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บทบรรณาธิการ 

โรงเรียนนายเรือไดตระหนักถึงความสําคัญในการสงเสริมความกาวหนาทางวิชาการของ
สถาบัน   อุดมศึกษาไทยสูมาตรฐานระดับประเทศและระดับสากล  อันจะเปนประโยชนตอการสราง
เครือขายทางวิชาการรวมกันตอไป  จึงไดออกวารสารวิชาการโรงเรียนนายเรือดานสังคมศาสตร 
มนุษยศาสตร และศึกษาศาสตร        ฉบับปฐมฤกษขึ้น  โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือเผยแพรบทความ
ทางวิชาการ บทความวิจัยของคณาจารย นักวิชาการ    และผูที่อยูในแวดวงการศึกษาจาก
สถาบันอุดมศึกษาตาง ๆ ทั่วประเทศ  และยกระดับวารสารวิชาการโรงเรียนนายเรือเขาสูระบบ
ฐานขอมูลศูนยดัชนีการอางอิงวารสารไทย (Thai Journal Citation Index Centre)  ซึ่งไดมี
หนังสือเชิญคณาจารยและนักวิชาการ  จากสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศรวมสงบทความวิชาการ 
และบทความวิจัย  เพ่ือเผยแพรในวารสารวิชาการโรงเรียนนายเรือ  ดานสังคมศาสตร มนุษยศาสตร 
และศึกษาศาสตร  ฉบับน้ีน้ัน  ไดมีผูสนใจจากสถาบันอุดมศึกษาตาง ๆ สงบทความที่นาสนใจและมี
คุณภาพจํานวนมาก  ซึ่งกองบรรณาธิการและผูทรงคุณวุฒิทางดานสังคมศาสตร มนุษยศาสตร และ
การศึกษา  ไดพิจารณาเห็นสมควรใหทําการเผยแพรจํานวนทั้งสิ้น ๑๓ บทความ   

กองบรรณาธิการขอขอบคุณผูทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความ คณาจารย และ
นักวิชาการที่ไดสงบทความวิชาการและบทความวิจัยมาลงในวารสารวิชาการโรงเรียนนายเรือ ดาน
สังคมศาสตร มนุษยศาสตร และศึกษาศาสตร ฉบับปฐมฤกษน้ี   หวังเปนอยางย่ิงวาคณาจารย 
นักวิชาการและผูสนใจที่ไดอานวารสารวิชาการโรงเรียนนายเรือ ดานสังคมศาสตร มนุษยศาสตร 
และการศึกษา  ฉบับน้ีจะไดคุณประโยชนจากเน้ือหาสาระของบทความวิชาการและบทความวิจัย
ตาง ๆ และกองบรรณาธิการยินดีตอนรับบทความวิชาการและบทความวิจัยจากคณาจารยและ
นักวิชาการสถาบันอุดมศึกษาตาง ๆ  ที่จะนําลงในวารสารฯ ฉบับหนาตอไป 
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บทความน้ีมีวัตถุประสงค เพื่อถายทอดความรูความเขาใจที่ถูกตองเกี่ยวกับความเปนมาของ

ธงชาติและธงราชนาวี โดยยึดตามหลักฐานที่ปรากฏอยูในพระราชบัญญัติธงที่ไดบัญญัติไวต้ังแตฉบับแรกใน

รัตนโกสินทรศก 110 รัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวจนถึงฉบับที่บังคับใชอยูในปจจุบัน

คือ พระราชบัญญัติธงพุทธศักราช พ.ศ.2522 ผูอานจะไดทราบถึงพัฒนาการของธงชาติและธงราชนาวีที่ได

นําเสนอในลักษณะเชิงเปรียบเทียบใหเห็นในแตละยุคสมัย ต้ังแตอดีตจนถึงปจจุบันวามีความเปนมาอยางไรที่

สําคัญคือการกําเนิดธงไตรรงคและธงราชนาวี ที่เปนธงที่แสดงความเปนชาติไทยอยางตอเน่ืองมาจนถึงปจจุบัน 

นับเปนเอกลักษณแหงความภาคภูมิใจของคนในชาติ โดยเฉพาะอยางย่ิงทหารเรือ ซึ่งมีความเกี่ยวของกับความ

เปนมาของธงชาติและธงราชนาวี ต้ังแตแรกจนถึงปจจุบัน 

คําสําคัญ : ธงชาติไทย ธงราชนาวี กําเนิด พัฒนาการ 

 

 

 

 

The main objective of this article is to pass on the accurate knowledge and 

understanding of historical background of the Thai national flag and the Royal Thai Navy flag.  

The main source of information is the Flag Act, the first of which was issued out in RE 110 

(AD 1892) in the reign of King Rama V. The Flag Act used currently was issued out-in BE 2552 

(AD 1979). A comparative study was done to illustrate how the Thai national flag and the 

RTN flag have been continuously developed for the past to present.  

Keywords : Thai national flag , Royal Thai Navy flag, History 
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กําเนิดธงชาติไตรรงค และ ธงราชนาวี 
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         ทหารเรือหลายทานคงจะไดเคยถูกถามวา
“ทําไมธงชาติที่ชักในเรือทหารเรือ หรือในหนวยของ
กองทัพเรือ ถึงมีความแตกตางจากธงชาติที่ใชชักใน
หนวยราชการโดยทั่วไป” คําตอบที่ทหารเรือทั่วไป  
ตอบคําถามน้ีก็คือ เพราะวาทหารเรือชักธงราชนาวี 
ในเรือทหารเรือ และ ในหนวยของกองทัพเรือ แทนธง
ชาติ แตถาถามตอวา  “ธงราชนาวีมีความเปนมา
อยางไร” คงมีทหารเรือ นอยคนนักที่จะตอบคําถามน้ี
ไดอยางมั่นใจ บทความน้ี จะบอกเลาความเปนมาของ ธง
ชาติหรือธงไตรรงค และธงราชนาวี ต้ังแตอดีตจนถึง
ป จจุ บั น   โดยยึ ดถื อจากหลั กฐานอ า ง อิ ง ทา ง
ประวัติศาสตรที่บันทึกไวอยาง     เปนทางการ ซึ่ง
ผูเขียนคิดวาเปนเรื่องที่คนไทยควรรู โดยเฉพาะอยาง
ย่ิงทหารเรือควรจะรูเรื่องน้ีอยางลึกซึ้ง พอที่จะอธิบาย
ใหผูคนทั่วไปไดทราบและรวมภาคภูมิใจกับพวกเรา
ทหารเรือดวย 
ความเปนมา 
กอนหนาที่จะมี ธงชาติและธงราชนาวี ประเทศของ
เราใชธงอะไรแสดงความเปนชาติทั้งในเรือพระที่น่ัง      
เรือหลวง ปอมคาย หนวยราชการหรือเรือคาขาย 
เพื่อใหผูอานไดทราบถึงพัฒนาการความเปนมาของธง
ที่        ใชแสดงความเปนชาติ  จึงขอนําเสนอความ
ถูกตอง   ของขอมูลเกี่ยวกับธงดังกลาว ตามที่ปรากฏอยู
ในพระราชบัญญัติธงฉบับแรกจนถึงฉบับที่บังคับใช         
ในปจจุบัน และเพื่อใหผูอานไดทราบและมีความ
เข า ใจ   ที่ ชั ด เ จน ถูกต อ ง  ทั้ ง น้ี จ ะขอ นํา เ สนอ
รายละเอียดของธงเปรียบเทียบควบคูกันไปดวย ดังน้ี 
พระราชบัญญัติธงฉบับแรกของประเทศไทย (สยาม) 
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวโปรดเกลาฯ 
ให ตรา ข้ึ นเมื่ อรั ตน โกสิ นทร ศก  110  เรี ยกว า 
พระราชบัญญัติวาดวยแบบอยางธงสยาม โดย
พระราชบัญญัติฉบับน้ีไดกําหนดเกี่ยวกับธงที่ใชชัก
แสดงความเปนชาติในเรือพระที่น่ัง เรือหลวง และธง
ชาติสยาม ไวดังน้ี 

 
 

 
ท่ี 8 ธงชางเผือกทรงเคร่ืองยืนแทน ที่มุมธง

ขางบนมีจักร สําหรับชักทายเรือพระที่ น่ังแลเรือรบ
หลวง 

ท่ี 13  ธงชาติสยาม เปนรูปชางเผือกเปลา พื้น
แดงใชในเรือกําปนแลเรือทั้งหลายของพอคา  เรือ
กําปนแลเรือตาง ๆ ของไปรเวตทั่วไปในชาวสยาม 

 
 
 
 
 
 
ธงชางเผือกทรงเคร่ืองยืนแทน          ธงชาติสยาม      
ท่ีมา: พระราชบัญญัติวาดวยแบบอยางธงสยาม 
ประกาศมาแตพระที่น่ังจักรีมหาปราสาท ลงวันที่ 25 
มีนาคม รัตนโกสินทรศก 110 ประกาศใน ราชกิจจา
นุเบกษา เลมที่  12 แผนที่  18 วันที่  4 สิงหาคม 
รัตนโกสินทรศก 114 
        ตอมาใน รัตนโกสินทรศก 116 โปรดเกลาฯ    
ใหยกเลิก พระราชบัญญัติวาดวยแบบอยางธงสยาม 
รัตนโกสินทรศก 110 และ โปรดเกล าใหออก 
พระราชบัญญัติธง รัตนโกสินทร ศก 116 ข้ึนใชแทน   
มีการกําหนดเกี่ยวกับธงที่ใชชักในเรือหลวง ในกรม
ทหารเรือ และธงชาติไวดังน้ี 

ท่ี  6  ธง เ รือหลวง  พื้ นสี แดง  กลางมี รู ป
ชางเผือกทรงเครื่องยืนแทน นาเขาขาวเสา สําหรับใชชัก
ที่ในเรือหลวงทั้งปวง กับทั้งปอม แลที่พักทหารบรรดาที่
ข้ึนกับกรมทหารเรือทั้งสิ้น 

ท่ี 12 ธงชาติ พื้นสีแดง กลางเปนรูปชางเผือก 
นาเขาขางเสา สําหรับใชชักในเรือทั้งหลาย ของพอคา 
แลของสามัญชนทั่วไป บรรดาที่เปนชาติชาวสยาม 
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                       ธงเรือหลวง                                                              ธงชาติ                                        

        อน่ึงในพระราชบัญญัติธง รัตนโกสินทรศก 116 
ยังไดกลาวถึงความเปนมาของธงอันเปนเครื่องหมาย
แหงสยามประเทศไว ความวา 

“ธงอันเปนเคร่ืองหมายแหงสยามประเทศน้ี 
แตกอนมาใชผาสแีดงเกลี้ยง” 

 

 

 

 

ธงใชในเรือราษฎร      ธ ง ใ ช ใ น เ รื อ ห ล ว ง           
(สมัยรัชกาลท่ี 1)       (สมัยรัชกาลท่ี 1) 
 

ครั้นถึงในรัชกาล พระบาทสมเด็จพระพุทธยอด
ฟาจุฬาโลกย ทรงพระราชดําริหวา  เรือหลวงกับเรือ
ราษฎร ควรมีเคร่ืองหมายสําคัญใหตางกัน  จึงมีพระ
บรมราชโองการดํารัส   เหนือเกลาฯ สั่งใหบรรดาเรือ
หลวงท้ังปวง ทํารูปจักรอันเปนนามสัญญา พระบรม
ราชวงษแหงพระองคลงไว ในกลางธงพ้ืนแดงน้ันเปน
เคร่ืองหมายใชในเรือหลวง  

ตอมาถึงในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศ
หลานภาไลย คร้ังน้ันมีสารเสวตร  อันอุดมดวยลัก
ษณมาสูพระราชสมภารถึงสามชางเปนการพิเศษ ไม
มีไดในประเทศอ่ืนเสมอเหมือน ควรจะอัศจรรย 
อาไศรยคุณพิเศษอันน้ัน จึงมีพระบรมราชโองการ
ดํารัสเหนือเกลาฯ ใหทํารูปชางเผือกลงไวกลางวง
จักรในธงเรือหลวงน้ันดวย  

 
 
 

 
    ธงใชในเรือราษฎร           ธงใชในเรือหลวง   
 (ในสมัยรัชกาลท่ี 2-3)     (ในสมัยรัชกาลท่ี 2-3) 

ครั้นถึงในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจอมเกลา
เจาอยูหัว ทรงรําพึงถึงเรือคาขายของชนชาวสยามที่ใช
ธงแดงเกลี้ยงอยูน้ันไมเปนการสมควร เหตุวาซ้ํากับชาติ
อื่นยากที่จะสังเกตเห็น เปนการควร  จะใชธงอันมี
เครื่องหมายเหมือนอยางเรือหลวงทั่วไป แตวารูปจักร
เปนของสูงไมสมควรที่ราษฎรจะใช จึงมี  พระบรมราช
โองการเหนือเกลาฯ ใหยกรูปจักรออกเสีย คงแตรูป
ชางเผือกบนพ้ืนแดงใหใชท่ัวไป ท้ังเรือหลวงและ เรือราษฎร 

 
 
 
 
 
 

            ธงใชในเรือหลวงและเรือราษฎร                                               
                   (ในสมัยรัชกาลท่ี 4)                                            
ท่ีมา : พระราชบัญญัติธง รัตนโกสินทรศก 116 
ราชกิจจานุเบกษา เลมที่ 14 ตอน 2 วันที่ 11 เมษายน 
รัตนโกสินทรศก 116  
        ตอมาในรัตนโกสินทรศก 118 ก็ไดมีการออก
พระราชบัญญัติธง รัตนโกสินทรศก 118 ข้ึนใชแทน
พระราชบัญญัติธง รัตนโกสินทรศก 116 (ราชกิจจานุเบกษา 
เลม 16 ตอน 39 วันที่ 24 ธันวาคม รัตนโกสินทรศก 
118 หนา 541) แตในสวนของ ธงเรือหลวง และธงชาติ 
ยังกําหนดไวเชนเดิมไมเปลี่ยนแปลง 
         ตอมาในรัตนโกสินทรศก 129 ก็ไดมีการออก
พ ร ะ ร า ช บั ญ ญั ติ ธ ง  รั ต น โ ก สิ น ท ร ศ ก  1 2 9                    
ประกาศมา ณ วันที่ 2 มีนาคม รัตนโกสินทรศก 129 
เป น วันที่  112  ในรั ชกาลปต ยุบั น น้ี  ข้ึนใชแทน
พระราชบัญญัติธง รัตนโกสินทรศก 118 ทําใหเกิดการ
เปลี่ยนแปลง ธงชาติ ธงเรือหลวง และธงฉาน ที่บัญญัติ
ไวเดิมเปนดังน้ี  
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ขอ 11 ธงราชการ สีแดง กลางมีรูปชางเผือก
ทรงเครื่องยืนแทน หนาเขาหาเสา สําหรับใชชักที่ในเรือ
หลวงทั้งปวง กับทั้งใชชักที่บรรดาสถานที่ราชการตาง ๆ  
       ขอ 12 ธงทหารเรือ เหมือนธงราชการ แตที่มุม
บนขางหนาชางมีรูปสมอไขวกับจักร ขางบนมีมหา
มงกุฎสีเหลือง สําหรับใชชักที่ทายเรือและสถานที่
ราชการตาง ๆ เปนเครื่องหมายวาเรือแลสถานที่น้ัน ๆ 
ข้ึนอยูในกระทรวงทหารเรือ 

ขอ 19 ธงชาติ พื้นสีแดง กลางเปนรูปชางเผือก
หนาเขาขางเสา สําหรับใชชักในเรือทั้งหลายของพอคา 
แลของสาธารณชนบรรดาที่เปนชาติชาวสยาม 

 
                   

                                                                    
 
 
        ธงราชการ                    ธงทหารเรือ 

 
 
                                                 
 
 
 
                         ธงชาติ 

ท่ีมา: พระราชบัญญัติธง รัตนโกสินทรศก 129  
ราชกิจจานุเบกษา เลมที่  17 ตอน ๐ ก วันที่ 12 
มีนาคม รัตนโกสินทรศก 129  

จ น ก ร ะ ทั่ ง ใ น  พ . ศ . 2 4 5 9  ใ น ส มั ย ข อ ง
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว มีพระบรม         
ราชโองการประกาศเพิ่มเติมและแกไขพระราชบัญญัติธง 
รัตนโกสินทรศก 129 (ราชกิจจานุเบกษา เลม 33 ตอน 
๐ ก 26 พฤศจิกายน พ.ศ.2459 หนา 238)   มี
ขอความในประกาศเพิ่มเติมและแกไขฯ ดังกลาว     ที่
เปลี่ยนแปลงพระราชบัญญัติธง รัตนโกสินทรศก 129 
ดังน้ี 

 
 

 
 
พระบาทสมเด็จพระรามาธิบดีศรีสินธรมหา

วชิราวุธ พระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว ทรงพระราชดําริห
พิจารณาเห็นวา การคาขายของประเทศสยาม ได
ดําเนินมาเปนลําดับ และยังจะทวีมากข้ึนทุกที สวนธง
สําหรับชักในเรือทั้งหลายของพอคา แลของสาธารณชน
บรรดาที่เปนชาวสยามยังไมเหมาะ โดยที่ใชอยูทุกวันน้ี             
แมแลแตไกลแลว เห็นผิดแผกกับธงราชการนอยนัก  
แลทั้งรูปชางซึ่งใชกันอยูก็ไมงดงามจนเกือบไมทราบวา 
ชางหรืออะไร เปนเพราะวาดรูปชางน้ันเปนการลําบาก
น่ันเอง ควรที่จะแกไขมิใหเปนดังที่กลาวมาแลวน้ี 

จึงมีพระบรมราชโองการมานบัณฑูรสุรสิงหนาท
ดํารัสเหนือเกลาเหนือกระหมอม ใหเพิ่มเติมแลแกขอความ
ในพระราชบัญญัติธง รัตนโกสินทรศก 129 มีสวนที่
เกี่ยวของกับธงชาติและธงคาขาย ดังน้ี 

มาตรา 4 
ขอ 19 ใหแกธงชาติ เปนพื้นสีแดง กลางเปนรูป

ชางเผือกทรงเครื่องยืนแทน หนาหันเขาขางเสา 
สําหรับเปนธงราชการ 

ขอ 20 ธงคาขาย รูปสี่เหลี่ยมพื้นแดง มีขนาด
กวาง 1 สวน ยาว 1 1/2 สวน มีแถบขาว 2 ผืน กวาง 
1/6 ของสวนกวางของธง ทาบโดยในติดตามยาว หาง
จากขอบลางแลบนของธง 1/6 ของสวนกวาง   ของธง 

 
 
 
 
 

         ธงชาติ                         ธงคาขาย 
ท่ีมา: ประกาศเพิ่มเติมและแกไขพระราชบัญญัติธง 

รัตนโกสินทรศก 129 ราชกิจจานุเบกษา เลม 33 ตอน 
๐ ก 26 พฤศจิกายน พ.ศ.2459  

 
ท้ังหมดท่ีกลาวมาคือเร่ืองราวเก่ียวกับ ความเปนมา
ของธงท่ีแสดงความเปนชาติไทย(สยาม) กอนท่ีจะ
เกิดธงไตรรงคและธงราชนาวี   
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กอนจะรูถึงกําเนิดของธงชาติหรือธงไตรรงค 
และธงราชนาวีใหถองแท ลึกซึ้ง จะขอนําเสนอคําวา           
“ราชนาวี” กอนวามีคําน้ีมีประวัติความเปนมาอยางไร 

คําวา“ราชนาวี” ถูกใชอยางเปนทางการครั้งแรก 
ในพระราชหัตถเลขาของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎ
เกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ 6 ถึง เจาพระยาอภัยราชา
มหายุติธรรมธร ลงวันที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ.2459             
โดยทรงต้ังนามสมาคมที่เจาพระยาอภัยราชา ฯ จัดต้ังข้ึน 
เพื่อเรี่ยไรเงินซื้อเรือรบวา “ราชนาวีสมาคมแหง          
กรุงสยาม” มีช่ือเปนภาษาอังกฤษวา The Royal 
Navy League Of Siam และคงจะมีขาราชการ
ทหารเรือเขาใจสับสน กระทรวงทหารเรือจึงไดตรา
ขอบังคับทหารเรือที่ 303 วาดวยระเบียบการใชคํา 
และประกาศใชเมื่อวันที่ 17 ธันวาคม พ.ศ.2458 ความ
ตอนหน่ึงวา ...นามรวมทั่วไปใชราชนาวี ถาเขียนเปน
อักษรยอใช ร.น. เชน จะใชในการลงนามหรือนามบัตร 
เปนตน ตรงกับภาษาอังกฤษวา Royal Navy ยอวา 
R.N. หรือถาจะใหชัดเจนย่ิงข้ึน เชน เมื่อเรืออยูในเมือง
ตางประเทศหรือออกนามปะปนกับนายทหารเรือ
ตางประเทศ จะใชวา ราชนาวีสยาม ตรงกับ
ภาษาอังกฤษวา Royal Siamese Navy อักษรยอใช  
ร.น.ส. หรือ R.S.N. และกองเรือไทยก็ไดใชคําวา “ราช
นาวี” เปนช่ือที่หมายถึงกองทัพเรือ ในภาพรวมทั้งหมด
ต้ังแตบัดน้ันเรื่อยมา ถึงแมวา การเรียกช่ือกองทัพเรือ 
ในทางราชการจะเปลี่ยนแปลงไปตาง ๆ เชน กระทรวง
ทหารเรือ กรมทหารเรือ ในที่สุดเมื่อ พ.ศ.2477  ได
เปลี่ ยนครั้ งสุดทายว า “กองทัพเรือ” ตรงกับ
ภาษาอังกฤษวา Navy 
ที่มา: กองประวัติศาสตร กรมยุทธศึกษาทหารเรือ  
จากหลักฐานดังกลาวสามารถสรุปไดอยางนาภาคภูมิใจ
ว า  คําว า  “ราชนาวี”เปนคําที่  พระบาทสมเ ด็จ       
พระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ 6 ทรงเปนผูที่
บัญญัติข้ึนและนํามาใชเปนครั้งแรก 
 
 

 
ธงชาติหรือธงไตรรงค และ ธงราชนาวี ปรากฏ

ข้ึนพรอมกันใน พระราชบัญญัติแกไขพระราชบัญญัติธง 
พุทธศักราช 2460 ลงวันที่ 28 กันยายน พุทธศักราช 
2460  ซึ่งเปนพระราชบัญญัติที่แกไข พระราชบัญญัติธง 
รัตนโกสินทรศก 129 ลงวันที่ 2 มีนาคม รัตนโกสินทรศก 
129 กับ ใหยกเลิกพระราชบัญญัติแกไขพระราชบัญญัติธง 
ซึ่งลงวันที่ 21 พฤศจิกายน พระพุทธศักราช 2459 น้ัน
เสีย แลวบัญญัติใหม มีที่บัญญัติไวเกี่ยวกับ ธงชาติ และ 
ธงราชนาวี ดังน้ี 

มาตรา  1  พระราช บัญญัติ น้ี ให เ รี ยกว า 
พ ร ะ ร า ช บั ญ ญั ติ แ ก ไ ข พ ร ะ ร า ช บั ญ ญั ติ ธ ง            
พ ร ะ พุ ท ธ ศั ก ร า ช  2 4 6 0  เ ป น ส ว น ห น่ึ ง ข อ ง
พระราชบัญญัติธง รัตนโกสินทรศก 129 แลใหใชได
ภายหลังวันที่ลงประกาศน้ี 30 วันเปนตนไป 

มาตรา 3 ธงชาติสยาม รูปสี่เหลี่ยมรี มีขนาด
กวาง 2 สวน ยาว 3 สวน มีแถบสีนํ้าเงินแก  กวาง 1 สวน 
ซึ่งแบง 3 ของขนาดกวางแหงธงอยูกลาง มีแถบขาว
กวาง 1 สวน ซึ่งแบง 6 ของขนาดกวาง แหงธง ขางละแถบ 
แลวมีแถบแดงกวางเทาแถบขาว ประกอบช้ันนอก   
อีกขางละแถบ ธงสําหรับชาติสยาม อยางน้ี ใหเรียกวา
ธงไตรรงค สําหรับใชชักในเรือพอคาทั้งหลาย แลในที่
ตาง ๆ ของสาธารณชนบรรดาที่เปนชาติสยามทั่วไป 
สวนธงพื้นสีแดง กลางมีรูปชางปลอย ซึ่งเปนธงชาติ 
สําหรับสาธารณชนชาวสยามมาแตกอนน้ัน ใหเลิกเสีย 
        มาตรา ๕ ธงราชนาวี เหมือนธงไตรรงค แตมีด
วงกลมสีแดงขอบจดแถบสีแดงของพื้นธง  อยูกลาง
ภายในดวงกลมน้ัน มีรูปชางเผือกทรงเครื่องยืนแทน 
หันหนาเขาขางเสา สําหรับใชชักที่ทายเรือ   แลสถานที่
ราชการตางๆ ของราชนาวี 
 
 
 
 
 
                          
       ธงชาติไทย                   ธงราชนาวีไทย   
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จากหลักฐานดังกลาวสรุปไดวา ธงชาติหรือธง

ไตรรงคและธงราชนาวี ไดเกิดข้ึนอยางเปนทางการตาม 
พระราชบัญญัติแกไขพระราชบัญญัติธง พุทธศักราช 
2460 ลงวันที่ 28 กันยายน พุทธศักราช 2460 ดังน้ัน 
วันเกิดของ ธงชาติและธงราชนาวี อยางเปนทางการ
คือ วันท่ี 28 กันยายน  พุทธศักราช 2460 นับต้ังแต
บัดน้ันจนบัดน้ี ก็ครบรอบ 97 ปแลว 

และหลังจากน้ัน ทั้งธงไตรรงคและธงราชนาวี   
ก็ปรากฏอยู ในพระราชบัญญัติธงทุกฉบับ  ไดแก 
พระราชบัญญัติธง พุทธศักราช 2479 ตราไว ณ วันที่ 
26 พฤศจิกายน พุทธศักราช 2479 มีบัญญัติ         ที่
เกี่ยวของกับ ธงชาติ ธงราชนาวี และธงฉาน ดังน้ี 

มาตรา 5 ธงชาติ รูปสี่เหลี่ยม มีขนาดกวาง ๖ สวน 
ยาว 9 สวน ดานกวาง 2 ใน 6 สวน  ตรงกลางเปนสีขาบ
ตอจากแถบสีขาบออกไปทั้งสองขาง ๆ ละ 1 ใน 6 สวน 
เปนแถบสีขาว ตอสีขาวออกไปทั้ง 2 ขาง เปนแถบสีแดง 
ธงชาติน้ีเรียกอีกอยางหน่ึงวา “ธงไตรรงค” 

มาตรา ๗ ธงราชการ สําหรับทหารเรือมี 2 อยาง 
ดังตอไปน้ี 

(1.) ธงราชนาวี 
ธงราชนาวี มีลักษณะและสัณฐานเหมือนธงชาติ 

แตมีวงกลมสีแดงอยูที่ศูนยกลางวง ดวงกลมมีขนาดโต
วัดเสนผาศูนยกลางได 4 ใน 6 ของสวนกวางของธง คือ 
ขอบของดวงกลมจดขอบสีแดงของพื้นธงพอดี ภายใน
วงกลมน้ันมีรูปชางเผือกทรงเครื่องยืนแทน     หันหนา
เขาหาเสา 

ธงน้ีสําหรับใชชักที่ทายเรือ และสถานที่ราชการ
ตาง ๆ ของราชนาวี 

 
 
 
 
 
 

         ธงชาติ                       ธงราชนาวี 
 
 
 

 
ท่ีมา: พระราชบัญญัติธง พุทธศักราช 2479 ราชกิจจา
นุเบกษา เลม 53 วันที่ 6 ธันวาคม 2479  
 
สําหรับ พระราชบัญญัติธง พุทธศักราช 2522 ฉบับที่ 
ใชอยูในปจจุบันที่ไดกําหนดไวดังน้ี 

หมวด 1 ธงท่ีมีความหมายถึงประเทศไทยและชาติไทย   

มาตรา 5 ธงที่มีความหมายถึงประเทศไทยและชาติไทย 
ไดแก 

(1) ธงชาติ มีลักษณะเปนรูปสี่เหลี่ยมผืนผากวาง ๖ สวน 
ยาว  9  ส วน  ด านกว า งแบ ง เปน  5  แถบตลอด        
ความยาวของผืนธง ตรงกลางเปน แถบสีนํ้าเงินแก
กวาง 2 สวน ตอจากแถบสีนํ้าเงินแกออกไปทั้งสองขาง           
เปนแถบสีขาวกวางขางละ 1 สวน ตอจากแถบสีขาว
ออกไปทั้งสองขางเปนแถบ สีแดงกวางขางละ 1 สวน         
ธงชาติน้ีเรียกอีกอยางหน่ึงวา "ธงไตรรงค" 
(2) ธงราชนาวี มีลักษณะอยางเดียวกับธงชาติ แตตรง
กลางของผืนธง มีดวงกลมสีแดง ขนาดเสนผาศูนยกลาง
ยาว 4 ใน 6 สวนของความกวางของผืนธง โดยใหขอบ
ของดวงกลมจดขอบแถบสีแดงของผืนธง ภายใน         
ดวงกลม มีรูปชางเผือกทรงเครื่องยืนแทนหันหนาเขา
หาเสาธงหรือคันธง 
 

 
 
 
 

 
ธงชาติไทยหรือธงไตรรงค              ธงราชนาวี 
 
ที่มา : พระราชบัญญัติธง พุทธศักราช 2522 
        ใหไว ณ วันที่ 22 เมษายน พ.ศ.2522 
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สําหรับผู เ ขียนซึ่ ง เป นนัก ธัชชวิทยาที่ เป น
ทหารเรือ เมื่อไดศึกษาเรื่องน้ีอยางจริงจัง จนไดทราบถึง
ความเปนมาของธงชาติและธงราชนาวีอยางละเอียด     
จึงอดไมไดที่จะเกิดความภาคภูมิใจเพราะ ธงชาติและ
ธ ง ร าชนา วี  มี ค ว าม เ ป น เ อ กลั กษณ  เ ป น ธ ง ที่
พระมหากษัตริยคือ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา 
เจาอยูหัว ทรงเปนผูออกแบบใหมีความเปนสากล      
มีแถบสี เชน เ ดียวกับธงของประเทศที่มี ชัยชนะ         
ในสงครามโลกครั้งที่ 1 โดยเฉพาะอยางย่ิง ธงราชนาวี 
ที่ทรงบัญญัติศัพทคําวาราชนาวีน้ีข้ึน และทรงนํามาใช
เปนครั้ งแรก กับทรงออกแบบธงราชนาวี โดยนํา  
ความเปนมาของธงที่ใชในเรือหลวง ตามที่ไดบัญญัติไว
ต้ังแตในพระราชบัญญัติธงฉบับแรก คือ ชางเผือก
ทรงเครื่องยืนแทนบนพื้นสีแดง มาบรรจุไวบนธง
ไตรรงคไดอยางลงตัว สวยงาม เปนที่ภาคภูมิใจของ
พวกเราทหารเรือ เมื่อไดนําเรือไปอวดธงราชนาวีใน
นานนํ้าสากล หรือในตางประเทศ 
  

 
 
บทความน้ีไดนําเสนอความรูความเขาใจเกี่ยวกับธงชาติ
หรือธงไตรรงค และธงราชนาวี อยางละเอียดถูกตอง 
ตามที่ไดบัญญัติไวในพระราชบัญญัติธง ต้ังแตฉบับแรก
จนถึงฉบับปจจุบัน ผูเขียนหวังเปนอยางย่ิงวาผูที่ไดอาน
จะไดทราบขอมูลที่ถูกตองอยางถองแท     ถึงกําเนิด
ของธงชาติหรือธงไตรรงค และธงราชนาวี   วามีมา
ต้ังแตเมื่อใด ทราบถึงวิวัฒนาการความเปนมาของธง
ชาติหรือธงไตรรงค และธงราชนาวี ไมวาจะเปน ธงแดง 
ธงชางเผือก  ธงชางเผือกทรงเครื่องยืนแทน   ธงเรือ
หลวง  ธงราชการ  ธงทหารเรือ จนมาถึงธงราชนาวีใน
ปจจุบัน โดยเฉพาะอยางย่ิงผูอานที่ เปนทหารเรือ 
ผูเขียนขอความกรุณาไดโปรดเผยแพรความรูความ
เขาใจที่นาภาคภูมิใจน้ีไปยังทหารเรือทานอื่นๆ รวมไป
ถึงผูใกลชิดในครอบครัว   และประชาชนทั่วไปไดรวม 
 
 
 

 
 
ภาคภูมิใจกับ เอกลักษณแหงความภาคภูมิใจในชาติ
และราชนาวี ผืนน้ี ฝากทายอีกนิดวา อีก 3 ป  ในวันที่  
28 กันยายน พุทธศักราช 2560 ธงชาติและธงราชนาวี 
จะครบรอบ 100 ป เราจะจัดงาน เฉลิมฉลองในครั้งน้ี
กันอยางไรดีครับ 
 
 

 
กองประวัติศาสตร กรมยุทธศึกษาทหารเรือ 
ราชกิจจานุเบกษา พระราชบัญญัติวาดวยแบบอยางธงสยาม  
          เลมที่ 12 แผนที่ 18 วันที่ 4 สิงหาคม 
          รัตนโกสินทรศก 114 
ราชกิจจานุเบกษา พระราชบัญญัติธง รัตนโกสินทรศก 116 

         เลมที่ 14 ตอน 2 วันที่ 11 เมษายน     
         รัตนโกสินทรศก 116 
ราชกิจจานุเบกษา พระราชบัญญัติธงรัตนโกสินทรศก 129           
เลม 17 ตอน 0 ก วันที่ 12 มีนาคม รัตนโกสินทรศก 129 
ราชกิจจานุเบกษา ประกาศเพ่ิมเติมและแกไข 
           พระราชบัญญัติธงรัตนโกสินทรศก 129 
            เลม 33 ตอน 0 ก 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 
            2459 
พระราชบัญญัติธง พทุธศักราช 2479 
พระราชบัญญัติธง พทุธศักราช 2522 
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 พฤติกรรมการเมืองในองคการ เปนสิ่งที่ปรากฏใหเห็นทั้งในองคการภาครัฐและเอกชน พฤติกรรม
ดังกลาวถูกแสดงออกมาเพื่อวัตถุประสงคหลักคือ การสรางโอกาสและความกาวหนาในหนาที่การงานใหกับ
ตนเองโดยไมคํานึงวาพฤติกรรมที่ตนแสดงออกมาน้ัน จะสงผลกระทบตอบุคคลอื่นหรือตอองคการอยางไร
บาง จากการศึกษาวิเคราะหถึงพฤติกรรมการเมืองในองคการของขาราชการไทย พบวา มีพฤติกรรมที่
นาสนใจหลายลักษณะ เชน การสรางภาพพจนเพื่อใหเกิดความประทับใจ การสรางเครือขาย การสราง
พันธมิตร การอาศัยความเช่ียวชาญพิเศษ การตําหนิและโจมตีบุคคลอื่นการประจบประแจง การควบคุม
ขอมูลขาวสาร การดึงเขามาเปนพวก การขมขูใหเกิดความกลัว การขามหนาขามตาเพื่อนรวมงานและ
ผูบังคับบัญชาและการอาศัยผูมีอํานาจและผูมีอิทธิพลเปนตน ดังน้ัน จึงควรมีการควบคุมพฤติกรรมการเมือง
ในองคการที่ไมเหมาะสมอยางเปนระบบ ทั้งน้ี เพื่อใหการบริหารงานราชการเปนไปตามหลักคุณธรรมและ
จริยธรรม ซึ่งจะชวยใหสามารถรักษาคนดีและคนเกงไวในระบบราชการตอไป 
คําสําคัญ: พฤติกรรมการเมอืงในองคการ พฤติกรรมองคการ ขาราชการไทย 
 

  

 Political behaviors in organization exist in both public and private organizations. 
These behaviors are expressed in order to gain job opportunity and advancement. 
Bureaucrats who act politically in an organization do not care if his/her act might affect 
other colleagues and the organization. According to the analytical study, some major 
political behaviors of Thai bureaucrats were found, such as, image building, networking, 
coalition building, use of expertise, blaming and attacking others, ingratiating behavior, 
control of information, co-optation, inconsiderateness, intimidation and innuendoes, 
and using key players.Hence, improper political behaviors should be systematically 
controlled. Controlling such behaviors will enhance more efficient administration in 
terms of morale and ethics, which finally will be very beneficial to maintain good and 
high caliber bureaucrats of the organization. 
Keywords :  Political behavior, organizational behavior, Thai bureaucrat 
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บทนํา 
 ขาราชการเปนอาชีพที่คนไทยหลายคน
ใฝฝน เน่ืองจากเปนอาชีพที่มีความมั่นคง มี
สวัสดิการที่ดี ดังน้ัน หลายคนจึงมุงมั่นและฟน
ฝาอุปสรรคการสอบคัดเลือกจนไดเขามาเปน
สวนหน่ึงของระบบราชการ อยางไรก็ตาม การ
ทํางานในระบบราชการใหประสบความสําเร็จได
น้ัน ตองอาศัยองคประกอบหลายประการ 
เน่ืองจากการมีผลการปฏิบัติงานดีเพียงอยาง
เดียวอาจไมเพียงพอที่จะไดรับการเลื่อนข้ันเลื่อน
ตําแหนง แตตองอาศัยความสัมพันธสวนตัวตาม
แนวทางของ “ระบบอุปถัมภ” ที่ฝงรากลึกใน
สังคมไทยมาเปนระยะเวลานาน ระบบอุปถัมภ
กอใหเกิดระบบ “เสนสาย” ในระบบราชการ 
ต้ังแตการสอบคัดเลือกการปฏิบัติงาน และการ
เ ลื่ อ น ข้ั น เ ลื่ อ น ตํ า แ ห น ง  โ อ ก า ส แ ล ะ
ความกาวหนาของขาราชการบางคนจึงข้ึนอยูกับ
การรูจักใกลชิด ดูแลและซื่อสัตยตอ “นาย” ดัง
คํากลาวที่วา “คาของคนอยูที่คนของใคร” (วิรัช 
วิรัชนิภาวรรณ, 2557: 2) การรับรูและเขาใจถึง
ลักษณะของระบบราชการไทย ดังกลาวขางตน 
ทําใหขาราชการบางสวนพยายามแสวงหากล
ยุทธและวิธีการตาง ๆ ในการผลักดันตนเองใหมี
ความกาวหนาในหนาที่การงาน โดยการแสดง
พฤติกรรมออกมาในลักษณะที่แตกตางกัน
ออก ไป  ซึ่ ง พ ฤ ติ ก ร รม ดั ง กล า ว  เ รี ย ก ว า 
“พฤติกรรมการเมืองในองคการ”  
 พฤติกรรมการเมืองในองคการ เปน
ประเด็นที่นักวิชาการในปจจุบันเริ่มใหความ
สนใจมากข้ึนโดยมีนักวิชาการใหคําจํากัดความ
ของ พฤติกรรมการเมืองในองคการแตกตางกัน
บางแตโดยสวนใหญแลวจะมีลักษณะใกลเคียง
กัน เชน Robbins (2003: 375) กลาววา 
พฤติกรรมการเมืองในองคการ  หมายถึง   การ
มีอิทธิพลหรือความพยายามมีอิทธิพลในเรื่อง
การจัดสรรขอไดเปรียบและขอเสียเปรียบใน
องคการ ซึ่งสอดคลองกับการใหคําจํากัดความ

ของ ศิริวรรณ เสรีรัตน (2541: 222)  ที่กลาววา 
พฤติกรรมการเมืองในองคการคือ กิจกรรมที่
ไมใชบทบาทที่เปนทางการของบุคคลในองคการ 
แตมีอิทธิพลตอการสรางขอไดเปรียบหรือขอ
เสียเปรียบ สําหรับในบทความน้ีใหคําจํากัด
ความของคําวา“พฤติกรรมการเมืองในองคการ” 
หมายถึง  พฤติกรรมที่ขาราชการพยายามมี
อิทธิพลเหนือบุคคลอื่นเพื่ อบรรลุ เป าหมาย
บางอยางทั้งในระดับบุคคลหรือระดับองคการ
(Valle, 2006: 9) โดยพฤติกรรมการเมืองใน
องคการจะเกิดข้ึนในกรณีที่ปจเจกบุคคลหรือ
กลุมใชอํานาจในการแสวงหาผลประโยชนใหกับ
ตนเองหรือกลุมของตนเอง โดยเฉพาะอยางย่ิงใน
สถานการณที่มีความไมแนนอนสูง เชน การตอง
ตัดสินใจในเรื่องที่สําคัญ ทรัพยากรมีอยูอยาง
จํากัด รวมถึงการมีเปาหมายแตกตางกัน ทําให
ตองใชอํ านาจในการเอาชนะฝายตรงข าม 
(Luhman&Cunliffe, 2013: 146) 
 พฤ ติกรรมการ เมื อ ง ในองค ก ารที่
ขาราชการใชเปนกลยุทธในการมีอิทธิพลเหนือ
บุคคลอื่น เพื่อใหตนเองสามารถบรรลุเปาหมาย
ต า ง  ๆ  โ ดย เ ฉพาะอย า ง ย่ิ ง โอ กาส  แล ะ
ความกาวหนาในหนาที่การงาน เปนพฤติกรรมที่
สวนใหญแลวจะสงผลกระทบในทางลบตอเพื่อน
รวมงาน คนในองคการ และยังสงผลกระทบตอ
องคการโดยรวม เชนการสรางพันธมิตร การดึง
ฝ ายตรงข าม เข ามา เป นพวกตนเอง  การ
ประจบประแจง การควบคุมทรัพยากรและ
ขอมูลที่สําคัญ การโจมตีบุคคลอื่นโดยตรง การ
ทําใหคนอื่นเสียช่ือเสียงโดยการกลาวรายใหโทษ 
การดูถูกเหยียดหยาม หรือการโยนความผิดให
ผูอื่นเปนแพะรับบาป  เปนตน  (Luhman&Cunliffe, 
2013: 146-147)อยางไรก็ตาม พฤติกรรม
การเมืองในองคการดังกลาวขางตนอาจสงผลดี
ตอองคการไดหากเปนการแสดงพฤติกรรม
การเมืองในองคการ เพื่อบรรลุ เปาหมายที่
เหมาะสม โดยไมคํานึงถึงเฉพาะผลประโยชน
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ของตนเองและกลุม (Hitt, Miller, &Colella, 
2011: 434)ดังน้ัน การทําความเขาใจพฤติกรรม
การเมืองในองคการของขาราชการไทย จึงมี
ความสําคัญอยางย่ิง เพราะจะทําใหหนวยงาน
ภาคราชการสามารถรับรู ถึงผลกระทบที่อาจ
เกิดข้ึน และสามารถหาแนวทางในการปองกัน
และควบคุมไมใหขาราชการแสดงพฤติกรรมที่
สงผลกระทบในทางลบตอบุคคลอื่นและตอ
องคการ 
พฤติกรรมการเมืองในองคการของขาราชการ
ไทย 
 พฤติกรรมการเมืองในองคการเปน
พฤติกรรมที่ มีความหลากหลาย ข้ึนอยูกับ
วัฒนธรรมของประเทศตาง ๆ ผลการศึกษาของ
นักวิชาการบางทาน พบวา พฤติกรรมการเมือง
ในองคการที่สําคัญประกอบดวย การโจมตีหรือ
ตําหนิติเตียนบุคคลอื่น การควบคุมขาวสาร
ขอมูล การสรางภาพเพื่อใหเกิดความประทับใจ 
การพัฒนาหรือสรางฐานการสนับสนุน การจดัต้ัง
พันธมิตรหรือกลุมผูรวมสนับสนุนทางการเมือง 
และการสรางอาณาจักร (จุมพล หนิมพานิช, 
2543: 112-113) อยางไรก็ตาม ลักษณะของ
พฤติกรรมที่กลาวมาตอนตน สวนใหญเปน
พฤติกรรมที่ผูบริหารหรือผูนําขององคการแสดง
ออกม า เ พื่ อ ค วบ คุม ห รื อ มี อํ า น า จ เ ห นื อ
ผู ใตบั ง คับบัญชาเปนหลัก  จากการ ศึกษา
พฤติกรรมการเมืองในองคการของหนวยงาน
ราชการไทยแหงหน่ึง พบวา พฤติกรรมการเมือง
ในองคการที่พบมากที่สุด คือ การสรางภาพพจน
เพื่อใหเกิดความประทับใจ รองลงมาไดแก การ
สรางเครือขาย การสรางพันธมิตร การอาศัย
ความเช่ียวชาญพิเศษ การตําหนิและโจมตีบุคคล
อื ่นการประจบประแจง การควบคุมขอมูล
ขาวสารการดึงเขามาเปนพวกการขมขูใหเกิด
ความกลัว การขามหนาขามตาเพื่อนรวมงาน
และผู บังคับบัญชาและการอาศัยผู มีอํานาจ

และผู ม ีอ ิทธิพลตามลําดับ (ไวพจน กุลาชัย, 
2552) 

1. การสรางภาพพจนเพื่อใหเกิดความ
ประทับใจ หมายถึง การพูดหรือการกระทํา
เพื่อแสดงใหเห็นวาตนเองเปนคนดี ทํางานเกง
ดวยการโฆษณาคุณลักษณะของตนเองเกิน
ความเปนจริง อวดอางวาตนเปนผู ทําใหงาน
สําคัญสําเร ็จ ยกยอปอป นให อ ีกฝ ายพอใจ 
อวดอางวาตนเองมีตําแหนงสําคัญ การอางวา
ตนเองมีความสัมพันธที ่ดีกับฝายตาง ๆ และ
ในบางครั ้งอาจโออวดว างานที ่ทําม ีป ญหา
อุปสรรคมากมายแตตนเองสามารถทําสําเร็จ
ได เปนตน (สุพาณี สฤษฎวานิช, 2549: 397) 
ลักษณะของคนที่แสดงพฤติกรรมแบบนี้มักจะ
ทํางานในลักษณะที่เร ียกวา“ผักชีโรยหนา” 
ไมไดทํางานอยางมีศักยภาพตามที่อวดอาง ซึ่ง
ในบางครั้ง ผูบังคับบัญชาที่ไมรูขอเท็จจริงอาจ
ตัดสินใจผิดพลาดในการสงเสริมและสนับสนุน
ใหบุคคลที ่มีลักษณะดังกลาวไดรับการเลื ่อน
ข้ันเลื่อนตําแหนงและยังสงผลกระทบตอขวัญ
และกําลังใจของขาราชการที ่มีศักยภาพและ
ความสามารถอีกดวย 

2. กา ร ส ร า ง เ ค ร ือ ข า ย  ห มายถ ึง 
พฤติกรรมการสรางความสัมพันธที่ดีกับบุคคล
ห ร ือ ก ลุ ม ที ่ม ีอ ิท ธ ิพ ล ต อ อ ง ค ก า ร แ ล ะ
ขาราชการ ผานการแลกเปลี่ยนผลประโยชน
ซึ ่งก ันและก ัน เชน การสร างเคร ือข ายก ับ
นักการเมืองระดับทองถิ่นและระดับชาติ ดวย
การชวยผลักดันนโยบายและโครงการของ
น ัก ก า ร เ ม ือ ง  เ พื ่อ ห ว ัง ผ ล ต อ บ แ ท น ที่
นักการเมืองจะชวยผลักดันใหไดรับตําแหนงที่
ดีกวาเดิมหรือสูงข้ึน  

3. การสรางพันธมิตร หมายถึง ความ
พยายามในการเขาไปมีความสัมพันธกับบุคคล
หรือกลุมบุคคลที่อาจมีประโยชนตอตนเอง 
ดวยการเอาอกเอาใจการสรางพันธมิตรน้ีอาจ
เปนการสรางพันธมิตรกับคนที่อยูภายนอก
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องคการดวย โดยเฉพาะผูที่มีอํานาจ เชน 
นักการเมือง นักธุรกิจ เปนตนการสราง
พันธมิตรกับกลุมหรือบุคคลที่มีอิทธิพลจึงเปน
ชองทางในการแสวงหาโอกาสและวามกาวหนา
ในตําแหนงสําคัญที่มีผลประโยชนตอบแทนสูง 

4. การอาศัยความเช่ียวชาญพิเศษ เปน
การใชความรูความสามารถและทักษะพิเศษใน
การสรางความกาวหนาใหตนเองขาราชการ
ประ เ ภท นี ้จ ะมีความมั่น ใจในความรู และ
ความสามารถของตนเอง ไมสนใจในการมี
ป ฏิ สั ม พั น ธ ที่ ดี กั บ เ พื่ อ น ร ว ม ง า น ห รื อ
ผูบังคับบัญชา แตอาศัยความรูความสามารถ
เฉพาะตัวในการสรางโอกาสและความกาวหนา
ใหกับตนเอง 

5. การตําหนิและโจมตีบุคคลอื่นถือวา
เป นพฤติกรรมที ่น าร ัง เก ียจและขาดความ
รับผ ิดชอบอยางยิ ่ง  เป นพฤติกรรมที ่ส งผล
ในทางลบตอผู ที ่เ กี ่ยวข อง  ข าราชการที ่มี
พฤติกรรมในลักษณะนี้จะชอบเอาจุดดอยของ
บุคคลอื ่นมาโจมตีใหเกิดความเสียหาย หรือ
ซ้ําเต ิมบุคคลอื ่นในกรณีที ่บ ุคคลนั ้นทํางาน
ผิดพลาด (จุมพล หนิมพานิช, 2543: 112) 
ขาราชการประเภทนี้จะไมยอมร ับผ ิดหาก
ทํางานผิดพลาด แตจะโยนความผิดใหคนอื ่น 
ทําใหบุคคลอื ่นตองกลายมาเปนแพะรับบาป
แทน เพื ่อ ที ่ต น เ อง จ ะ ได ด ูด ีแ ล ะพ นจ าก
ความผิด  

6. การประจบประแจง หมายถึง การ
พูดหรือการกระทําในลักษณะตางๆ ใหบุคคล
อื ่นเก ิดความชื่นชอบ โดยเฉพาะการทําให
เ จ า น าย ห ร ือ ผู บ ัง ค ับ บ ัญช า ชื ่น ชม  ก า ร
ประจบประแจงเปนพฤติกรรมที ่ม ักเก ิดขึ ้น
เน่ืองจากบุคคลน้ันมีความไมมั่นคงทางอารมณ 
เพ ร า ะขาดความมั ่น ใ จ ในศ ักยภาพแล ะ
ความสามารถของตนเอง (จุมพล หนิมพานิช, 
2543: 118)  ดังนั้น จึงพยายามประจบ
สอพลอเจานาย เพื่อใหเจานายเลื่อนขั้นเลื่อน

ตําแหนงให  ในทางกลับกันบุคคลที ่ม ีความ
มั ่นใจในศ ักยภาพและความสามารถของ
ตนเองมักหลีกเลี่ยงที่จะใชวิธีการนี้พฤติกรรม
เชนนี้ สงผลกระทบอยางมากตอระบบการ
ประเมินผลการปฏิบ ัติงาน เนื ่องจากทําให
ร ะบบ กา ร ปร ะ เ ม ิน ผ ลก าร ปฏ ิบ ัต ิง าน ไ ร
คุณธรรม จริยธรรมและความยุติธรรม ซึ่งจะ
ส ง ผ ล ก ร ะ ทบ ต อ ขว ัญแ ล ะ กํ า ล ัง ใ จ ขอ ง
ขาราชการที ่ม ีความสามารถและมีผลการ
ปฏิบัติงานดี 

7. การควบคุมขอมูลขาวสาร  เป น
พฤติกรรมของขาราชการที ่เ ล ือกใหข อม ูล
บางอยางกับคนบางกลุมเพื่อทําใหตนเองไดรับ
ผลประโยชน และจะเลือกเปดเผยขอมูลใหกับ
เฉพาะพวกเดียวกันแตจะปกปดขอมูลสําคัญ
ไมใหคูแขงไดรับรู นอกจากนั้น ยังปดโอกาส
ไมใหบุคคลอื่นเขาถึงขอมูลได ขาราชการที ่มี
พฤติกรรมในลักษณะนี้จะเก็บขอมูลสําคัญไว
แล วคอยรายงานให ผู บ ัง ค ับบ ัญชาทราบ 
ในขณะที่เพื่อนรวมงานคนอื่น ๆ ไมทราบเรื่อง
และตองกลับกลายเปน “คนโง” ในสายตา
ของผูบังคับบัญชา เปนพฤติกรรมการทํางานที่
เรียกวา “ทํางานเอาหนา”น่ันเอง 

8. การดึงเขามาเปนพวกเปนกลยุทธ
ที ่ข าร าชการบางกลุ มบางคนใช  เป นการ
พยายามดึงเอาฝายตรงขามเขามาเปนพวก
ของตนเองดวยการทําตัวกลมกลืนหรือรวมมือ
กับกลุมหรือบุคคลอื่นเพื่อใหมีความเห็นคลอย
ตามในเรื่องตาง ๆ ที่ตนเองตองการ 

9. การข ม ขู ให เก ิดความกล ัว เป น
พฤติกรรมที ่คุกคาม ขูเข็ญ เพื ่อให บุคคลอื ่น
ปฏิบัติตามขอเรียกรองหรือความตองการของ
ตนเอง เชน การใชอํานาจหนาที่ในตําแหนงที่
ส ูงกวาขมขู ผู ใต บังคับบัญชาในการแสวงหา
ผลประโยชนดวยการฉอราษฎรบังหลวง การ
ขมขูคุกคามทางเพศ เปนตน นอกจากนั้น ยัง
รวมถึงการอาศัยอํานาจและอิทธิพลของพรรค 
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10. พ ว ก ต น เ อ ง  โ ด ย เ ฉ พ า ะ
นักการเมือง ขมขู ข าราชการอื ่น ๆ หากไม
ยินยอมปฏิบัติตามหรือขัดขวางผลประโยชน
ของกลุ มตนก ็จ ะทําการกลั ่นแกล งต า ง  ๆ 
นานา 

11. ก า ร ข า ม ห น า ข า ม ต า เ พื ่อ น
ร วมง านและผู บ ังคับบัญชาขาราชการที ่มี
พฤติกรรมในลักษณะนี้จะชอบ “เสนอหนา” 
ใหตนเองเดนกวาเพื ่อนรวมงานและบางครั ้ง
เดนกวาผูบังคับบัญชา เพื่อใหผูบังคับบัญชาใน
ระดับสูงขึ้นไปเห็นความสําคัญ ซึ ่งอาจทําให
ผู บังคับบัญชาโดยตรงเสียหนา ถูกมองวาไร
ความสามารถและที ่สําคัญอาจสงกระทบตอ
ตําแหนงหนาที่ของผูบังคับบัญชาเพื่อที่ตนเอง
จะไดม ีโอกาสในการไดร ับการพิจารณามา
ดํารงตําแหนงแทน 

12. กา ร อ าศ ัย ผู ม ีอํ า น าจ แล ะผู มี
อิทธิพลหมายถึง การใชความสัมพันธสวนตัว
กับผูมีอํานาจและมีอิทธิพลเพื ่อผลประโยชน
ด านความก าวหนาในหนาที ่การงาน เช น 
นักการเมือง ภรรยาของผูบังคับบัญชา เปนตน
ขาราชการบางคนนิยม “เขาหลังบาน” ดวย
การติดสอยหอยตาม ขับรถรับ-สง พาไปซื ้อ
ของ หรือใหของขวัญที่มีราคาในวันสําคัญตาง 
ๆ เพื่อใหภรรยาของผูบังคับบัญชาชวยผลักดัน
และสงเสริมใหไดรับการเลื่อนตําแหนง 

 
ผลกระทบของพฤติกรรมการเมืองในองคการ 
 พฤติกรรมการเมืองในองคการของ
ขาราชการที่แสดงออกมาน้ัน หากเปนพฤติกรรม
ที่ไมคํานึงถึงเปาหมายสวนรวมขององคการ แต
มุงเนนเฉพาะผลประโยชนของตนเองและพรรค
พวกเปนสําคัญ ยอมสงผลกระทบตอองคการ
อยางหลีกเลี่ยงไมไดเพราะอาจทําใหเกิดความ
แตกแยกภายองคการ ขาราชการมีขวัญและ
กําลังใจในการทํางานลดลง เกิดความเครียดและ
วิตกกังวล เน่ืองจากผลการปฏิบัติงานข้ึนอยูกับ

ค ว า ม สั ม พั น ธ ส ว น ตั ว ม า ก ก ว า ค ว า ม รู
ความสามารถที่แทจริง ในขณะที่ขาราชการที่มี
ความรู ความสามารถและมีศักยภาพสูง ซึ่งเปน
กลุมคนที่ “มีทางไป” อาจลาออกจากองคการ
เพื่อแสวงหางานในองคการที่สามารถตอบสนอง
ความตองการไดดีกวา สงผลใหการทํางานของ
ขาราชการขาดประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
ช่ือเสียงและภาพพจนขององคการในสายตาของ
ประชาชนก็จะตกตํ่าลงเรื่อย ๆ ดังน้ัน จึงจําเปน
อยางย่ิงที่ผูบริหารของหนวยงานราชการ จะตอง
ใหความสนใจและทําความเขาใจพฤติกรรม
การเมืองในองคการของขาราชการในสังกัดของ
ตนเองอยางเรงดวน เพื่อหาแนวทางปองกัน
ปญหาที่อาจเกิดข้ึนตามมาภายหลัง 
 
การควบคุมพฤติกรรมการเมืองในองคการท่ีไม
เหมาะสม 
 เพื่อใหองคการหรือหนวยงานราชการ
สามารถดํารงอยูไดดวยความสงาผาเผยและเปน
ที่พึ่งของประชาชนไดอยางแทจริง ผูบริหารของ
องคการควรหาแนวทางในการควบคุมและยับย้ัง
พฤติกรรมการเมืองในองคการที่ไมเหมาะสมเพื่อ
เปนการปองกันไมใหปญหาตาง ๆ ที่กลาวมา
ขางตนสงผลกระทบในทางลบตอองคการ ซึ่ง
แนวทางในการควบคุมพฤติกรรมการเมืองใน
องคการที่ไมเหมาะสม ประกอบดวย 

1. กา รส ร า งค า นิ ยม ร ว ม  (shared 
value) ของคนในองคการ เพื่อปลูกฝงคานิยมที่
พึงประสงคใหกับขาราชการ โดยอันดับแรกตอง
มีการกําหนดคานิยมรวมขององคการ สื่อสาร
คานิยมดังกลาวไปยังขาราชการทุกระดับเพื่อให
เกิดการรับรู  เขาใจ และสงเสริมกิจกรรมที่
สอดคลองกับคานิยมและเปาหมายขององคการ 
โดยดําเ นินการแบบน้ีซ้ํ า ๆ  จนขาราชการ
ตระหนักถึงคานิยมที่เปนอันหน่ึงอันเดียวกัน 

2. สงเสริมการสื่อสารแบบเปด (open 
communication)พ ฤ ติ ก ร ร ม ก า ร เ มื อ ง ใ น
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องคการมักจะเกิดข้ึนหากมีขาวลือหรือความไม
ชัดเจนในประเด็นปญหาตาง ๆ การสื่อสารแบบ
เปดจะชวยใหเกิดการสื่อสารหลายชองทาง มี
การติดตอกันมากข้ึน ทําใหขาวลือหรือความไม
ชัดเจนตาง ๆ ลดนอยลง 

3. การสรางบรรยากาศการทํางานที่ดี 
(good organizational climate)การสราง
บรรยากาศการทํางานแบบพี่นอง มีความ
ชวยเหลือ เกื้ อกูลซึ่ งกันและกัน จะชวยให
ขาราชการไมแกงแยงหรือชิงดีชิงเดนกัน ซึ่งจะ
ชวยลดปญหาความขัดแยงภายในองคการไดอีก
ทางหน่ึง 

4. การส ง เสริมการทํางานเปนทีม 
(teamwork)เน่ืองจากการทํางานเปนทีมจะชวย
ใหขาราชการเห็นความสําคัญตอผลประโยชน
ของสวนรวมมากกวาผลประโยชนสวนตน 

5. ปรับปรุงระบบการประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน (performance appraisal)โดยเนน
ผลการปฏิบัติงานตามความ รูความสามารถและ
ศักยภาพของขาราชการเปนสําคัญ 

6. การลงโทษ (punishment)ไดแก 
การไมยอมรับพฤติกรรมการเมืองในองคการทีไ่ม
เหมาะสม ไมสนับสนุน ไมยกยอง ไมเพิกเฉย 
และอาจรุนแรงถึงมีการกําหนดมาตรการการ
ลงโทษที่ชัดเจน 

 
 พฤติกรรมการเมืองในองคการเปนสิง่ที่
หลีกเลี่ยงไมไดและปรากฏอยูในทุกองคการ ทั้ง
องคการภาครัฐและเอกชน สําหรบัในหนวยงาน
ราชการของไทย พฤติกรรมการเมอืงในองคการ
ที่ปรากฏใหเห็นชัดเจนประกอบดวย การสราง
ภาพพจนเพื่อใหเกิดความประทับใจ การสราง
เครือขาย การสรางพันธมิตร การอาศัยความ
เช่ียวชาญพิเศษ การตําหนิและโจมตีบุคคลอื่นการ
ประจบประแจง การควบคุมขอมูลขาวสาร การดึง
เขามาเปนพวก การขมขูใหเกิดความกลัว การขาม

หนาขามตาเพื่อนรวมงานและผูบังคับบัญชาและ
การอาศัยผูมีอํานาจและผูมีอิทธิพลเปนตน ซึ่ง
พฤติกรรมเหลาน้ีหากแสดงออกมาโดยไมคํานึงถึง
เปาหมายโดยรวมขององคการ ยอมสงผลกระทบ
ในทางลบตอทั้งเพื่อนรวมงานและตอองคการใน
ภาพรวม ดังน้ัน จึงควรมีมาตรการในการยับย้ัง
พฤติกรรมดังกลาว ดวยการสรางคานิยมรวมของ
คนในองคการ การสงเสรมิการสือ่สารแบบเปด 
การสรางบรรยากาศในการทํางานที่ดี การสงเสริม
การทํางานเปนทีม การปรบัปรงุระบบการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน และข้ันรุนแรงที่สุดอาจ
ตองใชมาตรการในการลงโทษ ทั้งน้ี เพื่อให
องคการสามารถดําเนินงานไดอยางมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล สามารถเปนที่พึ่ง
ของประชาชนไดอยางแทจริง 
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บทคัดยอ 
 
รัฐ โดยเฉพาะอยางย่ิงในแถบเอเชียแปซิฟก ควรเพ่ิมบทบาทและวาระเรื่องผูหญิงในนโยบายการพัฒนาตาง ๆ เพราะสิ่งท่ี

ผูหญิงตองการและผลประโยชนของผูหญิงนั้นมักจะ หายไป หรือ ถูกปฏิเสธ หรือถูกกดไว ในวาทกรรมท่ีเปนทางการ ท้ังทาง
นโยบาย และทางการปฏิบัต ิ  อยางไรก็ตาม ไมมีมติเอกฉันทระหวางนักวิชาการดวยกันเองในสมมุติฐานเบื้องตนท่ีมีผลกระทบตอ
การมองปญหาเรื่องผูหญิง ดังนั้น มุมมองทางทฤษฎีท่ีแตกตางกันทําใหมีความคิดท่ีตางกันในเรื่องท่ีรัฐควรเพ่ิมผูหญิงในระเบียบ
วาระการพัฒนาบทความนี้จะสํารวจกรอบความคิดสี่กรอบท่ีดูเหมือนกับวาจะมีการตอสูทางความคิดเกี่ยวกับผูหญิงในนโยบายการ
พัฒนาของรัฐ คือ ผูหญิงในการพัฒนา (Women In Development -WID) ผูหญิงและการพัฒนา (Women And 
Development-WAD) เพศและการพัฒนา (Gender And Development-GAD) และ ผูหญิง สิ่งแวดลอม และ การพัฒนาอยาง
ย่ังยืน (Women, Environment, and Sustainable Development – WED) จากนั้นจะประเมินแตละกรอบความคิด บทความนี้
จะถกแถลงวาในการท่ีจะใหความยุติธรรมกับผูหญิงในโครงสรางการพัฒนาดังกลาว การผสมผสานการเปลี่ยนแปลงตาง ๆ ท่ีมาจาก 
กรอบความคิดท้ัง WID WAD GAD WED ควรมีขึ้นเพ่ือใหเหมาะสมกับบริบทท่ีตางกันในแตละสังคมท่ีมีเอกลักษณเฉพาะตัว 
นอกจากนั้น ยังมีความตองการท่ีจะกาวขามจากเรื่องสวัสดิการ ความเทาเทียม การตอตานความยากจน ความมีประสิทธิภาพ และ 
การใหอํานาจ ซ่ึงมุงเนนเฉพาะเรื่องความกาวหนาของผูหญิงในสังคม มายังเรื่องพหุมิติของความอยูดีกินดีของผูหญิง และ 
ความสามารถของผูหญิง ซ่ึงจะเพ่ิมทางเลือกของผูหญิงในการใชชีวิต การนับถือตนเอง ศักดิ์ศรีความเปนมนุษย และความสามารถท่ี
จะปรากฏในท่ีสาธารณะโดยปราศจากความอับอาย  

 
 

 
 

   The state, especially in Asia Pacific, should include women and their agendas into its 
development policies because women’s concerns and interests are absent, denied and suppressed in 
official discourse, as well as in policy and action.  However, there is no consensus among scholars on 
basic assumptions that affect how they view women’s problems.  Thus, these competing theoretical 
perspectives offer different views of how the state should include women into their development 
agendas. This paper will explore the four competing paradigms concerning women in the state 
development policy—Women In Development (WID), Women And Development (WAD), Gender and 
Development (GAD), and Women, Environment and Sustainable Development (WED). Then it will assess 
each perspective.  This paper will argue that in order to give justice to women within these  
 

พิเคราะหกรอบความคิดเก่ียวกับผูหญิงในการพัฒนา 
Revisiting Women's Paradigms in Development 

บทคัดยอ 
 
รัฐ โดยเฉพาะอยางยิ่งในแถบเอเชียแปซิฟก ควรเพ่ิมบทบาทและวาระเร่ืองผูหญิงในนโยบายการพัฒนาตาง ๆ เพราะส่ิงที่ผูหญิงตองการ

และผลประโยชนของผูหญิงนั้นมักจะ หายไป หรือ ถูกปฏิเสธ หรือถูกกดไว ในวาทกรรมที่เปนทางการ ทั้งทางนโยบาย และทางการปฏิบัติ  อยางไรก็
ตาม ไมมีมติเอกฉันทระหวางนักวิชาการดวยกันเองในสมมุติฐานเบื้องตนที่มีผลกระทบตอการมองปญหาเร่ืองผูหญิง ดังนั้น มุมมองทางทฤษฎีที่
แตกตางกันทําใหมีความคิดที่ตางกันในเร่ืองที่รัฐควรเพ่ิมผูหญิงในระเบียบวาระการพัฒนาบทความนี้จะสํารวจกรอบความคิดส่ีกรอบที่ดูเหมือนกับวา
จะมีการตอสูทางความคิดเก่ียวกับผูหญิงในนโยบายการพัฒนาของรัฐ คือ ผูหญิงในการพัฒนา (Women In Development -WID) ผูหญิงและการ
พัฒนา (Women And Development-WAD) เพศและการพัฒนา (Gender And Development-GAD) และ ผูหญิง ส่ิงแวดลอม และ การพัฒนา
อยางยั่งยืน (Women, Environment, and Sustainable Development – WED) จากนั้นจะประเมินแตละกรอบความคิด บทความนี้จะถกแถลง
วาในการที่จะใหความยุติธรรมกับผูหญิงในโครงสรางการพัฒนาดังกลาว การผสมผสานการเปล่ียนแปลงตาง ๆ ที่มาจาก กรอบความคิดทั้ง WID WAD 
GAD WED ควรมีขึ้นเพ่ือใหเหมาะสมกับบริบทที่ตางกันในแตละสังคมที่มีเอกลักษณเฉพาะตัว นอกจากนั้น ยังมีความตองการที่จะกาวขามจากเร่ือง
สวัสดิการ ความเทาเทียม การตอตานความยากจน ความมีประสิทธิภาพ และ การใหอํานาจ ซึ่งมุงเนนเฉพาะเร่ืองความกาวหนาของผูหญิงในสังคม 
มายังเร่ืองพหุมิติของความอยูดีกินดีของผูหญิง และ ความสามารถของผูหญิง ซึ่งจะเพ่ิมทางเลือกของผูหญิงในการใชชีวิต การนับถือตนเอง ศักด์ิศรี
ความเปนมนุษย และความสามารถที่จะปรากฏในที่สาธารณะโดยปราศจากความอับอาย  
คําสําคัญ : ผูหญิง เพศ การพัฒนา การใหอํานาจ 
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The state, especially in Asia Pacific, should include women and its agendas into its development policies 
because women’s concerns and interests are disregarded, denied and suppressed in official discourse, as 
well as in policy and practice.  However, there is no consensus among scholars about basic assumptions 
that affect how they view women’s problems.  Thus, these contradictting theoretical perspectives lead to 
different views of how the state should include women into its development agendas. This paper will 
explore the four contradictory paradigms: Women In Development (WID), Women And Development 
(WAD), Gender and Development (GAD), and Women, Environment and Sustainable Development (WED). 
Then each paradigm will be assessed.  This paper will propose that in order to give justice to women 
within these development structures, the combination of changes that derive from WID, WAD, GAD, and 
WED typologies are needed to fit the different contexts of each unique society.  Moreover, there is a 
need to move from the welfare, equity, anti-poverty, efficiency, and empowerment approaches, which 
focus only on the women’s advancement in society, to the more multidimensional approach of the 
overall wellbeing of women and women’s capabilities, which will enhance women’s choice of life, self-
respect, dignity and ability to appear in public without shame. 
Keyword:  Women Gender Development Empowerment 
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Overview 
 
 According to UN Women, Asia’s economic 
boom led women in Asia make up nearly half of 
business owners.  Still women have a higher 
unemployment rate than men, almost twice the 
global average. (UN Women, 2014) Take Japan for an 
example, Japanese Women’s lower status in the 
Japanese workplace has hardly improved in 
decades. The country educates its women to a 
higher level than nearly anywhere else in the world. 
They come near the top in education league-tables 
compiled by the OECD. But when they leave 
university, female participation in the labor force is 
63%, far lower than in other rich countries. When 
women have their first child, 70% of them stop 
working for a decade or more, compared with just 
30% in the United State. To tackle this problem, 
Japanese Prime Minister Shinzo Abe vowed to 
change the situation because it hinders “Japanese 
economic.”  Abe’s  plan  includes   boosting  
female  participation in the labor force. (The 
Economist, 2014)  

In a patriarchy state like Japan, the question 
is whether “participation” alone would change 
women’s status in the society, secure their rights, or 
even make the society respect their opinions. The 
inequality between male and female still exists in 
modern day Japan. Abe’s plan sounds like putting 
women’s agenda on the back burner while bringing 
economic development into the forefront.  It looks 
like the future of other less developed states seems 
so dim, or does it? 

The state, in general, often takes up a 
neoliberal agenda regarding development, measures 
success using GNP, or follows Structural Adjustment 
Programs.  These are one-size-fit all programs, which 
is a very political issue, since they neglect diversity 
and the marginalized.  Women’s issues are one 
aspect that is often neglected by the state 

development agenda, aside from preparing them to 
be good mothers and educators. The state’s 
reasoning is that it does not want to interfere in the 
private sphere. However, what is private or public is 
also political.  The private sphere is used to support 
the market economy by providing unpaid service so 
that men are able to go out and bring home the 
bacon. The social construction of the sexual division 
of labor seems real so that women hardly resist the 
dominant structure and ask for their rights. There are 
movements which have led to the change in the 
international arena surrounding issues of 
development and women.  (Elson, 1995) 

In 1970s, the United Nations is influenced 
by Ester Boserup’s Women’s Role in Economic 
Development, which advocates women’s rights using 
the justice argument and the efficiency argument.  
Programs such as WID start to appear afterward.  
With trial and error, and with the criticism of the 
neoliberal agenda, the United Nations are changing 
and shaping women’s issues using neo-Marxist, 
socialist, and postmodern discourse.  There has 
been a paradigm shift toward WAD, GAD, and WED in 
response to the gap invoked by WID (Moser, 1989; 
Chowdhry, 1992; Visvanathan et al, 2000). Influenced 
by Amartya Sen’s Development as Freedom, the 
United Nations came up with Human Development 
Indexes (HDI).  Under further pressure due to Martha 
Nussbaum’s capabilities approach, the United 
Nations established the Gender Related 
Development Index (GDI) and the Gender 
Empowerment Measure (GEM) (Beneria, 2003).  
However, these mechanistic tools cannot evaluate 
human development that is different according to 
their tradition, value, beliefs, and location.  These 
policies have a problem-solving orientation through 
both short-term and long-term plans; however, they 
cannot capture the spirit of the development, 
especially if the program does not incorporate 
women’s freedom in addition to their wellbeing.   
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Women In Development (WID) 
 
 WID is the earliest of the four concepts.  
This idea arises from the liberal feminist 
movement during the 1970s that asked, “where 
are women in terms of development?”  Liberal 
feminists of the 1970s wanted to add women into 
the existing political paradigm by advocating some 
legal and administrative changes to ensure the 
rights of women.  WID asks the state to include 
women into the modernization scheme so that 
the trickle-down effect would reach women and 
the marginalized in society.  While proposing to 
enhance women’s role in the workplace, the WID 
typology neglects women’s role at home as 
mothers and nurturers.  Moreover, it does not take 
history into account or concerns about the impact 
of class, race, and culture (Rathgeber, 1990; 
Chowdhry, 1992).  Furthermore, it tends to impose 
western values and assumption upon the women 
in the Third World, especially regarding women’s 
roles in the household.  Hence, it privileged 
modernization over traditional forms of social 
organization  
 
 
 
 
 
 
 
 
(Beneria, 2003). Women’s activities are ignored if 
they are unpaid.   
        The oldest form of WID for the state is to 
provide women with welfare.  This state policy 
based on an assumption that women should play 
the role of mother and educator of the future 
citizen. This mindset still prevails; however, the 

1970s WID approach focuses more on the equity 
issue.  The WID approach advocates state top-
down policies to add women into the equation, 
which Sandra Harding refers to as the “adding 
women and stir” approach (Harding cited in 
Beneria, 2003, p. 29). 
 
Women And Development (WAD)  
 
 WAD argued that WID focused too 
narrowly on sexual inequality while ignoring the 
structural and socio-economic factors within which 
gender inequalities are embedded. WAD takes on 
a neo-Marxist feminist perspective to analyze 
women’s issues using dependency theories as the 
framework.  They argue that women’s works both 
inside and outside the household are essential to 
the maintenance of societies and of capital. 
Moreover, under WAD, both men and women are 
the victim of the global structures that benefit 
only the capital class. Thus, the liberation of 
women and men would come from changes in the 
international structure toward interdependence 
(Rathgeber, 1990).   

Yet, women’s activities at home are still 
discounted if they do not earn money.  WAD fills 
in WID’s gap by taking class into the consideration; 
however, in their project designs, they still lump 
women together without considering either race or 
class to support their design. WAD, through its 
functionalism, emphasizes on the importance of 
women’s education to increase productivity in the 
household and market, which will contribute to 
economic growth and efficiency. WAD encompasses 
welfare, equity, anti-poverty (redistribution), and 
efficiency policies.  Through a neo-Marxist 
perspective, women are perceived as having both 
a delivery capacity and the ability to extend 
working days (Moser, 1989).  This paradigm, 
however, fails to identify “gender relations behind 

picture 1 women in Sudan carrying water to the village. 
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domestic work and the household division of labor 
and to address more specific questions about 
gender inequality and reproduction” (Beneria, 
2003, p. 37). The asymmetric gender relation, for 
example, in women’s property rights, financial 
rights, and access of control over assets, often left 
women who were otherwise entitled to wealth 
deprived of the right to their own money.  There 
are cases when women’s income was taken by 
their husbands and that money, then, did not 
contribute to the nutrition of women and children 
(Beneria, 2003). 

 
Gender and Development (GAD) 
 
 GAD takes on a socialist feminist 
perspective to fill in the WID approach by taking 
both the production and the reproduction aspects 
of women into account. They question the socially 
constructed nature of gender relationships and the 
division of labor.  Gad argues that women 
subordination is due to capitalist mode of 
production, patriarchy and international labor of 
division. To them women reproduces labor force 
while men produce commodities in exchange for 
wage. If women are working outside their home, 
they are expected to fulfill their domestic duties. 
So women end up working twice. 

 In a sense, GAD analyzes patriarchy with 
traditional Marxist explanations such as the 
exploitation/ oppression of women in the 
household/private sphere. Women’s subordination 
is perceived to stem from the root of colonial and 
neocolonial oppression. GAD argues that the state 
should interfere in the private sphere on issues 
such as childcare and healthcare, which will free 
women from the household role and empower 
women to achieve greater self-reliance.  In terms 
of the GAD concept, women are agents of change 
and should organize to liberate women’s voices 

that are made silent across all social classes. GAD 
focuses on strengthening women’s legal rights.  It 
argues that women have gender interests which 
can be divided into practical needs—water, 
education, and health care and strategic needs-- 
changing status of women, or increase women 
participation in decision making.  Since GAD is a 
challenge to the existing structure of power, their 
perspective and projects are unlikely to be 
developed by the state (Moser, 1989; Rathgeber, 
1990).    

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
WED takes on ecofeminist perspectives to 

advocate sustainable development as "THE WAY". 
Under this approach, women are seen as 
“environmental managers whose involvement is 
crucial to the achievement of sustainable 
development” because women have taken on a 
privileged relationship with nature (Visvanathan et 
al, 2000, p. 55). However, WED consist of diverse 
voices. On one hand, scholars focus on the 
managerial aspects of women to minimize 
negative externalities from economic 
development.  Many development agencies also 
take up this idea by targeting women who will 
take care of the environment as recipients of 
assistance (Ibid.).  

On the other hand, Third-World 
ecofeminists like Vandana Shiva (1998) see the 
Western neoliberal idea that sees nature as a 

picture 2 women, environment and sustainable development 

Women, Environment and 
Sustainable Development (WED) 
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resource to be developed as problematic.  
Western neoliberal is the demonstration of 
asymmetric relations of power between the First 
World and Third World and the inequality of (re-
)distribution of resources. For Shiva, the real 
development is the one that incorporates 
traditional values and knowledge that is specific to 
local context. Maria Mies (1993), along the same 
line, criticizes capitalism and unnecessary 
consumption.  She advocates neighborhood 
communities with subsistence perspectives (Ibid, p. 
56; see also Shiva, 1988; Mies, 1993).  

The argument comes full circle when 
Chandra Mohanty (1991) questions Third-World 
feminist scholars, who risk marginalizing “both 
mainstream (right and left) and Western Feminist 
discourse” (p. 51).   Moreover, as the approach 
contrasts women/nature with men/development, 
this approach reinforces the notion of 
women/nature as being inferior, as perceived by 
Western cultures (Nanda, 1997; Visvanathan et al, 
2000).  Meera Nanda (1997) opposes Shiva’s total 
rejection of modernity and the 
totality/essentialism of women’s experience of 
nature. She suggests that the problem lies in the 
structure of society and a historical tradition that 
decides “who will do what and with what rewards 
and control” (p. 368).   
 
Assessment and Conclusion 
 

When taking WID, WAD, GAD, WED into 
consideration, all of them are strong in certain 
aspects and weak in others.  However, when 
policy makers have to plan a gender policy, they 
have to be problem-oriented rather than sticking 
to a particular approach.  Moreover, these 
typologies are not cut and dry, for example in 
WED, there are disagreements within the paradigm 
regarding economic growth.  In my opinion, true 

development should come in multiple directions, 
from a top-down approach through WID and WAD 
and from the bottom up through GAD and WED. 
Furthermore, development should be multi-
dimensional in that it should encompass the triple 
roles of women and further women’s wellbeing, 
self-respect, and dignity through the recognition of 
the diversity of traditions, values, knowledge, 
experience, class, caste, race, and locality. 

I agree with Meera Nanda (1997) and 
Lourdes Beneria (2003) that prefer Amartya Sen 
(1999) and Martha Nussbuam’s (2000) freedom 
and capabilities approaches, which define 
development as human development, not 
economic development--the “expansion of human 
capabilities and the promotion of valuable human 
functioning” (Nanda, 1997, p. 371). Sen and 
Nussbuam have developed the approach to move 
beyond the limitations of standard distributional 
theory.  Their central argument is that we should 
judge just arrangements not only in distributive 
terms, but more particularly in how those 
distributions affect our well-being and how we 
“function.”  Sen primarily uses the concept of 
capabilities to compare quality of life in different 
places; he sees this attention as a much better 
indicator of such quality than a simple wealth-
centered GNP rating – and won a Nobel Prize for 
the innovation. Sen and Nussbaum expand the 
distributional realm as they focus not just on the 
distribution of goods we need to flourish, but the 
processes we depend on for that flourishing to 
occur.   Rather than argue for an ideal amount of 
each capability, they focus on a threshold level for 
each of the items on their respective lists, under 
which basic functioning would not be possible.  In 
the capabilities argument, concepts and practices 
such as recognition and participation are 
thoroughly tied to distributional concerns. The 
focus is not simply on a concept of distribution, or 
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of recognition, but holistically on the importance 
of individuals functioning within a base of a 
minimal distribution of goods, social and political 
recognition, political participation, and other 
capabilities.  In sum, the opportunities to acquire a 
good life.  (Schlosberg, 2007)  

 
The idea of “a good life” in developing 

countries needs to be informed by the concepts 
of modernization:  access to education, personal 
autonomy, and freedom of thought in which 
women issues and concerns have been neglected/ 
discounted due to the sexual division of labor and 
asymmetric power relation in both public and 
private sphere.  Thus, the state should create 
more opportunities for individuals to be able to 
lead the lifestyle of their choice, with respect. And 
yes, respect for traditional values and knowledge 
needs to put into the equation.    

  
  Beneria suggests eight guidelines for the 

state to consider before taking on any 
development route “1) see development as a 
process that is multidimensional and relational, 2) 
link the cultural politics of recognition with the 
economic and social process of distribution, 3) 
rethink current forms of ownership and control of 
resources and press for measures leading toward 
economic democracy, 4) design politics that take 
into consideration the importance of unpaid work 
for gender equality and social wellbeing, and find 
ways to share work and leisure time by men and 
women on an equal basis, 5) design system of 
social protection to deal with the negative effects 
of economic restructuring and globalization, 6) 
take a global approach to the design of effective 
regulation of market, 7) emphasize the important 
of education and training, 8) promote all form of 
women’s agency with the goal of reaching gender 
equality and intuitive idea of a life that is worthy 

of the dignity of the human being for everyone” 
(p. 167-169). 

 
 The question is, would the state be willing 
to accept these changes? Again, the state is not 
homogenous; there are several types of state, and 
within each type, their response to societal needs 
differ.  Assume that the state is flexible to change 
to offer justice to women, should the market 
happily accept these changes.  The flaw in this 
premise is that the market has a built-in 
punishment mechanism that will pressure the 
state to respond to its demand.  Take, for 
example, the suggestion to share work and leisure 
time between men and women on an equal basis.  
France had reduced the work time for labor to suit 
the need of the people.  Yet, the market is 
pressuring France to re-consider its position to 
respond to competition from the international 
market. Moreover, there are laws in the U.S. to 
allow women to have maternity leave and to 
protect women from being discriminated against.  
Yet, in practice, the discrimination against women 
is still prevalent due to these very laws, because 
the market needs efficient workers and sufficient 
labor forces at the lowest possible cost. Perhaps 
grassroots movements through GAD and WED are 
needed to further a women’s agenda.  Perhaps a 
change in the structure of international capitalism 
needs to be made. But before having a dynamic 
political mechanism, a change in people’s 
mindsets is crucial to resisting the hegemonic 
culture and allowing organic structural and 
psychological change in society.  
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บทคัดยอ 
 
 

การใชศิลปะบําบัด (Art Therapy) สําหรับเด็กมีความตองการพิเศษ (Children with Special 
Needs) เปนการใชกิจกรรมทางศิลปะเพ่ือคนหาขอบกพรอง ความผิดปกติบางประการของกระบวนการ
ทางจิตใจ ชวยในการบําบัดรักษา และฟนฟูสมรรถภาพทางจิตใจใหดีขึ้น เพ่ือลดปญหาทางอารมณ  
พฤติกรรม และยังเสริมสรางศักยภาพในดานตาง ๆ  นอกจากน้ีศิลปะบําบัดยังเปนเครื่องมือท่ีสําคัญ
รูปแบบหน่ึงของการทําจิตบําบัด (Psychotherapy) ท่ีชวยเหลือและเยียวยาบุคคลท่ีมีปญหาดานอารมณ
และจิตใจ  เสริมสรางทักษะการเคลื่อนไหว ทักษะทางสังคม ตลอดจนทักษะการสื่อสาร อีกท้ังยังเปนสื่อ
ในการแสดงออกถึงอารมณ ความรูสึก ความขัดแยง และความตองการท่ีซอนเรนอยูภายในสวนลึกของ
จิตใจ ท่ีบางครั้งเด็กท่ีมีความตองการพิเศษ ไมสามารถถายทอดออกมาเปนคําพูดได  ซ่ึงในบทความน้ีจะ
ไดกลาวถึง ประเภทของเด็กท่ีมีความตองการพิเศษ  ความแตกตางระหวางศิลปะเด็กและศิลปะบําบัด  
ประโยชนของศิลปะบําบัด  หลักการจัดศิลปะบําบัดสําหรับเด็กท่ีมีความตองการพิเศษ 

  

คําสําคัญ : ศิลปะบําบัด, เด็กที่มีความตองการพิเศษ, เด็กพิเศษ 
 

Abstract 
 

Art therapy has appropriated for children with special needs due to art therapy 
can help to find some disorders of mental processes, to treat recovery of mentality, to 
reduce emotion and behavior problems and also create high potential in each individual 
difference of special needs. Furthermore, art therapy is a significant importance of 
psychotherapies have helped and have treated person who emotional and mental 
problems. It helps develop motor skills, social skills and communication skills. Moreover, 
it has also coordinate in the expression of emotion, feeling, conflict and requirements 
which all of them have hidden within the depths of the soul which children with special 
needs sometimes cannot communicate by verbal. Therefore, in this article will mention 
to categories of children with special needs, the differences of art for children and art 
therapy, the benefits of art therapy and the principles of art therapy for children with 
special needs. 
Keywords: Art Therapy, Children with special needs, Special Needs Children  
 

ศิลปะบําบัดกับการพัฒนาเด็กท่ีมคีวามตองการพิเศษ 
Art Therapy with the Development of Children with Special Needs 

นาง สาวิตรี  รุญเจริญ* 
Mrs. Sawitree   Runcharoen 

Abstract 
 

Art therapy has been used as a psychotherapeutic treatment to help find 

disorders of special needs children’s mental processes.  By participating in several 

art activities, the children will be mentally rehabilitated with reducing emotional 

problems. The art work is a tool that encourages children to express their 

feelings, emotions, conflicts and desires hidden deeply in their minds. Art therapy 

enhances motor skills, social skills and communication skills.   

This article gives background on children with special needs. It also 
discusses the difference between art for children and art therapy. Benefits of art 
therapy and the principles of art therapy for children with special needs are 
presented at the end. 
Keywords : Art Therapy, Children with special needs. Special Needs Children 

 

                                                                     วารสารวชิาการโรงเรียนนายเรือ ด้านสังคมศาสตร์ มนษุยศาสตร์และศกึษาศาสตร์ 

บทคัดยอ 
 

การใชศิลปะบําบัด (Art Therapy) สําหรับเด็กมีความตองการพิเศษ (Children with Special 
Needs) เปนการใชกิจกรรมทางศิลปะเพ่ือคนหาขอบกพรอง ความผิดปกติบางประการของกระบวนการ
ทางจิตใจ ชวยในการบําบัดรักษา และฟนฟูสมรรถภาพทางจิตใจใหดีขึ้น เพ่ือลดปญหาทางอารมณ  
พฤติกรรม และยังเสริมสรางศักยภาพในดานตาง ๆ  นอกจากน้ีศิลปะบําบัดยังเปนเครื่องมือท่ีสําคัญ
รูปแบบหน่ึงของการทําจิตบําบัด (Psychotherapy) ที่ชวยเหลือและเยียวยาบุคคลท่ีมีปญหาดานอารมณ
และจิตใจ  เสริมสรางทักษะการเคลื่อนไหว ทักษะทางสังคม ตลอดจนทักษะการสื่อสาร อีกท้ังยังเปนสื่อ
ในการแสดงออกถึงอารมณ ความรูสึก ความขัดแยง และความตองการท่ีซอนเรนอยูภายในสวนลึกของ
จิตใจ ท่ีบางครั้งเด็กที่มีความตองการพิเศษ ไมสามารถถายทอดออกมาเปนคําพูดได  ซ่ึงในบทความน้ีจะ
ไดกลาวถึง ประเภทของเด็กท่ีมีความตองการพิเศษ  ความแตกตางระหวางศิลปะเด็กและศิลปะบําบัด  
ประโยชนของศิลปะบําบัด  หลักการจัดศิลปะบําบัดสําหรับเด็กที่มีความตองการพิเศษ 

  

คาํสาํคัญ : ศิลปะบาํบัด, เด็กที่มีความตองการพิเศษ, เด็กพิเศษ 

* คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน 
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บทนํา
 

“ศิลปะบําบัด” (Art Therapy) คือการ
ใชศิลปะเพ่ือชวยเปนสื่อในการแสดงออกถึง
อารมณ ความรูสึก ความขัดแยง และความ
ตองการท่ีซอนเรนอยูภายในสวนลึกของจิตใจ ท่ี
ไมสามาร ถถ ายทอดออกมาเป นคํ า พูดได 
(ทวีศักด์ิ สิริรัตนเรขา, 2557)  
 ส วน  คํ า ว า “เ ด็ก พิ เศษ” ( Special 
Children) หรือ “เด็กท่ีมีความตองการพิเศษ” 
(Children with special needs) หรือ “เด็ก
พิการ” (Disabled Children) เปนคําพูดที่เรา
ใชเรียกเด็กหรือบุคคลท่ีมีความบกพรองดานตาง 
ๆ ซ่ึงจะไดกล าวถึงรายละเ อียดตอไป  ใน
บทความน้ีผูเขียนจะขอเรียกเด็กกลุมน้ีวา “เด็ก
ท่ีมีความตองการพิเศษ” เน่ืองจากเด็กกลุมน้ีมี
ความบกพรองจึงมีความจําเปนอยางย่ิงท่ีจะตอง
ไดรับการชวยเหลือเปนพิเศษในทุก ๆ ดาน 
ขอใหพวกเรามีความตระหนักในการใหความ
ชวยเหลือเด็กกลุมน้ีรวมกันในฐานะท่ีเปนสมาชกิ
คนหน่ึงของสังคม    

กอนอ่ืนเรามาทําความเขาใจใหตรงกัน
กอนวา “เด็กท่ีมีความตองการพิเศษ” มีลักษณะ
อยางไร มีความเหมือนและความแตกตางจาก
เด็กทั่วไปอยางไร  ทั้งน้ีเพ่ือเปนแนวทางสําหรับ
ผูที่จะนําศิลปะมาชวยบําบัดเด็กกลุมน้ีไดอยาง
เหมาะสมกับความบกพรอง เด็กพิเศษบางคน
อาจจะมีความบกพรองทางตา หู สมอง หรือ
อวัยวะบางสวนไมสมบูรณ   จากประสบการณ
ของผูเขียนเอง การนําศิลปะมาใชกับเด็กท่ีมี
ความบกพรองทางพฤติกรรมและอารมณอยาง
เด็กที่มีภสวะออทิสซึมน้ัน การนําศิลปะมาบาํบดั
ไมไดมุงหวังเพ่ือใหพวกเขาเปนเด็กที่เกงศิลปะ

แตเพียงอยางเดียว แตเพ่ือใหพวกเขาไดรับการ
พัฒนาและลดปญหาดานพฤติกรรมและอารมณ 
มีสมาธิในการเรียนมากขึ้น  เพ่ือเปนตัวชวยให
เกิดความสมบูรณใหกับความบกพรองทางดาน
ประสาทสัมผัส การแสดงออก หรือเสริมใหเกิด
ความฉลาดทางความคิด โดยจะไมเล็งผลเลิศไป
ท่ีผลงานแตเพียงอยางเดียว (ชาญณรงค พร
รุงโรจน,2546)  

  
ประเภทของเด็กทีม่ีความตองการพิเศษ   

เด็กที่มีความตองการพิเศษหรือผูพิการ
ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กําหนด
ประ เภทและหลักเกณฑของคนพิการทา ง
การศึกษา พ.ศ. 2552  ไดกําหนดประเภทและ
หลักเกณฑของคนพิการทางการศึกษา ไว 9 
ประเภท (ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เลม 
126 ตอนพิเศษ 80 ง ราชกิจจานุเบกษา 8 
มิถุนายน 2552) ไดแก 

1) บุคคลท่ีมีความบกพรองทางการเห็น 
(People with visual impairment) 
2) บุคคลท่ีมีความบกพรองทางการได
ยิน (People with hearing 
impairment) 
3) บุคคลท่ีมีบกพรองทางสติปญญา 
(People with mental retardation) 
4) บุคคลท่ีมีความบกพรองทางรางกาย 
หรือการเคลื่ อน ไหว หรือสุ ขภาพ 
(People with  
physical impairment) 
5) บุคคลที่มีปญหาทางการเรียนรู 
(People with learning disabilities) 
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บทนํา 
 
“ศิลปะบําบัด” (Art Therapy) คือการใช

ศิลปะเพ่ือชวยเปนสื่อในการแสดงออกถึงอารมณ 
ความรูสึก ความขัดแยง และความตองการที่ซอนเรน
อยูภายในสวนลึกของจิตใจ ท่ีไมสามารถถายทอด
ออกมาเปนคําพูดได (ทวีศักด์ิ สิริรัตนเรขา, 2557)  
 ส ว น  คํ า ว า “เ ด็ ก พิ เ ศ ษ ” ( Special 
Children) หรือ “เด็กท่ีมีความตองการพิ เศษ” 
(Children with special needs) หรือ “เด็ก
พิการ” (Disabled Children) เปนคําพูดที่เราใช
เรียกเด็กหรือบุคคลท่ีมีความบกพรองดานตาง ๆ ซ่ึง
จะไดกลาวถึงรายละเอียดตอไป  ในบทความนี้
ผู เขียนจะขอเรียกเด็กกลุม น้ีวา  “เด็กที่มีความ
ตองการพิเศษ” เน่ืองจากเด็กกลุมน้ีมีความบกพรอง
จึงมีความจําเปนอยางยิ่งท่ีจะตองไดรับการชวยเหลอื
เปนพิเศษในทุก ๆ ดาน ขอใหพวกเรามีความ
ตระหนักในการใหความชวยเหลือเด็กกลุมน้ีรวมกัน
ในฐานะท่ีเปนสมาชิกคนหน่ึงของสังคม    
กอนอื่นเรามาทําความเขาใจใหตรงกันกอนวา “เด็ก

ท่ีมีความตองการพิเศษ” มีลักษณะอยางไร มีความ

เหมือนและความแตกตางจากเด็กทั่วไปอยางไร  

ท้ังนี้เพ่ือเปนแนวทางสําหรับผูท่ีจะนําศิลปะมาชวย

บําบัดเด็กกลุมน้ีไดอยางเหมาะสมกับความบกพรอง 

เด็กพิเศษบางคนอาจจะมีความบกพรองทางตา หู 

สมอง หรืออวัยวะบางส วนไมสมบูรณ   จาก

ประสบการณของผูเขียนเอง การนําศิลปะมาใชกับ

เด็กท่ีมีความบกพรองทางพฤติกรรมและอารมณ

อยางเด็กท่ีมีสภาวะออทิสซึมนั้น การนําศิลปะมา

บําบัดไมไดมุงหวังเพ่ือใหพวกเขาเปนเด็กท่ีเกงศิลปะ 

แตเพียงอยางเดียว แตเพ่ือใหพวกเขาไดรับ
การพัฒนาและลดปญหาดานพฤติกรรมและอารมณ 
มีสมาธิในการเรียนมากขึ้น  เพ่ือเปนตัวชวยใหเกิด
ความสมบรูณใหกับความบกพรองทางดานประสาท
สัมผัส การแสดงออก หรือเสริมใหเกิดความฉลาด
ทางความคิด โดยจะไมเล็งผลเลิศไปท่ีผลงานแต
เพียงอยางเดียว (ชาญณรงค พรรุงโรจน, 2546)
   

ประเภทของเด็กที่มีความตองการพิเศษ 
   

เด็กที่มีความตองการพิเศษหรือผูพิการตาม
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กําหนดประเภท
และหลักเกณฑของคนพิการทางการศกึษา พ.ศ. 
2552  ไดกําหนดประเภทและหลักเกณฑของคน
พิการทางการศึกษา ไว 9 ประเภท (ประกาศ
กระทรวงศึกษาธกิาร เลม 126  ตอนพิเศษ 80 ง 
ราชกจิจานุเบกษา 8 มิถุนายน 2552) ไดแก 
1) บุคคลท่ีมคีวามบกพรองทางการเห็น (People 
with visual impairment) 
2) บุคคลท่ีมีความบกพรองทางการไดยิน (People 
with hearing impairment) 
3) บุคคลท่ีมีบกพรองทางสติปญญา (People with 
mental retardation) 
4) บุคคลท่ีมีความบกพรองทางรางกาย หรอืการ
เคลื่อนไหว หรือสุขภาพ (People with  
physical impairment) 
5) บุคคลที่มีปญหาทางการเรียนรู (People with 
learning disabilities) 
6) บุคคลท่ีมคีวามบกพรองทางการพูดและภาษา 
(People with communication and language 
disorders) 
 

23 



7) บุคคลที่มีปญหาทางพฤติกรรมหรืออารมณ 
(People with behavior and emotional 
disorders) 
8) บุคคลออทิสติก (People with autism) 
9) บุคคลพิการซอน (People with multiple 
handicapped) 
และในการพิจารณาบุคคลท่ีมีความบกพรองเพือ่
จัดประเภทของคนพิการ  ให มีหลักเกณฑ
ดังตอไปน้ี 

(1) บุคคลท่ีมีความบกพรองทางการ
เห็น (People with visual 
impairment) ไดแก บุคคลที่ 

สูญเสียการเห็นตั้งแตระดับเล็กนอยจนถึงตา
บอดสนิท ซึ่งแบงเปน ๒ ประเภทดังน้ี 

(1.1) คนตาบอด หมายถึง 
บุคคลท่ีสูญเสียการเห็นมากจนตองใช
สื่อสัมผัสและสื่อเสียง 

หากตรวจวัดความชัดของสายตาขางดีเม่ือแกไข
แลว อยูในระดับ 6 สวน 60 (6/60) หรือ 20 
สวน 200(20/200) จนถึงไมสามารถรับรูเรื่อง
แสง 

  (1.2) คน เห็ น เลือนรา ง 
หมายถึง บุคคลท่ีสูญเสียการเห็น แตยังสามารถ
อานอักษร 
ตัวพิมพขยายใหญดวยอุปกรณเครื่องชวยความ
พิการ หรือเทคโนโลยีสิ่งอํานวยความสะดวก 
หากวัดความชัดเจนของสายตาขางดีเม่ือแกไข
แลวอยูในระดับ 6 สวน 18 (6/18) หรือ 20 
สวน 70(20/70) 

(2) บุคคลท่ีมีความบกพรองทางการได
ยิน (People with hearing 
impairment) ไดแก บุคคล 

ท่ีสูญเสียการไดยินตั้งแตระดับหูตึงนอยจนถึงหู
หนวก ซ่ึงแบงเปน 2 ประเภท ดังน้ี 

(2.1) คนหูหนวก หมายถึง 
บุคคลท่ีสูญเสียการไดยินมากจนไม
สามารถเขาใจการพูด 

ผานทางการไดยินไมวาจะใสหรือไมใสเครือ่งชวย
ฟง ซ่ึงโดยท่ัวไปหากตรวจการไดยินจะมีการ
สูญเสียการไดยิน 90 เดซิเบลขึ้นไป 

(2.2) คนหูตึง หมายถึง บุคคล
ท่ีมีการไดยินเหลืออยูเพียงพอที่จะได
ยินการพูด 

ผานทางการไดยิน โดยท่ัวไปจะใสเครื่องชวยฟง 
ซ่ึงหากตรวจวัดการไดยินจะมีการสูญเสียการได
ยินนอยกวา 90 เดซิเบลลงมาถึง 26 เดซิเบล 

(3) บุคคลท่ีมีบกพรองทางสติปญญา 
(People with mental 
retardation)  ไดแก บุคคลที่มี 

ความจํ ากัดอย า งชัดเจนในการปฏิบัติตน 
(Functioning) ในปจจุบัน ซ่ึงมีลักษณะเฉพาะ 
คือ ความสามารถทางสติปญญาต่ํากวาเกณฑ 
เฉลี่ยอยางมีนัยสําคัญรวมกับความจํากัดของ
ทักษะการปรับตัวอีกอยางนอย 2 ทักษะจาก 10 
ทักษะไดแก การสื่อความหมาย การดูแลตนเอง 
การดํารงชีวิตภายในบานทักษะทางสังคม การมี
ปฏิสัมพันธกับผู อ่ืน การรูจักใชทรัพยากรใน
ชุมชน การรูจักดูแลควบคุมตนเอง การนํา 
ความรูมาใชในชีวิตประจําวัน การทํางาน การใช
เวลาวาง การรักษาสุขภาพอนามัยและความ
ปลอดภัย ทั้งน้ีไดแสดงอาการดังกลาวกอนอายุ 
18 ป 

(4) บุ คคลที่ มี ค ว า มบกพร อ งทา ง
รางกาย หรือการเคลื่อนไหว หรือ
สุขภาพ (People with  
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7) บุคคลท่ีมีปญหาทางพฤติกรรมหรืออารมณ
(People with behavior and emotional 
disorders) 
8) บุคคลออทิสติก (People with autism) 
9) บุคคลพิการซอน (People with multiple 
handicapped) 
และในการพิจารณาบุคคลที่มีความบกพรองเพ่ือจัด

ประเภทของคนพิการ ใหมีหลักเกณฑดังตอไปน้ี 

(1) บุคคล ท่ีมีค วามบกพรองทา งการเห็น 
(People with visual impairment) ไดแก บุคคล
ท่ีสูญเสียการเห็นต้ังแตระดับเล็กนอยจนถึงตาบอด
สนิท ซ่ึงแบงเปน ๒ ประเภทดังน้ี 

(1.1) คนตาบอด หมายถึง บุคคลท่ีสูญเสีย
การเห็นมากจนตองใชสื่อสัมผัสและสื่อเสียง 
หากตรวจวัดความชัดของสายตาขางดีเม่ือแกไขแลว 
อยูในระดับ 6 สวน 60 (6/60) หรือ 20 สวน 
200(20/200) จนถึงไมสามารถรับรูเรื่องแสง 

 (1.2) คนเห็นเลือนราง หมายถึง บุคคลที่
สูญเสียการเห็น แตยังสามารถอานอักษร 
ตัวพิมพขยายใหญดวยอุปกรณเครื่องชวยความพิการ 
หรือเทคโนโลยีสิ่งอํานวยความสะดวก หากวัดความ
ชัดเจนของสายตาขางดีเมื่อแกไขแลวอยูในระดับ 6 
สวน 18 (6/18) หรือ 20 สวน 70(20/70) 
       (2) บุคคลที่มีความบกพรองทางการไดยิน 
(People with hearing impairment) ไดแก 
บุคคลท่ีสูญเสียการไดยินต้ังแตระดับหูตึงนอยจนถึง
หูหนวก ซ่ึงแบงเปน 2 ประเภท ดังน้ี 

(2.1) คนหูหนวก หมายถึง บุคคลท่ีสูญเสีย
การไดยินมากจนไมสามารถเขาใจการพูด 
 

ผานทางการไดยินไมวาจะใสหรือไมใสเครื่องชวยฟง 
ซึ่งโดยทั่วไปหากตรวจการไดยินจะมีการสูญเสียการ
ไดยิน 90 เดซิเบลขึ้นไป 

(2.2) คนหูตึง หมายถึง บุคคลท่ีมีการไดยิน
เหลืออยูเพียงพอท่ีจะไดยินการพูด 
ผานทางการไดยิน โดยท่ัวไปจะใสเครื่องชวยฟง ซ่ึง
หากตรวจวัดการไดยินจะมีการสูญเสียการไดยินนอย
กวา 90 เดซิเบลลงมาถึง 26 เดซิเบล 
     (3) บุคคลท่ีมีบกพรองทางสติปญญา (People 
with mental retardation)  ไดแก บุคคลท่ีมี 
ค ว า ม จํ า กั ด อ ย า ง ชั ด เ จ น ใ นก า รป ฏิ บั ติ ต น 
(Functioning) ในปจจุบัน ซึ่งมีลักษณะเฉพาะ คือ 
ความสามารถทางสติปญญาต่ํากวาเกณฑ เฉลี่ยอยาง
มีนัยสําคัญรวมกับความจํากัดของทักษะการปรับตัว
อีกอยางนอย 2 ทักษะจาก 10 ทักษะไดแก การสื่อ
ความหมาย การดูแลตนเอง การดํารงชีวิตภายใน
บานทักษะทางสังคม การมีปฏิสัมพันธกับผูอื่น การ
รูจักใชทรัพยากรในชุมชน การรูจักดูแลควบคุม
ตนเอง การนํา ความรูมาใชในชีวิตประจําวัน การ
ทํางาน การใชเวลาวาง การรักษาสุขภาพอนามัย
และความปลอดภัย ท้ังน้ีไดแสดงอาการดงักลาวกอน
อายุ 18 ป 
      (4) บุคคลที่มีความบกพรองทางรางกาย หรือ
การเคลื่อนไหว หรือสุขภาพ (People with 
physical impairment) ซ่ึงแบงเปน 2 ประเภท 
           (4.1) บคุคลท่ีมีความบกพรองทางรางกาย 
หรือการเคลื่อนไหว ไดแก บุคคลท่ีมีอวัยวะไมสม
สวนหรอืขาดหายไป กระดูกหรอืกลามเน้ือผิดปกติ มี
อุปสรรคในการเคลื่อนไหวความบกพรองดังกลาว
อาจเกิดจากโรคทางระบบประสาท โรคของระบบ
กลามเนื้อและกระดูกการไมสมประกอบ มาแต
กําเนิดอุบัติเหตุและโรคติดตอ 
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 (4.2) บุคคลท่ีมีความบกพรองทาง
สุขภาพ ไดแก บุคคลท่ีมีความเจ็บปวยเรื้อรัง
หรือมีโรคประจําตัวซ่ึงจําเปนตองไดรบัการรกัษา
อยางตอเน่ือง และเปนอุปสรรคตอการศึกษา ซึ่ง
มีผลทําใหเกิดความจําเปนตองไดรับการศึกษา
พิเศษ 
(5) บุ ค ค ล ที่ มี ป ญห า ท า งก า ร เรี ย น รู 
(People with learning disabilities)  ไดแก 
บุคคลท่ีมีความผิดปกติในการทํางานของสมอง
บางสวนท่ีแสดงถึงความบกพรองในกระบวนการ
เรียนรูท่ีอาจเกิดขึ้นเฉพาะความสามารถดานใด
ดานหน่ึงหรือหลายดาน คือ การอาน การเขียน 
การคิดคํานวณ ซึ่งไมสามารถเรียนรูในดานท่ี
บกพรองได ทั้งท่ีมีระดับสติปญญาปกติ 

(6) บุคคลท่ีมีความบกพรองทางการ
พูดและภาษา (People with 
communication and  

language disorders) ไดแก บุคคลที่มีความ
บกพรองในการเปลงเสียงพูด เชน เสียงผิดปกติ 
อัตราความเร็วและจังหวะการพูดผิดปกติ หรือ
บุคคลท่ีมีความบกพรอง ในเรื่องความเขาใจหรอื
การใชภาษาพูด การเขียนหรือระบบสัญลักษณ
อ่ืนที่ใชในการติดตอสื่อสาร ซ่ึงอาจเก่ียวกับ
รูปแบบ เน้ือหาและหนาท่ีของภาษา 

(7) บุคคลท่ีมีปญหาทางพฤติกรรมหรอื
อารมณ (People with behavior 
and emotional  

disorders) ไดแก บุคคลท่ีมีพฤติกรรมเบี่ยงเบน
ไปจากปกติเปนอยางมาก และปญหาทาง
พฤติกรรมน้ันเปนไปอยางตอเนื่อง ซ่ึงเปนผล
จากความบกพรองหรือความผิดปกติทางจิตใจ
หรือสมองในสวนของการรับรู อารมณหรือ 

(8) บุคคลออทิสติก (People with 
autism) ไดแก  บุคคลท่ี มีความ
ผิดปกติของระบบการทํางาน 

ของสมองบางสวนซ่ึงสงผลตอความบกพรองทาง
พัฒนาการดานภาษา ด านสังคมและการ
ปฏิสัม พันธทา งสั งคม และมีขอจํ า กัดดาน
พฤติกรรม หรือมีความสนใจจํากัดเฉพาะเรื่องใด
เรื่องหน่ึง โดยความผิดปกตินั้นคนพบไดกอน
อายุ 30 เดือน 

(9) บุคคลพิการซอน (People with 
multiple handicapped)  ได แก 
บุคคลท่ีมีสภาพความ 

บกพรองหรือความพิการมากกวาหนึ่งประเภท
ในบุคคลเดียวกัน 
 
ความแตกตางระหวางศิลปะเด็กและศิลปะ
บําบัด 

ผูอานหลายทานอาจเกิดความสงสัยวา
ศิลปะบําบัดตางจากศิลปะเด็กอยางไร ในเมื่อ
ศิลปะบําบัดก็มีแคการวาด การปน ดนตรี และ
การเคลื่อนไหว ซ่ึงก็พบเห็นไดในชีวิตประจําวัน
ของลูกอยูแลว ซ่ึงถาลูกเรียนศิลปะอยูก็จะถือวา
เปนการบําบัดไปในตัวไดหรือไม?  ศิลปะเด็ก
และศิลปะบําบัดมีจุดมุงหมายท่ีแตกตางกัน ซึ่ง
ครูมอส  อนุพันธ พฤกษพันธขจี นักศิลปะบําบัด 
(บทความในนิตยสารรักลูก ปท่ี 25 มีนาคม 
2 5 5 0 . 
http://thaicurative.wordpress.com/2009/
03/19/art_therary/ เขาถึงเม่ือ 18 กรกฎาคม 
2557) ไดอธิบายถึงความแตกตางระหวางศิลปะ
ท้ังสองอยางเอาไวดังนี้ 

ศิลปะบําบัด จะเปนการใชศิลปะกับเดก็
ท่ีมีความเจ็บปวยหรือมีความบกพรองไมวาทาง

                                                                     วารสารวชิาการโรงเรียนนายเรือ ด้านสงัคมศาสตร์ มนษุยศาสตร์และศกึษาศาสตร์ 

      (4.2) บุคคลท่ีมีความบกพรองทางสุขภาพ 
ไดแก บุคคลที่ มีความเจ็บปวยเรื้อรังหรือมีโรค
ประจําตัวซึ่งจําเปนตองไดรับการรักษาอยางตอเน่ือง 
และเปนอุปสรรคตอการศึกษา ซึ่งมีผลทําใหเกิด
ความจําเปนตองไดรับการศึกษาพิเศษ 

(5) บุคคลท่ีมีปญหาทางการเรียนรู (People with 
learning disabilities)  ไดแก บุคคลท่ีมีความ
ผิดปกติในการทํางานของสมองบางสวนท่ีแสดงถึง
ความบกพรองในกระบวนการเรียนรูที่อาจเกิดขึ้น
เฉพาะความสามารถดานใดดานหน่ึงหรือหลายดาน 
คือ การอาน การเขียน การคิดคํานวณ ซ่ึงไม
สามารถเรียนรูในดานท่ีบกพรองได ท้ังท่ีมีระดับ
สติปญญาปกติ 

(6) บุคคลท่ีมีความบกพรองทางการพูดและภาษา 
(People with communication and  
language disorders) ไดแก  บุคคล ท่ีมีความ
บกพรองในการเปลงเสียงพูด เชน เสียงผิดปกติ 
อัตราความเร็วและจังหวะการพูดผิดปกติ หรอืบคุคล
ท่ีมีความบกพรอง ในเรื่องความเขาใจหรือการใช
ภาษาพูด การเขียนหรือระบบสัญลักษณอ่ืนที่ใชใน
การติดตอสื่อสาร ซ่ึงอาจเกี่ยวกับรูปแบบ เน้ือหา
และหนาท่ีของภาษา 

(7) บุคคลที่มีปญหาทางพฤติกรรมหรืออารมณ 
(People with behavior and emotional 
disorders) ไดแก บุคคลท่ีมีพฤติกรรมเบี่ยงเบนไป
จากปกติเปนอยางมาก และปญหาทางพฤติกรรมน้ัน
เปนไปอยางตอเนื่อง ซ่ึงเปนผลจากความบกพรอง
หรือความผิดปกติทางจิตใจหรือสมองในสวนของ
การรับรู อารมณหรือ ความคิดเชน โรคจิตเภท โรค
ซึมเศรา โรคสมองเสื่อม เปนตน 
 

(8) บุคคลออทิสติก (People with autism) ไดแก 
บุคคลท่ีมีความผิดปกติของระบบการทํางานของ
สมองบางสวนซึ่ งสงผลตอความบกพรองทาง
พัฒนาการดานภาษา ดานสังคมและการปฏิสัมพันธ
ทางสังคม และมีขอจํากัดดานพฤติกรรม หรอืมคีวาม
สนใจจํากัดเฉพาะเรื่องใดเรื่องหน่ึง โดยความผิดปกติ
น้ันคนพบไดกอนอายุ 30 เดือน 
(9) บุคคลพิการซอน (People with multiple 
handicapped) ไดแก บุคคลท่ีมีสภาพความ 
บกพรองหรือความพิการมากกวาหน่ึงประเภทใน

บุคคลเดียวกัน 

ความแตกตางระหวางศิลปะเด็กและศิลปะบําบัด 
ผูอานหลายทานอาจเกิดความสงสัยวาศิลปะบําบัด

ตางจากศิลปะเด็กอยางไร ในเมื่อศิลปะบําบัดก็มีแค

การวาด การปน ดนตรี และการเคลื่อนไหว ซ่ึงก็พบ

เห็นไดในชีวิตประจําวันของลูกอยูแลว ซึ่งถาลูกเรยีน

ศิลปะอยูก็จะถือวาเปนการบําบัดไปในตัวไดหรือไม?  

ศิลปะเด็กและศิลปะบําบัดมีจุดมุงหมายท่ีแตกตาง

กัน ซึ่งครูมอส  อนุพันธ พฤกษพันธขจี นักศิลปะ

บําบัด (บทความในนิตยสารรักลูก ปท่ี 25 มีนาคม 2550. 

http://thaicurative.wordpress.com/2009/03/

19/art_therary/ เขาถึง เม่ือ 18 กรกฎาคม 2557) 

ไดอธิบายถึงความแตกตางระหวางศิลปะท้ังสอง

อยางเอาไวดังน้ี 

      ศิลปะบําบัด จะเปนการใชศิลปะกับเด็กท่ีมี

ความเจ็บปวยหรือมีความบกพรองไมวาทาง 

25 



กายหรือทางใจ โดยเนนที่กระบวนการทํางาน 
ในแตละขั้นตอน วาเด็กท่ีเขารับการบําบัดนั้นมี
ความสงบน่ิง  มีสมาธิ  มีความต้ังใจหรือไม 
มากกวาจะมาน่ังสนใจวาผลงานจะออกมาสวย
หรือไม  ซ่ึงศิลปะบําบัดจะเนนท่ีการทํางานของ
แตละคน เพราะจะมีรายละเอียดของการใช
ศิลปะในการบําบัดแตกตางกัน จึงตองบําบัดที
ละคน หรือกลุมเด็กท่ีมีลักษณะใกลเคียงกัน 
และตองใชผูเชี่ยวชาญอยางนักศิลปะบําบัดหรือ
ผูที่มีความรูความเชี่ยวชาญเก่ียวกับการบําบัด 
เชน นักจิตบําบัด เปนตน ชวยในการออกแบบ
การทํางานกับเด็กท่ีมีความเจ็บปวยเทาน้ัน พอ
แมหรือครูศิลปะเด็กไมสามารถทําไดเอง 

สวนศิลปะเด็กจะเนนไปท่ีวัตถุประสงค
มากกวากระบวนการทํางาน และไมมีขอจํากัด
อะไรมากมาย ไมวาคุณจะอยูท่ีไหนก็สามารถ
สอนศิลปะได และสามารถสอนคนเดียวหรือ
สอนเปนกลุมก็ได ไมวาเด็กจะปวยหรือไมปวยก็
สามารถใชศิลปะเด็กได และพอแมก็สามารถ
สรางศิลปะขึ้นไดเองในบาน 

ดังน้ันศิลปะบําบัดจะเนนท่ีรายละเอียด
ของกระบวนการทํางานมากกวาผลงานและ
จําเปนตองใหผูเชี่ยวชาญในการบําบัดหรือนัก
ศิลปะบําบัด ชวยในการวิเคราะหพฤติกรรมท่ี
เปนปญหา วาจะเปนทางกายหรือทางใจกอนท่ี
จะใชศิลปะบําบัดเพ่ือพัฒนาสมาธิ อารมณ 
ความเจ็บปวย โดยเฉพาะอยางยิ่งเด็กที่มีความ
ตองการพิเศษ ท่ีตองรวมมือกันหลายฝาย ท้ังครู
การศึกษาพิเศษ นักจิตวิทยา และนักศิลปะ
บําบัดตลอดจนพอแม เพ่ือชวยพัฒนาและลด
ปญหาดานพฤติกรรมและอารมณ  สวนศิลปะ
เด็ ก จ ะ มุ ง เ น น ท่ี วั ต ถุ ป ร ะ ส ง ค ม า ก ก ว า
กระบวนการทํางาน จะเนนที่ความสวยงามของ

ผลงานเปนสําคัญและไม มีขอจํา กัดในการ
สรางสรรคผลงาน 

 

ประโยชนของศิลปะบําบัด   
ศิลปะบําบัดมีประโยชนหลากหลาย

ขึ้ น อ ยู กั บ วั ต ถุ ป ร ะ ส ง ค ท่ี ต อ ง ก า ร แ ล ะ
กลุมเปาหมายท่ีนําไปใช ซ่ึงนายแพทยทวีศักด์ิ 
สิริรัตนเรขา (2550) จิตแพทยเด็กและวัยรุน ได
กลาวถึงประโยชนของศิลปะบําบัดไววา 

1) ศิลปะบําบัดเพ่ือการเยียวยาจิตใจ 
ชวยผอนคลายความตึงเครียด ขจัดความขัดแยง
ภายในสวนลึกของจิตใจ ชวยใหมีระดับอารมณ
คงท่ีมากขึ้น ไมฉุนเฉียว หรือโศกเศรามากนัก 
สามารถเขาใจและจัดการกับอารมณไดดีขึน้ เมือ่
มีสิ่งกระตุนตาง ๆ เขามากระทบ นํามาใชใน
กลุมเด็กท่ีมีปญหาดานการควบคุมอารมณและ
พฤติกรรม  

2) ศิลปะบําบัดเสริมสรางทักษะการ
เคลื่อนไหว ชวยในการตอบสนองตอความ
ตองการตามธรรมชาติท่ีจะเคลื่อนไหวสวนตาง ๆ  
ของรางกาย ชวยพัฒนากลามเน้ือมัดเล็ก ให
สามารถทํากิจกรรมที่ละเอียด มีความซับซอน
มากขึ้น ชวยใหมีการทํางานประสานกันของ
กลามเน้ือมัดตาง ๆ อยางคลองแคลว และชวย
ควบคุมทิศทางการเคลื่อนไหวใหมีประสิทธิภาพ
ย่ิงขึ้น นํามาใชในกลุมเด็กสมองพิการ หรือ ซีพี 
(Cerebral Palsy) ซึ่ ง มีปญหา เรื่องการ
เคลื่ อนไหว แ ละกลุ มแอสเพอร เกอ ร 
(Asperger’s Syndrome) ซ่ึงมีปญหาเรื่อง
กลามเน้ือมัดเล็กรวมดวย 

3) ศิลปะบําบัดชวยเสริมสรางทักษะ
การสื่อสาร เนื่องจากศิลปะเปนภาษาสากลท่ี
สามารถเขาใจตรงกันได แมจะใชภาษาพูด 

                                                                     วารสารวชิาการโรงเรียนนายเรือ ด้านสงัคมศาสตร์ มนษุยศาสตร์และศกึษาศาสตร์ 

กายหรือทางใจ โดยเนนท่ีกระบวนการทํางาน ในแต

ละขั้นตอน วาเด็กที่เขารับการบําบัดน้ันมีความสงบ

น่ิง  มีสมาธิ  มีความต้ังใจหรือไม มากกวาจะมาน่ัง

สนใจวาผลงานจะออกมาสวยหรือไม  ซ่ึงศิลปะ

บําบัดจะเนนท่ีการทํางานของแตละคน เพราะจะมี

รายละเอียดของการใชศิลปะในการบําบัดแตกตาง

กัน จึงตองบําบัดทีละคน หรือกลุมเด็กท่ีมีลักษณะ

ใกลเคียงกัน และตองใชผูเชี่ยวชาญอยางนักศิลปะ

บําบัดหรือผูท่ีมีความรูความเชี่ยวชาญเก่ียวกับการ

บําบัด เชน นักจิตบํ าบัด เปนตน ช วยในการ

ออกแบบการทํางานกับเด็กท่ีมีความเจ็บปวยเทาน้ัน 

พอแมหรือครูศิลปะเด็กไมสามารถทําไดเอง 

สวนศิลปะเด็กจะเนนไปท่ีวัตถุประสงค
มากกวากระบวนการทํางาน และไมมีขอจํากัดอะไร
มากมาย ไมวาคุณจะอยูที่ไหนก็สามารถสอนศิลปะ
ได และสามารถสอนคนเดียวหรือสอนเปนกลุมก็ได 
ไมวาเด็กจะปวยหรือไมปวยก็สามารถใชศิลปะเด็กได 
และพอแมก็สามารถสรางศิลปะขึ้นไดเองในบาน 
          ดังน้ันศิลปะบําบัดจะเนนท่ีรายละเอียดของ

กระบวนการทํางานมากกวาผลงานและจําเปนตอง

ใหผูเชี่ยวชาญในการบําบัดหรือนักศิลปะบําบัด ชวย

ในการวิเคราะหพฤติกรรมท่ีเปนปญหา วาจะเปน

ทางกายหรือทางใจกอนที่จะใชศิลปะบําบัดเพ่ือ

พัฒนาสมาธิ อารมณ ความเจ็บปวย โดยเฉพาะอยาง

ย่ิงเด็กท่ีมีความตองการพิเศษ ท่ีตองรวมมือกันหลาย

ฝาย ท้ังครูการศึกษาพิเศษ นักจิตวิทยา และนัก

ศิลปะบําบัดตลอดจนพอแม เพ่ือชวยพัฒนาและลด

ปญหาดานพฤติกรรมและอารมณ  สวนศิลปะเด็กจะ

มุงเนนที่วัตถุประสงคมากกวากระบวนการทํางาน 

จะเนนที่ความสวยงามของ 

ผลงานเปนสาํคัญและไมมขีอจาํกัดในการสรางสรรค
ผลงาน 
 

ประโยชนของศิลปะบําบัด   
ศิลปะบําบัดมีประโยชนหลากหลายขึ้นอยู

กับวัตถุประสงค ท่ีตองการและกลุมเปาหมายท่ี
นําไปใช ซึ่งนายแพทยทวีศักด์ิ สิริรัตนเรขา (2550) 
จิตแพทยเด็กและวัยรุน ไดกลาวถึงประโยชนของ
ศิลปะบําบัดไววา 

1) ศิลปะบําบัดเพ่ือการเยียวยาจิตใจ ชวย
ผอนคลายความตึงเครียด ขจัดความขัดแยงภายใน
สวนลึกของจิตใจ ชวยใหมีระดับอารมณคงท่ีมากขึ้น 
ไมฉุนเฉียว หรือโศกเศรามากนัก สามารถเขาใจและ
จัดการกับอารมณไดดีขึ้น เม่ือมีสิ่งกระตุนตาง ๆ เขา
มากระทบ นํามาใชในกลุมเด็กที่มีปญหาดานการ
ควบคุมอารมณและพฤติกรรม  

2) ศิลปะบําบัดเสริมสราง ทักษะการ
เคลื่อนไหว ชวยในการตอบสนองตอความตองการ
ตามธรรมชา ติท่ีจะเคลื่อนไหวสวนตาง ๆ ของ
รางกาย ชวยพัฒนากลามเน้ือมัดเล็ก ใหสามารถทํา
กิจกรรมที่ละเอียด มีความซับซอนมากขึ้น ชวยใหมี
การทํางานประสานกันของกลามเน้ือมัดตาง ๆ  อยาง
คลองแคลว และชวยควบคุมทิศทางการเคลื่อนไหว
ใหมีประสิทธิภาพย่ิงขึ้น นํามาใชในกลุมเด็กสมอง
พิการ หรือ ซีพี (Cerebral Palsy) ซ่ึงมีปญหาเรื่อง
การเคลื่ อน ไหว และกลุ มแอส เพอร เกอร 
(Asperger’s Syndrome) ซ่ึงมีปญหาเรื่องกลามเน้ือ
มัดเล็กรวมดวย 
          3) ศิลปะบําบัดชวยเสริมสรางทักษะการ
สื่อสาร เน่ืองจากศิลปะเปนภาษาสากลท่ีสามารถ
เขาใจตรงกันได แมจะใชภาษาพูดแตกตางกัน เด็ก
สามารถเรียนรูความคิดรวบยอด (Concept) ในเรื่อง
ตาง ๆ ผานทางศิลปะไดอยางรวดเร็ว นํามาใชใน
กลุมเด็กท่ีมีปญหาดานการพูดและการสื่อสาร 
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(Communication disorder) กลุมเด็กท่ีมี
ภาวะออทิสซึม (Autistic Spectrum Disorder) 
และกลุม ท่ีมีความบกพรองทางสติปญญา 
(Intellectual Disabilities)  

4) ศิลปะบําบัดชวยเสริมสรางทักษะ
สังคม ชวยใหเขาใจอารมณ ความคิดของตนเอง 
และเขาใจความรูสึกของผูอ่ืน มีทักษะการสราง
มนุษยสัมพันธ มีทักษะการแกปญหาที่เหมาะสม 
สามารถปรับตัวในสังคมไดอยางเหมาะสม เนน
การใชรูปแบบศิลปะบําบัดแบบกลุม เปนการ
เปดโอกาสใหมีการทํากิจกรรมรวมกับผู อ่ืน
เพ่ิมขึ้น ชวยใหสมาชิกในกลุมเรียนรูการทํา
กิจกรรมรวมกัน รูจักการรอคอย ผลัดกันทํา
กิจกรรม เรียนรูการชวยเหลือซ่ึงกันและกัน
ภายในกลุม ใหการยอมรับผูอ่ืน และไดรับการ
ยอมรับจากผูอ่ืน นํามาใชในกลุมเด็กที่มีความ
บกพรองดานทักษะสังคม (Social skill deficit) 
แ ล ะ ก า ร ป รั บ ตั ว อ ยู ร ว ม กั บ ผู อ่ื น 
(http://www.happyhomeclinic.com/alt03
-arttherapy_sp.htm เขาถึงขอมูลเมื่อ 18 
มิถุนายน 2557)   

ศิลปะบําบัด มีประโยชนในดานการ
พัฒนาอารมณ สติปญญา สมาธิ ความคิด
สรางสรรค รวมถึงการชวยพัฒนากลามเน้ือมัด
เล็ก และการประสานงานการเคลื่อนไหวของ
รางกาย นอกจากน้ียังเปนเครื่องมือสําคัญท่ีชวย
กระตุนการสื่อสารและเสริมสรางทักษะสังคม 
มุงเนนใหเกิดความสมดุลของชีวิต ทั้งในดานการ
เยียวยาดานจิตใจ และเสริมสรางศักยภาพการ
ดําเนินชีวิตในดานตาง ๆ อยางรอบดาน ทั้งทาง
ร า ง ก า ย  ส ติ ป ญ ญ า  จิ ต ใ จ  สั ง ค ม  แ ล ะ
สุนทรียศาสตร ไปพรอม ๆ กัน โดยมุงเนนท่ี
ความแตกตางกันตามสภาพปญหาของแตละคน  

โดยอรจิรา จะแรบรัมยและคณะ (2553) ได
ทําการศึกษาวิจัยเรื่องผลการใชกิจกรรมศิลปะ
บําบัดเพื่อเสริมสรางสมาธิในการเรียนของ
นักเรียนออทิสติก โดยทําวิจัยกับนักเรียนออทิ
สติก 4 คน ของศูนยวิจัยและพัฒนาการจัด
การศึกษาพิเศษแบบเรียนรวมสําหรับนักเรียน
ออทิสติก โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแกน 
เลือกโดยวิธีเจาะจง  (Purposive  Sampling) 
ซ่ึงไดรับการวินิจฉัยจากแพทยวา เปนเด็กท่ีมี
ความบกพรองดานออทิสซึมและมีภาวะสมาธิ
สั้น อายุระหวาง 5-9 ป  ผลการวิจัยพบวา  
นักเรียนออทิสติก มีความจดจอในงานที่ทําได
นานมากกว า 10 นา ที แต ไมถึ ง 20  นา ที 
ท้ังหมด 5 กิจกรรม ไดแก  กิจกรรมสานรักดวย
กระดาษ  จุดสีพัฒนาสมาธิ  การพิมพภาพ  
เปลือกไขประดับลาย  และเมล็ดพืชสรางสรรค  
สวนกิจกรรมท่ีเด็กมีความสนใจและต้ังใจในการ
ทํากิจกรรม ระหวาง 5- 10 นาที  มี 5 กิจกรรม 
ไดแก  โมบายระยิบระยับ  ระบายสีตุกตาปูนปา
สเตอร  อะไรเอยกลม ๆ  ฟงเกอรเพนฟารมสัตว  
และการกลิ้งลูกแกว และกิจกรรมท่ีนักเรียน
สามารถทํางานเสร็จทันเวลา นอยกวา 5 นาที มี 
6 กิจกรรม ไดแก กิจกรรมการหยดสี  ปนแปง
โด  การพับยอม  การเปาฟองสบูสี  วาดภาพ
ดวยกาวสีมหัศจรรย  และกิจกรรมลายเสน
ระบายสี  นอกจากนี้ยังมีงานวิจัยก่ึงทดลอง ของ
นุชสรา ทรัพยอินทร (2553) เรื่องผลของกลุม
ศิลปะบําบัดตอความเครียดหลังเหตุการณความ
รุนแรงของเด็กวัยเรียนในสถานการณความไม
สงบท่ีอาศัยอยูในหมูบานรอตันบาตู จังหวัด
นราธิวาส  กลุมตัวอยางเปนนักเรียนวัยเรียน
อายุ 9-12 ป ท่ีไดรับผลกระทบจากเหตุการณ
ความไมสงบ และอาศัยอยูในหมูบานรอตันบาตู 

                                                                     วารสารวชิาการโรงเรียนนายเรือ ด้านสงัคมศาสตร์ มนษุยศาสตร์และศกึษาศาสตร์ 

(Communication disorder) กลุมเด็กท่ีมีภาวะ
ออทิสซึม (Autistic Spectrum Disorder) และกลุม
ที่มีความบกพรองทางสติปญญา (Intellectual 
Disabilities)  
          4) ศิลปะบําบัดชวยเสริมสรางทักษะสังคม 
ชวยใหเขาใจอารมณ ความคิดของตนเอง และเขาใจ
ความรูสึกของผูอ่ืน มีทักษะการสรางมนุษยสัมพันธ 
มีทักษะการแกปญหาที่เหมาะสม สามารถปรับตัวใน
สังคมไดอยางเหมาะสม เนนการใชรูปแบบศิลปะ
บําบัดแบบกลุม เปนการเปดโอกาสใหมีการทํา
กิจกรรมรวมกับผูอ่ืนเพ่ิมขึ้น ชวยใหสมาชิกในกลุม
เรียนรูการทํากิจกรรมรวมกัน รูจักการรอคอย ผลัด
กันทํากิจกรรม เรียนรูการชวยเหลือซ่ึงกันและกัน
ภายในกลุม ใหการยอมรับผูอ่ืน และไดรับการ
ยอมรับจากผูอ่ืน นํามาใชในกลุมกลุมเด็กท่ีมีความ
บกพรองดานทักษะสังคม (Social skill deficit) 
แ ล ะ ก า ร ป รั บ ตั ว อ ยู ร ว ม กั บ ผู อื่ น      
( http://www.happyhomeclinic.com/alt03-
arttherapy_sp.htm เขาถึงขอมูลเม่ือ 18 มิถุนายน 
2557) 
          ศิลปะบําบัด มีประโยชนในดานการพัฒนา
อารมณ สติปญญา สมาธิ ความคิดสรางสรรค 
รวมถึงการชวยพัฒนากลามเนื้อมัดเล็ก และการ
ประสานงานการเคลื่อนไหวของรางกาย นอกจากน้ี
ยังเปนเครื่องมือสําคัญท่ีชวยกระตุนการสื่อสารและ
เสริมสรางทักษะสังคม มุงเนนใหเกิดความสมดุลของ
ชีวิต ท้ังในดานการเยียวยาดานจิตใจ และเสริมสราง
ศักยภาพการดําเนินชีวิตในดานตาง ๆ  อยางรอบดาน 
ทั้งทางร างกาย สติปญญา จิตใจ สังคม และ
สุนทรียศาสตร ไปพรอม ๆ กัน โดยมุงเนนท่ีความ
แตกตางกันตามสภาพปญหาของแตละคน   

โดยอรจิรา  จะแรบรัมยและคณะ (2553) ได

ทําการศึกษาวิจัยเรื่องผลการใชกิจกรรมศิลปะบาํบดั

เพ่ือเสริมสรางสมาธิในการเรียนของนักเรียนออทิ

สติก โดยทําวิจัยกับนักเรียนออทิสติก 4 คน ของ

ศูนยวิจัยและพัฒนาการจัดการศึกษาพิเศษแบบเรยีน

รวมสํ าหรับนักเรียนออทิสติก โร งเรียนสาธิต

มหาวิ ทยาลั ยขอนแก น เลื อก โดยวิ ธี เ จา ะจง  

(Purposive  Sampling) ซ่ึงไดรับการวินิจฉัยจาก

แพทยวา เปนเด็กท่ีมีความบกพรองดานออทิสซึม

และมีภาวะสมาธิสั้น อายุระหวาง 5-9 ป ผลการวิจัย

พบวา  นักเรียนออทิสติก มีความจดจอในงานท่ีทํา

ไดนานมากกวา 10 นาที แตไมถึง 20 นาที ท้ังหมด 

5 กิจกรรม ไดแก  กิจกรรมสานรักดวยกระดาษ  จุด

สีพัฒนาสมาธิ  การพิมพภาพ  เปลือกไขประดับลาย  

และเมล็ดพืชสรางสรรค  สวนกิจกรรมที่เด็กมีความ

สนใจและตั้งใจในการทํากิจกรรม ระหวาง 5- 10 

นาที  มี 5 กิจกรรม ไดแก  โมบายระยิบระยับ  

ระบายสีตุกตาปูนปาสเตอร  อะไรเอยกลม ๆ  ฟง

เกอรเพนฟารมสัตว  และการกลิ้งลูกแกว และ

กิจกรรมที่นักเรียนสามารถทํางานเสร็จทันเวลา นอย

กวา 5 นาที มี 6 กิจกรรม ไดแก กิจกรรมการหยดสี  

ปนแปงโด  การพับยอม  การเปาฟองสบูสี  วาดภาพ

ดวยกาวสีมหัศจรรย  และกิจกรรมลายเสนระบายสี  

นอกจากน้ียังมีงานวิจัยก่ึงทดลอง ของนุชสรา ทรัพย

อินทร (2553) เรื่องผลของกลุมศิลปะบําบัดตอ

ความเครียดหลังเหตุการณความรุนแรงของเด็กวัย

เรียนในสถานการณความไมสงบท่ีอาศัยอยู ใน

หมูบานรอตันบาตู จังหวัดนราธิวาส  กลุมตัวอยาง
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จังหวัดนราธิวาส จํานวน 32 คน ผลการวิจัยใน
ครั้ง น้ีแสดงให เห็นวา ศิลปะบําบัดสามารถ
นําม าใช ใ นการ ลดความ เครียดภายหลั ง
เหตุการณรุนแรงได  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี 
0.05 ศิลปะบําบัดจึงนาจะเปนทางเลือกในการ
บําบัดทางหนึ่งท่ีสามารถนําไปลดความเครียด
ภายหลังหตุการณรุนแรงในเด็กวัยเรียนตอน
ปลายได เพื่อใหเด็กมีสุขภาพจิตท่ีดีและมีความ
ผาสุขในการดํารงชีวิต และงานวิจัยของ บุญ
เลี้ยง ทุมทองและคณะ (2553) เรื่องการพัฒนา
ในกลามเนื้อมัดเล็กของเด็กท่ีมีความตองการ
พิเศษในจังหวัดมหาสารคามท่ีมีอายุ 2- 8 ป โดย
การใชกิจกรรมศิลปะบําบัด โดยไดทําการสาํรวจ
และศึกษาขอมูลพ้ืนฐานของประเภทเด็กท่ีมี
ความตองการพิเศษท่ีมีอายุระหวาง 2-8 ป และ
ศึกษาผลการพัฒนากลามเน้ือมัดเล็กของเด็กท่ีมี
ความตองการพิเศษในจังหวัดมหาสารคามท่ีมี
อายุระหวาง 2-8 ป โดยการใชกิจกรรมศิลปะ
บําบัด กลุมตัวอยางคือ เด็กที่มีความตองการ
พิเศษมี 12 ประเภท ท่ีมีภูมิลําเนาในจังหวัดใน
จังหวัดมหาสารคามท่ีมีอายุระหวาง 2-8 ป 
จํานวน 12 คน  ผลการวิจัยปรากฏวา ผลการ
เปรียบเทียบการพัฒนากลามเนื้อมัดเล็กของเด็ก
ท่ีมีความตองการพิเศษ ในชุดกิจกรรมการ
ระบายสี  การตัดกระดาษ  การเขียนเสน  การ
ลากโยงเสน และการรอยลูกปด พบวา โดยรวม
เฉลี่ย คิดเปนรอยละ 81.40  78.45  82.50  
86.40  75.15 ตามลําดับ และคะแนนความ
ฉลาดทางอารมณของเด็กท่ีมีความตองการพิเศษ
เม่ือสิ้นสุดกิจกรรม โดยรวมเฉลี่ย คิดเปนรอยละ 
75.56  

 

แนวคิดและวิธีการสงเสริมการสรางสรรคทาง
ศิลปะใหกับเด็กท่ีมีความตองการพิเศษ (ชาญ
ณรงค พรรุงโรจน,2546) 

1) เสรีภาพในการทํางานศิลปะ โดยการให
อิสระในการเลือกวิธีการและวสัดุในการ
ทํางาน 

2) ใหทํางานรวมกับผูอ่ืน มีเสรีภาพในการ
ชวยกันคิด ชวยกันทํางานและชวยกัน
สรางสรรค 

3) ชวยเสนอแนะและกระตุนใหสรางสรรค
อยางอิสระเต็มศักยภาพ 

4) ใหมีความรับผิดชอบในการทํางาน 
5) กําหนดงานใหเหมาะสมกับเวลา วัย

และระดับชั้น 
6) จัดบรรยากาศและสิ่งแวดลอมท่ีสงเสรมิ

การสรางสรรคงานศิลปะ 
7) ฝกก ารคิด  การ ถามและสามาร ถ

แกปญหาดวยตนเอง 
8) ใหความรัก ความเมตตา รับรูความ

แตกตางและยอมรับความคิดเห็นของ
แตละคน 

9) ฝกใหมีความคิดและจินตนาการ 
10) ใหการเสนอแนะแทนการตําหนิ ในการ

ประ เ มินผล งานศิ ลป ะ  ไม ค วร ใ ช
มาตรฐานของผูใหญ แต 

ควรคํานึงถึงวัย วุฒิภาวะและระดับชั้นของ
ผูเรียน 

จะเห็นวาการสงเสริมใหเด็กที่มีความ
ตองการพิเศษสรางสรรคผลงานศิลปะ
น้ันมีลักษณะ 

คลายกับเด็กท่ัวไป คือการกระตุนใหเด็กมีอิสระ
ในการคิด การทํางานดวยตนเองอยางเต็มท่ี
เพ่ือใหเกิดความเพลิดเพลิน การผอนคลาย การ 

                                                                     วารสารวชิาการโรงเรียนนายเรือ ด้านสงัคมศาสตร์ มนษุยศาสตร์และศกึษาศาสตร์ 

จังหวัดนราธิวาส จํานวน 32 คน ผลการวิจัยในครั้งนี้แสดงใหเห็นวา 
ศิลปะบําบัดสามารถนํามาใชในการลดความเครียดภายหลังเหตุการณ
รุนแรงได  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 ศิลปะบําบัดจึงนาจะเปน
ทางเลือกในการบําบัดทางหนึ่งที่สามารถนําไปลดความเครียดภายหลงั
เหตุการณรุนแรงในเด็กวัยเรียนตอนปลายได เพื่อใหเด็กมีสุขภาพจิตที่
ดีและมีความผาสุขในการดํารงชีวิต และงานวิจัยของ บุญเลี้ยง ทุม
ทองและคณะ (2553) เรื่องการพัฒนาในกลามเนื้อมัดเล็กของเด็กที่มี
ความตองการพิเศษในจังหวัดมหาสารคามที่มีอายุ 2- 8 ป โดยการใช
กิจกรรมศิลปะบําบัด โดยไดทําการสํารวจและศึกษาขอมูลพื้นฐานของ
ประเภทเด็กที่มีความตองการพิเศษที่มีอายุระหวาง 2-8 ป และศึกษา
ผลการพัฒนากลามเนื้อมัดเล็กของเด็กที่มีความตองการพิเศษใน
จังหวัดมหาสารคามที่มีอายุระหวาง 2-8 ป โดยการใชกิจกรรมศิลปะ
บําบัด กลุมตัวอยางคือ เด็กที่มีความตองการพิเศษมี 12 ประเภท ที่มี
ภูมิลําเนาในจังหวัดในจังหวัดมหาสารคามที่มีอายุระหวาง 2-8 ป 
จํานวน 12 คน  ผลการวิจัยปรากฏวา ผลการเปรียบเทียบการพัฒนา
กลามเนื้อมัดเล็กของเด็กที่มีความตองการพิเศษ ในชุดกิจกรรมการ
ระบายสี  การตัดกระดาษ  การเขียนเสน  การลากโยงเสน และการ
รอยลูกปด พบวา โดยรวมเฉลี่ย คิดเปนรอยละ 81.40  78.45  82.50  
86.40  75.15 ตามลําดับ และคะแนนความฉลาดทางอารมณของเด็ก
ที่มีความตองการพิเศษเมื่อสิ้นสุดกิจกรรม โดยรวมเฉลี่ย คิดเปนรอย
ละ 75.56 
แนวคิดและวิธีการสงเสริมการสรางสรรคทางศิลปะใหกับเด็กที่มี
ความตองการพิเศษ  
(ชาญณรงค พรรุงโรจน, 2546) 

1. เสรีภาพในการทํางานศิลปะ โดยการใหอิสระในการเลือก
วิธีการและวัสดุในการทํางาน 

2. ใหทํางานรวมกับผูอื่น มีเสรีภาพในการชวยกันคิด ชวยกัน
ทํางานและชวยกันสรางสรรค 

3. ชวยเสนอแนะและกระตุนใหสรางสรรคอยางอิสระเต็ม
ศักยภาพ 

4. ใหมีความรับผิดชอบในการทํางาน 
5. กําหนดงานใหเหมาะสมกับเวลา วัยและระดับชั้น 
6. จัดบรรยากาศและสิ่งแวดลอมที่สงเสริมการสรางสรรคงาน

ศิลปะ 
7. ฝกการคิด การถามและสามารถแกปญหาดวยตนเอง 
8. ใหความรัก ความเมตตา รับรูความแตกตางและยอมรับ

ความคิดเห็นของแตละคน 
9. ฝกใหมีความคิดและจินตนาการ 
10. ใหการเสนอแนะแทนการตําหนิ ในการประเมินผลงาน

ศิลปะ ไมควรใชมาตรฐานของผูใหญ แตควรคํานึงถึงวัย วุฒิภาวะและ

ระดับชั้นของผูเรียน 

จะเห็นวาการสงเสริมใหเด็กที่มีความตองการพิเศษสรางสรรคผลงาน
ศิลปะนั้นมีลักษณะคลายกับเด็กทั่วไป คือการกระตุนใหเด็กมีอิสระใน
การคิด การทํางานดวยตนเองอยางเต็มที่เพื่อใหเกิดความเพลิดเพลิน 
การผอนคลาย การแสดงออกไดอยางเต็มที่  ตลอดจนการจัด
บรรยากาศและสภาพแวดลอมเพื่อใหเด็กเกิดการสรางสรรคงานศิลปะ
ไดอยางแทจริงดวย 
หลักการศิลปะบําบัดสําหรับเด็กที่มีความตองการพิเศษ 

ศิลปะเปนเครื่องมือที่สําคัญในการสื่อสาร และเปนที่
ยอมรับกันอยางกวางขวางวา ศิลปะเปนแนวทางของการสื่อสารผาน
ทางสายตาและความรูสึกที่ถูกถายทอดออกมาจากคําพูดและความคิด 
(Cathy A.Malchiodi,2003) ซึ่งขั้นตอนหลักในการทําศิลปะบําบัดมี
อยูหลายแบบ ผูเขียนไดรวบรวมสรุปและเทียบเคียงกับขั้นตอนการทํา
จิตบําบัด ตามขั้นตอนหลัก “4 E” (ทวีศักด์ิ สิริรัตนเรขา,2550) ดังนี้  

1) Established rapport (สรางสัมพันธภาพ) เปนขั้นแรก
ของการบําบัด การสรางสัมพันธภาพระหวางผูสอนกับผูรับการบําบัด 
ซึ่งรวมถึงการประเมินสภาพปญหาและวางแผนการบําบัดรักษาดวย 
ซึ่งในเด็กที่มีความตองการพิเศษ มีความจําเปนอยางย่ิงที่จะตองสราง
สัมพันธภาพกอนเร่ิมกิจกรรม เพื่อใหเกิดความความคุนเคยและผอน
คลาย เชน การพูดคุยซักถาม การสัมผัส การเลน เปนตน 

2) Exploration (คนหาปญหา) เปนขั้นของการสํารวจ 
คนหา วิเคราะหปมปญหา ความขัดแยงภายในสวนลึกของจิตใจ เปน
การคนหาความบกพรองในตัวของเด็กแตละคนวาสิ่งใดที่เปนปญหาที่
จะตองไดรับการแกไขอยางเรงดวน โดยอาจจะเรียงลําดับความสําคัญ
กอนหลัง เพื่อที่ผูสอนจะไดใหความชวยเหลือในการบําบัดไดอยาง
ถูกตอง รวมถึงการคนหาศักยภาพดานตาง ๆ ของเด็กแตละคนดวย 

  3) Experiencing (ทบทวนประสบการณ) เปนขั้นการ
บําบัด โดยดึงประสบการณแหงปญหาขึ้นมาจัดเรียง ปรับเปลี่ยน 
แกไขใหม ในมุมมองและสภาวะใหม เปนการเปดโอกาสใหเด็กได
แสดงออกอยางเต็มที่ทางศิลปะ โดยที่ผูสอนเปนเพียงผูชี้แนะ จัด
ประสบการณที่เอื้อตอการเรียนรูและใหการสนับสนุนอยางใกลชิด แต
ในกรณีเด็กที่มีความตองการพิเศษ ผูสอนอาจใหความชวยเหลือโดย
การ สาธิตใหดูเปนตัวอยาง การสัมผัสหรือการจับมือใหทํา เปนตน  

4) Empowerment (เสริมสรางพลังใจ) เปนขั้นสุดทาย
ของการบําบัด โดยเสริมสรางความภาคภูมิใจในตนเอง และใหโอกาส
แหงการเปลี่ยนแปลง เพื่อใหเด็กไดเกิดความภาคภูมิใจในผลงานและ
ความมั่นใจในตนเอง ผูสอนควรเปดโอกาสใหเด็กไดนําเสนอผลงาน 
เชน การแสดงนิทรรศการ การประกวด หรือการเลาถึงเร่ืองที่มาของ
ผลงานของเด็กแตละคน เปนตน 
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หลักการศิลปะบําบัดสําหรับเด็กท่ีมีความ
ตองการพิเศษ 

ศิลปะเปนเครื่องมือท่ีสําคัญในการ
สื่อสาร และเปนท่ียอมรับกันอยางกวางขวางวา 
ศิลปะเปนแนวทางของการสื่อสารผานทาง
สายตาและความรูสึกท่ีถูกถายทอดออกมาจาก
คํ า พู ด แ ล ะ ค ว า ม คิ ด  ( Cathy 
A.Malchiodi,2003) ซ่ึงขั้นตอนหลักในการทํา
ศิลปะบําบัดมีอยูหลายแบบ ผูเขียนไดรวบรวม
สรุปและเทียบเคียงกับขั้นตอนการทําจิตบําบัด 
ตามขั้นตอนหลัก “4 E” (ทวีศักด์ิ สิริรัตนเรขา
,2550) ดังน้ี  

1) Established rapport (สราง
สัมพันธภาพ) เปนขั้นแรกของการบําบัด การ
สรางสัมพันธภาพระหวางผูสอนกับผูรับการ
บําบัด ซ่ึงรวมถึงการประเมินสภาพปญหาและ
วางแผนการบําบัดรักษาดวย ซึ่งในเด็กที่มีความ
ตองการพิเศษ มีความจําเปนอยางยิ่งท่ีจะตอง
สรางสัมพันธภาพกอนเริ่มกิจกรรม เพ่ือใหเกิด
ความความคุนเคยและผอนคลาย เชน การ
พูดคุยซักถาม การสัมผัส การเลน เปนตน 

2) Exploration (คนหาปญหา) เปนขั้น
ของการสํารวจ คนหา วิเคราะหปมปญหา ความ
ขัดแยงภายในสวนลึกของจิตใจ เปนการคนหา
ความบกพรองในตัวของเด็กแตละคนวาสิ่งใดท่ี
เปนปญหาท่ีจะตองไดรับการแกไขอยางเรงดวน 
โดยอาจจะเรียงลําดับความสําคัญกอนหลัง 
เพ่ือท่ีผูสอนจะไดใหความชวยเหลือในการบําบดั
ไดอยางถูกตอง รวมถึงการคนหาศักยภาพดาน
ตาง ๆ ของเด็กแตละคนดวย 

3) Experiencing (ทบ ทว น
ประสบการณ ) เปนขั้นการบําบัด โดยดึง

ปร ะส บ กา รณ แ ห ง ปญ ห าขึ้ นม า จั ด เรี ย ง 
ปรับเปลี่ยน แกไขใหม ในมุมมองและสภาวะ
ใหม เปนการเปดโอกาสใหเด็กไดแสดงออกอยาง
เต็มท่ีทางศิลปะ โดยท่ีผูสอนเปนเพียงผูชี้แนะ 
จัดประสบการณที่เอื้อตอการเรียนรูและใหการ
สนับสนุนอยางใกลชิด แตในกรณีเด็กที่มีความ
ตองการพิเศษ ผูสอนอาจใหความชวยเหลือโดย
การ สาธิตใหดูเปนตัวอยาง การสัมผัสหรือการ
จับมือใหทํา เปนตน  

4) Empowerment (เสริมสรางพลัง
ใจ) เปนขั้นสุดทายของการบําบัด โดยเสริมสราง
ความภาคภูมิใจในตนเอง และใหโอกาสแหงการ
เปลี่ยนแปลง เพ่ือใหเด็กไดเกิดความภาคภูมิใจ
ในผลงานและความมั่นใจในตนเอง ผูสอนควร
เปดโอกาสใหเด็กไดนําเสนอผลงาน เชน การ
แสดงนิทรรศการ การประกวด หรือการเลาถึง
เรื่องท่ีมาของผลงานของเด็กแตละคน เปนตน 

จะเห็นวาเทคนิคสําคัญที่นํามาใชใน
กระบวนการทางศิลปะบําบัดน้ัน จําเปนอยางยิง่
ท่ีผูสอนควรจัดสภาพแวดลอมที่ เอ้ือตอการ
เรียนรู การชี้แนะ การทําเปนแบบอยาง การจับ
มื อ ทํ า  ร ว ม ทั้ ง ก า ร เ ส ริ ม ส ร า ง กํ า ลั ง ใ จ 
(Supportive) และการตีความหมายท่ีซอนเรน
อยูภายในจิตใจ (Interpretation) ทําไดโดยให
ความสนใจ ใหกําลังใจ ใหอิสระทางความคิด
และการแสดงออก และการชมเชยเมื่อทําได
สําเร็จหรือมีความพยายามเพ่ิมขึ้น เด็กก็จะเกิด
ความภาคภูมิใจในตนเอง มีความม่ันใจในการ
สรางสรรคผลงานและการถายทอดผลงานของ
ตนเอง 

 

 

                                                                     วารสารวชิาการโรงเรียนนายเรือ ด้านสงัคมศาสตร์ มนษุยศาสตร์และศกึษาศาสตร์ 

จะเห็นวาเทคนิคสําคัญทีน่ ํามาใชในกระบวนการทางศิลปะ

บําบัดนัน้ จําเปนอยางย่ิงที่ผูสอนควรจัดสภาพแวดลอมที่เอือ้ตอการ

เรียนรู การชี้แนะ การทําเปนแบบอยาง การจับมือทํา รวมทั้งการ

เสรมิสรางกําลังใจ (Supportive) และการตีความหมายที่ซอนเรนอยู

ภายในจิตใจ (Interpretation) ทําไดโดยใหความสนใจ ใหกําลังใจ ให

อสิระทางความคิดและการแสดงออก และการชมเชยเมือ่ทําไดสําเร็จ

หรือมคีวามพยายามเพิ่มขึน้ เด็กก็จะเกิดความภาคภมูิใจในตนเอง มี

ความมัน่ใจในการสรางสรรคผลงานและการถายทอดผลงานของ

ตนเอง 

สวนสรุป 
 
ศิลปะบําบัด เปนการใชศิลปะกับเด็กที่มีความเจ็บปวยไมวาจะทางกาย

หรือทางใจ มีประโยชนในการพัฒนาอารมณ ส ติปญญา สมาธิ 

ความคิดสรางสรรค ทั้งยังชวยพัฒนากลามเนื้อมัดเล็ก และการ

ประสานงานการเคลื่อนไหวของรางกาย นอกจากนี้ยังเปนเครื่องมือ

สําคัญที่ชวยกระตุนการสื่อสารและเสริมสรางทักษะสังคม การนํา

ศิลปะบําบัดมาใชกับเด็กที่มีความตองการพิเศษนั้น จําเปนอยางย่ิงที่

ผูสอนตองรวมมือกับนักบําบัดที่มีความเชี่ยวชาญหลายฝายรวมกัน

พัฒนาความบกพรองตาง ๆ ซึ่งมีหลักการสําคัญไดแก การสราง

สัมพันธภาพ การวิเคราะหสิ่ งที่ เปนปญหา การบําบัดและการ

เสริมสรางพลังใจใหกับเด็ก แตไมวาเราจะใชเทคนิคและวิธีการใดใน

การบําบัดเด็กที่มีความตองการพิเศษ สิ่งสําคัญที่สุดในการใหความ

ชวยเหลือคือ ความรัก ความเมตตาและความเขาใจในความบกพรอง

ของเด็กพิเศษแตละคน รวมมือใหความชวยเหลือ และพัฒนาเพื่อให

พวกเขาชวยเหลือตนเองใหสามารถดํารงตนอยูในสังคมไดอยางมี

ความสุขไมเปนภาระแกตนเองและสังคม 
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บทคัดยอ 
 

      การชุมนุมทางการเมือง (Political Protest หรือ Political Rally) เปนสิ่งที่มักเกิดขึ้นควบคูกับการ
ดําเนินไปของระบบการเมือง เพียงแตลักษณะเหตุการณ ความรุนแรง และผลของการชุมนุมอาจแตกตางกันไป
ในแตละครั้ง  เปนที่ทราบกันดีวาการปกครองในระบอบประชาธิปไตย (Democracy) อํานาจอธิปไตยซึ่งเปน
อํานาจสูงสุดในการปกครองประเทศน้ันเปนของประชาชน ประชาชนสามารถใชสิทธิเสรีภาพของตนเองได แต
ตองอยูภายใตกรอบแหงกฎหมาย   ประชาชนจึงมีสิทธิเสรีภาพหลายดาน เชน เสรีภาพในการพูด การพิมพ 
การเขียน การชุมนุม  เสรีภาพในการชุมนุมจึงมักเกิดขึ้นพรอมกับการดําเนินไปของการเมือง ซึ่งมีความ
เก่ียวของโดยตรงกับการปฏิบัติหนาที่ของรัฐบาลเพราะการปฏิบัติหนาที่ของรัฐบาลสามารถสรางความพอใจ 
และความไมพอใจใหกับประชาชนไดเชนกัน ผูที่ไดรับประโยชนจากการดําเนินนโยบายของรัฐบาลยอมพอใจ 
ในขณะที่ผูที่เสียประโยชนหรือไมเห็นดวยกับนโยบายน้ันยอมไมพอใจ ซึ่งความไมพอใจน้ีมักจะกลายเปน
จุดเริ่มตนของการชุมนุมในลักษณะการย่ืนขอเสนอ ขอเรียกรอง  หรือตอตานรัฐบาล โดยในชวงแรกอาจเปน
กลุมขนาดเล็ก และตอมาไดพัฒนาเปนกลุมขนาดใหญที่มีผูเขารวมเปนจํานวนมากเรียกรองใหรัฐบาล
ดําเนินการตามที่กลุมตองการ หรือเพ่ือใหสังคมทราบถึงการกระทําที่ไมเหมาะสมของรัฐบาล จากเหตุการณ
การชุมนุมทางการเมืองที่ผานมาจะเห็นไดวาในชวงกอนปพ.ศ.2547 มีลักษณะเปนการที่ประชาชนมาชุมนุมกัน
มิไดมีการแบงพวกหรือแบงสี   แตนับต้ังแตป พ.ศ.2547 เปนตนมาไดเปลี่ยนเปนการชุมนุมที่มีการแบงสี หรือ
แบงกลุม และใชสีของเสื้อเปนสัญลักษณแสดงความเปนพวกพอง   ทั้งน้ี กลุมสีตางๆ น้ันจะมีอุดมการณ ความ
ยึดมั่น รักและศรัทราในตัวผูนํากลุมอยางมาก  โดยเฉพาะอยางย่ิงถาเห็นวารัฐบาลอยูฝายสีเดียวกับพวกตน สิ่ง
น้ีไดกลายเปนการตอสูทางความคิดระหวางประชาชนที่อยูกันคนละสีคือระหวางสีที่สนับสนุนรัฐบาลกับสีที่ไม
สนับสนุนรัฐบาล  จนนําไปสูความไมสงบเรียบรอยของบานเมือง มีการใชกําลังตอกันจนเกิดการบาดเจ็บ 
สูญเสียซึ่งถาหากประชาชนที่เปนคนชาติเดียวกันยังคงความคิดเชนน้ี อาจกลายเปนวัฒนธรรมทางการเมืองที่
ไมนาจะกอใหเกิดผลดี เน่ืองจากทุกคนควรที่จะมีความรักความสามัคคีกัน   การชุมนุมทางการเมืองที่เกิดขึ้น
อาจพิจารณาไดทั้งในดานความจําเปนของการชุมนุม และดานที่เปนผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการชุมนุม ขึ้นอยู
กับมุมมองที่แตกตางกันไปซึ่งมักจะเปนไปตามความรูสึกของแตละคนที่ไดจัดใหตัวเองเขาไปอยูกลุมใดกลุม
หน่ึงของสังคมที่เกิดความขัดแยงอยูในขณะน้ัน เชน หากรูสึกวาตนอยูในกลุมที่ตอตานรัฐบาลก็จะสนับสนุน
การชุมนุม เน่ืองจากเห็นวาหากไมทําการชุมนุมประเทศชาติและประชาชนจะไดรับความเสียหาย  ในขณะที่
ฝายที่ไมเห็นดวยกับการชุมนุมจะเห็นวาการชุมนุมกอใหเกิดความเสียหายตอประเทศชาติเชนกัน บทความน้ีมี
ความประสงคที่จะนําเสนอประเด็นที่เปนมุมมองเกี่ยวกับการชุมนุมทางการเมือง เพ่ือไดเห็นถึงทั้งสวนที่เปน
ดานของความจําเปนที่ตองมีการชุมนุม และในดานของผลกระทบของการชุมนุม โดยจะนําเสนอเปนมุมมองใน 
3 สวนคือ มุมมองทางการเมือง มุมมองทางเศรษฐกิจ  และมุมมองทางสังคม ซึ่งจะทําใหเกิดมุมมองที่
หลากหลายขึ้น และชวยทําใหมีความเขาใจตอสถานการณการชุมนุมทางการเมือง ตลอดจนการกําหนดทาที
ของตนเองใหเหมาะสมกับสถานการณไดมากยิ่งขึ้น 
 
  

                                                                     วารสารวิชาการโรงเรียนนายเรือ ด้านสงัคมศาสตร์ มนษุยศาสตร์และศกึษาศาสตร์ 

คําสําคัญ : การชุมนุมทางการเมือง ระบอบประชาธิปไตย เสรีภาพการชุมนุม 
* ผูชวยศาสตราจารย ฝายศึกษาโรงเรียนนายเรือ, กองวิชากฎหมายและสังคมศาสตร 
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บทคัดยอ 
  การชุมนุมทางการเมือง (Political Protest หรือ Political Rally) เปนส่ิงที่มักเกิดขึ้นควบคูกับการดําเนินไปของระบบการเมือง เพียงแตลักษณะ

เหตุการณ ความรุนแรง และผลของการชุมนุมอาจแตกตางกันไปในแตละคร้ัง  เปนที่ทราบกันดีวาการปกครองในระบอบประชาธิปไตย (Democracy) อํานาจ

อธิปไตยซึ่งเปนอํานาจสูงสุดในการปกครองประเทศนั้นเปนของประชาชน ประชาชนสามารถใชสิทธิเสรีภาพของตนเองได แตตองอยูภายใตกรอบแหงกฎหมาย   

ประชาชนจึงมีสิทธิเสรีภาพหลายดาน เชน เสรีภาพในการพูด การพิมพ การเขียน การชุมนุม  เสรีภาพในการชุมนุมจึงมักเกิดขึ้นพรอมกับการดําเนินไปของ

การเมือง ซึ่งมีความเก่ียวของโดยตรงกับการปฏิบัติหนาที่ของรัฐบาลเพราะการปฏิบัติหนาที่ของรัฐบาลสามารถสรางความพอใจ และความไมพอใจใหกับ

ประชาชนไดเชนกัน ผูที่ไดรับประโยชนจากการดําเนินนโยบายของรัฐบาลยอมพอใจ ในขณะที่ผูที่เสียประโยชนหรือไมเห็นดวยกับนโยบายนั้นยอมไมพอใจ ซึ่ง

ความไมพอใจนี้มักจะกลายเปนจุดเร่ิมตนของการชุมนุมในลักษณะการยื่นขอเสนอ ขอเรียกรอง  หรือตอตานรัฐบาล โดยในชวงแรกอาจเปนกลุมขนาดเล็ก และ

ตอมาไดพัฒนาเปนกลุมขนาดใหญที่มีผูเขารวมเปนจํานวนมากเรียกรองใหรัฐบาลดําเนินการตามที่กลุมตองการ หรือเพ่ือใหสังคมทราบถึงการกระทําที่ไม

เหมาะสมของรัฐบาล จากเหตุการณการชุมนุมทางการเมืองที่ผานมาจะเห็นไดวาในชวงกอนปพ.ศ.2547 มีลักษณะเปนการที่ประชาชนมาชุมนุมกันมิไดมีการ

แบงพวกหรือแบงสี   แตนับต้ังแตป พ.ศ.2547 เปนตนมาไดเปล่ียนเปนการชุมนุมที่มีการแบงสี หรือแบงกลุม และใชสีของเส้ือเปนสัญลักษณแสดงความเปน

พวกพอง   ทั้งนี้ กลุมสีตางๆ นั้นจะมีอุดมการณ ความยึดมั่น รักและศรัทราในตัวผูนํากลุมอยางมาก  โดยเฉพาะอยางยิ่งถาเห็นวารัฐบาลอยูฝายสีเดียวกับพวก

ตน ส่ิงนี้ไดกลายเปนการตอสูทางความคิดระหวางประชาชนที่อยูกันคนละสีคือระหวางสีที่สนับสนุนรัฐบาลกับสีที่ไมสนับสนุนรัฐบาล  จนนําไปสูความไมสงบ

เรียบรอยของบานเมือง มีการใชกําลังตอกันจนเกิดการบาดเจ็บ สูญเสียซึ่งถาหากประชาชนที่เปนคนชาติเดียวกันยังคงความคิดเชนนี้ อาจกลายเปนวัฒนธรรม

ทางการเมืองที่ไมนาจะกอใหเกิดผลดี เนื่องจากทุกคนควรที่จะมีความรักความสามัคคีกัน   การชุมนุมทางการเมืองที่เกิดขึ้นอาจพิจารณาไดทั้งในดานความ

จําเปนของการชุมนุม และดานที่เปนผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการชุมนุม ขึ้นอยูกับมุมมองที่แตกตางกันไปซึ่งมักจะเปนไปตามความรูสึกของแตละคนที่ไดจัดให

ตัวเองเขาไปอยูกลุมใดกลุมหนึ่งของสังคมที่เกิดความขัดแยงอยูในขณะนั้น เชน หากรูสึกวาตนอยูในกลุมที่ตอตานรัฐบาลก็จะสนับสนุนการชุมนุม เนื่องจากเห็น

วาหากไมทําการชุมนุมประเทศชาติและประชาชนจะไดรับความเสียหาย  ในขณะที่ฝายที่ไมเห็นดวยกับการชุมนุมจะเห็นวาการชุมนุมกอใหเกิดความเสียหายตอ

ประเทศชาติเชนกัน บทความนี้มีความประสงคที่จะนําเสนอประเด็นที่เปนมุมมองเก่ียวกับการชุมนุมทางการเมือง เพ่ือไดเห็นถึงทั้งสวนที่เปนดานของความ

จําเปนที่ตองมีการชุมนุม และในดานของผลกระทบของการชุมนุม โดยจะนําเสนอเปนมุมมองใน 3 สวนคือ มุมมองทางการเมือง มุมมองทางเศรษฐกิจ  และ

มุมมองทางสังคม ซึ่งจะทําใหเกิดมุมมองที่หลากหลายขึ้น และชวยทําใหมีความเขาใจตอสถานการณการชุมนุมทางการเมือง ตลอดจนการกําหนดทาทีของ

ตนเองใหเหมาะสมกับสถานการณไดมากยิ่งขึ้น 

Abstract 
Varied Views on Political Protest  
  Political Protest or political rallies are phenomena that take  place along with the political process. They can be different in 
terms of event features, degree of violence and consequences. As it is known that in Democracy, the people are sovereign they are 
the highest form of political authority. The people can, therefore,assert their rights and freedom, 
as far as they comply with the law. They can enjoy freedom of speech, freedom of printing and writing As well as freedom of 
assembly. Political gatherings or political rallies are usually related to the government’s performance. What the government do on 
either please or displease different groups of people. Those who gain are certainly happy; while those who lose are disgruntled. This 
dissatisfaction leads to a political assembly to make a demand,a negotiation or to react against the government. It appears that 
political protests before 2004 did not involve color group discrimination. From the year 2004  on Protestors shirt colors have been 
used to represent group ideologies. In each political color group express their strong ideology, firm belief and faith in their group 
leader. As time goes by, this difference in opinions has become a fight between two extreme ends : the color groups supporting and 
opposing the government. This article aims to present causes and impacts of political protests which affect the country politically, 
economically and socially. 
The author hopes that by looking at political protests from various perspective, a better understanding of political situations will be 
achieved, rendering a better strategy.    
 



บทนํา 
 
        สถานการณทางการเมืองไทยเกี่ยวกับการ
ชุมนุมทางการเมืองไดเกิดขึ้นในหวงเวลาตางๆ มาโดย
ตลอด    ถาเรามองยอนกลับไปในอดีตจะเห็นวาการ
ชุมนุมทางการเมืองมักเกิดขึ้นควบคูกับการดําเนินไป
ของระบบการเมือง เพียงแตลักษณะเหตุการณ ความ
รุนแรง และเกิดผลกระทบอาจแตกตางกันไปในแตละ
ครั้ง  เปนที่ทราบกันดีวาการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตย (Democracy) อํานาจอธิปไตยซึ่งเปน
อํานาจสูงสุดในการปกครองประเทศนั้นเปนของ
ประชาชน ประชาชนจึงมีโอกาสที่จะใชสิทธิเสรีภาพ
ของตนเองไดอยางเต็มที่  เพียงแตตองอยูภายใตกรอบ
แหงกฎหมายดวย ทั้งนี้ ก็เพื่อตองการใหเกิดความ
สมดุลระหวางการใชสิทธิเสรีภาพของประชาชนกับ
ความสงบเรียบรอยของประเทศ  มิไดปลอยอยาง
อิสระไรขอบเขตจนอาจกอใหเกิดความเสียหายตอ
ประเทศ หรือกระทบตอสิทธิเสรีภาพของผูอื่น  การ
ชุมนุมหรือการเดินขบวนเรียกรอง ถือวาเปนเสรีภาพ
ประการหน่ึงที่ติดตัวมนุษยทุกคนมาแตกําเนิดตาม
แนวคิดสิทธิมนุษยชน (Human Rights) โดยเรียกชื่อ
เสรีภาพประเภทนี้ ว า  “ เสรีภาพในการชุมนุม 
(freedom of assembly) ซึ่งเปนการรวมตัวกันของ
กลุมคนเพื่อแสดงออกทางความคิดเห็นในเรื่องตางๆ 
ไมเฉพาะแตเรื่องทางการเมืองเทานั้น อาจครอบคลุม
ถึงเรื่องสังคม เศรษฐกิจ การดําเนินชีวิต การประกอบ
อาชีพ ส่ิงแวดลอม สุขอนามัย ซึ่งสวนมากจะเปน
สภาพปญหาที่กลุมคนดังกลาวไดรับผลกระทบ เปน
การรวมตัวกันเพื่อสะทอนใหรัฐบาลเห็นถึงปญหา
ความเดือดรอนของตน (เกรียงไกร รอบรู และทัศน
วรรณ สิริพรหมเจริญ: 2554 )   บทความนี้มีความ
ประสงคที่จะนําเสนอประเด็นที่เปนมุมมองเกี่ยวกับ
การชุมนุมทางการเมือง (Political Protest/Political 
Rally) ทั้งสวนที่เปนเหตุผลความจําเปนของการชุมนุม 
และสวนที่เปนผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการชุมนุม เพื่อ
เปนการเปดมุมมองที่หลากหลายใหมากขึ้น  
 
 
 
 

เนื้อเรื่อง 
                 
         นับตั้งแตที่ประเทศไทยไดเปล่ียนแปลงการ
ปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราช (Absolute 
Monarchy)  ม า เ ป น ร ะ บ อ บ ป ร ะ ช า ธิ ป ไ ต ย 
(Democracy)  เมื่อวันที่  24 มิถุนายน พ.ศ.2475  
ประชาชนไดกลายเปนเจาของอํานาจอธิปไตยซึ่งถึงวา
เปนอํานาจสูงสุดในการปกครองประเทศ  ประชาชนมี
สิทธิ เสรีภาพมากขึ้น  ดังที่ ไดมีการบัญญัติ ไว ใน
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย มาตรา 45 บุคคล
ยอมมีเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น การพูด การ
เขียน การพิมพ การโฆษณา และการส่ือความหมาย
โดยวิธีอื่น (รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย: 2550) 
จึงเห็นไดวาการแสดงความคิดเห็น การพูด การเขียน 
การพิมพ การโฆษณา หรือการส่ือความหมายส่ิงตางๆ 
สามารถกระทําได แตทั้งนี้ ในบทบัญญัติดังกลาวได
กําหนดเพิ่มเติมไวดวยวาการใชเสรีภาพนี้ตองเปนไป
ตามกฎหมายที่เกี่ยวของกับความมั่นคงของรัฐ  หรือ
เกี่ยวกับการคุมครองสิทธิ เสรีภาพของผูอื่น หรือเพื่อ
ความสงบเรียบรอย ศีลธรรมอันดีของประชาชนดวย 
ทั้งนี้ ก็เพื่อความสงบและความเรียบรอยของบานเมือง 
เปนที่ทราบกันดีวาการปฏิบัติหนาที่ของรัฐบาลอาจ
สรางความพอใจ และความไมพอใจแกประชาชน ผูที่
ไดรับประโยชนจากการดําเนินนโยบายของรัฐบาล
ยอมมีความพอใจ ในขณะที่ผูที่เสียประโยชนหรือไม
เห็นดวยกับนโยบายนั้นยอมไมพอใจ ซึ่งความไมพอใจ
อาจเปนจุดเริ่มตนของการเรียกรอง หรือตอตาน
รัฐบาล โดยมีการรวมกลุมประชาชนจากกลุมขนาด
เ ล็ก และพัฒนาเปนกลุมขนาดใหญที่มี จํ านวน
ผูเขารวมเปนจํานวนมากได กลาวคือประชาชนจะ
รวมตัวกันเพื่อเรียกรองใหรฐับาลดําเนินการตามทีก่ลุม
ตองการ หรือเพื่อตองการใหสังคมทราบถึงการกระทํา
ที่ไมเหมาะสมของรัฐบาล เชน กรณีที่ เห็นวาการ
บริหารงานของรัฐบาลกอใหเกิดความเสียหายตอ
ประเทศชาติและประชาชน มีการทุจริตคอรัปชั่น 
แทรกแซงการปฏิบัติหนาที่ของขาราชการประจํา 
บริหารงานเพื่อประโยชนของตนเองหรือพวกพอง เปนตน  
         การชุมนุมของประชาชน ในลักษณะประทวง
รัฐบาล ถือวาเปนการชุมนุมทางการเมืองที่มักจะ
เกิดขึ้นควบคูไปกับการดําเนินไปของระบบการเมือง
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การปกครองในระบอบประชาธิปไตยซึ่งเปนทีท่ราบกัน
ดีวาประชาชนมีสิทธิเสรีภาพในการชุมนุม เพียงแต
ตองดําเนินการตามที่รัฐธรรมนูญ มาตรา 63 บัญญัติ 
คือ บุคคลยอมมีเสรีภาพในการชุมนุมโดยสงบและ
ปราศจากอาวุธ การจํากัดเสรีภาพตามวรรคหนึ่งจะ
กระทํามิได เวนแตโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติ
แหงกฎหมาย เฉพาะในกรณีการชุมนุมสาธารณะ และ
เพื่อคุมครองความสะดวกของประชาชนที่จะใชที่
สาธารณะ หรือเพื่อรักษาความสงบเรียบรอยใน
ระหวางเวลาที่ประเทศอยูในภาวะสงครามหรือใน
ระหวางเวลาที่มีประกาศสถานการณฉุกเฉินหรือ
ป ร ะก าศ ใ ช ก ฎอั ย ก า ร ศึ ก  ( รั ฐ ธ ร ร มนู ญ แห ง
ราชอาณาจักรไทย :2550) นับตั้งแต พ.ศ.2516 เปน
ตนมาไดมีการชุมนุมทางการเมืองเกิดขึ้นในประเทศ
ไทยหลายครั้ง ซึ่งจะนํามากลาวพอสังเขปดังนี้  
  
การชุมนุมทางการเมืองชวง พ.ศ.2516-2557     
        การชุมนุมเมื่อ 14 ตุลาคม 2516 หรือที่
เรียกวาวันมหาวิปโยคโดยนักศึกษาและประชาชน
จํ า น วน  5 แ ส นกว า คน เ รี ย ก ร อ ง เ กี่ ย ว กั บ
รัฐธรรมนูญตอ จอมพลถนอม กิตติขจร ซึ่งเปน
รัฐบาลในขณะน้ัน การชุมนุมเมื่อ 6 ตุลาคม พ.ศ.2519 
เปนการชุมนุมของนักศึกษาจากหลายมหาวิทยาลัย 
และประชาชนที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร (ทา
พระจันทร )  และบริเวณทองสนามหลวงเ พ่ือ
ประทวงการเดินทางกลับประเทศไทยของ จอมพล
ถนอม กิตติขจร ซึ่งเปนอดีตนายกรัฐมนตรี  การ
ชุมนุมทางการเมืองทั้งสองคร้ังน้ีมีผูเสียชีวิต และ
บาดเจ็บจํานวนมาก  ตอมาเปนเหตุการณพฤษภา
ทมิฬในชวง 12-20 พฤษภาคม 2553  เปนการ
เคลื่อนไหวของประชาชนเพ่ือประทวงรัฐบาลใน
ขณะน้ันคือรัฐบาล พล.อ.สุจินดา คราประยูร ซึ่งได
เคยแสดงทาทีวาจะไมรับตําแหนงทางการเมืองใด 
ๆ หลังจากที่ไดทําการรัฐประหารรัฐบาล พล.อ.
ชาติชาย ชุณหะวัณ เมื่อกุมภาพันธ 2534 แต
ภายหลังกลับเขา รับตําแหนง จนนําไปสูการ
ปราบปรามและปะทะกันระหวางเจาหนาที่ตํารวจ
และทหารกับผูชุมนุม มีผู เสียชีวิตและบาดเจ็บ
จํานวนมากเชนกัน  และยอนหลังไปไมถึงสิบปไดมี

การชุมนุมของประชาชนที่ไดมีการแบงพวกแบงสี
กันแลว  เริ่มจากการชุมนุมของกลุมพันธมิตร
ประชาชนเพ่ือประชาธิปไตยเมื่อ พ.ศ.2551 เพ่ือ
ตอตานพรรคพลังประชาชนซึ่งเปนแกนนําการ
จัดต้ังรัฐบาลภายหลังจากที่ไดมีการรัฐประหาร
รัฐบาล พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตรเมื่อ 19 กันยายน 
2549  โดยมุ งประสงคขับ ไลนายกรั ฐมนตรี 
เน่ืองจากเห็นวามีพฤติกรรมหลายประการไม
เหมาะสมตอการ ดํารง ตําแหน ง  อีกทั้ งยั งมี 
ผลประโยชนทับซอนกับ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร 
อดีตนายกรัฐมนตรี 
        เหตุการณการชุมนุมอีกครั้งก็คือสงกรานต
เลือด” เมื่อ เมษายน พ.ศ.2552  เปนการชุมนุมซึ่ง
เริ่มกอตัวต้ังแต 26 มีนาคม จนถึง 14 เมษายน 
พ.ศ. 2552 ในพ้ืนที่กรุงเทพมหานครและพัทยา 
เพ่ือประทวงรัฐบาลในขณะน้ันคือรัฐบาลภายใต
การนําของ นายอภิสิทธ์ิ เวชชาชีวะ จนกระทั่งมี
การสลายการชุมนุมดวยทหาร และเหตุการณได
ยืดเย้ือทวีความรุนแรงมากขึ้น จนรัฐบาลตอง
ป ร ะ ก า ศ ส ถ า น ก า ร ณ ฉุ ก เ ฉิ น เ พ่ื อ ค ว บ คุ ม
สถานการณความไมสงบ มีการปะทะกันของกลุมผู
ชุมนุมกับเจาหนาที่ ตํารวจและทหารบอยคร้ัง   
ต อ ม า เ ป น ก า ร ชุ ม นุ ม ข อ ง ก ลุ ม แ น ว ร ว ม
ประชาธิปไตยตอตานเผด็จการแหงชาติ( นปช.) เริ่ม
ขึ้นในป พ.ศ.2552 ตอเน่ืองถึงป พ.ศ.2553  ดวย
เห ตุที่ ผู ชุ ม นุมมีข อสั ง เกตว ากองทัพไทยอ ยู
เบ้ืองหลังการยุบพรรคพลังประชาชน  และการ
จัดต้ังรัฐบาลผสมที่นําโดยพรรคประชาธิปตยซึ่งมี 
นายอภิสิทธ์ิ เวชชาชีวะ เปนนายกรัฐมนตรี การ
ชุมนุมเริ่มขึ้นในวันที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2553 มี
เปาหมายเรียกรองใหยุบสภาเพ่ือนําไปสูการ
เลือกต้ังใหม   สถานการณดังกลาวรัฐบาลใช
มาตรการทางทหารเขากดดันกลุมผูชุมนุมจนทําให
มีผูเสียชีวิต 91 ศพ ผูบาดเจ็บมากกวา 2,000 คน  
จากน้ันรัฐบาลไดประกาศแผนปรองดองแตกลุมผู
ชุมนุมก็มีขอเรียกรองเพ่ิมเติม การชุมนุมจึงยังคง
ดําเนินตอไป  ตอมาไดมีการประกาศยกเลิกวัน
เลือกต้ังใหมตามแผนปรองดอง และเหตุการณได
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http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%A1%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%9B%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%A2%E0%B8%95%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%95%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%9C%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B8%9E%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%99
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http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87


รุนแรงมากขึ้นจนมีการใชกําลังทหารเขาสลายการ
ชุมนุมที่สี่แยกราชประสงคในกลางเดือนพฤษภาคม  
และในที่สุดแกนนํา นปช. ไดประกาศยุติการชุมนุม
เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2553  และการ
ชุมนุมทางการเมืองครั้งลาสุดที่ เกิดขึ้นในชวง
ปลายป 2556 คือการชุมนุมของ คณะกรรมการ
ประชาชนเพ่ือการเปลี่ยนแปลงประเทศไทยใหเปน
ประชาธิปไตยที่สมบูรณอันมีพระมหากษัตริยทรง
เปนประมุข (กปปส.) ซึ่งมี นายสุเทพ เทือกสุบรรณ 
เปนผู นํ ากลุม  มีสาเหตุสําคัญจากการที่สภา
ผูแทนราษฎรใหความเห็นชอบรางพระราชบัญญัติ
นิรโทษกรรมฯ เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2556 โดย
ที่หลายฝายคัดคาน  และตอมาเมื่อ วันที่  11 
พฤศจิกายน 2556 วุฒิสภาลงมติเปนเอกฉันทไม
เห็นชอบรางพระราชบัญญัติฉบับน้ี แตการชุมนุม
ยังคงดําเนินตอไป โดยไดเปลี่ยนเง่ือนไขมาเปนการ
ตอตานรัฐบาลในขณะน้ันคือรัฐบาลที่มี นางสาวย่ิง
ลักษณ ชินวัตร เปนนายกรัฐมนตรี   อีกสาเหตุ
หน่ึงคือการที่รัฐสภาพิจารณารางแกไขรัฐธรรมนูญ
วาดวยที่มาของสมาชิกวุฒิสภาเพ่ือใหสมาชิก
วุ ฒิสภามาจากการ เลื อก ต้ั งทั้ งหมด พรรค
ประชาธิปตยไดขอใหศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยวา 
เปนการใหไดมาซึ่งอํานาจในการปกครองโดยไม
เปนไปตามวิถีทางที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญ และ
เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2556 ศาลไดวินิจฉัย
ตามน้ัน พรรคเพ่ือไทยจึงปฏิเสธคําวินิจฉัยของศาล 
นางสาวย่ิงลักษณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรีจึงไดขอ
ถอนรางรัฐธรรมนูญดังกลาวคืนจากพระมหากษัตริย 
เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2556  (http://th.wikipedia.org:2557)  
การชุมนุมไดดําเนินไปดวยยุทธวิธีตางๆ เชน การ
เขายึดสถานที่ ราชการทําใหข าราชการและ
ประชาชนไมสามารถเขาใชพ้ืนที่หนวยราชการน้ัน
ได  การปดเสนทางจราจร  การเดินขบวน  การ
ปราศรัย   มีการปะทะกับเจาหนาที่ของรัฐที่เขาไป
รักษาความสงบ และกับบุคคลไมทราบฝายทําใหมี
ผูเสียชีวิต และบาดเจ็บ   ในที่สุดเหตุการณก็ได
นําไปสูการรัฐประหารโดยคณะรักษาความสงบ

เรียบรอยแหงชาติ (คสช.) ซึ่งมี พล.อ.ประยุทธ จันทรโอชา 
เปนหัวหนาคณะ เมื่อวันที่  22 พฤษภาคม 2557  
         จะเห็นไดวาในชวงกอนปพ.ศ.2547 การ
ชุมนุมทางการเมืองมีลักษณะเปนการชุมนุมโดย
ประชาชนมารวมกันโดยมิไดมีการแบงสีหรือแบง
พวกรวมกันตอตาน ประทวง เรียกรองตอรัฐบาล 
ในขณะที่ นับต้ังแตป พ.ศ.2547 เปนตนมา ได
เปลี่ ยนไปเปนการชุมนุมโดยมีการแบ งแยก
ประชาชนกันเองเปนพวก เปนสีซึ่งมีอุดมการณ
ทางการเมือง ความรักและศรัทธาตอตัวผูนํากลุม 
และมีการใชสีเสื้อเปนสัญลักษณของกลุมเมื่อจะมี
การรวมกันเพ่ือแสดงพลังหรือดําเนินกิจกรรมทาง
การเมือง อยางไรก็ดีก็จะมีประชาชนอีกกลุมหน่ึงที่
มีอุดมการณทางการเมือง มีความรักและศรัทธาใน
ตัวผูนําที่แตกตางกันกับกลุมแรกที่กลาวแลว รูสึก
ถึงการเปนคนละฝายกัน  การชุมนุมจึงกลายเปน
ตอสูทางอุดมการณและความคิดระหวางประชาชน
ที่ อ ยู กั นคนละสี  โดย เฉพาะอย า ง ย่ิ งถ า เกิ ด
ความรูสึกวารัฐบาลเปนพวกหรืออยูขางฝายใดฝาย
หน่ึง ก็จะย่ิงเปนการเพ่ิมความรูสึกของการตอตาน
ใหกับอีกฝายหน่ึงมากขึ้น  จากกรณีดังกลาวน้ีถา
หากประชาชนคนไทยดวยกันยังคงความคิดใน
ลักษณะน้ีอยู  อาจกลายเปน วัฒนธรรมทาง
การเมืองที่ไมนาจะกอใหเกิดผลดีตอประเทศและ
ในหมูประชาชนดวยกัน เน่ืองจากทุกคนก็คือคน
ไทยดวยกันที่ควรจะมีความรักความสามัคคีตอกัน 
ไมควรนําเอาอุดมการณ แนวคิด ทัศนคติ ความรัก
และศรัทธาในตัวบุคคลมาแบงแยกกันเอง  
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มุมมองเก่ียวกับการชุมนุมทางการเมือง 
 
        อาจพิจารณาไดในมุมที่ตางกัน คือ ในมุมที่
เห็นวาบางกรณีก็มีความจําเปนที่จะตองมีการ
ชุมนุมเกิดขึ้นเพ่ือประโยชนตอประเทศชาติและ
ประชาชน โดยเฉพาะอยางย่ิงถาเห็นวารัฐบาล
บริหารงานในลักษณะที่อาจจะกอใหเกิดความ
เสียหาย  ในขณะที่อีกมุมหน่ึงเห็นวาการชุมนุมน้ัน
ไดกอใหเกิดผลกระทบในลักษณะความเสียหายตอ
ประเทศเชนกัน  มุมใดถูกมุมใดผิดน้ันคงช้ีบงลงไป
ไดคอนขางยาก เพราะเปนเร่ืองความรูสึกของแต
ละคนที่ไดจัดใหตัวเองเขาไปอยูกับกลุมใดกลุมหน่ึง
ของสังคมในขณะน้ัน กลาวคือหากอยูในกลุมที่
สนับสนุนการชุมนุมก็จะรูสึกวาการชุมนุมเปนสิ่งที่
ควรเกิดขึ้น โดยเฉพาะอยางย่ิงถาเปนการชุมนุม
ทางการเมืองเพ่ือตอตานรัฐบาล เน่ืองจากมีความ
คิดเห็นวาหากไมชุมนุมเรียกรองประเทศชาติและ
ประชาชนจะไดรับความเสียหาย  ในขณะที่ฝายที่
ไมเห็นดวยก็จะเห็นวาการชุมนุมไดกอใหเกิดความ
เสียหายตอประเทศชาติ และไมเปนไปตามแนวคิด
ของการปกครองในระบอบประชาธิปไตยที่จะโคน
ลมอํานาจรัฐบาลซึ่งมาจากการเลือกต้ังดวยวิธีการ
ที่ไมถูกตอง  นอกจากน้ียังทําใหประชาชนไดรับ
ความยุงยากเดือดรอนจากการดําเนินชีวิตตามปกติ 
เชน การใชเสนทางจราจร  การใชประโยชนจาก
อาคารสถานที่  การปฏิบัติงาน รวมถึงความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน   นอกจากน้ียังมีผล
ตอภาพลักษณของประเทศไทยในสายตาประเทศ
อ่ืน ผลสุดทายของการชุมนุมในที่สาธารณะกรณี
ปญหาทางการเมืองของสังคมไทยที่ผานมา จึงจบ
ลงที่การกดดันฝายรัฐบาล  ใหยอมในสิ่งที่ผูชุมนุม
ตองการ (นพดล ปกรณนิมิตดี :2553) ในสวนของ
ผูเขียนเห็นวาเราอาจแบงการพิจารณาถึงผลที่
เ กิดขึ้นจากการชุมนุมทางการเมืองได เปน 3 
มุมมอง ดังน้ี 
 
 

 
         1.มุมมองทางการเมือง 
           อาจพิจารณาไดเปน ๒ มุม คือมุมที่ถือวา
เปนปกติของการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
ซึ่งประชาชนมีเสรีภาพในการชุมนุม กลาวคือเปน
การแสดงออกของถึงความตองการ ขอเรียกรอง 
ขอเสนอตางๆ เพ่ือใหผูบริหารประเทศหรือรัฐบาล
ทราบและกระทํา หรือยุติการกระทําบางอยาง
ตามที่กลุมผูชุมนุมเรียกรองแตตองเปนไปโดยสงบ 
และปราศจากอาวุธ  ไดมีผูใหแนวคิดวาการชุมนุม
ทางการเมืองก็คือการสรางแรงกดดันใหกับฝายรัฐ  
เชน การชุมนุมบนทองถนน   การปดเสนทาง
การจราจร  การทําใหการคมนาคมขนสงเปน
อัมพาต การนัดหยุดงาน หรืออะไรก็ตาม ที่จะ
กดดันใหฝายรัฐบาลไมสามารถทํางานตอไปได 
(นพดล ปกรณนิมิตรดี:2553) การชุมนุมจะทําใหผู
ที่รับผิดชอบบริหารประเทศหรือรัฐบาลไดใชความ
ระมัดระวังในการปฏิบัติหนาที่มากข้ึน  สวนอีกมุม
หน่ึงอาจกลาวไดวาเปนมุมที่เกี่ยวกับผลกระทบ
ของการชุมนุม พบวาไดสงผลตอหนวยยอยของ
ระบบการเมือง เชน นายกรัฐมนตรี  รัฐมนตรี 
พรรคการเมืองฝายรัฐบาล โดยผลกระทบที่เห็น
เดนชัดคือ ขีดความสามารถในการบริหารจัดการ
ปญหาที่ เกี่ยวของกับการชุมนุมน้ันไดอยางไร 
นอกจากน้ียังทําใหรัฐบาลตองพบกับความยุงยาก
ในการปฏิบัติหนาที่มากขึ้นเน่ืองจากมีการตอตาน 
ประทวง  นอกจากน้ีมิใชเฉพาะผลกระทบที่เกิดขึ้น
ภายในประเทศเทาน้ันหากแตมีผลตอภาพลักษณ
ในสายตานานาประเทศที่อาจลดความเช่ือมั่น
ประเทศไทย  ทําใหตองมีการแถลง ช้ีแจงทําความ
เขาใจกับนานาประเทศ  และหากสถานการณการ
ชุมนุมรุนแรงข้ึน หรือไมมีทีทาวาจะยุติลงไดอาจ
นําไปสูกระบวนการเปลี่ยนแปลงอํานาจในการ
บริหารปกครองประเทศ เชน การยึดอํานาจการ
ปกครองโดยการรัฐประหาร (Coup d’ état) ซึ่ง
อยูนอกเหนือหลักการของการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตย 
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           2. มุมมองทางเศรษฐกิจ 
                การชุมนุมทางการเมืองย อมส งผลกระทบตอ
เศรษฐกิจของประเทศอยางหลีกเล่ียงไมได กลาวคือจะทําใหการ
ลงทุน การผลิต การสงออกทั้งภายในประเทศ และตางประเทศลด
นอยลง เ น่ืองจากนักลงทุนเกิดความไมแนใจตอสถานการณ 
โดยเฉพาะอยางยิ่งความไมแนใจตอนโยบายของฝายบริหารประเทศ 
และเมื่อเกิดการลงทุนนอยลงส่ิงที่ตามมาก็คือ การจางแรงงานจะลด
นอยลง  ธุรกิจที่สรางรายไดใหกับประเทศไดรับผลกระทบจากการ
ลดลงของจํานวนนักทองเที่ยว เชน ธุรกิจการทองเที่ยว โรงแรม 
สายการบิน รานอาหาร สถานบันเทิง โดยเฉพาะอยางยิ่ง
นักทองเที่ยวชาวตางชาติท่ีงดการเดินทางเขาประเทศ  ตาม
ประกาศแจงเตือนประชาชนพลเมืองของประเทศตนใหงด หรือ
หลีกเล่ียงการเดินทางเขาประเทศไทยในชวงที่มีสถานการณชุมนุม 
นอกจากนี้ภายหลังการชุมนุมจะพบวาเกิดความเสียหายตออาคาร 
สถานท่ี  ส่ิงอํานวยความสะดวกในที่สาธารณะ ซึ่งรัฐจะตองจัดสรร
งบประมาณเพ่ือการบูรณะ ซอมแซม ปรับปรุง หรือจัดทําขึ้นใหม 
จึงมีผลตอสถานะทางงบประมาณ และการใชจายของประเทศ 
              3. มุมมองทางสังคม 
                  การชุมนุมทางการเมืองไดสงผลทําใหสังคมไทย
เกิดปรากฎการณที่แตกตางไปจากที่เคยเปนมาในอดีต เชน เกิด
ความแตกแยกในหมูประชาชน การขาดความรัก ความสามัคคี มี
การแบงแยกกันเองเปนสีโดยใชความแตกตางกันของอุดมการณทาง
การเมือง ความรักความศรัทธาในตัวผูนํากลุมซึ่งมีความชัดเจนมาก
ขึ้นเร่ือยๆ จนดูเหมือนวาประชาชนไดถูกแบงออกเปนฝายเพ่ือตอสู
กันทางความคิดและอุดมการณ  ไมเฉพาะในสังคมขนาดใหญเทานั้น
ท่ีมีความขัดแยงแบบแบงสี ยังพบความขัดแยงที่หนวยยอยเล็กสุด
ของสังคมคือครอบครัว ที่สมาชิกภายในครอบครัวไดแบงแยกสีกัน
เชนเดียวกับสังคมภายนอกตามความเชื่อมั่นในอุดมการณ ความรัก
และศรัทธาที่มีตอผูนํา จนเกิดความขัดแยงกันเองภายในครอบครัว
ทําใหความสัมพันธของสมาชิกในครอบครัวเปล่ียนไปจากเดิม  การ
ชุมนุมทางการเมืองยังทําใหเกิดปญหาสุขภาพจิตแกประชาชน
บางสวน เชน เกิดความเครียด วิตกกังวล  เศรา หดหูตอภาพ
สถานการณการชุมนุม โดยเฉพาะอยางยิ่งกรณีที่มีการปะทะ ตอสู
จนเกิดความเสียหาย บาดเจ็บ หรือสูญเสียตอชีวิต ทรัพยสิน  และ
ยังทําใหไมสามารถดําเนินวิถีชีวิตไดตามปกติ เชน การเดินทาง การ
ใชอาคารสถานที่ปฏิบัติงาน การติดตอกับสวนราชการ การศึกษา
เลาเรียน ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน   นอกจากนี้  ยัง
สงผลกระทบตอภาพลักษณของคนไทยในสายตานานาประเทศ ซึ่ง
เปนที่ทราบกันดีวาคนไทยเปนผูที่มีความรักความสามัคคี ความเปน
น้ําหนึ่งใจเดียว  รูจักการใหอภัย มีน้ําใจและความเมตตา  ไมนิยม
ความรุนแรง  

 
 
 
 
 
 
 

 
บทสรุป 

      การชุมนุมทางการเมือง เปนเสรีภาพของประชาชนตามระบอบ
ประชาธิปไตย เพ่ือแสดงออกถึงความตองการ ขอเสนอ ขอเรียกรอง
ตอรัฐบาลในฐานะที่เปนผู รับผิดชอบในการบริหารประเทศให
ดําเนินการ หรือยุติการกระทําบางอยางตามความประสงคของกลุม
ผูชุมนุม   การชุมนุมนั้นสามารถเกิดขึ้นไดเพียงแตตองเปนไปโดย
สงบและปราศจากอาวุธ และปฏิบัติตามกฎหมายที่เก่ียวของเพ่ือ
การคุมครองสิทธิเสรีภาพของผูอ่ืน อาจมีมุมมองที่หลากหลาย
เก่ียวกับการชุมนุมทางการเมือง  เชน มุมที่เห็นวาบางกรณีก็มีความ
จําเปนที่จะตองมีการชุมนุมเกิดขึ้น มิฉะน้ันรัฐบาลก็จะบริหาร
ประเทศไปในลักษณะที่อาจกอใหเกิดความเสียหายได   ในขณะที่
บางมุมก็เห็นวาการชุมนุมทางการเมืองกอใหเกิดผลกระทบที่เปน
ความเสียหายตอประเทศไมวาจะเปนทางดานการเมือง เศรษฐกิจ 
และสังคมไดเชนกัน จึงดูเหมือนวาเปนการยากที่จะชี้บงลงไปวา
มุมมองของฝายใดถูกหรือผิด เพราะคงเปนไปตามความความรูสึก
ของแตละบุคคลที่ เห็นดวย หรือไมเห็นดวย สนับสนุนหรือไม
สนับสนุนการชุมนุมท่ีเกิดขึ้น อยางไรก็ดีสถานการณการชุมนุม 
ตลอดจนผลกระทบที่เกิดขึ้นคงเปนบทเรียน หรือขอพิจารณาใหกับ
ผูเ ก่ียวของทุกฝาย โดยเฉพาะประชาชนทุกคนซึ่งเปนคนชาติ
เดียวกันวาเราไดอะไร หรือเสียอะไรจากการชุมนุมบาง เพ่ือเปนขอ
ควรตระหนักเมื่อจะมีการชุมนุม และนําไปสูการกําหนดทาที การ
ปฏิบัติตนในฐานะพลเมืองดี     โดยคํานึงถึงผลประโยชนของ
ประเทศชาติและประชาชนเปนสําคัญ  
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 The Singapore Armed Forces (SAF) gives 
a high priority to personnel development, 
because human resource is considered a key 
factor to build SAF strength apart from modern 
technology and armament.  A man power is an 
important factor to drive and develop SAF. 
Therefore, they must be developed to attain 
required quality/competency by obtaining 
continuous training in order to become 
professional, ethical military personnel with 
appropriate leadership. Leadership 
development is not only for administrators but 
also for all personnel, because SAF considers 
that leadership is the key fundamental factor 
for everybody. This article present/ discusses 
“Leadership development system in SAF” as a 
case study for developing leadership 
development system and approach in Thai 
Armed Forces. 
Key words: leader, leadership, leadership 
development, Singapore Armed Forces 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ระบบและแนวทางการพัฒนาภาวะผูนํา 
                               : กรณีศึกษากองทัพสิงคโปร 

บทคัดยอ 
 

Abstract 
 

กองทัพสิงคโปรใหความสําคัญตอการพัฒนากําลังพล
เปนอยางมาก เพราะถือวาเปนปจจัยสําคัญประการ
ห น่ึ ง ที่ ทํ า ใ ห ก อ ง ทั พ สิ ง ค โ ป ร มี ค ว า ม เ ข ม แ ข็ ง
นอกเหนือจากเทคโนโลยีและอาวุธยุทโธปกรณที่
ทันสมัย โดยกองทัพสิงคโปรถือวากําลังพลเปนสวน
สําคัญของการขับเคลื่อนและพัฒนากองทัพสิงคโปรให
กาวหนา ดังน้ันกําลังพลตองไดรับการพัฒนาใหมี
คุณภาพดวยการใหไดรับการฝกศึกษาอบรมอยาง
ตอเน่ือง มีความเปนทหารอาชีพ มีจรรยาบรรณใน
วิชาชีพ และมีภาวะผูนํา ทั้งน้ีการพัฒนาภาวะผูนําไม
เพียงเฉพาะผูดํารงตําแหนงผูบริหาร แตไดสรางภาวะ
ผูนําใหกับกําลังพลทุกระดับ เพราะถือวาภาวะผูนําเปน
ปจจัยพื้นฐานที่สําคัญของกําลังพลทุกคน ในบทความน้ี
จึงเปนการกลาวถึง “ระบบการพัฒนาภาวะผูนําใน
กองทัพสิงคโปร” เพื่อเปนกรณีศึกษาในการพัฒนาระบบ
และแนวทางการพัฒนาภาวะผูนําในกองทัพไทยตอไป  
คําสําคัญ ผูนํา ภาวะผูนํา การพัฒนาภาวะผูนํา 
กองทัพสิงคโปร 
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 ผูเขียนไดมีโอกาสเขารวมการสัมมนาในประเด็น
เกี่ยวกับขีดความสามารถและหนาที่ทางการทหารที่
จําเปนในการตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงภารกิจและ
บทบาทของทหาร ในสวนที่เกี่ยวของกับการศึกษา ณ 
โรงเรียนทหาร ในการสัมมนานานาชาติดานศาสตรทาง
การทหารครั้งที่ 18 ของโรงเรียนทหาร เมื่อวันที่ 1 – 5 
ก.ค.56 ซึ่งจัดโดยโรงเรียนนายรอยรวมญี่ปุน ณ เมืองโย
โกสุกะ ประเทศญี่ปุน โดยมีผูแทนโรงเรียนทหารหรือ
สถาบันทางการทหารเขารวมการสัมมนาทั้งหมด 18 
ประเทศจากประเทศในยานเอเชีย-แปซิฟก ไดแก 
กัมพูชา เกาหลีใต แคนาดา จีน ญี่ปุน ไทย นิวซีแลนด 
ปากีสถาน ฟลิปปนส มองโกเลีย มาเลเซีย เมียนมาร 
เวียดนาม สิงคโปร สหรัฐอเมริกา อินโดนีเซีย อินเดีย 
และออสเตรเลีย ผลการสัมมนาโดยรวมลงความเห็นวา 
คนและภาวะผูนําถือเปนปจจัยที่สําคัญที่สุดย่ิงกวา
เทคโนโลยีที่ทันสมัยในการดําเนินงานขององคกรหรือ
หนวยงานใหบรรลุผลสําเร็จตามภารกิจ โดยเฉพาะการ
ตองเผชิญกับปญหาความมั่นคงรูปแบบใหมที่มีความ
ซับซอนและความไมแนนอนสูงที่ทําใหสภาวะปฏิบัติงาน
ปจจุบันตองใหความสําคัญกับความยืดหยุนในการปฏิบัติ
ซึ่งตรงขามกับวินัยทหาร การมอบอํานาจซึ่งตรงขามกับ
การควบคุม และการกระจายอํานาจซึ่งตรงขามกับการ
รวมศูนยแบบเดิมด่ังเชนที่เคยปฏิบัติ ทําใหกําลังพลตอง
เปนผูที่มีภาวะผูนําสูงในการนําตนและผูอื่นในทุกระดับ 
ทั้งน้ีสอดคลองกับการใหความสําคัญในการพัฒนาภาวะ
ผู นํา ใหกับกําลังพลทุกระดับต้ังแตพลทหารจนถึง
น า ย ท ห า ร ช้ั น น า ย พ ล ใ น ก า ร ดํ า เ นิ น ก า ร ข อ ง
กระทรวงกลาโหมและกองทัพตางๆ ของประเทศ
สหรัฐอเมริกา รวมถึงประเทศอื่นๆ เชน ประเทศ
ออสเตรเลีย แคนาดา นิวซีแลนด เยอรมัน และในการ
สัมมนาครั้งน้ี ผูแทนจากประเทศสิงคโปรไดนําเสนอ
ระบบการพัฒนาภาวะผู นําในกองทัพของประเทศ
สาธารณรัฐสิงคโปรซึ่งผูเขียนเห็นวามีความนาสนใจจึงได
ศึกษาเพิ่มเติมและเปนที่มาของบทความน้ีเพื่อหวังเปน

การกระตุนใหหนวยงานและผูที่เกี่ยวของในกองทัพไดใช
เปนกรณีศึกษาในการพัฒนาระบบและแนวทางการพัฒนา
ภาวะผูนําในกองทัพไทยตอไป  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บทนํา 
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 จากการประมวลที่ไดจากเอกสารเกี่ยวกับการ
พัฒนาภาวะผูนํา (พิชิตพล ถนอมงาม, 2555 : 4 ; 
Headquarters, Department of the Army, 2006 : 
1-1; SAFTI Military Institute, 2010 : 13) สามารถ
สรปุไดวา “ผูนํา” หมายถึง บุคคลทีส่ามารถชักจูงหรอื
ช้ีนําบุคคลอื่นใหสามารถปฏิบัติงานไดสําเรจ็ตาม
วัตถุประสงคที่วางไวไดอยางมีประสิทธิผลและ
ประสิทธิภาพ และดวยความเต็มใจของบุคคลผูน้ัน ซึ่ง
บุคคลทีส่ามารถปฏิบัติเชนน้ันไดตองอาศัยความมีภาวะ
ผูนํา (Leadership) ดังน้ันสามารถสรุปไดวา “ภาวะ
ผูนํา” คือ กระบวนการในการสรางอทิธิพลกบับุคคล
เพื่อบรรลุภารกจิและปรับปรงุพัฒนาองคกร ดวยการ
สรางแรงบันดาลใจใหกบับุคคลใหเกิดการผูกมัดในการ
กระทําดวยความเต็มใจ 
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  กองทัพสิงคโปร (Singapore Armed Forces: 
SAF) ประกอบไปดวย กองทัพบก กองทัพเรือ และ
กองทัพอากาศ มีกําลังพลประจําการประมาณ 50,500 
คน (พิชิตพล ถนอมงาม, 2555 : 2) ระบบและแนว
ทางการพัฒนาภาวะผูนําของกองทัพสิงคโปรมีการวาง
รูปแบบคลายคลึงกับของกองทัพบก ประเทศสหรฐัอเมรกิา 
ทั้งน้ีโดยภาพใหญของการพัฒนาภาวะผูนําในกองทัพบก 
ประเทศสหรัฐอเมริกา แบงออกเปนสามระดับคือ ระดับ
ยุทธวิธี (Direct) ระดับองคกร (Organizational) และ
ระดับยุทธศาสตร  (Strategic) โดยในแตละระดับจะ
กําหนดสมรรถนะที่จําเปนที่ผูนําในแตละระดับตองมี 
ไดแก เปนอะไร (Be) รูอะไร (Know) และทําอะไร (Do) 
โดยกระบวนการพัฒนาภาวะผูนําดังกลาวอาศัยการ
พัฒนาผานการใหการศึกษา การฝกฝน ในหลักสูตรตางๆ 
ตามลําดับ ต้ังแตการฝกทหารข้ันพื้นฐานจนถึงระดับ
วิทยาลัยการทัพบก รวมถึงการสรางประสบการณ
ในขณะปฏิบัติงานประจําควบคูไปกับการมีพี่เลี้ยงจาก
ผูนําที่มีประสบการณคอยชวยเหลือและใหคําปรึกษา
อยางตอเน่ืองตลอดการทํางาน น่ันคือกระบวนการพัฒนา
ภาวะผูนําไมไดเกิดข้ึนเฉพาะในหลักสูตรเทาน้ัน แตเกิดข้ึน
อยางตอเน่ืองและตลอดเวลาตามลักษณะการปฏิบัติงาน 
(Headquarters, Department of the Army, 2013 ; 
Headquarters, Department of the Army, 2006) 

 

 

 

 

 

 

 กองทัพสิงคโปรไดตระหนักถึงความสําคัญของ
ก า ร พัฒ น าภา วะผู นํ า ใ ห กั บ กํ า ลั ง พล  แล ะ เ ริ่ ม
กระบวนการพัฒนาภาวะผูนําอยางเปนรูปแบบเมื่อตน 
ค.ศ.1990s และไดกอต้ังสถาบันการทหาร  ซาฟติ 
(SAFTI MI: Singapore Armed Forces Training 
Institute, Military Institute) สังกัดกระทรวงกลาโหม 
เมื่อ ค.ศ.1995 เพื่อรับผิดชอบในการใหการศึกษาและ
พัฒนาภาวะผูนําใหแกกําลังพลของกองทัพสิงคโปรทั้ง
สามเหลาทัพ โดยมีหนวยการศึกษาในสังกัด ไดแก 
วิทยาลัยเสนาธิการทหาร โกะ เค็ง ซุย (Goh Keng 
Swee Command and Staff College: GKS CSC) ซึ่ง
เปนสถาบันการศึกษาระดับสูงที่สุดของกองทัพสิงคโปร 
โรงเรียนข้ันสูงกองทัพสิงคโปร (SAF Advanced 
School) ซึ่งเปนโรงเรียนที่ใหความรูเฉพาะทางโดยแยก
เรียนตามเหลาทัพ โรงเรียนนายรอย (Officer Cadet 
School: OCS) ที่เรียนรวมกันทั้งสามเหลาทัพ โรงเรียน
นายทหารช้ันประทวน (Non-Commission Officer 
School) และโรงเรียนฝกอบรมการทหารพื้นฐาน (Basic 
Military Training: BMT)  
 
 ทั้งน้ีระบบการฝกศึกษาทางทหารของกองทัพ
สิงคโปรกําหนดใหชายหนุมสิงคโปรทุกคน (ผูหญิง
อาสาสมัคร) เมื่อมีอายุครบ 18 ปบริบูรณตองเขา
ฝกอบรมทางทหารข้ันพื้นฐานเปนเวลาประมาณ 3 เดือน 
เมื่อผานหลักสูตรแลว จะมีการสอบเพื่อจัดลําดับและ
คัดเลือกผูที่มีผลสอบดีที่สุดรอยละ 10 เขารับการศึกษาที่
โรงเรียนนายรอย สวนผูที่มีผลการเรียนระดับรองลงมา
อีกรอยละ 30 จะไดเขารับการศึกษาที่โรงเรียนนายทหาร
ช้ันประทวน สวนที่เหลือไดรับการบรรจุเขารับราชการเปน
พลทหาร (National Service Man) 
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 เป็นเวลา 2 ปี จึงจะปลดประจําการออกมาเป็นทหาร

กองหนุน โดยกองทัพสิงคโปร์ให้ความสําคญักับการ

พฒันากําลงัพลให้มีคณุภาพด้วยการจัดการฝึกศึกษา

อบรมให้เป็นอย่างดี ให้มีความเป็นทหารอาชีพ มี

จรรยาบรรณในวิชาชีพ และมีภาวะผู้ นําซึงไม่เพียง

เ ฉ พ า ะ ผู้ ดํ า ร ง ตํ า แ ห น่ งผู้ บ ริ ห า ร เ ท่ า นัน แ ต่ ใ ห้

ความสําคญัในการสร้างภาวะผู้นําในกําลงัพลทกุระดบั

นับตงัแต่เริมเข้ารับการฝึกอบรมทางทหารขนัพืนฐาน 

และดําเนินการอย่างต่อเนืองผ่านหลกัสตูรต่างๆ รูปที 1 

แสดงหลกัสตูรของนายทหารระดบัต่างๆ ทีดําเนินการ

โดยสถาบันการทหารซาฟติ เริมจากหลกัสตูรโรงเรียน

นายร้อยทีใช้เวลาในการศึกษาเป็นเวลา 38 สัปดาห์ 

(ประมาณ 9 เดือน) หลักสตูรโรงเรียนขันสงูกองทัพ

สิงคโปร์ทีใช้เวลาในการศกึษาตามแต่ละหลกัสตูร และ

หลกัสตูรเสนาธิการกิจ วิทยาลยัเสนาธิการทหาร โก๊ะ 

เค็ง ซุย ทีใช้เวลาในการศึกษาประมาณ 10 เดือน 

สําหรับการศึกษาภาคพลเรือนในระดับต่างๆ กองทัพ

สิงคโปร์สง่เสริมให้กําลงัพลเข้ารับการศึกษาเพือเพิมพูน

ความรู้ โดยจัดให้มีทุนการศึกษาทังในประเทศและ

ต่างประเทศ และสําหรับผู้ ทีจะสามารถเลือนชันยศเป็น

พนัตรีต้องสําเร็จปริญญาตรีก่อนนอกเหนือจากหลกัสตูร

ทางทหารทีกําหนด และต้องสําเร็จปริญญาโทก่อน

สําหรับผู้ทีจะสามารถเลือนชนัยศเป็นพันเอก นอกจากนี

จะให้ความสําคัญกับนายทหารทีได้รับทุนไปศึกษา

หลักสูตรต่างๆ ในต่างประเทศให้มีโอกาสก้าวหน้า

มากกวา่ (พิชิตพล ถนอมงาม, 2555; Kim-Yin CHAN, 

2006) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 อย่างไรก็ดี จากสถานการณ์โลกทีเปลียนแปลง

อย่างรวดเร็วและมีความไม่แน่นอนสูง ประกอบกับ

ภารกิจทางการทหารทีได้เปลียนแปลงไปภายหลงัยุค

สงครามเย็น ผนวกกับการเกิดเหตุการณ์ถล่มอาคาร

เวิลด์เทรดเซ็นเตอร์ของประเทศสหรัฐอเมริกาเมือวนัที 

11 กันยายน 2001 ทําให้กองทัพสิงคโปร์ตระหนักว่า 

สภาวะสงครามและภารกิจทางทหารได้เปลียนแปลงไป

จากเดิมทีไม่เพียงแต่ต้องเตรียมพร้อมเพือการป้องกัน

ประเทศแตต้่องมีภารกิจระหวา่งประเทศ การร่วมมือกบั

องค์กรตา่งๆ ภายในประเทศเพือความมนัคง และการ

เตรียมความพร้อมในการป้องกันการก่อการร้ายทุก

รูปแบ บ  ดัง นัน ขีด ควา มสาม ารถ ข อง กํ า ลังพ ล

จําเป็นต้องปรับเปลียนด้วย จึงได้ทําการวิเคราะห์ขีด

ความสามารถของกําลงัพลทีต้องการเพือรองรับภารกิจ

ที เ ป ลีย น แปลงไป ดังก ล่าวซึ ง เ ป็น ที มาของก าร

เปลียนแปลงระบบการพัฒนาภาวะผู้ นําครังใหญ่เมือ

ปลาย ค.ศ.2001 และได้ก่อตังศนูย์พัฒนาภาวะผู้ นํา

กองทัพสิงคโปร์ (SAF Centre for Leadership 

Development: CLD) สงักดัสถาบนัการทหารซาฟติขึน

ในเดือนธันวาคม 2002 เพือให้เป็นหน่วยงาน

รับผิดชอบในการพัฒนาภาวะผู้ นําให้กับกําลงัพลของ
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เปนเวลา 2 ป จึงจะปลดประจําการออกมาเปนทหาร
กองหนุน โดยกองทัพสิงคโปรใหความสําคัญกับการ
พัฒนากําลังพลใหมีคุณภาพดวยการจัดการฝกศึกษา
อบรมใหเปนอยางดี ใหมีความเปนทหารอาชีพ มี
จรรยาบรรณในวิชาชีพ และมีภาวะผูนําซึ่งไมเพียงเฉพาะ
ผูดํารงตําแหนงผูบริหารเทาน้ันแตใหความสําคัญในการ
สรางภาวะผูนําในกําลังพลทุกระดับนับต้ังแตเริ่มเขารับ
การฝกอบรมทางทหารข้ันพื้นฐาน และดําเนินการอยาง
ตอเน่ืองผานหลักสูตรตางๆ รูปที่ 1 แสดงหลักสูตรของ
นายทหารระดับตางๆ ที่ดําเนินการโดยสถาบันการทหาร
ซาฟติ เริ่มจากหลักสูตรโรงเรียนนายรอยที่ใชเวลาใน
การศึกษาเปนเวลา 38 สัปดาห (ประมาณ 9 เดือน) 
หลักสูตรโรงเรียนข้ันสูงกองทัพสิงคโปรที่ใชเวลาใน
การศึกษาตามแตละหลักสูตร และหลักสูตรเสนาธิการกิจ 
วิทยาลัยเสนาธิการทหาร โกะ เค็ง ซุย ที่ใชเวลาใน
การศึกษาประมาณ 10 เดือน สําหรับการศึกษาภาคพล
เรือนในระดับตางๆ กองทัพสิงคโปรสงเสริมใหกําลังพลเขา
รับการศึกษาเพื่อเพิ่มพูนความรู โดยจัดใหมีทุนการศึกษาทัง้
ในประเทศและตางประเทศ และสําหรับผูที่จะสามารถเลือ่น
ช้ันยศเปนพันตรีตองสําเร็จปริญญาตรีกอนนอกเหนือจาก
หลักสูตรทางทหารที่กําหนด และตองสําเร็จปริญญาโทกอน
สําหรับผูที่จะสามารถเลื่อนช้ันยศเปนพันเอก นอกจากน้ีจะ
ใหความสําคัญกับนายทหารที่ไดรับทุนไปศึกษาหลักสูตร
ตางๆ ในตางประเทศใหมีโอกาสกาวหนามากกวา (พิชิตพล 
ถนอมงาม, 2555; Kim-Yin CHAN, 2006) 

อยางไรก็ดี จากสถานการณโลกที่ เปลี่ยนแปลงอยาง
รวดเร็วและมีความไมแนนอนสูง ประกอบกับภารกิจ
ทางการทหารที่ไดเปลี่ยนแปลงไปภายหลังยุคสงครามเย็น 
ผนวกกับการเกิดเหตุการณถลมอาคารเวิลดเทรดเซ็น
เตอรของประเทศสหรัฐอเมริกาเมื่อวันที่ 11 กันยายน 
2001 ทําใหกองทัพสิงคโปรตระหนักวา สภาวะสงคราม
และภารกิจทางทหารไดเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมที่ไม
เพียงแตตองเตรียมพรอมเพื่อการปองกันประเทศแตตอง
มีภารกิจระหวางประเทศ การรวมมือกับองคกรตางๆ 
ภายในประเทศเพื่อความมั่นคง และการเตรียมความ
พรอมในการปองกันการกอการรายทุกรูปแบบ ดังน้ันขีด
ความสามารถของกําลังพลจําเปนตองปรับเปลี่ยนดวย จึง
ไดทําการวิเคราะหขีดความสามารถของกําลังพลที่
ตองการเพื่อรองรับภารกิจที่เปลี่ยนแปลงไปดังกลาวซึ่ง
เปนที่มาของการเปลี่ยนแปลงระบบการพัฒนาภาวะผูนํา
ครั้งใหญเมื่อปลาย ค.ศ.2001 และไดกอต้ังศูนยพัฒนา
ภาวะผูนํากองทัพสิงคโปร (SAF Centre for Leadership 
Development: CLD) สังกัดสถาบันการทหารซาฟติข้ึน
ในเดือนธันวาคม 2002 เพื่อใหเปนหนวยงานรับผิดชอบ
ในการพัฒนาภาวะผูนําใหกับกําลังพลของ 

รูปท่ี 1 หลักสูตรแตละระดับช้ันยศที่ดําเนินการโดย   
          สถาบันทหารซาฟติ 
 



กองทพัทงัระบบ โดยกองทพัสิงคโปร์มีมมุมองว่า ภาวะ

ผู้ นําของกําลังพลทุกระดับคือปัจจัยทีสําคัญยิงกว่า

เทคโนโลยี ดังนันการออกแบบหลักสตูรและการวาง

รูปแบบการเรียนการสอนในสถานศึกษารวมทังการ

พัฒนาภาวะผู้ นําในขณะทํางานต้องต่อเนืองกัน ด้วย

การพัฒนาหลักนิยม คู่มือ การทําวิจัย การพัฒนา

ผู้สอน การให้ข้อเสนอแนะ การอํานวยความสะดวกให้

เกิดระบบภาวะผู้ นําและการบังคบับัญชาทีเหมาะสม 

(เช่น การให้ข้อมลูป้อนกลบั การสร้างทีมงาน เป็นต้น) 

และการสร้างเครือข่ายกับสถาบันภายนอกกองทัพใน

การจดัทําคูมื่อ การทําวิจยั และการพฒันาผู้สอน (Kim-

Yin CHAN, 2006 ; Koh Teow Huat, 2013 ; SAFTI 

Military Institute, 2010) 

 

 

 หลงัจากได้ทําการทบทวนสิงตา่งๆ ทีเกียวข้องทงั

ปัจจยัภายนอกและภายในกองทพั การทบทวน

วรรณกรรมด้านการพฒันาภาวะผู้นํา และการศกึษา

แนวทางการพฒันาภาวะผู้นําของกองทพัประเทศตา่งๆ 

กองทพัสิงคโปร์ได้กําหนดกรอบการพฒันาภาวะผู้นํา

ดงัแสดงในรูปที 2 ซงึจะเหน็ได้วา่การพฒันาภาวะผู้นํา

ในกองทพัสิงคโปร์มีลกัษณะเป็นรูปพีระมิด แตท่งันีมิได้

หมายความวา่จะต้องมีการพฒันาผู้นําเป็นลําดบัชนัขนึ

ไป หรือสิงหนงึสิงใดมีความสําคญัมากน้อยไปกวา่กนั 

หากแตแ่สดงให้เห็นวา่ คา่นิยม (Values) จะเป็น

พืนฐานของสมรรถนะ (Competency) และทงัสองสิง

ช่วยสร้างสไตล์ (Style) ในการนําของแตล่ะบคุคลที

แตกตา่งกนัไป ในขณะทีตวัตน (Self) เป็นเสมือน

สมรรถรูปทีแท้จริง สว่นเหตทีุความเป็นตวัตนอยู่

ด้านบนของพีระมิดนนัเพราะเป็นสิงทีคอ่นข้างยากใน

การเข้าถึงหรือพฒันา แตห่ากปราศจากคณุลกัษณะข้อ

นีแล้วย่อมสง่ผลเสียตอ่ความเป็นผู้นํา โดย

องค์ประกอบทงัหมดดงักลา่วเกียวข้องกบัปัจจยัสภาวะ

แวดล้อมในการปฏิบตั ิ ผลลพัธ์ ภารกิจและ

วตัถปุระสงค ์ ทีแสดงไว้ภายในวงกลมรอบล้อม

สามเหลียมนนั (ดรููปที 2 ประกอบ) 

 สําหรับการนํากรอบการพัฒนาภาวะผู้ นําไปสู่

การปฏิบัติ กองทัพสิงคโปร์ภายใต้การดําเนินการของ 

CLD ได้กระทําดงันี (พิชิตพล ถนอมงาม, 2555 ; Kim-

Yin CHAN, 2006 ; SAFTI Military Institute, 2010) 

 1) ท บ ท ว น ค่ า นิ ย ม ข อ ง ก อ ง ทั พ  ซึ ง

ประกอบด้วยคา่นิยมหลกั 7 ประการ ได้แก่ ความภกัดี

ต่อประเทศ ภาวะผู้ นํา วินัย ความเป็นมืออาชีพ จิต

วิญญาณของการต่อสู้  จริยธรรม และความใส่ใจใน

ผู้ ใต้บังคบับัญชา (ปัจจุบันเพิม ความปลอดภยั อีก 1 

ประการ) 

 2) จัด ทํ า ส ม ร ร ถ น ะ ใ น ภ า พ ร ว ม แ ล ะ ใ น

รายละเอียดของแต่ละระดบั โดยประกอบด้วย ความรู้ 

(Knowledge) ความสามารถ (Ability) และคณุภาพ 

(Quality) หรือเรียกโดยย่อวา่ KAQ ซึงถือเป็นสมรรถนะ

ทีต้องพฒันา กลา่วคือแตล่ะระดบัต้องพฒันาตนเองให้

มีสมรรถนะขนัตําของระดบันนัๆ ภายในเวลาทีกําหนด

ถึงจะผา่นเกณฑ์การประเมิน โดย K ได้แก่ องค์ความรู้

และทกัษะในสายวิทยาการตามหน้าที สําหรับ A ได้แก่ 

สมรรถนะ 5 ด้าน และทักษะ 14 ประการ ดงัแสดงใน

ตารางที 1 ส่วน Q ได้แก่  คุณภาพภาวะผู้ นํา 12 

ประการ ดังนี ความคิดริเริม การตัดสินใจทีดี ความ

วารสารวิชาการโรงเรียนนายเรือ ดา้นสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์และศึกษาศาสตร์ 

กรอบการพัฒนาภาวะผูนําใน 
กองทพัสงิคโปร 
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กองทัพทั้งระบบ โดยกองทัพสิงคโปรมีมุมมองวา 
ภาวะผูนําของกําลังพลทุกระดับคือปจจัยที่สําคัญยิ่ง
กวาเทคโนโลยี ดังนั้นการออกแบบหลักสูตรและการ
วางรูปแบบการเรียนการสอนในสถานศึกษารวมทั้ง
การพัฒนาภาวะผูนําในขณะทํางานตองตอเนื่องกัน 
ดวยการพัฒนาหลักนิยม คูมือ การทําวิจัย การพัฒนา
ผูสอน การใหขอเสนอแนะ การอํานวยความสะดวก
ให เ กิดระบบภาวะผูนํ าและการบังคับบัญชาที่
เหมาะสม (เชน การใหขอมูลปอนกลับ การสราง
ทีมงาน เปนตน) และการสรางเครือขายกับสถาบัน
ภายนอกกองทัพในการจัดทําคูมือ การทําวิจัย และ
การพัฒนาผูสอน (Kim-Yin CHAN, 2006 ; Koh 
Teow Huat, 2013 ; SAFTI Military Institute, 
2010) 
 
 

กรอบการพัฒนาภาวะผูนําใน 

กองทัพสิงคโปร  
 
หลังจากไดทําการทบทวนส่ิงตางๆ ที่เก่ียวของทั้ง
ปจจัยภายนอกและภายในกองทัพ การทบทวน
วรรณกรรมดานการพัฒนาภาวะผูนํา และการศึกษา
แนวทางการพัฒนาภาวะผูนําของกองทัพประเทศ
ตางๆ กองทัพสิงคโปรไดกําหนดกรอบการพัฒนา
ภาวะผูนําดังแสดงในรูปที่ 2 ซ่ึงจะเห็นไดวาการ
พัฒนาภาวะผูนําในกองทัพสิงคโปรมีลักษณะเปนรูป
พีระมิด แตทั้งนี้มิไดหมายความวาจะตองมีการพัฒนา
ผูนํ าเปนลําดับชั้นขึ้นไป หรือ ส่ิงหนึ่ง ส่ิ ง ใดมี
ความสําคัญมากนอยไปกวากัน หากแตแสดงใหเห็น
วา คานิยม (Values) จะเปนพื้นฐานของสมรรถนะ 
(Competency) และทั้งสองส่ิงชวยสรางสไตล 
(Style) ในการนําของแตละบุคคลที่แตกตางกันไป 
ในขณะที่ตัวตน (Self) เปนเสมือน 

สมรรถรูปที่แทจริง สวนเหตุที่ความเปนตัวตนอยู
ดานบนของพีระมิดนั้นเพราะเปนส่ิงที่คอนขางยากใน
การเขาถึงหรือพัฒนา แตหากปราศจากคุณลักษณะ
ขอนี้แลวยอมสงผลเสียตอความเปนผูนํา โดย
องคประกอบทั้งหมดดังกลาวเก่ียวของกับปจจัย
สภาวะแวดลอมในการปฏิบัติ ผลลัพธ ภารกิจและ
วัตถุประสงค ที่แสดงไวภายในวงกลมรอบลอม
สามเหล่ียมนั้น (ดูรูปที่ 2 ประกอบ) 
 สําหรับการนํากรอบการพัฒนาภาวะผูนําไปสู
การปฏิบัติ กองทัพสิงคโปรภายใตการดําเนินการของ 
CLD ไดกระทําดังนี้ (พิชิตพล ถนอมงาม, 2555 ; 
Kim-Yin CHAN, 2006 ; SAFTI Military Institute, 
2010) 
 1) ท บ ท ว น ค า นิ ย ม ข อ ง ก อ ง ทั พ  ซ่ึ ง
ประกอบดวยคานิยมหลัก 7 ประการ ไดแก ความ
ภักดีตอประเทศ ภาวะผูนํา วินัย ความเปนมืออาชีพ 
จิตวิญญาณของการตอสู จริยธรรม และความใสใจใน
ผูใตบังคับบัญชา (ปจจุบันเพิ่ม ความปลอดภัย อีก 1 
ประการ) 
 2) จัดทําสมรรถนะในภาพรวมและใน
รายละเอียดของแตละระดับ โดยประกอบดวย 
ความรู (Knowledge) ความสามารถ (Ability) และ
คุณภาพ (Quality) หรือเรียกโดยยอวา KAQ ซ่ึงถือ
เปนสมรรถนะที่ตองพัฒนา กลาวคือแตละระดับตอง
พัฒนาตนเองใหมีสมรรถนะขั้นต่ําของระดับนั้นๆ 
ภายในเวลาที่กําหนดถึงจะผานเกณฑการประเมิน 
โดย K ไดแก องคความรูและทักษะในสายวิทยาการ
ตามหนาที่ สําหรับ A ไดแก สมรรถนะ 5 ดาน และ
ทักษะ 14 ประการ ดังแสดงในตารางที่ 1 สวน Q 
ไดแก คุณภาพภาวะผูนํา 12 ประการ ดังนี้ ความคิด
ริเริ่ม  การตัดสินใจที่ดี    ความสมบูรณทางกาย 



สมบูรณ์ทางกาย ความสามารถในการเข้าถึง ความ

อดทนภายใต้แรงกดดนั ความเชือมนัในตนเอง ความ

ยุติธรรม ความมีใจเปิดกว้าง ความรับผิดชอบ ความ

กล้าหาญ การอุทิศตน และความยืดหยุ่น รวมทัง

อธิบายความหมายของสไตล์ในการนํา เช่น สไตล์เชิง

เปลียนแปลงและเชิงการแลกเปลียน (Transformational-

transactional styles) เป็นต้น และอธิบายความหมาย

ของตวัตนว่าประกอบไปด้วย การตระหนักในตนเอง 

การจดัการตนเอง และความรอบรู้เกียวกบับคุคล ซึงถือ

เ ป็น อภิสมรรถ น ะ  (Meta-competency) ที เ ป็น

สมรรถนะขันสงูสดุในสมรรถนะ 5 ด้าน ทังนีกองทัพ

สิงคโปร์ได้วางระบบการพัฒนาสมรรถนะต่างๆ ให้

เกิดขนึแก่กําลงัพลระดบัต่างๆ ด้วยการจัดทําคู่มือการ

พัฒนาตนเองในแต่ละระดับ และมีระบบพีเลียงคอย

ช่วยเหลือ กล่าวคือ นอกเหนือจากตนเองต้องพัฒนา

ตนเองให้มีศักยภาพสูงขึนแล้วต้องมีหน้าทีหลักอีก

ประการในการพฒันาลกูน้องให้สามารถขนึมารับหน้าที

แทนตนเองได้ นันคือผู้ ทีมีตําแหน่งสงูกว่าต้องมีหน้าที

ใ น ก า ร พั ฒ น า ผู้ ที มี ตํ า แ ห น่ ง ตํ า ก ว่ า ใ ห้ มี ขี ด

ความสามารถสงูขนึด้วย ด้วยแนวคิดทีว่า “การพัฒนา

ภาวะผู้นําเป็นสิงทีต้องทํา ไมใ่ช่แค ่ควรทํา” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 3) กําหนดองค์ประกอบของการพัฒนาภาวะ

ผู้นําดงัแสดงในรูปที 3 เพือนําไปสู่การวางแนวทางการ

พัฒนาหลกัสตูรและการเรียนการสอนด้วยวิธีการการ

เ รียน รู้บนฐานสมรรถนะ (Competency Based 

Learning: CBL) กําหนดความต้องการการเรียนรู้บน

ฐานสมรรถนะ (Competency Based Learning 

Requirements: CBLR) ทีอธิบายการปฏิบัติและ

พฤติกรรมของผู้ นํา รวมทังกําหนดเกณฑ์การวดัและ

ประเมินผล กําหนดวิธีการให้ข้อมูลป้อนกลับ และ

กําหนดวิธีการติดตามให้เกิดการปรับปรุงอย่างต่อเนือง

ในกําลงัพลทกุระดบั 
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สมบูรณทางกาย ความสามารถในการเขาถงึ ความอดทนภายใตแรงกดดัน 
ความเชื่อมั่นในตนเอง ความยุติธรรม ความมีใจเปดกวาง ความรับผิดชอบ 
ความกลาหาญ การอุทิศตน และความยืดหยุน รวมทั้งอธิบายความหมาย
ของสไตลในการนํา เชน สไตลเชิงเปล่ียนแปลงและเชิงการแลกเปล่ียน 
(Transformational-transactional styles) เปนตน และอธิบายความหมาย
ของตัวตนวาประกอบไปดวย การตระหนักในตนเอง การจัดการตนเอง และ
ความรอบรูเก่ียวกับบุคคล ซ่ึงถือเปนอภิสมรรถนะ (Meta-competency) ที่
เปนสมรรถนะขั้นสูงสุดในสมรรถนะ 5 ดาน ทั้งนี้กองทัพสิงคโปรไดวาง
ระบบการพัฒนาสมรรถนะตางๆ ใหเกิดขึ้นแกกําลังพลระดับตางๆ ดวยการ
จัดทําคูมือการพัฒนาตนเองในแตละระดับ และมีระบบพ่ีเล้ียงคอยชวยเหลือ 
กลาวคือ นอกเหนือจากตนเองตองพัฒนาตนเองใหมีศักยภาพสูงขึ้นแลวตอง
มีหนาที่หลักอีกประการในการพัฒนาลูกนองใหสามารถขึ้นมารับหนาที่แทน
ตนเองได นั่นคือผูที่มตีําแหนงสูงกวาตองมีหนาที่ในการพัฒนาผูที่มตีําแหนง
ต่ํากวาใหมีขีดความสามารถสูงขึ้นดวย ดวยแนวคิดทีว่า “การพัฒนาภาวะ
ผูนําเปนส่ิงที่ตองทํา ไมใชแค ควรทํา” 

 

     3) กําหนดองคประกอบของการพัฒนาภาวะผูนาํดงัแสดงในรูปที่ 3 
เพ่ือนําไปสูการวางแนวทางการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนดวย
วิธีการการเรียนรูบนฐานสมรรถนะ (Competency Based Learning: 
CBL) กําหนดความตองการการเรียนรูบนฐานสมรรถนะ (Competency 
Based Learning Requirements: CBLR) ที่อธิบายการปฏิบัติและ
พฤติกรรมของผูนํา รวมทั้งกําหนดเกณฑการวัดและประเมินผล กําหนด
วิธีการใหขอมูลปอนกลับ และกําหนดวิธีการติดตามใหเกิดการปรับปรุง
อยางตอเนื่องในกําลังพลทุกระดับ 

ตารางที่ 1 สมรรถนะ 5 ดาน และทักษะ 14 ประการของ 
             กําลังพลกองทัพสิงคโปร 

ที่มา : The Commander’s Guide to Leadership 
        Development in the SAF, 2011 : 21 
       อางถึงใน พิชิตพล ถนอมงาม, 2555 : 9 

รูปที่ 2 กรอบการพัฒนาภาวะผูนําของกองทัพสิงคโปร 

    ภาวะผูนําถือเปนปจจัยขั้นพ้ืนฐานที่กองทัพของประเทศชั้นนําให
ความสําคัญในการพัฒนากําลังพลของตนใหมีในทุกระดับไมใชเฉพาะผูที่ดํารง
ตําแหนงบริหารเทานั้น เนื่องจากสถานการณที่เปล่ียนไปกําลังพลทุกระดับจึง
จําเปนตองมีขีดความสามารถในการตัดสินใจดวยตนเองมากขึ้น จากกรณีศึกษา
ของกองทัพสิงคโปรจะเห็นวา กองทัพสิงคโปรมีกระบวนการพัฒนาภาวะผูนํา
ใหกับกําลังพลในทุกระดับตั้งแตพลทหารถึงระดับนายทหารชั้นนายพลและ
อยางตอเนื่องตลอดชีวิตการทํางานในกองทัพ ตั้งแตการจัดทําสมรรถนะใน
ภาพรวมและในรายละเอียดของแตละระดับ การสงเสริมใหเกิดการพัฒนา
ตนเองและชวยเหลือผูใตบังคับบัญชาใหเกิดการพัฒนา และการจัดใหมีระบบ
การวัดและประเมินผล เพ่ือใหเกิดการปรับปรุงและพัฒนาอยางตอเนื่อง ซ่ึง
แนวทางดังกลาวกองทัพไทยสามารถนํามาศึกษา วิเคราะห และประยุกตใชใน
การพัฒนาภาวะผูนําใหกับกําลังพลของกองทัพได 

บทสรุป 

บรรณานุกรม 



 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

บทคัดยอ 
 

โรงเรียนนายเรือตระหนักถึงความสําคัญของการวัด
และประเมินความสามารถในการใชภาษาอังกฤษ
ทั้งสีท่ักษะของนักเรียนนายเรือในแตละป
การศึกษา ดังน้ัน ในบทความน้ี ผูเขียนไดนําเสนอ
วิธีการวัดความสามารถในการพูดโดยการสัมภาษณ 
รวมทั้งข้ันตอนตางๆ ในการสัมภาษณ เกณฑใน
การประเมินและผลการประเมินความสามารถใน
การพูดของนักเรียนนายเรือช้ันปที่ 2 ประจําป
การศึกษา 2556 
 
 

  
 

The Royal Thai Naval Academy sees the 
importance of English competency 
measurement and assessment. Thus, naval 
cadets are assessed in four areas of 
competency:  speaking, listening, reading 
and writing.  In this article the writer 
describes how an interview is used to 
assess cadets’ speaking.  The interview 
procedures, the assessment criteria and 
records of levels of speaking competency 
of Class 2 naval cadets in the academic 
year 2013 are also stated.  

 
 
บทนํา 
 

 
 ในยุคโลกาภิวัตนภาษาอังกฤษมีฐานะเปน
ภาษานานาชาติ กล าวคือ ภาษาอังกฤษเปน
ภาษากลางที่คนสวนใหญใชในการสื่อสารระหวาง
กันและในการทํางานรวมกัน ไมวาคนเหลาน้ันจะ
ใช ภาษาอะ ไร เปนภาษาประจํ าชาติ  ดัง น้ัน
ภาษาอังกฤษจึงไดรับการบรรจุไวในหลักสูตร
การศึกษาทุกระดับทั่วโลก 
 
 สถาบันการศึกษาทุกระดับในกองทัพเรือจึง
จัดใหมีการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเชนเดียวกัน 
ทั้งน้ีเพราะความออนดอยในการใชภาษาอังกฤษ 
ยอมสงผลกระทบตอประสิทธิภาพในการปฏิบัติ
หนาที่ตาง ๆ ของกําลังพลในทุกระดับและทุกมิติ 
เชน การใชและบํารุงรักษาอาวุธยุทโธปกรณ การ
ฝกรวม/ผสมกับกองทัพมิตรประเทศ และอาจ
สงผลกระทบรายแรงจนกอใหเกิดการสูญเสียชีวิต
และทรัพยสินหรือไมสามารถเจรจาตอรองเพื่อ
รักษาผลประโยชนของชาติไวได 
 
 โรงเรียนนายเรือไดตระหนักถึงความสําคัญ
ในการเตรียมความพรอมของบุคลากร  ผูซึ่งจะเปน
กําลังพลหลักในการปฏิบัติภารกิจภายในประเทศ
และการปฏิบัติในเวทีสากลของกองทัพเรือ ในการ
สรางความรวมมือกับประเทศเพื่อนบานเพื่อคุมครอง
และรักษาผลประโยชนแหงชาติรวมกัน และมีขีด
ความสามารถในการฝกรวม/ผสม รวมทั้งในการ
แลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารและเทคโนโลยีเพื่อกาว
ใหทันความเปลี่ยนแปลงทางดานวิทยาการและ
เทคโนโลยีทางทหารที่จะเปนประโยชนตอการ
ปฏิบัติการรวมกัน ดังน้ันโรงเรียนนายเรือจึงได
สงเสริมและพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
อยางตอเน่ืองตลอดมา 
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การวัดและประเมินความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษ 
ของนักเรียนนายเรือช้ันปท่ี 2 
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คําสําคัญ : การวัดและประเมิน การพูดภาษาอังกฤษ 
              นักเรียนนายเรือ 
 



 เมื่อ ต.ค.53 ผูเขียนไดรับการยายบรรจุมา
ปฏิบัติราชการในตําแหนง รองผูอํานวยการกอง
วิชามนุษยศาสตร ฝายศึกษา โรงเรียนนายเรือ ในวัน
รายงานตัว  ผูบัญชาการ โรงเรียนนายเรือ ไดให
นโยบายประการหน่ึงวา ตองการใหมีการประเมิน
ความสามารถในการใชภาษาอังกฤษของนักเรียน
นายเรือในแตละทักษะอยางเปนรูปธรรมเมื่อสิ้นป
การศึกษา กองวิชามนุษยศาสตรฯ จึงไดนํา
นโยบายดังกลาวไปสูการปฏิบัติโดยจัดใหมีการ
ประเมินผลการเรียนรูในเชิงสมรรถนะนับแตน้ันมา 
ดังน้ัน ในบทความน้ีผูเขียนจึงนําเสนอวิธีการวัด
และประเมินความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษ
ของนักเรียนนายเรือช้ันปที่ 2 ในวิชาภาษาอังกฤษ 
3 และ 4 ที่ ผู เ ขียนเปนผู กํ ากับหลักสูตรในป
การศึกษา 2556 
 

 การวัดความสามารถในการพูด 
 
 ปจจุบันมีวิธีการวัดความสามารถในการใช
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารอยางหลากหลาย เชน 
การอานบทสนทนา การแสดงบทบาทสมมติ การ
โตวาที  การ เล าเรื่ อง  การสัมภาษณ  เปนตน 
ครูผูสอนจึงสามารถเลือกนําไปประยุกตใชให
เหมาะสมกับบริบทในการ เรียนรู ของแตละ
สถานศึกษา 
 ผูเ ขียนเลือกใชการสัมภาษณ เน่ืองจากมี
ประสบการณในการสัมภาษณเปนเวลากวา 10 ป 
กล าวคือ  ในป  2545 ขณะป ฏิบั ติราชการใน
ตําแหนงครูภาษา แผนกศึกษา ศูนยภาษา กรม
ยุทธศึกษาทหารเรือน้ัน ผูเขียนไดรับการคัดเลือก
ให เ ข า รั บการอบรมในหลั กสูตร  Australian 
Defence Force English Language Profiling 
System (ADFELPS) ณ Defense International 
Training Center (DITC)เครือรัฐออสเตรเลีย ใน
หลักสูตรดังกลาว ผูเขียนไดรับความรูภาคทฤษีและ
ไดฝกปฏิบัติในการวัดและประเมินความสามารถใน
การใชภาษาอั งกฤษทั้ ง  4 ทักษะ และได รับ

ใบอนุญาตจาก DITC ใหปฏิบัติหนาที่ผูประเมิน 
(Rater) ของกองทัพเรือ ดังน้ัน ผู เ ขียนจึงได
ประยุกตใชความรูและประสบการณในฐานะผู
ประเมินความสามารถในการพูดใหแกกําลังพลของ
กองทัพเรือที่จะไปฝก ศึกษาและอบรม ณ  เครือรัฐ
อ อส เ ต ร เ ลี ย ม า ส ร า ง เ ค รื่ อ ง มื อ ใ นก า ร วั ด
ความสามารถในการพูดใหแกนักเรียนนายเรือช้ันป
ที่ 2 ตามรายละเอียดในตารางตอไปน้ี 
 
 

เคร่ืองมือในการวัดความสามารถในการพูดของ
นักเรียนนายเรือชั้นปท่ี 2 

 
 

หัวขอ รายละเอียด 
เครื่องมือ การสัมภาษณ 

เวลา 30 นาที 

ความถี่ ปการศึกษาละ 2 คร้ัง 

ขอบเขต วัดความสามารถในการใชภาษาอังกฤษเพ่ือการ
สื่อสารโดยพิจารณาคุณ ลักษณะ 5 ดานคือ 
โครงสร างทางภาษา  (Syntax) คํ า ศัพท 
(Vocabulary ) ความลื่นไหลของภาษา 
(Fluency) การออกเสียง (Pronunciation) 
ก า ร สื่ อ ค ว า ม ห ม า ย  (Communicative 
Effectiveness) 

ขั้นตอน 1.1 การทักทายและทําความคุนเคยกับผูรับการ
สัมภาษณ (Greeting and familiarization) 
1.2 การถามตอบขอมูลท่ัวไป (Asking and 
providing basic personal information eg. 
name, age, place of birth, student 
number and  family members) 
1.3 การสอบถามขอมูลเชิงลึกในเร่ืองท่ีคุนเคย 
(Asking and providing detailed 
information  eg. self, family study,  
weather, food, daily routine, sport, 
hobby and military)  รวมท้ังผู รับการ
สัมภาษณจะตอง เปรียบเทียบสิ่ ง ท่ี คุน เคย 
(Comparing things/situations with 
reference to both present and past) 
1.4 ผูรับการสัมภาษณแสดงความคิดเห็นและ
การคาดคะเนในประเด็นท่ีกําหนด (Stating an 
opinion or hypothesizing) 
1.5 การสิ้นสุดการสัมภาษณ (Concluding the 
interview) 

                                                                     วารสารวิชาการโรงเรียนนายเรือ ดา้นสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์และศึกษาศาสตร์                                                                      วารสารวิชาการโรงเรียนนายเรือ ดา้นสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์และศึกษาศาสตร์ 

43 



 

การประเมินความสามารถในการพูด 
 
 นอกเหนือจากการปฏิบัติหนาที่เปน Rater 
ของกองทัพเรือแลว ผูเขียนยังปฏิบัติหนาที่ในฐานะ
ผูกํากับหลักสูตร Pre-TOEFL Preparation ที่ศูนย
ภาษา กรมยุทธศึกษาทหารเรือ ซึ่งมีหนาที่ในการ
เตรียมความพรอม ทางภาษา วัดและประเมิน
ความสามารถในทุกทักษะของนายทหารนักเรียนที่
จะไปศึกษาในระดับปริญญาตรี  โท และเอก ณ 
ตางประเทศ จากประสบการณในการใชเกณฑการ
ประเมินความสามารถในการพูดที่หลากหลาย 
ผูเขียนเห็นวา เกณฑการประเมินของ Pearson 
Education มีความชัดเจน และเขาใจงาย จึง
นํามาใชเปนเกณฑการประเมินสําหรับนักเรียนนาย
เรือ ตามรายละเอียดในตารางตอไปน้ี 
 
 
เกณฑการประเมินความสามารถในการพูดของ

นักเรียนนายเรือชั้นปท่ี 2 
 

Rating Demonstrated Competence 
4 • Uses a variety of vocabulary and 

expressions  
• Uses a variety of structures with only 
occasional grammatical errors  
• Speaks smoothly, with little 
hesitation that does not interfere with 
communication  
• Stays on task and communicates 
effectively; almost always responds 
appropriately and always tries to 
develop the interaction  
• Pronunciation and intonation are 
almost always very clear/accurate  
 

3 Uses a variety of vocabulary and 
expressions, but makes some errors in 
word choice  
• Uses a variety of grammar structures, 

but makes some errors  
• Speaks with some hesitation, but it 
does not usually interfere with 
communication  
• Stays on task most of the time and 
communicates effectively; generally 
responds appropriately and keeps 
trying to develops the interaction  
• Pronunciation and intonation are 
usually clear/accurate with a few  
 

2 • Uses limited vocabulary and 
expressions  
• Uses a variety of structures with 
frequent errors, or uses basic 
structures with only occasional errors  
• Speaks with some hesitation, which 
often interferes with communication  
• Tries to communicate, but 
sometimes does not respond 
appropriately or clearly  
• Pronunciation and intonation errors 
sometimes make it difficult to 
understand the student  
 

1 • Uses only basic vocabulary and 
expressions  
• Uses basic structures, makes 
frequent errors  
• Hesitates too often when speaking, 
which often interferes with 
communication  
• Purpose isn’t clear; needs a lot of 
help communicating; usually does not 
respond appropriately or clearly  
• Frequent problems with 
pronunciation and intonation  
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ตัวอยางใบประเมินความสามารถในการพูด 
  

Interview Assessment Sheet 
 

Name……………………………. 
Student ID………………………. 
Date……………………………… 
                                                               

Rating………………..   
      
Comments and suggestions 
................................................................................................... 
...................................................................................................
................................................................................................... 
...................................................................................................
................................................................................................... 
...................................................................................................
................................................................................................... 
...................................................................................................
................................................................................................... 
 
Rater……………………………………………………… 
 
 
 
 ผลการประเมินความสามารถในการพูด
ของนักเรียนนายเรือชั้นปท่ี 2 ประจําปการศึกษา 
2556 

 

ระดับ ระดับสมรรถนะ 
จํานวน 
(คน) 

รอยละ 

1 Poor 8 11.43 
2 Fair 40 57.14 
3 Good 13 18.57 
4 Very good 9 12.86 

 
 

 
 
 
ผลที่ไดรับ 
 
 ผูเ ขียนใชเวลาทั้งสิ้น 22 วันงานในการ
สัมภาษณนักเรียนนายเรือช้ันปที่ 2 จํานวน 70 คน 
นับไดวาเปนภาระงานที่หนักมาก แตอยางไรก็ดี 
การสัมภาษณมีขอดีหลายประการ เชน การ
สัมภาษณเอื้ออํานวยใหผู เ ขียนรูจักผู เรียนเปน
รายบุคคล ซึ่งนําไปสูความเขาใจและสัมพันธภาพ
อันดีระหวางกัน นอกจากน้ีผู เ ขียนยังสามารถ
ประเมินผลการเรียนรูของผูเรียนในเชิงสมรรถนะ
เปนรายบุคคลและรายกลุมได และไดขอมูล
ยอนกลับในการวางแผนพัฒนาการเรียนการสอน
และพัฒนาผูเรียนในปการศึกษาตอไป รวมทั้งได
ขอมูลประกอบการตัดสินใจในการมอบหมายงาน
เฉพาะกิจ  เชน ผูประกาศ ผูดําเนินรายการและ
มัคคุเทศนภาคภาษาอังกฤษ รวมทั้งผูใหรับรอง
ผูชวยทูตทหารและชาวตางประเทศจากสถาบัน
และองคกรตางประเทศที่รวมกิจกรรมตางๆ ของ
โรงเรียนนายเรือ เปนตน 
 
 สําหรับนักเรียนนายเรือ ภายหลังการ
สัมภาษณ ผูเขียนจะใหประเมินตนเองควบคูไปกับ
การประเมินของผูเขียน นักเรียนนายเรือทุกคนจึง
รับทราบจุดเดน และจุดที่ควรพัฒนาของแตละคน
ในครั้ งตอไป จึง เปนการสร างแรงจู ง ใจและ
เปาหมายในการเรียนและพัฒนาตนเองที่ชัดเจน
และเปนรูปธรรม  
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บทสรุป 
 
 การวัดและประเมินความสามารถใน
การพูดเปนสิ่งท่ีจําเปนอยางย่ิงในกระบวนการ
จัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ เนื่องจาก
ผูสอนจะทราบไดวา สามารถพัฒนาผูเรียนให
มีผลการเรียนรูตามท่ีกําหนดไวหรือไม ใน
ขณะเดียวกันผูเรียนจะทราบวาตนสามารถใช
ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได ดี เพี ยงไร   
ดังนั้นผลท่ีไดจากการประเมิน สามารถนํามา
ประกอบการพิจารณาปรับปรุงแกไขการเรียน
การสอนและการพัฒนาผูเรียนใหมีผลการ
เรียนรูท่ีดีขึ้นในโอกาสตอไป 
 

บรรณานกุรม 
 

Speaking Rubric for Fluency 
 Activities. Retrieved August 1, 
 2014 from 
 http://www.pearsonlongman.com/a
 e/worldview/wvvideospeakingrubri
 c.pdf 
IELTS Speaking Video. Retrieved 
  Ausust 1, 2014 from 
 http://practice.ieltstesthelp.com/sp
 eaking-videos/?gclid=COqF8_SV-
 r8CFRYPjgod-4wAyA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขอมูลเกี่ยวกบัผูเขียน 
ยศ ช่ือ สกุล นาวาเอกหญิง รสริน เอ่ียมโอภาส 
ตําแหนง รองผูอํานวยการกองวิชามนุษยศาสตร 
ฝายศึกษา โรงเรียนนายเรือ 
การศึกษา ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (การสอน
ภาษาอังกฤษเปนภาษาตางประเทศ)  จากสถาบัน
ภาษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
การอบรม 
1.  English Teaching Development Course, 
Defence International Training Centre, RAAF 
Williams Base, Melbourne, Australia 
2.  Basic American Language Instructor 
Course, Defense Language Institute English 
Language Center, Lackland Air Force Base, 
Texas, USA 
3.  ADFELPS Rater Training, Defence 
International Training Centre, RAAF Williams 
Base, Melbourne, Australia  
ประวัติการทํางานดีเดน 

1. ไดรับรางวัลผลการสอนยอดเยี่ยมในพิธีปด
การศึกษาหลักสูตรครูภาษาอังกฤษ ศูนยภาษา กรม
ยุทธศึกษาทหารอากาศ เม่ือ 11 ส.ค.31 

2. เปน ADFELPS Rater ต้ังแต 2545-
2548 

3. เปนผูกํากับหลักสูตร Pre TOEFL 
Preparation Course ต้ังแต 2545-2553 

4. รวมวางแผนและบริหารจัดการการสอบ
สัมภาษณภาษาอังกฤษของผูสมัครเขารับการ
คัดเลือกเปนผูชวยทูตทหารเรือ ณ 
ตางประเทศ ต้ังแตเริ่มโครงการในป 2551-
2553 

5. รวมวางแผนกับ น.อ.หญิง พัชรา วัดอักษร 
ผู อํานวยการกองวิชามนุษยศาสตร ในป 
สอนภาษาอังกฤษยุคใหมของโรงเรียน  
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กฎหมายสิ่งแวดลอมทางทะเลกับการปฏิบัติการทางทหารของกองทัพเรือ 
Environmental Law and the Royal Thai Navy’s Military Operations 

 

นาวาเอก สมเจตน  คงรอด * 
Captain Somjade Kongrawd, RTN 

 

บทคัดยอ 

 ทะเลมีความสําคัญตอการดํารงอยูของชีวิตมนุษยอยางมีนัยสําคัญ มนุษยใชประโยชนจากทะเลทัง้
ในดานการแสวงหาทรัพยากร และดําเนินกิจกรรมหลายรูปแบบ ไมวาจะเปนการเดินเรือ การขนสง การ
ทองเที่ยว การประมง การปฏิบัติการทางทหาร และอุตสาหกรรมตอเน่ือง กอใหเกิดมลพิษทางทะเลที่มี
ผลกระทบทําใหสิ่งแวดลอมทางทะเลมีสภาพเสื่อมโทรมลงอยางรวดเร็ว จําเปนตองมีการออกมาตรการ
ทางกฎหมายคุมครองและรักษาสภาวะแวดลอมทางทะเลใหมีสภาวะที่ดีและมีความย่ังยืนตอไป ไมวาจะ
เปนการออกกฎหมายภายในประเทศหรือจัดทําความตกลงระหวางประเทศ ทั้งน้ี โดยมีหนวยงานทาง
ทะเลของรัฐ เปนผูบังคับใชกฎหมาย  ประเทศไทย มีกองทัพเรือเปนหนวยงานทางทะเลหนวยงานหน่ึงที่
ทําหนาที่คุมครองและรักษาสภาวะแวดลอมทางทะเลตามที่มีกฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวของไดมอบ
อํานาจไว นอกจากน้ีในเรื่องการ รักษากฎหมาย การสนับสนุนกิจการพลเรือนและชวยเหลือดาน
มนุษยธรรมแกประชาชน น้ัน ถือเปนการปฏิบัติการทางทหารประเภทหน่ึง ที่เรียกวา “การปฏิบัติการทาง
ทหารนอกเหนือจากสงคราม (Military Operations Other Than War: MOOTW)”   ซึ่งเปนไปตาม
หลักนิยมของกองทัพเรือ (กองทัพเรือ. 2544) ดังน้ัน จึงจําเปนที่เจาหนาที่ทหารเรือจะตองทราบถึงเน้ือหา
สาระโดยสังเขปของกฎหมายสิ่งแวดลอมทางทะเลดังกลาว  เพื่อนําไปใชในการปฏิบัติงานดานสิ่งแวดลอม
ไดอยางถูกตอง และใชประกอบการเสนอแนะในการพัฒนาและจัดทํายุทธศาสตรของกองทัพเรือ และ
ยุทธศาสตรชาติทางทะเลตอไป  

คําสําคัญ: กฎหมายสิ่งแวดลอมทางทะเล การปฏิบัติการทางทหาร กองทัพเรือ 
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Abstract 

 Human lives depend greatly on the sea for the resources it provides as well as 
the various activities conducted at sea whether it be navigation, transportation, travel, 
fishery, naval operations and industrial activities which extend from land to sea. These 
interactions with the sea can all contribute to marine pollution which leads to the rapid 
deterioration of the marine environment. This fast growing problem needs to be met 
with equally urgent measures for the protection and preservation of marine environment 
in order to ensure the sea’s stewardship and sustainability. This can be in the form of 
the adoption of international treaties and corresponding national legislation, with state 
maritime organizations as the enforcer of the law. As regards Thailand, the Royal Thai 
Navy is a designated organization with the duty and authority to protect and preserve 
the precious marine environment, as well as Military Operations Other Than War 
(MOOTW) in relation to enforcing marine environmental law in which Navy officers must 
inevitable implement according to relevant existing and further legal instruments, 
including regulations, action plans and doctrines. Thus it is of necessity that Navy officers 
are competent in such marine environmental laws. This competence should also 
facilitate further suggestions on development and on the Royal Thai Navy and the 
national maritime strategies.   

Keywords: Environmental Law, Military Operations, Royal Thai Navy 
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บทนํา 

 เปนที่ทราบกันดีวา สองในสามของ
พื้นที่โลกเปนทะเล มนุษยใชประโยชนจากทะเล
ในหลายรูปแบบ ทําใหสิ่งแวดลอมทางทะเล
เสื่อมโทรมอยางรวดเร็ว จํ าเปนตองมีการ
คุมครองและรักษาสภาวะแวดลอมทางทะเลใหมี
ค ว า ม ส ม บู ร ณ แ ล ะ ย่ั ง ยื น ต อ ไ ป  ทั้ ง ใ น
ระดับประเทศ ระดับภูมิภาค และโลก ซึ่งมีความ
เช่ือมโยงกันอยางไมอาจแยกจากกันได 
 ประเทศไทย มีพื้นที่ทางทะเลที่จะตอง
คุมครองดานสิ่งแวดลอมทางทะเลนับออกไปจาก
ชายฝงถึงเขตเศรษฐกิจจําเพาะ/ไหลทวีปของ
ประเทศไทย นับรวมไดทั้งสิ้น 323,488.324 
ตารางกิโลเมตร หรือ 94,314.104 ตารางไมล
ทะเล  หากสภาวะแวดลอมทางทะเลในพื้นที่
ดังกลาวมีสภาพเสื่อมโทรมลงไป จะสงผล
กระทบตอระบบนิเวศวิทยาของมวลสัตว นํ้า 
พันธุพืชใตนํ้าและสิ่งที่มีชีวิตประเภทตางๆ ถึงข้ัน
ใกลสูญพันธุได และจะทําใหมูลคาผลประโยชน
ของชาติลดลงตามไปดวย  

กฎหมายสิ่งแวดลอมทางทะเล 

 กอนอื่นตองทําความเขาใจในเบื้องตน
กอนวา “สิ่งแวดลอม” น้ัน มีความหมายวา
อยางไร  ศาลยุติธรรมระหวางประเทศ ไดให
ความหมายไววา “สิ่งแวดลอมไมใชเรื่องที่เปน
นามธรรม แตหมายถึงแหลงซึ่งมนุษย (และ
สิ่งมีชีวิต) อาศัยอยู โดยข้ึนอยูกับคุณภาพชีวิต
และสุขภาพของเขาเหลาน้ัน ทั้งน้ี รวมไป
ถึงคนรุนหนาที่ ยั งไม เกิดมา (ศาล ยุติธรรม
ระหวางประเทศ, 2549)  นอกจากน้ี มาตรา 4 
แห ง  พ . ร .บ .  ส ง เ สริ มและรั กษา คุณภาพ
สิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 2535 ไดใหคํานิยาม
คําวา “สิ่งแวดลอม” หมายความวา สิ่งตางๆ ที่มี
ลักษณะทางกายภาพและชีวภาพที่อยูรอบตัว
มนุษย ซึ่งเกิดข้ึนโดยธรรมชาติและสิ่งที่มนุษยได

ทําข้ึน” ดังน้ัน สิ่งแวดลอม จึงหมายถึง ทุกสิ่งที่
จําเปนตอการดํารงชีวิตของมนุษย   
 น อ ก จ า ก น้ี  “ม นุ ษ ย ” กั บ 
“สิ่งแวดลอม” ไมสามารถแยกกันอยูไดโดย
ลําพัง ตางตองพึ่งพาอาศัยกัน ตราบนานเทา
นาน ดังน้ัน มนุษยเราก็จําตองตระหนักอยูเสมอ
วา ตราบใดที่เราทําลายสิ่งแวดลอมใหผุพังจน
สูญสลายหายไปหมด หรือปลอยปละละเลย
สิ่งแวดลอมใหมีสภาพเสื่อมทรามทรุดโทรม มันก็
ไมตางกับมนุษยเรากําลังฆาตัวตายน่ันเอง (ศาล
ปกครอง. 2555) 
 ดังน้ัน เพื่อเปนการปูพื้นฐานใหทราบถึง
ขอบเขต และหลักการสําคัญของกฎหมาย
สิ่งแวดลอม จึงขอกลาวถึงรายะเอียดในสวนที่
เกี่ยวของโดยสังเขปดังน้ี 
  1 ขอบเขตและ วัตถุประสงคของ
กฎหมายสิ่งแวดลอม 
 ต า ม ป ฏิ ญ ญ า ใ น ก า ร ป ร ะ ชุ ม
สหประชาชาติเกี่ยวกับสิ่งแวดลอม ณ กรุงสตอก
โฮลม (Declaration of the United Nations 
Conference on the Human Environment, 
1972)  สรุปความไดวา มนุษยเปนทั้งผูพึ่งพา 
(creature) และผูสราง (shoulder) สิ่งแวดลอม
ที่อยูรอบตนเอง สิ่ งแวดลอมทําใหมนุษยมี
สติปญญา ศีลธรรม มีสังคมและมีความเจริญทาง
จิตใจ การพัฒนาวิทยาศาสตรและ เทคโนโลยี
อยางรวดเร็ว ทําใหมนุษยมีวิธีการหลายหลากวิธี 
ที่จะเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดลอมไดอยางรวดเรว็และ 
ไมอาจคาดหมายได สิ่งแวดลอมที่เกิดข้ึนเองหรือ
ที่มนุษยสรางข้ึน เปนสิ่งสําคัญตอความเปนอยูที่
ดี และเปนสิทธิข้ันพื้นฐานของมนุษย ที่ควรจะได
อยูอาศัยในสิ่งแวดลอมที่ดี มนุษยจึงมีหนาที่ตอง
ควบคุมดูแลไมใหเกิดผลกระทบตอสิ่งแวดลอม
ดังกลาว และ “รัฐจะตอง...มีความรับผิดชอบ
ประกันวา กิจกรรมใด ๆ ภายในเขตอํานาจหรือ
การควบคุมของตนไมกอใหเกิดอันตรายตอสิ่ง
แ ว ดล อม ที่ ต้ั ง อ ยู ใ น รั ฐ อื่ น  ๆ  ห รื อพื้ น ที่ 
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นอกเหนือจากเขตอํานาจแหงประเทศตน" 
(ปฏิญญาริโอวาดวยสิ่งแวดลอมและการพัฒนา  
Rio Declaration on Environment and 
Development หรือ “ปฏิญญาริโอ”)   
 2  ห ลั กก าร พื้ นฐ านของ กฎห มาย
สิ่งแวดลอม 
 กฎหมายสิ่งแวดลอม ตราข้ึนเพื่อการ
อนุรักษสิ่งแวดลอมเปนหลัก เน้ือหาครอบคลุม
การปองกันและเยียวยาความเสื่อมโทรมแหง
สุขภาพทั้งของสิ่งตางๆ ที่มีลักษณะทางกายภาพ
และชีวภาพที่อยูรอบตัวมนุษย ซึ่งเกิดข้ึนโดย
ธรรมชาติและสิ่งที่มนุษยไดทําข้ึน และมักคาบ
เกี่ยวกับกฎหมายจารีตประเพณี สนธิสัญญา 
ขอตกลง พันธกรณี กฎระเบียบ นโยบาย และ
แผนงานตางๆ โดยมีพัฒนาการต้ังแตในยุคปฏิวัติ
อุตสาหกรรมต้ังแต ค.ศ.1960 (พ.ศ. 2503) เปน
ตนมา 
 ปฏิญญาริโอ (Rio Declaration ) ได
กําหนดหลักการดานสิ่งแวดลอมหลายประการ 
ซึ่งเปนองคประกอบสําคัญของการพัฒนาทีย่ั่งยืน 
(Sustainable Development) ไดแก หลักผูกอ
มลพิษเปนผูจาย (Polluter Pays Principle :PPP) 
หลักการปองกันลวงหนา ( Precautionary 
Principle ) และ หลักการมีสวนรวมของ
ประชาชน ( Public Participation ) รวมทั้ง
หลักการความรับผิดเด็ดขาด (Strict liability)  
และมาตรการทางภาษีทั้งในลักษณะการลงโทษ 
หรือจูงใจ  รวมทั้งหลักเหตุเดือดรอนรําคาญ 
(Nuisance) หลักการจัดการสิ่งแวดลอมแบบ
บูรณาการ ( Integrated Environmental 
Management) หลักทรัพยสิทธิและสิทธิชุมชน 
(Property Rights)  หลักสิทธิการรับรูขอมูล
ขาวสารของประชาชน (Right to know )  และ
แน วน โ ย บ าย พื้ น ฐ า น แห ง รั ฐ  ( Directive 
Principles of State) โดยมีการออกเปน
มาตรการควบคุมในเรื่องตางๆ เชน การกําหนด
คุณภาพสิ่งแวดลอม และจํากัดเงื่อนไขในการ

ดําเนินกิจกรรมบางประเภทของมนุษย การ
กําหนดปริมาณของภาวะมลพิษที่จะใหมีได หรือ
กําหนดใหตองมีการวางแผนและการตรวจสอบ
กิจการบางอยาง เปนตน  

ก ฎ ห ม า ย ร ะ ห ว า ง ป ร ะ เ ท ศ ท่ี เ ก่ี ย ว กั บ
สิ่งแวดลอมทางทะเล 
 กฎหมายระหวางประเทศที่เกี่ยวกับ
สิ่งแวดลอม และประเทศไทยเขาเปนภาคีแลว
น้ัน อาจแบงได 2 ประเภท ดังน้ี  
 1 กฎหมายระหวางประเทศที่เกี่ยวกับ
สิ่งแวดลอมภายใตอนุสัญญาสหประชาชาติ วา
ดวยกฎหมายทะเล ค.ศ.๑๙๘๒ และที่คุมครอง
สิ่งแวดลอมโดยเฉพาะ 
    1.1 อนุสัญญาสหประชาชาติวาดวย
กฎหมายทะเล ค.ศ.1982 (United Nations 
Convention on the Law of the Sea, 1982: 
UNCLOS) ภาค 12 นับต้ังแตขอ 197 ถึงขอ 
237 โดยมีสาระสําคัญที่เกี่ยวกับการคุมครอง
และรักษาสิ่งแวดลอมโดยตรง โดยกําหนด
มาตรการเพื่อปองกัน ลดและควบคุมภาวะ
มลพิษของสิ่งแวดลอมทางทะเล ความรวมมือ
ระดับโลกและระดับ ภูมิภาค  การ ติดตาม
ตรวจสอบและการประเมินทางสิ่งแวดลอม 
หลักเกณฑการควบคุมภาวะมลพิษทางทะเลทั้ง
จากแหลงที่มาบนบก กิจกรรมพื้นดินทองทะเล
และในบริเวณพื้นที่ มลพิษจากการทิ้งเท มลพิษ
จากเรือ มลพิษจากบรรยากาศ และการบังคับใช
กฎหมายตอแหลงที่มาของมลพิษดังกลาว 
รวมทั้งการบังคับใชกฎหมายโดยรัฐเจาของธง 
(Flag States Control) และโดยรัฐเจาของ
ทาเรือ (Port States Control) รวมทั้งมาตรการ
ในการสอบสวนดําเนินคดี และการระงับขอ
พิพาทโดยสันติวิธี  ซึ่งนับวา มีความครอบคลุม
ทุกเรื่องที่เกี่ยวของกับการความคุมภาวะมลพิษ
ทางทะเล และเพียงพอที่จะใหแตละรัฐนําไป
ออกกฎหมายภายในกําหนดมาตรการควบคุม 
และบทกําหนดโทษภายในเขตอํานาจรัฐตนได 
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 1.2 อนุสัญญาวาดวยการคาระหวาง
ประเทศ ซึ่งชนิดสัตวปาและพืชปาที่ใกลจะสูญ
พันธุ (The 1973 Convention on International 
Trade in Endangered Species of Wild Fauna 
and Flora (CITES) มีวัตถุประสงคเพื่อตองการ
อนุรักษทรัพยากรสัตวปาและพืชปาในโลก เพื่อ
ประโยชนแหงมวลมนุษยชาติของชนรุนน้ี และ
อนุชนรุนตอไป โดยสรางเครือขายทั่วโลก ในการ
ควบคุมการคาระหวางประเทศ ทั้งพันธุไมและ
สัตวปา ตลอดจนผลิตภัณฑ ซึ่งมีกฎหมายของ
ประเทศไทยที่ เกี่ยวของ พ.ร.บ. สงวนและ
คุมครองสัตวปา พ.ศ. 2535 พ.ร.บ.พันธุพืช พ.ศ. 
2518 แกไขเพิ่มเติมโดย พ.ร.บ.พันธุพืช (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ. 2535  
 1.3 อนุสัญญาวาดวยความหลากหลาย
ทางชีวภาพ (The 1992 Convention on 
Biological Diversity: CBD) มีวัตถุประสงคเพื่อ
กา ร อ นุ รั ก ษ แล ะก า ร ใ ช ป ระ โ ยชน ค ว าม
หลากหลายทางชีวภาพ (การที่มีชนิดพัน ธุ 
(species) สายพันธุ (genetic) และระบบนิเวศ 
(ecosystem) ที่แตกตางหลากหลายบนโลก) 
ตามที่กําหนดอยางย่ังยืน ซึ่งมีกฎหมายไทยที่
เกี่ยวของ คือ พ.ร.บ.การประมง พ.ศ.2490 
พ.ร.บ.อุทยานแหงชาติ พ.ศ.2540 พ.ร.บ.ปา
สงวนแหงชาติ พ.ศ.2507 และ พ.ร.บ.สงวนและ
คุมครองสัตวปา พ.ศ.2535  
 1.4 อนุสัญญาวาดวยพื้นที่ชุมนํ้า (The 
Convention on Wetlands of International 
Importance (RAMSAR) เปนขอตกลงระหวาง
รัฐบาลซึ่งกําหนดกรอบการทํางานสําหรับความ
รวมมือระหวางประเทศ เพื่อรวมมืออนุรักษ
ยับย้ังการสูญหายของพื้นที่ชุมนํ้าในโลก รวมทั้ง
เพื่อใหมีการจัดทําแผนการบริหารจัดการเพื่อ
การใชประโยชนพื้นที่ชุมนํ้าอยางชาญฉลาด   
 2 กฎหมายระหวางประเทศที่เกี่ยวกับ
สิ่งแวดลอมภายใตองคการทางทะเลระหวาง

ประเทศ(International Maritime Organization: 
IMO)  
  2.1 กฎหมายจัดต้ัง IMO ไดแก 
อนุสัญญาระหวางประเทศวาดวยองคการทาง
ทะเลระหวางประเทศ ค.ศ.1948 (IMO 1948) 
ขอแกไข ค.ศ. 1991 ของอนุสัญญาระหวาง
ประเทศวาดวยองคการทางทะเลระหวาง
ประเทศ (Amendment 1991 to IMO 
Convention) และขอแกไข ค.ศ.1993 ของ
อนุสัญญาระหวางประเทศวาดวยองคการทาง
ทะเลระหวางประเทศ (Amendments 1993 
to IMO Convention) 
  2 . 2  ก ฎ ห ม า ย จั ด ก า ร
สิ่งแวดลอม ไดแก อนุสัญญาระหวางประเทศวา
ดวยการปองกันมลพิษจากเรือ  ค.ศ.1973 
(MARPOL 73/78) Annex I และ II ซึ่งจัดทําข้ึน
หลังเหตุการณเรือบรรทุกนํ้ามันดิบขนาดใหญช่ือ 
TERRY CANYON ซึ่งอับปางลง เมื่อ ๑๘ มีนาคม 
๑๙๖๗ สงผลกระทบตอสภาพสิ่งแวดลอมทาง
ทะเลบริเวณชายฝงประเทศสหราชอาณาจักร
เปนอยางมาก และตอมาในป ค.ศ.1976 ไดเกิด
อุบัติเหตุ เรือบรรทุกนํ้ามัน EXXON VALDEZ 
อับปางอีกครั้งหน่ึง  สงผลกระทบตอสิ่งแวดลอม
อยางรายแรงตอชายฝงทะเลของประเทศสเปน
และโปรตุเกต  IMO จึงปรับปรุงอนุสัญญา 
MARPOL 73 ในป ค.ศ.1978 และรวมเรียกวา 
MARPOL 73/78 เพื่อควบคุมการออกแบบเรือ
บรรทุกนํ้ามัน วัตถุอันตราย สารเคมี ขยะและนํ้า
เสียจากเรือ และมลภาวะทางอากาศจากเรือ 
และอนุสัญญาระหวางประเทศวาดวยการ
เตรียมการ การปฏิบัติการ และความรวมมือใน
การปองกัน และขจัดมลพิษนํ้ามัน ค.ศ.1990 
(OPRC 1990) 
  2.3 กฎหมายที่เกี่ยวกับความ
ปลอดภัย ไดแก อนุสัญญาระหวางประเทศวา
ดวยกฎขอบังคับระหวางประเทศเพื่อปองกันเรือ
โดนกันในทะเล ค.ศ. 1972 (COLREG 1972) 
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อนุสัญญาระหวางประเทศวาดวยความปลอดภัย
แหงชีวิตในทะเล ค.ศ.1974 (SOLAS 1974) 
อนุสัญญาระหวางประเทศวาดวยการอํานวย
ความสะดวกในการเดินเรือระหวางประเทศ ค.ศ.
1965 (FAL 1965) อนุสัญญาระหวางประเทศวา
ดวยแนวนํ้าบรรทุก ค.ศ.1966 (LL 1966) 
อนุสัญญาระหวางประเทศวาดวยการวัดขนาด
ตันเรือ ค.ศ.1969 (TONNAGE 1969) และ
อนุสัญญาระหวางประเทศวาดวยมาตรฐาน การ
ฝกอบรม การออกประกาศนียบัตร และการเขา
ยามของคนประจําเรือ ค.ศ.1978 ตามที่แกไข 
ค.ศ. 1995 (STCW 78/95)  

กฎหมายภายในประเทศ   

 กฎหมายภายในของไทย มีดังน้ี  
 1 กําหนดนโยบายดานสิ่งแวดลอมของ
ประเทศ ไดแก รัฐธรรมนูญ และ พ.ร.บ.สงเสริม
และรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 
2535  

2 กํ าหนดมาตรการในการอนุรักษ
สิ่ ง แ ว ด ล อ ม แ ล ะ ค ว บ คุ ม ก า ร ใ ช
ทรัพยากรธรรมชาติ ไดแก พ.ร.บ.การเดินเรือใน
นานนํ้าไทย พ.ศ. 2456  พ.ร.บ.การขุดดินและ
ถมดิน พ.ศ. 2543 พ.ร.บ.การสงเสริมการ
อนุรักษพลังงาน พ.ศ. 2535 พ.ร.บ.ควบคุม
นํ้ามันเช้ือเพลิง พ.ศ. 2542 และ พ.ร.บ.พลังงาน
ปรมาณูเพื่อสันติ พ.ศ. 2504 พ.ร.บ.ปาไม พ.ศ. 
2484  พ.ร.บ.การประมง พ.ศ. 2490  พ.ร.บ.
สงวนและคุมครองสัตวปา พ.ศ. 2535 พ.ร.บ.
คุมครองพันธุพืช พ.ศ.2542 พ.ร.บ.แร พ.ศ. 
2510 พ.ร.บ.ปโตรเลียม พ.ศ.2514 พ.ร.บ.
ประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ.2550 พ.ร.บ.
คุมครองซากดึกดําบรรพ พ.ศ.2551 พ.ร.บ.
ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2550 
พ.ร.บ.การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 พ.ร.บ.ธุรกิจ
นําเที่ยวและมัคคุเทศก พ.ศ.2551 และ พ.ร.บ.
นโยบายการทอง เที่ยวแห งชาติ พ.ศ.2551 

พ.ร.บ.โบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุและ
พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ พ.ศ.2504  
 3 กําหนดความรับผิดทางแพงและ
อาญาจากปญหาสิ่งแวดลอม ไดแก ประมวล
กฎหมายแพงและพาณิชย ประมวลกฎหมาย
อาญา พ. ร .บ .ส ง เสริ มและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ.2535 และ พ.ร.บ.การ
เดินเรือในนานนํ้าไทย พ.ศ. 2456 และ พ.ร.บ.
วัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 พ.ร.บ.ปองกันเรือโดน
กัน พ.ศ. 2522 พ.ร.บ.การขนสงตอเน่ืองหลาย
รูปแบบ  พ.ศ. 2548  พ.ร.บ.การรับขนของทาง
ทะเล  พ.ศ. 2534 พ.ร.บ.การกักเรือ  พ.ศ. 
2534 พ.ร.บ.การเฉลี่ยความเสียหายทั่วไปจาก
ภยันตรายในการเดินเรือ พ.ศ. 2547 พ.ร.บ.
ความรับผิดทางแพงและคาเสียจากเรือโดนกัน 
พ.ศ. 2548 และ พ.ร.บ.การชวยเหลือกูภัยทาง
ทะเล พ.ศ. 2550 เปนตน 

กฎหมายสิ่งแวดลอมท่ีเก่ียวของกับกองทัพเรือ
 ใ น ส ว น ข อ ง ก อ ง ทั พ เ รื อ น้ั น  แ ม
กองทัพเรือจะไดรับอํานาจตามกฎหมายถึง 29 
ฉบับ  แตจะมีกฎหมายที่เกี่ยวกับสิ่งแวดลอมอยู
เพียงจํานวนหน่ึง โดยแยกเปน 2 ประเภทดังน้ี 
 1 กฎหมายสิ่ งแวดลอมที่ เ กี่ยวของ
โดยตรง 
 เปนกฎหมายเกี่ยวของกับการควบคุม
กิจกรรมที่มีผลกระทบตอสิ่งแวดลอมโดยตรง 
ไดแก พ.ร.บ.การประมง พ.ศ.2490 พ.ร.บ.วา
ดวยสิทธิการประมงในเขตการประมงไทย พ.ศ.
2482  พ.ร.บ.เรือไทย พ.ศ.2481 พ.ร.บ.การ
เดินเรือในนานนํ้าไทย พ.ศ.2456 พ.ร.บ.ปาไม 
พ.ศ.2484 (Forestry Act, B.E.2484) พ.ร.บ.
สงวนและรักษาพันธสัตวปา พ.ศ.2507  พ.ร.บ.
อุทยานแหงชาติ พ.ศ.2504 พ.ร.บ.ปาสงวน
แหงชาติ พ.ศ.2507 พ.ร.บ.เลื่อยโซยนต พ.ศ.
2545 และ พ.ร.บ.ความปลอดภัย อาชีวอนามัย 
และสภาพแวดลอมในการทํางาน พ.ศ. 2554 
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 2 กฎหมายคุมครองสิ่งแวดลอมโดยออม 
ไดแก พ.ร.บ.ใหอํานาจทหารเรือปราบปรามการ
กระทําผิดบางอยางทางทะเล พ.ศ.2490  พ.ร.บ.
แร พ.ศ.2510  พ.ร.บ.ศุลกากร พ.ศ.2469 และ 
พ.ร.บ.การสงออกและนําเขามาในราชอาณาจักร
ซึ่งสินคา พ.ศ.2522 ซึ่งเปนการควบคุมการ
นําเขาและสงออกวัตถุอันตรายหรือสารพิษ หรือ
สิ่งที่เปนอันตรายตอสิ่งแวดลอมชนิดตางๆ อันจะ
มีผลกระทบโดยออมตอสิ่งแวดลอม เมื่อมีการ
ลักลอบขนสงนําเขามาหรือสงออกสิ่งเหลาน้ันไป
ในลักษณะที่ไมปลอดภัยจนเปนเหตุใหเกิดมลพษิ
ทางทะเล 
 
การปฏิบัติการทางทหารที่เกี่ยวกับกฎหมายสิ่งแวดลอมของ
กองทัพเรือ 

 1 การปฏิบัติการทางทหารของกองทัพเรือ 
 เนื่องจากสภาวะแวดลอมดานความมั่นคงทางทะเลมี
การเปล่ียนแปลงอยางมีนัยสําคัญ การมีสวนรวมของทหารจึงมี
เพ่ิมขึ้น ดังนั้น ทหารจึงมีการปฏิบัติการทางทหารทั้งในรูปแบบ
ของการทําสงคราม (War) และการปฏิบัติการทางทหารที่
นอกเหนือจากการทําสงคราม (Military Operations Other 
Than War: MOOTW)  ซ่ึงมีภารกิจที่เก่ียวกับในการการรักษา
กฎหมาย (Law Enforcement) และสนับสนุนกิจการพลเรือน 
(Military Support to Civil Authorities) ในสภาวะปกติ และ
ชวย เหลือดานมนุษยธรรมแกประชาชน (Humanitarian 
Assistance: HA) ในภาวะบานที่บานเมืองเกิดปญหารายแรง 
รวมทั้งการบังคับใชกฎหมายทางทะเล จึงเปน MOOTW ปรากฏ
ตามเอกสารอางอิงกองทัพเรือ อทร.8003 หลักนิยมสําหรับการ
ปฏิบัติการทางทหารนอกเหนือจากการสงคราม (Doctrine for 
Military Operations Other Than War) พ.ศ.2544 และ 
Joint Pub 3 – 07  Joint Doctrine for Military Operations 
Other Than War, 1995 ของสหรัฐอเมริกา  รวมทั้งราง
ยุทธศาสตรการพัฒนาเพ่ือเสริมความมั่นคงของชาติ (พ.ศ.2556 
– 2560)  ยังกลาวไววา การเขาไปมีสวนรวมในการปฏิบัติการ
ทางทหารนอกเหนือจากการทําสงครามเปนส่ิงสําคัญ ในยุคของ
การเปล่ียนแปลงสภาวะแวดลอมดานความมั่นคงระหวาง
ประเทศ นอกจากนี้ กองทัพเรือไดกําหนดใหการรักษากฎหมาย
และชวยเหลือ (Constabulary  Role) เปนบทบาทประการหนึ่ง
ของกองทัพเรือ  อีกทั้งยังมีรางยุทธศาสตรทะเล ที่กําลังเสนอ
คณะรัฐมนตรี ไดมีการกลาวถึงการคุมครองส่ิงแวดลอมทางทะเล
ไวดวย  
 ในทางปฏิบัติ  กองทัพเ รือไดมีการจัดตั้ ง แผนก
ปฏิบัติการทางทหารที่ไมใชสงคราม กองความมั่นคงทางทะเล 
กรมยุทธการทหารเรือ ทําหนาที่เปนฝายอํานวยการรองรับงาน
การปฏิบัติการทางทหารที่ไมใชสงครามดังกลาว ซ่ึงรวมทั้งการ

รักษากฎหมาย  และการช วย เหลือประชาชน (Benign 
Operations) และการรักษากฎหมาย (Law Enforcement) 
รวมถึ ง กา รใช กํา ลั ง ปฏิ บัติก า ร เ พ่ื อ สันติ ภ าพสนับสนุ น
สหประชาชาติ และการปฏิบัติดานมนุษยธรรม รวมทั้งงาน
คุมครองและฟนฟูสภาวะแวดลอม 
ทางทะเลดวย นอกจากนี้  ยังมีการจัดตั้ งศูนย/กลุมงานที่
เก่ียวของการการคุมครองส่ิงแวดลอม ขึ้นในศูนยปฏิบัติการ
กองทัพเรือ อันไดแก ศูนยประสานงานในการรักษาผลประโยชน
ของชาติทางทะเล (ศรชล.) ศูนยอํานวยการปองกันและขจัด
มลพิษเนื่องจากน้ํามัน (ศอปน.) และศูนยบรรเทาสาธารณภัย
กองทัพเรือ(ศบภ.ทร.)เปนตน 
 2 ปญหาทางกฎหมายในการปฏิบัติตามกฎหมาย
เก่ียวกับส่ิงแวดลอมของกองทัพเรือ 
 ดังไดกลาวมาแลววา การไดรับมอบอํานาจตาม
กฎหมาย 29 ฉบับนั้น ไมไดเปนกรณีที่กองทัพเรือโดยเจาหนาที่
ทหารเรือจะมีอํานาจครบถวนตามที่กฎหมายฉบับนั้นๆ บัญญัติ 
เนื่องจากเงื่อนไขในการมอบอํานาจของกฎหมายแตละฉบับมี
ความแตกตางกัน โดยบางฉบับมอบอํานาจเพียงบางมาตรา ไม
ครอบคลุมความผิดที่เจาหนาที่พบเห็นบอยคร้ัง แตไมสามารถ
ดําเนินการอยางใดๆ ได เชน ตาม พ.ร.บ.การเดินเรือในนานน้ํา
ไทย พ.ศ.2456 ในเร่ืองการหามมิใหผูใดเท ทิ้ง หรือทําดวย
ประการใดๆ ให หิน กรวด ทราย ดิน โคลน อับเฉา ส่ิงปฏิกูลใดๆ 
ยกเวนน้ํามัน และเคมีภัณฑลงในแมน้ํา... หรือทะเลภายใน
นานน้ําไทย อันจะเปนเหตุใหเกิดการตื้นเขินตกตะกอนหรือ
สกปรก หรือการหามมิใหผูใดเท ทิ้ง หรือทําดวยประการใดๆ ให
น้ํามันและเคมีภัณฑหรือส่ิงใดๆ ลงในแมน้ํา...หรือทะเลภายใน
นานน้ําไทยอันอาจจะเปนเหตุใหเกิดเปนพิษตอส่ิงมีชีวิตหรือตอ
ส่ิงแวดลอม อันเปนความผิดตามมาตรา 119 และ 119 ทวิ 
ตามลําดับ รวมทั้งขอจํากัดอันเกิดจากเนื้อหาสาระของกฎหมาย
ฉบับนั้นๆ เอง เชน ในกรณีขางตน แมจะมีการแกไขใหเจาหนาที่
ทหารเรือมีอํานาจตามมาตรา 119 และ 119 ทวิขางตน แตพ้ืนที่
ทางทะเลที่มีเขตอํานาจ ก็อยูเพียงแคเขตนานน้ําไทย ซ่ึงหมาย
รวมถึงเฉพาะพ้ืนที่ที่ขยายออกไปในตอเนื่องเทานั้น หรือกรณีมี
การมอบอํานาจใหทั้งฉบับ เชน พ.ร.บ.เรือไทย พ.ศ.2481 ตาม
มาตรา 53/1   ที่หามการปลอยทิ้งหรือทําใหสารที่เปนอันตราย
หรือส่ิงใดๆ ที่มีสารที่เปนอันตรายปนอยูพนจากเรือลงสูทะเล 
รวมทั้งการทําใหมีการร่ัว การกําจัด การหก การซึม การสูบ การ
แพรกระจายหรือการเท สารที่เปนอันตรายหรือส่ิงใด ๆ ที่มีสารที่
เปนอันตรายปนอยูดวย เจาหนาที่ทหารเรือจะมีอํานาจในเร่ือง
เก่ียวกับส่ิงแวดลอมในลักษณะที่จํากัดเฉพาะกรณีที่เรือนั้นเปน
เรือไทยเทานั้น หากเจาหนาที่ทหารเรือจะใชอํานาจตามที่
กฎหมายที่ใหอํานาจเจาหนาที่ทหารเรือไว ก็จะตองนํา พ.ร.บ.
การประมง พ.ศ.2490  มาตรา  19   ที่หามมิใหบุคคลใด เท ทิ้ง 
ระบาย หรือทําใหวัตถุมีพิษตามที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดในราช
กิจจานุเบกษา ลงในที่จับสัตวน้ํา หรือกระทําการใดๆอันทําให
สัตวน้ํามึนเมา หรือเท ทิ้ง ระบาย หรือทําใหส่ิงใดลงไปในที่จับ
สัตวน้ํา ในลักษณะที่เปนอันตรายแกสัตวน้ํา หรือทําใหสัตวน้ํา
เกิดมลพิษ... มาปรับใช ทําใหเกิดปญหาในการนําบทความผิด
ตามกฎหมายฉบับตางๆ มาปรับใช  สงผลใหการบังคับใช
กฎหมายเก่ียวกับส่ิงแวดลอมทางทะเลไมไดผลดีเทาที่ควร 

                                                                วารสารวิชาการโรงเรียนนายเรือ ดานสังคมศาสตร มนุษยศาสตรและศึกษาศาสตร 

61 

53 



 

 

 ในปจจุบัน คณะกรรมการกฎหมายทะเลและเขตทาง
ทะเลของไทย มีคํา ส่ังตั้ งคณะอนุกรรมการปรับปรุงแกไข
กฎหมายใหสอดคลองกับอนุ สัญญาสหประชาชาติวาดวย
กฎ ห มา ย ท ะ เ ล  ค . ศ . 19 8 2  ร วม  5  ค ณะ  ซ่ึ ง ร วม ถึ ง
คณะอนุกรรมการปรับปรุงแกไขกฎหมายที่เก่ียวของกับมาตรการ
ทาง  ด านมลพิษและ ส่ิงแวดลอมดวย ขณะนี้อยู ระหวา ง
ดําเนินการ ซ่ึงจะสงผลใหตองมีการออกกฎหมายเพ่ิมเติมในสวน
ที่เก่ียวกับมาตรการคุมครองและบังคับใชตามกฎหมายเก่ียวกับ
ส่ิงแวดลอมอยางหลีกเล่ียงไมได ซ่ึงสอดคลองกับแนวคิดของ
กองทัพเรือในการพิจารณาปรับปรุงแกไขเนื้อหาและรวม
กฎหมายใหอํานาจทหารเรือปรามปรามการกระทําผิดในทะเลให
ทันสมัยและเปนไปพันธกรณีที่กําหนดในอนุสัญญาฯ 

บทสรุป  

 จะเห็นไดวา ภารกิจในดานการรักษา และคุมครอง
ส่ิงแวดลอมทางทะเลของประเทศไทยนั้น สวนใหญจะเปนภารกิจ
ควบคูไปกับการบรรเทาสาธารณภัย และฟนฟูสภาวะส่ิงแวดลอม
ทางทะเล เมื่อเกิดมลภาวะทางทะเลหรือมีภัยพิบัติตางๆ เกิดขึ้น
แลว เชน เรือโดนกัน หรือชนหินใตน้ําเปนเหตุใหน้ํามันหรือ
วัตถุมีพิษหรือวัตถุอันตรายลงสูทะเล หรือการที่ทอสงน้ํามัน
ร่ัวไหลในทะเล หรือการลักลอบนํากากขยะที่มีพิษมาทิ้งในทะเล 
รวมทั้งอุบัติภัยที่อาจเกิดขึ้นกับแทนขุดเจาะปโตรเลียมหรือกาซ
ในทะเล ส่ิงเหลานี้จําเปนตองมีกฎหมายเปนเคร่ืองมือเพ่ือใหการ
ปฏิบัติเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและคุมครองเจาหนาที่ผูปฏิบัติ
เมื่อมีการปฏิบัติอยางถูกตองหรือสอดคลองกับหลักกฎหมายที่มี
อยู และยังเปนส่ิงที่กองทัพเรือจะตองเตรียมการในเร่ืององค
บุคคล องคยุทธวิธี และองควัตถุ เพ่ือรองรับอํานาจหนาที่ตาม
กฎหมาย ขอบังคับ ระเบียบ และแผนงานทั้งที่มีอยู และที่จะมี
เพ่ิมมากขึ้นอยางหลีกเล่ียงไมไดในอนาคต นอกจากนี้กองทัพเรือ
ยังอาจตองมีการประเมินและพัฒนายุทธศาสตรของกองทัพเรือ
ใหมีความเหมาะสม ทันสมัยและสอดคลอง กับแนวโนม
สถานการณ (Trends) และแรงบังคับ (Driving force) ดาน
กฎหมายส่ิงแวดลอมที่จะมีผลกระทบตอการปฏิบัติการทางทหาร
ของกองทัพเรือ รวมทั้งเสนอแนะการปรับปรุงยุทธศาสตรชาติ
ทางทะเลใหมีความทันสมัยสามารถปองกันและยับยั้งภัยคุกคาม
ที่เกิดจากภาวะมลพิษทางทะเลที่มีกระทบตอผลประโยชนของ
ชาติทางทะเลของประเทศไทยไดอยางมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ 
เพ่ือใหเกิดสภาวะแวดลอมทางทะเลที่ดีในทุกดาน มีการพัฒนา
ไปอยางมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืนของประเทศไทยและประเทศใน
ภูมิภาคสืบตอไป  
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 การวิจัยในคร้ังน้ีเปนการวิจัยและพัฒนาส่ือการเรียนการสอนสําหรับวิชาการเมืองไทยและการเมือง
ระหวางประเทศ   1) เพ่ือศึกษาและเลือกโปรแกรมท่ีเหมาะสมในการสรางบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 2) เพื่อ
สรางบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนวิชาการเมืองไทยและการเมืองระหวางประเทศ สําหรับนักเรียนนายเรือช้ันปท่ี 2  
ใหเปนส่ือการสอนท่ีทันสมัยดึงดูดความสนใจของผูเรียน 3) เพื่อประเมินปรับปรุงและพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร
ชวยสอนท่ีสรางขึ้น ซึ่งไดมีการจัดแบงเนื้อหาวิชาออกเปน 2 สวนใหญ  ๆคือ 1) ภาคการเมืองไทย มีอาจารยผูสอน คือ 
น.อ. ผศ.อมรเทพ แกลวกสิกรรม และ 2) ภาคการเมืองระหวางประเทศ มีอาจารยผูสอน คือ น.อ.หญิง ผศ. ขนิษนาฏ 
รัตนพฤกษ และ น.ท.หญิง นภสจันทร วีระประจักษ   ซ่ึงอาจารยประจําวิชาท้ัง 3 นายไดรวมกันวิจัยและพัฒนาสื่อ
การเรียนการสอน ในรูปแบบคอมพิวเตอรชวยสอน (Computer Assisted Instruction: CAI) กับกลุมประชากร
ท้ังหมดคือ นักเรียนนายเรือชั้นปท่ี 2 ซ่ึงศึกษาวิชาการเมืองไทยและการเมืองระหวางประเทศใน ปการศึกษา 
2556 จํานวน 68 นาย จากการศึกษาพบวาโปรแกรมท่ีเหมาะสมในการสรางบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน  ซึ่ง
ผูวิจัยไดเลือกใชคือ โปรแกรมอะโดบี แคปทิเวท (Adobe Captivate) เพราะโปรแกรมอะโดบี แคปทิเวท เปน
โปรแกรมท่ีผูใชงานไมจําเปนตองมีความรูดานการเขียนโปรแกรมก็สามารถใชงานไดอยางดี ผลการประเมินความ
พึงพอใจโดยนักเรียนนายเรือ ของนักวิจัยทั้ง 3 คน ในภาพรวมมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก ท้ังในดานของสวนนํา 
บทเรียน และการออกแบบใชงาน 
 

คําสําคัญ: คอมพิวเตอรชวยสอน, ซีเอไอ, การเมืองไทย, การเมืองระหวางประเทศ, นักเรียนนายเรือ 
 

 

  The purpose of this research is to study and select appropriate software to be 
utilized in creating Computer Assisted Instruction (CAI) lessons for a course on Thai and 
International Politics.  The subject content is catered to the second year cadets at the Royal 
Thai Naval Academy.  It is divided into two main sections: Thai Politics and International 
Politics.   Assistant Professor Captain Amorntheap Klaewkasikam RTN is responsible for the first 
section. Assistant Professor Captain Kanitnat Ratanapruk WRTN and Commander Nabhascand 
Weeraprajak WRTN are responsible for the rest.  The three instructors co-researched and co-
developed the CAI lessons for the whole population of 68 naval cadets, the second year naval 
cadets who enrolled in this subject in 2013.  The researchers intended to use the CAI lessons 
as innovative instructional tools that can draw attention from learners.  Therefore, the CAI 
lessons were fully assessed and adjusted to suit the learners' needs. The researchers found 
their best and suitable selection for creating the CAI to be Adobe Captivate.  The main reasons 
are that the software is user-friendly and users do not have to know computer scripts.  The 
results of the users' satisfaction assessment show that the overall satisfactions of the three 
researchers’ CAI lessons are at the "high" level in all areas—introduction, lessons, and design. 
Keywords: Computer Assisted Instruction, CAI, Thai Politics, International Politics, Naval Cadets 
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หลักการและเหตผุล / Rationale 
 
 
 คอมพิวเตอรชวยสอน (CAI) เปนสวนหนึ่ง
ข อ ง ก ร ะ บ ว น ก า ร เ รี ย นก า ร ส อ น  โด ย ใ ช
สื่อคอมพิวเตอร ในการนําเสนอเน้ือหาความรู
รายวิชาตามท่ีหลักสูตรกําหนด ตลอดจนสาระ
ความรูอ่ืนท่ีเปนประโยชนตอผูเรียน เพ่ือพัฒนา
ผูเรียนในดานตางๆ   ลักษณะของคอมพิวเตอร
ชวยสอนจะเปนการเรียนโดยตรงกับคอมพิวเตอร 
ถือเปนรูปแบบของการเรียนรูดวยตนเองผานสื่อ
อิเล็กทรอนิกส   ซึ่งจะทําใหการถายทอดความรูใน
รายวิชามีความนาสนใจมากย่ิงขึ้นนอกเหนือจาก
การเรียนการสอนโดยการบรรยายเพียงอยางเดียว 
(เกียรติพงษ ยอดเยี่ยมแกร, ม.ป.ป., ปรัชญนันท  
นิลสุข, ม.ป.ป.).   นอกจากน้ี  ยังชวยเสริมสราง
คุณลักษณะอันพึงประสงคของผูเรียนตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (TQF) ซึ่ง
มุงเนนสรางบัณฑิตท่ีมีคุณลักษณะสําคัญ คือ มี
ความรูไปพรอม ๆ กับการมีระเบียบ วินัย ความ
รับผิดชอบ ความกระตือรือรน สามารถใช
เทคโนโลยีสารสนเทศได ใสใจการเรียน และ
ติดตามทํากิจกรรมตางๆ ที่อาจารยผูสอนกําหนด
หรือมอบหมายอยางสมํ่าเสมอ  
 ตามหลักสูตรการศึกษาโรงเรียนนายเรือ 
พ.ศ.2554 วิชาการเมืองไทยและการเมืองระหวาง
ประเทศ สําหรับ นักเรียนนายเรือ ชั้นปที่  2 ทุก
สาขาวิชา มีขอบเขตเน้ือหาคอนขางมาก การใช
คอมพิวเตอรชวยสอน  จะมีสวนทําให นักเรียน
นายเรือสามารถทบทวนความรูสาระของวิชาจาก
สื่ออีเล็กทรอนิกสดวยตนเองนอกชั้นเรียน  และ
โดยเฉพาะในกรณีท่ี นักเรียนนายเรือซ่ึงมีกิจกรรม
ท่ีตองปฏิบัติมากกวานักศึกษาท่ัวไปทําใหไมไดเขา
เรียน นักเรียนก็สามารถศึกษาดวยตนเองได    

ดังน้ัน เพ่ือเปนการเพ่ิมประสิทธิภาพการเรียนการ
สอนท่ีมีความมุงประสงคใหนักเรียนนายเรือไดรับ
ประโยชนมากท่ีสุดจากการศึกษาวิชาน้ี   กองวิชา
กฎหมายและสังคมศาสตรจึงขอเสนอโครงการวจิยั 
คอมพิวเตอรชวยสอน (CAI) เพ่ือใชเปนสื่อการ
สอนวิชาการเมืองไทยและการเมืองระหวา ง
ประเทศซ่ึงเปนสิ่งสนับสนุนการจัดการเรียนการ
สอนแบบผู เรียนเปนศูนยกลาง ท่ีตองการให 
นักเรียนนายเรือเกิดความรูไดจากการศึกษาดวย
ตนเอง อันจะชวยใหเกิดการพัฒนาศักยภาพของ
ตนเอง  ซึ่งสอดคลองกับความตองการของสังคม
โลกยุคของความรูและเทคโนโลยีสารสนเทศ  
 
 
 
 
 
 
 1. เพ่ือศึกษาและเลอืกโปรแกรมท่ี
เหมาะสมในการสรางบทเรียนคอมพิวเตอรชวย
สอน 
 2. เพ่ือสรางบทเรียนคอมพิวเตอรชวย
สอน สําหรับวิชาการเมืองไทยและการเมือง
ระหวางประเทศ สําหรับนักเรียนนายเรือชั้นปท่ี 2  
เปนสื่อการสอนท่ีทันสมัยดึงดูดความสนใจของ
ผูเรียน  
 3. เพ่ือประเมินปรับปรุงและพัฒนา 
บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่สรางขึ้น 
 
 
 
  
 

หลักการและเหตผุล / Rationale  

วัตถปุระสงค / Purpose  
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  การวิจัยในครั้งนี้เปนการวิจัยและ 
พัฒนาส่ือการเรียนการสอนในรูปแบบคอมพิวเตอร
ชวยสอน กับกลุมประชากรท้ังหมดคือ นักเรียนนาย
เรือชั้นปที่ 2 ซึ่งศึกษาวิชาการเมืองไทยและการเมือง
ระหวางประเทศในภาคปลาย ปการศึกษา 2556 
จํานวน 68 นาย การศึกษาไดจัดแบงออกเปน 3 
ระยะคือ  
 ระยะที่ 1 จะเปนชวงเริ่มตนงานวิจัย 
โดยคณะผูวิจัยศึกษางานวิจัยท่ีเกีย่วของและโปรแกรม
การจดัทําส่ือการสอนท่ีเหมาะสม  กําหนดเปาหมาย
และวตัถุประสงคของงานวิจัย ทําการรวบรวมขอมูล
และเรียนรูเนือ้หา เพื่อใหเกิดการสรางหรอืระดม
ความคิด มาสรางเปนสื่อบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 
 ระยะที ่ 2 ชวงพัฒนานวตักรรมตาม
วัตถุประสงคและทดลองใช  คณะผูวิจัยสรางบทเรยีน 
CAI และทดลองใชกับนักเรยีนนายเรอืชัน้ปท่ี 2 ใน
ฐานะผูใชงานสือ่ เพื่อใหนกัเรยีนนายเรอืประเมินผล
จากการใชสื่อการสอนนี้วามีความเขาใจเนือ้หาไดมาก
นอยเพียงใด นอกจากนัน้ไดใหผูเชี่ยวชาญทางดาน
การศกึษาวิจยั และผูเช่ียวชาญทางดานเทคโนโลยีเปน
ผูประเมินอกีกลุมหนึ่ง    โดยคณะผูวิจัยไดจัดทําแบบ
ประเมิน 2 ชุด สําหรับนกัเรยีนนายเรอืและ
ผูเช่ียวชาญ แตละชดุจะแบงเปนสองสวนคือ  
 สวนท่ี 1 ระดับคุณภาพของคอมพิวเตอร
ชวยสอนในดานตางๆ ซ่ึงในแบบประเมินจะทําการ
จัดแบงคุณภาพเปน 5 ระดับตามแบบมาตรประมาณ
การ (Rating Scale) ของ Likert  
 สวนท่ี 2 เปนความคิดเห็นและขอเสนอแนะ
ในการปรับปรุงพัฒนา เพ่ือใหมีการตรวจประเมินผลความ
ถูกตองสมบูรณและปรับรูปแบบสื่อคอมพิวเตอรชวยสอน
ใหมีความเหมาะสม 

 ระยะที่ 3 ชวงปรบัปรุงและพัฒนา โดย
คณะผูวจัิยนาํความคิดเห็นและขอเสนอแนะมาปรับปรุง CAI 
 
 

 
 
 
 
 
 สวนท่ี 2 เปนความคิดเห็นและขอเสนอแนะ
ในการปรับปรุงพัฒนา เพ่ือใหมีการตรวจประเมินผลความ
ถูกตองสมบูรณและปรับรูปแบบสื่อคอมพิวเตอรชวยสอน
ใหมีความเหมาะสม  
 ระยะท่ี 3 ชวงปรับปรุงและพัฒนา โดยคณะผูวจิัย
นําความคิดเห็นและขอเสนอแนะมาปรับปรุง CAI 
วิธีการดําเนินการวิจัย 
   1) ศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวของและศึกษา
โปรแกรมที่เหมาะสม 2) กําหนดเปาหมาย  และ
วัตถุประสงค การรวบรวมขอมูล และ การเรียนรูเนื้อหา 3) 
จัดหาโปรแกรมท่ีใชในการจัดทํา  4) ติดต้ังโปรแกรมลงบน
เคร่ืองคอมพิวเตอร     5) ออกแบบเนื้อหาบทเรียน  6) 
ออกแบบคําถามและคําตอบ   7)  ออกแบบการตรวจ
คําตอบ  8)  ออกแบบการใหขอมูลยอนกลับ 9) ออกแบบการ
จบบทเรียน(การสรุปและนําไปใช) 10) ปอน/จัดกระทําขอมูล 
11) ผลิตส่ือ CAI ลงบนแผน DVD 12) ทดสอบกับ นักเรียน
นายเรือ 13) การปรับปรุงและพัฒนา 14) ผลิตส่ือ CAI เพ่ือใชงานจริง 
ขอคนพบ / Finding  
 1. จากการศึกษาคณะผูวิจัยพบวาโปรแกรม
ท่ีเหมาะสมในการสรางบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนและ
ผูวิจัยไดเลือกใชคือ โปรแกรมอะโดบี แคปทิเวท (Adobe 
Captivate) เนื่องจากเปนโปรแกรมท่ีสามารถสราง
บทเรียนไดอยางมีปฏิสัมพันธ สรางขอสอบไดอยางดีโดย
ผูใชไมตองเขียนโปรแกรมคําสั่งดวยตนเอง เพราะ
โปรแกรมอะโดบี แคปทิเวท มีคําสั่งตางๆไวใหเลือกผาน
ทางหนาจอของโปรแกรม และมีแบบทดสอบใหเลือก
หลายรูปแบบ จึงเปนโปรแกรมสําเร็จ รูปที่ ผูใชงานไม
จําเปนตองมีความรูดานการเขียนโปรแกรมก็สามารถใช
งานได เปนการประหยัดเวลาในการผลิตส่ือคอมพิวเตอรชวย
สอน 
 

  

                                                                     วารสารวชิาการโรงเรียนนายเรือ ด้านสงัคมศาสตร์ มนษุยศาสตร์และศกึษาศาสตร์ 
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วิธีการดําเนินการวิจัย 
   1) ศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวของและศึกษา
โปรแกรมท่ีเหมาะสม 2) กําหนดเปาหมาย  และ
วัตถุประสงค การรวบรวมขอมูล และ การเรียนรูเนื้อหา 3) 
จัดหาโปรแกรมที่ใชในการจัดทํา  4) ติดตั้งโปรแกรมลงบน
เคร่ืองคอมพิวเตอร     5) ออกแบบเนื้อหาบทเรียน  6) 
ออกแบบคําถามและคําตอบ   7)  ออกแบบการตรวจ
คําตอบ  8)  ออกแบบการใหขอมูลยอนกลับ 9) ออกแบบการ
จบบทเรียน(การสรุปและนําไปใช) 10) ปอน/จัดกระทําขอมูล 
11) ผลิตส่ือ CAI ลงบนแผน DVD 12) ทดสอบกับ นักเรียน
นายเรือ 13) การปรับปรุงและพัฒนา 14) ผลิตส่ือ CAI เพ่ือใชงานจริง 
ขอคนพบ / Finding  
 1. จากการศึกษาคณะผูวิจัยพบวาโปรแกรม
ท่ีเหมาะสมในการสรางบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนและ
ผูวิจัยไดเลือกใชคือ โปรแกรมอะโดบี แคปทิเวท (Adobe 
Captivate) เนื่องจากเปนโปรแกรมท่ีสามารถสราง
บทเรียนไดอยางมีปฏิสัมพันธ สรางขอสอบไดอยางดีโดย
ผูใชไมตองเขียนโปรแกรมคําสั่งดวยตนเอง เพราะ
โปรแกรมอะโดบี แคปทิเวท มีคําส่ังตางๆไวใหเลือกผาน
ทางหนาจอของโปรแกรม และมีแบบทดสอบใหเลือก
หลายรูปแบบ จึงเปนโปรแกรมสําเร็จ รูปท่ีผูใชงานไม
จําเปนตองมีความรูดานการเขียนโปรแกรมก็สามารถใช
งานได เปนการประหยัดเวลาในการผลิตสื่อคอมพิวเตอรชวยสอน 
         2. ผลการประเมินคอมพิวเตอรชวยสอนซึ่งทําการ
ประเมินโดยประชากรนักเรียนนายเรือช้ันปท่ี 2 ป
การศึ กษา 2556 ในฐานะ ผู ใ ช งาน ค ณะ ผู ว ิจ ัย
ดํา เนินการวิเคราะหขอมูล โดยใช โปรแกรมสําเร็จรูป
สําหรับการวิจัยทางสังคมศาสตร (Statistical Package of 
the Social Science: SPSS for windows) ดังนี้ 
 1) ขอมูลเชิงปริมาณ (Quantitative Data) 
จากสวนท่ี 1 ของแบบสอบถาม ดวยคาเฉล่ียเลขคณิต และ 
คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) โดยมีเกณฑในการแปล
ความหมายดังนี้ (มยุรี ศรีชัย, 2536) 

 = 4.50 - 5.00 หมายความวาความ

เหมาะสมอยูในระดับมากท่ีสุด 

  = 3.50 - 4.49 หมายความวาความ

เหมาะสมอยูในระดับมาก 

  = 2.50 - 3.49 หมายความวาความ 

เหมาะสมอยูในระดับปานกลาง 
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  = 1.50 - 2.49 หมายความวาความ

เหมาะสมอยูในระดับนอย 

  = 1.00 - 1.49 หมายความวาความ

เหมาะสมอยูในระดับนอยท่ีสุด 
 2) ขอมูลเชิงคุณภาพ (Qualitative Data) 

จากสวนท่ี 2 ของแบบสอบถาม ใชการวิเคราะหเนื้อหา 
(Content Analysis)  
 
 
 
 

ตารางที่ 1: การประเมินระดบัคุณภาพของคอมพวิเตอรชวยสอนในสวนของ 
น.อ.ผศ.อมรเทพ แกลวกสิกรรม 

รายการประเมิน 
ระดับคุณภาพ 

  S.D. การแปลผล  
ตอนที่ 1 สวนนําของบทเรียน 4.28 .689 มาก 

1.1 บอกวัตถุประสงคของการเรียนชัดเจน 

1.2 กระตุนเราความสนใจของผูเรียน 

1.3 ใหขอมูลพื้นฐานที่จําเปน 

4.61 

3.86 

4.38 

.551 

.865 

.651 

มากท่ีสุด 

มาก 

มาก 

ตอนที่ 2 บทเรียน 4.25 .777 มาก 

2.1 ดานเนื้อหา 

2.1.1. เนื้อหามีความเหมาะสมสอดคลองกับวัตถุประสงคของการเรียน 

2.1.2. มีความยากงายเหมาะสมกับผูเรียน มีการใชขอความท่ีส่ือความหมาย    ไดตรง ไมเกิดการสับสน 

 2.1.3. มีความสัมพันธตอเนื่อง 

    2.1.4. ความยาวของการนําเสนอแตละหนวย/ตอนเหมาะสมตอเนื้อหา และเวลา 

 2.1.5. ไมขัดตอความมั่นคงของชาติและคุณธรรมจริยธรรม 

4.38 

4.64 

4.29 

 

4.26 

4.20 

4.53 

.701 

.545 

.696 

 

.771 

.808 

.684 

มาก 

มากท่ีสุด 

มาก 

 

มาก 

มาก 

มากท่ีสุด 

2.2 ดานส่ือ 

 2.2.1. การออกแบบหนาจอเหมาะสม งายตอการใช สัดสวนเหมาะสมสวยงาม การดําเนินเนื้อหา/เรื่องมีความชัดเจน 

 2.2.2. การดําเนินเร่ืองมีความตอเนื่อง 

 2.2.3. ภาพประกอบมีความชัดเจนสอดคลองกับเนื้อหาและมีความสวยงาม 

 2.2.4. มีความคิดสรางสรรคในการออกแบบและสรางภาพประกอบ 

 2.2.5. การออกแบบภาพเคล่ือนไหวมีความนาสนใจ และนาติดตาม 

 2.2.6. ตัวอักษรมีลักษณะ ขนาด สี ชัดเจนสวยงาม อานงายเหมาะสมกับระดับของผูเรียน 

 2.2.7. การใชเสียงประกอบบทเรียนเหมาะสม ชัดเจน 

4.16 

4.35 

4.47 

4.12 

4.05 

3.97 

4.05 

4.09 

.875 

.868 

.789 

.832 

.831 

.928 

.919 

.956 

มาก 

มาก 

มาก 

มาก 

มาก 

มาก 

มาก 

มาก 

 

2.3 ดานประเมินผลการเรียนรู 

 2.3.1. มีรูปแบบหลากหลายและมีปริมาณเพียงพอที่จะทําใหเกิดการเรียนรู 

 2.3.2. มีขอมูลปอนกลับที่เอ้ือใหผูเรียนไดวิเคราะห และแกปญหา 

 2.3.3. ผูเรียนสามารถตรวจสอบผลการเรียนรูของตนเองได 

4.20 

4.29 

4.06 

4.26 

.756 

.718 

.721 

.829 

มาก 

มาก 

มาก 

มาก 

 

ตอนที่ 3 ดานการออกแบบการใชงาน 4.38 .627 มาก  

 

 

3.1 ออกแบบใหใชงานไดงาย สะดวก ผูเรียนไมสับสน สามารถยอนกลับไปดู     เร่ืองเดิมหรือเร่ืองอ่ืน ๆ ได 

3.2 ทิศทางการเรียน/ทางเดินของบทเรียนมีความเหมาะสม 

4.36 

4.39 

.648 

.605 

มาก 

มาก 

ในภาพรวม 4.30 .698 มาก  

                                                                     วารสารวชิาการโรงเรียนนายเรือ ด้านสงัคมศาสตร์ มนษุยศาสตร์และศกึษาศาสตร์ 

 = 1.50 - 2.49 หมายความวาความเหมาะสมอยูใน

ระดับนอย 

  = 1.00 - 1.49 หมายความวาความเหมาะสมอยูใน

ระดับนอยท่ีสุด 

 2) ขอมูลเชิงคุณภาพ (Qualitative Data) จากสวนที่ 2 

ของแบบสอบถาม ใชการวิเคราะหเนื้อหา (Content Analysis) 

2.1 สวนท่ี 1 ระดับคุณภาพของคอมพิวเตอรชวยสอน

วิชาการเมืองไทยและการเมืองระหวางประเทศ (ภาคการเมือง

ไทย) ในสวนของ น.อ.ผศ.อมรเทพ แกลวกสิกรรม ไดแจกแบบ

ประเมินใหกับนักเรียนนายเรือที่เรียนวิชานี้  จํานวน 68 นาย 

ไดรับแบบประเมินกลับมา 66 ชุด คิดเปนรอยละ 97.06 ผลการ

ประเมินปรากฏในตารางท่ี 1 
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ผลการประเมินคุณภาพของบทเรียนคอมพวิเตอร

ชวยสอนในสวนของ น.อ.ผศ.อมรเทพ แกลวกสิกรรม 

โดยนักเรียนนายเรือชั้นปท่ี 2 ท่ีศึกษาวชิาการ

เมืองไทยและการเมืองระหวางประเทศ พบวา

คุณภาพของบทเรียนในภาพรวมมคีวามเหมาะสม

อยูในระดับมาก (  = 4.30, S.D. = .698) โดยทั้ง 

3 ดานมีความเหมาะสมอยูในระดับมากไดแก ดาน

การออกแบบการใชงาน  (  = 4.38, S.D. = 

.627) ดานสวนนําของบทเรียน  (  = 4.28, S.D. 

= .689) และดานบทเรยีน  (  = 4.25, S.D. = .777) 

 สวนท่ี 2 ภาคการเมืองระหวางประเทศ 

ซ่ึงมีอาจารยผูสอน 2 นาย แบงเน้ือหาออกเปน 2 

สวน มีผลความคิดเห็นดังนี้   

 1.สวนของ น.อ.หญงิ ผศ. ขนิษนาฏ รัต

นพฤกษ ไดแจกแบบประเมินใหกับนักเรียนนาย

เรือที่เรียนวชิานี้จาํนวน 68 นาย ไดรบัแบบ

ประเมินกลบัมา 59 ชุด คดิเปนรอยละ 86.76 ผล

การประเมินปรากฏในตารางท่ี 2 

ตารางที่ 2: การประเมินระดบัคุณภาพของคอมพวิเตอรชวยสอนในสวนของ 
น.อ.หญิง ผศ.ขนษินาฏ รัตนพฤกษ 

รายการประเมิน 
ระดับคณุภาพ 

  S.D. การแปลผล  
ตอนที่ 1 สวนนําของบทเรียน 4.18 .658 มาก 

1.1 บอกวัตถุประสงคของการเรียนชัดเจน 

1.2 กระตุนเราความสนใจของผูเรียน 

1.3 ใหขอมลูพืน้ฐานที่จําเปน 

4.27 

3.97 

4.29 

.611 

.718 

.645 

มาก 

มาก 

มาก 

ตอนที่ 2 บทเรียน 4.11 .685 มาก 

2.1 ดานเนือ้หา 

 2.1.1. เนื้อหามคีวามเหมาะสมสอดคลองกับวัตถปุระสงคของการเรียน 

 2.1.2. มีความยากงายเหมาะสมกบัผูเรียน มกีารใชขอความทีส่ื่อความหมาย     

ไดตรง ไมเกดิการสับสน 

 2.1.3. มีความสมัพนัธตอเนือ่ง 

   2.1.4. ความยาวของการนําเสนอแตละหนวย/ตอนเหมาะสมตอเนื้อหา และเวลา 

   2.1.5. ไมขดัตอความมัน่คงของชาติและคุณธรรมจริยธรรม 

4.18 

4.29 

4.10 

 

4.03 

4.08 

4.39 

.663 

.589 

.712 

 

.694 

.651 

.670 

มาก 

มาก 

มาก 

 

มาก 

มาก 

มาก 

2.2 ดานสื่อ 

 2.2.1. การออกแบบหนาจอเหมาะสม งายตอการใช สัดสวนเหมาะสมสวยงาม การดําเนินเนือ้หา/

เร่ืองมีความชัดเจน 

 2.2.2. การดําเนินเรือ่งมีความตอเนื่อง 

 2.2.3. ภาพประกอบมีความชัดเจนสอดคลองกับเนือ้หาและมีความสวยงาม 

 2.2.4. มีความคิดสรางสรรคในการออกแบบและสรางภาพประกอบ 

 2.2.5. การออกแบบภาพเคลื่อนไหวมีความนาสนใจ และนาติดตาม 

 2.2.6. ตัวอักษรมลีกัษณะ ขนาด สี ชัดเจนสวยงาม อานงายเหมาะสมกับระดับของผูเรียน 

 2.2.7. การใชเสียงประกอบบทเรียนเหมาะสม ชัดเจน 

4.09 

4.22 

 

4.15 

4.10 

4.03 

4.02 

4.08 

4.02 

.698 

.645 

 

.611 

.687 

.742 

.731 

.651 

.820 

มาก 

มาก 

 

มาก 

มาก 

มาก 

มาก 

มาก 

มาก 
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ผลการประเมินคุณภาพของบทเรียนคอมพวิเตอร
ชวยสอนในสวนของ น.อ.หญงิ ผศ. ขนิษนาฏ รัต
นพฤกษ โดยนักเรียนนายเรือชั้นปท่ี 2 ท่ีศึกษา
วิชาการเมืองไทยและการเมืองระหวางประเทศ 
พบวาคุณภาพของบทเรียนในภาพรวมมีความ
เหมาะสมอยูในระดับมาก ( 

= 4.18, S.D. =.684) โดยท้ัง 3 ดานมีคุณภาพอยู
ในระดับมากไดแก ดานการออกแบบการใชงาน  

(  = 4.25, 2. สวนของ น.ท.หญิง นภสจันทร วีระ
ประจักษ ไดแจกแบบประเมินใหกับนักเรียนนาย
เรือที่เรียนวชิาการเมืองไทยและการเมืองระหวาง

2. สวนของ น.ท.หญงิ นภสจันทร วีระ
ประจักษ ไดแจกแบบประเมินใหกับนักเรียนนาย
เรือที่เรียนวชิาการเมืองไทยและการเมืองระหวาง

ประเทศจาํนวน 68 นาย ไดรับแบบประเมิน
กลับมา 52 ชุด คิดเปนรอยละ 76.47 ผลการ
ประเมินปรากฏในตารางท่ี 3 

  

2.3 ดานประเมนิผลการเรียนรู 

 2.3.1. มีรูปแบบหลากหลายและมีปริมาณเพียงพอที่จะทําใหเกิดการเรียนรู 

 2.3.2. มีขอมลูปอนกลบัที่เอือ้ใหผูเรียนไดวิเคราะห และแกปญหา 

 2.3.3. ผูเรียนสามารถตรวจสอบผลการเรียนรูของตนเองได 

4.05 

4.20 

3.97 

3.98 

.695 

.689 

.642 

.754 

มาก 

มาก 

มาก 

มาก 

 

ตอนที่ 3 ดานการออกแบบการใชงาน 4.25 .710 มาก 

3.1 ออกแบบใหใชงานไดงาย สะดวก ผูเรียนไมสบัสน สามารถยอนกลับไปดู     เรื่องเดิมหรือเร่ืองอืน่ ๆ 

ได 

3.2 ทิศทางการเรียน/ทางเดินของบทเรียนมีความเหมาะสม 

4.36 

 

4.14 

.689 

 

.730 

มาก 

 

มาก 

ในภาพรวม 4.18 .684 มาก 

 

รายการประเมิน 

ระดับคุณภาพ 

  S.D. การแปลผล  

ตอนท่ี 1 สวนนําของบทเรียน 4.31 .638 มาก 

1.1 บอกวัตถุประสงคของการเรียนชัดเจน 

1.2 กระตุนเราความสนใจของผูเรียน 

1.3 ใหขอมูลพ้ืนฐานท่ีจําเปน 

4.52 

3.98 

4.42 

.505 

.804 

.605 

มากท่ีสุด 

มาก 

มาก 

ตอนท่ี 2 บทเรียน 4.25 .680 มาก 

2.1 ดานเนื้อหา 

 2.1.1. เนื้อหามีความเหมาะสมสอดคลองกับวัตถุประสงคของการเรียน 
 2.1.2.  มีความยากงายเหมาะสมกับผูเรียน มีการใชขอความที่ส่ือความหมาย    ไดตรง ไมเกิดการสับสน 

    2.1.3. มีความสัมพันธตอเนื่อง 

4.36 

4.48 

4.33 

4.29 

.625 

.542 

.617 

.605 

มาก 

มาก 

มาก 

มาก 

ตารางท่ี 3: การประเมินระดับคุณภาพของคอมพิวเตอรชวยสอนในสวนของ 
น.ท.หญิง นภสจันทร  วรีะประจักษ 

 

                                                                     วารสารวชิาการโรงเรียนนายเรือ ด้านสงัคมศาสตร์ มนษุยศาสตร์และศกึษาศาสตร์ 

61 

ผลการประเมินคุณภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
ในสวนของ น.อ.หญิง ผศ.ขนิษนาฏ รัตนพฤกษ โดย
นักเรียนนายเรือชั้นปท่ี 2 ท่ีศึกษาวิชาการเมืองไทยและ
การเมืองระหวางประเทศ พบวาคุณภาพของบทเรียนใน

ภาพรวมมีความเหมาะสมอยูในระดับมาก ( = 4.18, S.D. 

=.684) โดยท้ัง 3 ดานมีคุณภาพอยูในระดับมากไดแก 

ดานการออกแบบการใชงาน  ( = 4.25, =.684) โดยท้ัง 

3 ดานมีคุณภาพอยูในระดับมากไดแก ดานการออกแบบ

การใชงาน  ( = 4.25, S.D. = .710) ดานสวนนําของ

บทเรียน  ( = 4.18, S.D. = .658) และดานบทเรียน  (  

= 4.11, S.D. = .685) 

      2. สวนของ น.ท.หญิง นภสจันทร วีระประจักษ 

ไดแจกแบบประเมินใหกับนักเรียนนายเรือที่เรียน

วิชาการเมืองไทยและการเมืองระหวางประเทศ

จํานวน 68 นาย ไดรับแบบประเมินกลับมา 52 ชุด 

คิดเปนรอยละ 76.47 ผลการประเมินปรากฏใน

ตารางที่ 3 



 

 

 
ผลประเมินคุณภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวย
สอนในสวนของ น.ท.หญิง นภสจันทร วีระประจักษ 
โดยนักเรียนนายเรือชั้นปที่  2 ท่ีศึกษาวิชาการ
เมืองไทยและการเมืองระหวางประเทศ พบวา
คุณภาพของบทเรียนในภาพรวมมีความเหมาะสม
อยูในระดับมาก (  = 4.31, S.D. = .626) โดยทั้ง 

3 ดานมีความเหมาะสมอยูในระดับมากไดแก ดาน
การออกแบบการใชงาน  (  = 4.38, S.D. = 

.561) ดานสวนนําของบทเรียน (  = 4.31, S.D. 

= .638) และดานบทเรียน  (  = 4.25, S.D. = 

.680)  
 2.2 ขอเสนอแนะในการปรับปรุงและ

พัฒนา ตามความคิดเห็นและขอเสนอแนะโดยสรปุ
ของนักเรียนนายเรือ ในการปรับปรุงและพัฒนา 
CAI ของนักวิจัยท้ัง 3 นาย คือ 1) สวนนําของ
บทเรียน : หนาจอควรมีเมนูไวเลือกเปนหัวขอใน
การท่ีจะศึกษาเปนเรื่องๆไป 2) บทเรียน ดาน
เน้ือหา: ควรใหเน้ือหากระชับ ไมยาวเกินไป ควรมี
เกริ่นนําชวงจบ ควรเพ่ิมตัวอยางประกอบ ดานสื่อ: 
ตัวอักษรควรชัดเจน และดึง ดูดความสนใจ 
เสียงพูดควรใหดัง และเราใจ ควรมีภาพประกอบ
มากขึ้น ควรมีคลิปวีดีโอประกอบ 

 ท่ีปรึกษาโครงการวิจัยเรื่องคอมพิวเตอร
ชวยสอนสําหรับวิชาการเมืองไทยและการเมือง

    2.1.4. ความยาวของการนําเสนอแตละหนวย/ตอนเหมาะสมตอเนื้อหา และเวลา 

 2.1.5. ไมขัดตอความม่ันคงของชาติและคุณธรรมจริยธรรม 

4.31 

4.38 

.643 

.718 

มาก 

มาก 

2.2 ดานส่ือ 

 2.2.1. การออกแบบหนาจอเหมาะสม งายตอการใช สัดสวนเหมาะสมสวยงาม การ

ดําเนินเนื้อหา/เร่ืองมีความชัดเจน 

 2.2.2. การดําเนินเร่ืองมีความตอเนื่อง 

 2.2.3. ภาพประกอบมีความชัดเจนสอดคลองกับเนื้อหาและมีความสวยงาม 

 2.2.4. มีความคิดสรางสรรคในการออกแบบและสรางภาพประกอบ 

 2.2.5. การออกแบบภาพเคล่ือนไหวมีความนาสนใจ และนาติดตาม 
 2.2.6. ตัวอักษรมลีักษณะ ขนาด สี ชัดเจนสวยงาม อานงายเหมาะสมกบัระดับของผูเรียน 

 2.2.7. การใชเสียงประกอบบทเรียนเหมาะสม ชัดเจน 

4.19 

4.25 

 

4.25 

4.15 

4.13 

4.02 

4.21 

4.33 

.739 

.738 

 

.622 

.802 

.742 

.828 

.825 

.617 

มาก 

มาก 

 

มาก 

มาก 

มาก 

มาก 

มาก 

มาก 

 

2.3 ดานประเมินผลการเรียนรู 

 2.3.1. มีรูปแบบหลากหลายและมีปริมาณเพียงพอท่ีจะทําใหเกิดการเรียนรู 

 2.3.2. มีขอมูลปอนกลับที่เอื้อใหผูเรียนไดวิเคราะห และแกปญหา 

 2.3.3. ผูเรียนสามารถตรวจสอบผลการเรียนรูของตนเองได 

4.19 

4.23 

4.15 

4.19 

.676 

.703 

.668 

.658 

มาก 

มาก 

มาก 

มาก 

 

ตอนท่ี 3 ดานการออกแบบการใชงาน 4.38 .561 มาก  

3.1 ออกแบบใหใชงานไดงาย สะดวก ผูเรียนไมสับสน สามารถยอนกลับไปดู     เร่ืองเดิมหรือเร่ืองอ่ืน ๆ ได 

3.2 ทิศทางการเรียน/ทางเดินของบทเรียนมีความเหมาะสม 
4.38 

4.38 

.491 

.631 

มาก 

มาก 

ในภาพรวม 4.31 .626 มาก 
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ระหวางประเทศดานระเบียบวิธีวิจัย และดาน
คอมพิวเตอรเทคโนโลยี ไดทดลองใช และประเมิน
บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนของคณะผูวิจัย 
โดยรวมเห็นวามีความเหมาะสมอยูในระดับมาก 
โดยมีขอควรปรับปรุงและพัฒนาคือ หนาจอควรมี
เมนูไวเลือกเปนหัวขอในการท่ีจะศึกษาเปนเรื่องๆ
ไป ควรเพ่ิมเติมภาพเคลื่อนไหว คลิปวิดีโอ การ
ออกแบบภาพเคลื่อนไหวควรใหมีความนาสนใจ 
และ ตัวหนังสือและสีควรใหมีความโดดเดนมากขึ้น 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 2. ตัวอยางหนาแรกของบทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอนทีป่รบัแลว 

ขออภิปราย / Discussion ผลการศึกษาคุณภาพ
ของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนของนักวิจัยทั้ง 

3 นายสอดคลองกับขอเสนอแนะท้ังโดยนักเรียน
นายเรือ และโดยผูเชี่ยวชาญ ท่ีใหมีการปรับปรุง
ในาน เมนูอ ภาพเคลื่อนไหว คลิปวิดีโอ ตัวหนังสือ
และสี 

 

  1. ควรใหนักเรียนนายเรือนํา

บทเรียน CAI ไปใชศึกษาดวยตนเอง เพ่ือเพ่ิม

ประสิทธิภาพในการเรียน  

           2. โรงเรียนนายเรือควรมีหองเทคโนโลยี

การศึกษาเพ่ือรองรับการใชงานของครูอาจารยใน

การสรางสื่อการเรียนการสอน   

           3. ผลงานวิจัยน้ี  จะเปนแนวทางในการ

พัฒนาสื่อการสอนสําหรับวิชา อ่ืน ๆ ไดตอไป

เพ่ือใหเกิดประโยชนกับนักเรียนนายเรือมากท่ีสุด 

 

 

 

นายเรือ และโดยผูเชี่ยวชาญ ท่ีใหมีการปรับปรุงใน
ดาน เมนูหนาจอ ภาพเคลื่อนไหว คลิปวิ ดีโอ 
ตัวหนังสือและสี             
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1. ควรใหนักเรียนนายเรอืนําบทเรียน 

CAI ไปใชศึกษาดวยตนเอง เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ

ในการเรียน  

           2. โรงเรียนนายเรือควรมีหองเทคโนโลยี

การศึกษาเพ่ือรองรบัการใชงานของครูอาจารยใน

ในการสรางสื่อการเรียนการสอน   
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บทคัดยอ 

การวิจัยเรื่อง การพัฒนาระบบการโยกยาย
ขาราชการตุลาการ มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาแนวทาง
และหลักการโยกยายแตงต้ังขาราชการตุลาการศาล
ยุติธรรม โดยไดรับทุนสนับสนุนจากสถาบันวิจัย
รพีพัฒนศักด์ิ สํานักงานศาลยุติธรรม ตีพิมพวิจัยเมื่อ
ป พ.ศ.2556 และไดนําไปปฏิบัติในการโยกยาย
แตงต้ังขาราชการตุลาการได ทําการศึกษาจากกลุม
ตัวอยาง คือ ผูพิพากษาและผูพิพากษาอาวุโสที่
ปฏิบั ติงานอยู ในศาลยุติธรรมตางๆทั่วประเทศ 
จํานวน 385 คน โดยใชแบบสอบถาม และแบบ
สัมภาษณเชิงโครงสรางผลการศึกษาพบวา ระบบ
การโยกยายแตงต้ังขาราชการตุลาการศาลยุติธรรม
ทั่วไปยึดหลักอาวุโสเปนหลักสําคัญ แตอาจเพิ่ม
หลัก เ กณฑบางประการ เพื่ อ ใหสอดคล องกั บ
สถานการณย่ิงข้ึน เชน ในศาลชํานัญพิเศษ หรือศาล
ในพื้นที่ชายแดนภาคใต  ควรเพิ่มเ ติมขอกําหนด
คุณสมบัติที่จําเปน หรืออาจกําหนดเงื่อนไขพิเศษอื่น ๆ 
ที่เห็นสมควร 
คําสําคัญ : การโยกยายและแตงต้ังตุลาการ,ขาราชการ
ตุลาการ, ศาลยุติธรรม  
 

 

 

 

 

 
 
*คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน 

 
 
 
 
 

 

 

ABSTRACT 
The objective of this study is to explore 

criteria and principles of judicial transferring and 
appointment in Thailand. 

This research, funded by Rapipattanasak 
Research Institute, was publicly published in 2013. 
Participants were among judges and seniors 
working in various Court of Justice and there were 
385 in numbers. Data were collected by 
distributing questionnaire and conducting 
structural interviews.  

According to the study, it is found that 
seniority principle has strong influence on judicial 
transferring and appointment system. However, 
some specific or additional qualifications can be 
brought to consideration so as to suit the 
unconventional needs. For instance, the Special 
Courts and southern border provinces Courts may 
require personnel with extraordinary qualification 
or higher expertise. 

 
Keywords : Judicial Transferring and Appointment, 
Judges Officers, The Judiciary 
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หลักการและเหตุผล 
ศาลยุติธรรมเปนองคการที่ใชอํานาจตุลา

การ ซึ่งเปนหน่ึงในสามอํานาจอธิปไตยของการ
ปกครอง โดยมีคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม 
(ก.ต.)  ทําหนาที่โดยอิสระ ในการบริหารงานบุคคล
ของตุลาการ  การกําหนดคุณสมบัติเฉพาะตําแหนง 
การสรรหาบุคลากร การบรรจุแตงต้ังรวมตลอดถึง
การพิจารณาโยกยายและการพัฒนาบุคลากรใน
หลักการบริหารและการพัฒนาองคการ ประสิทธิผล
ขององคการมาจากการทําหนาที่ของบุคลากรที่มี
คุณภาพที่สําคัญอยางย่ิงประการหน่ึงคือ การแตงต้ัง
คนที่มีคุณสมบัติตรงกับสิ่งที่งานตองการ (Put the 
right man on the right job) สําหรับสถาบันตุลา
การในประเทศไทย หลักการที่ใชในการโยกยาย
แ ต ง ต้ั ง ข า ร า ช ก า ร ตุ ล า ก า ร ที่ ป ฏิ บั ติ กั น ม า 
คณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม (ก.ต.) ซึ่งเปน
องคการกลางในการบริหารงานบุคคลของตุลาการได
ยึดระบบอาวุโส (Seniority system) เปนหลักโดย
ลําดับอาวุโส (Seniority) แตละบุคคลถูกกําหนดไว
ต้ังแตเมื่อแรกเขารับราชการ และใหเปนเกณฑใน
การพิจารณา ดังน้ัน จึงทําใหขาราชการตุลาการ
สามารถเห็นความกาวหนาในเสนทางอาชีพ (Career 
path) ของตนวา จะเปนเชนไรไดคอนขางชัดเจน
ต้ังแตแรกที่ ไดรับการบรรจุโยกยายแตง ต้ัง ซึ่ ง
หลักการน้ีชวยใหขาราชการมีความรูสึกมั่นคงทาง
จิตใจไดมาก 

อยางไรก็ตาม จากสภาพความเปลี่ยนแปลง
และปจจัยตาง ๆ มีขอนาพิจารณาวา หลักการและ
หลักเกณฑการโยกยายแตงต้ังขาราชการตุลาการที่
ใชอยูในปจจุบันเปนองคประกอบการพิจารณาที่
เพียงพอหรือไม การใหนํ้าหนักกับความมีอาวุโสเปน
หลักสําคัญน้ัน ควรจะมีองคประกอบหรือหลักเกณฑ
อื่นใดเพิ่มเติมหรือไม และควรจะมีการปรับปรุง
หลักเกณฑการดํารงตําแหนงในศาลยุติธรรมหรือไม 
อยางไร รวมทั้งกรณีการโยกยายแตงต้ังขาราชการ
ตุลาการศาลยุติธรรมที่จะตองดํารงตําแหนงที่ศาลใน
จังหวัดชายแดนภาคใต ซึ่งเปนพื้นที่ที่มีความไมสงบ

ทางการเมือง ซึ่งสงผลตอผูที่ไปปฏิบัติราชการดวย
เชนกัน  ทั้งน้ี เพื่อใหไดมาซึ่งขาราชการตุลาการที่มี
ความเหมาะสมกับตําแหนงงานมากที่สุด เพื่อใหผู
พิพากษาสามารถปฏิบัติหนาที่ใหความเปนธรรมแก
ประชาชนไดอยางดีที่สุด และขณะเดียวกันก็เกิด
ความเปนธรรมแกตัวขาราชการตุลาการศาลยุติธรรม
เองดวยเชนกัน 

 
วัตถุประสงคการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาหลักการในการโยกยายแตงต้ัง
ขาราชการตุลาการศาลยุติธรรมในปจจุบันและ               
สภาพปญหาที่เปนอยู 

2. เพื่อสํารวจความคิดเห็นของขาราชการ
ตุลาการตอแนวทางและหลักการโยกยายแตงต้ัง
ขาราชการตุลาการศาลยุติธรรม 

3. เพื่อจัดทําขอเสนอแนะหลักเกณฑ
โยกยายแตงต้ังขาราชการตุลาการศาลยุติธรรมที่
เหมาะสมกับสถานการณปจจุบัน 

 
กรอบแนวคิดในการดําเนินการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 1 กรอบแนวคิดในการดําเนินการ 
 

 สถานการณการโยกยายแตงตั้ง
ขาราชการตุลาการศาลยุตธิรรมไทย 
- ระเบียบขอบังคับ 
- แนวทางปฏิบัต ิ

 

 ทฤษฎีและแนวคดิทางวชิาการ 
 - แนวคดิการบริหารทัพยาการบุคคล 
 -  แนวคิดการโยกยายแตงตั้ง
ขาราชการตุลาการในตางประเทศ 

 ผลงานการวิจัยที่เกี่ยวของ 
 

 ขอมูลภาคสนาม 
-  การสํารวจความคิดเห็นของผูพิพากษา 
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 ขอเสนอแนะ 
การพัฒนาระบบ

การโยกยายแตงตั้ง
ขาราชการตุลาการ
ศาลยุติธรรม 
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วิธีดําเนินการวิจัย 
 

1. การวิจัยเชิงเอกสาร (Documentary 
Research)โดยการคนคว า ตํารา เอกสารทาง
วิชาการ  กฎ ระเบียบทางราชการ ตลอดจนงานวิจัย
ตางๆ ในเรื่องที่เกี่ยวของกับการโยกยายแตงต้ังตุลาการ
ของไทยและตางประเทศ 

2. การสํารวจภาคสนาม (Field Survey)
เปนการวิจัยเชิงปริมาณ 

1) ประชากรไดแก ผูพิพากษาและ
ผูพิพากษาอาวุโสที่ปฏิบัติงานอยูในศาลยุติธรรมตาง 
ๆ ทั่วประเทศ ทั้งหมดจํานวน 4,300 คน (ไมรวม
ผูชวยผูพิพากษา)(สํานักงานศาลยุติธรรม,2553)2) 
กลุ ม ตั วอย า ง  ใ ช ก า ร เ ลื อ ก ตั วอย า ง แบ บ ใช
วิจารณญาณ (Judgment Sampling) โดยกําหนด
ขอบเขตจากองคประกอบ คือ ประเภทผูพิพากษา 
เพศ ช้ันศาล ประเภทของศาล และอายุของผู
พิพากษาใชสูตรการคํานวณของ Yamane (1978) 
ไดจํานวนกลุมตัวอยาง 385 ตัวอยาง3) เครื่องมือที่
ใ ช ในการร วบร วมข อ มู ล  คื อ  แบบสอบถาม 
(Questionnaire)4) วิเคราะหขอมูลดวยโปรแกรม
สําเร็จรูป SPSS FOR WINDOW 

3. การสัมภาษณเชิงลึก (In-Depth 
Interview)จากกลุมตัวอยางรายบุคคล และการ
สัมภาษณกลุม (Focus Group Interview)1) กลุม
ตัวอยาง ใชหลักการ Snowball คือ เมื่อทําการ
สัมภาษณผูพิพากษาทานใดแลว ก็จะใหแนะนําผู
พิพากษาทานอื่น ๆ ที่จะทําการสัมภาษณตอไป รวม
จํานวนทั้งหมด 15 ทาน2) เครื่องมือที่ใชในการเก็บ
ขอมูล คือ แบบสัมภาษณเชิงโครงสราง (Structural 
Interview Guideline) 
สรุปผลการวิจัย และการอภิปรายผล 
 ความคิดเ ห็นเ ก่ียวกับหลักเกณฑการ
แตงต้ังโยกยายขาราชการตุลาการ ความคิดเห็น
เกี่ยวกับหลักเกณฑการแตงต้ังโยกยายขาราชการ
ตุลาการโดยภาพรวมในระดับมาก ไดแก มติพิเศษ
น้ันควรแจ ง ใหผูพิพากษาไดทราบลวงหนาใน

ระยะเวลาที่เหมาะสม รองลงมา ไดแก การแกไข
ระเบียบและหลัก เกณฑใด ๆ ควรใชมติพิ เศษ 
(อาจจะเปน 2 ใน 3 หรือ 3 ใน 4) หลักเกณฑการ
แตงต้ังโยกยายขาราชการตุลาการแมจะมีความ
เหมาะสมในปจจุบัน แตควรมีหลักเกณฑอื่น ๆ ที่
สอดคลองกับการปฏิบัติงานจริง กรณีที่มีการแตงต้ัง
โยกยายขาราชการตุลาการและคูสมรสที่เปนผู
พิพากษาดวยกัน คณะกรรมการตุลาการศาล
ยุติธรรม (ก.ต.) มักจะใชดุลพินิจในเชิงยืดหยุน 
เน่ืองจากคํานึงถึงสถาบันครอบครัวซึ่ง เปนสิ่งที่
เหมาะสม แลวการโยกยายแตงต้ังขาราชการตุลาการ
ที่จะไปดํารงตําแหนงในศาลชํานัญพิเศษควรคัดสรร
จากผู พิพากษาที่ มี ประสบการณหรื อมี ความ
เช่ียวชาญในศาลน้ัน ๆ มากกวาใชเกณฑสมัครใจ 
สอดคลองกับการศึกษาของพิมอัลเบอร (คนเมื่อ 
ตุลาคม 2554 จากwww.coe.int) ผูพิพากษาที่ดํารง
ตําแหนงในศาลชํานัญพิเศษจําเปนตองมีความ
เช่ียวชาญในคดีในศาลน้ัน ๆ เพราะสภาพปญหาใน
ปจจุบันมีความยุงยากซับซอนกวาในอดีต การแตงต้ัง
โยกยายขาราชการตุลาการตามวาระปกติมีความ
เหมาะสมด ีอ ยู แล ว การให ผูพิพากษาที่ ดํ ารง
ตําแหนงผูพิพากษาหัวหนาศาลที่ครบวาระแลวไป
ชวยงานในศาลสูงเปนการเหมาะสม  

ความคิดเห็นเก่ียวกับแนวทางการพัฒนา
ระบบการแตงต้ังโยกยายขาราชการตุลาการศาล
ยุติธรรม ความคิดเห็นเกี่ยวกับหลักเกณฑการแตงต้ัง
โยกยายขาราชการตุลาการโดยภาพรวมในระดับมาก 
โดยความเห็นวา ผูพิพากษาควรมีบทบาทในการ
ตรวจสอบการใชดุลพินิจของคณะกรรมการตุลาการ
ศาลยุติธรรม (ก.ต.) ในการโยกยายแตงต้ังขาราชการ
ตุลาการศาลยุติธรรมอยูในระดับมากที่สุด รองลงมา
ไดแก  ประธานศาลอุทธรณ และประธานศาล
อุทธรณภาคใหแตงต้ังจากผูบริหารระดับหัวหนา
คณะในศาลฎีกา อธิบดีผูพิพากษาภาคควรแตงต้ัง
จากผูพิพากษาระดับหัวหนาคณะในศาลอุทธรณ 
ควรยกเลิกระบบผูพิพากษาหัวหนาศาลที่เขามาแลว 
ใหออกไปเปนผูพิพากษาหัวหนาศาลไดอีกในศาล
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จังหวัดตลิ่งชัน มีนบุรี พระโขนง และสมุทรปราการ 
โดยใหกลับสูระบบปกติ การดํารงตําแหนงในศาล
ชํานัญพิเศษควรให นําหนักกับ คุณสมบัติความ
เช่ียวชาญเฉพาะดานในสัดสวนที่มากกวาลําดับ
อาวุโส เน่ืองจากการยึดหลักอาวุโสอยางเครงครัด 
อาจทําใหไดบุคคลที่ ไม เหมาะสมกับ ตําแหน ง 
หลักเกณฑการประเมินคุณสมบัติผูพิพากษาจะเปน
สิ่งที่ทําใหผูพิพากษาได เรียนรูวาการทํางานใน
ลักษณะใด หรือความประพฤติเชนใดจึงจะเกิด
ความกาวหนาในการปฏิบั ติงาน สอดคลองกับ
การศึกษาของเชอริลโธมัส(เชอริลโธมัส, 2005)วา
ควรมีการแกไขกฎหมายใหมีการแตงต้ังผูพิพากษาที่
ทําหนาที่ในตําแหนงผูพิพากษารองหัวหนาศาล โดย
ใหมีการโยกยายแตงต้ังขาราชการตุลาการในวาระ
เดียวกันกับการโยกยายขาราชการตุลาการที่ดํารง
ตําแหนงผูพิพากษาหัวหนาศาล ควรปรับเปลี่ยนให
ศาลจังหวัดตลิ่งชัน มีนบุรี พระโขนง มีฐานะเปน 
High Court และมีตําแหนงอธิบดีเปนผูบริหารสูงสุด 
ในกรณีที่มีคดีสําคัญในศาลจังหวัดชายแดนภาคใต 
ควรจะจัดสงผูพิพากษาที่อาวุโสหรือมีประสบการณ
สูงไปดําเนินการพิจารณาพิพากษาคดีเปนกรณีๆไป 
โดยไมจําเปนตองประจําอยูในศาลน้ัน และควรมีการ
แกกฎหมายใหมีตําแหนงรองอธิบดีผูพิพากษาภาค 

 

ตารางที่ 1ความคิดเห็นเก่ียวกับแนวทางการพัฒนาระบบ
การแตงตั้งโยกยายขาราชการตุลาการศาลยุติธรรม 
 

หลักเกณฑ 
ระดับ 
ความ
คดิเห็น 

ควรมีการแกไขกฎหมายใหมีการโยกยายแตงตั้งขาราชการ
ตุลาการศาลยุติธรรมที่ทําหนาที่ในตําแหนงรองผูพิพากษา
หัวหนาศาล โดยใหมีการโยกยายแตงตั้งขาราชการตุลา
การศาลยุติธรรมในวาระเดียวกันกับการโยกยายแตงตั้ง
ขาราชการตุลาการศาลยุติธรรมที่ดํารงตําแหนงผูพิพากษา
หัวหนาศาล 

มาก 

ผูพิพากษาควรมีบทบาทในการตรวจสอบการใชดุลพินิจ
ของคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม (ก.ต.) ในการ
โยกยายแตงตั้งขาราชการตุลาการศาลยุติธรรม 

มาก 

ในกรณีที่มีคดีสําคัญในศาลจังหวัดชายแดนภาคใต ควรจะ
จัดสง ผู พิพากษาที่ อาวุ โสหรือมีประสบการณ สูง ไป
ดําเนินการพิจารณาพิพากษาคดีเปนกรณีๆไป โดยไม

มาก 

จําเปนตองประจําอยูในศาลนั้น 
ควรมีการแกกฎหมายใหมีตําแหนงรองอธิบดีผูพิพากษา
ภาค 

มาก 

การดํารงตําแหนงในศาลชํานัญพิเศษควรใหนําหนักกับ
คุณสมบัติความเชี่ยวชาญเฉพาะดานในสัดสวนที่มากกวา
ลําดับอาวุโส เนื่องจากการยึดหลักอาวุโสอยางเครงครัด 
อาจทําใหไดบุคคลที่ไมเหมาะสมกับตําแหนง 

มาก 

ตําแหนงรองอธิบดีผูพิพากษาภาค ควรแตงตั้งขาราชการ
ชั้น 3 ซ่ึงพนวาระตําแหนงผูพิพากษาหัวหนาศาลในปนั้น 
เพ่ือใหการทํางานในตําแหนงบริหารมีความตอเนื่อง 

ปาน
กลาง 

ควรยกเลิกระบบผูพิพากษาหัวหนาศาลที่เขามาแลว ให
ออกไปเปนผูพิพากษาหัวหนาศาลไดอีกในศาลจังหวัดตล่ิง
ชัน มีนบุรี พระโขนง และสมุทรปราการ โดยใหกลับสู
ระบบปกติ 

มาก 

ควรปรับเปล่ียนใหศาลจังหวัดตล่ิงชัน มีนบุรี พระโขนง มี
ฐานะเปน High Court และมีตําแหนงอธิบดีเปนผูบริหาร
สูงสุด 

มาก 

อธิบดีผูพิพากษาภาคควรแตงตั้งจากผูพิพากษาระดับ
หัวหนาคณะในศาลอุทธรณ 

มาก 

อธิบดีผูพิพากษาศาลชั้นตนใหแตงตั้งจากผูพิพากษาศาล
ฎีกา 

มาก 

อธิบดีผูพิพากษาศาลแพงและอธิบดีผูพิพากษาศาลอาญา
ใหแตงตั้งจากผูพิพากษาศาลฎีกาและใหครองตําแหนง
ตอไปได 

มาก 

อธิบดีผูพิพากษาศาลแพงและอธิบดีผูพิพากษาศาลอาญา
ใหครองตําแหนงตอไปได แมจะมีอาวุโสถึงผูพิพากษา
หัวหนาคณะในศาลฎีกา เพ่ือที่จะไดบริหารภายในศาลทั้ง
สองแหงดังกลาวไดเกินกวา 1 ป 

มาก 

ประธานศาลอุทธรณ และประธานศาลอุทธรณภาคให
แตงตั้งจากผูบริหารระดับหัวหนาคณะในศาลฎีกา 

มาก 

จากขางดานบน เฉพาะประธานศาลอุทธรณเทานั้นที่ให
ครองตําแหนงตอไปไดแมจะมีอาวุโสในระดับประธาน
แผนกในศาลฎีกาและรองประธานศาลฎีกาเพ่ือที่จะได
บริหารภายในศาลอุทธรณเกินกวา 1 ป 

มาก 
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ขอเสนอแนะ 
 

 1. ควรจัดทําค ลังขอมูลคุณสมบัติของผู
พิพากษาเพื่อประโยชน ในการโยกย ายแตงตั้ งจาก
การศึกษา พบวา ในตางประเทศการโยกยายแตงตั้ ง
ขาราชการตุลาการและการแตงตั้งผูพิพากษา มักจะไมมีการ
เปล่ียนแปลงบอยนัก มักจะเปนการปรับปรุงหลักเกณฑ
ตางๆ ใหเหมาะสมกับการเปล่ียนแปลง การแตงตั้งโยกยาย
ตุลาการของตางประเทศน้ันมีหลักเกณฑการพิจารณาหลัก
จากลักษณะสวนบุคคล ความรูความสามารถ ประสบการณ 
และตระหนักในมิติทางสังคม และปญหาขอที่เปนอุปสรรค
ตอการดํารงตําแหนง โดยไดมีการจัดประชุมผูพิพากษา
ทั้งหมดชวยกันจัดทําคลังขอมูล (Inventory) หลักเกณฑใน
การพิจารณาเพื่อโยกยายแตงตั้งผูพิพากษา และมีการ
กําหนดตัวช้ีวัดที่ชัดเจนในแตละหลักเกณฑ และใชเปน
เกณฑสําหรับคณะกรรมการใชพิจารณา ดังน้ันในประเทศ
ไทยจึงควรมีการจัดประชุมผูพิพากษาโดยเปนการจัดประชุม
ผูพิพากษาหัวหนาศาลเพื่อจัดทํา Inventory หลักเกณฑใน
การเลือกเพื่อโยกยายแตงตั้งผูพิพากษา และกําหนดตัวช้ีวัด
ที่ชัดเจน เพื่อใหผูบังคับบัญชาใชประเมินและคณะกรรมการ
ตุลาการศาลยุติธรรม (ก.ต.) ใชเปนแนวทางกําหนด 

2. การจัดทําแผนผังเสนทางอาชีพ (Career 
path chart) ของผูพิพากษา ในประเทศออสเตรเลียจะมี
การจัดระบบความกาวหนาในอาชีพผูพิพากษา ซ่ึงกําหนด
หลักเกณฑวาการขึ้นสูตําแหนงตางๆ มีขอกําหนดที่จะใช
ประเมินการเขาสูตําแหนงวาที่มีอะไรบาง ในระบบน้ีจะทํา
แผนผังเสนทางอาชีพ (Career path chart) ของผูพิพากษา
แตละทานตั้งแตเริ่มเขาสูตําแหนง โดยที่ขอมูลน้ีจะถูก
นํามาใชในการพิจารณาการโยกยายแตงตั้งดวย ดังน้ัน 
คณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมอาจพิจารณาใหมีการ
จัดทํา Career path chart ของผูพิพากษาทุกทาน เพื่อใช
เปนแนวทางประกอบการพิจารณาโยกยายแตงตั้งใหเกิด
ความเหมาะสม และเผยแพรใหผูพิพากษาทุกทานไดทราบ
ถึงเสนทางอาชีพของตนเองดวย 

3. ควรกําหนดคุณสมบัติของผูพิพากษาในศาล
ชํานัญพิเศษ ใหมีความรูและประสบการณทางกฎหมายที่
เกี่ยวของโดยตรง และจัดทําบัญชีศาลชํานัญพิเศษข้ึนอีก
บัญชีหนึ่ง จากการศึกษา พบวา ในประเทศออสเตรเลีย มี
การกําหนดคุณสมบัติของผูพิพากษาในศาลชํานัญพิเศษ โดย
ผูพิพากษาที่ไดรับการศึกษาและฝกอบรมมาเฉพาะทางควร
เขาไปปฏิบัติงานในศาลชํานัญพิเศษที่บุคคลผูน้ันมีความรู                  
ความเช่ียวชาญ จึงควรมีบัญชีพิเศษ ที่มีการกําหนดคุณวุฒิ 
ประวัติ ผลงาน ประสบการณแยกออกตางหาก ดังน้ันใน

ประเทศไทยจึงควรมีการจัดทําบัญชีศาลชํานัญพิเศษขึ้นอีก
บัญชีหน่ึง โดยควรมีการนําเอาหลัก CTQ (Critical to 
quality) มาใชเปนแนวทางกําหนดใหเกิดความชัดเจนและ
สามารถวัดไดอยางชัดเจนเปนรูปธรรมยิ่งขึ้น 
4. ควรจัดตั้งองคกรหรือหนวยงานเฉพาะที่ทําหนาที่ให
คําป รึกษาแกผู พิพากษาทั้ งในการทํ างานและการ
แกปญหา จากการศึกษาพบวา ในประเทศออสเตรเลียและ
เกาหลีใต มีการจัดตั้งองคกรและหนวยงานเฉพาะเขามาทํา
หนาที่ใหคําปรึกษาแกผูพิพากษาทั้งในการทํางานและปญหา
ตาง ๆ ที่ เ กิดขึ้น ในขณะที่ผลการศึกษาช้ินน้ี พบวา ผู
พิพากษาจํานวนหน่ึงตองการใหมีการจัดตั้งหนวยงานที่
ใหบริการเก่ียวกับการใหคําแนะนําในการแกปญหาและ
ขอขัดข องตางๆ ที่ เ ก่ี ยวของหรือมีผลกระทบตอการ
ปฏิบัติงานแกผูพิพากษา ดังน้ัน จึงควรมีการจัดตั้งสถาบันให
คําปรึกษาที่ เปนสวนกลางใหคําปรึกษาแกผูพิพากษาที่
ประสบปญหาทั้งในการทํางานและการโยกยายแตงตั้ง โดย
อาจมีผูพิพากษาอาวุโสที่ มีประสบการณมาทําหนาที่ ให
คําปรึกษาและมีผูเช่ียวชาญดานตาง ๆ มาประจํา 
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การติดตามและประเมินผลนายทหารผูสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาโรงเรยีนนายเรือ 
พ.ศ.2545 และหลักสตูรประกาศนียบตัรบณัฑติ  สาขาวิทยาการทหารเรอืรุนที่ 6 
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บทคัดยอ 
 การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อ 1) ศึกษาความพึงพอใจคุณภาพนายทหารผูสําเร็จการศึกษาตาม
หลักสูตรการศึกษา รร.นร. พ.ศ.2545 และ ป.บัณฑิตฯ รุนที่ 62) เพื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจคุณภาพ
ผูสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษา รร.นร. พ.ศ.2545 และ ป.บัณฑิตฯ รุนที่ 4-6 3) เพื่อศึกษาการ
นําความรูที่ไดจากหลักสูตรการศึกษา รร.นร. พ.ศ.2545 และ ป.บัณฑิตฯ ไปใชในการปฏิบัติงานและ 4) 
เพื่อศึกษาแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาการฝกศึกษาของรร.นร. ใหมีความเหมาะสมมากย่ิงข้ึน
ประชากรในการวิจัย ไดแกนายทหารผูสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษา รร.นร. พ.ศ.2545 และ ป.
บัณฑิตฯ รุนที่ 6จํานวน 52คน และผูบังคับบัญชาของผูสําเร็จการศึกษาฯ จํานวน 52 คน เครื่องมือที่ใชใน
การวิจัยจํานวน 2 ฉบับ ไดแกแบบสอบถามการติดตามและประเมินผลนายทหารผูสําเร็จการศึกษาจาก 
รร.นร.ฯ สําหรับผูบังคับบัญชา และสําหรับตัวนายทหารผูสําเร็จการศึกษาฯ และสถิติที่ใชในการวิเคราะห
ขอมูล ไดแก การหาคาความถ่ี (Frequency) คารอยละ (Percentage) คาเฉลี่ยเลขคณิต (Mean) คาสวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และการวิเคราะหเน้ือหา (Content Analysis) ผลการวิจัย
พบวา 1) ผูบังคับบัญชามีความพึงพอใจคุณภาพนายทหารผูสําเร็จการศึกษาฯ ภาพรวมอยูในระดับมาก (
X=4.34) โดยดานความมีคุณธรรมและจริยธรรมไดรับความพึงพอใจสูงสุดอยูในระดับมาก (X=4.47) 
สวนตัวนายทหารผูสําเร็จการศึกษาฯ มีความพึงพอใจคุณภาพในภาพรวมของตนเองอยูในระดับมาก (X=
4.21) โดยพึงพอใจดานความมีคุณธรรมและจริยธรรมสูงสุดอยูในระดับมาก (X=4.47) 2) ผูบังคับบัญชามี
ความพึงพอใจคุณภาพในภาพรวมของนายทหารผูสําเร็จการศึกษาฯ และ          ป.บัณฑิตฯ รุนที่ 6 
สูงสุดอยูในระดับมาก ( X รุนที่ 6=4.34)รองลงมาคือ ป.บัณฑิตฯ รุนที่ 5 อยูในระดับมาก ( X รุนที่ 5=4.11) 

และ ป.บัณฑิตฯ รุนที่ 4 ไดรับความพึงพอใจตํ่าสุดอยูในระดับมาก( X รุนที่ 4=4.04) สวนตัวผูสําเร็จ

การศึกษาเอง พบวา ป.บัณฑิตฯ รุนที่ 6 มีความพึงพอใจคุณภาพตนเองในภาพรวมสูงสุดอยูในระดับมาก (
X รุนที่ 6=4.21)รองลงมาคือ ป.บัณฑิตฯ รุนที่ 4 อยูในระดับมาก ( X รุนที่ 4=4.04) และป.บัณฑิตฯ รุนที่ 5 มี

ความพึงพอใจคุณภาพตนเองในภาพรวมตํ่าสุดอยูในระดับมาก ( X รุนที่ 5=4.02)3) นายทหารผูสําเร็จ

การ ศึกษาฯ มีความคิดเห็นว าในภาพรวมสามารถนําความรูและทักษะที่ ไดรับจากหลักสูตร
การศึกษารร.นร. พ.ศ.2545 ไปใชในการปฏิบัติงานในระดับมาก (X=3.93) และยังสามารถนําความรูและ
ทักษะที่ไดรับจากหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตฯ ไปใชในการปฏิบัติงานไดในระดับมาก (X=3.89)
เชนกันและ 4) นายทหารผูสําเร็จการศึกษาฯ สวนใหญแสดงความคิดเห็นวา หลักสูตรการศึกษา รร.นร. 
(หลักสูตร 4 ป)และหลักสูตร ป.บัณฑิตฯ มีความเหมาะสมแลว (รอยละ 93.94, รอยละ 78.79) และ
เสนอแนะเพิ่มเติมวาควรเนนการฝกทักษะภาคปฏิบัติในเรือ/กองเรือใหมากข้ึน และควรเพิ่มโอกาสให 
นนร. ช้ันสูงสามารถปกครองบังคับบัญชา นนร. ช้ันตํ่าไดอยางเต็มที่ เพื่อเปนการฝกภาวะผูนําและผูตาม
ของ นนร. ในแตละช้ันป 
คําสําคัญ:ผูสําเร็จการศึกษา, ติดตามและประเมินผล, โรงเรียนนายเรือ 
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*  หัวหนาแผนกศึกษาและวิจัย กองสถิติและวิจัย โรงเรียนนายเรือ ** ประจําแผนกศึกษาและวิจัย กองสถิติและ
วิจัย โรงเรียนนายเรือ   *** ประจําแผนกศึกษาและวิจัย กองสถิติและวิจัย โรงเรียนนายเรอื 



 

 

Abstract 
 
 

 All naval cadets have to complete four-year of study from curriculum 2002, 

and then they continue their study towards Graduates Diploma in Naval Profession. 

The purposes of this study were to explore the satisfaction levels of performance 

qualification towards officers graduated from Royal Naval Academy, Graduate 

Diploma in Naval Profession, Class 6; 2) to compare the statistic data with officers 

graduated from class 4  to class 6; 3) to investigate the perception of the level of 

satisfactory on knowledge and skills owned by graduates in work places;  4) to  

acquire their suggestion for improving   RTNA education. 

 The population for this study were 52 officers who graduated from Royal 

Naval Academy,   Graduate Diploma, Class 6 and  52  commanding officers . The 

follow-up surveys were designed for commanding officers and the graduates 

separately. The instrument used for data collection was analyzed by using 

descriptive statistics, frequency, percentage, arithmetic mean, standard deviation 

and content analysis. Results: The overall mean of satisfaction level of 

commanding offices towards the graduates was at high ( x=4.34). The overall 

satisfaction level of graduates towards their performance quality  was at high as 

well ( X=4.21), the ethnics and moral was the highest( X=4.47).  For the comparing 

means of other classes, the satisfaction level of commanding officers towards 

quality of performance was for the class 6 ( 4.34), followed by class 5( 4.11) and 

class 4 (4.04) respectively. The overall mean of satisfaction level of graduates class 

6 towards their performance quality was at high( X=4.21), followed by class 4( 4.04) 

and class 5 ( 4.02) respectively.  The graduates viewed that the quality of RTNA 

curriculum was effective. Finally, they suggested improving naval professional 

training and leadership skills.  

.     
 
Keyword: follow-up study, satisfaction, quality, RTNA 
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ท่ีมาและความสําคัญของปญหา 
 โรงเรียนนายเรือเปนหนวยงานราชการ
สังกัดกระทรวงกลาโหม มีปณิธาน/วัตถุประสงค
ที่จะใหการศึกษาและฝกอบรมแกนักเรียนนายเรือ
เพื่อใหเปนนายทหารสัญญาบัตรที่มีความรู 
ความสามารถ ความคิดริเริ่ม มีความเปนผูนํา 
เพียบพรอมดวยคุณธรรม จริยธรรม สําหรับ
ปฏิบัติราชการในกองทัพเรือ รวมทั้งมีความ
จงรักภักดีตอชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย 
(โรงเรียนนายเรือ, 2554) และโรงเรียนนายเรือ
ไดดําเนินการติดตามและประเมินผลนายทหาร
ผูสําเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายเรือมาอยาง
ตอเน่ือง โดยครั้งลาสุดแผนกศึกษาและวิจัยกอง
สถิติและวิจัย โรงเรียนนายเรือ ไดดําเนินการ
ติดตามและประเมินผลนายทหารผูสํา เร็จ
การศึกษาในหลักสูตรการศึกษาโรงเรียนนายเรือ 
พ.ศ.2545 (สําเร็จการศึกษาในปการศึกษา 
2552)  และสํ า เร็ จการ ศึกษาในหลักสูตร
ประกาศนียบั ตรบัณฑิ ต  ส าขา วิทยาการ
ทหารเรื อ  รุ นที่  5  (สํ า เ ร็ จการ ศึกษาในป
การศึกษา 2553) เพื่อเปนการติดตามและ
ประเมินผลคุณภาพของบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษา
จากโรงเรียนนายเรือ และเพื่อใหสอดคลองกับ
เกณฑ คุณภาพการบริ หารจั ดการภาครั ฐ 
(PMQA)ในหมวดที่  3 การใหความสําคัญกับ
ผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย โดยการ
ติดตามและประเมินผลนายทหารผูสํา เร็จ
การศึกษาดังกลาว ผูวิจัยไดประยุกตใชกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ.
2552 ซึ่งประกอบดวยองคประกอบ 5 ดาน อัน
ไดแก       1) ดานคุณธรรม จริยธรรม 2) ดาน
ความรู 3) ดานทักษะทางปญญา 4) ดานทักษะ
ความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 
5) ดานทักษะการวิเคราะหเ ชิงตัวเลข การ
สื่อสาร  และการใช เทคโนโล ยีสารสนเทศ 
(สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2552) 
และดานทักษะทางวิชาชีพทหารเรือและภาวะผูนํา

อีก 1 ดานเพื่อใหสอดคลองกับอัตลักษณของ
โรงเรียนนายเรือ คือ “สุภาพบุรุษ ผูนํา เช่ียวชาญ
วิชาชีพทหารเรือ” และวิสัยทัศนของโรงเรียน
นายเรือ คือ “จะเปนสถาบันผลิตนายทหาร
สัญญาบัตรใหมีความเปนผูนําและเช่ียวชาญใน
วิชาชีพทหารเรือ”(โรงเรียนนายเรือ,2554)   
 นอกจากน้ีการติดตามและประเมินผล
นายทหารผูสํ าเร็จการ ศึกษาฯ ยังสามารถ
นํามาใชตอบโจทยดานการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษาของโรงเรียนนายเรือ ตัวบงช้ี
ที่  1.7 ระดับความพึงพอใจของผูใชผูสําเร็จ
การศึกษา ตามที่สถาบันวิชาการปองกันประเทศ 
(สปท.) กําหนดไว และการประเมินคุณภาพ
ภายนอกรอบสาม (พ.ศ.2554-2558) ตัวบงช้ีที่ 2 
คุณภาพบัณฑิตปริญญาตรี  โท และเอกตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 
ตามที่สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) หรือ สมศ. 
ที่ไดกําหนดมาตรฐานเอาไว (สํานักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา, 2554) 
ดังน้ันในการติดตามและประเมินผลนายทหาร
ผูสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาโรงเรียน
นายเรือ พ.ศ.2545 และหลักสูตรประกาศนียบัตร
บัณฑิต สาขาวิทยาการทางเรือ รุนที่ 6 ในครั้งน้ี 
ผู วิ จั ย จึ ง ยั ง คง ใช ก รอบม าตรฐ าน คุณ วุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2552 จํานวน 5 
ดาน และดานทักษะทางวิชาชีพทหารเรือและภาวะ
ผูนําอีก 1 ดาน เปนกรอบแนวคิดในการวิจัยอีก
เชนเดิมและไดเพิ่มตัวแปรที่ ศึกษาเพิ่มเติม คือ 
ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของนายทหาร
ผูสําเร็จการศึกษา เพื่อการไดมาซึ่งขอมูลที่เปน
ประโยชนและแนวทางในการปรับปรุงและ
พัฒนาการฝก ศึกษาโรง เรียนนายเรือให มี
ประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน สอดคลองกับความ
ตองการดานการพัฒนาของผูเรียน และเพื่อให
ไดผลผลิต คือ นายทหารสัญญาบัตรที่มีคุณภาพ
ตรงตามวัตถุประสงคของโรงเรียนนายเรือ และ
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ตรงตามความตองการของกองทัพเรือ ซึ่งเปน
หนวยผูใชผลผลิต ผูรับบริการ และผูมีสวนได
สวนเสียตอไป 
 

วัตถุประสงคการวิจัย 
 1. เพื่ อศึกษาความพึ งพอใจ คุณภาพ
นายทหารผูสําเ ร็จการศึกษาตามหลักสูตร
การศึกษา รร.นร. พ.ศ.2545 และ ป.บัณฑิตฯ 
รุนที่ 6 
 2. เพื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจคุณภาพ
ผูสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษา รร.นร. 
พ.ศ.2545 และ ป.บัณฑิตฯ รุนที่ 4-6 
 3. เพื่อศึกษาการนําความรูที่ไดจากหลักสูตร
การศึกษา รร.นร. พ.ศ.2545 และ ป.บัณฑิตฯไปใช
ในการปฏิบัติงาน 
 4. เพื ่อศึกษาแนวทางในการปรับปรุง
และพัฒนาการฝกศึกษาของรร.นร. ใหมีความ
เหมาะสมมากย่ิงข้ึน 
 

ขอบเขตการวิจัย 
 1. ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งน้ี ไดแก 
นายทหารที่สําเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายเรือ       
ตามหลักสูตรการศึกษาโรงเรียนนายเรือ พ.ศ.2545 
(จบปการศึกษา 2553) และ ป.บัณฑิต ทร.รุนที่ 6 
(จบปการศึกษา 2554) ซึ่งปฏิบัติงานเปนปแรก
จํานวน 52คน (ผูสําเร็จการศึกษาฯมีจํานวนทั้งสิ้น 
56 คน แตอยูในระหวางการศึกษาในหลักสูตรศิษย
การบิน จํานวน 4 คน) และผูบังคับบัญชาของ
ผูสําเร็จการศึกษาทุกคน 
 2. ตัวแปรที่ตองการศึกษา ไดแก คุณภาพ
ของผูสําเร็จการศึกษาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2552 ประกอบดวย 
5 ดาน ไดแก 1) ดานคุณธรรม จริยธรรม 2) ดาน
ความรู 3) ดานทักษะทางปญญา 4) ดานทักษะ
ความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 
5) ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ และดานสุดทาย
คือดานที่  6 ซึ่งสอดคลองกับอัตลักษณ และ

วิสัยทัศนของ รร.นร. คือ ดานทักษะวิชาชีพ
ทหารเรือและภาวะผูนํา และเพิ่มเติมตัวแปรเรื่อง 
ความพึงพอใจในการปฏิบั ติงานของผูสําเร็จ
การศึกษาอีกหน่ึงตัวแปร   
 3.ระยะเวลาที่ใชในการศึกษา คือ ก.ค.–
พ.ย.56 
 

วิธีดําเนินการวิจัย 
 การวิจัยครั้งน้ีใชระเบียบวิธีวิจัยเชิงบรรยาย 
(Descriptive Research)โดยมีวิธีดําเนินการวิจัย
ดังน้ี 
 1. กลุมตัวอยางประชากรที่เก็บรวบรวม
ขอมูลได จากการตอบแบบสอบถามออนไลน  
พบวา ในสวนของผูบังคับบัญชา สามารถเก็บ
รวบรวมได  จํานวน 44 คน คิดเปนรอยละ 
84.62 สวนผูสําเร็จการศึกษาฯ สามารถเก็บ
รวบรวมได จํานวน 33 นาย คิดเปนรอยละ 
63.46 
 2. เครื่องมือที่ ใชในการวิจัย ไดแก1) 
แบบสอบถามการ ติดตามและประเมินผล
นายทหารผูสําเร็จการศึกษาจากรร.นร. ตาม
หลักสูตรการศึกษา รร.นร. พ.ศ.2545 และ
หลักสูตร ป.บัณฑิตฯ รุนที่ 6สําหรับผูบังคับบัญชา 
และ 2)แบบสอบถามการติดตามและประเมินผล
นายทหารผูสําเร็จการศึกษาจากรร.นร. ตาม
หลักสูตรการศึกษา รร.นร. พ.ศ.2545 และ
หลักสูตร ป.บัณฑิตฯ รุนที่ 6สําหรับนายทหาร
ผูสําเร็จการศึกษา 
 3. การวิเคราะหขอมูล จําแนกเปน2 สวน 
ดังน้ี1) ขอมูลเชิงปริมาณวิเคราะหขอมูลโดยใช
โปรแกรมสําเร็จรูปสําหรับการวิเคราะหขอมูล    
ทางสถิติโดยการคํานวณหาคาความถ่ี (Frequency) 
ค ารอยละ(Percentage) ค าเฉลี่ ยเลขคณิต 
(ArithmeticMean)และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(S.D.) และ 2) ขอมูลเชิงคุณภาพใชการวิเคราะห
เน้ือหา (Content Analysis) 
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สรุปผลการวิจัย 
 1. ความพึงพอใจคุณภาพนายทหารผูสําเร็จ
การศึกษาตามหลักสูตรการศึกษา รร.นร. พ.ศ.
2545 และ ป.บัณฑิตฯ รุนที่ 6 
  ผูบัง คับบัญชาของนายทหารผูสําเร็จ
การศึกษาฯ และ ป.บัณฑิตฯ รุนที่ 6 มีความพึง
พอใจคุณภาพนายทหารผูสําเร็จการศึกษาฯ 
ภาพรวมอยูในระดับมาก (X=4.34) โดยมีความ
พึงพอใจ คุณภาพดานความมี คุณธรรมและ
จริยธรรมสูงสุดอยู ในระดับมาก ( X=4.47) 
รองลงมาคือ ดานทักษะความสัมพันธระหวาง
บุคคลและความรับผิดชอบอยูในระดับมาก (X=
4.41) และมีความพึงพอใจคุณภาพดานความรู
ของผูสําเร็จการศึกษาตํ่าสุดอยูในระดับมาก (X=
4.19)โดยพบวา ผูบังคับบัญชามีความพึงพอใจ
คุณภาพสูงสุดในเรื่องความจงรักภักดีตอสถาบัน
ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริยอยูในระดับมาก
ที่สุด ( X=4.68)และยังพบวา ผูบังคับบัญชามี
ความพึงพอใจคุณภาพตํ่าสุดในเรื่อง ความสามารถ
ในการใชภาษาเขียน/งานหนังสือ(ในระดับ
นายทหารใหม) อยูในระดับมาก (X=3.95) 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 1 แสดงความพึงพอใจคุณภาพนายทหาร 
             ผูสําเร็จการศึกษาฯ ตามความคิดเห็น 
             ของผูบังคับบัญชา 
 

  นายทหารผูสําเร็จการศึกษาฯ และ ป.
บัณฑิตฯ รุนที่ 6 มีความพึงพอใจคุณภาพตนเอง
ภาพรวมอยูในระดับมาก (X=4.21) โดยมีความ
พึงพอใจคุณภาพตนเองดานความมีคุณธรรมและ
จริยธรรมสูงสุดอยู ในระดับมาก ( X= 4.47) 
รองลงมาคือ ดานทักษะทางวิชาชีพทหารเรือ

และภาวะผูนํา และดานความสัมพันฺธระหวาง
บุคคลและความรับผิดชอบเทากันอยูในระดับ
มาก ( X=4.37) และมีความพึงพอใจคุณภาพ
ตนเองดานความรูตํ่าสุดอยูในระดับมาก ( X=
3.89)โดยพบวา ผูสําเร็จการศึกษามีความพึง
พอใจคุณภาพตนเองสูงสุดในเรื่อง ความจงรักภักดี
ตอสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริยอยูใน
ระดับมากที่สุด (X=4.70)และยังพบวาผูสําเร็จ
การศึกษาฯ มีความพึงพอใจคุณภาพตนเอง
ตํ่าสุดในเรื่อง ความสามารถในการใชภาษาเขียน/
งานหนังสือ(ในระดับนายทหารใหม) อยูในระดับ
มาก (X=3.55) 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 2 แสดงความพึงพอใจคุณภาพตนเองของ
นายทหารผูสําเร็จการศึกษาฯ 

 

 2. ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจคุณภาพ
นายทหารผูสําเร็จการศึกษาฯ และ ป.บัณฑิตฯ รุนที่ 
4-6พบวา 1) บังคับบัญชามีความพึงพอใจคุณภาพ
ในภาพรวมของนายทหารผูสําเร็จการศึกษาฯ และป.
บัณฑิตฯ รุนที่ 6 สูงสุด(X รุนที่ 6=4.34)รองลงมาคือ 

ป.บัณฑิตฯ รุนที่ 5 (X รุนที่ 5 =4.11) และ ป.บัณฑิตฯ 

รุนที่ 4(X รุนที่ 4=4.04) ตามลําดับ 2) ป.บัณฑิตฯ รุน

ที่ 6 มีความพึงพอใจคุณภาพตนเองในภาพรวม
สูงสุด (X รุนที่ 6=4.21)รองลงมาคือ ป.บัณฑิตฯ รุนที่ 

4 ( X รุนที่ 4=4.04) และป.บัณฑิตฯ รุนที่ 5(X รุนที่ 

5=4.02)ตามลําดับ 

 3. นายทหารผูสําเร็จการศึกษาฯ มีความ
คิดเห็นวาในภาพรวมสามารถนําความรูและ
ทักษะที่ไดรับจากหลักสูตรการศึกษารร.นร. 
พ.ศ.2545   ไปใชในการปฏิบัติงานในระดับมาก 

                                                        วารสารวิชาการโรงเรียนนายเรือ ดานสังคมศาสตร มนุษยศาสตรและศึกษาศาสตร 

73 



 

 

(X=3.93) โดยสามารถนําความรูไปใชในการ
ปฏิบัติงานทุกดานอยูในระดับมาก และยังมี
ความคิดเห็นวาในภาพรวมสามารถนําความรู
และทักษะที่ไดรับจากหลักสูตรประกาศนียบัตร
บัณฑิตฯ ไปใชในการปฏิบัติงานไดในระดับมาก (
X=3.89)โดยสามารถนําความรูและทักษะที่
ไดรับจากหมวดวิชาเฉพาะพรรค-เหลาไปใช
สูงสุด (X=4.26)รองลงมาคือ หมวดวิชาทั่วไป(
X=3.84)และการดูกิจการนอกหนวยและ
บรรยายพิเศษ(X=3.58) 
 4.แนวทางในการปรับปรุ ง และพัฒนา
หลักสูตรการศึกษาของรร.นร. 
  4.1 นายทหารผูสําเร็จการศึกษาฯ และ 
ป.บัณฑิตฯ รุนที่ 6สวนใหญแสดงความคิดเห็น
วา หลักสูตรการศึกษา รร.นร. (หลักสูตร 4 ป)มี
ความเหมาะสมแลว (รอยละ 93.94) และ
หลักสูตรป.บัณฑิตฯ ก็มีความเหมาะสมแลว
เชนเดียวกัน (รอยละ 78.79) 
  4.2 ขอเสนอแนะในการปรับปรุงหลักสูตร
การศึกษา รร.นร.ฯ ตามความคิดเห็นของ
ผูสําเร็จการศึกษาดังน้ี หลักสูตรการศึกษา 
รร.นร. (หลักสูตร 4 ป): ควรเพิ่มโอกาสให นนร. 
ช้ันสูงสามารถปกครองบังคับบัญชา นนร. ช้ันตํ่า
ไดอยางเต็มที่ เพื่อเปนการฝกภาวะผูนําและผูตาม
ของ นนร. ในแตละช้ันป หลักสูตรประกาศนียบัตร
บัณฑิต สาขาวิทยาการทหารเรือ: ควรเนนการฝก
ทักษะภาคปฏิบัติในเรือ/กองเรือใหมากข้ึน 
  4.3  ข อ เ สนอแนะเพิ่ ม เ ติม เกี่ ย วกั บ
คุณภาพผูสําเร็จการศึกษาฯ และการฝกศึกษา
ของ รร.นร ดังน้ี 1) รร.นร.ควรเนนการจัดการ
เรียนการสอนที่สอดคลองกับการปฏิบัติงานจริง
ภายหลังสําเร็จการศึกษาใหมากข้ึน 2) รร.นร. 
ควรเพิ่มช่ัวโมงเรียนเกี่ยวกับหนังสือราชการ/
งานธุรการทางเรือ (งานสารบรรณ) 3) รร.นร. 
ควรเพิ่มการปลูกฝงเกี่ยวกับจิตสํานึกในความรัก
ชาติ ความเสียสละเพื่อสวนรวม 4) ควรเพิ่ม
กิจกรรมในการสรางความเขมแข็งทางดานจิตใจ 
และการเพิ่มความสามารถพิเศษใหแก นนร. เชน 
การดํานํ้า สงทางอากาศ เปนตน 5) รร.นร. ควร

เพิ่มการปลูกฝงให นนร. มีความภูมิใจในการเปน
ทหารเรือ 6) รร.นร. ควรสรางแรงจูงใจให
นายทหารที่สําเร็จการศึกษาจาก รร.นร. กลับมา
เปนนายทหารปกครอง เพื่อใหไดนายทหาร
ปกครองที่มีคุณภาพ และเปนแบบอยางที่ดีแก 
นนร. รุนนอง 7) รร.นร. ควรพิจารณาการให
รางวัล/แรงจูงใจแก นักกีฬาที่ ไดรับเหรียญ 
เน่ืองจากมี นนร. เรียนตกซ้ําช้ันเปนจํานวนมาก 
และ 8) รร.นร. ควรเพิ่มการฝกการนําเรือเขา
เทียบและออกจากเทียบดวยเรือขนาดเล็ก 
เพื่อใหเกิดความชํานาญและควรเพิ่มการเรียนใน
สิ่งที่นําไปใชในการปฏิบัติงานจริง ไดแก ดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ เชน โปรแกรม Microsoft 
Excel, Word, Power point, Photoshop 
เปนตน 
 

อภิปรายผลการวิจัย 
  1.ผูบังคับบัญชาของผูสําเร็จการศึกษาฯ 
มีความพึงพอใจคุณภาพผูสําเร็จการศึกษาฯ (ป.
บัณฑิตฯรุนที่ 6)ในภาพรวมอยูในระดับมาก (X
=4.34)ซึ่งมีคาเพิ่มข้ึนพอสมควรเมื่อเปรียบเทียบ
กับ ป.บัณฑิตฯ รุนที่ 4 และ 5(X รุนที่ 4=4.04; 
X รุนที่ 5=4.11)โดยพบวา ผลการประเมินความพึง
พอใจคุณภาพผูสําเร็จการศึกษาฯ         ของ
ผูบังคับบัญชายังสอดคลองกับผลการประเมิน
ความพึงพอใจ คุณภาพตนเองของผู สํา เร็ จ
การศึกษาฯป.บัณฑิตฯ รุนที่ 6 ที่พบวา มีคา
สูงข้ึนเมื่อเปรียบเทียบกับ ป.บัณฑิตฯ รุนที่ 4 
และ 5 (X รุนที่ 4=4.04;X รุนที่ 5=4.02)นอกจากน้ี
ยังพบวา ผูบังคับบัญชา และผูสําเร็จการศึกษา
ไดประเมินความพึ งพอใจ คุณภาพผู สํา เร็จ
การศึกษาทุกเรื่องอยูในระดับมากข้ึนไป แสดงให
เห็นวา รร.นร. สามารถผลิตบัณฑิตไดอยางมี
ประสิทธิภาพ และสรางความพึงพอใจในระดับ
มากข้ึนไปใหกับหนวยงานที่ไปปฏิบัติราชการ ซึ่ง
หนวยงานตางๆ น้ันถือไดวาเปนผูใชผลผลิตของ 
รร.นร. หรือผูรับบริการของ รร.นร. น่ันเอง และ
ตัวนายทหารผูสําเร็จการศึกษาเอง 
น้ั น ถื อ ไ ด ว า เ ป น ผู มี ส ว น ไ ด ส ว น เ สี ย ใ น
กระบวนการผลิตบัณฑิตของ รร.นร. อีกดวย 
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  2. คุณภาพผูสําเร็จการศึกษาฯ ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ.
2552(TQF) ตามความคิดเห็นของผูบังคับบัญชา
ดานคุณธรรมจริยธรรมมีคาสูงสุดอยางตอเน่ือง
ทั้ง 3 ป (ป.บัณฑิตฯรุนที่ 4-6) (X รุนที่ 4=4.17; 
X รุนที่ 5=4.24; X รุนที่ 6=4.47)แสดงใหเห็นวา
กระบวนการฝกศึกษาของ รร.นร. สามารถผลิต
กําลังพลใหมีคุณสมบัติสอดคลองกับคุณสมบัติ
ของนายทหารเรือไทยในเรื่องการยึดมั่นใน
คุณธรรม ความซื่อสัตย สุจริตตอตนเองและผูอื่น 
ประพฤติตนอยูในกรอบศีลธรรม (โรงเรียนนาย
เรือ, 2548) และคานิยมกองทัพเรือในเรื่อง 
ความเปนผูมีคุณธรรม จริยธรรม และความเปน
สุภาพบุรุษทหารเรือ (กองทัพเรือ, 2553) และ
ยังสอดคลองกับงานวิจัยของ มณีรัตน  จิรัปปภา 
(2550)  ที่ทํ าการ ติดตามคุณภาพผู สํ า เ ร็ จ
การศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตจาก
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิ
ประสงค พ.ศ.2548ที่พบวา คุณภาพผูสําเร็จ
การศึกษาดานคุณธรรม จริยธรรม เอกลักษณ
ไทยอยูในระดับมากที่สุด(X =4.55) และยัง
สอดคลองกับผลการประเมินความพึงพอใจ
คุณภาพตนเองของนายทหารผูสําเร็จการศึกษาฯ 
(ป.บัณฑิตฯ รุนที่ 4 และ 5) ที่พบวา คุณภาพ
ด า น คุณ ธร ร ม แล ะจ ริ ย ธ ร ร ม มี ค า สู ง สุ ด
เชนเดียวกัน (กองสถิติและวิจัย, 2554-2555) 
สวนดานทักษะทางวิชาชีพทหารเรือและภาวะ
ผูนําน้ัน ทั้งผูบังคับบัญชา และตัวนายทหารเอง  
ก็ไดประเมินคุณภาพของผูสําเร็จการศึกษาวามี
คุณภาพอยูในลําดับตนๆ มาอยางตอเน่ือง แสดง
ใหเห็นถึงกระบวนการฝกศึกษาของ รร.นร. 
สามารถตอบสนองวิสัยทัศนของ รร.นร. คือ “จะ
เปนสถาบันผลิตนายทหารสัญญาบัตรใหมีความ
เปนผูนํา และเช่ียวชาญในวิชาชีพทหารเรือ” ได
เปนอยางดี และยังสอดคลองกับอัตลักษณของ 
รร.นร. คือ “สุภาพบุรุษ ผูนํา เช่ียวชาญวิชาชีพ
ทหารเรือ” นอกจากน้ีผลผลิตจาก รร.นร. ยัง
ส า ม า ร ถ ต อ บ ส น อ ง แ ล ะ ส อ ด ค ล อ ง กั บ
คุณลั กษณะ/ความสาม ารถของ ผู สํ า เ ร็ จ

การศึกษาจาก รร.นร. ที่หนวยผูใชตองการเปน
ลําดับแรกคือ ความรูและทักษะดานวิชาชีพ
ทหารเรือ (รอยละ 52.28) โดยผูบังคับบัญชา
สวนหน่ึงไดแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมอีกวา 
จุดเดนของผูสําเร็จการศึกษาฯ และ ป.บัณฑิตฯ 
รุนที่  6 คือ มีความรู  ความสามารถในการ
ป ฏิบั ติ ง าน  และส ามา ร ถป รั บ ตั ว เ ข า กั บ
ผูบังคับบัญชาไดเปนอยางดี (ตอบ 4 คน) และมี
ความรับผิดชอบในงานที่ไดรับมอบหมาย (ตอบ 
4 คน) เปนตน และไดมีขอเสนอแนะในการ
ปรับปรุงกระบวนการฝกศึกษาของ รร.นร.จาก
ผูสําเร็จการศึกษาฯ สวนหน่ึง คือ ควรเพิ่ม
โอกาสให นนร. ช้ันสูงไดมีโอกาสปกครองบังคับ
บัญชา นนร.ช้ันตํ่าอยางเต็มที่ เพื่อเปนการฝก
ภาวะผูนําและผูตามของ นนร. ในแตละช้ันป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 3. ดานความสามารถในการใชภาษาเขียน/
งานหนังสือ (ระดับนายทหารใหม) ของผูสําเร็จ
การศึกษาฯ และ ป.บัณฑิตฯ รุนที่ ๖ พบวา ทั้ง
ผูบัง คับบัญชา (X =๓.๙๕) และตัวผูสําเร็จ
การศึกษาเอง (X =๓.๕๕) มีความพึงพอใจ
คุณภาพอยูในระดับมาก แตเมื่อเปรียบเทียบกับ
คุณภาพในเรื่องอื่นๆ น้ัน พบวามีคาตํ่าสุดมา
อยางตอเน่ืองเปนระยะเวลา ๓ ป (ป.บัณฑิตฯ 
รุนที่  ๔-๖)  ทั้ งๆ ที่ผู สํา เร็ จการศึกษาฯ ได
ประเมินตนเองวามีการนําความรูในเรื่องการ
เขียนหนังสือราชการไปใชปฏิบัติงานในระดับ
มาก (X =๓.๘๒) ดังน้ันจึงมีผูสําเร็จการศึกษา
สวนหน่ึงมีขอเสนอแนะวา การจัดการศึกษาของ 
รร.นร. ควรเนนการจัดการเรียนการสอนที่
สอดคลองกับการปฏิบัติงานจริงภายหลังสําเร็จ
การศึกษาใหมากข้ึน (ตอบ ๓ คน) และควรเพิ่ม
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ช่ัวโมงเรียนเกี่ยวกับหนังสือราชการ/งานธุรการ
ทางเรือ (งานสารบรรณ) (ตอบ ๒ คน)  
 

ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช 
 จากผลการวิจัย มีขอเสนอแนะดังน้ี 
  1. รร.นร. ควรใหความสําคัญและเพิ่มการ
ปลูกฝงความรูและทักษะดานวิชาชีพทหารเรือ
ตามพรรค-เหลา เชน การจัดประสบการณให 
นนร. ไดมีโอกาสในการฝกปฏิบัติจริงตามหนวย
ตางๆ ที่ เกี่ยวของกับพรรค-เหลาในระหวาง
การ ศึกษาตามหลักสูตรการศึกษา รร.นร. 
(หลักสูตร 4 ป) และ ป.บัณฑิตฯ ใหมากข้ึนเพื่อ
เป นการ เพิ่ มทั กษะ/ประสบการณที่ เ ป น
ประโยชนตอการปฏิบัติราชการในอนาคต 
  2. รร.นร. ควรเพิ่มกิจกรรมที่เปนการ
ปลูกฝงและสรางภาวะผูนําทางทหาร ความรัก
ชาติ ความเสียสละเพื่อสวนรวม ตลอดจนความ
ภาคภูมิใจในการเปนทหารเรือแก นนร. เชน 
การเพิ่มโอกาสให นนร. ช้ันสูงไดปกครองบังคับ
บัญชา นนร. ช้ันตํ่าไดอยางเต็มที่ เพื่อเปนการ
ปลูกฝงและฝกภาวะผูนําและผูตามทางทหารให
แกนนร. ในแตละช้ันป 
  3. รร.นร. ควรเพิ่มกิจกรรมที่เปนการ
เสริมสรางและพัฒนาสมรรถนะ/ความสามารถ
พิเศษ ตลอดจนความเขมแข็งทางดานรางกาย 
และจิตใจแก นนร. เพื่อประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติราชการภายหลังสําเร็จการศึกษา เชน 
การดํ านํ้ า ส งทางอากาศ การใช โปรแกรม
คอมพิวเตอร (Microsoft Excel, Word, Power 
point, Photoshop) ทักษะดานการเขียนหนังสือ
ราชการ/ งานสารบรรณ เปนตน    
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ความพึงพอใจในกระบวนการสอบคดัเลอืกเขาเปนนักเรียนเตรียมทหาร 
ในสวนของกองทพัเรอื ประจําปการศกึษา 2557 

The Satisfaction Levels of Applicants Attending the Armed Forces 
Academies Preparatory School Cadet (Navy) Selection Procedure 2014. 

นาวาโทหญิง จุฬาวลัย สุระอารีย* เรือโท สันติ งามเสริฐ** เรือโทหญงิ จุฬาลักษณ  โสระพันธ*** 

 

 

บทคัดยอ 

 การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค 3 ประการ ไดแก 1) เพื่อประเมินความพึงพอใจในกระบวนการ
สอบคัดเลือกฯ ภาควิชาการ2) เพื่อประเมินความพึงพอใจในกระบวนการสอบคัดเลือกฯ ภาคความ
เหมาะสมและพลศึกษา3) เพื่อศึกษาแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาการสอบคัดเลือกฯกลุมตัวอยางใน
การวิจัยมี 2 กลุม คือ กลุมที่ 1 นักเรียนที่สอบคัดเลือกฯภาควิชาการ จํานวน 1,732 คน ใชวิธีการสุมแบบ
ยกกลุม และกลุมที่ 2 คือ นักเรียนที่เขารับการทดสอบภาคความเหมาะสมและพลศึกษา จํานวน 420 คน
ใชวิธีการศึกษากับประชากร วิเคราะหขอมูลดวยสถิติภาคบรรยาย และการวิเคราะหเน้ือหาผลการวิจัย
โดยสรุปดังน้ี 
  1. ความพึงพอใจในกระบวนการสอบคัดเลือกฯ ภาควิชาการ: ผูเขาสอบมีความพึงพอใจใน
ภาพรวมอยูในระดับมาก ( X =3.72) โดยผูสมัครสอบพึงพอใจในเรื่องข้ันตอนในการสอบโปรงใส รัดกุม 
และเปนระบบ สูงสุดอยูในระดับมากที่สุด (X =4.53) รองลงมาคือ เรื่องความเขมงวดของกรรมการ   คุม
สอบอยูในระดับมาก ( X =4.37)โดยเรื่องที่ผูสมัครสอบมีความพึงพอใจในระดับปานกลาง ไดแก 
บรรยากาศในการทําขอสอบ( X =3.31) การเดินทางมายังสถานที่สอบ( X =3.25) สถานที่สอบ 
(มหาวิทยาลัยรามคําแหง 2; X =3.15) และสิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ (X =2.98)    
  2. ความพึงพอใจในกระบวนการสอบคัดเลือกฯ ภาคความเหมาะสมและพลศึกษา พบวา ผู
เขารับการทดสอบฯ มีความพึงพอใจในภาพรวมอยูในระดับมาก ( X =4.36) โดยมีความพึงพอใจมาก ใน
ดานการสัมภาษณทวงทีวาจาที่โรงเรียนนายเรือ ( X =4.46) รองลงมาคือ ดานการสอบพลศึกษา  ที่
โรงเรียนนายเรือ  (X =4.42)  และมีความพึงพอใจตํ่าสุดในดานการตรวจสุขภาพจิตที่โรงเรียนนายเรือ (X
=4.22) 
  3. แนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาการสอบคัดเลือกฯ ตามความคิดเห็นของผูตอบ
แบบสอบถาม: ควรเปลี่ยนสถานที่สอบคัดเลือกภาควิชาการ (ตอบ 202 คน) ควรเพิ่มชองทางในการ
ประชาสัมพันธใหหลากหลายมากข้ึน (ตอบ 67 คน)ควรปรับปรุงการบริหารเวลาในการสอบสัมภาษณและ
พลศึกษาในบางสถานีใชเวลานาน (ตอบ 42 คน) และควรเพิ่มระยะเวลาในการรับสมัครใหมากข้ึน (ตอบ 25 คน)  

* คําสําคัญ :  นักเรียนเตรียมทหารในสวนของกองทัพเรือ, การสอบคัดเลือกภาควิชาการ,  
  การสอบคัดเลือกภาคความเหมาะสมและพลศึกษา 
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Abstract 

 The purposes of this study were to explore the satisfaction levels of 
applicants attending the   Armed Forces Academy School cadet (Navy) selection 
procedure towards academic examination, physical agility test, oral interview and 
psychological assessment. This study was also to acquire their suggestions for 
improving the selection process. The samples of the study were divided into two 
groups. The first group was selected by cluster random sampling technique. They 
were 1,732 applicants who had taken the academic examination. The second group 
was 420 applicants who had taken physical agility, oral interview and psychological 
assessment.  The research data collection instrument  ware questionnaires and 
analyzed by using descriptive statistics, frequency, percentage, arithmetic mean, 
standard deviation and content analysis. The major findings were:    

1. The overall mean of  satisfaction level towards academic examination was 

at high level (X =3.72).  According to subscale of satisfaction, the mean of 

these were ranking from the highest to the lowest, respectively, as the 

environment  of testing location (X =3.31),  the traveling to the place of 

academic examination (X =3.25),  the place  of academic examination  (X

=3.15), and other  facilities   (X = 2.98). 

2. The overall mean level of satisfaction level towards physical agility, oral 

interview and psychological test were at high level (X = 4.36). The interview 

was the highest level (X =4.46), followed by the physical agility test (X =4.42). 

The psychological assessment was at the minimum level (X =4.22). 

3. The applicants suggestion for improving the selection process were: 

1) to increase varieties of information channels 

2) to provide online information  more assessable   

3) to make applicants’ personal data to be changeable online by the data owners  

4) to change  the place of academic examination 

5) to standardize of the physical agility testing facility.  

Keyword : Armed Forces Academies Preparatory School ( AFAPS), academic 
examination , physical agility, psychological testing. 
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ท่ีมาและความสําคัญของปญหา 
 โรงเรียนนายเรือเปนแหลงผลิตนายทหารเรือ
อันเปนรากแกวของกองทัพเรือ มีพันธกิจ 3 
ประการ คือ 1) ผลิตนายทหารสัญญาบัตรหลักที่
มี ความรู ร ะ ดับปริญญาตรี ในสาขาที่ เ ป น
ประโยชนตอการปฏิบัติงานในกองทัพเรือและมี
ความรูความสามารถในวิชาชีพทหารเรือในการ
ปฏิบั ติงานตามภารกิจของกองทัพเรือได2) 
พัฒนาระบบการศึกษาและปจจัยที่เกี่ยวของกับ
การ ศึกษาให สอดคล องกั บมาตรฐานการ
อุดมศึกษาและเปนศูนยการเรียนรูดานวิชาชีพ
ทหารเรือ3) พัฒนาระบบบริหารจัดการและ
บุคลากรใหมีประสิทธิภาพโดยเนนคุณภาพของ
กระบวนการและผลงานรวมทั้งการประยุกตใช
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใหผลิตนายทหาร
สัญญาบัตรที่มีความรูความสามารถความคิด
ริเริ่มมีความเปนผูนําเพียบพรอมดวยคุณธรรม
จริยธรรมสําหรับปฏิบัติราชการในกองทัพเรือ
รวมทั้งมีความจงรักภักดีตอชาติศาสนาและ
พระมหากษัตริย (หลักสูตรการศึกษาโรงเรียน
นายเรือ พ.ศ.2554, 2554) ผูที่ผานการคัดเลือก
ใหเขามาศึกษาที่โรงเรียนนายเรือไดน้ัน จะตอง
เขารับการศึกษาในระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน
เป น เ วลา  3  ป  ( มั ธยม ศึกษาตอนปลาย )          
ที่โรงเรียนเตรียมทหาร หรือเรียกวา “นักเรียน
เตรียมทหารในสวนของกองทัพเรือ” จากน้ันจะ
เข ารั บการ ศึกษาในระดับอุดมศึกษาเป น
ระยะเวลา 4 ป ที่โรงเรียนนายเรือ หรือเรียกวา 
“นักเรียนนายเรือ” (กองสถิติและวิจัย, 2556)  
 ข้ันตอนที่สําคัญมากข้ันตอนหน่ึงของการผลิต
นัก เรี ยนนายเ รือ ในแต ละรุน คือ ข้ันตอน/
กระบวนการในการสอบคัดเลือกนักเรียนเขาเปน
นักเรียนเตรียมทหารในสวนของกองทัพเรือ ซึ่งถือ
วาเปนปจจัยนําเขา (Input) ปจจัยหน่ึงของการ
ผลิ ตนายทหารสัญญาบั ตรที่ มี คุณภาพซึ่ ง
กระบวนการดังกลาวโรงเรียนนายเรือไดเปน

ผูดําเนินการรับสมัครฯ และสอบคัดเลือก โดยมี
การแตงต้ังคณะกรรมการสอบคัดเลือกบุคคลพล
เรือนเขาเปนนักเรียนเตรียมทหารในสวนของ
กองทัพเรือเปนประจําทุกป โดยมีผูบัญชาการ
โรงเรียนนายเรือเปนประธาน และมีการแตงต้ัง
คณะอนุกรรมการดานตางๆ ตามลําดับ (กอง
สถิติและวิจัย, 2556) กองสถิติและวิจัย โรงเรียน
นายเรือ  โดยแผนกศึกษาและวิจัยฯ และ
คณะอนุกรรมการประเมินผลการสอบคัดเลือก
บุคคลพลเรือนเขาเปนนักเรียนเตรียมทหารใน
สวนของกองทัพเรือ ประจําปการศึกษา 2557 
อีกหนาที่หน่ึงตามคําสั่งประธานกรรมการสอบ
คัดเลือกบุคคลพลเรือนเขาเปนนักเรียนเตรียม
ทหารในสวนของกองทัพเรือ ประจําปการศึกษา 
2557 (เฉพาะ) ที่  01/2557 เรื่อง แตง ต้ั ง
คณะอนุกรรมการ และเจาหนาที่ดําเนินการสอบ
คัดเลือกบุคคลพลเรือนเขาเปนนักเรียนเตรียม
ทหารในสวนของกองทัพเรือ ประจําปการศึกษา 
2557ลํ า ดั บ ที่  1 . 1 1  คณะ อ นุก ร ร มก า ร
ประเมินผลการสอบคัดเลือก ซึ่งมีหนาที่สํารวจ
ความพึงพอใจของผูสมัครสอบในกระบวนการ
สอบคัดเลือกเขาเปนนักเรียนเตรียมทหารในสวน
ของกองทัพเรือ    ประจําปการศึกษา 2557 
ตลอดจนจัดทําเปนรายงานการประเมิน และ
เสนอผลการประเมินดังกลาวตอประธาน
กรรมการสอบคัดเลือกฯ ซึ่งผูบัญชาการโรงเรียน
นายเรือไดใหความสําคัญกับความพึงพอใจใน
คุณภาพการใหบริการของโรงเรียนนายเร ือ 
การสรางความโปรงใส และความยุติกรรมของ
กระบวนการสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเขาเปน
นักเรียนเตรียมทหารในสวนของกองทัพเรือ 
ประจําปการศึกษา 2557โดยการศึกษาในครั้งน้ี
มีเน้ือหาครอบคลุมในเรื่อง ความพึงพอใจของ
ผู ส อบต อกระบวนการสอบคัด เ ล ือกภาค
วิชาการ การสอบคัดเลือกภาคความเหมาะสม
และพลศึกษา(การสอบรอบที่สอง) แนวทางใน
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การพัฒนากระบวนการสอบคัดเลือกฯ ทั้งน้ี เ พื่ อ ก า ร ไ ด ม า ซึ่ ง ข อ มู ล
อันเปนประโยชนสําหรับโรงเรียนนายเรือในการ
ปรับปรุงและพัฒนากระบวนการสอบคัดเลือก
นักเรียนเตรียมทหารในสวนของกองทัพเรือใหมี
ความโปร ง ใส  ยุ ติธรรม เหมาะสม และมี
ประสิทธิภาพสูงสุด 

วัตถุประสงคการวิจัย 
 1. เพื่อประเมินความพึงพอใจในกระบวนการ
สอบคัดเลือกฯ ภาควิชาการ 
 2. เพื่อประเมินความพึงพอใจในกระบวนการ
สอบคัดเลือกฯ ภาคความ เหมาะสมและ       
พลศึกษา 
 3. เพื่อศึกษาแนวทางในการปรับปรุงและ
พัฒนาการกระบวนการสอบคัดเลือกฯ 

ขอบเขตการวิจัย 
 1. ตัวแปรที่ใชในการวิจัย ไดแก 1) ความพึง
พ อ ใ จ ใ น ก ร ะ บ ว น ก า ร ส อ บ คั ด เ ลื อ ก ฯ           
ภาควิชาการ 2) ความพึงพอใจในกระบวนการ
สอบคัดเลือกฯ ภาคความ เหมาะสมและ        
พลศึกษา 3) แนวทางในการปรับปรุงและ
พัฒนาการสอบคัดเลือกฯ 
 2. ประชากรที่ใชในการวิจัยในครั้งน้ีมี 2 กลุม 
คือ กลุ มที่  1นัก เรียนที่ สอบคัดเลือกฯภาค
วิชาการจํานวนทั้งสิ้น 13,061คน และกลุมที่ 2 
คือ นักเรียนที่ผานการสอบภาควิชาการเหลา ทร. 
และเขารับการทดสอบภาคความเหมาะสมและพล
ศึกษาจํานวน 420 คน   
 3. ระยะเวลาที่ใชในการวิจัยในครั้งน้ี คือ 
มีนาคม – มิถุนายน พ.ศ.2557 

วิธีดําเนินการวิจัย 
 ก า ร วิ จั ย ใ น ค รั้ ง น้ี ใ ช ร ะ เ บี ย บ วิ ธี วิ จั ย          
เชิงพรรณนา (Descriptive Research) ดังน้ี 
โดยมีวิธีดําเนินการดังตอไปน้ี  
  1. ประชากรและกลุมตัวอยาง ประชากร
ที่ใชในการศึกษาในครั้งน้ี แบงเปน 2 กลุม ไดแก 
กลุมที่ 1 นักเรียนที่สอบคัดเลือกฯ ภาควิชาการที่

มหาวิทยาลัยรามคําแหง 2ในวันที่5เมษายนพ.ศ.
2557 จํานวน 13,061 คน (การประชุมสรุปผล
การสอบคัดเลือกฯ 27 พ.ค.57)กําหนดขนาด
กลุ ม ตัวอย าง  ด วย วิ ธีก าร เป ดตารางของ
R.V.Krejcie and D.W.Morgan(1970)ไดกลุมตัวอยาง
จํานวน 375คน แตผูวิจัยกําหนดกลุมตัวอยางที่
ใชในการวิจัยจํานวนทั้งสิ้น 2,000 คน คัดเลือก
กลุมตัวอยางดวยวิธีการสุมแบบยกกลุม (Cluster 
Random Sampling) พบวา กลุมตัวอยางที่ใชในการ
วิจัยคือ นักเรียนที่สอบคัดเลือกฯ ภาควิชาการที่
อาคาร PBB 305 และ BNB 3สวนกลุมที่ 2 คือ
นักเรียนที่ผานการสอบคัดเลือกภาควิชาการ
เหลา ทร. และเขารับการสอบคัดเลือกภาคความ
เหมาะสมและพลศึกษา(การสอบรอบที่สอง) ที่
โ ร ง เรี ยนนาย เรือ  ในวันที่  30 เมษายน-2
พฤษภาคมพ.ศ.2557จํานวน 420 คนใช วิ ธี
การศึกษากับประชากร 
 2. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย จํานวน 2 ฉบับ 
ไดแก  2.1 ) แบบสอบถามความพึงพอใจใน
กระบวนการสอบคัดเลือกเขาเปนนักเรียนเตรียม
ทหารในสวนของกองทัพเรือ ประจําปการศึกษา 
2557 (การสอบภาควิชาการ) และ 2.2)แบบสอบถาม
ความพึงพอใจในกระบวนการสอบคัดเลือกเขา
เปนนักเรียนเตรียมทหารในสวนของกองทัพเรือ 
ประจําปการศึกษา 2557 (การสอบรอบที่สอง) 
 3. เก็บรวบรวมขอมูลกับตัวอยางกลุมที่ 1   
ในวันสอบคัดเลือกฯ ภาควิชาการ ไดจํานวน
ทั้งสิ้น 1,732 คน(รอยละ 86.60) และเก็บขอมูล
 กั บ
 ประชา
กรกลุมที่ 2 
ในวันสอบ
คัดเลือกฯ 
ภาคความ
เหมาะสม
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และพลศึกษา ไดจํานวนทั้งสิ้น 397 คน(รอยละ 
94.52) 
 4. การวิเคราะหขอมูล ผู วิจัยดําเนินการ
วิเคราะหขอมูลดวยโปรแกรมสําเร็จรูปเพื่อ    
การวิเคราะหขอมูลทางสถิติ โดยขอมูลเชิงปริมาณ 
(Quantitative Data)วิเคราะหดวยสถิติภาค
บรรยายโดยการหาคาความถ่ี (Frequency) คา
ร อ ย ล ะ  (Percentage) ค า เ ฉลี่ ย เ ล ขค ณิ ต 
(Mean) และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
โดยมีเกณฑในการแปลความหมายดังน้ี(Best, 
1981) 
 คาเฉลี่ย 4.51-5.00 พึงพอใจมากที่สุด 
 คาเฉลี่ย 3.51-4.50 พึงพอใจมาก 
 คาเฉลี่ ย2.51-3.50 พึงพอใจปานกลาง
 คาเฉลี่ย 1.51-2.50  พึงพอใจนอย 
 คาเฉลี่ย 1.00-1.50พึงพอใจนอยที่สุด 
สวนขอมูลเชิงคุณภาพ (Qualitative Data)ใช
การวิเคราะหเน้ือหา(Content Analysis) 

สรุปผลการวิจัย 
 1.  ผู สอบคัดเลือกภาควิชาการมีความ     
พึ งพอ ใจต อก ระบวนการส อบ คัด เลื อกฯ       
ภาค วิชาการ ในภาพรวมอ ยู ในระ ดับมาก          
( X =3.72) 
โดยผูสมัคร
ส อ บ พึ ง
พ อ ใ จ ใ น        
เ รื่ อ ง
ข้ันตอนใน
ก า ร ส อ บ
โปรงใส รัดกุม และเปนระบบสูงสุดอยูในระดับ
มากที่สุด ( X =4.53)รองลงมาคือ เรื่องความ
เขมงวดของกรรมการคุมสอบอยูในระดับมาก (
X =4.37) และยังพบวา เรื่องที่ผูสมัครสอบมี
ความพึ งพอใจ ในระ ดับปานกลาง  ได แ ก 
บรรยากาศในการทําขอสอบ  (X =3.31)การ
เดินทางมายังสถานที่สอบ( X =3.25) สถานที่สอบ 
(ม.รามคําแหง 2; X =3.15) และสิ่งอํานวยความ

สะดวกตางๆ ( X =2.98)ผูสอบผานภาควิชาการ
เหลา ทร.ไดแสดงความคิดเห็นวา ขอสอบ
ภาควิชาการของเหลา ทบ. ยากเปนลําดับที่ 1 
รองลงมาคือ เหลา ทอ. สวนเหลา ทร. ยากเปน
ลําดับสุดทาย   
2. ผูเขารับการทดสอบฯ มีความพึงพอใจตอ
กระบวนการสอบคัดเลือกฯ ภาคความเหมาะสม
และพลศึกษาในภาพรวมอยูในระดับมาก( X =
4.36) โดยผูเขารับการทดสอบมีความพึงพอใจใน
ดานการสัมภาษณทวงทีวาจาที่ รร.นร. สูงสุดอยู
ในระดับมาก ( X =4.46) รองลงมาคือ ดานการ
สอบพลศึกษาที่ รร.นร.   อยูในระดับมาก ( X =
4.42) และมีความพึงพอใจตํ่าสุดในดานการ
ตรวจสุขภาพจิตที่ รร.นร. อยูในระดับมาก ( X =
4.22) 
 3 .  ความคิดเห็นของผู สอบคัดเลือกฯ 
เกี่ยวกับแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาการ
สอบคัดเลือกฯ การประชาสัมพันธขอมูล
ขาวสารการรับสมัคร:ควรเพิ่มชองทางในการ
ประชาสัมพันธใหหลากหลายมากข้ึน โดยเฉพาะ
การเพิ่มการประชาสัมพันธผานสื่อสิ่ งพิมพ 
โทรทัศน และการแนะแนวตามโรงเรียนตางๆ 
(ตอบ 67 คน)การรับสมัครทางอินเตอรเน็ต : 
ควรเพิ่มระยะเวลาในการรับสมัครใหมากข้ึน 
(ตอบ 25 คน) รายละเอียดหนาเว็บเพจควรทํา
ใหการคนหาและการทําความเขาใจไดงายข้ึน 
(ตอบ 14 คน) ขอมูลที่กรอกในข้ันตอนการสมัคร
ควรเปนขอมูลที่จําเปนจริงๆ (ตอบ 7 คน) การ
อัพโหลดรูปภาพในข้ันตอนการสมัครทาง
อินเตอรเน็ตควรทําใหงายข้ึน (ตอบ 6 คน) และ
มีความยุงยากในการแกไขขอมูลที่มีการบันทึก
เรียบรอยแลว (ตอบ 5 คน) การสอบภาค
วิชาการ : ควรเปลี่ยนสถานที่สอบคัดเลือกภาค
วิชาการ เน่ืองจากอากาศคอนขางรอน (ตอบ 
202 คน)หองนํ้าไมเพียงพอและสกปรก  (ตอบ66 
คน) การจราจรหนา ม.รามคําแหง 2 คอนขาง
ติดขัด (ตอบ 25 คน)มีเสียงรบกวนจากภายนอกใน
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ระหวางการทําขอสอบ (ตอบ 16 คน) ควรเพิ่ม
ประสิทธิภาพระบบการเตือนเวลาในขณะทํา
ขอสอบ เชน ควรมีนาฬิกาไวคอยบอกเวลา
ประจําแตละหอง (ตอบ 25 คน)ดานการสอบ
ภาคความเหมาะสมและพลศึกษา: ควรปรับปรุง
เรื่องการบริหารเวลาในกระบวนการสอบ
สัมภาษณและพลศึกษา เน่ืองจากบางสถานีใช
เวลารอคอนขางนาน (ตอบ 42 คน)  ควร
ปรับปรุงสถานที่สอบพลศึกษาใหมีความเปน
มาตรฐานมากข้ึน (ตอบ 27 คน) 

อภิปรายผลการวิจัย 
 1 . ผู ส มั ค ร ส อ บ มี ค ว า ม พึ ง พ อ ใ จ ใ น
กระบวนการสอบคัดเลือกฯ ภาควิชาการ ประจํา            
ปการศึกษา 2557 ในภาพรวมอยูในระดับมาก (
X 2557=3.72)ซึ่งมีคาเพิ่มข้ึนเล็กนอยจากป ที่ผาน
มา (X 2556=3.63)และยังพบวาเรื่องที่ยังคงเปน
ปญหาสําหรับผูเขาสอบภาควิชาการก็ยังคงเปน
เรื่องเดิม ที่คลายกับปที่ผานๆ มา คือ เกี่ยวกับ
สถานที่สอบคัดเลือกภาควิชาการ (ม.รามคําแหง 
2) เชน เกี่ยวกับบรรยากาศในการทําขอสอบ 
(สภาพอากาศ, เสียงรบกวนในระหวางการทํา
ขอสอบ)  การเ ดินทางมายังสถานที่สอบที่
คอนขางลําบาก ตลอดจนสิ่งอํานวยความสะดวก
ตางๆ ภายในสถานที่สอบภาควิชาการไม ดี
เทาที่ควร อันไดแก หองสุขา หองอาหาร เปนตน 
โดยผู สมัครสอบ สวนห น่ึงได ใหขอ คิดเห็น
เกี่ยวกับสถานที่สอบคัดเลือกภาควิชาการ คือ 
ควรเปลี่ยนสถานที่สอบคัดเลือกภาควิชาการ 
เน่ืองจากอากาศคอนขางรอน (ตอบ 202 คน) 
หองนํ้าไมเพียงพอและสกปรก (ตอบ 66 คน) 

การจราจรหนา ม.รามคําแหง2 คอนขางติดขัด 
(ตอบ 25 คน) มีเสียงจากภายนอกรบกวนสมาธิ
ในการทําขอสอบ (ตอบ 16 คน) อยางไรก็ตาม 
รร.นร. ก็ยังคงเลือกใช ม.รามคําแหง 2 เปน
สถานที่สอบคัดเลือกภาควิชาการมาอยาง
ตอเน่ือง อาจเปนเพราะวา ระบบการรักษาความ
ปลอดภัยของ          ม.รามคําแหง 2คอนขางดี
และทั่ว ถึง  มีหองสอบขนาดใหญ  สามารถ
ตรวจสอบการทุจริตไดงาย คา เชาสถานที่
คอนขางถูกกวาที่อื่นๆ กอรปกับอยูใกล รร.นร. 
ทําใหงายตอการปฏิบัติงานของกําลังพล ดังจะ
เห็นไดจากผูสอบคัดเลือกภาควิชาการมีความพึง
พอใจสูงสุดในเรื่องข้ันตอนการสอบโปรงใส 
รัดกุม เปนระบบอยูในระดับมากที่สุด (X =4.53)
ซึ่งสอดคลองกับผลการศึกษาความพึงพอใจใน
กระบวนการสอบคัดเลือกเขาเปน นตท.(ทร.) 
ประจําปการศึกษา 2556ดานการสอบภาค
วิชาการที่พบวาในเรื่องข้ันตอนการสอบโปรงใส 
รัดกุม เปนระบบน้ัน ผูสมัครสอบมีความพึง
พอใจสูงสุด (X =4.35)ซึ่งสอดคลองกับขอมูลเชิง
คุณภาพที่ผูสมัครสอบฯ ปการศึกษา 2557ได
แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการสอบภาควิชาการ
คือ เขมงวด และมีความโปรงใสดี (ตอบ 41 คน) 
ดังน้ันจึงเปนสิ่งที่นายกยองชมเชยสําหรับการ
ปฏิบัติหนาที่ไดอยางมีประสิทธิภาพของกําลังพล 
รร.นร. และยังสอดคลองกับนโยบายการกํากับ
ดูแลองคการที่ดีของกองทัพเรือ และแผนปฏิบัติ
การปองกันและปราบปรามการทุจริตของ
กองทัพเรือ ประจําปงบประมาณ 2556 ที่ 
รร .นร.  มีส วนเกี่ยวของในยุทธศาสตรที่  3 
เสริมสรางความแข็งแกรงในการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริต ขอ 5การกําหนดระเบียบ
ข้ันตอนในการสมัครสอบและการสอบคัดเลือก
บุคคลพลเรือนเขาศึกษาตอในสถานศึกษาของ
กองทัพเ รือ  (แผนป ฏิบั ติ การปอ งกันและ
ปราบปรามการทุจริตของกองทัพเรือ, 2556) 
ดังน้ัน รร.นร.ควรรักษามาตรฐานที่ดีดังกลาว
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อยางตอเน่ือง อยางไรก็ตามก็ยังมีกําลังพลสวนหน่ึงที่ให
ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนาวา ควรเพิ่มประสิทธิภาพ
ระบบการเตือนเวลาในขณะทําขอสอบ เชน ควรมี
นาฬิกาไวคอยบอกเวลาประจําแตละหอง หรือเพิ่ม
ความถี่ในการเตือนเรื่องเวลามากกวาเดิม (ตอบ 25 
คน) และควรเพิ่มกรรมการคุมสอบ (ตอบ 16 คน) 
 2. ผูสอบผานภาควิชาการเหลา ทร. ปการศึกษา 
2557 แสดงความคิดเห็นวา ขอสอบภาควิชาการเหลา 
ทบ. มีความยากเปนลําดับที่ 1 สวนเหลา ทอ. มีความ
ยากเปนลําดับที่ 2 ซ่ึงสอดคลองกับผลการศึกษาในปที่
ผานมา (ปการศึกษา 2556) สวนเหลา ทร. มีความยาก
เปนลําดับสุดทาย  ซ่ึงแตกตางจากปที่ผานมาที่พบวา
ขอสอบภาควิชาการเหลา ทร. มีความยากเปน ลําดับที่ 
3 (กองสถิติและวิจัย, 2556)  
 3. ผูสอบผานภาควิชาการเหลา ทร. ปการศึกษา 
2557มีความพึงพอใจตอกระบวนการสอบคัดเลือกภาค
ความเหมาะสมและพลศึกษาในภาพรวมอยูในระดับ
มาก ซ่ึ ง มีคา สู งขึ้ นจากปที่ ผ านมาเ ล็กน อย  (X

2557=4.36; X 2556=4.32) และเรื่องที่ไดรับความพึง
พอใจสูงสุดคือ ขั้นตอนในการสอบสัมภาษณมีความ
ชัดเจน ยุติธรรม และโปรงใส (X 25 57=4.55) ซ่ึง

สอดคลองกับผลการศึกษาในปที่ผานมาที่พบวาเรื่อง
ดังกลาวก็ไดรับความพึงพอใจสูงสุดเชนเดียวกัน (X

2557=4.63) สวนเรื่องที่ยังคงไดรับความพึงพอใจใน
ลําดับสุดทายก็ยังคงเปนเรื่อง การตรวจสุขภาพจิตที่ 
รร.นร. เชนเดิม   อาจเน่ืองมาจากผูเขาสอบจะตองใช
เวลาทําแบบทดสอบซ่ึงมีจํานวนขอคอนขางมาก จนทํา
ใหเกิดความรู สึกเบื่อหนายก็เปนได อยางไรก็ตาม
ถึงแมวาในภาพผูเขาสอบจะพึงพอใจในกระบวนการ
สอบอยูในระดับมาก แตผูเขารับการทดสอบสวนหน่ึงก็
ไดแสดงขอคิดเห็นเพื่อการพัฒนาคือ ควรปรับปรุงเรื่อง
การบริหารเวลาในกระบวนการสอบ สัมภาษณและพล
ศึกษา เน่ืองจากบางสถานีใชเวลารอคอนขางนาน 
(ตอบ 42 คน) ควรปรับปรุงสถานที่สอบพลศึกษาใหมี
ความเปนมาตรฐาน  มากขึ้น (ตอบ 27 คน)  ควรเพิ่ม
คณะกรรมการสอบพลศึกษา (ตอบ 20 คน) เปนตน 
 
ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช 
 1. ควรคงมาตรฐานการปฏิบัติงานดานการรับ
สมัครทางอินเตอร เน็ต และประชาสัมพันธขอมูล
ขาวสารการรับสมัครที่ดีอยูแลว และพัฒนาใหดียิ่ง  ๆขึ้นไป  

 2. ควรเพิ่มการประชาสัมพันธผานส่ือโทรทัศน 
วิทยุ และหนังสือพิมพใหมากขึ้น เน่ืองจากเปนชองทาง
ในการประชาสัมพันธไดอยางกวางขวางและเขาถึง
กลุมเปาหมายที่หลากหลาย    
 3. ปรับปรุงรายละเอียดหนาเว็บเพจ       รับ
สมัครสอบใหสามารถอานทําความเขาใจไดงายขึ้น
รวมทั้งหาแนวทางในการปรับปรุงและแกไขปญหาที่
เกิดขึ้นในขั้นตอนของการสมัครสอบทางอินเตอรเน็ต 
เชน การตองกรอกขอมูลเปนจํานวนมาก ความยุงยาก
ในการอัพโหลดรูปภาพ และการแกไขขอมูลของผูสมัคร
หลังจากบันทึกเรียบรอยแลว 
 4. ควรเพิ่มประสิทธิภาพระบบการเตือนเวลาใน
ระหวางการทําขอสอบ เชน ควรมีนาฬิกาไวคอยบอก
เวลาประจําแตละหอง หรือเพิ่มความถี่ในการแจงเตือน
เวลาในระหวางการทําขอสอบ 
 5. ปรับปรุงสถานที่สอบภาคความเหมาะสมและ
พลศึกษาใหมีความเปนมาตรฐานมากขึ้น ตลอดจนจัด
ส่ิงอํานวยความสะดวกตางๆ ใหเพียงพอ เชน ราน
จําหนายอาหาร รถสุขาเคล่ือนที่เปนตน 
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บทคัดยอ 

 
 การวิจัยน้ีต้ังอยูบนพื้นฐานความคิดทางสังคมวิทยาการเมืองที่วา ระบอบการเมืองการปกครองแบบใด
แบบหน่ึงจะดํารงอยูได  จะตองอาศัยการมีวัฒนธรรมทางการเมืองที่เอื้ออํานวยตอระบอบการเมืองการ
ปกครองดังกลาว  หากจะมีการพัฒนาระบอบการเมืองการปกครองไปในแนวทางประชาธิปไตย  ก็จะตองขจัด
สวนที่ไมเอื้อหรือเปนอุปสรรคตอการพัฒนาวัฒนธรรมทางการเมืองแบบประชาธิปไตยวัตถุประสงคการวิจัย
เพื่อศึกษาวัฒนธรรมทางการเมืองของประชาชนในสวนที่ไมเอื้อหรือเปนอุปสรรคตอการพัฒนาประชาธิปไตย
และเพื่อหาแนวทางการพัฒนาวัฒนธรรมทางการเมืองแบบประชาธิปไตย ใชระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ
ทําการศึกษา  ผลการศึกษาพบวา  วัฒนธรรมทางการเมืองในสวนที่ไมเอื้อหรือเปนอุปสรรคตอการพัฒนา
ประชาธิปไตยมี 5 ประการสําคัญคือ  การไมสนใจมีสวนรวมทางการเมือง ขาดสํานึกแหงการรักษากฎหมาย
และการเคารพกฎกติกาของสังคมที่ดี  แนวความคิดในเรื่องการมีจิตสาธารณะยังมีความคับแคบ หลักสันติวิธี
และการประนีประนอมยังไมถูกนําไปปฏิบัติอยางแทจริง และความเขาใจเรื่องการรูจักใชสิทธิของตนเองและ
การเคารพสิทธิของผูอื่นยังมีจํากัด 
 
คําสําคัญ : วัฒนธรรมทางการเมือง วัฒนธรรมทางการเมืองแบบประชาธิปไตย วัฒนธรรมแบบพลเมือง   
 

Abstract 
 

This research was based on a political sociology perspective which claims that one 
political regime may exist by virtue of facilitating political cultures. In order to maintain 
democratic political system, the relevant democratic political cultures should be made and 
continually developed; whereas, non-democratic political factors must be diminished. 

The purpose of this research is to study the political cultures which particularly do 
not make positive contribution to democratic development and to find out practical 
guidelines for the development of democratic cultures. Qualitative method was used to 
conduct a research and to collect meaningful data. The findings have shown thatthere are 
six political cultural features which are not conducive to the development of democracy as 
follows: not participating in politics, negligence of maintaining law and obeying the rules of 
society, lack of public minded availability, the absence of administering non-violence and 
reconciliation practice, and limited understanding of the rights. 

 

Key Words : Political Culture, Democratic Political Culture, Civic Culture,  
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  หลักการและเหตุผล 

นักวิชาการทางดานรัฐศาสตรของไทย 
เ ช น  สุ ร ชั ย  ศิ ริ ไ ก ร  ( 2 550 )  วิ เ คร า ะห ว า 
ประชาธิปไตยของไทยนับต้ังแตมีการเปลี่ยนแปลง
การปกครองในป พ.ศ. 2475 เปนตนมาน้ัน
ลมเหลว เน่ืองจากผูนําการเมืองไทยเนนการพฒันา
ประชาธิปไตยโดยการพัฒนาสถาบันทางการเมือง
แตเพียงอยางเดียว คือการรางรัฐธรรมนูญ การ
พัฒนาความเขมแข็งพรรคการเมือง การกระจาย
อํานาจระหวางสถาบันการเมือง และการพัฒนา
องคกรอิสระข้ึนมาควบคุมตรวจสอบการใชอํานาจ
ของสถาบันทางการเมืองตางๆ แตละเลยการ
พัฒนาปจจัยดานวัฒนธรรมทางการเมือง อันเปน
แบบแผนความคิดความเช่ือ ทัศนคติ คานิยม และ
พฤติกรรมทางการเมืองของผูคนในสังคม  จึงอาจ
กลาวไดวาการเมืองแบบประชาธิปไตยของไทย
สนใจแตเพียง  “รูปแบบหรือโครงสราง” มากกวา
สวนที่เปน “เน้ือหาสาระ”  หรือจิตวิญญาณของ
ประชาธิปไตยที่แทจริง ความเห็นเชนน้ีคลายกับ 
Stephen Macedo(2002)  ที่เห็นวา การสราง
ระบอบประชาธิปไตยใหแข็งแรงไมควรหมายถึง
เพียงแคการสรางระบบสถาบันข้ึนมาชุดหน่ึง หรือ
การสรางระบบนิติรัฐและรัฐบาลที่มีประสิทธิภาพ
ข้ึนมาเทาน้ัน หากแตตองบมเพาะวิถีชีวิตแบบ
ประชาธิปไตยใหฝงรากลึกลงในตัวของพลเมืองแต
ละคนดวย เพราะฉะน้ันประเทศที่มีการบมเพาะ
วัฒนธรรมทางการ เมือ งแบบพลเมือ งน อย 
เน่ืองจากมีการเปลี่ยนผานจากระบอบเผด็จการ
ไปสูประชาธิปไตยอยางรวดเร็ว ยอมมีปญหาในการ
รักษาระบอบประชาธิปไตยไวไดเปนอยางมาก  

ดังน้ัน ในสังคมไทยเราจึงไมอาจจะหวังให
ระบอบประชาธิปไตยเขมแข็งและทํางานไดดี โดย
อาศัยการมีรัฐธรรมนูญที่เปนลายลักษณอักษร 
หรือการมุ งเนนพัฒนาระบบ โครงสราง และ
สถาบันทางการเมืองในระบบรัฐสภาที่เปนทางการ
แตเพียงอยางเดียวตามแนวคิดทางสังคมวิทยา

การเมืองเห็นวา ระบบการเมืองและระบบสงัคมน้ัน 
แทจริงแลวมิไดเปนเพียงผลผลิตจากลายลักษณ
อักษร เชน กฎหมายรัฐธรรมนูญ หรือคําสั่งของ
ผูปกครอง หรือการจัดวางระบบโครงสราง และ
สถาบันทางการเมืองเทาน้ัน หากแตยังเปนผลผลิต
ของสิ่งที่อยูลึกลงไปมากกวา น่ันคือวัฒนธรรม 
จารีตประเพณี ความเช่ือ และความรูสึกนึกคิดของ
ผูคนในสังคมน้ันๆที่เกี่ยวของกับระบบการเมืองอีก
ดวย หรือที่เรียกวา “วัฒนธรรมทางการเมือง” 
น่ันเอง  อยางไรก็ ดี  เ น่ืองจากวัฒนธรรมทาง
การเมืองอาจเปลี่ยนแปลงได และการเปลี่ยนแปลง
น้ันมีอัตราไมเทาเทียมกันในแตละสังคมหรือชุมชน 
(พฤทธิสาณ ชุมพล, 2538) คําถามสําคัญคือวา 
วัฒนธรรมทางการเมืองสวนใดที่ไมเอื้อหรือเปน
อุปสรรคตอการพัฒนาประชาธิปไตย  และใน
ทายที่สุดแลวจะสรางวัฒนธรรมทางการเมืองแบบ
ประชาธิปไตยใหเกิดข้ึนกับชุมชนในเขตชนบทได
อยางไร โจทกหรือคําถามเหลาน้ีเปนประเด็นที่
ผูวิจัยใหความสนใจใครที่จะหาคําตอบจากการ
ศึกษาวิจัยน้ี 

 

  วัตถุประสงคของการวิจัย 

 เพื่อศึกษาถึงวัฒนธรรมทางการเมอืงของ
ประชาชนในสวนที่ไมเอื้อหรือเปนอปุสรรคตอการ
พัฒนาประชาธิปไตยและเพื่อหาแนวทางการ
พัฒนาวัฒนธรรมทางการเมืองแบบประชาธิปไตย
ในชุมชนเปาหมาย 
 

   วิธีการวิจัย 

 การ วิจัย น้ี ใชระ เบียบ วิ ธีการ วิจัย เ ชิง
คุณภาพ เปนแนวทางหลักในการแสวงหาความเขาใจ
ปรากฏการณที่เปนบริบทเฉพาะพื้นที่  (Context-
specific Settings) โดยทําการการเก็บรวบรวม
ขอมูลปฐมภูมิ (Primary Data) กับผูนําชุมชนและ
ประชาชน (ขาวบาน) ทั่วไปในเขตชนบท รวมผูให
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ขอมูลทั้ งสิ้ น  48 คน โดยใชการสั ง เกตและ
สัมภาษณ (Observations and Interviews) เปน
เครื่องมือในการเก็บรวมรวบขอมูล รวมกับการใช
เทคนิคหรือวิธีการประชุมกลุมยอย (Focus Group 
Discussion)พื้นที่ สํ าหรับการ วิจัยเลือกอย าง
เจาะจง 2 หมูบาน ไดแก หมูบานคําบง และ
หมูบานสะอาด ต.สะอาด อ.นํ้าพอง จ.ขอนแกน 
ส วนการ วิ เคราะหขอมูล ได ยึดกระบวนการ
วิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพจากองคประกอบ 3 
ประการหลัก คือการจัดระเบียบขอมูล (Data 
Organizing) การแสดงขอมูล (Data Display) และ
การหาขอสรุป การตีความ (Conclusion and 
Interpretation) (ชาย โพสิตา, 2547)แลวนํามา
เรียบเรียงนําเสนอการวิเคราะหแบบการบรรยาย  
 

  ผลการศึกษา 

พบวามีอุปสรรคนานัปการตลอดชวงเวลา
ของความพยายามที่สถาปนาระบอบประชาธิปไตย
ข้ึนในสังคมไทย  อาจกลาวไดวาปจจัยสําคัญมาก
ที่สุดประการหน่ึงคือ ผลสืบเน่ืองของวัฒนธรรม
ทางการเมืองไทย ที่ไมสอดคลองกับแนวคิดที่เปน
รากฐานของความคิดประชาธิปไตย (กนก วงษ
ตระหงาน,2532) ลักษณะความไมสอดคลองกัน
ดังกลาว ทําใหรากฐานของประชาธิปไตยใน
สังคมไทยไมแข็งแกรงหนักแนน และมีสวนสําคัญที่
ทําใหระบอบประชาธิปไตยของไทยประสบปญหา
และอุปสรรคตลอดมา  กลาวโดยสรุปคือถา
วัฒนธรรมทางการ เมืองของคนไทยไม เป น
ประชาธิปไตยเสียแลว ประเทศไทยก็จะไมมีทาง
เปนประชาธิปไตยข้ึนมาไดวัฒนธรรมทางการ
เมืองไทยที่ไมเปนประชาธิปไตยซึ่งไดจากการ
สัมภาษณกลุมบุคคลตามเปาหมายผู วิจัยไดพบ
ประเด็นสําคัญดังตอไปน้ี 

  1 )  กา ร ไม ส นใจมี ส วนร วม
ทางการเมืองการสัมภาษณกลุมที่ตัวอยางที่ศึกษา
บางรายไดขอสรุปวา ประชาชนไมควรเขาไป
เกี่ยวของกับเรื่องการเมืองการปกครอง ควรปลอย

ให เปนหนาที่ ของบรรดาผู นํ าต างๆ แต เห็ น
ความสําคัญของการติดตามขาวสารบานเมืองบาง  
เน่ืองจากเปนสิ่งจําเปนที่ชาวบานควรรู แตก็เห็นวา
ไมควรมีการพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเรื่อง
ปญหาบานเมืองกับเพื่อนบาน เพราะจะทําใหเกิด
ความขัดแยงกันได  และยังเห็นวาไมควรมีการ
ติดตามควบคุมหรือตรวจสอบการทํางานของ
รัฐบาล แตควรปลอยใหเปนหนาที่ของหนวยงานที่
เกี่ยวของเปนผูตรวจสอบกันเอง ดังเห็นไดจากคํา
กลาวของผูใหสัมภาษณรายหน่ึงที่วา 

“ตนเองไมควรเขาไป
เกี่ยวของกับเรื่องทางการเมือง  
เน่ืองจากเปนคนมีความรูนอย  
ไมค อยมี ความเข าใจ เรื่ อ ง
การเมือง เพราะจบแค ป.6 
เทาน้ันตองเปนคนมีความรูจึง
จะเขาใจเรื่องการเมืองได ...ไม
อ ย า ก ยุ ง เ รื่ อ ง ก า ร บ า น
การเมือง  เพราะอยางที่บอก
ไปแลววาตัวเองความรูนอย 
ฟงไมคอยรูเรื่อง  อีกอยางตน
ไมใชนักธุรกิจที่ตองรูเรื่องพวก
น้ันและ ไม ควร ไป ควบ คุม
ติดตามตรวจสอบการทํางาน
ของรัฐบาล ควรใหเปนหนาที่
ของเจาหนาที่ผูรับผิดชอบจะ
ดีกวา” (นางนุสรา, สัมภาษณ 
16 ตุลาคม 2556) 

ขอมูลจากการสัมภาษณสามารถ
สรุปและวิเคราะหไดวา วัฒนธรรมทางการเมือง
ด้ังเดิมของสังคมไทย มีการแบงแยกบทบาทของ
ประชาชนในสังคมออกเปนผูปกครองกับผู ถูก
ปกครอง โดยผูปกครองผูกขาดการใชอํานาจอยาง
มั่นคง ในขณะที่ผูถูกปกครองมีหนาที่ตองเช่ือฟง
และไมมีบทบาทในการเลือกผูปกครอง หรือมีสวน
รวมในการกํ าหนดทิศทางหรือนโยบายการ
ปกครองสังคมประเทศแตอยางใด สภาพการแบง
บทบาทหนาที่เชนน้ีดํารงอยูในสังคมไทยมาเปน

 

                                                              วารสารวิชาการโรงเรียนนายเรือ ดานสังคมศาสตร มนุษยศาสตรและศึกษาศาสตร 

 

“ตนเองไมควรเขาไปเกี่ยวของกับ
เรื่องทางการเมือง  เน่ืองจากเปนคนมีความรู
นอย  ไมคอยมีความเขาใจเรื่องการเมือง 
เพราะจบแค ป.6 เทาน้ันตองเปนคนมีความรู
จึงจะเขาใจเรื่องการเมืองได ...ไมอยากยุง
เรื่องการบานการเมือง  เพราะอยางที่บอกไป
แลววาตัวเองความรูนอย ฟงไมคอยรูเรื่อง  
อีกอยางตนไมใชนักธุรกิจที่ตองรูเรื่องพวกน้ัน
และไมควรไปควบคุมติดตามตรวจสอบการ
ทํางานของรัฐบาล ควรใหเปนหนาที่ของ
เจาหนาที่ผูรับผิดชอบจะดีกวา” (นางนุสรา, 
สัมภาษณ 16 ตุลาคม 2556) 
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เวลาชานานจนกลายเปนวัฒนธรรมหรือความเคย
ชินของประชาชน แมในปจจุบันวัฒนธรรมทาง
การเมืองของคนไทยสวนใหญก็ยังคงเปนแบบเกาอยู
โดยเฉพาะในชุมชนภาคเกษตรชนบท กลาวคือ ไม
คอยมีผูคนที่สนใจรูเรื่องการเมืองมากนัก ประชาชน
มีความคิดวา การเมืองเปนเรื่องเฉพาะนักการเมือง 
เปนเรื่องของผูนํา ไมใชเปนเรื่องที่เกี่ยวของกับ
ตนเอง การเปลี่ยนแปลงหรือการพัฒนาความ
เปนไปของบานเมืองดานตางๆ ควรจะมาจากผูใหญ 
หรือควรใหเปนหนาที่ของเจาหนาที่ทางราชการจะ
ดีกวาจากอิทธิพลของแนวความคิดด้ังเดิมของ
สังคมไทยเชนน้ี จึงมีผลทําใหคนไทยสวนมากไม
เห็นความสําคัญของการเขามีสวนรวมทางการ
เมืองในรูปแบบตางๆที่มีอยางหลากหลาย ถาจะมี
สวนรวมทางการเมืองก็มีเฉพาะแต “การเลือกต้ัง” 
เทา น้ัน  ดัง น้ัน หากประชาชนสวนใหญของ
ประเทศยังคงมีความคิดความเช่ืออยูอยางเชนน้ี  
ความหวังที่จะใหประชาธิปไตยพัฒนาข้ึนมาไดยอม
เปนเรื่องที่ยังหางไกลอยูอีกมาก   

2) ขาดสํา นึกแหงการรักษา
กฎหมายและการเคารพกฎกติกาของสังคมจาก
การสัมภาษณกลุมที่ตัวอยางที่ศึกษาบางรายได
ข อส รุ ป ได ว า  เ วล ามี ข อพิพาท เกิ ด ข้ึนจะมี
คณะกรรมการหมูบานเปนผูตัดสินและใหความ
เปนธรรม กฎระเบียบหมูบานมี เชน กฎหามตัดไม
ในเขตปาชุมชน หามลักเล็กขโมยนอย หากฝาฝนมี
โทษปรับครั้ งละ 500 บาท กฎระเบียบการ
ฌาปนกิจศพ ถาขาดการจายติดตอกัน 3 งวดจะ
ถูกตัดสิทธิจากการเปนสมาชิกการไมยุงเกี่ยวกับยา
เสพติด ฯลฯ  ผูใหสัมภาษณเห็นวา ชาวบานสวน
ใหญ เป นคนมี ร ะ เบี ยบ วินัยและป ฏิบั ติตาม
กฎระเบียบของหมูบานเปนอยางดี แตเมื่อถามถึง
ความรูสึกที่มีตอผูฝาฝนกฎระเบียบของหมูบานอยู
เสมอ บางคนตอบวา “รูสึกเฉยๆ และคิดวาไมควร
ไปคัดคานเขา หรือไมคบหาสมาคมกับเขา ถาไป
ตอวาก็จะเกิดความขัดแยงกัน เน่ืองจากเห็นวาการ
กระทําน้ันเปนเรื่องสวนตัวของเขาที่อยากจะทํา
อะไรก็ทําได แตถาเปนลูกหลานก็จะตักเตือน แต

ถาเปนผูอื่นก็จะไมไปยุงเกี่ยว” ดังเห็นไดจากผูให
สัมภาษณรายหน่ึงพูดวา 

“กฎกติกาที่สําคัญของ
หมูบานคือ เวลามีขอพิพาท
จะต อ ง ให คณะกร รมกา ร
หมูบานเปนผู ตัดสินใหความ
เปนธรรม....ชาวบานที่น่ีเขาดี
นะ เวลามีปญหาหรือมีเรื่อง
อะไรกัน เขาจะไปวาความกัน
ที่ บ า น ผู ใ ห ญ บ า น  แ ล ะ
คณะกรรมการหมู บ านจะ
ชวยกันตัดสิน แลวชาวบานเขา
ก็จะเคารพและยอมรับการ
ตัดสินน้ัน ...ชาวบานโดยสวน
ใหญเปนคนที่มีระเบียบวินัย
และปฏิบั ติตามกฎระเบียบ
เปนอยางดี และคิดวาไมควร
ไป คั ดค า น  ห รื อ ไม คบ ห า
ส ม า ค ม กั บ ผู ที่ ล ะ เ มิ ด
ก ฎ ร ะ เ บี ย บ ข อ ง ห มู บ า น 
เพราะเห็นวาการกระทําน้ัน
เปนเรื่องสวนตัว และก็เปน
ความเช่ือของแตละบุคคลที่มี
สิทธิจะทําตามหรือไมทําตามก็
ได”   (นายพล,สัมภาษณ 17 
ตุลาคม 2556)   

ขอมูลจากการสัมภาษณสามารถ
สรุปและวิเคราะหไดวา พื้นฐานเดิมของคนไทยคือ 
รักความเปนอิสระ ชอบทําอะไรตามลําพัง ไมอยาก
ใหใครมายุงเกี่ยวกับตนมากนัก ไมชอบการถูก
บังคับหรือตกอยูภายใตกฎเกณฑหรือกติกาทาง
สังคม  จึงมีผลทําใหคนไทยสวนใหญมักขาด
ระเบียบวินัยหรือขาดกฎเกณฑในการดําเนินชีวิต 
กอปรกับบุคลิกลักษณะนิสัยของคนไทยที่ชอบ
ความสะดวกสบาย เขาทํานอง “ทําตามใจคือไทย
แท” คานิยมและวัฒนธรรมเชนน้ีไมเอื้อตอการ
ปกครองแบบประชาธิปไตยแนนอน เน่ืองจากใน
สังคมประชาธิปไตยคาดหวังใหพลเมืองรูจักสิทธิ

                                                              วารสารวิชาการโรงเรียนนายเรือ ดานสังคมศาสตร มนุษยศาสตรและศึกษาศาสตร 

 

“กฎกติกาที่สําคัญของหมูบานคือ 
เวลามีขอพิพาทจะตองใหคณะกรรมการ
หมูบานเปนผู ตัดสินใหความเปนธรรม....
ชาวบานที่น่ีเขาดีนะ เวลามีปญหาหรือมีเรื่อง
อะ ไ ร กั น  เ ขา จะ ไปว าความกันที่ บ าน
ผูใหญบาน และคณะกรรมการหมูบานจะ
ชวยกันตัดสิน แลวชาวบานเขาก็จะเคารพและ
ยอมรับการตัดสินน้ัน ...ชาวบานโดยสวนใหญ
เปนคนที่มี ระเบียบวินัยและปฏิบั ติตาม
กฎระเบียบเปนอยางดี และคิดวาไมควรไป
คัดคาน หรือไมคบหาสมาคมกับผูที่ละเมิด
กฎระเบียบของหมูบาน เพราะเห็นวาการ
กระทําน้ันเปนเรื่องสวนตัว และก็เปนความ
เช่ือของแตละบุคคลที่มีสิทธิจะทําตามหรือไม
ทําตามก็ได”    (นายพล,สัมภาษณ  17 
ตุลาคม 2556) 
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และหนาที่ มีความรับผิดชอบตอสวนรวม และมี
สํ า นึ ก แ ห ง ก า ร รั ก ษ า ก ฎ ห ม า ย  ร ะ บ อ บ
ประชาธิปไตยจะทํางานไมไดดีในสังคมที่ผูคนไมมี
ระเบียบวินัย ไมมีสํานึกแหงการรักษากฎหมาย
และเคารพกฎกติกาของสังคมอยางจริงจัง สํานึก
แหงการรักษากฎหมายน้ี ตองเปนการเคารพ
กฎหมายและกฎกติกาของสังคมที่ดีทั้งตอหนาและ
ลับหลัง พรอมที่จะทําใหกฎหมายของบานเมืองมี
ความศักด์ิสิทธ์ิโดยไมยอมใหผูใดละเมิดไดตาม
อําเภอใจ และพรอมที่จะออกมาคัดคานตอผูที่
ละเมิดกฎหมายหรือระเบียบแบบแผนของสังคมที่
ดี กรณีการที่ผูใหสัมภาษณบางรายมองผูที่ฝาฝน
กฎระเบียบของหมูบานวา  “การกระทําน้ันเปน
เรื่องสวนบุคคล และเช่ือวาแตละบุคคลมีสิทธิจะ
ทําตามหรือไมทําตามก็ได”  ซึ่งแทจริงแลวการไม
เคารพกฎระเบียบของสังคมที่ดีไมควรถือวาเปน
สิทธิสวนบุคคล หากแตตองมองวาเปนการทําให
สังคมโดยสวนรวมเสียหายมากกวา 

3) แนวความคิดในเร่ืองการมี
จิตสาธารณะยังมีความคับแคบจากการสัมภาษณ
กลุมตัวอยางที่ศึกษาบางรายไดขอสรุปวา ชาวบาน
สวนใหญมีจิตใจเสียสละทํางานเพื่อสวนรวมมาก 
แตกิจกรรมเพื่อสวนรวมสวนใหญจะเปนกิจกรรมที่
เกี่ยวของกับงานบุญ และงานประเพณีของหมูบาน
เสียมากกวา เชน บริจาคเงินทําบุญ ชวยทําอาหาร 
ชวยลางถวยจานที่วัดเวลามีงานบุญ แตมีนอยมากที่
จะเปนกิจกรรมที่เกี่ยวของกับการพัฒนาหมูบาน
โดยตรง เชน การชวยกันทําความสะอาดหมูบาน 
การปลูกปาในพื้นที่สาธารณะ การรวมมือกันแกไข
ปญหาความไมเปนธรรมและไมถูกตอง ฯลฯ เมื่อ
ตอง เลือกระหว างผลประโยชนสวนตนหรือ
ครอบครัว กับผลประโยชนสวนรวมหรือหมูบาน
อันไหนมากอนกัน ผูใหสัมภาษณสวนใหญในกลุมน้ี
เห็นวา ตองเลือกประโยชนสวนตนและครอบครัว
มากอน เน่ืองจากเปนสิทธิของเรา ไมอยากใหมี
ปญหาเรื่องผลประโยชนของตนเองที่ตองสญูเสยีไป 
และการที่จะตองเสียประโยชนอาจทําใหครอบครวั

ไดรับผลกระทบได  ดังเห็นไดจากคํากลาวของผูให
สัมภาษณรายหน่ึงที่วา  

“ชาวบานโดยสวนใหญ
มีจิตใจเสียสละ  ทํางานเพื่อ
สวนรวม ซึ่งตัวผูใหสัมภาษณ
เองก็เชนเดียวกัน สวนใหญมัก
เปนกิจกรรมการบริจาคเงิน
ทําบุญ ชวยทําอาหาร ลางถวย
ลางจานเวลามีงานบุญ แตหาก
ตองเลือกระหวางผลประโยชน
ของตนเองและครอบครัวกับ
ผลประโยชนของสวนรวม  
ผูใหสัมภาษณกลาววา ตอง
เลือกประโยชนสวนตนและ
ครอบครัวมากอน มันเปนสิทธิ
ของ เรา ผลประโยชนของ
ครอบครัวสําคัญ ครอบครัว
ต อ ง ม า ก อ น ” ( น า ง ส า ย , 
สัมภาษณ, 17 ตุลาคม 2556) 

ขอมูลจากการสัมภาษณสามารถ
สรุปและวิเคราะหไดวา  เมื่อจิตสาธารณะเปนเรื่อง
การเห็นแกประโยชนสวนรวมมากกวาสวนตน และ
เมื่อหัวใจสําคัญของสังคมประชาธิปไตยที่แทจริง
ประการหน่ึงคือ การยึดถือเอาประโยชนของ
สวนรวมเปนสิ่งสําคัญสูงสุด ดังน้ัน หากยังมีสมาชิก
ของคนในชุมชนหรือในสังคม ที่ยังมองถึงประโยชน
ของตนเองและครอบครัววา มีความสําคัญกวา
ประโยชนของชุมชนหรือหมูบาน ดังเชน การมอง
วา “เปนสิทธิของเรา” หรือ “ไมตองการให
ประโยชนของตนตองสูญเสียไป” มองตามน้ีแลว 
การสรางสังคมประชาธิปไตยที่แทจริงอาจเกิดข้ึน
ไดยาก ถาหากยังมีผูคนสวนใหญในชุมชนหรือ
สังคมที่มีทัศนคติและความเช่ือเชนน้ีอยูมีการต้ัง
คําถามกันวา สาเหตุที่การปฏิรูปโครงสรางทางการ
เมืองไทยลมเหลวอยางแทบจะสิ้นเชิงเกิดจากสาเหตุ
ใด บางคนเห็นวาเกิดจากสิ่งอื่นใดไปไมไดนอกจาก
คุณภาพของคน กลาวอยางตรงไปตรงมาก็คือ 
คุณภาพของประชาชนไทยโดยรวมน่ันเอง  ที่ยัง

                                                                วารสารวิชาการโรงเรียนนายเรือ ดานสังคมศาสตร มนุษยศาสตรและศึกษาศาสตร 

 

“ชาวบานโดยสวนใหญมีจิตใจ
เสียสละ  ทํางานเพื่อสวนรวม ซึ่งตัวผูให
สัมภาษณเองก็เชนเดียวกัน สวนใหญมักเปน
กิจกรรมการบริจาคเงินทําบุญ ชวยทําอาหาร 
ลางถวยลางจานเวลามีงานบุญ แตหากตอง
เลือกระหวางผลประโยชนของตนเองและ
ครอบครัวกับผลประโยชนของสวนรวม  ผูให
สัมภาษณกลาววา ตองเลือกประโยชนสวน
ตนและครอบครัวมากอน มันเปนสิทธิของ
เรา ผลประโยชนของครอบครัวสํ า คัญ 
ครอบครัวตองมากอน”(นางสาย, สัมภาษณ, 
17 ตุลาคม 2556) 
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ขาดจิตสํานึกเพื่อสวนรวมหรือที่ เรียกวา “จิต
สาธารณะ”  อันเปนพื้นฐานที่ สํ า คัญ ย่ิงของ
ประชาธิปไตย  ซึ่งแมวาประชาธิปไตยจะยึดถือ
หลักแหงความเสมอภาคเทาเทียมเปนแกน  ทวา
หากคนปราศจากการมีจิตสํานึกสาธารณะแลว  ก็
ยากที่จะเขาใจประชาธิปไตยในเชิงเน้ือหาได  และ
ยังยากที่จะยอมรับและปฏิบัติตนตามหลักการ
ประชาธิปไตยที่แทจริงได(โกศล อนุสิม, 2556) 
ประชาธิปไตยไทยถึงข้ันวิกฤติและพัฒนาไดยากย่ิง 
ก็เพราะผูนําทางการเมืองและประชาชนสวนใหญ
ในทุกระดับตางก็ คิด ถึงแต  “ประโยชนของ
ตนเอง” ไมคอยมีแนวความคิดเรื่องจิตสาธารณะ 
ดังน้ัน การใหการศึกษาอบรมและการปลูกฝงใหมี
ความรู เรื่อง “จิตสาธารณะ” จึงเปนเรื่องที่มี
ความสําคัญและจําเปนอยางย่ิงเพื่อใหการพัฒนา
ประชาธิปไตยไทยเดินหนาไปได 

4 )  ห ลั ก สั น ติ วิ ธี แ ล ะ ก า ร
ประนีประนอมยังไมถูกนําไปปฏิบัติอยางแทจริง 
จากการสัมภาษณกลุมที่ตัวอยางที่ศึกษาบางรายได
ขอสรุปว าไม ยินดีที่จะใหคนที่มีความคิดเห็น
ทางการเมืองแตกตางกันอาศัยอยู ในหมูบาน
เดียวกัน หรือต้ังบานเรือนอยูใกลชิดกับตน เหตุผล
เพราะถึงอยูรวมกันก็จะไมมีความสุข เกรงวา
อาจจะทําใหเกิดการกระทบกระทัง่กนั หรอือาจเกดิ
ความขัดแยงตอกันได ผูใหสัมภาษณบางรายก็ไม
ชอบพูดคุยกับผูที่มีความคิดเห็นทางการเมือง
แตกตางกัน เพราะเห็นวาถาตางอุดมการณตาง
ความคิดกันแลวย่ิงจะสรางความแตกแยกมากข้ึน 
และไมชอบพวกที่นิยมพรรคการเมืองคนละพรรค
กับตน และยังเห็นวาตนเองไมมีความอดทน
พอที่จะรับฟงคนที่มีความคิดเห็นแตกตางจาก
ตนเองได  โดยใหเหตุผลวา เพราะความคิดไม
เหมือนกันก็เลยไมอยากพูดดวยแตก็ไมเช่ือวาการ
ใชความรุนแรงคือทางออกของการแกไขปญหาได
เพราะเปนเรื่องที่ผิดกฎหมาย และทําใหเกิดความ
วุนวายบานปลายไดแตเช่ือวาการเจรจา พูดคุยดวย
เหตุผล การประนีประนอม 

จะเปนทางออกที่ดีกวา  ดังเห็นไดจากคํากลาวของ
ผูใหสัมภาษณรายหน่ึงที่กลาววา 

“ตนเองไมยินดีที่จะให
คนที่มีความคิดเห็นทางการ
เมืองแตกตางกัน มาอาศัยอยู
ในหมูบานเดียวกัน เพราะอยู
รวมกันก็จะไมมีความสุข...มัน
ก็ ย ากอ ยู นะที่ จ ะ ให ม า ต้ั ง
บานเรือนอยูใกลกันแลวจะมี
ความสุข”  สวนเรื่องการคบ
คนที่มีความคิดเห็นทางการ
เมืองแตกตางไดหรือไม นาย
ทองกอนตอบวา “ไมได เพราะ
ถาตางอุดมการณตางความคิด
กันแล ว  ย่ิ ง จะสร า งความ
แตกแยกมากข้ึน แตก็ไมเช่ือ
ว า  การใชความรุนแรง คือ
ทางออกของการแกไขปญหาได 
เพราะเปนเรื่องที่ผิดกฎหมาย 
และทําใหเกิดความวุนวายบาน
ปลายไปได” (นายทองกอน,  
สัมภาษณ 19 ตุลาคม 2556) 

ขอมูลจากการสัมภาษณสามารถ
สรุปและวิเคราะหไดวา เมื่อการยึดหลักสันติวิธีและ
การประนีประนอมเปนเรื่องการมีความอดทนอด
กลั้นอันเกิดจากการยอมรับในนานาจิตตังของคน 
โดยยอมรับวาคนเราจะเหมือนกันไมได ในบางครั้ง
อาจมีความขัดแยงกันบาง แตก็ตองรูจักอดทนอด
กลั้น ประชาธิปไตยเนนการใชความรูและความมี
เหตุผล ไมนิยมความรุนแรงในการแกไขปญหา ผูที่
นิยมใชความรุนแรงหาใชประชาธิปไตยไม สันติวิธี
และการประนีประนอมรวมถึงการเดินทางสาย
กลาง การมีใจเปดกวาง ไมยึดมั่นแตความคิดเห็น
ของตนเองแตฝายเดียว จะทําใหประชาธิปไตย
สามารถพัฒนาไปไดอยางราบรื่น และยังทําใหผูคน
อยูรวมกันไดอยางมีความสุขดังน้ัน ทาทีหรือ
ทัศนคติของผูใหสัมภาษณ ที่ไมยินยอมใหคนที่มี
ความคิดเห็นทางการเมืองแตกตางกันอาศัยอยูใน

                                                                วารสารวิชาการโรงเรียนนายเรือ ดานสังคมศาสตร มนุษยศาสตรและศึกษาศาสตร 

 

“ตนเองไมยินดีที่จะใหคนที่มีความ
คิดเห็นทางการเมืองแตกตางกัน มาอาศัยอยู
ในหมูบานเดียวกัน เพราะอยูรวมกันก็จะไมมี
ความสุข. . .มันก็ยากอยูนะที่จะใหมาต้ัง
บานเรือนอยูใกลกันแลวจะมีความสุข”  สวน
เรื่องการคบคนที่มีความคิดเห็นทางการเมือง
แตกตางไดหรือไม  นายทองกอนตอบวา 
“ไมได เพราะถาตางอุดมการณตางความคิด
กันแลว ย่ิงจะสรางความแตกแยกมากข้ึน แต
ก็ไมเช่ือวา การใชความรุนแรงคือทางออก
ของการแกไขปญหาได เพราะเปนเรื่องที่ผิด
กฎหมาย และทําใหเกิดความวุนวายบาน
ปลายไปได” (นายทองกอน,  สัมภาษณ 19 
ตุลาคม 2556) 
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หมูบานเดียวกัน มาต้ังบานเรือนอยูใกลชิดกัน หรือ
คบหาสมาคมกันได  จึงเปนทาทีหรือทัศนคติที่ไม
เปดกวางพอ ไมมีลักษณะของการมีความอดทนอด
กลั้น อันเกิดจาการยอมรับในธรรมชาติของความ
แตกตางกันของคนเรา  ทาทีหรือทัศนคติเชนน้ีจึง
ไมถือวาเปนคุณสมบัติของพลเมืองในระบอบ
ประชาธิปไตย และทาทีหรือทัศนคติเชนน้ียอมไม
เอื้อตอการปกครองระบอบประชาธิปไตยแนนอน  

5) ความเขาใจเร่ืองการรูจักใช
สิทธิของตนเองและการเคารพสิทธิของผูอ่ืนยังมี
จํากัดจากการสัมภาษณกลุมตัวอยางที่ศึกษาบาง
รายไดขอสรุปไดวาผูใหสัมภาษณบางรายไมเห็น
ดวยกับคําพูดที่วา “การใชสิทธิของคนเราควรมี
ขอบเขตจํากัด ไมใชการทําอะไรก็ไดอยางอิสระ” 
โดยใหเหตุผลวา คนเราเมื่อมีสิทธิอะไรก็นาจะ
สามารถทําไดเลย การใชสิทธิของคนเราจะตองไม
มีขอบเขต ตองสามารถคิดหรือทําอะไรไดตามใจ
ชอบ  ดังเห็นไดจากคํากลาวของผูใหสัมภาษณราย
หน่ึงดังน้ี 

“ตนเองไมเห็นดวยกบั
คําพูดที่วา  การใชสิทธิของ
คนเราควรมีขอบเขตจํากัด 
ไมใชการทําอะไรก็ไดอยาง
อิสระ เพราะการใชสทิธิของ
คนเราจะตองไมมีขอบเขต 

ตองสามารถคิดหรือทําอะไรได
ตามใจชอบ” (นางจันทร, 

สัมภาษณ  19 ตุลาคม 2556) 

ขอมูลจากการสัมภาษณสามารถสรุป
และวิเคราะหไดวา แทที่จริงแลวการใชสิทธิตามหลักการ
ประชาธิปไตยตองอยูภายใตขอบเขตของกฎหมาย เพื่อ
ปองกันไมใหการใชสิทธิน้ันรบกวนสิทธิผู อ่ืน หรืออาจ
กอใหเกิดอันตรายตอสังคมสวนรวมได ดังน้ันการที่ผูให
สัมภาษณบางรายเห็นวา คนเราเม่ือมีสิทธิอะไรก็สามารถ
ทําไดเลย และการใชสิทธิของคนเราจะตองไมมีขอบเขต จึง
ไมนาจะเปนความคิดเห็นที่ถูกตองและเปนที่ยอมรับกันใน
สัง คมปร ะช า ธิป ไตย  ท ว า ก าร ใ ช สิ ท ธิ ใ นร ะ บอบ
ประชาธิปไตยบุคคลตองรูจักเคารพในคุณคา และสิทธิ
ความเปนคนของบุคคลอ่ืนอยางจริงจังดวย น่ันคือการใช

สิทธิน้ันตองไมละเมิดหรือริดรอนสิทธิเสรีภาพของผูอ่ืน 
หรือไมเปนการทําใหผูอ่ืนใดเดือดรอน ผูที่มีวัฒนธรรมทาง
การเมืองแบบประชาธิปไตยจะตองเคารพการใชสิทธิและ
เสรีภาพของคนอ่ืนแมจะเปนคนละพรรคพวกกับตน และ
ประชาชนทุกคนจะตองไดรับการรับรองสิทธิและเสรีภาพ
โดยเสมอกันทุกคน ประชาธิปไตยจะดําเนินไปไมได หาก
ผูคนมีการใชสิทธิเสรีภาพเกินขอบเขตของกฎหมายอยาง
ขาดความรับผิดชอบ  และละเมิดสิทธิเสรีภาพของผูอ่ืน 
อภิปรายผลและขอเสนอแนะ 

 1 อภิปรายผล 
การศึกษาในที่น้ีพบตัวบงช้ีของวัฒนธรรมทาง

การเมืองที่ไมเอ้ือตอการพัฒนาประชาธิปไตย อันไดแก 
การไมสนใจมีสวนรวมทางการเมือง ขาดสํานึกแหงการ
รักษากฎหมายและการเคารพกฎกติกาของสังคม การมี
แนวความคิดเรื่องจิตสาธารณะที่คับแคบ หลักสันติวิธีและ
การประนีประนอมยังไมถูกนําไปปฏิบัติอยางแทจริง และ
ความเขาใจเรื่องการรูจักใชสิทธิของตนเองและการเคารพ
สิทธิของผูอ่ืนยังมีจํากัด ผลการศึกษาน้ียืนยันวา การ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยของไทยน้ันถาจะอาศัย
เพียงการจัดโครงสรางและรูปแบบทางการเมืองการ
ปกครองเทาน้ัน การปกครองยอมจะไมบรรลุเปาหมาย 
เน่ืองจากถาขาดองคประกอบสําคัญของวัฒนธรรมทาง
การเมืองแบบประชาธิปไตย  อันหมายถึงประชาธิปไตยที่
คน ในช าติ จะ ต องปร ะ พฤติ ปฏิ บั ติ ใ ห เ ป น นิ สัย ใน
ชี วิตประจําวัน ไมว าจะอยู ในบาน ในชุมชน อยู ใน
สถานศึกษา อยูในหนวยงานหรืออยูในกลุมเพื่อน ก็จะตอง
ยึดหลักของประชาธิปไตยเทาน้ันในการปฏิบัติตอบุคคล
อ่ืน   ประชาธิปไตยจึงจะเกิดขึ้นในบานในเมืองไดอยาง
สมบูรณ  ดังน้ัน หากเรายังไมสามารถขจัดลักษณะของ
วัฒนธรรมทางการเมืองที่ไมพึงประสงคออกไปได  การ
พัฒนาประชาธิปไตยในสังคมไทยยอมเกิดขึ้นไดยาก
เชนกัน  และจากผลการศึกษาวัฒนธรรมทางการเมืองไทย
ดังกลาวมาผู วิจัยจึงเห็นวา ความออนแอของระบอบ
ประชาธิปไตยไทย สวนหน่ึงเกิดจากวัฒนธรรมทาง
การเมืองของไทยเอง  และยังทําใหไดขอสรุปที่ชัดเจนอีก
วา อุปสรรคสําคัญมากประการหน่ึง ที่ทําใหประชาธิปไตย
ของไทยไมสามารถพัฒนาไปได คือเรื่องวัฒนธรรมทาง
การเมืองที่ไมเปนประชาธิปไตยน่ันเอง 
 2 ขอเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาวัฒนธรรม
ทางการเมืองแบบประชาธิปไตยในเขตชนบท 
 จากการเก็บรวบรวมขอมูลดวยเทคนิคหรือ
วิธีการประชุมกลุมยอย โดยใชกลุมตัวอยางที่เปนผูนํา
ชุมชนจากหมูบานคําบง จํานวน 7 คน และหมูบาน
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“ตนเองไม เห็นดวย
กับคําพูดที่ วา   การใชสิทธิของ
คนเราควรมีขอบเขตจํากัด ไมใช
การทําอะไรก็ไดอยางอิสระ เพราะ
การใชสิทธิของคนเราจะตองไมมี
ขอบเขต ตองสามารถคิดหรือทํา
อะไรไดตามใจชอบ” (นางจันทร, 
สัมภาษณ  19 ตุลาคม 2556)   
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สะอาด จํานวน 5 คน รวมทั้งหมด 12 คน ไดขอสรุปจาก
การศึกษาดังน้ี 
  1) แนวทางการพัฒนาสําหรับการ
สรางสํานึกแหงการมีสวนรวมทางการเมือง ทําไดโดย 
ผูนําควรทําตัวเปนแบบอยางที่ดีในการเอาใจใสเรื่อง
บานเมือง และการติดตามขาวสารสถานการณบานเมือง
อยู เสมอโรงเรียนควรมีบทบาทในการปลูกฝงอบรม
นักเรียนใหสนใจติดตามขาวสารบานเมืองและเรื่องที่เกิด
ขึ้นกับประเทศชาติตลอดจนควรมีการรณรงคใหชาวบาน
ตื่นตัวและสนใจขอมูลขาวสารบานเมืองโดยผานส่ือ
ประเภทตางๆ 
  2) แนวทางการพัฒนาสําหรับการ
สรางสํานึกแหงการรักษากฎหมายและการเคารพกติกา
ของสังคมอยางเครงครัด ทําไดโดยควรมีการตั้งกฎกติกา
หมูบานขึ้นมาใหชัดเจนแลวกําหนดเปนลายลักษณอักษร  
เพื่อใหชาวบานเกิดความเกรงกลัวไมกระทําผิด รวมกับ
การประชาสัมพันธหรือบอกกลาวบทลงโทษหรือขอบังคับ
ของหมูบานอยางตอเน่ือง เพื่อใหชาวบานไดรับรูและชวย
ปองกันการกระทําผิด โดยโรงเรียนก็ควรมีบทบาทในการ
ปลูกฝงใหเด็กรูจักการเคารพกฎหมาย และปฏิบัติตาม
ระเบียบของสังคมใหมาก 
  3) แนวทางการพัฒนาสําหรับการมี
จิตสาธารณะ ควรมีการจัดกิจกรรมที่ใหความสําคัญกับ
คนแตละกลุม เพื่อใหเขามีกําลังใจรูสึกอยากตอบแทนและ
ชวยเหลือกิจกรรมสวนรวมและควรมีการจัดกิจกรรมที่
สามารถปลุกจิตสํานึกใหคนในชุมชนมีจิตใจที่เสียสละและ
เห็นแกประ โยชนส วนรวมโดยตรง  โดยใช วิ ธีการ
ประชาสัมพันธ เพื่อใหชาวบานสนใจและเขารวมกับ
กิจกรรมเพื่อสวนรวม 
  4) แนวทางการพัฒนาสําหรับการ
ยึดหลักสันติวิธีและการประนีประนอม  คือตองหาวิธีการ
ที่ทําใหคนยอมรับในการอยูรวมกันซ่ึงทําไดดวยการ
ประชาสัมพันธและบอกกลาวใหทราบถึงธรรมชาติของ
ความแตกตางของแตละคน  แลวใหชาวบานรูจักรับฟง
ความคิด เห็นคนอ่ืน และนําเอาวิธีการรอมชอมหรือ
ประนีประนอมมาใชในหมูบาน เพื่อทําใหชาวบานมอง
ประโยชนสวนรวม หรือมีเปาหมายเพื่อประโยชนสวนรวม
ของหมูบานเปนหลัก 
  5) แนวทางการพัฒนาสําหรับการ
รูจักใชสิทธิของตนเองและรูจักเคารพสิทธิเสรีภาพของ
คนอื่นคือใหชาวบานยึดหลักการไมเบียดเบียนซ่ึงกันและ
กัน  และรู จักการเอาใจเขามาใสใจเราโดยควรเรียกคู
ขัดแยงทั้งสองฝายมาพูดคุยกัน  หากการตักเตือนพูดคุยไม

ไดผล  ควรเรียกผูกระทําผิดมาในที่ประชุมเพื่อใหชาวบาน
ทุกคนไดรับรู   อันจะชวยใหผูกระทําผิดเกิดความละอาย
แกใจไมกลากระทําผิดอีก 
บรรณานุกรม 

กนก วงษตระหงาน. (2532).  วัฒนธรรมทางการเมืองใน
ระบบประชาธิปไตย. เอกสารการสอนชุดวิชา
วิวัฒนาการการเมืองไทย 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. นนทบุรี :โรง
พิมพมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. 

ทินพันธ  นาคะตะ. (2546).  วัฒนธรรมทางการเมือง
ของคนรุนใหม.  กรุงเทพฯ : สหายบล็อกและ
การพิมพ. 

พฤทธิสาณ ชุมพล. (2538).“การศึกษาวัฒนธรรมทาง
การเมืองในสังคมไทยกับการจรรโลง
ประชาธิปไตย :  ขอคิดบางประการ”.  วารสาร
สังคมศาสตร.  28, 2 หนา 15-30. 

สุรชัย  ศิริไกร. (2550).  “การพัฒนาประชาธิปไตยโดย
ปราศจากการเปล่ียนแปลงวัฒนธรรมและ
จริยธรรมทางการเมือง.” เอกสารประกอบการ
ประชุมวิชาการเรื่อง วัฒนธรรมการเมือง 
จริยธรรม และการปกครอง.8-10 พฤศจิกายน 
2550 ณ ศูนยประชุมสหประชาชาติ กรุงเทพฯ. 

อภิญญา  รัตนมงคลมาศ และ วิวัฒน  คติธรรมนิตย. 
(2547) คนไทยกับการเมือง : ปติฤาวิปโยค. 
กรุงเทพฯ : สถาบันนโยบายศึกษา. 

อุไรวรรณ  ธนสถิตย. 
http://www.kpi.ac.th/kpith/pdf/, สืบคน
เม่ือวันที่ 25 พฤษภาคม 2556 

Macedo, Stephen (2002). Liberal Virtues : 
Citizenship and Community in Liberal 
Constitutionalism. Oxford  : Clarendon 
Press. 

Nash, Kate (2010). Contemporary Political 
Sociology :Globalization Politics and 
Power.(Second Edition). Oxford : Wiley – 
Blackwell. 

Pye, Lucian W. (2000). “Democracy and Its 
Enemies.” in James F. Holifield& Calvin 
Jillson.(eds).  Pathway to Democracy : 
The Political Economy of Democratic 
Transitions.New York : Rout ledge.

                                                                วารสารวิชาการโรงเรียนนายเรือ ดานสังคมศาสตร มนุษยศาสตรและศึกษาศาสตร 

91 






	3.Revisiting Women's Paradigms in development.pdf
	The state, especially in Asia Pacific, should include women and their agendas into its development policies because women’s concerns and interests are absent, denied and suppressed in official discourse, as well as in policy and action.  However, t...
	The state, especially in Asia Pacific, should include women and its agendas into its development policies because women’s concerns and interests are disregarded, denied and suppressed in official discourse, as well as in policy and practice.  However,...
	According to UN Women, Asia’s economic boom led women in Asia make up nearly half of business owners.  Still women have a higher unemployment rate than men, almost twice the global average. (UN Women, 2014) Take Japan for an example, Japanese Women’s...
	female  participation in the labor force. (The Economist, 2014)
	In a patriarchy state like Japan, the question is whether “participation” alone would change women’s status in the society, secure their rights, or even make the society respect their opinions. The inequality between male and female still exists in mo...
	Beneria, Lourdes. (2003). Gender, Development,  and Globalization: Economic as if All  People Mattered. New York: Routledge.





