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บทคัดย่อ 
 การเขียนบทความครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์ถึงการน าเสนอข่าวทางสื่อหนังสือพิมพ์ สื่อทางโทรทัศน์ รวมถึง
การน าข้อมูลข่าวสารจากสื่อหนังสือพิมพ์ สื่อทางโทรทัศน์ มาน าเสนอทางดิจิทัล และทางอินเทอร์เน็ต  ซึ่งมีผลต่อการรับรู้
ข่าวสารของประชาชนอย่างกว้างขวาง แต่น าเสนอข่าวที่ไม่ถูกต้องตามหลักกฎหมาย ได้แก่ ประมวลกฎหมายอาญา ซึ่งเป็น
กฎหมายที่ใช้ลงโทษผู้กระท าความผิดทางอาญา โดยเฉพาะอย่างยิ่งการน าเสนอข่าวอาชญากรรมเกี่ยวกับทรัพย์ ซึ่งจะเห็นได้
ว่า ปรากฏข่าวอาชญากรรมดังกล่าวบนสื่อทุกวันอันเนื่องมาจากสภาวการณ์ทางเศรษฐกิจที่ผันแปร เช่น การน าเสนอข่าวการ
กระท าความผิดลักทรัพย์ วิ่งราวทรัพย์ ปล้นทรัพย์ กรรโชกทรัพย์  เป็นต้น อย่างไรก็ตามการน าเสนอข่าวอาชญากรรมที่
เกี่ยวกับทรัพย์นั้น ในบางกรณีผู้น าเสนอข่าวน าเสนอด้วยข้อเท็จจริงที่ไม่ถูกต้องตามบทบัญญัติของประมวลกฎหมายอาญา 
เช่น ในความเป็นจริงผู้กระท า กระท าความผิดฐานชิงทรัพย์ แต่มีการน าเสนอว่าผู้กระท า  กระท าผิดฐานปล้นทรัพย์            
ซึ่งบทลงโทษของสองฐานความผิดนี้มีอัตราโทษที่ไม่เท่ากัน หรือน าเสนอข่าวว่า ผู้กระท าได้กระท าผิดฐานใดฐานหนึ่ง ซึ่งใน
ความเป็นจริงประมวลกฎหมายอาญาไม่ได้บัญญัติความผิดฐานนี้ไว้ ท าให้การน าเสนอข่าวในลักษณะนี้จะส่งผลกระทบหลาย
ด้านทั้งต่อผู้รับข่าว ต่อผู้ถูกน าเสนอที่เป็นข่าว และต่อตัวผู้น าเสนอเอง 
 

ค ำส ำคัญ:  สื่อโทรทัศน์ สื่อสิ่งพิมพ์ ประมวลกฎหมายอาญา 
 

Abstract 
 This article aimed to analyze the news report through newspapers, television media, and some 
information from newspaper and television media to present through digital and the internet which 
widely affected the perception of people. However, the news report have not been corrected according 
to the law. For example, the criminal code is the law used to punish the offenders. Especially, the news 
report about property have been reported everyday because of economical fluctuation such as offences 
of thefts, offences of snatching, offences of gang-robbery, offences of extortion, etc. Nevertheless, the 
news reporter reported incorrectly in some cases, for instance, the offender offended against robbery, but 
the reporter reported that it was offences of gang-robbery. In fact, the punishment of these two cases 
was not as equal as. Or the reporter reported that the offender offended in any offence, but in the 
criminal code did not act this offence. This made the report affecting people, a person who was 
presented, and the reporter. 
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ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 ในยุคสมัยของโลกดิจิทัล การรับรู้ข้อมูลข่าวสารของประชาชนได้พัฒนาไปอย่างรวดเร็ว มีความทันสมัยมากกว่าแต่
ก่อน เนื่องมาจากการพัฒนารูปแบบการสื่อสารโดยเฉพาะอย่างยิ่งการสื่อสารข้อมูลทางดิจิทัล และทางอินเทอร์เน็ต           
ซึ่งสามารถท าให้การแพร่ของข้อมูลเป็นไปอย่างรวดเร็วกว้างขวาง  
 แต่เดิมการรับรู้ข่าวสารด้วยสื่อสิ่งพิมพ์ เป็นช่องทางหนึ่งที่ได้รับความนิยม เนื่องจากค่าใช้จ่ายในการรับรู้ข่าวสารมี
ราคาค่อนข้างถูก รวมถึงการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางโทรทัศน์ เป็นอีกช่องทางที่ได้รับความนิยมจากคนไทย เห็นได้จากช่องการ
น าเสนอ (channel) ของสื่อโทรทัศน์หลายช่อง เช่น ช่อง 3, 5, 7, 9 ฯลฯ รวมถึงช่องโทรทัศน์ดิจิทัล ที่มีรายการน าเสนอข่าวสาร
ตั้งแต่ ช่วงเช้า กลางวัน เย็น รวมถึงช่วงกลางคืนก่อนนอน นอกจากนี้ ยังมีวิธีการรับรู้ข่าวสารที่ท าได้ง่าย สะดวกและรวดเร็วอีก
วิธีหนึ่งคือ การสืบค้นจากทางอินเทอร์ เน็ต ซึ่งส่วนใหญ่ก็เป็นการน าข่าวในหนังสือพิมพ์หรือการน าข่าวทางโทรทัศน์มาเป็น 
ข้อมูลไว้ ท าให้ผู้สืบค้นสามารถรับรู้ข่าวสารได้ทันท่วงทีหรือสามารถสืบค้นข่าวสารย้อนหลังได้แม้ว่าเวลาจะผ่านไปนานแล้วก็ตาม 
จะเห็นได้ว่าด้วยวิธีการรับรู้ข่าวสารที่มีค่าใช้จ่ายค่อนข้างน้อย สะดวก รวดเร็ว และทันสมัยขึ้น ท าให้คนไทยมีการรับรู้ข้อมูล
ข่าวสารได้มากขึ้น จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่ง ที่ผู้น าเสนอข่าวจะต้องน าเสนอข่าวสารที่ถูกต้องตามข้อเท็จจริงและถูกต้องตามหลัก
วิชาการของแต่ละศาสตร์ทีถู่กน าเสนอ เพราะจะมีผลต่อการรับรู้และเข้าใจของประชาชนคนไทยที่ได้รับข่าวสารนั้น 

 โดยเฉพาะอย่างยิ่งการน าเสนอข่าวอาชญากรรมซึ่งเกี่ยวกับทรัพย์ เนื่องจากการกระท าความผิดดังกล่าวจะยิ่งเพิ่มมาก
ขึ้นเรื่อย ๆ อันเนื่องมาจากภาวะเศรษฐกิจของประเทศ และของโลก แต่การน าเสนอข่าวดังกล่าว ปรากฏว่าสื่อหนังสือพิมพ์และ
ทางโทรทัศน ์รวมถึงการน าข่าวในสื่อทั้งสองนี้ไปไว้ในช่องทางดิจิทัลและทางอินน าอินเทอร์เน็ต น าเสนอข่าวหรือข้อเท็จจริงด้วย
ข้อมูลที่ผิดไปจากหลักกฎหมาย ได้แก่ ประมวลกฎหมายอาญา ซึ่งเป็นกฎหมายที่ใช้ลงโทษผู้กระท าความผิดอาญาที่กระท าผิด
ต่าง ๆ เกี่ยวกับทรัพย์ เช่น ลักทรัพย์ วิ่งราวทรัพย์ ชิงทรัพย์ ปล้นทรัพย์ ฉ้อโกง ฯลฯ ประมวลกฎหมายอาญานั้นเป็นกฎหมาย
เกี่ยวกับความสงบเรียบร้อย มีบทลงโทษที่รุนแรงตั้งแต่โทษประหารชีวิตจนถึงโทษริบทรัพย์สิน (แสวง บุญเฉลิมวิภาส, 2551, 13) 
ดังนั้นการที่จะลงโทษผู้กระท าความผิดอาญาได้ จะต้องพิจารณาตามองค์ประกอบความผิดของแต่ละฐานอย่างถูกต้องชัดเจน
เพราะมีผลต่อบทลงโทษที่แตกต่างกันในแต่ละฐานความผิด เช่น ในข้อเท็จจริงอย่างเดียวกัน ถ้าน าข้อเท็จจริงตามข่าวมาพิจารณา
ตามประมวลกฎหมายอาญา ข้อเท็จจริงเรื่องนั้นจะเข้าองค์ประกอบของความผิดฐานชิงทรัพย์ แต่สื่อน าเสนอข่าวว่าเป็นความผิด
ฐานปล้นทรัพย์ หรือในข้อเท็จจริงอย่างเดียวกัน ถ้าน าข้อเท็จจริงข่าวมาพิจารณาตามประมวลกฎหมายอาญา ข้อเท็จจริงเรื่องนั้น
จะเข้าองค์ประกอบของความผิดฐานลักทรัพย์ แต่สื่อน าเสนอข่าวว่าเป็นความผิดฐานวิ่งราวทรัพย์  

 นอกจากนั้น การที่กฎหมายอาญามีบทลงโทษที่รุนแรง จึงมีหลักทฤษฎีทางกฎหมายอาญาว่า “ไม่มีโทษ โดยไม่มี
กฎหมาย” (no punishment without law) กล่าวคือ เมื่อใดที่กฎหมายอาญาไม่ได้บัญญัติไว้ให้เป็นความผิด แม้ผู้กระท าจะ
กระท า การกระท าดังกล่าวจะไม่เป็นความผิดทางอาญา หลักกฎหมายดังกล่าวนี้ มีเพื่อคุ้มครองหลักประกันสิทธิเสรีภาพของ
ประชาชนว่า ถ้ากระท าการใดจะเป็นความผิดและต้องถูกลงโทษจะต้องมีกฎหมายบัญญัติว่าการกระท านั้นเป็นความผิดและมี
โทษตามกฎหมาย (ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ, 2560, 23) ซึ่งหลักการดังกล่าวนี้ได้ถูกบัญญ้ติรับรองไว้ทั้งในรัฐธรรมนูธแห่ง
ราชอาณาจักรไทยและในประมวลกฎหมายอาญาด้วย ดังนั้นแม้บางกรณีมีการกระท าเกิดขึ้นและประชาชนมีความต้องการที่จะ
ให้ผู้กระท าต้องรับโทษตามประมวลกฎหมายอาญา แต่ศาลก็ไม่สามารถท่ีจะลงโทษผู้กระท าได้ ในประเด็นดังกล่าวนี้ การเสนอ
ข่าวของสื่อพบว่า การกระท าบางกรณีไม่มีกฎหมายบัญญัติเป็นความผิดไว้ แต่สื่อน าเสนอข่าวผิดไปว่าการกระท านั้นเป็น
ความผิด ซึ่งจะส่งผลต่อการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของประชาชนได้ เช่น ในประมวลกฎหมายอาญาไม่มีบทบัญญัติความผิดฐาน
ประมาทเป็นเหตุท าให้ผู้อื่นเสียทรัพย์ แต่สื่อน าเสนอข่าวว่าผู้ที่ขับรถชนกับรถของผู้อื่นด้ วยความประมาทเป็นความความผิด
ฐานประมาทเป็นเหตุท าให้ผู้อื่นเสียทรัพย์                                    

ดังนั้นผู้เขียนบทความจึงวิเคราะห์การน าเสนอข่าวให้ถูกต้องตามหลักกฎหมาย เพื่อให้การน าเสนอข่าวของผู้สื่อข่าว
สารและผู้รับรู้ข่าวสาร ได้เข้าใจถึงข้อเท็จจริงที่ถูกต้องเป็นไปตามหลักกฎหมายและเพื่อเป็นการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนและ
ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของผู้ที่ถูกน าเสนอเป็นข่าวด้วย 
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ทฤษฎีทางกฎหมายและกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง  
 ทฤษฎีทางกฎหมาย 
 หลัก “ไม่มีความผิด ไม่มีโทษ โดยไม่มีกฎหมาย” (ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ, 2560, 23) 
เนื่องจากกฎหมายอาญา เป็นกฎหมายที่มุ่งคุ้มครองความสงบเรียบร้อยของคนในสังคม กฎหมายอาญาจึงมีวัตถุประสงค์การ
ลงโทษเพื่อป้องกันและปราบปรามการกระท าความผิด สภาพบังคับซึ่งเป็นผลร้ายของการฝ่าฝืนกฎหมายอาญาจึงเป็นบทลงโทษ
ที่รุนแรงซึ่งกระทบต่อชีวิต เสรีภาพ รวมถึงทรัพย์สิน ของผู้กระท าความผิด กล่าวคือ โทษประหารชีวิต จ าคุก กักขัง ปรับ และ
ริบทรัพย์สิน เมื่อกฎหมายอาญามีบทลงโทษท่ีรุนแรงต่อเนื้อตัวร่างกายของผู้ที่ถูกลงโทษ ดังนั้นการที่จะลงโทษผู้ใด จึงควรที่จะ
มีความชัดเจนแน่นอนท้ังการกระท าและบทลงโทษที่จะลงกับผู้กระท าความผิด กฎหมายอาญาจึงมีทฤษฎีทางกฎหมายที่เป็น
หลักประกันสิทธิเสรีภาพของประชาชนในทางอาญาว่า“ไม่มีความผิด ไม่มีโทษ โดยไม่มีกฎหมาย” 
 หลัก “ไม่มีความผิด ไม่มีโทษ โดยไม่มีกฎหมาย” (no punishment without law) หลักการดังกล่าวนี้ มีสาระส าคัญ 
(ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ, 2560, 23) คือ 
 1. กฎหมายอาญาต้องบัญญัติให้ชัดเจนแน่นอน 
 กล่าวคือ การกระท าใดที่จะเป็นความผิดทางอาญาได้ การกระท านั้นต้องมีกฎหมายบัญญัติให้การกระท านั้นเป็น
ความผิดเท่านั้น ดังนั้นถ้ามีการกระท าใดเกิดขึ้นแต่ไม่มีกฎหมายอาญาบัญญัติให้เป็นความผิดไว้ การกระท านั้นก็ไม่เป็น
ความผิดทางอาญาได้ เช่น นายเอ ประมาทขับรถยนต์ของตน ไปชนกับรถยนต์ของนายบี  ท าให้รถยนต์ของนายบีจนได้รับ
ความเสียหาย ซึ่งความผิดฐานประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นเสียทรัพย์ ไม่ได้ถูกบัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายอาญาว่าเป็นความผิด 
ดังนั้นแม้จะมีผู้ใดท่ีต้องการลงโทษนายเอในความผิดฐานน้ี ก็ไม่สามารถลงโทษนายเอได้ 
 2. ห้ามใช้จารีตประเพณีลงโทษทางอาญาแก่บุคคล 
 กล่าวคือ ห้ามเอาจารีตประเพณีมาลงโทษทางอาญาให้เป็นผลร้ายแก่บุคคลใดได้ เช่น ในหมู่บ้านของนายเอ มีจารีต
ประเพณีให้ผู้ที่อายุน้อยกว่าห้ามยืนค้ าศีรษะผู้ที่อายุมากกว่า ถ้าใครท าผิดจารีตต้องถูกลงโทษปรับเงินครั้งละ 500 บาท          
ถ้านายเอ ต้องการฟ้องร้องผู้ที่ยืนค้ าศีรษะตนซึ่งเป็นเด็กกว่านายเอเพื่อลงโทษทางอาญาแก่บุคคลใดโดยอ้างจารีตประเพณีของ       
ท้องถิ่นตน จึงไม่สามารถท าได้ 
 3. ห้ามใช้กฎหมายที่ใกล้เคียงกันหรือเทียบเคียงมาเป็นผลร้าย  
 กล่าวคือ ห้ามเอากฎหมายที่ใกล้เคียงกันหรือเทียบเคียงมาเป็นผลร้ายแก่บุคคลใดได้ เช่น นายเอ พยายามฆ่าตนเอง
ตาย ซึ่งความผิดฐานพยายามฆ่าตนเองตาย ไม่ได้ถูกบัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายอาญาว่าเป็นความผิด ดังนั้นแม้จะมีผู้ใดที่
ต้องการลงโทษนายเอในความผิดฐานนี้ ก็ไม่สามารถลงโทษนายเอได้ 
 4. กฎหมายอาญาไม่มีผลย้อนหลัง 
 กล่าวคือ กฎหมายอาญาที่ประกาศใช้แล้ว ย่อมมีผลตั้งแต่วันที่ประกาศใช้ จะไม่มีผลย้อนหลังไปเอาผิดลงโทษ
ผู้กระท าหรือย้อนหลังเป็นผลร้าย เช่น นายเอ กระท าความผิดฐานลักทรัพย์ ซึ่งในวันที่นายเอ กระท าความผิด ความผิดฐานนี้
มีบทลงโทษจ าคุกไม่เกิน 3 ปี และปรับไม่เกิน 6,000 บาท ถ้าระหว่างที่ก าลังพิจารณาคดีนี้ของนายเอ กฎหมายแก้ไขว่าให้
ความผิดฐานลักทรัพย์มีบทลงโทษจ าคุกไม่เกิน 5 ปี และปรับไม่เกิน 10,000 บาท ศาลไม่สามารถลงโทษจ าคุกนายเอ       
เกิน 3 ปี และปรับเกิน 6,000 บาท ได้ 
 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
 1. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 (ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาปฏิบัติหน้าที่ส านักงาน
เลขาธิการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ, 2560) 
 มาตรา 29 บุคคลไม่ต้องรับโทษอาญา เว้นแต่ได้กระท าการอันกฎหมายที่ใช้อยู่ในเวลา ที่กระท านั้นบัญญัติเป็น
ความผิดและก าหนดโทษไว้ และโทษที่จะลงแก่บุคคลนั้นจะหนักกว่าโทษที่บัญญัติไว้ใน  กฎหมายที่ใช้อยู่ในเวลาที่กระท า
ความผิดมิได้  
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 ในคดีอาญา ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าผู้ต้องหาหรือจ าเลยไม่มีความผิด และก่อนมีค าพิพากษา อันถึงที่สุดแสดงว่า
บุคคลใดได้กระท าความผิด จะปฏิบัติต่อบุคคลนั้นเสมือนเป็นผู้กระท าความผิดมิได้ 
 มาตรา 35 บุคคลซึ่งประกอบวิชาชีพสื่อมวลชนย่อมมีเสรีภาพในการเสนอข่าวสาร หรือการแสดงความคิดเห็นตาม
จริยธรรมแห่งวิชาชีพ 
 2. ประมวลกฎหมายอาญา (ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ, 2561) 
 เป็นกฎหมายที่ก าหนดลักษณะของการกระท าท่ีถือว่าเป็นความผิดและก าหนดบทลงโทษทางอาญาส าหรับความผิด
นั้นเอาไว ้จ านวน 398 มาตรา   
 3. ข้อบังคับสภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทยว่าด้วย จริยธรรมแห่งวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ พ.ศ. 2553 
(สภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย, 2553) มีสาระส าคัญที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 
  ในข้อบังคับนี้ “โทรทัศน์” หมายถึง สถานีวิทยุโทรทัศน์ หรือรายการทางสถานีวิทยุโทรทัศน์ รวมทั้งการ
กระจายสัญญาณวิทยุโทรทัศน์แบบบอกรับเป็นสมาชิกและการกระจายสัญญาณวิทยุโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม ทั้งนี้ ให้รวมถึง
การท าให้ปรากฏเป็นเสียงและภาพ เพื่อสื่อความหมายด้วยวิธีอื่นใด ที่เป็นการเสนอข่าวโดยทั่วไปและความคิดเห็นโดยสถานี
หรือรายการนั้นด้วย 
  วิทยุและโทรทัศน์มีหน้าที่ปฏิบัติตนตามจริยธรรมแห่งวิชาชีพ ดังนี้ 
  1) ต้องน าเสนอหรือเผยแพร่ข่าวสารและข้อมูลที่เกี่ยวข้องแก่สาธารณะชนตามหลักวัตถุวิสัย ด้วยความ
ถูกต้องเที่ยงตรง แม่นย า และครบถ้วน ด้วยความเป็นธรรมโดยปราศจากอคติ ๔ ได้แก่ ฉันทาคติ โทษาคติ ภยาคติ และโมหาคติ 
  2) หากมีการอ้างอิง หรือคัดลอกข่าวสารและข้อมูลที่เกี่ยวข้องจากแหล่งข้อมูลอื่น ต้องแจ้งที่มาของ
ข่าวสารและข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่น าเสนอหรือเผยแพร่ดังกล่าว 
  3) ต้องปกปิดช่ือตัว ช่ือสกุล รูปร่าง ลักษณะ และสถานะของแหล่งข่าว รวมทั้งข่าวสารและข้อมูลที่
เกี่ยวข้องส าคัญที่แหล่งข่าวประสงค์ให้ปกปิด เว้นแต่จะได้รับความยินยอมจากแหล่งข่าว และเห็นได้อย่างชัดแจ้งว่า การ
เปิดเผยดังกล่าวไม่เป็นอันตรายต่อแหล่งข่าว 
  4) การน าเสนอหรือเผยแพร่ข่าวสารและข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่เกิดความผิดพลาด ต้องด าเนินการแก้ไขความ
ผิดพลาดโดยทันที พร้อมท้ังขออภัยในความผิดพลาดดังกล่าว 
  5) การน าเสนอหรือเผยแพร่ข่าวสารและข้อมูลที่เกี่ยวข้องต้องค านึงถึงสิทธิมนุษยชน ศักดิ์ศรีความเป็น
มนุษย์ และไม่เป็นการซ้ าเติมความทุกข์และโศกนาฏกรรมแก่ผู้ที่ตกเป็นข่าว 
  6) การน าเสนอหรือเผยแพร่ข่าวสารและข้อมูลที่เกี่ยวข้องต้องตระหนักถึงประโยชน์แห่งสาธารณะ 
  7) การแสดงความคิดเห็น หรือการวิจารณ์ข่าวสารและข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ต้องให้ความเป็นธรรมแก่ผู้ที่ถูก
พาดพิง และต้องแยกแยะให้ชัดเจนว่า เป็นข้อเท็จจริงหรือเป็นการแสดงความคิดเห็น โดยต้องแจ้งให้ทราบว่า เป็นการแสดง
ความคิดเห็นหรือการวิจารณ์ของผู้ประกอบวิชาชีพข่าวนั้น การแสดงความคิดเห็นพึงกระท าโดยบริสุทธ์ิใจ และไม่มีพันธะกรณี
อื่นใด นอกจากมุ่งปฏิบัติหน้าที่เพื่อสาธารณชน โดยไม่ยอมให้อิทธิพลอื่นใดมาครอบง าความคิดเห็น 
  8) ต้องแสดงให้เห็นถงึความพยายามในการให้ความเป็นธรรมแก่ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย 
  9) ต้องไม่น าเสนอหรือเผยแพร่ข่าวสารและข้อมูลที่เกี่ยวข้องโดยมีการประกาศโฆษณาที่แอบแฝงมาพร้อม
กับข่าวสารและข้อมูลที่เกี่ยวข้องจนท าให้ประชาชนหลงเชื่อในความเป็นข่าวสารและข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 
  10) ต้องระมัดระวังไม่น าเสนอหรือเผยแพร่ข่าวสารและข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่ตนเองหรือพวกพ้องมี
ผลประโยชน์ทับซ้อน หากผู้ประกอบวิชาชีพข่าวมีผลประโยชน์ทับซ้อนกับข่าวสารและข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ต้องแจ้งหรือรายงาน
พร้อมกับการน าเสนอหรือเผยแพร่ดังกล่าวทันที 
  11) ต้องระมัดระวังการน าเสนอหรือเผยแพร่ข่าวสารและข้อมูลที่เกี่ยวข้องภายใต้ขอบเขตแห่งขนบธรรมเนียม 
ประเพณี ศีลธรรมอันดีงามของประชาชน มิให้ประชาชนหลงเช่ือในสิ่งที่งมงาย และไม่เป็นเครื่องมือในการน าเสนอหรือ
เผยแพร่สิ่งที่เป็นภัยต่อสังคม หรือกระทบต่อสาธารณะ 
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 4. ข้อบังคับว่าด้วยจริยธรรมแห่งวิชาชีพหนังสือพิมพ์ สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ พ.ศ.2559 (สภาการหนังสือพิมพ์
แห่งชาติ, 2557) มีสาระส าคัญที่เกี่ยวข้อง ในข้อบังคับดังนี ้

  “ข่าว” หมายถึง เนื้อหาที่เป็นข้อเท็จจริงจากเหตุการณ์ปัจจุบัน ประกอบด้วย พาดหัวข่าว ความน า เนื้อข่าว 
  “หนังสือพิมพ์” หมายถึง หนังสือพิมพ์ตามธรรมนูญสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ พ.ศ.2540 ข้อ 3 ซึ่ง

รวมถึงสื่อดิจิทัลของหนังสือพิมพ์นั้น ๆ ด้วย 
  หนังสือพิมพ์ มีหน้าที่ปฏิบัติตนตามจริยธรรมแห่งวิชาชีพ ดังนี้     
  1) ต้องตรวจสอบและไม่แต่งเติมเนื้อหาสาระของข่าวจนคลาดเคลื่อนหรือเกินจากข้อเท็จจริง 
  2) ต้องละเว้นการเสนอข่าวด้วยความล าเอียงหรือมีอคติเป็นเหตุให้ข่าวนั้นบิดเบือนอันอาจก่อให้เกิดความ

เสียหายแก่บุคคลในข่าวและความเข้าใจผิดในสังคม 
  3) ต้องไม่พาดหัวข่าวและความน าเกินไปจากข้อเท็จจริงในข่าว และต้องสะท้อนใจความส าคัญหรือเนื้อหา

หลักของข่าว 
  4) ต้องน าเสนอข่าวภาพข่าว ความเห็น และเนื้อหาทั่วไป ด้วยความบริสุทธิ์ใจโดยไม่แสวงหาผลประโยชน์

ส่วนตนหรือหมู่คณะ 
  5) พึงเสนอข่าว ภาพข่าว ความเห็น และเนื้อหาท่ัวไป โดยตระหนักถึงความส าคัญและอรรถประโยชน์ของ

ข่าวต่อสาธารณะ และไม่เสนอข่าวในท านองชวนเช่ือหรือเร้าอารมณ์ให้คนสนใจในเรื่องที่ไม่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ 
  6) ต้องแสดงความรับผิดชอบด้วยการลงพิมพ์แก้ไขข้อผิดพลาดอันเกิดจากการเสนอข่าวโดยไม่ชักช้า หาก

ข้อผิดพลาดนั้นส่งผลกระทบต่อช่ือเสียงของบุคคลหรือองค์กร ให้ด าเนินการขออภัยพร้อมกันไปด้วย 
 

วิเคราะห์ตัวอย่างประเด็นปัญหาการน าเสนอข่าวสารทางสื่อโทรทัศน์ที่ไม่ถูกต้องตามประมวลกฎหมายอาญา 
 จากทฤษฎีทางกฎหมายอาญา หลัก “ไม่มีความผิด ไม่มีโทษ โดยไม่มีกฎหมาย” ที่ได้วางหลักการคุ้มครองสิทธิ 
เสรีภาพของประชาชนท่ีจะไม่ให้ผู้มอี านาจหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐท าการจับกุมประชาชนมาลงโทษเพียงแต่กล่าวอ้างอย่างลอย ๆ
โดยปราศจากข้อจ ากัด (แสวง บุญเฉลิมวิภาส, 2551, 17) ซึ่งหลักการดังกล่าวนี้ถูกน ามาบัญญัติไว้รัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 29 ซึ่งวางหลักว่า บุคคลไม่ต้องรับโทษอาญา เว้นแต่ได้กระท าการอันกฎหมายที่
ใช้อยู่ในเวลา ที่กระท านั้นบัญญัติเป็นความผิดและก าหนดโทษไว้ และโทษที่จะลงแก่บุคคลนั้นจะหนักกว่าโทษที่บัญญัติไว้ใน  
กฎหมายที่ใช้อยู่ในเวลาที่กระท าความผิดมิได้ (ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาปฏิบัติหน้าที่ส านักงานเลขาธิการสภานิติบัญญัติ
แห่งชาติ, 2560) นอกจากนั้นยังถูกน ามาบัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 2 วางหลักว่า บุคคลจักต้องรับโทษ
ในทางอาญาต่อเมื่อได้กระท าการอันกฎหมายที่ใช้ในขณะกระท าน้ันบัญญัติเป็นความผิดและก าหนดโทษไว้ และโทษท่ีจะลงแก่
ผู้กระท าความผิดนั้น ต้องเป็นโทษท่ีบัญญัติไว้ในกฎหมาย  
 จะเห็นได้ว่า หลัก “ไม่มีความผิด ไม่มีโทษ โดยไม่มีกฎหมาย” เป็นหลักการที่ส าคัญเป็นอย่างยิ่งในเพราะถูกน ามา
บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยซึ่งเป็นกฎหมายที่สูงสุดในประเทศ นอกจากนั้นยังถูกน ามาบัญญัติรองรับไว้ใน
ประมวลกฎหมายอาญา ซึ่งเป็นกฎหมายที่มุ่งคุ้มครองความสงบเรียบร้อยของคนในสังคม ท าให้เห็นว่า การกระท าใดจะเป็น
ความผิดและถูกลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญาได้ การกระท าน้ันต้องมีกฎหมายบัญญัติให้เป็นความผิดและได้ก าหนดโทษ
ไว้เท่าน้ัน ในทางกลับกัน ถ้ามีการกระท าใดเกิดขึ้น แต่การกระท านั้นไม่ได้ถูกบัญญัติให้เป็นความผิดและไม่ได้บัญญัติโทษไว้ใน
ประมวลกฎหมายอาญา จะส่งผลคือไม่ว่าผู้ใดก็ไม่สามารถที่จะลงโทษผู้กระท านั้นได้ ดังนั้นการกระท าใดจะเป็นความผิดตาม
ประมวลกฎหมายอาญาได้ จะต้องเป็นความผิดที่ถูกบัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายอาญาเท่านั้น  
 นอกจากน้ี แม้การกระท าจะถูกบัญญัติให้เป็นความผดิและมีบทลงโทษก าหนดไว้ในประมวลกฎหมายอาญา แต่การที่
จะลงโทษบุคคลที่กระท าความผิดได้ จะต้องเป็นการลงโทษให้ตรงกับการกระท าความผิดของบุคคลนั้น ๆ ด้วย เพราะแต่ละ
ฐานความผิดมีบทลงโทษท่ีแตกต่างกันขึ้นอยู่กับความร้ายแรงของการกระท า  
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 อย่างไรก็ตามเมื่อพิจารณาการน าเสนอข่าวของสื่อเกี่ยวกับการกระท าความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาของ
บุคคลใด ซึ่งการน าเสนอข่าวของสื่อนั้น มีรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ได้วางหลักการคุ้มครองการ
น าเสนอข่าวของสื่อมวลชนไว้ในมาตรา 35 ว่า บุคคลซึ่งประกอบวิชาชีพสื่อมวลชนย่อมมีเสรภีาพในการเสนอข่าวสาร หรือการ
แสดงความคิดเห็นตามจริยธรรมแห่งวิชาชีพ (ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาปฏิบัติหน้าที่ส านักงานเลขาธิการสภานิติบัญญัติ
แห่งชาติ, 2560) แต่ท าให้พบประเด็นในการน าเสนอข่าวว่า บางกรณี ผู้น าเสนอข่าว น าเสนอข้อเท็จจริงซึ่งไม่มีบทบัญญัติของ
ประมวลกฎหมายอาญาบัญญัติไว้ว่าเป็นความผิด หรือในบางกรณีเป็นการน าเสนอข้อเท็จจริงซึ่งแม้มีบทบัญญัติของประมวล
กฎหมายอาญาบัญญัติเป็นความผิดไว้ แต่น าเสนอข่าวไม่ถูกต้องตามหลักของกฎหมาย ซึ่งจะไปขัดต่อหลัก “ไม่มีความผิด ไม่มี
โทษ โดยไม่มีกฎหมาย” ที่ถูกบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญมาตรา 29 ดังกล่าวข้างต้นได้ รายละเอียดดังนี ้
 1. กรณีข่าวที่ถูกน าเสนอ ไม่มีบทบัญญัติของประมวลกฎหมายอาญาบัญญัติไว้เป็นความผิด 
 กล่าวคือ เป็นกรณีที่มีการน าเสนอข่าวว่าผู้กระท าความผิด กระท าผิดต่อบทบัญญัติในประมวลกฎหมายอาญา ทั้งที่
ไม่มีบทบัญญัติของประมวลกฎหมายอาญาบัญญัติไว้ให้เป็นความผิด ดังกรณีต่อไปนี้ 
  1.1 กรณีความผิดฐานประมาทเป็นเหตุท าให้เสียทรัพย์ 
  ได้มีการน าเสนอข่าวเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่ต ารวจคนหนึ่งซึ่งขับขี่รถจักรยานยนต์ด้วยความเร็ว ชนแท่งก าแพง
กั้นแบ่งแนวทางจราจร ท าให้ผู้หญิงที่นั่งซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์คันดังกล่าวตกลงมาและถูกรถบรรทุกสิบล้อทับจนผู้หญิง
เสียชีวิต บนทางด่วนวงแหวนอุตสาหกรรม สะพานภูมิพล 1 ซึ่งผู้น าเสนอข่าวได้น าเสนอข่าวว่า “ผู้ก ากับการ สถานีต ารวจภูธร
พระประแดง ได้เรียกเจ้าหน้าที่ต ารวจชุดสืบสวน ลงพื้นที่หาเบาะแสและตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดในคดีดังกล่าว 
เบื้องต้น ตั้งข้อหา ร.ต.ท.ชัยยัณห์ ทองค าชุม รองสารวัตรปราบปราม สถานีต ารวจลาดพร้าวว่า ขับขี่รถโดยประมาทเป็นเหตุ
ให้ผู้อื่นเสียทรัพย์และเสียชีวิตแล้ว” (ครอบครัวข่าว, 2559: ออนไลน์) 
  จากกรณีดังกล่าวข้างต้นจะเห็นได้ว่า ผู้สื่อข่าว น าเสนอข่าวว่าผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ซึ่งกระท าการ
ข้อเท็จจริงตามข่าวนั้น ได้ถูกเจ้าหน้าที่ผู้มีอ านาจในการสอบสวนตั้งข้อหาขับขี่รถโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นเสียทรัพย์และ
เสียชีวิต ซึ่งในความผิดฐานกระท าโดยประมาทตามประมวลกฎหมายอาญานั้น กฎหมายบัญญัติให้เป็นความผิดเฉพาะแต่
กระท าโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย ตามมาตรา 290, กระท าโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับอันตรายสาหัส 
ตามมาตรา 300, กระท าโดยประมาทเป็นเหตุให้เกิดเพลิงไหม้ ตามมาตรา 225 และกระท าโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับ
อันตรายแก่กายหรือจิตใจ ตามมาตรา 390 แต่ในประมวลกฎหมายอาญาไม่มีความผิดฐานท าให้ผู้อื่นเสียทรัพย์ ดังนั้นการ
น าเสนอข่าวตามข้อเท็จจริงข้างต้น จึงเป็นการน าเสนอข่าวที่ขัดต่อหลัก “ไม่มีความผิด ไม่มีโทษ โดยไม่มีกฎหมาย” ซึ่งเป็น
หลักท่ีส าคัญของความผิดและการลงโทษทางอาญาต่อบุคคล 
  1.2 กรณีความผิดฐานวิ่งราวทรัพย์สัตว์ 
  ได้มีการน าเสนอข่าวเกี่ยวกับอดีตนักมวยคนหน่ึงซึ่งมีชีวิตตกอับ กระท าความผิดด้วยการวิ่งราวทรัพย์ ผู้น า
เสนอข่าวได้น าเสนอข่าวว่า “ต ารวจ สถานีต ารวจท่าเรือ จับอดีตนักมวยเรือนแสน วิ่งราวสร้อยคอของเจ้าหมูป่าแสนรู้บุญช่วย 
ที่เดินตามพระออกบิณฑบาตย่านคลองเตย อ้างต้องการน าไปเป็นค่ารถ เพื่อเดินทางกลับต่างจังหวัด ” (ไทยรัฐ, 2560: 
ออนไลน์) 
  จากกรณีดังกล่าวข้างต้นจะเห็นได้ว่า ผู้สื่อข่าว น าเสนอข่าวว่ามีบุคคลคนหนึ่ง ได้กระท าการวิ่งราวทรัพย์ 
ได้แก่ สร้อยคอ ซึ่งเป็นของหมูป่าช่ือบุญช่วย ซึ่งในความผิดฐานวิ่งราวทรัพย์ตามประมวลกฎหมายอาญานั้น จะเป็นความผิด
ฐานนี้ได้ผู้กระท าความผิด จะต้องมีการเอาทรัพย์ซึ่ งมีคนเป็นเจ้าของทรัพย์ไปโดยวิธีการฉกฉวยเอาซึ่งหน้าเท่านั้น การเอา
ทรัพย์ท่ีเป็นของสัตว์ คือ หมูป่าไป จึงไม่อาจเป็นความผิดฐานวิ่งราวทรัพย์ได้เลย ดังน้ันการน าเสนอข่าวตามข้อเท็จจริงข้างต้น
จึงเป็นการน าเสนอข่าวที่ขัดต่อหลัก “ไม่มีความผิด ไม่มีโทษ โดยไม่มีกฎหมาย”  
 2. กรณีข่าวที่ถูกน าเสนอ มีบทบัญญัติของประมวลกฎหมายอาญาบัญญัติเป็นความผิดไว้ แต่น าเสนอข่าวไม่ถูกต้อง
ตามกฎหมาย 
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 กล่าวคือ เป็นกรณีที่มีการน าเสนอข่าวอาชญากรรมการกระท าความผิดเกี่ยวกับทรัพย์อยู่บ่อยครั้งว่าผู้กระท า
ความผิด กระท าผิดต่อบทบัญญัติซึ่งมีบทบัญญัติของประมวลกฎหมายอาญาบัญญัติเป็นความผิดไว้จริง แต่น าเสนอข่าวที่ไม่
ถูกต้องตามฐานความผิดที่แท้จริงของการกระท านั้น ๆ ซึ่งมีผลต่อบทลงโทษท่ีแตกต่างกัน ดังกรณีต่อไปนี้ 
  กรณีความผิดฐานชิงทรัพย์ น าเสนอเป็นความผิดฐานปล้นทรัพย์ 
  ได้มีการน าเสนอข่าวเกี่ยวกับการกระท าความผิดที่มีลักษณะเป็นการชิงทรัพย์ แต่ผู้น าเสนอข่าว น าเสนอ
ว่าเป็นความผิดฐานปล้นทรัพย์ ดังข่าวตัวอย่าง 
  “อุกอาจ !! คนร้ายใช้อาวุธปืนบุกเดี่ยวปล้นร้านทองกลางเมืองหาดใหญ่ กวาดสร้อยคอทองค าหนัก 1.7 
กิโลกรัม มูลค่ากว่า 2 ล้านบาทหลบหนีไป” (คมชัดลึก, 2560: ออนไลน์) 
  “ท าแผนคนร้ายบุกเดี่ยว ปล้นร้านทอง” (ไทยรัฐ, 2558: ออนไลน์)   
  “โจรหนุ่มบุกเดี่ยวปล้นร้านทองกลางตลาดเมืองเชียงใหม่ ท าทีมาซื้อ ก่อนฉกสร้อยทองหนัก 2 บาท หนี
ลอยนวล ต ารวจได้ภาพจากกล้องวงจรปิด น ามาแจกจ่าย จับกุมตัวมาด าเนินคดีตามกฎหมายต่อไป” (ไทยเสรี, 2556: 
ออนไลน์)  
  “คนร้ายบุกเดี่ยวใช้เครื่องช็อตไฟฟ้าปล้นร้านทองเมืองน่าน เผยใช้ไฟช็อตเจ้าของร้านก่อนเข้ากวาดทอง
หลบหน”ี (โพสทูเดย์, 2556: ออนไลน์)  
  “โจรบุกเดี่ยวปล้นร้านทองกลางเมืองหาดใหญ่กวาด 50 บาทร่วม 8 แสน” (ผู้จัดการ, 2552: ออนไลน์)  
  จากกรณีดังกล่าวข้างต้นจะเห็นได้ว่า ผู้สื่อข่าว น าเสนอข่าวว่ามีบุคคลคนหนึ่ง ได้กระท าความผิดฐานปล้น
ทรัพย์ ซึ่งในความผิดฐานปล้นทรัพย์ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 340 ซึ่งวางหลักว่า ผู้ใดชิงทรัพย์โดยร่วมกันกระท า
ความผิดด้วยกันตั้งแต่สามคนขึ้นไป ผู้นั้นกระท าความผิดฐานปล้นทรัพย์ จะเป็นความผิดฐานนี้ได้ ผู้กระท าความผิดจะต้อง
ประกอบไปด้วย ผู้กระท าความผิดที่มีลักษณะเป็นตวัการร่วมกันตั้งแต่สามคนขึ้นไป กระท าการชิงทรัพย์ กล่าวคือ มีการลักเอา
ทรัพย์ไปโดยใช้ก าลังประทุษร้ายหรือขู่ทันทีทันใดนั้นว่าจะใช้ก าลังประทุษร้ายต่อบุคคลใด เพื่อความสะดวกแก่การลักทรัพย์
หรือการพาทรัพย์นั้นไป ให้ยื่นให้ซึ่งทรัพย์นั้น ยึดถือเอาทรัพย์นั้นไว้ ปกปิดการกระท าความผิดนั้น หรือให้พ้นจากการจับกุม 
  ดังนั้นจากหลักกฎหมายในประมวลกฎหมายอาญา ผู้ที่จะกระท าความผิดฐานปล้นทรัพย์ได้ จะต้อง
ประกอบไปด้วยผู้กระท าความผิดอย่างน้อยสามคน ตัวอย่างเช่น ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 6984/2558 วางหลักว่า จ าเลย     
ทั้งสาม บุกรุกเข้าไปในสถานที่เก็บรักษาสายไฟฟ้า ทั้งยังท าร้ายผู้เสียหายซึ่งครอบครองดูแลสถานที่นั้น อันเป็นส่วนหนึ่งของ
การปล้นทรัพย์ จึงเป็นการลงมือกระท าความผิดฐานปล้นทรัพย์ไม่ใช่แค่เพียงตระเตรียมการ แม้จ าเลยทั้งสามจะหลบหนีไป
ก่อน โดยไม่แตะต้องสายไฟฟ้าก็เป็นการลงมือกระท าความผิดแล้วแต่กระท าไปไม่ตลอด การกระท าของจ าเลยทั้งสามจึงเป็น
การร่วมกันพยายามกระท าความผิดฐานปล้นทรัพย์ (กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา, มปป: ออนไลน์) และค าพิพากษาศาลฎีกา
ที่ 5846-5847/2555 วางหลักว่า ความผิดฐานปล้นทรัพย์เป็นการกระท าผิดฐานลักทรัพย์อันมีลักษณะเป็นการชิงทรัพย์โดย
ร่วมกันกระท าความผิดตั้งแต่ 3 คนขึ้นไป (กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา, มปป: ออนไลน์)  
  แต่จากการน าเสนอข่าวตามตัวอย่างพบว่า ผู้เสนอข่าว น าเสนอถึงผู้กระท าความผิดว่าเป็นบุคคล คนเดียว 
ดังเช่นค าว่า “โจรบุกเดี่ยว คนร้ายบุกเดี่ยว ท าแผนบุกเดี่ยว” เมื่อเป็นการกระท าของบุคคลคนเดียว จึงไม่อาจเป็นความผิด
ฐานปล้นทรัพย์ได้ แต่การกระท าตามที่มีการน าเสนอข่าวนั้นที่ถูกต้องตามประมวลกฎหมายอาญาควรจะเป็นความผิดฐาน     
ชิงทรัพย์ ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 339 วางหลักว่า ผู้ใดลักทรัพย์โดยใช้ก าลังประทุษร้าย หรือขู่เข็ญว่าในทันใดนั้น
จะใช้ก าลังประทุร้าย เพื่อให้ความสะดวกแก่การลักทรัพย์หรือการพาทรัพย์นั้นไป ให้ยื่นให้ซึ่งทรัพย์นั้น ยึดถือเอาทรัพย์นั้นไว้
ปกปิดการกระท าความผิดนั้น หรือ ให้พ้นจากการจับกุม ผู้นั้นกระท าความผิดฐานชิงทรัพย์ ตัวอย่างเช่น ค าพิพากษาศาลฎีกา
ที่ 11052/2553 วางหลักว่า ความผิดฐานชิงทรัพย์ต้องมีฐานเดิมจากความผิดฐานลักทรัพย์ โดยคนร้ายใช้ก าลังประทุษร้าย
เจ้าของหรือมีครอบครองทรัพย์นั้น หรือขู่เข็ญว่าในทันใดนั้นจะใช้ก าลังประทุษร้าย เพื่อให้ยื่นให้ซึ่งทรัพย์นั้น โดยการลักทรัพย์
กับการใช้ก าลังประทุษร้ายต้องไม่ขาดตอน หรือเป็นการลักทรัพย์ที่ต้องขู่เ ข็ญให้ปรากฏว่าในทันทีทันใดนั้นจะใช้ก าลัง
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ประทุษร้ายต่อเนื่องกันไป เมื่อข้อเท็จจริงได้ความจาก ค าเบิกความของผู้เสียหายว่า ถูกจ าเลยตบหน้าทันทีที่เปิดประตูห้อง 
เมื่อ ช. ตามเข้าไปปิดประตูห้อง จ าเลยก็ล้วงมีดพับออกมาจี้ที่แก้มผู้เสียหายขู่ขอเงินไปซื้อสุรา พฤติการณ์ของจ าเลยเช่นนั้น
บ่งช้ีไปในท านองว่าหากผู้เสียหายขัดขืนไม่ให้เงินก็จะถูกประทุษร้ายต่อเนื่องไปในทันใดนั้น แสดงให้เห็นว่ามุ่งหมายมาท าร้าย
และขู่เข็ญผู้เสียหายโดยประสงค์ต่อทรัพย์มาแต่แรก (กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา, มปป: ออนไลน์) 
  จะเห็นได้ว่าการน าเสนอข่าวดังกรณีตัวอย่างข้างต้น เป็นการน าเสนอที่ไม่ถูกต้องตามหลักของกฎหมาย       
ซึ่งอาจจะท าให้ผู้รับข่าวเข้าใจผิดได้ทั้งในฐานความผิดที่ในความเป็นจริงการกระท าของบุคคลเพียงคนเดียวหรืออาจจะสองคน 
แต่ไม่ถึงสามคน จะเป็นความผิดฐานชิงทรัพย์ไม่ใช่ปล้นทรัพย์ประกอบกับในความผิดฐานชิงทรัพย์นั้นมีบทลงโทษจ าคุกตั้งแต่
ห้าปีถึงสิบป ีและปรับตั้งแต่หนึ่งหมื่นบาทถึงสองหมื่นบาท ซึ่งน้อยกว่าความผิดฐานปล้นทรัพย์ที่มีบทลงโทษจ าคุกตั้งแต่สิบปี
ถึงสิบห้าปี และปรับตั้งแต่สองหมื่นบาทถึงสามหมื่นบาท (ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา, 2561: ออนไลน์) การน าเสนอ
ข่าวตามข้อเท็จจริงข้างต้นจึงเป็นการน าเสนอข่าวที่ขัดต่อหลัก “ไม่มีความผิด ไม่มีโทษ โดยไม่มีกฎหมาย” 
 
วิเคราะห์สาเหตุและผลกระทบจากการน าเสนอข่าวสารทางสื่อที่ไม่ถูกต้องตามหลักกฎหมายอาญา  
 1. สาเหตุการน าเสนอข่าวสารทางสื่อท่ีไม่ถูกต้องตามหลักกฎหมายอาญา 
 จากตัวอย่างการน าเสนอข่าวข้างต้นที่ไม่เป็นไปตามหลักกฎหมายอาญาทั้งกรณีข่าวที่ถูกน าเสนอ ไม่มีบทบัญญัติของ
ประมวลกฎหมายอาญาบัญญัติไว้เป็นความผิดและกรณีข่าวที่ถูกน าเสนอ มีบทบัญญัติของประมวลกฎหมายอาญาบัญญัติเป็น
ความผิดไว้ แต่น าเสนอข่าวไม่ถูกต้องตามกฎหมาย อาจเกิดจากสาเหตุดังนี้ 
  1.1 เพื่อจูงใจหรือเรียกร้องความสนใจจากผู้รับข่าว 
  ข่าว คือการรายงานข้อเท็จจริงของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ตลอดจนความคิดเห็นของบุคคลส าคัญซึ่งเป็น
เรื่องราวที่น่าสนใจ ประชาชนให้ความส าคัญและสนใจ รวมทั้งมีผลกระทบต่อผู้คนจ านวนมาก (พรพิทักษ์ แม้นศิริ , 2560)  
จากความหมายของ “ข่าว” ซึ่งการรายงานข้อเท็จจริงของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและประชาชนให้ความสนใจ ท าให้ในบางกรณี 
ผู้น าเสนอข่าว จะใช้เทคนิคการน าเสนอข่าวที่จะท าให้ประชาชนสนใจ โดยใช้ถ้อยค าที่เกิ นจริง ชวนติดตามหรือใช้ถ้อยค าที่
รุนแรงกว่าความเป็นจริง 
  ตัวอย่างข่าวที่ใช้ถ้อยค าที่เกินจริง  
  “ต ารวจ สถานีต ารวจท่าเรือ จับอดีตนักมวยเรือนแสน วิ่งราวสร้อยคอของเจ้าหมูป่าแสนรู้บุญช่วย ที่เดิน
ตามพระออกบิณฑบาตย่านคลองเตย อ้างต้องการน าไปเป็นค่ารถ เพื่อเดินทางกลับต่างจังหวัด” (ไทยรัฐ, 2560: ออนไลน์) 
  จากตัวอย่างการน าเสนอข่าว จะเห็นได้ว่าผู้น าเสนอข่าว พยายามน าเสนอว่ามีบุคคลคนหนึ่งกระท า
ความผิดต่อหมูป่าโดยการวิ่งราวทรัพย์ของหมูป่า ซึ่งในทางกฎหมายอาญาดังที่ได้วิเคราะห์มาข้างต้นแล้ว การจะเป็น
ความผิดฐานวิ่งราวทรัพย์ได้ ผู้กระท าความผิดจะต้องกระท าต่อทรัพย์ที่มีบุคคลหรือมนุษย์เท่านั้นที่เป็นเจ้าของทรัพย์  
  ตัวอย่างข่าวที่ใช้ถ้อยค าที่รุนแรงกว่าความเป็นจริง 
  “อุกอาจ !! คนร้ายใช้อาวุธปืนบุกเดี่ยวปล้นร้านทองกลางเมืองหาดใหญ่ กวาดสร้อยคอทองค าหนัก 1.7 
กิโลกรัม มูลค่ากว่า 2 ล้านบาทหลบหนีไป” (คมชัดลึก, 2560: ออนไลน์) การกระท าความผิดเกิดขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2560 
  “ท าแผนคนร้ายบุกเดี่ยว ปล้นร้านทอง” (ไทยรัฐ, 2558: ออนไลน์) การกระท าความผิดเกิดขึ้นเมื่อปี 
พ.ศ. 2558 
  “โจรหนุ่มบุกเดี่ยวปล้นร้านทองกลางตลาดเมืองเชียงใหม่ ท าทีมาซื้อ ก่อนฉกสร้อยทองหนัก 2 บาท หนี
ลอยนวล ต ารวจได้ภาพจากกล้องวงจรปิด น ามาแจกจ่าย จับกุมตัวมาด าเนินคดีตามกฎหมายต่อไป” (ไทยเสรี, 2556: ออนไลน์) 
การกระท าความผิดเกิดขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2556 
  “โจรบุกเดี่ยวปล้นร้านทองกลางเมืองหาดใหญ่กวาด 50 บาทร่วม 8 แสน” (ผู้จัดการ, 2552: ออนไลน์) 
การกระท าความผิดเกิดขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2552 
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  จากตัวอย่างการน าเสนอข่าวทั้ง 4 ข่าว จะเห็นได้ว่าผู้น าเสนอข่าว พยายามน าเสนอว่ามีบุคคลคนเดียว
ก่ออาชญากรรมที่รุนแรงโดยใช้วิธีการปล้น ซึ่งในทางกฎหมายอาญาดังที่ได้วิเคราะห์มาข้างต้นแล้ว การจะเป็นความผิด
ฐานปล้นทรัพย์ได้ ผู้กระท าความผิดจะต้องประกอบไปด้วยคนอย่างน้อยสามคน นอกจากนั้นยังมีข้อสังเกตอีกประการหนึ่ง
ว่า แม้เวลาจะผ่านมานานหลายปี (ปี พ.ศ. 2552, 2556, 2558 จนกระทั่งถึงปี พ.ศ.2560) แต่ถ้าเกิดการกระท าความผิด
ในลักษณะนี้ ผู้น าเสนอข่าวก็ยังจะน าเสนอในลักษณะเดียวกัน 
  1.2 ขาดการตรวจสอบและศึกษาข้อมูลที่ถูกต้อง 
  เนื่องจากการน าเสนอข่าวนั้น เป็นการน าเสนอข้อเท็จจริงของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ซึ่งในบางครั้งอาจจะเป็น
เรื่องราวหรือเหตุการณ์ที่ผู้น าเสนอข่าวไม่ได้มีความเชี่ยวชาญ ประกอบกับการน าเสนอข่าวจะต้องมีความรวดเร็วเพื่อให้ทันต่อ
สถานการณ์ จึงอาจท าให้คณะผู้ท างานรวมถึงผู้น าเสนอข่าวขาดการตรวจสอบและศึกษาข้อมูลที่ถูกต้องตามหลักวิชาของ
ข้อเท็จจริงนั้น ๆ  
 2. ผลกระทบการน าเสนอข่าวสารทางสื่อท่ีไม่ถูกต้องตามหลักกฎหมายอาญา 
 การน าเสนอข่าวที่ไม่ถูกต้องตามหลักกฎหมายอาญา ซึ่งอาจจะเกิดจากเจตนาที่ต้องการเขียนข่าวให้ดูน่าสนใจ ชวน
ติดตาม หรืออาจจะเกิดจากความประมาทเลินเล่อที่ไม่ได้ตรวจสอบข้อมูลหรืออาจเกิดจากการขาดความรู้ ความเช่ียวชาญใน
ข่าวที่น าเสนอนั้น จะส่งผลกระทบต่อประชาชนผู้รับข่าว ผู้ถูกน าเสนอเป็นข่าว และต่อตัวสื่อหรือผู้น าเสนอข่าวได้ ดังนี้ 
  2.1 ผลกระทบต่อประชาชน 
   การน าเสนอข่าวนั้น มุ่งหวังให้ประชาชนผู้ที่ประสงค์จะรับรู้ข่าวสาร ได้รับรู้ข่าวที่เกิดขึ้นในแต่ละ
วัน ซึ่งถ้ามีการน าเสนอข่าวอย่างถูกต้อง ก็จะเป็นประโยชน์ต่อประชาชนเป็นอย่างมาก แต่ถ้าน าเสนอข่าวที่ไม่ถูกต้องตาม
ข้อเท็จจริงหรือตามหลักวิชา ก็อาจจะส่งผลต่อความรู้ ความเข้าใจของประชาชนผู้รับข่าวที่จะจดจ าสิ่งที่ถูกน าเสนอไปอย่างไม่
ถูกต้อง เช่น การน าเสนอข่าวว่า “โจรหนุ่มบุกเดี่ยวปล้นร้านทองกลางตลาดเมืองเชียงใหม่ ท าทีมาซื้อ ก่อนฉกสร้อยทองหนัก 
2 บาท หนีลอยนวล” (ไทยเสรี, 2556: ออนไลน์) การน าเสนอข่าวลักษณะนี้ นอกจากไม่ถูกต้องตามหลักกฎหมายแล้ว ยังอาจ
ท าให้ผู้รับข่าวจดจ าลักษณะของการกระท าความผิดไปว่า การปล้นทรัพย์สามารถท าได้ด้วยบุคคลเพียงคนเดียว 
  2.2 ผลกระทบต่อผู้ถูกน าเสนอเป็นข่าว 
   แม้บุคคลใดจะได้กระท าความผิดทางอาญาขึ้น ในทางกฎหมายตราบใดที่ศาลยังไม่มีค าพิพากษา
ว่ากระท าความผิด บุคคลนั้นก็ยังถือว่าเป็นผู้บริสุทธิ์ (ณรงค์ ใจหาญ, 2547,19) ตามหลัก “ไม่มีความผิด ไม่มีโทษ โดยไม่มี
กฎหมาย” ซึ่งถูกรับรองไว้ทั้งในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 29 และ ประมวลกฎหมาย
อาญา มาตรา 2 ดังนั้นการน าเสนอข่าวที่ไม่ถูกต้องหรือเกินจริง บุคคลผู้ที่ถูกสื่อน าเสนอข่าว จะเป็นคนที่ได้รับผลกระทบ
โดยตรงจากการน าเสนอข่าวที่ไม่ถูกต้อง ซึ่งอาจจะท าบุคคลนั้นรวมถึงครอบครัวได้รับความเสียหายต่อช่ือเสียงได้ เช่น การ
น าเสนอข่าวว่า “จับอดีตนักมวยเรือนแสน วิ่งราวสร้อยคอของเจ้าหมูป่าแสนรู้บุญช่วย” (ไทยรัฐ, 2560: ออนไลน์) เมื่อมีการ
น าเสนอข่าวลักษณะนี้ อาจท าให้ผู้รับข่าวเกิดความรู้สึกที่หมิ่นผู้กระท าความผิดว่า ชีวิตตกอับถึงขนาดต้องวิ่งราวสร้อยคอที่มี
สัตว์เป็นเจ้าของ   
  2.3 ผลกระทบต่อสื่อหรือผู้น าเสนอข่าว 
   2.3.1 กระทบต่อจริยธรรมของสื่อหรือผู้น าเสนอข่าว 
   รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 35 ได้วางหลักคุ้มครองการ
น าเสนอข่าวของสื่อไว้ ความว่า “บุคคลซึ่งประกอบวิชาชีพสื่อมวลชนย่อมมีเสรีภาพในการเสนอข่าวสาร หรือการแสดงความ
คิดเห็นตามจริยธรรมแห่งวิชาชีพ” (ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาปฏิบัติหน้าที่ส านักงานเลขาธิการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ , 
2560) จากบทบัญญัติของรัญธรรมนูญดังกล่าว สื่อ สามารถท่ีจะน าเสนอข่าวสารได้อย่างเสรีภาพ แต่อย่างไรก็ตามรัฐธรรมนูญ
ยังได้วางขอบเขตไว้ว่าการน าเสนอข่าวนั้นจะต้องน าเสนอตามจริยธรรมแห่งวิชาชีพ “จริยธรรม” หมายถึง การแยกสิ่งถูกจาก
ผิด ดีจากเลว (วิกิพีเดีย, ม.ป.ป.) การน าเสนอข่าวโดยเฉพาะอย่างยิ่งสื่อทางโทรทัศน์และสื่อหนังสือพิมพ์รวมถึงสื่อดิจิทัลของ
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หนังสือพิมพ์ ซึ่งมีผลต่อประชาชนจ านวนมาก ดังนั้นการน าเสนอข่าวของสื่อดังกล่าว จึงต้องกระท าภายใต้ข้อบังคับว่าด้วย
จริยธรรม รายละเอียด ดังน้ี 
   2.3.1.1 ข้อบังคับสภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทยว่าด้วย จริยธรรมแห่งวิชาชีพข่าววิทยุ
และโทรทัศน์ พ.ศ.2553 มีสาระส าคัญก าหนดให้วิทยุและโทรทัศน์มีหน้าที่ปฏิบัติตนตามจริยธรรมแห่งวิชาชีพ (สภาวิชาชีพ
ข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย, 2553) ดังนี ้
   1) การน าเสนอหรือเผยแพร่ข่าวสารและข้อมูลที่เกี่ยวข้องต้องค านึงถึงสิทธิมนุษยชน ศักดิ์ศรี
ความเป็นมนุษย์ และไม่เป็นการซ้ าเติมความทุกข์และโศกนาฏกรรมแก่ผู้ที่ตกเป็นข่าว 
   2) การน าเสนอหรือเผยแพร่ข่าวสารและข้อมูลที่เกี่ยวข้องต้องตระหนักถึงประโยชน์แห่งสาธารณะ 
   2.3.1.2 ข้อบังคับว่าด้วยจริยธรรมแห่งวิชาชีพหนังสือพิมพ์ สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ พ.ศ.
2559 มีสาระส าคัญก าหนดให้หนังสือพิมพ์มีหน้าที่ปฏิบัติตนตามจริยธรรมแห่งวิชาชีพ (สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ, 2557) 
ดังนี ้
   1) หนังสือพิมพ์ต้องไม่พาดหัวข่าวและความน าเกินไปจากข้อเท็จจริงในข่าว และต้องสะท้อน
ใจความส าคัญหรือเนื้อหาหลักของข่าว 
   2) พึงเสนอข่าว ภาพข่าว ความเห็น และเนื้อหาทั่วไป โดยตระหนักถึงความส าคัญและ
อรรถประโยชน์ของข่าวต่อสาธารณะ และไม่เสนอข่าวในท านองชวนเช่ือหรือเร้าอารมณ์ให้คนสนใจในเรื่องที่ไม่เป็นประโยชน์
ต่อสาธารณะ 
   จากหลักจริยธรรมของโทรทัศน์และหนังสือพิมพ์ มุ่งเน้นเรื่องการน าเสนอข่าวทีต่้องค านึงถึงสิทธิ
มนุษยชน กล่าวคือ สิทธิที่มนุษย์ทุกคนมีความเท่าเทียมกัน มีศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ สิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาค
ของบุคคลที่ได้รับการรับรองทั้งความคิดและการกระท าท่ีไม่มีการล่วงละเมิดได้ (มูลนิธิเพ่ือความเข้าใจเด็ก, 2560) และยังต้อง
ค านึงถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ กล่าวคือ คุณสมบัติ จิตใจ สิทธิเฉพาะตัวที่พึงสงวนของมนุษย์ทุกคน และรักษาไว้มิให้บุคคล
อื่นมาล่วงละเมิดได้ (มูลนิธิเพ่ือความเข้าใจเด็ก, 2560) การถูกละเมิดศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของผู้ที่ถูกน าเสนอข่าวจึงเป็นสิ่งท่ี
ต้องได้รับการคุ้มครอง ไม่พาดหัวข่าวเกินไปจากข้อเท็จจริงในข่าว และต้องน าเสนอข่าวโดยค านึงถึงประโยชน์สาธารณะเป็น
ส าคัญ ดังนั้น การน าเสนอข่าวตามตัวอย่างที่ผู้เขียนบทความได้น าเสนอ จึงมีลักษณะการน าเสนอข่าวที่อาจจะขัดต่อจริยธรรม
ดังกล่าวได้ เนื่องจากการน าเสนอข่าวในท านองว่า คนวิ่งราวทรัพย์ซึ่งเป็นทรัพย์ที่เป็นของสัตว์ เป็นการน าเสนอที่กระทบต่อ
ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ นอกจากนั้นการน าเสนอข่าวเพื่อเป็นการเร้าอารมณ์ว่าคน ๆ เดียวบุกปล้นร้านทอง อาจจะท าให้ข่าวดู
น่าสนใจ แต่ในทางกลับกัน ความผิดฐานปล้นทรัพย์และชิงทรัพย์ มีอัตราโทษท่ีไม่เท่ากัน การที่ผู้กระท าความผิด กระท าผิดใน
ความผิดฐานชิงทรัพย์ แต่มีการน าเสนอว่าเป็นความผิดฐานปล้นทรัพย์ และถ้าต่อมาศาลมีค าพิพากษาให้ลงโทษในความผิด
ฐานชิงทรัพย์ ก็อาจจะเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์ของประชาชนได้ว่าศาลลงโทษผู้กระท าผิดน้อยไป ซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้อง 

   2.3.2 กระทบต่อตัวผู้น าเสนอข่าวเอง 
   ดังที่กล่าวมาข้างต้นแล้วว่า การน าเสนอข่าวที่ไม่ถูกต้องตามหลักกฎหมายนั้น อาจจะส่งผล

กระทบต่อตัวผู้ที่ถูกน าเสนอข่าวให้ตัวบุคคลนั้นหรือครอบครัวได้รับความอับอาย เสียช่ือเสียง ดังนั้นเป็นไปได้ว่าผู้ที่ได้รับความ
เสียหาย อาจจะน าคดีมาฟ้องต่อผู้น าเสนอข่าวทั้งคดีแพ่งในเรื่องละเมิดเพื่อเรียกร้องค่าเสียหายต่อช่ือเสียงและคดีอาญาใน
ความผิดฐานหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณา มีบทลงโทษจ าคุกไม่เกินสองปีและปรับไม่เกินสองแสนบาท (ส านักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกา, 2561: ออนไลน์) ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อผู้เสนอข่าวที่จะเสียหายเพื่อต่อสู้คดี 
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บทสรุป 
 การน าเสนอข่าวของสื่อต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง สื่อทางโทรทัศน์และสื่อสิ่งพิมพ์ท่ีรวมถึงสื่อดิจิทัลของหนังสือพิมพ์
ซึ่งเป็นสื่อท่ีประชาชนจะสามารถรับรู้ข่าวสารได้อย่างกว้างขวาง การน าเสนอข่าวนั้น ผู้เสนอข่าวจะต้องมีการตรวจสอบข้อมูล
ให้ถูกต้องตรงกับข้อเท็จจริง และโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ถ้าข่าวที่น าเสนอเป็นข่าวที่เกี่ยวกับผู้กระท าความผิดจะต้องรับผิดและจะ
รับโทษทางอาญาด้วยนั้น การน าเสนอข่าวก็จะต้องกระท าให้ถูกต้องตามหลักกฎหมายด้วย เนื่องจากว่าการน าเสนอข่าวที่ผิด
ไปจาก หรือไม่ถูกต้องตามบทบัญญัติของกฎหมาย ไม่ว่าจะด้วยน าเสนอเพื่อจูงใจ เร้าใจผู้รับข่าว หรือน าเสนอข่าวอันเกิดจาก
การขาดความรู้ ขาดการตรวจสอบอย่างถูกต้อง หรือต้องการน าเสนอข่าวให้รวดเร็ว ก็จะส่งผลกระทบต่อประชาชนผู้รับรับ
ข่าวสาร ตัวผู้ถูกน าเสนอที่อาจได้รับความเสียหาย รวมถึงกระทบต่อตัวสื่อหรือผู้น าเสนอข่าวเองทั้งในแง่จริยธรรมในการ
ท างานและในแง่ทางกฎหมายที่จะต้องรับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึ้น 
  
ข้อเสนอแนะ 
 การน าเสนอข่าวของสื่อโทรทัศน์และสื่อสิ่งพิมพ์นั้น เป็นเรื่องที่ท าคุณประโยชน์ให้แก่ประชาชนและประเทศเป็น
อย่างมาก เนื่องจากจะท าให้ประชาชนได้ทราบข้อมูล ข้อเท็จจริง รวมถึงเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในแต่ละวันได้อย่างรวดเร็ว
และทันต่อสถานการณ์ แต่อย่างไรก็ตามการน าเสนอข่าวที่ไม่ถูกต้องทั้งข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย จะส่งผลกระทบหลายด้าน
ต่อผู้รับข่าว ผู้เสนอข่าวและผู้ถูกน าเสนอเป็นข่าว ดังนั้นเพื่อให้การน าเสนอข่าวเกิดประโยชน์และลดความเสียหายที่จะเกิดขึ้น
จึงมีข้อเสนอแนะดังนี ้
 1) การน าเสนอข่าว สื่อและผู้เสนอข่าวควรยึดหลักจริยธรรมในการน าเสนอเป็นหลัก ต้องค านึงว่าการน าเสนอต้อง
เป็นไปอย่างถูกต้อง ให้ความส าคัญต่อสิทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของผู้กระท าความผิด 
 2) การน าเสนอข่าว สื่อและผู้เสนอข่าวต้องน าเสนอ โดยมุ่งเน้นเพื่อประโยชน์สาธารณะ การใช้ค าพูดที่จูงใจหรือเร้า
ใจต้องอยู่ภายใต้ข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายที่ถูกต้อง 
 3) การน าเสนอข่าวที่มีประเด็นเกี่ยวข้องกับข้อกฎหมาย ควรมีหรือให้ผู้เชี่ยวชาญทางด้านกฎหมายท าการตรวจสอบ 
กลั่นกรองข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข่าวท่ีจะน าเสนอ เพื่อความถูกต้อง ก่อนที่จะเสนอข่าวนั้น 
 4) ถ้าน าเสนอข่าวผิดไปจากข้อเท็จจริง หรือข้อกฎหมาย สื่อหรือผู้น าเสนอข่าวควรจะรีบด าเนินการแก้ไขให้ถูกต้อง
ตามหลักจริยธรรมของสื่อโทรทัศน์และสื่อสิ่งพิมพ์ ไม่ควรปล่อยให้สิ่งที่น าเสนออย่างไม่ถูกต้องปรากฏอยู่ในสื่อเป็นเวลานาน 
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 โอกาสและคุณภาพ: ความแตกต่างทางพื้นที่และความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา 
Opportunities and qualities: regional differences and educational disparities 

 
นิภาพรรณ เจนสันติกุล1 
 
บทคัดย่อ 
 บทความวิชาการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อน าเสนอสถานการณ์การศึกษาไทย สภาพปัญหาและเสนอแนวทางการก าหนด
นโยบายเพื่อลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษาโดยศึกษาจากเอกสารทุติยภูมิและเอกสารทางวิชาการเกี่ยวกับนโยบาย และ
เป้าหมายการพัฒนาท่ียั่งยืนของโลก และการจ ากัดความของค าว่า ความเสมอภาค และความเป็นธรรม  
 สถานการณ์การศึกษาไทย พบว่า มีสถานการณ์ความไม่เท่าเทียมทางด้านการศึกษาระหว่างในเมืองและชนบท อาทิ 
อัตราการเข้าเรียน ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา และการด าเนินนโยบายของรัฐบาล มีสภาพปัญหาการจัดการศึกษา ได้แก่                
1) ปัญหาด้านกฎหมาย 2) ปัญหาโครงสร้างทางสังคมและความเหลื่อมล้ าทางพื้นที่ 3) ปัญหาระบบราชการไทย 4) ปัญหา
กฎระเบียบ กลไก ตลอดถึงวิธีการท างานต่าง ๆ ของการบริหารราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่นค่อนข้าง
ล้าสมัย และ 5) ปัญหาการทุจริต ประพฤติมิชอบ ส าหรับแนวทางการก าหนดนโยบาย คือ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกระดับควรเข้า
มามีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบายการศึกษา และควรจัดให้มีระบบสนับสนุนให้เด็กด้อยโอกาสสามารถเข้าถึงการศึกษาทุก
ระดับโดยยึดหลักความเสมอภาคและความยุติธรรมทางสังคม ทบทวนข้อกฎหมายที่เป็นอุปสรรคต่อการด าเนินงานตลอดจน
การน าแนวคิดการจัดการศึกษาในต่างประเทศท่ีประสบความส าเร็จ คือ ประเทศจีนและประเทศฟินแลนด์ที่มีวัฒนธรรมแกร่ง
ในการสร้างความเชื่อพื้นฐานเรื่องสิทธิ โอกาสและการกระจายโอกาสทางการศึกษามาเป็นแนวทางการก าหนดนโยบาย 
 

ค ำส ำคัญ:  โอกาส คุณภาพ ความแตกต่างทางพื้นที่ ความเหลื่อมล้้าทางการศึกษา 
 
Abstract 
 This academic article aims to present the situation of Thailand education, the problem and to 
propose policy formulation for reducing educational disparity from secondary data and academic papers about 
the policy and the goal of sustainable development of the world and the definition of the equality and equity. 
 The situation of Thailand education shows that there are inequalities in urban and rural education, 
such as enrollment rates, educational achievement and the government's policy. The problems of educational 
management are 1) legal problems 2) social structural problems and disparities in the area 3) problems of the 
Thai bureaucracy 4) problems of regulations, mechanisms, and ways of working in the central, regional and 
local, and 5) the problem of fraud, misconduct for policy-makers, all stakeholders should be involved in 
policy-making. It should also provide supportive systems for disadvantaged children to access education at all 
levels, based on equality and equity and review the laws that hinder the implementation and consider the 
concept of education in successful countries, namely China and Finland, with a strong culture of fundamental 
belief in rights, opportunity and distribution of educational opportunities as an approach to operation. 
 

Keywords:  opportunities, qualities, regional differences, educational disparities 
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บทน า 
 การศึกษาถือเป็นกลไกส าคัญในการขับเคลื่อนประเทศให้ก้าวหน้า การส่งเสริมให้เด็กได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ  
และมีความเท่าเทียมกัน ทั่วถึง จึงกลายเป็นเรื่องที่ส าคัญและด าเนินการได้ยาก แม้จะมีนโยบายรัฐบาลจ านวนมากท่ีส่งเสริมให้
เด็กมีการพัฒนามากขึ้น หากแต่เป็นนโยบายที่ก าหนดขึ้นได้ประโยชน์เฉพาะบางกลุ่มโดยเฉพาะชนช้ันกลางและชนช้ันสูงที่
ได้รับประโยชน์ ปัญหาความเหลื่อมล้ าทางการศึกษาทั้งในด้านโอกาสและคุณภาพจึงเป็นเรื่องที่รัฐบาลในหลายประเทศ
พยายามทบทวนและหาแนวทางในการแก้ไขอย่างจริงจังและเป็นระบบ เช่น นโยบายการให้เงินช่วยเหลือผู้เรียนโดยการให้เงิน 
Pupil Premium ในประเทศสหราชอาณาจักร และ Pupil Deprivation Grant ในเวลส์ การก าหนดยุทธศาสตร์เรื่องการอ่าน
ออกเขียนได้การคิดค านวณเพื่อการเรียนรู้และการด ารงชีวิตและพระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับความเสมอภาคทางการศึกษา
ของผู้เรียนที่มีสถานะทางเศรษฐกิจและสังคมแตกต่างกัน (Equality and Equal Status Acts) ในประเทศไอร์แลนด์ เป็นต้น 
ซึ่งการด าเนินการแก้ปัญหาเรื่องความเหลื่อมล้ าทางการศึกษาในแต่ละประเทศไม่ได้เป็นเพียงหน้าท่ีของรัฐบาลเพียงอย่างเดียว 
จ าเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายฝ่ายในสังคม (ส านักนโยบายและแผนการศึกษา, 2560: 16-18) 
 จากการศึกษาสภาพปัญหาและเง่ือนไขที่ท าให้เกิดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษาในประเทศไทย พบว่า มีเง่ือนไข
ส าคัญ ได้แก่ 1) เง่ือนไขทางเศรษฐกิจ พิจารณาจากความยากจนและสิทธิในการเข้าถึงโอกาสทางการศึกษา ครอบครัวที่มี
ฐานะยากจนมีโอกาสในการศึกษาน้อยกว่าครอบครัวที่มีฐานะร่ ารวย (ธนพล สราญจิตร์ , 2558: 13) และครอบครัวที่อยู่ใน
พื้นที่ชนบทมีโอกาสในการเข้าถึงคุณภาพของการศึกษาน้อยกว่าครอบครัวที่อยู่ในเมือง ซึ่ง เง่ือนไขดังกล่าวสะท้อนถึงระดับ
รายได้ ภาวะความขาดแคลนที่เป็นอุปสรรคต่อการเข้าถึงการศึกษา ความไม่เท่าเทียมทางโอกาสและคุณภาพที่มีเหตุมาจาก
เง่ือนไขเศรษฐกิจและความยากจน สอดคล้องกับงานวิจัยของรัชพร เลี้ยงประเสริฐ (2557: 115) ที่กล่าวถึงเง่ือนไขทาง
เศรษฐกิจมีผลให้เกิดการกีดกันและการเข้าไม่ถึงโอกาสและคุณภาพการศึกษา 2) เงื่อนไขทางสังคม พิจารณาจากช่ือเสียงและ
การเป็นที่ยอมรับของสถานศึกษาโดยโรงเรียนขนาดใหญ่ มีช่ือเสียงและตั้งอยู่ในจังหวัดใหญ่ ๆ มีโอกาสได้รับการอุดหนุน
งบประมาณมากกว่าโรงเรียนขนาดเล็กหรือโรงเรียนในพื้นที่ห่างไกลตลอดจนมีความแตกต่างด้านทรัพยากรทางการศึกษา 
ได้แก่ บุคลากร อุปกรณ์การเรียน สื่อการเรียนการสอน เป็นต้น สอดคล้องกับส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2560) ที่
สรุปถึงปัญหาความเหลื่อมล้ าในการจัดบริการด้านการศึกษา พบว่า พื้นที่และทรัพยากรระหว่างโรงเรียนที่อยู่ในเมืองและนอก
เมือง โรงเรียนที่อยู่ต่างภูมิภาค โรงเรียนที่อยู่ต่างสังกัด และโรงเรียนขนาดใหญ่และขนาดเล็กมีความแตกต่างกันมาก ดังนั้น
อาจสรุปได้ว่าสภาพเศรษฐกิจและสภาพสังคมที่แตกต่างกันส่งผลต่อความเหลื่อมล้ าด้านคุณภาพของการศึกษา (ทนงศักดิ์     
คุ้มไข่น้ า และคณะ, 2559: 3, 6; รัชวดี แสงมหะหมัด, 2560: 41) 
 จากสภาพปัญหาดังกล่าวเป็นที่มาของบทความวิชาการเรื่องโอกาสและคุณภาพ: ความแตกต่างทางพื้นที่และความ
เหลื่อมล้ าทางการศึกษามีวัตถุประสงค์เพื่อน าเสนอสถานการณ์การศึกษาไทย สภาพปัญหาและแนวทางการก าหนดนโยบาย
เพื่อลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา โดยมีรายละเอียด ดังน้ี 
 
กรอบความคิดที่ใช้ในการอธิบาย 
 เพื่อให้เข้าใจถึงที่มาของนโยบายการจัดการศึกษาและความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา ผู้เขียนได้ทบทวนนโยบาย และ
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของโลก และการจ ากัดความของค าว่า ความเท่าเทียม  ความเสมอภาค และความเป็นธรรมใน
สังคมในการก าหนดนโยบายการศึกษาส าหรับการอธิบายถึงลักษณะของนโยบายการจัดการศึกษาที่ผ่านมา และเป้าหมายที่
สะท้อนถึงความคาดหวังการบรรลุผลส าเร็จของรัฐบาล อย่างไรก็ตามการจัดการศึกษาที่ผ่านมา ทุกรัฐบาลได้พยายามก าหนด
นโยบายสาธารณะที่มุ่งเน้นแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าในเรื่องของความเหลื่อมล้ า คุณภาพทางการศึกษา ด้วยการก าหนด
กฏเกณฑ์ กติกาทางสังคมในการวัดความส าเร็จซึ่งสะท้อนให้เห็นผลลัพธ์ที่เป็นการวัดผลในเชิงปริมาณเท่านั้น เช่น ผลการ
ทดสอบการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับความสามารถด้านการใช้ภาษาอังกฤษเฉลี่ยของผู้ส าเร็จการศึกษาในแต่
ละระดับเมื่อทดสอบตามมาตรฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษ (CEFR) เป็นต้น นอกจากนี้เพื่อให้เห็นความแตกต่างของ
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การจัดการศึกษาของประเทศไทยกับต่างประเทศได้อย่างชัดเจน ผู้เขียนได้น าเสนอกรณีตัวอย่างการจัดการศึกษาของ
ต่างประเทศท่ีประสบความส าเร็จ คือ ประเทศจีนและประเทศฟินแลนด์ ซึ่งทั้งสองประเทศมีวัฒนธรรมแกร่งในการสร้างความ
เชื่อพื้นฐานเรื่องสิทธิ โอกาสและการกระจายโอกาสทางการศึกษาให้กับประชาชน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกคนในการ
ปฏิบัติตามนโยบาย โดยผู้เขียนขออธิบายรายละเอียด ดังน้ี 
 
 นโยบาย และเป้าหมายการพัฒนาที่ย่ังยืนของโลก 
 หากทบทวนถึงนโยบายและเป้าหมายในการพัฒนา พบว่า ในการประชุมสมัชชาใหญ่แห่งองค์การสหประชาชาติ        
เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2558 ที่ประชุมมีมติรับรองเป้าหมายการพัฒนาของโลกชุดใหม่เพื่อด าเนินการต่อเนื่องจาก MDGs 2015 
โดยใช้ช่ือเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของโลก (Sustainable Development Goals : SDGs) และได้รวมเป้าหมายบางด้านของ 
MDGs 2015 ที่ยังไม่บรรลุผลเข้าไว้ด้วย SDGs 2030 จึงเป็นทิศทางการพัฒนาของโลกในช่วง 15 ปีต่อจากนี้ โดยได้มีการก าหนด
เป้าหมายการพัฒนาไว้ 17 เป้าหมาย 169 เป้าประสงค์ โดยเป้าหมายที่ 4 เป็นเป้าหมายที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาได้ก าหนด
เป้าหมายไว้ว่า “สร้างหลักประกันว่าทุกคนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างเสมอภาคและเท่าเทียมและสนับสนุนโอกาสในการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต” ในส่วนของสาระส าคัญมีการเปลี่ยนแปลงจากเดิมที่เน้นการสร้างโอกาสทางการศึกษาในสถานศึกษาไปสู่แนวคิด
ที่ให้ความส าคัญกับการเข้าถึงเด็กที่ด้อยโอกาสทุกกลุ่ม ปัญหาความเท่าเทียมของหญิงและชายในการเข้าถึงการศึกษา และต้อง
เป็นการศึกษาที่มีคุณภาพ โดยเชื่อมโยงกับความต้องการของตลาดงานจึงต้องแสวงหาความร่วมมือกับภาคเอกชนเพื่อรวบรวม
ข้อมูลเกี่ยวกับทักษะการท างานที่ภาคเอกชนต้องการ รวมถึงกลุ่มผู้ใหญ่ที่มีปัญหาการอ่านออกเขียนได้และการขาดทักษะใหม่ ๆ  
ที่ตลาดต้องการให้กลับเข้ามาศึกษาต่อเพื่อเสริมสร้างทักษะและสมรรถนะในการประกอบอาชีพอย่างต่อเนื่องเป้าประสงค์ที่ส าคัญ
ของ SDGs 2030 คือ การสร้างหลักประกันทางการศึกษาที่มีคุณภาพเสมอภาคและ  เท่าเทียมส าหรับเด็กทุกคนในทุกระดับตั้งแต่
ปฐมวัยถึงอุดมศึกษา เพิ่มจ านวนครูที่มีคุณภาพ เพิ่มจ านวนเยาวชนและผู้ใหญ่ที่มีทักษะที่จ าเป็นส าหรับการท างานและการเป็น
ผู้ประกอบการรวมทั้งขจัดความเหลี่อมล้ าทางการศึกษา โดยค านึงถึงสิทธิมนุษยชน ความเสมอภาคระหว่างเพศ การส่งเสริม
วัฒนธรรมแห่งความสงบสุข และการเป็นพลเมืองของโลก (ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2560: 5) 
 อย่างไรก็ตามการจัดท านโยบายการศึกษาที่ผ่านมาแม้มีการก าหนดเป้าหมายและตัวช้ีวัดที่ชัดเจน แต่เมื่อน าไป
ปฏิบัติกลับพบปัญหาผู้น าไปปฏิบัติขาดความรู้และความเข้าใจ และไม่สามารถบรรลุผลส าเร็จได้ตามที่ระบุไว้ ทั้งนี้เนื่องจาก
นโยบายการศึกษาของรัฐบาลแต่ละชุด เป็นนโยบายสาธารณะที่ถูกออกแบบโดยผู้แสดงทางนโยบายคือข้าราชการประจ า
กระทรวงศึกษาธิการและข้าราชการกระทรวงกลาโหม และกลุ่มนักวิชาการเป็นส่วนใหญ่ (พนิดา ตาลอ าไพ, 2555: 24) จึงท า
ให้นโยบายสาธารณะที่ถูกออกแบบมาจากกลุ่มผู้ก าหนดนโยบายนั้นขาดการพิจารณาถึงวัฒนธรรมและการด ารงไว้ซึ่งคุณค่า
และเอกลักษณ์ของประเทศไทยยอ่มมีผลท าให้ผูน้ าไปปฏิบัติไม่สามารถน านโยบายสาธารณะดังกลา่วไปปฏบิัติได้อย่างส าเร็จใน
บริบทของประเทศที่มีความหลากหลายและแตกต่างทางความคิด ช่องว่างทางนโยบายจึงเกิดขึ้นและเป็นอุปสรรคในการ
ด าเนินงานของรัฐบาลทุกชุดที่ผ่านมา แตกต่างจากต่างประเทศท่ีประสบความส าเร็จในการจัดการศึกษา อาทิ  ประเทศจีนเป็น
ตัวอย่างของการมีวัฒนธรรมที่เข้มแข็ง โดยมีการปฏิรูปการศึกษา 2 ระยะ คือ ระยะแรกเน้นการปฏิรูปโครงสร้างและระยะที่
สองเป็นการขยายโอกาสทางการศึกษาอย่างเท่าเทียม ความน่าสนใจของประเทศจีนคือประเทศจีนประสบปัญหาเรื่องความ
เหลื่อมล้ าทางการศึกษาและเรื่องคุณภาพของโรงเรียน โดยพยายามแก้ไขปัญหาดังกล่าว คือ การยกระดับคุณภาพของโรงเรียน
ให้เท่ากัน ด้วยวิธีการจับคู่โรงเรียนที่เก่งกับโรงเรียนที่อ่อนกว่าท างานร่วมกัน มีการท าสัญญาต่อเนื่อง 2-3 ปีเพื่อพัฒนาระบบ
การจัดการเรียนการสอนและลดความเหลือ่มล้ าด้วยการลงทุนทางการศึกษาเพิ่มขึ้นโดยให้เด็กท่ีอพยพแรงงานติดตามพ่อแมม่า
ในเมืองเซี่ยงไฮ้ได้เข้าเรยีนได้ ประมาณร้อยละ 94 ที่เด็กกลุ่มนี้ได้มีโอกาสเข้าเรยีน ความเข้มแข็งทางวัฒนธรรมของประเทศจีน
สะท้อนภาพให้เห็นถึงการสนับสนุนการศึกษาจากผู้ปกครอง และการให้ความส าคัญกับสถานะทางสังคมของครู ตลอดจนการ
สนับสนุนการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง (ธนิดา โชคคุณานันทกุล และกานต์ โกวิทย์สมบูรณ์, 2560: 203) ในขณะที่ประเทศ
ฟินแลนด์เป็นตัวอย่างของการกระจายโอกาสทางการศึกษาและการท างานร่วมกันระหว่างการบริหารราชการส่วนกลางและการ
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บริหารราชการส่วนท้องถิ่นเพื่อลดช่องว่างความแตกต่างด้านคุณภาพระหว่างโรงเรียนให้ลดน้อยลง มีวัฒนธรรมการเรียนการ
สอนและการสร้างความเชื่อมโยงกระบวนการเรียนรู้เกิดขึ้นด้วยการสร้างบรรยากาศการเรียนการสอนที่ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติ 
การตั้งค าถามของผู้เรียนและการใช้เทคโนโลยีในการเรียนการสอนอย่างเหมาะสม นอกจากน้ียังยกระดับคุณภาพบุคลากรทาง
การศึกษา โดยมีความเชื่อพื้นฐานที่เข้มแข็งว่าระบบการศึกษาที่ดีเท่านั้นที่จะสร้างสังคมความรู้และพัฒนาความก้าวหน้าของ
ประเทศได้ ผู้ปกครองมีหน้าที่ต้องดูแลกระบวนการเรียนรู้ของนักเรียน เช่นเดียวกับเด็กทุกคนมีหน้าที่ต้องเรียนในระดับ
การศึกษาพื้นฐาน 9 ปี ดังนั้นผู้ปกครอง ครู ท้องถิ่น และรัฐจึงต้องมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพของคนตามโครงสร้างการ
จัดการศึกษา (น้ าทิพย ์วิภาวิน, 2553: 14; ธนิดา โชคคุณานันทกุล และกานต์ โกวิทย์สมบูรณ์, 2560: 206) 
 
 ความเท่าเทียม ความเสมอภาค และความเป็นธรรมในสังคมในการก าหนดนโยบายการศึกษา 
 เมื่อพิจารณาถึงค าที่มีความเกี่ยวข้องในการก าหนดแนวนโยบายการจัดการศึกษา พบว่า มีค าที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ 
ความเท่าเทียม ความเสมอภาค และความเป็นธรรมในสังคม ซึ่งในประเทศไทยมีการใช้หรือให้ความหมายในมุมมองหรือบริบท
ที่แตกต่างกัน โดยในความหมายของค าศัพท์ภาษาอังกฤษที่สามารถเทียบเคียงกันได้  คือ ค าว่า “equality” “equity” และ 
“social justice” ซึ่งจากการศึกษาและทัศนะของผู้เขียนแล้วสามารถนิยามความหมายของแต่ละค าได้ดังนี้ ความเท่าเทียม  
(equality) คือ บุคคลทุกคนไม่ว่าจะเป็นเพศชายหรือเพศหญิงต้องได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกันโดยมิได้พิจารณาถึงความ
แตกต่าง ส่วนค าว่าความเป็นธรรม (equity) คือ การจัดสรรทรัพยากรหรือการบริการสาธารณะที่ค านึงถึงความแตกต่างของ
บุคคล และความเป็นธรรมในสังคม (social justice) เป็นการใช้หลักการเรื่องความแตกต่าง (The principle of difference) 
หลักการข้อนี้เป็นหลักประกันการยกเว้นให้มีการปฏิบัติต่อสมาชิกของสังคมแตกต่างกันได้  หากการปฏิบัตินั้นเป็นไปเพื่อ
ช่วยเหลือคนที่ด้อยกว่าหรือคนเสียเปรียบในสังคม เช่น เป็นความยุติธรรมที่รัฐจะน าภาษีของคนรวยไปสร้างระบบสวัสดิการ
ต่าง ๆ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของคนยากจน คนช้ันล่าง คนพิการ ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เป็นต้น  
 ดังนั้นคนที่ด้อยโอกาสที่สุดในสังคมควรจะได้รับโอกาสอย่างทัดเทียม ในแง่มุมเชิงสังคมวิทยา แนวคิด “ความเป็น
ธรรมทางสังคม” เป็นส่วนหนึ่งของระบบทางสังคมซึ่งทุกสังคมล้วนมีโครงสร้างพื้นฐานของสถาบันทางสังคม  เศรษฐกิจและ
การเมืองทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ องค์ประกอบเหล่านี้อยู่ภายใต้ข้อตกลงร่วมกันทางสังคมที่เป็นผลผลิตของระบบ
กฎหมาย โดยความเป็นธรรมทางสังคมยังครอบคลมุโครงสรา้งสังคมในสว่นอ่ืน ๆ ที่นอกเหนือจากระบบกฎหมายด้วย ซึ่งความ
เหมาะสมของความเท่าเทียมเพื่อน าไปสู่ความเป็นธรรมนั้นล้วนถูกผูกไว้โดยบริบททางสังคม  
 โดยสรุปแล้ว แนวคิดของความเป็นธรรมทางสังคมมีพื้นฐานตามหลักการ คือ 1) เงื่อนไขของความไม่เท่าเทียมที่ต้อง
ได้รับการแก้ไขไปสู่ความเป็นธรรม 2) การกระจายความมั่งคั่งอ านาจ และสถานะไปยังบุคคล ชุมชน และสังคมส่วนรวม และ 
3) เป็นความรับผิดชอบของรัฐบาลหรือผู้มีอ านาจที่จะประกันคุณภาพชีวิตพื้นฐานแก่ประชาชนทุกคนอย่างเท่าเทียม (ธีระ    
สินเดชารักษ์ และคณะ, 2559: 171) ซึ่งควรก าหนดแนวทางการจัดการศึกษาเพื่อให้เกิดความเท่าเทียมที่ค านึงถึงหลักความ
เสมอภาค คือ ความเสมอภาคด้านคุณภาพการศึกษา (quality) ความเสมอภาคด้านโอกาสทางการศึกษา (opportunity) 
ความเสมอภาคด้านการเข้าถึงการศึกษา (accessibility) การชดเชยและสนับสนุนให้กับกลุ่มที่เสียเปรียบทางสังคม (merit) 
การให้กับกลุ่มที่ขาดแคลนหรือมีความจ าเป็นต้องได้รับทรัพยากรหรือบริการเหล่านั้นเพื่อให้ได้รับการศึกษาที่ไม่แตกต่างจาก
กลุ่มเป้าหมายกลุ่มอื่น (รัชพร เลี้ยงประเสริฐ, 2557: 125-126) 
 
ผลการวิเคราะห ์
 สถานการณ์การศึกษาในประเทศไทย 
 จากการศึกษาเอกสารทุติยภูมิและเอกสารทางวิชาการต่าง ๆ พบข้อมูลส าคัญ ดังนี้ 
 1. อัตราการเข้าเรียน พบว่า พื้นที่ในเมืองและนอกเมืองมีจ านวนอัตราการเข้าเรียนแตกต่างกัน พิจารณาจาก      
ผลส ารวจความต้องการการเรียนต่อของเด็กและเยาวชนของส านักงานสถิติแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ปรากฏเด็กและเยาวชนอายุ    
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13-24 ปี จ านวน 13.7 ล้านคน เป็นผู้ก าลังเล่าเรียน 6.6 ล้านคน ส่วนอีก 7.1 ล้านคน (ร้อยละ 52) ออกจากระบบการศึกษา
ไปแล้ว สาเหตุหลัก คือ ไม่มีทุนทรัพย์เรียน ร้อยละ 74 ต้องการเลี้ยงตนเอง/ครอบครัว ร้อยละ 10 ไม่สนใจและเห็นว่าไม่มี
ประโยชน์ท่ีจะเรียน และเด็กท่ีพลาดโอกาสทางการศึกษาประมาณร้อยละ 28 ยังมีความต้องการเรียนต่อ  
 ใน พ.ศ. 2551 มีเด็กอายุ 3-17 ปี ไม่ได้เรียน 1,675,165 คน (ร้อยละ 11.2) เนื่องจากครอบครัวมีฐานะยากจนส่งผล
ให้เด็กต้องออกจากโรงเรียนกลางคัน ใน พ.ศ. 2558 นักเรียน นักศึกษาในระบบ (ไม่รวมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) มีจ านวน 13.1 ล้าน
คน และมีอายุเฉลี่ยระหว่าง 3-21 ปี โดยเพิ่มขึ้นจากปีการศึกษา 2557 ประมาณ 2 หมื่นคน ส าหรับการศึกษาภาคบังคับ 9 ปี 
(อายุ 6-14 ปี) มีจ านวนนักเรียน 7.2 ล้านคน จากประชากรทั้งหมด 7.4 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 96.5 เพิ่มจากปีการศึกษา 2557 
ประมาณร้อยละ 2 ขณะที่โอกาสทางการเข้าถึงการศึกษามีอัตราลดลงตามระดับการศึกษาที่สูงขึ้น โดยพิจารณาจากอัตราการ
เข้าเรียนสุทธ ิโดยระดับประถมศึกษามีการเข้าเรียนถึงร้อยละ 87.2 รองลงมาคือ ระดับอนุบาล ร้อยละ 69.4 มัธยมศึกษาตอนต้น 
ร้อยละ 66.4 มัธยมศึกษาตอนปลาย (รวม ปวช.) ร้อยละ 57.7 และระดับอุดมศึกษา ร้อยละ 24.9 ตามล าดับ โดยในพ้ืนท่ี
กรุงเทพมหานคร มีอัตราการเข้าเรียนในระดับมัธยมต้น มัธยมปลาย และอุดมศึกษา มากที่สุด (รัชวดี แสงมหะหมัด, 2560: 44)  
 นอกจากนี้ยังพบว่า ปัจจัยด้านนโยบายมีผลต่อการเข้าไม่ถึงบริการทางการศึกษา ที่ตั้งของโรงเรียน คุณภาพของ
บุคลากร คุณภาพของอุปกรณ์ในการจัดการเรียนการสอน ความไม่เสมอภาคด้านงบประมาณระหว่างโรงเรียนในเมืองกับ
โรงเรียนในชนบทที่ห่างไกล การถูกเลือกปฏิบัติเนื่องจากความพิการ คุณลักษณะทางสังคม ความยากจน และการด้อยโอกาส
เนื่องจากปัจจัยด้านสภาพเศรษฐกิจ เป็นต้น ต่างเป็นปัจจัยที่ท าให้เกิดความเหลื่อมล้ าและการเสียโอกาสทางการศึกษา  
 2. ผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษา พบว่า ผลการทดสอบการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ทั้งหมดจ านวน 8 กลุ่มมี
คะแนนสอบเฉลี่ยในระดับต่ าในทุกกลุ่มวิชา และจากผลการประเมินในปี ค.ศ. 2012 PISA ของประเทศไทยจัดอยู่ในล าดับที่ 
50 จาก 65 ประเทศ ตามมาด้วยมาเลเซียในอันดับที่ 52 และอินโดนีเซียในอันดับที่ 64 รวมทั้งการทดสอบทางวิชาการใน
ระดับนานาชาติ (TIMSS หรือ Trends in International Mathematics and Science Study) โดยสมาคมนานาชาติเพื่อ
การประเมินผลการศึกษา หรือ International Association for Educational Assessment (IEA) ประเทศไทยมีผลการ
ประเมินลดลงต่อเนื่องจนอยู่ในกลุ่มต่ า (พฤกษา เครือแสง, 2558: 47) สะท้อนให้เห็นว่าตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาการบริการ
สาธารณะทางด้านการจัดการศึกษาของประเทศไทยมุง่เน้นการสอบแข่งขัน ละเลยการจัดการเรียนการสอนแบบร่วมมือและไม่
อาจด าเนินการตามเป้าหมายและตัวช้ีวัดนโยบายการพัฒนาการศึกษาได้ประสบความส าเร็จจริงตามกฎหมายแม้ว่าจะมีความ
พยายามผลักดันให้มีการปฏิรูปการศึกษาโดยรัฐเข้ามาควบคุม ก ากับ ดูแล ให้สามารถด าเนินการให้เป็นไปอย่างคุณภาพ    
เท่าเทียมกันท้ังประเทศ 
 3. การด าเนินนโยบายของรัฐบาล อาทิ นโยบายเรียนฟรี 15 ปี เป็นนโยบายเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนทุกคนได้รับ
โอกาสทางการศึกษาอย่างเต็มตามศักยภาพโดยสนับสนุนฟรี 5 รายการ ได้แก่ ค่าจัดการเรียนการสอน ค่าหนังสือเรียน       
ค่าอุปกรณ์การเรียน ค่าเครื่องแบบนักเรียน และค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างเท่าเทียมกัน พบปัญหาและอุปสรรค 
คือ รัฐต้องใช้งบประมาณเพื่อการศึกษาค่อนข้างสูงในขณะที่การเรียนในระดับอุดมศึกษา ผู้เรียนเป็นผู้ได้รับประโยชน์มากกว่า
ที่สังคมส่วนรวมได้ แต่มีส่วนร่วมในการรับภาระค่าใช้จ่ายทางการศึกษาน้อยกว่าท่ีควรจะเป็น อีกทั้งครัวเรือนท่ีด้อยโอกาสและ
ยากจนแม้จะมีโอกาสและสามารถเข้าศกึษาในระดับอุดมศึกษาในสถาบันการศึกษาท่ีด ีแต่ก็เป็นสดัสว่นท่ีน้อยมาก การส่งเสริม
สนับสนุนการศึกษาระดับอุดมศึกษาของรัฐจึงเป็นการเพิ่มโอกาสให้กับกลุ่มครัวเรือนที่มีฐานะทางเศรษฐกิจมากกว่ากลุ่ม
ครัวเรือนที่ยากจน ซึ่งสร้างภาระแก่งบประมาณของรัฐบาลมากกว่าที่ควรจะเป็น ทรัพยากรที่ใช้เพื่อการศึกษาจึงมาจาก
ภาครัฐบาลเป็นหลัก โดยที่ภาคส่วนต่าง ๆ ของสังคมเข้ามามีส่วนร่วมน้อย รวมถึงการใช้ความได้เปรียบทางเศรษฐกิจและ
สังคมของกลุ่มครัวเรือนท่ีมีฐานะทางเศรษฐกิจในการเข้าถึงสถานศึกษาท่ีดีและมีคุณภาพ เป็นต้น 
 โดยภาพรวมผลการด าเนินงานของรัฐบาลช้ีให้เห็นว่าประชาชนเข้าถึงโอกาสทางการศึกษามากขึ้น แต่เป็นโอกาสที่ได้
บนฐานของคุณภาพที่แตกต่างกัน และน าไปสู่การสร้างความเหลื่อมล้ าในการกระจายรายได้ที่เพิ่มมากขึ้น (ส านักงาน
เลขาธิการสภาการศึกษา, 2560: 70-71) ซึ่งหากพิจารณาระบบหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานของประเทศไทย  พบว่า        



                                             รายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการระดับชาติ SMARTS ครั้งท่ี 8   

 

- รัฐประศาสนศาสตร ์และนิติศาสตร์ - 140 

 

เป็นระบบที่มีการควบคุมโดยส่วนกลางและส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาส่วนใหญ่ยังไม่ให้ความส าคัญกับการพัฒนาหลักสูตร
ท้องถิ่นโดยเฉพาะโรงเรียนขนาดเล็ก เพราะหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2544 เป็นหลักสูตรแบบใช้มาตรฐานการ
เรียนรู้เป็นฐาน (Standard-based Curriculum) รวมถึงระบบการให้เปล่าทางการศึกษาของประเทศไทย คือ การให้เปล่าใน
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 12 ปี โดยไม่เก็บค่าเล่าเรียนแต่ให้ยืมต าราเรียนและอุปกรณ์การเรียนเฉพาะกลุ่มที่มีปัญหาทาง
เศรษฐกิจให้การอุดหนุนโรงเรียนเอกชนตามรายหัว และอุดหนุนเงินเดือนครูโรงเรียนเอกชน มีแนวโน้มที่จะให้เปล่าจนถึงช้ัน
อนุบาล 2-3 (เด็ก 4-5 ขวบ) เพราะกฎหมายก าหนดว่าให้จัดการศึกษาให้เปล่าไม่น้อยกว่า 12 ปี แต่การให้เปล่าไม่ได้
ครอบคลุมถึงอุปกรณ์การเรียนที่จ าเป็น (อัจฉรีย์ ทิพธนธรณินทร์ และสมบูรณ์ ศิริสรรหิรัญ, 2556: 43) อย่างไรก็ตาม
สถานการณ์การศึกษาของประเทศไทยยังคงมีปัญหาการบริหารการจัดการที่มีลักษณะการรวมศูนย์อ านาจไว้ในส่วนกลาง แม้
จะได้มีการออกกฎกระทรวง ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการกระจายอ านาจการบริหารและการจัดการศึกษาไว้ แต่หน่วยปฏิบัติ
ยังไม่มีอิสระและความคล่องตัวในการบริหารงานและจัดการศึกษาเท่าที่ควรตามที่ระบุไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช 2560 
 เมื่อพิจารณาข้อมูลทางสถิติ สถานการณ์การศึกษาไทย และการทบทวนวรรณกรรมข้างต้น สามารถวิเคราะห์ปัญหา
ของการจัดการศึกษา ได้ดังนี้ 
 1. ปัญหาด้านกฎหมาย ในงานวิจัยของนิติยา หลานไทย (2560) ดิเรก บวรสกุลเจริญ (2557) รัชวดี แสงมหะหมัด 
(2560) ต่างระบุถึงปัญหาในการบังคับใช้พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 39 เป็นการกระจายอ านาจ
บริหารด้านต่าง ๆ ให้แก่สถานจัดการศึกษาอันเป็นการเตรยีมความพร้อมสถานศึกษาให้พร้อมกับการกระจายอ านาจการศึกษา
ที่จะเกิดขึ้นตาม รวมถึง “รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560” ในมาตรา 54 ได้ระบุเกี่ยวกับหน้าท่ีของรัฐใน
จัดการให้ประชาชนมีสิทธิในการศึกษาอย่างทั่วถึง ซึ่งกลไกการกระจายอ านาจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังไม่มี
ประสิทธิภาพ และปัญหาในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 
2545 และ (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2553 ที่ผู้ปฏิบัติไม่สามารถด าเนินการได้ตามกฎหมายเนื่องจากขาดความรู้ ความเข้าใจในหลักการ
และแนวปฏิบัติ อีกทั้งผู้น าไปปฏิบัติไม่ได้เข้ามามีสว่นร่วมในการก าหนดนโยบายขาดความเป็นหุ้นส่วนของปัญหาและความเช่ือ
ร่วมกันในการด าเนินงาน 
 2. ปัญหาโครงสร้างทางสังคมและความเหลื่อมล้ าทางพื้นที่ ซึ่งปรากฏในงานวิจัยวัชรพล ว่องนิยมเกษตร (2557) ได้
สรุปถึง ปัจจัยส าคัญที่ส่งผลกระทบต่อความเหลื่อมล้ าเชิงพื้นที่ ได้แก่ ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด สินเช่ือธนาคารพาณิชย์ราย
จังหวัด และการจัดสรรงบประมาณรายจังหวัดซึ่งปัจจัยดังกล่าวน าไปสู่การสร้างข้อเสนอแนะเชิงนโยบายที่ส าคัญ คือ นโยบาย
การขยายผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดเพื่อลดความเหลื่อมล้ าเชิงพื้นที่ นโยบายระบบการเงินระดับฐานรากเพื่อการเข้าถึงแหล่ง
เงินทุนอย่างท่ัวถึง และนโยบายการจัดสรรงบประมาณบนพ้ืนฐานของความไม่เท่าเทียมกัน  
 3. ปัญหาระบบราชการไทยอันเป็นกลไกหลักในการบริหารราชการแผ่นดิน มีขนาดใหญ่ โครงสร้างซ้ าซ้อนท้ังในด้าน
ภารกิจท าให้บทบาทและอ านาจหน้าที่ไม่คลอ่งตัว ขาดความยืดหยุ่นและไม่สามารถตอบสนองและรองรับกับความสลับซบัซ้อน
และพลวัตที่สูงของการบริหารกิจการบ้านเมืองในปัจจุบันและอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  4. ปัญหากฎระเบียบ กลไก ตลอดถึงวิธีการท างานต่าง ๆ ของการบริหารราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาคและส่วน
ท้องถิ่นค่อนข้างล้าสมัยมุ่งเน้นที่ปัจจัยน าเข้าและรายละเอียดโดยให้ความส าคัญกับระเบียบปฏิบัติมากกว่ายุทธศาสตร์และการ
บรรลุผล ท าให้ไม่สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างทั่วถึง 
 5. ปัญหาการทุจริต ประพฤติมิชอบ เนื่องจากการท างานของระบบราชการมีลักษณะผูกขาดและพฤติกรรมการ
ท างานของข้าราชการยังคงความเป็นเจ้าขุนมูลนาย เล่นพรรคเล่นพวก เปิดโอกาสให้มีอภิสิทธิ์ชนอันเป็นช่องทางให้เจ้าหน้าที่
ของรัฐ ร่วมกับเอกชนและนักการเมืองกระท าการทุจริตคอร์รัปชันจนกลายเป็นปัญหาวิกฤตศรัทธาที่สังคมมีต่อระบบราชการ
และข้าราชการ (พฤกษา เครือแสง, 2558: 52) 
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 สรุปได้ว่า ปัญหาการจัดการศึกษา คือ 1) ปัญหาด้านกฎหมาย 2) ปัญหาโครงสร้างทางสังคมและความเหลื่อมล้ าทาง
พื้นที่ 3) ปัญหาระบบราชการไทย 4) ปัญหากฎระเบียบ กลไก ตลอดถึงวิธีการท างานต่าง ๆ ของการบริหารราชการส่วนกลาง 
ส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่นค่อนข้างล้าสมัย และ 5) ปัญหาการทุจริต ประพฤติมิชอบ 
 เพื่อแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา ผู้เขียนมีความเห็นว่าควรมีการก าหนดกลไกและแนวทางการลดความ
เหลื่อมล้ าทางการศึกษาท่ีให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกระดับเข้ามามีบทบาทหน้าที่ชัดเจน สามารถก าหนดรูปแบบการท างานและวิธี
ปฏิบัติได้แบบมีส่วนร่วม โดยมีรายละเอียด ดังน้ี 
 1. รัฐบาล โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 
กระทรวงมหาดไทย กระทรวงแรงงาน และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องในระดับจังหวัดและท้องถิ่น มีหน้าท่ี ดังนี้ 
  1.1 ท าหน้าที่ประสานและส่งเสริมการจัดการศึกษาส าหรับเด็กด้อยโอกาสทุกคนให้ได้รับสิทธิและโอกาส
ทางการศึกษาจากทุกหน่วยงานอย่างเต็มศักยภาพ  
  1.2 จัดตั้งและก าหนดบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการส่งเสริมและประสานการจัดการศึกษาส าหรับเด็ก
ด้อยโอกาส เพื่อด าเนินการกระจายอ านาจการบริหารและการจัดการศึกษาในสถานศึกษาและเขตพื้นที่การศึกษา  ตลอดจน
พัฒนาระบบบริหารจัดการการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลให้มีความโปร่งใสเป็นธรรมและมรีะบบการตรวจสอบที่มีประสิทธิภาพ  
  1.3 ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชน ภาคเอกชนและทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษา 
(สมจิต แดนสีแก้ว และคณะ, 2559: 14) และสนับสนุนการศึกษาและหลักสูตรที่สอดคล้องกับภูมิปัญญา วิถีชีวิตของชุมชนและ
ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตให้หลากหลายรูปแบบ ทั้งนี้ควรลดความเหลื่อมล้ าเชิงพื้นที่ โดยการกระจายอ านาจทางการศึกษาให้
ท้องถิ่นสามารถด าเนินการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนในพื้นที่นอกเมืองให้มีคุณภาพมาตรฐานส าหรับ
การจัดการเรียนการสอน อาทิ วิทยาลัยชุมชน รูปแบบการเรียนร่วม การจัดการศึกษาทางเลือก การจัดการศึกษาโดยครอบครัว 
เป็นต้น (ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2548: 37; พฤกษา เครือแสง, 2558: 54; รัชวดี แสงมหะหมัด 2560: 57) 
  1.4 จัดสรรทุนการศึกษาให้แก่ผู้เรียนที่ด้อยโอกาสประเภทต่าง ๆ ในทุกภูมิภาค (ดิเรก ปทมสิริวัฒน์ และ
คณะ, 2555: 28-29) 
 2. สถานประกอบการควรสนับสนุนผู้เรียนที่ด้อยโอกาสให้มีโอกาสในการเรียนควบคู่กับการฝึกงานในสถาน
ประกอบการ อย่างไรก็ตามการสนับสนุนในลักษณะนี้ต้องมีการพิจารณาถึงความเหมาะสมของอายุ เพศ และลักษณะของงาน 
พร้อมทั้งกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง อาทิ พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ที่ให้ความส าคัญกับคุณภาพชีวิต วัน 
เวลา สวัสดิการและสิทธิของแรงงาน เป็นต้น 
 3. สถานศึกษา มีผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย อาทิ ครู ผู้เรียน ผู้ปกครอง ซึ่งควรมีการด าเนินการ ดังนี้ 
  3.1 ควรมีการก าหนดสิทธิ ผลประโยชน์ และสวัสดิการให้กับครูคืนถิ่นเพิ่มขึ้นเพื่อเป็นการสนับสนุนให้
บุคลากรที่มีความรู้ความสามารถกลับคืนสู่ภูมิล าเนามากข้ึนมากกว่าตัดสินใจท างานในเมือง 
  3.2 ควรมีการขยายโอกาสทางการศึกษาให้กับผู้เรียนทุกกลุ่ม ทุกประเภทอย่างเท่าเทียมในรูปแบบที่
หลากหลายและเหมาะสมกับลักษณะของผู้เรียน ตลอดจนสนับสนุนทรัพยากรการเรียน อุปกรณ์การเรียน และทรัพยากร
ทางการเงินให้กับผู้เรียนให้สามารถเรียนและด ารงชีวิตอยู่ได้ผ่านโครงการต่าง ๆ ที่ได้เคยมีการระบุไว้ในนโยบายการจัด
การศึกษาส าหรับเด็กด้อยโอกาสอย่างเป็นรูปธรรม อาทิ โครงการจัดที่พักนักเรียน โครงการอาหารกลางวัน โครงการหนึ่ง
อ าเภอหนึ่งทุนการศึกษา โครงการโรงเรียนพี่โรงเรียนน้อง โครงการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม เป็นต้น (ส านักงานเลขาธิการ
สภาการศึกษา, 2548: 37) ซึ่งจ าแนกตามกลุ่ม ดังน้ี 
 3.2.1 ผู้เรียนที่มีฐานะยากจนและมีพฤติกรรม ความประพฤติดี  
 3.2.2 ผู้เรียนที่มีความรู้ความสามารถและมีผลการเรียนดี 
 3.2.3 ผู้เรียนที่มีความพิการ 
 3.2.4 ผู้เรียนที่ด้อยโอกาส ฯลฯ 
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  ทั้งนี้ให้เป็นไปตามสิทธิของผู้เรียนที่พึงได้ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2542 มาตรา 39 
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ในมาตรา 54 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 และ (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2553 
  3.3 การจัดการหลักสูตรการเรียนการสอนที่เกิดขึ้นจากการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้แก่ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น สถานศึกษา ชุมชน ผู้ปกครอง และผู้เรียน โดยจัดหลักสูตรการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับภูมิปัญญา
ท้องถิ่น วัฒนธรรมส่งเสริมการเรียนรู้ที่สามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน ลดการแข่งขันและสร้างความรู้ที่เกิดขึ้นจากบริบท
และสภาพสังคมที่เป็นอยู่ให้วัฒนธรรมและวิถีชีวิตของผู้เรียนอยู่กับธรรมชาติมากกว่าการสร้างกฏเกณฑ์ กติกาทางสังคม และ
การกดทับด้วยชนช้ันทางสังคมที่แบ่งแยกให้เกิดความแตกต่างในการปฏิบัติ การสนับสนุนหลักสูตรการเรียนการสอนต้อง
พิจารณาจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริง อาทิ เด็กด้อยโอกาสที่ถูกผลักออกจากระบบด้วยปัญหาครอบครัว ปัญหาเร่ร่อนถูก
ทอดทิ้ง ผู้เรียนในกลุ่มนี้จะต้องจัดหลักสูตรให้ผู้เรียนสามารถดูแลตนเองได้และท าให้ผู้เรียนมีคุณภาพชีวิตดีขึ้นจากสภาพที่
เป็นอยู่ เป็นต้น (ณรินทร์ ช านาญดู และคณะ, 2557: 75) 
 สรุปได้ว่า การจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพควรค านึงถึงโอกาสและความเท่าเทียมทางโอกาส ซึ่งผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทกุ
ระดับต้องให้ความส าคัญและมีการก าหนดนโยบายการจัดการศึกษาที่ค านึงถึงยุทธศาสตร์และแผนการพัฒนาให้ชัดเจน
สอดคล้องกับบริบทที่มีการเปลี่ยนแปลง ตลอดจนการน าหลักความเสมอภาคโดยไม่แบ่งแยกเช้ือชาติ ศาสนา ชนช้ัน เพศ สีผิว
หรือแม้แต่ถิ่นก าเนิด และความยุติธรรมทางสังคมที่เป็นหลักการกระจายผลประโยชน์ที่ท าให้เกิดการปฏิบัติแบบเท่าเทียมกันมา
เป็นองค์ประกอบการในการจัดท านโยบายการศึกษา (Miller, 1999; Standish, 2011; Miller and Engle, 2011) เพื่อท่ีคนใน
สังคมจะได้รับการปฏิบัติที่มีความเท่าเทียม และความเสมอภาคกัน (ภิรมย์ จีนธาดา และคณะ, 2559: 176) สรุปดังภาพที่ 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1 กลไกการก าหนดนโยบายการจัดการศึกษา 
 

สรุป 
 จากการวิเคราะห์ข้อมูลข้างต้น ผู้เขียนได้น าเสนอสถานการณ์การศึกษาไทย วิเคราะห์สภาพปัญหาและน าเสนอ   
แนวทางการจัดการศึกษาที่ยึดหลักความเสมอภาคและความยุติธรรมทางสังคม โดยรัฐบาลควรจัดให้มีระบบสนับสนุนให้     
เด็กด้อยโอกาส จ าแนกเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่ ผู้เรียนที่มีฐานะยากจนและมีพฤติกรรม ความประพฤติดี ผู้เรียนที่มีความรู้
ความสามารถและมีผลการเรียนดี ผู้เรียนที่มีความพิการ ผู้เรียนที่ด้อยโอกาส  เป็นต้น สามารถเข้าถึงการศึกษาทุกระดับด้วย
ความเสมอภาคโดยไม่แบ่งแยกเช้ือชาติ ศาสนา ชนช้ัน และมีความยุติธรรมทางสังคม และควรทบทวนการกระจายอ านาจทาง
การศึกษาตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ให้เกิดการน าไปปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ตลอดจนการ
เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบายการพัฒนาที่มีความเช่ือมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ 

ยุทธศาสตร์ชาติ 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาการศึกษา 

เป้าหมายการพัฒนาอย่างย่ังยืน 

ความเสมอภาค ความเป็นธรรม ลด
ความเหลื่อมล้ าเชิงพ้ืนที่ผ่านกลไก

โครงการ กิจกรรมของรัฐบาล 
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แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาการศึกษา และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยภาครัฐบาล ภาคเอกชน 
ภาคประชาชนมีความเป็นหุ้นส่วนและร่วมมือกันในการจัดการศึกษา การจัดกิจกรรมการปรบัปรุงและพัฒนาการเรียนการสอน 
อาทิ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้ปกครอง สถานศึกษา สถานประกอบการ รัฐบาล ร่วมมือกันในการจัดท าหลักสูตรท้องถิ่น 
เป็นต้น เพื่อลดช่องว่างความแตกต่างด้านคุณภาพระหว่างโรงเรียนให้ลดน้อยลง ธ ารงรักษาวัฒนธรรมการเรียนการสอนของ
ประเทศไทยให้มีเอกลักษณ์และพยายามสร้างความเชื่อมโยงกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียนให้เกิดขึ้นด้วยการสร้างบรรยากาศ
การเรียนการสอนที่ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติ มากกว่าการสอบแข่งขัน ละเลยจิตวิญญาณและธรรมชาติการเรียนรู้ ซึ่งการด าเนินการ
จะส าเร็จได้ด้วยความร่วมมือและความเช่ือของทุกคน 
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การบริหารจัดเก็บภาษีเพื่อพัฒนาและต่อยอดนวัตกรรมสู่ท้องถิ่น กรณีศึกษา:  
เทศบาลต าบลสามง่าม จังหวัดนครปฐม 

The Administration of Taxation for Development and Build on Innovation to  
Local Case Study: Sam Ngam District Nakhon Pathom Province 

 
ธิดารัตน์ สืบญาติ1 
 
บทคัดย่อ 
 การวิจัยในครั้งน้ี มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1. ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อนวัตกรรมของการบริหารจัดเก็บภาษี และ 2. ศึกษา
แนวทางของ มาตรการในการต่อยอดและพัฒนานวัตกรรมการบริหารจัดเก็บภาษี ในเทศบาลต าบลสามง่าม จังหวัดนครปฐม 
มีวิธีการศึกษาแบบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ โดยการสัมภาษณ์เชิงลึก และการสนทนาแบบกลุ่ม ผลการวิจัยพบว่า 1. ข้อมูลทั่วไป
ของนวัตกรรมในเทศบาลนั้น มีพื้นที่ส่วนใหญ่ในการท าเกษตรกรรม และมีเขตอุตสาหกรรมที่น้อย โดยรูปแบบการบริหาร
จัดเก็บภาษีจะเน้นการบริหารตามแผนยุทธศาสตร์ชาติที่เป็นนวัตกรรมไทยแลนด์ 4.0 มีความเป็นธรรมในการจัดเก็บภาษีใน
พื้นที่ และสามารถประยุกต์เทคโนโลยีให้เข้ากับนวัตกรรมใหม่ ๆ เช่น การประชาสัมพันธ์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตท้องถิ่ น เป็น
ต้น 2. มาตรการในการต่อยอดและพัฒนานวัตกรรมการบริหารจัดเก็บภาษี รัฐบาลควรสนับสนุนด้านงบประมาณด้าน
นวัตกรรมให้กับท้องถิ่นมากขึ้น เนื่องจาก ปัจจุบันเทศบาลได้ท าการปรับตัวให้เข้ากับแผนนโยบายต่าง ๆ ที่รัฐบาลได้ก าหนด
ขึ้น เช่น โครงการไทยนิยม ยั่งยืน ของกระทรวงมหาดไทย เพื่อเป็นการพัฒนาในระดับรากหญ้าของท้องถิ่น 
 

ค ำส ำคัญ: ภาษี นวัตกรรม การพัฒนาท้องถิ่น 
 
Abstract  

This research was taxation Administration for development and innovation to the Local case 
study: SamNgam District, Nakhon Pathom province. The Objectives were influenced with innovation of 
collecting taxation and the ways of Measures with developing innovation in taxation Administration in 
SamNgam District, Nakhon Pathom. The methodology was qualitative research by in-depth interview and 
focus group. The results of the research were general data of innovation in this municipality. The first, 
there were the areas for agriculture and less industry. It has the forms of taxation Administration. It 
focused on administration taxation with strategic plan in innovation Thailand 4.0 by equity in collecting 
taxation in area. It could apply new technologies such as public relation in local internet. The second, the 
measure in developing administrative taxation innovation. The government should support more budget 
in innovation to the local because the municipality can adapt it with policy plan such as Thainiyom 
project of Ministry of Interior for developing in grassroots of local. 

 

Keywords: taxation, Innovation, local administration 
 
 
 
                                                           
1 อาจารย์ ดร. ประจ าสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร ์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  
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บทน า 
 การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและสภาพเศรษฐกิจทั้งมหภาคและจุลภาคนั้น ส่งผลให้เกิดการพัฒนาและปรับเปลี่ยน
เทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง เห็นได้จากการพัฒนานวัตกรรมในระดับใหม่ ๆ ทางสังคมที่มีการผลิตจ านวนน้อย แต่สามารถสร้าง
มูลค่าทางการตลาดได้จ านวนมหาศาล ซึ่งประเทศไทยได้มีการพัฒนาและต่อยอดองค์ความรู้ต่าง ๆ ผ่านการบริหารและ
ก าหนดนโยบายจากรัฐบาล สร้างแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติทั้ง 5 ฉบับ และแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี เพื่อให้
สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) ขององค์การสหประชาชาติ 
(United Nations: UN) โดยรัฐบาลมุ่งเป้าหมายให้เกิดการแก้ไขปัญหาในระดับท้องถิ่นที่เกิดปัญหาทางการคลัง เช่น ความ
แตกต่างของรายได้ระหว่างกลุ่มผู้มีรายได้สูงและกลุ่มผู้ที่มีรายได้น้อยที่มีจ านวนสูงถึง 34.9 เท่าใน ปี พ.ศ. 2556 แม้ว่า
ประเทศไทยจะเป็นประเทศรายได้ปานกลางตอนบน ในปี พ.ศ. 2553 แล้วก็ตาม ก็ยังไม่สามารถแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ าได้
อย่างครอบคลุมและมีประสิทธิภาพในแต่ละพื้นท่ีของท้องถิ่นในประเทศไทย ในการเสียภาษีน้ันเนื่องจากประเทศไทยมีรูปแบบ
ของโครงสร้างภาษีทางอ้อมค่อนข้างสูง จึงเป็นลักษณะของภาษีแบบถดถอยจึงไม่อาจท าให้เกิดรูปแบบก้าวหน้าของอัตราภาษี
ที่จัดเก็บ กล่าวคือ อัตราภาษีทางตรงของประเทศไทยมีสัดส่วนที่จัดเก็บน้อยเมื่อเทียบกับภาษีทางอ้อม โดยการประมาณค่า
การเสียภาษีเมื่อน าไปเปรียบเทียบกับประเทศอื่น ๆ ประเทศไทยมีการเสียภาษีเงินได้ที่ต่ า ตามตารางที่ 1 
 
ตารางที่ 1 การประมาณค่าระดับการเสียภาษีตามกฎหมายและขนาดเศรษฐกิจนอกระบบในประเทศต่าง ๆ 

ประเทศ 
ร้อยละเศรษฐกิจนอก

ระบบต่อ GDP 
อันดับท่ีจากสูง-ต่ า 

ร้อยละการเสียภาษี
เงินได้ตามกฎหมาย 

อันดับท่ีจากสูง-ต่ า 

สวีเดน 19.1 24 95.37 2 
ญี่ปุ่น 11.3 36 94.63 5 
แคนาดา 16.4 29 93.77 9 
เกาหลี 27.5 18 92.92 14 
ไทย 52.6 3 69.21 38 
ที่มา: จรัส สุวรรณมาลา, 2558: 135. 
 

 จากตารางที่ 1 การประมาณค่าระดับการเสียภาษีตามกฎหมายและขนาดเศรษฐกิจนอกระบบในประเทศต่าง ๆ 
พบว่า ประเทศไทยมีระดับการเสียภาษีเงินได้ตามกฎหมายที่ต่ า โดยอยู่อันดับที่ 38 ในทางกลับกันประเทศสวีเดนอยู่อันดับที่ 
2 ของการเสียภาษีเงินได้ตามกฎหมาย และเมื่อวิเคราะห์ร้อยละการเสียภาษีเงินได้ตามกฎหมายแล้วนั้น จะพบว่า ร้อยละของ
ประเทศไทย มีอัตราที่ห่างจากประเทศอื่น ๆ โดยประเทศอื่นนั้นจะอยู่ในอัตราที่ร้อยละ 90 แต่ประเทศไทยอยู่ในอัตราร้อยละ 
69.21 เป็นต้น ฉะนั้น การบริหารจัดเก็บภาษีทางอ้อมมากจนเกินไปจึงส่งผลให้ประชาชนเป็นผู้แบกรับภาษีขั้นสุดท้ายไว้แทน
ผู้ผลิต อีกทั้ง ผู้ผลิตสามารถหักช าระภาษีตามภาษีนิติบุคคลได้อีกด้วย ท าให้ประชาชนต้องรับภาษีทางอ้อมที่มีจ านวนมาก         
แต่คนรวยกลับแบกรับภาระภาษีเงินได้ไว้แค่จ านวนหนึ่งเท่านั้น 
 ความเหลื่อมล้ าที่เกิดขึ้นในการบริหารการจัดเก็บภาษีในประเทศไทยข้างต้นนั้น ได้ส่งผลกระทบเป็นวงกว้างของ
ประเทศ โดยเฉพาะการกระจายอ านาจทางการคลังแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในอดีตที่ผ่านมา ระบบการคลังของไทยถูก
รวบอ านาจไว้ที่ส่วนกลาง หรือท่ีรัฐบาลกล่าวคือ สัดส่วนของการใช้จ่ายของภาครัฐบาลหรือภาคสาธารณะนั้น กว่าร้อยละ 90 
เป็นการใช้จ่ายของรัฐบาลกลาง และการจัดเก็บรายได้เกือบท้ังหมดก็จัดเก็บโดยรัฐบาลกลาง ส่วนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น เทศบาล สุขาภิบาล องค์การบริหารส่วนจังหวัด องค์การบริหารส่วนต าบล กรุงเทพมหานคร และเมือง
พัทยา แม้จะมีอ านาจในการจัดเก็บภาษีบางประเภท แต่ก็มีรายได้จ ากัดไม่พอเพียงกับการใช้จ่ายเพื่อพัฒนาท้องถิ่นของตน       
จึงต้องพึ่งเงินช่วยเหลือหรือเงินอุดหนุนจากทางรัฐบาล (เกริกเกียรติ พิพัฒน์เสรีธรรม , 2552: 707) โดยรัฐธรรมนูญแห่ง
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ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 มาตรา 283 ได้บัญญัติไว้ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องมีอิสระในการบริหารจัดการที่
เป็นธรรม และน างบประมาณของภาครัฐท่ีได้รับการสนับสนุนไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนเป็นส าคัญ 
 ภาษีส่วนใหญ่ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดเก็บน้ันมาจากภาษีจากท่ีดินและสิ่งปลกูสร้าง โดยถือเป็นภาษีหลักของ
การเก็บภาษีในท้องถิ่น ซึ่งภาษีทรัพย์สิน และภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่ประชาชนถือครองอยู่นั้นสามารถใช้เป็นเครื่องมือวัด
ถึงความสามารถในการเสียภาษีของแต่ละคนได้เป็นส าคัญ เนื่องจากโดยปกติแล้วคนที่มีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้างนั้นจะเป็นคนที่มี
รายได้สูงหรือมีฐานะพอสมควร ส่วนคนที่ยากจนนั้นมักจะไม่มีบ้านหรือที่ดินเป็นของตนเอง ดังนั้น การจัดเก็บภาษีจากที่ดิน
และสิ่งปลูกสร้างนั้นก็อาจใช้เป็นมาตรการในการสร้างความเป็นธรรมในสังคมได้ดีอันหนึ่ง โดยเฉพาะอย่างในกรณีที่ภาษีส่วน
ใหญ่ที่จัดเก็บอยู่ในประเทศนั้นเป็นภาษีทางอ้อม อย่างเช่นในกรณีของประเทศไทย เป็นต้น (เกริกเกียรติ พิพัฒน์เสรีธรรม , 
2552: 407) โดยได้มีมติคณะรัฐมนตรีเห็นชอบรับในหลักการผลักดันเป็นกฎหมายบังคับใช้เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2560 ที่ผ่าน
มา ของภาษีทีด่ินและสิ่งปลูกสร้าง ตามตารางที่ 2 
 
ตารางที่ 2 ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 
เกษตรกรรม เพดานภาษี 0.15% เกษตรกรรม (จัดเก็บจริง) ที่อยู่อาศัย เพดานภาษี 0.3% ที่อยู่อาศัย (จัดเก็บจริง 

มูลค่า : ล้านบาท 
ฐานภาษี 

(%) 
มูลค่า : 
ล้านบาท 

จ านวนภาษี 
(บาท) 

มูลค่า : ล้าน
บาท 

ฐานภาษี 
(%) 

มูลค่า : 
ล้านบาท 

จ านวนภาษ ี
(บาท) 

0 – 75 0.01 50 0 0 – 50 0.02 50 6,000 
75 – 100 0.03 100 10,000 50 – 75 0.03 100 26,000 
100 – 500 0.05 200 60,000 75 – 100 0.05 200 126,000 

500 – 1,000 0.071   100 ขึ้นไป 0.1   
1,000 ขึ้นไป 0.1       

ที่มา: สืบค้นจาก www.prachachat.net/property/news-112802, 2561. 
 

 จากตารางที่ 2 พบว่า ที่ดินเกษตรกรรมมูลค่า 50-100 ล้านบาท เสียภาษี 10,000 บาท, มูลค่าทรัพย์สิน 200 ล้าน
บาท เสียภาษี 60,000 บาท, ประเภทที่อยู่อาศัย บ้านหลังหลักยกเว้นมูลค่า 50 ล้านบาทแรก หลังจากนั้น 50 ล้านบาท       
เสียภาษี 6,000 บาท มูลค่า 100 ล้านบาทเสียภาษี 26,000 บาท มูลค่าบ้าน 200 ล้านบาท เสียภาษี 126,000 บาท ซึ่งกรอบ
เวลาในการผลักดันกฎหมายภาษีที่ดินฯ หรือภาษีทรัพย์สิน (property tax) ได้ยืนยันก าหนดบังคับใช้วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 
2562 ในภาพใหญ่ของประเทศนั้น ท าให้การจัดเก็บภาษีสามารถลดความเหลื่อมล้ าส าหรับผู้ถือครองทรัพย์สิน โดยประมาณ
การรายได้ภาษีในระบบเดิมที่เก็บภาษีโรงเรือนและที่ดินกับภาษีบ ารุงท้องที่ รัฐบาลมีรายได้ตกปีละ 2.9 หมื่นล้านบาท          
ในอนาคตเมื่อมีการยกเลิกภาษี 2 ฉบับนี้ และใช้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างมาทดแทน คาดว่ารัฐมีรายได้ภาษีเพิ่มเป็น 4 หมื่น
ล้านบาท จุดเน้นอยู่ที่ “อัตราจัดเก็บ” เนื่องจาก รายได้เป็นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศ จึงมีข้อสังเกตว่า        
การจัดท าเพดานภาษีตั้งไว้มีโอกาสเปิดช่องให้เจ้าหน้าที่ใช้ดุลพินิจในการเรียกเก็บภาษีได้ ยกตัวอย่างเช่น เพื่อนบ้านแปลงท่ีดิน
ติดกันแต่เสียภาษีไม่เท่ากัน รัฐบาลจะท าอย่างไรเพื่อน าไปสู่การก าหนด “อัตราจัดเก็บจริง” ท าเป็นบัญชีแนบท้ายกฎหมาย 
เพื่อให้มีผลบังคับใช้เป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศ มีความหมายเท่ากับองค์กรท้องถิ่นไม่ต้องใช้ดุลพินิจอีกต่อไป เพราะ
อัตราจัดเก็บ หรือท่ีเรียกว่า “ภาระภาษ”ี ได้ถูกก าหนดเป็นกฎหมายเรียบร้อยแล้ว อย่างไรก็ตาม ก่อนการปรับปรุงโครงสร้าง
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างนั้น ประเภทการช าระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างมีการจัดเก็บที่แตกต่างกันไป ประชาชนผู้มีรายได้
สูงจะได้เปรียบในการใช้ประโยชน์จากท่ีดินที่ครอบครองจ านวนมาก มีการซื้อท่ีดินแต่ไม่น ามาใช้ประโยชน์เพื่อการตดัราคาและ
ปล่อยในราคาที่สูงขึ้นในอนาคต รัฐบาลจึงได้ท าการปรับประเภทการช าระภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้างตาม ตารางที่ 3 ดังนี ้
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ตารางที่ 3 ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 

พาณิชยกรรม เพดานภาษี 
0.15% 

เกษตรกรรม  
(จัดเก็บจริง) 

ที่อยู่อาศัย เพดานภาษี  
0.3% 

ที่อยู่อาศัย  
(จัดเก็บจริง) 

มูลค่า :  
ล้านบาท 

ฐานภาษี 
(%) 

มูลค่า : 
ล้านบาท 

จ านวนภาษี 
(บาท) 

มูลค่า : ล้าน
บาท 

ฐานภาษี 
(%) 

มูลค่า : 
ล้านบาท 

จ านวนภาษี 
(บาท) 

0 – 50 0.3 50 150,000 0 – 50 0.3 50 150,000 
50 – 200 0.4 100 350,000 50 – 200 0.4 100 350,000 

200 – 1,000 0.5 500 2,250,000 200 – 1,000 0.5 500 2,250,000 
1,000 – 5,000 0.6 1,000 4,750,000 1,000 – 5,000 0.6 1,000 4,750,000 
5,000 ขึ้นไป 0.7   5,000 ขึ้นไป 0.7   

ที่มา: สืบค้นจาก www.prachachat.net/property/news-112802, 2561. 
 

 จากตารางที่ 3 พบว่า ประเภทพาณิชยกรรมและอุตสาหกรรม มูลค่า 50 ล้านบาท เสียภาษีปีละ 1.5 แสนบาท 
มูลค่า 100 ล้านบาท เสียภาษี 3.5 แสนบาท มูลค่า 500 ล้านบาท เสียภาษี 2.25 ล้านบาท และมูลค่า 1,000 ล้านบาท         
เสียภาษี 4.75 ล้านบาท ส่วนที่ดินรกร้างว่างเปล่ามีอัตราจัดเก็บแบบเดียวกับประเภทพาณิชยกรรม ทั้งนี้ หากไม่มีการท า
ประโยชน์ท่ีดิน อัตราภาษีเพิ่ม 0.3% ทุก 3 ปี แต่ไม่เกิน 3% 
 ปัญหาของความเหลื่อมล้ าทางการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (fiscal disparity) สามรถจ าแนกออกเป็น
สองระดับ คือ 1) ความเหลื่อมล้ าทางการคลังตามแนวตั้ง (vertical fiscal disparity) ซึ่งเกี่ยวข้องกับปัญหาการจัดสรรรายได้ 
(revenue assignment) ไม่สมดุลกับการจัดสรรรายจ่าย (expenditure assignment) ซึ่งสะท้อนในค ากล่าวของคนท้องถิ่นที่
ระบุว่า “ได้รับภารกิจถ่ายโอน” แต่ว่า “เงินไม่ตามมา” (unfunded mandates) นอกาจากนี้ มีปัญหาความไม่เท่าเทียม
ทางการคลังเปรียบเทียบระหว่าง องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ (กรุงเทพมหานคร กับ เมืองพัทยา) กับ เทศบาล 
และ องค์การบริหารส่วนต าบล 2) ความเหลื่อมล้ าตามแนวนอน (horizontal fiscal disparity) หมายถึง การเปรียบเทียบ
ระหว่างองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ประเภทเดียวกันแต่ตั้งในภูมิภาคที่แตกต่างกัน เช่น เทศบาล หรือ องค์การบริหารส่วน
ต าบล ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เปรียบเทียบกับ เทศบาลหรือองค์การบริหารส่วนต าบล ในกรุงเทพและปริมณฑล เป็นต้น 
(ดิเรก ปัทมสิริวัฒน,์ 2557: 19) 
 การแก้ปัญหาทางการคลังดังกล่าวนั้น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จะต้องมีกระบวนการบริหารจัดการที่ทันสมัยและ
เป็นธรรมต่อประชาชนในชุมชน ผ่านการคิดริเริ่มสมัยใหม่ กระตุ้นความคิดในชุมชนให้เกิดเป็นนวัตกรรม กล่าวคือ นวัตกรรม
เป็นการที่สร้างความคิด การปฏิบัติ หรือคิดค้นประดิษฐ์ใหม่ ๆ ที่ยังไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนเป็นการพัฒนาและต่อยอดจาก
ของเดิมเพื่อให้เกิดผลลัพธ์ที่มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น จึงอาจกล่าวได้ว่า นวัตกรรมท้องถิ่นสามารถเกิดขึ้นได้ทั้งในท้องถิ่นขนาด
เล็กและขนาดใหญ่ ทั้งในเขตเมืองและชนบท ในสภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจสังคมที่แตกต่างกันอย่างหลากหลาย และไม่
จ าเป็นต้องมีผู้บริหารหรือนักการเมืองท้องถิ่นที่มีคุณสมบัติพิเศษหรือแตกต่างไปจากผู้บริหารและนักการเมืองท้องถิ่นส่วนใหญ่
แต่อย่างใด (จรัส สุวรรณมาลา และคณะ, 2549: 23) ภาระภาษีท้องถิ่นนั้น ได้สะท้อนให้เห็นถึง การใช้ความพยายามในการ
จัดเก็บภาษีเพื่อน าไปใช้ในการจัดบริการมากน้อยเท่าใด ค่าดัชนีท่ีสูงจึงสะท้อนถึงความพยายามในการจัดเก็บภาษีท้องถิ่นและ
โอกาสในการเพิ่มรายจ่ายเพื่อการจัดบริการให้แก่ประชาชนได้มากขึ้น ซึ่งการที่ท้องถิ่นมีทรัพย์สินและการลงทุนในอุปกรณ์ 
เครื่องมือ และโครงสร้างพื้นฐานต่าง ๆ ในปริมาณที่เหมาะสมย่อมสะท้อนถึงขีดความสามารถในการให้บริการประชาชน        
ถ้าหากท้องถิ่นไม่สามารถรักษาระดับการลงทุนในทรัพย์สินที่จ าเป็นส าหรับการให้บริการแล้ว ย่อมเป็นการท าลายโอกาสใน
การให้บริการประชาชนและในการพัฒนาท้องถิ่นให้เจริญเติบโตได้อย่างยั่งยืน (วีระศักดิ์ เครือเทพ, 2554: 28-29) 
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 ดังนั้น ผู้วิจัยได้สนใจศึกษา เรื่อง การบริหารจัดเก็บภาษีเพื่อพัฒนาและต่อยอดนวัตกรรมสู่ท้องถิ่น กรณีศึกษา: 
เทศบาลต าบลสามง่าม จังหวัดนครปฐม โดยเป็นการศึกษาที่ใช้ข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหาของท้องถิ่นที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน 
เป็นการพัฒนาและต่อยอดองค์ความรู้ให้กับประชาชนผ่านการให้บริการสาธารณะของพนักงานส่วนท้องถิ่นในแต่ละพื้นที่ และ
น านวัตกรรมของท้องถิ่นนั้น ๆ มาบริหารจัดเก็บภาษีได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิภาพ เพื่อลดความไม่เท่าเทียม
ทางการคลังของท้องถิ่น และสามารถผลักดันให้ประชาชนมีความคิดที่สร้างสรรค์ สร้างรายได้ให้กับครอบครัวได้ในระยะสั้น
และระยะยาวอย่างเป็นระบบ ด้วยรูปแบบการเข้าใจประชาชน และเข้าถึงการพัฒนา ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ซึ่งเป็นการผลักดันโครงสร้างพื้นฐานในแต่ละท้องถิ่นได้ใช้ประโยชน์ได้เต็มขีดความสามารถ โดยอาศัยเทคโนโลยีและ
งบประมาณต่าง ๆ ที่รัฐบาลได้ก าหนดผ่านนโยบายและส่งผ่านองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นมาพัฒนาในแต่ละชุมชนได้อย่าง
ยั่งยืนในระยะยาว 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 

1. เพื่อศึกษาปัจจัยท่ีส่งผลต่อนวัตกรรมของการบริหารจดัเก็บภาษี ในเทศบาลต าบลสามง่าม จังหวัดนครปฐม 
1.1. ข้อมูลทั่วไปของเทศบาลต าบลสามง่าม จังหวัดนครปฐม 
1.2. การบริหารงบประมาณรายรับรายจ่ายของเทศบาลต าบลสามง่าม จังหวัดนครปฐม 
1.3. ความเป็นธรรมในการจดัเก็บภาษตี่อประชาชน 
1.4. การประยุกต์ใช้นวัตกรรมของการจัดเก็บภาษตี่อประชาชน 
1.5. ความชัดเจนของนโยบายในการบริหารการจัดเก็บภาษีตามหลักธรรมาภิบาล 

2. เพื่อสรุปและเสนอแนะมาตรการในการตอ่ยอดนวัตกรรมการบริหารจัดเก็บภาษี ในเทศบาลต าบลสามง่าม จังหวัด
นครปฐม 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 การวิจัยเรื่อง การบริหารจัดเก็บภาษีเพื่อพัฒนาและต่อยอดนวัตกรรมสู่ท้องถิ่น กรณีศึกษา: เทศบาลต าบลสามง่าม 
จังหวัดนครปฐม เป็นรูปแบบของการวิจัยเชิงคุณภาพ (qualitative research) โดยจ าแนกประเด็นออกเป็น 2 ขั้นตอนที่
ส าคัญ ประกอบด้วย  

1. ได้มีการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อนวัตกรรมของการบริหารจัดเก็บภาษี ในเทศบาลต าบลสามง่าม จังหวัดนครปฐม
โดยศึกษาจากเอกสารที่ได้ค้นคว้ารวบรวมข้อมูลจากเอกสารที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ และสัมภาษณ์เชิงลึก (in-dept interview) กับ
รองนายกเทศมนตรีต าบลสามง่าม ผู้อ านวยการกองการศึกษา และหัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง รวมจ านวน 4 ท่าน ที่มีหน้าที่
ในการบริหารนโยบายการบริหารทางการคลังของเทศบาล และพัฒนาต่อยอดนวัตกรรมทางการคลังท้องถิ่น ของเทศบาล
ต าบลสามง่าม จังหวัดนครปฐม โดนมีประเด็นท่ีส าคัญ คือ  

1.1. ข้อมูลทั่วไปของเทศบาลต าบลสามง่าม จังหวัดนครปฐม 
1.2. การบริหารงบประมาณรายรับรายจ่ายของเทศบาลต าบลสามง่าม จังหวัดนครปฐม 
1.3. ความเป็นธรรมในการจัดเก็บภาษีต่อประชาชนของเทศบาลต าบลสามง่าม จังหวัดนครปฐม 
1.4. การประยุกต์ใช้นวัตกรรมของการจัดเก็บภาษีต่อประชาชนเทศบาลต าบลสามง่าม จังหวัดนครปฐม 
1.5. ความชัดเจนของนโยบายในการบริหารการจัดเก็บภาษีตามหลักธรรมาภิบาลของ เทศบาลต าบล       

สามง่าม จังหวัดนครปฐม 
2. ศึกษาข้อเสนอเพื่อศึกษาแนวทางของมาตรการในการต่อยอดและพัฒนานวัตกรรมการบริหารจัดเก็บภาษี ใน

เทศบาลต าบลสามง่าม จังหวัดนครปฐมโดยท าการสัมภาษณ์แบบสนทนากลุ่ม ( focus group) กับพนักงานส่วนท้องถิ่นอีก          
5 ท่าน 



                                             รายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการระดับชาติ SMARTS ครั้งท่ี 8   

 

- รัฐประศาสนศาสตร ์และนิติศาสตร์ - 150 

 

กลุ่มประชากรเป้าหมาย 
 กลุ่มประชากรที่ท าการศึกษาในครั้งนี้ คือ ผู้บริหารและพนักงานส่วนท้องถิ่นเทศบาลต าบลสามง่าม จังหวัดนครปฐม 
ที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย 

1. รองนายกเทศมนตรีต าบลสามง่าม      จ านวน    2  ท่าน 
2. ผู้อ านวยการกองการศึกษา       จ านวน    1  ท่าน 
3. หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง       จ านวน    1  ท่าน 
4. พนักงานส่วนท้องถิ่น       จ านวน    5  ท่าน 

                   รวมจ านวน 9 ท่าน 
 

ผลการวิจัย 
1. ข้อมูลทั่วไปของนวัตกรรมการบริหารจดัเก็บภาษี ในเทศบาลต าบลสามง่าม จังหวัดนครปฐม 
 1.1 ข้อมูลทั่วไปของเทศบาลต าบลสามง่าม จังหวัดนครปฐม ผู้วิจัยได้ท าการสัมภาษณ์ผู้บริหารของ

เทศบาลแบบเจาะลึก จากการศึกษาพบว่า สภาพภูมิประเทศทั่วไปเป็นพื้นที่ราบลุ่ม มีล าคลอง และคลองซอยต่าง ๆ เข่น 
คลองสามง่าม คลองแหลมกระเจา คลองล าอ้ายเสาน้อย มีล าคลองที่เช่ือมต่อจากแม่น้ าท่าจีน เช่น คลองล าลูกบัว คลองห้วย
ยาง คลองกระดานทอง ล ารางอ้ายเสาน้อย ล ารางอ้ายเสาใหญ่ มีคลองชลประทานเป็นคลองส่งน้ ามาจากเขื่อนวชิราลงกรณ์ 
จังหวัดกาญจนบุรี โดยมีพื้นท่ีและการใช้ประโยชน์ท่ีส าคัญ (รองนายกเทศมนตรีต าบลสามง่าม, 2561) ดังนี ้

  1) การใช้ที่ดินเพื่อพาณิชยกรรม ส่วนใหญ่เป็นสินค้าที่ให้บริการตอบสนองความต้องการพื้นฐาน
ที่จ าเป็น ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าเป็นศูนย์กลางบริการทางการค้าระดับอ าเภอและต าบลรอบนอก ลักษณะอาคารเป็นตึกแถวที่ใช้
ประโยชน์เพื่อการค้าขาย และเป็นที่อยู่อาศัย นอกจากนี้ ยังมีตลาดอีก 3 แห่ง คือ ตลาดเทศบาลต าบลสามง่าม ตลาดจงเจริญ 
และตลาดเอกชน โดยมีการใช้ประโยชน์ท่ีดินเพื่อพาณิชย์ ประมาณ 100 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 0.36 

  2) การใช้ที่ดินเพื่อพักอาศัย พบว่า อาคารที่อยู่อาศัยกระจุกตัวต่อเนื่องจากศูนย์กลางเมืองมีการ
ใช้ที่ดินเพื่อพักอาศัยบริเวณ 2 ฝั่งถนนหลวงเศรษฐวิถี และถนนซอยในพื้นที่ และบางส่วนกระจายอยู่ในพื้นที่เกษตรกรรม มี
การใช้ที่ดินประเภทนี้ ประมาณ 3,409 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 12.40 

  3) การใช้ที่ดินเพื่ออุตสาหกรรม มีการใช้ที่ดินค่อนข้างน้อย มีจ านวนโรงงานอุตสาหกรรมจ านวน 
4 แห่ง ส่วนใหญ่เป็นโรงงานผลิตอาหารและเครื่องดื่ม มีการใช้ประโยชน์ท่ีดิน ประมาณ 182.10 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 0.66 

  4) การใช้ที่ดินชนบทและเกษตรกรรม ที่ว่าง พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่เกษตรกรรมเป็นส่วนใหญ่ 
เช่น ท านา ท าสวน เลี้ยงกุ้ง และเลี้ยงปลา ซึ่งส่วนใหญ่พื้นท่ีเกษตรกรรมของเทศบาลต าบาลสามง่ามจะอยุ่บริเวณด้านบนของ
พื้นที่ เนื่องจากเป็นพ้ืนท่ีที่มีการชลประทาน โดยมีการใช้ที่ดินประมาณ 21,723.57 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 78.99 ของพื้นที่ท้ังหมด 

  5) การใช้ที่ดินสถาบันราชการ ในเขตเทศบาลต าบลสามง่ามมีจ านวนสถานที่ราชการ 6 แห่ง            
คิดเป็นพ้ืนท่ี 37.42 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 0.14 ของพื้นที่ที่วางผังทั้งหมด ได้แก่ ที่ว่าการอ าเภอดอนตูม ส านักงานเทศบาลต าบล          
สามง่าม สถานีต ารวจภูธรอ าเภอดอนตูม โรงพยาบาลดอนตูม ส านักงานเกษตรอ าเภอดอนตูม การศึกษานอกโรงเรียนอ าเภอ
ดอนตูม โดยตั้งอยู่บนถนนทางหลวงเศรษฐวิถี 

  6) การใช้ที่ดินเพื่อการศึกษา เทศบาลต าบลสามง่าม มีสถานศึกษา จ านวน 11 แห่ง แต่ละแห่ง
ใช้พื้นที่ประมาณแห่งละ 5 ไร่ รวมใช้พื้นที่ประมาณ 92.22 ไร่ โดยสถาบันการศึกษากระจายไปตามพื้นที่ต่าง ๆ ของชุมชน 
พื้นที่บริเวณสถาบันการศึกษา คิดเป็นร้อยละ 0.34 

  7) การใช้ที่ดินสถาบันศาสนา ในพื้นที่เขตชุมชนสามง่าม มีสถาบันศาสนาต่าง ๆ ดังนี้ ศาสนา
พุทธ ประกอบด้วย วัดอรัญญิการาม (วัดสามง่าม) เป็นวัดดั้งเดิมตั้งอยู่บนต าบลสามง่าม วัดดอนตูม วัดแหลมมะเกลือ วัดตะโก
สูง วัดล าลูกบัว ตั้งอยู่บนต าบลล าลูกบัว และโบสถ์คริสต์ ตั้งอยู่บนต าบลสามง่าม จ านวน 2 แห่ง มีการใช้ที่ดินประมาณ 
107.10 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 0.39 
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  8) การใช้ที่ดินเพื่อนันทนาการและสิ่งแวดล้อม เทศบาลต าบลสามง่ามมีพื้นที่เพื่อนันทนาการ
และสิ่งแวดล้อม จ านวน 1 แห่ง คือ บริเวณหน้าท่ีว่าการอ าเภอดอนตูม ใช้ในการวิ่งออกก าลังกาย 

1.2 การบริหารงบประมาณรายรับรายจ่ายของเทศบาลต าบลสามง่าม จังหวัดนครปฐม ผู้วิจัยได้ท าการ
สัมภาษณ์ผู้บริหารของเทศบาลแบบเจาะลึก จากการศึกษาพบว่า ในปีงบประมาณรายจ่ายประประจ าปี พ.ศ. 2560 มีการใช้
จ่ายงบประมาณที่มากขึ้น เนื่องจาก การกระตุ้นนโยบายท้องถิ่นจากรัฐบาลส่วนกลาง เพื่อเป็นการสอดรับกับแผนพัฒนา      
เศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ และแผนยุทธศาสตร์ชาติ โดยมีรายละเอียดของงบประมาณรายรับและรายจ่าย (รองนายกเทศมนตรี
ต าบลสามง่าม คนท่ี 2, 2561) ดังนี ้

 
ตารางที่ 4 งบประมาณรายจ่ายของเทศบาลต าบลสามง่าม จังหวัดนครปฐม 

ที่มา: เทศบาลต าบล สามง่าม จังหวัดนครปฐม, 2561 
 

 จากตารางที่ 4 งบประมาณรายจ่ายของเทศบาลต าบล สามง่าม จังหวัดนครปฐม พบว่า มีการตั้งงบประมาณ
รายจ่ายเพิ่มสูงขึ้นทุกปี โดยงบบุคลากรมีจ านวนที่สูงกว่างบอื่น ๆ ในทุกปีงบประมาณ รองลงมา คือ งบด าเนินการ งบลงทุน 
และที่น้อยที่สุดคือ งบรายจ่ายอื่น จะเห็นได้ว่า เทศบาลต าบลสามง่าม จังหวัดนครปฐม มีการตั้งงบประมาณรายจ่ายกับงบ
บุคลากรมากจนเกินไป ในทางกลับกันงบลงทุนกลับมีจ านวนท่ีน้อยเกือบ 2 เท่าเมื่อเทียบกับงบบุคลากร  
 
ตารางที่ 5 งบประมาณรายรับของเทศบาลต าบลสามง่าม จังหวัดนครปฐม 

รายจ่าย 
รายจ่ายปี 2558 รายจ่ายปี 2559 รายจ่ายปี 2560 

จ่ายจากงบประมาณ 

1. งบกลาง 8,432,581.39 10,447,262.00 28,613,396.00 
2. งบบุคลากร 29,939,695.00 35,118,400.00 37,761,745.00 
3. งบด าเนินการ 20,281,707.70 30,235,564.00 28,419,376.00 
4. งบลงทุน 12,119,236.00 13,259,800.00 17,927,780.00 
5. งบรายจ่ายอื่น 0.00 30,000.00 20,000.00 
6. งบเงินอุดหนุน 6,130,000.00 6,452,000.00 6,697,800.00 
รายจ่ายจากงบประมาณ 76,903,220.09 95,543,026.00 119,440,097.00 

รายรับ 
รายจ่ายปี 2558 รายจ่ายปี 2559 รายจ่ายปี 2560 

รายได้จัดเก็บ 
1. หมวดภาษีอากร 4,460,568.15 5,120,000.00 5,400,000.00 
2. หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 3,901,478.80 3,027,800.00 3,861,972.00 
3. หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 776,078.60 900,500.00 690,500.00 
4. หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ 0.00 0.00 0.00 
5. หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 127,650.00 180,500.00 180,500.00 
6. หมวดรายได้จากทุน 0.00 100,000.00 100,000.00 
รวมรายได้จัดเก็บ 9,265,775.55 9,328,800.00 10,232,972.00 
รายได้ที่รัฐบาลเก็บจัดสรรให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

   

1. หมวดภาษีจัดสรร 48,428,155.83 51,191,000.00 51,151,000.00 
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ที่มา: เทศบาลต าบล สามง่าม จังหวัดนครปฐม, 2561 
 

 จากตารางที่ 5 งบประมาณรายรับของเทศบาลต าบลสามง่าม จังหวัดนครปฐม พบว่า ภาพรวมของงบประมาณ
รายรับของเทศบาลต าบลสามง่าม จังหวัดนครปฐม มีจ านวนเพิ่มขึ้นทุกปี โดยรายได้หลักมาจากการจัดเก็บภาษี รองลงมาคือ 
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต และที่น้อยที่สุดคือ หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ จะเห็นได้ว่า
เทศบาลต าบลสามง่าม จังหวัดนครปฐม ได้รายได้ที่รัฐบาลเก็บจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และรายได้ที่รัฐบาล
อุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อีกจ านวนมากเมื่อเปรียบเทียบกับจ านวนรายได้ที่เทศบาลด าเนินการจัดเก็บเอง        
ที่จัดเก็บได้จ านวนค่อนข้างน้อย จึงเป็นการสะท้อนถึงศักยภาพของเทศบาลในการการบริหารจัดเก็บภาษีเพื่อพัฒนาและต่อ
ยอดนวัตกรรมสู่ท้องถิ่น ซึ่งผู้วิจัยได้ท าการเปรียบเทียบงบประมาณรายรับและงบประมาณรายจ่าย ดังนี้ 
 
ตารางที่ 6 เปรียบเทียบงบประมาณรายรับและรายจ่าย เทศบาลต าบลสามง่าม จังหวัดนครปฐม 

ที่มา: เทศบาลต าบล สามง่าม จังหวัดนครปฐม, 2561 
 

 จากตารางที่ 6 เปรียบเทียบงบประมาณรายรับและรายจ่าย เทศบาลต าบลสามง่าม จังหวัดนครปฐม  พบว่า ใน
ปีงบประมาณ 2558 เทศบาลมีรายได้มากกว่ารายจ่ายจ านวน 11,184,825.29 บาท ปีงบประมาณ 2559 เทศบาลมีรายได้
มากกว่ารายจ่ายจ านวน 28,468.00 บาท และปีงบประมาณ 2560 เทศบาลมีรายได้มากกว่ารายจ่ายจ านวน 6,532.00 บาท 
จะเห็นได้ว่า ในปีงบประมาณ 2559 เทศบาลมีรายได้จ านวนน้อยมาก และปีงบประมาณ 2560 เทศบาล ยังไม่สามารถมี
ประสิทธิภาพในการจัดเก็บที่ดีเท่าท่ีควรท าให้ รายได้หลักหักรายจ่ายมีจ านวนลดลงไปจนเกือบขาดดุลงบประมาณ 
  1.3. ความเป็นธรรมในการจัดเก็บภาษีต่อประชาชนของเทศบาลต าบลสามง่าม จังหวัดนครปฐม เนื่องจาก
พื้นที่ในการจัดเก็บมีปริมาณกว้าง ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่เกษตรกรรมที่จัดเก็บภาษีอาจไม่เพียงพอในภาพรวมของการพัฒนา
ท้องถิ่นที่มีขนาดใหญ่ อย่างไรก็ตาม มีการจัดสรรงบพัฒนาและงบลงทุนตามภาระหน้าที่อย่างเท่าเทียมกันตามวาระที่จ าเป็น 
ซึ่งข้อจ ากัดในการจัดเก็บรายได้ของภาษีบ ารุงท้องที่ และภาษีป้าย จะต้องมีการประเมินทุก 5 ปีครั้ง มีการตรวจสอบผู้ที่เสีย
ภาษีอย่างเป็นธรรม โดยภาษีที่รัฐจัดสรรนั้นได้น าไปบริหารงานด้านบุคลากรเพื่อสร้างแรงจูงในการท างาน และพัฒนางบ
ท้องถิ่นที่จ าเป็น เช่น การออกเทศบัญญัติตามแผนต่าง ๆ และแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนผ่านโครงสร้างพื้นที่

รายรับ 
รายได้จัดเก็บ 

รายจ่ายปี 2558 รายจ่ายปี 2559 รายจ่ายปี 2560 

รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

48,428,155.83 51,191,000.00 51,151,000.00 

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

   

1. หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 30,394,114.00 35,051,694.00 58,062,657.00 
รวมรายได้ทีร่ัฐบาลอดุหนุนให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

30,394,114.00 35,051,694.00 58,062,657.00 

รวม 88,088,045.38 95,571,494.00 119,446,629.00 

ประเภทงบประมาณ ปีงบประมาณ 2558 ปีงบประมาณ 2559 ปีประมาณ 2560 

1. รายจ่ายจากงบประมาณ 76,903,220.09 95,543,026.00 119,440,097.00 
2. รวมรายได้จัดเก็บ 88,088,045.38 95,571,494.00 119,446,629.00 
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จ าเป็น การเสริมสร้างอาชีพให้กับประชาชนในเกษตรกรรม เป็นต้น การตรวจสอบในการจัดสรรงบประมาณในแต่ละปีจาก
จังหวัด มีการเพิ่มงบประมาณที่เพิ่มขึ้นในแต่ละปี ถ้าไม่พอมีการขอความร่วมมือจากหน่วยงานต่าง ๆ เช่น กรมส่งเสริมการ
ปกครองส่วนท้องถิ่น กรมการปกครอง และอื่น ๆ เป็นต้น (รองนายกเทศมนตรีต าบลสามง่าม, 2561)   
  1.4 การประยุกต์ใช้นวัตกรรมของการจัดเก็บภาษีต่อประชาชนเทศบาลต าบลสามง่าม จังหวัดนครปฐม  
เนื่องจากปญัหาทางด้านบริหารจัดการต่าง ๆ ที่ประชาชนยังไม่สามารถเข้าถึงการให้บริการของภาครัฐ เช่น การรักษาพยาบาล
ของโรงพยาบาลรัฐ ที่ต้องใช้เวลานานในการรอให้บริการท าให้เกิดความล่าช้าในการรักษาของประชาชนเป็นส่วนใหญ่ เป็นต้น
ดังนั้น นวัตกรรมของเทศบาลต าบลสามง่าม มีการประยุกต์ใช้กับสภาพแวดล้อม และเศรษฐกิจที่มีการเปลี่ยนแปลงไป ผ่าน
เทคโนโลยีที่มีความทันสมัยของท้องถิ่น เช่น การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนมีรายได้จากการประกอบอาชีพ เนื่องจาก
ส่วนมากมีรายได้น้อย การส่งเสริมจากรัฐบาลผ่านนวัตกรรมต่าง ๆ ที่สะดวกรวดเร็วมากขึ้นผ่านเงินอุดหนุนต่ าง ๆ เพื่อลด
ความเหลื่อมล้ าของการกระจายรายได้ให้ลดลง และท าให้ประชาชนมีอาชีพที่เป็นหลักฐานมั่นคง ซึ่งการประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ 
ได้อาศัยเทคโนโลยีที่ส าคัญ เช่น เทคโนโลยีฟินเทค (Fintech) ที่อาศัยการสื่อสารออนไลน์ผ่านธุรกรรมการเงินที่พนักส่วน
ท้องถิ่นสามารถจัดการผ่านอินเทอร์เน็ตไร้สาย หรือการสร้างไลน์กลุ่ม (Group Line) และเฟสบุ๊ค (Facebook) ในการ
น าเสนอข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชน เป็นต้น (รองนายกเทศมนตรีต าบลสามง่าม, 2561)   
  1.5 ความชัดเจนของนโยบายและการบริหารการจัดเก็บภาษีตามหลักธรรมาภิบาลของ เทศบาลต าบลสาม
ง่าม จังหวัดนครปฐม ได้มีการพัฒนาและต่อยอดนโยบายการบริหารจัดเก็บภาษีในแต่ละปีงบประมาณ โดยอิงตามหลัก       
ธรรมาภิบาลในการบริหารราชการแผ่นดินต่าง ๆ เพื่อให้เกิดการตอบสนองความต้องการของประชาชนมากที่สุด และมีความ
เป็นธรรมต่อผู้รับบริการที่เป็นเจ้าของทรัพยากรในท้องถิ่นนั้น ๆ อย่างไรก็ตาม ความชัดเจนของนโยบายในแต่ละพื้นที่ของ
ท้องถิ่นนั้น ยังมีการจัดสรรตามเขตอุตสาหกรรม หรือพื้นที่เศรษฐกิจเป็นส่วนมาก ท าให้เทศบาลต าบลสามง่ามที่ส่วนใหญ่
ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ไม่ได้รับงบประมาณที่เพียงพอ (รองนายกเทศมนตรีต าบลสามง่าม, 2561)   
 2. ข้อเสนอแนะของ ผู้บริหารและพนักงานส่วนท้องถิ่น และมาตรการในการต่อยอดและพัฒนาที่เกี่ยวข้องกับการ
บริหารจัดเก็บภาษี ของเทศบาลต าบลสามง่าม จังหวัดนครปฐม ผู้วิจัยได้ท าการสัมภาษณ์แบบสนทนากลุ่ม ( focus group) 
จากการศึกษาพบว่า รัฐบาลควรสนับสนุนด้านงบประมาณด้านนวัตกรรมให้กับท้องถิ่นมากขึ้น เนื่องจาก ปัจจุบันเทศบาลได้ท า
การปรับตัวให้เข้ากับแผนนโยบายต่าง ๆ ที่รัฐบาลได้ก าหนดขึ้น เช่น โครงการไทยนิยม ยั่งยืน ของกระทรวงมหาดไทย เพื่อ
เป็นการพัฒนาในระดับรากหญ้าของท้องถิ่น ให้เกิดการคิดค้นนวัตกรรมเพื่อน าไปสู่การพัฒนาของประชาชนที่ คิดค้นขึ้นเอง 
โดยไม่ต้องพึ่งพาอาศัยวัตถุดิบจากภายนอก เป็นต้น อย่างไรก็ตาม การบริหารจัดเก็บภาษีของเทศบาลต าบลสามง่าม จังหวัด
นครปฐม ยังมีจ านวนน้อยเมื่อเทียบกับท้องถิ่นอื่น ๆ เนื่องจาก พ้ืนท่ีส่วนใหญ่เป็นพื้นที่เกษตรกรรม ท าให้รัฐบาลไม่ได้ส่งเสริม
และสนับสนุนเท่ากับพื้นที่อุตสาหกรรม ถึงแม้ในแผนที่ต่อยอดนวัตกรรมไทยแลนด์ 4.0 จะเน้นไปที่เกษตรกรรมสมัยใหม่ 
(smart farming) ก็ตาม แต่ในทางปฏิบัติงบประมาณที่จัดสรรยังไม่เพียงพอต่อประชาชนที่ท าอาชีพเกษตรกรรมในพื้นที่ 
(พนักงานส่วนท้องถิ่น, 2561)   
 
สรุปและอภิปรายผล  
 การบริหารจัดเก็บภาษีของประเทศไทยในปัจจุบันน้ัน ยังพบปัญหาของช่องว่างในการจัดเก็บภาษีอยู่มากมาย ท าให้
ไม่สามารถจัดเก็บภาษีได้ตามจ านวนที่ต้องการ เช่น การไม่ยื่นการแสดงภาษีตามความเป็นจริงของผู้ประกอบการอุตสาหกรรม 
การหลีกเลี่ยงภาษีโดยการประกอบธุรกิจในรูปของนิติบุคคล เพื่อเสียภาษีท่ีเป็นฐานเดียว และอื่น ๆ อีกมากมาย อย่างไรก็ตาม 
รัฐบาลยังขาดประสิทธิภาพในการพัฒนาความเสมอภาคของการผลักภาระภาษีให้ตรงเป้าหมายของกลุ่มประชาชนตามฐาน
รายได้ต่าง ๆ ของประเทศ ท าให้เกิดความเหลื่อมล้ าทางการกระจายรายได้ที่สูงขึ้น เป็นช่องว่างระหว่ างคนจนและคนรวยที่
กว้างมากขึ้น ค ากล่าวที่ว่า “Taxes are the price of democracy” ได้สื่อถึงความสัมพันธ์ระหว่างภาษีกับประชาธิปไตย
ซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับประเทศไทยเป็นส าคัญ กล่าวคือ ประชาชนพลเมืองมีหน้าที่จ่ายภาษีให้แก่รัฐบาล เพื่อแลกกับการมี
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รัฐบาลที่มาจากประชาธิปไตย โดยท าหน้าที่จัดบริการสาธารณะให้แก่ประชาชน (Moore, 2004) ความเสมอภาคและเป็น
ธรรมของภาษีอากรในระบอบประชาธิปไตย คือ พลเมืองควรมีความเสมอภาคเท่าเทียมกันทั้งในด้านการเข้าถึงบริการ
สาธารณะพื้นฐานที่รัฐจัดให้ และควรแบกรับภาระภาษีอย่างเสมอภาคเท่าเทียมกัน จึงจะถือว่าเป็นประชาธิปไตยในทางการ
คลัง (Alligham and Sadmo, 1972; Brautingam, 2008) การแบกรับภาระภาษีอย่างเสมอภาคเท่าเทียมกันในที่นี้ ไม่ได้
หมายความถึง ประชาชนพลเมืองทุกคนต้องช าระภาษี ค่าบริการ หรือ ค่าธรรมเนียมให้แก่รับในจ านวนเท่า ๆ กัน แต่หมายถึง
ประชาชนพลเมืองแต่ละคนควรรับภาระจากการเก็บภาษีและการหารายได้อื่น ๆ ของรับตามสัดส่วนของความสามารถในการ
เสียสละ (ability-to-pay/sacrifice principle) หรือตามสัดส่วนของผลประโยชน์ท่ีแต่ละคนได้รับจากบริการของรัฐ (benefit 
principle) ตามแต่กรณีอีกทั้งจะต้องไม่มีใครได้รับยกเว้นหรือมีสิทธิพิเศษ หรือสามารถหลีกเลี่ยง หรือหลบหนีการเก็บภาษี
หรือการหารายได้ของรัฐไปได้ จึงจะถือว่าเป็นความเสมอภาค เป็นธรรมและสอดคล้องกับหลักการประชาธิปไตยทางการคลัง 
(Smith, 1776 อ้างถึงใน จรัส สุวรรณมาลา, 2558: 101-102) 
 ในการศึกษาการบริหารจัดเก็บภาษีเพื่อพัฒนาและต่อยอดนวัตกรรมสู่ท้องถิ่น กรณีศึกษา: เทศบาลต าบลสามง่าม 
จังหวัดนครปฐม พบว่า ปัญหาส่วนใหญ่นั้นมีความสอดคลอ้งกับปัญหาที่เกิดขึ้นของระดับประเทศในปัจจุบัน กล่าวคือ ลักษณะ
ทั่วไปของนวัตกรรมการบริหารจัดเก็บภาษีมีสภาพแวดล้อมของพื้นที่ในภาพรวมเป็นเกษตรกรรมถึงร้อยละ 78.99 ของพื้นที่
ทั้งหมด แต่มีพื้นที่ในเขตอุตสาหกรรมเพียงร้อยละ 0.66 เป็นการสะท้อนในการบริหารจัดการที่ไม่สมดุล ถึงแม้จะให้
ความส าคัญทางด้านเกษตรกรรมจ านวนมาก แต่ยังขาดการสนับสนุนด้านนวัตกรรมทางเทคโนโลยีสมัยใหม่ให้กับชุมชน ท าให้
ปัจจัยที่ส่งผลต่อนวัตกรรมของการบริหารจัดเก็บภาษีเกิดขึ้นจ านวนน้อย ทั้งปัจจัยการผลิต การแปรรูปเกษตรกรรมผ่าน
อุตสาหกรรมต่าง ๆ เนื่องจากฐานการผลิตอุตสาหกรรมที่น้อยเกินไป เทศบาลจึงไม่สามารถต่อยอดนวัตกรรมในการจัดเก็บ
ภาษีได้อย่างมีประสิทธิภาพ ขณะเดียวกัน การบริหารงบประมาณรายรับรายจ่ายของเทศบาล พบว่า ในปีงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี พ.ศ. 2560 มีการใช้จ่ายงบประมาณที่มากขึ้น เนื่องจาก การกระตุ้นนโยบายท้องถิ่นจากรัฐบาลส่วนกลาง เพื่อเป็น
การสอดรับกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และแผนยุทธศาสตร์ชาติที่รัฐบาลได้ก าหนดขึ้น ท าให้ปัจจัยที่ส่งผลต่อ
นวัตกรรมของบริหารจัดเก็บภาษีจะต้องมีการกระตุ้นและขับเคลือ่นผ่านชุมชนให้มากข้ึน โดยความเป็นธรรมในการจัดเก็บภาษี
ต่อประชาชนของเทศบาล เนื่องจากพ้ืนท่ีในการจัดเก็บส่วนใหญ่เป็นพ้ืนท่ีเกษตรกรรมที่จัดเก็บภาษีอาจไม่เพียงพอในภาพรวม
ของการพัฒนาท้องถิ่นที่มีขนาดใหญ่ อย่างไรก็ตาม มีการจัดสรรงบพัฒนาและงบลงทุนตามภาระหน้าที่อย่างเท่าเทียมกันตาม
วาระที่จ าเป็น ซึ่งข้อจ ากัดในการจัดเก็บรายได้ของภาษีบ ารุงท้องที่ และภาษีป้าย จะต้องมีการประเมินทุก 5 ปีครั้ง มีการ
ตรวจสอบผู้ที่เสียภาษีอย่างเป็นธรรม โดยภาษีที่รัฐจัดสรรนั้นได้น าไปบริหารงานด้านบุคลากรเพื่อสร้างแรงจูงในการท างาน 
และพัฒนางบท้องถิ่นที่จ าเป็น เช่น การออกเทศบัญญัติตามแผนต่าง ๆ และแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนผ่าน
โครงสร้างพื้นที่จ าเป็น การเสริมสร้างอาชีพให้กับประชาชนในเกษตรกรรม เป็นต้น การตรวจสอบในการจัดสรรงบประมาณใน
แต่ละปีจากจังหวัด มีการเพิ่มงบประมาณที่เพิ่มขึ้นในแต่ละปี ถ้าไม่พอมีการขอความร่วมมือจากหน่วยงานต่าง ๆ เช่น       
กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น กรมการปกครอง และอื่น ๆ เป็นต้น  
 ส าหรับการประยุกต์ใช้นวัตกรรมของการจัดเก็บภาษีต่อประชาชนเทศบาล เนื่องจากปัญหาต่าง ๆ ข้างต้นทางด้าน
บริหารจัดการต่าง ๆ ที่ประชาชนยังไม่สามารถเข้าถึงการให้บริการของภาครัฐ เช่น การรักษาพยาบาลของโรงพยาบาลรัฐ          
ที่ต้องใช้เวลานานในการรอให้บริการท าให้เกิดความล่าช้าในการรักษาของประชาชนเป็นส่วนใหญ่ เป็นต้น ดังนั้น นวัตกรรม
ของเทศบาลต าบลสามง่าม มีการประยุกต์ใช้กับสภาพแวดล้อม ผ่านเทคโนโลยีที่มีความทันสมัยของประชาชนท้องถิ่น เช่น        
การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนมีรายได้จากการประกอบอาชีพ การส่งเสริมจากรัฐบาลผ่านนวัตกรรมต่าง ๆ ที่สะดวกรวดเร็ว
มากขึ้นผ่านเงินอุดหนุนต่าง ๆ เพื่อลดความเหลื่อมล้ าของการกระจายรายได้ให้ลดลง และท าให้ประชาชนมีอาชีพที่เป็น
หลักฐานมั่นคง เช่น เทคโนโลยีฟินเทค (Fintech) ที่อาศัยการสื่อสารออนไลน์ผ่านธุรกรรมการเงินที่พนักงานส่วนท้องถิ่น
สามารถจัดการผ่านอินเทอร์เน็ตไร้สาย หรือการสร้างไลน์กลุ่ม (Group Line) และเฟสบุ๊ค (Facebook) ในการน าเสนอ
ข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชน เป็นต้น จึงจะท าให้นวัตกรรมเกิดความชัดเจนของนโยบายและการบริหารการจัดเก็บ
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ภาษีตามหลัก ธรรมาภิบาลของ เทศบาลต าบลสามง่าม จังหวัดนครปฐม ผ่านการพัฒนาและต่อยอดนโยบายการบรหิารจดัเก็บ
ภาษีในแต่ละปีงบประมาณ โดยอิงตามหลักธรรมาภิบาลในการบริหารราชการแผ่นดินต่าง ๆ เพื่อให้เกิดการตอบสนองความ
ต้องการของประชาชนมากที่สุด และมีความเป็นธรรมต่อผู้รับบริการที่เป็นเจ้าของทรัพยากรในท้องถิ่นนั้น ๆ อย่างไรก็ตาม 
ความชัดเจนของนโยบายในแต่ละพื้นที่ของท้องถิ่นนั้น ยังมีการจัดสรรตามเขตอุตสาหกรรม หรือพื้นที่เศรษฐกิจเป็นส่วนมาก 
ท าให้เทศบาลต าบลสามง่ามที่ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ไม่ได้รับงบประมาณที่เพียงพอ 
 จากปัญหาความเป็นธรรมการบริหารจัดเก็บภาษีข้างต้น จึงได้เกิดผลลัพธ์ที่ตามมาสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ระดับเทศบาล ซึ่งเทศบาลต าบลสามง่าม จังหวัดนครปฐมนั้น ที่เป็นการบริหารจัดเก็บภาษีที่ไม่เป็นธรรม เกิดความเหลื่อมล้ า
ในการเสียภาษี เนื่องจาก ภาษีส่วนใหญ่ที่จัดเก็บเป็นเกษตรกรท าให้ภาษีไม่ได้ถูกน าไปใช้ในการบริหารและพัฒนาในการต่อ
ยอดนวัตกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งการแก้ไขปัญหารัฐบาลจะต้องตระหนักถึงผลลัพธ์ขั้นสุดท้ายในการน าไปปฏิบัติในแต่
ละพื้นท่ีของท้องถิ่น เพื่อให้ท้องถิ่นนั้น ๆ สามารถสร้างนวัตกรรมและดงึศักยภาพของประชาชนในพ้ืนท่ีออกมาให้เกิดรายได้แก่
ท้องถิ่นเอง โดยมีความสอดคล้องกับงานวิจัย ดังนี้ อัชกรณ์ วงศ์ปรีดี (2558) ได้ศึกษาเรื่อง การบริหารการคลังท้องถิ่น :
บทเรียนจากนวัตกรรมท้องถิ่นไทย ผลการศึกษาพบว่า การปกครองท้องถิ่นมีความส าคัญต่อการบริหารการพัฒนาประเทศ 
เช่น กรณีศึกษานวัตกรรมแหล่งรายได้ท้องถิ่น : ค่าธรรมเนียมบ าบัดน้ าเสีย-น้ าทิ้ง เมืองพัทยา และโครงการลดขั้นตอนการ
ให้บริการประชาชนในการยื่นช าระภาษีบ ารุงองค์การบริหารส่วนจังหวัด ประเภทน้ ามันและยาสูบและค่าธรรมเนียมบ ารุง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดจากผู้พัก ในโรงแรมผ่านระบบอินเทอร์เน็ตออนไลน์ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เป็นต้น
Mochida (2008) ได้ท าการศึกษาเรื่อง Fiscal Decentralization and Local Public Finance in Japan ผลการศึกษา
พบว่า บทบาทควบคุมการกระจายรายได้ให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม ระหว่างคนรวยและคนจนไม่มีความแตกต่างกันมากนัก  
ในบริบทของการกระจายอ านาจจากรัฐบาล และมอบหมายให้คณะกรรมการกระจายอ านาจให้แก่ท้องถิ่น ที่ท าหน้าที่จัดสรร
เงินอุดหนุนเพื่อความเสมอภาค จึงท าให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องมีการตระหนักถึงความส าคัญในการสร้างแรงจูงใจ
ส าหรับการบริหารการคลังท้องถิ่นของผู้บริหารและประชาชน และ Masamitsu Kurara and Yukio Ikemoto (2012) ได้
ท าการศึกษาเรื่อง Decentralization and Economic Development in Thailand: Reginal Disparity in Fiscal 
Capacity and Educational Decentralization ผลการศึกษาพบว่า การเข้าถึงการให้บริการของรัฐบาล (Gross Rating 
Point: GRP) นั้นได้เน้นการขับเคลื่อนในภูมิภาคของภาคกลางของประเทศไทย เช่น จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดสมุทรสาคร 
พระนครศรีอยุธยา และระยอง ซึ่งเป็นจังหวัดที่มีท้องถิ่นส่วนใหญ่เป็นเขตอุตสาหกรรม ท าให้เกิดความเหลื่อมล้ าทางเศรษฐกิจ
ของประชาชนท่ีประกอบอาชีพเกษตรกรรม 
 ดังนั้น มาตรการในการต่อยอดและพัฒนาที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดเก็บภาษี ของเทศบาลต าบลสามง่าม จังหวัด
นครปฐม จึงเป็นการช้ีให้เห็นถึงความส าคัญของการบริหารจัดเก็บภาษีในรูปแบบใหม่ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ กับแผนยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อให้รัฐบาลตระหนักถึงอาชีพเกษตรกรรมที่เป็นอาชีพส่วนใหญ่ของประเทศให้ได้รับความ
เป็นธรรมในการส่งเสริมและสนับสนุนในแต่ละพื้นที่ของท้องถิ่น เกิดนวัตกรรมในการพัฒนาและต่อยอดองค์ความรู้ที่น าไปสู่
การพัฒนาประเทศชาติได้อย่างยั่งยืนในระยะยาว มีการพัฒนาต่อยอดการใช้เทคโนโลยีทางการสื่อสารผ่านอินเทอร์เน็ตไร้สาย
ที่ครอบคลุมมากขึ้น โดยเป็นความร่วมมือจากผู้น าหมู่บ้านในการประชาสัมพันธ์ผ่านแอปพลิเคชันไลน์ เฟสบุ๊ค และอื่น ๆ 
เพื่อให้ประชาชนในหมู่บ้านทั้งเด็ก ผู้ใหญ่ และผู้สูงอายุสามารถใช้นวัตกรรมการพัฒนาการบริหารจัดเก็บภาษีของท้องถิ่นได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
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ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังนี้ 
 ด้านนโยบาย 
 1. รัฐบาลควรกระตุ้น สร้าง และส่งเสริมนโยบายด้านนวัตกรรมการบริหารจัดเก็บภาษีที่พัฒนาต่อยอดจาก
เทคโนโลยีมากข้ึน 
 2. รัฐบาลควรส่งเสริม นวัตกรรมในการพัฒนาและต่อยอดจากการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่าง ๆ ให้ประชาชนเห็น
คุณค่าของการเสียภาษีท่ีมีประโยชน์อย่างเป็นธรรม 
 ด้านปฏิบัต ิ
 1. รัฐบาลควรมีการก าหนดนโยบายสาธารณะ และควรปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับภาษีท้องถิ่นให้มีความ
ทันสมัยมากข้ึน เพื่อให้สอดคล้องกับนวัตกรรมต่าง ๆ ของท้องถิ่นไทย 
 2. เทศบาลต าบลสามง่าม จังหวัดนครปฐมนั้น ควรให้ความส าคัญกับนวัตกรรมของประชาชนที่สามารถประยุกต์ใช้
และน าไปปฏิบัติได้อย่างคุ้มค่า และลดค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ภายในท้องถิ่น 
 
ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป 
 ควรมีการวิจัยที่เป็นลักษณะกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนของประเทศไทย เกิดการกระหนักถึงการเสียภาษี และรับรู้ถึง
ประโยชน์ของการเสียภาษีท่ีแท้จริง เพื่อลดความเหลื่อมล้ าทางการกระจายรายได้ที่เกิดขึ้นในสังคมไทย 
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ขวัญก าลังใจของพนักงานสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
Morale of Academic Supporting Staff of Nakhon Pathom Rajabhat University 

 

ภคมน แจม่จ ารัส1 

มนูญ จนัทร์สมบูรณ์2 
 

บทคัดย่อ 
ขวัญก าลังใจเป็นเรื่องส าคัญต่อการบริหารทรัพยากรมนุษย์ เพราะขวัญของบุคลากรในองค์กรเป็นการสะท้อนถึง   

เจตคติของบุคลากรที่มีต่อการปฏิบัติงาน การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1)เพื่อศึกษาระดับขวัญก าลังใจของพนักงาน              
สายสนับสนุนมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม และ2)เพื่อศึกษาเปรียบเทียบขวัญก าลังใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน             
สายสนับสนุน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ได้แก่ พนักงานสายสนับสนุน มหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครปฐมจ านวน 127 คน ได้มาโดยใช้วิธีสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งช้ันตามสัดส่วนกระจายตามหน่วยงาน เครื่องมือที่ใช้ใน
การวิจัยคือแบบสอบถามที่สร้างขึ้นโดยผู้วิจัย มีค่าความตรงด้านเนื้อหาระหว่าง 0.94-1.00 และมีค่าความเที่ยงเท่ากับ 0.79 
วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางสังคมศาสตร์เพื่อหาความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐา น ค่าที            
การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวและการเปรียบเทียบเป็นรายคู่โดยวิธีของ Scheffe´ 
 ผลการวิจัย พบว่า 

1. ระดับขวัญก าลังใจของพนักงานสายสนับสนุนมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมในภาพรวมอยู่ในระดับมาก            
ส่วนรายด้านอยู่ในระดับมากประกอบด้วย ด้านความรับผิดชอบ ด้านความสัมพันธ์ภายในหน่วยงาน ด้านลักษณะงานที่ท า 
ด้านความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน และด้านรายได้ ส่วนระดับปานกลางประกอบด้วย ด้านความก้าวหน้า และด้าน
ผู้บังคับบัญชา 

2. ระดับการศึกษา รายได้ และระดับต าแหน่งที่แตกต่างกันมีระดับขวัญก าลังใจแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ
ที่ระดับ 0.05 ส่วน เพศ อายุ และระยะเวลาการปฏิบัติงานที่แตกต่างกันมีระดับขวัญก าลังใจไม่แตกต่างกัน 
 

ค ำส ำคัญ: ขวัญก้าลังใจ พนักงานสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
 

Abstract 

The research aimed to: 1) study morale level of academic supporting staff of Nakhon 
PathomRajabhat University; and 2) compare morale in job performance of academic supporting staff of 
Nakhon PathomRajabhat University. The research samples were 127 academic supporting staff of Nakhon 
PathomRajabhat University, derived by proportional stratified random sampling as distributed by affiliation. 
The research instrument wasa questionnaire constructed by the researcher withthe content validity 
between0.94-1.00, and the values of The Cronbach's Alpha reliability coefficient equal to 0.79. The data 
were analyzed and processed with software to analyze the statistics ofthe Statistical Package for the Social 
Sciences which was used to analyze frequency, percentage, mean, standard deviation, t-test, one-way 
analysis of variance, and Scheffé's method. 
 The findings of this research were as follows: 

                                                           
1 นักศกึษาปริญญาโทสาขาวิชารฐัประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร ์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
2 อาจารย์ ดร. สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร ์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวทิยาลัยราชภัฏนครปฐม 
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1) Morale level of academic supporting staff of Nakhon PathomRajabhat University was overall at a 
high level. When considering each aspect, it was found that responsibility, relationship within the affiliated 
sectors, job characteristics, job satisfaction and remuneration were ranked at the high level. Whereas, career 
advancement, and supervisors were ranked at the moderate level. 

2) Different highest educational level, average monthly incomes, and level of job position obtained 
statistically significant difference at 0.05. Whereas, different gender, age, and work tenure did not have a 
significantly different level of morale. 
 

Keywords: morale, academic supporting staff, Nakhon PathomRajabhat University 
 

บทน า 
บุคลากรนับเป็นปัจจัยพื้นฐานของการพัฒนาหน่วยงานและองค์การในทุกระดับของประเทศชาติตั้งแต่แผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 9 จนถึงฉบับท่ี 12 ได้ให้ความส าคัญในการพัฒนาคนหรือทรัพยากรมนุษย์ไว้เป็นหลัก เช่น 
การพัฒนาบุคคลให้มีความรู้ความสามารถตรงตามหน้าที่การงานมีการจดัการที่ดีเป็นตน้ ตลอดจนมีการเสริมสร้างขวัญก าลังใจ
ที่ดีพร้อมจะช่วยให้บุคคลสามารถปฏิบัติงานบรรลุเป้าหมายได้เป็นอย่างดีและมีคุณภาพ ดังที่ นักวิชาการหลายท่านได้ให้
ความส าคัญต่อขวัญก าลังใจว่ามีความส าคัญต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ดังนั้นสิ่งที่ผู้บริหารทุกระดับต้องตระหนักคือ 
การโน้มน้าวจิตใจผู้ร่วมงานให้เกิดขวัญก าลังใจและพลังสามัคคีในการปฏิบัติงานเพื่อน าองค์กรไปสู่เป้าหมายที่วางไว้ วิธีการที่
ผู้บริหารจะผสานจิตใจของผู้ร่วมงานให้เกิดความร่วมมือร่วมใจในการปฏิบัติงานอันเป็นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่ดีที่สุด    
ก็คือการสร้างขวัญก าลังใจให้แก่ผู้ปฏิบัติงานขวัญก าลังใจเป็นเรื่องส าคัญต่อการบริหารทรัพยากรมนุษย์เพราะขวัญของ
บุคลากรในองค์กรเป็นการสะท้อนถึงเจตคตขิองบุคลากรที่มตี่อการปฏบิัติงานขององค์กรและหัวหน้างาน การที่บุคลากรมีขวัญ
ก าลังใจดีแสดงถึงความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากรและฝ่ายบริหาร (ปรียาพร  วงศ์อนุตรโรจน์, 2547: 148)   
 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่เสริมสร้างพลังปัญญาของแผ่นดิน ฟื้นฟู
พลังการเรียนรู้ เชิดชูภูมิปัญญาของท้องถิ่น สร้างสรรค์ศิลปวิทยา เพื่อความเจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคงและยั่งยืนของปวงชน          
มีส่วนร่วมในการจัดการ การบ ารุงรักษา การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน โดยมี
วัตถุประสงค์ให้การศึกษา ส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพช้ันสูง ท าการสอน วิจัย ให้บริการทางวิชาการแก่สังคม ปรับปรุง
ถ่ายทอดและพัฒนาเทคโนโลยี ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ผลิตครูและส่งเสริมวิทยะฐานะครูจึงก าหนดพันธกิจของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมไว้เป็น 6 ประการคือผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพคู่คุณธรรมและขยายโอกาสทางการศึกษา              
ผลิตบัณฑิตครูและส่งเสริมวิทยฐานะครู ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง วิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่นสู่
มาตรฐานสากลและสบืสานพัฒนาโครงการพระราชด ารพิัฒนาระบบการบรหิารจัดการที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลพัฒนา
ศักยภาพของชุมชน(มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม, 2559: 2) 

การเสริมสร้างขวัญก าลังใจของพนักงานในมหาวิทยาลัยถือเป็นหัวใจส าคัญในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ที่จ าเป็น
อย่างยิ่งโดยเฉพาะพนักงานสายสนับสนุนแม้จะเป็นต าแหน่งที่มีความส าคัญไม่เท่าเทียมกับสายวิชาการแต่ควรให้ความส าคัญที่
ไม่แตกต่างกันมากนักเพราะขวัญก าลังใจมีส่วนเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานอย่างใกล้ชิด คนที่มีความรู้ความสามารถดี          
แต่หากขวัญก าลังใจไม่ดีก็ไม่สามารถท างานได้อย่างเต็มความสามารถ จากการศึกษารายงานผลการติดตาม ตรวจสอบและ
ประเมินผลของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมปี พ.ศ.2557พบว่า พนักงานสายสนับสนุนส่วนใหญ่ขาดความกระตือรือร้นในการ
ท างานให้ประสบความส าเร็จบรรลุตามเป้าหมายที่ผู้บริหารก าหนด โดยท างานเพียงเพื่อให้เสร็จตามหน้าที่เท่านั้นรวมทั้ง       
มีแนวโน้มขาดขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงาน ซึ่งจะเห็นได้จากอัตราการลาออกย้อนหลังตั้งแต่ตุลาคม 2555 ถึงกันยายน 
2559 มีอัตราการลาออกร้อยละ 12 (มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม, 2559 : 2) และปัญหาและความต้องการของพนักงาน       
สายสนับสนุนได้แก่ ต้องการจัดให้มีการเบิกจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลและจัดสวัสดิการต่าง ๆ เทียบเคียงได้กับผู้เป็นข้าราชการ 
ผู้บริหารและอาจารย์ การพิจารณาความดีความชอบมีความโปร่งใสมากขึ้น ใช้ผลงานเป็นตัววัด ท าให้ผู้เข้ารับการประเมิน
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สามารถทราบผลการประเมินและยอมรับได้ มีความเป็นรูปธรรมชัดเจน ไม่เป็นท่ีครหาในภายหลัง การใช้ระบบสแกนนิ้วมือไม่
สามารถควบคุมการท างานของพนักงานสายสนับสนุนได้ร้อยเปอร์เซ็นต์โดยพนักงานสายสนับสนุนนั้นมีการท าสัญญาจ้างแบ่ง
ออกเป็น 3 ระยะคือ ระยะที่หนึ่งมีอายุสัญญาจ้าง 1 ปี ระยะที่สองมีอายุสัญญาจ้าง 3 ปี และระยะที่สามมีอายุสัญญาจ้าง 5 ปี 
การสิ้นสุดสัญญาจ้างเป็นไปตามเง่ือนไขจากผลการประเมินประจ าปีตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
(มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม, 2557: 81) จะเห็นได้ว่าพนักงานสายสนับสนุนจะต้องมีการประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อมีการ
ต่อสัญญาจ้างไม่มีความมั่นคงในการท างาน ส่งผลต่อขวัญก าลังใจในการปฏิบัติงาน เกิดความเครียด ความวิตกกังวลในกา ร
ปฏิบัติงานด้านความมั่นคงในหน้าที่ นโยบายและการบริหารงาน เงินเดือน ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน วิธีการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานฯลฯ สิ่งเหล่านี้ล้วนแล้วแต่เป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อขวัญก าลังใจของพนักงานสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  

ดังนั้น ถ้าพนักงานเกิดขวัญก าลังใจดีก็จะส่งผลให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและช่วยขับเคลื่อนองค์กรให้มี
ช่ือเสียงและเป็นที่ยอมรับของสังคม ด้วยเหตุผลนี้ผู้วิจัยจึงมีความสนใจศึกษาขวัญก าลังใจของพนักงานสายสนับสนุน 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1. เพื่อศึกษาระดับของขวัญก าลังใจของพนักงานสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
2. เพื่อศึกษาเปรียบเทียบขวัญก าลังใจในการปฏิบัติงานของพนักงานสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 
 

ขอบเขตด้านเนื้อหาของการวิจัย 
1. ประชากรและกลุม่ตัวอย่าง 

1.1 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ได้แก่ พนักงานสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม จ านวน 193 คน 
1.2 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ได้แก่ พนักงานสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม จ านวน 127 คน  

2. ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย 
2.1 ตัวแปรต้นได้แก่ ปัจจัยส่วนบุคคลของพนักงานสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมประกอบด้วย

เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได้ ระดับต าแหน่ง และระยะเวลาการปฏิบัติงาน  
2.2 ตัวแปรตามได้แก่ ขวัญก าลังใจของพนักงานสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ประกอบด้วย 

ลักษณะงานท่ีท า ความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน ความก้าวหน้า ความสัมพันธ์ภายในหน่วยงาน ผู้บังคับบัญชา รายได้          
และความรับผดิชอบ 
 

กรอบความคิดที่ใช้วิจัย 
                      ตัวแปรต้น                   ตัวแปรตาม 

 
  
 
 
 
 
 
 
 

ปัจจัยส่วนบุคคล 
    1. เพศ 
    2. อายุ 
    3. ระดับการศึกษา 
    4. รายได ้
    5. ระดับต าแหน่ง 
    6. ระยะเวลาการปฏิบตัิงาน 

ขวัญก าลังใจในการปฏิบตัิงานของพนักงาน       
สายสนบัสนุน มหาวิทยาลัยราชภฏันครปฐม 

       1. ด้านลักษณะงานท่ีท า  
       2. ด้านความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน  
       3. ด้านความก้าวหน้า  
       4. ด้านความสัมพันธ์ภายในหน่วยงาน  
       5. ด้านผู้บังคับบัญชา  
       6. ด้านรายได ้
       7. ด้านความรับผดิชอบ 
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วิธีด าเนินการวิจัย 
  1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
    1.1 ประชากรที่ศึกษา คือพนักงานสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม จ านวน 193 คน 
    1.2 กลุ่มตัวอย่างคือ พนักงานสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม จ านวน 127 คน ซึ่งได้มาจากการ    
สุ่มตัวอย่างด้วยวิธีสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งช้ันตามสัดส่วนกระจายตามหน่วยงาน         

2. เครื่องมือท่ีใช้ในการศึกษาได้แก่ แบบสอบถาม ซึ่งผู้วิจัยพัฒนาขึน้มี 3 ตอนดังนี้ 
     2.1 ตอนที่ 1 เป็นข้อค าถามที่มุ่งส ารวจปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ ระดับ
การศึกษา รายได้ ระดับต าแหน่ง และระยะเวลาการปฏิบัติงาน ลักษณะค าถามปลายปิดแบบตรวจสอบรายการ (check list)
     2.2 ตอนที่ 2 เป็นข้อค าถามเพื่อส ารวจระดับขวัญก าลังใจในการปฏิบัติงานของพนักงานสายสนับสนุน 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมใน 7 ด้านได้แก่ ลักษณะงานท่ีท า ความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน ความก้าวหน้า ความสัมพันธ์
ภายในหน่วยงาน ผู้บังคับบัญชา รายได้และสวัสดิการ และความรับผิดชอบ ลักษณะค าถามจะเป็นแบบปลายปิดแบบมาตรา
ส่วนประมาณค่า (rating scale) มี 5 ระดับคือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด ซึ่งให้ผู้ตอบแบบสอบถามเลือกตอบ
ได้เพียงข้อเดียว  
    2.3 ตอนท่ี3 เป็นค าถามปลายเปิด open-ended questions เพื่อรวบรวมข้อเสนอแนะแนวทางในการเสริมสร้าง
ขวัญก าลังใจในการปฏิบัติงานของพนักงานสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  

3. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
     3.1 ผู้วิจัยได้วิเคราะห์และสรุปข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถามด้วยวิธีวิเคราะห์ข้อมูลใน
รูปแจกแจงความถี่ หาค่าร้อยละ จ าแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได้ ระดับต าแหน่ง และระยะเวลาการปฏิบัติงาน 
     3.2 ระดับขวัญก าลังใจในการปฏิบัติงานสรุปจากผลการวิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าเฉลี่ย ( ) และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) และก าหนดเกณฑ์การแปลความหมายเพื่อจัดระดับค่าเฉลี่ยออกเป็นช่วง ตามหลักการก าหนดเกณฑ์การแปล
ความหมายแบบอิงเกณฑ์ (criterion reference) ตามวิธีของ (Likert) 
     3.3 การเปรียบเทียบปัจจัยส่วนบุคคลที่ส่งผลต่อขวัญก าลังใจของพนักงานสายสนับสนุนมหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครปฐม วิเคราะห์โดยใช้ค่าที (t-test) และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) และเมื่อพบความ
แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญที่ระดับนัยส าคัญ .05 ผู้วิจัยจึงเปรียบเทียบเป็นรายคู่โดยวิธีการของ Scheffe´ 
 
ผลการวิจัย 

การวิจัยเรื่อง ขวัญก าลังใจของพนักงานสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม สรุปได้ดังนี้ 
1. ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 
   กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 98 คน คิดเป็นร้อยละ 77.17 มีอายุส่วนใหญ่ 31 -40 ปี จ านวน           

60 คน คิดเป็นร้อยละ 47.24 มีระดับการศึกษาส่วนใหญ ่ปริญญาตรี จ านวน 102 คน คิดเป็นร้อยละ 80.32 มีรายได้ส่วนใหญ่ 
15,001-20,000บาท จ านวน 75 คน คิดเป็นร้อยละ 59.06 มีระดับต าแหน่งส่วนใหญ่ ปฏิบัติการ จ านวน 113 คน คิดเป็น   
ร้อยละ 88.98 มีระยะเวลาปฏิบัติงานส่วนใหญ่ 5-10 ปี จ านวน 50 คน คิดเป็นร้อยละ 39.37  

   1.1 ระดับขวัญก าลังใจของพนักงานสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก    
(( = 3.53, (S.D. = 0.50) เมื่อจ าแนกเป็นรายด้านพบว่า  

         1.1.1 พนักงานสายสนับสนุนมีขวัญก าลังใจด้านความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน ด้านความรับผิดชอบ           
ด้านลักษณะงานท่ีท า ด้านรายได้ และด้านความสัมพันธ์ภายในหน่วยงานอยู่ในระดับมาก (  = 3.97, S.D.=0.59,   = 3.84, 
S.D. = 0.52,  = 3.66, S.D. = 0.57,  = 3.65, S.D.= 0.60,  =  3.65, S.D. = 0.55) ตามล าดับโดยมีการกระจายข้อมูล
อยู่ในระดับปานกลางถึงค่อนข้างมาก   
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         1.1.2 พนักงานสายสนับสนุนมีขวัญก าลังใจด้านผู้บังคับบัญชา และด้านความก้าวหน้าอยู่ในระดับปานกลาง 
( = 3.28, S.D.=0.30, =2.65, S.D. =0.32)  โดยมีการกระจายข้อมูลอยู่ในระดับเกาะกลุ่มกัน 2 ด้าน 

2. ผลการเปรียบเทียบขวัญก าลังใจของพนักงานสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมโดยจ าแนกตามเพศ  
อายุ ระดับการศึกษา รายได้ ระดับต าแหน่ง และระยะเวลาการปฏิบัติงาน พบว่า 

   2.1 พนักงานสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมที่มีเพศ อายุ ระยะเวลาในการปฏิบัติงานแตกต่างกัน   
มีระดับขวัญก าลังใจในการปฏิบัติงานไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  

   2.2 พนักงานสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มีระดับขวัญก าลังใจ   
แตกต่างกันโดยพนักงานที่มีระดับการศึกษาปริญญาโทมีระดับขวัญก าลังใจสูงกว่าพนักงานที่มีระดับการศึกษาอนุปริญญาถึง
ปริญญาตรี 

   2.3 พนักงานสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมที่มีรายได้แตกต่างกันมีระดับขวัญก าลังใจแตกต่างกัน 
โดยพบว่า พนักงานท่ีมีรายได้ระหว่าง 15,001 - 20,000 บาทมีขวัญก าลังใจในการปฏิบัติงานต่ ากว่าพนักงานที่มีรายได้ตั้งแต่
20,001 บาท ข้ึนไป  

   2.4 พนักงานสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมที่มีระดับต าแหน่งแตกต่างกันมีระดับขวัญก าลังใจ
แตกต่างกันโดยพนักงานท่ีมีระดับต าแหน่งช านาญการขึ้นไปมีระดับขวัญก าลังใจสูงกว่าพนักงานท่ีมีระดับต าแหน่งปฏิบัติการ  
 
 อภิปรายผล 

จากผลการศึกษาพบว่าระดับขวัญก าลังใจของพนักงานสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมในภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก เมื่อพิจารณาในแต่ละด้านพบว่าอยู่ในระดับมากถึง 5 ด้านได้แก่ ด้านความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน ด้านความ
รับผิดชอบ ด้านลักษณะงานที่ท า ด้านรายได้  และด้านความสัมพันธ์ภายในหน่วยงาน ส่วนขวัญก าลังใจที่อยู่ในระดับ        
ปานกลาง 2 ด้านได้แก่ ด้านผู้บังคับบัญชาและด้านความก้าวหน้า ผู้วิจัยสามารถน าผลการศึกษามาอภิปรายในแต่ละด้านได้
ดังนี ้

1. จากผลการศึกษาพบว่า ระดับขวัญก าลังใจของพนักงานสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมอยู่ในระดับ
มาก ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ (มนัสวี ทะนานทอง, 2551: 55) ได้ศึกษาวิจัยขวัญก าลังใจในการปฏิบัติงานข้าราชการครู
โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระแก้ว เขต 1พบว่า สภาพขวัญก าลังใจในการปฏิบัติงานของ
ข้าราชการครูอยู่ในระดับมาก 

2. จากผลการศึกษาพบว่าระดับขวัญก าลังใจของพนักงานสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ด้านความ  
พึงพอใจในการปฏิบัติงานอยู่ในระดับมาก ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ (สาธร วรสีห์, 2541 : 10) ได้ศึกษาวิจัยการ
เปรียบเทียบขวัญในการปฏิบัติงานของอาจารย์สถาบันราชภัฏ ผลการศึกษาพบว่า ด้านความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของ
อาจารย์สถาบันราชภัฏอยู่ในระดับสูง 

3. จากผลการศึกษาพบว่า ระดับขวัญก าลังใจของพนักงานสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ด้านความ
รับผิดชอบอยู่ในระดับมาก ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ (วสันต์ ขมสวัสดิ์, 2540: บทคัดย่อ) ศึกษาเรื่อง ขวัญก าลังใจในการ
ปฏิบัติงานของข้าราชการครูโรงเรียนที่กันดาร สังกัดส านักงานประถมศึกษาจังหวัดเชียงราย ผลการวิจัยพบว่า ขวัญก าลังใจใน
ภาพรวมอยู่ในระดับสูง และด้านความรู้สึกรับผิดชอบอยู่ในระดับสูง 

4. จากผลการศึกษาพบว่า ระดับขวัญก าลังใจของพนักงานสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ด้านลักษณะ
งานที่ท าอยู่ในระดับมาก ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ (ขนิษฐ วัฒนโอฬารนนท์, 2546: 9) ได้ศึกษาวิจัยปัจจัยที่มี                    
ผลต่อขวัญก าลังใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการและลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี มีขวัญก าลังใจเกี่ยวกับ
ด้านลักษณะงานท่ีรับผิดชอบมีขวัญและก าลังใจสูง 
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5. จากผลการศึกษาพบว่า ระดับขวัญก าลังใจของพนักงานสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ด้านรายได้ 
อยู่ในระดับมาก ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ (อรรถพล สีหนาจ, 2550) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง สอดคล้องกับงานวิจัยเรื่อง 
แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลในเขตอ าเภอยโสธร จังหวัดยโสธร พบว่าพนักงานที่มีรายได้
แตกต่างกันมีแรงจูงใจในการท างานท่ีแตกต่างกัน 

6. จากผลการศึกษาพบว่า ระดับขวัญก าลังใจของพนักงานสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม           
ด้านความสัมพันธ์ภายในหน่วยงานอยู่ในระดับมาก ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ (พูลสุข สังข์รุ่ง, 2546: 25) ได้ศึกษาวิจัย
ปัจจัยที่ส่งผลให้เกิดขวัญนั้นควรเป็นความสัมพันธ์ที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของความเคารพนับถือ ความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของ
หน่วยงาน มีส่วนร่วมในการบริหาร ร่วมวางนโยบายในการปฏิบัติงาน ตลอดจนความสามัคคีในหมู่คณะ              

7. จากผลการศึกษาพบว่า ระดับขวัญก าลังใจของพนักงานสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม            
ด้านผู้บังคับบัญชาอยู่ในระดับปานกลาง ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ (สมยศ นาวีการ, 2544: 14) ได้กล่าวไว้ว่า การบังคับ
บัญชามีผลกระทบต่อความพอใจในงานปานกลาง 

8. จากผลการศึกษาพบว่า ระดับขวัญก าลังใจของพนักงานสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม              
ด้านความก้าวหน้าอยู่ในระดับปานกลาง ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ (บุญนาค นามวงค์, 2545: 13) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง         
ขวัญในการปฏิบัติงานของข้าราชการกรุงเทพมหานคร สังกัดส านักงานเขตมีนบุรีพบว่า ระดับขวัญในการปฏิบัติงานอยู่ใน
ระดับปานกลาง 

จากผลการศึกษาพบว่า การเปรียบเทียบขวัญก าลังใจในการปฏิบัติงานของพนักงานสายสนับสนุน มหาวิทยาลัย   
ราชภัฏนครปฐม สามารถน าผลการศึกษามาอภิปรายได้ดังนี้ 
 1. จากผลการศึกษาพบว่า พนักงานสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมที่มีเพศแตกต่างกันมีระดับขวัญ
ก าลังใจไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ (สุวณี ตีรถะ, 2545: 12) พบว่า ขวัญก าลังใจใน
การปฏิบัติงานของครูโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนในจังหวัดนครปฐม เพศชายและเพศหญิงไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติในระดับ 0.05ทั้งในภาพรวมและในแต่ละองค์ประกอบ  

2. จากผลการศึกษาพบว่า พนักงานสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมที่มีอายุแตกต่างกันมีระดับขวัญ
ก าลังใจไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ (เสริมศักดิ์ ประสารแสง, 2542: 5) พบว่า 
ข้าราชการเจ้าหน้าท่ีกองอาคารสถานที่ที่มีอายุต่างกันมีขวัญก าลังใจในการปฏิบัติงานไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ
ในระดับ 0.05  

3. จากผลการศึกษาพบว่า พนักงานสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ที่มีระยะเวลาในการปฏิบัติงาน
แตกต่างกันมีระดับขวัญก าลังใจไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ (วราพร ดีดวงพันธ์, 
2554)ได้ศึกษางานวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานสินเช่ือบริษัท
ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือพบว่าพนักงานท่ีมีอายุงานแตกต่างกันมีขวัญก าลังใจไม่แตกต่างกัน  

4. จากผลการศึกษาพบว่า พนักงานสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกัน           
มีระดับขวัญก าลังใจไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ซึ่งไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของ (วิชัย มาเรือง, 2551) ได้ศึกษา
งานวิจัยเรื่อง แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลนครสงขลาพบว่า พนักงานเทศบาลนครสงขลาที่มีการศึกษาระดับ
ปริญญาตรีมีผลรวมของปัจจัยที่ส่งผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานสูงกว่าระดับประถมศึกษาและสูงกว่าปริญญาตรีในทุกด้าน 

5. จากผลการศึกษาพบว่า พนักงานสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมที่มีระระดับต าแหน่งแตกต่างกัน       
มีระดับขวัญก าลังใจแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ สุวณี ตีรถะ (2545: 27) พบว่า        
ขวัญก าลังใจในการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนในจังหวัดนครปฐม จ าแนกตามต าแหน่งหน้าที่การงาน 
ระหว่างกลุ่มที่มีต าแหน่งเจ้าหน้าท่ีและครูผู้สอนกับกลุ่มที่มีต าแหน่งหัวหน้าหมวดและหัวหน้างานในภาพรวมแตกต่างกันอย่าง
มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  
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6. จากผลการศึกษาพบว่า พนักงานสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมที่มีรายได้แตกต่างกันมีระดับขวัญ
ก าลังใจแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ (อรรถพล สีหนาจ, 2550)ได้ศึกษางานวิจัยเรื่อง 
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานสินเช่ือ บริษัทธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน)             
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่ว่ารายได้/เงินเดือนแตกกต่างกันมีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานโดยรวม        
ไม่แตกต่างกัน 
 
ข้อเสนอแนะ 
ข้อเสนอแนะจากการวิจัยครั้งนี้ 
  1. ควรมีมาตรการจูงใจ หรือผลตอบแทนที่สูงขึ้นส าหรับพนักงานที่มีความรับผิดชอบสูงเพื่อรักษามาตรฐานการ
ท างานและระดับขวัญก าลังใจที่ดีอย่างต่อเนื่อง 

2. ควรมีการส่งเสริมให้พนักงานได้เข้ารับการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงาน พัฒนาทักษะและเพิ่มพูน
ความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงาน  

3. ควรให้ความส าคัญในการส่งเสริมให้พนักงานได้ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นเพื่อความก้าวหน้าในต าแหน่งหน้าท่ี 
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 

1. ควรมีการวิจัยเพื่อศึกษาปัญหาและอุปสรรคที่ส่งผลต่อขวัญก าลังใจในการปฏิบัติงาน 
2. ควรมีการศึกษาเกี่ยวกับพนักงานท่ีไม่ใช่พนักงานมหาวิทยาลัยเช่น ลูกจ้างประจ าหรือลูกจ้างช่ัวคราวตามภารกิจ 
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