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มิติใหม่ของห้องสมุดชุมชน: แหล่งเรียนรู้และบรกิารครบวงจร 
 

สมาน อัศวภูม1ิ 
 
บทคัดย่อ 

ห้องสมุดเป็นคลังข้อมูลและแหล่งเรียนรู้สําคัญของสถานศึกษา ชุมชน ประเทศ และ
โลก อยากรู้ว่าประเทศไหน หรือสังคมใดให้ความสําคัญกับการเรียนรู้ของประชากร หรือ
สมาชิกของสังคมหรือไม่น้ัน ดูได้จากการให้ความสําคัญกับห้องสมุด และคนใช้ห้องสมุด ผม
ถือได้ว่าเป็นแฟนพันธ์ุแท้ของห้องสมุดและร้านหนังสือคนหน่ึง ดังน้ันทุกโอกาสที่มีจะต้อง
เย่ียมสถานที่สองแห่งน้ีเสมอ และในการพาแม่บ้านไปเย่ียมอาจารย์ ซึ่งเคยเป็นอาสาสมัครเก่า
ชาวอเมริกันที่เคยสอนเขาเมื่อสี่สิบปีที่แล้วเมื่อสองเดือนที่ผ่านมาก็ถือโอกาสแวะร้านหนังสือ 
หลายแห่ง และห้องสมุดของเมืองที่ไป ซึ่งการไปคร้ังน้ีคือเมืองซีแอตเทิลกับเมืองเคนเนวิค มล
รัฐวอชิงตันน่ันเอง  
 สิ่งประทับใจที่นํามาเขียนในบทความน้ีก็คือมิติใหม่ของห้องสมุดชุมชนที่เมืองเคนเน
วิค ที่เป็นมากกว่าห้องสมุดหรือที่ผมเรียกว่า “แหล่งเรียนรู้และบริการครบวงจร” ดังปรากฏ
ในหัวข้อบทความข้างต้น ส่วนสาระเป็นอย่างไร ผมจะได้นําเสนอต่อไป  

 
Abstract 
 Libraries are crucial information banks and learning resources of schools, 
communities, and countries.  The library could be used as a yardstick to gauge 
that nation or society take learning of its people or members seriously or not 
from the libraries and people using the libraries.  The writer is a real fan of 
libraries and book stores, so the writer usually call at book stores, or visit libraries 
whenever possible. Two months ago, my wife and I visited her former American 
Peace Corp Volunteer who taught her some forty years ago, we had chances to 
visit some book stores and two libraries; one in Seattle and the other in 

                                                            
1 รองศาสตราจารย์, ดร. คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชธานี  (Associate Professor, Ph.D. 
Dean of Graduate School, Ratchathani University) 
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Kennewick, Washington State.  The impressions in this article that the writer 
would like to share were that of new dimension of Kennewick Community 
Library.  It is more than a library, but “ A Learning Resource and Total Service 
Cycle”  as what the writer named it as appeared in the tittle above.  Details of 
the matter shall be presented as follow.  
 
ความนําสู่เรื่อง  
 ผมเป็นนักเรียนรู้ชีวิต ทุกสิ่งในโลกคือห้องสมุด การเรียนรู้ไม่มีที่สิ้นสุด แต่ข้อจํากัดใน
ความเข้าใจและการเห็นคุณค่าของสิ่งที่เห็นจํากัดวิสัยทัศน์และเป้าหมายในสิ่งที่ทํา และสิ่งที่
ต้องการ ห้องสมุดที่รู้จักกันโดยทั่วไปคือ ที่เก็บหนังสือ และสื่อต่างๆ สําหรับผู้สนใจได้มา
สืบค้น โดยมีเจ้าหน้าที่คอยจัดการและบริการเพ่ืออํานวยความสะดวกแก่ผู้มาใช้บริการ จึงทํา
ให้คนส่วนใหญ่เข้าใจว่าน่ีคือ ห้องสมุด และหน้าที่ของห้องสมุด Wikipedia (2017) นิยาม
ห้องสมุดไว้ว่า คือ แหล่งสารนิเทศ บริการทรัพยากร สารนิเทศในรูปแบบต่างๆ เช่น หนังสือ 
วารสาร หนังสือพิมพ์ จุลสาร กฤตภาค วัสดุเทป และโทรทัศน์ ซีดีรอม วีซีดี วีดีดี โดยมี
บรรณารักษ์เป็นผู้ดําเนินงาน และมีการบริหารงานตามศาสตร์บรรณารักษ์ อย่างไรก็ตามนัก
บรรณารักษ์ และนักวิชาการด้านบรรณารักษ์ได้พยายามที่จะพัฒนาทั้งระบบและรูปแบบใน
การให้บริการห้องสมุดให้หลากหลาย ดึงดูด และเพ่ิมความมีชีวิตชีวาในการให้บริการห้องสมุด
มากขึ้น เช่น การเพ่ิมรูปแบบของแหล่งเก็บข้อมูลและวิธีการให้บริการ รวมท้ังการทําให้
ห้องสมุดสภาพเหมือนชีวิตจริงมากขึ้น มีห้องน่ังเล่น มีที่นอนสําหรับคนง่วง มีที่รับประทาน
ของว่างหรืออาหารสําหรับคนหิว และอื่นๆ แปลว่าบริการเสมือนบ้าน หรือที่ เรียกว่า 
“ห้องสมุดมีชีวิต”  
 พัฒนาการห้องสมุดมีชีวิตที่นับว่าไปได้ไกลมากคือแนวคิดที่นําใช้ที่ปรากฏในบทความ 
Living Library (Council of Europe Portal, 2017) โดยนิยามห้องสมุดมีชีวิตว่า แหล่งข้อมูล
เพ่ือการเรียนรู้แทนที่จะเป็นหนังสือ สื่ออีเล็กทรอนิกส์ หรือสื่อออนไลน์ แต่กับเป็น “คนตัว
เป็นๆ” ที่เหมือนเวียนกันมาเป็นแหล่งข้อมูลสําหรับผู้สนใจศึกษาเรียนรู้ นอกจากน้ีองค์การ
ห้องสมุดบุคคล หรือ Human Library (Human Library 2017) ได้จัดทําทําเทียบบุคคลที่
พร้อมจะให้ข้อมูล และพูดคุยกับผู้ศึกษาค้นคว้าที่จะใช้บริการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากบุคคลที่
ห้องสมุดจัดให้ ผู้ใช้ห้องสมุดประสงค์จะแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับใคร เหมือนเลือกหนังสือที่จะ
อ่าน ก็จองและยืมบุคคลน้ันเสมือนหน่ึงการยืมหนังสือ ซึ่งก็เป็นห้องสมุดอีกแบบหน่ึงที่
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น่าสนใจ ส่วนท่ีผมไปพบที่ห้องสมุดชุมชนของเมืองเคนเนวิค มลรัฐวอชิงตันน้ันเป็นอีกมิติหน่ึง
ท่ีอดใจไม่ไหวที่อยากนําเสนอในบทความน้ี ดังท่ีต้ังช่ือบทความว่า “มิติใหม่ของห้องสมุด
ชุมชน: แหล่งเรียนรู้และบริการครบวงจร” ดังจะได้นําเสนอต่อไป  
 
ห้องสมุดเมืองซีแอตเทิล 
 ห้องสมุดหลายแห่งท่ัวโลกกําลังเปลี่ยน
รูปแบบการเก็บข้อมูลและองค์ความรู้จากรูปแบบท่ี
เป็นเอกสารมาเป็นรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์มากข้ึน  
นัยว่าเป็นวิธีการท่ีทันสมัยและประหยัดแหล่งท่ีเก็บ 
เผยแพร่ และค้นคว้า แต่ห้องสมุดหลายแหล่งใน
ประเทศสหรัฐอเมริกา รวมท้ังห้องสมุดท่ีเมืองซี
แอตเทิลน้ีด้วย กลับทําในทางตรงกันข้าม คือยัง
นิยมเก็บข้อมูลและองค์ความรู้ไว้ในรูปแบบของ
เอกสาร  ห รือ ท้ั งสองแบบคื อ เ อกสารและ
อิเล็กทรอนิกส์  ท้ังๆ ท่ีประเทศน้ีก็มีเทคโนโลยีล้ํา
หน้ากว่าอีกหลายประเทศท่ีล้าหลังด้านเทคโนโลยี แต่หลงใหลในเทคโนโลยีสุดๆ  
 ห้องสมุดเมืองซีแอตเทิลออกแบบสวยงามมาก ตอนแรกผมเข้าใจว่า เป็นศูนย์การค้า 
หรือไม่ก็ตึกแสดงศิลปะ (ดังภาพ)  แต่พอเดินไปทางด้านหน้าจึงรู้ว่าเป็นห้องสมุดของเมือง 
หลังจากสอบถามว่าให้บริการคนท่ัวไปไหม และได้รับคําตอบว่าเป็นบริการสําหรับทุกคน ผม
และแม่บ้านจึงเข้าไปชมด้านใน พบว่าเป็นท่ีรวมหนังสือและสื่อเพ่ือการเรียนรู้มากมาย ช้ันล่าง
ท่ียืม ส่ง และให้บริการต่างๆ เก่ียวกับการใช้บริการห้องสมุด ถ้าอ่านท่ีน่ัน ก็ไม่ต้องทําอะไร 
ค้นหา และศึกษาค้นคว้าได้ตามสบาย แต่ถ้าจะใช้บริการยืมหนังสือ หรือยืมหนังสือและสื่อเพ่ือ
การเรียนรู้จากห้องสมุดอ่ืนในเครือข่าย ก็ต้องมีบัตรสมาชิก ข้อสังเกตอีกอย่างคือ ห้องสมุดท่ีน่ี
ไม่ต้องผ่านกระบวนการตรวจเข้มก่อนเข้าห้องสมุด เหมือนเมืองใหญ่ และแหล่งท่องเท่ียว
เหมือนห้องสมุดในกรุงวอชิงตัน หรือท่ีเมืองนิวยอร์ค ท่ีต้องเดินผ่านเคร่ืองตรวจวัตถุระเบิด
เสมือนหน่ึงกําลังจะข้ึนเคร่ืองบินอย่างไรอย่างน้ันครับ 
  ห้องสมุดเมืองซีแอตเทิลเป็นตึก 12 ช้ัน ส่วนใหญ่เป็นหนังสือ ข้อมูล และองค์ความรู้
ท่ีอยู่ในรูปแบบของเอกสาร มีห้องเฉพาะสําหรับหนังสือท่ีเก่ียวกับเมืองซีแอตเทิลโดยเฉพาะ มี
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ห้องเก็บหนังสือหายาก มีห้องบริการทางหนังสือและข้อมูล
ทางอิเล็กทรอนิกส์ สถิติการใช้บริการห้องสมุดอยู่ในระดับ
มาก และวันที่ผมและแม่บ้านไปเย่ียมชมห้องสมุดน้ันก็มีผู้
มาใช้บริการค่อนข้างมาก ทั้งผู้ใหญ่ นักศึกษา และเด็กที่มา
พร้อมผู้ปกครอง ถือได้ว่ามีผู้คนมาใช้ห้องสมุดได้คุ้มค่า 
และห้องสมุดก็โอ่โถง สะอาด น่าใช้บริการ เสียดายที่วันน้ัน
ไม่ได้แวะเข้าห้องนํ้าว่าเป็นอย่างไร จึงพลาดโอกาสอัน
สําคัญไป  
  

ความจริงแล้วสาระความรู้มีให้บริการทางอินเตอร์เน็ตในรูปแบบต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น 
Facebook, YouTube, Blog, และอ่ืนๆ แม้จะมีให้บริการที่ห้องสมุดทั่วไป รวมทั้งการสืบค้น
ที่ห้องสมุดแห่งน้ีด้วย แต่คนก็ไม่ค่อยนิยมใช้ ด้วยข้อจํากัดหลายประการ ที่สําคัญคือการสืบคน้
สาระความรู้เหล่าน้ีทําได้ง่าย สะดวก และรวดเร็วกว่าก่อนน้ีมาก แค่มีโทรศัพท์สมาร์ทโฟนเคร่ื
องเดียวก็สามารถท่องโลกความรู้ได้ไม่สิ้นสุด เพียงแต่เราจะมีเวลา มีทักษะภาษา และมี
ความสามารถในการสกัดและเลือกความรู้เหล่าน้ันได้อย่างไรเท่าน้ัน ส่วนประเด็นที่ต้องการ
ช้ีให้เห็นคือ ห้องสมุดที่เมืองซีแอตเทิล และหลายแห่งในประเทศสหรัฐอเมริกายังคงสั่งสม เก็บ
รักษา และให้บริการหนังสือและสื่อเพ่ือการเรียนรู้ที่เป็นเอกสารและสื่อตัวจริงไว้ ไม่ใช่แปร
เป็นสื่อดิจิตอลกันเสียทั้งหมด ขณะเดียวกันผมก็อยากเรียกร้องให้ห้องสมุดต่างๆ หาทางนํา
องค์ความรู้ที่เผยแพร่ในสื่ออินเตอร์เน็ตมาจัดเก็บในรูปของเอกสาร หรือสื่อที่ถาวรกว่าที่จะ
ฝากไว้ในอากาศ แม้ว่าผู้ที่ประดิษฐ์แหล่งเก็บข้อมูลที่เรียกว่า “iCloud” จะมั่นใจขนาดไหนว่า
ข้อมูลที่เก็บไว้ไม่มีวันสูญหายก็ตาม เรื่องน้ีผมยังหัวโบราณ อะไรท่ีจับต้องไม่ได้ จะยังไม่ไว้ใจ
ว่ามีอยู่ครับ  
 
ห้องสมุดชุมชนเมืองเคนเนวิค  
 ผมและแม่บ้านพักและเย่ียมชมเมืองซีแอตเทิลอยู่หน่ึงสัปดาห์ ก่อนที่อาจารย์เขาจะ
มารับเราเพ่ือเดินทางไปเมืองเคนเนวิค ซึ่งเป็นเมืองเล็กๆ ที่เขาอยู่หลังจากเกษียณอายุแล้ว 
อาจารย์บิลล์ คอนเนอร์ เป็นทนายความท่ีประสบผลสําเร็จอีกคนหน่ึงและมีจุดยืนสําคัญคือ
การต่อสู้เพ่ือความเป็นธรรมในคดีความที่ลูกความต้องการความช่วยเหลือ  
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 เป็นที่ทราบกันดีว่า ผู้ที่เรียนกฎหมายและเป็นทนายความในประเทศสหรัฐอเมริกา
น้ันนอกจากจะเป็นอาชีพที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นอาชีพช้ันสูงแล้ว ยังเป็นอาชีพที่มี
ค่าตอบแทนและรายได้ดีอย่างย่ิง ผมจึงสงสัยว่าทําไมท่านไม่เข้าเป็นทนายที่เมืองซีแอตเทิล 
และหลังเกษียณแล้วทําไมไม่ย้ายเข้าไปอยู่เมืองใหญ่ ได้รับคําตอบที่น่าสนใจมากคือ “ความ
เป็นสังคม” เมืองเล็กมีความเป็นอยู่ที่เรียบง่าย และคนในชุมชนรู้จักกันเกือบหมด คล้ายกับ
ประเทศไทยเมื่อสี่สิบปีที่แล้ว แม้ว่าความเจริญแบบที่คนปัจจุบันนิยามจะเข้ามาถึงเมืองเคนเน

วิค เหมือนกับเมืองอ่ืนๆ แต่เมืองน้ีไม่ฮุบเหย่ือแบบ
ไม่มีแผน คือเมืองน้ีใช้สิ่งอํานวยความสะดวกแบบ
พอประมาณ ร้านค้าขนาดใหญ่ต้ังอยู่นอกเมือง มี
สวนสาธารณะ และที่พักผ่อนกระจายหลายจุดใน
ตัวเมือง ที่สําคัญคือมีห้องสมุดชุมชนที่ทําหน้าที่
เสมือนหน่ึงเป็นแหล่งเรียนรู้และศูนย์บริการแบบ
ครบวงจรให้กับสมาชิกของชุมชน ต้ังแต่บริการ
หนังสือและสื่อ เ พ่ือการศึกษาค้นคว้า พ้ืนฐาน 
เหมือนห้องสมุดทั่วไป แต่มีเพ่ิมขึ้นคือ มีบริการวีดิ

ทัศน์ทั้งที่เป็นสารคดีและบันเทิง มีมุมสําหรับเด็กที่มีอาสาสมัครมาอ่านหนังสือให้เด็กๆ ฟัง มี
ตารางนัดหมายล่วงหน้าว่าวันไหนใครเป็นอาสาสมัครที่จะมาอ่านหนังสือ และจะอ่านเร่ือง
อะไร เมื่อถึงเวลาเด็กและผู้ปกครองที่สนใจ ก็จะมาน่ังฟังครับ  มีห้องบริการสําหรับอ่าน
หนังสือสําหรับผู้ต้องการห้องเงียบสําหรับอ่านหนังสือ โดยเฉพาะนักเรียนที่บ้านไม่มีห้อง
สําหรับศึกษาค้นคว้า หรืออ่านหนังสือ มีห้องประชุมกลุ่มย่อย ห้องสัมมนา รวมทั้งห้องจัดงาน
แต่งงาน โดยมีบริการบาทหลวงทําพิธีให้ด้วย และมีบริการจัดงานเลี้ยงฉลองแต่งงานก็ยังได้ 

นอกจากบริการเหล่าน้ีแล้วยังมีสวนสาธารณะที่ประดับด้วยดอกไม้นานาพันธ์ุเพ่ือให้
ประชาชนได้มาเดินเล่น ผักผ่อน หรือปิกนิก ก็
ยังได้ วันน้ันทั้งอาจารย์ ภรรยาของอาจารย์ 
แม่บ้านของผม  และผมเที่ยวเพลินเลยครับ จน
มาสะดุดตาเข้ากับสวนผัก ตอนแรกก็เข้าใจว่า
เป็นส่วนหน่ึงของสวนสาธารณะ แต่ที่แปลกใจ
คือมันเป็นสวนผัก หลังจากสอบถามจึงได้ความ
ว่าเป็นแปลงสาธิตการเกษตรของเมือง โดยมี



 
6	 Journal of Ratchathani Innovative Social Sciences :  Vol.1 No.2 July-September 2017 

ครูที่สอนในระดับมัธยมศึกษา หรือประถมศึกษา หรืออาจารย์ด้านเกษตรกรรม หรือชาวนา
ชาวสวนที่ประสบผลสําเร็จและต้องการจะสอนคนอ่ืนในการทําการเกษตร ก็จะได้แปลงสาธิต
ของตนเอง มีตารางที่จะมาแปลงเป็นระยะ สําหรับผู้สนใจที่อยากจะมาเรียนรู้โดยตรงจาก
เจ้าของแปลงผักสาธิต นับว่าเป็นห้องสมุดมีชีวิตและแปลกกว่าที่เคยพบเห็นมา และที่น่าสนใจ
ไปกว่าน้ันคือเมื่อผมถามว่าใครเป็นคนใช้ผลผลิตที่ได้จากแปลงเกษตรสาธิต คําตอบก็คือ 
“นําไปบริจาคให้กับศูนย์บริการคนจรจัดในเมือง” เมื่อเป็นอย่างน้ีจะไม่ถือว่าเป็นห้องสมุดที่
แปลกไปกว่าห้องสมุดทั่วไปได้อย่างไร ผมจึงให้ช่ือว่าเป็น “แหล่งเรียนรู้และบริการครบวงจร” 
ครับ   

 

 
 

แปลงสาธิตเกษตรชุมชน 
 
บทสรุปและความเห็นท้ายบท 
 บทสรุปพบในโอกาสที่ได้ไปเมืองซีแอตเทิลและเมืองเคนเนวิค มลรัฐวอชิงตันในครั้งน้ี 
ทําให้ผมเห็นภาพของชุมชนชาวอเมริกัน โดยเฉพาะในเมืองที่ยังรักษาความเป็นชุมชนของตน
อยู่ได้น้ันยังเป็นแบบอย่างของ “การมีส่วนร่วมของสมาชิกชุมชนในการทําให้ชุมชนเป็นที่น่า
อยู่สําหรับทุกคน และทําให้รัฐบาลท้องถิ่นเป็นหน่วยบริการที่ทําเพ่ือประชาชนของตนอย่าง
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แท้จริงอยู่”  ไม่ว่าจะเป็นบริการห้องสมุดทั้งสองแห่งที่ผมได้สัมผัสที่นําเสนอไปข้างต้น หรือ
สวัสดิการอ่ืนที่รัฐจัดบริการ หรือสนับสนุนให้เอกชนดําเนินการเพ่ือให้บริการแก่ประชาชน 
หรือผู้มาเยือน เช่น บริการแหล่งนันทนาการของเมือง ไม่ว่าจะเป็นชิงช้าสวรรค์ ที่จัดสวนสนุก 
(เหมือนงานวัด) สวนสาธารณะ รถโดยสารสาธารณะ ตลอดจนเรือข้ามฟากระหว่างเกาะต่างๆ 
ล้วนแล้วแต่เป็นบริการที่ได้มาตรฐาน สะดวก และปลอดภัย โดยไม่คิดว่ารัฐจะขาดทุนหรือได้
กําไร เพราะจริงๆ แล้วเงินที่รัฐนํามาลงทุน หรือสนับสนุนการลงทุนของเอกชนเพ่ือให้บริการ
แก่ประชาชนน้ันก็คือภาษีของประชาชน ทั้งภาษีทางตรง (ที่เสียภาษีให้รัฐ) หรือภาษีทางอ้อม 
(ที่จ่ายผ่านการบวกเข้ากับภาษีการค้าและบริการต่างๆ) น่ันเอง  อย่างไรก็ตาม ที่ช่ืนชม
บ้านเมืองอ่ืน ก็ไม่ได้แปลว่าผมอยากจะไปอยู่ที่น่ัน ผมยังชอบและอยากอยู่ที่ประเทศไทยไป
ตลอดชีวิตน้ี เพราะน่ีคือบ้านเกิดของผม แต่ก็ได้แต่เฝ้าหวังว่าหน่วยงานของรัฐและผู้มีอํานาจ
ในการบริหารหน่วยงานของรัฐจะสํานึกว่าเงินบริหารบ้านเมืองและเงินเดือนที่ท่านได้รับทุก
เดือนน้ันคือเงินภาษีของประชาชนที่เป็นเจ้าของประเทศเช่นเดียวกันกับท่าน และท่าน
ทั้งหลายคือลูกจ้าง และประชาชนคือนายครับ  
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ความสัมพันธ์ระหว่างทักษะทางวิชาชีพบญัชีกับประสิทธิภาพการปฏิบตังิาน
ของนักบัญชใีนสถานศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

ในประเทศไทย 
The Relationship between Accounting Profession Skills and 

Working Efficiency of Accountants in Vocational Institutions under 
the Office of Vocational Education Commissions in Thailand 

 
ปริยากร ปริโยทัย1 สุภัทรษร  ทวีจันทร2์ 

Pariyakorn Pariyothai1 Supatsorn Taweejun2 
 
บทคัดย่อ 
 การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงค์ 1) เพ่ือศึกษาทักษะทางวิชาชีพบัญชีของนักบัญชีใน
สถานศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาในประเทศไทย 2) เพ่ือศึกษา
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของนักบัญชีในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษาในประเทศไทย และ 3) เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างทักษะทางวิชาชีพบัญชีกับ
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของนักบัญชีในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษาในประเทศไทย กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้คือ นักบัญชี สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา จํานวน 340 คน ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างอย่างง่ายโดยการจับ
สลาก เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ ได้แก่ ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์ได้แก่ ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน และการวิเคราะห์สหสัมพันธ์แบบพหุคูณ 
 ผลการวิจัยพบว่า 1) ทักษะทางวิชาชีพบัญชีของนักบัญชีในสถานศึกษา โดยรวม 
ได้แก่ ด้านทักษะทางปัญญา ด้านทักษะทางวิชาการเชิงปฏิบัติและหน้าที่งาน ด้านทักษะทาง
คุณลักษณะเฉพาะบุคคล  ด้านทักษะทางปฏิสัมพันธ์กับผู้อ่ืนและการสื่อสาร และด้านทักษะ

                                                            
1 นักศึกษาปริญญาโท สาขาการบัญช ีหลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ (Master Degree in 

Accounting, Accounting Program, Sisaket Rajabhat University) 
2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาการบัญช ีคณะบริหารธุรกจิและการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ (Assistant 
Professor, Accounting Program, Faculty of Business Administration, Sisaket Rajabhat University) 
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ทางองค์การและการจัดการธุรกิจ อยู่ในระดับมาก 2) นักบัญชีมีประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 
โดยรวม ได้แก่ ด้านความสําเร็จของงาน ด้านการได้รับการยอมรับ และด้านความรับผิดชอบ 
อยู่ในระดับมาก 3) ผลการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างทักษะทางวิชาชีพบัญชีกับประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงานของนักบัญชีในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาใน
ประเทศไทย พบว่า ทักษะทางวิชาชีพบัญชี มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงาน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01   
คําสําคัญ : ทักษะทางวิชาชีพบัญชี ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน สํานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา  
 
Abstract 
          The purposes of this research were to study the Accounting Profession Skills in 
vocational institutions in Thailand, to study the Working Efficiency of Accountants in 
vocational institutions in Thailand, and to study the relationship between Accounting 
Profession Skills and Working Efficiency of Accountants in vocational institutions in 
Thailand. The sample consisted of 340 accountants in vocational institutions under the 
jurisdiction of the Office of Vocational. 
 Education Commission in Thailand, drawn by Simple Random Method.  The 
research instrument was a questionnaire.  The statistics used for data analysis were 
frequency, percentages, mean, standard deviation and multiple regression analysis. The 
results found that: 1) The Accounting Profession Skills, which included intellectual skills, 
academic and practical function skills, personality- qualified skills, interaction and 
communication skills, organization and business management skills, were at a high level. 
2) The Working Efficiency of accountants, which included accomplishment, acceptance, 
and responsibility, was at a high level. 3) The correlation between Accounting Profession 
Skills and Working Efficiency in vocational institutions under the Office of Vocational 
Education Commission in Thailand was positive correlated at the 0. 01 level of 
significance. 
Keywords: Accounting Profession Skills, Working Efficiency of accountants, the Office 
of Vocational Education Commission 
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บทนํา 
 เน่ืองจากนโยบายการเข้าร่วมประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของกลุ่มสมาคมประชาชาติ
แห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรืออาเซียน มีวัตถุประสงค์ในการเปิดเสรีทางการค้า ประเทศ
ไทยซึ่งเป็นหน่ึงในประเทศที่ได้เข้าร่วมประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ปี พ.ศ. 2558 โดย
ข้อตกลงกําหนดให้มีการเปิดเสรีทางการค้าและพัฒนาเศรษฐกิจในกลุ่มภูมิภาคให้มีความ
เข้มแข็ง ก่อให้เกิดการเคลื่อนย้ายของสินค้าและบริการ การลงทุน เงินทุน และแรงงานฝีมือ
อย่างเสรีในกลุ่มภูมิภาค จํานวน 8 วิชาชีพ รวมท้ังวิชาชีพบัญชี (พูลสิน กลิ่นประทุม 2559 : 
139) ทําให้สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ ในฐานะเป็นหน่วยงานที่ดูแลวิชาชีพบัญชี 
ได้ตระหนักถึงความจําเป็นในการยกระดับคุณภาพของวิชาชีพบัญชีไทย จึงได้ดําเนินมาตรการ
ต่าง ๆ  เพ่ือส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของนักวิชาชีพบัญชีไทย โดยการออกมาตรฐาน
การศึกษาระหว่างประเทศสําหรับผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี จํานวน 8  ฉบับ หน่ึงในนั้นคือ 
มาตรฐานการศึกษาระหว่างประเทศสําหรับผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี ฉบับที่ 3 เรื่อง ทักษะทาง
วิชาชีพ ดังน้ัน นักบัญชีจึงจําเป็นอย่างย่ิงที่จะต้องมีการพัฒนาทักษะทางวิชาชีพบัญชี เพ่ือให้มี
ความรู้และทักษะด้านต่าง ๆ อย่างเหมาะสม ได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับสากล (สภา
วิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ 2559 : 1)   

ทักษะทางวิชาชีพบัญชี เป็นความสามารถและความชํานาญประเภทต่าง ๆ  ที่จําเป็น
ต่อการนําความรู้ทางวิชาชีพ ทักษะ ค่านิยม  จรรยาบรรณ ทัศนคติ และแนวคิดทางวิชาชีพ 
ไปปฏิบัติได้อย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพภายใต้สภาพแวดล้อมทางวิชาชีพบัญชี นัก
บัญชีจําเป็นต้องมีทักษะจํานวนหน่ึงรวมทั้งทักษะเฉพาะด้าน และทักษะในการทํางานเย่ียงผู้
ประกอบวิชาชีพ 

ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน เป็นผลการปฏิบัติงานที่เกิดจากการทํางานที่ถูกต้อง
รวดเร็ว มีความรับผิดชอบและเอาใจใส่ต่องาน ทําให้งานเสร็จตามกําหนดเวลา โดยใช้
ทรัพยากรทั้งคนและอุปกรณ์ได้อย่าง คุ้มค่า เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร โดยเฉพาะ
ทรัพยากรมนุษย์ที่มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์ในการทํางานได้พยายามทุ่มเท
ความสามารถในการปฏิบัติงานของตน มีทัศนคติและความภักดีต่อองค์กร  

สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จัดต้ังขึ้นเพ่ือผลิตและพัฒนาบุคคลด้านวิชาชีพ 
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ช้ันสูง (ปวส.) สายเทคโนโลยี
หรือสายปฏิบัติการ บุคลากรมีทั้งสายบริหาร สายครูผู้สอนและสายสนับสนุน ซึ่งสายสนับสนุนที่
สําคัญประกอบด้วยบุคลากรทางด้านการเงินและบัญชีที่ปฏิบัติงานเก่ียวกับการเงิน และการ
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บัญชีทั่วไปขององค์กร เพ่ือให้ผู้ใช้ข้อมูลได้ข้อมูลที่ถูกต้อง  เช่ือถือได้  เสร็จตามกําหนดเวลา 
ภายใต้กฎหมายและระเบียบที่เก่ียวข้อง และหน่วยงานต้นสังกัดสามารถนําข้อมูลไปใช้
ประกอบการตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุด 

จากเหตุผลที่กล่าวมาแล้วข้างต้น  ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างทักษะทาง
วิชาชีพบัญชีกับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของนักบัญชีในสถานศึกษา สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาในประเทศไทย  ผลลัพธ์ที่ได้จากการวิจัยสามารถนําไปใช้เป็น
ข้อมูลในการวางแผนการพัฒนาทักษะวิชาชีพบัญชี เพ่ือให้การปฏิบัติงานของนักบัญชีมี
ประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้น รวมทั้งเพ่ือเป็นข้อมูลในการวางแผนงบประมาณด้านบุคลากรต่อไป 
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1. เพ่ือศึกษาทักษะทางวิชาชีพบัญชีของนักบัญชีในสถานศึกษาสังกัดสํานักงาน

คณะกรรมการการอาชีวศึกษาในประเทศไทย 
2. เพ่ือศึกษาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของนักบัญชีในสถานศึกษา สังกัดสํานักงาน

คณะกรรมการการอาชีวศึกษาในประเทศไทย 
3. เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างทักษะทางวิชาชีพบัญชีกับประสิทธิภาพการ

ปฏิบัติงานของนักบัญชีในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาในประเทศ
ไทย 
 
ขอบเขตของการวิจัย 

ประชากรในการวิจัย คือ นักบัญชีในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา จํานวน 421 แห่ง (สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 2559 : 1 ) 
 ตัวแปรที่ศึกษา ประกอบด้วย  
  1. ตัวแปรอิสระ คือ ทักษะทางวิชาชีพบัญชี (Accounting Profession 
Skills) จากมาตรฐานการศึกษาระหว่างประเทศสําหรับผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี ฉบับที่ 3 เรื่อง 
ทักษะทางวิชาชีพ (สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ 2559 : 1) ประกอบด้วย 1) ด้าน
ทักษะทางปัญญา (Intellectual  Skills) 2) ด้านทักษะทางวิชาการเชิงปฏิบัติและหน้าที่งาน 
(Technical and Functional Skills) 3) ด้านทักษะทางคุณลักษณะเฉพาะบุคคล (Personal 
Skills) 4) ด้านทักษะทางปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและการสื่อสาร (Interpersonal and 
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Communication Skills)  5)  ด้ านทั กษะการบริ หารองค์ ก รและการจั ดการ ธุ ร กิ จ 
(Organization and Business Management Skills) 
  2. ตัวแปรตาม คือ ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน (Working Efficiency) โดย
ประยุกต์ปัจจัยแรงจูงใจที่ ก่อให้เ กิดผลสําเร็จของเฮิรซเบิร์ก (Herzberg’s Theory) 
ประกอบด้วย 1) ด้านความสําเร็จของงาน (Achievement) 2) ด้านการได้รับการยอมรับ 
(Recognition) 3) ด้านความรับผิดชอบ (Responsibility) 
 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1.1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
วิธีดําเนินการวิจัย 
 1. ประชากรในการวิจัย คือ นักบัญชีในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา จํานวน 421 คน 
 2. กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ นักบัญชีในสถานศึกษา สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา จํานวน 421 คน กําหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตารางของ 
Krejcie และ Morgan (จําเริญ อุ่นแก้ว 2553 : 8-9) ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างอย่างง่ายโดยการ
จับสลาก ได้จํานวนกลุ่มตัวอย่างเท่ากับ จํานวน 350 คน 
 3. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย เป็นแบบสอบถาม ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของนักบัญชี ตอนที่ 
2 แบบสอบถามทักษะทางวิชาชีพบัญชีของนักบัญชี ตอนที่ 3 แบบสอบถามความคิดเห็น
เก่ียวกับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของนักบัญชี ตอนที่ 4 ปัญหาและข้อเสนอแนะ และผู้วิจัย
หาคุณภาพเคร่ืองมือโดยนําเคร่ืองมือไปทดลองกับประชากรที่มิใช่กลุ่มตัวอย่าง จํานวน 30 คน ด้าน

ทักษะทางวิชาชีพบัญชี 
1. ด้านทักษะทางปัญญา  
2. ด้านทักษะทางวิชาการเชิงปฏิบัติและหน้าท่ีงาน    
3. ด้านทักษะทางคุณลักษณะเฉพาะบุคคล   
4. ด้านทักษะทางปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและการสื่อสาร   
5. ทักษะการบริหารองค์กรและการจัดการธุรกิจ   

ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน  
1. ด้านความสําเร็จของงาน     
2. ด้านการได้รับการยอมรับ  
3. ด้านความรับผิดชอบ   
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ความเที่ยงตรง ค่า IOC เท่ากับ 0.8 จํานวน 4 ข้อ และค่า IOC เท่ากับ 1.0 จํานวน 26 ข้อ ด้าน
ความเช่ือมั่นของแบบสอบถามเท่ากับ 0.81 
 4. การเก็บรวบรวมข้อมูล โดยการส่งแบบสอบถาม จํานวน 350 ชุด ทางไปรษณีย์ผ่าน
สถานศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
 5. การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมสําเร็จรูป โดยการหาค่าความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐานและการวิเคราะห์สหสัมพันธ์แบบพหุคูณ 
 
สรุปผลการวิจัย 
 1. นักบัญชีในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาในประเทศ
ไทย มีทักษะทางวิชาชีพบัญชีโดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านอยู่ในระดับ
มากทุกด้านโดยเรียงลําดับค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อย ดังน้ี ด้านทักษะทางปัญญา ด้านทักษะ
ทางคุณลักษณะเฉพาะบุคคล ด้านทักษะทางวิชาการเชิงปฏิบัติและหน้าที่งาน ด้านทักษะทาง
ปฏิสัมพันธ์กับผู้อ่ืนและการสื่อสาร และด้านทักษะทางองค์การและการจัดการธุรกิจ 
 2. นักบัญชีในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาในประเทศ
ไทย มีประสิทธิภาพการปฏิบัติงานโดยรวม อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านอยู่ใน
ระดับมากทุกด้าน โดยเรียงลําดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ดังน้ี ด้านความรับผิดชอบ ด้าน
ความสําเร็จของงาน และด้านการได้รับการยอมรับ    
 3. ทักษะทางวิชาชีพบัญชีมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01  
 
อภิปรายผล 
 1. ทักษะทางวิชาชีพบัญชีของนักบัญชีในสถานศึกษา โดยรวม ได้แก่ ด้านทักษะทาง
ปัญญา ด้านทักษะทางวิชาการเชิงปฏิบัติและหน้าที่งาน ด้านทักษะทางคุณลักษณะเฉพาะ
บุคคล ด้านทักษะทางปฏิสัมพันธ์กับผู้อ่ืนและการส่ือสาร และด้านทักษะทางองค์การและการ
จัดการธุรกิจ อยู่ในระดับมาก  เน่ืองจากการปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชีเป็นงานที่ต้องใช้
ความละเอียดและรอบคอบ รับผิดชอบดูแลรักษาด้านการเงินให้ครบถ้วน  ด้านบัญชีให้
ถูกต้องตามระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ นักบัญชีในสถานศึกษา 
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้รับการอบรม เรียนรู้กฎระเบียบ ข้อบังคับ
อย่างสมํ่าเสมอและต่อเน่ือง เพ่ือให้ผลการปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชีขององค์กรมี
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ประสิทธิภาพ คุ้มค่า โปร่งใส สามารถตรวจสอบและเปิดเผยต่อสาธารณะได้ สอดคล้องกับ
การศึกษาของวันวิสาห์ เดชภูมี (2559 : 50) พบว่า ธุรกิจอุตสาหกรรม ธุรกิจพาณิชยกรรม 
และธุรกิจบริการ มีความต้องการนักบัญชี ที่มีระดับทักษะทางวิชาชีพบัญชี อยู่ในระดับมาก  
ได้แก่ 1) ทักษะทางปัญญา คือ ธุรกิจต้องการมีความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกับธุรกิจและการ
จัดการทั่วไป มีขีดความสามารถท่ีจะสอบถามวิจัย คิดเชิงเหตุผลและวิเคราะห์ เพ่ือให้ได้มาซึ่ง
ข้อสรุป  2) ทักษะทางวิชาการเชิงปฏิบัติงานและหน้าที่การงาน คือ ต้องการผู้ทําบัญชีที่มี
ความสามารถวัด/คํานวณมูลค่า ความชํานาญทางตัวเลข (การใช้คณิตศาสตร์และสถิติ) และมี
ความสามารถในการจัดทําและนําเสนอ 3) ทักษะทางคุณลักษณะเฉพาะบุคคล  คือ ต้องการ
ผู้ทําบัญชีที่มีความสามารถในการจัดการตนเอง มีความคิดริเริ่ม เรียนรู้ และพัฒนาตนเอง
อย่างต่อเน่ืองและความสามารถที่จะเลือกและเรียงลําดับทรัพยากรที่มีจํากัดและจัดแจงงาน
ให้เสร็จตามกําหนดเวลา  4) ทักษะทางการปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและการสื่อสาร คือ 
ต้องการผู้ทําบัญชีที่มีการทํางานร่วมกับผู้อ่ืนในกระบวนการปรึกษาหารือกันเพ่ือแก้ปัญหา
ความขัดแย้ง สามารถทํางานในวัฒนธรรมที่ต่างกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ  และ 5) ทักษะ
ด้านการบริหารองค์กรและการจัดการทางธุรกิจ คือ ต้องการผู้ทําบัญชีที่มีภาวะความเป็นผู้นํา
ในการพิจารณาและตัดสินใจได้อย่างผู้มี วิชาชีพ ดัง น้ัน นักบัญชีมืออาชีพจะต้องมี
ความสามารถและทักษะต่าง ๆ ที่ได้รับการประยุกต์อย่างเหมาะสมที่สุดกับงานแต่ละประเภท 
ประกอบด้วย ความสามารถในการทํางานเป็นทีม ทักษะในการพูดในที่สาธารณชน การสร้าง
ความสัมพันธ์ ความสามารถในการวางแผน ความเข้าใจและการแปลความหมายเกี่ยวกับกฎ
และข้อบังคับที่ซับซ้อน การมอบหมายความรับผิดชอบ การเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล 
การแก้ปัญหา การสื่อสารด้วยการเขียน การดําเนินการเก่ียวกับเทคโนโลยีใหม่ ๆ ให้สําเร็จ 
การประเมินสมรรถภาพในการทํางาน ความต้ังใจในการยอมรับความผิดพลาด ความสามารถ
ในการแก้ปัญหาความขัดแย้งในที่ทํางาน การยอมรับความหลากหลายของสถานที่ทํางาน การ
ให้กําลังใจกับการเปลี่ยนแปลงขององค์กร และความพึงพอใจท่ีได้จากการให้คําปรึกษาเพ่ือน
ร่วมงาน  
 2. นักบัญชีมีประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน โดยรวม ได้แก่ ด้านความสําเร็จของงาน  
ด้านการได้รับการยอมรับ และด้านความรับผิดชอบ อยู่ในระดับมาก เพราะว่า การปฏิบัติงาน
ของนักบัญชีในสถานศึกษา ต้ังอยู่บนพ้ืนฐานของจริยธรรม (Professional Value, Ethic and 
Attitudes)  ประกอบไปด้วย  ความรับผิดชอบต่อสังคม ความซื่อสัตย์ต่อวิชาชีพและความ
เป็นอิสระ รวมท้ังมีการสะสมประสบการณ์เชิงปฏิบัติเป็นระยะเวลานานและเข้มข้นเพียง
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พอที่จะแสดงให้เห็นว่า เป็นนักบัญชีที่มีความรู้และมีทักษะทางวิชาชีพบัญชี รวมทั้งมีความรู้
และทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพ เพ่ือให้การปฏิบัติงานด้านบัญชี ดําเนินไปด้วยความเรียบร้อย ส่งผล
ให้รายงานทางบัญชีและรายงานผลการดําเนินงาน ครบถ้วน เช่ือถือได้ ทันต่อเหตุการณ์และ
เป็นไปตามเกณฑ์การประเมินของกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0423.3/ว 22 ลงวันที่ 14 มกราคม 
2559 เรื่อง เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2559 เพ่ือให้ผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีการเงิน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.  
2559  มีความครบถ้วน ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน ตลอดจนการนํารายงานทางการเงินและ
บัญชีของส่วนราชการออกเผยแพร่สู่สาธารณะ ซึ่งแสดงถึงความมีคุณภาพของการจัดทําบัญชี
และรายงานทางการเงินของส่วนราชการ  สอดคล้องกับการศึกษาของ ดวงใจ  วุฒิประเสริฐ 
(2556 : 9-10)  พบว่า 1) ปัจจัยด้านความสําเร็จในการทํางานมีความสัมพันธ์เชิงบวกใน
ระดับสูงกับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน โดยเน้นถึงความต้องการ คือความต้องการประสบ
ความสําเร็จ 2) ปัจจัยด้านการได้รับการยอมรับนับถือมีความสัมพันธ์เชิงบวกในระดับสูงกับ
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน โดยเน้นถึงความต้องการ คือ ความต้องการอํานาจ เป็นความ
ต้องการมีอิทธิพลและครอบงําเหนือผู้ อ่ืน ความสามารถของตนส่งผลให้การปฏิบัติงาน
บรรลุผลสําเร็จที่ตนเองได้ต้ังเป้าหมายไว้  3)  ปัจจัยด้านความรับผิดชอบ มีความสัมพันธ์เชิง
บวกในระดับปานกลางกับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน กล่าวคือ ความพึงพอใจที่เกิดขึ้น
จากการได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบและมีอํานาจรับผิดชอบได้อย่างเต็มที่ ไม่ควบคุมมาก
เกินไป จนขาดความเป็นอิสระในการทํางาน และการศึกษาของ ปัญญานี  กันยะกาญจน์ 
(2555 : 6) กล่าวว่า ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน คือ ผลที่เกิดจากความสามารถในการ
ปฏิบัติงานของนักบัญชีให้บรรลุเป้าหมายท่ีองค์กรกําหนดไว้ โดยใช้ทรัพยากรต่างๆ อย่าง
คุ้มค่าที่สุด มีการสูญเปล่าน้อยที่สุด มีลักษณะของการดําเนินงานไปสู่การบรรลุผลสําเร็จตาม
วัตถุประสงค์ได้อย่างดี โดยมีองค์ประกอบที่สําคัญ คือคุณภาพผลงาน ที่มีความถูกต้อง และ
ความเรียบร้อยของงาน โดยมุ่งเน้นความประหยัด และความคุ้มค่าสูงสุด ได้ในเวลาหรือ
มาตรฐานที่ควรจะเป็น  สามารถนําข้อมูลมาใช้ประโยชน์ทันต่อความต้องการ ดังน้ัน ปัจจัยที่
เป็นเคร่ืองบ่งช้ีที่สําคัญสําหรับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ได้แก่  ความสําเร็จในการ
ทํางาน การได้รับการยอมรับนับถือ และความรับผิดชอบ ที่แสดงถึงความพึงพอใจในการ
ปฏิบัติงานและส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน  
 3. ผลการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างทักษะทางวิชาชีพบัญชีกับประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานของนักบัญชีในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาใน



 
16	 Journal of Ratchathani Innovative Social Sciences :  Vol.1 No.2 July-September 2017 

ประเทศไทย พบว่า ทักษะทางวิชาชีพบัญชี ได้แก่ ด้านทักษะทางปัญญา ด้านทักษะทาง
วิชาการเชิงปฏิบัติและหน้าที่งาน ด้านทักษะทางคุณลักษณะเฉพาะบุคคล ด้านทักษะทาง
ปฏิสัมพันธ์กับผู้ อ่ืนและการสื่อสาร และด้านทักษะทางองค์การและการจัดการธุรกิจ มี
ความสัมพันธ์เชิงบวกกับประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ได้แก่ ด้านความสําเร็จของงาน ด้านการ
ได้รับการยอมรับ และด้านความรับผิดชอบ อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และ
สามารถเรียงลําดับความสัมพันธ์จากมากไปหาน้อย 3 ลําดับแรก คือ ทักษะทางปฏิสัมพันธ์กับ
ผู้อ่ืนและการสื่อสารกับด้านความรับผิดชอบ ทักษะทางองค์การและการจัดการธุรกิจกับด้าน
การได้รับการยอมรับ และทักษะทางองค์การและการจัดการธุรกิจกับด้านความสําเร็จของงาน 
เน่ืองจาก นักบัญชีจะต้องติดต่อกับฝ่ายต่างๆ ที่เก่ียวข้องเพ่ือให้ได้มาซึ่งเอกสารที่เช่ือถือได้ มา
ประกอบในการบันทึกบัญชี เช่น การติดต่อกับธนาคาร เพ่ือขอใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคารมา
ตรวจสอบการทะเบียนคุมเช็ค การติดต่อกับฝ่ายการเงินเพ่ือขอข้อมูลด้านการเบิกเงิน การรับ
จ่ายเงิน ทะเบียนคุมและเอกสารทางบัญชี การติดต่อกับฝ่ายพัสดุเพ่ือขอข้อมูลเก่ียวกับ
รายการก่อหน้ีผูกพันและรายละเอียดเก่ียวกับสินทรัพย์ เพ่ือเขียนในหมายเหตุประกอบงบ
การเงิน ขณะเดียวกันนักบัญชียังต้องมีการติดต่อประสานงานไปยังสํานักงานคลังจังหวัด 
เก่ียวกับแนวปฏิบัติและเกณฑ์การประเมินทางการบัญชี เพ่ือให้ตัวเลขที่ปรากฏในรายงาน
ทางการเงินและรายงานผลการดําเนินงานสะท้อนผลการปฏิบัติงานท่ีแท้จริง เช่ือถือได้ และ
ได้รับการยอมรับ   
 มาตรฐานการศึกษาระหว่างประเทศสําหรับผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี ฉบับที่ 5 เรื่อง 
ข้อกําหนดด้านประสบการณ์การทํางานจริง ได้กล่าวไว้ว่า ผู้ประกอบวิชาชีพจะต้องแสดงให้
เห็นว่า 1) มีความเข้าใจถึงองค์กร การทํางานจริงของธุรกิจและความสัมพันธ์ในการทํางาน 2) 
ความสามารถเช่ือมโยงงานด้านบัญชีกับงานด้านธุรกิจและกิจกรรมทางธุรกิจได้  3) การ
ตระหนักถึงสภาพแวดล้อมของสถานที่ให้บริการ วัฒนธรรมองค์กรที่แตกต่างกัน  4) 
ความสามารถในการพัฒนาสิ่งที่เหมาะสมเก่ียวกับค่านิยมทางวิชาชีพ จรรยาบรรณและ
ทัศนคติในการทํางานจริง และในสถานการณ์ชีวิตจริง ซึ่งแสดงถึงความรับผิดชอบต่อสังคม
ของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี สอดคล้องกับ มาตรฐานการศึกษาระหว่างประเทศ  ฉบับที่ 8 ได้
กล่าวถึง ความสามารถของนักบัญชีว่า จะต้องเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติเป็นนักบัญชีมืออาชีพ และ
จะต้องมีความรู้ความสามารถทั้งทางด้านการตรวจบัญชี ด้านการเงินและการรายงานใน
ระดับสูง รวมท้ังทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ตลอดจนทักษะทางวิชาชีพที่จําเป็นต่อการ
ปฏิบัติงานด้านบัญชี  รวมถึงการมีประสบการณ์เ ชิงปฏิบั ติ   สอดคล้องกับหนังสือ
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กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0410.3/ว.6  ลงวันที่ 10  มกราคม  2560  เรื่อง เกณฑ์การ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน ด้านบัญชีของส่วนราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
(กรมบัญชีกลาง 2560 : 1) ซึ่งกรมบัญชีกลางได้กําหนดเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน
ด้านบัญชี เพ่ือประเมินความสําเร็จในการจัดทําบัญชีการเงินและบัญชีบริหาร ที่แสดงว่า
รายงานการเงินมีความครบถ้วน ถูกต้อง มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใส เช่ือถือได้ สามารถ
นําข้อมูลไปใช้ในการบริหารทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสะท้อนถึงความรับผิดชอบ
ของผู้ปฏิบัติงานบัญชีที่มีต่อข้อมูลทางการบัญชี ดังน้ัน การขาดทักษะทางวิชาชีพบัญชี ย่อม
ส่งผลต่อช่ือเสียง การดํารงอยู่ของวิชาชีพบัญชี และการยอมรับจากสังคม   
 ทักษะทางวิชาชีพบัญชี ด้านทักษะทางปัญญา มีความสัมพันธ์ กับประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงาน ด้านการได้รับการยอมรับในระดับตํ่า แม้ว่า นักบัญชีมืออาชีพที่สําเร็จการศึกษา
ทางด้านบัญชีในระดับปริญญาตรี และมีการจัดการเก่ียวกับหลักสูตรการบัญชีอย่างเข้มข้น ที่
จะทําให้ผู้สําเร็จการศึกษามีความรู้ทางวิชาชีพบัญชีระดับสูง ก็ไม่ได้ส่งผลให้นักบัญชีได้รับการ
ยอมรับจากสังคม จะเห็นได้ว่า การที่จะได้รับการยอมรับจากสังคม เพ่ือนร่วมงานน้ัน นักบัญชี
จะต้องใช้ความรู้ตามมาตรฐานวิชาชีพ  ความใฝ่รู้ใฝ่ศึกษา ความชํานาญงานและการสะสม
ประสบการณ์ทางวิชาชีพ การเอาใจใส่ต่องานบัญชีอย่างเต็มความสามารถ และระมัดระวัง
รอบคอบเย่ียงนักบัญชี สามารถลดข้อผิดพลาดทางบัญชีให้น้อยที่สุด  เพราะว่าสังคมมีความ
คาดหวังต่อวิชาชีพบัญชีค่อนข้างสูง ดังน้ัน คุณสมบัติของผู้ที่จะปฏิบัติงานบัญชีได้จะต้องเป็น
ผู้มีทักษะทางด้านปัญญาค่อนข้างสูง ซึ่งจะทําให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้น เช่ือถือ
ได้ มีคุณภาพ ทันเวลา ภายใต้ระเบียบและกฎหมายที่เก่ียวข้องและเป็นไปตามหลักการ
ประเมินของกรมบัญชีกลาง ส่งผลให้รายงานทางการเงินและผลการดําเนินงานได้รับการ
ยอมรับจากสังคม  
 
ข้อเสนอแนะ 

1. ข้อเสนอแนะสําหรับการนําผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ 
1.1 จากผลการวิจัยพบว่า ทักษะทางวิชาชีพบัญชี ด้านทักษะทางปฏิสัมพันธ์กับ

ผู้อ่ืนและการสื่อสาร มีความสัมพันธ์สูงกับประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ด้านความรับผิดชอบ  
ดังน้ัน ผู้บริหารของสถานศึกษา ควรส่งเสริมและสนับสนุนให้นักบัญชีได้มีทักษะการสื่อสาร 
การพูด การฟัง การรายงาน  การจัดทํารายงานอย่างเป็นระบบแบบแผน การทํางานร่วมกัน
เป็นทีม รวมท้ังความสามารถในการเข้าใจถึงสถานการณ์ที่หลากหลาย กฎกติกาต่าง ๆ 
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วัฒนธรรมและภาษาที่แตกต่างในสังคม การสร้างความสัมพันธ์ในทางบวกให้เกิดขึ้น การใช้
วิจารณญาณอย่างรอบคอบ มีเหตุผลในการปฏิบัติงาน รวมท้ังการที่นักบัญชีสามารถตัดสินใจ
เก่ียวกับงานที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติ ตามความรู้ความสามารถอย่างเหมาะสม เป็นไปตาม
ระเบียบอย่างเคร่งครัด และมีการติดตามประเมินผล ซึ่งแสดงถึงความรับผิดชอบของนักบัญชี 

1.2  ทักษะทางวิชาชีพบัญชีมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานของนักบัญชี ในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาใน
ประเทศไทย ดังน้ัน ผู้บริหารควรสนับสนุนให้ นักบัญชีมีการพัฒนาทักษะทางวิชาชีพอย่าง
ต่อเน่ือง รวมทั้งการเข้าร่วมการอบรมเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในระบบ GFMIS อย่างน้อยปีละ 
2 ครั้ง เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานรายใหม่ได้เข้าใจระบบงาน และผู้ปฏิบัติงานรายเก่าก็จะได้ทบทวน
ความรู้ให้แน่นแฟ้นย่ิงขึ้น ซึ่งจะช่วยให้นักบัญชีมีความรู้และทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพอันอยู่บน
ฐานของความรับผิดชอบต่อสังคม ความซื่อสัตย์ต่อวิชาชีพ ความเป็นอิสระ ส่งผลให้การจัดทํา
รายงานทางการเงินมีประสิทธิภาพ ถูกต้องตามระเบียบของกรมบัญชีกลาง   

1.3 ผู้ปฏิบัติงานด้านบัญชีส่วนใหญ่เป็นลูกจ้างช่ัวคราวที่จ้างเป็นรายปี การ
เปลี่ยนแปลงเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านบัญชีบ่อย ๆ ส่งผลให้การปฏิบัติงานขาดความต่อเน่ือง
และไม่เป็นปัจจุบัน ดังน้ัน ในการปฏิบัติงานด้านบัญชี ผู้บริหารควรมีการขออัตรากําลังที่เป็น
ตําแหน่งพนักงานราชการ หรือข้าราชการ เพ่ือลดปัญหาการลาออก หรือการเปลี่ยนงานบ่อย ๆ 
รวมทั้งการหมุนเวียนงานบัญชีเพ่ือให้สามารถปฏิบัติงานแทนกันได้   

1.4 นักบัญชี จํานวนร้อยละ 19.71 ไม่ได้จบการศึกษาทางด้านบัญชี ดังน้ัน 
ผู้บริหารควรให้นโยบายว่าผู้ปฏิบัติงานด้านบัญชี มีความจําเป็นอย่างย่ิงที่จะต้องจบการศึกษา
ทางด้านบัญชี เพราะว่าในการปฏิบัติงานด้านบัญชี และการบันทึกข้อมูลในระบบ GFMIS 
หากมีการวิเคราะห์รายการทางบัญชีผิดพลาด ไม่ตรงกับข้อเท็จจริง เช่น เลือกประเภทบัญชี
ไม่ถูกต้อง จะส่งผลให้ สินทรัพย์ หน้ีสิน รายได้และค่าใช้จ่ายผิดประเภท ทําให้รายงานทาง
บัญชีไม่สะท้อนผลการปฏิบัติงานที่แท้จริงของหน่วยงาน  

2. ข้อเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งต่อไป 
ควรศึกษาถึงปัจจัยด้านอ่ืน ๆ ที่มีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ

นักบัญชีในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ในประเทศไทย เช่น 
แรงจูงใจในการปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ ประกอบไปด้วย ด้านความเจริญก้าวหน้าในอาชีพ ด้าน
สวัสดิการและค่าตอบแทน ด้านความผูกพันกับหน่วยงาน ด้านความสําเร็จในอาชีพ  ด้านความ
ซื่อสัตย์และจงรักภักดีต่อหน่วยงาน เป็นต้น 
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ผลกระทบของความเครียดท่ีมีต่อการเรียนรู้ในการปฏิบตัิงานทางบัญช ี
ของเจ้าหน้าท่ีบัญชีในสถานศึกษา  

สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาในประเทศไทย 
The Effects of Stress on Learning the Performance of the 

Accounting Staffs in Schools under the Office of 
Vocational Education Commission in Thailand 

ภัทร์พิชชา  วรพิมพ์รัตน์1 สุภัทรษร  ทวีจันทร์2 
 Patpitcha Worapimrat1, Suppasorn Taweejan2 

 
บทคัดย่อ 
 การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาระดับความเครียด  ระดับการเรียนรู้ในการ
ปฏิบัติงานทางบัญชี และผลกระทบจากความเครียดที่มีต่อการเรียนรู้ในการปฏิบัติงานทาง
บัญชีของเจ้าหน้าที่บัญชีในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาใน
ประเทศไทย กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้คือ เจ้าหน้าที่บัญชีในสถานศึกษา สังกัด
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จํานวน 205 คน ได้มาโดยการสุ่มแบบหลายขั้นตอน 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ ได้แก่ ค่าเฉล่ีย ส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์การถดถอยแบบพหุคูณ  
 ผลการวิจัยพบว่า  
 1. เจ้าหน้าที่บัญชีในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาใน
ประเทศไทย มีระดับความเครียดโดยรวมอยู่ในระดับน้อย ในด้านปัจจัยส่วนบุคคล และด้าน
ปัจจัยทางสภาพแวดล้อม  

                                                            
1 นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรบัญชมีหาบัณฑิต สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฎศรีสะเกษ  (Master Degree 
of Accounting, Accounting Program, Sisaket Rajabhat University) 
2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์  สาขาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฎศรีสะเกษ (Assistant 
Professor, Accounting Program, Faculty of Business Administration, Sisaket Rajabhat University)   
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 2. เจ้าหน้าที่บัญชีในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาใน
ประเทศไทย มีระดับการเรียนรู้ในการปฏิบัติงานทางบัญชีโดยรวมอยู่ในระดับมากในด้านการ
ใส่ใจในกระบวนการจัดทําบัญชี ด้านการเช่ือมโยงระบบความคิด ด้านการจดจําความหมาย
และเหตุการณ์ และด้านการใช้เหตุผลในการแก้ไขปัญหา 
  3. การวิเคราะห์ผลกระทบจากความเครียดที่มีต่อการเรียนรู้ในการปฏิบัติงานทาง
บัญชี พบว่า ความเครียดของเจ้าหน้าที่บัญชี ด้านปัจจัยทางสภาพแวดล้อม มีผลกระทบเชิงลบ
ต่อการเรียนรู้ในการปฏิบัติงานทางบัญชี ด้านการจดจําความหมายและเหตุการณ์ อย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  
คําสําคัญ : ความเครียด การเรียนรู้ในการปฏิบัติงานทางบัญชี สํานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 
 
Abstract 
 The Research aimed to study the stress level, learning level of the 
performance and the effects of stress on learning the performance of the 
accounting staff in schools under the Office of Vocational Education Commission 
in Thailand. The sample used in the study were 205 accounting staffs, drawn by 
using multistage random sampling method.  The research instrument was the 
questionnaire.  Statistics used for data analysis were frequency, percentage, 
mean, standard deviation and multiple regression analysis. 
 The research findings were as follows. 
 1.  Staffs in school under the Office of Vocational Education 
Commission in Thailand had low levels stress in the aspect of personnel and 
environment factors.   
 2.  Staffs in school under the Office of Vocational Education 
Commission in Thailand had high learning levels of the performance of the 
accounting in the aspects of accounting process care, the system links the idea, 
the recognition event and meaning and reasoning to solve problems.  
 3.  Analysis of the impact of stress on leaning in performance of the 
accounting revealed that the stress of the official accountants on environmental 
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factors had a negative impact on leaning in performance of the accounting on 
recognition of meaning and events statistically different at 0. 05 level of 
significance. 
Keywords: stress, leaning in performance of the accounting, impact 
 
บทนํา 
 การปฏิรูประบบราชการของไทย เกิดจากความร่วมมือของภาครัฐ ภาคเอกชนและ
สังคมเพ่ือปรับปรุงระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ และยกระดับความชํานาญของ
ภาครัฐให้มีความทันสมัย และการที่รัฐบาลมีการตราพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 (สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 2559 : 2) 
เพ่ือให้การดําเนินงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 
(ก.พ.ร.) จึงได้จัดทําเกณฑ์ในการประเมินเพ่ือจัดระดับการกํากับดูแลภาครัฐ และสํานักงาน
ตรวจเงินแผ่นดิน ได้กําหนดมาตรฐานการควบคุมภายในเพ่ือให้หน่วยรับตรวจมีแนวทางใน
การจัดระบบการควบคุมภายในให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามหลักธรร
มาภิบาล ด้านการใช้จ่ายเงินและทรัพย์สินของประเทศชาติ ทําให้สํานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา มีหนังสือถึงผู้อํานวยการสถานศึกษา เพ่ือขอความร่วมมือตรวจสอบผลการ
ดําเนินงานในหน่วยงานภาครัฐ เน่ืองจากตรวจพบว่า ความเสียหายของส่วนราชการเกิดจาก
การปฏิบัติงานทางด้านการเงิน การบัญชีและพัสดุ ที่ยังไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ
ของทางราชการ รวมทั้งยังไม่มีการควบคุมภายในที่เหมาะสม (สํานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 2559 ก.: 1) จากสาเหตุดังกล่าวข้างต้น ทําให้ผู้บริหารสถานศึกษาได้มีการเรียก
บุคคลที่เก่ียวข้องรวมทั้งเจ้าหน้าที่บัญชีให้มาดําเนินการดังกล่าว และเร่งรัดติดตามความ
คืบหน้าในการปฏิบัติงานเพ่ือลดความเสี่ยง หากเจ้าหน้าที่บัญชีไม่ได้รับความร่วมมือจาก
หน่วยงานที่เก่ียวข้องก็อาจจะทําให้เจ้าหน้าที่บัญชีเกิดความเครียดได้  
 ความเครียด เป็นภาวะของอารมณ์หรือความรู้สึกของบุคคลที่ต้องเผชิญกับภาวะ
กดดัน ไม่สบายใจ ถูกบีบคั้น วิตกกังวล ซึ่งเกิดจากการที่บุคคลรับรู้หรือประเมินว่าสิ่งน้ี
ก่อให้เกิดอันตรายต่อตัวเอง อันก่อให้เกิดสภาวะสมดุลของร่ายกายและจิตใจเสียไป ทําให้
เกิดปฏิกิริยาตอบสนองหลายอย่าง รวมท้ังการใช้กลไกป้องกันตนเอง การเปลี่ยนแปลง
ทางด้านร่างกาย ด้านจิตใจและอารมณ์ อย่างไรก็ตาม ความรู้สึกกดดันหรือความเครียด
เหล่าน้ีจะผ่อนคลายลงเม่ือร่างกายและจิตใจกลับสู่ภาวะสมดุลอีกคร้ัง จากการศึกษาของณัช
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ชา นุชประภา (2556 : 87) เรื่อง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความเครียดในการทํางานและ
ความสัมพันธ์ระหว่างความเครียดในการทํางานกับผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ สังกัด
กระทรวงมหาดไทย พบว่า ความเครียดในการทํางานมีความสัมพันธ์ทางลบกับผลการ
ปฏิบัติงานอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ  
 การเรียนรู้ เป็นการพัฒนาขีดความสามารถของตนเอง ทั้งการถ่ายทอดแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์  การเกิดทักษะในการปฏิบัติงาน และการสร้างสรรค์ผลงานอย่างต่อเน่ือง
เพ่ือให้เกิดความเจริญก้าวหน้าของตนเองและให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมและ
เทคโนโลยีในปัจจุบัน โดยจัดกิจกรรมต่าง ๆ ที่ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ เพ่ือให้มีการพัฒนา
อย่างย่ังยืน สามารถแข่งขันกับธุรกิจในลักษณะเดียวกันได้ (พรรณวิภา มณีโลกย์ 2557 : 2) 
ซึ่งความสามารถในการเรียนรู้ในการปฏิบัติงานทางบัญชี มีความสัมพันธ์กับผลการปฏิบัติงาน
ทางบัญชีในสถานศึกษาซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาระหว่างประเทศ สําหรับผู้ประกอบ
วิชาชีพ ฉบับที่ 7 ได้กําหนดแนวทางการพัฒนาทางวิชาชีพอย่างต่อเน่ือง ในประเด็นของการ
ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตว่าผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีทุกคนมีหน้าที่ต้องพัฒนาและดํารง
เก่ียวกับสมรรถนะที่เก่ียวข้องกับลักษณะ หน้าที่ของงานและความรับผิดชอบทางวิชาชีพ ซึ่ง
จะทําให้เจ้าหน้าที่บัญชีมีประสิทธิภาพในการจัดทําบัญชีที่ดีขึ้น 

สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จัดต้ังขึ้นเพ่ือดําเนินการจัดการอาชีวศึกษา
และการฝึกอบรมวิชาชีพเพ่ือผลิตและพัฒนาบุคคลด้านวิชาชีพระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
(ปวช.) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ บุคลากรมี
ทั้งสายบริหาร สายครูผู้สอนและสายสนับสนุน ซึ่งสายสนับสนุนที่สําคัญประกอบด้วยบุคลากร
ทางด้านการเงินและบัญชีที่ปฏิบัติงานเก่ียวกับการเงิน การงบประมาณและการบัญชีทั่วไปของ
องค์กร ซึ่งการดําเนินงานเก่ียวกับการเงิน การบัญชีและงบประมาณของส่วนราชการยังต้อง
คํานึงถึงแผนกลยุทธ์ ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายและวัตถุประสงค์ของสถานศึกษา 
เพ่ือให้เจ้าหน้าที่บัญชี สามารถวิเคราะห์รายการบันทึกบัญชีและจัดทํารายงานการเงินได้
ครบถ้วน ถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน  
 จากเหตุผลที่กล่าวมาข้างต้น ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาผลกระทบจากความเครียดที่มีต่อ
การเรียนรู้ในการปฏิบัติงานทางบัญชีของเจ้าหน้าที่บัญชีในสถานศึกษา สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาในประเทศไทย  เพ่ือที่จะได้ทราบว่าความเครียดมีผลกระทบ
อย่างไรต่อการเรียนรู้ในการปฏิบัติงานทางบัญชีของเจ้าหน้าที่บัญชี โดยคาดว่าข้อมูลที่ได้รับ
จากการศึกษาวิจัยในคร้ังน้ีจะมีส่วนช่วยในการหาแนวทางและวิธีการบริหารจัดการ
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ความเครียดในองค์กรให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม ซึ่งจะทําให้เจ้าหน้าที่บัญชีสามารถเรียนรู้การ
ปฏิบัติงานและแนวทางในการพัฒนาระบบงานใหม่ ๆ  เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ในการทํางาน ส่งผลดีต่อองค์กรต่อไป  
 
วัตถุประสงคข์องการวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษาระดับความเครียดของเจ้าหน้าที่บัญชีในสถานศึกษา สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาในประเทศไทย 
 2. เพ่ือศึกษาระดับการเรียนรู้ในการปฏิบัติงานทางบัญชีของเจ้าหน้าที่บัญชีใน
สถานศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาในประเทศไทย 
 3. เพ่ือศึกษาผลกระทบจากความเครียดที่มีต่อการเรียนรู้ในการปฏิบัติงานทางบัญชี
ของเจ้าหน้าที่บัญชีในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาในประเทศ
ไทย 
 
ขอบเขตของการวิจัย 
 ประชากรในการวิจัย  คือ  เจ้าหน้าที่ บัญชีในสถานศึกษา  สัง กัดสํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา จํานวน 421 คน จากสถานศึกษาทั้งหมด 421 แห่ง (สํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา  2559 ข. : 1) 
 ตัวแปรที่ศึกษา ประกอบด้วย  

1. ตัวแปรอิสระ คือ ความเครียด (Stress) ผู้วิจัยได้ประยุกต์ความเครียดตามแนวคิด
ของ Robbins และ Judge (2013 อ้างถึงใน ปวิตรา ลาภละมูล 2557 : 34-36) ประกอบด้วย 
1) ความเครียดด้านปัจจัยส่วนบุคคล (Stress of Personal Factors)  2) ความเครียดด้าน
ปัจจัยทางสภาพแวดล้อม (Stress of Environmental Factors) 

2. ตัวแปรตาม คือ การเรียนรู้ในการปฏิบัติงานทางบัญชี (Learning in the 
Practice of Accounting) ผู้วิจัยได้ประยุกต์จากแนวคิดของ สุภัทรษร ทวีจันทร์ (2556: 6) 
ประกอบด้วย 1) การใส่ใจในกระบวนการจัดทําบัญชี (Processes Accounting Attentions) 
2) การเช่ือมโยงระบบความคิด (Integrative Thinking System) 3) การจดจําความหมาย
และเหตุการณ์ (Semantic and Episodic Memory) 4) การใช้เหตุผลในการแก้ไขปัญหา 
(Problem Solving Reasoning) 
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กรอบแนวคดิในการวิจัย 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1.1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
วิธีดําเนินการวิจัย 
 1. ประชากรในการวิจัย คือ เจ้าหน้าที่ บัญชีในสถานศึกษา สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา จํานวน 421 คน 
 2. กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ เจ้าหน้าที่บัญชีในสถานศึกษา จําแนกเป็นภูมิภาค 
รวม 5 ภาค ประกอบไปด้วย  ภาคกลาง จํานวน 114 คน ภาคตะวันออก จํานวน 37 คน 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จํานวน 115 คน ภาคเหนือ จํานวน 75 คน และภาคใต้ จํานวน 80 
คน รวมท้ังสิ้น จํานวน 421 คน กําหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตารางของ Krejcie และ 
Morgan (จําเริญ อุ่นแก้ว 2553 : 8-9) ได้มาโดยการสุ่มตัวอย่างแบบหลายข้ันตอน  ได้จํานวน
กลุ่มตัวอย่างเท่ากับ จํานน 205 คน 
 3. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถาม ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของเจ้าหน้าที่บัญชี 
ตอนที่ 2 แบบสอบถามระดับความเครียดของเจ้าหน้าที่บัญชี ตอนที่ 3 แบบสอบถามการเรียนรู้
ในการปฏิบัติงานทางบัญชีของเจ้าหน้าที่บัญชี ตอนที่ 4 ปัญหาและข้อเสนอแนะ และผู้วิจัยได้
ทําการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือโดยนําเครื่องมือไปทดลองกับประชากรที่มิใช่กลุ่มตัวอย่าง 
จํานวน 30 คน ด้านความเที่ยงตรง ค่า IOC เท่ากับ 0.8 จํานวน 3 ข้อ และค่า IOC เท่ากับ 1.0 
จํานวน 22 ข้อ ด้านความเช่ือมั่นของแบบสอบถามเท่ากับ 0.81 
 4. การเก็บรวบรวมข้อมูล โดยการส่งแบบสอบถาม จํานวน 205 ชุด ทางไปรษณีย์ผ่าน
สถานศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
 5. การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมสําเร็จรูป โดยการหาค่าความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐานและการวิเคราะห์การถดถอยแบบพหุคูณ 
 

ระดับความเครียดของเจ้าหน้าที่บญัช ี
1. ด้านปัจจัยสว่นบุคคล  
2. ด้านปัจจัยทางสภาพแวดล้อม  
 

การเรียนรู้ในการปฏิบัติงานทางบัญช ี
1. การใส่ใจในกระบวนการจัดทําบัญชี   
2. การเช่ือมโยงระบบความคิด                  
3. การจดจําความหมายและเหตุการณ์  
4. การใช้เหตุผลในการแก้ไขปัญหา             
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สรปุผลการวิจัย 
 1. ข้อมูลทั่วไป พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามท่ีเป็นเจ้าหน้าที่บัญชีในสถานศึกษา สังกัด
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาในประเทศไทย ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุระหว่าง 
31- 40 ปี สถานภาพสมรส ระดับการศึกษาปริญญาตรี ด้านการบัญชี ประสบการณ์ในการ
ทํางาน 11 ปีขึ้นไป เจ้าหน้าที่บัญชีส่วนใหญ่เป็นลูกจ้างช่ัวคราว มีรายได้ตํ่ากว่า 20,000 บาท 
ปฏิบัติงานที่ภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 2. เจ้าหน้าที่บัญชีในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาใน
ประเทศไทยมีความเครียดโดยรวมอยู่ในระดับน้อย เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านอยู่ในระดับน้อย
ทุกด้านโดยเรียงลําดับค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อย ดังน้ี ด้านปัจจัยทางสภาพแวดล้อม และ
ด้านปัจจัยส่วนบุคคล 
 3. เจ้าหน้าที่บัญชีในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาใน
ประเทศไทย มีการเรียนรู้ในการปฏิบัติงานทางบัญชี โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณา
เป็นรายด้าน อยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยเรียงลําดับค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อย ดังน้ี ด้านการ
ใส่ใจในกระบวนการจัดทําบัญชี ด้านการใช้เหตุผลในการแก้ไขปัญหา ด้านการเช่ือมโยงระบบ
ความคิด และด้านการจดจําความหมายและเหตุการณ์  

4. ความเครียดของเจ้าหน้าที่บัญชี ด้านปัจจัยทางสภาพแวดล้อม มีผลกระทบเชิงลบ
ต่อการเรียนรู้ในการปฏิบัติงานทางบัญชี ด้านการจดจําความหมายและเหตุการณ์อย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติ ส่วนด้านปัจจัยส่วนบุคคลไม่มีผลกระทบต่อการเรียนรู้ในการปฏิบัติงานทาง
บัญชี 

 
อภิปรายผล 
 1. ผลการศึกษาระดับความเครียดของเจ้าหน้าที่บัญชีในสถานศึกษา สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาในประเทศไทย พบว่า ความเครียดของเจ้าหน้าที่บัญชีใน
สถานศึกษาโดยรวม อยู่ในระดับน้อย ได้แก่ ด้านปัจจัยส่วนบุคคลและด้านปัจจัยทาง
สภาพแวดล้อม เน่ืองจากเจ้าหน้าที่บัญชีในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา ตระหนักถึงความรับผิดชอบในหน้าที่ รวมทั้งความพยายามและทุ่มเทให้กับงานที่
ได้รับมอบหมาย ซึ่งงานทางด้านบัญชีถูกจํากัดด้วยระยะเวลาตามท่ีกรมบัญชีกลางกําหนด ทํา
ให้เจ้าหน้าที่บัญชี แม้ว่าจะเจ็บป่วยหรือมีความผิดปกติในร่างกาย ก็ต้องสามารถบริหาร
จัดการงานด้านบัญชีให้ทันตามกําหนดเวลา ทําให้เกิดความเคยชิน จนรู้สึกว่าความเจ็บป่วย
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เล็กๆ  น้อยๆ ไม่ส่งผลต่อการปฏิบัติงานด้านบัญชี รวมทั้งปัจจัยทางสภาพแวดล้อม การมี
โอกาสได้ทํางานในสถานศึกษาที่ได้รับการยอมรับจากสังคม มีสวัสดิการที่ดี เจ้าหน้าที่บัญชี
จะต้องมีการปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อม การปฏิบัติตามนโยบายขององค์กรและการ
พัฒนาความรู้ความสามารถของตนเองอยู่เสมอ สอดคล้องกับการศึกษาของ อรรณพ ถนอม
วงษ์ (2551 : 95) พบว่า บุคลากรที่ปฏิบัติงานในฝ่ายต่างๆ ของบริษัท เกือบทั้งหมดมี
ความเครียดอยู่ในระดับเล็กน้อย เพราะบุคลากรที่ปฏิบัติงานมีความพึงพอใจในการทํางาน 
สอดคล้องกับการศึกษาของกิติยา พงษ์สิตานนท์ (2557 : 576-577) พบว่า ปัจจัยส่วนบุคคล
ของพนักงานระดับปฏิบัติการ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) ไม่ส่งผลต่อความเครียด
ในการทํางาน เพราะพนักงานระดับปฏิบัติการมีแรงจูงใจในการทํางาน คือ การได้มีโอกาส
ทํางานในองค์กรที่มีช่ือเสียง ประสบความสําเร็จ เป็นที่ยอมรับ และการได้รับงานที่ท้าทายจะ
เป็นสิ่งที่ทําให้คนในองค์กรยอมรับถึงความสามารถ 
 2. ผลการศึกษาระดับการเรียนรู้ในการปฏิบัติงานทางบัญชีของเจ้าหน้าที่บัญชีใน
สถานศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาในประเทศไทย พบว่า เจ้าหน้าที่
บัญชีมีการเรียนรู้ในการปฏิบัติงานทางบัญชีโดยรวม อยู่ในระดับมากได้แก่ ด้านการใส่ใจใน
กระบวนการจัดทําบัญชี ด้านการเช่ือมโยงระบบความคิด ด้านการจดจําความหมายและ
เหตุการณ์ และด้านการใช้เหตุผลในการแก้ไขปัญหา เพราะว่าการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วน
ราชการ เป็นการปฏิบัติงานในระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งเป็น
ระบบหลักในการจัดทําข้อมูลการบริหารงบประมาณ การคลัง การบัญชี และการพัสดุ เพ่ือเช่ือมโยง
ข้อมูลระหว่างรัฐบาลกับทุกส่วนราชการในประเทศภายใต้ฐานข้อมูลเดียวกัน ทุกขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานมีความโปร่งใส ข้อมูลถูกต้อง รวดเร็ว ทันเวลา เจ้าหน้าที่บัญชีต้องมีการเรียนรู้การ
ปฏิบัติงานทางบัญชี ด้านการ ใส่ใจในกระบวนการจัดทําบัญชี เพราะการบันทึกบัญชีมีเอกสาร
ที่เก่ียวข้องหลายขั้นตอน ดังน้ัน เจ้าหน้าที่บัญชีจะต้องใส่ใจในทุกรายละเอียดขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน จะทําให้การบันทึกบัญชีเป็นไปด้วยความถูกต้อง และเกิดข้อผิดพลาดน้อยที่สุด ด้าน
การเช่ือมโยงระบบความคิด เจ้าหน้าที่บัญชีจะต้องวิเคราะห์รายการใบสําคัญการลงบัญชี เพ่ือ
บันทึกรายการบัญชีตามระบบเกณฑ์คงค้าง รวมท้ังการเช่ือมโยงแนวปฏิบัติต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับ
การเบิกจ่ายเงิน การบันทึกบัญชี ตามนโยบายของกระทรวงการคลัง ด้านการจดจําความหมาย
และเหตุการณ์ เจ้าหน้าที่บัญชีจะต้องจดจําเหตุการณ์ทางบัญชีที่เกิดขึ้น ขั้นตอนการลงบัญชี การ
เลือกใช้ช่ือรายการบัญชี เพ่ือให้รายงานทางการเงินและบัญชี และรายงานผลการดําเนินงาน
สามารถสะท้อนผลการปฏิบัติงานที่แท้จริง ด้านการใช้เหตุผลในการแก้ไขปัญหา เจ้าหน้าที่บัญชี
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จะต้องสามารถอธิบายถึงความผิดพลาดจากการปฏิบัติงานทางบัญชี และเสนอวิธีการแก้ไขที่
ถูกต้อง เหมาะสม  
 สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาระหว่างประเทศสําหรับผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี 
ฉบับที่ 7 เรื่อง การพัฒนาทางวิชาชีพอย่างต่อเน่ืองเกี่ยวกับโปรแกรมเพ่ือการเรียนรู้ตลอด
ชีวิตและการพัฒนาสมรรถนะทางวิชาชีพอย่างต่อเน่ือง ได้กล่าวถึงการส่งเสริมการเรียนรู้
ตลอดชีวิตว่า องค์กรควรส่งเสริมและให้ความสําคัญกับการพัฒนาสมรรถนะอย่างต่อเน่ือง
และความมุ่งมั่นต่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตให้กับผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี เพ่ือดํารงสมรรถนะและ
ความรับผิดชอบทางวิชาชีพ ซึ่งทําให้ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีมีความรู้ ทักษะ จรรยาบรรณ 
และทัศนคติทางวิชาชีพ ที่ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเน่ือง เพราะว่า ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีทุก
คน มีบทบาทสําคัญในรายงานทางการเงิน ความรับผิดชอบต่อสังคม การดํารงไว้ซึ่งความ
เช่ือมั่นของสังคมต่อวิชาชีพบัญชี สอดคล้องกับการศึกษาของ อัมรินทร์ จ่าทัน (2559 : 113-114)  
พบว่า เจ้าหน้าที่บัญชี จําเป็นต้องมีทักษะการเรียนรู้ทางการบัญชี เพราะว่าการปฏิบัติงานบัญชี 
เป็นงานที่ค่อนข้างยาก มีความเกี่ยวข้องกับบุคคลหลายฝ่ายทั้งภายในและภายนอกองค์กร การ
ปฏิบัติงานเก่ียวข้องกับตัวเลขและเอกสารต่างๆ ต้องใช้ความสามารถทางสติปัญญาในการขยาย
ความรู้ ความจําให้กว้างออกไปจากเดิมอย่างมีเหตุผล และความสามารถในการแปลความหมาย 
การสรุปหรือการขยายความสิ่งใดสิ่งหน่ึง เพ่ือให้ผลงานมีคุณภาพ สอดคล้องกับแนวคิดของเมธากุล  
เกียรติกระจาย และ ศิลปะพร ศรีจั่นเพชร (2547 : 46) กล่าวว่า การเรียนรู้ในการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่บัญชี เป็นการปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีให้ถูกต้องตามรายการที่กําหนดในมาตรฐาน
การบัญชี ประกอบด้วย การเลือกรายการอย่างถูกต้อง การวัดค่ารายการอย่างแม่นยํา และการ
เปิดเผยข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจเชิงเศรษฐกิจต่อผู้ใช้ข้อมูลทางการบัญชี ส่งผลให้
ข้อมูลน้ันสะท้อนถึงฐานะทางการเงินและผลการดําเนินงานอย่างแท้จริง    
 3. ผลการศึกษาผลกระทบจากความเครียดที่มีต่อการเรียนรู้ในการปฏิบัติงานทาง
บัญชีของเจ้าหน้าที่บัญชีในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาใน
ประเทศไทย รายด้าน พบว่า 3.1) ความเครียดของเจ้าหน้าที่บัญชี ด้านปัจจัยส่วนบุคคล ไม่มี
ผลกระทบต่อการเรียนรู้ในการปฏิบัติงานทางบัญชี ด้านการใส่ใจในกระบวนการจัดทําบัญชี  
ด้านการเช่ือมโยงระบบความคิด ด้านการจดจําความหมายและเหตุการณ์ และด้านการใช้
เหตุผลในการแก้ไขปัญหา เพราะว่า พ้ืนฐานของจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพบัญชี คือ 
ความรับผิดชอบต่อสังคม ความซื่อสัตย์ต่อวิชาชีพ ความเป็นอิสระ และการมีทักษะทางด้าน
ปัญญา ทําให้เจ้าหน้าที่บัญชีสามารถแยกแยะระหว่างเร่ืองส่วนตัว กับการปฏิบัติงาน ซึ่ง
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เจ้าหน้าที่บัญชีสามารถปรับตัวกับสถานการณ์ความเครียดจนเกิดเป็นความเคยชิน เมื่อเป็น
ระยะเวลานานก็จะเป็นส่วนหน่ึงในการดํารงชีวิต สอดคล้องกับการศึกษาของ เจษฎา คูงาม
มาก (2555 : 12) พบว่า ความเครียดในระดับตํ่า เป็นความเครียดที่มีขนาดน้อยๆ และหายไป
ในระยะเวลาอันสั้น ความเครียดที่เกิดขึ้นในชีวิตประจําวัน ความเครียดระดับน้ีไม่คุกคามต่อ
การดําเนินชีวิต บุคคลมีการปรับตัวอย่างอัตโนมัติ เป็นการปรับตัวด้วยความเคยชินและการ
ปรับตัวต้องการพลังงานเพียงเล็กน้อย ซึ่งเป็นภาวะที่ร่างกายผ่อนคลาย ดังน้ัน ความเครียด 
ด้านปัจจัยส่วนบุคคลจึงไม่ได้เป็นอุปสรรคต่อการเรียนรู้ในการปฏิบัติงานทางบัญชี สอดคล้อง
กับการศึกษาของ วุฒิภัทร สุขช่วย (2559 : 13) กล่าวว่า การเรียนรู้เป็นเง่ือนไขที่สําคัญและ
จํา เ ป็นต่อการจ้างงาน  การเรียนรู้ จึ ง เ ป็นสิ่ งสํ าคัญและจําเ ป็นต่อพนักงานทุกคน                 
3.2) ความเครียดของเจ้าหน้าที่บัญชี ด้านปัจจัยทางสภาพแวดล้อม ไม่มีผลกระทบต่อการ
เรียนรู้ในการปฏิบัติงานทางบัญชี ด้านการใส่ใจในกระบวนการจัดทําบัญชี ด้านการเช่ือมโยง
ระบบความคิด และด้านการใช้เหตุผลในการแก้ไขปัญหา  
 อ้างถึง พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ได้วางหลักเกณฑ์และ
แนวทางในการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลบนพ้ืนฐานของสมรรถนะ เพ่ือให้กําลังคนใน
ภาคราชการมีขีดความสามารถในการขับเคลื่อนภารกิจของส่วนราชการให้บรรลุผล มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ประกอบไปด้วย ความรู้ ความสามารถที่จําเป็นต่อการ
ปฏิบัติงาน ทักษะที่จําเป็นต่อการปฏิบัติงาน สมรรถนะที่จําเป็นต่อการปฏิบัติงาน การสั่งสม
ความเช่ียวชาญในอาชีพ รวมทั้งการปฏิบัติงานทางด้านบัญชี เป็นวิชาชีพเฉพาะทาง เจ้าหน้าที่
บัญชีจะต้องมีความรู้พ้ืนฐานทางด้านบัญชี มีบุคลิกลักษณะเป็นคนละเอียด รอบคอบ ยึดหลัก
ความระมัดระวัง มีระบบความคิดอย่างเป็นขั้นเป็นตอน ยึดหลักฐานเป็นหลัก และสามารถใช้
วิจารณญาณในการแก้ไขปัญหา ดังน้ัน ปัจจัยทางสภาพแวดล้อม ไม่ว่าจะเป็นเร่ือง ปัญหาทาง
เศรษฐกิจ ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ก็ไม่ทําให้การใส่ใจในกระบวนการจัดทําบัญชี  การ
เช่ือมโยงระบบความคิด และ การใช้เหตุผลในการแก้ไขปัญหาต้องลดน้อยลงไปด้วย  
สอดคล้องกับการศึกษาของ สุวภัทร์ รัตนอําภา (2553 : 22-23) กล่าวว่า เจ้าหน้าที่บัญชีอาจ
ได้รับผลกระทบจากปัจจัยทางสภาพแวดลอม ดังน้ัน เจ้าหน้าที่บัญชียุคใหม่จะต้องมีการ
ปรับตัวและพัฒนาตนเองในด้านต่างๆ ดังน้ี 1) เจ้าหน้าที่บัญชีต้องเป็นผู้ที่ต่ืนตัวและแสวงหา
ความรู้ในศาสตร์หรือวิชาชีพอ่ืนที่เก่ียวของกับวิชาชีพบัญชีให้มากขึ้น 2) เจ้าหน้าที่บัญชีต้อง
เป็นผู้ที่เรียนรู้และเข้าใจถึงแหล่งที่มาและที่ไปของข้อมูล มีความเข้าใจในบทบาทของตนเอง 
จากการเป็นผู้บันทึกตัวเลขที่กําหนด มาเป็นผู้ที่มีส่วนในการวิเคราะห์ตัวเลข 3) เจ้าหน้าที่
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บัญชีต้องปรับตัวให้ทันกับเทคโนโลยีสารสนเทศที่เปลี่ยนแปลงไป และ 4) เจ้าหน้าที่บัญชีต้อง
เป็นผู้ที่พัฒนาและใฝ่หาความรู้ใหม่ ๆ อยู่เสมอ ตลอดจนปรับปรุงตนเองอย่างต่อเน่ือง 

แต่พบว่าความเครียดของเจ้าหน้าที่บัญชี ด้านปัจจัยทางสภาพแวดล้อม มีผลกระทบ
ด้านลบต่อการเรียนรู้ในการปฏิบัติงานทางบัญชี  ด้านการจดจําความหมายและเหตุการณ์ ใน
ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05  เพราะว่า เมื่อเจ้าหน้าที่บัญชีเกิดความเครียดจากปัจจัยทาง
สภาพแวดล้อม เช่น แนวปฏิบัติทางการบัญชีของกรมบัญชีกลางที่มีการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง 
หรือแก้ไข อยู่บ่อย ๆ อาจทําให้เกิดความสับสนระหว่างระเบียบ แนวปฏิบัติเดิม และระเบียบ 
แนวปฏิบัติใหม่ได้ เน่ืองจากกระบวนการปฏิบัติงานที่มีความคุ้นเคย อาจจะทําให้เกิดการ
หลงลืม และเกิดข้อผิดพลาดในกระบวนการปฏิบัติงานได้ มากขึ้น ดังน้ัน ระบบความจํา และ
การจดจําเหตุการณ์ ต้องอาศัยองค์ประกอบอย่างอ่ืน เช่น ประสบการณ์ การบันทึกเตือน
ความจํา หรือเทคนิคการทํางานใหม่ ๆ มาช่วย เพ่ือให้งานลดความผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้นได้
ในอนาคต สอดคล้องกับการศึกษาของสุมารินทร์  เจริญสวัสด์ิ (2550 : 67-68) พบว่า 
ความเครียดมีผลกระทบต่อการเรียนรู้ ซึ่งแสดงออกในลักษณะจิตใจและพฤติกรรม คือ 1) 
ระดับความรู้ สติ ความจํา และความสนใจหรือสมาธิเสียไป พบว่ามีการตอบสนองต่อสิ่งเร้า
น้อย 2) กระบวนการทางความคิดถูกรบกวน  มีความคิดสับสน ลังเล ตัดสินใจไม่ได้ กลัวหรือ
สงสัยโดยไม่มีเหตุผล 3) ด้านการรับรู้ถูกรบกวน อาจมีภาพหลอน ประสาทหลอน และการ
รับรู้ทางประสาทสัมผัสผิดปกติ และ 4) สูญเสียความสนใจ ไม่ต้ังใจ ไม่สนใจต่อการพูดคุย มี
ความไวต่อเสียงรบกวน สมาธิสั้น ดังน้ัน เมื่อต้องตกอยู่ในภาวะความเครียด จะเกิดการ
เปลี่ยนแปลงของสารเคมีบางอย่างในสมอง ที่ส่งผลให้บุคคลมีพฤติกรรมเปลี่ยนแปลงไปในทาง
ลบ ไม่สามารถที่จะตอบสนองต่อสิ่งเร้าใหม่ที่เป็นภาพหรือสัญลักษณ์ การจดจําเหตุการณ์ 
หรือไม่สามารถแปลความหมายออกมาเป็นถ้อยคํา หรือรูปลักษณะต่าง ๆ  (แพง ชินพงศ์ 
2555 : 1-4) 
 
ข้อเสนอแนะ 

1. ข้อเสนอแนะสําหรับการนําผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ 
1.1  จากผลการวิจัย ความเครียดด้านปัจจัยทางสภาพแวดล้อม เช่น แนวปฏิบัติ

ทางการบัญชีของกรมบัญชีกลางที่มีการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง หรือแก้ไข อยู่บ่อย ๆ มี
ผลกระทบต่อการเรียนรู้ในการปฏิบัติงานทางบัญชี  ด้านการจดจําความหมายและเหตุการณ์ ดังน้ัน  
ผู้บริหารควรมีนโยบายและงบประมาณในการสนับสนุน การจัดอบรมเพ่ือพัฒนาความรู้และการ
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แลกเปลี่ยนเรียนรู้ การพบปะ พูดคุยในกลุ่มผู้ปฏิบัติงานทางบัญชี ตามภูมิภาค เพ่ือให้เจ้าหน้าที่
บัญชีได้มีเวทีแลกเปลี่ยนความรู้ รวมทั้งการสร้างเครือข่ายผู้ปฏิบัติงานทางบัญชี   

1.2 จากปัญหาและข้อเสนอแนะ พบว่า การเปลี่ยนแปลงเจ้าหน้าที่บัญชีบ่อย ๆ 
หรือเมื่อมีเจ้าหน้าที่บัญชี เข้ามาทํางานใหม่ จะต้องประสบกับปัญหาต้องมาเรียนรู้เก่ียวกับ
ระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์  (ระบบ  GFMIS)  ที่มีขั้นตอนและ
ระบบการทํางานที่ซับซ้อนและเช่ือมโยงกับระบบงบประมาณอ่ืน ๆ กว่าจะเข้าใจและสามารถ
ปฏิบัติงานบัญชีได้ ต้องใช้เวลาในการศึกษาและทําความเข้าใจเป็นเวลานาน  ดังน้ัน ผู้บริหารควร
ให้ความสําคัญในการกําหนดให้ผู้ปฏิบัติงานทางบัญชีจะต้องเป็นข้าราชการ และมีจํานวนอย่างน้อย 
3 คน ซึ่งเป็นไปตามหลักการควบคุมภายในที่ดี  และผู้บริหารควรมีการจัดสวัสดิการที่ดี เพ่ือให้
ผู้ปฏิบัติงานทางบัญชีเกิดความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน ลดการเปลี่ยนงาน   
 2. ข้อเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งต่อไป 

ควรศึกษาถึงปัจจัยด้านอ่ืน ๆ ที่มีความสัมพันธ์กับการเรียนรู้ในการปฏิบัติงานทาง
บัญชีของเจ้าหน้าที่บัญชีในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ใน
ประเทศไทย เช่น แรงจูงใจในการปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ ประกอบไปด้วย  ด้านความเจริญก้าวหน้า
ในอาชีพ  ด้านเงินเดือนและค่าตอบแทน ด้านความมั่นคงในการทํางาน เป็นต้น 
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การสร้างความสมดุลระหว่างการคุ้มครองสิทธิของผู้ต้องหากับสิทธิในการรับรู้
ข่าวสารของประชาชน ศกึษาคดียาเสพติด 

Building equilibrium between right protections of the suspect 
with the right in information acknowledgement of people study 

narcotic case. 
 

วสันต์  กอบคาํ1 กรันต์ ธนธูเทพ2 พิศิษฐ ์กันธทิพย์3 มนไท ประมูลจักโก4 
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Monthai Pamoonchakko4 
 

บทคัดย่อ 
 งานวิจัยฉบับน้ีมีจุดมุ่งหมายเพ่ือ (1) เพ่ือศึกษา แนวคิด หลักการ ในการคุ้มครองสิทธิ
ของผู้ต้องหาคดียาเสพติด และสิทธิในการรับรู้ข่าวสารของประชาชน  (2) เพ่ือศึกษา ระเบียบ 
กฎหมายต่างประเทศ  และกฎหมายภายในประเทศ ในการคุ้มครองสิทธิของผู้ต้องหาคดียา
เสพติด  และสิทธิในการรับรู้ข่าวสารของประชาชน (3) เพ่ือศึกษา ปัญหาในการนําตัวผู้ต้องหา
คดียาเสพติด มาแถลงข่าวต่อสื่อมวลชน (4) เพ่ือเสนอแนะแนวทางในการสร้างความสมดุล 
ระหว่าง การคุ้มครองสิทธิของผู้ต้องหาคดียาเสพติด กับสิทธิในการรับรู้ข่าวสารของประชาชน
ในคดียาเสพติด ดําเนินการศึกษาโดยวิธีการวิเคราะห์เอกสารและเน้ือหา รายงานผลการศึกษา
เชิงพรรณนา  
 ผลการศึกษา สรุปได้ดังน้ี 
 1. แนวคิดและหลักการในการคุ้มครองสิทธิของผู้ต้องหาคดียาเสพติด พบว่าการ
คุ้มครองสิทธิผู้ต้องหายึดตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2540 และ พ.ศ.2550 และ
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สนธิสัญญาที่ประเทศไทยได้ทําไว้กับสากล ส่วนสิทธิในการรับรู้ข่าวสารของประชาชน ยึดตาม 
พระราชบัญญัติ ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540  
 2. ระเบียบกฎหมายต่างประเทศ และกฎหมายภายในประเทศ ที่เก่ียวกับการ
คุ้มครองสิทธิผู้ต้องหาคดียาเสพติด และสิทธิในการรับรู้ข่าวสารของประชาชนน้ัน พบว่า 
กฎหมายต่างประเทศให้ความสําคัญในการคุ้มครองสิทธิของผู้ต้องหาอย่างมาก ส่วนกฎหมาย
ในประเทศแม้จะให้ความคุ้มครองสิทธิผู้ต้องหา แต่มีกฎหมายอ่ืนที่ให้สิทธิประชาชนในการ
รับรู้ข้อมูลข่าวสาร 
 3. ปัญหาการนําตัวผู้ต้องหาคดียาเสพติดมาแถลงข่าวต่อสื่อมวลชน พบว่าใน
ต่างประเทศไม่ให้นําตัวผู้ต้องหามาแถลงข่าว เพราะอาจจะมีผลกระทบต่อการรับรู้และการ
พิพากษาคดีของคณะลูกขุนได้ ส่วนประเทศไทยน้ันปัญหาท่ีพบคือ เป็นการละเมิดสิทธิและ
เป็นการประจานผู้ต้องหา มากกว่าจะเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ 
 4. แนวทางในการสร้างความสมดุลระหว่างการคุ้มครองสิทธิของผู้ต้องหากับสิทธิใน
การรับรู้ข่าวสารของประชาชน คือห้ามนําตัวผู้ต้องหามาแถลงข่าวต่อสื่อมวลชน ส่วนการรับรู้
ข่าวสารของประชาชนน้ัน ควรได้รับรู้เฉพาะผลการดําเนินการเท่าน้ัน 
คําสําคัญ การคุ้มครองสิทธิ, สิทธิในการรับรู้ข่าวสาร 
 
Abstract 
 This research aimed (1) to study concepts and principles related to right 
protection of an accused and the right in acquiring information about people,           
(2) to study regulations outside of country law and in-house law related to the 
right protection of an accused and the right in acquiring information of people, 
( 3 )  to study problems of reporting the case to mass media, and ( 4 )  to 
recommend the action to balance the right of the accused and reveal the 
information to the public. This study was done by means of document research 
and content analysis, and reported the study in form of narration.  
 The findings were summarized as follows. 
 1.  The concepts and principles related to the right protection of an 
accused revealed that it was done based on the Constitution of B.E. 2540, and 
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B. E.  2550, while the rights of the people in acquiring the information on the 
matter was based on the Act of public information disclosure.   
 2. International regulations and laws related to the matter found that it 
emphasized on the right of the accused while Thai laws might also be 
concerned about the right of the accused, but also opened to the public by 
other laws.  
 3. Problems related to the matter revealed that, other countries did not 
report the case to mass media for fearing that it would affect the perceptions 
and judgment of the juries, while the practice in Thailand found that the mass 
media reporting of the case violated the human right of the accused and made 
him feel embarrassment.  
 4.  The recommendations to make the balance between mass media 
reporting the case and public information disclosure were to abolish mass media 
reporting of the case, and only the result of the filing the case should be 
disclosed to the public.  
Keywords:  the right protection of the suspect, the right in information 
acknowledgement 

 
ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา 
 ปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาท่ีอยู่คู่กับสังคมไทยมาอย่างยาวนาน ซึ่งปัจจุบันมีผู้ถูก
ดําเนินคดีเก่ียวกับยาเสพติดสูงเป็นอันดับหน่ึงของประเทศ การจับกุมผู้นําเข้า ผู้ผลิต และผู้
จําหน่ายยาเสพติดรายใหญ่ จึงมักจะมีการแถลงข่าวอย่างต่อเน่ือง เพ่ือประโยชน์ในการรับรู้
ข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับยาเสพติดของประชาชน แต่ในการแถลงข่าวแต่ละครั้งมักจะมีการ
ละเมิดสิทธิของผู้ต้องหาคดียาเสพติด จนเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์ของคนในสังคม และนักวิชาการ
ว่าเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนของผู้ต้องหาคดียาเสพติดอย่างร้ายแรง  จึงได้ทําการศึกษา
เพ่ือหาแนวทางในการสร้างความสมดุล ระหว่างการคุ้มครองสิทธิของผู้ต้องหาคดียาเสพติด 
กับสิทธิการรับรู้ข่าวสารเก่ียวกับยาเสพติดของประชาชน ประกอบกับ แนวคิด หลักการการ
ควบคุมอาชญากรรม (Crime Control Model) ศึกษาเปรียบเทียบกับแนวคิดหลักการ (Due 
Process Model) และศึกษากฎหมายรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2550 ซึ่งบัญญัติให้สันนิษฐานไว้ก่อน
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ว่าผู้ต้องหาเป็นผู้บริสุทธ์ิ  ศึกษาเปรียบเทียบกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ 
พ.ศ.2540  
  ความสมดุลระหว่างสิทธิการรับรู้ข้อมูลข่าวสารคดียาเสพติดของประชาชน กับการ
คุ้มครองสิทธิเสรีภาพของผู้ต้องหาคดียาเสพติด  ปัจจุบันกฎหมายให้ความสําคัญกับสิทธิของ
ผู้ต้องหามากข้ึน โดยให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าผู้ต้องหาเป็นผู้บริสุทธ์ิ จนกว่าศาลจะมีคําพิพากษา
ถึงที่สุดว่าผู้ น้ันได้กระทําความผิดจริง ดังน้ัน จะปฏิบัติต่อผู้ต้องหาคดียาเสพติดเสมือน
ผู้กระทําผิดไม่ได้ 
 แนวคิดการควบคุมอาชญากรรม กิตติพงษ์ กิตยารักษ์  (2554: 40) ได้ให้ความเห็นไว้
ใน ยุทธศาสตร์การปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมทางอาญาไทย มีรายละเอียด ดังน้ี การคุ้มครอง
ศักด์ิศรีความเป็นมนุษย์ของผู้ต้องหาคดียาเสพติด ถือเป็นสิทธิขั้นพ้ืนฐานอย่างหน่ึงที่ได้รับการ
รับรองไว้เป็นมาตรฐานระหว่างประเทศ เช่น บุคคลซึ่งถูกกล่าวหาว่าได้กระทําผิดมีสิทธิได้รับ
การสันนิษฐานไว้ก่อนว่าเป็นผู้บริสุทธ์ิ จนกว่าจะพิสูจน์ได้ว่าผู้น้ันได้กระทําความผิดจริง บุคคล
ทั้งหลายที่ถูกลิดรอนเสรีภาพต้องได้รับการปฏิบัติอย่างมีมนุษยธรรม และได้รับการเคารพใน
ศักด์ิศรีแห่งความเป็นมนุษย์ หรือในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ผู้รักษากฎหมาย จะต้องให้
ความเคารพและให้การคุ้มครองศักด์ิศรีความเป็นมนุษย์ เจ้าหน้าที่ผู้รักษากฎหมายจะกระทํา
การใดๆ อันเป็นการหยามเกียรติไม่ได้ หรือแม้แต่การประจานผู้ที่ศาลมีคําพิพากษาว่าได้
กระทําผิดจริง ก็เป็นสิ่งต้องห้ามมิให้กระทําเช่นกัน การนําตัวผู้ต้องหามาแถลงข่าวต่อ
สื่อมวลชน เราจะไม่พบเลยในนานาอารยประเทศ การกระทําอันมีลักษณะเป็นการละเมิดต่อ
สิทธิขั้นพ้ืนฐานที่รับรองไว้ในกฎหมาย เช่น สิทธิในช่ือเสียงหรือสิทธิที่จะได้รับการสันนิษฐาน
ไว้ก่อนว่าเป็นผู้บริสุทธ์ิ ย่อมเป็นการไม่เคารพต่อศักด์ิศรีความเป็นมนุษย์ที่ผู้ต้องหาคดียาเสพ
ติดมีอยู่เน่ืองจากความเป็นมนุษย์ และทําให้บุคคลน้ันได้รับการปฏิบัติเย่ียงไม่ใช่มนุษย์ 
 การรับรู้ข้อมูลข่าวสารของประชาชน จากการแถลงข่าวการจับกุมคดียาเสพติด ในอีก
แง่หน่ึงเท่ากับเป็นการสนับสนุนหรือย่ัวยุให้คนบางคนหลงผิด อยากจะลองเข้าไปยุ่งเก่ียวกับ
ขบวนการค้ายาเสพติด เช่นกรณีมีการแถลงข่าวการจับกุมยาเสพติดรายใหญ่ มักจะมีการบอก
มูลค่าของยาเสพติด คิดเป็นเงินจํานวนเท่าไหร่ ทรัพย์สินที่ได้จากการตรวจยึด มีมูลค่าเท่าไหร่ 
ทําให้คนบางเกิดความโลภอยากได้เงินโดยวิธีที่ผิด คิดเข้าไปยุ่งเก่ียวกับยาเสพติด เพียงแค่
ต้องการเงินหรือทรัพย์สินเป็นสิ่งตอบแทน โดยไม่คํานึงถึงพิษภัยของยาเสพติด ที่จะเกิดขึ้นกับ
สังคมและประเทศชาติ  การแถลงข่าวในลักษณะยืนยันความผิดของผู้ต้องหาคดียาเสพติดเป็น
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การละเมิดสิทธิของผู้ต้องหา เจ้าหน้าที่มีความผิดต้องรับโทษตามกฎหมาย ซึ่งในต่างประเทศ
ได้ให้ความสําคัญกับสิทธิของผู้ต้องหาอย่างมาก  
 การให้ข่าวของเจ้าหน้าที่ตํารวจเมื่อประกอบกับการเสนอข่าวของสื่อมวลชน ล้วนมี
ส่วนสําคัญที่อาจส่งผลกระทบต่อสิทธิของผู้ต้องหา และความเที่ยงธรรมในการพิจารณาคดีได้  
เมื่อพิจารณาทางด้านสังคมการปกครองระบอบประชาธิปไตย  สิทธิเสรีภาพของประชาชนน้ัน
เป็นสิ่งสําคัญย่ิง และเป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไปว่าประชาชนมีสิทธิเสรีภาพในการรับรู้ข้อมูล
ข่าวสาร อันถือเป็นการตอบสนองสิทธิที่จะรับรู้ข่าวสารของประชาชน และเป็นอีกหนทางหน่ึง
ในการตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตํารวจ การคุ้มครองสิทธิของผู้ต้องหาในการ
แถลงข่าว ณรงค์ ใจหาญ  (2557: 5) ได้ให้ความเห็นไว้ในงานเขียนเรื่อง การคุ้มครองสิทธิ
ผู้เสียหายและผู้ต้องหาในคดีอาญา มีรายละเอียดดังน้ี     
 การนําตัวผู้ต้องหาคดียาเสพติดมาแถลงข่าวต่อสื่อมวลชน ได้รับการวิพากษ์วิจารณ์
จากทั้งนักวิชาการและคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ว่าเป็นการกระทําที่ละเมิดสิทธิ
ของผู้ต้องหาคดียาเสพติด โดยเฉพาะมีการกระทําในลักษณะประจาน ทําให้ผู้ต้องหาคดียา
เสพติดได้รับความเสียหาย จึงทําการศึกษาว่าการนําตัวผู้ต้องหาคดียาเสพติด มาแถลงข่าวน้ัน
เป็นการละเมิดสิทธิตามรัฐธรรมนูญหรือไม่ และกรณีการแถลงข่าวถือได้ว่าเป็นการคุ้มครอง
สิทธิของประชาชน ที่จะรับรู้ข้อมูลข่าวสาร และการดําเนินการขององค์กรของรัฐในการจัดทํา
บริการสาธารณะหรือไม่ สื่อมวลชนมีสิทธิในการรับรู้และเสนอข่าวสารต่อสาธารณะเพียงใด 
และท้ายที่สุดควรกําหนดมาตรการในการแถลงข่าวของเจ้าหน้าที่ตํารวจหรือไม่ อย่างไร การ
แถลงข่าวเป็นเรื่องที่มีความจําเป็นและมีความสําคัญในการเปิดเผยให้เห็นถึงผลการปฏิบัติงาน
ของตํารวจ ซึ่งถือได้ว่าเป็นการจัดทําบริการสาธารณะให้กับสังคม ว่าตํารวจสามารถติดตาม
จับกุมผู้กระทําผิดได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง และมีประสิทธิภาพสูงสุด ทําให้สังคมมีความเช่ือมั่น
และศรัทธาการปฏิบัติของตํารวจ และประชาชนจะให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่ตํารวจ แต่การแถลงข่าวโดยการนําตัวผู้ต้องหาคดียาเสพติดมาแถลงข่าวน้ัน เป็นการ
ละเมิดสิทธิของผู้ต้องหาคดียาเสพติด 
 ด้วยเหตุผลข้างต้น ผู้ศึกษาจึงมีความสนใจที่จะศึกษาค้นคว้าหาขอบเขตการ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตํารวจในการนําตัวผู้ต้องหาคดียาเสพติดมาแถลงข่าวอย่างจริงจัง 
เพ่ือให้เกิดความสมดุลระหว่างการคุ้มครองสิทธิของผู้ต้องหาคดียาเสพติดกับสิทธิในการรับรู้
ข้อมูลข่าวสารคดียาเสพติดของประชาชน เพ่ือป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติด และ
ตรวจสอบการทํางานของเจ้าหน้าที่ตํารวจ เพ่ือป้องกันการละเมิดสิทธิส่วนบุคคลของผู้ต้องหา
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คดียาเสพติด รวมทั้งเสนอแนะแนวทางท่ีเหมาะสมในการปฏิบัติต่อผู้ต้องหาคดียาเสพติดของ
เจ้าหน้าที่ตํารวจ และช้ีให้เห็นถึงบทบัญญัติของกฎหมายท่ีคุ้มครองสิทธิของผู้ต้องหาคดี      
ยาเสพติด 
 
วัตถุประสงค์ของการศึกษา 
 1. เพ่ือศึกษา แนวคิด หลักการ ในการคุ้มครองสิทธิของผู้ต้องหาคดียาเสพติด และ
สิทธิในการรับรู้ข่าวสารของประชาชน 
 2. เพ่ือศึกษา ระเบียบ กฎหมายต่างประเทศ และกฎหมายภายในประเทศ ในการ
คุ้มครองสิทธิของผู้ต้องหาคดียาเสพติด และสิทธิในการรับรู้ข่าวสารของประชาชน 
 3. เพ่ือศึกษา ปัญหาในการนําตัวผู้ต้องหาคดียาเสพติด มาแถลงข่าวต่อสื่อมวลชน 
จากต่างประเทศ และในประเทศ 
 4. เพ่ือเสนอแนะแนวทางในการสร้างความสมดุล ระหว่าง การคุ้มครองสิทธิของ
ผู้ต้องหา กับสิทธิในการรับรู้ข่าวสารของประชาชนในคดียาเสพติด 
 
ขอบเขตของการศึกษา 
 ศึกษาถึงกฎหมาย กฎ คําสั่ง ระเบียบปฏิบัติของหน่วยงานของรัฐในกระบวนการ
ยุติธรรมเกี่ยวกับการนําตัวผู้ต้องหาคดียาเสพติด มาแถลงข่าวต่อสื่อมวลชน โดยเฉพาะอย่าง
ย่ิงปัญหาการกระทําที่เป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนของผู้ต้องหาคดียาเสพติด ดังที่ปรากฏให้
เห็นเป็นประจํา ทางหน้าหนังสือพิมพ์หรือโทรทัศน์ในประเทศไทย ซึ่งเป็นการละเมิดศักด์ิศรี
ความเป็นมนุษย์ และขัดต่อปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน 
 
 วิธีดําเนินการศึกษา 
 สารนิพนธ์น้ีดําเนินการศึกษาโดยวิธีการศึกษาเอกสาร และวิเคราะห์ผลการศึกษาโดย
การวิเคราะห์เน้ือหา เอกสารที่ใช้ประกอบการศึกษาค้นคว้า ประกอบด้วยระเบียบและ
กฎหมายที่เก่ียวข้องกับกระบวนการยุติธรรมของผู้ต้องหาคดียาเสพติด โดยเฉพาะการนําตัว
ผู้ต้องหาคดียาเสพติดมาแถลงข่าวต่อสื่อมวลชน และการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของประชาชน
เก่ียวกับยาเสพติด ทั้งที่เป็นระเบียบกฎหมายในประเทศ และกฎหมายต่างประเทศ โดยเฉพาะ
ประเทศอังกฤษและสหรัฐอเมริกา โดยมีขั้นตอนการศึกษาดังน้ี 
 1. การจัดทํารายการเอกสารและงานวิจัยที่ศึกษา 
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 2. ตรวจสอบและคัดเลือกเอกสารที่จะใช้ในการศึกษา 
  3. ศึกษา วิเคราะห์และสังเคราะห์เน้ือหาที่พบจากการศึกษา และจัดกลุ่มความคิดที่
ได้ตามประเด็นที่ศึกษา  
 4. จัดทําร่างรายงานการศึกษาตามวัตถุประสงค์ ภายใต้การแนะนําของอาจารย์ที่
ปรึกษาและผู้ทรงคุณวุฒิที่เก่ียวข้อง 
 5. ปรับปรุงรายงานการศึกษาและจัดทําเป็นรายงานฉบับสมบูรณ์ 
 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. ทําให้ทราบถึง แนวคิด หลักการ ในการคุ้มครองสิทธิของผู้ต้องหาคดียาเสพติด 
และสิทธิในการรับรู้ข่าวสารของประชาชน 
 2. ทําให้ทราบถึง ระเบียบ กฎหมายต่างประเทศ และกฎหมายภายในประเทศ ใน
การคุ้มครองสิทธิของผู้ต้องหาคดียาเสพติด และสิทธิในการรับรู้ข่าวสารของประชาชน 
 3. ทําให้ทราบถึงปัญหาในการนําตัวผู้ต้องหาคดียาเสพติด มาแถลงข่าวต่อสื่อมวลชน 
 4. เสนอแนะแนวทางในการสร้างความสมดุล ระหว่าง การคุ้มครองสิทธิของผู้ต้องหา
คดียาเสพติด กับสิทธิในการรับรู้ข่าวสารของประชาชนในคดียาเสพติด 
 
ผลการศึกษา 
 ผลการศึกษาของสารนิพนธ์น้ี จะนําเสนอเป็นสี่ตอนคือ ตอนที่ 1 แนวคิดและ
หลักการในการคุ้มครองสิทธิของผู้ต้องหาและสิทธิในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของประชาชน 
ตอนที่ 2 ระเบียบและกฎหมายท้ังในและต่างประเทศเก่ียวกับการคุ้มครองสิทธิของผู้ต้องหา
คดียาเสพติด และสิทธิในการรับรู้ข่าวสารของประชาชน ตอนที่ 3 ปัญหาในการนําตัวผู้ต้องหา
คดียาเสพติดมาแถลงข่าวต่อสื่อมวลชน ทั้งในและต่างประเทศ และตอนที่ 4 แนวทางในการ
สร้างความสมดุลระหว่างการคุ้มครองสิทธิของผู้ต้องหา กับสิทธิในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารคดี
ยาเสพติดของประชาชน โดยมีสารสรุปดังน้ี  
 ตอนท่ี 1 แนวคิดและหลักการคุ้มครองสิทธิของผู้ต้องหา และสิทธิในการรับรู้
ข่าวสาร 
 แนวคิดและหลักการในการคุ้มครองสิทธิของผู้ต้องหา และสิทธิในการรับรู้ข้อมูล
ข่าวสารของประชาชน ที่พบในการศึกษาครั้งน้ีเป็นดังน้ี การคุ้มครองสิทธิของผู้ต้องหาจากการ
เสนอข่าวในต่างประเทศมีความเคร่งครัดมาก การเสนอข่าวที่อาจมีผลกระทบต่อสิทธิและ
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ช่ือเสียงของผู้ต้องหาจะทําไม่ได้ เช่น ไม่เสนอภาพการสืบพยานในศาล อย่างมากก็เพียงทํา
เป็นภาพวาดมานําเสนอแทนภาพถ่าย หรือเสนอข่าวเพียงว่ามีผู้กระทําผิดถูกจับหรือถูก
สอบสวน ซึ่งเสนอเพียงว่าผู้ถูกจับน้ันมีตําหนิรูปพรรณอย่างไร สูงตํ่า ดําขาว เช้ือชาติใด แต่จะ
ไม่ระบุช่ือ หรือลงภาพถ่ายของผู้ต้องหา ทั้งน้ีเพราะในกฎหมายต่างประเทศ ยึดหลักการ
คุ้มครองสิทธิของผู้ต้องหาว่าเป็นผู้บริสุทธ์ิ จนกว่าจะมีคําพิพากษาของศาลถึงที่สุด ว่าผู้ต้องหา
เป็น ผู้กระทําผิดจริง การแถลงข่าวในลักษณะยืนยันการกระทําผิดของผู้ต้องหา ถือได้ว่าเป็น
การละเมิดสิทธิของผู้ต้องหา อันเป็นการขัดต่อหลักประกันสิทธิของผู้ต้องหาในคดีอาญา 
 การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชน เป็นเรื่องที่รัฐต้องให้การสนับสนุน เพราะ
ประเทศ ที่เปิดเผยข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนได้มาก ย่อมทําให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการ
พัฒนาประเทศได้มาก แต่สิ่งที่ต้องระมัดระวัง หากการเปิดเผยข้อมูลจะมีผลกระทบต่อสิทธิ
เสรีภาพของผู้ต้องหาคดียาเสพติด หรืออาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อช่ือเสียง หรือการ
เปิดเผยข้อมูลอาจทําให้ประชาชนทั่วไปเช่ือว่าผู้ต้องหาคดียาเสพติดเป็นผู้กระทําผิดจริง การ
เปิดเผยรายละเอียดของคดี ควรได้รับการทบทวนถึงขอบเขตของการเปิดเผยข้อมูล เพ่ือ
ป้องกันไม่ให้เกิดการละเมิดสิทธิของผู้ต้องหาคดียาเสพติด ซึ่งเป็นหลักประกันสิทธิและ
เสรีภาพของผู้ต้องหาในคดีอาญาที่จะไม่ถูกประจาน 
 การเสนอข่าวต้องมีการทบทวนว่า ควรเสนอข่าวที่ชัดเจนเหมือนในปัจจุบันหรือไม่ ซึ่ง
ผู้ต้องหาคดียาเสพติด มีความเสี่ยงที่จะถูกประณามว่าเป็นผู้กระทําผิด ในขณะที่ประชาชนผู้
รับรู้ข่าวสารอย่างชัดเจนจากการแถลงข่าว โดยการนําตัวผู้ต้องหาคดียาเสพติดมาร่วมแถลง
ข่าวด้วย แม้จะมีผลทําให้ประชาชนรู้ถึงผลงานการปราบปรามยาเสพติดที่สําคัญของเจ้าหน้าที่ 
แต่เจ้าหน้าที่ของรัฐกําลังละเมิดสิทธิของผู้ต้องหาคดียาเสพติดเสียเอง เป็นการประจานหรือ
ปฏิบัติต่อผู้ต้องหาคดียาเสพติดเย่ียงผู้กระทําผิด ซึ่งการกระทําดัง กล่าวไม่ได้มีกฎหมายให้
อํานาจไว้ เป็นเพียงการเสนอผลงานที่ก้าวล่วงสิทธิของผู้ต้องหาคดียาเสพติดเท่าน้ัน 
 การเสนอข่าวมักจะเสนอภาพของผู้ต้องหาคดียาเสพติด หรือนําตัวผู้ต้องหาคดียาเสพ
ติดมาแถลงข่าวการจับกุม และเปิดโอกาสให้สื่อมวลชนได้สัมภาษณ์ผู้ต้องหาคดียาเสพติด โดย
สอบถามถึงรายละเอียดของคดี ตลอดจนความรู้สึกของผู้ต้องหาคดียาเสพติด บางครั้งก้าวล่วง
ไปถึงครอบครัวของผู้ต้องหาคดียาเสพติด หรือเปิดเผยพยานหลักฐานที่ได้จากการตรวจยึด 
จนทําให้ประชาชนที่ได้รับรู้ข่าวสารแทบจะเช่ือว่าผู้ต้องหาคดียาเสพติดเป็นผู้กระทําผิดจริง 
ดังน้ันจึงห้ามนําตัวผู้ต้องหาคดียาเสพติดมาแถลงข่าวต่อสื่อมวลชน เพ่ือป้องกันการละเมิด
สิทธิของผู้ต้องหาคดียาเสพติด ให้แถลงเฉพาะผลการดําเนินงานเท่าน้ัน 
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 ตอนท่ี 2 ระเบียบและกฎหมายที่เก่ียวข้องทั้งในและต่างประเทศ 
 ระเบียบและกฎหมายที่เก่ียวข้องทั้งในและต่างประเทศ ที่พบในการศึกษาคร้ังน้ี เป็น
ดังน้ี 
 ประเทศอังกฤษ หรือประเทศสหรัฐอเมริกา มีมาตรฐานการควบคุมการให้ข่าวของ
เจ้าหน้าที่รัฐไว้อย่างชัดเจน และให้ความสําคัญกับสิทธิของผู้ต้องหาอย่างมาก แตกต่างกับ
กฎหมายของประเทศไทย ที่ยังไม่มีกฎหมายคุ้มครองสิทธิของผู้ต้องหาในการแถลงข่าวไว้อย่าง
ชัดเจน  

การเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร โดยหลักแล้วห้ามไม่ให้เปิดเผย เว้นแต่จะมีกฎหมายให้
อํานาจไว้ และการเปิดเผยน้ันต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สาธารณะ การเปิดเผยข้อมูลที่ทําให้
ผู้ต้องหาดูเสมือนเป็นผู้กระทําความผิด ในประเทศอังกฤษต้องรับผิดฐานละเมิดอํานาจศาล  
หรือการกล่าวว่าบุคคลถูกฟ้องในความผิดอาญาย่อมต้องรับผิดฐานหมิ่นประมาทข้อมูลของ
ผู้ต้องหา รวมท้ังรายละเอียดการสอบสวนที่แสดงว่าผู้ต้องหา เป็นผู้กระทําผิดถือเป็นข้อมูล
ของราชการ               
           ในประเทศอังกฤษ การที่จะเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของทางราชการ ทําได้ยากเน่ืองจาก
เจ้าหน้าที่รัฐ ไม่เต็มใจให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสารของทางราชการ ซึ่งถือได้ว่าเป็น
เอกสิทธ์ิของทางราชการซึ่งสามารถอ้างเอกสิทธ์ิไม่ยอมเปิดเผยหรือส่งข้อมูลให้ได้ กฎหมาย
อังกฤษ มีมาตรฐานการควบคุมการเปิดเผยข้อมูลของเจ้าหน้าที่รัฐในกระบวนการยุติธรรมไว้
อย่างชัดเจน  และในการบังคับใช้กฎหมาย ศาลให้ความสําคัญกับสิทธิของผู้ต้องหาอย่างมาก  
ในทางปฏิบัติจึงไม่มีการประจานผู้ต้องหา โดยเจ้าหน้าที่ของรัฐ  
          โดยหลักแล้วเจ้าหน้าที่ตํารวจไม่ควรเปิดเผยข้อมูลที่ได้มาจากการปฏิบัติหน้าที่ การ
ละเมิดอํานาจศาลในประเทศอังกฤษ ถือเป็นความรับผิดเด็ดขาด แม้ผู้กระทําจะไม่มีเจตนา
ก่อให้เกิดอคติก็ตาม การขาดเจตนาอาจทําให้ได้รับโทษน้อยลง การลงโทษฐานละเมิดอํานาจ
ศาลเข้มงวดมาก ทําให้สื่อมวลชนอังกฤษไม่สัมภาษณ์พยาน หรือรายงานคํารับสารภาพ 
ถ่ายภาพผู้ต้องหา พยาน หรือเจ้าหน้าที่ศาลภายในบริเวณห้องพิจารณา แม้กระทั่งจะรายงาน
ว่าจําเลยบริสุทธ์ิ ระยะเวลาที่อาจต้องรับผิดฐานละเมิดอํานาจศาล เริ่มต้ังแต่ผู้ต้องหาถูกจับ
และอยู่ในความควบคุมของเจ้าหน้าที่ เป็นการคุ้มครองไม่ให้เปิดเผยข้อมูลเก่ียวกับผู้ต้องหา 
ในลักษณะที่จะทําให้ผู้ต้องหาดูเสมือนเป็นผู้กระทําผิดโดยปริยาย การแสดงความคิดเห็น
เก่ียวกับความประพฤติของผู้ต้องหา อาจทําให้ผู้ที่จะมาเป็นลูกขุนเกิดอคติลําเอียงต่อการ
พิจารณาคดี ต้องรับผิดฐานละเมิดอํานาจศาล 
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 ประเทศสหรัฐอเมริกา ใช้ระบบการพิจารณาคดีแบบกล่าวหา คู่ความมีฐานะเท่า
เทียมกันในศาล ผู้พิพากษาเป็นเพียงผู้คอยควบคุมให้มีการต่อสู้คดีอย่างยุติธรรม มีคณะลูกขุน
เป็นผู้ทําหน้าที่พิจารณา ช้ีขาดข้อเท็จจริง ถึงความผิดของจําเลย ซึ่งคณะลูกขุนเป็นบุคคล
ธรรมดา ที่ไม่เคยมีประสบการณ์ในการพิจารณาคดี และไม่มีความรู้ทางกฎหมาย พยาน 
หลักฐาน แต่อย่างใด รับฟังเป็นพยานหลักฐานได้หรือไม่ ศาลจะเป็นผู้วินิจฉัยต้ังแต่แรก เพ่ือ
ป้องกันคู่ความนําพยานที่ไม่เก่ียวกับการพิสูจน์ความผิดแต่มีผลด้านจิตใจเข้าสู่การรับรู้ของ
คณะลูกขุน หากพยานหลักฐานใดห้ามรับฟัง ก็จะไม่มีโอกาสเข้าสู่กระบวนการพิจารณาคดี  
เช่น ข้อเท็จจริงหรือพยานหลักฐานในเรื่องช่ือเสียง ความประพฤติ ประวัติการกระทําผิดครั้ง
ก่อน  ประวัติการถูกจับกุม คําให้สัมภาษณ์ของเจ้าหน้าที่ตํารวจ นักกฎหมายที่ยืนยันความผิด
ของจําเลย ซึ่งข้อเท็จจริงหรือพยานหลักฐานเหล่าน้ี ถือเป็นเรื่องนอกประเด็น ศาลจะไม่ให้
นําเข้าสืบและห้ามไม่ให้รับฟัง เพราะไม่อาจพิสูจน์ได้ว่าจําเลยได้กระทําความผิดตามฟ้อง
หรือไม่ หรือพยานหลักฐานที่ได้มาโดยมิชอบด้วยกฎหมาย เช่น คํารับสารภาพหรือวัตถุของ
กลางที่ได้มาจากการข่มขู่ หรือข่มขืนใจ เป็นต้น ซึ่งเป็นผลดีเพราะจะทําให้ลูกขุนใช้ดุลพินิจใน
การตัดสินได้เที่ยงตรง ไม่มีอคติลําเอียง      
      ประเทศสหรัฐอเมริกา พยายามป้องกันไม่ให้การเสนอข่าวของสื่อมวลชน เข้าสู่การ
รับรู้ของคณะลูกขุน เพราะการเสนอข่าวของสื่อมวลชน ในระหว่างการดําเนินคดีของตํารวจ
หรืออัยการ หากข่าวดังกล่าวอยู่ในความสนใจของประชาชน จะมีการเสนอข่าวอย่างละเอียด
ต่อเน่ืองและยาวนานกว่าข่าวอ่ืน อาจมีผลกระทบต่อความเช่ือของคณะลูกขุน เน่ืองจากคณะ
ลูกขุนที่ได้รับรู้รายละเอียดของคดีมาก่อน จากการเสนอข่าวของสื่อมวลชน ซึ่งการเสนอข่าว
เช่นน้ีเป็นการเสนอความคิดเห็นไปสู่การรับรู้ของผู้ที่จะมาเป็นลูกขุน อาจก่อให้เกิดอคติ
ลําเอียง การให้ข่าวของตํารวจหรืออัยการ อาจส่งผลกระทบต่อการพิจารณาคดี เพราะทําให้
ไม่สามารถคัดเลือกผู้ที่จะมาเป็นลูกขุนท่ีเที่ยงธรรม ปราศจากอคติลําเอียงได้ เท่ากับเป็นการ
ปฏิเสธสิทธิของผู้ต้องหา ที่จะได้รับการพิจารณาคดีโดยเที่ยงธรรม และอาจทําให้ต้องพิจารณา
คดีใหม่ การให้ข่าวของตํารวจหรืออัยการต้องทําอย่างเข้มงวดเพ่ือป้องกันการละเมิดสิทธิของ
ผู้ต้องหา   
 ตอนท่ี 3 ปัญหาการนําตัวผู้ต้องหามาแถลงข่าว 
 ปัญหาการนําตัวผู้ต้องหามาแถลงข่าว ที่พบในการศึกษาครั้งน้ี คือ การนําตัวผู้ต้องหา
มาแถลงข่าวต่อสื่อมวลชน เป็นการละเมิดสิทธิของผู้ต้องหาคดียาเสพติด ตลอดจนส่งผล
กระทบถึงสิทธิของบุคคลในครอบครัว เกียรติยศ ช่ือเสียง หรือความเป็นอยู่ส่วนตัวจะกระทํา
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ไม่ได้ เว้นแต่กรณีที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ ผู้ต้องหาคดียาเสพติดมีสิทธิได้รับการคุ้มครอง
ตามกฎหมาย จากการกระทําโดยมิชอบด้วยกฎหมายจากเจ้าหน้าที่รัฐ ในการเปิดเผยข้อมูล
ส่วนบุคคลของตน คดีอาญาต้องสันนิษฐานไว้ก่อนว่าผู้ต้องหาหรือจําเลยเป็นผู้บริสุทธ์ิ ก่อนมี
คําพิพากษาถึงที่สุดว่าผู้ต้องหาคดียาเสพติดเป็นผู้กระทําความผิดจริง จะปฏิบัติต่อผู้ต้องหาคดี
ยาเสพติดเสมือนเป็นผู้กระทําความผิดไม่ได้ การนําตัวผู้ต้องหาคดียาเสพติด มาแถลงข่าวหรือ
เผยแพร่ข้อมูลแก่สาธารณชนเป็นการละเมิดสิทธิในเกียรติยศ ช่ือเสียงของผู้ต้องหาคดียาเสพ
ติด การนําตัวผู้ต้องหาคดียาเสพติดมาแถลงข่าวต่อสื่อมวลชน เป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน 
จนเกิดการวิพากษ์วิจารณ์ว่าเป็นการละเมิดสิทธิของผู้ต้องหาคดียาเสพติด ทําให้ผู้ต้องหาคดี
ยาเสพติดได้รับความอับอาย เสียช่ือเสียง ถูกดูหมิ่น เกลียดชัง ซึ่งหลักในการให้ความคุ้มครอง
ศักด์ิศรีความเป็นมนุษย์ของบุคคล ส่งผลผูกพันต่ออํานาจรัฐ กําหนดให้รัฐต้องให้การคุ้มครอง
ในเรื่องของสิทธิเสรีภาพของผู้ต้องหาคดียาเสพติด รัฐจึงไม่สามารถละเมิดศักด์ิศรีความเป็น
มนุษย์ของผู้ต้องหาคดียาเสพติดได้ 
 ตอนท่ี 4 ความสมดุล ระหว่างสิทธิของผู้ต้องหา กับสิทธิการรับรู้ข่าวสารของ
ประชาชน 

ความสมดุลระหว่างสิทธิของผู้ต้องหา กับสิทธิการรับรู้ข่าวสารของประชาชน ที่พบใน
การศึกษาคร้ังน้ี เป็นดังน้ี การแถลงข่าวผลการจับกุม โดยนําตัวผู้ต้องหาคดียาเสพติดมาแถลง
ข่าวด้วยน้ัน แม้จะมีผลทําให้สังคมรู้ถึงผลงานการปราบปรามยาเสพติดที่สําคัญ แต่เจ้าหน้าที่
ของรัฐกําลังละเมิดสิทธิของผู้ต้องหาคดียาเสพติด ที่จะไม่ถูกประจานหรือปฏิบัติต่อเขาเย่ียง
ผู้กระทําความผิด ซึ่งการกระทําดังกล่าวไม่มีกฎหมายให้ทําได้ แต่เป็นเพียงการนําเสนอผลงาน  
ที่ก้าวล่วงสิทธิของผู้ต้องหาคดียาเสพติดเท่าน้ัน ประเทศที่เปิดเผยข้อมูลข่าวสารแก่สาธารณะ
ได้มาก ย่อมทําให้ประชาชนมีส่วนรับรู้และให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่มากขึ้น แต่ข้อควร
ระมัดระวังที่ต้องพิจารณาควบคู่กันไป คือหากการนําเสนอข่าวจะมีผลกระทบต่อสิทธิของ
ผู้ต้องหาคดียาเสพติด ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ต้องหาคดียาเสพติด หรือการนําเสนอข่าวที่
ทําให้ประชาชนเช่ือว่าผู้ ต้องหาคดียาเสพติดเป็นผู้กระทําความผิด โดยการนําเสนอ
รายละเอียดของการกระทําความผิด การแถลงข่าวน้ัน ควรมีการทบทวนถึงขอบเขตของการ
เสนอข่าว เพ่ือป้องกันไม่ให้การเสนอข่าวน้ันก้าวล่วงหลักประกันสิทธิเสรีภาพของผู้ต้องหาคดี
ยาเสพติดที่จะไม่ถูกประจาน การแถลงข่าวคดียาเสพติดต่อสื่อมวลชน  ต้องมีความสมดุลกัน 
ระหว่างการคุ้มครองสิทธิของผู้ต้องหาคดียาเสพติด กับสิทธิในการรับรู้ข่าวสารของประชาชน 
เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในการที่จะได้รับรู้ข่าวสาร และไม่เป็นการละเมิดสิทธิ
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ของผู้ต้องหาคดียาเสพติด ให้แถลงเฉพาะผลการดําเนินงานเท่าน้ัน โดยไม่นําตัวผู้ต้องหาคดียา
เสพติดมาแถลงข่าวด้วย 
 แนวทางในการปฏิบัติเพื่อไม่ให้ขัดต่อแนวคิดและหลักกฎหมาย ดังนี้ 
 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ได้รับรองสิทธิของประชาชนโดยเฉพาะสิทธิของ
ผู้ต้องหา ไว้อย่างชัดแจ้ง เช่น รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 มาตรา 
34 ได้รับรองสิทธิใน ช่ือเสียงของบุคคล การไขข่าวให้แพร่หลายย่อมไม่อาจกระทําได้ 
เช่นเดียวกับ มาตรา 35 และมาตรา 39 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 
2550 ได้ห้ามมิให้เผยแพร่ข้อความหรือภาพไปยังสาธารณชน อันทําให้สิทธิในช่ือเสียงได้รับ
ความเสียหายเช่นเดียวกัน เว้นแต่กรณีที่เป็นประโยชน์สาธารณะ ทั้งน้ี ผู้ต้องหาจะได้รับ
ประโยชน์จากข้อสันนิษฐานที่ว่าเขายังเป็นผู้บริสุทธ์ิ ฉะน้ันก่อนมีคําพิพากษาถึงที่สุดแสดงว่า
ผู้ต้องหาเป็นผู้กระทําผิดจริงแล้ว จะปฏิบัติต่อผู้ต้องหาเสมือนเป็นผู้กระทําผิดไม่ได้ อย่างไรก็
ตามการนําตัวผู้ต้องหาคดียาเสพติดมาแถลงข่าวต่อสื่อมวลชน ได้รับการวิพากษ์วิจารณ์จาก
นักวิชาการและคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ว่าเป็นการกระทําที่ละเมิดสิทธิของ
ผู้ต้องหาคดียาเสพติด โดยเฉพาะมีการกระทําในลักษณะประจาน ทําให้ผู้ต้องหาคดียาเสพติด
ได้รับความเสียหาย จากการศึกษาการนําตัวผู้ต้องหาคดียาเสพติด มาแถลงข่าวต่อสื่อมวลชน 
น้ันเป็นการละเมิดสิทธิตามรัฐธรรมนูญหรือไม่ และกรณีการแถลงข่าวถือได้ว่าเป็นการ
คุ้มครองสิทธิของประชาชนที่จะรับรู้ข่าวสาร และการแถลงข่าวของเจ้าหน้าที่ตํารวจเป็นการ
จัดทําบริการสาธารณะหรือไม่ สื่อมวลชนมีสิทธิในการรับรู้และเสนอข่าวสารต่อสาธารณะ
เพียงใด และสุดท้ายควรมีการกําหนดมาตรการ ในการจัดแถลงข่าวของเจ้าหน้าที่ตํารวจ
หรือไม่ อย่างไร การแถลงข่าวเป็นเรื่องที่มีความจําเป็น และมีความสําคัญในการเปิดเผยให้
เห็นถึงผลการปฏิบัติงานของตํารวจ ซึ่งถือได้ว่าเป็นการจัดทําบริการสาธารณะให้กับสังคม ว่า
เจ้าหน้าที่ตํารวจสามารถติดตามจับกุมผู้กระทําผิดได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ
สูงสุด ทําให้สังคมเกิดความเช่ือมั่นและศรัทธาในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตํารวจ และ
ประชาชนจะให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตํารวจ แต่การแถลงข่าวโดยการ
นําตัวผู้ต้องหาคดียาเสพติดมาแถลงข่าวน้ัน จะต้องกระทําเฉพาะกรณีที่จะเป็นประโยชน์
สาธารณะที่สําคัญย่ิงเท่าน้ัน 
 การแถลงข่าวในลักษณะยืนยันความผิดของผู้ต้องหาคดียาเสพติดถือเป็นการประจาน 
ส่งผลกระทบต่อสิทธิที่จะได้รับการสันนิษฐานไว้ก่อนว่าเป็นผู้บริสุทธ์ิ ดังน้ันการแถลงข่าวใน
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ลักษณะยืนยันความผิดของผู้ต้องหาคดียาเสพติด จึงเป็นการฝ่าฝืนต่อหลักการที่ให้สันนิษฐาน
ไว้ก่อนว่าผู้ต้องหาเป็นผู้บริสุทธ์ิ 
 สิทธิมนุษยชน  มีไว้เพ่ือคุ้มครองศักด์ิศรีความเป็นมนุษย์ การเปลี่ยนแปลงกฎหมาย
วิธีพิจารณาความอาญา และฐานะของผู้ต้องหาซึ่งในแง่ของการคุ้มครองสิทธิของผู้ต้องหา 
ตามท่ีปรากฏในปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน ผู้ต้องหาเป็นเพียงผู้ที่ถูกกล่าวหาและอาจ
ต้องถูกจํากัดสิทธิเสรีภาพบางประการเพ่ือให้การดําเนินคดีเป็นไปโดยสะดวก แต่บุคคลที่ถูก
กล่าวหาน้ันยังเป็นมนุษย์ผู้ทรงไว้ซึ่งสิทธิและศักด์ิศรีย่อมมีสิทธิที่จะไม่ถูกประจาน เพราะการ
ประจานเป็นการลบหลู่เกียรติภูมิอันเป็นสิทธิขั้นพ้ืนฐานอย่างหน่ึงที่บุคคลไม่ว่าจะเช้ือชาติ 
ศาสนา หรือสถานะใดก็ตามยังต้องมีอยู่เน่ืองจากความเป็นมนุษย์  
 การประจานผู้ต้องหาเป็นการละเมิดศักด์ิศรีความเป็นมนุษย์ ตามท่ีกฎหมายรับรอง
เป็นการละเมิดสิทธิขั้นพ้ืนฐานซึ่งโดยหลักแล้ว การใช้อํานาจของเจ้าหน้าที่ตํารวจจะล่วง
ละเมิดสิทธิดังกล่าวไม่ได้ การดําเนินคดีอาญาในช้ันสอบสวนพบว่ามีการกระทําในลักษณะ
ประจาน ซึ่งกระทบต่อสิทธิมนุษยชนและศักด์ิศรีความเป็นมนุษย์ที่มีอยู่ในตัวผู้ต้องหา และ
สําหรับการนําตัวผู้ต้องหาคดียาเสพติด มาแถลงข่าวการจับกุม ซึ่งเป็นส่วนหน่ึงของการ
สอบสวนเป็นการประจาน และหยามเกียรติผู้ต้องหาคดียาเสพติดอย่างชัดเจน เท่ากับเป็นการ
ละเมิดศักด์ิศรีความเป็นมนุษย์ ตามปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนในกรณีน้ีด้วย 
 เพ่ือให้เกิดความสมดุลระหว่างการคุ้มครองสิทธิของผู้ต้องหาคดียาเสพติด กับสิทธิใน
การรับรู้ข่าวสารคดียาเสพติดของประชาชน เพ่ือประโยชน์ในการป้องกันปัญหายาเสพติด 
และตรวจสอบการทํางานของเจ้าหน้าที่ตํารวจ ผู้เขียนเห็นว่า การแถลงข่าวของเจ้าหน้าที่
ตํารวจต้องมีกฎหมายควบคุมอย่างชัดเจน  
 
ข้อเสนอแนะที่พบจากการวิจัย    
 ให้สํานักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด จัดทําระเบียบว่าด้วยการแถลงข่าวคดี
ยาเสพติด โดยให้ทุกหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง ใช้ระเบียบเดียวกันในการแถลงข่าวคดียาเสพติด 
โดยมีรายละเอียดดังน้ี  
 หลักการและเหตุผล  เน่ืองจากการนําตัวผู้ต้องหาคดียาเสพติด มาแถลงข่าวต่อ
สื่อมวลชน เกิดการละเมิดสิทธิมนุษยชนของผู้ต้องหาคดียาเสพติด ซึ่งขัดต่อปฏิญญาสากลว่า
ด้วยสิทธิมนุษยชน และขัดต่อกฎหมายรัฐธรรมนูญ เพ่ือตอบสนองการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร
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เก่ียวกับยาเสพติดของประชาชน จึงเห็นสมควร ออกระเบียบว่าด้วยการแถลงข่าวคดียาเสพ
ติด ดังต่อไปน้ี 
 ข้อ 1 . ห้ามนําตัวผู้ต้องหาคดียาเสพติด มาแถลงข่าวต่อสื่อมวลชน 
  ต้ังโฆษกหรือทีมงานโฆษกของแต่ละหน่วยงาน มาแถลงข่าว โดยไม่ต้องนํา 
ตัวผู้ต้องหาคดียาเสพติด มาแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนด้วย    
 ข้อ 2 . แถลงข่าวเฉพาะผลการดําเนินการ ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปน้ี 
  2.1 ยาเสพติดของกลาง 
  2.2 ทรัพย์สินที่ได้จากการตรวจยึด 
  2.3 ยานพาหนะที่ได้จากการตรวจยึด 
  2.4 อาวุธที่ได้จากการตรวจยึด 
  2.5 แผนผังพฤติการณ์ในการกระทําความผิด 
  2.6 แผนผังเครือข่ายบุคคลที่ร่วมการกระทําความผิด 
  2.7 ห้ามแถลง ช่ือ ช่ือสกุลจริงของผู้ต้องหา ให้แถลงได้เฉพาะ ช่ือเล่น หรือ
ฉายาของผู้ต้องหา 
 
ข้อเสนอแนะในการนําผลการศึกษาไปใช้ และการศึกษาครั้งต่อไป 
 1. ข้อเสนอแนะในการนําผลการศึกษาไปใช้ 
   จากการศึกษาพบว่าในต่างประเทศไม่มีการนําตัวผู้ต้องหามาแถลงข่าวต่อ
สื่อมวลชน และขณะเดียวกันในประเทศไทยก็พบว่าการนําตัวผู้ต้องหาคดียาเสพติด มาแถลง
ข่าวต่อสื่อมวลชน เป็นการละเมิดสิทธิของผู้ต้องหา และทําให้ผู้ต้องหาได้รับความอับอาย 
ดังน้ันจึงเห็นควรห้ามนําตัวผู้ต้องหาคดียาเสพติดมาแถลงข่าวต่อสื่อมวลชน แม้จะยังไม่มี
กฎหมายหรือแนวปฏิบัติที่ชัดเจนก็ตาม 
 2. ข้อเสนอแนะในการศึกษาครั้งต่อไป 
   2.1 ควรมีการศึกษาเกี่ยวกับการนําตัวผู้ต้องหามาแถลงข่าวต่อสื่อมวลชน ใน
คดีประเภทอ่ืนด้วย 
  2.2 ควรมีการศึกษาเกี่ยวกับผลกระทบในการนําตัวผู้ต้องหา มาแถลงข่าวต่อ
สื่อมวลชนที่มีผลกระทบต่อรูปคดี และครอบครัวของผู้ต้องหา 
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บทคัดย่อ 
 งานวิจัยน้ีจัดทําขึ้นโดยมีความมุ่งหมายเพ่ือศึกษาถึง (1) แนวคิดและหลักการ
คุ้มครองสิทธิเสรีภาพของจําเลยในคดีอาญาตามแนวคิดการดําเนินกระบวนการยุติธรรมทาง
อาญาที่ดี (2) ศึกษาสิทธิที่จะได้รับการปล่อยช่ัวคราวของจําเลยในคดีอาญา กรณีการขอปล่อย
ตัวช่ัวคราว  (3) ศึกษาสภาพปัญหาในการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของจําเลยในคดีอาญา กรณี
การขอปล่อยตัวช่ัวคราว และ (4) ศึกษาแนวทางในการแก้ไขปรับปรุงกฎหมายต่างๆ ที่
เก่ียวข้องกับสิทธิที่จะได้รับการปล่อยช่ัวคราวของจําเลย ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทย พุทธศักราช 2550 ประกอบรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับช่ัวคราว) 
พุทธศักราช 2557 
 จากการศึกษาพบว่า แนวคิดและหลักการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของจําเลยใน
คดีอาญาการควบคุมอาชญากรรม และการดําเนินคดีอาญาที่เป็นธรรม บทบัญญัติน้ีมีขึ้น
เพ่ือให้สังคมน้ันอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขและมีความปลอดภัยจากอาชญากรรม สําหรับสิทธิของ
จําเลยเป็นไปตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ได้รับประกันสิทธิของ
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University) 
2 ศ. ดร. บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชธานี (Prof. Ph.D. Graduate School, Ratchathani 
University)  
3 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชธานี (Faculty of Laws, Ratchathani University)  
4 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชธานี (Faculty of Laws, Ratchathani University)  
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จําเลยที่ถูกฟ้องในคดีอาญาว่า ต้องสันนิษฐานไว้ก่อนว่าจําเลยไม่มีความผิด และก่อนมีคํา
พิพากษาอันถึงที่สุดแสดงว่าบุคคลใดได้กระทําความผิด จะปฏิบัติต่อบุคคลน้ันเสมือนเป็น
ผู้กระทําความผิดมิได้ ส่วนสภาพปัญหาในการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของจําเลยในคดีอาญา 
พบว่า เท่าที่ปฏิบัติกันมา การพิจารณาปล่อยช่ัวคราว มักจะยึดถือหลักทรัพย์หรือทรัพย์สิน
ของจําเลยหรือผู้ประกันเป็นหลัก มากกว่าสิทธิและเสรีภาพของจําเลย ซึ่งขัดกับวัตถุประสงค์
ของรัฐธรรมนูญและกฎหมาย จึงควรแก้ไขต่อไป โดยต้องแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญา มาตรา 107 เมื่อได้รับคําร้องให้ปล่อยช่ัวคราว ให้เจ้าพนักงานหรือศาล
รีบสั่งอย่างรวดเร็วและผู้ต้องหาหรือจําเลยทุกคนต้องได้รับอนุญาตให้ปล่อยช่ัวคราว 
คําสําคัญ : การคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ, จําเลยในคดีอาญา, การขอปล่อยตัวช่ัวคราว 
 
Abstract 
 This research intended ( 1 ) to study concepts and principles of 
protection of rights freedom of defense in criminal cases according to the 
concept of good criminal procedure, (2) to study the right to a temporary release 
of a defendant in a criminal case, cases of provisional release, (3) to gather the 
states of the problems of rights protection freedom of defense in criminal cases, 
cases of provisional release, and (4) to recommend guidelines for amending the 
laws relating to the right to a temporary release of the defendant according to 
the constitution of The Kingdom of Thailand B.E.  2550 and constitution of The 
Kingdom of Thailand (temporary) B.E. 2557. 
 The study revealed that concepts and principles of protection of the 
criminal rights of defendants in criminal cases, crime control and the conduct 
of criminal cases was justified. It was up to the society to live together peacefully 
and safe from crime for the defendant's right according to constitution of The 
Kingdom of Thailand B.E. 2550.  It guarantees the defendant's right to be sued 
in criminal cases. It must have been assumed that the defendant was not guilty 
and before the final judgment any person had committed an offense.  It treated 
the person as a perpetrator to protect the criminal rights of the defendant in 
criminal cases.  It was found that as practical temporary release often, the 



 
52	 Journal of Ratchathani Innovative Social Sciences :  Vol.1 No.2 July-September 2017 

securities or property of the defendant or insurer more than the rights and 
freedoms of the defendants contrary to the purpose of the constitution.  The 
law should be fixed in a way to amend the criminal procedure code section 107 
when the petition was released to the officer or the court quick order and all 
the accused or defendants must be allowed to release temporarily. 
Keywords:  Protection of Rights and Freedoms, Defendants in Criminal Cases, 
Provisional Release 
 
บทนํา 
 การขอปล่อยตัวชั่วคราว เป็นการขออนุญาตให้ผู้ต้องหาหรือจําเลยพ้นจากการ
ควบคุมของเจ้าพนักงานหรือศาลตามระยะเวลาที่กําหนด เพ่ือไม่ให้ผู้ต้องหาหรือจําเลยถูก
ควบคุมหรือขังเป็นเวลานานเกินกว่าความจําเป็นในระหว่างการสอบสวนหรือการพิจารณาคดี 
เพราะหากไม่มีความจําเป็นต้องควบคุมก็ควรที่จะได้รับการปล่อยช่ัวคราวออกไป อันเป็นการ
ปฏิบัติตามหลักการของรัฐธรรมนูญ ที่ต้องสันนิษฐานไว้ก่อนว่าผู้ต้องหาหรือจําเลยไม่มี
ความผิด จะปฏิบัติต่อบุคคลน้ันเสมือนเป็นผู้กระทําผิดมิได้ ในคดีอาญาน้ันถือหลักการ
สันนิษฐานไว้ก่อนว่าจําเลยเป็นผู้บริสุทธ์ิ ดังน้ันจําเลยจึงต้องได้รับสิทธิในการต่อสู้คดีอย่าง
เพียงพอ ซึ่งรวมถึงสิทธิในการปล่อยตัวช่ัวคราวเพราะเมื่อสันนิษฐานว่าจําเลยเป็นบุคคลผู้
บริสุทธ์ิแล้วจะมาจับกุมคุมขังไม่ได้ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย จึงได้รองรับสิทธิในการ
ได้รับการปล่อยตัวช่ัวคราวของจําเลยเป็นหลัก การไม่อนุญาตให้ปล่อยตัวช่ัวคราวนั้นเป็น
ข้อยกเว้น  
  ดังน้ัน ในการควบคุมตัวจําเลยในระหว่างการพิจารณาคดีของศาล ซึ่งถือว่าเป็น
บุคคลที่ยังไม่มีความผิดจนกว่าจะมีคําพิพากษาถึงที่สุด ตามท่ีรัฐธรรมนูญกําหนดไว้ ย่อมมี
ผลกระทบต่อสังคม และตัวของจําเลยเองทําให้สูญเสียอิสรภาพ ว่างงาน ขาดรายได้ สูญเสีย 
โอกาสต่างๆ ทางสังคม ครอบครัวเดือดร้อน ฯลฯ ซึ่งสาเหตุที่สําคัญ คือ การไม่เคารพสิทธิของ 
จําเลย หรือผู้ต้องขังดังกล่าว ซึ่งมีหลายประการด้วยกัน เช่น ทัศนคติของพนักงานเจ้าหน้าที่
ของรัฐที่มีต่อ จําเลย ผู้ต้องขัง และในตัวของผู้ต้องขังเองมิได้ใช้สิทธิของตนเองเพราะอาจขาด
ความรู้ หรือข้อจํากัดอ่ืนๆ เช่น ความยากจน ฯลฯ เป็นต้น ทําให้ไม่ใช้สิทธิในกระบวนการ
ยุติธรรมทางอาญาของจําเลยอย่างเต็มที่ ส่งผลทําให้กระบวนการยุติธรรมทางอาญาเกิดความ
ไม่เป็นธรรมอย่างแท้จริง ซึ่งถ้าหากกระบวนการยุติธรรมไม่อํานวยความยุติธรรม และเคารพ
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สิทธิมนุษยชนย่อมไม่เป็นธรรมต่อผู้ถูกลงโทษ หรือแม้แต่จําเลยระหว่างพิจารณาคดีที่มีอัตรา
โทษจําคุกโดยทั่วไป ไม่ว่าจะอยู่ในช้ันพิจารณาคดีของศาลช้ันต้น ศาลช้ันอุทธรณ์ หรือศาลช้ัน
ฎีกา หากคดีถูกยกฟ้อง หรือพิสูจน์ได้ว่าจําเลยดังกล่าวไม่มีความผิด ย่อมส่งผลให้สิทธิและ
เสรีภาพของบุคคลน้ันๆ สูญเสียไปและไม่สามารถเรียกกลับคืนได้ แม้ว่าปัจจุบันจะมีการชดใช้
ค่าเสียหายให้กับผู้ที่ถูกคุมขัง หรือจําเลย และภายหลังศาลมีคําสั่งยกฟ้อง เน่ืองจากไม่ได้
กระทําผิด แต่กฎหมายดังกล่าวก็ยังมีข้อจํากัดอยู่มาก 
 ดังน้ัน ผู้ศึกษาจึงเห็นเป็นการสมควรที่จะได้หยิบยกเร่ืองการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ
ของจําเลยในคดีอาญา กรณีการขอปล่อยตัวช่ัวคราวมาศึกษา ทั้งน้ีเพ่ือเป็นแนวทางในการ
เสนอแนะมาตรการหรือวิธีการทางกฎหมายในการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของจําเลยตาม
เจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ประกอบรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับช่ัวคราว) พุทธศักราช 2557 ให้มีประสิทธิภาพต่อไป โดยมี
วัตถุประสงค์ดังน้ี 
 
วัตถุประสงค์ของการศึกษา 
 1. เพ่ือศึกษาแนวคิดและหลักการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของจําเลยในคดีอาญา ตาม
แนวคิดการดําเนินกระบวนการยุติธรรมทางอาญาที่ดี  
 2. เพ่ือศึกษาสิทธิที่จะได้รับการปล่อยช่ัวคราวของจําเลยในคดีอาญา กรณีการขอ
ปล่อยตัวช่ัวคราว ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ประกอบ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับช่ัวคราว) พุทธศักราช 2557 
 3. เพ่ือศึกษาถึงสภาพปัญหาในการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของจําเลยในคดีอาญา กรณี
การขอปล่อยตัวช่ัวคราว ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ประกอบ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับช่ัวคราว) พุทธศักราช 2557 
 4. เพ่ือศึกษาหาแนวทางในการแก้ไขปรับปรุงกฎหมายต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับสิทธิที่จะ
ได้รับการปล่อยช่ัวคราวของจําเลย ตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช 2550 ประกอบรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับช่ัวคราว) พุทธศักราช 
2557 
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กรอบแนวคิดในการศึกษา 
           งานวิจัยน้ีใช้วิธีการศึกษาวิเคราะห์เอกสารเพ่ือหาข้อสรุปและประเด็นในการ
เสนอแนะการปรับปรุงกฎหมายหรือแนวปฏิบัติที่เก่ียวข้อง โดยมีตัวแปรในการศึกษา
ประกอบด้วย 

1. การคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของจําเลย 
2. สิทธิการปล่อยตัวช่ัวคราวของจําเลย 
3. สภาพปัญหาการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของจําเลย  

 
วิธีดําเนินการศึกษา 
 งานวิจัยน้ีอาศัยการศึกษาจากเอกสาร (Documentary Research) และอาศัย
การศึกษาจากข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นในปัจจุบันและกฎหมายที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน ว่ามีปัญหารวมทั้ง
เสนอแนวทางแก้ไขปัญหาที่มีอยู่ โดยอาศัยเอกสารเป็นหลัก ตัวบทกฎหมายและจากงานเขียน
ทางวิชาการ วิทยานิพนธ์ หนังสือ วารสาร และตัวบทกฎหมายที่เก่ียวข้อง และข้อมูลจาก
เว็บไซต์  เพ่ือหาข้อสรุปและเสนอแนวทางในการพัฒนาข้อกฎหมายให้มีความเหมาะสมและ
สอดคล้องต่อการปฏิบัติต่อไป 
 
สรุปผลการศึกษา 
 ผลการศึกษาในคร้ังน้ีจะนําเสนอเป็น 4 ส่วนคือ ผลการศึกษาแนวคิดและหลักการที่
เก่ียวข้อง  สิทธิและเสรีภาพของจําเลย  สภาพปัญหาที่พบ และแนวทางในการแก้ปัญหา ดังมี
สาระโดยสรุปดังน้ี 
 จากการศึกษาพบว่าแนวคิดและหลักการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของจําเลยในคดีอาญา
การควบคุมอาชญากรรม และการดําเนินคดีอาญาที่เป็นธรรม มีขึ้นเพ่ือให้สังคมน้ันอยู่ร่วมกัน
อย่างสงบสุขและมีความปลอดภัยจากอาชญากรรม  แต่ต้องเป็นไปตามกฎหมายกําหนด  
 สําหรับสิทธิของจําเลยเป็นไปตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 
2550  ได้รับประกันสิทธิของจําเลยที่ถูกฟ้องในคดีอาญาว่า ต้องสันนิษฐานไว้ก่อนว่าจําเลยไม่
มีความผิด และก่อนมีคําพิพากษาอันถึงที่สุดแสดงว่าบุคคลใดได้กระทําความผิด จะปฏิบัติต่อ
บุคคลน้ันเสมือนเป็นผู้กระทําความผิดมิได้   
 ส่วนสภาพปัญหาในการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของจําเลยในคดีอาญา พบว่าเท่าที่
ปฏิบัติกันมาการพิจารณาปล่อยช่ัวคราวมักจะยึดถือหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของจําเลยหรือ
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ผู้ประกันเป็นหลัก มากกว่าสิทธิและเสรีภาพของจําเลย ซึ่งขัดกับวัตถุประสงค์ของรัฐธรรมนูญ
และกฎหมาย และเป็นปัญหาในการขอประกันตัวของจําเลย ทําให้เสียสิทธิและเสรีภาพ แม้ว่า
กฎหมายจะให้โอกาสในการขอคุ้มครองสิทธิ และสามารถขอให้มีการปล่อยตัวช่ัวคราวได้ จึง
ควรแก้ไขต่อไป  
 จากผลการศึกษาและปัญหาที่กล่าวมาข้างต้น ผู้ศึกษาจึงเสนอให้มีการแก้ไขเพ่ิมเติม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 107 เมื่อได้รับคําร้องให้ปล่อยช่ัวคราว ให้
เจ้าพนักงานหรือศาลรีบสั่งอย่างรวดเร็วและผู้ต้องหาหรือจําเลยทุกคนต้องได้รับอนุญาตให้
ปล่อยช่ัวคราวสําหรับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ได้มีการคุ้มครอง
สิทธิที่จะได้รับการปล่อยช่ัวคราวของจําเลยไว้ในมาตรา 39 และมาตรา 40(7) จําเลยมีสิทธิที่
จะได้รับการปล่อยช่ัวคราว ยกเว้นในบางกรณี แต่บทบัญญัติตามรัฐธรรมนูญน้ีจะเป็นไปใน
ลักษณะกว้างๆ ไม่ระบุในรายละเอียด และในปัจจุบันยังไม่มีกฎหมายระดับรองมารองรับ
บทบัญญัติตามมาตราน้ี ในขณะที่ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาท่ีใช้อยู่ในปัจจุบัน
ก็ยังไม่ได้รับการแก้ไข ในทางปฏิบัติศาลยังคุมขังจําเลยเป็นหลักไว้ก่อน การปล่อยตัวช่ัวคราว
เป็นเพียงข้อยกเว้นในบางกรณีเท่าน้ัน ทั้งน้ีมีประเด็นที่ควรดําเนินการดังน้ี 
 (1)  ควรแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 107 เมื่อได้
รับคําร้องให้ปล่อยช่ัวคราว ให้เจ้าพนักงานหรือศาลรีบสั่งอย่างรวดเร็วและผู้ต้องหาหรือจําเลย
ทุกคนต้องได้รับอนุญาตให้ปล่อยช่ัวคราว  
 (2) ควรเพ่ิมเติมข้อพิจารณาในเร่ืองการวินิจฉัยคําร้องขอให้ปล่อยตัวช่ัวคราว โดยให้
พิจารณาจากตําแหน่งหน้าที่ อาชีพการงาน ฐานะ หรือช่ือเสียงของจําเลย หรือผู้เป็น
หลักประกันประกอบด้วย และการพิจารณาสั่งคําร้องขอปล่อยตัวช่ัวคราว ต้องมีการไต่สวนคํา
ร้องขอปล่อยช่ัวคราวทุกคดี 
 (3) การอนุญาตให้ปล่อยช่ัวคราวโดยใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ต้องกําหนดให้ศาลมี
อํานาจในการสั่งปล่อยช่ัวคราวได้เอง โดยจําเลยหรือผู้มีส่วนเก่ียวข้องไม่ต้องย่ืนคําร้องขอ
ปล่อย และให้มีการนํามาใช้อย่างจริงจัง 
 (4) ควรยกเลิกกฎหมายเกี่ยวกับการปล่อยช่ัวคราวที่ให้เรียกหลักประกัน รวมทั้งแนว
ปฏิบัติที่ยึดการเรียกหลักประกันเป็นหลักในการปล่อยช่ัวคราว เพ่ือสร้างความเสมอภาคให้กับ
จําเลยที่มีความแตกต่างกันในด้านรายได้และฐานะ เพ่ือคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของจําเลยให้
เสมอภาคอย่างแท้จริง 
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อภิปรายผล 
 การคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของจําเลยเป็นสิ่งที่รัฐต้องให้ความสําคัญเพราะโดยหลัก
สากลแล้วจําเลยที่ถูกฟ้องและศาลยังไม่ตัดสินคดีน้ันให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าเป็นผู้บริสุทธ์ิ ดัง
ปรากฏในบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2550 (ราชกิจจา
นุเบกษา 2550) และสอดคล้องกับปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน ค.ศ. 1948 (กระทรวง
ต่างประเทศ 2551) และในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 107 เมื่อได้
รับคําร้องให้ปล่อยช่ัวคราว ให้เจ้าพนักงานหรือศาลรีบสั่งอย่างรวดเร็ว อย่างไรก็ตาม กฎหมาย
ไทยได้กําหนดข้อยกเว้นไว้ในมาตรา 39 และ มาตรา 40 (7) ซึ่งน่าจะทําให้การบังคับใช้
กฎหมายมีความเป็นธรรมย่ิงขึ้น ดังข้อเสนอแนะในการปรับปรุงกฎหมายที่พบจากการศึกษา
ครั้งน้ี 
 สําหรับแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขปัญหาทั้ง 4 ประการที่นําเสนอไปข้างต้นน้ัน ผู้
ศึกษาเห็นว่าน่าจะทําให้จําเลยได้รับความสะดวก และการดําเนินการมีแนวปฏิบัติที่ชัดเจน
และเป็นสากลย่ิงขึ้น ไม่ใช่ขึ้นอยู่กับวินิจฉัยของเจ้าพนักงาน เพราะมีกฎหมายรับรองการ
ปฏิบัติ (ข้อเสนอข้อที่ 1) มีหลักและแนวปฏิบัติในการวินิจฉัยคําร้องการปล่อยตัวที่ชัดเจน (ข้อ 
2) มีเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ทันสมัยเพ่ือใช้ในการดําเนินงาน (ข้อ 3) และยกเลิกกฎหมายที่
สร้างภาระที่ไม่จําเป็นให้กับจําเลย (ข้อ 4) 
  
ข้อเสนอแนะในการนําผลการศึกษาไปใช้ 
 จากการศึกษานี้ ผู้ศึกษาเห็นควรนําข้อเสนอแนะที่ได้จากการศึกษาไปใช้ ดังน้ี 
 1. ควรมีการนําอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์กําหนดให้ศาลมีอํานาจในการส่ังปล่อยช่ัวคราว
ไปใช้ได้เลย โดยจําเลยหรือผู้มีส่วนเก่ียวข้องไม่ต้องย่ืนคําร้องขอปล่อย และให้มีการนํามาใช้
อย่างจริงจัง 
 2. ควรดําเนินการปรับปรุงกฎหมายที่เก่ียวข้อง โดยเฉพาะการแก้ไขเพ่ิมเติมประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 107 เมื่อได้รับคําร้องให้ปล่อยช่ัวคราว ให้เจ้า
พนักงานหรือศาลรีบสั่งอย่างรวดเร็วและผู้ต้องหาหรือจําเลยทุกคนต้องได้รับอนุญาตให้ปล่อย
ช่ัวคราว และแนวปฏิบัติที่เก่ียวข้องเพ่ือการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของจําเลยได้เหมาะสม
ย่ิงขึ้น  
 3. ควรพิจาณาและยกเลิกกฎหมายเกี่ยวกับการปล่อยช่ัวคราวที่ให้เรียกหลักประกัน 
รวมท้ังแนวปฏิบัติที่ยึดการเรียกหลักประกันเป็นหลักในการปล่อยช่ัวคราว เพ่ือสร้างความ
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เสมอภาคให้กับจําเลยที่มีความแตกต่างกันในด้านรายได้และฐานะ เพ่ือคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ
ของจําเลยให้เสมอภาคอย่างแท้จริง 
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“Professional Learning Communities: An Implementation Guide 
and Toolkit” by Foord and Haar 

 
ปริทัศน์โดย สมาน อัศวภูมิ1  

 
ข้อมูลเก่ียวกับผู้เขยีน  
 Foord (Kathleen K. Foord) เป็นผู้ประสานงานการพัฒนาวิชาชีพ และหัวหน้า
ภาควิชาที่มหาวิทยาลัยมินเนโซตา ในประเทศสหรัฐอเมริกา เคยเป็นครูและผู้เช่ียวชาญใน
โรงเรียนของรัฐ 28 ปี ก่อนที่จะมาเป็นอาจารย์ในมหาวิทยาลัย ขณะเดียวกันก็เป็นที่ปรึกษา
ให้กับโรงเรียนต่างๆ ในด้านการพัฒนาบุคลากร และชุมชนแห่งการเรียนรู้  
 Haar ( Jean Haar)  เ ป็ น ผู้ อํ า น ว ยก า ร ศู น ย์  Engaged Leadership และ รอ ง
ศาสตราจารย์ที่มหาวิทยาลัยมินเนโชตา ประเทศสหรัฐอเมริกา เคยเป็นครูและผู้บริหาร
โรงเรียนของรัฐมา 17 ปี ก่อนที่จะย้ายมาทํางานที่มหาวิทยาลัยแห่งน้ี เป็นอาจารย์สอนการ
บริหารการศึกษา และที่ปรึกษาเขตพ้ืนที่การศึกษาเก่ียวกับการพัฒนาวิชาชีพ และชุมชนแห่ง
การเรียนรู้  
 
สาระสาํคญัของหนังสือ 

หนังสือเล่มน้ีเขียนในลักษณะของคู่มือและเครื่องมือในการบริหารสถานศึกษาโดยใช้
แนวคิดชุมชนแห่งการเรียนรู้แบบมืออาชีพ (Professional Learning Community-PCL) 
แบ่งออกเป็น 8 บท บทที่หน่ึงว่าด้วยแนวคิดเก่ียวกับชุมชนแห่งการเรียนรู้แบบมืออาชีพที่มี
ประสิทธิผล  บทที่สองให้แนวคิดเก่ียวกับสิ่งที่ควรสํารวจและทําความเข้าใจก่อนที่เริ่มต้นใช้
แนวคิดน้ี บทที่สามเป็นแนวคิดเก่ียวกับการใช้แผนที่นวัตกรรมในการนําแนวคิดชุมชนแห่งการ
เรียนรู้สู่การปฏิบัติ บทที่สี่ นําเสนอเก่ียวกับเป้าประสงค์ร่วมและความมุ่งมั่นใส่ใจ บทที่ห้าเป็น
เรื่องเก่ียวกับปฏิสัมพันธ์ที่มีประสิทธิผล บทที่หกให้แนวคิดเก่ียวกับคําถามคือจุดเริ่มต้นของ
การเรียนรู้ บทที่เจ็ด ความย่ังยืนของชุมชนแห่งการเรียนรู้แบบมืออาชีพ และบทสุดท้าย
นําเสนอเก่ียวกับแผนปฏิบัติการ ความกล้าหาญ และความพยายามในการดําเนินงาน 

                                                            
1 รองศาสตราจารย์, ดร. คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชธานี  (Associate Professor, Ph.D. 
Dean of Graduate School, Ratchathani University) 
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ผู้ปริทัศน์จะไม่สามารถนําเสนอสาระของหนังสือได้ทั้งเล่ม แต่จะกล่าวถึงเฉพาะ
ประเด็นสําคัญพอจะเข้าใจหลักคิดสําคัญของหนังสือเล่มน้ี เพ่ือเป็นพ้ืนฐานในการทําความ
เข้าใจเก่ียวกับชุมชนแห่งการเรียนรู้แบบมืออาชีพ และเป็นแรงจูงใจสู่การศึกษาหนังสือเล่มน้ี
อย่างจริงจังต่อไปดังน้ี  

 แม้นักวิชาการท้ังสองท่านจะไม่นิยามความหมายของชุมชนแห่งการเรียนรู้แบบ
วิชาชีพ แต่ได้ช้ีให้เห็นว่าชุมชนแห่งการเรียนรู้แบบมืออาชีพน้ันต้องเช่ือว่าครูเป็นมืออาชีพ 
สามารถเรียนรู้และพัฒนางานของตนได้ ถ้าตราบใดฝ่ายบริหารยังกําหนดสิ่งที่อยากให้ครูทํา 
และควบคุมครูเสมือนหน่ึงเป็นเคร่ืองยนต์แล้ว อย่าได้คาดหวังจะได้งานดีๆ และสุดฝีมือในการ
ทํางานจากครูเลย  

เหตุผลสําคัญที่สถานศึกษาจํานวนมากนําแนวคิดชุมชนแห่งการเรียนรู้แบบมืออาชีพ
เป็นยุทธศาสตร์ ในการพัฒนางานของตน ทั้งน้ีเพราะแนวคิดน้ี ไม่ว่าจะมีช่ือเรียกแตกต่างกัน
อย่างไรก็ตาม แต่จะส่งผลสําคัญต่อคุณภาพการศึกษาด้วยเหตุผลดังน้ี  

1. โรงเรียนที่ นําใ ช้แนวคิดชุมชนแห่งการเ รียนรู้ของครู  ( teacher learning 
community) มีผลสําคัญเชิงบวกต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ทั้งระดับเขตพ้ืนที่ และ
ระดับชาติ  

2. ชุมชนแห่งการเรียนรู้ของครูกับผลการเรียนรู้ของนักเรียนมีความสัมพันธ์กันระดับ
มาก (strong correlation)   

3. ชุมชนแห่งการเรียนรู้ของครูกับประสบการณ์ของนักเรียนทั้งระดับช้ัน และระดับ
โรงเรียนมีความสัมพันธ์กันระดับมากเช่นกัน  

นอกจากน้ี Foord และ Haard  ยังกล่าวว่า จากการทบทวนงานวิจัยและวรรณกรรม
ที่เก่ียวข้องพบว่าการเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง แม้จะส่งผลสําคัญต่อการเป็นชุมชนแห่งการ
เรียนรู้ แต่วัฒนธรรมการทํางานร่วมกันส่งผลสําคัญต่อการเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้มากกว่า  

สาระสําคัญอีกประการหน่ึงที่ Foord และ Haard (2008) กล่าวถึงคือข้อสันนิษฐาน
และแก่นความเข้าใจของตัวแปรสําคัญที่เก่ียวข้องกับความสําเร็จในการนําใช้ PLC หลายตัว
แปร แต่ผู้เขียนนํามากล่าวถึงสองเร่ือง คือ ตัวแปรเก่ียวกับการเรียนของนักเรียน และการ
เรียนรู้ของผู้ใหญ่ (ครูและบุคลากรในสถานศึกษา) ซึ่งเป็นองค์ประกอบสําคัญของ PLC ดังน้ี  

1. การเรียนรู้ของนักเรียน 
ข้อสันนิษฐานและแก่นความเข้าใจเก่ียวกับการเรียนรู้ของนักเรียนที่ Foord 

และ Haard นําเสนอไว้ช้ีว่าเรามักจะเข้าใจผิดว่าในเมื่อ PLC เน้นที่ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 



 

 

 

 Journal of Ratchathani Innovative Social Sciences : Vol.1 No.2 July-September 2017 	 61	

ดังน้ันถ้าเราใช้เวลากับการเรียนการสอนมากขึ้น และใช้กระบวนวิธีในการสอนเพ่ิมขึ้น 
ผลสัมฤทธ์ิสูงขึ้นแน่นอน ถ้านักเรียนยังเรียนไม่พอในช้ันเรียน การสอนเสริม หรือจัดช้ันเรียน
พิเศษ หรือการให้ความช่วยเหลือพิเศษต่างๆ แล้วผลการเรียนน่าจะสูงขึ้น น่ันคือเราคิดว่าการ
ที่นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิตํ่า ปัญหาอยู่ที่ตัวผู้เรียน ทั้งๆ ที่ความจริงแล้ว ปัญหาอาจจะอยู่ที่
หลักสูตร วิธีจัดการเรียนการสอน หรือวิธีวัดผลประเมินผลก็เป็นได้ ประสิทธิผลการเรียนรู้
น่าจะเกิดขึ้นจากการให้การส่งเสริมและสนับสนุนจากครูมืออาชีพที่มีประสิทธิผล (effective 
professional teachers) ที่แสวงหาแนวทางในการพัฒนาวิธีทํางานของตนตลอดเวลา ครูแต่
ละคนในกลุ่ม PLC ต้องรับผิดชอบในการปรับเปลี่ยนสไตล์การสอนของตนเพ่ือให้สอดคล้อง
กับสไตล์การเรียนของนักเรียน หลักสูตร การจัดการเรียนการสอน และการวัดผลประเมินผล
ต้องแตกต่างไปจากที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน การเรียนรู้ต้องสําคัญ เป็นประโยชน์ต่อผู้เรียน และ
ส่งเสริมความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างครู นักเรียน และชุมชน แรงจูงใจในการเรียนเกิดจาก
เป้าหมายการเรียนรู้ที่ชัดเจน และการให้ข้อมูลป้อนกลับที่เจาะจงตรงไปตรงมาให้มากที่สุด  

2. การเรียนรู้ของผู้ใหญ่  
ผู้ใหญ่ (ครูและบุคลากร) ในสถานศึกษามีบทบาทสําคัญต่อการเรียนรู้ของ

นักเรียน เพ่ือยกระดับคุณภาพของสถานศึกษา ครูและบุคลากรต้องได้รับการพัฒนาอยู่เสมอ 
แนวคิดในการพัฒนาบุคลากรแบบเก่าเช่ือว่าเมื่อสถานศึกษามีแผนพัฒนาบุคลากร ดําเนินการ
พัฒนาตามแผนแล้วการเรียนรู้ของบุคลากรจะเกิด และการปฏิบัติงานก็จะเปลี่ยนไปด้วย 
จริงๆ มิได้เป็นเช่นน้ัน การพัฒนาบุคลากรที่ปราศจากระบบการพัฒนาที่เช่ือมโยงกับความ
ต้องการของบุคลากร และปัญหาที่แท้จริงซึ่งเกิดขึ้นในช้ันเรียนแล้ว สิ่งที่ได้รับอบรมหรือฝึกฝน
จะหายไปในเวลาไม่ก่ีสัปดาห์ ส่วนการพัฒนาบุคลากรตามแนวคิดของ PLC น้ันมีหลักการดังน้ี 
(1) ผู้ ใหญ่ประสงค์ที่จะวัดการเรียนรู้ของตนเองกับมาตรฐานวิชาชีพ (professional 
standards) เขาต้องการเห็นความสัมพันธ์เก่ียวข้องของสิ่งที่เขาเรียนกับการปรับปรุงวิธี
ดําเนินงานของตนเอง ผู้ใหญ่ก็คล้ายเด็กคือ ต้องการเป้าหมายในการเรียนรู้ที่ชัดเจน และมุ่ง
พัฒนาความเป็นตัวตนของตัวเองและสั่งสมความมีประสิทธิภาพของตนเอง (2) ผู้ใหญ่ประสงค์
ที่จะสร้างระบบการเรียนรู้เฉพาะตนโดยเน้นการใช้สิ่งที่เรียนรู้ในการแก้ปัญหา ในเรื่องที่เขา
เลือกที่จะทํา และ (3) การเรียนรู้ที่เกิดจากตนเองในการที่จะเรียนรู้และลงมือกระทําเอง กล้า
ที่จะนําใช้เพ่ือดูผลที่จะเกิดขึ้น และนําไปสู่การปฏิบัติที่ ดีขึ้นและส่งผลสําคัญต่อการ
เปลี่ยนแปลงการปฏิบัติงานของตนด้วย  
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นอกจากสาระบางส่วนที่นําเสนอไปข้างต้นน้ีแล้ว หนังสือเล่มน้ีให้แนวคิดและแนว
ปฏิบัติเพ่ือให้การนําใช้แนวคิดชุมชนแห่งการเรียนรู้แบบมืออาชีพเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
ผู้อ่านที่สนใจควรได้อ่านหนังสือเล่มน้ีทั้งเล่มครับ  
 
ข้อสรุปและความเห็นเก่ียวกับหนังสือ   

หนังสือเล่มน้ีเป็นหลักปฏิบัติและข้อแนะนําในการนําใช้แนวคิดชุมชนแห่งการเรียนรู้สู่
การปฏิบัติให้เกิดประสิทธิผล โดยเฉพาะนักวิชาการท้ังสองท่านเคยเป็นทั้งครู และผู้บริหารใน
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานมากก่อน และปัจจุบันยังทําหน้าเป็นที่ปรึกษาการพัฒนาบุคลากร และ
การสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้แก่โรงเรียนต่างๆ ในรัฐมินเนโซตา จึงได้นําแนวคิดและ
ประสบการณ์มาเขียนเป็นคู่มือในการดําเนินงาน ผู้ปริทัศน์หวังว่าหนังสือเล่มน้ีจะเป็น
ประโยชน์ต่อผู้สนใจและการดําเนินงานของท่าน ไม่มากก็น้อย  
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คําแนะนําในการเตรยีมและการส่งต้นฉบบั 
วารสารนวัตกรรมทางสังคมศาสตร ์

วัตถุประสงค์  
1. เพ่ือส่งเสริมและเผยแพร่ผลงานทางวิชาการที่มีคุณภาพ พัฒนาองค์ความรู้ทาง

วิชาการ ด้านการศึกษา นิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ การบัญชี 
บริหารธุรกิจและการจัดการ การท่องเที่ยว การจัดการการโรงแรม และอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องกับด้าน
สังคมศาสตร์ 

2. เพ่ือเป็นสื่อกลางในการนําเสนอ แลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็นเชิงวิชาการ ของ
ผู้ทรงคุณวุฒิ คณาจารย์ นักศึกษา และนักวิชาการ 

3. เพ่ือกระตุ้น ให้เกิดการวิจัย การพัฒนานวัตกรรมด้านการศึกษา นิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ 
รัฐประศาสนศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ การบัญชี บริหารธุรกิจและการจัดการ การท่องเที่ยว การ
จัดการการโรงแรม และอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องกับด้านสังคมศาสตร์อย่างต่อเน่ือง ทั้งในทางทฤษฎีและ
ทางปฏิบัติ ที่จะสามารถนําไปอ้างอิงประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ
เกิดประโยชน์แก่สังคมโดยรวม  

กําหนดการเผยแพร่  ปีละ 4 ฉบับ  
ฉบับที่ 1 มกราคม – มีนาคม  ฉบับที่ 2 เมษายน - มิถุนายน  
ฉบับที่ 3 กรกฎาคม - กันยายน   ฉบับที่ 4 ตุลาคม - ธันวาคม  

ขอบเขตของวารสารฯ (Scope)  
วารสาร Journal of Innovative Social Science รับบทความวิชาการ และบทความ

วิจัย ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ บทความน้ันต้องนําเสนอให้เห็นถึงการสร้างสรรค์องค์ความรู้
ทางวิชาการท่ีมีประโยชน์และน่าสนใจ รวมถึงการนําเสนอผลการวิจัย ที่เป็นปัจจุบัน เป็น
ประโยชน์ต่อทั้งแวดวงวิชาการและวิชาชีพ โดยบทความท่ีจะได้รับการตีพิมพ์น้ัน จะต้องผ่านการ
พิจารณากลั่นกรองโดยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความสามารถในสาขาท่ีบทความน้ันเก่ียวข้องและ
สัมพันธ์กัน โดยขอบเขตเน้ือหาทางวิชาการของวารสาร ฉบับภาษาไทย และภาษาอังกฤษ จะ
ครอบคลุมเน้ือหาด้านการศึกษา นิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ การ
บัญชี บริหารธุรกิจและการจัดการ การท่องเที่ยว การจัดการการโรงแรม และอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง
กับด้านสังคมศาสตร์  



สําหรับบทความที่จะลงตีพิมพ์ในวารสาร Journal of Innovative Social Science 
จะต้องเป็นบทความท่ีไม่เคยได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ หรืออยู่ระหว่างการพิจารณาลงตีพิมพ์ใน
วารสารอ่ืนๆ การละเมิดลิขสิทธ์ิถือเป็นความรับผิดชอบของผู้ส่งบทความโดยตรง การเผยแพร่
ต่อไปต้องได้รับอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยลิขสิทธ์ิ  

การพิจารณาบทความ (Editorial and Review Process)  
บทความจะได้รับการพิจารณาลงตีพิมพ์จะต้องผ่านการพิจารณาจากกองบรรณาธิการ

และผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาเพ่ือทําการกลั่นกรองและตรวจสอบคุณภาพของบทความ ดังน้ี  
1. กองบรรณาธิการแจ้ง/ตอบกลับการได้รับบทความตามข้อกําหนดการส่งบทความ 

จากน้ันกองบรรณาธิการจะตรวจสอบช่ือเรื่องและเน้ือหาของบทความว่าเหมาะสมกับ
วัตถุประสงค์และอยู่ในขอบเขต (Scope) ของวารสาร  

2. เมื่อกองบรรณาธิการพิจารณาเห็นควรว่าบทความเป็นบทความท่ีเหมาะสมกับ
วัตถุประสงค์และอยู่ในขอบเขต (Scope) ของวารสารจะดําเนินการส่งให้ผู้ทรงคุณวุฒิในสาขา
เพ่ือตรวจสอบคุณภาพของบทความน้ันๆ ต่อไป โดยที่ผู้ทรงคุณวุฒิจะเป็นผู้พิจารณาว่าบทความ
อยู่ในระดับที่เหมาะสมที่จะลงตีพิมพ์ได้หรือบทความน้ันๆ ควรมีการแก้ไขในบางส่วนก่อนการ
ตีพิมพ์ หรือปฏิเสธการตีพิมพ์ โดยกองบรรณาธิการจะอ้างอิงจากข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ  

3. กองบรรณาธิการส่งหนังสือตอบรับการตีพิมพ์หรือปฏิบัติการตีพิมพ์ให้เจ้าของ
บทความ  

ประเภทของผลงานวิชาการที่เปิดรบัตีพิมพ์  
1. บทความวิจัย (Research Article) เป็นงานเขียนที่เกิดจากการวิจัยของผู้เขียนหรือ

สมาชิกร่วมในงานวิจัยน้ัน อย่างเป็นระบบ และไม่เคยได้รับการตีพิมพ์มาก่อน  
2. บทความวิชาการ (Academic Article) เป็นบทความทางวิชาการท่ีนําเสนอ

เน้ือหาสาระทางวิชาการท่ีน่าสนใจ ซึ่งผ่านการวิเคราะห์ หรือประมวลจากแหล่งข้อมูลต่างๆ เช่น 
จากการวิจัยที่ผ่านมา จากเอกสารอ้างอิง จากความคิดเห็นของผู้เขียนและผู้อ่ืน อาจมีการ
นําเสนอในมุมมองใหม่ ที่สนับสนุนหรือค้านต่อทฤษฎี หรือองค์ความรู้ทางวิชาการเดิม หรือเป็น
การนําเสนอแนวทางในการวิเคราะห์องค์ความรู้ใหม่ๆ ที่ไม่เคยมีผู้รวบรวมเรียบเรียง หรือ
วิเคราะห์มาก่อน  
 
 



การเตรียมบทความเพื่อการตีพิมพ์ในวารสาร  
บทความวิจัย ประกอบด้วย  

1. ช่ือเรื่อง (Title) ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  
2. ช่ือผู้เขียน (Author(s)) ใช้ช่ือเต็มทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  
3. บทคัดย่อ (Abstract) ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษเป็นเรียงความย่อหน้าเดียว ที่สรุป

สาระสําคัญของบทความไว้โดยครบถ้วน และควรมีความยาวไม่เกิน 300 คํา  
4. คําสําคัญ (Keywords) ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ จํานวนไม่เกิน 4 คํา และระบุไว้

ท้ายบทคัดย่อ  
5. เน้ือหา (Contents) ควรประกอบด้วยหัวข้อดังต่อไปน้ี  

1. บทนํา (Introduction)  
2. วิธีดําเนินการวิจัย (Methods)  
3. ผลการวิจัย (Results)  
4. สรุปและอภิปรายผล (Conclusion and Discussion)  
5. เอกสารอ้างอิง (References)  

6. เอกสารอ้างอิง (References) ใช้การอ้างอิงและบรรณานุกรมของ APA 6th Edition 
Style (American Psychology Association)  

บทความวิชาการ ประกอบด้วย  
1. ช่ือเรื่อง (Title) ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  
2. ช่ือผู้เขียน (Author(s)) ใช้ช่ือเต็มทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  
3. บทคัดย่อ (Abstract) ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษเป็นเรียงความย่อหน้าเดียว ที่สรุป

สาระสําคัญของบทความไว้โดยครบถ้วนและควรมีความยาวไม่เกิน 300 คํา  
4. คําสําคัญ (Keywords) ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ จํานวนไม่เกิน 4 คํา และระบุไว้

ท้ายบทคัดย่อ  
5. เน้ือหา (Contents) ควรประกอบด้วยหัวข้อดังต่อไปน้ี  

1. บทนํา (Introduction)  
2. สาระในประเด็นต่างๆ (Contents)  
3. สรุปและอภิปราย (Conclusion and Discussion)  
4. เอกสารอ้างอิง (References)  



6. เอกสารอ้างอิง (References) ใช้การอ้างอิงและบรรณานุกรมของ APA 6th Edition 
Style (American Psychology Association)  

การเตรียมต้นฉบับผลงานที่รับตีพิมพ์ (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ)  
1. ต้นฉบับพิมพ์ด้วยกระดาษ A4 พิมพ์หน้าเดียว ระยะบรรทัด 1 เท่า (Single Space) 

พร้อมระบุเลขหน้า และต้ังระยะขอบกระดาษ ขอบบน 1 น้ิว ขอบซ้าย 1.25 น้ิว ขอบขวา 1.25 
น้ิว  

2. ช่ือเร่ือง ต้องมีทั้งช่ือภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ใช้ตัวอักษร TH SarabunPSK 
ขนาด 18 point ตัวหนาก่ึงกลางหน้ากระดาษ  

3. ช่ือผู้เขียน (Author(s)) ใช้ช่ือเต็มทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ใช้ตัวอักษร TH 
SarabunPSK ขนาด 16 point ชิดขวาหน้ากระดาษ โดยระบุช่ือผู้เขียนของแต่ละคนที่มีส่วนใน
งานวิจัยเรียงตามลําดับความสําคัญ 

4. บทคัดย่อทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  
บทคัดย่อภาษาไทย ให้ใช้คําว่า “บทคัดย่อ” ใช้ตัวอักษร TH SarabunPSK ขนาด 

18 point ตัวหนาชิดซ้ายหน้ากระดาษ ส่วนเน้ือหาของบทคัดย่อ ใช้ตัวอักษร TH SarabunPSK 
ขนาด 16 point จัดแบบกระจายให้สม่ําเสมอ จํานวนไม่เกิน 300 คํา  

บทคัดย่อภาษาอังกฤษ ให้ใช้คําว่า “Abstract” ใช้ตัวอักษร TH SarabunPSK 
ขนาด 18 point ตัวหนาชิดช้ายหน้ากระดาษ ส่วนเน้ือหาของบทคัดย่อ ใช้ตัวอักษร TH 
SarabunPSK ขนาด 16 point จัดแบบกระจายให้สม่ําเสมอ จํานวนไม่เกิน 300 คํา  

5. เน้ือหา  
5.1 เน้ือหาของต้นฉบับของบทความวิจัยและบทความวิชาการ มีความยาวไม่เกิน 

15 หน้า กระดาษ A4 (รวมบทคัดย่อ เน้ือหา และเอกสารอ้างอิง)  
5.2 เน้ือหาหัวเรื่อง ภาษาไทย ใช้ตัวอักษร TH SarabunPSK ขนาด 16 point 

ตัวหนา และเน้ือหาหัวเรื่องภาษาอังกฤษ ใช้ตัวอักษร TH SarabunPSK ขนาด 16 point ตัวหนา 
ชิดซ้ายหน้ากระดาษ 

5.3 เน้ือหาบทความภาษาไทยให้ใช้ตัวอักษร TH SarabunPSK ขนาด 16 point 
และเน้ือหาบทความภาษาอังกฤษให้ใช้ตัวอักษร TH SarabunPSK ขนาด 16 point จัดแบบ
กระจายให้สม่ําเสมอ  

6. ให้ใช้ระยะห่างระหว่างบรรทัด (Line Space) 1 บรรทัด  



7. ข้อมูลในส่วนเชิงอรรถ  
7.1 ข้อมูลผู้เขียน ให้ระบุ ช่ือ-นามสกุลของผู้เขียนทุกคน (ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ) 

ตําแหน่ง หน่วยงานท่ีสังกัด E-mail หรือหมายเลขโทรศัพท์ โดยใช้หมายเลขกํากับตามลําดับ 
และให้ใส่เครื่องหมาย * เป็นตัวยกกํากับท้ายช่ือผู้แต่งหลัก (Corresponding Author) ภาษาไทย
ใ ช้ ตัว อักษร  TH SarabunPSK ขนาด  14 point และภาษาอังกฤษ  ใ ห้ ใ ช้ ตั ว อักษร  TH 
SarabunPSK ขนาด 14 point  

7.2 ส่วนประกอบอ่ืนหรือแหล่งที่มาของบทความ เช่น แหล่งทุนให้นําไปไว้ในส่วน
ของกิตติกรรมประกาศ  

8. การอ้างอิงเอกสารให้ใช้รูปแบบ APA 6th Edition Style (American Psychology 
Association) 

9. ใช้ตัวเลขอารบิกเท่าน้ัน และไม่ให้ใช้การต้ังค่าตัวเลขอัตโนมัติ 

หมายเหตุ : นักศึกษาที่ส่งบทความวิจัยที่เป็นวิทยานิพนธ์ หรือสารนิพนธ์ จะต้องมีคํารับรองจาก
ประธาน หรือกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์หลักให้พิจารณาลงพิมพ์เผยแพร่ 

การติดต่อในการส่งบทความ  
งานวารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชธานี  
เลขที่ 261 ถนนเลี่ยงเมือง ตําบลแจระแม อําเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 
โทรศัพท์ : 045-319-900 ต่อ 124    โทรสาร : 045-319-911   
E-mail: jriss@rtu.ac.th 
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