน็ตทั้งสิ้น 23,056,712 คน ได้เพิ่มสูงขึ้นเป็น 
45,189,944 คน (ส านักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ 
(องค์การมหาชน), 2561 : 40)        โดยระยะเวลาส่วนใหญ่ที่ใช้
งานอินเตอร์เน็ตก็คือการใช้งานเว็ปไซต์หรือแอพพิเคช่ัน
เครือข่ายสังคมคมโดยเว็ปไซต์หรือแอพพิเคช่ันเครือข่ายสังคม
ที่ เป็ นที่ นิ ยมของคนไทยที่ มี ผู้ ใช้ งาน 3 อันดับแรกคือ 
Youtube, Line และ Facebook (ส านักงานพัฒนาธุรกรรม
ทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน), 2561 : 60)ซึ่งสิ่งที่ตามมา
คือการไหลเวียนของข้อมูลที่รวดเร็ว และปัญหาการแทรกแซง
สิทธิความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้เว็ปไซต์เครือข่ายสังคมรายอื่น
โดยการจับภาพ (capture) ของบุคคลอื่นซึ่งเป็นภาพที่เจ้าของ
ภาพนั้นยังไม่ได้ให้ความยินยอมไปเผยแพร่ไปเผยแพร่ต่อ 

 6.2 การคุ้มครองการแทรกแซงความเป็นส่วนตัว
ตามกฎหมายต่างประเทศ 

 ส าหรับการคุ้มครองการแทรกแซงความเป็นส่วนตัว
ตามกฎหมายต่างประเทศจะกล่าวถึงทั้งหลักสากลที่รับรอง
คุ้มครองสิทธิในความเป็นส่วนตัว กฎหมายของประเทศใน
ระบบกฎหมายซีวิลลอว์ (Civil Law) และกฎหมายของประเทศ
ในระบบคอมมอนลอว์ (Common Law) ดังนี ้

 6.2.1 หลักสากลที่รับรองคุ้มครองสิทธิในความ
เป็นส่วนตัว 

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

 เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม ค.ศ. 1948 ที่ประชุมสมัชชา
สหประชาชาติ สมัยสามัญครั้งที่ 3ได้มีข้อมติรับรองปฏิญญา
สากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน ซึ่งมีเจตนารมณ์เพื่อรับรองและ
คุ้มครองสิทธิมนุษยชนของประชาชนทั่วโลกอย่างแท้จริง 
ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนดังกล่าวจึงถือว่าเป็น
เอกสารที่มีความส าคัญอย่างยิ่งต่อการวางรากฐานด้านสิทธิ
มนุษยชนระหว่างประเทศอันเป็นมาตรฐานสากลที่ประเทศ
สมาชิกสหประชาชาติได้ร่วมกันจัดท าขึ้น นอกจากนี้ ปฏิญญา
สากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนดังกล่าวยังเป็นพื้นฐานของการตรา
กฎหมายและการท าข้อตกลงระหว่างประเทศด้านสิทธิ
มนุษยชนฉบับต่างๆ ในระยะเวลาต่อมาอีกด้วย โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งอนุสัญญาแห่งยุโรปว่าด้วยการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน
และเสรีภาพขั้นพื้นฐาน โดยเนื้อหาในมาตรา 3 – 14 นั้นจะให้
ความส าคัญกับสิทธิของบุคคล เช่น สิทธิในร่างกายและ

เสรีภาพ อิสระจากการเป็นทาส อิสระจาการทรมานการลงโทษ
หรือการปฏิบัติที่ต่ าช้า สิทธิท่ีจะเป็นบุคคลตามกฎหมาย สิทธิ
ที่จะได้รับการคุ้มครองจากกฎหมายอย่างเสมอภาคกัน สิทธิที่
จะได้รับการเยียวยาทางศาลและการถูกละเมิดสิทธิ อิสระจาก
การถูกจับกุม คุมขังหรือเนรเทศโดยพลการ สิทธิที่จะได้รับ
ความเป็นธรรมจากการพิจารณาคดี สิทธิในคดีอาญาที่ต้อง
ได้รับการสันนิษฐานไว้ก่อนว่าบริสุทธิ์จนกว่าจะพิสูจน์ได้ว่า
เป็นความผิดจริง สิทธิท่ีจะไม่ถูกแทรกแซงในความเป็นส่วนตัว 
สิ ทธิ ในการเดิ นทางและย้ ายที่ อยู่ ออกนอกประเทศ
(http://public-law.net/publaw/view.aspx?id= 394 ) 

 ส่วนสิทธิในความเป็นสว่นตัวของบุคคลนั้นได้รบัการ
รับรองและคุ้มครองในฐานะเป็นสิทธิมนุษยชนประการหนึ่งเป็น
ครั้งแรกในปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน ค.ศ. 1984โดย
ได้รับรองไว้ในข้อ 12 ความว่า”บุคคลใดจะถูกแทรกแซงตาม
อ าเภอใจในความเป็นส่วนตัว ครอบครัว ที่อยู่อาศัย หรือการ
สื่อสาร หรือจะถูกลบหลู่เกียรติยศและช่ือเสียงมิได้ ทุกคนมี
สิทธิที่จะได้รับความคุ้มครองของกฎหมายต่อการแทรกแซง
สิทธิหรือการลบหลู่ดังกล่าวนั้น”ซึ่งสิทธิในความเป็นส่วนตัว
นั้น คือ สิทธิที่แต่ละบุคคลตัดสินใจไม่กระท าการติดต่อ
สัมพันธ์กับสังคมเพื่อปิดกั้นตนเองให้รอดพ้นจากการสังเกต 
การรู้เห็น การสืบความลับ หรือการรบกวนในรูปแบบต่างๆ 
สิทธิดังกล่าวเช่น สิทธิของแต่ละบุคคลในครอบครัว เกียรติยศ 
ช่ือเสียง หรือความเป็นอยู่ส่วนตัว เป็นต้น(อธิพร สิทธิธีรรัตน์, 
2558 : 9)ดังนั้นการที่เข้าไปรบกวนการมีชีวิตที่สงบสขุของผูอ้ืน่
โดยเป็นการแทรกสอดโดยพลการในกิจการส่วนตัวของผู้อื่น 
และที่ผู้เสียหายควรมีสิทธิโดยชอบธรรมในการที่จะได้รับการ
คุ้มครองตามกฎหมาย แต่เนื่องด้วยปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิ
มนุษยชนฉบับนี้มีฐานะเป็นเพียงสาสน์ท่ีก าหนดสิทธิมนุษยชน
ให้เป็นมาตรฐานเดียวกันทุกประเทศเท่านั้น ไม่ได้ได้มีผลเป็น
สภาพบังคับให้ทุกรัฐสมาชิกต้องปฏิบัติตาม ดังนั้นจึงได้มี
ความพยายามในการใช้กลไกอื่นเพื่อท าให้สทิธิต่าง  ๆที่ปฏิญญา
ฉบับนี้มีผลในทางกฎหมายระหว่างประเทศและกฎหมายภายใน
เป็นการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนในประเทศสมาชิกให้เป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพและได้ผลจริงจังตามความมุ่งหมายของ
ปฏิญญาด้วยเหตุนี้จึงได้มีการพัฒนาจัดท าเป็นข้อตกลง
ระหว่างประเทศเกิดขึ้น เพื่ออนุวัตรการให้ประเทศรัฐภาคี
สมาชิกกระท าตามข้อผูกพันตามหลักเกณฑ์ที่บัญญัติไว้ตาม
กติการะหว่างประเทศ (มาตาลักษณ์ เสรเมธากุล, 2549 : 35) 

 6.2.1.2 กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมือง
และสิทธิทางการเมือง (International Convenant on 
Civil and Politic right 1966) 
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 สมัชชาใหญ่สหประชาชาติได้รับรองกติการะหว่าง
ประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมืองเมื่อวันที่ 16 
ธันวาคม ค.ศ. 1966 และมีผลบังคับใช้เมื่อวันท่ี 23 มีนาคม 
ค.ศ. 1976 ปัจจุบันมีประเทศที่ลงนามแล้ว 74 ประเทศ และมี
ประเทศที่เป็นภาคีแล้ว 172 ประเทศ (ข้อมูล ณ เดือนตุลาคม 
ค.ศ.2018)(http://indicators.ohchr.org/)โดยประเทศไทยได้
ภาคยานุวัติ (Accession) เข้าเป็นภาคีกติการะหว่างประเทศ
ประเทศว่าด้วยสทิธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง เมื่อวันที่ 29 
ตุลาคม ค.ศ. 1996 โดยไม่ได้ตั้งข้อสงวนแต่อย่างใด และมีผล
บังคับกับประเทศไทยเมื่อวันที่ 29 มกราคม ค.ศ. 1997ในเรื่อง
ของสิทธิในความเป็นส่วนตัวนั้นกติการะหว่างประเทศได้มีการ
บัญญัติไว้ในข้อ 17 เพื่อคุ้มครองบุคคลไม่ให้ถูกแทรกแซงใน
ความเป็นอยู่ส่วนตัวซึง่ข้อบัญญตัิดังกลา่วมลีักษณะที่คล้ายกบั
ข้อ 12 แห่งปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน ค.ศ. 1948 
โดยมีเนื้อหาสาระดังนี้คือ 

 “ข้อ 17 

 1. บุ คคลจะถู กแทรกแซงความเป็ นส่ วนตั ว 
ครอบครัว เคหสถาน หรือการติดต่อสื่อสารโดยพลการหรือไม่
ชอบด้วยกฎหมายมิได้ และจะถูกลบหลู่เกียรติและช่ือเสียงโดย
ไม่ชอบด้วยกฎหมายมิได้ 

 2. บุคคลทุกคนมีสิทธิที่จะได้รับความคุ้มครองตาม
กฎหมายมิให้ถูกแทรกแซงหรือลบหลู่เช่นว่านั้น” 

 ในกรณีของสิทธิในความเป็นส่วนตัวที่รับรองและ
คุ้มครองไว้ในกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและ
สิทธิทางการเมืองดังที่กล่าวข้างต้น เป็นการเคารพและยอมรับ
ต่อความเป็นปัจเจกชน (Individuality) ของมนุษย์และเป็นสิทธิ
มนุษยชนที่ส าคัญประกาศหนึ่งซึ่งควรที่จะต้องได้รับความ
คุ้มครองเป็นอย่างมากในปัจจุบันเพราะเป็นยุคแห่งข้อมูล
ข่าวสารและเทคโนโลยี การละเมิดสิทธิเช่นนี้อาจเกิดขึ้นได้จาก
การกระท าของรัฐและเอกชนหรือเอกชนด้วยกัน ในรูปแบบของ
การตรวจค้นร่างกาย การตรวจค้นเคหสถาน การดักฟังการ
สนทนาทางโทรศัพท์ หรือการลอบบันทึกการสนทนาต่างๆ 
อย่างไรก็ตาม สิทธิในความเป็นอยู่ส่วนตัวนี้อาจถูกแทรกแซงได้
โดยบทกฎหมายที่บัญญัติยกเว้นไว้ แต่ทั้งนี้กฎหมายดังกล่าว
ต้องสอดคล้องกับหลักการหรือจุดมุ่งหมายของกติการะหว่าง
ประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมืองนี้ด้วย 
รวมทั้งเป็นไปเพื่อประโยชน์ของสังคม ขณะที่กฎหมายซึ่งให้
อ านาจแทรกแซงก็ต้องมีกรอบที่จ ากัดในการที่ก าหนด
สถานการณ์อันชัดเจนเฉพาะเรื่องที่ยอมให้รัฐเข้าแทรกแซงได้ 
ยกตัวอย่างเช่น การตรวจค้นหาพยานหลักฐานส าคัญ ซึ่งการ
ตรวจค้นดังกล่าวก็ต้องท าในลักษณะที่ค านึงถึงศักดิ์ศรีของ

บุคคลที่ตรวจค้นด้วย เป็นต้น(จรัญ โฆษณานันท์, 2545 : 336-
337) 

 อย่างไรก็ตามกฎหมายระหว่างประเทศที่เกี่ยวกับ
สิทธิมนุษยชนโดยทั่วไปนั้นแม้ว่าจะมีพันธกรณีที่ต้องปฏิบัติ
ตามก็เป็นพันธกรณีในระดับรัฐเท่านั้น 

 6.2.2 การคุ้มครองสิทธิความเป็นส่วนตัวของ
ประเทศในระบบซีวิลลอว์ (Civil law) 

 สาธารณรัฐฝร่ังเศส 

 ประมวลกฎหมายอาญาของสาธารณรัฐฝรั่งเศส (le 
Code pénal)มาตรการทางกฎหมายของประเทศฝรั่งเศสที่
เกี่ยวกับสิทธิที่จะไม่ถูกถ่ายภาพโดยไม่ได้ให้ความยินยอมนั้น 
ปรากฏในประมวลกฎหมายอาญามาตรา 226-1ความผิดในการ
ก่อให้เกิดผลกระทบต่อความลับในชีวิตส่วนตัวของ บุคคลอื่น
โดยเจตนา (l’atteinteportéevolontairement à l’intimité 
de la vie privée d’autrui) โดยมาตรา 226-1  แห่งประมวล
กฎหมายอาญา ก าหนดบทลงโทษจ าคุก 1 ปี และปรับ 45,000 
ยูโร ส าหรับการกระท าโดยจงใจให้เกิดการล่วงละเมิดซึ่งความ
เป็นอยู่ส่วนตัวของชีวิตส่วนตัวของผู้อื่น โดยวิธีการใดๆ 
ดังต่อไปนี้1) ขัดขวาง บันทึก หรือถ่ายทอดซึ่งค าพูดที่ถูกเปล่ง
ออกมาในพฤติการณ์ที่เป็นความลับ หรือมีความเป็นส่วนตัว
โดยปราศจากความยินยอมของผู้พูด2) ถ่ายภาพ บันทึกภาพ 
หรือถ่ายทอดรูปภาพของบุคคลผู้ซึ่งอยู่ในสถานที่ส่วนบุคคล
โดยปราศจากความยินยอมของบุคคลนั้น 

 กฎหมายอาญาของประเทศฝรั่งเศสได้แยกความผิด
เกี่ยวกับการถ่ายภาพเป็นสองขั้นตอนกล่าวคือ มาตรา 226-1 
ใช้กับพฤติกรรมในการถ่ายภาพ นอกจากนี้ยังมีมาตรา 226-2 
ใช้บังคับกับพฤติกรรมภายหลังจากการถ่ายภาพ กล่าวคือใน
ขั้นตอนการท าให้บุคคลอื่นรู้เห็นถึงภาพดังกล่าวนั้น โดย
ก าหนดหลักว่า โทษเช่นเดียวกับมาตรา 226-1 น ามาใช้กับ
กรณี การเก็บรักษา น าพา หรือเป็นเหตุให้มีการน าเอกสารหรือ
สิ่งที่ได้บันทึกไว้ตามมาตรา 226-1 ไปสู่การรับรู้ของสาธารณะ
หรือของบุคคลที่สาม 

 จะเห็นได้ว่าทั้งสองกรณีนี้นั้นจะเป็นความผิดได้ต้อง
เข้าองค์ประกอบที่ว่าไม่ได้รับความยินยอมเสียก่อน ความ
ยินยอมนี้จะเป็นความยินยอมของบุคคลผู้เสียหายเองหรือผู้ที่
เกี่ยวข้องก็ได้ เช่นที่ศาลเคยตัดสินว่าหากไม่ได้รับความยินยอม
โดยชัดแจ้งจากครอบครัว ไม่มีใครสามารถผลิตซ้ าหรือเผยแพร่
ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เสียชีวิตแก่สาธารณชน ไม่ว่าบุคคลนั้น
จะมีช่ือเสียงแค่ไหน หรือเคยท ากิจกรรมสาธารณะมานานแค่
ไหน สิทธิการคัดค้านการท าส าเนานี้ถือเป็นสิทธิโดยเด็ดขาด 
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ซึ่งตกผลึกความคิดมาจากการเคารพถึงความเจ็บปวดของการ
สูญเสียของครอบครัวเป็นสิ่ งที่ ไม่ควรมองข้าม มิฉะนั้น
ความรู้สึกการคุ้นเคย ใกล้ชิดสนิทสนม ความรู้สึกที่ควรส ารวม
และเคารพจะถูกคุกคามได้จากผู้ที่น าข้อมูลเหล่านั้นไปใช้
ประโยชน์ ซึ่งกรณีดังกล่าวแม้ข้อมูลนั้นจะเป็นข้อมูลของผู้ที่
เสียชีวิตไปแล้วแต่การยินยอมอาจจะได้รับจากครอบครัวของผู้
ที่เสียชีวิตก็ได้ 

 นอกจากนี้ยังมีแนวค าพิพากษาของศาลที่ก าหนดไว้
อีกว่า ความยินยอมนี้อาจสันนิษฐานว่ามีได้ถ้าสถานที่ที่มีการ
บันทึกหรือได้มาซึ่งรูปถ่ายนั้นเป็นสถานที่เปิดเผยหรือสถานที่
สาธารณะ เจตนาของมาตรา 226-1 นี้มุ้งเน้นไปที่การจ ากัด
ขอบเขตของปาปารัชช่ีในการแอบถ่ายภาพส่วนบุคคล 

 ส่วนมาตรา 226 -1 (2) นั้นก าหนดว่าสิทธิส่วน
บุคคลนี้จะไม่ได้รับการคุ้มครองถ้าหากว่าเป็นการละเมิดสิทธิ
ส่วนบุคคลในสถานที่สาธารณะ ซึ่งแนวทางดังกล่าวนี้ได้ถูก
ตีความโดยศาลว่า สถานที่ส่วนบุคคลนั้นเป็นสถานที่ที่ ไม่
ยินยอมให้คนนอกเข้าไปเว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากบุคคลที่
ครอบครองหรืออยู่อาศัยไม่ว่าจะอยู่อาศัยเป็นการถาวรหรือ
ช่ัวคราวก็ตาม ในทางตรงกันข้ามกันสถานที่ที่ถูกจัดว่าเป็น
สถานที่สาธารณะนั้นบุคคลทั่วไปสามารถที่จะเข้าไปได้โดยไม่
ต้องขออนุญาตจากใครก็ตาม ทั้งนี้ไม่ว่าจะเป็นการเข้าไปโดย
ถาวร หรือมีเง่ือนไขที่แนน่อนหรือไม่มีเง่ือนไขก็ได้  

 ส่วนในมาตรา 226-2 เป็นกรณีการกระท าความผดิที่
เกิดจากการใช้ข้อมูลหรือการบันทึกเทปที่ได้มาจากการกระท า
ความผิดตามมาตรา 226-1 ซึ่งเป็นการก าหนดโทษส าหรับผู้ที่
เก็บรักษาเอาไว้โดยรู้ว่าเป็นข้อมูลหรือบันทึกเทปที่ได้มาจาก
การกระท าความผิด หรือน าข้อมูลบันทึกเทปเหล่านั้นไป
เผยแพร่ไปยังบุคคลที่สามโดยเจตนาหรือใช้ข้อมูลเหล่านั้น
อย่างเปิดเผยดังนั้นเพื่อหลักเลี่ยงความผิดฐานนี้ผู้ที่เผยแพร่
จะต้องตรวจสอบให้แน่ใจเสียก่อนว่าภาพนั้นได้รับความ
ยินยอมจากเจ้าของภาพแล้วหรือไม่ก่อนท าการเผยแพร่(ปัญจ
พาณ์ นรถ,ี 2555 : 75-76) 

 แม้ว่าการถ่ายภาพยังไม่ถึงขั้นความผิดส าเร็จ แต่
มาตรา 226-5 ก็ก าหนดให้ลงโทษการพยายามกระท าความผิด
เช่นเดียวกับกรณีความผิดส าเร็จ นอกจากนั้นกฎหมายประเทศ
ฝรั่งเศสยังก าหนดให้ความผิดตามมาตรา 226-1 และ 226-2 
ดังกล่าวสามารถเริ่มคดีได้แต่โดยค าร้องทุกข์ จากผู้ถูกกระท า
หรือผู้แทนตามกฎหมายของเขาหรือผู้สืบสิทธิตามกฎหมาย
เท่านั้น(คณาธิป ทองรวีวงศ์, 2552 : 155) 

 6.2.3 การคุ้มครองสิทธิความเป็นส่วนตัวของ
ประเทศในระบบคอมมอนลอว์ (Common law) 

 ประเทศสหรัฐอเมริกา 

 ประเทศสหรัฐอเมริกาในปัจจุบันได้มีการคุ้มครอง
สิทธิความเป็นส่วนตัวในการถ่ายภาพไว้โดยมีกฎหมายลาย
ลักษณ์อักษรที่มีผลบังคับในรูปแบบของรัฐบัญญัติที่มีเนื้อหา
ในการคุ้มครองการถ่ายภาพผู้อื่นโดยมิได้ยินยอม โดยกฎหมาย
ลายลักษณ์อักษรดังกล่าวเป็นกฎหมายที่ควบคุมการถ่ายภาพ
ของบุคคลอื่นซึ่งมิได้รับรู้และยินยอมโดยเฉพาะ ซึ่งปรากฎทั้ง
ในระดับของสหรัฐและในระดับของมลรัฐ  

 กฎหมายมลรัฐ Alabama 

 กฎหมายอาญามลรัฐ Alabama บทท่ี 11 ว่าด้วย
ความผิดเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัย
สาธารณะ ในส่วนที่ 2 ของบทนี้ ก าหนดฐานความผิดเกี่ยวกับ
ความเป็นอยู่ส่วนตัว (Offenses against privacy) ซึ่งรวมถึง
ความผิดฐานดักฟั ง (Eavesdrop) และการสอดส่องผู้อื่น 
(Surveillance) โดยมีองค์ประกอบความผิดนั้นมีอยู่ว่า  “ผู้ใด
กระท าการสอดส่องผู้อื่นด้วยการบุกรุกสถานที่ส่วนบุคคลต้อง
ระวางโทษ…” อย่างไรก็ตามกฎหมายมิได้ระบุลักษณะการ
กระท าอย่างใดอย่างหนึ่งโดยเฉพาะในการสอดส่องผู้อื่น โดย
กฎหมายเป็นเพียงแต่บัญญั ติ ไว้กว้างๆ นอกจากนี้ ไม่มี
องค์ประกอบเกี่ยวกับผู้ถูกสอดส่องว่าจะต้องอยู่ในสภาพ
เปลือย และไม่ได้ก าหนดเจตนาพิเศษส าหรบัผู้กระท าว่าจะต้อง
ท าไปเพื่อสนองความต้องการทางเพศอีกด้วยการบัญญัติไว้
อย่างกว้างเช่นนี้ ท าให้การคุ้มครองสิทธิในความเป็นอยู่ส่วนตัว
ไม่จ ากัดอยู่เฉพาะการถ่ายภาพที่เกี่ยวกับลักษณะทางเพศทาง
ของผู้อื่นเท่านั้น 

 นอกจากจะคุ้มครองการถูกถ่ายภาพแล้วประมวล
กฎหมายอาญา 13A-11-35 ยังคุ้มครองการเปิดเผยข้อมูลที่ได้
จากการสอดส่องผู้อื่นที่ได้มาอย่างผิดกฎหมายด้วย ซึ่งการ
เปิดเผยข้อมูลดังกล่าวนั้นประมวลกฎหมายอาญาของมลรัฐ 
Alabama เป็นความผิดทางอาญา Class B (คณาธิป ทองรวี
วงศ์, 2552 : 102-103) 

 กฎหมายมลรัฐ New York 

 กฎหมายอาญา New York ได้ก าหนดความผิดฐาน
แอบถ่าย (Unlawful Surveillance) เอาไว้ในมาตรา 250.40 
และมาตรา 250.45 โดยอยู่ในหมวดความผิดต่อสิทธิความเป็น
ส่วนตัว ซึ่งในที่น้ีจะกล่าวถึงบทบัญญัติเฉพาะมาตราที่ให้ความ
คุมครองภาพส่วนตัวที่ไม่ใช่ภาพในเรื่องทางเพศซึ่งปรากฏใน
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มาตรา 250.45 (3) (a) ว่า “ผู้ใดโดยไม่มีวัตถุประสงค์ที่ชอบ
ด้วยกฎหมาย เจตนา ใช้ หรือติดตั้ง อุปกรณ์ที่เกี่ยวกับการ
ถ่ายภาพ ในการลักลอบมอง เผยแพร่ภาพถ่ายของผู้อื่นใน
ห้องนอน ห้องเปลี่ยนเสื้อผ้า ห้องน้ า หรือสถานที่ใดซึ่งจัดไว้
ส าหรับแขกในโรงแรมโดยปราศจากความยินยอมของผู้นั้น…”
โดยในมาตรา 250.45 (3) (a) นี้ไม่จ าเป็นต้องเป็นการถ่ายภาพ
ผู้อื่นในลักษณะเปลือยหรือถอดเสื้อผ้า แต่มุ่งเน้นถึงการ
คุ้มครองความเป็นส่วนตัวในสถานที่บางแห่ง เช่น ห้องนอน 
ห้องเปลี่ยนเสื้อผ้า ห้องพักในโรงแรม แต่ยังมีข้อจ ากัดในด้าน
พื้นที่นั่นคือยังไม่ครอบคลุมสถานที่อื่นๆ อันมิใช่สถานที่บาง
แห่งดังระบุไว้และกฎหมายอาญาของมลรัฐ New York นี้ได้
แยกความผิดส าหรับขั้นตอนการเผยแพร่ภาพที่ได้มาจากการ
กระท าความผิดฐานสอดส่องผู้อื่นโดยมิชอบไว้เป็นความผิด
ต่างหาก กล่าวคือในมาตรา 250.55 ผู้ใดรู้ถึงการกระท าอันเป็น
เหตุให้ได้มาซึ่งภาพของผู้อื่นและกากระท าอันเป็นเหตุให้ได้มา
ซึ่งภาพนั้นเป็นการกระท าที่เข้าองค์ประกอบความผิดตาม 
มาตรา 250.45 ท าการเผยแพร่ (Disseminates such image)
ภาพนั้น ต้องระวางโทษ 

 6.2.4 4 ความรับผิดทางอาญากรณีการเผยแพร่
ภาพส่วนตัวบนสื่อสังคมออนไลน์กับแนวทางการก าหนด
ความรับผิดทางอาญา 

 การกระท าที่สมควรก าหนดเป็นความผิดทางอาญา
นั้นต้องพิจารณาหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 

 1) กระทบต่อการอยู่ร่วมกันของคนในสังคมและคน
ส่วนใหญ่ในสังคมไม่ให้อภัยแก่การกระท าเช่นนั้น 

 การเผยแพร่ภาพส่วนต ัวบนสื่อสังคมออนไลน์จาก
สภาวการณ์ในปัจจุบันที่สื่อสังคมออนไลน์มีอิทธิพลมาก การ
กระท าดังกล่าวย่อมส่งผลกระทบต่อสังคมอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
ผู้ที่ถูกเผยแพร่ภาพหรือภาพเคลื่อนไหวส่วนตัวนั้น แม้ไม่ได้รับ
อันตรายแก่ชีวิตและร่างกาย แต่การกระท าดังกล่าวนั้นย่อม
ส่งผลต่อจิตใจของผู้ที่ถูกเผยแพร่ภาพหรือภาพส่วนตัว ท าให้
เกิดความวิตกกังวลความเครียดและยังส่งผลถึงการด าเนินชีวิต
ในสังคมอีกด้วยซึ่งเป็นสิ่งที่คนในสังคมยอมรับได้ และจะเห็น
ได้ว่าการเผยแพรภ่าพหรือภาพเคลื่อนไหวบนสื่อสังคมออนไลน์
นั้นเป็นการท าลายคณุคา่ซึ่งกฎหมายมุ่งให้ความคุ้มครองเพราะ
เป็นการละเมิดต่อสิทธิในความเป็นส่วนตัวซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ
สิทธิมนุษยชนที่ติดตัวมากับมนุษย์ตั้งแต่เกิด และเป็นเรื่องที่
บุคคลในสังคมเห็นว่าเป็นเรื่องที่ยอมรับไม่ได้และไม่สมควร
ได้รับการให้อภัย 

 2) หากการกระท าดังกลา่วเป็นความผิดทางอาญาจะ
ไม่ขัดแย้งกับวัตถุประสงค์ของการลงโทษ 

 วัตถุปะสงค์ของการลงโทษมีอยู่หลากหลายประการ
แต่เดิมนั้นเป็นไปเพื่อการแก้แค้นหรือเพื่อข่มขู่ให้ผู้กระท าผิด

เกรงกลัวและเป็นตัวอย่างให้บุคคลอื่นเห็นและไม่กล้ากระท า
ความผิด ต่อมาเป็นก็เพื่อที่จะคุ้มครองสังคมจากการกระท า
อันตรายของผู้กระท าความผิดและเพื่อแก้ไขผู้กระท าผิดให้
กลับมาเป็นคนดีของสงัคม หรือกล่าวส่าเป็นการบ าบัดผู้กระท า
ผิดซึ่งการก าหนดให้การเผยแพร่ภาพหรือภาพเคลื่อนไหว
ส่วนตัวบนสื่อสังคมออนไลน์โดยปราศจากความยินยอมนั้นเป็น
ความผิดทางอาญา เป็นวิธีการหนึ่งที่จะช่วยแก้ไขปัญหาและลด
ความเสียหายจากการเผยแพร่ภาพหรือภาพเคลื่อนไหวดังกล่าว 
ซึ่งมีผลช่วยท าให้ผู้ใช้สื่อสังคมออนไลน์รายอื่นนั้นเกิดความ
เกรงกลัวไม่กล้าที่จะท าการเผยแพร่โดยพลการ เพราะเมื่อฝ่า
ฝืนจะต้องได้รับโทษทางอาญาอีกทั้งยังเป็นการป้องกันและ
ป้องปรามผู้กระท าผิดไม่ให้กระท าผิด ดังนั้นการก าหนดให้การ
เผยแพร่ภาพหรือภาพเคลื่อนไหวส่วนตัวบนสื่อสังคมออนไลน์
โดยปราศจากความยินยอมนั้นเป็นความผิดทางอาญา จึงไม่
ขัดแย้งกับวัตุประสงค์ของการลงโทษ 

 3) การก าหนดให้การกระท าดังกล่าวเป็นความผิด
ทางอาญาจะไม่เป็นการลดการกระท าที่สะงคมเห็นว่าถูกต้องให้
น้อยลง 

 แม้ว่ากิจกรรมการติดต่อสื่อสารทางสื่อสังคม
ออนไลน์โดยไม่ละเมิดต่อสิทธิในความเป็นส่วนตัวเป็นสิ่งที่ท า

มาโดยปกติ ท าให้เกิดความสะดวกรวดเร็วหรือทันเหตุการณ์
ต่างๆทั่วโลกซึ่งเป็นปนะโยชน์ต่อผู้ใช้สื่อสังคมออนไลน์ แต่เมื่อ
การใช้สื่อสังคมออนไลน์ดังกล่าวเป็นการละเมิดสิทธิในความ
เป็นส่วนตัวซึ่งเป็นหนึ่งในสิทธิมนุษยชน ซึ่งก่อให้เกิดความ
เสียหายต่อจิตใจท าให้เกิดความวิตกกังวลความเครียดและยัง
ส่งผลถึงการด าเนินชีวิตในสังคม หากการก าหนดให้การใช้สื่อ
สังคมออนไลน์ที่มีลักษณะการกระท าที่เป็นการละเมิดต่อสิทธิ
ในความเป็นส่วนตัว เช่นการเผยแพร่ภาพหรือภาพเคลื่อนไหว
ส่วนตัวบนสื่อสังคมออนไลน์โดยปราศจากความยินยอมของ
เจ้าของภาพน้ันเป็นความผิดทางอาญา ก็ย่อมเป็นการป้อง
ปรามและแก้ไขไม่ให้เกิดความเสียหายดังกล่าวเกิดขึ้น แต่การ
ใช้สื่อสังคมออนไลน์ที่ไม่มีลักษณะที่เป็นการละเมิดสิทธิใน
ความเป็นส่วนตัวก็เป็นการกระท าที่ยังคงมีอยู่ได้ ไม่เป็น
ความผิดทางอาญา ดังนั้นการก าหนดให้การเผยแพร่ภาพหรือ
ภาพเคลื่อนไหวส่วนตวับนสือ่สังคมออนไลน์โดยปราศจากความ
ยินยอมนั้นเป็นความผิดทางอาญา ย่อมไม่ท าให้การกระท าที่
สังคมเห็นว่าถูกต้องดีงามลดน้อยลง 
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 4) หากเป็นความผิดทางอาญาแล้วจะมีการบังคับใช้
กฎหมายอย่างเสมอภาคและเท่าเทียม และไม่มีผลท าให้เกิด
การใช้ กระบวนการยุ ติ ธรรมทางอาญาอย่ างเกิ นขี ด
ความสามารถ 

 หากการก าหนดให้ การเผยแพร่ ภ าพหรื อ
ภาพเคลื่อนไหวส่วนตวับนสือ่สังคมออนไลน์โดยปราศจากความ
ยินยอมนั้นเป็นความผิดทางอาญาแล้ว ย่อมมีการใช้บังคับกับ
ผู้ ใช้ สื่ อสั งคมออนไลน์ ที่ ท าการเผยแพร่ ภาพหรื อ
ภาพเคลื่อนไหวส่วนตัวของผู้อื่นทุกคนอย่างเสมอภาคและเท่า
เทียมกัน อีกทั้งในการด าเนินคดียังไม่ก่อให้เกิดภาระแก่
กระบวนการยุติธรรมทางอาญามากจนเกินไปด้วย เพราะ
ร่องรอยของการใช้อินเตอร์เน็ตนั้นสามารถที่จะตรวจสอบได้
ง่ายเพราะไม่ว่ามีการกระท าอะไรบนอินเตอร์เน็ตระบบย่อมที่
จะบันทึกข้อมูล (Log) เอาไว้ท าให้การหาพยานหลักฐานนั้นไม่
ยากจนเกินไป 

 5) ไม่มีมาตรการควบคุมอื่นที่เหมาะสมไปมากกว่า
การใช้กฎหมายอาญาแล้ว 

 เมื่อบทบัญญัติที่มีอยู่ในประมวลกฎหมายอาญาและ
พระราชบัญญัติอื่นๆไม่สามารถลงโทษผู้กระท าผิดที่เกิดจาก
การเผยแพร่ภาพหรือภาพเคลื่อนไหวส่วนตัวบนสื่อสังคม
ออนไลน์ได้ครอบคลุมทุกกรณี แต่ยังมีการเผยแพร่ภาพหรือ
ภาพเคลื่อนไหวที่ภาพหรือภาพเคลื่อนไหวที่ไม่มีลักษณะลามก 
หรือเสียช่ือเสียงถูกดูถูกเกลียดชังหรืออับอาย ซึ่งการเผยแพร่
ภาพลักษณะดังกล่าวนั้นเป็นการกระทบต่อจิตใจและส่งผลต่อ
การด าเนินชีวิตในสังคมเป็นการกระท าที่กระทบกระเทือนต่อ
สิทธิในความเป็นส่วนตัวซึ่งเป็นสิทธิประเภทหนึ่งของสิทธิ
มนุษยชน ซึ่งประมวลกฎหมายอาญาหรือพระราชบัญญัติอื่น
เช่นพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
พ .ศ . 2560ไม่สามารถที่จะลงโทษการกระท าดังกล่าวผู้เสียหาย
คงท าได้เพียงการฟ้องร้องค่าเสียหายในทางแพ่งฐานละเมิด
เท่านั้นซึ่งผู้กระท าความผิดเพียงแต่ชดใช้ค่าเสียหายแต่ไม่มี
โทษทางอาญา ท าให้ผู้กระท าความผิดไม่เกิดความเกรงกลัว
และมีการกระท าการเผยแพร่ภาพหรือภาพเคลื่อนไหวบนสื่อ
สังคมออนไลน์ให้เห็นอยู่เรื่อยมา อีกทั้งมาตรการตามประมวล
กฎหมายอาญาหรือพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าผิด
เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ .ศ . 2560 นั้นยังมีบทบัญญัติที่ ไม่
ครอบคลุมถึงภาพหรือภาพเคลื่อนไหวที่ไม่มีลักษณะลามก
อนาจาร หรือท าให้เสียช่ือเสียงหรือถูกดูหมิ่นเกลียดชังอับอาย
หรือเกิดจากการตัดต่อ แต่การกระท าดังกล่าวนั้นก็ยังเป็นการ
ละเมิดต่อสิทธิส่วนตัวซึ่งเป็นหนึ่งในสิทธิมนุษยชน ซึ่งเป็นการ
ละเมิดต่อศักดิศ์รีความเป็นมนุษย์ดังนั้น จึงไม่มีมาตรการอื่นใด
ที่จะมีความเหมาะสมในการน ามาใช้เพื่อควบคุมการก าหนดให้

การเผยแพร่ภาพหรือภาพเคลื่อนไหวส่วนตัวบนสื่อสังคม
ออนไลน์โดยปราศจากความยินยอมได้ดีไปกว่าการก าหนดให้
เป็นความผิดทางอาญาแล้ว 

 จากที่กล่ าวมาจะเห็นได้ ว่าเมื่ อพิ จารณาจาก
หลักเกณฑ์แนวทางการก าหนดความรับผิดทางอาญาแล้วการ
ก าหนดให้การเผยแพร่ภาพหรือภาพเคลื่อนไหวส่วนตัวบนสื่อ
สังคมออนไลน์โดยปราศจากความยินยอมนั้นสมควรก าหนดให้
เป็นความผิดอาญาดังเหตุผลที่ได้กล่าวมาแล้ว 

 7.บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

 ดังนั้ นในความเห็นของผู้ เขียนเห็นว่าส าหรับ
กฎหมายไทยในปัจจุบัน มีความเป็นส่วนตัวจะถูกรับรองและ
คุ้มครองไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แต่กฎหมาย
ระดับรองลงมานั้นยังไม่มีความครอบคลุมการกระท าที่เป็นการ
แทรกแซงความเป็นส่วนตัวในการเผยแพร่ภาพถ่ายส่วนบุคคล
โดยปราศจากความยินยอม และบทบัญญัติที่มียังก็ไม่สามารถ
ที่จะลงโทษผู้กระท าผิดนี้อย่างเป็นสัดส่วนและเหมาะสมกับ
การกระท าที่เขาได้กระท าไป จึงมีเหตุผลและความจ าเป็นที่จะ
ก าหนดความผิดเรื่องการเผยแพร่ภาพส่วนตัวซึ่งไม่ใช่ภาพที่มี
ลักษณะเป็นการหมิ่นประมาท ไม่มีลักษณะที่ลามก อนาจาร 
โดยที่เจ้าของภาพน้ันไม่ได้ให้ความยินยอมนั้นเป็นความผิด 
เพราะการกระท าดังกล่าวเป็นการกระท าที่น่าต าหนิ เป็นกา
กระท าที่ก่อให้เกิดอันตรายต่อประโยชน์หรือความสงบสุขของ
ผู้อื่น และกฎหมายอาญานั้นก็เป็นวิถีทางในการป้องกันและ
ปราบปรามปัญหาดังกล่าว เพราะภาพส่วนตัวท่ีได้ท าการ
เผยแพร่บนสื่อสังคมออนไลน์แล้วย่อมยากที่จะควบคุมหรือท า
การลบให้ออกจากสารบบและผลกระทบนั้นเกิดเป็นวงกว้าง จึง
เห็นสมควรบัญญัติในรูปแบบโดยการเพิ่มเติมฐานความผิด
ดังกล่าวในประมวลกฎหมายอาญาของประเทศไทยโดยการปรับ
ใช้กฎหมายของประเทศฝรั่งเศสและประเทศสหรัฐอเมริกามา
เป็นแนวทางในการเพิ่มเติมดังกล่าวโดยผู้เขียนจึงขอเสนอให้
บัญญัติบทบัญญัติที่ก าหนดความรับผิดทางอาญาในการ
ก าหนดให้การเผยแพร่ภาพหรือภาพเคลื่อนไหวบนสื่อ
สังคมออนไลน์โดยปราศจากความยินยอมโดยการเพิ่มเติม
ประมวลกฎหมายอาญาโดยมีเนื้อหาดังนี้ 
 “ ม า ต ร า …  ผู้ ใ ด เ ผ ย แ พ ร่ ห รื อ ส่ ง
ข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่ปรากฏเป็นภาพหรือภาพเคลื่อนไหว
ส่วนตัวของผู้อื่นโดยปราศจากความยินยอมเข้าสู่ระบบ
คอมพิวเตอร์ที่ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงได้ โดย
ประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ผู้อื่น ต้องระวางโทษ
ปรับไม่เกิน 10,000 บาท 
 การเผยแพร่ตามวรรคหนึ่งไม่ใช้บังคับกับการ
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา 
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หรือการเผยแพร่ตามหมายศาลหรือค าสั่งศาลเพื่อใช้ใน
กระบวนการยุติธรรม 
 ภ า พ ส่ ว น ตั ว  ห ม า ย ถึ ง  ภ า พ นิ่ ง ห รื อ
ภาพเคลื่อนไหวไม่ว่าที่ปรากฏในรูปแบบใดและให้
หมายความรวมถึงข้อมูลที่จัดเก็บในระบบคอมพิวเตอร์
หรือในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่นที่สามารถแปลงให้
ปรากฏเป็นภาพได้ที่แสดงให้เห็นถึงกิจกรรมที่บุคคลอื่น
สามารถท่ีจะคาดหมายถึง           ความเป็นส่วนตัวได้ ซึ่ง
บุคคลนั้นได้กระท าในพื้นที่ส่วนตัวหรือกิจกรรมที่มี
ลักษณะส่วนตัวหรือกิจกรรรมที่กระท ากับบุคลที่มีลักษณะ
ส่วนตัว ” 
 8.บรรณานุกรม 
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บทคัดย่อ 
เพื่อให้สามารถใช้ประโยชน์จากระบบสารสนเทศได้อย่างสูงสุด การประเมินประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศจึง

เป็นอีกหนึ่งวิธีที่จะสะท้อนให้ เห็นถึงคุณภาพและประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศได้เป็นอย่างดี  โดยเฉพาะใน
สถาบันการศึกษาที่เป็นหน่วยงานในการพัฒนาก าลังคนที่ส าคัญของประเทศ ด้ วยเหตุนี้ผู้วิจัยจึงมีวัตถุประสงค์เพื่อประเมิน
ประสิทธิภาพระบบสารสนเทศในการให้บริการนักศึกษา และเปรียบเทียบระดับประสทิธิภาพระบบสารสนเทศในการให้บริการ
นักศึกษาของมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ กรณีศึกษา กรุงเทพมหานคร จ าแนกตามสถานภาพของนักศึกษา กลุ่มตัวอย่างที่ใช้
ในการวิจัยได้แก่ นักศึกษาที่ศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐในเขตกรุงเทพมหานคร จ านวน 10 แห่ง เก็บรวบรวม
ข้อมูลจากแบบสอบถามออนไลน์ หลังจากนั้นน ามาวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติ t-test และ One-way ANOVA (F-test) 
ผลการวิจัยพบว่า โดยส่วนใหญ่นักศึกษามีระดับความคิดเห็นต่อประสิทธิภาพระบบสารสนเทศในการให้บริการนักศึกษาของ
มหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ กรณีศึกษา กรุงเทพมหานครอยู่ในระดับมาก และเมื่อท าการเปรียบเทียบระดับประสิทธิภาพ
ระบบสารสนเทศในการให้บริการนักศึกษา จ าแนกตามสถานภาพของนักศึกษาพบว่า เพศ อายุ และระดับการศึกษาแตกต่าง
กันมีระดับความคิดเห็นต่อประสิทธิภาพระบบสารสนเทศในการให้บริการนักศึกษาของมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ 
กรณีศึกษา กรุงเทพมหานคร แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และ 0.05 
ค าส าคัญ: การประเมิน, ระบบสารสนเทศ, มหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ 
 

ABSTRACT 
In order to utilize the utmost benefits from the Information System, the assessment on the 

efficiency of the Information System is another approach to reflect the quality and effectiveness of the 
Information System, especially in the educational institution that is the significant organization for the 
country’s manpower development. For this reason, the researcher has the objectives to assess the 
efficiency of the Information System in serving students; and to compare the efficiency levels of the 
Information System in serving students in autonomous universities, case study: autonomous universities 
located in Bangkok Metropolis, classified by student status. The sample groups applied in this research 
were students who are studying in 10 autonomous universitieslocated in Bangkok Metropolis, the data was 
collected via online questionnaires, and then analyzed on statistics with t-test and One-way ANOVA (F-
test). Based on the result of the research, it was found that most of students expressed their opinions on 
the efficiency of the Information System in serving students in autonomous universities, case study: 
autonomous universities located in Bangkok Metropolis in a high level. Additionally, when comparing the 
efficiency levels of the Information System in serving students classified by student status, it was found 
that students with different genders, ages, and educational levels had different levels of opinions on the 
efficiency of the Information System in serving students in autonomous universities, case study: 
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autonomous universities located in Bangkok Metropolis, with statistical significance at the levels of 0.01 
and 0.05. 
Keyword: Assessment, Information System, Autonomous Universities 
 
1.บทน า 

ใน ปั จ จุ บั น มี ก า ร น า ร ะ บ บ ส า ร ส น เท ศ 
(Information System: IS) มาประยุกต์ใช้ในองค์กรเป็น
จ านวนมาก ทั้งภาครัฐและเอกชน โดยมุ่งหวังว่าระบบ
สารสนเทศจะช่วยให้การท างานมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล (Obeidat andNorth,2014) อีกทั้งยังเพิ่ม
ความสะดวก รวดเร็วในการด าเนินงานและการบริหาร
จัดการองค์กร (Cassidy, 2016) โดยประเทศไทยได
ประกาศใช้กรอบนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศฉบับแรก
เมื่อปี พ.ศ.2539 (IT2000) ซึ่งก าหนดภารกิจที่ส าคัญไว 3 
ประการ ประกอบด้วย การลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน
สารสนเทศแห่งชาติที่เสมอภาคการลงทุนในด้านการศึกษา
ที่ดีของพลเมืองและบุคลากรด้านสารสนเทศ และการ
ปรับปรุงบทบาทภาครัฐ เพื่อบริการที่ดีขึ้นและสร้าง
รากฐาน อุตสาหกรรมสารสนเทศท่ีแข็งแกร่ง และต่อมาได
พัฒนากรอบนโยบายขึ้นมาอีกครั้งต่อจากกรอบนโยบาย
IT2000 โดยกรอบนโยบายเทคโนโลยีสารเทศฉบับที่ 2 
นั้น อยู่ในระยะ พ.ศ.2544 – 2553 (IT2010) ซึ่งยังคงมี
เจตนารมณ์ของ IT2000 อย่างครบถ้วน หลังจากนั้นจึงได
มีการพัฒนากรอบนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่ อส ารระยะ  พ .ศ .2554 – 2563 (ICT2020) โดยน า
แนวทางของกรอบนโยบายฉบับเดิม และสถานภาพการ
พัฒนา ICT ในปัจจุบันมาเป็นส่วนประกอบส าคัญในการ
จัดท ากรอบนโยบายฉบับใหม่ (มธุรส ผ่านเมือง และคณะ, 
2561)  

จากความส าคัญของระบบสารสนเทศท าให้มี
แนวโน้มการใช้ประโยชน์จากระบบสารสนเทศเพื่ อ
ขับเคลื่อนองค์การไปสู่ความส าเร็จก าลังได้รับความสนใจ
อย่างกว้างขวาง แต่กลับพบว่า มีงานวิจัยมากมายที่แสดง
ให้ เห็นถึงความล้ม เหลวของโครงการพัฒนาระบบ
สารสนเทศ (ภัคภิญญาธรรมโชโต และคณะ , 2560) 
ดังเช่น การศึกษาของ ฑกลชัย อุตตรนทีและคณะ (2557) 
ที่ พบว่า ระบบสารสนเทศที่ น ามาใช้มั กไม่ประสบ
ความส าเร็จในการใช้งาน ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ 
Coombs (2015) โดยพบว่า การประเมินประโยชน์ที่จะ
ได้รับจากระบบสารสนเทศนั้น มักเกิดความล้มเหลวเป็น

ส่วนใหญ่  ซึ่ งอัตราการล้มเหลวมีมากถึงร้อยละ 70 
(Doherty, Ashurst and Peppard, 2012)  
 ด้ วยเหตุนี้ ในการน าระบบสารสน เทศมา
ประยุกต์ใช้ในองค์กรจะต้องได้รับการประเมินถึงความ
คุ้มค่าและประสิทธิภาพของระบบที่จะได้รับให้สอดคล้อง
กับการลงทุน (มธุรส ผ่านเมือง และนลินภัสร์ ปรวัฒน์
ปรียกร, 2561) ดังนั้นในการน าระบบสารสนเทศไปใช้
สถาบันการศึกษาจึงเป็นกระบวนที่ส าคัญที่จะท าให้
สถาบันการศึกษามีการบริหารจัดการมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 
นอกจากนั้นยังอ านวยการบริการให้แก่นักศึกษาเพื่อให้
สาม ารถเข้ าถึ งระบ บสารสน เทศต่ าง ๆ  จากทาง
มหาวิทยาลัยได้อย่างสะดวก โดยเฉพาะมหาวิทยาลัยใน
ก ากับของรัฐที่มีการบริหารการจัดการอิสระแยกจาก
ระบบราชการ (Autonomous University) แต่ยังได้รับ
เงินอุดหนุนทั่วไป (Block Grant) ที่รัฐจัดสรรให้เป็นรายปี
โดยตรงเพื่อใช้จ่ายตามความจ าเป็นในการด าเนินการตาม
วัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัยและเพื่อประกันคุณภาพ
การศึกษา(มาลีรัตน์ พัฒนตั้งสกุล และกนกศักดิ์ สุขวัฒนา
สินิทธิ์, 2560) และภาครัฐยังมีนโยบายให้การสนับสนุนจน
ผลักดันให้เกิดกรอบ ICT ดังกล่าวข้างต้น จึงท าให้การ
ประเมินประสิทธิภาพระบบสารสนเทศในการให้บริการ
นักศึกษาของมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐมีความจ าเป็น
อย่างยิ่ง ทั้งนี้เพื่อให้เกิดการใช้งบประมาณได้อย่างคุ้มค่า 
และคุ้มทุนกับการได้รับการจัดสรรเงินอุดหนุนจากภาครัฐ 
และยังท าให้ทราบสถานะของระบบสารสนเทศที่มีความ
เหมาะสมต่อการให้บริการแก่นักศึกษา ดังนั้นผลที่ได้จาก
การวิจัยจะท าให้มหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐโดยเฉพาะใน
กรุงเทพมหานคร ได้น าผลดังกล่าวไปปรับปรุงระบบ
สารสนเทศหรือน าไปก าหนดนโยบายในการพัฒนาระบบ
สารสนเทศต่อไปในอนาคตให้มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลอย่างยั่งยืน 
 
2. วัตถุประสงค์การวิจัย 

1. เพื่อประเมินประสิทธิภาพระบบสารสนเทศ
ในการให้บริการนักศึกษาของมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ 
กรณีศึกษา กรุงเทพมหานคร 
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2. เพื่อเปรียบเทียบระดับประสิทธิภาพระบบ
สารสนเทศในการให้บริการนักศึกษาของมหาวิทยาลัยใน
ก ากับของรัฐ กรณีศึกษา กรุงเทพมหานคร จ าแนกตาม
สถานภาพของนักศึกษา 
 
3. สมมติฐานการวิจัย 
 1. ประสิทธิภ าพระบบสารสน เทศในการ
ให้บริการนักศึกษาของมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ 
กรณีศึกษา กรุงเทพมหานครอยู่ในระดับมาก 
 2. เพศ อายุ และระดับการศึกษาแตกต่างกันมี
ระดับความคิดเห็นต่อประสิทธิภาพระบบสารสนเทศใน
การให้บริการนักศึกษาของมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ 
กรณีศึกษา กรุงเทพมหานคร แตกต่างกัน 

 
4. กรอบแนวคิดการวิจัย 
 ผู้วิจัยได้ก าหนดกรอบแนวคิดการวิจัยจากการ
ทบทวนแนวคิด ทฤษฎีทีเกี่ยวข้อง พบว่าในการประเมิน
ระบบสารสนเทศนั้น สามารถน ารูปการประเมินของซิป 
(CIPP Model) มาประยุกต์ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ได้ ดังนั้น
ผู้วิจัยจึงได้น ารูปแบบการประเมินของซิปที่ประกอบด้วย 
ด้านสภาวะแวดล้อม (Context Evaluation: C) ด้าน
ปัจจัยน าเข้า (Input Evaluation: I) ด้านกระบวนการ
(Process Evaluation: P) และด้านผลผลิต (Product 
Evaluation: P) ม า ก า ห น ด เ ป็ น ตั ว แ ป ร ต า ม 
(Stufflebeam and Zhang, 2017) ดังภาพท่ี 1 

ตัวแปรอิสระ (Independent Variable)  ตัวแปรตาม (Dependent Variable) 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
5. วิธีด าเนินการวิจัย 
 1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่างประชากรที่ใช้ใน
การวิจัยครั้งนี้ได้แก่ นักศึกษาที่ศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัย
ในก ากับของรัฐในเขตกรุงเทพมหานคร จ านวน 10 แห่ง 
(ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2560) กลุ่มตัวอย่าง
ที่ใช้ในการวิจัย โดยได้เลือกใช้การหาตัวอย่างที่ไม่ทราบ
จ านวนแน่นอนจากสูตรของ Cochran โดยก าหนดระดับ
ค่ าค วาม เช่ื อ มั่ น ร้ อ ยละ  95  แล ะ ระดั บ ค่ าค วาม
คลาดเคลื่อนร้อยละ 5 (Ajayand Micah, 2014) ท าให้ได้
กลุ่มตัวอย่างไม่ต่ ากว่า 384 คน และเพื่อให้เกิดความ
แม่นย าของข้อมูล ผู้วิจัยจึงใช้ขนาดกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 
450 คน  
 2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยการวิจัยครั้งนี้ได้ใช้
แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล โดย
มีโครงสร้างของแบบสอบถามทั้งหมด 3 ตอน ได้แก่ ตอน
ที่ 1 สถานภาพของนักศึกษา ประกอบด้วย เพศ อายุ และ
ระดับการศึกษา ตอนที่ 2 การประเมินประสิทธิภาพระบบ
สารสนเทศในการให้บริการนักศึกษา และตอนที่  3 

ข้อ เสนอเกี่ ย วกับปัญ หา /อุปสรรคในการใช้ระบบ
สารสนเทศการบริการนักศึกษาโดยแบบสอบถามตอนท่ี 2 
ผู้วิจัยได้ก าหนดช่วงคะแนนค่าเฉลี่ยของระดับความ
คิ ด เห็ น ต าม เกณ ฑ์ ก ารป ระ เมิ น เพื่ อ อภิ ป ร ายผ ล
แบบสอบถามโดยการค านวณอันตรภาคช้ัน (Interval) 
เพื่อหาความกว้างในแต่ละช้ัน (กัลยา วานิชย์บัญชา, 
2549) ดังนี ้

4.21 – 5.00 คะแนน หมายถึง มากท่ีสุด 
3.41 – 4.20 คะแนน หมายถึง มาก 
2.61 – 3.40 คะแนน หมายถึง ปานกลาง 
1.81 – 2.60 คะแนน หมายถึง น้อย 
1.00 – 1.80 คะแนน หมายถึง น้อยท่ีสุด 

 3. การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือโดยได้
น าเสนอต่อผู้เช่ียวชาญจ านวน 3 ท่าน เพื่อตรวจสอบ
ความถูกต้อง ครบถ้วน และพิจารณาประเมินให้ค่า
คะแนนเพื่ อตรวจสอบดัชนีความสอดคล้อง ( Item 
Objective Congruence Index: IOC) และพบว่าทุกข้อ
ค าถามมีค่าตามเกณฑ์  

สถานภาพของนักศึกษา 
1. เพศ 
2. อาย ุ
3. ระดับการศึกษา 

การประเมินประสิทธิภาพระบบสารสนเทศ 
ในการใหบ้ริการนักศึกษา 

1. ด้านสภาวะแวดล้อม(Context Evaluation: C) 
2. ด้านปัจจัยน าเข้า (Input Evaluation: I)  
3. ด้านกระบวนการ (Process Evaluation: P)  
4. ด้านผลผลิต (Product Evaluation: P) 
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 4. การเก็บรวบรวมข้อมูลผู้วิจัยได้ขอหนังสือขอ
ความอนุเคราะห์ในการตอบแบบสอบถาม จากคณะ
บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี เพื่อใช้
ส าหรับเป็นหนังสือขอเข้าไปอธิบาย โดยแบบสอบถาม
ผู้วิจัยสร้างขึ้นมาในระบบออนไลน์ ทั้งนี้เพื่อสะดวกในการ
เก็บรวบรวมข้อมูล ใช้ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูล
ทั้งสิ้น 6 เดือน คือ ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์–กรกฎาคม 
2562 
 5. การวิเคราะห์ข้อมูลวิ เคราะห์ข้อมูลจาก
แบบสอบถามตอนที่ 1 โดยใช้ค่าสถิติการแจกแจงความถี่ 
(Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage)วิ เคราะห์
ข้อมูลจากแบบสอบถามตอนที่ 2 สถิติที่ใช้ คือ ค่าเฉลี่ย 
(Mean) แ ล ะ ส่ วน เบี่ ย ง เบ น ม าต ร ฐ าน  (Standard 
Deviation) และวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อเปรียบเทียบระดับ
ประสิทธิภาพระบบสารสนเทศในการให้บริการนักศึกษา 
จ าแนกตามสถานภาพของนักศึกษา โดยใช้สถิติ t-test 
กรณีตัวแปรมี 2 กลุ่ม และสถิติค่า One-way ANOVA (F-
test) กรณี  3 กลุ่มขึ้นไป และทดสอบความแตกต่าง
ระหว่างกลุ่ม โดยใช้วิธีแบบ LSD (Least-Significant 
Different) 
 
6. ผลการวิจัย 
 6.1 ผ ลการป ระ เมิ นป ระสิ ท ธิภ าพ ระบ บ
สารสนเทศในการให้บริการนักศึกษาโดยรวมมีระดับความ
คิดเห็นอยู่ในระดับมาก ( X = 3.78) ซึ่งสอดคล้องกับ
สมมติฐาน เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านปัจจัย
น าเข้า( X = 4.06) มีระดับความคิดเห็นอยู่ในอันดับที่ 1 
รองลงมาได้แก่ ด้านสภาวะแวดล้อม( X = 3.79) ด้าน
ผลผลิต( X = 3.69) และด้านกระบวนการ( X = 3.58) 
ตามล าดับ ดังแสดงในตารางที่ 1 
 
ตาราง 1ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานการประเมิน

ประสิทธิภาพระบบสารสนเทศในการให้บริการ
นักศึกษา 

(n = 450) 
ประสิทธิภาพระบบ
สารสนเทศในการ
ให้บริการนักศึกษา 

X  S.D. 
แปล
ผล 

ด้านสภาวะแวดล้อม     

ประสิทธิภาพระบบ
สารสนเทศในการ
ให้บริการนักศึกษา 

X  S.D. 
แปล
ผล 

1. ระบบสารสนเทศใน
การให้บริการของ
มหาวิทยาลยัช่วยอ านวย
ความสะดวกให้แก่ท่าน 

3.74 0.92 มาก 

2. หากไม่มรีะบบ
สารสนเทศในการ
ให้บริการของ
มหาวิทยาลยั จะท าให้
ท่านไม่สามารถ
ลงทะเบียน เช็ดผลการ
เรียน หรือใช้งานด้านอื่น 
ๆ ได้อย่างสะดวก 

3.83 0.92 มาก 

3. ท่านได้รับประโยชน์
จากระบบสารสนเทศใน
การให้บริการของ
มหาวิทยาลยั 

3.86 0.88 มาก 

4. ระบบสารสนเทศใน
การให้บริการของ
มหาวิทยาลยัมีความ
เหมาะสมต่อการใช้ 

3.75 0.95 มาก 

ค่าเฉลี่ยรวม 3.79 0.92 มาก 

ด้านปัจจัยน าเข้า     

1. ความรวดเร็วในการ
เข้าถึงระบบสารสนเทศใน
การให้บริการของ
มหาวิทยาลยั 

3.65 0.96 มาก 

2. ความเพียงพอของ
จ านวนบุคลากรในการ
ดูแลระบบสารสนเทศใน

4.44 0.79 มาก
ที่สุด 
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ประสิทธิภาพระบบ
สารสนเทศในการ
ให้บริการนักศึกษา 

X  S.D. 
แปล
ผล 

การให้บริการของ
มหาวิทยาลยั 

3. เมื่อระบบสารสนเทศ
ในการให้บริการของ
มหาวิทยาลยัเกิดปญัหา
ท่านสามารถติดต่อผู้ดูแล
ระบบได้ตลอดเวลา 

4.43 0.84 มาก
ที่สุด 

4. ระบบสารสนเทศใน
การให้บริการของ
มหาวิทยาลยัเทศมีความ
ทันสมัยและ update 
อย่างสม่ าเสมอ 

3.73 0.92 มาก 

ค่าเฉลี่ยรวม 4.06 0.88 มาก 

ด้านกระบวนการ     

1. ระบบสารสนเทศใน
การให้บริการของ
มหาวิทยาลยัมีความ
เสถียรและราบรื่น 

3.62 0.93 มาก 

2. ท่านไม่พบปัญหาการ
ล่มของระบบสารสนเทศ
ในการให้บริการของ
มหาวิทยาลยั 

3.62 0.90 มาก 

3. ระบบสารสนเทศใน
การให้บริการของ
มหาวิทยาลยัไมม่ี
ข้อผิดพลาดในการใช้ 

3.54 0.96 มาก 

4. ระบบสารสนเทศใน
การให้บริการของ

3.53 0.90 มาก 

ประสิทธิภาพระบบ
สารสนเทศในการ
ให้บริการนักศึกษา 

X  S.D. 
แปล
ผล 

มหาวิทยาลยัมีความ
สมบูรณ์เพียงพอต่อการใช้ 

ค่าเฉลี่ยรวม 3.58 0.92 มาก 

ด้านผลผลิต     

1. ระบบสารสนเทศใน
การให้บริการของ
มหาวิทยาลยัตอบสนอง
ต่อความต้องการของท่าน 

3.65 0.91 มาก 

2. ระบบสารสนเทศใน
การให้บริการของ
มหาวิทยาลยัมีความ
จ าเป็นต่อท่าน 

3.68 0.85 มาก 

3. ท่านใช้ระบบ
สารสนเทศในการ
ให้บริการของ
มหาวิทยาลยัเป็นประจ า 

3.80 0.94 มาก 

4. ท่านยังต้องการให้
มหาวิทยาลยัพัฒนาและ
ปรับปรุงระบบสารสนเทศ
ในการให้บริการ 

3.62 0.94 มาก 

ค่าเฉลี่ยรวม 3.69 0.91 มาก 

ค่าเฉลี่ยรวมทุกด้าน 3.78 0.91 มาก 

6.2ผลการเปรียบเทียบระดับประสิทธิภาพ
ระบบสารสนเทศในการให้บริการนักศึกษา จ าแนกตาม
สถานภาพเพื่อทดสอบสมมติฐาน สามารถแสดงได้ดัง
ตารางที่ 2 
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ตารางที่ 2เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างเพศกับ
ระดับความคิดเห็นต่อประสิทธิภาพระบบ
สารสนเทศในการให้บริการนักศึกษา 

เพศ 
ประสิทธิภาพ

ระบบสารสนเทศ t Sig. 
X  S.D. 

ชาย 3.61 0.60 2.482 0.013* 
หญิง 3.50 0.36   

* นัยส าคัญทางสถิติ 0.05 
จากตารางที่ 2ผลการทดสอบสมมติฐานโดยใช้

สถิติ t-Test พบว่าได้ค่า t เท่ากับ 2.482 และค่า Sig. 
เท่ากับ 0.013 ซึ่งน้อยกว่าค่านัยส าคัญทางสถิติ 0.05 จึง
ยอมรับสมมติฐาน แสดงว่าเพศแตกต่างกันมีระดับความ
คิดเห็นต่อประสิทธิภาพระบบสารสนเทศในการให้บริการ
นักศึกษาของมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ กรณีศึกษา 
ก รุ ง เ ท พ ม ห า น ค ร  แ ต ก ต่ า ง กั น
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ตารางที่ 3 เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างอายุกับระดับความคดิเห็นต่อประสิทธิภาพระบบสารสนเทศในการให้บริการ
นักศึกษา 

ประสิทธิภาพระบบ
สารสนเทศ 

แหล่งความแปรปรวน Sum of 
Squares 

df MS F Sig. 

อาย ุ ระหว่างกลุม่ 6.703 3 2.234 10.448 0.000** 
ภายในกลุ่ม 95.378 446 0.214   

รวม 102.081 449     
** นัยส าคัญทางสถิติ 0.01 

จากตารางที่ 3พบว่า การทดสอบสมมติฐานโดย
ใช้สถิติ  F-Test ได้ ค่ า  F เท่ ากับ  10.448และค่ า Sig. 
เท่ากับ 0.000ซึ่งน้อยกว่าค่านัยส าคัญทางสถิติ 0.01 จึง
ยอมรับสมมติฐาน แสดงว่าอายุแตกต่างกันมี 

ระดับความคิดเห็นต่อประสิทธิภาพระบบสารสนเทศใน
การให้บริการนักศึกษาของมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ 
กรณีศึกษา กรุงเทพมหานคร แตกต่างกัน ดังนั้นจึงท าการ
ทดสอบเป็นรายคู่ด้วยวิธี LSD ดังนี ้

ตารางที่ 4 การเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นต่อประสิทธิภาพระบบสารสนเทศในการให้บริการนักศกึษาด้วยวิธี LSD จ าแนก
ตามอาย ุ
อาย ุ X  ต่ ากว่า 20 ปี 20-22 ปี 23-24 ปี 25 ปีขึ้นไป 

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

* นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
จากตารางที่ 4 การเปรียบเทียบความแตกต่าง

ระหว่างค่ าเฉลี่ยของอายุกับระดับความคิด เห็นต่อ
ประสิทธิภาพระบบสารสนเทศในการให้บริการนักศึกษา 
โดยพบว่า นักศึกษาที่มีอายุแตกต่างกันมีระดับความ
คิดเห็นต่อประสิทธิภาพระบบสารสนเทศใน 

การให้บริการนักศึกษาแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 คือ นักศึกษาที่มีอายุต่ ากว่า 20 ปีกับ
นักศึกษาที่มีอายุ 20-22 ปี และ23-24 ปี นักศึกษาที่มี
อายุ 20-22 ปี และอายุ 23-24 ปี กับนักศึกษาที่มีอายุ 25 
ปีขึ้นไป 

 
ตารางที่ 5เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างระดับการศึกษากับระดับความคิดเห็นต่อประสิทธิภาพระบบสารสนเทศในการ

ให้บริการนักศึกษา 
ประสิทธิภาพระบบ

สารสนเทศ 
แหล่งความแปรปรวน Sum of 

Squares 
df MS F Sig. 

ระดับการศึกษา ระหว่างกลุม่ 8.088 2 4.044 19.231 0.000** 
ภายในกลุ่ม 93.993 447 0.210   

รวม 102.081 449    
** นัยส าคัญทางสถิติ 0.01 

จากตารางที่ 5 พบว่า การทดสอบสมมติฐาน
โดยใช้สถิติ F-Test ได้ค่า F เท่ากับ 19.231 และค่า Sig. 
เท่ากับ 0.000ซึ่งน้อยกว่าค่านัยส าคัญทางสถิติ 0.01 จึง
ยอมรับสมมติฐาน แสดงว่า ระดับการศึกษาแตกต่างกันมี

ระดับความคิดเห็นต่อประสิทธิภาพระบบสารสนเทศใน
การให้บริการนักศึกษาของมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ 
กรณีศึกษา กรุงเทพมหานคร แตกต่างกัน ดังนั้นจึงท าการ
ทดสอบเป็นรายคู่ด้วยวิธี LSD ดังนี ้

 
ตารางที่ 6 การเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นต่อประสิทธิภาพระบบสารสนเทศในการให้บริการนักศกึษาด้วยวิธี LSD จ าแนก

ตามระดับการศึกษา 
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ระดับการศึกษา X  ปริญญาตร ี ปริญญาโท ปริญญาเอก 
ปริญญาตรี 3.54 - 0.111* -0.385* 
ปริญญาโท 3.42  - -0.496* 
ปริญญาเอก 3.92   - 

* นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
จากตารางที่ 6 การเปรียบเทียบความแตกต่าง

ระหว่างค่าเฉลี่ยของระดับการศึกษากับระดับความคิดเห็น
ต่อประสิทธิภาพระบบสารสนเทศในการให้บริการ
นักศึกษา โดยพบว่า นักศึกษาที่มีระดับการศึกษาแตกต่าง
กันมีระดับความคิดเห็นต่อประสิทธิภาพระบบสารสนเทศ
ในการให้บริการนักศึกษาแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ ระดับ 0.05 คือ นักศึกษาที่มีระดับการศึกษา
ปริญญาตรี กับนักศึกษาที่มีระดับการศึกษาปริญญาโท
และปริญญาเอก และนักศึกษาท่ีมีระดับการศกึษาปริญญา
โทกับนักศึกษาที่มีระดับการศึกษาปริญญาเอก 
 
7. อภิปรายผลการวิจัย 
 7 .1ผ ลการป ระ เมิ น ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ระบ บ
สารสนเทศในการให้บริการนักศึกษาของมหาวิทยาลัยใน
ก ากับของรัฐ กรณีศึกษา กรุงเทพมหานครพบว่า โดยส่วน
ใหญ่นักศึกษามีระดับความคิดเห็นต่อประสิทธิภาพระบบ
สารสนเทศอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากระบบ
สารสนเทศได้ถูกพัฒนาขึ้นมาให้บริการนักศึกษาตั้งแต่ใน
อดีตและได้มีการปรับปรุง แก้ไขให้พร้อมใช้งาน แต่จะมี
ข้อผิดพลาดที่เกิดจากระบบบ้าง ดังนั้นระบบดังกล่าวจึงมี
ความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพเพียงพอต่อการใช้งาน 
ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ ดาวรถา วีระพันธ์ (2561) 
ที่ได้ออกแบบและพัฒนาระบบสารสนเทศจัดการข้อมูล
สุขภาพของบุคลากรและนักศึกษาด้วยเทคโนโลยีบาร์โค้ด 
ผลการประเมินประสิทธิภาพการท างานของระบบจาก
ผู้ เ ช่ียวชาญ ภาพรวมมีประสิทธิภ าพอยู่ ระดับมาก 
สอดคล้องกับการศึกษาของสุทธิพงษ์อุพลเถียร , ประยูร
แสงใสและสุทธิพงษ์ศรีวิชัย (2560) ที่พบว่า ประสิทธิภาพ
ของระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารของวิทยาลัยการ
สาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น โดยภาพรวมและราย
ด้านมีประสิทธิภาพในระดับมาก สอดคล้องกับการศึกษา
ของ ประพาพร มั่นคง และมานิตย์ อาษานอก (2559) ที่
ได้วิจัยเกี่ยวกับการประเมินประสิทธิภาพ และการศึกษา
ความพึงพอใจต่อระบบสารสนเทศเพื่ อการติดตาม
วิทยานิพนธ์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

ผลการวิจัยสรุปได้ว่า ผลการประเมินประสิทธิภาพของ
ระบบสารสนเทศจากผู้ เช่ียวชาญด้านกระบวนการ
ด าเนินงานของบัณฑิตศึกษา และด้านการออกแบบระบบ
สารสนเทศ มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก สอดคล้อง
กับ อรอนงค์อิสระนรากุลและชุติมา เบี้ยว-ไข่มุก (2557) 
ที่พบว่า ประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศเพื่อการ
จัดการลงเวลาปฏิบัติงานของบุคลากรอยู่ในระดับมากและ
ตรงตามความต้องการของผู้บริหารและบุคลากรของ
โรงเรียน นอกจากนั้นยังสอดคล้องกับการศึกษาของ 
Nisingizwe, et al. (2014) ที่ ได้ประเมินคุณภาพของ
ระบบสารสนเทศในการจัดเก็บข้อมูลด้านสุขภาพในรอบ 5 
ปีที่ผ่านมา ซึ่งผลการประเมินพบว่า ระบบมีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพเป็นอย่างมาก เนื่องจากได้รับการปรับปรุง
และดูแลอย่างต่อเนื่องตั้งแต่เริ่มพัฒนาระบบ อีกทั้งระบบ
ยังช่วยสนับสนุนในการน าข้อมูลที่ได้จัดเก็บไว้ไปวิเคราะห์
ทางด้ านสุขภาพได้ เป็นอย่ างดี  และสอดคล้องกับ
การศึ กษ าของ Beckmann MD, et al. (2016) ที่ ได้
ประเมินผลระบบสารสนเทศในการรายงานข้อมูลผู้ป่วย 
ซึ่งพบว่า ระบบมีความน่าเช่ือถือและมีความถูกต้อง
แม่นย าเพียงพอต่อการวิเคราะห์ข้อมูล 

7.2ผลการเปรียบเทียบระดับประสิทธิภาพ
ระบบสารสนเทศในการให้บริการนักศึกษา จ าแนกตาม
สถานภาพของนักศึกษาพบว่า เพศ อายุ  และระดับ
ก ารศึ ก ษ าแ ต ก ต่ า งกั น มี ร ะ ดั บ ค วาม คิ ด เห็ น ต่ อ
ประสิทธิภาพระบบสารสนเทศในการให้บริการนักศึกษา
ข อ งม ห าวิ ท ย าลั ย ใน ก ากั บ ข อ งรั ฐ  ก รณี ศึ ก ษ า 
กรุงเทพมหานคร แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ที่
ระดับ 0.01 และ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ 
วิรัช กาฬภักดี (2559) ที่พบว่าลักษณะประชากรศาสตร์ที่
แตกต่างกันส่งผลให้ประสิทธิภาพของการใช้งานของระบบ
สารสนเทศการประกันคุณภาพการดาเนินงานสหกิจศึกษา
มหาวิทยาลัยเจ้าพระยาแตกต่างกัน สอดคล้องกับ
การศึกษาของ นิภัทร์ สิงห์สวัสดิ์ (2559)โดยพบว่าปัจจัย
ด้านเพศที่แตกต่างกันมีผลต่อคุณภาพด้านการใช้งาน
ระบบสารสนเทศที่แตกต่างกันในด้านการสนับสนุนการใช้
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งานอย่างเหมาะสม ด้านอายุ อายุการท างาน ระยะเวลา
ในการใช้งานของระบบสารสนเทศโดยเฉลี่ยต่อวัน และ
ความถี่ในการเข้าใช้งานระบบสารสนเทศเฉลี่ยต่อสัปดาห์
ที่แตกต่างกันมีผลต่อคุณภาพด้านการใช้งานระบบ
สารสนเทศที่แตกต่างกันทุกด้านสอดคล้องกับการศึกษา
ของ พัชราวรรณ บุญ-แสน (2554)ที่พบว่า เพศ อายุ และ
ระดับการศึกษาแตกต่างกันมีผลต่อประสิทธิภาพการใช้
งานระบบอินทราเน็ตที่แตกต่างกันในด้านความสมบูรณ์ 
และด้านเวลา นอกจากนั้นยังสอดคล้องกับการศึกษาของ 
Nelima, Mbuguaand Kilwake (2016) ได้ศึกษาปัจจัยที่
ส่งผลต่อความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบสารสนเทศใน
มหาวิทยาลัยในประเทศเคนยา ผลการศึกษาพบว่า เพศ 

อายุ และระดับการศึกษาที่แตกต่างกันส่งผลต่อความพึง
พอใจและการใช้งานระบบสารสนเทศแตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ  และสอดคล้องกับการศึกษาของ 
Baker, Al-Gahtani and Hubona (2007) โดยศึกษาตัว
แปรด้านเพศ อายุ และระดับการศึกษาที่ส่งผลต่อการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยใช้แนวทางการวิเคราะห์ผลตัว
แ ป ร ต า ม แ บ บ จ า ล อ ง  TPB (Theory of Planned 
Behavior) ผลที่ได้จากการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า เพศ 
อายุ และระดับการศึกษาส่งผลต่อการพฤติกรรมในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศแตกต่างกัน 
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บทคัดย่อ 

 บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาหลักการ แนวคิด และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการชลประทานในระดับไร่นาตาม
กฎหมายว่าด้วยคันและคูน้ า กฎหมายว่าด้วยการจัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม กฎหมายว่าด้วยก าหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตลอดจนเพื่อวิเคราะห์ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการถ่ายโอนภารกิจกา ร
ชลประทานในระดับไร่นาตามกฎหมายว่าด้วยคันและคูน้ าไปให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหา
ทางกฎหมายเพื่อให้สามารถจัดการชลประทานในระดับไร่นาได้อย่างสอดคล้องและเหมาะสมกับสถานการณ์ของสังคมปัจจุบัน 
 ผลการศึกษาพบว่า เมื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับการถ่ายโอนภารกิจในการดูแล บ ารุงรักษาคันและคูน้ าตาม
พระราชบัญญัติคันและคูน้ า พ.ศ. 2505 จากกรมชลประทานแล้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นย่อมมีอ านาจเข้าไปในที่ดิน หรือ
จัดสร้างระบบชลประทาน ถนนหรือทางล าเลียงในไร่นา และการอื่นที่จ าเป็นแก่การจัดระบบชลประทานในระดับไร่นา คันหรือ
คูน้ าให้สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ แต่ปัจจุบันพระราชบัญญัติคันและคูน้ า พ.ศ. 2505 ถูกยกเลิก และถูกน าไป
รวมเป็นบทบัญญัติใหม่ในพระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2558 ซึ่งมิได้บัญญัติถึงอ านาจหน้าที่ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นโดยตรงในการดูแล รักษา และบริหารจัดการชลประทานในระดับไร่นา ตลอดจนพระราชบัญญัติจัดรูป
ที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2558 ยังอยู่นอกเหนือการถ่ายโอนภารกิจตามแผนปฏิบัติการก าหนดขั้นตอนการกระจายอ านาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่งผลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่มี กฎหมายที่ให้อ านาจในการควบคุมดูแลและ
บ ารุงรักษาการชลประทานในระดับไร่นา และถึงแม้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีอ านาจในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ า
ตามพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ า พ.ศ. 2561 แต่ด้วยผลของมาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว ซึ่งก าหนดยกเว้นการ
บริหารจัดการน้ าตามกฎหมายชลประทานไม่ให้อยู่ภายใต้บังคับของพระราชบัญญัติดังกล่าวจึงส่งผลให้ปัจจุบันองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ยังขาดเครื่องมือทางกฎหมายในการบริหารจัดการระบบชลประทานในระดับไร่นา ส่งผลให้ระบบน้ าเพื่อการ
เกษตรกรรมไม่มีน้ าใช้อย่างพอเพียงและเหมาะสม ตลอดจนท าให้ระบบชลประทานในระดับไร่นาในพื้นที่ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นขาดประสิทธิภาพ ไม่สอดคล้องกับแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ ตลอดจนยุทธศาสตร์ชาติ และแนวทางการปฏิรูป
ประเทศตามที่รัฐธรรมนูญก าหนดไว้ 

ผู้เขียนมีข้อเสนอแนะให้มีการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2558 มาตรา 24 วรรค
หนึ่ง โดยแก้ไขเพิ่มเติมหลักการที่ว่า ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีอ านาจเข้าไปในที่ดินตามแนวเขตการจัดระบบน้ าเพื่อ
เกษตรกรรม เพื่อจัดสร้างระบบชลประทาน ถนนหรือทางล าเลียงในไร่นา และการอื่นที่จ าเป็นแก่การจัดระบบน้ าเพื่อ
เกษตรกรรมทั้งนี้เมื่อแก้ไขกฎหมายดังกล่าวแล้ว จะสามารถท าให้การองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สามารถด าเนินการจัดระบบ
ชลประทานในระดับไร่นาเพื่อให้เกษตรกรมีน้ าใช้อย่างพอเพียงและเหมาะสมแก่การเกษตร สามารถแบ่งปันน้ าให้แก่ผู้ใช้น้ าได้
อย่างทั่วถึง และสามารถเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันกับนานาประเทศ ส่งผลให้ระบบเศรษฐกิจของประเทศโดยรวมมีความ
มั่นคงยิ่งขึ้น ต่อไป 
ค าส าคัญ :ชลประทาน, คันและคูน้ า, ทรัพยากรน้ า, องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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Abstract  
This article aims to study the principles and laws relating to education at the farm level on land 

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

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

The author has suggested the amendment to the Land Consolidation for Agriculture Act, B.E. 2558 
(2015), Section 24, paragraph one, by amending the principle that For the local government organization 
has the power to enter the land along the boundary of the agricultural water system to build an irrigation 
system road or conveyor way in the farm and other things necessary for the organization of water systems 
for agriculture However,Once these amendments then.  Be able to make local government.  Irrigation 
systems can be operated in the field, so that farmers have sufficient and suitable for agriculture. Users can 
share the water to water thoroughly. And to increase its competitiveness with other countries. As a result, 
the country's overall economic stability even further. 
Keyword:Irrigation, Field Dyke and Ditch, Water Resources, Local Government 
 
1.บทน า 
 นับแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน น้ าเป็นปัจจัยหลักส าหรับ
การเพาะปลูกพืชในประเทศ การปลูกพืชจึงต้องให้ได้รับ
น้ าอย่างเพียงพอและเหมาะสมตามระยะเวลาที่ต้องการ 
สภาพการปลูกพืชที่อาศัยน้ าฝนตามฤดูกาลเพียงอย่าง
เดียว อาจมีโอกาสที่พืชจะขาดน้ าในระยะใดระยะหนึ่ง
ได้มาก เช่นเมื่อประสบกับปัญหาฝนทิ้งช่วงจนพืชขาดน้ า
รุนแรงจนกระทั่งตายได้ หรือหากฝนตกมากเกินไปจนท า

ให้เกิดน้ าท่วมขังจนต้นพืชเหี่ยวเฉาเนื่องจากรากขาด
อากาศจนกระทั่งตายได้เช่นกัน ดังนั้น การจัดการให้พืช
ปลูกได้รับน้ าอย่างเพียงพอและเหมาะสมจะต้องใช้การ
ชลประทานเข้าช่วย ตามความหมายแล้วการชลประทาน
เป็นการให้น้ าแก่พืชโดยการเพิ่มความช้ืนให้แก่ดินเพื่อให้
ดินมีความชุ่มชื้นพอเหมาะแก่การเจริญเติบโตของพืช และ
รวมความถึงการจัดหาน้ าและการส่งน้ าเพื่อวัตถุประสงค์
ดังกล่าวข้างต้นด้วย (บุญมา ป้านประดิษฐ์, 2546, 1) 
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 นอกจากนี้ ระบบชลประทานที่ดี จะต้องสามารถ
น าเอารายละเอียดและสาระส าคัญของดินและคุณสมบัติ
ของดิน ปริมาณน้ าและคุณภาพน้ า พืชและพฤติกรรมของ
พืช ความสัมพันธ์ระหว่างดิน น้ าพืช สภาพแวดล้อม มา
จัด ระบบให้ เป็ นหลัก เกณ ฑ์ และวิธีการที่ จะน า ไป
ประยุกต์ใช้ให้เป็นประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม เพื่อให้การ
บริหารจัดการน้ าเป็นไปอย่างถูกต้องเหมาะสม กล่าวคือ 
สามารถพิจารณาน าน้ าไปใช้อย่างมีคุณค่าตามล าดับ
ความส าคัญ  ตั้ งแต่การบริ โภคการอุป โภค การท า
การเกษตร อย่างทั่วถึง เป็นธรรม และสม่ าเสมอ และอาจ
กล่าวได้ว่าหลักการดังกล่าวข้างต้น คือหัวใจของงานด้าน
ชลประทาน 
 ส าหรับประเทศไทย งานด้านชลประทานถือเป็น
ภารกิจส าคัญอย่างยิ่ งของประเทศ ดังจะเห็นได้ว่ามี
กฎห มาย เกี่ ย วกั บ การบริห ารจั ด การน้ า ใน ระบ บ
ชลประทานฉบับแรกเกิดขึ้นในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เมื่อปี พ.ศ. 2445 คือ
พระราชบัญญัติรักษาคลอง รัตนโกสินทรศก 121 ต่อมามี
ก ารตราพ ระราชบั ญ ญั ติ ก ารชลป ระทานราษฎ ร์ 
พุทธศักราช 24821 พระราชบัญญัติการชลประทานหลวง 
พุทธศักราช 2485 พระราชบัญญัติคันและคูน้ า พ.ศ. 
25052พระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 
25173 พระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 
2558 
 ทั้ งนี้  ก ฎ ก ระ ท รว งแ บ่ งส่ ว น ราช ก ารก รม
ชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. 2557 ซึ่ง
ออกตามความในพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
แผ่นดิน พ.ศ. 2534 มาตรา 32 ก าหนดให้กรมชลประทาน 
มีภารกิจเกี่ยวกับการพัฒนาแหล่งน้ าตามศักยภาพของลุ่ม
น้ าให้เพียงพอ และจัดสรรน้ าให้กับผู้ใช้น้ าทุกประเภท 
เพื่อให้ผู้ใช้น้ าได้รับน้ าอย่างทั่วถึงและเป็นธรรมตลอดจน
ป้องกันความเสียหายอันเกิดจากน้ า นอกจากนี้ยังมีอ านาจ
หน้าที่ ในการด าเนินการจัดให้ได้มาซึ่งน้ า หรือกัก เก็บ 
รักษา ควบคุม ส่ง ระบายหรือจัดสรรน้ าเพื่อการเกษตร 
การพลังงานการสาธารณูปโภค หรือการอุตสาหกรรม ตาม
กฎหมายว่าด้วยการชลประทาน กฎหมายว่าด้วยคันและคู
น้ า และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องด าเนินการเกี่ยวกับการ
ป้องกันความเสียหายอันเกิดจากน้ า ความปลอดภัยของ
                                                           
1 ปัจจุบันถูกยกเลิกโดยพระราชบัญญัติยกเลิกพระราชบัญญัติการชลประทาน
ราษฎร์ พุทธศักราช 2482 พ.ศ. 2558 
2 ปัจจุบันถูกยกเลิกโดยพระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2558 
3 ปัจจุบันถูกยกเลิกโดยพระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2558 

เขื่อนและอาคารประกอบ การคมนาคมทางน้ าที่อยู่ในเขต
ชลประทาน ตลอดจนด าเนินการจัดรูปที่ดินตามกฎหมาย
ว่าด้วยการจัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 
 อย่างไรก็ตาม รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช 2560 ฉบับปัจจุบัน ตลอดจนยุทธศาสตร์ชาติ
ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) และแนวทางการปฏิรูป
ประเทศตามรัฐธรรมนูญ รวมถึงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 พ.ศ 2560-2564 ได้ก าหนดให้รัฐ
มีหน้าที่ ในการดูแล บ ารุงรักษา พัฒนาและอนุรักษ์
ทรัพยากรน้ าที่มีคุณภาพและเพียงพอต่อการอุปโภค
บริโภคของประชาชน รวมทั้ งการการประกอบการ
เกษตรกรรมและอุ ตสาหกรรมของประ เทศ ทั้ งนี้
คณะกรรมการทรัพยากรน้ าแห่งชาติ (กนช.) ซึ่งเป็น
คณะกรรมการตามพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ า พ.ศ. 
2561 ได้จัดท าแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ า 
20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) ส าหรับใช้เป็นกรอบแนวทางใน
การพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
ท รั พ ย า ก ร น้ า ทั้ ง ร ะ บ บ ข อ ง ป ร ะ เ ท ศ 
แต่มีบทบัญญัติบางประการในพระราชบัญญัติทรัพยากร
น้ าแห่งชาติ พ.ศ. 2561 ที่ยังไม่สอดคล้องกับกฎหมายว่า
ด้วยชลประทาน โดยเฉพาะการจัดท าชลประทานในระดับ
ไร่นา ตามพระราชบัญญัติคันและคูน้ า พ.ศ. 2505 และ
พระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2558 
ส่งผลให้การบริหารจัดการทรัพยากรน้ าของประเทศตาม
แผนแม่บทไม่สามารถด าเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ตลอดจนเป็นอุปสรรคต่อการบริหารจัดการน้ าในรูปแบบ
ชลประทานระดับไร่นาซึ่งกรมชลประทานได้ถ่ายโอน
ภารกิจไปให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศแล้ว
ตั้งแต่ พ.ศ. 2546 ท าให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่มี
อ านาจตามกฎหมายที่แน่นอนชัดเจนในการบริหารจัดการ
น้ าในระดับไร่นา คันหรือคูน้ าในเขตพื้นที่รับผิดชอบของ
ตน ท าให้การจัดท าบริการสาธารณะเกี่ยวกับทรัพยากรน้ า 
ตลอดจนการด าเนินนโยบายของรัฐไม่สอดคล้องและ
เป็นไปตามที่รัฐธรรมนูญ ยุทธศาสตร์ชาติ และแนวทาง
การปฏิรูปประเทศก าหนดไว้ เป็นสาเหตุที่ท าให้การ
บริหารจัดการทรัพยากรน้ าของประเทศขาดประสิทธิภาพ
เท่าที่ควรจะเป็น 
 ดังนั้น ค าถามส าคัญที่บทความนี้มุ่งหมายจะหา
ค าตอบคือ จะแก้ปัญหาเชิงกฎหมายเกี่ยวกับการบริหาร
จัดการระบบชลประทานในระดับไร่นาตามกฎหมายว่า
ด้วยคันและคูน้ าซึ่งตราขึ้นในปี พ.ศ. 2505 ให้สอดคล้อง
กับรั ฐธรรมนูญ  กฎหมาย สภาพเศรษฐกิจ  สั งคม 
และการบริหารภาครัฐในระดับท้องถิ่นในปัจจุบันให้มี
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ประสิทธิภาพสูงสุดได้อย่างไร ซึ่งผู้วิเขียนจะได้น าเสนอ
เป็นล าดับต่อไปในบทความนี้ 
  
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 2.1 เพื่อศึกษาหลักการ แนวคิด และกฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับการชลประทานในระดับไร่นาตามกฎหมายว่า
ด้วยคันและคูน้ า กฎหมายว่าด้วยการจัดรูปที่ดินเพื่อ
เกษตรกรรม กฎหมายว่าด้วยก าหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 2.2 เพื่อวิเคราะห์ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการ
ถ่ายโอนภารกิจการชลประทานในระดับไร่นาตามกฎหมาย
ว่าด้วยคันและคูน้ า ไปให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ตลอดจนเสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหาทางกฎหมาย
เพื่อให้สามารถจัดการชลประทานในระดับไร่นาได้อย่าง
สอดคล้องและเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบันของสังคม 
 
3. วิธีด าเนินการวิจัย 
 การศึกษานี้เป็นการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพโดยใช้
วิ ธี ก าร วิ จั ย เอ กส าร  (Documentaryresearch) โด ย
ท าการศึกษา ค้นคว้า รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ 
จากบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ กฎหมาย กฎ ระเบียบ 
ข้อบังคับ ประกาศของทางราชการ ค าแถลงนโยบาย 
หนั งสือ  งานวิจัย  มาท าการสั งเคราะห์ผลการวิจัย 
(research synthesis method) เพื่อให้ได้ผลสรุปและ
ประมวลผลการศึกษา และน าไปวิเคราะห์เปรียบเทียบ 
เพื่อช้ีให้ เห็นสภาพปัญหา และน าเสนอแนวทางหรือ
มาตรการแก้ไขปัญหา ต่อไป 
 
4. ขอบเขตการศึกษา 
 การศึกษาในครั้งนี้ ผู้เขียนมุ่งศึกษาถึงหลักการ 
แนวคิด ทฤษฎี ตลอดจนกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับระบบ
ชลประทานขนาดเล็กและระบบชลประทานในระดับไร่นา 
โดยศึกษาจากรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับ
ช่ั วค รา ว ) พุ ท ธศั ก ร าช  2 5 57  รั ฐ ธ ร รม นู ญ แ ห่ ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ยุทธศาสตร์ชาติ 
ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) พระราชบัญญัติคันและคู
น้ า พ.ศ. 2505 พระราชบัญญัติระเบียบบริหาราชการ
แผ่นดิน พ.ศ. 2534 พระราชบัญญัติก าหนดแผนและ
ขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  พ.ศ . 2542พระราชบัญญัติจัดรูปที่ดิน เพื่ อ
เกษตรกรรม พ.ศ . 2558 รวมถึงพระราชกฤษฎีกา 
กฎกระทรวง ประกาศกระทรวง ระเบียบ ข้อบังคับ ท่ีออก
ตามพระราชบัญญั ติดั งกล่าวข้างต้น หนั งสือ ต ารา 

บทความทางวิชาการ งานวิจัย เอกสารประกอบการ
สัมมนา รายงานการประชุม เพื่อน ามาศึกษา วิเคราะห์
และช้ีให้เห็นสภาพปัญหาบางประการอันเกิดจากการ
บังคับใช้กฎหมาย และน าเสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหา
ต่อไป 
 
5. ผลการศึกษา 

 น้ ามี ความส าคัญ ต่อวิถีการด ารงชีวิตของ
สิ่งมีชีวิตและพืช ทั้งการบริโภค อุปโภค การใช้น้ าเพื่อการ
เพาะปลูก การอุตสาหกรรม และนับวันมนุษย์ยิ่งมีความ
ต้องการน้ ามากขึ้น มนุษย์มีวิวัฒนาการในการเรียนรู้เพื่อ
จัดการทรัพยากรน้ าเพื่อการใช้ประโยชน์มาตั้งแต่อดีต 
(กรมชลประทาน และ ส านั กงาน กปร., 2559,5) 
โดยเฉพาะประเทศไทย ซึ่งพื้นที่ส่วนใหญ่และประชากร
ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม หรืออุตสาหกรรม
ด้านการเกษตรซึ่งจ าเป็นต้องใช้น้ าเป็นทรัพยากรหลักใน
การผลิต รวมถึงการเพิ่มผลผลิตทางด้านการเกษตร ดังนั้น
ทรัพยากรน้ าจึงเป็นทรัพยากรที่ส าคัญและจ าเป็นอย่างยิ่ง
ต่อประเทศไทย (ปราโมทย์ ไม้กลัด, 2558, 11) 

 ความส าคัญของทรัพยากรน้ าดังกล่าวข้างต้น 
ส่งผลต่อการก าหนดกฎหมายและนโยบายของรัฐ 
ซึ่งมุ่งเน้นการอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรน้ าให้สามารถมี
อย่างเพียงพอ และตอบสนองต่อความต้องการใช้น้ าของ
ประชาชน ตลอดจนภาคเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมได้
อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งปรากฏในรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน 
ยุทธศาสตร์ชาติ แผนปฏิรูปประเทศ ตลอดจนกฎหมาย
ระดับพระราชบัญญัติ ซึ่งมีสาระส าคัญ ดังนี้   

5.1 หน้าที่และแนวนโยบายของรัฐเกี่ยวกับ
ทรัพยากรน้ าตามรัฐธรรมนูญ 

รั ฐ ธ ร ร ม นู ญ แ ห่ ง ร า ช อ าณ า จั ก ร ไท ย 
พุทธศักราช 2560 ซึ่งบังคับใช้อยู่ในปัจจุบัน มีบทบัญญัติ
เกี่ยวกับทรัพยากรน้ าการชลประทาน และการเพิ่มผลผลิต
ทางการเกษตรที่ส าคัญ ดังนี้ 

มาตรา 72 ก าหนดให้ รัฐพึ งด าเนินการ
เกี่ยวกับท่ีดิน ทรัพยากรน้ า และพลังงาน ซึ่งมีสาระส าคัญ
ดังต่อไปนี้ 

 (1) ก าหนดให้รัฐพึงวางแผนการใช้
ที่ดินของประเทศให้เหมาะสมกับสภาพของพื้นที่และ
ศักยภาพของที่ดินตามหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

 (2) ก าหนดให้รัฐจัดให้มีการวางผัง
เมืองทุกระดับและบังคับการให้เป็นไปตามผังเมืองอย่างมี
ประสิทธิภาพ รวมตลอดทั้งพัฒนาเมืองให้มีความเจรญิโดย
สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในพ้ืนท่ี 
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 (3) ก าหนดให้รัฐจัดให้มีมาตรการ
กระจายการถือครองที่ดินเพื่อให้ประชาชนสามารถมีที่ท า
กินได้อย่างทั่วถึงและเป็นธรรม 

 (4) ก าหนดให้รัฐจัดให้มีทรัพยากรน้ า
ที่มีคุณภาพและเพียงพอต่อการอุป โภคบริโภคของ
ประชาชน รวมทั้งการประกอบเกษตรกรรม อุตสาหกรรม 
และการอื่น 

 (5) รัฐพึงส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
และการใช้พลังงานอย่ างคุ้มค่ า รวมทั้ งพัฒนาและ
สนับสนุนให้มีการผลิตและการใช้พลังงานทางเลือกเพื่อ
เสริมสร้างความมั่นคงด้านพลังงานอย่างยั่งยืน 

 นอกจากนี้ ในส่วนของมาตรา73ยัง
ก าหนดให้รัฐพึงจัดให้มีมาตรการหรือกลไกที่ ช่วยให้
เกษตรกรประกอบเกษตรกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ ได้
ผลผลิตที่มีปริมาณและคุณภาพสูง มีความปลอดภัย โดย
ใช้ต้นทุนต่ าและสามารถแข่งขันในตลาดได้  และพึง
ช่วยเหลือเกษตรกรผู้ยากไร้ให้มีที่ท ากินโดยการปฏิรูปที่ดิน
หรือวิธีอ่ืนใด 

 อย่ า ง ไร ก็ ต าม รั ฐ ธ ร รม นู ญ แ ห่ ง
ราชอาณาจักรไทยฉบับปัจจุบัน เป็นรัฐธรรมนูญที่มุ่งหมาย
ที่จะขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ต่อจากรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย (ฉบับช่ัวคราว) พุทธศักราช 2557  ซึ่ง
เป็นรัฐธรรมนูญที่มุ่งหมายจะฟื้นฟูความสงบเรียบร้อย 
ความรู้รักสามัคคี และความเป็นธรรม แก้ปัญหาเศรษฐกิจ 
สังคม การเมือง การปกครอง จัดให้มีกฎหมายที่จ าเป็น
เร่งด่วน จัดตั้ งสภาปฏิรูปแห่งชาติและองค์กรต่าง ๆ 
เพื่ อให้ มีการปฏิ รูป ในด้ านการเมืองและด้ านอื่น  ๆ 
ตลอดจนด าเนินการให้มีการยกร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ที่
วางกติกาการเมืองให้รัดกุม เหมาะสม ป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต สามารถตรวจสอบการใช้อ านาจรัฐ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว และเป็นธรรม ซึ่งปัจจุบัน
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ได้
ก าหนดแนวทางการปฏิรูปประเทศไว้ในหมวด 16โดยมี
แนวทางการปฏิรูปประเทศเกี่ยวกับทรัพยากรน้ าและ
การเกษตรที่ส าคัญ บัญญัติไว้ในมาตรา 258 ช. คือ 

 (1) การปฏิรูปประเทศต้องด าเนินการ
ให้มีระบบบริหารจัดการทรัพยากรน้ าที่มีประสิทธิภาพเป็น
ธรรมและยั่งยืนโดยค านึงถึงความต้องการใช้น้ าในทุกมิติ 
รวมทั้งความเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมและสภาพ
ภูมิอากาศประกอบกัน 

 (2) การปฏิรูประเทศต้องด าเนินการ
จัดให้มีการกระจายการถือครองที่ดินอย่างเป็นธรรม 
รวมทั้งการตรวจสอบกรรมสิทธิ์และการถือครองที่ดินทั้ง

ประเทศเพื่อแก้ไขปัญหากรรมสิทธิ์และสิทธิครอบครอง
ที่ดินอย่างเป็นระบบ 

 5.2 ยุทธศาสตร์ชาติเกี่ยวกับการ
จั ด ก ารท รัพ ยาก รน้ าแ ล ะก ารช ลป ระท าน เพ่ื อ
เกษตรกรรม 

 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
ฉบับปัจจุบัน  มาตรา 65 ก าหนดให้ รัฐต้องจัด ให้มี
ยุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่าง
ยั่งยืนตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อใช้เป็นกรอบในการจัดท า
แผนต่าง ๆให้สอดคล้องและบูรณาการกันเพื่อให้เกิดเป็น
พลังผลักดันร่วมกันไปสู่เป้าหมายดังกล่าว โดยปัจจุบันมี
การประกาศใช้ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561-
2580) เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2561 โดยยุทธศาสตร์
ด้านที่ 4 ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อม ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อยที่ 4.5.2 การ
เพิ่มผลิตภาพของน้ าทั้งระบบในการใช้น้ าอย่างประหยัด รู้
คุณค่า และสร้างมูลค่าเพิ่มจากการใช้น้ าให้ทัดเทียมกับ
ระดับสากล โดยยุทธศาสตร์ชาติ ก าหนดให้รัฐพึงจัดให้มี
น้ าใช้เพียงพอส าหรับการพัฒนาเกษตร อุตสาหกรรม และ
ท่องเที่ยว รวมทั้งมีระบบดูแลน้ าภายในพื้นที่ส าหรับผู้ใช้
น้ าในนิคมเกษตร อุตสาหกรรมสมัยใหม่ พื้นที่ชลประทาน 
พื้นที่เกษตรน้ าฝน พื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ แหล่งท่องเที่ยว
เกษตรพลั งงาน เกษตรเพิ่ มมูลค่ าและเป็นมิตรต่ อ
สิ่งแวดล้อม โดยทบทวนระบบน้ าตามการปรับโครงสร้าง
เกษตร และอุตสาหกรรมที่เปลี่ยนไป เน้นปรับโครงสร้าง
การใช้น้ า การจัดสรรน้ าในแต่ละภาคส่วน พร้อมทั้ งการ
เพิ่มผลิตภาพของการใช้น้ า โดยการใช้อย่างมีคุณค่า การ
น าน้ ากลับมาใช้ใหม่เพิ่มประสิทธิภาพการส่งและการใช้น้ า
ทุกภาคส่วน และเพิ่มการเก็บกักในพื้นที่ มีระบบการขอ
อนุญาตใช้น้ าตามเกณฑ์และความส าคัญ เพื่อสนับสนุน
การสร้างมูลค่าเพิ่มของภาคการผลิตและบริการและ
รองรับการเติบโตของเศรษฐกิจและสังคมในอนาคต 

 5.3 ประกาศคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติที่เกี่ยวข้องกับการจัดการทรัพยากรน้ าและการ
ชลประทานเพ่ือเกษตรกรรม 

 ดังกล่าวมาแล้วข้างต้นว่า รัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับช่ัวคราว) พุทธศักราช 2547 
มุ่งเน้นการปฏิรูปประเทศด้านต่าง ๆ ของประเทศซึ่ง
รวมถึงการปฏิรูปการบริหารจัดการทรัพยากรน้ าด้วย ท้ังนี้ 
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ได้มีค าสั่งหัวหน้าคณะรักษา
ความสงบแห่งชาติ ที่ 46/2560 ลงวันที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 
2560 เพื่อจัดตั้งส านักงานบริหารจัดการทรัพยากรน้ า
แห่งชาติขึ้น เป็นส่วนราชการระดับกรมที่อยู่ ในบังคับ
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บัญชาขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี ทั้งนี้มีเหตุผลส าคัญคือ 
ในช่วงก่อนปี พ.ศ. 2560 นั้น มีหน่วยงานที่รับผิดชอบ
โดยตรงในด้านการปฏิบัติการ เพื่อบริหารจัดการน้ าและ
แก้ไขปัญหาภัยแล้งอยู่หลายหน่วยงานแต่ก็ยังไม่อาจ
ด าเนินการข้ามหน่วยงานในลักษณะบูรณาการข้อมูล 
แผนงานหรือโครงการ งบประมาณและการติดตาม
ประเมินผลในเชิงนโยบายและการวางแนวทางก ากับ 
ควบคุมการปฏิบัติการได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน
ตามแนวทางการปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการ
แผ่นดิน ด้านเศรษฐกิจ และด้านทรัพยากรธรรมชาติจึง
จ าเป็นต้องมีองค์กรกลางในการด าเนินการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้ าให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด อันเป็นที่มาของ
การจัดตั้งส านักงานบริหารจัดการทรัพยากรน้ าแห่งชาติขึน้ 
ซึ่งต่อมาได้มีค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 
2/2561 ลงวันที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2561 เพื่อจัดสรร
ภารกิจและบุคลากรของส านักงานทรัพยากรน้ าแห่งชาติ 
โดย มีสาระส าคัญคือ เปลี่ยนช่ือ “ส านักงานบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้ าแห่งชาติ” เป็น “ส านักงานทรัพยากรน้ า
แห่งชาติ” และให้โอนบรรดาภารกิจ อ านาจหน้าที่ของ 
ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างประจ าบางส่วน
ของกรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และ
บ า ง ส่ ว น ข อ ง ก ร ม ท รั พ ย า ก ร น้ า  ก ร ะ ท ร ว ง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม ไปเป็นภารกิจ อ านาจ
และหน้าที่ ตลอดจนข้าราชการ พนักงานราชการ และ
ลูกจ้างประจ าของส านักงานทรัพยากรน้ าแห่งชาติ 
 5.4 การใช้  การพัฒนา การบ ริหารจัดการ
ทรัพยากรน้ าของรัฐ 
 พระราชบัญญัติทรัพยากรน้ า พ.ศ. 2561 มาตรา 
6 ก าหนดให้ รัฐมีอ านาจใช้  พัฒนา บริหารจัดการ 
บ ารุงรักษา ฟื้ นฟู  และอนุรักษ์ทรัพยากรน้ าให้ เกิด
ประโยชน์ต่อส่วนรวมอย่างสมดุลและยั่งยืน ทั้งนี้ตาม
หลักเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้ โดยอาจ
เปลี่ยนแปลงรูปร่างของแหล่งน้ าหรือขยายพื้นที่ของแหล่ง
น้ าก็ได้ แต่ถ้าเป็นการลดพื้นที่หรือให้เลิกใช้เพื่อประโยชน์
สาธารณะต้องด าเนินการถอนสภาพตามประมวลกฎหมาย
ที่ดิน 
 ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ในการบริหารทรัพยากรน้ า
สาธารณะที่มิใช่ทางน้ าชลประทานตามกฎหมายว่าด้วย
การชลประทาน และน้ าบาดาลตามกฎหมายว่าด้วยน้ า
บาดาล นายกรัฐมนตรีอาจประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ก าหนดให้หน่วยงานของรัฐหรือองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นใดเป็นผู้รับผิดชอบควบคุมดูแลและบ ารุงรักษา
ทรัพยากรน้ าสาธารณะแห่งใดก็ได้ 

 และให้หน่วยงานของรัฐหรือองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่รับผิดชอบดังกล่าว มีอ านาจออกระเบียบหรือ
ข้อบัญญัติท้องถิ่น แล้วแต่กรณี เพื่อก าหนดหลักเกณฑ์การ
เข้าใช้สอยทรัพยากรน้ าสาธารณะนั้นตามกรอบแนวทางที่
คณะกรรมการทรัพยากรน้ าแห่งชาติก าหนด โดยระเบียบ
หรือข้อบัญญัติท้องถิ่นดังกล่าว เมื่อได้ประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้ 
 ทั้งนี้ อาจกล่าวได้ว่าปัจจุบัน ส านักงานทรัพยากร
น้ าแห่งชาติ เป็นหน่วยงานหลักที่ก ากับดูแลการบริหาร
จัดการทรัพยากรน้ าของประเทศ โดยมีคณะกรรมการ
ทรัพยากรน้ าแห่งชาติ (กนช.) ท าหน้าที่ก าหนดกรอบ
นโยบายและแผนงานการบริหารจัดการทรัพยากรน้ า การ
ป้องกันและแก้ปัญหาอุทกภัย ภัยแล้งและคุณภาพน้ าของ
ประเทศ เพื่อให้การบริหารทรัพยากรน้ าของประเทศ
เป็นไปอย่างมี เอกภาพและบูรณาการ รวมถึงเสนอ
แผนงาน โครงการ และมาตรการเกี่ยวกับการบริหาร
จัดการทรัพยากรน้ าเพื่อให้เกิดการบูรณาการในรูปแบบ
ของแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ า และ
ส านักงานทรัพยากรน้ าแห่งชาติ เป็นหน่วยงานในการ
ขับเคลื่อนเพื่อน านโยบายของ กนช. ไปสู่การปฏิบัติให้
เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม 

5 .5  ภ ารกิ จ  อ าน าจ ห น้ าที่ ข อ งก รม
ชลประทานในฐานะหน่วยงานผู้รับผิดชอบหลักในงาน
ด้านชลประทานของประเทศ 
 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน 
พ.ศ. 2534 มาตรา 32 ก าหนดให้ส่วนราชการระดับกรมมี
อ านาจหน้าที่เกี่ยวกับราชการของกระทรวงตามที่ก าหนด
ในกฎกระทรวงแบ่ งส่วนราชการของกรมหรือตาม
กฎหมายว่าด้วยอ านาจหน้าที่ของกรมนั้นทั้งนี้ในส่วนของ
กรมชลประทานนั้น มีการตรากฎกระทรวงแบ่งส่วน
ราชการกรมชลประทานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พ.ศ. 
2557 ออกตามความในพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 ก าหนดภารกิจ ตลอดจน
อ านาจหน้าที่ของกรมชลประทานไว้ในข้อ 2 ของระเบียบ
ฉบับดังกล่าวว่า ให้กรมชลประทาน มีภารกิจเกี่ยวกับการ
พัฒนาแหล่งน้ าตามศักยภาพของลุ่มน้ าให้เพียงพอ และ
จัดสรรน้ าให้กับผู้ใช้น้ าทุกประเภท เพื่อให้ผู้ใช้น้ าได้รับน้ า
อย่างทั่วถึงและเป็นธรรม ตลอดจนป้องกันความเสียหาย
อันเกิดจากน้ า ทั้งนี้กฎกระทวงฉบับดังกล่าวก าหนด
อ านาจหน้าที่ของกรมชลประทานไว้ ดังนี้ 
 (1) ด าเนินการจัดให้ได้มาซึ่งน้ า หรือกัก เก็บ 
รักษา ควบคุม ส่ง ระบายหรือจัดสรรน้ าเพื่อการเกษตร 
การพลังงาน การสาธารณูปโภค หรือการอุตสาหกรรม 
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ตามกฎหมายว่าด้วยการชลประทาน กฎหมายว่าด้วยคัน
และคูน้ า และกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 
 (2) ด าเนินการเกี่ยวกับการป้องกันความเสียหาย
อันเกิดจากน้ า ความปลอดภัยของเขื่อนและอาคาร
ประกอบ และการคมนาคมทางน้ าที่อยู่ในเขตชลประทาน 
ตลอดจนด าเนินการเกี่ยวกับกิจกรรมพิเศษต่าง ๆ ที่ไม่ได้
เป็นแผนงานประจ าปีของกรม 
 (3) ด าเนินการจัดรูปที่ดินตามกฎหมายว่าด้วยการ
จัดรูปท่ีดินเพื่อเกษตรกรรม 
 (4) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายก าหนดให้เป็น
อ า น า จ ห น้ า ที่ ข อ งก ร ม ช ล ป ร ะ ท าน ห รื อ ต า ม ที่
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หรือ
คณะรัฐมนตรีมอบหมาย 
 
6. อภิปรายผล 
 ปัจจุบันองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งรูปแบบ
ทั่วไปและรูปแบบพิเศษ ล้วนมีฐานะเป็นราชการส่วน
ท้องถิ่น และมีฐานะเป็นนิติบุคคล ตามมาตรา 4 (3) 
ประกอบ มาตรา 70 (2) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534และมีอ านาจหน้าท่ีตาม
พระราชบัญญัติจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น ๆ ซึ่ง
ในบทความนี้จะกล่าวถึงเฉพาะองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นรูปแบบทั่วไป ได้แก่ องค์การบริหารส่วนจังหวัด 
ตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 
2540 องค์การบริหารส่วนต าบล ตามพระราชบัญญัติสภา
ต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และ
เทศบาล ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 ซึ่ง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง 3 รูปแบบข้างต้นนั้น 
นอกจากมีอ านาจหน้าที่ตามกฎหมายจัดตั้งขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น ๆ แล้ว ยังมีอ านาจหน้าที่ในการ
จัดท าบริการสาธารณะตามที่มาตรา 16 และมาตรา 17 
แห่งพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
ก าหนดไว้ ซึ่งเมื่อพิจารณาบทบัญญัติทั้งสองมาตราแล้ว มี
ข้อพิจารณาทางกฎหมายสี่ประการ ดังน้ี 
 6.1 ประการแรกกฎหมายมิได้บัญญัติให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นมีอ านาจในการจัดให้มีหรือด าเนินการ
บริหารจัดการเกี่ยวกับการชลประทานแต่อย่างใด ทั้งนี้
เนื่องจากงานด้านชลประทาน เป็นกิจการที่เกี่ยวข้องกับ
การบริหารจัดการทรัพยากรน้ าทั้งระบบมีความเช่ือมโยง
กับหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และอาจส่งผลกระทบต่อ
ประชาชนเป็นวงกว้าง จ าเป็นต้องอาศัยนโยบาย กฎหมาย
และแนวทางการปฏิบัติที่สอดคล้องกันในภาพรวม ดังนั้น 

จึงถือเป็นภารกิจเฉพาะของราชการส่วนกลางที่จะเป็น
ผู้รับผิดชอบในภารกิจดังกล่าว ซึ่งสอดคล้องกับกฎหมาย
จัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่าง ๆ ที่มิได้ก าหนดให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีภารกิจ อ านาจและหน้าที่
เกี่ยวกับการชลประทานดังกล่าว 
 6.2 ประการที่สองพระราชบัญญัติก าหนดแผน
และขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มีเจตนารมณ์ส าคัญที่จะกระจาย
อ านาจซึ่งแต่เดิมเป็นของราชการส่วนกลางไปสู่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้การจัดท าบริการสาธารณะ
และการพัฒนาท้องถิ่นสอดคล้อง เหมาะสม และสามารถ
แก้ไขปัญหาของคนในท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ดั งนั้น มาตรา 21 ของพระราชบัญญั ติดั งกล่าว จึ ง
ก าหนดให้  บรรดาอ านาจและหน้ าที่ ที่ อยู่ ในความ
รับผิดชอบของรัฐตามกฎหมาย รัฐอาจมอบอ านาจและ
หน้าที่ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการแทนได้ 
โดยมาตรา 30 ของพระราชบัญญัติเดียวกัน ก าหนดให้ 
การมอบอ านาจหรือถ่ายโอนภารกิจในการจัดท าบริการ
สาธารณะของหน่วยงานของรัฐให้ด าเนินการตามแผนการ
กระจายอ านาจให้ แก่องค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ่ น 
โดยเฉพาะภารกิจที่เป็นการด าเนินการซ้ าซ้อนระหว่างรัฐ
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือภารกิจที่รัฐจัด
ให้บริการในเขตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดย
ค านึงถึงความแตกต่าง ความพร้อม ในด้านรายได้และ
บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินงาน ตลอดจนคุณภาพในการให้บริการที่ประชาชน
จะได้รับภายหลังการถ่ายโอนเป็นส าคัญ 
 6.3 ประการที่สามมาตรา 32 และมาตรา 33 
แห่งพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542ได้
ก าหนดให้ คณะกรรมการการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติการ
ก าหนดขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น น าเสนอต่อคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบ
แล้วรายงานต่อรัฐสภา และเมื่อแผนปฏิบัติการดังกล่าว
ประกาศในราชกิจานุเบกษาแล้ว ให้มีผลผูกพันหน่วยงาน
ของรัฐที่เกี่ยวข้องต้องด าเนินการตามแผนปฏิบัติการนั้น
ทั้งนี้คณะกรรมการการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ออกประกาศ เรื่อง แผนปฏิบัติ
การก าหนดขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นฉบับลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 
2545 ก าหนดให้หน่วยงานของรัฐถ่ายโอนภารกิจไปให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน 6 ภารกิจ ได้แก่ 1) 
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ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 2) ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต 3) 
ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบ
เรียบร้อย 4) ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน
พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว 5)ด้านการบริหารจัดการ
และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และ 6) 
ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น ท้ังนี้ภารกิจเกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ าและการ
ชลประทานนั้น อยู่ ในภารกิจที่ ต้องถ่ายโอนในด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 
 6.4 ประการที่สี่ภารกิจของกรมชลประทาน 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งถือเป็นภารกิจในด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน ที่ต้องถูกถ่ายโอนไปตามแผนปฏิบัติการ
ก าหนดขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นซึ่งกรมชลประทานได้เริ่มด าเนินการถ่ายโอน
ไปตั้งแต่ปี พ.ศ. 2546 เป็นต้นมา โดยกรมชลประทานได้
วางระเบียบเกี่ยวกับการถ่ายโอนภารกิจให้แก่องค์ปกครอง
ส่วนท้องถิ่นที่ส าคัญ 2 ฉบับ คือ ระเบียบกรมชลประทาน 
ว่าด้วยการถ่ายโอนภารกิจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2550 ฉบับลงวันที่27 มีนาคม พ.ศ. 2550 
ซึ่งต่อมาถูกยกเลิกไปโดยระเบียบกรมชลประทาน ว่าด้วย
การถ่ายโอนภารกิจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2553 ฉบับลงวันที่  18 มิถุนายน พ.ศ. 2553 ซึ่งเป็น
กฎหมายที่บังคับใช้อยู่ในปัจจุบัน โดยในระเบียบกรม
ชลประทานฉบับดังกล่าวก าหนดนิยามค าว่า “ภารกิจ” ไว้
ว่าหมายถึง งานกรมชลประทานที่ต้องการถ่ายโอนไปตาม
กฎหมายว่าด้วยการก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนอกจากนี้
ระเบียบกรมชลประทานฉบับดังกล่าว ได้ก าหนดขอบเขต
การถ่ายโอนภารกิจของกรมชลประทานไปสู่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นไว้ในข้อ 6 ของระเบียบไว้หลาย
ประการด้วยกัน อย่างไรก็ตามมีภารกิจที่เกี่ยวข้องกับการ
ชลประทานท่ีประชาชนในท้องถิ่นสามารถได้รับประโยชน์
โดยตรง คือภารกิจตามข้อ 6 (ก) ซึ่งเป็นภารกิจการดูแล
บ ารุงรักษาปรับปรุงโครงการชลประทานขนาดเล็ก รวมถึง
โครงการจัดท าหรือจัด ให้มีแหล่งน้ าที่ประชาชนใช้
ประโยชน์ร่วมกันที่มีลักษณะและขั้นตอนการด าเนินการ
เช่นเดียวกันกับโครงการชลประทานขนาดเล็ก ซึ่งระเบียบ
ฉบับดังกล่าวก าหนดให้ถ่ายโอนทั้งทรัพย์สินและอ านาจ
การบริหารจัดการทั้งหมด ยกเว้นโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริและโครงการหมู่บ้านป้องกันตนเองชายแดน 
อย่างไรก็ตามหากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใดประสงค์
จะรับการถ่ายโอนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ
และโครงการหมู่บ้านป้องกันตนเองชายแดน ให้เสนอเรื่อง

ไปยังกรมชลประทานเพื่อพิจารณาให้มีการถ่ายโอนเป็น
รายกรณี ไปนอกจากนี้ ในข้อ 6 (ฉ) ของระเบียบกรม
ชลประทานก าหนดให้ภารกิจงานจัดสรรน้ าในระดับแปลง
นาและหรือคันคู น้ า  ด า เนิ นการถ่ าย โอนงานและ
สิ่งก่อสร้างเฉพาะระบบกระจายน้ าเข้าแปลงเกษตรกรรม 
ยกเว้นอาคารบังคับปากคูส่งน้ าที่รับน้ าโดยตรงจากคลอง
ส่งน้ าชลประทาน 
 จากที่กล่าวมาข้างต้น จะเห็นได้ว่าระเบียบกรม
ชลประทาน ว่าด้วยการถ่ายโอนภารกิจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2553นั้น ประสงค์จะให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ก ากับดูแลและบริหารจัดการ
โครงการชลประทานขนาดเล็ก ซึ่งเป็นโครงการที่มีลักษณะ
เป็นงานพัฒนาแหล่งน้ าขนาดเล็ก ที่กรมชลประทานได้เริ่ม
ก่อสร้างไว้ เพื่อแก้ปัญหาหรือบรรเทาความเดือดร้อน
เกี่ยวกับเรื่องน้ าส าหรับการอุปโภคบริโภค และการเกษตร 
ซึ่งเป็นความจ าเป็นขั้นพื้นฐานของราษฎรในชนบท หรือ
พื้นที่ที่ห่างไกล รวมทั้งการแก้ไขบรรเทาความเดือดร้อน
จากอุทกภัยให้สอดคล้องกับสภาพภูมิประเทศและปัญหาที่
เกิดขึ้นตามความต้องการของประชาชนในพื้นที่ ซึ่งถือเป็น
การจัดท าบริการสาธารณะที่สนองต่อความต้องการของ
ประชาชนในท้องถิ่นโดยตรง และเป็นภารกิจที่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นมีศักยภาพที่จะด าเนินการได้ใน
ปัจจุบัน 
 อย่างไรก็ตาม ในส่วนการถ่ายโอนภารกิจโครงการ
พัฒนาระบบชลประทานในระดับไร่นา ซึ่งมีลักษณะงาน
เป็นการกระจายน้ าจากระบบโครงการชลประทานขนาด
ใหญ่ ขนาดกลาง หรือขนาดเล็ก เข้าสู่พื้นที่เกษตรกรรม 
โดยภารกิจดังกล่าวนั้นมีกฎหมายเฉพาะก าหนดไว้ ได้แก่ 
พ ร ะ ร าช บั ญ ญั ติ คั น แ ล ะ คู น้ า  พ .ศ . 2 5 0 5  แ ล ะ
พระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2517ซึ่ง
ส าม ารถแยกป ระ เภ ท งาน กระจายน้ า เข้ าสู่ พื้ น ที่
เกษตรกรรมออกได้เป็น 2 วิธีคือวิธีที่หนึ่ง การจัดท าคัน
และคูน้ า และวิธีที่สองการจัดรูปที่ดินซึ่งวิธีการด าเนินงาน
ทั้งสองวิธีจะมีระดับการพัฒนาที่แตกต่างกันออกไป ตั้งแต่
การพัฒนาระดับพื้นฐาน ได้แก่การจัดท าคันและคูน้ าไป
จนถึงการพัฒนาระดับสูง ได้แก่การจัดรูปที่ดิน โดยทั้งสอง
วิธีนี้เจ้าของที่ดินจะเป็นผู้มีบทบาทส าคัญในการเข้ามามี
ส่วนร่วม และยินยอมที่จะพัฒนาไปพร้อมกับทางราชการ 
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้น้ าในพ้ืนท่ีเกษตรกรรมให้มี
ประสิทธิผลสูงสุด 
 
7. วิเคราะห์ผลการศึกษา 
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 จากที่กล่าวมาข้างต้น จะเห็นได้ว่าเมื่อองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่ องค์การบริหารส่วนต าบล 
เทศบาล และองค์การบริหารส่วนจังหวัด เป็นราชการส่วน
ท้องถิ่น มีฐานะเป็นนิติบุคคล ตามมาตรา 4 (3) ประกอบ 
มาตรา 70 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
แผ่นดิน พ.ศ. 2534โดยนอกจากมีอ านาจหน้าที่ตาม
พระราชบัญญั ติ จัดตั้ งองค์ กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
นั้น ๆ แล้ว ยังมีอ านาจหน้าที่ตามมาตรา 16 และมาตรา 
17 แห่งพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2542 รวมถึงมีหน้าที่ต้องด าเนินการตามแผนปฏิบัติการ
ก าหนดขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ซึ่งออกตามความในมาตรา 32 และมาตรา 
33  แ ห่ งพ ร ะ ราชบั ญ ญั ติ เดี ย วกั น  โด ย ป ระก าศ
คณะกรรมการการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น เรื่อง แผนปฏิบัติการก าหนดขั้นตอนการ
กระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฉบับลง
วันที่  28  กุ มภ าพั น ธ์  พ .ศ . 2545 ก าหนด ให้ ก รม
ชลประทานถ่ายโอนภารกิจงานจัดสรรน้ าในระดับแปลงนา 
และหรือคันคูน้ า ไปให้เทศบาล องค์การบริหารส่วนต าบล 
องค์การบริหารส่วนจังหวัด โดยถ่ายโอนภารกิจและ
สิ่งก่อสร้างเฉพาะระบบกระจายน้ าเข้าแปลงเกษตรกรรม 
และมีทรัพย์สินท่ีถ่ายโอนไปคือ ระบบกระจายน้ าเข้าแปลง
เกษตรกรรม และกลุ่มผู้ใช้น้ า ซึ่งกรมชลประทาน เริ่ม
ด าเนินการถ่ายโอนภารกิจการจัดสรรน้ าในระดับแปลงนา
หรือคันคูน้ าในความรับผิดชอบขอกรมชลประทานให้แก่
องค์ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2546 เป็นต้นมา 
 อย่างไรก็ตาม การถ่ายโอนภารกิจดังกล่าวข้างต้น 
เป็นการถ่ายโอนตามแผนปฏิบัติการก าหนดขั้นตอนการ
กระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งระบุ
ไว้แต่เพียงว่าให้ถ่ายโอนภารกิจและสิ่งก่อสร้างเฉพาะ
ระบบกระจายน้ าเข้าแปลงเกษตรกรรมเท่าน้ัน แต่มิได้ระบุ
ให้ถ่ายโอนอ านาจในการบริหารจัดการทั้งหมดของระบบ
ชลประทานในระดับไร่นา ดังเช่นการถ่ายโอนโครงการ
ชลประทานขนาดเล็ก ท าให้ เกิดปัญหาการบังคับใช้
กฎหมายว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ได้รับการถ่าย
โอนภารกิจระบบชลประทานในระดับไร่นา จะมีอ านาจใน
การบริหารจัดการรวมถึงด าเนินการอื่นใดเพื่อท าให้ระบบ
ชลประทานในระดับไร่นาสามารถจัดสรรน้ าได้อย่างมี
ประสิทธิภาพมากน้อยเพียงใด เนื่องจากอ านาจในการ
บริหารจัดการน้ าในระดับไร่นา ซึ่ งด าเนินการตาม
พระราชบัญญัติคันและคูน้ า พ.ศ. 2505 เป็นหลักนั้น ซึ่ง
บัญญัติให้อ านาจของอธิบดีกรมชลประทาน เจ้าพนักงาน

ซึ่งอธิบดีกรมชลประทานแต่งตั้ง ตลอดจนนายตรวจตาม
พระราชบัญญัติดังกล่าว มีอ านาจขุดลอกคันหรือคูน้ า หรือ
ด าเนินการอื่นใดต่อคันหรือคูน้ าที่ถูกปิดกั้นหรือถมเพื่อให้
สามารถใช้ประโยชน์จากคันหรือคูน้ าได้ แต่เมื่อพิจารณา
แผนปฏิบัติการก าหนดขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฉบับลงวันที่28 กุมภาพันธ์ 
พ .ศ . 2545แล้ วจะพบว่า การถ่ ายโอนภารกิจการ
ชลประทานในระดับไร่นานั้น ด าเนินการถ่ายโอนงานและ
สิ่งก่อสร้างเฉพาะระบบกระจายน้ าเข้าแปลงเกษตร แต่
มิ ได้ถ่ายโอนอ านาจของอธิบดีกรมชลประทาน เจ้า
พนักงาน หรือนายตรวจตามพระราชบัญญัติคันและคูน้ า 
พ.ศ. 2505 ไปให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่อย่างใด 
ส่งผลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่มีอ านาจเพียง
พอที่จะดูแล บ ารุงรักษา ควบคุม ส่ง ระบายหรือจัดสรรน้ า
ใน ระดั บ แป ล งน าห รื อคั น คู น้ า ใน พื้ น ที่ ได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ 
 แม้ปัจจุบัน พระราชบัญญัติคันและคูน้ า พ.ศ. 
2505 จะถูกยกเลิกโดยมาตรา 3 แห่งพระราชบัญญัติจัด
รูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2558 ไปแล้วแต่บทเฉพาะ
กาลในมาตรา 76 แห่งพระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพื่อ
เกษตรกรรม พ.ศ. 2558 ก าหนดให้พระราชกฤษฎีกา 
ก ฎ ก ร ะ ท ร ว ง  ร ะ เบี ย บ  ข้ อ บั ง คั บ  ป ร ะ ก า ศ 
หรือค าสั่ งที่ ออกตามพระราชบัญ ญั ติ คั นและคูน้ า 
พ.ศ. 2505 ให้ยังคงมีผลใช้บังคับได้ต่อไปเท่าที่ ไม่ขัด 
หรือแย้งต่อพระราชบัญญัติพระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพื่อ
เก ษ ต รก ร รม  พ .ศ . 2 5 5 8  จ น ก ว่ า จ ะ มี ก ารต ร า 
พระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง ระเบียบ ข้อบั งคับ 
ประกาศ หรือค าสั่งตามพระราชบัญญัติดังกล่าวใช้บังคับ 
และด้วยเหตุดั งกล่าว ท าให้พระราชกฤษฎีกาให้ ใช้
พระราชบัญญัติคันและคูน้ า พ.ศ. 2505 บังคับในท้องที่
ต่าง ๆ ทั่วประเทศ ซึ่งออกตามความในมาตรา 2 แห่ง
พระราชบัญญัติคันและคูน้ า พ.ศ. 2505 ยังคงมีผลใช้
บังคับในพื้นที่หรือท้องที่นั้น ๆ ทั่วประเทศ และส่งผลให้
อธิบดีกรมชลประทาน พนักงานเจ้าหน้าที่  ตลอดจน
นายตรวจตามพระราชบัญญัติคันและคูน้ า พ.ศ. 2505 
ยังคงมีอ านาจหน้าที่ตามที่กฎหมายก าหนดให้ต้องปฏิบัติ
เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งต่อพระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพื่อ
เกษตรกรรม พ.ศ. 2558 
 นอกจากนี้ มาตรา 69แห่งพระราชบัญญัติจัดรูป
ที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2558 ยังก าหนดให้ท้องที่ที่มี
การตราพระราชกฤษฎีกาให้ใช้บังคับพระราชบัญญัติคัน
และคูน้ า พ .ศ. 2505 เป็น เขตการจัดระบบน้ าเพื่ อ
เกษตรกรรม ทั้ งนี้ พ ระราชบัญ ญั ติ จัดรูปที่ ดิ น เพื่ อ
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เกษตรกรรม พ.ศ. 2558 ได้ให้ความหมายของค าว่า “เขต
การจัดระบบน้ าเพื่อเกษตรกรรม” ในมาตรา 4 ไว้ว่า
หมายถึงเขตที่ดินที่มีประกาศก าหนดให้ เป็นเขตการ
จัดระบบน้ าเพื่อเกษตรกรรมนอกจากนี้ ยังให้ค านิยามของ
ค าว่า “การจัดระบบน้ าเพื่อเกษตรกรรม”ไว้ว่าหมายถึง
การจัดระบบชลประทานจากทางน้ าชลประทานหรือแหล่ง
น้ าอื่นใดไปใช้ประโยชน์ในพื้นที่ที่ เหมาะสมแก่การท า
เกษตรกรรมได้อย่างทั่วถึง รวมทั้งการจัดสร้างถนนหรือ
ทางล าเลียงในไร่นา 
 นอกจากนี้ เมื่อคูน้ าในพื้นที่ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ซึ่งได้รับการถ่ายโอนภารกิจมาจากกรม
ชลประทาน และเป็นคูน้ าที่เกิดขึ้นตามพระราชบัญญัติคัน
และคูน้ า พ.ศ. 2505โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่ง ระบายหรือ
จัดสรรน้ าในเขตการจัดระบบน้ าเพื่อเกษตรกรรม ดังนั้น คู
น้ าในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงเป็นส่วนหนึ่งของ 
“ระบบชลประทาน” มาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติ
เดียวกันซึ่งหมายถึง คัน คูน้ า ทางระบายน้ า ประตูน้ า 
รวมทั้งสิ่งก่อสร้างหรืออุปกรณ์อื่นใดที่จัดท าขึ้นเพื่อกัก 
เก็บ รักษา ควบคุม ส่ง ระบายหรือจัดสรรน้ าในเขตการ
จัดระบบน้ าเพื่อเกษตรกรรมหรือเขตโครงการจัดรูปที่ดิน
ส่งผลให้กรมชลประทาน มีอ านาจหน้าที่ตามมาตรา24 คือ 
พนักงานเจ้าหน้าที่หรือผู้ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ร่วมกับพนักงาน
เจ้าหน้าที่มีอ านาจเข้าไปในที่ดินหรือใช้ประโยชน์ในที่ดิน
ในแนวเขตตามประกาศนั้นเพื่อจัดสร้างระบบชลประทาน 
ถนนหรือทางล าเลียงในไร่นา และการอื่นที่จ าเป็นแก่การ
จัดระบบน้ าเพื่อเกษตรกรรม รวมถึงมีอ านาจเปลี่ยนแปลง
แผนผังดังกล่าวได้ตามความเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ หรือ
เพื่อประโยชน์ในการก่อสร้างได้ เมื่อได้รับความเห็นชอบ
จากหัวหน้าส านักงานจัดรูปที่ดินกลางแล้ว โดยการ
เปลี่ยนแปลงแผนผังต้องด าเนินการให้เกิดความเสยีหายแก่
เจ้าของที่ดินน้อยที่สุด 
 อย่างไรก็ตาม มาตรา 25 ยังก าหนดให้การบริหาร
จัดการน้ าเพื่อเกษตรกรรม และการดูแลบ ารุงรักษาสิ่งที่
จัดสร้างขึ้นในเขตการจัดระบบน้ าเพื่อเกษตรกรรม ให้
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขท่ีอธิบดีก าหนด
โดยประกาศในราชกิ จจานุ เบกษาทั้ งนี้ อธิบดี กรม
ชลประทาน ได้ออกระเบียบกรมชลประทานว่าด้วย
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไข การบริหารจัดการน้ าเพื่อ
เกษตรกรรมและการดูแลบ ารุงรักษาสิ่งท่ีจัดสร้างขึ้นในเขต
การจัดระบบน้ าเพื่อเกษตรกรรมและเขตโครงการจัดรูป
ที่ดินพ.ศ. 2559ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 133 
ตอนพิเศษ 161 ง หน้า 3 เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2559 
ซึ่งข้อ 4 ของระเบียบ ก าหนดให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ

การจัดระบบน้ าเพื่อเกษตรกรรมและการจัดรูปที่ดินส่ง
มอบภารกิจการบริหารจัดการน้ าเพื่อเกษตรกรรม และ
การดูแลบ ารุงรักษาสิ่งที่จัดสร้างขึ้นในเขตจัดระบบน้ าเพื่อ
เกษตรกรรมและเขตโครงการจัดรูปที่ดินให้กับโครงการ
ชลประทาน หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือองค์กร
อื่น เพื่อด าเนินการตามระเบียบนี้และก าหนดการบริหาร
จัดการน้ าเพื่อเกษตรกรรมให้เป็นไปตามคู่มือการส่งน้ า
และบ ารุงรักษาโดยเกษตรกรมีส่วนร่วมตามกระบวนการ 
14 ขั้นตอนของกรมชลประทานด้วย 
 
8. สรุปผลการศึกษา 
 จากที่ กล่ าวมาข้ างต้น  จะเห็ น ได้ ว่า  องค์ กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับการถ่ายโอนภารกิจมาจากกรม
ชลประทานนั้น มีอ านาจผูกผันและมีหน้าที่ตามกฎหมาย
ว่าด้วยการก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการบริหารจัดการ 
ดูแลบ ารุงรักษา ซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างเฉพาะระบบกระจาย
น้ าเข้าแปลงเกษตรกรรมในระดับแปลงนาและหรือคันคูน้ า 
ตลอดจนด าเนินการอื่นใดเพื่อให้ผู้ใช้น้ าไดร้ับน้ าอย่างทั่วถึง
และเป็นธรรมซึ่ งภารกิจที่ ได้ รับการถ่ายโอนมานั้ น 
กฎหมายก าหนดให้ถ่ายโอนเฉพาะสิ่งก่อสร้างเฉพาะระบบ
กระจายน้ าเข้าแปลงเกษตรหรือไร่นา รวมถึงการถ่ายโอน
กลุ่มผู้ใช้น้ าซึ่งเป็นประชาชนผู้ใช้น้ าที่ได้รับประโยชน์จาก
คันหรือคูน้ า 
 อย่างไรก็ตาม เมื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ได้รับการถ่ายโอนภารกิจในการดูแล บ ารุงรักษาคันและคู
น้ าจากกรมชลประทานอันมีที่ตั้งอยู่ในเขตขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นแล้ว โดยหลักในการจัดท าบริการ
สาธารณะทางเขตพื้นที่แล้วการดูแล บ ารุงรักษาคันและคู
น้ าย่อมรวมถึงการมีอ านาจเข้าไปในที่ดิน หรือจัดสร้าง
ระบบชลประทาน ถนนหรือทางล าเลียงในไร่นา และการ
อื่นที่จ าเป็นแก่การจัดระบบชลประทานในระดับไร่นาให้
สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ แต่จาก
บทบัญญัติของกฎหมายในปัจจุบันดังกล่าวมาข้างต้นจะ
เห็นได้ว่าการชลประทานในระดับไร่นา ซึ่งเกิดขึ้นตาม
พ ระ ร าช บั ญ ญั ติ คั น แ ล ะ คู น้ า  พ .ศ . 2 5 0 5  แ ล ะ
พระราชบัญญัติจัดรูปท่ีดินเพื่อเกษตรกรร พ.ศ. 2517 นั้น
ถือเป็นกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการชลประทานท าให้การ
ชลประทานในระดับไร่นา หรือคันคูน้ า ไม่ตกอยู่ภายใต้
บังคับ มาตรา 6 ของพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ า พ.ศ. 
2561 อันจะท าให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอ านาจ
ควบคุมดูแลและบ ารุงรักษานอกจากนี้เมื่อพระราชบัญญัติ
คันและคูน้ า พ.ศ. 2505 ถูกยกเลิก และน าไปรวมเป็น
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บทบัญ ญั ติ ใหม่ ในพระราชบัญ ญั ติ จัดรูปที่ ดิ น เพื่ อ
เกษตรกรรม พ .ศ . 2558 ซึ่ งอยู่ ในอ านาจของกรม
ชลประทาน แต่พระราชบัญญัติดังกล่าวมิได้บัญญัติถึง
อ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยตรงใน
การดูแล รักษา และบริหารจัดการชลประทานในระดับไร่
นา ตลอดจนพระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 
พ.ศ. 2558 ยังอยู่นอกเหนือการถ่ายโอนภารกิจตาม
แผนปฏิบัติการก าหนดขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่งผลให้ปัจจุบัน องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ยังขาดเครื่องมือทางกฎหมายในการ
บริหารจัดการระบบชลประทานในระดับไร่นา ส่งผลให้
ระบบน้ าเพื่อการเกษตรกรรมและระบบชลประทานใน
ระดับไร่นาในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่มีน้ า
ใช้อย่างพอเพียงและเหมาะสมแก่การเกษตรตามที่
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับปัจจุบันและ
ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี ก าหนดไว้ ส่งผลให้เกิดปัญหา
ทางกฎหมายเกี่ยวกับการถ่ายโอนภารกิจตามกฎหมายว่า
ด้วยคันและคูน้ าที่กรมชลประทานรับผิดชอบไปยังองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างเห็นได้ชัด 
 
9. ข้อเสนอแนะ 
 ผู้ เขียนมี ข้อ เสนอแนะเพื่ อแก้ ไขปัญ หาทาง
กฎหมายดังกล่าว โดยเสนอแนะให้มีการแก้ไขเพิ่มเติม
พระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2558 
มาตรา 24 วรรคหนึ่ง ซึ่งบัญญัติว่า 
 “มาตรา 24 เมื่อได้มีประกาศเขตการจัดระบบน้ า
เพื่ อ เกษตรกรรมตามมาตรา 23 แล้ว ให้พนักงาน
เจ้าหน้าที่หรือผู้ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ร่วมกับพนักงานเจ้าหน้าที่
มีอ านาจเข้าไปในที่ดินหรือใช้ประโยชน์ในที่ดินในแนวเขต
ตามประกาศนั้น เพื่อจัดสร้างระบบชลประทาน ถนนหรือ
ทางล าเลียงในไร่นา และการอื่นที่จ าเป็นแก่การจัดระบบ
น้ าเพื่อเกษตรกรรม” 
 โดยแก้ไขปรับปรุง โดยใช้ข้อความใหม่ ต่อไปนี้ 
 “มาตรา 24 เมื่อได้มีประกาศเขตการจัดระบบ
น ้าเพ่ือเกษตรกรรมตามมาตรา 23 แล้ว ให้พนักงาน
เจ้าหน้ าที่ ห รือ ผู้ ซ่ึงปฏิบั ติหน้าที่ ร่วมกับพนักงาน
เจ้าหน้าที่ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามมาตรา 
25มีอ้านาจเข้าไปในที่ดินหรือใช้ประโยชน์ในที่ดินใน
แนวเขตตามประกาศนั น เพ่ือจัดสร้างระบบชลประทาน 
ถนนหรือทางล้าเลียงในไร่นา และการอื่นที่จ้าเป็นแก่
การจัดระบบน ้าเพ่ือเกษตรกรรม” 
 ทั้ งนี้  เมื่ อมี การแก้ ไข เพิ่ ม เติ มบทบัญ ญั ติ ใน
พระราชบัญญัติดังกล่าวแล้ว จะสามารถท าให้การองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น มีอ านาจอย่างชัดเจนตามกฎหมายที่
จะเข้าไปด าเนินการจัดให้มีคันหรือคูน้ า ตลอดจนคลองส่ง
น้ าในระดับไร่นา โดยการก่อสร้าง ซ่อมแซม บ ารุง รักษา 
หรือกระท าการอื่นใดในการจัดให้มีบริการสาธารณะ
ทางด้านชลประทานในระดับไร่นา รวมถึงสามารถตั้งบ
ประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
เพื่อน างบประมาณไปใช้ในการด าเนินการดังกล่าวข้างต้น
ได้ ซึ่งจะท าให้พื้นที่ในเขตบริการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นสามารถด าเนินการจัดระบบชลประทานในระดับไร่
นาเพื่อให้เกษตรกรมีน้ าใช้อย่างพอเพียงและเหมาะสมแก่
การเกษตร สามารถแบ่งปันน้ าให้แก่ผู้ใช้น้ าได้อย่างทั่วถึง 
ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างฐานรากในการท าเกษตรกรรมให้
เข้มแข็ง เพิ่มศักยภาพในการแข่งขันกับนานาประเทศ 
ส่งผลให้ระบบเศรษฐกิจของประเทศโดยรวมมีความมั่นคง
ยิ่งข้ึน ต่อไป 
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บทคัดย่อ 
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาระดับภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็น

ของครูโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร 2) ศึกษาระดับความภักดีของครูต่อโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร  และ 3) ศึกษา
ภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อความภักดีของครูในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร  กลุ่มตัวอย่าง
เป็นข้าราชการครูในโรงเรียนสงักัดกรุงเทพมหานครจ านวน 410 คน ได้มาโดยการสุม่แบบแบ่งช้ันตามขนาดโรงเรียน เครื่องมือ
ที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล คือ แบบสอบถาม มีค่าความเช่ือมั่นท้ังฉบับเท่ากับ .960 สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูล มี ความถี่  
ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ  

ผลการวิจัย พบว่า 1) ภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครูโรงเรียนสังกัด
กรุงเทพมหานครอยู่ในระดับมากที่สุด 2) ความภักดีของครูต่อโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครอยู่ในระดับมากที่สุด และ 3) 

ภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษาส่งผลต่อความภักดีของครูในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร มีค่าสัมประสิทธิ์
ความสัมพันธ์ (R) เท่ากับ .751 สามารถอธิบายความแปรปรวนของความภักดีของครูได้ร้อยละ 56.40 (R2 = .564)  เมื่อพิจารณา
ภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษารายด้าน ประกอบด้วย ด้านจินตนาการ ด้านความยืดหยุ่น และด้านวิสัยทัศน์ 
พบว่า ทุกด้านส่งผลต่อความภักดีของครูในโรงเรียนสงักัดกรุงเทพมหานครเช่นกัน โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์พหุคูณในรูป
คะแนนมาตรฐาน (β) เท่ากับ .288, .282 และ .231 ตามล าดับ  
ค าส าคัญ: ภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์, ความภักดีของครู  ปัจจัยที่ส่งผล 

 

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

administrators in Bangkok Metropolitan in teachers’ opinion, 2) to study teachers’ loyalty level, and 3) to 
study the creative leadership of school administrators affected teachers' loyalty. The sample were 410 
teachers in schools of Bangkok Metropolitan by using stratified random sampling divided by school size. 
The tool used to collect the data was a questionnaire with a total of reliability at .960. Statistics used 
analyze data were frequency, percentage, mean, standard deviation, and multiple regression analysis. 

The findings found that 1) the creative leadership of school administrators in Bangkok 
Metropolitan according to teachers’ opinion was the highest level, 2) teachers' loyalty to school was the 
highest level, and -3) the creative leadership of school administrators affected teachers’ loyalty. The 
correlation coefficient (R) was .751 imply that the creative leadership of school administrators could 
predict teachers’ loyalty about 56.40 percent (R2 = .564) . Considering for each variable of the creative 
leadership of school administrators such as the imagination, the flexibility and the vision found that every 
aspect affects teachers’ loyalty. There were multiple correlation coefficient in the standard score (β) 
equivalent .288, .282 and .231, respectively. 
Key Words :  Creative Leadership, School Administrator, Teacher Loyalty   
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1. บทน า  
กระแสการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาอย่างรวดเร็ว

ของสั งคมโลกในยุคศตวรรษที่  21 ประเทศไทยจึ ง
จ าเป็นต้องมีการเร่งพัฒนาให้เท่าทันกับความเปลี่ยนแปลง
ดังกล่าว เพื่อให้เกิดความได้เปรียบทางการแข่งขันในเวที
โลก การพัฒนาประเทศทั้งในด้านเศรษฐกิจและสังคมจึงมี
ความส าคัญอย่างมากในการขับเคลื่อนประเทศ การ
พัฒนาในด้านเศรษฐกิจและสังคมดังกล่าวต้องอาศัยการ
พัฒนาการศึกษา เนื่องจากการศึกษาถือเป็นกลไกหนึ่งที่
ส าคัญในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ด้วยเหตุดังกล่าว
ส่งผลให้ทุกประเทศทั่วโลกให้ความส าคัญและทุ่มเทกับ
การพัฒนาการศึกษา ประเทศไทยก็ได้มีการก าหนด
แผนพัฒนาการศึกษาของชาติ (พ.ศ. 2560 - 2579) ที่
มุ่งเน้นพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศให้มีทักษะและ
สมรรถนะที่พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงในยุคเศรษฐกิจและ
สังคม สาระส าคัญของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ใน
แผนพัฒ นาการศึกษาของชาติ ดั งกล่ าวปรากฎ ใน
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยและการ
สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ กล่าวคือ พัฒนาคนทุกช่วงวัย
ให้เกิดคุณลักษณะพื้นฐานของพลเมืองไทย มีทักษะและ
คุณลักษณะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 ตลอดจนมีความรู้
ความสามารถ และสมรรถนะตามมาตรฐานการศึกษาและ
มาตรฐานวิชาชีพ (ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ, 2560, น. ญ-ฎ)  

กรุงเทพมหานครในฐานะที่เป็นองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ มีอ านาจหน้าท่ีในการจัดบริการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานให้เป็นบริการสาธารณะ โดยจัดตั้ง
ส านักการศึกษาขึ้นมาเพื่อก ากับ ดูแลและให้ค าแนะน า
โรงเรียนที่อยู่ภายใต้การดูแลของกรุงเทพมหานคร โดย
ส านักการศึกษาได้จัดท าแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กรุงเทพมหานคร ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2560 – 2563) ให้มี
ความสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกับแผนการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 คือ มุ่งเน้นศักยภาพของ
เยาวชนวัยเรียนในกรุงเทพมหานครให้ความรู้และทักษะที่
ส าคัญในศตวรรษที่ 21 เพียงพอต่อการประกอบอาชีพ มี
ทักษะชีวิตและความเปนพลเมืองที่ดีของสังคมเพื่อการ
ด ารงชีวิตในสังคมเมืองได้อย่างมีความสุข โดยกลุ่มบุคคล
ที่มีบทบาทส าคัญในการพัฒนาเยาวชนดังกล่าว คือ ครู
แ ล ะ บุ ค ล าก รท างก า รศึ ก ษ า  (ส านั ก ก ารศึ ก ษ า 
กรุงเทพมหานคร. 2559. น.2, 50-51) แต่การที่ครูท า
หน้าที่ตามบทบาทส าคัญดังกล่าวได้ดีนั้น ครูก็ต้องได้รับ
การดูแลเอาใจใส่ให้เกิดความรักความผูกพันต่อหน้าที่และ
ต่อโรงเรียน เรียกว่า ความภักดีต่อโรงเรียน ซึ่งสะท้อนให้
เห็นจากการที่ครูมีความภูมิใจและรู้สึกว่าตนเองเป็นส่วน

หนึ่ งของโรงเรียน อยากอุทิศตน มุ่ งมั่น ทุ่ม เท และ
สนับสนุนองค์การอย่างเต็มที่เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของ
โรงเรียน มีเจตคติทางบวกในการท างาน เกิดแรงจูงใจใน
การปฏิบั ติ งาน มี การปฏิบั ติ งานที่ ดี  และต้ องการ
ปฏิบัติงานในโรงเรียนนี้ตลอดไป อันจะส่งผลให้โรงเรียน
จะประสบความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้อย่างมี
คุณภาพ ดังนั้นจึงจ าเป็นต้องสร้างความภักดีของครู ใน
ระบบการศึกษานั้น การสร้างความภักดีของครูสามารถน า
หลักการสร้างความภักดีของบุคลากรต่อองค์การมา
ประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการสถานศึกษาเพื่อพัฒนา
คุณ ภาพและประสิท ธิภ าพ ในการปฏิ บั ติ งานของ
สถานศึกษาได้ (จิตตานันท์  สุขสวัสดิ์. 2556, น. 105)    

การสร้างความภักดีของครูจึงนับเป็นหนึ่งใน
ประเด็นหลักที่ผู้บริหารสถานศึกษาต้องให้ความส าคัญ 
โดยผู้บริหารสถานศึกษาถือเป็นกุญแจส าคัญในการสร้าง
ความพึงพอใจของครูและน าไปสู่ความภักดี ผู้บริหาร
สถานศึกษาที่ชาญฉลาดจะต้องให้ความรักและความ
จริงใจแก่ครู ต้องไม่ละเลยถึงความต้องการขั้นพื้นฐาน 
รวมถึงเปิดโอกาสให้ครูพัฒนาศักยภาพของตนให้สูงขึ้น 
เช่น การส่งไปอบรม ดูงาน ฝึกอาชีพพิเศษ ตลอดจน
สนับสนุนให้ศึกษาต่อเพื่อให้ครูได้มีโอกาสก้าวหน้าในการ
ท างาน เพื่อเป็นแรงผลักดันในการขับเคลื่อนสู่ความส าเร็จ
ของสถานศึกษา ท าให้ครูหรือบุคลากรในความดูแลเกิด
ความรัก มีความจริงใจต่อองค์การ มีความมุ่งมั่นทุ่มเทใน
ท างานด้วยความเต็มใจ รู้สึกว่าตนเองเป็นส่วนหนึ่งของ
โรงเรียน และพร้อมที่จะเดินไปยังจุดหมายเดียวกันในการ
ร่วมมือร่วมใจกันพัฒนาโรงเรียนให้มีความเจริญก้าวหน้า 
(จิตตานันท์ สุขสวัสดิ์, 2556, น. 5-6) ความภักดีสามารถ
พิจารณาจากการแสดงออกของครูใน 3 องค์ประกอบ 
ได้แก่ การแสดงออกทางพฤติกรรม (Behavioral aspect) 
ความรู้สึก (Affective aspect) และการรับรู้ (Cognitive 
aspect) (Hoy & Rees, 1974,  p. 268-275; จิตตานันท์ 
สุขสวัสดิ์, 2556, น.35; จีรภัคร เอนกวิถี, 2557, น. 15; 
ธนัชพร กบิลฤทธิวัฒน์ , 2557, น.26; วิภา จันทร์หล้า, 
2559, น.21)  

บทบาทส าคัญของผู้บริหารสถานศึกษาในการ
สร้างความภักดีของครู คือ การวางแผน ด าเนินการ ก ากับ
ติดตาม และเอาใจใส่ดูแลครูในสถานศึกษาให้ปฏิบัตหิน้าที่
อย่างเต็มความสามารถ การที่ผู้บริหารสถานศึกษาจะ
ปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวได้ดีต้องมีคุณลักษณะของผู้บริหารที่
ดีหลายประการ คุณลักษณะที่ส าคัญ คือ การมีภาวะผู้น า 
ซึ่งไพฑูรย์ สินลารัตน์ (2556) ได้กล่าวไว้ว่า ความเป็นผู้น า
มีความส าคัญในการบริหารองค์การทางการศึกษา ภาวะ
ผู้น าเชิงสร้างสรรค์เป็นภาวะผู้น ารูปแบบหนึ่งที่ส าคัญ
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ส าหรับการบริหารจัดการองค์การยุคใหม่ เพื่อสร้างสรรค์
ให้เกิดผลผลิตใหม่ๆ จากความคิดและสติปัญญา ดังนั้น
ผู้บริหารสถานศึกษาจึงควรจะต้องมีภาวะผู้น าเชิง
สร้างสรรค์ อย่างมีความรับผิดชอบ และที่ส าคัญจะต้อง
เปลี่ยนกระบวนทัศน์ใหม่เพื่อน าองค์กรไปสู่ความส าเร็จ 
(ไพฑูรย์ สินลารัตน์, 2556, น. 10; กิตติกาญจน์ ปฏิพันธ์, 
2555, น. 34) ผู้บริหารที่มีภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ จะ
เป็นผู้ที่สามารถวิเคราะห์สภาพแวดล้อมอย่างชัดเจน 
เสนอแนวคิดใหม่ๆ อย่างสร้างสรรค์และรับผิดชอบต่อ
สังคม โดยผู้บริหารสถานศึกษาจะต้องสามารถดูแล
บุคลากรให้คงอยู่ มีความรักความจริงใจต่อโรงเรียนอย่าง
เต็มใจ มีการทุ่มเทให้กับการท างานและพร้อมจะเดินไปยัง
จุดหมายเดียวกัน เพื่อพัฒนาโรงเรียนให้เจริญก้าวหน้า
ต่อไป (จิตตานันท์  สุขสวัสดิ์ , 2556, น. 5-6) ผู้น าเชิง
สร้างสรรค์ต้องมีความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ใต้บังคับบัญชาจะ
สามารถสร้างความน่าเช่ือถือและพัฒนาให้เกิดเป็นความ
ภักดีต่อองค์การ (Brashear, 2006) โดยภาวะผู้น าเชิง
สร้างสรรค์คือความสามารถในการจูงใจ ประสานงาน และ
น าบุคคลอื่นๆ อย่างมีวิสัยทัศน์ จินตนาการ และความ
ยืดหยุ่น ด้วยวิธีการหรือแนวทางใหม่ๆ ที่ท้าทายและ
สร้างสรรค์ (กิตติ์กาญจน์ ปฏิพันธ์, 2555) ซึ่งจะช่วยให้
สมาชิกในองค์การท างานด้วยความเต็มใจท่ีทุ่มเท เสียสละ 
อุทิ ศตนในการท างานอย่างเต็มความสามารถเพื่ อ
ประโยชน์ของส่วนรวมช่วยกันน าพาองค์การให้ประสบ
ความส าเร็จบรรลุเป้าหมาย ช่วยสนับสนุนและสรรค์สร้าง
พัฒนาองค์การให้ดีขึ้น มีความเช่ือมั่น ยอมรับเป้าหมาย
และค่านิยมขององค์การ มีความต้องการเป็นสมาชิกและ
ตั้งใจที่จะปฏิบัติงานในองค์การตลอดไป และมีความภูมิใจ
ที่เป็นสมาชิกขององค์การ (Steers, 1991, p. 29) ดังนั้น
ผู้บริหารสถานศึกษาจึงมีบทบาทและหน้าที่โดยตรงที่จะ
ปลูกฝังหรือกระท าการใดๆ ที่ท าให้ครูเกิดความรักและ
ความผูกพันต่อโรงเรียน เพื่อน าพาโรงเรียนไปถึงเป้าหมาย
ที่ก าหนดอย่างมีคุณภาพ (นพดล ฤทธิโสม, 2558, น. 3) 

จากที่กล่าวมาจะเห็นว่ามีผู้กล่าวโยงถึงการเป็น
ผู้น าเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารองค์การมีผลต่อความภักดี
ของบุคลากรในองค์การอย่างชัดเจน แต่ในด้านการศึกษา
ยังไม่พบงานวิจัยที่เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างภาวะ
ผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษากับความภักดีต่อโรงเรียน
ของครู ด้วยเหตุนี้ผู้ วิจัยในฐานะข้าราชการครูสังกัด
กรุงเทพมหานครจึงมีความสนใจที่จะศึกษาเกี่ยวกับภาวะ
ผู้น าเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษาว่าส่งผลต่อ
ความภักดีของครูในโรงเรียนสังกัดกรงุเทพมหานครหรอืไม่ 
ถ้าพบว่ามีส่งผลก็จะเป็นเหตุผลส าคัญในการการพัฒนา
ภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรคข์องผู้บริหารสถานศกึษาเพื่อจะได้

ส่งผลต่อการเสริมสร้างความภักดีของครูในโรงเรียนสังกัด
กรุงเทพมหานครต่อไป 

 

2. วัตถุประสงค์การวิจัย 
2.1 เพื่อศึกษาระดับภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์

ของผู้บริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครูโรงเรียน
สังกัดกรุงเทพมหานคร 

2.2 เพื่ อศึกษาระดับความภักดี ของครูต่ อ
โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร 

2.3 เพื่อศึกษาภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ของ
ผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อความภักดีของครู ใน
โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร 

3. วัสดุอุปกรณ์และวิธีด าเนินการวิจัย 
วิจัยนี้เป็นการวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative 

Research) มีวิธีด าเนินการวิจยัตามหัวข้อ ดังนี้ 
3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
     ประชากรที่ใช้ในงานวิจัยนี้ คือ ข้าราชการ

ครูจากโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร จ านวน 13,143 
คน จาก 437 โรงเรียน กลุ่มตัวอย่างส าหรับการวิจัย คือ 
ข้าราชการครูโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร จ านวน 410 
คน ได้มาโดยการสุ่มแบบแบ่งช้ัน (Stratified Random 
Sampling) ตามขนาดโรงเรียน  

3.2 เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บข้อมลู 
   เครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล คือ 

แบบสอบถามความคิดเห็นของข้าราชการครูในโรงเรียน
สังกัดกรุงเทพมหานครเกี่ยวกับภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์
ของผู้บริหารสถานศึกษาและความภักดีของครูโรงเรียน
สังกัดกรุงเทพมหานคร โดยแบบสอบถามนี้เป็นแบบมาตรา
ส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิง
เนื้อหาโดยผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน มีค่า IOC สูงกว่าเกณฑ์ คือ 
.50 ทุกข้อ และมีค่าความเช่ือมั่นทั้งฉบับเท่ากับ .960 ค่า
ความเช่ือมั่นภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหาร
สถานศึกษาเท่ากับ .935 และค่าความเช่ือมั่นความภักดี
ของครูเท่ากับ .941  

3.3 การเก็บรวบรวมข้อมลู  
   ผู้วิจัยเป็นผู้ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล

ด้วยตนเองโดยติดต่อประสานงานผู้บริหารสถานศึกษา
และข้าราชการครูในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร เพื่อ
ขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวมรวบข้อมูลจากกลุ่ม
ตัวอย่างจ านวน 410 คน  

3.4 การวิเคราะห์ข้อมูล 
   วิ เคราะห์ข้อมูลด้ วยสถิติ เชิงพรรณนา 

(Description Statistics) ได้ แก่  ความถี่  (Frequency) 
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และร้อยละ  (Percentage) ค่ า เฉลี่ ย  ( x ) และส่ วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และวิเคราะห์
สถิติเชิงอนุมานด้วยการวิเคราะห์การถดถอยธรรมดา 
(Simple linear regression) และการวิ เค ราะห์ ก าร
ถดถอยพ หุ คู ณ  (Multiple linear regression) แบ บ 
Stepwise 

4. ผลการวิจัย 
 4.1 ระดับภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหาร

สถานศึกษาตามความคดิเห็นของครูโรงเรียนสังกัด
กรุงเทพมหานคร โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( x = 
4.43, SD.= .543)  เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า อยู่ใน
ระดับมากที่สุดทุกด้าน ด้านที่มีคา่เฉลี่ยสูงที่สุด คือ ด้าน
วิสัยทัศน์ ( x = 4.51, SD.= .504) รองลงมา คือ ด้าน
จินตนาการ ( x = 4.42, SD.= .573) และด้านความ
ยืดหยุ่น ( x = 4.35, SD.= .543) ตามล าดับ ดังตารางที่ 1  

ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ย ( x ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และ 
ระดับภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ของผู้อ านวยการโรงเรยีน 

ด้าน x  S.D. ระดับ 

1. ความยืดหยุ่น 4.35 .543 มากที่สุด 

2. วิสัยทัศน์ 4.51 .504 มากที่สุด 

3. จินตนาการ 4.42 .573 มากที่สุด 

รวม 4.43 .506 มากที่สุด 
 

4.2 ระดับความภักดีของครูต่อโรงเรียนสังกัด
กรุงเทพมหานคร โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( x = 
4.48, SD. = .438) เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า อยู่ใน
ระดับมากที่สุดทุกด้าน โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ 
ด้ านพฤติ ก รรมที่ แสดงออก  ( x =4.59, SD. =.408) 
รองลงมา คือ ด้านความรู้สึก ( x =4.47, SD. = .509) 
และด้านการรับรู้ ( x = 4.37 SD.=.543) ตามล าดับ ดัง
ตารางที่ 2  
 

ตารางที่ 2 ค่าเฉลี่ย ( x ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
และระดับความภักดีของครโูรงเรยีนสังกัดกรุงเทพมหานคร 

ด้าน x  S.D. ระดับ 

1. พฤติกรรมที่
แสดงออก 

4.59 .408 มากที่สุด 

2. ความรู้สึก 4.47 .509 มากที่สุด 

3. การรับรู ้ 4.37 .543 มากที่สุด 

รวม 4.48 .438 มากที่สุด 
 

4.3 ภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหาร
สถานศึกษาส่งผลต่อความภักดีของครูในโรงเรียนสังกัด
กรุงเทพมหานคร ดังนี้ 

4.3.1 ภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหาร
สถานศึกษารายด้านส่งผลต่อความภักดีของครูในด้าน
พฤติกรรมที่แสดงออก อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (Sig ≤ 
.05) 2 ด้าน คือ ด้านจินตนาการ (X3) และด้านวิสัยทัศน์ 
(X2) มีค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยพหุคูณในรูปคะแนนดิบ 
(b) เท่ากับ .285 และ .226  และในรูปคะแนนมาตรฐาน 
(β) เท่ากับ .400 และ .279  ตามล าดับ  มีค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์พหุคูณ (R) เท่ากับ .646 และทั้ง 2 ตัวแปร
ร่วมกันอธิบายความแปรปรวนของความภักดีของครูใน
ภาพรวมได้ร้อยละ 41.70 (R2=.417) โดยมีค่าความคลาด
เคลื่อนที่เกิดจากการพยากรณ์เท่ากับ .313 (SEest = .313) 

4.3.2 ภ าวะผู้ น า เ ชิ งส ร้ า งส รรค์ ข อ ง
ผู้บริหารสถานศึกษารายด้านส่งผลต่อความภักดีของครูใน
ด้านความรู้สึกอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (Sig ≤ .05) ทุก
ด้าน  เรียงล าดับตามการส่งผลได้แก่ ด้านจินตนาการ (X3) 
ด้านวิสัยทัศน์ (X2) และด้านความยืดหยุ่น (X1) มีค่า
สัมประสิทธิ์การถดถอยพหุคูณในรูปคะแนนดิบ (b) 
เท่ า กั บ  .216, .226 แ ล ะ  .232 แ ล ะ ใน รู ป ค ะ แ น น
มาตรฐาน (β) เท่ากับ .243, .224 และ .247 ตามล าดับ  
มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณ (R) เท่ากับ .670 และ
ทั้ง 3 ตัวแปรร่วมกันอธิบายความแปรปรวนของความ
ภักดีของครูในภาพรวมได้ร้อยละ 44.90 (R2=.449) โดยมี
ค่าความคลาดเคลื่อนที่เกิดจากการพยากรณ์เท่ากับ .380 
(SEest =.380)  

4.3.3 ภ าวะผู้ น า เ ชิ งส ร้ า งส รรค์ ข อ ง
ผู้บริหารสถานศึกษารายด้านส่งผลต่อความภักดีของครูใน
ด้านการรับรู้อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (Sig ≤ .05) ทุก
ด้าน เรียงล าดับตามการส่งผลได้แก่ ด้านความยืดหยุ่น 
(X1) ด้านจินตนาการ (X3) และด้านวิสัยทัศน์ (X2) มีค่า
สัมประสิทธิ์การถดถอยพหุคูณในรูปคะแนนดิบ (b) 
เท่ า กั บ  .401, .188 แ ล ะ  .164 แ ล ะ ใน รู ป ค ะ แ น น
มาตรฐาน (β)  เท่ากับ .401, .198 และ.152 ตามล าดับ 
มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณ (R) เท่ากับ .710 และ
ทั้ง 3 ตัวแปรร่วมกันอธิบายความแปรปรวนของความ
ภักดีของครูในภาพรวมได้ร้อยละ 50.50 (R2 = .505) โดย
มีค่าความคลาดเคลื่อนที่เกิดจากการพยากรณ์เท่ากับ 
.383 (SEest= .383) 

 4.3.4 ภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหาร
สถานศึกษารายด้านส่งผลต่อความภักดีของครูในภาพรวม
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ  (Sig ≤ .05) ทุกด้าน เรียง
ตามล าดับได้แก่ ด้านจินตนาการ (X3) ด้านความยืดหยุ่น 
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(X1) และด้านวิสัยทัศน์ (X2) มีค่าสัมประสิทธิ์การถดถอย
พหุคูณในรูปคะแนนดิบ (b) เท่ากับ .220, 227 และ .201  
และในรูปคะแนนมาตรฐาน (β) เท่ากับ .288, .282 และ 
.231  ตามล าดับ  มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณ (R) 
เท่ากับ .751 และทั้ ง 3 ตัวแปรร่วมกันอธิบายความ
แปรปรวนของความภักดีของครูในภาพรวมได้ร้อยละ 
56.50 (R2 = .565) โดยมีค่าความคลาดเคลื่อนที่เกิดจาก
การพยากรณ์เท่ากับ .290 (SEest= .290) 

4.3.5 ภ าวะผู้ น า เ ชิ งส ร้ า งส รรค์ ข อ ง
ผู้บริหารสถานศึกษาภาพรวมส่งผลต่อความภักดีของครูใน
ด้านพฤติกรรมที่แสดงออกอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (Sig 
≤ .05) มีค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยในรูปคะแนนดิบ (b) 
เท่ากับ .517 และในรูปคะแนนมาตรฐาน (β) เท่ากับ 
.641 มีค่าสัมประสิทธ์ิความสัมพันธ์ (R) เท่ากับ .641 โดย
ภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษาใน
ภาพรวมสามารถอธิบายความแปรปรวนของความภักดี
ของครูในด้านพฤติกรรมที่แสดงออกได้ร้อยละ 41.10 (R2 
= .411) มีค่าความคลาดเคลื่อนที่ เกิดจากการพยากรณ์
เท่ากับ .314 (SEest = .314) 

4.3.6 ภ าวะผู้ น า เ ชิ งส ร้ า งส รรค์ ข อ ง
ผู้บริหารสถานศึกษาภาพรวมส่งผลต่อความภักดีของครูใน
ด้านความรู้สึกอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (Sig ≤ .05) มีค่า
สัมประสิทธิ์การถดถอยในรูปคะแนนดิบ (b) เท่ากับ .674 
และในรูปคะแนนมาตรฐาน (β) เท่ ากับ .670 มีค่ า
สัมประสิทธิ์ความสัมพันธ์ (R) เท่ากับ .670 โดยภาวะผู้น า
เชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษาในภาพรวม
สามารถอธิบายความแปรปรวนของความภักดีของครูใน
ด้ าน ค วาม รู้ สึ ก ได้ ร้ อ ยล ะ  44.90 (R2 = .449) มี ค่ า
ความคลาดเคลื่อนที่เกิดจากการพยากรณ์เท่ากับ .289 
(SEest = .289) 

4.3.7 ภ าวะผู้ น า เ ชิ งส ร้ า งส รรค์ ข อ ง
ผู้บริหารสถานศึกษาภาพรวมส่งผลต่อความภักดีของครูใน
ด้านการรับรู้อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (Sig ≤ .05) มีค่า
สัมประสิทธิ์การถดถอยในรูปคะแนนดิบ (b) เท่ากับ .758 
และในรูปคะแนนมาตรฐาน (β) เท่ ากับ .706 มีค่ า
สัมประสิทธิ์ความสัมพันธ์ (R) เท่ากับ .706 โดยภาวะผู้น า
เชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษาในภาพรวม
สามารถอธิบายความแปรปรวนของความภักดีของครูใน
ด้านการรับรู้ได้ร้อยละ 49.90 (R2=.449) มีค่าความคลาด
เคลื่อนที่เกิดจากการพยากรณ์เท่ากับ .385 (SEest =.385) 

4.3.8 ภ าวะผู้ น า เ ชิ งส ร้ า งส รรค์ ข อ ง
ผู้บริหารสถานศึกษาในภาพรวมส่งผลต่อความภักดีของครู
ในภาพรวมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (Sig ≤ .05) มีค่า
สัมประสิทธิ์การถดถอยในรูปคะแนนดิบ (b) เท่ากับ .650 

และในรูปคะแนนมาตรฐาน (β) เท่ ากับ .751 มีค่ า
สัมประสิทธิ์ความสัมพันธ์ (R) เท่ากับ .751 โดยภาวะผู้น า
เชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษาในภาพรวม
สามารถอธิบายความแปรปรวนของความภักดีของครูใน
ภาพรวมได้ร้อยละ 56.40 (R2 = .564) มีค่าความคลาด
เคลื่อนที่เกิดจากการพยากรณ์เท่ากับ .289 (SEest =.289) 

 

5. สรุปผลการวิจัย อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 
    5.1 สรุปผลการวิจยั 
         5.1.1 ระดับภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหาร
สถานศึกษาตามความคิดเห็นของครูโรงเรียนสังกัด
กรุงเทพมหานคร โดยรวมอยู่ ในระดับมากที่สุด  เมื่อ
พิจารณารายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากท่ีสุดทุกด้าน โดย
ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ ด้านวิสัยทัศน์ รองลงมา คือ 
ด้านจินตนาการ และด้านความยืดหยุ่น ตามล าดับ 

5.1.2 ระดับความภักดีของครูต่อโรงเรียนสังกัด
กรุงเทพมหานคร โดยรวมอยู่ ในระดับมากที่สุด เมื่อ
พิจารณารายด้านพบว่า อยู่ในระดับมากที่สุดทุกด้าน โดย
ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ ด้านพฤติกรรมที่แสดงออก 
รองลงมา คือ ด้านความรู้สึก และด้านการรับรู้ ตามล าดับ 

5.1.3 ภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหาร
สถานศึกษาส่งผลต่อความภักดีของครูในโรงเรียนสังกัด
กรุงเทพมหานครทั้งรายด้านและภาพรวม สรุปดังนี้ 

        5.1.3.1 ภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ของ
ผู้บริหารสถานศึกษาส่งผลต่อความภักดีของครูในภาพรวม
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติทุกด้าน เรียงตามล าดับได้แก่ 
ด้านจินตนาการ ด้านความยืดหยุ่น และด้านวิสัยทัศน์ มี
ค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยพหุคูณในรูปคะแนนดิบ เท่ากับ 
.220, 227 และ  .201  และในรูปคะแนนมาตรฐาน 
เท่ากับ .288, .282 และ .231 ตามล าดับ มีค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์พหุคูณ เท่ากับ .751 และทั้ง 3 ตัวแปรร่วมกัน
อธิบายความแปรปรวนของความภักดีของครูในภาพรวม
ได้ร้อยละ 56.50 โดยมีค่าความคลาดเคลือ่นที่เกิดจากการ
พยากรณ์เท่ากับ .290  

5.1.3.2 ภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์
ของผู้บริหารสถานศึกษาส่งผลต่อความภักดีของครูในด้าน
พฤติกรรมที่แสดงออก อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 2 ด้าน 
คือ ด้านจินตนาการ และด้านวิสัยทัศน์ มีค่าสัมประสิทธิ์
การถดถอยพหุคูณในรูปคะแนนดิบ เท่ากับ .285 และ 
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.226  และในรูปคะแนนมาตรฐาน เท่ากับ .400 และ 

.279 ตามล าดับ มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณ 
เท่ากับ .646 และทั้ ง 2 ตัวแปรร่วมกันอธิบายความ
แปรปรวนของความภักดีของครูในภาพรวมได้ร้อยละ 
41.70 โดยมีค่าความคลาดเคลื่อนที่เกิดจากการพยากรณ์
เท่ากับ .313  

5.1.3.3 ภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์
ของผู้บริหารสถานศึกษาส่งผลต่อความภักดีของครูในด้าน
ความรู้สึกอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติทุกด้าน เรียงล าดับ
ได้แก่ ด้านจินตนาการ ด้านวิสัยทัศน์ และด้านความ
ยืดหยุ่น มีค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยพหุคูณในรูปคะแนน
ดิบ เท่ากับ .216, .226 และ .232 และในรูปคะแนน
มาตรฐาน เท่ากับ .243, .224 และ .247 ตามล าดับ  มีค่า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณ เท่ากับ .670 และทั้ง 3 ตัว
แปรร่วมกันอธิบายความแปรปรวนของความภักดีของครู
ในภาพรวมได้ร้อยละ 44.90 โดยมีค่าความคลาดเคลื่อนที่
เกิดจากการพยากรณ์เท่ากับ .380  

5.1.3.4 ภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์
ของผู้บริหารสถานศึกษารายด้านส่งผลต่อความภักดีของ
ครูในด้านการรับรู้อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (Sig ≤ .05) 
ทุกด้าน เรียงตามล าดับได้แก่ ด้านความยืดหยุ่น  ด้าน
จินตนาการ และด้านวิสัยทัศน์ มีค่าสัมประสิทธิ์การ
ถดถอยพหุคูณในรูปคะแนนดิบ เท่ากับ .401, .188 และ 
.164 และในรูปคะแนนมาตรฐาน เท่ากับ .401, .198 
และ.152 ตามล าดับ มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณ 
เท่ากับ .710 และทั้ ง 3 ตัวแปรร่วมกันอธิบายความ
แปรปรวนของความภักดีของครูในภาพรวมได้ร้อยละ 
50.50 โดยมีค่าความคลาดเคลื่อนที่เกิดจากการพยากรณ์
เท่ากับ .383  
    5.2 อภิปรายผล 
         5.2.1 ระดับภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหาร
สถานศึกษา ผลการวิจัยพบว่า ครู โรงเรียนสั งกั ด
กรุงเทพมหานครเห็นว่าผู้บริหารสถานศึกษามีระดับภาวะ
ผู้น าเชิงสร้างสรรค์ในภาพรวมและรายด้านทุกด้านอยู่ใน
ระดับมากท่ีสุด ทั้งนี้อาจจะเป็นเพราะเป็นผลมาจากเกณฑ์
การคัดเลือกผู้มาด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการสถานศึกษาใน
สังกัดกรุงเทพมหานคร ในเบื้องต้นต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติ 
ดังนี้ 1) มีประสบการณ์การบริหารการศึกษาในต าแหน่ง

รองผู้อ านวยการสถานศึกษามาไม่น้อยกว่า 4 ปี 2) มีวุฒิ
ปริญญาทางการบริหารการศึกษา และ 3) มีใบประกอบ
วิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา จากนั้นเมื่อผ่านการสอบ
คัดเลือกแล้วยังต้องผ่านการฝึกอบรมจากส านักการศึกษา
ก่อนเข้ารับต าแหน่งผู้อ านวยการสถานศึกษา (ส านัก
การศึกษา กรุงเทพมหานคร, 2561ข)  การที่ ต้องมี
ประสบการณ์การบริหารการศึกษาในต าแหน่งรอง
ผู้อ านวยการสถานศึกษามาไม่น้อยกว่า 4 ปี นั้น เป็น
ระยะเวลานานเพียงพอส าหรับการสร้างสมประสบการณ์
การเป็นผู้น า นอกจากนี้การคัดเลือกดังกล่าวต้องมีการ
ทดสอบ ซึ่งเนื้อหาในการสอบเน้นการวัดสมรรถนะความ
เป็นผู้น าเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหาร  และเมื่อได้รับ
คั ด เลื อกแล้ ว  ก่ อนจะด า รงต าแหน่ งผู้ อ านวยการ
สถานศึกษาต้องผ่านการอบรมภาวะผูน้ าและระหว่างด ารง
ต าแหน่งยังจะต้องได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องโดยการ
ฝึกอบรม ศึกษาดูงาน หรือได้รับทุนสนับสนุนในการศึกษา
ต่อในระดับที่สูงขึ้น เช่น ให้ทุนการศึกษาต่อในระดับ
ปริญญาเอก เป็นต้น (ส านักการศึกษา กรุงเทพมหานคร, 
2560) จากเหตุผลดังกล่าวจึงน่าจะเป็นมูลเหตุที่ท าให้
ผู้อ านวยการสถานศึกษาในสังกัดกรุงเทพมหานครมีภาวะ
ผู้น าเชิงสร้างสรรค์ในระดับมากที่สุด ผลการวิจัยครั้งนี้
สอดคล้องกับการวิจัยของกาญจนา ศิลา (2555, น.103) 
ที่ ได้ ศึ กษาภาวะผู้ น า เชิ งส ร้ างส รรค์ ของผู้ บ ริห าร
สถานศึกษาของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ส านักงาน
เขตบางเขน พบว่าครูโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร 
ส านักงานเขตบางเขน เห็นว่า ภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์
ข อ งผู้ บ ริ ห า ร ส ถ า น ศึ ก ษ า ข อ ง โร ง เรี ย น สั ง กั ด
กรุงเทพมหานคร อยู่ ในระดับมากถึงมากที่สุด และ

สอดคล้องกับผลการวิจัยของมณฑา ศิริวงษ ์ (2559, น. 
บทคัดย่อ) ที่ได้ศึกษาภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหาร
สถานศึกษาตามความคิดเห็นของครู อ าเภอองครักษ์ 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก 
พบว่า ภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษา
ตามความคิดเห็นของครูโดยรวมอยู่ในระดับมากทุกด้าน  

เมื่อพิจารณารายด้าน ผลการวิจัยครั้งนี้ พบว่า 
ภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษาด้าน
วิสัยทัศน์มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดเป็นอันดับแรก ทั้งนี้อาจเป็น
เพราะวิสัยทัศน์ เป็นคุณสมบัติที่ส าคัญของผู้บริหาร
สถานศึกษาในการพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาจึงเน้นการ
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สร้างผู้บริหารให้เป็นผู้มีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลสอดรับกับ
การเปลี่ยนแปลงในในศตวรรษที่ 21 ที่เน้นการท างานเป็น
ทีม ดังนั้นผู้อ านวยการโรงเรียนในศตวรรษที่ 21 ต้องมี
ทักษะในการโน้มน้าวให้ครูในโรงเรียนสามารถท างาน
ร่วมกัน เกิดความสามัคคีภายในโรงเรียน ช่วยกันระดม
ความรู้ความสามารถ มีการก าหนดเป้าหมายร่วมกัน และ
ช่วยกันท างานให้บรรลุเป้าหมายของโรงเรียนได้  ที่กล่าว
มาสะท้อนถึงการมีวิสัยทัศน์ที่ทันสมัยของผู้บริหาร
สถานศึกษา ผลการวิจัยครั้งนี้สอดคล้องกับผลการวิจัย
ของสอดคล้องกับผลการวิจัยของมณฑา ศิริวงษ ์ (2559, 
น. บทคัดย่อ) ที่พบว่า ภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ด้านการ
วิสัยทัศน์ของผู้บริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครู 
อ า เภ ออ งค รั ก ษ์  ส านั ก งาน เขต พื้ น ที่ ก า รศึ ก ษ า
ประถมศึกษานครนายก มีค่าเฉลี่ยสูงเป็นล าดับแรก 

5.2.2 ระดับความภักดีของครูโรงเรียนสังกัด
กรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยครั้งนี้ พบว่า ภาพรวมอยู่ใน
ระดับมากที่สุด ผลการวิจัยครั้งนี้ สอดคล้องกับงานวิจัย
ของสุนันท์ ปิ่นทอง และนันทิยา น้อยจันทร (2559 น. 
529) ที่ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์การของ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนเอกชนในจังหวัด
พิจิตร พบว่า ครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียน
เอกชนในจังหวัดพิจิตรมีความผูกพันต่อองค์การใน
ภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด  

เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านพฤติกรรมที่มี
ค่าเฉลี่ยสูงที่สุดเป็นอันดับแรก ด้านนี้ ประกอบด้วย ความ
คงอยู่หรือการไม่ลาออกจากการท างาน ความมุ่งมั่นตั้งใจ
ท างาน และการท างานด้วยความซื่อสัตย์ จะเห็นได้ว่าด้าน
พฤติกรรมนี้เป็นด้านที่แสดงออกถึงพฤติกรรมการท างาน 
การที่ครูต่อโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครมีความภักดี
ด้ า น นี้ สู ง ก ว่ าด้ า น อื่ น  อ าจ เป็ น เพ ร าะ ค รู สั งกั ด
กรุงเทพมหานครเป็นข้าราชการ  การเป็นข้าราชการยัง
เป็นที่ใฝ่ฝันของสังคมไทย เพราะเป็นอาชีพท่ีมีความมั่นคง 
มีเกียรติ เป็นที่ยอมรับของคนทั่วไป การเข้าสู่ต าแหน่ง
จะต้องผ่านการสอบที่มีอัตราการแข่งขันสูงเพื่อได้บรรจุ
เป็นข้าราชการครู อีกทั้งครูสังกัดกรุงเทพมหานครมีโอกาส
ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง มีความเจริญก้าวหน้าใน
อาชีพ และมีโอกาสในการเลื่อนต าแหน่งที่สูงขึ้น จึงเป็น
แรงจูงใจที่ท าให้ข้าราชการครูในสังกัดกรุงเทพมหานคร
เกิดการคงอยู่ ไม่อยากย้ายหรือลาออกจากโรงเรียนที่
ตนเองท างานอยู่ มีความมุ่งมั่นตั้งใจท างานอย่างเต็มที่ 
ช่วยดูแลปกป้องช่ือเสียงของโรงเรียน และช่วยกันพัฒนา
โรงเรียนให้มีคุณภาพ สอดคล้องกับจิตานันท์ สุขสวัสดิ์ 

(2556, น. 183-184) ที่พบว่าแรงจูงใจเป็นปัจจัยที่ส าคัญ
ต่อความภักดีของครู และเช่นเดียวกับจีรภัคร เอนกวิถี 
(2557,น. 81) และธนัชพร กบิลฤทธิวัฒน์ (2557,น. 117) 
ที่กล่าวว่าแรงจูงใจส่งผลต่อความภักดีต่อองค์กรของ
บุคคลากรในองค์กรอื่นๆ เช่นกัน 
 5.2.3 ภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหาร
สถานศึกษาที่ส่งผลต่อความภักดีของครู พบว่า ภาวะผู้น า
เชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษาส่งผลต่อความภักดี
ของครูในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครในภาพรวมอย่าง
มีนัยส าคัญทางสถิติ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ ภาวะผู้น าเชิง
สร้างสรรค์ เป็นกระบวนการที่ผู้น าคิดค้นหาแนวทางหรือ
วิธีการใหม่ ด้วยความคิดสร้างสรรค์ ยืดหยุ่น มีจินตนาการ 
เพื่อจูงใจ ชักจูงให้ผู้ตามร่วมกันปฏิบัติงานด้วยความมุ่งมั่น 
และเต็มใจ กระตุ้นให้เกิดความสร้างสรรค์ในการท างาน 
พร้อมเปิดโอกาสให้ผู้อื่นมีส่วนร่วมในการพัฒนาองค์การ 
จากการตระหนักถึงความส าคัญของวิสัยทัศน์และการมี
เป้าหมายร่วมกันในองค์การ สามารถจูงใจให้ครูร่วมกัน
ท างาน สอดคล้องกับการศึกษาของอุษณีย์ ศรีเจริญ และ
จรัส อติวิทยาภรณ์ (2560, น. 2) ที่พบว่าภาวะผู้น าเชิง
สร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษาจะสามารถช่วยเพิ่ม
แรงจูงใจในการท างานและการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การ 
ท าให้ครูท างานด้วยความเต็มใจมากยิ่งขึ้นซึ่งถือเป็นการ
เสริมสร้างความภักดีของครูต่อโรงเรียนนั่นเอง  
 เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านจินตนาการ
เป็นด้านที่ส่งผลมากที่สุด ทั้งนี้อาจเป็นเพราะภาวะผู้น า
เชิงสร้างสรรค์ด้านจินตนาการของผู้อ านวยการโรงเรียน
เป็นสิ่งที่สามารถช่วยสร้างบรรยากาศที่น่าท างานให้แก่ครู 
ท าให้ครูรู้สึกสนุกกับการท างาน ท าให้ผู้อ านวยการ

สามารถให้ค าแนะน าหรือมีการสื่อสารและการ
ประสานงานที่ดี สามารถจูงใจและส่งเสริมให้ครูใช้
ความคิดสร้างสรรค์ในการท างาน คิดนวัตกรรมมาใช้
ในการจัดการเรียนการสอนได้อย่างเหมาะสม 
สอดคล้องกับผลการวิจัยของจิตตานันท์ สุขสวัสดิ์ (2556, 
น.186 - 187) ที่ พบว่า การสร้างแรงจูงใจ การสื่อสาร 
และการประสานงาน เป็นตัวบ่งช้ีปัจจัยความที่ส่งผลต่อ
ความภักดีของบุคลากรในสถานศึกษาในสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน 
    5.3 ข้อเสนอแนะ 
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5.3.1 ข้อเสนอแนะการน าผลการวิจัยไปใช้ 
       5.3.1.1 ผู้บริหารสถานศึกษาและบุคคคล

ที่สนใจสามารถน าผลการวิจัยไปเป็นแนวทางในการพัฒนา
ตนเองเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการใน
หน่วยงานของตน 

       5.3.1.2 ส านักการศึกษากรุงเทพมหานคร
ควรส่งเสริม สนับสนุน ตลอดจนหาวิธีการพัฒนาภาวะ
ผู้น าเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดให้
มากยิ่งขึ้น เพราะจะส่งผลต่อความภักดีของครูในโรงเรียน
ให้สูงข้ึนต่อไป 

5.3.2 ข้อเสนอแนะการวิจัยคร้ังต่อไป 
        5.3.2.1 ควรศึกษาเรื่องภาวะผู้น าเชิง

สร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษาว่าเป็นปัจจัยที่ส่งผล
ต่อตัวแปรอื่นๆ หรือไม่ เช่น ประสิทธิภาพการท างานของ
ครู คุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา เป็นต้น 
         5.3.2.2 ควรศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนา
ภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษา เช่น 
การศึกษาปัจจัยที่ส่งผล หรือการสร้างรูปแบบ หรือการ
สร้างกลยุทธ์การพัฒนาภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ของ
ผู้บริหารสถานศึกษา ที่ส่งผลต่อความภักดีของครู 
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พระราชบัญญตัิการรับขนของทางทะเล พ.ศ. 2534 
กับการขนส่งของตาม sea waybills 

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

ธนสร  สุทธิบด ี
 

บทคัดย่อ 
เพื่อสนับสนุนการขนส่งสินค้าทางทะเลด้วยการลดข้อพิพาทและข้อโต้แย้งที่อาจเกิดขึ้นจากความไม่ชัดเจนและไม่

ครอบคลุมของกฎหมายประเทศไทยมีความพยายามที่จะปรับปรุงกฎหมายด้านการขนส่งสินค้าทางทะเลให้มีความทันสมัย 
สอดคล้องกับประเพณีทางการค้า อันเห็นได้จากการเปลี่ยนแปลงหลักกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เช่นจากเดิมก่อนท่ีพระราชบัญญัติ
การรับขนของทางทะเล พ.ศ.2534 จะมีผลใช้บังคับประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เรื่องรับขน มาตรา 609 วรรคสอง 
ก าหนดให้การรับขนของทางทะเลเป็นไปตามบังคับของกฎหมายและกฎข้อบังคับว่าด้วยการนั้น แต่กลับปรากฏว่ากฎหมาย
ของประเทศไทยไม่มีการบัญญัติเกี่ยวกับการรับขนของทางทะเลเอาไว้โดยเฉพาะท าให้ศาลต้องน าประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์มาปรับใช้ ซึ่งการน าเอาประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาปรับใช้อาจไม่เหมาะสมเพราะการรับขนของทางทะเลมี
ลักษณะเฉพาะและแตกต่างจากการขนส่งภายในประเทศเนื่องจากต้องน าหลักสากลเรื่องการรับขนของทางทะเลและประเพณี
ทางการค้าระหว่างประเทศมาพิจารณาประกอบ ต่อมาจึงมีการประกาศใช้พระราชบัญญัติการรับขนของทางทะเล พ.ศ.2534
เพื่อท าให้บุคคลที่เกี่ยวข้องในการค้าระหว่างประเทศมีความเช่ือมั่นในกฎหมายของประเทศไทยว่ามีความเป็นสากลมากยิ่งข้ึน 

อย่างไรก็ตาม แม้ว่าพระราชบัญญัติการรับขนของทางทะเล พ.ศ.2534 จะมีบทบัญญัติที่เกี่ยวข้องใบตราส่ง แต่กลับ
ไม่มีบทบัญญัติที่ชัดเจนเกี่ยวกับ sea waybills ทั้งที่ในประเพณีการค้าระหว่างประเทศและการขนส่งสินค้าทางทะเลมีการใช้
งาน sea waybills อยู่มาก อันอาจท าให้เกิดความไม่แน่ชัดว่า กรณีที่เป็นการขนส่งสินค้าทางทะเลภายใต้ sea waybills 
พระราชบัญญัติฉบับนี้จะสามารถบังคับใช้ได้หรือไม่ และมีผลอย่างใด จึงสมควรที่จะศึกษาในเรื่องดังกล่าวเพื่อท าให้เกิดการ
พัฒนาหลักกฎหมายเกี่ยวกับการขนส่งสินค้าทางทะเลที่มีความทันสมัยและสอดคล้องกับหลักสากลต่อไป 
ค าส าคัญ : รับขนของทางทะเล, ใบตราส่ง, เอกสารการขนส่งท่ีไม่ใช่ใบตราส่ง 

 
Abstract 

To support carriage of goods by sea by reducing disputes and misunderstandings that may arise 
from the ambiguity of the law, Thailand is trying to modernize maritime transport laws regarding trade 
usages.This can be seen from the change of relevant laws.For example, before the Carriage of Goods by 
Sea Act, BE 2534 came into effect, the Civil and Commercial Code section 609  paragraph two required 
that the carriage of goods by sea was in accordance with the laws and regulations governing such 
matters.However, it appeared that the laws of Thailand did not have such regulations concerning the 
carriage of goods by sea and causing the court to apply the Civil and Commercial Code. The application 
of the Civil and Commercial Code may not be appropriate because the carriage of goods by sea is unique 
and different from domestic transportation andinternational principles of the carriage of goods by sea and 
international trade traditions must be mutually considered. Subsequently, the Carriage of Goods by Sea 
Act, BE 2534 was established in order to allow parties involved in international trade to have confidence 
in the laws of Thailand. 

Despite the effort, the Carriage of Goods by Sea Act, BE 2534 contains provisions related bill of 
lading,but there are no specific provisions regarding sea waybills. It is, therefore, appropriate to study the 
applicability of the Carriage of Goods by Sea Act, BE 2534 regarding sea waybills and related issues in 
order to develop the laws in this area. 
Keywords : Carriage of Goods by Sea, Bills of lading, sea waybills   
 
1.  ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
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 ตลอดเวลาหลายสิบปีท่ีผ่านมาการขนส่งสินค้า
ทางทะเลระหว่างประเทศขยายตัวขึ้นอย่างรวดเร็วและ
จ านวนสินค้าน าเขา้และสินค้าส่งออกของไทยมีปริมาณ
และมลูค่าเพิม่มากข้ึนมาโดยตลอด ท าให้การขนส่งสินคา้
ทางทะเลของไทยก็มีปริมาณเพิ่มมากข้ึนตามไปด้วย 

ในส่วนของหลักกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการ
ขนส่งสินค้าทางทะเลนั้น ก่อนท่ีพระราชบญัญัติการรับขน
ของทางทะเล พ.ศ.2534 จะมีผลใช้บังคับประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชยเ์รื่องรับขน มาตรา 609 วรรค
สอง ก าหนดให้การรบัขนของทางทะเลเป็นไปตามบังคับ
ของกฎหมายและกฎข้อบังคับว่าดว้ยการนั้น แต่กลับ
ปรากฏว่ากฎหมายของประเทศไทยไม่มีการบัญญัติ
เกี่ยวกับการรับขนของทางทะเลเอาไว้โดยเฉพาะ จึงอาจ
ท าให้เกิดความสับสนเกี่ยวกับหน้าที่และความรับผดิ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมีกรณีพิพาทหรือมีการฟ้องร้องกัน
ในศาลก็เป็นการยากที่จะพิจารณาถึงความรับผดิของ
คู่กรณี  โดยในช่วงเวลาดังกล่าวหากมีการฟ้องร้องคดี
เกี่ยวกับการขนส่งสินค้าทางทะเลระหว่างประเทศ ศาลจะ
น าเอาประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 616  
อันเป็นบทกฎหมายที่ใกลเ้คียงอยา่งยิ่งมาปรับใช้กับคดี
ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 4 วรรค
สอง4 

อย่างไรก็ตาม การน าเอาประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณิชย์มาปรับใช้อาจไม่เหมาะสม เนื่องจากกฎหมาย
การรับขนของทางทะเลมีลักษณะเฉพาะซึ่งแตกต่างจาก
การขนส่งภายในประเทศเพราะต้องน าหลักสากลเรื่องการ
รับขนของทางทะเลและประเพณีทางการค้ามาพิจารณา
ประกอบ ประเทศไทยจึงมีการออกพระราชบัญญัติการรับ
ขนของทางทะเล พ.ศ.2534ซึ่ งมีผลใช้บังคับวันที่  21 
กุมภาพันธ์ 25355 เพื่อท าให้บุคคลที่เกี่ยวข้องในการค้า
ระหว่างประเทศมีความเช่ือมั่นในกฎหมายของประเทศ
ไทยว่ามีความเป็นสากลและเป็นธรรมซึ่งจะมีผลเป็นการ
ส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศและการพัฒนาเศรษฐกิจ
ของประเทศไทย6 

เพื่ อ ให้ บ ร ร ลุ ถึ ง วั ต ถุ ป ร ะ ส งค์ ข้ า ง ต้ น 
พระราชบัญญัติการรับขนของทางทะเล พ.ศ.2534จึงมี

                                                           
4ค ำพพิำกษำศำลฎกีำที ่6437/2541 
5มำตรำ 2 ก ำหนดใหม้ผีลใชบ้งัคบัเมือ่พน้ก ำหนดเกำ้สบิวนันบั
แต่วนัประกำศในรำชกจิจำนุเบกษำเป็นตน้ไป (ประกำศในรำช
กจิจำนุเบกษำเล่ม 108 ตอนที ่203 ฉบบัพเิศษ หน้ำ 68 วนัที ่
22 พฤศจกิำยน 2534)  
6หมำยเหตุท้ำยพระรำชบญัญัติกำรรบัขนของทำงทะเล พ.ศ. 
2534 

บทบัญญัติที่เกี่ยวข้องเอกสารในการค้าระหว่างประเทศอยู่
หลายประการโดยเฉพาะอย่างยิ่งใบตราส่ง เนื่องจากใบ
ตราส่งเป็นเอกสารส าคัญที่กฎหมายยอมรับก่อและให้เกิด
ความสัมพันธ์กับผู้ที่เกี่ยวข้องหลายด้านแต่ปัญหาประการ
หนึ่งเกี่ยวกับพระราชบัญญัติการรับขนของทางทะเล พ.ศ.
2534คือไม่ได้มีบทบัญญัติทางกฎหมายที่ชัดเจนเกี่ยวกับ
เอกสารในการค้าระหว่างประเทศชนิดอื่น ๆ เช่น sea 
waybills ทั้งที่ในประเพณีการค้าระหว่างประเทศและการ
ขนส่งสินค้าทางทะเลมีการใช้งานsea waybillsอยู่มาก 
ซึ่งsea waybills เองก็มีผลต่อสิทธิและหน้าที่ของผู้ที่
เกี่ยวข้องในรูปแบบที่ท้ังเหมือนและแตกต่างกับใบตราส่ง 

ป ร ะ เ ด็ น ปั ญ ห า ที่ น่ า ส น ใ จ จึ ง มี ว่ า 
พระราชบัญญัติการรับขนของทางทะเลมีบทบัญญัติที่
เหมาะสมต่อการขนส่งสินค้าทางทะเลที่ใช้sea waybills 
หรือไม่ และความไม่ชัดเจนดังกล่าวอาจก่อให้เกิดปัญหา
ในด้านใดบ้าง บทความนี้จึงศึกษาในเรื่องดังกล่าวเพื่อ
ประโยชน์ในการส่งเสริมการขนส่งสินค้าทางทะเลและ
การค้าระหว่างประเทศและสร้างความชัดเจนในข้อ
กฎหมายให้กับบุคคลที่ เกี่ยวข้องกับการค้าระหว่าง
ประเทศในการใช้ sea waybills พร้อมทั้งเสนอแนะแนว
ทางแก้ไขปรับปรุงที่สอดคล้องกับหลักสากลต่อไป 
 
2. ประวัติและความเป็นมาของใบตราส่ง และ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

ตามประวัติศาสตร์ของใบตราส่งพบว่าการใช้ใบ
ตราส่งเริ่มต้นขึ้นประมาณช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 14 โดยมี
วัตถุประสงค์เป็นใบรับของหรือใบสินค้า เมื่อมีการส่ง
สินค้าแล้วผู้ขนส่งออกใบตราส่งให้ไว้กับผู้ขายที่ไม่ต้องการ
เดินทางไปกับสินค้าเพื่อแสดงว่ามีการรับสินค้าไว้ในความ
ดูแล ผู้ขายจะส่งใบตราส่งไปให้กับผู้ซื้อเพื่อแสดงว่ามีการ
ส่งสินค้าแล้วและท าให้ผู้ซื้อสามารถประมาณระยะเวลา
มาถึงของสินค้าได้ แต่ผู้ซื้อยังไม่จ าเป็นต้องน าใบตราส่งมา
เวนคืนเพื่อรับสินค้าจากผู้ขนส่ง ผู้ขนส่งจะเป็นผู้ตรวจสอบ
จากทะเบียนสินค้าเองว่าต้องส่งมอบสินค้าให้บุคคลใด ใน
ยุคนี้ใบตราส่งจึงมีสถานะเป็นใบรับของหรือใบรับสินค้า
เท่านั้น  

ต่อมาผู้ขนส่งเริ่มระบุถึงข้อก าหนดในสัญญารับ
ขนของทางทะเลลงไป ใน ใบตราส่ งเพื่ อสะท้ อนถึ ง
ข้อก าหนดของสัญญารับขนของทางทะเลรวมถึงกฎหมาย
ที่ใช้บังคับและข้อก าหนดพิเศษต่าง ๆ ในการยกเว้นความ
รับผิดหรือให้สิทธิพิเศษกับผู้ขนส่งเพื่อใช้กล่าวอ้างกับผู้รับ
สินค้า จึงท าให้ใบตราส่งมีสถานะเพิ่มขึ้นมาโดยเป็น
หลักฐานของสัญญารับขนของทางทะเลด้วย  
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ใบตราส่งเริ่มมีสถานะที่สามเนื่องจากเริ่มมีการ
ใช้ใบตราส่งในลักษณะการเป็นเอกสารสิทธิ เพื่อให้มีการ
โอนขายสินค้าเป็นทอด ๆ ได้ทั้งที่สินค้าอยู่ในทะเลด้วย
การสลักหลังและโอนใบตราส่งให้แก่กัน ซึ่งเห็นได้จากที่
ป ร า ก ฏ ใ น  the High Court of Admiralty ช่ ว ง
คริสต์ศตวรรษที่ 16 ที่ใบตราส่งส่วนใหญ่มักมีข้อก าหนด
แสดงถึงการเปลี่ยนมือได้เช่น ‘for delivery to shipper 
or his agent or his assigns’ หรือ ‘for delivery to a 
third person or his assigns’ ซึ่งมีความหมายว่าให้ผู้
ขนส่งส่งมอบให้กับผู้ส่งของหรือผู้รับสินค้าหรือบุคคลที่
ได้รับมอบหมาย7 

 แม้จะเป็นที่ยอมรับกันในการค้าระหว่างประเทศ
ว่าใบตราส่งเป็นเอกสารที่มีความส าคัญอย่างมากเนื่องจาก
เป็นเอกสารที่กฎหมายยอมรับและระบุถึงหน้าที่ตาม
กฎหมายอยู่หลายประการ จึงก่อให้เกิดสิทธิและหน้าที่กับ
ทั้ งผู้ ส่ งของ ผู้ขนส่ ง ผู้ รับตราส่ง และบุคคลอื่นๆที่
เกี่ยวข้องหลายฝ่าย แต่กฎหมายที่เกี่ยวข้องของแต่ละ
ประเทศยังมีความแตกต่างกัน ประกอบกับผู้ขนส่ง
บางส่วนเริ่มก าหนดข้อยกเว้นความรับผิดในสัญญาและใน
ใบตราส่ง เช่น แม้สินค้าจะเสียหายจากความประมาท
เลินเล่อของผู้ขนส่ง ผู้ขนส่งก็จะไม่รับผิดในความเสียหาย
เหล่านั้น อันท าให้เกิดความไม่เป็นธรรมและความขัดแย้ง
ในการบังคับใช้  

ดังนั้นเพื่อท าให้การค้าระหว่างประเทศสามารถ
ด าเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพและราบรื่น จึงมีความ
จ าเป็นที่จะต้องสร้างอนุสัญญาระหว่างประเทศขึ้นมาเพื่อ
ท าให้หลักการเกี่ยวกับใบตราส่งมีลักษณะไปในทาง
เดียวกัน เจ้าของเรือ ผู้ขายและผู้ซื้อในการค้าระหว่าง
ประเทศ ธนาคาร และผู้รับประกันภัยจึงรวมตัวกันเพื่อ
ก าหนดหลักเกณฑ์ส าคัญที่เกี่ยวข้อง และเป็นที่มาของการ
ล ง น า ม  International Convention for the 
Unification of Certain Rules of Law relating to 
Bills of Lading หรือ"Hague Rules" ขึ้น โดยมีการลง
นามที่กรุงบรัสเซลส์ (Brussels) เมื่อวันที่  25 สิงหาคม 
ค.ศ. 1924  

Hague Rules มี วัตถุประสงค์ เพื่ อจะท าให้
กฎเกณฑ์เกี่ยวกับใบตราส่งเป็นไปในท านองเดียวกันโดย
ก าหนดสิทธิพื้นฐานของผู้ขนส่งและก าหนดขอบเขตความ
รับผิดของผู้ขนส่งว่าสามารถมีข้อก าหนดเกี่ยวกับความรับ

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

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

para. 1.9.  

ผิดได้มากน้อยเพียงใด แต่ทั้ งนี้  Hague Rules ไม่ ได้
ก าหนดหลักกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ครอบคลุมถึงสิทธิ
และหน้าท่ีของผู้ส่งของและผู้รับตราส่ง 

ประเทศที่พัฒนาแล้วจ านวนมากยอมรับในการ
บังคับใช้ของ Hague Rules อย่างไรก็ตามประเทศก าลัง
พัฒนาซึ่งเป็นประเทศผู้ส่งสินค้าต้องการให้มีการพัฒนา
กฎหมายในลักษณะที่ไม่ เอื้อประโยชน์ต่อผู้ขนส่ง8จึง
เรียกร้องให้มีการแก้ไขในเรื่องดังกล่าว และเป็นที่มาของ
การเพิ่มส่วนเพิ่มเติม Hague Rules ที่เรียกว่า Protocol 
to AmendInternational Convention for the 
Unification of Certain Rules of Law relating to 
Bills of Lading (1924)ขึ้ น  (First Protocol ปี  1968 
แล ะ  Second Protocol ปี 1979)ห รื อ “Hague/Visby 
Rules” 

ในขณะเดียวกันในการประชุมของ The United 
Nations Conference on Trade and Development  
(UNCTAD) ประเทศก าลังพัฒนาได้เรียกร้องให้จัดท า
อนุสัญญาระหว่างประเทศที่มีลักษณะครอบคลุมด้านต่าง 
ๆ ตลอดจนสัญญารับขนของทางทะเลด้วย จึงเป็นที่มา
ของอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการขนส่งสินค้าทาง
ท ะ เล  (United Nations International Convention 
on the Carriage of Goods by Sea 1978)  ห รื อ 
“Hamburg Rules” ซึ่ ง มี ผ ล บั ง คั บ ใ ช้ เมื่ อ วั น ที่  1 
พฤศจิกายน ค.ศ. 1992 

อย่างไรก็ตามประเทศอังกฤษและประเทศใน
กลุ่มยุโรปส่วนใหญ่ยอมรับ Hague/Visby Rules แต่ไม่ได้
ให้สัตยาบัน Hamburg Rules ท าให้ประเทศที่ยอมรับ 
Hamburg Rules ส่วนใหญ่กลับเป็นประเทศก าลังพัฒนา 
ต่ อ ม า  United Nations Commission on 
International Trade Law (UNCITRAL) มีแนวคิดที่จะ
ร่างกฎหมายเพื่อใช้ในการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ
เพื่อให้ครอบคลุมการซื้อขายในปัจจุบันที่มีการขนส่ง
ต่อเนื่องหลายรูปแบบที่ท าให้การค้ามีลักษณะ door-to-
door มากขึ้น ต่างจากเดิมที่ส่วนใหญ่เป็นแบบ port-to-
port จึงเป็นท่ีมาของ United Nations Convention on 
Contracts for the International Carriage of Goods 
Wholly or Partly by Sea หรือ “Rotterdam Rules” 
ซึ่งมีการลงนามในปี ค.ศ. 2009 แต่จะมีการบังคับใช้เมื่อมี

                                                           
8 The United Nations Conference on Trade and 
Development, Bill of Lading Report[Online], Available 
URL: 
http://unctad.org/en/PublicationsLibrary/c4isl6rev1_en.pdf 
(accessed 14กนัยำยน 2562).   
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การให้สัตยาบันครบ 20 ประเทศ ปัจจุบันมีประเทศลงช่ือ
จ านวน 25 ประเทศ แต่ให้สัตยาบันเพียง 4 ประเทศ
เท่านั้น9 

อนุสัญญาระหว่างประเทศเหล่านี้กลับส่งผลให้
กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับใบตราส่งและการขนส่งสินค้าทาง
ทะเลมีจ านวนมากและมีความแตกต่างกัน จึงท าให้
แนวคิดที่จะท าให้หลักการเกี่ยวกับใบตราส่งมีลักษณะเป็น
อันหนึ่งอันเดียวกันท าได้ยากยิ่งขึ้นส าหรับประเทศไทย
ไม่ได้เข้าร่วมในอนุสัญญาระหว่างประเทศตามที่กล่าวมา
ข้างต้น แต่บัญญัติพระราชบัญญัติการรับขนของทางทะเล 
พ.ศ. 2534 เพื่อน ามาใช้กับการขนส่งสินค้าทางทะเล
ระหว่างประเทศโดยเฉพาะ 
 
3. หน้าท่ีของใบตราส่ง 

ตามบทบัญญัติของพระราชบัญญัติการรับขน
ของทางทะเล พ.ศ. 2534 มาตรา 3สะท้อนให้เห็นว่าใบ
ตราส่งมีหน้าที่ตามกฎหมายอยู่สามประการคือ เป็น
หลักฐานของสัญญารับขนของทางทะเล  เป็นเอกสารสิทธิ
ที่เปลี่ยนมือได้ และเป็นใบรับของหรือใบรับสินค้า10 
3.1 ใบตราส่งเป็นหลักฐานของสัญญารับขนของ
ทางทะเล 
 โดยทั่วไปด้านหลังของใบตราส่งมักจะปรากฏข้อ
สัญญาหรือข้อก าหนดที่อ้างถึงสัญญารับขนของทางทะเล
ระหว่างผู้ขนส่งกับผู้ส่งของ ข้อสัญญาด้านหลังใบตราส่งนี้
ไม่ใช่สัญญารับขนของทางทะเลแต่เป็นเพียงหลักฐานของ
สัญญารับขนของทางทะเลเท่านั้น   เนื่องจากผู้ขนส่งจะ
ออกใบตราส่งให้เมื่อมีการส่งมอบของให้กับผู้ขนส่งแล้ว 
ในทางปฏิบัติผู้ส่งของมักเข้าท าสัญญากับผู้ขนส่งและมี
การตกลงรายละเอียดต่าง ๆ เช่น ระยะเวลาการเดินทาง 
ค่าขนส่ง ก่อนท่ีจะน าสินค้าไปส่งมอบ11 สัญญารับขนของ
ทางทะเลจึงเกิดขึ้นก่อนท่ีจะมีการออกใบตราส่ง12  ใบตรา
                                                           
9 UNCITRAL, Status: United Nations Convention on 

Contracts for the International Carriage of Goods 

Wholly or Partly by Sea [Online], Available URL 

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

otterdam_rules/status (accessed 14กนัยำยน 2562).   
10เช่นเดยีวกบัหลกั Common Law 
11แพรวพรรณ หลำยปัญญำ, ค ำอธิบำยกฎหมำยกำรค้ำ

ระหว่ำงประเทศ (กรุงเทพมหำนคร: ส ำนกัพมิพม์หำวทิยำลยั

รำมค ำแหง, 2558), หน้ำ 130.  
12อภญิญำ เลือ่นฉว,ี กฎหมำยกำรค้ำระหว่ำงประเทศ
(กรุงเทพมหำนคร: ส ำนกัพมิพว์ญิญชูน, 2552), หน้ำ 86.  

ส่งจึงเป็นเพียงหลักฐานของสัญญารับขนของทางทะเลแต่
ไม่ใช่สัญญารับขนของทางทะเล แต่ตามหลัก Common 
Law ข้อก าหนดด้านหลังใบตราส่งไม่มีผลใช้บังคับกับผู้ส่ง
ของแม้ว่าใบตราส่งจะเป็นหลักฐานของสัญญารับขนของ
ทางทะเลก็ตาม ความชัดเจนในเรื่องนี้สามารถเห็นได้จาก
การที่เมื่อผู้ขนส่งรับสินค้าเอาไว้ และท าสินค้าเสียหาย
ก่อนที่ จะมี การออกใบตราส่ ง ผู้ ขนส่ งก็ ยั งค งต้ อ ง
รับผิดชอบเพราะสัญญารับขนของทางทะเลได้เกิดขึ้น
แล้ว13จึงอาจกล่าวได้ว่า “ใบตราส่งไม่ใช่ข้อสัญญา แต่เป็น
เพียงหลักฐานของสัญญารับขนของทางทะเล ดังนี้แม้ผู้
ขนส่งจะส่งมอบใบตราส่งให้กับผู้ส่งของโดยผู้ส่งของไม่ได้
ตรวจดูข้อก าหนดเหล่านั้นก็ตาม ก็ไม่ท าให้ผู้ส่งของผูกพัน
ตามข้อก าหนดในใบตราส่ง ผู้ส่งของยังคงมีสิทธิตามข้อ
สัญญาและอาจก าหนดให้ผู้ขนส่งออกใบตราส่งที่ตรงกับ
ข้อสัญญา”14 

เมื่อเปรียบเทียบกับกฎหมายของประเทศไทย
หากเกิดกรณี ดั งกล่าวขึ้น  ผู้ ส่ งของย่ อมสามารถน า
สืบพยานบุคคลหรือพยานหลักฐานอื่น ๆ เพื่อแสดงให้เห็น
ถึงข้อตกลงตามสัญญารับขนของทางทะเลได้ เนื่องจาก
กฎหมายไม่ได้ก าหนดไว้ว่าสัญญารับขนของทางทะเล
จะต้องท าเป็นหนังสือ 15  จึงไม่อยู่ภายใต้บั งคับของ
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 94 แต่
อย่างใด 
3.2 ใบตราส่งเป็นเอกสารสิทธิที่เปลี่ยนมือได้ 

ผู้พิพากษา Bowen ให้ค าอธิบายไว้ว่า “เมื่อ
สินค้าอยู่ระหว่างการครอบครองของผู้ขนส่งในการ
เดินทางทางทะเล โดยสภาพย่อมไม่สามารถส่งมอบสินค้า
นั้นให้แก่กันอย่างแท้จริงได้ หลักของประเพณีทางการค้า
จึงยอมรับและถือว่าการสลักหลงัและส่งมอบใบตราส่งเป็น
สัญลักษณ์ของการส่งมอบสินค้า กรรมสิทธิ์ในสินค้าจะ
โอนโดยการสลักหลังและส่งมอบเมื่อคู่สัญญาประสงค์จะ
ให้กรรมสิทธิ์โอนเช่นเดียวกันกับการส่งมอบสินค้าให้แก่
กันจริงๆ ดังนั้น ไม่ว่าสินค้าจะยังลอยล าอยู่ในทะเลหรือ
มาถึงแล้วก็ตาม ใบตราส่งย่อมเป็นกุญแจในมือของผู้
ครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมายที่จะใช้เปิดประตู

                                                           
13Pyrene v Scindia Navigation Co [1954] 2 QB 402. 
14Crooks v Allan (1879) 5 QBD 38. 
15อรรถนิติ ดษิฐอ ำนำจ, คู่มือกำรศึกษำวิชำกฎหมำยกำรค้ำ

ระหว่ำงประเทศว่ำด้วยกำรรบัขนของทำงทะเลและกำร

ประกนัภยัทำงทะเล(กรุงเทพมหำนคร: ส ำนักอบรมกฎหมำย

แห่งเนตบิณัฑติยสภำ, 2553), หน้ำ 71. 
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คลังสินค้าได้”16  จากหลักการดังกล่าวการครอบครองใบ
ตราส่งมีผลท าให้ผู้ครอบครองใบตราส่งมีสิทธิเรียกให้ผู้
ขนส่งส่งมอบสินค้าได้และสามารถโอนสทิธิในสินค้าไดด้้วย
การสลักหลังและส่งมอบใบตราส่ง17 

ตามพระราชบัญญัติการรับขนของทางทะเล 
พ.ศ. 2534 มาตรา 28 เมื่อได้ออกใบตราส่งให้แก่กันไว้
แล้ว ผู้รับตราส่งจะเรียกให้ส่งมอบของได้ต่อเมื่อเวนคืนใบ
ตราส่งนั้นแก่ผู้ขนส่งหรือให้ประกันตามควรแสดงว่าโดย
หลักการแล้วเมื่อผู้รับตราส่งเวนคืนใบตราส่งแก่ผู้ขนส่ง 
ผู้รับตราส่งย่อมเรียกให้ผู้ขนส่งส่งมอบของได้นั่นเอง  แต่
ทั้งนี้มีข้อสังเกตว่ากฎหมายของแต่ละประเทศอาจมี
ข้อก าหนดเกี่ยวกับการโอนกรรมสิทธ์ิในสินคา้ในลักษณะที่
แตกต่างกัน ดังนั้นจึงต้องแยกความแตกต่างระหว่างการ
โอนใบตราส่งเป็นผลท าให้ผู้ซื้อได้รับสิทธิในการเรียกให้ผู้
ขนส่งส่งมอบสินค้าให้แก่ตนกับการโอนกรรมสิทธ์ิในสินค้า
ให้กับผู้ซื้อ18 กรณีเป็นสัญญาซื้อขายเสร็จเด็ดขาดและเป็น
ทรัพย์เฉพาะสิ่งกฎหมายของประเทศไทยก าหนดให้
กรรมสิทธิ์ในทรัพย์ที่ท าการซื้อขายกันโอนจากผู้ขายไปยัง
ผู้ซื้อตั้งแต่เวลาที่ท าสัญญาซื้อขายกัน19 
 นอกจากใบตราส่งจะเป็นเอกสารสิทธิแล้วใบ
ตราส่งยังเป็นเอกสารที่เปลี่ยนมือได้อีกด้วย  การเปลี่ยน
มือของใบตราส่งท าได้โดยการสลักหลังและส่งมอบหรือ
อาจท าด้วยการส่งมอบใบตราส่งในกรณีเป็นใบตราส่งชนิด
ผู้ถือ การโอนใบตราส่งนี้โดยทั่วไปย่อมมีผลเช่นเดียวกับ
การโอนสิทธิในสินค้าให้กับผู้รับตราส่งไปด้วย  หากใบตรา
ส่งใดที่ไม่สามารถท าหน้าที่สามประการดังกล่าวข้างต้นได้ 
ย่อมไม่จัดว่าเป็นใบตราส่ง เช่นเอกสารการขนส่งที่เรียกว่า 
sea waybills ซึ่งแม้จะมีลักษณะคล้ายกับใบตราส่ง แต่มี
ผลทางกฎหมายที่แตกต่างกันเนื่องจาก sea waybillsเป็น
หลักฐานแห่งสัญญารับขนของทางทะเลและเป็นใบรับของ
หรือใบรับสินค้า แต่ไม่มีลักษณะเป็นเอกสารสิทธิท่ีเปลี่ยน
มือได้  ผู้รับของจึงมีหน้าที่เพียงพิสูจน์ว่าตนมีช่ือเป็นผู้รับ
ของเท่านั้น แต่ไม่ต้องเวนคืนใบตราส่งแก่ผู้ขนส่งแต่อย่าง

                                                           
16 Sanders v Maclean (1883) 11 QBD 327.  
17John F Wilson, Carriage of Goods by Sea, Seventh 
Edition (England: Pearson Education, 2010p. 133. 
18แพรวพรรณ หลำยปัญญำ, ค ำอธิบำยกฎหมำยกำรค้ำ
ระหว่ำงประเทศ, หน้ำ 134.   
19ประมวลกฎหมำยแพ่งและพำณชิยม์ำตรำ มำตรำ 458 
กรรมสทิธิใ์นทรพัยส์นิทีข่ำยนัน้ ยอ่มโอนไปยงัผูซ้ือ้ตัง้แต่ขณะ
เมือ่ไดท้ ำสญัญำซื้อขำยกนั 

ใด20  การใช้ sea waybillsจะช่วยลดปัญหากรณีที่ผู้รับ
สินค้ายังไม่มีใบตราส่ง เนื่องจากใบตราส่งอาจอยู่ ใน
ขั้นตอนการช าระเงินระหว่างประเทศ แต่ต้องการรับสินค้า 
ท าให้ไม่ต้องวางประกันตามสมควรตามที่ก าหนดไว้ใน
มาตรา 28 

แม้ใบตราส่งนั้นมีลักษณะเป็น transferable 
document แ ต่ ไ ม่ มี ลั ก ษ ณ ะ เ ป็ น  negotiable 
document21กรณี ของ negotiable document ผู้ รับ
โอนจะมีสิทธิที่ดีกว่าสิทธิของผู้โอน22 ซึ่งเป็นลักษณะที่
ปรากฏในเรื่องตั๋วเงิน แต่ใบตราส่งไม่มีลักษณะดังกล่าวนี้
ท าให้การสลักหลังและโอนใบตราส่งเป็นการโอนสิทธิใน
การรับสินค้าจากผู้ขนส่งเท่านั้น หากผู้โอนไม่มีสิทธิ เช่นผู้
โอนได้รับใบตราส่งมาโดยมิชอบด้วยกฎหมาย ผู้รับตราส่ง
ย่อมไม่มีสิทธิด้วยเช่นกัน หากใบตราส่งมีลักษณะเป็น 
negotiable document จะกลายเป็นว่าผู้ใดครอบครอง
ใบตราส่งจะมีสิทธิดีกว่าผู้ที่ ครอบครองสินค้ า 23นัก
กฎหมายบางท่านเห็นว่าการระบุสถานะของใบตราส่งว่า 
negotiable น่ า จ ะ ห ม าย ถึ งก าร เป็ น  transferable 
document เพื่อแยกความแตกต่างระหว่างใบตราส่งกับ 
sea waybills ออกจากกัน 24แต่ ไม่ ใช่ความหมายใน
ลักษณะเดียวกับค าว่า negotiable ในเรื่องของตั๋วเงิน25 
 
3.3 ใบตราส่งเป็นใบรับของหรือใบรับสินค้า 

หน้าที่ประการสุดท้ายของใบตราส่งคือการเป็น
ใบรับของหรือใบรับสินค้าเพื่อแสดงว่าผู้ขนส่งได้รับสินค้า
เอาไว้แล้ว ตามประวัติศาสตร์พบว่าหน้าที่ประการนี้เป็น
หน้าที่ประการแรกของการใช้ใบตราส่ง โดยการที่ใบตรา
ส่งเป็นใบรับของหรือใบรับสินค้าจะมีผลท าให้ทราบถึง
ปริมาณและสภาพของสินค้า เนื่องจากสัญญาซื้อขาย

                                                           
20ก ำชยั จงจกัรพนัธ,์ กฎหมำยกำรค้ำระหว่ำงประเทศ, พมิพ์

ครัง้ที ่5 (กรุงเทพมหำนคร: มหำวทิยำลยัธรรมศำสตร,์ 2555), 

หน้ำ 209. 
21ก ำชยั จงจกัรพนัธ,์ กฎหมำยกำรค้ำระหว่ำงประเทศ, หน้ำ 
198. 
22 Christopher Berry Gray, The Philosophy of Law: An 

Encyclopedia(London: Routledge, 2012), p. 588. 
23 John F Wilson, Carriage of Goods by Sea, p.134. 
24 Guenter Treitel and Francis Reynolds, Carver on Bills 

of Lading, Third Edition (London: Thomson Reuters 

(Legal) Limited, 2011), para 6-041.  
25Lickbarrow v Mason (1788) 2 T. R. 63. 
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ระหว่างประเทศเป็นสัญญาที่ท าข้ึนระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย
ที่อยู่คนละประเทศกัน ดังนั้นโอกาสที่ผู้ซื้อจะได้ตรวจสอบ
สินค้าก่อนที่ผู้ขายส่งมาจึงแทบเป็นไปไม่ได้ การซื้อขาย
เหล่านี้จึงมักเป็นการซื้อขายสินค้าประกอบกับเอกสาร 
เช่นตามข้อตกลง CIF ผู้ขายนอกจากจะมีหน้าที่ส่งมอบ
สินค้าแล้วยังมีหน้าที่ส่งมอบเอกสารให้กับผู้ซื้ออีกด้วย ผู้
ซื้อซึ่งยังไม่มีโอกาสตรวจสอบสินค้าจะอาศัยเอกสารที่
ผู้ขายส่งมอบในการตรวจสอบว่าผู้ขายได้ปฏิบัติตาม
สัญญาซื้อขายแล้วหรือไม่ เช่นเดียวกับกรณีที่ใช้การช าระ
เงินแบบ letter of credit ธนาคารจะตรวจสอบเอกสาร
ของผู้ขายว่าถูกต้องตามข้อก าหนดของเครดิต หรือไม่
ก่อนที่ช าระเงินให้แก่ผู้ขาย เอกสารที่ท าให้ผู้ซื้อและ
ธนาคารมีโอกาสทราบถึงปริมาณและสภาพของสินค้าคือ
ใบตราส่ง เนื่องจากใบตราส่งเป็นเอกสารที่มีการระบุถึง
ปริมาณและสภาพของสินค้าที่ผู้ขายส่งมอบให้กับผู้ขนส่ง 
ใบตราส่งจึงเปรียบเสมือนภาพถ่ายของสินค้าที่ท าให้ผู้รับ
ตราส่ง หรือผู้ที่เกี่ยวข้องทราบถึงปริมาณและสภาพของ
สินค้า26และท าให้ผู้รับตราส่งทราบว่าสินค้าที่ถูกส่งมอบ
ให้แก่ผู้ขนส่งอยู่ในสภาพเช่นไร รวมถึงมีปริมาณ น้ าหนัก 
ถูกต้องตามสัญญาซื้อขายหรือไม่นอกจากนี้การที่ใบตราส่ง
เป็นเอกสารที่ผู้ขนส่งออกให้เมื่อได้รับสินค้าไว้ในความ
ดูแล ดังเช่นที่ปรากฏในมาตรา 3 ว่า‘ใบตราส่งเป็น
เอกสารที่แสดงว่าผู้ขนส่งได้รับของตามที่ระบุในใบตราส่ง
ไว้ในความดูแลหรือได้บรรทุกของลงเรือแล้ว’ ใบตราส่งจึง
เป็นเอกสารส าคัญที่แสดงว่าของอยู่ในความดูแลของผู้
ขนส่งและย่อมก่อให้เกิดภาระหน้าที่ในความรับผิดหากมี
การสูญหาย เสียหาย หรือมีการส่งมอบชักช้าตามมาตรา 
39 เว้นแต่จะเข้าข้อยกเว้นความรับผิดตามกฎหมาย 
 
4. ความแตกต่างระหว่าง sea waybills กับใบ
ตราส่ง 

Sea waybills ถูกน ามาใช้อย่างแพร่หลายเพื่อ
แก้ปัญหาการที่สินค้ามาถึงท่าเรือปลายทางแล้ว แต่ผู้รับ
ยังไม่สามารถรับสินค้าไปได้เนื่องจากยังไม่ได้รับใบตราส่ง
เนื่ องจาก sea waybillsมีลักษณะเป็นหลักฐานแห่ ง
สัญญารับขนของทางทะเลและมีความเป็นใบรับของหรือ
ใบรับสินค้า แต่ไม่มีลักษณะการเป็นเอกสารสิทธิท่ีเปลี่ยน
มือได้27 ดังเห็นได้จาก Carriage of Goods by Sea Act 

                                                           
26ก ำชยั จงจกัรพนัธ,์ กฎหมำยกำรค้ำระหว่ำงประเทศ, หน้ำ 

195. 
27Guenter Treitel and Francis Reynolds, Carver on Bills of 
Lading, para 8-001. 

1992 Section 1(3) ก าหน ด ไว้ อ ย่ าง ชัด เจน ว่ า  sea 
waybillsคือเอกสารที่ไม่ใช่ใบตราส่งแต่เป็นใบรับของหรือ
เป็นหลักฐานของสัญญารับขนของทางทะเลและสามารถ
บ่งตัวผู้รับสินค้าตามสัญญารับขนของทางทะเลนั้นได้28 
เมื่อมีการใช้ seawaybillsผู้ขนส่งจึงสามารถมอบสินค้า
ให้กับผู้ที่ มี ช่ือใน  sea waybillsได้ โดยไม่ต้องเวนคืน
เอกสารดังกล่าว การน า sea waybills มาใช้จึงช่วยลด
ปัญหาเวลาที่ผู้รับสินค้ายังไม่มีใบตราส่งท าให้ไม่ต้องวาง
ประกันตามสมควรตามที่ก าหนดไว้ในมาตรา 28  

การที่ sea waybills ไม่มีลักษณะเป็นเอกสาร
สิทธิที่ เปลี่ ยนมื อ ได้ จึ งท าให้  sea waybills มี ความ
แตกต่างกับใบตราส่งอย่างมาก และเมื่อพิจารณาถึงข้อ
กฎหมายแล้ว sea waybills ย่อมไม่ใช่ใบตราส่ง เพราะ
แม้มาตรา18 จะมีการก าหนดว่าใบตราส่งพึงแสดงรายการ
ตาม (1) ถึง (14) และมาตรา 19 ก าหนดให้ใบตราส่งที่
บรรทุกแล้วมีการระบุถึงช่ือเรือที่รับบรรทุกของและวันที่
บรรทุกของลงเรือ แต่ใบตราส่งที่มีรายการไม่ครบตามที่
มาตรา 18 และมาตรา 19 ก าหนดเอาไว้ก็ยังมีสถานะทาง
กฎหมายเป็นใบตราส่งหากมีข้อความครบลักษณะเป็นใบ
ตราส่งตาม มาตรา 329โดยเมื่อพิจารณาถึงสถานะของใบ
ตราส่งตามมาตรา 3 ท าให้เห็นว่าการจะเป็นใบตราส่งได้
จะต้องมีสถานะทางกฎหมายอยู่ 3 ประการ คือ 1)เป็น
หลักฐานของสัญญารับขนของทางทะเล เพราะมาตรา 3 
ระบุเอาไว้อย่างชัดเจนถึงเรื่องดังกล่าว2) เป็นเอกสารสิทธิ
ที่เปลี่ยนมือได้ เพราะมาตรา 3 ก าหนดเอาไว้ว่าผู้ขนส่งรับ
ที่จะส่งมอบของให้แก่ผู้มีสิทธิรับเมื่อได้รับเวนคืนใบตราส่ง 
ท าให้บุคคลที่ครอบครองใบตราส่งโดยชอบด้วยกฎหมาย
ย่อมมีสิทธิเรียกให้ผู้ขนส่งส่งมอบสินค้าให้แก่ตน และ3)
เป็นใบรับของหรือใบรับสินค้าเพราะเป็นสิ่งที่แสดงว่าผู้
ขนส่งได้รับของตามที่ระบุเอาไว้ในใบตราส่งไว้ในความ
ดูแลหรือบรรทกุของลงเรือแล้ว 

เมื่อ sea waybills มีลักษณะเป็นหลักฐานแห่ง
สัญญารับขนของทางทะเล และมีสถานะทางกฎหมายเป็น
ใบรับของหรือใบรับสินค้ าได้  แต่ sea waybills ไม่มี
ลักษณะการเป็นเอกสารสิทธิที่เปลี่ยนมือได้หากพิจารณา

                                                           
28Carriage of Goods by Sea Act 1992 Section 1 
 (3) References in this Act to a sea waybill are references 
to any document which is not a bill of lading but- (a) is 
such a receipt for goods as contains or evidences a 
contract for the carriage of goods by sea; and (b) identifies 
the person to whom delivery of the goods is to be made 
by the carrier in accordance with that contract.  
29พระรำชบญัญตักิำรรบัขนของทำงทะเล พ.ศ. 2534 มำตรำ 21 
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บทบัญญัติตามมาตรา 21 ประกอบมาตรา 3 แล้วย่อมท า
ให้ไม่อาจจัด sea waybills ว่าเป็นใบตราส่งได้เพราะไม่
สามารถมีสถานะทางกฎหมายตามที่มาตรา 3 ก าหนด 

ส าหรับผู้ขนส่ง การใช้ sea waybillsสามารถ
ช่วยลดภาระให้ผู้ขนส่งได้ เนื่องจากผู้ขนส่งทราบว่าบุคคล
ที่ตนจะต้องส่งมอบสินค้าให้คือบุคคลใดจึงสามารถมอบ
สินค้าให้ได้ทันทีโดยไม่ต้องรอการเวนคืนใบตราส่งอย่างไร
ก็ตามการน า sea waybillsมาใช้ก็ไม่สามารถทดแทนการ
ใช้งานของใบตราส่งได้ เนื่องจากหากผู้ซื้อต้องการโอนขาย
สินค้าให้กับผู้ซื้อคนต่อไป ขณะที่สินค้ายังอยู่ระหว่างการ
เดินทางผู้ซื้อตาม sea waybillsจะไม่สามาถท าเช่นนั้นได้
เนื่องจาก sea waybillsไม่ใช่เอกสารสิทธิที่เปลี่ยนมือได3้0

นอกจากนี้ seawaybills ยังไม่เหมาะกับการซื้อขายที่มี
การช าระเงินด้วยระบบ letter of credit31เนื่องจากแม้
ธนาคารจะยึดถือ seawaybills ไว้ระหว่างที่รอผู้ซื้อมา
ช าระเงินแต่ sea waybillsก็ไม่ได้เป็นหลักประกันใด ๆ 
ให้กับธนาคารเนื่องจากผู้ซื้อสามารถรับเอาสินค้าไปได้
เพราะเป็นผู้มีชื่อใน sea waybills 

ส าหรับประเด็นว่าภายหลังจากท่ีมกีารท าสญัญา
รับขนของทางทะเลแล้ว จะสามารถแก้ไขช่ือใน sea 
waybillsได้หรือไม่ ในกรณีที่ข้อสัญญาในสัญญารับขน
ของทางทะเลไม่ได้มีข้อก าหนดในการห้ามเปลี่ยนแปลงช่ือ
ผู้รับเอาไว้ นักกฎหมายบางท่านให้ความเห็นไว้ว่า หากไม่
สามารถขอให้เปลี่ยนช่ือผู้รับสินค้าได้ การกระท าดังกล่าว
ย่อมท าให้ผู้ขายอยู่ในสถานะที่ล าบาก เนื่องจากเมื่อมีการ
ส่งสินค้าแล้วการยึดถือ sea waybill เอาไว้ย่อมไม่สร้าง
ประโยชน์ใดๆเลย เพราะไม่ว่าอย่างไรผู้ขนส่งก็จะน าสินค้า
ไปส่งมอบให้กับผู้ซื้ออยู่ดี32สิทธิของผู้ส่งของในกรณี sea 
waybillsจึงรวมถึงการก าหนดให้ผู้ขนส่งส่งมอบสินค้าให้
บุคคลอื่นนอกจากบุคคลที่มีช่ือเป็นผู้รับด้วย33 
 ส าห รับ กฎ ห มายของป ระ เท ศ ไทย  ต าม
พระราชบัญญัติการรับขนของทางทะเล พ.ศ. 2534 ไม่มี
บทบัญญัติเกี่ยวกับ seawaybills ไว้โดยตรง แต่ก าหนด
บทนิยามค าว่า ผู้รับตราส่ง มาตรา 3 รวมไปถึง บุคคลซึ่งมี
                                                           
30 Guenter Treitel and Francis Reynolds, Carver on Bills 
of Lading, para 8-001. 
31 Paul Todd, Bills of Lading and Bankers Documentary 
Credits, Fourth Edition (London: Informa Law, 2007), p. 
75. 
32 Ibid. 
33 Roy Goode (Revised by Ewan McKendrick), Goode on 
Commercial Law (Finland: Penguin Books, 2010), p. 
1171. 

ช่ือเป็นผู้รับของ ในกรณีที่ไม่มีการออกใบตราส่งหรือมีการ
ออกเอกสารที่มีช่ือเรียกอย่างอื่น ซึ่งน่าจะหมายถึง sea 
waybillsด้วย 
 
5.  พระราชบัญญัติการรับขนของทางทะเล พ.ศ. 
2534 กับการขนส่งของตาม sea waybills 

ในประเด็นปัญหาที่ว่าพระราชบัญญัติการรับขน
ของทางทะเลพ.ศ. 2534มีผลใช้บังคับกับการขนส่งสินค้า
ทางทะเลที่ไม่ใช่ใบตราส่ง แต่เป็นsea waybillsหรือไม่
เกี่ยวกับเรื่องนี้ เมื่อพิจารณาว่าพระราชบัญญัติการรับขน
ของทางทะเลพ.ศ. 2534มาตรา 3ก าหนดความหมายของ
สัญญารับขนของทางทะเลให้หมายถึงสัญญาที่ผู้ขนส่งรับ
ขนของทางทะเลจากท่าหรือท่ีในประเทศหน่ึงไปยังท่าหรือ
ที่ ในอีกประเทศหนึ่ง โดยคิดค่าระวางและมาตรา 4 
ก าหนดการบังคับใช้ของพระราชบัญญัติการรับขนของ
ทางทะเล พ.ศ. 2534 เอาไว้โดยมีผลบังคับกับการขนส่ง
ทางทะเลระหว่างประเทศไม่ว่าจะเป็นการขนส่งทางทะเล
จากในประเทศไทยไปยังต่างประเทศหรือจากต่างประเทศ
มายังในประเทศไทยแต่ไม่มีผลบังคับใช้กับการขนส่งสินค้า
ทางทะเลภายในประเทศ เว้นแต่จะมีการตกลงกันเป็น
หนังสือว่าให้พระราชบัญญัติมีผลใช้บังคับ จึงจะมีผลให้ใช้
บังคับโดยอนุโลม ในขณะที่มาตรา 5ไม่ให้พระราชบัญญัติ
การรับขนของทางทะเล พ.ศ. 2534 มีผลใช้บังคับกับการ
ขนส่งของทางทะเลตามสัญญาจ้างเหมาระวางบรรทุกของ
เรือไม่ว่าทั้งล าหรือบางส่วน โดยมีข้อยกเว้นกรณีที่มีการ
ออกใบตราส่งส าหรับของที่ขนส่งตามสัญญาจ้างเหมา ให้
หน้าที่และสิทธิของผู้ขนส่งและผู้รับตราส่งซึ่งมิใช่ผู้จ้าง
เหมาให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการรับขนของทาง
ทะเล พ.ศ. 2534 ส าหรับสัญญารับขนของที่มีการขนส่ง
ทางทะเลและทางอื่นรวมอยู่ด้วยและมาตรา 6 ก าหนดให้
พระราชบัญญัติการรับขนของทางทะเล พ.ศ. 2534 มีผล
เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับการขนส่งทางทะเลเท่านั้นซึ่งจาก
บทบังคับของการบังคับใช้ของพระราชบัญญัติการรับขน
ของทางทะเล พ.ศ. 2534 ทั้งมาตรา 4, 5 และ 6จะเห็นได้
ว่าไม่มีข้อก าหนดใดที่ก าหนดให้พระราชบัญญัติการรับขน
ของทางทะเลพ.ศ. 2534 มีผลใช้บังคับเฉพาะการขนส่ง
สินค้าทางทะเลภายใต้ใบตราส่งแต่อย่างใดอีกทั้งเมื่อ
พิจารณาร่วมกับบทนิยามค าว่า ผู้รับตราส่ง ตามมาตรา 3
ว่าให้รวมไปถึง บุคคลซึ่งมีช่ือเป็นผู้รับของ ในกรณีที่ไม่มี
การออกใบตราส่งหรือมีการออกเอกสารที่มีช่ือเรียกอย่าง
อื่นด้วย จึงน่าเช่ือว่าพระราชบัญญัติการรับขนของทาง
ทะเลพ.ศ. 2534สามารถใช้บังคับกับการขนส่งสินค้าทาง
ทะเลระหว่างประเทศที่ไม่มีการออกใบตราส่งหรือมีการ
ออกเอกสารการขนส่งประเภทอื่นได้ 
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อย่างไรก็ตาม นักกฎหมายบางท่านให้ความเห็น
ว่าการที่บทนิยามค าว่า ผู้รับตราส่ง ตามพระราชบัญญัติ
การรับขนของทางทะเลพ.ศ .2534 มาตรา 3 รวมไปถึง 
บุคคลซึ่งมีช่ือเป็นผู้รับของในกรณีที่ไม่มีการออกใบตราส่ง
หรือมีการออกเอกสารที่มีช่ือเรียกอย่างอื่นอาจท าให้เกิด
ความคลาดเคลื่อนได้34เนื่องจากเอกสารในการขนส่ง
สินค้าทางทะเลอย่างอื่นที่ไม่ใช่ใบตราส่ง อย่างเช่น sea 
waybillsไม่มีลักษณะเดียวกับใบตราส่งในเรื่องการเป็น
เอกสารสิทธิที่เปลี่ยนมือได้จึงไม่ใช่ใบตราส่ง แต่บทนิยาม
ผู้รับตราส่งกลับรวมถึงผู้มีสิทธิรับของในกรณีของ sea 
waybill ไปด้วย ทั้งที่ควรจะมีเฉพาะผู้รับโอนใบตราส่ง
เท่านั้น 

อนึ่ง ส าหรับการบังคับใช้ของ sea waybills 
กับอนุสัญญาระหว่างประเทศต่าง ๆ เมื่อพิจารณา
ข้อก าหนดของ Hague/Visby Rules ตาม Article III 
Rule 3 และ  Rule 7 และ Article X จะพบว่า หาก
สัญญารับขนของทางทะเลใดที่ตั้งใจไม่ออกใบตราส่งอยู่
แล้ว Hague/Visby Rules จะไม่สามารถน ามาบังคับ
ใช้ ได้ 35 จึ งอาจกล่ าว ได้ ว่ า  Hague/Visby Rules ไม่
น ามาใช้กับ sea waybills ในขณะที่ Carriage of Goods 
by Sea Act 1992 และ Hamburg Rules สามารถบังคับ
ใช้ได้36 
6. ผลของการบังคับใช้กรณีSea waybills 
 เมื่อพิจารณาแล้วว่า พระราชบญัญัติการรับขน
ของทางทะเลพ.ศ. 2534 น่าจะมผีลใช้บังคับกับการขนส่ง
ของทางทะเลภายใต้ sea waybills ได้ด้วย จึงน่าสนใจว่า
หากมีการขนส่งของภายใต้ sea waybills แล้ว ผลของ
การบังคับใช้ของพระราชบัญญตัิการรับขนของทางทะเล 
พ.ศ. 2534 ในส่วนต่าง ๆ จะเป็นอย่างไร ดังนั้น เนื้อหาใน
หัวข้อน้ีจึงจะพิจารณาถึงผลของการบังคับใช้ของ
พระราชบัญญัติการรับขนของทางทะเล พ.ศ. 2534 ใน
กรณีของ sea waybillsในประเดน็ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
 
6.1 กรณีระบุให้ใช้กฎหมายต่างประเทศหรือ
กฎหมายระหว่างประเทศใช้บังคับ 

                                                           
34ก ำชยั จงจกัรพนัธ์, กฎหมำยกำรค้ำระหว่ำงประเทศ, หน้ำ 

197. 
35 Paul Todd, Bills of Lading and Bankers Documentary 
Credits, p.77. 
36 Richard Aikens, Richard Lord, and Michael Bools, Bills 

of Lading, para. 2.16.  

ข้อยกเว้นของการใช้กฎหมายต่างประเทศตาม
หลักกฎหมายขัดกันประการหนึ่งคือกรณีที่มีกฎหมาย
บัญญัติเกี่ยวกับการบังคับใช้ของกฎหมายเอาไว้โดยเฉพาะ 
ท าให้ไม่ต้องพิจารณาเรื่องกฎหมายขัดกัน กฎหมาย
ลักษณะนี้ถูกเรียกว่ากฎหมายสารบัญญัติพิเศษเนื่องจาก
การบังคับใช้ของกฎหมายจะต้องเป็นไปตามที่กฎหมาย
บัญญัติไว้และไม่ต้องพิจารณาการบังคับใช้ของกฎหมาย
ต่างประเทศตามหลักกฎหมายขัดกันแต่อย่างใด37เช่น 
พระราชบัญญัติการรับขนของทางทะเล พ.ศ. 2534 
มาตรา 4 วรรคหนึ่ง ซึ่งใช้บังคับแก่การขนส่งทางทะเลจาก
ที่แห่งหนึ่งในราชอาณาจักรไปยังที่อีกแห่งหนึ่งนอก
ราชอาณาจักร หรือจากที่แห่งหนึ่งนอกราชอาณาจักร
มายังที่อีกแห่งหนึ่งในราชอาณาจักร ท าให้พระราชบัญญัติ
นี้มีผลใช้บังคับกับการขนส่งทางทะเลระหว่างประเทศไม่
ว่าจะเป็นการขนส่งทางทะเลจากในประเทศไทยไปยัง
ต่างประเทศหรือจากต่างประเทศมายังในประเทศไทย 

โดยมาตรา 4วรรคหนึ่งก าหนดบทยกเว้นการ
บังคับใช้ของพระราชบัญญัติการรับขนของทางทะเล พ.ศ. 
2534ในกรณีที่ได้ระบุในใบตราส่งว่าให้ใช้กฎหมายของ
ประเทศอื่นหรือกฎหมายระหว่างประเทศบังคับ เว้นแต่
คู่กรณีฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดเป็นผู้มีสัญชาติไทยหรือเป็นนิติ
บุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยเช่นหากใบตราส่ง
ก าหนดให้น า Hague/Visby Rules มาใช้บั งคับก็จะ
เป็นไปตามนั้น ประเด็นที่น่าสนใจจึงมีว่า กรณีเป็นการ
ขนส่งสินค้าทางทะเลที่ไม่มีการออกใบตราส่ง แต่มีการ
ออก sea waybillsแทน และมีการระบุใน sea waybills
ให้น า Hague/Visby Rules มาบังคับใช้ โดยไม่มีคู่กรณี
ฝ่ายใดที่เป็นผู้มีสัญชาติไทยหรือเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้น
ตามกฎหมายไทย จะสามารถน า Hague/Visby Rules 
มาใช้บังคับได้หรือไม่ เนื่องจากไม่ใช่กรณีที่กฎหมาย
บัญญัติเอาไว้โดยเฉพาะเนื่องจากมาตรา 4 ก าหนดไว้
เฉพาะกรณีที่ระบุเอาไว้ในใบตราส่งเท่านั้น แต่ไม่ ได้
กล่าวถึงกรณีที่เป็นการระบุเอาไว้ใน sea waybillsทั้งที่
การระบุถึงการยอมรับกฎหมายของประเทศอื่นหรือ
กฎหมายระหว่างประเทศตามมาตรา 4วรรคหนึ่งน่าจะถูก
บัญญัติไว้เพื่อยอมรับถึงหลักสากลของหลักกฎหมาย
ขัดกันในเรื่องการยอมรับถึงเจตนาของคู่สัญญาในการ
เลือกใช้กฎหมายที่บังคับกับสัญญา38 ดังนั้น แม้จะเป็น

                                                           
37ประสทิธิ ์ปิวำวฒันพำนชิ, ค ำอธิบำยกฎหมำยระหว่ำง
ประเทศแผนกคดีบุคคล (กรุงเทพมหำนคร: ส ำนกัพมิพ์
มหำวทิยำลยั ธรรมศำสตร,์ 2556), หน้ำ 231. 
38เช่น  พระรำชบญัญตัวิ่ำดว้ยกำรขดักนัแห่งกฎหมำย พ.ศ. 
2481  มำตรำ 13 
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การระบุไว้ในเอกสารอื่นที่ไม่ใช่ใบตราส่งแต่มีสถานะเป็น
หลักฐานของสัญญารับขนของทางทะเลด้วยเช่นกัน ก็ควร
ที่จะมีผลบังคับใช้ได้ การที่มาตรา 4 วรรคหนึ่งไม่ได้ระบุ
รวมถึงกรณีของ sea waybills จึงน่าเป็นการคลาดเคลื่อน
ไป 
 
6.2 ผลของสัญญาจ้างเหมาระวางบรรทุก 
 มาตรา 5 ก าหนดให้ พระราชบัญญัติการรับขน
ของทางทะเล พ.ศ. 2534ไม่ใช้บังคับแก่การขนส่งของทาง
ทะเลตามสัญญาจ้างเหมาระวางบรรทุกของเรือไม่ว่าท้ังล า
หรือบางส่วน เว้นแต่ในกรณีที่มีการออกใบตราส่ง หน้าที่
และสิทธิของผู้ขนส่งและผู้รับตราส่งซึ่งมิใช่ผู้จ้างเหมาจะ
เป็นไปตามที่พระราชบัญญัติการรับขนของทางทะเล พ.ศ. 
2534 ก าหนด 
 แต่ในกรณีที่สัญญาขนส่งเป็นสัญญาจ้างเหมา
ระวางบรรทุกของเรือและมีการออก sea waybillsแทน 
หน้าท่ีและสิทธิของผู้ขนส่งและผู้รับตราส่งจะเป็นไปตามที่
พระราชบัญญัติการรับขนของทางทะเล พ.ศ. 2534 
ก าหนดด้วยหรือไม่ เนื่องจากความหมายของ ผู้รับตราส่ง 
ตามมาตรา 3 หมายถึง บุคคลซึ่งมีช่ือเป็นผู้รับของ ใน
กรณีที่ไม่มีการออกใบตราส่งหรือมีการออกเอกสารที่มีช่ือ
เรี ย กอย่ า งอื่ น ซึ่ งห ม าย รวม ถึ งผู้ รั บ ขอ งต าม  sea 
waybills39ด้วย จึงเช่ือว่าวัตถุประสงค์ของมาตรา 5 ที่
ก าหนดให้หน้าที่และสิทธิของผู้ขนส่งและผู้รับตราส่งซึ่ง
มิใช่ผู้จ้างเหมาเป็นไปตามที่พระราชบัญญัติการรับขนของ
ทางทะเล พ.ศ. 2534 ก าหนดเนื่องจากต้องการคุ้มครอง
ผู้รับตราส่งจากข้อสัญญาในสัญญาจ้างเหมาระวางบรรทุก
ที่อาจไม่เป็นธรรมกับผู้รับตราส่ง แต่เมื่อผู้รับของตาม sea 
waybillsก็อยู่ในสถานะผู้รับตราส่งด้วย กฎหมายจึงควร
ให้ความคุ้มครองแก่ผู้รับของตาม sea waybillsด้วยการ
ก าหนดให้หน้าที่และสิทธิของผู้ขนส่งและผู้รับตราส่งซึ่ง
มิใช่ผู้จ้างเหมาเป็นไปตามที่พระราชบัญญัติการรับขนของ
ทางทะเล พ.ศ. 2534 ก าหนดเฉพาะกรณีที่มีการออกใบ
ตราส่งเท่านั้น อาจท าให้การคุ้มครองผู้รับตราส่งไม่เป็นไป
ตามวัตถุประสงค์แห่งมาตรา 5  
 
6.3 สิทธิของผู้ส่งของในการเรียกเอาใบรับของ 
 พระราชบัญญัติการรับขนของทางทะเล พ.ศ. 
2534ก าหนดสิทธิของผู้ส่งของในการเรียกให้ผู้ขนส่งออก
ใบตราส่งไว้ใน มาตรา 12 และมาตรา 13จึงท าให้กรณีที่
ขนส่งได้รับของไว้ในความดูแลแล้ว ผู้ส่งของเรียกให้ผู้ขน
                                                           
39ก ำชยั จงจกัรพนัธ์, กฎหมำยกำรค้ำระหว่ำงประเทศ, หน้ำ 

197. 

ส่งออกใบตราส่งให้ได้ ในขณะที่เมื่อมีการบรรทุกของลง
เรือแล้ว ผู้ส่งของเรียกเอาใบตราส่งชนิดบรรทุกแล้วได้ 
 เมื่อใบตราส่งมีสถานะเป็นใบรับของเพราะเป็น
การแสดงว่าผู้ขนส่งได้รับของตามที่ระบุในใบตราส่งไว้ใน
ความดูแลหรือได้บรรทุกของลงเรือแล้ว40 ในมุมของผู้ส่ง
ของ ใบตราส่งจึงเป็นเอกสารที่แสดงได้ว่าผู้ขนส่งรับของ
เอาไว้ในความดูแลแล้ว และเป็นจุดเริ่มในความรับผิดของ
ผู้ขนส่งในกรณีที่สินค้าเกิดความเสียหายขึ้นจนกว่าจะมี
การส่งมอบสินค้า41 เอกสารดังกล่าวจึงมีความส าคัญต่อผู้
ส่งของอย่างยิ่งเพราะเป็นหลักฐานที่ผู้ส่งของอาจน ามา
แสดงถึงความรับผิดของผู้ขนส่งได้เนื่องจากได้รับของ
เอาไว้ในความดูแลแล้ว แต่ในกรณีที่การขนส่งนี้ไม่มีการ
ออกใบตราส่ง เช่น การขนส่งตาม sea waybillsเมื่อมีการ
ส่งมอบให้ผู้ขนส่งแล้ว ผู้ส่งของก็ควรที่จะมีสิทธิเรียกให้ผู้
ขนส่ งออก sea waybillsให้ ด้ วย เช่นกัน  เพราะเป็ น
เอกสารที่แสดงว่าผู้ขนส่งได้รับของตามที่ระบุใน sea 
waybillsไว้ในความดูแลแล้วเหมือนกันกับกรณีของใบตรา
ส่ง 

ส าหรับการเรียกให้ออกเอกสารที่แสดงถึงการ
รับสินค้าเอาไว้ในความดูแลควรจะเป็นสิทธิที่ผู้ส่งของ
สามารถกระท าได้ เนื่องจากเป็นหลักฐานที่อาจแสดงถึง
ความรับผิดของผู้ขนส่งได้เพราะได้รับของเอาไว้ในความ
ดูแลแล้ว เมื่อเปรียบเทียบกับกรณีที่ผูข้นส่งท าให้เกิดความ
เสียหายในสินค้าขึ้นภายหลังได้รับสินค้าเอาไว้ในความ
ดูแลแล้ว แม้จะไม่มีการออกเอกสารใดเลยก็ตาม ความรับ
ผิดของผู้ขนส่งก็เกิดขึ้นอยู่ดี แต่การที่ผู้ขนส่งออกเอกสาร
อันแสดงถึงการรับสินค้าเอาไว้ย่อมเป็นพยานหลักฐาน
ให้แก่ผู้ส่งของได้ ดังนั้น ผู้ส่งของจึงควรมีสิทธิเรียกให้ผู้ขน
ส่งออกเอกสารเพื่อแสดงถึงการรับสินค้าเอาไว้แล้วได้ เมื่อ 
sea waybills มีสถานะเป็นใบรับของเช่นกัน ผู้ส่งของจึง
ควรมีสิทธิเรียกให้ออก sea waybills ได้ด้วย 

 ทั้งนี้หากในสัญญารับขนของทางทะเลมีการตก
ลงกันให้ออก sea waybillsผู้ส่งของย่อมเรียกให้ผู้ขน
ส่งออก sea waybillsได้ เพราะเป็นข้อก าหนดตามสัญญา 
 
6.4 กรณีการไม่ได้บันทึกสภาพแห่งของเอาไว้ 
 ตามมี่ได้กล่าวมาแล้วว่า ใบตราส่งมีสถานะเป็น
ใบรับของ จึงเป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นได้ว่าของอยู่ในความ
ดูแลของผู้ขนส่งแล้วและบอกได้ด้วยว่าของที่ผู้ขนส่งรับ

                                                           
40พระรำชบญัญตัวิ่ำดว้ยกำรขดักนัแห่งกฎหมำย พ.ศ. 2481  
มำตรำ 3 
41พระรำชบญัญตัวิ่ำดว้ยกำรขดักนัแห่งกฎหมำย พ.ศ. 2481  
มำตรำ 39 
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เอาไว้นั้นอยู่ในสภาพเช่นไร หากสินค้ามีสภาพเรียบร้อยไม่
มีสภาพช ารุดบกพร่องของสินค้า โดยทั่วไปจะมีการระบุค า
ว่า “clean” ลงไปในใบตราส่ง ใบตราส่งในลักษณะนี้จะ
ถูกเรียกว่าใบตราส่งที่ไม่มีการบันทึกข้อสงวนหรือ “clean 
bill of lading”  แต่หากสินค้ามีสภาพช ารุดบกพร่อง เช่น 
มีรอยแตกหัก ช ารุด เสียหาย มีรอยไฟไหม้ ผู้ ขนส่งจะ
บันทึกรายละเอียดเกี่ยวกับสภาพช ารุดบกพร่องลงในใบ
ตราส่ง ซึ่งเรียกว่าการบันทึกข้อสงวน และถือว่าใบตราส่ง
ดั งกล่ าวเป็น ใบตราส่ งที่ มี การบันทึกข้อสงวนหรือ
“claused bill of lading” โดยเกี่ยวกับเรื่องนี้ UCP 600 
Article 27 ก าหนดให้ธนาคารตรวจรับเฉพาะใบตราส่งที่ 
clean โดยให้ข้อจ ากัดความว่าใบตราส่งที่  clean นั้น
หมายถึงใบตราส่งไม่มีการบันทึกถึงสภาพช ารุดบกพร่อง
ของสินค้าหรือหีบห่อ อย่างไรก็ตามใบตราส่งไม่จ าเป็นตอ้ง
ต้องระบุค าว่า clean ลงไป แม้ในข้อก าหนดของเครดิตจะ
มีข้อก าหนดว่าเอกสารการขนส่ง ต้อง clean on board 
ก็ตาม42 
 ในกรณีที่ไม่มีการระบุเรื่องสภาพแห่งของเอาไว้
ในใบตราส่ง มาตรา 24 ให้ถือว่าของตามใบตราส่งนั้นมี
สภาพภายนอกเรียบร้อย ซึ่งอาจกล่าวได้ว่า กรณีที่ผู้ขนส่ง
ไม่บันทึกข้อสงวนใด ๆ เกี่ยวกับสภาพของสินค้าในใบตรา
ส่ง กฎหมายถือว่าสินค้ามีสภาพเรียบร้อยนั่นเอง อย่างไรก็
ตามบทบัญ ญั ติ ของ มาตรา 24 ไม่ ได้ ใช้ค าว่า  ”ให้
สันนิษฐานว่า” แต่ใช้ค าว่า “ให้ถือว่า” จึงเกิดความ
แตกต่ างในการตีความตัวบทกฎหมายในกรณีนี้ ว่ า 
บทบัญญัติดังกล่าวเป็นข้อสันนิษฐานที่เด็ดขาดหรือไม่ ทั้ง
กรณีที่ใบตราส่งยังไม่ถูกโอนไปยงัผู้รับตราส่งและในกรณีที่
ใบตราส่งถูกโอนไปยังผู้รับตราส่งแล้ว นักกฎหมายบาง
ท่านเห็นว่าบทบัญญัติดังกล่าวเป็นการสันนิษฐานที่
เด็ดขาดแม้ใบตราส่งนั้นจะยังไม่ถูกโอนไปยังผู้รับตราส่งก็
ตาม43  แต่นักกฎหมายบางท่านเห็นว่าเป็นเพียงข้อ

                                                           
42 UCP600 Article 27 Clean Transport Document  
A bank will only accept a clean transport document. A 
clean transport document is one bearing no clause or 
notation expressly declaring a defective condition of the 
goods or their packaging. The word "clean" need not 
appear on a transport document, even if a credit has a 
requirement for that transport document to be "clean on 
board". 
43ก ำชยั จงจกัรพนัธ,์ กฎหมำยกำรค้ำระหว่ำงประเทศ, หน้ำ 
203. 

สันนิษฐานเบื้องต้นของกฎหมายเท่านั้น แต่ถือว่าผู้ขนส่งมี
ภาระในการพิสูจน์โต้แย้งข้อสันนิษฐานดังกล่าว44 
 แต่สถานะความเป็นใบรับของของใบตราส่งก็
เป็นสิ่งที่ปรากฏอยู่ใน sea waybillsด้วย45 ดังนั้น กรณีที่
มีการส่งมอบของให้แก่ผู้ขนส่งแล้ว และมีการออก sea 
waybillsให้แก่ผู้ส่งของ โดยไม่มีบันทึกถึงสภาพภายนอก
ของสินค้าแต่อย่างใด ต่อมาเกิดความเสียหายขึ้นแก่สินค้า 
ผู้ขนส่งจะสามารถพิสูจน์ว่าสินค้าเสียหายตั้งแต่เวลาที่
ได้รับมอบมาแล้วได้หรือไม่ หรือจะเป็นไปตามลักษณะ
เดียวกับใบตราส่งที่ให้ถือว่าของสภาพภายนอกเรียบร้อย
ด้วยในท านองเดียวกับใบตราส่งเพราะเป็นเอกสารที่แสดง
ถึงสถานะความเป็นใบรับของด้วย  

เช่นเดียวกันกับกรณีข้อสันนิษฐานตามมาตรา 
25 ที่ว่า ถ้ามิ ได้บันทึกเป็นข้อสงวนไว้ในใบตราส่งให้
สันนิษฐานไว้ก่อนว่าผู้ขนส่งได้รับของไว้ตามรายการที่
แสดงไว้ในใบตราส่งซึ่งอาจเกิดค าถามในลักษณะเดียวกัน
ในกรณีการขนส่งที่ใช้sea waybillsว่า การที่ผู้ขนส่งไม่ได้
บันทึกข้อสงวนไว้ใน sea waybillsจะท าให้ถูกสันนิษฐาน
ไว้ก่อนว่าผู้ขนส่งได้รับของไว้ตามรายการที่แสดงไว้ในsea 
waybillsด้วยหรือไม่และกรณีความรับผิดของผู้ขนส่งใน
ความไม่ถูกต้องของรายละเอียดในใบตราส่งจะเป็นไปใน
ลักษณะเดียวกับที่มาตรา 32 ก าหนดด้วยหรือไม่เพราะทั้ง
สองมาตราก าหนดเอาไว้เฉพาะกรณีของใบตราส่งเท่านั้น 

 
6.5 กรณีข้อตกลงท่ีเป็นโมฆะ 
 เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ขนส่งใช้ข้อความในสัญญา
มาตรฐาน หรือข้อความที่มีลักษณะเอารัดเอาเปรียบผู้ส่ง
ของพระราชบัญญัติการรับขนของทางทะเล พ.ศ.2534จึง
มีบทบัญญัติที่ก าหนดให้ข้อตกลงในสัญญารับขนของทาง
ทะเลตกเป็นโมฆะ ตามมาตรา 17 ไม่ว่าจะเป็นกรณีที่ผู้
ขนส่งปลดเปลื้องตนเองจากหน้าที่หรือความรับผิดใด ๆ ที่
พระราชบัญญัติการรับขนของทางทะเล พ.ศ.2534 
ก าหนดเอาไว้ หรือกรณีที่ผู้ส่งก าหนดความรับผิดของผู้
ขนส่งให้น้อยกว่าที่กฎหมายบัญญัติเอาไว้หรือ ปัดภาระ
การพิสูจน์ให้เป็นของบุคคลอื่น หรือ ให้ผู้ขนส่งเป็นผู้รับ
ประโยชน์ในสัญญาประกันภัยแห่งของตามสัญญารับขน
ของทางทะเลอันเป็นวัตถุที่ เอาประกันภัย ข้อก าหนด
เหล่านี้จะมีผลเป็นโมฆะทั้งสิ้น 
                                                           
44ไผทชติ เอกจรยิกร, ค ำอธิบำยพระรำชบญัญติักำรรบัขน
ของทำงทะเล พ.ศ.2534 (กรุงเทพมหำนคร: ส ำนกัพมิพน์ิติ
ธรรม, 2538) หน้ำ 133. 
45Guenter Treitel and Francis Reynolds, Carver on Bills of 
Lading, para 8-001. 
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 อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาถึงบทบัญญัติของ
มาตรา 17 แล้ว อาจท าให้เกิดข้อสงสัยได้ว่า หากผู้ขนส่ง
ไม่ได้ก าหนดข้อตกลงเหล่านั้นลงไปในสัญญารับขนของ
ทางทะเล แต่ไปก าหนดในเอกสารการขนส่งแทน ผลจะ
เป็นอย่างไร เช่น การระบุข้อตกลงลงไปในใบตราส่ง หรือ 
sea waybills ข้อตกลงเหล่านั้นจะยังมีผลเป็นโมฆะ
หรือไม่ เพราะกฎหมายไม่ได้บัญญัติเอาไว้เช่นเดียวกันกับ
กรณีที่เป็นการระบุเอาไว้ในสัญญารับขนของทางทะเล 
 เมื่ อ พิ จ า รณ าถึ ง  Hamburg Rules Article 
23.1 ซึ่งเป็นบทบัญญัติเกี่ยวกับเรื่องข้อก าหนดในสัญญา 
จะเห็นว่า ข้อตกลงที่จะมีผลเป็นโมฆะนั้นอาจเป็นการ
ก าหนดลงไปในสัญญารับขนของทางทะเล หรือ ใบตราส่ง 
หรือเอกสารอื่นอันเป็นหลักฐานของสัญญารับขนของทาง
ทะเล จะไม่มีผลและเป็นโมฆะหากเป็นการไม่ปฏิบัติตามที่ 
Hamburg Rules ก าหนดเอาไว้ไม่ว่าจะโดยตรงหรือโดย
อ้อม46ซึ่งการก าหนดให้ข้อก าหนดที่เป็นการเอารัดเอา
เปรียบผู้ส่งของหรือผู้รับตราส่งเป็นโมฆะตาม Hamburg 
Rules ก็มีเจตนาท านองเดียวกับที่พระราชบัญญัติการรับ
ขนของทางทะเล พ .ศ .2534 ก าหนด แต่จะเห็นว่า
ข้อก าหนดของ Hamburg Rules มีความครอบคลุมและ
ชัดเจนมากกว่าที่มาตรา 17 ก าหนดเอาไว้ 
 
6.6 กรณีการจ ากัดความรับผิดของผู้ขนส่ง 

ตามพระราชบัญญัติการรับขนของทางทะเล 
พ.ศ.2534หากผู้ขนส่งท าสินค้าสูญหาย เสียหาย ส่งมอบ
ชักช้า แม้จะไมส่ามารถอ้างข้อยกเว้นความรับผดิได้ แตผู่้
ขนส่งอาจอ้างข้อจ ากัดความรับผิดได้ ตามมาตรา 58ซึ่งท า
ให้ผู้ขนส่งอาจรับผิดต่ ากว่ามลูค่าความเสียหายที่เกดิขึ้น 
โดยในกรณีที่สินค้าสูญหายหรือเสยีหาย กฎหมาย
ก าหนดการจ ากดัความรับผดิของผู้ขนส่งไว้ หนึ่งหมื่นบาท

                                                           
46 Hamburg Rules 

 Article 23 Contractual stipulations 

1. Any stipulation in a contract of carriage by sea, in a 

bill of lading, or in any other document evidencing the 

contract of carriage by sea is null and void to the extent 

that it derogates, directly or indirectly, from the provisions 

of this Convention. The nullity of such a stipulation does 

not affect the validity of the other provisions of the contract 

or document of which it forms a part. A clause assigning 

benefit of insurance of the goods in favour of the carrier, 

or any similar clause, is null and void. 

ต่อหนึ่งหน่วยการขนส่ง หรือกิโลกรัมละสามสิบบาทต่อ
น้ าหนักสุทธิแห่งของนั้น แล้วแต่เงินจ านวนใดจะมากกว่า  

ในกรณีที่มีการรวมของหลายหน่วยการขนส่ง
เป็นหน่วยการขนส่งเดียวกัน ถ้าระบุจ านวนและลักษณะ
ของหน่วยการขนส่งท่ีรวมกันนั้นไว้ในใบตราส่ง ให้ถือว่า
ของตามใบตราส่งนั้นมีจ านวนหนว่ยการขนส่งตามที่ระบุ
ไว้นั้น แต่ถ้ามไิด้ระบุให้ถือว่าของทั้งหมดที่รวมเป็นหน่วย
การขนส่งเดยีวกันนั้นเป็นหนึ่งหนว่ยการขนส่ง ซึ่งจะเห็น
ได้ว่ากรณีที่มีการรวมของหลายหน่วยการขนส่ง กฎหมาย
ก าหนดให้พิจารณาจ านวนหน่วยจากใบตราส่ง โดยถ้ามี
การระบจุ านวนหน่วยเอาไว้ในใบตราส่ง หน่วยการขนส่งก็
จะเป็นไปตามทีร่ะบุในใบตราส่ง แต่ถ้าไมม่ีการระบุเอาไว้
ให้ถือว่าของทั้งหมดที่รวมเป็นหนว่ยการขนส่งเดียวกันเป็น
หนึ่งหน่วยการขนส่ง 
 ปัญหาเกี่ยวกับความรับผิดของผู้ขนส่งอาจ
เกิดขึ้นได้ในกรณเีป็นการขนส่งของทางทะเลแต่มีการใช้ 
sea waybills แทนใบตราส่ง เนื่องจากมาตรา 59 (1) 
ก าหนดเอาไวเ้ฉพาะกรณีมีการระบุจ านวนและลักษณะ
ของหน่วยการขนส่งท่ีรวมกันนั้นไว้ในใบตราส่งเท่านั้น 
หากเป็นการขนส่งของทางทะเลตาม sea waybillsจะใช้
หลักการความรับผิดเช่นเดียวกันกบัมาตรา 59 ด้วย
หรือไมเ่พราะไมม่ีการบญัญัติให้น ามาใช้ดังเช่นลักษณะ
เดียวกับใบตราส่ง  

อย่างไรก็ดี เมื่อหลักการของมาตรา 59 เป็นไป
ตามแนวคิดเรื่องสถานะของใบตราส่งในเรื่องความเป็นใบ
รับของของ ซึ่งใบรับของนี้อาจน ามาใช้เพื่อแสดงว่าผู้ขนส่ง
ได้รับของไว้ในลักษณะใดและในสภาพเช่นใด เมื่อsea 
waybillsมีสถานะดังกล่าวด้วยเช่นเดียวกับใบตราส่ง จึง
ควรที่มีการใช้แนวคิดการรวมหน่วยการขนส่งในลักษณะ
เดียวกันกับใบตราส่งด้วย เพื่อความชัดเจนและเป็น
เอกภาพในเรื่องดังกล่าว 
 
 
6.7 กรณีการยกเว้นการความรับผิดของผู้ขนส่ง 
 เมื่อการจ ากดัความรับผดิของผู้ขนส่งเกิดจาก
แนวคิดเพื่อช่วยเหลือผู้ขนส่งให้สามารถค านวณความรับ
ผิดของตนในการขนส่งได้ แต่ในพฤติการณบ์างประการ 
การจ ากัดความรับผิดอาจไม่เป็นธรรมต่ออีกฝ่ายหนึ่ง 
กฎหมายจึงบญัญัตเิหตยุกเว้นการจ ากัดความรับผดิของผู้
ขนส่งเอาไว้ว่าไม่ให้น าการจ ากัดความรับผดิตามมาตรา 
58 มาใช้บังคับ ซึ่งในส่วนท่ีเกี่ยวกับใบตราส่งจะเป็นไป
ตามมาตรา 60 (2)ถึง (4) 

ตามมาตรา 60 (2)ถึง (4)การจ ากัดความรับผิด
ตามมาตรา 58 จะไม่น ามาใช้บังคบัในกรณีทีผู่ส้่งของและ



 

~101~ 

 

 

วารสารวิชาการเฉลิมกาญจนา ปทีี่ 6 ฉบับท่ี 2  กรกฎาคม – ธันวาคม 2562 
Vol. 6 No. 2 July – December  2019 

 

 

ผู้ขนส่งตกลงกันก าหนดความรับผดิของผู้ขนส่งไว้มากกว่า
ที่กฎหมายก าหนดโดยระบุไว้ในใบตราส่งในกรณีทีผู่้ขนส่ง
ได้จดแจ้งรายการใบตราส่ง หรือไม่บันทึกข้อสงวน โดยมี
เจตนาท่ีจะฉ้อฉลผูร้ับตราส่งหรือบคุคลภายนอกซึ่งกระท า
การโดยเช่ือรายการในใบตราส่งนั้นและในกรณีทีผู่ส้่งของ
ได้แจ้งราคาของที่ขนส่งให้ผู้ขนส่งทราบและผู้ขนส่ง
ยอมรับ โดยแสดงราคาของนั้นไว้ในใบตราส่ง 
 ส าหรับกรณีตาม มาตรา 60 (2) การก าหนด
ความรับผิดของผู้ขนส่งไว้มากกว่าที่กฎหมายก าหนดโดย
ระบุไว้ในใบตราส่งเป็นเรื่องของสถานะความเป็นหลักฐาน
ของสัญ ญ ารับขนของทางทะ เลของใบตราส่ ง ซึ่ ง
หมายความว่า หากคู่สัญญามีการตกลงให้ผู้ขนส่งรับผิด
มากกว่าที่มาตรา 58 ก าหนดเอาไว้ ก็ควรที่จะระบุเอาไว้
ใน ใบ ต ราส่ งด้ วย เพื่ อป ระ โยชน์ ใน ก ารพิ จ ารณ า
พยานหลักฐาน ซึ่งสถานะความเป็นหลักฐานของสัญญา
รับขนของทางทะเลเป็นสถานะที่มีอยู่ใน sea waybills
ด้วยเช่นกัน ดังนั้น กรณีที่มีการก าหนดความรับผิดของผู้
ขนส่งไว้มากกว่าท่ีกฎหมายก าหนดแล้วมีการระบุเอาไว้ใน
sea waybillsด้วย สมควรที่จะต้องจะบังคับใช้ในลักษณะ
เป็นข้อยกเว้นความรับผิดของผู้ขนส่งเช่นกัน แต่มาตรา 
60 (2) กลับไม่ได้กล่าวถึงกรณีของ sea waybills เอาไว้ 
 ส าหรับกรณีตามมาตรา 60 (3) เป็นการสะท้อน
ถึงสถานะความเป็นใบรับของของใบตราส่ง เนื่องจาก
พิจารณาถึงข้อมูลที่ผู้ส่งของระบุลงไปในใบตราส่งว่าให้มี
ความถูกต้องเหมาะสม ไม่ให้มีการลงข้อมูลในใบตราส่ง
เป็นเท็จในลักษณะเป็นการฉ้อฉลบุคคลภายนอกหรือผู้รับ
ตราส่ง ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสียหายได้ หากผู้ขนส่ง
กระท าการฉ้อฉลดังกล่าว ก็ไม่สมควรผู้ขนส่งจ ากัดความ
รับผิดได้ แต่ตามที่ได้กล่าวมาแล้วว่าสถานะความเป็นใบ
รับของนั้นเป็นสิ่งที่ปรากฏอยู่ใน sea waybillsด้วยแม้ว่า 
sea waybills นั้นจะไม่สามารถโอนให้แก่กันได้ในลกัษณะ
เดียวกับใบตราส่ง เพราะ sea waybills ไม่มีสถานะความ
เป็นเอกสารสิทธิที่เปลี่ยนมือได้ แต่ด้วยสถานะความเป็น
ใบรับของก็ท าให้บุคคลที่เกี่ยวข้องทราบถึงสภาพของ
สินค้าผู้ขนส่งได้รับเอาไว้ หากผู้ขนส่งบันทึกข้อมูลอันเป็น
เท็ จลงใน sea waybillsเพื่ อฉ้อฉลบุคคลภายนอกก็
สมควรที่จะท าให้ผู้ขนส่งไม่อาจอ้างข้อจ ากัดความรับผิดได้
ด้วยเช่นกันในลักษณะเดียวกับใบตราส่ง 
 ในขณะที่  มาตรา 60 (4) สะท้อนถึงสถานะ
ความเป็นใบรับของของใบตราส่งเช่นเดียวกัน โดยหากผู้
ขนส่งทราบและยอมรับราคาของสินค้าแล้วแสดงราคา
สินค้านั้นไว้ในใบตราส่งแสดงว่าผู้ขนส่งทราบถึงราคาของ
สินค้าและสามารถเรียกค่าระวางตามสัดส่วนของราคา
สินค้าได้ เช่น หากสินค้ามีราคาสูง ค่าระวางก็ควรที่จะ

สูงขึ้นตาม เพราะผู้ขนส่งสมควรที่จะใช้ความระมัดระวัง
มากขึ้น และเมื่อผู้ขนส่งมีโอกาสเรียกค่าระวางในสัดส่วนท่ี
สูงขึ้นแล้ว ผู้ขนส่งก็จะมีภาระหน้าที่ใช้ความระมัดระวังให้
มากขึ้นด้วย หากเกิดความเสียหายขึ้นจึงไม่สมควรที่
จะต้องจ ากัดความรับผิดของผู้ขนส่งไว้อีกดังนั้น หากผู้
ขนส่งทราบและยอมแสดงราคาของสินค้าเอาไว้ในใบรับ
ของ ผู้ขนส่งก็จะไม่สามารถอ้างข้อจ ากัดความรับผิดได้ 
เมื่อวัตถุประสงค์ของมาตรา 60 (4) เป็นไปตามที่กล่าวมา
ข้างต้น ดังนั้นไม่ว่าผู้ขนส่งจะแสดงราคาไว้ในใบตราส่ง
หรือ sea waybillsซึ่งมีสถานะเป็นใบรับของเช่นกันก็
สมควรที่จะให้ผลอย่างเดียวกัน คือไม่สมควรที่จะจ ากัด
ความรับผิดได้ แต่มาตรา 60 (4) ก าหนดเอาไว้เฉพาะใน
กรณีของการแสดงราคาลงไปใบใบตราส่งเท่านั้น จึงอาจ
เกิดค าถามขึ้นได้ ว่าหากเป็นการแสดงราคาใน sea 
waybills ผู้ขนส่งจะยังอ้างข้อจ ากัดความรับผิดตาม
มาตรา 58 ได้อีกหรือไม่ 
7. บทสรุปและข้อเสนอแนะ 
 เพื่อลดข้อโต้แย้งและความไม่ชัดเจนเกี่ยวกับผล
ของการบังคับใช้ของพระราชบัญญัติการรับขนของทาง
ทะเล พ.ศ. 2534 ในกรณีที่ เป็นการขนส่งตาม sea 
waybillsจึงเห็นสมควรปรับปรุงหลักกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ให้มีความชัดเจนและเป็นธรรมมากยิ่งขึ้น 
 อย่างไรก็ตาม แม้ว่าแนวทางการแก้ไขอาจท าได้
หลายวิธี เช่น การบัญญัติเกี่ยวกับนิยามความหมายของ 
sea waybills ขึ้นโดยเฉพาะว่าให้หมายถึง “เอกสารที่ผู้
ขนส่งออกให้แก่ผู้ส่งของเป็นหลักฐานแห่งสัญญารับขน
ของทางทะเลแสดงว่าผู้ขนส่งได้รับของตามที่ระบุในใบ
ตราส่งไว้ในความดูแลหรือได้บรรทุกของลงเรือแล้ว และผู้
ขนส่งรับที่จะส่งมอบของดังกล่าวให้แก่ผู้มีชื่อตามที่ระบุใน
เอกสารนั้น”และเพิ่มเติมบทบัญญัติของพระราชบัญญัติ
การรับขนของทางทะเล พ.ศ. 2534 มาตรา 4, 5, 12, 13, 
17,24,25, 32, 59(1), 60 (2) ถึง (4)ให้รวมถึงใบตราส่ง
และ sea waybills ไปพร้อมกัน ซึ่ งจะสามารถแก้ไข
ปัญหาที่เกิดขึ้นในแต่ละมาตราดังกล่าวได้ แต่การแก้ไข
ลักษณะนี้ก็อาจท าให้ไม่ครอบคลุมในบางกรณีได้ เช่น การ
ออกเอกสารที่มีสถานะทางกฎหมายเป็นเพียงหลักฐาน
ของสัญญารับขนของทางทะเลเท่านั้น แต่ไม่ได้มีสถานะ
เป็นใบรับของด้วย หรือเอกสารที่สถานะเป็นใบรับของ แต่
ไม่มีสถานะทางกฎหมายเป็นหลักฐานของสัญญารับขน
ของทางทะเล ซึ่งไม่มีสถานะเป็น sea waybills แต่อย่าง
ใด และท าให้บทนิยามข้างต้นไม่สามารถน ามาใช้ได้  
 เพื่อให้เกิดการแก้ไขท่ีครอบคลุมและชัดเจนมาก
ยิ่งข้ึนสมควรที่จะพิจารณาถึงสถานะของเอกสารการขนส่ง
ในแต่ละมาตราว่ามีสถานะทางกฎหมายเป็นอย่างใด และ
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ก าหนดให้รวมถึงเอกสารอื่นอันมีสถานะดังกล่าวด้วย ซึ่ง
การเพิ่มเติมลักษณะนี้อาจเห็นได้ในตัวอย่างเรื่องเกี่ยวกับ
การอนุญาตให้บรรทุกสินค้าบนปากระวางตามมาตรา 11 
โดยมาตรา 11 วรรคสอง ก าหนดให้กรณีที่ผู้ขนส่งและผู้
ส่งของตกลงกันให้บรรทุกหรืออาจบรรทุกของบนปาก
ระวางผู้ขนส่งจะต้องจดแจ้งข้อตกลงเกี่ยวกับการอนุญาต
ให้บรรทุกหรืออาจบรรทุกของบนปากระวางไว้ในใบตรา
ส่งหรือเอกสารอื่นอันเป็นหลักฐานแห่งสัญญารับขนของ
ทางทะเล  ถ้ าไม่มี การออกใบตราส่ งโดยน่ าเช่ือว่ า
บทบัญญัติของมาตรา 11 วรรคสองน่าจะได้รับอิทธิพลมา
จาก Hamburg Rules Article 9.2 ซึ่ งมีข้อก าหนดใน
ท านองเดียวกัน47 
 เมื่อพระราชบัญญัติการรับขนของทางทะเล 
พ.ศ. 2534ยอมรับถึงผลของเอกสารอื่นที่มีหนึ่งในสถานะ
ทางกฎหมายเหมือนกับที่ใบตราส่งมีแล้ว ดังนี้ เพื่อให้การ
บังคับใช้มีผลกว้างกว่าการจ ากัดไว้เฉพาะใบตราส่งหรือ 
sea waybills และเพื่อให้กฎหมายมีความสอดคล้องกัน
ในแต่ละมาตรา จึงเห็นสมควรให้เพิ่มเติมข้อความว่า 
“หรือเอกสารอื่นอันเป็นหลักฐานแห่งสัญญารับขนของ
ทางทะเลในกรณีที่ไม่มีการออกใบตราส่ง” ต่อจากค าว่า
ใบตราส่งในมาตรา4 วรรคหนึ่ง, 5, 60 (2) และเพิ่มเติม
ข้อความดังกล่าวต่อจากค าว่าสัญญารับขนของทางทะเล
ในมาตรา 17 วรรคหนึ่งและเพิ่มเติมข้อความว่า “หรือ
เอกสารอื่นอันเป็นการแสดงว่าผู้ขนส่งได้รับของตามที่
ระบุในเอกสารนั้นไว้ในความดูแลหรือได้บรรทุกของลง
เรือแล้ว” ต่อจากค าว่าใบตราส่งในมาตรา 12 , 13 , 
24,25, 32,59(1),60(2), 60(4)เพื่อท าให้พระราชบัญญัติ
ฉบับน้ีมีความสมบูรณ์และชัดเจนมากยิ่งข้ึน 
 

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

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

insert in the bill of lading or other document evidencing 

the contract of carriage by sea a statement to that 

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

the burden of proving that an agreement for carriage on 

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

entitled to invoke such an agreement against a third party, 

including a consignee, who has acquired the bill of lading 

in good faith. 
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บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1)  เพื่อศึกษาพฤติกรรมของผู้สูงอายุ การดูแลสุขภาพและการบริโภคที่มีผลต่อการ
ส่งเสริมสวัสดิการแห่งรัฐ เขตอ าเภอเมืองและอ าเภอวารินช าราบ จังหวัดอุบลราชธานี  2)  เพื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมของ
ผู้สูงอายุ การดูแลสุขภาพและการบริโภคที่มีผลต่อส่งเสริมสวัสดิการแห่งรัฐ เขตอ าเภอเมืองและอ าเภอวารินช าราบ จังหวัด
อุบลราชธานีจ าแนกตาม เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได้ และอาชีพ กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้สูงอายุที่รับสวัสดิการแห่งรัฐเขต
อ าเภอเมืองและอ าเภอวารินช าราบ จังหวัดอุบลราชธานี  ค านวณจากสูตรของ Yamane จ านวน 346 คน สุ่มตัวอย่างแบบ
สะดวก ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการทดสอบ มีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับ .92 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าร้อย
ละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบ t-Test การทดสอบ F-Test และการทดสอบค่าถดถอยพหุคุณผลการวิจัย 
พบว่า 1)  ด้านพฤติกรรมของผู้สูงอายุ ด้านการดูแลสุขภาพและด้านการบริโภค มีผลต่อการส่งเสริมสวัสดิการแห่งรัฐเขต
อ าเภอเมืองและอ าเภอวารินช าราบ จังหวัดอุบลราชธานี 2) ผู้ตอบแบบสอบที่มีอายุและระดับการศึกษาต่างกัน มีพฤติกรรม
ต่างกัน รายได้ต่างกัน มีความคิดเห็นด้านการดูแลสุขภาพต่างกัน อาชีพต่างกัน มีความคิดเห็นพฤติกรรมของผู้สูงอายุการดูแล
สุขภาพและการบริโภคต่างกัน 
ค าส าคัญ: การดูแลสุขภาพ, ผู้สูงอายุ, สวัสดิการแห่งรัฐ 
 

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

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

ซึ่งภาวะเสี่ยงต่อและปัญหาด้านสุขภาพของผู้สูงอายุที่เพิ่ม
มากขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เนื่องจากผู้สูงอายุเป็นวัยแห่ง
ความเสื่อมถอยในทุกๆด้านท าให้เกิดอาการเจ็บป่วยตาม
วัย นอกจากการเจ็บป่วยทางร่างกายของผู้สูงอายุแล้ว ยัง
ส่งผลต่อสภาพจิตใจของผู้สูงอายุด้วยเนื่องจากวัยผู้สูงอายุ
จะเผชิญการเปลี่ยนแปลงหลายอย่างทั้งจากภาวะสุขภาพ
ที่เสื่อมถอยลงการสูญเสียบทบาทหน้าท่ีทางสังคมและอาจ
วิตกกังวลต่อความตายที่อยู่ในส่วนลึกของจิตใจเพราะเป็น
เรื่องที่ใกล้ตัวมากขึ้นทุกวัน สิ่งเหล่านี้ท าให้ผู้สูงอายุรู้สึกไร้
ค่า ไร้ความหมายแรงจูงใจและความกระตือรือร้นลดลง
ขาดความเช่ือมั่นและโหมดความภาคภูมิใจในตนเองเมื่อ
ผู้สูงอายุมีจานวนมากขึ้น ความต้องการในการได้รับการ
ดูแลจากรัฐภาคเอกชน และบุคคล รอบข้างย่อมมีมากขึ้น
เป็นเงาตามตัว สิ่งหนึ่งที่ ผู้สูงอายุจะได้รับคือ การจัด
สวัสดิการสังคม ส าหรับผู้สูงอายุ ทั้งที่จัดโดยภาครัฐ 
ภาคเอกชน และภาคประชาชนในชุมชน ซึ่งจะกล่าวต่อไป
ว่า สวัสดิการสังคมผู้สูงอายุในประเทศไทยมีที่มาและ
รูปแบบใดบ้างประเทศไทยก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุอย่าง ถาวร 
จากนโยบายประชากรและการวางแผน ครอบครัวที่
ประสบความส าเร็จในอดีต รวมถึง ความเจริญก้าวหน้าใน
การพัฒนาประเทศทั้ง ด้านเศรษฐกิจและสังคม ส่งผลให้
คนไทยมี สุขภาพที่ดี มีอายุยืนยาวขึ้นสุปาณี จินาสวัสดิ์
(2559) 

จากเหตุที่กล่าวมาข้างต้น กลุ่มผู้วิจัยสนใจศึกษา
เกี่ยวกับพฤติกรรมของผู้สูงอายุ การดูแลสุขภาพและการ
บริโภคที่มีผลต่อการส่งเสริมสวัสดิการแห่งรัฐ เขตอ าเภอ
เมืองและอ าเภอวารินช าราบ จังหวัดอุบลราชธานีโดยมี
วัตถุประสงค์1) เพื่อศึกษาพฤติกรรมของผู้สูงอายุ การดูแล
สุขภาพและการบริโภคที่มีผลต่อการส่งเสริมสวัสดิการแห่ง
รัฐ เขตอ าเภอเมืองและอ าเภอวารินช าราบ จังหวัด
อุบลราชธานี2) เพื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมของผู้สูงอายุ 
การดูแลสุขภาพและการบริโภคที่มีผลต่อการส่งเสริม
สวัสดิการแห่งรัฐ เขตอ าเภอเมืองและอ าเภอวารินช าราบ 
จังหวัด อุบลราชธานี โดยจ าแนก อายุ ระดับการศึกษา 
รายได้ อาชีพปัจจุบันก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์ 
ชุมชนต่างจังหวัดนับวันก็มีผู้สูงอายุเพิ่มมากข้ึนท าให้ผู้ป่วย
น่าจะมีปัญหาการรักษาพยาบาลตามมาด้วย จึงมีการ
ส่งเสริมสวัสดิการให้แก่ผู้สูงอายุและร่วมด้วยช่วยกันเพื่อ

ดูแลช่วยเหลือผู้สูงอายุ  เพื่อจะมีการด าเนินชีวิตที่มี
ความสุขเพิ่มมากขึ้น  
 
2. วัตถุประสงค์การวิจัย 

2.1เพื่อศึกษาพฤติกรรมของผู้สูงอายุ การดูแล
สุขภาพและการบริโภคที่มีผลต่อการส่งเสริมสวัสดิการแห่ง
รัฐ เขตอ าเภอเมืองและอ าเภอวารินช าราบ จังหวัด
อุบลราชธาน ี

2.2เพื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมของผู้สูงอายุ การ
ดูแลสุขภาพและการบริ โภคที่ มี ผลต่อการส่ งเสริม
สวัสดิการแห่งรัฐ เขตอ าเภอเมืองและอ าเภอวารินช าราบ 
จังหวัดอุบลราชธานี โดยจ าแนก อายุ ระดับการศึกษา 
รายได้ อาชีพ 
 
3. สมมติฐานในการวิจัย 

ประชาชนในเขตอ าเภอเมืองและอ าเภอวารินช า
ราบ ไดร้ับการดูแลสุขภาพจากสวสัดิการของภาครัฐที่
แตกต่างกัน 
4. ขอบเขตการวิจัย 

ได้ศึกษาพฤติกรรมของผูสู้งอายุ การดูแลสุขภาพ
และการบริโภคที่มผีลต่อการส่งเสริมสวสัดิการแห่งรัฐ เขต
อ าเภอเมืองและอ าเภอวารินช าราบ จังหวัดอุบลราชธานี 
ในช่วงเวลาเดือน ธันวาคม 2561 ถึง เมษายน 2562 โดย
ศึกษาปัจจัยการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุรวม 3 ด้าน ได้แก่ 
พฤติกรรมของผูสู้งอายุการดูแลสุขภาพ และการบริโภค 
 
5. วิธีการด าเนินการวิจัย 

ก าร วิ จั ย ค รั้ งนี้ เป็ น ก าร วิ จั ย เ ชิ งป ริ ม าณ 
(QuantitativeResearch)ผู้ วิจัยได้ก าหนดวิธีการและ
ขั้นตอนการวิจัยดังนี้  
 5.1ประชากรที่ใช้ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผู้อายุ
ตั้งแต่ 60 ปี ขึ้นไป ที่ได้รับสวัสดิการแห่งรัฐ ในเขตจังหวัด
อุบลราชธานีจ านวนทั้งสิ้น  2,561 ประกอบด้วยอ าเภอ
เมือง 1 ,552  อ าเภอวารินช าราบ 1 ,009ศูนย์ข้อมู ล
ประเทศไทย (2561) 
 5.2กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ 
จ าน วน ผู้ สู งอ ายุ ที่ ได้ รั บ ส วั ส ดิ ก าร ใน เขตจั งห วั ด
อุบลราชธานี ซึ่งผู้วิจัยได้ขนาดกลุ่มตัวอย่าง 346 คน โดย
กลุ่มตัวอย่างใช้สูตร Toro Yamane (1973) 

         𝑛 =
N

1+N (𝑒2)
 ได้กลุ่มตัวอย่าง 346 คน 

2 
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 การวิจัยครั้งนี้ใช้การสุ่มตัวอย่างแบบสะดวก 
 5.3คุณภาพของเครื่องมือวัด 

ขั้นตอนในการสร้างเครื่องมือเพื่อใช้เก็บข้อมูล 
ผู้วิจัยมีขั้นตอนในการสร้างแบบสอบถาม ดังนี้ 
 5.3.1 การศึกษาแนวคิด ทฤษฎีจากเอกสาร 
ต ารา บทความ ทบทวนวรรณกรรม และ งานวิจัยที่
เกี่ ย วข้ อ ง รวมทั้ งก ารศึ กษ ารูป แบ บวิ ธี ก ารสร้ า ง
แบบสอบถาม เพื่อน ามาเป็นแนวทางในการสร้างเครื่องมือ 
 5.3.2 ออกแบบและสร้างเครื่องมือ โดยออก
แบบสอบถามจากการก าหนดกรอบ แนวความคิดที่สร้าง
ไว้ โดยแบบสอบถามควรมีลกัษณะสั้น กะทัดรัด เข้าใจง่าย 
 5.3.3 น าแบบสอบถามที่ได้เสนอต่อผูท้รงคณุวฒุิ 
3 ท่าน (IOC > 0.6) เพื่อตรวจสอบปรับปรุงความสมบูรณ์ 
และความถูกต้องให้ครอบคลุม ท้ัง โครงสร้างเนื้อหา และ
ด้านภาษาที่ใช้เพื่อให้ง่ายต่อการท าความเข้าใจของผู้ตอบ
แบบสอบถาม และสามารถครอบคลุมถึงเรื่องที่ก าลัง
ต้องการศึกษา พร้อมท้ังน าไปปรับปรุงแก้ไขได้   
 5.3.4 น าแบบสอบถามที่ได้ท าการปรับแก้ไข
แล้ว พิจารณาความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาของแบบสอบถาม
และน ามาปรับปรุงแก้ไขให้สมบูรณ์ 
 5.3.5 น าแบบสอบถามที่ได้แก้ไขสมบูรณ์แล้ว 
ไปทดลองใช้เครื่องมือวิจัย (Try Out) เขตอ าเภอตระการ
พืชผล จังหวัดอุบลราชธานี จ านวน 30 คน 

5.3.7 หาค่าความเช่ือมั่นของเครื่องมือ โดยใช้ค่า
สัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha Coefficient) ทั้งฉบับ 0.92 
ซึ่ งสอดคล้องกับ Cronbachที่ ได้ เสนอว่า เกณฑ์การ
พิจารณาค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม 0.70 ขึ้นไปถือ
ว่ามีความน่าเชื่อถือ 

5.4การเก็บรวบรวมข้อมูลในการเก็บรวบรวม
ข้อมู ลครั้ งนี้ ใช้วิธีการวิจั ย เชิ งปริมาณ โดยผู้ วิจั ย ได้
ด าเนินการเก็บรวบรวม ข้อมูลจากการเก็บแบบสอบถาม 
ต าบลแจระแม, ขามใหญ่ , หนองบ่อ อ าเภอเมือง และ 
ต าบลธาตุ ,ท่าลาด , แสนสุข อ าเภอวารินช าราบ มี
รายละเอียดดังนี้1)ก าหนดหมายเลขแบบสอบถามเพื่อ

ตรวจสอบการเก็บแบบสอบถาม2)การด าเนินการเก็บ
แบบสอบถามให้กลุ่มตัวอย่างครบตามจ านวน กลุ่ม
ตัวอย่างในแต่ละหน่วยที่ได้ก าหนดไว้ด้วยตนเองและได้รับ
แบบสอบถามคืนมา จ านวน 346 คิดเป็นร้อยละ 100 3)
ตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วนสมบู รณ์ ของ
แบบสอบถามก่อนที่จะน ามาประมวลผล ด้วยโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป4) สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยใช้สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูลด้วย
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูปโดยใช้สถิติ ดังนี้1)ร้อยละ 
(Percentage) ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลลักษณะส่วน
บุคคล 2)ค่าเฉลี่ย (Mean) ใช้ในการจ าแนกและแปล
ความหมายตัวแปร 3) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard 
Deviation) แสดงการวัดการกระจายของข้อมูล4)การ
วิเคราะห์หาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ แบบเพียร์สัน
(Pearson ProductMoment CorelationCoefficient 
Analysis) เพื่อแสดงความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยการ
ส่งเสริมสวัสดิการผู้สูงอายุด้านการดูแลสุขภาพที่มีผลต่อ
การด ารงชีวิตของผู้สูงอายุ เขตอ าเภอเมืองและอ าเภอวา
รินช าราบ จังหวัดอุบลราชธานี 5)การวิเคราะห์ถดถอย
พ หุ คู ณ  (Multiple Regression) โด ย ใช้ เท ค นิ ค ก าร
วิเคราะห์ enterและก าหนดระดับนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 ใช้วิเคราะห์ปัจจัยการส่งเสริมสวัสดิการ
ผู้สูงอายุด้านการดูแลสุขภาพที่มีผลต่อการด ารงชีวิตของ
ผู้สูงอายุ เขตอ าเภอเมืองและอ าเภอวารินช าราบ จังหวัด
อุบลราชธานี โดยใช้สมการเส้นถดถอย6)วิเคราะห์ค่า t-
Test ใช้ในการทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ย 2 
กลุ่ม7) วิ เคราะห์ค่ า F-Test ใช้ในการทดสอบความ
แตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ย 3 กลุ่มขึ้นไป โดยการวิเคราะห์
ค ว า ม แ ป ร ป ร ว น ท า ง เดี ย ว  (One-wayAnalysisof 
Variance) แล้วศึกษา เปรียบเทียบรายคู่ โดยวิธี LSD 
 
 
 

6. สรุปผลการวิจัย 
 ผลการวิเคราะห์ พบว่าผู้ตอบแบบสอบถาม
จ านวนทั้งหมด 346 คน พบว่า ข้อผู้ที่ตอบแบบสอบถาม 
มากที่สุด คือ ผู้ที่มีอายุ 60-69 ปี มีจ านวน 193 คน (ร้อย
ละ 55.78) รองลงมาคือ ผู้ที่มีอายุ 70-79 ปี มีจ านวน 
118 คน (ร้อยละ 34.10) และผู้ที่ มี อายุ  80-89 ปี  มี

จ านวน 35 คน (ร้อยละ 10.11) และในส่วนของระดับ
การศึกษาผู้ ตอบแบบสอบถาม มากที่ สุด  คือ ผู้ที่ มี
การศึกษาระดับประถมศึกษา จ านวน 319 คน (ร้อยละ 
92.19) รองลงมา คือ ผู้ที่มีการศึกษาระดับมัธยมศึกษา 
จ านวน 22 คน (ร้อยละ 6.35) และผู้ที่มีระดับการศึกษา
ปริญญาตรี จ านวน 5 คน (ร้อยละ 1.44) ทางด้านรายได้ผู้

3 
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ที่ตอบแบบสอบถาม มากที่สุด คือ รายได้จากเบี้ยยังชีพ 
จ านวน 194 (ร้อยละ 56.06) รองลงมา คือ รายได้รับจาก
บุตร หลาน ญาติพี่น้อง จ านวน 59 คน (ร้อยละ 17.05) 
และรายได้จากการประกอบอาชีพ จ านวน 58 คน(ร้อยละ 
16.76) ทางด้านอาชีพผู้ที่ตอบแบบสอบถาม มากท่ีสุด คือ 
ผู้ที่มีอาชีพเกษตรกรรม จ านวน 205 คน (ร้อยละ 59.24) 
รองลงมา คือ ผู้ที่ ไม่ได้ประกอบอาชีพ จ านวน 59 คน 
(ร้อยละ 17.05) และผู้ที่มีอาชีพค้าขายจ านวน 50 คน 
(ร้อยละ 14.45) 
 การทดสอบคุณสมบัติของตัวแปรอิสระและตัว
แปรตามผู้วิจัยได้ตรวจสอบความเป็นเส้นตรงร่วมอย่าง

มาก (Multicollinearity) โดยการดูจากค่าความทนทาน 
(Tolerance) และค่ า VIF (VarianceinflationFactorn) 
ของตัวแปรอิสระแต่ละตัว ความเป็นเส้นตรงร่วมอย่างมาก
จะ ไม่ เป็ น ปั ญ ห า  ค่ าค ว าม ท น ท าน ม าก ก ว่ า  0.1 
Foxall&Yani-de-Soriano (2005) และค่ า  VIF ไม่ เกิ น 
10 Belsley (1991) 
 
 
 

 
ตารางที่ 1ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ภายในระหว่างตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม
 

ตัวแปร พฤติกรรมของผูสู้งอาย ุ การดูสุขภาพ การอุปโภค สวัสดิการแห่งรัฐ 
พฤติกรรมของผูสู้งอาย ุ - .36** .12** .39** 

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

สวัสดิการแห่งรัฐ    - 
 
จากตารางที่ 1ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ภายใน

ระหว่างตัวแปรอิสระด้วยกัน พบว่า ตัวแปรพฤติกรรมของ
ผู้สูงอายุ การดูแลสุขภาพ การบริโภค การดูแลสุขภาพ
ผู้สูงอายุที่มีผลต่อสวัสดิการแห่งรัฐ มีความสัมพันธ์กับตัว
แปรตามมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ซึ่งถือว่าตัวแปร
อิสระและตัวแปรตามนั้นมีความสัมพันธ์กันอยู่ในเกณฑ์ที่ดี 
และเมื่อท าการพิจารณาความสัมพันธ์ภายในระหว่างตัว

แปรอิสระทั้ง3 ตัวแปร พบว่า มีความสัมพันธ์กันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 มีค่าประสิทธ์สหสัมพันธ์
ตั้งแต่ .12 ถึง .60และมีค่าความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร
พยากรณ์ด้วยกันไม่เกิน .80 ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ยอมรับได้ 
ว่าไม่เกิดปัญหาของความสัมพันธ์ภายในระหว่างตัวแปร
อิสระด้วยกัน MulticollinearityNunnally(1978) 
 

 
ตารางที่ 2 การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณพฤติกรรมของผูสู้งอายุ การดูแลสุขภาพและการบรโิภคทีม่ีผลต่อการส่งเสริม
สวัสดิการแห่งรัฐ เขตอ าเภอเมืองและอ าเภอวารินช าราบ จังหวดัอุบลราชธาน ี

 

 
ตัวแปรพยากรณ์ 

Unstandardized Coefficients 
Standardized 
Coefficients t p 

B Std. Error Beta 
1. พฤติกรรมของผู้สูงอาย ุ .07 .01 .18 4.54** .00 
2. การดูแลสุขภาพ .42 .04 .45 10.75** .00 
3. การบริโภค .22 .02 .31 7.91** .00 
Constant= .99F= 111.36   R= .70R2= .49Radj

2 = .49     Sig= .00 
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จากตารางที่ 2การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ 
พฤติกรรมของผู้สูงอายุ การดูแลสุขภาพและการบริโภคที่
มีผลต่อการส่งเสริมสวัสดิการแห่งรัฐ เขตอ าเภอเมืองและ
อ าเภอวารินช าราบ จังหวัดอุบลราชธานี ด้วยตัวแปร
พยากรณ์  3 ตัว คือ พฤติกรรมของผู้สูงอายุการดูแล
สุขภาพ และการบริโภค มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์
ระหว่างตัวแปร 

อิสระและตัวแปรตาม มีค่าเท่ากับ .70แสดงว่าตัวแปร
อิสระนัยความส าคัญทางสถิติที่0.01 ตัวแปรทั้ง 3 ตัว 
สามารถร่วมกันพยากรณ์การส่งเสริมสวัสดิการแห่งรัฐ เขต
อ าเภอเมืองและอ าเภอวารินช าราบ จังหวัดอุบลราชธานี 
คิดเป็นร้อยละ 49 
( Radj

2 = .49 )วาดภาพสามารถพยากรณ์ ได้ดังนี้ 

     .18 
 
   .45  
 
     .31  
 
ภาพที่ 1การพยากรณ์พฤติกรรมของผู้สูงอายุ การดูแลสุขภาพและการ
บริโภคทีม่ีผลต่อการส่งเสริมสวัสดกิารแห่งรัฐ เขตอ าเภอเมืองและอ าเภอวารินช าราบ จังหวัดอุบลราชธานี

ตารางที่ 3สรุปการเปรียบเทียบพฤติกรรมของผูสู้งอายุ การดูแลสุขภาพและการบรโิภคที่มผีลต่อการส่งเสริมสวสัดิการแห่งรัฐ 
เขตอ าเภอเมืองและอ าเภอวารินช าราบ จังหวัดอุบลราชธานี จ าแนกตาม อายุ ระดับการศึกษา รายได้และอาชีพ 
 

ตัวแปรพยากรณ์ 
อาย ุ

ระดับ
การศึกษา 

รายได้ อาชีพ 

F P F P F P F P 
1. พฤติกรรมของผู้สูงอาย ุ 12.40** .00 3.20* .04 1.20 .30 16.36** .00 
2.การดูแลสุขภาพ 1.02 .36 2.22 .10 2.86* .03 3.19** .00 
3. การบริโภค .83 .43 .23 .78 .23 .08 2.34* .04 

 
จากตารางที่ 3พบว่า ผู้ตอบแบบสอบที่มีอายุ

และระดับการศึกษาต่างกัน มีพฤติกรรมต่างกัน รายได้
ต่างกัน มีความคิดเห็นด้านการดูแลสุขภาพต่างกัน อาชีพ
ต่างกัน มีความคิดเห็นพฤติกรรมของผู้สูงอายุการดูแล
สุขภาพและการบริโภคต่างกัน7. อภิปรายผล 

จากการศึกษาเรื่องพฤติกรรมของผู้สูงอายุ การ
ดูแลสุขภาพและการบริ โภคที่ มี ผลต่อการส่ งเสริม
สวัสดิการแห่งรัฐ เขตอ าเภอเมืองและอ าเภอวารินช าราบ 
จังหวัดอุบลราชธานี สามารถสรุปวัตถุประสงค์ได้ดังนี้ 

1.พฤติ กรรมของผู้ สู งอายุ  ซึ่ งผู้ สู งอายุ ให้
ความส าคัญในเรื่องการตื่นนอน การเข้านอน การออก
ก าลังกาย และการพักผ่อนอย่างเพียงพอ สอดคล้องกับ
Verbrugge(1985)ผู้สูงอายุที่เป็น เพศชายจะมีสุขภาพที่

ดีกว่าผู้สูงอายุเพศหญิงที่ส่วนใหญ่ มักจะท างานหรือเป็น
แม่บ้านมากกว่าที่จะท ากิจกรรมนอกบ้าน เช่น การเล่น
กีฬาและการท ากิจกรรมสันทนาการ สอดคล้องกับธราธร
ดวงแก้วและหิรัญญาเดชอุดม  (2550) ระดับความรู้
เกี่ยวกับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุในเขต
เทศบาลต าบลบางเมือง อ าเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ
ผลการวิจัย พบว่า ระดับความรู้เกี่ยวกับพฤติกรรมการ
ดูแล สุขภาพของผู้สูงอายุ โดยรวมอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้
เป็นเพราะแบบการวัดความรู้ของงานวิจัยเป็น การวัด
ความรู้ขั้นพื้นฐานเกี่ยวกับพฤติกรรมการดูแลด้านสุขภาพ
อนามัยสอดคล้องกับชนัดดา เกิดแพร (2558) พฤติกรรม
การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุโดยสวมเสื้อผ้าที่ซักสะอาดแล้ว
อาบน้ าและแปรงฟันทุกวันทานอาหารที่ปรุงสุกเเละตรวจ

การส่งเสริมสวัสดิการแห่งรัฐ เขตอ าเภอเมืองและ 
อ าเภอวารินช าราบ จังหวดัอุบลราชธานี .45 

.31 

.18 

การดูแลสุขภาพ 

การบรโิภค 

พฤติกรรมของผูสู้งอาย ุ
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สุขภาพประจ าปีตามแพทย์นัดท าความสะอาดห้องนอน
ห้องน้ าทานอาหารให้ครบ5หมู่และล้างมือก่อนทานอาหาร
อยู่ในระดับมากที่สุดส่วนพฤติกรรมการดูแลผู้สูงอายุและ
สุขภาพตนเองโดยรักษาน้ าหนักตั วให้ อยู่ ใน เกณ ฑ์
มาตรฐานท ากิจกรรมเพื่อยืดเส้นยืดสายเลือกประเภทการ
ออกก าลังกายที่เหมาะสมกับสุขภาพและออกก าลังกาย
ครั้งละ 20-30 นาทีสอดคล้องกับนิรัชรา จ้อยชู และคณะ
(2557) การรับรู้สภาวะสุขภาพของบุคคลจะเป็นตัว
เช่ือมโยงที่ จะน าไปสู่การเปลี่ยนแปลงทัศนคติและ
พฤติกรรมด้านสุขภาพของผู้สูงอายุเป็นผลมาจากการเข้า
ร่วมกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพที่ผู้วิจัยจัดขึ้นซึ่งในการวิจัย
ครั้งนี้ให้ความส าคัญกับการรับรู้ความเสี่ยงต่อการเป็นโรค
ซึ่งการรับรู้โอกาสเสียงของการเป็นรูปโรค โดยผู้วิจัยใช้สื่อ
บุคคลคือวิทยากรและสื่อเอกสารต่างๆที่ท าให้ผู้สูงอายุเช่ือ
ว่าตนเองก าลังอยู่ในสภาวะเสี่ยงต่อโรคในผู้สงูอายุประเภท
ต่างๆซึ่งถ้าผู้สูงอายุไม่ปฏิบัติตนเพื่อหลีกเลี่ยงอันตรายที่
เกิดขึ้นจะท าให้มีโอกาสเสี่ยงต่อการเป็นรูปต่างๆได้การ
รับรู้ดังกล่าวมีผลต่อความตั้งใจของผู้สูงอายุที่เข้าร่วม
กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพในการปฏิบัติตนเพื่อป้องกันโรค
ต่างๆ 

2.การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุตอบแบบสอบถามให้
ความส าคัญในเรื่องบุตรหลานได้พาไปตรวจสุขภาพ
ประจ าปีอย่างน้อยปีละ1 ครั้ง เพื่อให้มีสุขภาพที่แข็งแรง
อายุยืนยาวสอดคล้องกับ Pender (1996)ก ล่ า ว ว่ า
การดูแลสุขภาพประกอบด้วยกิจกรรมต่างๆที่บุคคล
กระท าโดยมีเป้าหมายส าคัญในการยกระดับความเป็นอยูท่ี่
ดีและการบรรลุเป้าหมายในการมีสุขภาพที่ดีของบุคคล
ครอบครัว ชุมชน และสังคม สอดคล้องกับDepartment 
of Health (2005) การดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุพบว่าเมื่อ
ผู้สูงอายุมีพฤติกรรมการดูแลผู้สูงอายุที่มากขึ้นย่อมส่งผล
ให้สุขภาพดีขึ้นอีกทั้งการดูแลสุขภาพของตนเองยังเป็น
ส่วนหนึ่งของกิจกรรมที่บุคคลกระท าเพื่อสุขภาพของ
ตนเองสอดคล้องกับ ประไพยศะทัตต์ (2531) ในผู้สูงอายุ 
เมื่อร่างกายเสื่อมสมรรถภาพ จะมีการเสียบทบาทของ
ตัวเอง ท าให้ความเช่ือมั่นในตัวเองลดลง และจะส่งผลไป
ถึงกิจกรรมประจ าวันไม่เป็นที่พอใจ ท าให้เกิดความวิตก
กังวลกลัว และยิ่งได้พบเห็นสภาพของผู้ที่อยู่ในวัยเดียวกัน 
ยิ่งท าให้เกิดความกลัว อารมณ์เศร้า ซึมลงและสิ้นหวัง 
สอดคล้องกับพัชรนันท์ชัยชาญทิพย์ยุทธ (2559) เมื่อเรา
สูงวัยขึ้น ไม่ใช่จ านวนตัวเลขอายุเท่านั้นที่เปลี่ยนแปลง แต่
ร่างกายของเราก็เปลี่ยนแปลงไปด้วย และความเสื่อมถอย

นี้  ก็ส่ งผลให้ เกิดการเปลี่ยนแปลงทางจิตใจเช่นกัน 
นอกจากน้ีเมื่อเราแก่ตัวลง บทบาทของตัวเองในหน้าท่ีการ
งาน สังคม ครอบครัวก็มีการปรับเปลี่ยน ซึ่งส่งผลกับ
กิจวัตรประจ าวันที่มี อาจท าให้ผู้สูงอายุมั่นใจในตัวเอง
ลดลง ไม่พอใจ เกิดความวิตกกังวล ซึม เศร้า กลัว หรือ 
สิ้นหวังสอดคล้องกับ Hunter(1992) จึงกล่าวได้ว่า การ
เปลี่ยนแปลงทางร่างกายกระทบถึงจิตใจของผู้สูงอายุอย่าง
มาก การเปลี่ยนแปลงด้านจิตใจของแต่ละคนมีความ
แตกต่างกันออกไป ข้ึนอยู่กับความสามารถในการรับรู้ของ
แต่ละคนถ้าผู้สูงอายุมีความมั่นคง เข้าใจตนเองและ
ตอบสนองต่อภาวะต่างๆ ในทางที่ดีแก้ปัญหาและปรับ
สภาพจิตใจได้ ยอมรับความจริงย่อมท าให้มีความสุขได้ 
ดังนั้นปัจจัยต่างๆ จึงเป็นตัวท านายภาวะจิตใจได้อาจมีผล
โดยตรงหรือโดยอ้อม จิตใจจึงมีผลต่อคุณภาพชีวิต 

3.การบริโภคซึ่งผู้สูงอายุตอบแบบสอบถามให้
ความส าคัญในเรื่องรับประทานอาหาร และผักผลไม้ 
สอดคล้องกับ Eertmans(2001) กล่าวว่า การบริโภค
อาหาร หมายถึง พฤติกรรมการกิน ของมนุษย์ การเลือก
อาหารเพื่อการบริโภค ซึ่งมีความเกี่ยวของกับปัจจัยภายใน
บุคคล เช่น ความชอบอาหาร ประสาทสัมผัส และปัจจัย
ภายนอก เช่น สภาพแวดล้อมทางกายภาพ และการเรียนรู้ 
ซึ่งส่งผลให้เกิดการบริโภคอาหารเกิดขึ้นและมีความเกี่ยว
ของกับการส่งเสริมสุขภาพ สอดคล้องกับ Brown(2004) 
ความรู้เป็นปัจจัยที่ส าคัญในการเลือกบริโภค ถ้ามีความรู้
ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับแนวทางการบริโภค รู้คุณค่า
ทางโภชนาการของอาหาร จะส่งผลให้มีพฤติกรรมการ
บริโภคที่ถูกต้องสอดคล้องกับ วลัยทิพย์ สาชลวิจารณ์ 
(2538)พฤติกรรมการบริ โภคอาหาร หมายถึ ง การ
ประพฤติปฏิบัติที่เคยชินในการรับประทานอาหาร ได้แก่ 
ชนิ ด ของอาหารที่ รับ ป ระทาน  การก าหนดว่ าจะ
รับประทานหรือไม่รับประทานอะไร รับประทานอย่างไร 
จ านวนมื้อที่รับประทาน อุปกรณ์ที่ใช้ รวมทั้งสุขนิสัยใน
การรับประทานอาหารด้ วย ในการศึกษาเกี่ ยวกับ
พฤติกรรมการบริโภคอาหารนั้น องค์การอนามัยโลกได้
ก าหนดขอบเขตไว้ว่า เป็นการศึกษาถึงวิธีการที่บุคคล 
กลุ่มคน หรือชุมชนยอมรับอิทธิพลทางสังคม และ
วัฒนธรรมในการเลือกอาหารบริโภคและใช้อาหารที่มีอยู่
มากน้อยเพียงใด ตลอดจนผลของอาหารที่บริโภคต่อ
สุขภาพร่างกายสอดคล้องกับ หทัยกาญจน์โสตรดี และ
อัมพรฉิมพลี (2550) ได้สรุปความหมายของ พฤติกรรมไว้
ว่าเป็นความประพฤติ การปฏิบัติ หรือการแสดงออกที่
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เกี่ยวกับการบริโภคอาหาร สุขลักษณะและวิธีรับประทาน
อาหาร ท้ังสังเกตได้และสังเกตไม่ได้  
8. ข้อเสนอแนะ 

น อ ก จ า ก ก า ร เก็ บ ร ว บ ร ว ม ข้ อ มู ล จ า ก
แบบสอบถามแล้ว ควรใช้วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยวิธี
อื่น ๆ เช่น การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) 
เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ตรงประเด็น และสามารถน าผลการวิจัย
ไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

 
9. กิตติกรรมประกาศ 

งานวิจัยนี้ส าเร็จลุล่วงได้ด้วยความกรุณาของผศ. 
ดร.อัยรดา พรเจริญ ที่กรุณาเสียสละเวลาให้ค าปรึกษา
และช่วยตรวจสอบ ตรวจแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ และ
ช้ีแนะแนวทางในการศึกษาตั้งแต่เริ่มต้นผู้วิจัยจึงขอกราบ
ขอบพระคุณเป็นอย่างสูงไว้ ณ โอกาสนี้ 

ขอขอบพระคุณผู้ตอบแบบสอบถามทุกท่านที่
สละเวลาในการตอบแบบสอบถาม จนท าให้ได้มาซึ่งข้อมูล
ในงานวิจัยครั้งนี้ขอขอบพระคุณผู้ให้ก าลังใจช่วยเหลือ
รวมทั้ งผู้ ที่ อ ยู่ เบื้ อ งหลั งความส าเร็ จทุ กท่ าน  และ
ขอขอบพระคุณสมาชิกทุกคนที่ได้สละเวลาส่วนตัว มาท า
วิจัยในครั้งนี ้

คุณค่าและประโยชน์อันเกิดจากวิจัยฉบับนี้ 
ผู้วิจัยขอมอบเป็นเครื่องบูชาความกตัญญูกตเวทีแด่คุณพ่อ 
คุณแม่ ขอน้อมเป็นเครื่องบูชาทดแทนคุณคณาอาจารย์ทุก
ท่านที่ได้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ ด้วยความรักและ
เคารพเมตตาหากงานวิจัยนี้มีข้อบกพร่องประการใด ผู้วิจัย
น้อมรับและจะได้น าไปแก้ไขปรับปรุงในโอกาสต่อไป10.  
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