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ช่ือ “วารสารราชธานีนวัตกรรมทางสังคมศาสตร์” (Journal of Ratchathani Innovative 
Social Sciences) ฉบับปฐมฤกษ์ก็มีกําหนดออกเผยแพร่ในปลายเดือนมิถุนายน 2560 น้ี และมี
แผนที่จะเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่งานวิชาการของคณาจารย์ นักศึกษา และผู้สนใจ ทั้งในและ
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กิจกรรมทางวิชาการท่ีสําคัญน้ี ขอขอบคุณผู้ที่ส่งบทความมาเพ่ือพิจารณาตีพิมพ์ ขอขอบคุณ
ผู้ทรงคุณวุฒิในการกลั่นกรอง และที่สําคัญคือขอขอบคุณล่วงหน้าสําหรับสังคมวิชาการท่ีจะ
เปิดรับวารสารน้องใหม่ที่เสนอตัวมารับใช้สังคมวิชาการเล่มน้ี และเล่มต่อๆ ไป  
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การศึกษาไทย 4.0 : แนวคิดและทิศทางใหม่ในการจัดการศึกษาไทย 
Thai Education 4.0 : New Concept and Trends of Thai Education 

Provision 
 

สมาน อัศวภูม1ิ 
 

บทคัดย่อ 
ในช่วงน้ีไม่มีอะไรจะฮิตติดตลาดวิชาการของไทยไปมากกว่า “การศึกษาไทย 4.0” ซึ่ง

เกิดขึ้นจากแนวคิด “โมเดลประเทศไทย 4.0” ที่เป็นผลมาจากแรงส่งของนโยบายของรัฐที่ว่า 
“ประเทศไทยมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน” ผู้เขียนตัดสินใจเขียนบทความน้ีด้วยความระทึกใจที่จะถกู
มองว่าโหนกระแส แต่ถ้าไม่เขียนก็เกรงว่าความเห็นสําคัญบางประการเก่ียวกับเรื่องน้ีจะขาด
หายไป ส่วนผู้อ่านและสังคมจะเอาอย่างไรขอให้กาลเวลาเป็นเคร่ืองพิสูจน์ก็แล้วกัน สาระที่จะ
นําเสนอในบทความน้ีจะเป็นการทบทวนแนวคิดที่เก่ียวข้อง ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ 
บทสรุปที่ได้จากการวิเคราะห์และสังเคราะห์ และจบลงด้วยข้อเสนอแนะและความเห็นท้ายเรื่อง 
คําสําคัญ : การศึกษาไทย 4.0 , แนวคิด , ทิศทางใหม่ 

 

Abstract 
Recently, no topics have been so hot in a Thai academic community than 

“Thai education 4.0” which embeds from “Thailand 4.0 Model” that is one of the 
Product of “ Thai Government Policy:  Security, Prosperity & Sustainability”  The 
writer decided to write this article with caution of being accused of trend holding, 
but not writing on the topic might lead to leaving out some crucial opinions.  But 
whatever readers and society in general shall take any actions or not, let time 
proof that. The essence of the topic will cover concept reviewing, both in Thailand 
and international, analysis and synthesis of the issues, and end with some 
suggestions and final remarks.  
Keywords: Thai Education 4.0 , concept , new trends 
                                                            
1 รองศาสตราจารย์, ดร.  
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ความนําสู่เรื่อง 
 เมื่อท่านอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ ดร. สุวิทย์ เมษินทรีย์2  กล่าวถึง
โมเดลประเทศไทย  4 .0 ท่านใช้ภาษาอังกฤษว่า  “Valued-Based Economy” (Suvit 
Maesincee, 2016; สุวิทย์ เมษินทรีย์, 2558) และด้วยแนวคิดประเทศไทย 4.0 น้ีเองที่เป็น
จุดเร่ิมต้นของความร้อนแรงแนวคิดใหม่ในการพัฒนาประเทศไทย ผู้เขียนจึงขอใช้คําสําคัญ หรือ 
keyword น้ีในการค้นคว้าเพ่ือเขียนบทความน้ีเป็นหลัก  
 มูลเหตุจูงใจในการศึกษาและเขียนบทความน้ีเกิดขึ้นจากความไม่รู้และสงสัยของผู้เขียน
เองว่า “4.0” คืออะไร เพราะที่คุ้นเคยคือระบบเกรดที่มีคะแนนเต็ม 4.00 ผลการเรียนของระบบ
คะแนนนี้ก็มีต้ังแต่ 0.00 ถึง 4.00 คนที่มีคะแนนเฉล่ีย 3.00 เช่ือว่าเรียนอ่อนกว่าคนที่ได้คะแนน
เฉลี่ย 4.00 แต่โมเดลการพัฒนาที่กล่าวมาข้างต้นใช้ทศนิยมแค่ตัวเดียวคือ 1.0, 2.0, 3.0, และ 
4.0 และไม่มี 3.5  หรือ 2.8  ถ้าเช่นน้ัน ทําไมไม่ใช้ตัวเลขธรรมดาเรียกยุคแต่ละยุค เช่น ยุคแรก 
ยุคที่สอง ยุคที่สาม และยุคที่สี่ เป็นต้น  
 นอกจากข้อสงสัย (ส่วนตัว) ดังกล่าวมาข้างต้นแล้วยังมีข้อสงสัยทางวิชาการด้วยว่า “ถ้า
แนวคิดประเทศไทย 4.0 เป็นยุทธศาสตร์ และความม่ันคง มั่งคั่ง และยั่งยืน” แล้วประเทศไทยจะ
ก้าวข้ามกับดักประเทศรายได้ปานกลางไปสู่ประเทศมีรายได้สูงได้หรือไม่ และการศึกษาจะต้อง
ปฏิรูปตนเองอย่างไรจึงจะช่วยให้ประเทศไทยไปถึงฝัน  
 
พัฒนาแนวคิดในต่างประเทศ 
 จากคําสําคัญ value-based economy ที่กล่าวมาข้างต้น ผู้เขียนได้สืบค้นแนวคิดจาก
อินเตอร์เน็ต และข้อค้นพบพอสรุปได้ดังน้ี 
 สิ่งแรกที่พบคือนักวิชาการใช้คํา “value-based” กับหลายแนวคิดนอกเหนือจาก 
economy  เช่น “value-based management (Koller, 1994); Value-Based Health Care 
Delivery ( Porter 2009) ; value- based pricing ( Financial Times, 2016) ; หรื อ  Values 
Based Banking (UNEP, 2015) เป็นต้น แต่ละแนวคิดมีลักษณะเฉพาะเป็นของแต่ละเรื่อง แต่
หัวใจหลักอยู่ที่การให้ความสําคัญกับคุณค่าของสิ่งที่ทําและความแปลกใหม่ที่ทําให้เกิดความ
แตกต่างเพ่ือเป็นจุดขายและจุดแข่งของกิจการที่ทําดังความเห็นในบทความของ BRANDist 
(2016) ที่ช้ีให้เห็นว่าแนวคิด 4.0 ถูกนํามาใช้เพ่ืออธิบายโลกใบใหม่ เพ่ืออธิบายสิ่งใหม่ที่ยังไม่
                                                            
2 ตําแหน่งปัจจุบันคือรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี แต่แนวคิดประเทศไทย 4.0 นั้นท่านนําเสนอตั้งแต่ดํารงตําแหน่ง
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์  
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สามารถอธิบายให้เจาะจงชัดเจนได้ เราไม่สามารถแม้แต่จะใช้วิธีเดิมๆ เพ่ือให้ได้ผลลัพธ์ที่เคยทํา
ได้ หมายความว่า สิ่งที่เราเคยทําได้ด้วยวิธีที่เคยใช้ อาจจะใช้ไม่ได้ในการทําสิ่งเดียวกันน้ันอีก
ต่อไป ความอยู่รอดในโลกอนาคตจึงขึ้นอยู่กับการคิดใหม่ทําใหม่ หรือนวัตกรรมน่ันเอง  
 เฉพาะแนวคิดเก่ียวกับ value-based economic น้ัน นักวิชาการนานาชาตินําเสนอ
เรื่องน้ีหลายลักษณะ แต่โดยสรุปมีสาระสําคัญพอสรุปดังน้ี   
 บทความ Value-based economy (2017) ซึ่งนําเสนอไว้ใน www.axiosophy.net 
กล่าวถึงความเป็นมาของเร่ืองน้ีว่าเกิดจากการพัฒนาที่ผิดพลาดในอดีต กล่าวคือย่ิงพัฒนาย่ิง
สร้างปัญหา และความเหลื่อมล้ําทางเศรษฐกิจและสังคมย่ิงมีมากข้ึน การนิยาม GDP โดยไม่
รวมตัวแปรความอยู่ดีกินดี (wellness) ไว้น้ันทําให้เรามีปัญหาอย่างที่เป็นอยู่ ดังน้ันจึงต้องคิดหา
ตัวแบบหรือรูปแบบทางเศรษฐกิจใหม่ น่ันคือ Value-based economy3 และในบทความ
ดังกล่าวได้อธิบายเศรษฐกิจแนวใหม่น้ีไว้ว่าจะต้องมีกฎใหม่และระบบจูงใจแบบใหม่ การลงทุน
จะไม่มุ่งผลตอบแทนสูงสุด แต่จะมุ่งมูลค่าเพ่ิมให้กับสังคม คําว่า value หรือคุณค่าน้ีจะ
หมายความรวมถึงทั้งสิ่งที่เป็นรูปธรรมและนามธรรม ตลอดจนสภาพการณ์ที่จะนํามาซึ่ง
ประโยชน์สูงสุดกับประชาชนและทําให้ชีวิตมีค่าและมีความหมายมากขึ้น  
 Klamer (2016) ช้ีว่าเศรษฐกิจแนวใหม่น้ีมุ่งเน้นความเป็นอยู่ที่ดี สังคมน่าอยู่ และ
องค์การที่สร้างประโยชน์ ไม่เหมือนระบบเศรษฐกิจเดิมที่มุ่งเน้นผลกําไร รายได้ และการเติมโต
ของ GDP แต่เศรษฐกิจแนวใหม่น้ีให้ความสําคัญกับคุณภาพชีวิต การงาน ผลผลิต องค์การ และ
สังคม วิถีทางฐานคุณค่า (value-based approach) ซึ่งเปลี่ยนจุดมุ่งที่เน้นปริมาณมาเป็น
คุณภาพมากข้ึน  
 Chang (2011) อธิบายเก่ียวกับ Value-based economy ในลักษณะเดียวกันกับสอง
แนวคิดที่นําเสนอมาข้างต้น และให้รายละเอียดเพ่ิมขึ้น กล่าวคือ Chang ช้ีว่าคําว่า Value 
based economy จะไม่ค่อยสื่อความอะไรมากนักหากเราได้ทราบความเป็นมาที่ต้องมีการคิด
ตัวแบบเศรษฐกิจใหม่ (new economic model) ซึ่งมาจากปัญหาการพัฒนาที่ผ่านมาที่เน้นวัตถุ
มากเกินไป ระบบเศรษฐกิจที่เป็นอยู่ได้สร้างความร่ํารวยให้กับคนท่ีรวยอยู่แล้ว รวยมากขึ้น แต่
คนส่วนใหญ่ก็ยังยากจนอยู่ ขณะที่สิ่งแวดล้อมและธรรมชาติถูกทําลายลงเรื่อยๆ การฉ้อราษฎร์
บังหลวงก็เป็นไปเพ่ือสร้างความได้เปรียบให้กับกลุ่มชนผู้มีอํานาจและกลุ่มผู้มีฐานะทางเศรษฐกิจ

                                                            
3 ยังไม่มีการบัญญัติคําภาษาไทยอย่างเป็นทางการสําหรับแนวคิดนี้ แต่ที่กล่าวถึงไว้มี เศรษฐกิจขับเคล่ือนด้วยนวัตกรรม (ไทยรัฐ
ออนไลน์ 2016) หรือ เศรษฐกิจคุณค่า (Sirawit Valley 2016)  หรือ เศรษฐกิจที่มุ่งเน้นคุณค่าของสินค้าแต่ใช้ภาษาอังกฤษว่า 
Value-driven Economy (กรุงเทพธุรกิจ 2017) ดังนั้นผู้เขียนจึงขอใช้คําภาษาอังกฤษไปก่อน และจะกล่าวถึงเร่ืองนี้ภายหลัง  
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เพ่ือสร้างกําไรมากขึ้น เราต้องเปลี่ยนดัชนีวัดความเจริญก้าวหน้าทางเศรษฐกิจใหม่จาก GDP 
เป็น NPV หรือ Net Planetary Value ซึ่งจะเน้นความอยู่ดีกินดีและความย่ังยืนมากกว่าการ
เติบโตทางเศรษฐกิจอย่างเดียว  
 จากแนวคิดที่กล่าวมาข้างต้นจะเห็นได้ว่า Value-based economy เป็นระบบ
เศรษฐกิจใหม่ของโลกอนาคต จึงไม่ได้จํากัดอยู่เฉพาะเรื่องอุตสาหกรรม หรือเรื่องใดเรื่องหน่ึง แต่
ต้องมีการเปลี่ยนแปลงทุกระบบที่เก่ียวข้องดังได้กล่าวมาแล้ว ไม่ว่าจะเป็นระบบการเงิน การ
ธนาคาร สุขภาพ และการบริหาร เป็นต้น โดยที่ทุกระบบให้ความสําคัญกับการสร้างคุณค่าของ
สิ่งที่ทํา มากกว่ามุ่งผลกําไร และมุ่งผลประโยชน์ของคนส่วนใหญ่มากกว่ากลุ่มคนกลุ่มใดกลุ่มหน่ึง 
เพ่ือยกระดับชีวิตและความเป็นอยู่ของทุกคนให้อยู่ร่วมได้อย่างมีความสุขและมีความหมาย ด้วย
ความหมายดังกล่าวน้ีผู้เขียนเห็นด้วยกับการเรียกระบบเศรษฐกิจใหม่น้ีว่า “เศรษฐกิจเน้น
คุณค่า” และ McCune, Stone, และ Esselman (2014) เสนอว่าหน่วยงานทั้งภาครัฐและ
เอกชนที่นําใช้หลัก Value-Based Economy ให้เกิดผลน้ันต้องเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบสําคัญ
ขององค์การอย่างน้อยสามอย่าง คือ สมรรถนะ วัฒนธรรม และแนวปฏิบัติในการให้ค่าตอบแทน
หรือรางวัล ซึ่งถ้าประเทศไทยจะต้ังเป้าและเลือกเส้นทางน้ีในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจแล้ว ยังมี
การบ้านที่ต้องทําอีกเยอะครับ  
 ส่วนแนวคิดเก่ียวกับการจัดการศึกษาสู่การพัฒนาเศรษฐกิจแนวใหม่น้ีมีสองหลักคือ 
หลักการจัดการศึกษาที่ยึดคุณค่าเป็นฐาน (Value-Based Education) กับหลักการจัดการศึกษา 
4.0 โดยแนวคิดแรกน้ันเน้นการจัดการศึกษามุ่งเน้นคุณค่าที่จะเกิดขึ้นจากการจัดการศึกษาที่จะ
ยังประโยชน์และมีความหมายกับผู้ เรียนและสังคม  (Value-based Education, 2017; 
Ledbury Primary School, 2017; Value- Based Education, 2017)  ขณะที่ แ น วก า ร จั ด
การศึกษา 4.0 น้ันมุ่งเน้นการศึกษาที่ส่งเสริมการคิดสร้างสรรค์และสร้างนวัตกรรม (Harkins, 
Arthur M., 2017; Staffingamericalatina, 2016; Neuvo, 2012) ซึ่งแต่ละแนวคิดมีหลักคิด
และแนวปฏิบัติที่แตกต่างกัน ผู้สนใจสามารถศึกษาเพ่ิมเติมได้จากรายการอ้างอิงที่กล่าวมา
ข้างต้น  
 
จุดเริ่มต้นและพัฒนาการแนวคิดในประเทศไทย 
 ไพฑูรย์ สินลารัตน์ (2559 ก) กล่าวถึงบุคคลที่น่าจะเป็นผู้จุดประกายแนวคิด “ประเทศ
ไทย 4.0” คือท่านนายกรัฐมนตรีคนปัจจุบัน คือ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ซึ่งท่านได้พูดเรื่อง
น้ีไว้หลายที่และหลายเวลาว่าต้องการให้ประเทศไทยเป็นประเทศไทย 4.0 คือเป็นประเทศที่สร้าง
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นวัตกรรมให้ได้มากขึ้น ต่อมาท่านรองนายกรัฐมนตรีสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ ได้นําเรื่องน้ีมากําหนด
เป็นนโยบาย และท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ ท่านสุวิทย์ เมษินทรีย์ ได้ขยายความ
เพ่ิมเติมคืออยากให้ประเทศเป็น Value-Based Economy โดยการสร้างความมั่งคั่งผ่าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีวัฒนธรรมความคิดริเริมสร้างสรรค์ เพ่ือสร้างสินค้าที่เป็นนวัตกรรม 
ไม่ใช่โภคภัณฑ์ชนิดเดิมๆ  

ต้ังแต่บัดน้ันเป็นต้นมาท่านสุวิทย์ เมษินทรีย์ ได้นําเสนอแนวคิดเรื่องน้ีโดยการบรรยาย 
เขียนบทความ และให้สัมภาษณ์เรื่องน้ีทั้งเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ (สุวิทย์ เมษินทรีย์, 
2558; ไทยรัฐออนไลน์, 2559; และ Suvit Maesincee, 2016) ดังมีสาระสําคัญที่จะนํามาเสนอ
ในบทความน้ีดังน้ี 

 ประการแรกคือประเทศไทย 4.0 เป็นโมเดลพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทยตาม
วิสัยทัศน์การบริหารประเทศที่ว่า “มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน” ของรัฐบาลปัจจุบัน ซึ่งบริหาร
ประเทศมาต้ังแต่พุทธศักราช 2557 จนถึงปัจจุบัน  เพ่ือพัฒนาประเทศจากประเทศที่มีรายได้ตํ่า
ไปสู่รายได้สูง ขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศจากเดิมด้วยทรัพยากรไปสู่ด้วยนวัตกรรม เปลี่ยน
ผ่านจากยุค 1.0 (เกษตรกรรม) ผ่านยุค 2.0 (อุตสาหกรรมเบา) ยุค 3.0 (อุตสาหกรรมหนัก) ไปสู่
ยุค 4.0 (เศรษฐกิจขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม หรือ Value-Based Economy)  

ประการที่สอง คือการนําพาประเทศออกจากกับดัก การทํามากรายได้น้อยไปเป็นการ
ทําน้อยแต่รายได้มาก ด้วยการเปลี่ยนแปลงในสามมิติคือ  

1. เปลี่ยนสินค้าโภคภัณฑ์เป็นสินค้าเชิงนวัตกรรม 
2. เปลี่ยนการขับเคลื่อนด้วยภาคอุตสาหกรรมเป็นด้วยเทคโนโลยี และ 
3. เปลี่ยนจากภาคการผลิตสินค้าเป็นภาคบริการให้มากขึ้น  
ประการที่สาม คือ แนวทางในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศด้วยนวัตกรรมน้ัน

เป็นการเปลี่ยนความได้เปรียบของประเทศท่ีมีความหลากหลายทางชีวภาพและวัฒนธรรม เป็น
การได้เปรียบเชิงแข่งขัน โดยการเพ่ิมด้านวิทยาการ ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี และวิจัยและพัฒนา แล้วต่อยอดด้วยการได้เปรียบใน 5 กลุ่มเป้าหมาย คือ 
 1. กลุ่มอาหาร เกษตร และเทคโนโลยีชีวภาพ (Food, Agriculture and Bio-Tech) 
 2. กลุ่มสาธารณสุข สุขภาพ และเทคโนโลยีทางการแพทย์ (Health, Wellness, and 
Bio-Med)  

3. กลุ่มเครื่องมืออุปกรณ์อัจฉริยะ หุ่นยนต์ และเครื่องมือกลท่ีใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์
ควบคุม (Smart Devices, Robotics, and Mechatronics) 
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4. กลุ่ม ดิจิตอล  เทคโนโลยีอินเตอร์ เ น็ตที่ เ ช่ือมต่อและบังคับเค ร่ืองกลต่างๆ 
ปัญญาประดิษฐ์ และเทคโนโลยีสมองกลฝังตัว (Digital, Internet of Things (IoT), Artificial 
Intelligence and Embedded Technology) 

5. กลุ่มอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ วัฒนธรรมและบริการที่มีมูลค่าสูง (Creative, Culture 
and High Value Services) 

ประการสุดท้ายคือกระบวนการพัฒนา มีสามลักษณะคือ  
1. เป็นจุดเริ่มต้นของยุทธศาสตร์ 20 ปี ในการขับเคลื่อนสู่ประเทศมั่นคง มั่งคั่ง และ

ย่ังยืน  
2. เป็น Reform in Action ที่มีการผลักดันการปฏิรูปโครงสร้างเศรษฐกิจ การวิจัย และ

พัฒนา และการศึกษาไปพร้อมๆ กัน  
3. เป็นการผนึกกําลังของทุกภาคส่วนภายใต้แนวคิด “ประชารัฐ” โดยเป็นประชารัฐที่

ผนึกกําลังพันธมิตรทางธุรกิจ การวิจัยพัฒนา และบุคลากรระดับโลก ภายใต้หลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงของการ “รู้จักเติม รู้จักพอ และรู้จักปัน”  

ส่วนแนวคิดเก่ียวกับการศึกษาไทย 4.0 น้ันมีแนวคิดและข้อเสนอในลักษณะที่มุ่งพัฒนา
ผู้เรียนให้มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ สร้างนวัตกรรมใหม่ และเป็นผู้ผลิตมากกว่าเป็นผู้บริโภค 
(ศันสนีย์ ไชยโรจน์, 2016; วิรัช ปัณฑ์ศิริโรจน์, 2016; ไพฑูรย์ สินลารัตน์ และคณะ, 2559) แต่
ส่วนใหญ่ยังเป็นเพียงแนวคิด และยังไม่ค่อยตกผลึกเท่าที่ควรว่ามีความเข้าใจแก่นคิดของเร่ืองน้ี
อย่างจริงจัง อย่างไรก็ตามนักวิชาการที่ได้ศึกษาค้นคว้าและมีงานเขียนเกี่ยวกับเรื่องน้ีมากที่สุดใน
ประเทศไทย ในขณะนี้คือไพฑูรย์ สินลารัตน์ และคณะ (2559) ที่ได้บรรณาธิการหนังสือ
เก่ียวข้องกับการศึกษาไทย 4.0 ไว้ 27 บทความ และไพฑูรย์ สินลารัตน์ (2559 ก และ 2559 ข) 
ได้เขียนบทความเก่ียวกับเรื่องน้ีไว้ในหนังสือดังกล่าวที่มีเน้ือหาตรงวัตถุประสงค์ในการเขียน
บทความน้ีพอสรุปได้ดังน้ี  
 ประการแรก ไพฑูรย์ สินลารัตน์ กล่าวว่าท่านไม่แน่ใจว่าใครเป็นคนใช้การศึกษา 4.0 
เป็นคนแรก ในประเทศไทย แต่ในการเตรียมเสวนาในงาน “ไพฑูริยะเสวนาครั้งที่ 2” ในปี พ.ศ. 
2556 ท่านก็ได้ใช้คําว่าการศึกษาไทย 4.0 แล้ว โดยใช้ช่ือหัวข้อการสนทนาว่า “การศึกษาไทย 
4.0: การศึกษาเชิงสร้างสรรค์และผลิตภาพ” (ไพฑูรย์ สินลารัตน์ 2559 ก)  
 ประการที่สอง ไพฑูรย์ สินลารัตน์ (2559 ก) นิยามการศึกษาไทย 4.0 ไว้เป็นการศึกษา
ที่เน้นให้ผู้เรียนสามารถสร้างผลงานหรือนวัตกรรมได้ ซึ่งแตกต่างจากการศึกษา 3.0 เป็น
การศึกษายุคข้อมูลข่าวสารและเทคโนโลยีหรือยุคโลกาภิวัตน์ การศึกษา 2.0 เป็นการศึกษาใน
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แนวคิดของอุตสาหกรรมที่สอนให้คนรู้ว่าไม่ต้องมีความคิดสร้างสรรค์อะไรมาก เพราะในโรงงาน
มีคนคิดให้แล้ว และการศึกษายุค 1.0 เป็นการศึกษาเพ่ือสังคมการเกษตร เป็นการศึกษาแบบ
เบ็ดเสร็จ เรียนตามที่ครูสอนไปเรื่อยๆ เน้นการบรรยายเป็นหลัก  
 ประการที่สอง กล่าวถึงกลุ่มความคิดการศึกษา 4.0 ในสามกลุ่มใหญ่ๆ คือ กลุ่ม 
Leapfrog ที่เน้นการพัฒนาผู้เรียนให้สร้างนวัตกรรม กลุ่ม CCPR-Critical Mind, Creative 
Mind, Productive Mind, and Responsible Mind เน้นเพ่ือสร้างผลผลิต และกลุ่ม Industrial 
4.0 เน้นการได้มาซึ่งนวัตกรรมหรือผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ (ไพฑูรย์ สินลารัตน์, 2559 ก)  
 ประการที่สาม คือ สี่เสาหลักการศึกษา 4.0 ซึ่งประกอบด้วย Invention, Innovation, 
Imagination, และ Production (ไพฑูรย์ สินลารัตน์, 2559 ข) 
 กลุ่ม Invention ถือได้ว่าเป็นหัวใจของการศึกษา 4.0  เพราะเป็นจุดเริ่มต้นและต้ังต้น
ของนวัตกรรม ซึ่งส่วนใหญ่จะเริ่มต้นในมหาวิทยาลัยมากกว่า แม้ว่านอกมหาวิทยาลัยอาจจะมี
กิจกรรมด้านน้ีอยู่บ้างก็ตาม 
 กลุ่ม Innovation เป็นกลุ่มที่นํา Innovation ไปสู่สถานประกอบการ โดยอาศัยพ้ืนฐาน
ทางการจัดการ และการธุรกิจอย่างมาก กลุ่มน้ีมีความสัมพันธ์ที่ดีกับสถานประกอบการและ
ประชาชนที่ใช้นวัตกรรม สถานศึกษาที่ให้ความสําคัญกับเรื่องน้ีจะเน้นการวิจัยและพัฒนา และ
การสร้างภาวะผู้นําการจัดการและความรับผิดชอบต่อสังคม  
 กลุ่ม Production เป็นกลุ่มมหาวิทยาลัยที่ไม่ได้อยู่ในสองกลุ่มแรก และเป็นกลุ่มที่ยัง
ไม่ได้รับการศึกษา 4.0 มากนัก ยังเป็นผู้บริโภคนิยมมากกว่า กลุ่มน้ีควรได้รับการศึกษาแบบ
ผลผลิตนิยม (Productive Education)  เน้นการสอนที่สร้างนิสัยการเป็นผู้ผลิตให้ได้ ทั้งองค์
ความรู้และผลิตภัณฑ์  
 กลุ่ม Imagination เป็นกลุ่มหลักการวางรากฐานของการศึกษา 4.0 โดยเฉพาะ
การศึกษาในระดับอนุบาลและประถมศึกษาที่เด็กยังมีความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการสูง 
บทบาทการศึกษาในระดับน้ีต้องได้รับการปฏิรูปเพ่ือเตรียมความพร้อมให้การคงอยู่ที่ย่ังยืนของ
การศึกษา 4.0  การศึกษาระดับน้ีควรรักษา ส่งเสริม หล่อเลี้ยง และก่อให้เกิดความเจริญเติบโต
ของพลังจินตนาการของเด็กและเยาวชนไทยของเราต่อไป  
 โดยสรุปแล้วแนวคิดและข้อเสนอแนะในการจัดการศึกษาสู่การพัฒนาเศรษฐกิจไทยตาม
แนวคิดประเทศไทย 4.0 น้ันเป็นการเสนอทางเลือกว่าหากประเทศไทยต้องการพัฒนาเศรษฐกิจ
ของตนตามแนวคิดประเทศไทย 4.0 แล้วต้องจัดการศึกษาที่จะส่งเสริมการคิดสร้างสรรค์และทํา
ให้ผู้เรียนสามารถคิดและสร้างนวัตกรรมให้ได้ ซึ่งก็น่าจะเป็นสิ่งที่ดี ถ้าทําได้ โดยเฉพาะแนวคิดที่
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จะทําให้ประเทศไทยก้าวข้ามกับดักผู้มีรายได้ปานกลางไปสู่ผู้มีรายได้สูง แต่ขณะเดียวกันเราก็ยัง
ขาดมุมมองอีกด้านหน่ึงของ Value-based economy คือระบบเศรษฐกิจที่ยึดคุณค่าเป็นสําคัญ 
ซึ่งเป็นฐานคิดที่ระบบอ่ืนที่เก่ียวข้องกับเศรษฐกิจทั้งหลาย ไม่ว่าจะเป็นระบบการเงิน การ
ธนาคาร การอุตสาหกรรม การบริการ การจัดการ การศึกษา และการเมืองก็ตาม ระบบเหล่าน้ี
ต้องยึดคุณค่าในสิ่งที่ทํา มากกว่าผลกําไร หรือการเพ่ิมมูลค่าของการผลิต หาไม่แล้วเราก็คงติด
กับดักตัวใหม่คือ “การมุ่งประสิทธิภาพและประสิทธิผลของผลิตภัณฑ์ด้วยนวัตกรรมใหม่” และ
วนเวียนอยู่กับพัฒนาเศรษฐกิจอย่างเดียวจนละเลยความเป็นอยู่ของเพ่ือนมนุษย์ ความสุขและ
ความหมายของชีวิตและการอยู่ร่วมกันของมนุษยชาติ การอนุรักษ์และการจัดการทรัพยากรของ
โลก และนิเวศวิทยาเพ่ือสรรพสิ่งที่อาศัยโลกใบน้ีร่วมกัน อันเป็นปัญหาใหญ่ที่สร้างขึ้นโดยระบบ
เศรษฐกิจที่ผ่านมา  
 
สาระสรุปและความเห็นท้ายเร่ือง  
 พัฒนาการทางเศรษฐกิจและสังคมอาจจะผ่านมาแล้ว 3 ยุค ดังที่ Alvin Toffler (1980) 
เสนอไว้ในหนังสือ The Third Wave และตอนน้ีโลกกําลังก้าวไปสู่อีกยุคใหม่ ซึ่งจะเรียกว่ายุค
นวัตกรรม หรือยุคที่ 4 หรือ 4.0 ก็ได้ แต่ช่ือที่กระตุ้นต่อมนวัตกรรมสมยุคมากที่สุดคือ “4.0” 
และนี่คือที่มาของประเทศไทย 4.0 สว่นเหตุผลที่เลือกใช้ 4.0 ไม่ใช่ 4 เฉยๆ คืออะไรน้ันผู้เขียนยัง
ไม่พบคําอธิบายไว้ที่ไหน แต่ก็เห็นว่าเป็นการเลือกใช้คําที่ส่งเสริมความต่อเน่ืองย่ังยืน คือ พัฒนา
ต่อไปเรื่อยๆ เหมือนเลขทศนิยม และให้โอกาสในการพัฒนาแบบค่อยเป็นค่อยไป แบบถ้าทําได้
ในเบ้ืองต้นก็อาจจะเป็น 3.1 หรือ 3.2 และถ้าทําได้มากกว่า 4.0 ก็อาจจะเป็น 4.1 หรือ 4.99 ก็
ได้  
 ข้อสรุปประการที่สองคือ โลก 4.0 จะเป็นแบบไหน เน้นอะไรก็ขึ้นอยู่กับหลักคิดและ
พัฒนาการของแต่ละกลุ่มนักวิชาการ สังคม หรือแต่ละประเทศ จึงไม่มีแนวคิดไหนถูก หรือผิด 
และดีหรือไม่ดีกว่ากัน บางแนวคิดอาจจะใช้ “4.0” เป็นจุดขาย แต่บางแนวคิดก็จะใช้หลักการท่ี
เป็นฐานคิดของทางเลือก เช่น “Value-based หรือ ฐานคุณค่า” เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ใน
ทัศนะของผู้เขียนเห็นว่า ไม่ว่าใครจะเลือกใช้แนวคิดไหน โลกในอนาคตควรเป็นโลกสําหรับพวก
เราทุกคนและสรรพสิ่งทุกสิ่งควรได้รับการปฏิบัติต่อกันอย่างมีศักด์ิศรีและเท่าเทียมกัน ในฐานะผู้
อยู่อาศัยในโลกใบน้ีร่วมกัน จุดหมายของกิจกรรมที่ดําเนินการน้ันควรเน้นคุณค่าและประโยชน์ที่
จะเกิดขึ้นสําหรับทุกคน ไม่ใช่กลุ่มใดกลุ่มหน่ึง  
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 ข้อสรุปที่สามคือหลักและแนวทางในการจัดการศึกษาสําหรับโลกยุค 4.0 น้ันแม้ว่าโลก
ยุคน้ีให้ความสําคัญกับความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม แต่ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม
ควรเป็นเคร่ืองมือในการดํารงชีวิต ความอยู่ดีกินดี และการอยู่ร่วมกันของมนุษยชาติและสรรพสิ่ง 
มากกว่าการเป็นไปเพ่ือความแปลกแยกและความเหลื่อมล้ําในด้านต่างๆ ของคนในสังคม และ
สรรพสิ่งในโลก และสิ่งที่ผู้เขียนไม่เห็นด้วยอย่างย่ิงคือ ถ้านวัตกรรมที่สร้างขึ้นจะถูกนํามาใช้แทน
แรงงานของคน เพราะคนต้องมีอาชีพ มีรายได้ และมีแหล่งได้มาซึ่งทรัพยากรในการดํารงชีวิต  
 ข้อสรุปสุดท้าย คือ การเดินทางไปสู่จุดหมาย อาจจะเลือกได้หลายทาง และระยะเวลา
ในการเดินทางได้ และที่สําคัญที่สุดคือการเปลี่ยนจุดหมาย อาจจะนําไปสู่การเปลี่ยนแปลง
เส้นทางในการเดินทางสู่เป้าหมายก็ได้ หมายความว่า แม้ว่าโลกยุค 4.0 เป็นสิ่งที่เกือบทุก
ประเทศทั่วโลกถือเป็นวาระแห่งชาติ แต่การที่จะพยายามทําในสิ่งที่ไม่ใช่ตัวตนของเราอาจจะ
นําไปสู่ปัญหาที่ยุ่งยากและเป็นปัญหามากกว่าเดิมก็ได้ ย่ิงไปกว่าน้ัน การเปลี่ยนวิธีคิดอาจจะทํา
ให้เปลี่ยนสถานการณ์เป็นคนละเร่ืองเดียวกันก็ได้ เช่น ถ้าเรากําลังว่ิงตามหลังคนอ่ืน เราจะอยู่
ด้านหลัง แต่ถ้าเราหยุดและหันหลังกลับไปอีกทาง เราก็จะเป็นคนที่อยู่หน้าสุดของกระบวนการ
ใหม่ก็ได้ เพียงแต่เราต้องรู้อย่างแท้จริงว่าเราต้องการอะไร 
 น่ีคือบทสรุปและความเห็นเท่าที่ผู้เขียนเห็นและเข้าใจในปัจจุบัน ขอบคุณครับ  
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สภาพ และปัญหาการจัดการศึกษาปฐมวัยของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 

The States and Problems of a Pre-school Education Management of 
the Schools under the Jurisdiction of the Office of Ubon 

Ratchathani Primary Education Service Area 3 
 

คนาวรรณ  พันธ์โชติ1 , พงษ์ธร  สิงห์พันธ์2 
 Kanawan Panchod1, Phongthorn Singpan2 

 

บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งน้ี มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาสภาพและปัญหาการจัดการศึกษาปฐมวัยของ
โรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขตการศึกษา 3 เพื่อเปรียบเทียบ
สภาพและปัญหาการจัดการศึกษาปฐมวัยดังกล่าว จําแนกตาม ตําแหน่ง ระดับการศึกษา 
ประสบการณ์ในการทํางาน และขนาดโรงเรียน  และเพื่อศึกษาข้อเสนอแนะการจัดการศึกษา
ปฐมวัย กลุ่มตัวอย่างการวิจัย ในคร้ังน้ีประกอบด้วยผู้บริหารสถานศึกษา จํานวน 140 คน และ
ครูผู้สอนปฐมวัย จํานวน 140 คน รวมท้ังสิ้น 280 คน ซึ่งได้มาโดยการสุ่มอย่างง่าย และ
กลุ่มเป้าหมายในการสัมภาษณ์ คือ ผู้บริหารสถานศึกษา และครูผู้สอน จํานวน 5 โรงเรียนๆ ละ 
2 คน  รวม 10 คน โดยโรงเรียนได้มาจากการเลือกแบบเจาะจง  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ 
แบบสอบถาม และแบบสัมภาษณ์กลุ่มเป้าหมายเก่ียวกับข้อเสนอแนะการจัดการศึกษาปฐมวัย  6 
ด้าน  ซึ่งมีค่าความเช่ือมั่นของแบบทดสอบทั้งฉบับเท่ากับ .97 สถิติที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ ค่าร้อยละ 
ค่าเฉล่ีย ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่า t และการทดสอบค่า F  
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 ผลการวิจัยพบว่า 
 1. สภาพการจัดการศึกษาปฐมวัยของโรงเรียน สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 ในภาพรวม และรายด้าน มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก และ
ปัญหาการจัดการศึกษาปฐมวัย ในภาพรวม และรายด้านมีปัญหาอยู่ในระดับน้อย  
 2. เมื่อเปรียบเทียบสภาพ และปัญหาการจัดการศึกษาปฐมวัยของโรงเรียน 
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 จําแนกตามตําแหน่ง ระดับ
การศึกษา ประสบการณ์ในการทํางาน และขนาดโรงเรียน พบว่า เมื่อจําแนกตามตําแหน่ง 
ระดับการศึกษา และประสบการณ์ในการทํางานต่างกัน พบว่าทั้งโดยภาพรวม และรายด้าน
แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที ่ระดับ .01 ส่วนที่ทํางานในโรงเรียนที่มีขนาดต่างกัน 
พบว่า ไม่แตกต่างกัน 
 3. ข้อเสนอแนะ และแนวทางการจัดการศึกษาปฐมวัย คือ ทางโรงเรียนควรขอความ
อนุเคราะห์ผู้ที่มีความรู้ ความเช่ียวชาญในการวิเคราะห์หลักสูตรมาช่วยในการวิเคราะห์  เพ่ือจะ
ได้ปรับปรุงหลักสูตรให้เหมาะสม  ผู้บริหารควรประชุมครูเพ่ือให้แสดงความคิดเห็นเก่ียวกับการจัด
สภาพแวดล้อม และควรสนับสนุนให้มีการจัดสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกห้องเรียนไป
พร้อมๆ กัน  ควรมีการจัดอบรมให้ครูผู้สอนเรียนรู้ การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบบูรณาการ  
โรงเรียนและสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ควรสนับสนุนบุคลากรและจัดอบรมการเรียนการสอน
แบบบูรณาการ สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาควรให้ความอนุเคราะห์และสนับสนุนให้ศึกษานิเทศก์ที่
เก่ียวข้องกับการวัดและประเมินผลออกมาให้ความรู้ในการสร้างเครื่องมือประเมิน  เพ่ือให้ได้แบบ
ประเมินตรงตามความต้องการของสถานศึกษาและครูผู้สอน และผู้บริหารควรให้ความรู้และประสาน
ความร่วมมือกับชุมชนและผู้ปกครองของเด็กให้เข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอน และ
กิจกรรมของโรงเรียนอย่างสร้างสรรค์    
คําสําคัญ : สภาพ, ข้อเสนอแนะ, การจัดการศึกษาปฐมวัย   
 

Abstract 
 The research aimed to study the problems and problems concerning a 
pre- school education management under the jurisdiction of the Office of Ubon 
Ratchathani Primary Education Service Area 3, to compare the states and problems 
as classified by positions, educational levels, working experiences and school size, 
and to explore the recommendations on the pre- school management.   The 
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sample in the research consisted of 140 administrators and 140 teachers, totally 
280 subjects, obtained by a simple random sampling. The subjects meant for the 
interview were 10 administrators and teachers, specifically selected. The research 
instruments were an interview and a questionnaire with a confidence value 
equivalent to . 97.  The statistics used in the research were percentage, mean, 
standard deviation, t-test and F-test.  
 The research findings were as follows.   
 1. An educational management in the schools under study were found 
to be at a high level. There were few problems related to the management.  
 2.  A comparison as classified by positions, educational levels, working 
experiences and school size showed that:  administrators and the teachers who 
had different positions, educational levels and working experiences held different 
opinions concerning the states and problems on the primary educational 
management at a statistical significance of . 01 while working at different sized 
schools had no difference. 
 3.  Recommendations and guidelines for the primary educational 
management revealed that the schools should seek help from those with 
knowledge and expertise in a curricular analysis; teachers should be allowed to 
express their views concerning an environment and a surrounding; support should 
be given to organize an internal and external setting; teachers should be given 
training on how to integrate learning into activities; the personnel should be 
encouraged to attend training;  educational supervisors whose duty was concerned 
with education were asked to provide knowledge to those concerned;  the 
administrators should give knowledge and coordinate with communities and 
parents to engaged them to participate in the activities.  
Keywords : States, Suggestions, pre-primary education 
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บทนํา 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พุทธศักราช 2542 มาตรา 22 และมาตรา 44 ได้
กําหนดแนวทางการจัดการศึกษาโดยการจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่า ผู้เรียนทุกคนต้องมี
ความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ โดยถือว่าผู้เรียนมีความสําคัญที่สุด กระบวนการจัดการ
ศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ นอกจากน้ีการจัด
กระบวนการเรียนรู้ หน่วยงานที่เก่ียวข้อง ต้องดําเนินการดังต่อไปน้ี (กระทรวงศึกษาธิการ 2542 
: 21 – 23) 
 การจัดเน้ือหาสาระและกิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจและความถนัดของผู้เรียน
โดยคํานึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล ฝึกทักษะกระบวนการคิด การเผชิญสถานการณ์ และ
การประยุกต์ความรู้มาเพ่ือป้องกันและแก้ปัญหา การจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ประสบการณ์
จริง ฝึกปฏิบัติให้ทําได้ คิดเป็นรักการอ่านและเกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเน่ือง การจัดการเรียนการสอน
โดยผสมผสานสาระความรู้ด้านต่างๆ อย่างได้สัดส่วน สมดุลกันรวมทั้งปลูกฝังคุณธรรม ค่านิยมที่
ดีงาม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้สอนสามารถจัดบรรยากาศ 
สภาพแวดล้อม สื่อการเรียนอํานวยความสะดวก เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และมีความรอบรู้ 
รวมท้ังสามารถใช้การวิจัยเป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการเรียนรู้ ทั้งน้ี  ผู้สอนและผู้เรียนอาจ
เรียนรู้ไปพร้อมๆ กันจากสื่อการเรียนการสอนและแหล่งวิทยาการประเภทต่างๆ  จัดการเรียนรู้
ให้เกิดขึ้นได้ทุกเวลาทุกสถานที่ มีการประสานความร่วมมือกับบิดา มารดา ผู้ปกครอง และบุคคล
ในชุมชนทุกฝ่าย เพ่ือร่วมกันพัฒนาผู้เรียน 
 การพัฒนาให้เด็กเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพจําเป็นที่สถาบันที่เก่ียวข้อง เช่น ครอบครัว 
โรงเรียน  ชุมชน สื่อมวลชน ตลอดจนองค์กรที่จัดบริการพ้ืนฐานให้กับเด็ก โดยเฉพาะหน่วยงาน
ที่รับผิดชอบในการจัดการศึกษาภาคบังคับ คือสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานซึ่ง
เป็นหน่วยงานที่ต้องนํานโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ และหลักสูตรก่อนประถมศึกษาไป
ปฏิบัติ ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพ่ือสร้างสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ ซึ่งมีปัจจัย
ที่สําคัญหลายประการประกอบด้วย  หลักสูตร ครู กระบวนการบริหารและการจัดการจะต้องมี
ความยืดหยุ่นเปิดโอกาสให้ชุมชนหรือสังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา แต่ในปัจจุบันการจัด
การศึกษาปฐมวัยของไทยยังเน้นการให้ความรู้ ด้านเน้ือหามากเกินไป ครูส่วนใหญ่ขาด
ประสบการณ์ในการทํางานกับเด็ก การสอนยังเน้นการบอกหนังสือ  โดยละเลยการพัฒนา
คุณภาพและการปลูกฝังลักษณะนิสัยที่ดีให้กับเด็ก สภาพดังกล่าวส่งผลให้คุณภาพของการศึกษา
ปฐมวัย อยู่ในระดับน่าเป็นห่วง และการเรียนรู้ในช้ันสูงขึ้นของเด็กไทยก็ประสบปัญหาเด็กมี
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ความรู้ ความสามารถอ่อนลงเมื่อเปรียบเทียบกับต่างประเทศทั้งในด้านกระบวนการผลิต ความรู้
ทางวิชาการและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ (สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ 
2540 : 16) และจากการศึกษาวิจัยสภาพและปัญหาการบริหารงานโรงเรียนประถมศึกษาที่เปิด
สอนระดับก่อนประถมศึกษา พบว่าปัญหาขาดครูสาขาปฐมวัย ขาดเอกสารประกอบหลักสูตร
เพ่ือการค้นคว้า งบประมาณไม่เพียงพอ ขาดวัสดุในการผลิตสื่อ ขาดสถานที่เล่นของเด็ก ห้องนํ้า
ห้องส้วมไม่เป็นสัดส่วน ชุมชนไม่มีความรู้ความสามารถเพียงพอที่จะร่วมกําหนดวัตถุประสงค์ ครู
ขาดความรู้เก่ียวกับการวิจัยในช้ันเรียน ซึ่งจากปัญหาที่ผ่านมาสถานศึกษาจะต้องหาแนวทางใน
การแก้ไขเพ่ือที่จะทําให้การจัดการศึกษาปฐมวัยมีคุณภาพ (มงคล  กุลเกลี้ยง 2548 : 25) 

เด็กเป็นทรัพยากรที่มีค่า เป็นที่รักและความหวังอันสูงสุดของพ่อแม่ เป็นอนาคตของ
ครอบครัว ชุมชนและประเทศชาติ การที่เด็กจะเจริญเติบโตได้อย่างสมบูรณ์เป็นผู้ใหญ่ที่มี
คุณภาพและเป็นกําลังสําคัญในการพัฒนาประเทศนั้นจําเป็นจะต้องได้รับการตอบสนองความ
ต้องการพ้ืนฐาน เช่น อาหาร ที่อยู่อาศัย การพักผ่อน การบริการทางการแพทย์ ความรักความ
อบอุ่นจากบิดามารดา ซึ่งในช่วง 6 ปีแรกของเด็กเป็นวัยที่สําคัญที่สุดเป็นช่วงที่มีการพัฒนาทุก
ด้าน อย่างรวดเร็ว เด็กจึงควรได้รับการส่งเสริมพัฒนาการทั้งทางร่างกาย สติปัญญา สังคม 
อารมณ์และจิตใจอย่างเต็มที่และเหมาะสม การจัดการศึกษาปฐมวัยจึงมีความสําคัญย่ิงเพราะ
เป็นการให้การศึกษาเบ้ืองต้นที่มีความสําคัญต่อชีวิตในอนาคตของเด็ก  เป็นการศึกษาก่ึงการ
อบรมเลี้ยงดูเพ่ือให้ถูกตามหลักการพัฒนาตามวัย ทั้งยังช่วยปลูกฝังทัศนคติ ค่านิยม ลักษณะ
นิสัยและวัฒนธรรมอันเป็นพ้ืนฐานที่จะทําให้เด็กมีชีวิตที่สมบูรณ์ขึ้น เมื่อเด็กได้รับการดูแลที่ดี
ได้รับความรักความอบอุ่นจะทําให้เด็กเป็นคนสดช่ืนแจ่มใส มองโลกในแง่ดี รู้จักรักคนอ่ืน ดังน้ัน
เด็กปฐมวัยจึงเป็นวัยทองของชีวิต (มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2551:18) จากความสําคัญ
ของเด็กดังกล่าว จึงจําเป็นต้องจัดการศึกษาให้ต้ังแต่ปฐมวัย ซึ่งการจัดการศึกษาปฐมวัยในสังคม
โลกเป็นการจัดเพ่ือพัฒนาศักยภาพของบุคคลให้สามารถเสริมสร้างพลังความสามารถของแต่ละ
บุคคลที่มีอยู่ในตนเอง ให้เจริญเติบโตอย่างเต็มขีดความสามารถ และนําศักยภาพมาพัฒนาตน
และสังคมได้เหมาะสมกับความสามารถแห่งตน (กรมวิชาการ 2541 : 45) 
 การศึกษาปฐมวัยเป็นการเตรียมความพร้อมของเด็กให้มีพัฒนาการทุกด้าน พร้อมจะรับ
การเรียนรู้ให้ทันกับความเจริญของเทคโนโลยีที่พัฒนาอย่างรวดเร็วของสังคมโลก แนวโน้มการ
จัดการศึกษาปฐมวัยของไทยในปัจจุบันได้ลดความเคร่งครัดในกรอบเน้ือหาวิชา ทุกฝ่ายใน
สังคมไทยเริ่มปรับเปลี่ยนแนวคิดใหม่ให้เน้นคุณภาพของคนในการใช้ชีวิตจริงที่ราบรื่นและอยู่ใน
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สังคมได้อย่างมีความสุข นอกจากน้ีการจัดการศึกษาปฐมวัยยังเปิดโอกาสให้ชุมชนหรือสังคมเข้า
มามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา (คณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ 2545ก:2) 

จากสภาพปัจจุบันของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาอุบลราชธานี  เขต 3 ซึ่งมีสถานศึกษา จํานวน 211 โรงเรียน จัดการเรียนการสอน
ต้ังแต่ระดับปฐมวัย – ประถมศึกษาปีที่ 6 และจัดการเรียนการสอนต้ังแต่ระดับปฐมวัย – 
มัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยประกอบด้วยโรงเรียนที่อยู่ใน 5 อําเภอ คือ อําเภอศรีเมืองใหม่ อําเภอโขง
เจียม อําเภอสิรินธร  อําเภอพิบูลมังสาหาร และอําเภอตาลสุม มีความจําเป็นอย่างย่ิงที่จะต้อง
ดําเนินการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยให้มีประสิทธิภาพ ให้เกิดคุณภาพที่ดีที่สุดต่อผู้เรียน เพ่ือ
ส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้อย่างมีคุณภาพ โดยเฉพาะโรงเรียนขนาดเล็กที่มีจํานวนครูไม่ครบช้ัน 
ผู้บริหารสถานศึกษาต้องวางแผนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนปฐมวัยให้มีประสิทธิภาพ
ทัดเทียมโรงเรียนใหญ่ 
 จากเหตุผลและความสําคัญดังที่กล่าวมาข้างต้น จึงทําให้ผู้วิจัยมีความสนใจที่จะทําการ     
การศึกษาสภาพและปัญหาการจัดการศึกษาปฐมวัยของโรงเรียน สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 เพ่ือนําผลการวิจัยมาเป็นแนวทางในการพัฒนาการดําเนินงาน
ของโรงเรียนที่สอนปฐมวัยให้มีประสิทธิภาพ ซึ่งผู้วิจัยได้แบ่งการศึกษาออกเป็น 6 ด้าน คือ ด้าน
การสร้างหลักสูตรที่เหมาะสม ด้านการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ของเด็ก ด้านการ
จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมพัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็กด้านการบูรณาการเรียนรู้ ด้านการ
ประเมินพัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็ก และด้านความสัมพันธ์ระหว่างผู้สอนกับครอบครัวของ
เด็ก และผลการวิจัยดังกล่าวจะเป็นข้อมูลพ้ืนฐานให้สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
อุบลราชธานี เขต 3 และผู้บริหารสถานศึกษาขนาดเล็กร่วมกันวางแผนและพัฒนาการจัด
การศึกษาปฐมวัยของโรงเรียนขนาดเล็กต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษาสภาพและปัญหาการจัดการศึกษาปฐมวัยของโรงเรียน สํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3  
 2. เพ่ือเปรียบเทียบสภาพและปัญหาการจัดการศึกษาปฐมวัยของโรงเรียน สํานักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 เมื่อจําแนกตาม ตําแหน่ง ระดับการศึกษา 
ประสบการณ์ในการทํางาน และขนาดโรงเรียน 
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 3. เพ่ือศึกษาข้อเสนอแนะแนวทางการจัดการศึกษาปฐมวัยของโรงเรียน สํานักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 
 
วิธีดําเนินการวิจัย 
 ประชากร 
      ประชากรท่ีใช้ในการวิจัย ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอนปฐมวัย ของโรงเรียน  
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 ปีการศึกษา 2558 จําแนกเป็น 
ผู้บริหารสถานศึกษา จํานวน 211 คน และครูผู้สอนปฐมวัย จํานวน 211 คน รวมทั้งสิ้น 422 คน  
 กลุ่มตัวอย่าง 
      กลุ่มตัวอย่างในการวิจัย คือ ผู้บริหารสถานศึกษา จํานวน 140 คน และครูผู้สอนปฐมวัย 
จํานวน 140 คน สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 รวมทั้งสิ้น 280 
คน  

กลุ่มเป้าหมาย   
 กลุ่มเป้าหมายของการวิจัย คือ ผู้บริหารสถานศึกษา และครูผู้สอน จํานวน 5 โรงเรียนๆ 
ละ 2 คน รวม 10 คน โดยโรงเรียนได้มาจากการเลือกแบบเจาะจงจากโรงเรียนประถมศึกษาที่
ผ่านเกณฑ์การประเมินภายนอก ซึ่งเป็นที่ยอมรับ และดีเด่นในระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 เครื่องมือ 

เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลครั้งน้ีเป็นแบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น แบ่งออกเป็น 
2 แบบ คือ แบบสัมภาษณ์ และสอบสอบถาม  

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
      1. ขอหนังสือจากคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ถึงผู้อํานวยการ
โรงเรียน สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 เพ่ือขออนุญาต และ   
ขอความร่วมมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล    
      2. ผู้วิจัยนําแบบสอบถามไปเก็บรวบรวมข้อมูลในโรงเรียนตามข้อ 1  ด้วยตนเอง 
ฝากส่งทางกล่องรับจดหมายของโรงเรียนที่สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
อุบลราชธานี เขต 3 และฝากเพ่ือนครูให้ส่งแบบสอบถามตามโรงเรียนกลุ่มตัวอย่าง 
      3. ผู้วิจัยรวบรวมแบบสอบถามจากที่ตนเองเก็บข้อมูลเอง จากกล่องรับจดหมายของ
โรงเรียนที่สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 และจากที่ฝากเพ่ือนครู
เก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง แล้วตรวจสอบความสมบูรณ์เพ่ือนําไปวิเคราะห์            
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      4. ดําเนินการเลือกกลุ่มเป้าหมาย คือ ผู้บริหารสถานศึกษา และครูผู้สอนปฐมวัย 
จํานวน 5 โรงเรียนๆ ละ 2 คน รวม 10 คน โดยโรงเรียนได้มาจากการเลือกแบบเจาะจงจาก
โรงเรียนประถมศึกษาที่ผ่านเกณฑ์การประเมินภายนอก ซึ่งเป็นที่ยอมรับ และดีเด่นในระดับเขต
พ้ืนที่การศึกษาได้แก่ โรงเรียนบ้านโดนอาว สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ 
เขต 4 โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยาคาร โรงเรียนบ้านหนองเม็ก อําเภอสิรินธร 
โรงเรียนบ้านด่าน อําเภอโขงเจียม และโรงเรียนบ้านโคกเที่ยง อําเภอสิรินธร สํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 แล้วดําเนินการสัมภาษณ์ตามแบบสัมภาษณ์ที่สร้าง
ขึ้น 
 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 1. วิเคราะห์ข้อมูลพ้ืนฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม  โดยใช้ค่าความถ่ี และค่าร้อยละ 
 2. วิเคราะห์สภาพและปัญหาการจัดการศึกษาปฐมวัยของโรงเรียน สํานักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 โดยใช้ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
 3. วิเคราะห์เปรียบเทียบสภาพและปัญหาการจัดการศึกษาปฐมวัยของโรงเรียน 
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 จําแนกตาม เพศ  อายุ  
สถานภาพ  และวุฒิการศึกษา  โดยใช้การทดสอบค่า t  และการทดสอบค่า F 
 4. วิเคราะห์การสัมภาษณ์ผู้บริหารและครูเก่ียวกับสภาพและปัญหาการจัดการศึกษา
ปฐมวัยของโรงเรียน สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 โดยวิธีการ
วิเคราะห์เชิงเน้ือหา  
 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ประกอบด้วย ค่าร้อยละ  ค่าเฉล่ีย  ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน การทดสอบค่า t  และการทดสอบค่า F 
 
สรุปผลการวิจัย 
 ผลจากการศึกษาสภาพ และปัญหาการจัดการศึกษาปฐมวัยของโรงเรียน สํานักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 พบว่า 
 1. สภาพการจัดการศึกษาปฐมวัยของโรงเรียน สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 ในภาพรวม และรายด้าน มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก โดยมี
การปฏิบัติในด้านการสร้างหลักสูตรที่เหมาะสมมากที่สุด รองลงมา คือ ด้านการบูรณาการเรียนรู้ 
และตํ่าที่สุดคือ ด้านการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมพัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็ก 
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 2. ปัญหาการจัดการศึกษาปฐมวัยของโรงเรียน สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 ในภาพรวม และรายด้านมีปัญหาอยู่ในระดับน้อย โดยมีการ
ปฏิบัติในด้านการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมพัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็ก รองลงมา คือ ด้านการ
สร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ของเด็ก และตํ่าที่สุดคือ ด้านการประเมินพัฒนาการและ
การเรียนรู้ของเด็ก และด้านความสัมพันธ์ระหว่างผู้สอนกับครอบครัวของเด็ก 
 3. เมื่อเปรียบเทียบสภาพและปัญหาการจัดการศึกษาปฐมวัยของโรงเรียน สังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 จําแนกตามตําแหน่ง ระดับ
การศึกษา ประสบการณ์ในการทํางาน และขนาดโรงเรียน  พบว่า  
  3.1 ผู้บริหารสถานศึกษา และครูผู้สอนปฐมวัย มีความคิดเห็นเก่ียวกับสภาพ
และปัญหาการจัดการศึกษาปฐมวัยของโรงเรียน สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
อุบลราชธานี เขต 3 โดยภาพรวม และรายด้าน มีการปฏิบัติแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01 
  3.2 ผู้บริหารสถานศึกษา และครูผู้สอนปฐมวัยที่จบการศึกษาปริญญาตรี และสูง
กว่าปริญญาตรีโดยภาพรวมและรายด้าน มีความคิดเห็นต่อสภาพและปัญหาการจัดการศึกษา
ปฐมวัยของโรงเรียน สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 โดยภาพรวม 
และรายด้าน มีการปฏิบัติแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
  3.3 สภาพและปัญหาการจัดการศึกษาปฐมวัยของโรงเรียน สํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 จําแนกตามประสบการณ์ในการทํางานโดยรวม และ
รายด้าน มีความคิดเห็นแตกต่างกัน โดยผู้มีประสบการณ์ในการทํางาน 10 – 20 ปี กับ มากกว่า 
20 ปีขึ้นไป และที่มีประสบการณ์ในการทํางานตํ่ากว่า 10 ปี และ 10 - 20  ปี มีความคิดเห็น
เก่ียวกับสภาพและปัญหาการจัดการศึกษาปฐมวัยของโรงเรียน สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 แตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
  3.4 ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนปฐมวัยที่ทํางานในสถานศึกษาต่างกันมี
ความคิดเห็นเก่ียวกับสภาพและปัญหาการจัดการศึกษาปฐมวัยของโรงเรียน สํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 โดยรวม และรายด้าน ไม่แตกต่างกัน 
 4. ปัญหาและแนวทางพัฒนาของผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนปฐมวัยสามารถ
สรุปได้ดังน้ี  
 ประเด็นปัญหา คือ โรงเรียนไม่มีบุคลากรที่มีความรู้ความชํานาญในการวิเคราะห์
หลักสูตร ครูผู้สอนเน้นการจัดสภาพแวดล้อมเฉพาะในห้องเรียน  โดยไม่สนใจสภาพแวดล้อม
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ภายนอกห้องเรียน ครูจัดกิจกรรม โดยไม่ได้นําสาระการเรียนรู้มาจัดในลักษณะหน่วยการเรียนรู้
แบบบูรณาการ ครูไม่สามารถจัดกิจกรรมบูรณาการการเรียนรู้ที่เป็นหน่วยการเรียน โรงเรียนขาด
เครื่องมือการประเมินที่มีคุณภาพ ที่จะใช้ประเมินพัฒนาการเด็ก และโรงเรียนไม่มีการให้ความรู้
เก่ียวกับพัฒนาการของเด็กและการอบรมเลี้ยงดู และผู้ปกครองไม่ให้ความร่วมมือกับทาง
โรงเรียนเท่าที่ควร 
 แนวทางการพัฒนา คือ ทางโรงเรียนควรขอความอนุเคราะห์ผู้ที่มีความรู้ ความ
เช่ียวชาญในการวิเคราะห์หลักสูตรมาช่วยในการวิเคราะห์ เพ่ือจะได้ปรับปรุงหลักสูตรให้เหมาะสม  
ผู้บริหารควรประชุมครูเพ่ือให้แสดงความคิดเห็นเก่ียวกับการจัดสภาพแวดล้อม และควรสนับสนุนให้มี
การจัดสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกห้องเรียนไปพร้อมๆ กัน ควรมีการจัดอบรมให้ครูผู้สอน
เรียนรู้การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบบูรณาการ โรงเรียนและสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ควรสนับสนุนบุคลากรและจัดอบรมการเรียนการสอนแบบบูรณาการ สํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาควรให้ความอนุเคราะห์และสนับสนุนให้ศึกษานิเทศก์ที่เก่ียวข้องกับการวัดและประเมินผล
ออกมาให้ความรู้ในการสร้างเครื่องมือประเมิน เพ่ือให้ได้แบบประเมินตรงตามความต้องการของ
สถานศึกษาและครูผู้สอน และผู้บริหารควรให้ความรู้และประสานความร่วมมือกับชุมชนและ
ผู้ปกครองของเด็กให้เข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอน และกิจกรรมของโรงเรียนอย่าง
สร้างสรรค์    
 
อภิปรายผล 
 1. สภาพการจัดการศึกษาปฐมวัยของโรงเรียน สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 ในภาพรวม และรายด้าน มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก โดยมี
การปฏิบัติในด้านการสร้างหลักสูตรที่เหมาะสมมากท่ีสุด รองลงมา คือ ด้านการบูรณาการเรียนรู้ 
และตํ่าที่สุดคือ ด้านการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมพัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็ก ทั้งน้ีเป็นเพราะ
ทุกสถานศึกษาต้องมีการจัดทําหลักสูตรที่เหมาะสมสําหรับเด็กปฐมวัย มีการสร้างสภาพแวดล้อม
ภายในโรงเรียนที่เหมาะสมกับนักเรียน มีการจัดกิจกรรมท่ีเหมาะสมสําหรับเด็ก และมีการสร้าง
ความสัมพันธ์อันดีระหว่างครูและผู้ปกครองของเด็ก ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ มงคล กุล
เกลี้ยง (2548 : บทคัดย่อ) ได้ทําการวิจัยเรื่องการศึกษาสภาพและปัญหาการจัดการศึกษา
ปฐมวัยในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัด
อุบลราชธานี  ผลการวิจัยพบว่า 1. โรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก มีการจัดการศึกษาปฐมวัย
อยู่ในระดับมาก โดยงานที่มีการปฏิบัติมากที่สุด คือ งานด้านกิจกรรมนักเรียน 2. โรงเรียน
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ประถมศึกษาขนาดเล็กมีปัญหาการจัดการศึกษาปฐมวัย อยู่ในระดับน้อย โดยงานที่มีปัญหาใน
การปฏิบัติมากที่สุด คือ งานด้านอาคารสถานที่ และยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ กมลทิพย์  
เพียรกิจนา (2557 : บทคัดย่อ) ได้ทําการวิจัยเรื่อง สภาพและปัญหาการจัดการศึกษาปฐมวัยของ
โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี  ผลการวิจัยพบว่า 1) สภาพ
และปัญหาการจัดการศึกษาปฐมวัยของโรงเรียนในสังกัดเขตพ้ืนที่การศึกษาลพบุรี ภาพรวมและ
รายด้านทั้ง 6 ด้านอยู่ในระดับมาก เรียงลําดับ จากมากไปหาน้อยได้ดังน้ี ด้านการสร้างหลักสูตร
ที่เหมาะสม ด้านการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ของเด็ก ด้านการประเมินพัฒนาการ
และการเรียนรู้ ด้านความสัมพันธ์ระหว่างผู้สอนและครอบครัวเด็ก ด้านการบูรณาการการเรียนรู้ 
และด้านการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมพัฒนาการ และการเรียนรู้ของเด็ก 

2. ปัญหาการจัดการศึกษาปฐมวัยของโรงเรียน สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 ในภาพรวม และรายด้านมีปัญหาอยู่ในระดับน้อย โดยมีการ
ปฏิบัติในด้านการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมพัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็ก รองลงมา คือ ด้านการ
สร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ของเด็ก และตํ่าที่สุดคือ ด้านการประเมินพัฒนาการและ
การเรียนรู้ของเด็ก และด้านความสัมพันธ์ระหว่างผู้สอนกับครอบครัวของเด็ก ทั้งน้ีเป็นเพราะทุก
สถานศึกษาที่จัดการศึกษาปฐมวัยมีการปฏิบัติที่ดีในการจัดกิจกรรมของเด็กปฐมวัย จึงส่งผล
ให้ผลของแบบสอบถามมีปัญหาอยู่ในระดับน้อยที่สุด  ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ วิจิตรา ต้ัง
ตระการพงษ์ (2555 : บทคัดย่อ) ได้ทําการวิจัยเรื่อง ปัญหาและแนวทางการจัดการศึกษาปฐมวัย
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตอําเภอห้วยราชและอําเภอ
กระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ผลการวิจัยพบว่า ปัญหาในการจัดการศึกษาปฐมวัยตามความคิดเห็นของ
ผู้บริหารโรงเรียนและครูผู้สอนระดับปฐมวัย สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3 
โดยรวมอยู่ในระดับน้อย   

3. เมื่อเปรียบเทียบสภาพ และปัญหาการจัดการศึกษาปฐมวัยของโรงเรียน สํานักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3  จําแนกตามตําแหน่ง ระดับการศึกษา 
ประสบการณ์ในการทํางานและขนาดโรงเรียน  พบว่า  
 3.1 ผู้บริหารสถานศึกษา และครูผู้สอนปฐมวัย มีความคิดเห็นเก่ียวกับสภาพและ
ปัญหาการจัดการศึกษาปฐมวัยของโรงเรียน สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
อุบลราชธานี เขต 3 โดยภาพรวม และรายด้าน มีการปฏิบัติแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01 ทั้งน้ีเป็นเพราะผู้บริหารสถานศึกษาทําหน้าที่ในการบริหารสถานศึกษา ซึ่งไม่
เข้าใจบริบทของครูผู้สอนปฐมวัยที่ทําหน้าที่หลักคือการสอน จึงส่งผลให้ผลของแบบสอบถามท่ี
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ได้มามีความแตกต่างกัน ซึ่งไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของ มงคล กุลเกลี้ยง (2548 : บทคัดย่อ) ได้
ทําการวิจัยเร่ืองการศึกษาสภาพและปัญหาการจัดการศึกษาปฐมวัยในโรงเรียนประถมศึกษา
ขนาดเล็ก สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี  ผลการวิจัยพบว่าผู้บริหาร
โรงเรียนและครูผู้สอน ที่มีตําแหน่งต่างกัน มีความคิดเห็นต่อสภาพการจัดการศึกษาปฐมวัยใน
โรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก โดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน   
 3.2 ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนปฐมวัยที่จบการศึกษาปริญญาตรี และสูงกว่า
ปริญญาตรีโดยภาพรวมและรายด้าน มีความคิดเห็นต่อสภาพและปัญหาการจัดการศึกษาปฐมวัย
ของโรงเรียน สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 โดยภาพรวมและ
รายด้าน มีการปฏิบัติแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับ .01 ทั้งน้ี เป็นเพราะว่า
ผู้บริหารและครูผู้สอนปฐมวัยที่จบการศึกษาในระดับที่ต่างกันมีความคิดเห็นต่อสภาพและปัญหา
การจัดการศึกษาปฐมวัย ไม่เหมือนกัน จึงส่งผลให้แบบสอบถามแตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ วิเชียร  เวชสาร (2546 : บทคัดย่อ) ได้ทําการวิจัยเรื่อง ความพร้อมในการจัด
การศึกษาปฐมวัยขององค์การบริหารส่วนตําบลจังหวัดอุบลราชธานี ผลการวิจัยพบว่า 
ข้าราชการครูสังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดอุบลราชธานีและสมาชิกองค์การบริหาร 
ส่วนตําบลจังหวัดอุบลราชธานี ที่มีวุฒิการศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็นต่อความพร้อมในการจัด
การศึกษาปฐมวัยขององค์การบริหารส่วนตําบลจังหวัดอุบลราชธานีแตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ.05 เมื่อเปรียบเทียบค่าเฉล่ียความคิดเห็นรายคู่ พบว่าข้าราชการครูสังกัด
สํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดอุบลราชธานีและสมาชิกองค์การบริหารส่วนตําบลจังหวัด
อุบลราชธานีที่มีวุฒิการศึกษาต่ํากว่าปริญญาตรี และปริญญาตรี มีความคิดเห็นต่อความพร้อมใน
การจัดการศึกษาปฐมวัยขององค์การบริหารส่วนตําบลจังหวัดอุบลราชธานีโดยภาพรวมและราย
ด้านแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับ .05 
 3.3 สภาพและปัญหาการจัดการศึกษาปฐมวัยของโรงเรียน สํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 จําแนกตามประสบการณ์ในการทํางานโดยรวม และ
รายด้าน  มีความคิดเห็นแตกต่างกัน โดยผู้มีประสบการณ์ในการทํางาน 10 – 20 ปี กับ มากกว่า 
20 ปีขึ้นไป และที่มีประสบการณ์ในการทํางานตํ่ากว่า 10 ปี และ 10 - 20  ปี มีความคิดเห็น
เก่ียวกับสภาพและปัญหาการจัดการศึกษาปฐมวัยของโรงเรียน สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 แตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทั้งน้ีเป็น
เพราะว่าผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนปฐมวัยที่มีประสบการณ์ในการทํางานต่างกัน มีความ
คิดเห็นต่อสภาพและปัญหาการจัดการศึกษาปฐมวัยแตกต่างกัน  ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
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มงคล  กุลเกลี้ยง (2548 : บทคัดย่อ) ได้ทําการวิจัยเรื่องการศึกษาสภาพและปัญหาการจัด
การศึกษาปฐมวัยในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาจังหวัด
อุบลราชธานี ผลการวิจัยพบว่า เมื่อจําแนกตามประสบการณ์ในการทํางาน พบว่า ผู้บริหาร
โรงเรียนและครูผู้สอนที่มีประสบการณ์ในการทํางานต่างกัน มีความคิดเห็นต่อสภาพการจัด
การศึกษาปฐมวัยในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.1 โดยผู้มีประสบการณ์ในการทํางานตํ่ากว่า 5 ปี กับผู้มีประสบการณ์ในการทํางาน 5-10 ปี 
และผู้มีประสบการณ์ในการทํางานตํ่ากว่า 5 ปี กับ ผู้มีประสบการณ์มากกว่า 10 ปี มีความ
คิดเห็นแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ 
 3.4 ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนปฐมวัย ที่ทํางานในสถานศึกษาต่างกันมีความ
คิดเห็นเก่ียวกับสภาพและปัญหาการจัดการศึกษาปฐมวัยของโรงเรียน สํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 โดยรวม และรายด้าน ไม่แตกต่างกัน ทั้งน้ีเป็นเพราะ
ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนปฐมวัยที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษาที่แตกต่างกัน มีความคิดเห็น
ต่อสภาพและปัญหาการจัดการศึกษาปฐมวัย แตกต่างกันออกไปด้วย ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย
ของ  ภคมน โถปลาบุษราคัม (2555 : บทคัดย่อ) ได้ทําการวิจัยเร่ือง ปัญหาการจัดการศึกษา
ปฐมวัยในโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครระยอง จังหวัดระยอง ผลการวิจัยพบว่า ปัญหาการจัด
การศึกษาปฐมวัยในโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครระยอง จังหวัดระยอง โดยภาพรวมและรายด้าน
อยู่ในระดับปานกลาง ผลการเปรียบเทียบการจัดการศึกษาปฐมวัยในโรงเรียนสังกัดเทศบาลนคร
ระยอง จังหวัดระยอง จําแนกตามขนาดของโรงเรียน  โดยภาพรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน   
 
ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะสําหรับการนําผลการวิจัยไปใช้ 
 จากผลการวิจัย สภาพและปัญหาการจัดการศึกษาปฐมวัยของโรงเรียน สํานักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3  ผู้วิจัยจึงมีข้อเสนอแนะ ดังน้ี 
 1. จากผลการศึกษาพบว่า สภาพและปัญหาการจัดการศึกษาปฐมวัยของโรงเรียน 
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 มีสภาพการปฏิบัติอยู่ในระดับ
มาก และปัญหาน้อย ทั้งภาพรวม และรายด้าน ผู้บริหารจึงจําเป็นอย่างย่ิงที่จะต้องส่งเสริมและ
แก้ไขข้อบกพร่องในการจัดการศึกษาปฐมวัยเพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ส่วนรวม หน่วยงานที่
รับผิดชอบในการพัฒนาบุคลากรควรกําหนดกฏเกณฑ์การคัดเลือกบุคลากรเพ่ือรับผิดชอบการ
ปฏิบัติตามหลักการจัดการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานต่อไป 
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 2. สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาควรสนับสนุนวิทยากรและผู้เช่ียวชาญ
เพ่ือเข้าไปช่วยเหลือโรงเรียนในด้านการจัดทําหลักสูตร การจัดทําสื่อ และการบูรณาการการ
เรียนรู้เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ให้แก่ครูเพ่ือให้เพ่ือนครูได้ทําการสอนที่มีประสิทธิภาพต่อไป 
 ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
 1. ควรมีการศึกษาหาความสัมพันธ์ของสภาพและปัญหาการจัดการศึกษาปฐมวัย
ของโรงเรียนของสถานศึกษาทุกสถานศึกษา ทุกหน่วยงาน เพ่ือเปรียบเทียบเป็นข้อมูลพ้ืนฐานใน
การจัดการศึกษาต่อไป 
 2. ควรมีการศึกษาวิจัยเก่ียวกับความต้องการของชุมชน รูปแบบการพัฒนาหลักการ
จัดการศึกษาปฐมวัยในสถานศึกษาเพ่ือการกําหนดวางแนวทางการพัฒนาการศึกษาปฐมวัย 
 3. ควรมีการศึกษาวิจัยเปรียบเทียบหลักสูตรท้องถิ่นของหลายพื้นที่ เพ่ือให้ทราบถึง
ความแตกต่างเพ่ือประโยชน์ในการศึกษาของผู้บริหารและครู  และบุคลากรอ่ืนๆ 
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ภาวะผู้นําของผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษท่ี 21 สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 29 

The Leadership of the Twenty-first Century School Administrators 
under the Jurisdiction of the Office of the Secondary Education 

Service Area 29 
 

ผ่องพรรณ พลราช1, เกริกไกร แก้วล้วน2  
  Phongpan Ponrat1, Grerkgrai Kaewluan2 

 

บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาและเปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้บริหาร

สถานศึกษา และครูผู้สอนที่มีต่อภาวะผู้นําของผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 จําแนกตาม
ตําแหน่ง ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน และขนาดของสถานศึกษา และเพ่ือศึกษาข้อเสนอแนะ
ของผู้บริหารสถานศึกษา และครูผู้สอนที่มีต่อภาวะผู้นําของผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ ผู้บริหาร
สถานศึกษา จํานวน 123 คน ครูผู้สอน จํานวน 335 คน รวมทั้งสิ้น 458 คน ได้มาโดยวิธีการสุ่ม
แบบช้ันภูมิ เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 
ระดับ มีค่าความเช่ือมั่นทั้งฉบับ .97 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถ่ี ร้อยละ 
ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่า t และ F 

ผลการวิจัยพบว่า 
 1. ภาวะผู้นําของผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 โดยรวม และรายด้านอยู่ในระดับมาก 
 2. ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนมีความคิดเห็นต่อภาวะผู้นําของผู้บริหาร
สถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 จําแนกตาม

                                                            
1 หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี (Master 
of Education Program in Educational Administration, Ubon Rathathani Rajabhat University. 
2 อาจารย์, ดร. คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี (Lecturer, Ed.D. Faculty of Education, 
Ratchathani Rajabhat University)  
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ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน และขนาดสถานศึกษา พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 ส่วนเมื่อจําแนกตามตําแหน่ง พบว่าไม่แตกต่างกัน  
 3. ข้อเสนอแนะ และแนวทางการพัฒนาภาวะผู้นําของผู้บริหารสถานศึกษา ใน
ศตวรรษที่ 21 สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 คือ ผู้บริหารสถานศึกษา
ควรมีวิสัยทัศน์กว้างไกลทันต่อการเปลี่ยนแปลงในยุคปัจจุบัน มีนโยบายที่ชัดเจน มีระเบียบแบบ
แผนในการปกครองโดยยึดหลักธรรมาภิบาล นําชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการกําหนดกลยุทธ์โดย
สร้างฉันทามติร่วมกับชุมชน กําหนดบทบาทหน้าที่ได้อย่างชัดเจนเป็นระบบตรงกับความสามารถ
ของบุคลากร ไม่ยืดหยุ่นเกินไป หรือเข้มงวดเกินไป มีการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการห้องเรียน
ให้เอ้ือต่อการเรียนรู้ นําเทคโนโลยีมาใช้การเรียนการสอน และวิจัยมาใช้ในการแก้ปัญหาในชั้น
เรียน ตลอดจนมีความเมตตา เสียสละ มีคุณธรรม จริยธรรมในการบริหารองค์กรให้เกิดการ
พัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพ 
คําสําคัญ : ภาวะผู้นําของผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21, ภาวะผู้นํา, สํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา 
 
Abstract 

The research aimed to study and compare the leadership of the twenty-
first school administrators under the jurisdiction of the Office of the Secondary 
Education Service Area 29 classified by positions, working experiences and school 
size; and to examine the recommendations of the administrators and teachers on 
the leadership. The sample used in the research consisted of 123 school 
administrators and 335 teachers.  A sample size was determined by Krejcie and 
Morgan’s table. The research instrument was a five-rating scale questionnaire with 
a total confidence value of . 97.  Statistics used in data analysis were frequency, 
percentage, mean, standard deviation, t-test and F-test.  

The research findings were as follows. 
 1. The leadership of the twenty- first century school administrators in 
the study was found to be at a high level. 
 2.  The opinions of the administrators and teachers towards 
administrators’  leadership, classified by working experiences, and school size 
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found to be statistically different at . 05 level of significance, while classifying by 
positions revealed no difference.  
 3. The recommendations and guidelines to develop the leadership of 
the school administrators in the study were as follows. The administrators should 
be far- sighted and well- informed with the changing events; they should be 
knowledgeable and competent;  they should administer with a good governance; 
they had to treat others in a fair and equal way; they should be able to engage 
the communities in determining the strategies in driving the schools; assignments 
should be given according to the individuals’ ability and aptitude; they should not 
be too disciplined and too flexible; technology should be introduced in the 
instructional process; they should be ethical, virtuous and willing to listen to 
others.  
Keywords: 21 Century School Leadership, Leadership, Office of Secondary School 
Area  
 
บทนํา 

กระแสโลกาภิวัตน์และความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ทําให้โลกมี
ลักษณะเป็นโลกที่ไร้พรมแดน มีการกระจายของข้อมูลข่าวสารอย่างรวดเร็วและตลอดเวลา การ
เปลี่ยนแปลงดังกล่าวมีผลต่อองค์กรต่างๆ ได้มุ่งเปลี่ยนแปลงไปสู่ประสิทธิภาพ (Efficiency) และ
ประสิทธิผล (Effectiveness) ที่เพ่ิมขึ้น (จันทกานต์ิ  ตันเจริญพานิช และนิตยา เงินประเสริฐศรี, 
2550 : 82) ความเจริญก้าวหน้าของเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วทําให้วง
การศึกษาในประเทศไทยจําเป็นต้องตอบสนองต่อความท้าท้ายที่ต้องเผชิญ เราต้องการรูปแบบ
การทํางานที่สามารถพัฒนากรอบความคิดเพ่ือการเรียนรู้แห่งศตวรรษท่ี 21 เพ่ือที่จะสามารถจัด
การศึกษาตอบสนองต่อความต้องการท่ีกําลังจะเปลี่ยนแปลงของสังคมที่เยาวชนไทยกําลังเผชิญ
อยู่  (วัจนารัตน์ ควรดี และ ณมน  จีรังสุวรรณ, 2558 : 18) 

สังคมในยุคศตวรรษที่ 21 เป็นสังคมความรู้ สังคมสารสนเทศ และสังคมเครือข่าย จึงทํา
ให้ผู้นําในยุคน้ีและยุคหน้า จําเป็นต้องมีคุณลักษณะพิเศษบางประการ คือ ทัศนคติใหม่ ทักษะ
ใหม่ และความรู้ใหม่ในข้อจํากัดและโอกาสของ ICT และ การใช้งานอย่างมีประสิทธิผล
โดยเฉพาะใน 3Cs คือ การใช้คอมพิวเตอร์ การสื่อสาร และเน้ือหารวมทั้งมัลติมีเดีย อันเป็น
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คุณลักษณะที่ควรต้องมี เพ่ิมเติมจากคุณสมบัติที่ดีที่มีอยู่แบบด้ังเดิม เช่น ความเห็นอกเห็นใจ 
ความศรัทธา ความผูกพัน และอ่ืนๆ นอกจากน้ันแล้ว ลักษณะส่วนบุคคลสําหรับผู้นําในยุค
ดิจิตอล ยังประกอบด้วย ความยืดหยุ่น ความสามารถในการปรับตัว ความอยากรู้อยากเห็นทาง
ปัญญา และความกระหายใคร่รู้ต่อความรู้ใหม่ ซึ่งต้องเข้าใจว่า ภาวะผู้นําในยุคดิจิตอลน้ัน ไม่ใช่
สิ่งที่คงที่ แต่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา (วิโรจน์ สารรัตนะ, 2557) 
 อย่างไรก็ดีการเปลี่ยนแปลง และพัฒนาองค์การประสบความสําเร็จ ไม่ว่าจะเป็น
องค์การภาครัฐ หรือภาคเอกชนย่อมขึ้นอยู่กับผู้นํา (Leader) ผู้นํามีความสําคัญในการสร้าง
ความสําเร็จให้กับองค์การ โดยมีภาวะผู้นํา (Leadership) เป็นกุญแจสําคัญในการกําหนด
ความสําเร็จหรือความล้มเหลวให้กับองค์การ ซึ่งความสําเร็จขององค์การมิได้ขึ้นอยู่กับ
กระบวนการ วัฒนธรรม เทคโนโลยี เทคนิค และการจัดการแบบวิทยาศาสตร์ แต่เป็นบทบาท
ของบรรดาผู้นําที่มีวิสัยทัศน์ และมีพลังที่จะกําหนดอนาคตของตนเองได้  Tichy and Cohen 
(1997, อ้างถึงใน จันทกานต์ิ  ตันเจริญพานิช และ นิตยา เงินประเสริฐศรี 2550 : 82-83)  และค
รอเฟิร์ด (Crawford) ได้กล่าวถึง ทักษะเพ่ือความสําเร็จของผู้นําสถานศึกษาศตวรรษท่ี 21 ว่า 
ในปี 2010 ได้มีความเห็นที่สอดคล้องกันของผู้ที่เก่ียวข้องกับนโยบายทางการศึกษาว่าคุณภาพ
ภาวะผู้นําของผู้บริหารสถานศึกษาเป็นปัจจัยสําคัญต่อความสําเร็จหรือความล้มเหลวของ
สถานศึกษา และดังที่ Linda Darling-Hammond นักการศึกษาแห่ง Stanford University ได้
กล่าวว่า “ผู้บริหารที่มีความสามารถไม่ได้มีมาแต่เกิดแต่สามารถพัฒนาขึ้นได้” (high-
performing principals are not just born, but can be made) ซึ่งต้องอาศัยการฝึกอบรม
หรือการพัฒนาในทักษะที่สําคัญ (วิโรจน์ สารรัตนะ, 2556 : 75-76)  ซึ่งสอดคล้องกับประสิทธ์ิ 
เขียวศรี (2543 อ้างถึงใน พิมพ์ฐดา วัจนวงศ์ปัญญา และคณะ, 2556 : 209) ที่กล่าวว่าจาก
การศึกษาเก่ียวกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การพัฒนาการศึกษา การพัฒนาการบริหาร
การศึกษา และการพัฒนาองค์กรการศึกษา ทําให้ทราบว่าหน่วยงานทางการศึกษามีบทบาทใน
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์อย่างมาก และสามารถส่งผลกระทบต่อความสําเร็จในการพัฒนา
ประเทศในทุกๆ ด้าน องค์กรหรือหน่วยงานทั้งปวงย่อมจะต้องมีผู้บริหารสูงสุดทําหน้าที่
รับผิดชอบหน่วยงานน้ัน  
 จากความสําคัญของการก้าวเข้าสู่โลกในศตวรรษท่ี 21 ทําให้ผู้วิจัยซึ่งเป็นข้าราชการครู
ในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 เห็นความสําคัญ และตระหนักถึง
ทักษะผู้นําในศตวรรษท่ี 21 ที่มีความสําคัญต่อการพัฒนา และการบริหารการศึกษาให้มี
ประสิทธิภาพ และประสิทธิผล  ดังน้ันผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาภาวะผู้นําของผู้บริหารสถานศึกษาใน
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ศตวรรษที่ 21 ในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 เพ่ือทราบข้อมูลการมี
ทักษะภาวะผู้นําในศตวรรษที่ 21 ของผู้บริหารสถานศึกษาเพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนา 
ส่งเสริมภาวะผู้นําของผู้บริหารสถานศึกษา ตลอดจนเป็นแนวทางในการพัฒนาครูให้ทํางานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ โดยใช้ทักษะในศตวรรษที่ 21 เพ่ือนําไปสู่การบริหารงาน และการทํางานที่
มีคุณภาพก้าวสู่ความเป็นมาตรฐานสากลได้อย่างมีความสุข และยั่งยืน 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1.  เพ่ือศึกษาภาวะผู้นําของผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 สังกัดสํานักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 
 2.  เพ่ือเปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษา และครูผู้สอนท่ีมีต่อภาวะ
ผู้นําของผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 29 จําแนกตามตําแหน่ง ประสบการณ์ในการทํางาน และขนาดของสถานศึกษา 
 3.  เพ่ือศึกษาข้อเสนอแนะของผู้บริหารสถานศึกษา และครูผู้สอนที่มีต่อภาวะผู้นําของ
ผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 
 
วิธีดําเนินการวิจัย 

ในการศึกษาวิจัยคร้ังน้ี มุ่งศึกษาภาวะผู้นําของผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 เพ่ือให้การวิจัยคร้ังน้ีเป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ ผู้วิจัยจึงได้ดําเนินการตามลําดับดังน้ี 1) ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 2) เครื่องมือที่
ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 3) การสร้างเครื่องมือ 4) การเก็บรวบรวมข้อมูล 5) การวิเคราะห์
ข้อมูล และ 6) สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

ประชากร ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา และครูผู้สอน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 29 ในปีการศึกษา 2559 โดยผู้วิจัยศึกษาเฉพาะโรงเรียนขนาดเล็ก ขนาดกลาง 
และขนาดใหญ่ จํานวน 74 โรงเรียน ข้าราชการครูจํานวน 2,819 คน แบ่งเป็นผู้บริหาร
สถานศึกษาจํานวน 184 คน และครูผู้สอนจํานวน 2,635 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 6 มิถุนายน 2559, 
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 29) 

กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา จํานวน 123 คน และครูผู้สอน จํานวน 335 
คน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 ปีการศึกษา 2559 โดยศึกษา
โรงเรียนขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และขนาดเล็ก รวมจํานวน 63 โรงเรียน โดยผู้วิจัยได้ดําเนินการ
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ตามข้ันตอนดังน้ี กําหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตาราง Krejcie and Morgan (อ้างถึงใน นคร 
เสรีรักษ์ และภรณี ดีราษฎร์วิเศษ, 2555 : 52-53) จํานวน 458 คน  โดยใช้วิธีการสุ่มแบบช้ันภูมิ
เพ่ือให้ได้ตามจํานวนที่ต้องการในกลุ่มตัวอย่าง 

เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลครั้งน้ี ใช้แบบสอบถามเก่ียวกับภาวะผู้นําของ
ผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 
แบ่งออกเป็น 3 ตอนดังน้ี ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม เช่น 
ตําแหน่ง ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน และขนาดของสถานศึกษา มีลักษณะคําถามเป็นแบบ
ตรวจสอบรายการ (Checklist) ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกับภาวะผู้นําของ
ผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 ใน
ขอบข่ายภาวะผู้นําในศตวรรษที่ 21 จํานวน 10 ด้าน คือ ด้านความเป็นผู้นําที่มีวิสัยทัศน์ ด้านใน
การกําหนดนโยบายและการปกครอง ด้านการสื่อสารและความสัมพันธ์ระหว่างชุมชน ด้านการ
บริหารจัดการองค์กร ด้านการวางแผนและการพัฒนาหลักสูตร ด้านการเรียนรู้ ด้านการ
ประเมินผลงานและการบริหารบุคลากร ด้านการบริหารจัดการบุคคล ด้านการวิจัยทาง
การศึกษาการประเมินผลและการวางแผน และด้านค่านิยมและจริยธรรมของการเป็นผู้นํา มี
ลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) 5 ระดับ ตามวิธีการของ บุญชม ศรี
สะอาด, 2545 : 103) และตอนที่ 3 เป็นข้อเสนอแนะเกี่ยวกับภาวะผู้นําของผู้บริหารสถานศึกษา
ในศตวรรษที่ 21 ในขอบข่าย 10 ด้าน คือ ด้านความเป็นผู้นําที่มีวิสัยทัศน์ ด้านในการกําหนด
นโยบายและการปกครอง ด้านการสื่อสารและความสัมพันธ์ระหว่างชุมชน ด้านการบริหาร
จัดการองค์กร ด้านการวางแผนและการพัฒนาหลักสูตร ด้านการเรียนรู้ ด้านการประเมินผลงาน
และการบริหารบุคลากร ด้านการบริหารจัดการบุคคล ด้านการวิจัยทางการศึกษาการ
ประเมินผลและการวางแผน และด้านค่านิยมและจริยธรรมของการเป็นผู้นํา 

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 1) สถิติที่ใช้ในการบรรยายลักษณะของกลุ่มตัวอย่าง
ประกอบด้วย ค่าร้อยละ (Percentage) ใช้สูตร (บุญชม ศรีสะอาด, 2545 : 101) ค่าเฉล่ีย, ส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน 2) สถิติเพ่ือการเปรียบเทียบใช้การทดสอบค่า (t-test) ใช้สูตรเมื่อกลุ่ม
ตัวอย่างที่ เปรียบเทียบไม่เกิน 2 กลุ่ม ซึ่งผู้ วิจัยใช้เปรียบเทียบของตัวแปรตําแหน่ง และ
ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน การทดสอบค่า F- test ใช้สูตรเมื่อมีกลุ่มตัวอย่างที่เปรียบเทียบ
มากกว่า 2 กลุ่มซึ่งผู้วิจัยใช้เปรียบเทียบของตัวแปร ขนาดของโรงเรียน 3) สถิติที่ใช้ในการ
บรรยายพรรณนา  4) สถิติที่ใช้ในการตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ หาค่าความเช่ือมั่นของ
แบบสอบถามท้ังฉบับ ด้วยวิธีการหาค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟา ของ Cronbach  (Coefficient 



 

 Journal of Ratchathani Innovative Social Sciences : Vol.1 No.1 April-June 2017  33 

Alpha’s Cronbach) และการหาค่าความเที่ยงตรงเชิงเน้ือหาใช้การพิจารณาด้วยผู้เช่ียวชาญ
เพ่ือหาค่า IOC 
 
สรุปผลการวิจัย 

ผลการจากศึกษาภาวะผู้นําของผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษท่ี 21 สังกัดสํานักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 พบว่า 
 1. ผู้บริหารสถานศึกษา และครูผู้สอนมีความคิดเห็นเก่ียวกับภาวะผู้นําของผู้บริหาร
สถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 โดย
ภาพรวม และรายด้านอยู่ในระดับมาก ดังน้ี 
     1.1 ด้านความเป็นผู้นําที่มีวิสัยทัศน์ พบว่า ความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษา 
และครูผู้สอนต่อภาวะผู้นําของผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 เมื่อพิจารณารายด้าน และ
รายข้ออยู่ในระดับมาก ข้อที่ผู้บริหารสถานศึกษามีภาวะผู้นําในศตวรรษที่ 21 น้อยที่สุดคือ 
ผู้บริหารมีการวางแผนเพ่ือพัฒนาเชิงกลยุทธ์ตามการเปลี่ยนแปลงของโลกยุคปัจจุบัน และ
ผู้บริหารสามารถบริหารทรัพยากรอ่ืนๆ ในโรงเรียนได้อย่างมีคุณภาพ  
 1.2 ด้านในการกําหนดนโยบายและการปกครอง พบว่า ความคิดเห็นของผู้บริหาร
สถานศึกษา และครูผู้สอนต่อภาวะผู้นําของผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 เมื่อพิจารณา
รายด้าน และรายข้ออยู่ในระดับมาก ข้อที่ผู้บริหารสถานศึกษามีภาวะผู้นําในศตวรรษที่ 21 น้อย
ที่สุดคือ ผู้บริหารมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาผ่าน
ระบบเครือข่ายออนไลน์ 
  1.3 ด้านการสื่อสารและความสัมพันธ์ระหว่างชุมชน พบว่า ความคิดเห็นของ
ผู้บริหารสถานศึกษา และครูผู้สอนต่อภาวะผู้นําของผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 เมื่อ
พิจารณารายด้าน และรายข้ออยู่ในระดับมาก ข้อที่ผู้บริหารสถานศึกษามีภาวะผู้นําในศตวรรษที่ 
21 น้อยที่สุดคือ ผู้บริหารสถานศึกษานําชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการกําหนดกลยุทธ์ในการ
ขับเคลื่อนสถานศึกษาโดยสร้างฉันทามติร่วมกับชุมชน     
     1.4 ด้านการบริหารจัดการองค์กร พบว่า ความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษา และ
ครูผู้สอนต่อภาวะผู้นําของผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 เมื่อพิจารณารายด้าน และราย
ข้ออยู่ในระดับมาก ข้อที่ผู้บริหารสถานศึกษามีภาวะผู้นําในศตวรรษที่ 21 น้อยที่สุดคือ ผู้บริหาร
สถานศึกษาสามารถมอบหมายภาระงาน ความรับผิดชอบให้กับบุคลากรได้เหมาะสม และตรง
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ตามความสามารถของแต่ละบุคคล และข้อที่ 3 ผู้บริหารสถานศึกษามีความเที่ยงธรรม และให้
ความเป็นธรรมกับบุคลากรในองค์กรโดยไม่เลือกปฏิบัติ      
     1.5 ด้านการวางแผนและการพัฒนาหลักสูตร พบว่า ความคิดเห็นของผู้บริหาร
สถานศึกษา และครูผู้สอนต่อภาวะผู้นําของผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 เมื่อพิจารณา
รายด้าน และรายข้ออยู่ในระดับมาก ข้อที่ผู้บริหารสถานศึกษามีภาวะผู้นําในศตวรรษที่ 21 น้อย
ที่สุดคือ ผู้บริหารสถานศึกษานําวิจัยเข้ามาใช้ในการแก้ปัญหาและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
     1.6 ด้านการเรียนรู้ พบว่า ความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษา และครูผู้สอนต่อ
ภาวะผู้นําของผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 เมื่อพิจารณารายด้าน และรายข้ออยู่ใน
ระดับมาก ข้อที่ผู้บริหารสถานศึกษามีภาวะผู้นําในศตวรรษที่ 21 น้อยที่สุดคือ ผู้บริหาร
สถานศึกษาสนับสนุนให้มีการนํานักเรียนเข้าร่วมแข่งขันกับหน่วยงานอ่ืนๆ ที่จัดขึ้นเพ่ือเป็นการ
พัฒนาศักยภาพของผู้เรียน          
     1.7 ด้านการประเมินผลงาน และการบริหารบุคลากร พบว่า ความคิดเห็นของ
ผู้บริหารสถานศึกษา และครูผู้สอนต่อภาวะผู้นําของผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 เมื่อ
พิจารณารายด้าน และรายข้ออยู่ในระดับมาก ข้อที่ผู้บริหารสถานศึกษามีภาวะผู้นําในศตวรรษที่ 
21 น้อยที่สุด ผู้บริหารสถานศึกษามีเกณฑ์การประเมินคุณภาพของบุคลากรทางการศึกษาที่มี
ประสิทธิภาพได้มาตรฐานเช่ือถือได้   
     1.8 ด้านการบริหารจัดการบุคคล พบว่า ความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษา และ
ครูผู้สอนต่อภาวะผู้นําของผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 เมื่อพิจารณารายด้าน และราย
ข้ออยู่ในระดับมาก ข้อที่ผู้บริหารสถานศึกษามีภาวะผู้นําในศตวรรษที่ 21 น้อยที่สุด ผู้บริหาร
สถานศึกษามกีารวางแผนเชิงกลยุทธ์ในการบริหารงานบุคคลของโรงเรียน  
     1.9 ด้านการวิจัยทางการศึกษา การประเมินผลและการวางแผน พบว่า ความคิดเห็น
ของผู้บริหารสถานศึกษา และครูผู้สอนต่อภาวะผู้นําของผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 
เมื่อพิจารณารายด้าน และรายข้ออยู่ในระดับมาก ข้อที่ผู้บริหารสถานศึกษามีภาวะผู้นําใน
ศตวรรษที่ 21 น้อยที่สุด ผู้บริหารสถานศึกษาส่งเสริมให้บุคลากรนําการวิจัยไปใช้เป็นเคร่ืองมือ
ในการแก้ปัญหาในช้ันเรียน 
     1.10 ด้านค่านิยมและจริยธรรมของการเป็นผู้นํา พบว่า ความคิดเห็นของผู้บริหาร
สถานศึกษา และครูผู้สอนต่อภาวะผู้นําของผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 เมื่อพิจารณา
รายด้าน และรายข้ออยู่ในระดับมาก ข้อที่ผู้บริหารสถานศึกษามีภาวะผู้นําในศตวรรษท่ี 21 น้อย
ที่สุด ผู้บริหารสถานศึกษาเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมาก่อนประโยชน์ส่วนตนเสมอ 
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2. ผลการเปรียบเทียบภาวะผู้นําของผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 สังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 จําแนกตามตําแหน่ง ประสบการณ์ในการ
ปฏิบัติงาน และขนาดสถานศึกษา 
 2.1 ผู้บริหารสถานศึกษา และครูผู้สอนมีความคิดเห็นต่อภาวะผู้นําของผู้บริหาร
สถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 โดยรวมไม่แตกต่างกัน เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านการวิจัย
ทางการศึกษา การประเมินผลและการวางแผน แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 2.2 ผู้บริหารสถานศึกษา และครูผู้สอนที่มีประสบการณ์การปฏิบัติงานต่างกัน มี
ความคิดเห็นต่อภาวะผู้นําของผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 โดยรวม แตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ทุกด้านมีความ แตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ยกเว้นด้านในการกําหนดนโยบายและการปกครอง และด้านการ
วิจัยทางการศึกษา การประเมินผลและการวางแผนไม่แตกต่างกัน 
 2.3 ผู้บริหารสถานศึกษา และครูผู้สอนที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษาที่มีขนาดแตกต่าง
กัน มีความคิดเห็นต่อภาวะผู้นําของผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 โดยรวมแตกต่างกัน
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ทุกด้านไม่แตกต่างกัน ยกเว้น
ด้านความเป็นผู้นําที่มีวิสัยทัศน์ ด้านในการกําหนดนโยบาย และการปกครอง ด้านการบริหาร
จัดการองค์กร ด้านการเรียนรู้ แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05   

3. ผลการวิเคราะห์ข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาภาวะผู้นําของผู้บริหารสถานศึกษา
ในศตวรรษที่ 21 สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 สรุปได้ดังน้ี 
 ผู้บริหารสถานศึกษาควรมีวิสัยทัศน์กว้างไกลทันต่อการเปลี่ยนแปลงในยุคปัจจุบัน มี
ความรู้ ความสามารถ มีนโยบายที่ชัดเจน มีระเบียบแบบแผนการปกครองโดยยึดหลักธรรมาภิ
บาล คํานึงถึงความเสมอภาคในการปฏิบัติต่อผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาอย่างเท่าเทียม นําชุมชนเข้ามา
มีส่วนร่วมในการกําหนดกลยุทธ์ในการขับเคลื่อนสถานศึกษาโดยสร้างฉันทามติร่วมกับชุมชน 
จัดแบ่งหมวดการทํางานให้ตรงกับความถนัด หรือความสามารถ และกําหนดบทบาทหน้าที่ของ
บุคลากรได้อย่างชัดเจนเป็นระบบ ไม่ควรยืดหยุ่นเกินไป หรือเข้มงวดเกินไป มีการส่งเสริม
สนับสนุนการจัดการห้องเรียนให้เอ้ือต่อการเรียนรู้ นําเทคโนโลยีมาใช้จัดการเรียนการสอน และ
นําวิจัยมาใช้ในการแก้ปัญหาในช้ันเรียน ตลอดจนมีความเมตตา เสียสละ ยอมรับฟังความคิดเห็น
จากคนอ่ืน มีคุณธรรม จริยธรรมในการบริหารองค์กรให้เกิดการพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพ 
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อภิปรายผลการวิจัย 
1. ความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษา และครูผู้สอนที่มีต่อภาวะผู้นําของผู้บริหาร

สถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 จําแนกตาม 
ตําแหน่ง ประสบการณ์การปฏิบัติงาน และขนาดสถานศึกษา พบว่า ภาวะผู้นําของผู้บริหาร
สถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 โดยรวม และรายด้านอยู่ในระดับมาก ซึ่งสอดคล้องกับ บุษยพรรณ  
พรหมวาทย์ (2558 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้การเปลี่ยนแปลง
สถานศึกษา กับการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 โรงเรียนขยายโอกาสทาง
การศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 พบว่า ภาวะผู้นําการ
เปลี่ยนแปลงผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 ทั้ง 6 ด้าน โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก  อีกทั้ง 
เพ็ญประภา ธรรมบุตร (2556 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร
สถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษายโสธร เขต 1 พบว่า ภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา มีระดับ
ภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลง โดยรวมอยู่ในระดับมาก  
       2. ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบภาวะผู้นําของผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 พบว่าผู้บริหารสถานศึกษา และครูผู้สอน
มีความคิดเห็นต่อภาวะผู้นําของผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 แตกต่างกัน ดังน้ี 
 2.1 เมื่อพิจารณาตามตําแหน่ง พบว่า ผู้บริหารสถานศึกษา และครูผู้สอนซึ่งมี
ตําแหน่งต่างกันมีความคิดเห็นต่อภาวะผู้นําของผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 สังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 โดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่
เป็นไปตามสมมติฐานที่ต้ังไว้ ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะผู้บริหารสถานศึกษามีทักษะที่ดีในการบริหาร
สถานศึกษา ย่อมจะทําให้สถานศึกษาน้ันประสบผลสําเร็จตามเป้าหมาย และวัตถุประสงค์ที่ต้ังไว้
อย่างมีคุณภาพ ซึ่งสอดคล้องกับ มัทนา ศรีโยธา (2550 : 140) ผลการเปรียบเทียบภาวะผู้นํา
ของผู้บริหารสตรีตามการรับรู้ของผู้บริหาร และครูผู้สอนของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาในจังหวัดสกลนคร พบว่า ภาวะผู้นําแบบแลกเปลี่ยนโดยรวมไม่แตกต่างกัน และ
สอดคล้องกับ อุเทน  โรมพันธ์ (2552:ง-จ) ได้ศึกษาการปฏิบัติงานตามมาตรฐานคุณภาพ
การศึกษาด้านภาวะผู้นํา และความสามารถของผู้บริหารโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษายโสธร เขต 1 พบว่า ข้าราชการครู ในสถานศึกษาที่มีตําแหน่งต่างกัน มีความคิดเห็น
ต่อการปฏิบัติงานตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษาด้านภาวะผู้นําและความสามารถของผู้บริหาร
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โรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษายโสธร เขต 1 โดยภาพรวมไม่แตกต่าง เมื่อพิจารณา
รายด้าน พบว่า ด้านผู้บริหารมีคุณธรรม จริยธรรม มีความมุ่งมั่นและอุทิศตนในการทํางาน มี
ความแตกต่างอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 2.2 เมื่อพิจารณาตามประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน พบว่า ผู้บริหารสถานศึกษา 
และครูผู้สอนที่มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานต่างกัน มีความคิดเห็นต่อภาวะผู้นําของผู้บริหาร
สถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 โดยรวม 
แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เป็นไปตามสมมติฐานที่ต้ังไว้ ซึ่งสอดคล้องกับ 
จักรพันธ์ ไชยย่ิงกฤษศิริ (2553) ได้ศึกษาภาวะผู้นําของผู้บริหารสถานศึกษา ตามความคิดเห็น
ของข้าราชการครู สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 พบว่า ข้าราชการครูที่
มีประสบการณ์การปฏิบัติงาน 21 ปีขึ้นไป มีความคิดเห็นแตกต่างกันกับข้าราชการครูที่มี
ประสบการณ์การปฏิบัติงานน้อยว่า 10 ปี อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ .05  ส่วนอ่ืนๆ ไม่พบความ
แตกต่าง และสอดคล้องกับ มยุรา ศรีสมุทร (2555) ได้ศึกษาแบบภาวะผู้นําของผู้บริหาร
สถานศึกษาตามทรรศนะของผู้บริหารและครู สังกัดองค์กรส่วนท้องถิ่น จังหวัดอุบลราชธานี 
พบว่า ผู้บริหาร และครูที่มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานต่างกัน มีทรรศนะต่อการปฏิบัติตาม
แบบภาวะผู้นําของผู้บริหารสถานศึกษา โดยรวมและรายด้าน แตกต่างกันมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .01 
 2.3 เมื่อพิจารณาตามขนาดของสถานศึกษา พบว่า ผู้บริหารสถานศึกษา และ
ครูผู้สอนที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษาที่มีขนาดแตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อภาวะผู้นําของ
ผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 
โดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เป็นไปตามสมมติฐานท่ีต้ังไว้ ซึ่ง
สอดคล้องกับสุมาลี ละม่อม (2553) ได้ศึกษาภาวะผู้การเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารการศึกษา 
ตามความคิดเห็นของครูผู้สอน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 พบว่า 
ครูผู้สอนที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษาที่มีขนาดต่างกัน มีความคิดเห็นต่อภาวะผู้ นําการ
เปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 
โดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 เมื่อพิจารณารายด้าน คือด้านการมี
อิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ ด้านการกระตุ้นทางสติปัญญา แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 และด้านการคํานึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคลไม่แตกต่างกัน และสอดคล้องกับ จินดา 
วงศ์อํามาตย์ (2550) ได้ศึกษาภาวะผู้นําร่วมสมัยในการปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษา ใน
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาอุบลราชธานีเขต 5 พบว่า ข้าราชการครูที่ปฏิบัติหน้าที่ใน
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โรงเรียนขนาดต่างกัน มีความคิดเห็นต่อภาวะผู้นําร่วมสมัยในการปฏิบัติงานของผู้บริหาร
สถานศึกษา ในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาอุบลราชธานีเขต 5 โดยภาพรวมแตกต่างกัน 
 
ข้อเสนอแนะในการนําไปใช้ 
 1. ควรส่งเสริมภาวะผู้นําของผู้สถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 ด้านความเป็นผู้นําที่มี
วิสัยทัศน์ ซึ่งจากผลการวิจัย พบว่า ผู้บริหารสถานศึกษามีภาวะผู้นําในด้านน้ีสูง ควรส่งเสริมโดย
ผู้บริหารจะต้องมีวิสัยทัศน์ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี และการเปลี่ยนแปลงของ
โลก  
 2. ควรพัฒนาให้ผู้บริหารสถานศึกษามีภาวะผู้นําในศตวรรษที่ 21 ด้านการกําหนด
นโยบาย และการปกครอง โดยผู้บริหารสถานศึกษาควรมีการกําหนดนโยบายที่ชัดเจน มีระเบียบ
แบบแผนการปกครองโดยยึดหลักธรรมาภิบาล มีการสร้างขวัญกําลังใจให้แก่บุคลากร 
 3. ควรพัฒนาให้ผู้บริหารสถานศึกษามีภาวะผู้นําในศตวรรษที่ 21 ด้านการวิจัยทาง
การศึกษา การประเมินผลและการวางแผน ผู้บริหารสถานศึกษาจะต้องนําวิจัยมาใช้ในการ
บริหาร วางแผน และพัฒนาองค์กรให้บรรลุตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ 
 
ข้อเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งต่อไป 
 1.  ควรศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อภาวะผู้นําของผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 
 2.  ควรมีการศึกษาภาวะผู้นําของผู้บริหารในด้านอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องกับการบริหาร
สถานศึกษาในศตวรรษที่ 21  
 3.  ควรศึกษาภาวะผู้นําของผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 เปรียบเทียบกับตัว
แปรอ่ืนๆ เช่น วุฒิการศึกษา เพศ อายุ เป็นต้น 
 4.  ควรศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพการศึกษา กับภาวะผู้นําของผู้บริหาร
สถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 
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วีระพงษ์ ก้านก่ิง1 , ชวนคิด มะเสนะ2 
Weerapong Kangking1, Chaunkid Masena2 

 

บทคัดย่อ 
 การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษา เปรียบเทียบ และเพ่ือศึกษาปัญหาและแนว
ทางการพัฒนาสภาพการบริหารงบประมาณของสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 จําแนกตามตําแหน่ง ประสบการณ์ในการทํางาน และขนาด
สถานศึกษา ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งน้ี คือ ผู้บริหารและหัวหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณของ
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 ปีการศึกษา 
2559 จํานวน 162 คน  เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถามประมาณค่า 5 ระดับ ซึ่งมีค่าความ
เช่ือมั่นทั้งฉบับ เท่ากับ 0.89 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่า t และการทดสอบค่า F 
 ผลการวิจัย พบว่า 
 1. สภาพการบริหารงบประมาณของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 ทั้ง 7 ด้าน โดยรวมอยู่ในระดับ มาก  
 2. ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของข้าราชการครูที่มีตําแหน่งและประสบการณ์
ในการทํางานต่างกัน มีความคิดเห็นต่อสภาพการบริหารงบประมาณของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 โดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน ส่วน
                                                            
1 หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี (Master 
of Education Program in Educational Administration, Ubon Ratchathani Rajabhat University)  
2 ผศ.ดร. คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ประธานกรรมการท่ีปรึกษา (Asst. Prof, Ed.D. 

Faculty of Education, Ubon Ratchathani Rajabhat University)  
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ข้าราชการครูที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษาที่มีขนาดต่างกัน มีความคิดเห็นในภาพรวมแตกต่างกัน
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 แต่รายด้านพบว่าแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญที่ระดับ .01 
อยู่ 4 ด้าน ส่วนที่เหลืออีก 3 ด้าน ไม่แตกต่างกัน  
 3. ปัญหาที่สําคัญ คือ การมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดทําแผนงบประมาณ 
แผนงาน/โครงการ และ การจัดทําแผนการใช้งบประมาณ ปฏิทินปฏิบัติงาน และการประเมิน
แผนกลยุทธ์ ส่วนแนวทางการพัฒนาการบริหารงบประมาณที่สําคัญคือ สถานศึกษาควรจัด
ประชุมบุคลากรและผู้เก่ียวข้องเพื่อสร้างความเข้าใจ และจัดอบรมเก่ียวกับดําเนินการจัดทํา
รายละเอียดแผนงบประมาณ  
คําสําคัญ: สภาพการบริหารงบประมาณของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน , สํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29  
 

Abstract 
        The research aimed to study , compare, and investigate the problems and 
suggestions to improve the budget administration of the basic schools under the 
jurisdiction of the primary schools under the jurisdiction of the Office of the 
Secondary Education Service Area 29 as classified by positions, working 
experiences and school size.  The population used in the study was 162 
administrators and heads of the budget administration unit of the primary schools 
in question in the academic year 2016.  The research instrument was a five- rating 
scale questionnaire with a confidence value equivalent to 0.89.  Statistics used in 
data analysis were percentage, mean, standard deviation, t-test and F-test.  
        The research findings were as follows.  
         1. The budget administration in the basic education schools in the study 
was found to be at a high level.  
         2.  The comparison showed that the teachers holding different in 
positions and working experiences found to be no significance, both as a whole 
and in individual aspects.  The opinions, as a whole, of the teachers working in 
different sized schools were statistically different at .01 level of significance, while 
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in individual aspects revealed that they were statistically different at . 01 level of 
significance in 4 aspects and not different in 3 aspects.  
         3.  The important problems concerning the budget administration were 
no communal participation in planning the programs and projects, scheduling to 
use the budget, and evaluating. The important suggestions on how to improve the 
budget administration were organizing the meetings on understanding of the 
budget administration, and holding a training on budget planning in details. 
Keywords:  States of Budget Administration in Basic Education Schools, Office of 
Secondary School Area 29 
 
บทนํา 
 การปฏิรูปการศึกษาของไทยเกิดขึ้นตามเจตนารมณ์ในบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ แห่ง
ราชอาณาจักรไทย ปีพุทธศักราช 2540 มาตราที่ 29 และ 50 โดยให้ตราพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ในหมวดที่ 5 การบริหารและการจัดการศึกษา มีสาระสําคัญ
เกี่ยวกับการปฏิรูประบบบริหารและการจัดการศึกษา การพัฒนาสถานศึกษาให้สอดคล้องกับการ
ปฏิรูปการศึกษา จะประกอบด้วยการปฏิรูปกระบวนการ 4 กระบวนการ ได้แก่ การปฏิรูปการ
บริหารและการจัดการ การปฏิรูปครูและบุคลากรทางการศึกษา การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ 
และการประกันคุณภาพทางการศึกษา (กระทรวงศึกษาธิการ, 2542) พระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ.2542 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 มีการจัดระบบโครงสร้างและ
กระบวนการการจัดการศึกษาของไทยมีเอกภาพเชิงนโยบาย และมีความหลากหลายในทาง
ปฏิบัติมีการกระจายอํานาจไปสู่เขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา ดังปรากฏในบทบัญญัติ
มาตรา 39 กําหนดให้กระทรวงกระจายอํานาจการบริหารและการจัดการศึกษาทั้งด้านวิชาการ 
งบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการบริหารทั่วไป ไปยังคณะกรรมการและสํานักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษาโดยตรง (กระทรวงศึกษาธิการ, 2546 ข : 
6)  ดังน้ันกระทรวงศึกษาธิการจึงได้มีนโยบายมุ่งเน้นให้มีการกระจายอํานาจการบริหารและการ
จัดการศึกษาไปสู่คณะกรรมการเขตพ้ืนที่การศึกษา สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา หรือ
สถานศึกษา และจัดระบบการกระจายอํานาจการบริหารและการจัดการศึกษาแบ่งออกเป็น 4 
ด้าน คือ ด้านวิชาการ งบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการบริหารทั่วไป (สํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน, 2550 : 21) ซึ่งทางรัฐบาลได้สนับสนุนอย่างเพียงพอทั้ง
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ทางด้านงบประมาณและบุคลากรที่ให้ความรู้แก่สถานศึกษา แต่งานบริหารงบประมาณและ
การเงินน้ันมีความสําคัญเพราะเป็นงานที่ส่งเสริมกิจการงานต่างๆ ให้สถานศึกษาสามารถ
ดําเนินงานได้ลุล่วงไปด้วยดีอีกทั้งมีกฎหมายแพ่งเข้ามาเก่ียวข้อง หากมีการกระทําผิดระเบียบ จึง
ต้องมีรูปแบบการบริหารจัดการที่เป็นระบบถูกต้อง โดยปริมาณของงบประมาณที่สถานศึกษา
ได้รับน้ันจะแปรผันตามสัดส่วน ขนาดและปริมาณงานในโรงเรียน 
 จากการกระจายอํานาจตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ดังกล่าว 
ซึ่งทําให้สถานศึกษาสามารถบริหารตนเองได้อย่างอิสระ แต่ก็เป็นภาระหนักของผู้บริหาร เพราะ
การกระจายอํานาจเป็นการกระจายทั้งภารกิจและความรับผิดชอบ ทั้งในด้านวิชาการ 
งบประมาณ การบริหารงานบุคลากรและ การบริหารทั่วไปในการกระจายอํานาจในการบริหาร
งบประมาณให้สถานศึกษา ถือเป็นภารกิจที่สําคัญภารกิจหน่ึงของผู้บริหาร จากที่ผ่านมาผู้บริหาร
โรงเรียนไม่ได้บริหารงบประมาณเอง เพราะกรม ต้นสังกัดจะเป็นฝ่ายตัดสินใจ และบริหารจัดการ
งบประมาณเกือบทั้งหมด จะมอบหมายให้โรงเรียนดําเนินการในส่วนงบประมาณค่าวัสดุเพียง
เล็กน้อยเท่าน้ัน ปัจจุบันโรงเรียนมีบทบาทในการบริหารงบประมาณด้วยตนเอง ตามขอบเขต
ภารกิจงาน ได้แก่ 1) การจัดทําและเสนอของบประมาณ 2) การจัดสรรงบประมาณ 3) การ
ตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผลและรายงานผลการใช้เงินและ ผลการดําเนินงาน 4) การระดม
ทรัพยากรและการลงทุนเพ่ือการศึกษา 5) การบริหารงานการเงิน 6) การบริหารบัญชี 7) การ
บริหารพัสดุและสินทรัพย์ ซึ่งลักษณะการบริหารงบประมาณของสถานศึกษาในปัจจุบัน
กําหนดให้สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเป็นหน่วยงบประมาณและหน่วยบริหารการเงินโดย
สถานศึกษาสามารถกําหนดความต้องการและเสนอของบประมาณผ่านสํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา งบประมาณที่ได้รับจัดสรรอยู่ในรูปของเงินก้อน ที่สถานศึกษามีอํานาจในการบริหาร
ตามกรอบงบประมาณที่ได้รับ การบริหารระบบใหม่ จะเน้นการบริหารงานแบบมุ่งผลสัมฤทธ์ิ
ของงานหรือมุ่งเน้นผลงาน ส่วนระบบงบประมาณก็จะเป็นแบบมุ่งเน้นผลงานที่ลดการควบคุม
รายละเอียดจากส่วนกลาง เพ่ือให้หน่วยงานมีความอิสระและความคล่องตัวในการบริหารให้
บรรลุตามแผนที่กําหนดไว้ และเพ่ือให้การบริหารงบประมาณมีความสอดคล้องกับระบบและ
วิธีการ กับระบบและวิธีการงบประมาณที่มุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์มีผลสําเร็จตามภารกิจที่
กําหนดและรับผิดชอบต่อการใช้จ่ายงบประมาณ โดยมีแผนกลยุทธ์ แผนการปฏิบัติงาน และ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ และการติดตาม รายงานผล เป็นเคร่ืองมือกํากับดูแลการดําเนินงาน
และการใช้จ่ายงบประมาณภายในองค์กรให้มีประสิทธิภาพ ความโปร่งใสและสามารถเปิดเผยต่อ
สาธารณชนได้ (กระทรวงการคลัง, 2546 : 1) 
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 เน่ืองจากงานบริหารงบประมาณและการเงินของแต่ละสถานศึกษามีความแตกต่างกัน 
ทั้งน้ีขึ้นอยู่กับขนาดของสถานศึกษา และความสามารถของผู้บริหารสถานศึกษา ถ้าสถานศึกษา
ขนาดเล็ก งานบริหารงบประมาณย่อมมีน้อยกว่าสถานศึกษาขนาดใหญ่หรือสถานศึกษาที่มี
บุคลากรจํานวนมาก ทั้งทรัพย์สินงบประมาณ และองค์ประกอบอ่ืนๆ ก็มีมากขึ้น ซ้ํายังมีวิธีการที่
เป็นระบบและซับซ้อนมากยิ่งขึ้น แต่ไม่ว่าจะเป็นสถานศึกษาขนาดเล็กหรือขนาดใหญ่ก็ตาม 
ผู้บริหารจะต้องรับผิดชอบต่องานงบประมาณและการเงินของสถานศึกษาด้วยกันทั้งน้ัน ดังน้ัน
ผู้บริหารสถานศึกษาจะดําเนินการต่างๆ ได้ต้องอยู่ในกรอบของอํานาจ และหน้าที่ตามกฎหมาย
และวัตถุประสงค์การจัดต้ังสถานศึกษาเท่าน้ัน ซึ่งเป็นอํานาจหน้าที่ที่กําหนดไว้ให้เป็นหน้าที่ของ
ส่วนราชการน้ันๆ โดยได้กําหนดให้มีผู้อํานวยการสถานศึกษาเป็นผู้บังคับบัญชาของข้าราชการ 
และมีอํานาจหน้าที่ในการบริหารกิจการของสถานศึกษาให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ 
ข้อบังคับของทางราชการ รวมท้ังนโยบายและวัตถุประสงค์ของสถานศึกษาดังปรากฏใน
บทบัญญัติมาตรา 39 ที่ให้กระทรวงกระจายอํานาจการบริหารและการจัดการศึกษาทั้งด้าน
วิชาการ งบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการบริหารทั่วไป ไปยังคณะกรรมการและ
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษาโดยตรง และในการ
บริหารงานงบประมาณอีกคนหน่ึงที่เข้ามามีบทบาทอย่างมากเข้ามาช่วยในการบริหารงาน
งบประมาณของสถานศึกษา คือ หัวหน้างานการเงินของสถานศึกษา ซึ่งจะเป็นผู้จัดทําบัญชี
งบประมาณ ตรวจสอบการใช้จ่ายของสถานศึกษา ความสามารถของหัวหน้างานการเงินก็มีผล
อย่างย่ิงต่อการบริหารงานงบประมาณของสถานศึกษานั้นๆ 
 จากความสําคัญของการบริหารงบประมาณ ข้อบกพร่อง และปัญหาที่เกิดขึ้นในการ
บริหารงบประมาณที่กล่าวแล้ว และเน่ืองจากผู้วิจัยมีหน้าที่เก่ียวข้องโดยตรงกับการบริหาร
งบประมาณ ในโรงเรียนที่ปฏิบัติงานอยู่ในปัจจุบัน จึงเป็นมูลเหตุจูงใจให้ผู้วิจัยสนใจที่จะศึกษา
ค้นคว้า เรื่องปัญหาการบริหารงบประมาณของสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 เพ่ือนําผลการวิจัยที่ได้ไปเป็นแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุง
การบริหาร งานงบประมาณในโรงเรียนที่มีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรง เพ่ือเป็นข้อมูลให้กับโรงเรียน
ในสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 เป็นประโยชน์ในการพัฒนาการบริหาร
งบประมาณให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
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วัตถุประสงค์การวิจัย 
1. เพ่ือศึกษาสภาพการบริหารงบประมาณของสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัดสํานักงาน

เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 
2. เพ่ือเปรียบเทียบสภาพการบริหารงบประมาณของสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัด

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 จําแนกตามตําแหน่ง ประสบการณ์การทํางาน
และขนาดของสถานศึกษา 

3. เพ่ือศึกษาปัญหาและแนวทางการพัฒนาการบริหารงบประมาณของสถานศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 
 
วิธีดําเนินการวิจัย 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการวิจัยคร้ังน้ี ได้แก่ ข้าราชการท่ีดํารงตําแหน่งผู้บริหาร
สถานศึกษา และหัวหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดสํานักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 ปีการศึกษา 2559 จํานวน 81 โรงเรียน ได้แก่ ผู้บริหาร
สถานศึกษา จํานวน 81 คน หัวหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณหัวหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณ 
จํานวน 81 คน รวมทั้งสิ้น 162 คน 
 เครื่องมือ 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งน้ีเป็นแบบสอบถามเก่ียวกับ สภาพและปัญหาการบริหาร
งบประมาณของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 
แบ่งเป็น 3 ตอน คือ 
 ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกับข้อมูลส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม  
 ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบเกี่ยวกับสภาพการบริหารงบประมาณของสถานศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน สํานักงาน เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 จํานวน 7 ด้าน คือ ด้านการจัดทํา
และเสนอของบประมาณ ด้านการจัดสรรงบประมาณ ด้านการตรวจสอบติดตาม ประเมินผล
และรายงานผลการใช้เงินและผลการดําเนินงาน ด้านการระดมทรัพยากรและการลงทุนเพ่ือ
การศึกษา ด้านการบริหารการเงิน ด้านการบริหารบัญชี ด้านการบริหารพัสดุและสินทรัพย์ โดย
มีความเช่ือมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.89 
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 ตอนที่ 3 เ ป็นแบบสอบถามแบบปลายเปิด (Open-Ended Questionnaire) 
เก่ียวกับปัญหาและแนวทางการพัฒนาการบริหารงบประมาณของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29   
 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 1. วิเคราะห์ข้อมูลพ้ืนฐานของผู้ตอบแบบสอบถามโดยใช้ค่าความถ่ีและค่าร้อยละ 
 2. วิเคราะห์การปฏิบัติการตามสภาพการบริหารงบประมาณของสถานศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน สํานักงาน เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 โดยใช้ค่าเฉล่ียและค่าร้อยละ 
 3. วิเคราะห์เปรียบเทียบการปฏิบัติการตามสภาพการบริหารงบประมาณของ
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สํานักงาน เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 จําแนกตาม ตําแหน่ง 
ประสบการณ์ในการทํางาน โดยการทดสอบค่า t ขนาดของสถานศึกษาโดยการทดสอบค่า F 
และเมื่อพบความแตกต่างทําการทดสอบความแตกต่างรายคู่ตามวิธีการของ Scheffe’ 

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลประกอบด้วย ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
การทดสอบค่า t การทดสอบค่า F และการวิเคราะห์เชิงเน้ือหา 
 

สรุปผลการวิจัย 
 1. สภาพการบริหารงบประมาณของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 ทั้ง 7 ด้าน พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาราย
ด้าน ด้านที่มีค่าเฉล่ียมากที่สุด คือ ด้านการจัดทําและเสนอของบประมาณ รองลงมา คือ ด้าน
การระดมทรัพยากรและการลงทุนเพ่ือการศึกษา และด้านที่มีค่าเฉล่ียน้อยที่สุด คือ ด้านการ
บริหารบัญชี 
 2. ผลการเปรียบเทียบสภาพการบริหารงบประมาณของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 ทั้ง 7 ด้าน พบว่า ข้าราชการครูที่มีตําแหน่ง
และประสบการณ์ในการทํางานต่างกัน มีความคิดเห็นต่อสภาพการบริหารงบประมาณของ
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 โดยรวมและราย
ด้านไม่แตกต่างกัน ส่วนข้าราชการครูที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษาที่มีขนาดต่างกัน มีความคิดเห็น
ต่อสภาพการบริหารงบประมาณของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 29 โดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยในด้านการ
ระดมทรัพยากรและการลงทุนเพ่ือการศึกษา, ด้านการบริหารการเงิน, ด้านการบริหารบัญชีและ
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ด้านการบริหารพัสดุและสินทรัพย์ สถานศึกษาขนาดเล็ก แตกต่างจากสถานศึกษาขนาดกลาง
และขนาดใหญ่ อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ส่วนด้านการจัดทําและเสนอขอ
งบประมาณ ด้านการจัดสรรงบประมาณและด้านการตรวจสอบติดตามประเมินผล ไม่แตกต่าง
กัน 

3. ปัญหาและข้อเสนอแนะเก่ียวกับสภาพการพัฒนาครูเพ่ือเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของ
โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 4 พบว่า มีปัญหา
ในด้านของการมีส่วนร่วมของชุมชนในการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมและความต้องการของ
สถานศึกษา และรายละเอียดในการจัดทําแผนงบประมาณ แผนงาน งาน โครงการ ที่เช่ือมโยง
กับผลผลิตและผลลัพธ์ ตามตัวช้ีวัดความสําเร็จของสถานศึกษายังไม่ชัดเจน ไม่มีการจัดทํา
แผนการใช้งบประมาณ ปฏิทินปฏิบัติงาน ให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณและ
การเบิกจ่ายเงินงบประมาณเป็นไปตามแผนการปฏิบัติงานประจําปี ขาดการประเมินแผนกลยุทธ์ 
และแผนปฏิบัติการประจําปีของสถานศึกษาและการรายงานการดําเนินโครงการ/งาน/กิจกรรม 
ตามแผนปฏิบัติการ บุคลากรที่รับผิดชอบปฏิบัติงานไม่ตรงสายงาน รวมทั้งต้องรับผิดชอบทั้งงาน
ด้านการสอนและงานพิเศษ ไม่มีระบบฐานข้อมูลสําหรับการบริหารทางการเงินและควบคุม
งบประมาณ การเบิกจ่ายงบประมาณที่ไม่ตรงตามแผนงาน/โครงการ  ระบบบัญชีไม่เป็นปัจจุบัน 
รวมท้ังการบันทึกและสรุปบัญชีเงินคงเหลือประจําวัน ทะเบียนคุมวัสดุ ครุภัณฑ์ ไม่เป็นปัจจุบัน 
ขาดบุคลากรที่มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ด้วยระบบ 
อิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) และการรายงานการตรวจสอบพัสดุประจําปีของสถานศึกษา ดังน้ัน
สถานศึกษาควรจัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา คณะกรรมการบริหารโรงเรียน คณะครู 
เพ่ือศึกษา วิเคราะห์นโยบายทางการศึกษาร่วมกัน จัดอบรมการทําแผนกลยุทธ์ แผนงาน/
โครงการแก่บุคลากร ให้มีความรู้ความเข้าใจและดําเนินการจัดทํารายละเอียดแผนงบประมาณ 
แผนงาน/โครงการ ให้มีความเช่ือมโยงสอดคล้องกับยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ สํานักงาน
เขตพ้ืนที่และสถานศึกษา แต่งต้ังคณะกรรมการเพ่ือจัดทําแผนระดมทรัพยากรท้ังระยะสั้น และ
ระยะยาว คณะกรรมการคัดเลือกนักเรียนเพ่ือพิจารณาให้กู้ยืมเงินกองทุนเพ่ือการศึกษา
ดําเนินการด้วยความยุติธรรม ละเอียด รอบคอบ และมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน จัดเตรียมประมาณ
การการใช้จ่ายงบประมาณล่วงหน้า สําหรับแผนงาน/โครงการระยะ 2-3 ปี จัดทําแผนปฏิบัติการ
ประจําปีให้มีรูปแบบเดียวกัน เช่น จัดทําแผนตามปีการศึกษา หรือจัดทําแผนตามปีงบประมาณ 
จัดระบบควบคุมการใช้จ่ายเงินให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการประจําปี ปฏิบัติงานตามแผนงาน/
โครงการ ที่วางไว้ให้ครบถ้วน แต่งต้ังผู้รับผิดชอบการควบคุมและตรวจสอบการใช้จ่ายเงินทุก
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ประเภท คณะกรรมการตรวจสอบภายในระดับสถานศึกษา ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ประเมิน
แผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการประจําปี ทุกสิ้นปีการศึกษาและรายงานผลการดําเนินงานต่อ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานและเขตพ้ืนที่ แต่งต้ังบุคลากรที่มีความรู้ ความเข้าใจด้าน
การบริหารการเงิน การบัญชีและพัสดุ มาปฏิบัติงานและส่งเสริมให้ครูผู้รับผิดชอบเข้าร่วมอบรม 
สัมมนา เพ่ือเพ่ิมเติมประสบการณ์ มีการบริหารงบประมาณภายในวงเงินของแผนงานที่กําหนด
ไว้ในแผนงาน/โครงการ ดําเนินการให้เป็นไปตามระเบียบ จัดทําเอกสาร หลักฐานทางการบัญชี
ให้ครบถ้วน สมบูรณ์ และเป็นปัจจุบัน บันทึกบัญชีให้ถูกต้อง ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน แต่งต้ัง
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบการรับจ่ายเงินประจําวัน รายงานฐานะทางการเงินต่อคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และเขตพ้ืนที่การศึกษา เป็นลายลักษณ์อักษร จัดทําทะเบียนคุมทรัพย์สิน
ทุกประเภทให้ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน มีการรายงานการตรวจสอบพัสดุประจําปีต่อหน่วยงาน
ต้นสังกัดตามกําหนด 

 
อภิปรายผล 
 จากผลการวิจัยการศึกษาสภาพและปัญหาการบริหารงบประมาณของสถานศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 ผู้วิจัยได้อภิปรายผล ดังน้ี 
 1. สภาพการบริหารงบประมาณของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ตามความคิดเห็นของ
ข้าราชการครู สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 ทั้ง 7 ด้าน คือ ด้านการ
จัดทํางบประมาณและเสนอของบประมาณ ด้านการจัดสรรงบประมาณ ด้านการตรวจสอบ
ติดตามประเมินผล ด้านการระดมทรัพยากรและการลงทุนเพ่ือการศึกษา ด้านการบริหารการเงิน 
ด้านการบริหารบัญชี และด้านการบริหารพัสดุและสินทรัพย์ โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับ
มาก ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจากผู้บริหารนํารูปแบบการบริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานมา
บริหารในสถานศึกษา ทําให้การบริหารงบประมาณเป็นไปตามวัตถุประสงค์ก่อให้เกิดการทํางาน
ที่มีประสิทธิภาพ มีความโปร่งใส สอดคล้องกับงานวิจัยของ ดํารง โตใย (2549 : บทคัดย่อ) ก็ได้
ศึกษาเก่ียวกับแนวทางการพัฒนาการดําเนินงานการบริหารงบประมาณของสถานศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาตาก เขต 2 ผลการวิจัยพบว่า สภาพการดําเนินงาน
การบริหารงบประมาณของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาตาก เขต 2 
โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาในรายด้าน พบว่าทุกด้านมีสภาพการปฏิบัติงานอยู่ใน
ระดับมาก ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของอารีย์ นิลเอก (2554) สภาพการบริหารงบประมาณแบบ
มุ่งเน้นผลงานในสถานศึกษาสังกัด สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 
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2 พบว่า สภาพการบริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน ในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 โดยรวมอยู่ในระดับมาก และสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ จันจิรา อมรสถิตย์ (2548 : 88-91) ศึกษาการบริหารงบประมาณของสถานศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษา
สภาพและปัญหาการบริหารงบประมาณของสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ผลการศึกษา พบว่า สภาพ
การบริหารงบประมาณของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานในภาพรวม มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมากถึง
มากที่สุด ได้แก่ ด้านการจัดทําและเสนอของบประมาณ โรงเรียนมีการจัดทําแผนกลยุทธ์เพ่ือขอ
งบประมาณด้านการจัดสรรงบประมาณ โรงเรียนมีการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปีสอดคล้อง
กับงบประมาณด้านการตรวจสอบ ติดตามและประเมินผล และการรายงานผลการใช้เงิน และผล
การดําเนินการโรงเรียนมีการตรวจสอบการใช้งบประมาณให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการ ด้านการ
ระดมทรัพยากรและการลงทุนเพ่ือการศึกษา โรงเรียนมีข้อมูลของนักเรียนที่ต้องรับทุนการศึกษา 
ด้านการบริหารการเงิน โรงเรียนมีการเก็บรักษาเงินได้ถูกต้อง ด้านการบริหาร การบัญชี 
โรงเรียนมีการตรวจสอบความถูกต้องของตัวเงินตามรายงานเงินคงเหลือประจําวัน ด้านการ
บริหารพัสดุและสินทรัพย์โรงเรียนมีการจัดซื้อจัดจ้างโดยตรวจสอบงบประมาณ รายละเอียด 
เกณฑ์ และคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ 
 2. ผลการเปรียบเทียบสภาพการบริหารงบประมาณของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29  
 2.1 ข้าราชการครูที่มีตําแหน่งและประสบการณ์ในการทํางานต่างกันมีความคิดเห็น
ต่อสภาพการบริหารงบประมาณของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 29 โดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกันซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ต้ังไว้ ทั้งน้ี
อาจเป็นเพราะว่าผู้บริหารและหัวหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณ มีการประสานงานกันในเรื่องการ
บริหารงบประมาณ โดยที่ผู้บริหารเป็นผู้มีหน้าที่ติดตามและสั่งการให้ผู้ปฏิบัติดําเนินการตาม
ระเบียบปฏิบัติ ตลอดจนผู้บริหารและหัวหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณ มีการปรึกษาหารือ 
วางแผนร่วมกัน ถ้าเกิดปัญหาขึ้นก็จะร่วมมือกันแก้ไข รวมทั้ง ในการบริหารงบประมาณของ
สถานศึกษานั้นเป็นการบริหารงบประมาณตามจํานวนนักเรียนมีนโยบาย ระเบียบแนวปฏิบัติต้ัง
ไว้ว่ามีการจัดสรรงบประมาณอย่างไรบ้าง โดยที่ไม่เก่ียวข้องกับประสบการณ์การทํางานเลย จึง
เป็นสาเหตุที่ทําให้ตําแหน่งและประสบการณ์ในการทํางานไม่มีผลต่อสภาพการบริหาร
งบประมาณ  สอดคล้องกับงานวิจัยของ ประทีป เดชพันธ์ (2546 : 65) ที่ได้ทําการวิจัยเก่ียวกับ
สภาพการบริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานของโรงเรียนในสังกัดสํานักงานการประถมศึกษา
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อําเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี ผลการวิจัยพบว่า ความคิดเห็นของผู้บริหาร
โรงเรียนและเจ้าหน้าที่การเงินที่มีต่อสภาพการบริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานของ
โรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาอําเภอเมืองอุบลราชธานี จําแนกตาม
ตําแหน่ง โดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน และสอดคล้องกับงานวิจัยของ อารีย์ นิลเอก 
(2554) สภาพการบริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานในสถานศึกษาสังกัด สํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 พบว่า การเปรียบเทียบสภาพการบริหารงบประมาณ
แบบมุ่งเน้นผลงาน ในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี 
เขต 2 จําแนกตามตําแหน่ง ขนาดสถานศึกษา ประสบการณ์ในการทํางาน และวุฒิการศึกษา 
พบว่า ขนาดของสถานศึกษา แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ส่วนตําแหน่ง 
และประสบการณ์ในการทํางาน และวุฒิการศึกษา ไม่แตกต่างกัน 
 2.2 ข้าราชการครูที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษาที่มีขนาดต่างกันมีความคิดเห็นต่อสภาพ
การบริหารงบประมาณของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 29  โดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่งเป็นไปตาม
สมมติฐานที่ต้ังไว้ โดยด้านการระดมทรัพยากรและการลงทุนเพ่ือการศึกษา ด้านการบริหาร
การเงิน  ด้านการบริหารบัญชี และด้านการบริหารพัสดุและสินทรัพย์ สถานศึกษาขนาดเล็ก
แตกต่างจากสถานศึกษาขนาดกลางและสถานศึกษาขนาดใหญ่ อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 
.01 ส่วนด้านการจัดทําและเสนอของบประมาณ  ด้านการจัดสรรงบประมาณและด้านการ
ตรวจสอบติดตามประเมินผล ไม่แตกต่างกัน ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะว่าในสภาพปัจจุบันที่มีการโอน
งบประมาณให้สถานศึกษาเป็นผู้จัดการงบประมาณเอง ซึ่งสถานศึกษาขนาดเล็กจะได้รับ
งบประมาณน้อยทําให้การบริหารงบประมาณง่ายไม่ยุ่งยาก แต่สถานศึกษาขนาดใหญ่มีการ
จัดสรรงบประมาณมากทําให้การบริหารงบประมาณจะต้องทําในรูปของคณะกรรมการ มีระบบ
ระเบียบ มีการวางแผนอย่างชัดเจน รวมทั้งในสถานศึกษาขนาดเล็ก มีบุคลากรไม่เพียงพอสําหรับ
ขอบข่ายงานบริหารงบประมาณ จึงเป็นสาเหตุทําให้ความคิดเห็นของสถานศึกษาขนาดต่างๆ กัน 
มีความคิดเห็นแตกต่างกันสอดคล้องกับงานวิจัยของ กฤษณพงษ์ สายวรณ์ (2548 : 74) ได้ศึกษา
การบริหารงานการเงินในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาอํานาจเจริญ 
พบว่า ผู้บริหารสถานศึกษาและเจ้าหน้าที่การเงินที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษาที่มีขนาดต่างกันมี
ความคิดเห็นต่อการบริหารงานการเงินในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาอํานาจเจริญ โดยรวมและรายด้านแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
สอดคล้องกับงานวิจัยของ มณเฑียร น้อยบุดดี (2549 : 80-81) สภาพและปัญหาการบริหาร
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งบประมาณ ในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาอุดรธานี ผลการวิจัย
พบว่า สภาพการบริหารงบประมาณในโรงเรียนมัธยมศึกษา โดยภาพรวมพบว่า ในโรงเรียนทั้ง
สามขนาดมีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก เมื่อเปรียบเทียบโรงเรียนที่มีขนาดต่างกัน แตกต่างกัน
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยโรงเรียนขนาดกลางมีสภาพการปฏิบัติมากกว่าโรงเรียน
ขนาดเล็กและขนาดใหญ่ ปัญหาการบริหารงบประมาณในโรงเรียนมัธยมศึกษา โดยภาพรวม
พบว่า ในโรงเรียนขนาดเล็กและขนาดใหญ่มีปัญหาอยู่ในระดับปานกลาง ส่วนในโรงเรียนขนาด
กลางมีปัญหาอยู่ในระดับน้อย ผลการเปรียบเทียบปัญหาการบริหารงบประมาณในโรงเรียนทั้ง
สามขนาดพบว่า โดยภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และสอดคล้อง
กับ ธงชัย เปรมชนม์ (2550 : 70-71) ได้ศึกษาการศึกษาสภาพและปัญหาการบริหารงบประมาณ
ในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่เป็นนิติบุคคล สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาจันทบุรี เขต 1 ผล
การศึกษาพบว่า โรงเรียนขนาดใหญ่มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก คือ การจัดสรรงบประมาณและ
การบริหารบัญชี และมากที่สุด คือ การบริหารการเงินและการบริหารพัสดุและสินทรัพย์ส่วน
โรงเรียนขนาดกลางและขนาดเล็กมีการปฏิบัติอยู่ในระดับปานกลาง คือ การจัดทําและเสนอขอ
งบประมาณ และการระดมทรัพยากรและการลงทุนเพ่ือการศึกษา และผลการเปรียบเทียบสภาพ
การบริหารงบประมาณ พบว่า ขนาดของโรงเรียนมีสภาพการบริหารงบประมาณแตกต่างกัน
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญ
ทางสถิติทั้ง 7 ด้าน  
 3. ผลการวิเคราะห์ปัญหาและแนวทางการพัฒนาการบริหารงบประมาณของ
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 พบว่า  
 3.1 ด้านการจัดทําและเสนอของบประมาณ มีปัญหา คือ การมีส่วนร่วมของชุมชนใน
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมและความต้องการของสถานศึกษา และรายละเอียดในการจัดทํา
แผนงบประมาณ แผนงาน งาน โครงการ ที่เช่ือมโยงกับผลผลิตและผลลัพธ์ ตามตัวช้ีวัด
ความสําเร็จของสถานศึกษายังไม่ชัดเจน ดังน้ัน สถานศึกษาควรประชุมคณะกรรมการ
สถานศึกษา คณะกรรมการบริหารโรงเรียน คณะครู เพ่ือศึกษา วิเคราะห์นโยบายทางการศึกษา
ร่วมกัน จัดอบรมการทําแผนกลยุทธ์ แผนงาน/โครงการแก่บุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจและ
ดําเนินการจัดทํารายละเอียดแผนงบประมาณ แผนงาน/โครงการ ให้มีความเช่ือมโยงสอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ สํานักงานเขตพ้ืนที่และสถานศึกษา สอดคล้องกับแนวคิด
ของ กรมการศึกษานอกโรงเรียน (2545: 9 - 10) ที่กล่าวถึง การวางแผนกลยุทธ์ ว่าเป็นการ
วางแผนที่คํานึงถึงศักยภาพและผลกระทบของสภาพแวดล้อมภายในที่มีต่อหน่วยงานและ
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สถานศึกษา โดยการวิเคราะห์ว่า จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weaknesses) คืออะไร และ
ภายใต้สภาพแวดล้อมมีสิ่งใดที่เป็นโอกาส (Opportunities) สิ่งใดที่เป็นภาวะคุกคามหรือ
อุปสรรค (Threats) เรียกว่า SWOT Analysis โดยนําผลการวิเคราะห์มาเป็นกรอบความคิดใน
การกําหนดวิสัยทัศน์ (Vision) พันธกิจ (Mission) เป้าประสงค์กลยุทธ์ รวมทั้งผลผลิต (Output) 
และผลลัพธ์ (Outcome) ของหน่วยงานและสถานศึกษา และมีการกําหนดตัวช้ีวัดผลสําเร็จของ
งาน (Key Performance Indicator) 
 3.2 ด้านการจัดสรรงบประมาณ มีปัญหา คือ การจัดทําแผนการใช้งบประมาณ 
ปฏิทินปฏิบัติงาน ให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณและการเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณเป็นไปตามแผนการปฏิบัติงานประจําปี  ดังน้ันสถานศึกษาจึงควรจัดเตรียมประมาณ
การการใช้จ่ายงบประมาณล่วงหน้า สําหรับแผนงาน/โครงการระยะ 2-3 ปี จัดทําแผนปฏิบัติการ
ประจําปีให้มีรูปแบบเดียวกัน เช่น จัดทําแผนตามปีการศึกษา หรือจัดทําแผนตามปีงบประมาณ  
จัดระบบควบคุมการใช้จ่ายเงินให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการประจําปี ปฏิบัติงานตามแผนงาน/
โครงการ ที่วางไว้ให้ครบถ้วน ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ กรมสามัญศึกษา (2544 : 41 - 44) ที่
กล่าวถึง ระบบการคิดต้นทุนกิจกรรม หรือ ABC ว่าเป็นระบบการบริหารต้นทุนที่จะช่วยให้
ผู้บริหารสามารถเข้าใจถึงพฤติกรรมของต้นทุนที่เกิดขึ้นภายในองค์กร ซึ่งระบบดังกล่าวจะเน้น
การบริหารต้นทุนโดยแบ่งการดําเนินงานขององค์กรออกเป็นกิจกรรม ต่างๆ การระบุกิจกรรมจะ
ช่วยให้ทราบว่าการดําเนินงานขององค์กรประกอบด้วยกิจกรรมอะไรบ้าง ตลอดจนเวลาที่ใช้ไป
ในแต่ละกิจกรรม รวมทั้งผลได้จากการประกอบกิจกรรมเหล่าน้ัน ขั้นตอนง่ายๆ ของระบบ ABC 
จึงประกอบด้วย การกําหนดกิจกรรม การคิดต้นทุนกิจกรรม และการวัดผลการปฏิบัติงานทั้งใน
รูปของเวลาและคุณภาพ 
 3.3 ด้านการตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผล มีปัญหา คือ การขาดการประเมินแผน
กลยุทธ์ และแผนปฏิบัติการประจําปีของสถานศึกษาและการรายงานการดําเนินโครงการ/งาน/
กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการ โดยสถานศึกษาควรแต่งต้ังผู้รับผิดชอบการควบคุมและตรวจสอบ
การใช้จ่ายเงินทุกประเภท  คณะกรรมการตรวจสอบภายในระดับสถานศึกษา ระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา ประเมินแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการประจําปี ทุกสิ้นปีการศึกษาและรายงานผลการ
ดําเนินงานต่อคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานและเขตพ้ืนที่ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ 
กรมสามัญศึกษา (2544 : 28 - 31) และสํานักงบประมาณ (2542 : 32 - 33) ที่กล่าวว่า การ
ตรวจสอบภายใน เป็นส่วนหน่ึงของมาตรฐานการจัดการทางการเงินที่ส่วนราชการจะต้องกําหนด
วิธีการดําเนินการให้เป็นไปตามมาตรฐาน ก่อนที่จะได้รับการกระจายอํานาจทางการเงิน โดยการ
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ปรับเปลี่ยนระบบงบประมาณจะไปลดบทบาท และอํานาจของหน่วยงานกลางในการควบคุมการ
ดําเนินงานของส่วนราชการ อย่างไรก็ตามการจัดงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานจะทําให้เกิด
อิสระในการบริหารงบประมาณมากขึ้น ในขณะเดียวกันก็ทําให้เกิดช่องโหว่ในการใช้งบประมาณ
อย่างไม่มีประสิทธิภาพได้ 
 3.4 ด้านการระดมทรัพยากรและการลงทุนเพ่ือการศึกษา มีปัญหา คือ การมีส่วน
ร่วมของทุกภาคส่วนในการวิเคราะห์แหล่งทรัพยากรและการจัดทําแผนระดมทรัพยากรของ
สถานศึกษา และการมีส่วนร่วมในการพิจารณาทุนสําหรับนักเรียน สถานศึกษาควรแต่งต้ัง
คณะกรรมการเพ่ือจัดทําแผนระดมทรัพยากรท้ังระยะสั้นและระยะยาว คณะกรรมการคัดเลือก
นักเรียนเพ่ือพิจารณาให้กู้ยืมเงินกองทุนเพ่ือการศึกษาดําเนินการด้วยความยุติธรรม ละเอียด 
รอบคอบ และมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ ชัยสิทธ์ิ เฉลิมมีประเสริฐ 
(2544 : 1 - 3) ที่สรุปว่า ระบบการวางแผนกระบวนการบริหารเชิงกลยุทธ์ จะต้องมีการกําหนด
พันธกิจ ภารกิจหลักของหน่วยงานและผลลัพธ์ที่คาดหวังว่าจะให้เกิดขึ้นจากผลผลิตที่ได้วางแผน
ไว้ทั้งในแง่ปริมาณงาน เวลา คุณภาพและต้นทุน พร้อมทั้งกําหนดวัตถุประสงค์และวิธีการในการ
บรรลุถึงวัตถุประสงค์อย่างชัดเจนในขั้นตอนการวางแผนกลยุทธ์เพ่ือจะเป็นกรอบในการกําหนด
พันธสัญญาระหว่างหน่วยปฏิบัติ (ผู้ใช้เงินเพ่ือให้ได้มาซึ่งผลงาน) และหน่วยงานผู้ดูแลทรัพยากร
ของชาติ (แทนประชาชน) นอกจากน้ันในระบบการวางแผนที่ดีจะต้องมีกระบวนการจัดลําดับ
ความสําคัญในแต่ละระดับ ต้ังแต่กลยุทธ์แผนงาน งาน/โครงการ กิจกรรม ผลผลิตและผลลัพธ์ 
เพราะข้อมูลเหล่าน้ีจะช่วยในการตัดสินใจในการบริหารงานและการจัดสรรทรัพยากร 
 3.5 ด้านการบริหารการเงิน มีปัญหา คือ บุคลากรที่รับผิดชอบปฏิบัติงานไม่ตรง
วิชาเอก (การเงิน) รวมทั้งต้องรับผิดชอบทั้งงานด้านการสอนและงานพิเศษ ไม่มีระบบฐานข้อมูล
สําหรับการบริหารทางการเงินและควบคุมงบประมาณ การเบิกจ่ายงบประมาณที่ไม่ตรงตาม
แผนงาน/โครงการ สถานศึกษาควรแต่งต้ังบุคลากรที่มีความรู้ ความเข้าใจด้านการบริหาร
การเงินมาปฏิบัติงานและส่งเสริมให้ครูผู้รับผิดชอบเข้าร่วมอบรม สัมมนา เพ่ือเพ่ิมเติม
ประสบการณ์ มีการบริหารงบประมาณภายในวงเงินของแผนงานที่กําหนดไว้ในแผนงาน/
โครงการ ดําเนินการให้เป็นไปตามระเบียบ แนวปฏิบัติด้านการบริหารการเงินให้ถูกต้อง เพ่ือให้
เกิดความคล่องตัวในการบริหารการเงิน กรมสามัญศึกษา (2544 : 20) ที่กล่าวว่า การบริหารทาง
การเงินและควบคุมงบประมาณ เป็นเคร่ืองมือที่จําเป็นสําหรับการประกันว่าความคล่องตัวทาง
การงบประมาณที่จะมอบให้หน่วยงานต่างๆ มากขึ้น จะไม่นําไปสู่การใช้จ่ายงบประมาณที่ไม่
ก่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการดําเนินงาน หรือถ้าจะอธิบายให้ชัดเจนย่ิงขึ้นก็คือ 
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เป็นการจัดระบบการบริหารทางการเงินขององค์กรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด จึงจําเป็นต้องมี
มาตรฐานในการบริหารทางการเงินและควบคุมงบประมาณ 
 3.6 ด้านการบริหารบัญชี มีปัญหา คือ บุคลากรที่รับผิดชอบปฏิบัติงานไม่ตรง
วิชาเอก (การเงิน) รวมทั้งต้องรับผิดชอบทั้งงานด้านการสอนและงานพิเศษ และระบบบัญชีไม่
เป็นปัจจุบัน รวมท้ังการบันทึกและสรุปบัญชีเงินคงเหลือประจําวัน สถานศึกษาควรแต่งต้ัง
บุคลากรที่ปฏิบัติงานที่มีความรู้ ความเข้าใจ ด้านการบัญชีมาปฏิบัติหน้าที่และส่งเสริมให้ครู
ผู้รับผิดชอบเข้าร่วมอบรม สัมมนา เพ่ือเพ่ิมเติมประสบการณ์ จัดทําเอกสาร หลักฐานทางการ
บัญชีให้ครบถ้วน สมบูรณ์ และเป็นปัจจุบัน บันทึกบัญชีให้ถูกต้อง ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน แต่งต้ัง
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบการรับจ่ายเงินประจําวัน รายงานฐานะทางการเงินต่อคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานและเขตพ้ืนที่การศึกษา เป็นลายลักษณ์อักษร ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ 
กรมบัญชีกลาง (2545 : 130 - 132) ที่กล่าวว่า การรายงานทางการเงินและการรายงานผลการ
ดําเนินงานทั้งสองประเภทเป็นสิ่งจําเป็นที่ส่วนราชการต่างๆ จะต้องดําเนินการจัดทําเพ่ือเป็นสิ่ง
ยืนยันถึงผลสําเร็จของงานตามที่ทําข้อตกลงกันไว้ เป็นการแสดงให้เห็นว่า จากวงเงินงบประมาณ
ที่ได้รับ ส่วนราชการนําไปใช้จ่ายอย่างไรต้นทุนในการผลิตและการให้บริการเป็นอย่างไร รวมถึง
การแสดงผลการดําเนินงานของงานหรือโครงการในแต่ละช่วงเวลาเป็นไปตามข้อตกลงที่ได้
สัญญากัน ซึ่งความสําคัญของการจัดทํารายงานทางการเงิน เป็นการนําเสนอข้อมูลทางการเงิน
เพ่ือแสดงฐานะการเงินและผลการดําเนินงานขององค์กรให้แก่บุคคลภายนอกที่เก่ียวข้องกับ
องค์กรทราบถึงผลการดําเนินงานขององค์กรว่าบรรลุวัตถุประสงค์ หรือมีความสามารถในการ
บริหารการเงินขององค์กรให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างไร ซึ่งข้อมูลเหล่าน้ีมี
ความหมายต่อการตัดสินใจของผู้ใช้รายงานทางการเงิน โดยเฉพาะอย่างย่ิงการจัดสรร
งบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน รายงานทางการเงินจะเป็นตัวช้ีวัดถึงความสามารถในการบริหาร
การเงินของผู้บริหารองค์กรน้ันๆ ว่ามีความสามารถนําพาองค์กรให้บรรลุวัตถุประสงค์ได้หรือไม่ 
 3.7 ด้านการบริหารพัสดุและสินทรัพย์ มีปัญหา คือ บุคลากรไม่เพียงพอในการ
ปฏิบัติงานเน่ืองจากต้องรับผิดชอบทั้งงานด้านการสอนและงานพิเศษ ทะเบียนคุมวัสดุ ครุภัณฑ์ 
ไม่เป็นปัจจุบัน ขาดบุคลากรที่มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ด้วย
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) และการรายงานการตรวจสอบพัสดุประจําปีของสถานศึกษา 
สถานศึกษาควรแต่งต้ังบุคลากรที่มีความรู้ ความเข้าใจ ด้านการพัสดุมาปฏิบัติหน้าที่ และส่งเสริม
ให้ครูผู้รับผิดชอบเข้าร่วมอบรม สัมมนา เพ่ือเพ่ิมเติมประสบการณ์ จัดทําทะเบียนคุมทรัพย์สิน
ทุกประเภทให้ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน มีการรายงานการตรวจสอบพัสดุประจําปีต่อหน่วยงาน
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ต้นสังกัดตามกําหนด สอดคล้องกับแนวคิดของสมาคมนักบริหารพัสดุแห่งประเทศไทย (2543 : 
5 -  7)  ที่ กล่ าวถึ ง  การปฏิรูประบบงบประมาณแบบใหม่  ซึ่ ง เ น้นผลผลิต/ผลลัพ ธ์  
(Output/Outcome) การทําบัญชีคุมวัสดุ และบัญชีคุมครุภัณฑ์ แล้วเก็บสถิติจากตัวเลขการใช้
จ่าย เพ่ือนํามาวิเคราะห์ความคุ้มค่า และเปรียบเทียบการใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานที่มีภารกิจ
เหมือนกันหรือคล้ายกัน ทั้งน้ีจะทําให้การคํานวณความต้องการในการต้ังงบประมาณถูกต้องตรง
กับความจําเป็นช่วยทําให้ประหยัดงบประมาณ กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างเป็นสิ่งสําคัญย่ิงต่อ
องค์กร การมีการจัดซื้อหรือจ้างที่ดี และการบริหารจัดการใช้พัสดุ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างอย่างมือ
อาชีพ จึงเป็นสิ่งจําเป็นต่อการบริหารของทุกองค์กร 
 
ข้อเสนอแนะ 
 1. สถานศึกษาควรให้ความสําคัญกับการพัฒนาบุคลากรทางด้านการบริหารบัญชี 
เน่ืองจากผลการวิจัยพบว่ามีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด เช่น ส่งเสริมในด้านการอบรม สัมมนา รวมทั้งการ
สรรหาบุคลากรเพ่ือบรรจุแต่งต้ังควรคํานึงถึงบุคลากรที่จบการศึกษาทางด้านการบัญชีโดยตรงใน
การปฏิบัติงาน   
 2. สถานศึกษาควรส่งเสริมให้ข้าราชการครู คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานทุกคน
มีส่วนร่วมในการวางแผนงบประมาณ วิเคราะห์สภาพแวดล้อม ความต้องการของสถานศึกษา 
ตลอดจนการนําเสนอรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณของโรงเรียนต่อผู้เกี่ยวข้อง และ
สาธารณชนได้รับรู้ด้วย 
 3. สถานศึกษาควรมีการจัดทําข้อมูลสารสนเทศให้เป็นปัจจุบัน เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการ
วางแผนเกี่ยวกับการจัดสรรงบประมาณและเปรียบเทียบข้อมูลของแต่ละปีต่อไป 
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การทํางานเป็นทีมของบคุลากรโรงเรยีนน้ําขุ่นวิทยา อําเภอน้าํขุ่น  
จังหวัดอุบลราชธานี 

Teamwork of Personnel at Numkhunwittaya School  
Numkhun District, Ubon Ratchathani Province 

 
พัชรินทร์ อรุณเรือง1 , สมาน อัศวภูมิ2 

Patcharin Arunrueng1, Saman Asawapoom2 

 

บทคัดย่อ 
สารนิพนธ์น้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาการทํางานเป็นทีม และข้อเสนอแนะในการทํางาน

เป็นทีมของบุคลากรโรงเรียนนํ้าขุ่นวิทยา อําเภอนํ้าขุ่น จังหวัดอุบลราชธานี เป็นการศึกษาจาก
ประชากรของโรงเรียนทั้งหมด ประกอบด้วยผู้บริหาร ครู และเจ้าหน้าที่ฝ่ายสนับสนุนงานด้าน
ต่างๆ ปีการศึกษา 2559  จํานวนทั้งหมด 58 คน เครื่องมือการวิจัยเป็นแบบสอบถามแบบ
ประมาณค่า 5 ระดับ จํานวน 60 ข้อ มีความเช่ือมั่น 0.93  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ 
ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉล่ียและค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  

ผลการศึกษาพบว่าการทํางานเป็นทีมของบุคลากรโรงเรียนนํ้าขุ่นวิทยา อําเภอนํ้าขุ่น 
จังหวัดอุบลราชธานี ทั้งโดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก ด้านที่มีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ ด้าน
ภาวะผู้นําร่วม และที่มีค่าเฉล่ียตํ่าสุด คือ ด้านความชัดเจนของวัตถุประสงค์ สําหรับข้อเสนอแนะ
ในการทํางานเป็นทีมที่สําคัญคือ ทีมควรมีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน ควรเปิดโอกาสให้ทุกคนมีส่วน
ร่วม ควรสร้างความเข้าใจในงานที่ทํา และควรหาแนวทางในการดําเนินงานที่หลากหลาย เป็น
ต้น  
คําสําคัญ : การทํางานเป็นทีม , บุคลากร 
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Abstract 
The study of this master project aimed to investigate teamwork of 

personnel and gather suggestions on the teamwork at Namkhunwittaya school, 
Namkhun District, Ubon Ratchathani Province.  The research population included 
an administrator, teachers, and supportive personnel working at Namkhunwittaya 
School in fiscal year of 2016, totally 58 persons.  The research tool was a 5 scale 
questionnaire of 60 items, with the reliability of 0.93. The statistics used to analyze 
the data included frequency, percentage, mean, and standard deviation.  

The study results were as follow: Teamwork of personnel at 
Numkhunwittaya School, Numkhun District, Ubon Ratchathani Province, both as a 
whole and individual aspects were perceived as high level, with the aspect of 
participative leadership as the highest mean score, and unclear objective as the 
lowest.  For the important suggestions on teamwork were that team should have 
clear objectives, open to the participation of team members, clarify work 
assignment, and seek variety of working strategies.  
Keywords: Teamwork, Personnel 
 
บทนํา 
 ท่ามกลางกระแสโลกาภิวัตน์ ซึ่งการเปลี่ยนแปลงด้านต่างๆ เป็นไปอย่างรวดเร็ว และมี
การแข่งขันกันสูงน้ันการทํางานเป็นทีมเป็นสิ่งสําคัญอย่างย่ิงเพราะเป็นการร่วมกันคิดและ
รับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย ทีมมีความสําคัญต่อความมีประสิทธิภาพของการทํางาน 
ความสําเร็จ และความสมบูรณ์ของงาน ดังข้อสรุปของ สุเมธ งามกนก (2551: 1) ว่าทีมงานที่มี
ความพร้อมเพรียง และร่วมมือกันทํางานอย่างดีอย่างมีเป้าหมายน้ันเป็นปัจจัยสําคัญที่จะนํามาสู่
ความสําเร็จ  
 สมชาติ กิจบรรยง (2546: 28) ช้ีให้เห็นความสําคัญและความจําเป็นในการทํางานเป็น
ทีมว่าองค์การไม่สามารถทํางานได้สําเร็จโดยคนๆ เดียว ดังน้ันการทํางานเป็นทีมจึงเป็นเรื่อง
สําคัญมาก เพราะต้องอาศัยความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์จากสมาชิกทีมทุกคน เพ่ือ
สร้างสรรค์สิ่งใหม่ หรือไม่ก็แก้ปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นร่วมกัน ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของณัฏฐ
พันธ์ เขจรนันทน์ และคณะ (2546: 18) ที่กล่าวว่าความสําเร็จในการดําเนินงานน้ันมิได้เกิดขึ้น
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จากสมาชิกองค์การคนใดคนหน่ึง แต่เกิดจากผลของความร่วมมือของคนในองค์การน้ัน ซึ่ง
สังคมไทยและหน่วยงานต่างๆ ควรให้ความสําคัญและสนใจเรื่องน้ีมากขึ้น เพราะการทํางานเป็น
ทีมจะเป็นการรวมทักษะและประสบการณ์ที่หลากหลายมาร่วมกันทํางาน ซึ่งผู้วิจัยก็เล็งเห็น
ความสําคัญเรื่องน้ีเป็นอย่างย่ิง แต่มักจะได้ยินคนไทยกล่าวอยู่เสมอว่าคนไทยทํางานเป็นทีมไม่
เป็น  
 จากรายงานการประเมินตนเองของโรงเรียนนํ้าขุ่นวิทยา อําเภอนํ้าขุ่น จังหวัด
อุบลราชธานี ประจําปี 2558 (โรงเรียนนํ้าขุ่นวิทยา, 2558: 21-25) พบว่าโรงเรียนนํ้าขุ่นวิทยามี
บุคลากรทั้งสิ้น  58 คน ประกอบด้วยผู้บริหาร  1 คน และข้าราชการครู ครูอัตราจ้าง และ
ลูกจ้างประจําอีก 57 คน โรงเรียนได้แบ่งการบริหารงานออกเป็น 4 ฝ่าย คือ ฝ่ายบริหารงาน
วิชาการ ฝ่ายบริหารงานบุคคลและงบประมาณ ฝ่ายบริหารงานกิจการนักเรียน และฝ่าย
บริหารงานทั่วไป และแต่ละฝ่ายยังมีการแบ่งกลุ่มงานและงานย่อยอีกหลายส่วน ดังน้ันการ
ทํางานเป็นทีมจึงเป็นสิ่งสําคัญมากในการที่จะทําให้งานของโรงเรียนประสบผลสําเร็จตาม
เป้าหมายที่วางไว้  

ที่ผ่านมายังไม่พบว่ามีการรายงานการปฏิบัติงาน หรืองานวิจัยใดที่กล่าวถึงการทํางาน
เป็นทีมของโรงเรียนนํ้าขุ่นวิทยา จึงทําให้ผู้วิจัยสนใจที่จะศึกษาว่าบุคลากรของโรงเรียนแห่งน้ีมี
การทํางานเป็นทีมมากน้อยเพียงใด มีปัญหาและอุปสรรคอะไรบ้าง และบุคลากรของโรงเรียนมี
ความเห็นหรือข้อเสนอแนะในการแก้ปัญหาเพ่ือให้การทํางานเป็นทีมมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลย่ิงขึ้นอย่างไร จึงเสนอโครงการการศึกษาค้นคว้าเรื่องน้ีขึ้นมาดังมีวัตถุประสงค์ดังน้ี 
 
วัตถุประสงคข์องการศึกษา 

1. เพ่ือศึกษาการทํางานเป็นทีมของบุคลากรโรงเรียนนํ้าขุ่นวิทยา อําเภอนํ้าขุ่น จังหวัด
อุบลราชธานี  

2. เพ่ือศึกษาข้อเสนอแนะในการทํางานเป็นทีมของบุคลากรโรงเรียนนํ้าขุ่นวิทยา อําเภอ
นํ้าขุ่น จังหวัดอุบลราชธานี  
 
เอกสารเก่ียวข้องที่สําคัญ  

สาระของแนวคิดที่เก่ียวข้องกับเรื่องที่ศึกษาที่สําคัญพอสรุปได้ว่าการทํางานเป็นทีม
หมายถึงกลุ่มบุคคลที่มาทํางานอย่างใดอย่างหน่ึงร่วมกัน โดยมีวัตถุประสงค์ โดยทั่วไปแล้ว
สมาชิกจะประกอบด้วยบุคคลที่มีความหลากหลายทางความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ และทีม
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ก็ใช้ความแตกต่างหลากหลายเหล่าน้ีให้เป็นประโยชน์ต่อการทํางานเพ่ือให้การทํางานเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล (กุรุพินท์ นิตยานันทะ, 2551:25; เรณู เช้ือสะอาด, 
2552: 10; และบุณริสาก์ สุจันทรา, 2555: 13) ส่วนกรอบแนวคิดในการศึกษาครั้งน้ีใช้แนวคิดใน
การทํางานเป็นทีมของปาร์คเกอร์ (Parker, 1990 อ้างถึงในสุนันทา เลาหนันทน์, 2549: 114-
122) ซึ่งมีทั้งหมด 12 ด้านคือ ด้านความชัดเจนของวัตถุประสงค์ ด้านบรรยากาศการทํางานที่
ปราศจากพิธีรีตอง ด้านการมีส่วนร่วม ด้านการรับฟังซึ่งกันและกัน ด้านความไม่เห็นด้วยใน
ทางบวก ด้านความเห็นพ้อง ด้านสื่อสารที่เปิดเผย ด้านบทบาทและการมอบหมายงานที่ชัดเจน 
ด้านภาวะผู้นําร่วม ด้านความสัมพันธ์กับภายนอก ด้านรูปแบบการทํางานที่หลากหลาย และด้าน
การประเมินผลงานของตนเอง  
 ความชัดเจนของวัตถุประสงค ์เป็นการกําหนดวิสัยทัศน์ร่วมกันของสมาชิกทีมงาน เป็น
การวาดภาพอนาคตขององค์การ วัตถุประสงค์ที่ดีต้องชัดเจนและเข้าใจตรงกันของสมาชิก และ
ผู้บริหารสถานศึกษาให้การสนับสนุน  

บรรยากาศการทํางานที่ปราศจากพิธีรีตอง เป็นบรรยากาศในการทํางานที่เรียบง่าย 
ไม่เป็นทางการ เป็นบรรยากาศที่อบอุ่น เป็นกันเอง ซึ่งจะเป็นการทํางานที่ไม่น่าเบ่ือ และเป็น
บรรยากาศเปิดในการทํางานร่วมกัน  

การมีส่วนร่วม เป็นการเปิดให้สมาชิกทีม หรือแม้แต่เพ่ือนร่วมงานในสถานศึกษาได้เข้า
มามีส่วนร่วมในการตัดสินใจและร่วมกิจกรรมต่างๆ เป็นการสร้างความผูกพันและการยอมรับกัน
และกัน ตลอดจนสร้างความรู้สึกเป็นเจ้าของงานร่วมกันต้ังแต่ต้น  

การรับฟังซ่ึงกันและกัน เป็นการเปิดใจรับฟังความคิดเห็นและข้อมูลของเพ่ือนร่วมงาน 
ใส่ใจและสนใจผู้นําเสนอ หรือคู่สนทนาอย่างจริงใจ ไม่วิพากษ์ หรือโต้แย้งทันที  

ความไม่เห็นด้วยในทางบวก เป็นการติเพ่ือก่อมากกว่าการสร้างความขัดแย้งทาง
ความคิดของสมาชิกกลุ่ม เพราะความเห็นไม่ตรงกัน หรือความขัดแย้งทางความคิด และแนว
ปฏิบัติอาจจะเกิดขึ้นได้ในการทํางานร่วมกัน ทีมงานต้องสามารถใช้ความเห็นต่างในทาง
สร้างสรรค์และเป็นประโยชน์ต่อการดําเนินงานของทีม  

ความเห็นพ้อง โอกาสท่ีสมาชิกองค์การจะมีข้อสรุป หรือความเห็นในบางเร่ือง หรอืบาง
สิ่งตรงกันก็อาจจะมีความเป็นไปได้ แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าสมาชิกต้องมีความเห็นตรงกัน
ทั้งหมดก่อนจึงจะนําแนวคิดไปสู่การปฏิบัติได้ แต่ความเห็นพ้องอาจจะหมายถึงความเห็นส่วน
ใหญ่ขององค์การมากกว่าการเห็นด้วยกันอย่างเป็นเอกฉันท์  
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สื่อสารที่เปิดเผย การสื่อสารเป็นสิ่งสําคัญและจําเป็นในการทํางานร่วมกัน การสื่อสารที่
ดีต้องเป็นไปอย่างเปิดเผย ตรงไปตรงมา จริงใจและไว้วางใจซึ่งกันและกัน และควรใช้วิธีการที่
หลากหลาย เหมาะสมตามสถานการณ์ และวัตถุประสงค์ในการสื่อสาร  

บทบาทและการมอบหมายงานท่ีชัดเจน การกําหนดบทบาทและหน้าที่ของสมาชิกแต่
ละคน และของทีมงานโดยรวมเป็นสิ่งที่สําคัญในการทํางานเป็นทีม และควรเป็นไปตามหลักการ 
มอบหมายงานตรงกับความรู้ความสามารถ 

ภาวะผู้นําร่วม ภาวะผู้นําทีมไม่ได้หมายความถึงผู้ที่เป็นผู้นําทีมเท่าน้ันแต่หมายถึงภาวะ
ผู้นําร่วมของสมาชิกทีมทั้งหมด มีการเปลี่ยนบทบาทหน้าที่เป็นทั้งผู้นําและผู้ตามท้ังน้ีขึ้นอยู่กับ
สถานการณ์  

ความสัมพันธ์กับภายนอก แม้ว่าความร่วมมือร่วมใจในการทํางานของทีมเป็นหัวใจของ
การทํางานเป็นทีม แต่ความสัมพันธ์และความร่วมมือของทีม หรือสมาชิกทีมกับบุคคลภายนอกก็
เป็นสิ่งสําคัญจําเป็นเช่นกัน เพราะทีมต้องการความร่วมมือและข้อมูลจากบุคคลภายนอกในการ
ทํางานของตนด้วย  

รูปแบบการทํางานที่หลากหลาย เป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไปว่าทีมที่ดีต้องประกอบด้วย
สมาชิกที่มีความหลากหลายท้ังความรู้ ประสบการณ์ และทักษะในการทํางาน และการทํางานที่
ใช้เทคนิคและวิธีการที่หลากหลายจะเพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผลทีมมากขึ้น  

การประเมินผลงานของตนเอง การประเมินผลเป็นกิจกรรมสําคัญในการบริหารงาน
โดยรวม และการทํางานเป็นทีม สําหรับการประเมินผลในการทํางานเป็นทีมน้ัน สมาชิกแต่ละคน
ต้องประเมินผลงานของตนเอง และขณะเดียวกันทีมก็ต้องประเมินผลการดําเนินงานของทีมด้วย  

นอกจากน้ีผู้ศึกษายังได้ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีทางการบริหารที่เก่ียวข้องอ่ืนๆ  เช่น 
ทฤษฎีการจูงใจของ Maslow, ทฤษฎีความต้องการผลสัมฤทธ์ิผลของ McCleland (อ้างถึงใน
สมาน อัศวภูมิ, 2553: 228-231, 237-238) ทฤษฎีสองปัจจัยของ Herzberg, ทฤษฎี X และ
ทฤษฎี Y ของ McGregor (อ้างถึงในชญาพิมพ์ อุสาโห, 2558: 19, 16-17) เป็นต้น  
 
วิธีดําเนินการวิจัย 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 การศึกษาครั้งน้ีเป็นการศึกษาจากประชากร ซึ่งประกอบด้วยผู้บริหาร 1 คน ครู และ
เจ้าหน้าที่ฝ่าย สนับสนุนงานด้านต่างๆ โรงเรียนนํ้าขุ่นวิทยา อําเภอนํ้าขุ่น จังหวัดอุบลราชธานี 
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 จํานวน 57 คน รวมท้ังสิ้น 58 คน  
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 เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา 
 เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาคร้ังน้ีเป็นแบบสอบถามแบบประมาณค่า แบ่งออกเป็น 2 
ตอน คือ ตอนที่ 1 สอบถามเกี่ยวกับการทํางานเป็นทีม 12 ด้าน จํานวน 60 ข้อ โดยอาศัย
แนวคิดของ Parker (อ้างถึงในสุนันทา เลาหนันทน์, 2549)  ตอนที่ 2 แบบสอบถามเก่ียวกับ
ความเห็นและขอ้เสนอแนะในการทํางานเป็นทีม และผู้ศึกษาได้พัฒนาแบบสอบถามในการศึกษา
ครั้งน้ีจากเคร่ืองมือการวิจัยของเตือนใจ โพธ์ิทอง (2551) ศึกษาความสอดคล้องเชิงเน้ือหาโดย
ผู้เช่ียวชาญ 3 ท่าน  ทดลองใช้แบบสอบถามดังกล่าวที่โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา อําเภอเบญจ
ลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ มีค่าความเช่ือมั่น 0.93  
 การเก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล   
 1. ผู้ศึกษาขอหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชธานีเพ่ือประสานงานและ
ขอเก็บรวบรวมข้อมูลที่โรงเรียนนํ้าขุ่นวิทยา และผู้วิจัยดําเนินการเก็บข้อมูลด้วยตนเอง  
 2. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลการศึกษาครั้งน้ีประกอบด้วยค่าเฉล่ีย และส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์เน้ือหา  
 
สรุปผลการศึกษา 

1. สภาพการทํางานเป็นทีม 
 1.1 การทํางานเป็นทีมของบุคลากรในโรงเรียนนํ้าขุ่นวิทยา อําเภอนํ้าขุ่น จังหวัด
อุบลราชธานี พบว่าทั้งโดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก ด้านที่มีค่าเฉล่ียสูงสุดสามอันดับ
แรกคือ ด้านความเห็นพ้องกัน การประเมินผลตนเอง และด้านรูปแบบการทํางานที่หลากหลาย 
ส่วนด้านที่มีค่าเฉล่ียตํ่าที่สุดคือ ด้านความชัดเจนของวัตถุประสงค์  
 1.2 ข้อที่มีค่าเฉล่ียสูงสุดและตํ่าสุดในแต่ละด้านเป็นดังน้ี คือ  
 ด้านความชัดเจนของวัตถุประสงค์ คือ การทํางานตามแผนที่วางไว้ กับมีการวางแผน
และกําหนดปฏิทินที่ชัดเจน  
 ด้านบรรยากาศการทํางานที่ปราศจากพิธีรีตอง คือ การสร้างหรือส่งเสริมอารมณ์ 
กับ ความรู้สึกที่ดีในการทํางาน และการสร้างอารมณ์ขันเพ่ือลดความเครียดในการทํางาน  
 ด้านการมีส่วนร่วม คือการมีส่วนร่วมกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียนอย่างเต็มที่ กับการ
มีส่วนร่วมในการกําหนดเกณฑ์และแนวการดําเนินงาน  
 ด้านการรับฟังซึ่งกันและกัน คือ การรับฟังความคิดเห็นที่แตกต่างของบุคคลอ่ืน กับ
เชิญบุคคลอ่ืนมาเพ่ือสร้างความเข้าใจกันและกัน  
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 ด้านความไม่เห็นด้วยในทางบวก คือยอมรับด้วยท่าทีที่สงบถ้าสิ่งที่เรานําเสนอไม่เป็น
ที่ยอมรับของบุคคลอ่ืน กับวิเคราะห์ความเห็นที่แตกต่างอย่างเป็นระบบ  
 ด้านความเห็นพ้อง คือ การรับฟังเหตุผล กับหาข้อมูลประกอบการตัดสินใจ 
 ด้านสื่อสารที่เปิดเผย คือ พร้อมจะรับฟังความเห็นที่แตกต่าง กับแจ้งข่าวสารทั้ง
ภายในและภายนอกให้โรงเรียนทราบเสมอ 
 ด้านบทบาทและการมอบหมายงานที่ชัดเจน คือเปิดโอกาสให้บุคคลอ่ืนได้ทํางาน
และเสนอผลงานเสมอ กับได้รับมอบหมายงานอย่างเสมอภาค 
 ด้านภาวะผู้นําร่วม คือ ให้โอกาสคนอ่ืนทํางานตามความรู้ความสามารถของแต่ละคน 
กับใช้ศิลปะในการจูงใจเพ่ือนร่วมงาน  
 ด้านความสัมพันธ์กับภายนอก คือส่งเสริมให้บุคลากรในองค์การทํางานเป็นทีม กับ
จัดสวัสดิการเพ่ือช่วยเหลือบุคลากร 
 ด้านรูปแบบการทํางานที่หลากหลาย คือมีหลักเกณฑ์ในการทํางานบนฐานข้อมูล กับ
ตรวจสอบผลอย่างมีหลักเกณฑ์  
 ด้านการประเมินผลงานของตนเอง คือประเมินผลงานสม่ําเสมอทั้งระหว่างและหลัง
การดําเนินงาน กับ การประเมินตนเองเพ่ือนํามาปรับปรุงงาน  

2. ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 
 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการทํางานเป็นทีมที่สําคัญคือ การทํางานเป็นทีม
ควรกําหนดวัตถุประสงค์ให้ชัดเจน และควรเปิดโอกาสให้ทุกคนมามีส่วนร่วมให้มากที่สุด  

 

 อภิปรายผลการศึกษา 
จากการศึกษาการทํางานเป็นทีมของบุคลากรโรงเรียนนํ้าขุ่นวิทยา อําเภอนํ้าขุ่น จังหวัด

อุบลราชธานี ดังสรุปผลการศึกษาที่กล่าวมาข้างต้น มีประเด็นที่ควรแก่การอภิปราย  ดังน้ี 
1. การทํางานเป็นทีมของบุคลากรโรงเรียนนํ้าขุ่นวิทยา อําเภอนํ้าขุ่น จังหวัด

อุบลราชธานี โดยรวมอยู่ระดับมาก ดังที่กล่าวมาแล้วว่าการทํางานเป็นทีมเป็นการดําเนินงานใน
องค์กรให้บรรลุตามเป้าหมายท่ีวางไว้อย่างมีประสิทธิภาพ ทีมงานมีส่วนสําคัญอย่างมาก หากทุก
คนในองค์กรรู้สึกว่าตนเองอยู่ในทีมงานเดียวกันและร่วมแรงร่วมใจปฏิบัติงานให้สําเร็จร่วมกัน 
งานก็จะบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ต้ังไว้ ผู้บริหารจึงต้องสร้างทีมงานในองค์กรและกระตุ้นให้ทุก
คนรู้สึกว่าเป็นผู้มีส่วนร่วมในฐานะ ส่วนหน่ึงของทีมงาน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ มัลลิกา 
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วิชชุกรอิงครัต (2553 : บทคัดย่อ)  ได้ทําการวิจัยการทํางานเป็นทีมของพนักงานครูเทศบาล
สังกัดเทศบาลเมืองชลบุรี ผลการวิจัยพบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก 

ด้านที่มีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ ด้านภาวะผู้นําร่วม ทั้งน้ีเพราะบุคลากรโรงเรียนนํ้าขุ่นวิทยา 
อําเภอนํ้าขุ่น จังหวัดอุบลราชธานี มีความสามารถในการใช้ศิลปะในการจูงใจผู้ร่วมงาน ให้
ทํางานที่ ไ ด้รับมอบหมายให้สําเ ร็จด้วยความเต็มใจ บุคลากรทุกคนยอมรับในความรู้
ความสามารถและการตัดสินใจของกันและกัน ตลอดจนมีโอกาสผลัดกันเป็นผู้นํา และผู้ตาม ตาม
ความต้องการในสถานการณ์ที่เหมาะสม ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ เตือนใจ โพธ์ิทอง (2551 : 
88) ที่พบว่าการสร้างทีมงานที่มีประสิทธิผลของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาชลบุรี เขต 1 ด้านภาวะผู้นําร่วมอยู่ในระดับมาก 

2. ด้านความชัดเจนของวัตถุประสงค์ ซึ่งแม้ว่าจะมีค่าเฉล่ียโดยรวมอยู่ในระดับมาก แต่
เป็นด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยกว่าด้านอ่ืน ทั้งน้ีอาจจะเป็นเพราะขาดการทําความเข้าใจใน
วัตถุประสงค์ และขณะเดียวกันการที่บุคลากรมีส่วนร่วมในการกําหนดนโยบาย เป้าหมายและ
แนวทางปฏิบัติ  ซึ่งเป็นหลักทั่วไปในการทํางานเป็นทีม และสอดคล้องกับงานวิจัยของ สัมมนา สี
หมุ่ย (2553 : 46) ได้ทําการวิจัยเรื่องการศึกษาประสิทธิภาพการทํางานเป็นทีมของบุคลากร 
องค์การบริหารส่วนตําบลในเขตอําเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา ผลการศึกษาพบว่าบุคลากร
ให้ความสําคัญการกับการกําหนดภารกิจและเป้าหมายของทีมงาน และเมื่อทีมงานให้
ความสําคัญ แต่ผลออกมาไม่ค่อยดี คือไม่มีความชัดเจน จึงทําให้เห็นว่าวัตถุประสงค์ไม่ชัดเจน 

3. ภาวะผู้ นําร่วม เป็นประเด็นที่ บุคลากรของโรงเรียนนํ้าขุ่นวิทยาเห็นว่ามีการ
ดําเนินงานการอยู่ในระดับมาก ที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ นพภัสสร โก
สินทรจิตต์ (2548: บทคัดย่อ) ได้ทําการวิจัยเรื่องศึกษาประสิทธิผลการทํางานเป็นทีมของ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาชลบุรี เขต 1 ผล
การศึกษาพบว่าด้านภาวะผู้นําการตัดสินใจหรือการวินิจฉัยสั่งการ อยู่ในระดับมาก ทั้งน้ีเป็น
เพราะว่าความสําเร็จ หรือล้มเหลวของการทํางานเป็นทีมขึ้นอยู่ภาวะผู้นําของทั้งหัวหน้าทีมและ
สมาชิกทีม  
 
ข้อเสนอแนะในการนําผลการศึกษาไปใช้ 

จากการศึกษาค้นคว้าครั้งน้ีมีข้อเสนอแนะสําหรับผู้บริหาร ครู และเจ้าหน้าที่ฝ่าย
สนับสนุนงานด้านต่างๆ ดังน้ี 
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1. ข้อเสนอแนะสําหรับนําไปใช้ 
 1.1 ควรมีการกําหนดวัตถุประสงค์ในการปฏิบัติงานให้ชัดเจน โดยควรมีการเปิด
โอกาส ให้บุคลากรได้มีส่วนร่วมในการกําหนดนโยบาย แนวทางปฏิบัติและเป้าหมายหลักของ
โรงเรียน และมีส่วนร่วมในการวางแผนและกําหนดปฏิทินปฏิบัติงานอย่างชัดเจนร่วมกันใน
โรงเรียน 
 1.2 การทํางานเป็นทีมด้านภาวะผู้นําร่วมเป็นด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงกว่าด้านอ่ืน แต่ควร
มีการใช้ศิลปะในการจูงใจให้ผู้ที่ได้รับมอบหมายงานปฏิบัติหน้าที่ให้สําเร็จด้วยความเต็มใจ 

2. ข้อเสนอแนะในการศึกษาค้นคว้าครั้งต่อไป 
 2.1 ควรศึกษาถึงปัจจัยที่ส่งผลต่อการทํางานเป็นทีมของบุคลากรด้านภาวะผู้นําร่วม
ในสถานศึกษา 
 2.2 ควรศึกษาสภาพปัญหาการทํางานเป็นทีมด้านความชัดเจนของวัตถุประสงค์ของ
บุคลากรโรงเรียนนํ้าขุ่นวิทยา อําเภอนํ้าขุ่น จังหวัดอุบลราชธานี 
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การศึกษาการดําเนินคดแีพ่งและคดีอาญากับผู้สั่งจ่ายเช็ค 
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บทคัดย่อ 
บทความวิจัยฉบับน้ี มีวัตถุประสงค์ในการศึกษาเปรียบเทียบตัวบทกฎหมายที่เก่ียวกับ

การดําเนินคดีผู้สั่งจ่ายเช็คที่ถูกธนาคารปฏิเสธการจ่ายเงินทั้งในคดีแพ่งและอาญา ตามประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และ พ.ร.บ.ว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค พ.ศ.2534 ซึ่งใน
ข้อเท็จจริงเดียวกัน อาจจะต้องมีการแยกดําเนินคดีต่อศาลที่มีอํานาจพิจารณาคดี และศาลที่มี
อํานาจพิจารณาคดีแพ่งและคดีอาญาอาจจะเป็นคนละศาลกัน ตลอดจนศึกษาปัญหาที่เกิดขึ้น 
โดยวิธีวิจัยเอกสารกฎหมายจากตัวบทกฎหมาย ตํารากฎหมาย คําพิพากษาศาลฎีกา และ
สัมภาษณ์บุคคลที่มีอาชีพกฎหมายที่เก่ียวข้อง เพ่ือทราบหลักกฎหมาย หลักเกณฑ์การดําเนินคดี 
วิเคราะห์ข้อมูลจากเอกสาร เพ่ือเสนอแนะแนวทางในการปรับปรุงกฎหมายในส่วนการดําเนินคดี
อาญาและแพ่งให้สามารถดําเนินคดีเอากับผู้สั่งจ่ายเช็คที่ถูกปฏิเสธการจ่ายเงินไปในคดีเดียวกัน
ทั้งแพ่งและอาญา  
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ผลการศึกษาพบว่า ผลของการกระทําความผิดอาญา กับทางแพ่งเหมือนกัน คือ ผู้ทรง
เช็ค ไม่ได้รับเงินตามเช็คอันเป็นผลจากการที่เช็คถูกธนาคารปฏิเสธการจ่ายเงิน ซึ่งถ้าจํานวนเงิน
ในเช็คที่ฟ้องไม่เกิน 300,000 บาท สามารถฟ้องคดีแพ่งและคดีอาญารวมกันมาเป็นคดีเดียวกัน
ได้ที่ศาลแขวง แต่หากจํานวนเงินในเช็คที่ฟ้องเกินกว่า 300,000 บาท ก็ต้องดําเนินคดีส่วนแพ่ง
และอาญาแยกออกจากกัน โดยคดีอาญาจะฟ้องต่อศาลแขวงและคดีแพ่งฟ้องต่อศาลจังหวัด ทํา
ให้โจทก์จะต้องดําเนินคดีอาญาและคดีแพ่งแยกออกจากกัน ก่อให้เกิดภาระของคู่ความ พยาน 
ศาล และเจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้องจะต้องดําเนินคดีสองคร้ัง ซึ่งผลของคําพิพากษาในคดีอาญาและ
คดีแพ่งอาจไม่สอดคล้องกัน   
คําสําคัญ : เปรียบเทียบการดําเนินคดี, ผู้สั่งจ่าย , เช็ค 
  
Abstract 

The object of this study is firstly, to conduct comparative study legislation 
relating to Offence of civil and criminal litigation to cheque payer in case that Bank 
refuses payment upon such cheque in accordance to Civil and Commercial Code 
of Thailand and the Cheque Act B.Ed. 2534. Both of litigation are under same fact 
however litigation may separate due to jurisdiction on each case. Secondly, it aims 
to study on problem arising from separate litigation by researching legal document, 
textbook, legislation, supreme court order and interviewing professional on court 
procedure in order to acquire knowledge on principle of the Cheque Act B. Ed. 
2534, Civil and Commercial code on indemnification from payer as well as criteria 
on litigation on both civil and criminal offense in order to propose approach of 
relating law reformation which purposes on litigation to payer who pay such 
cheque. 

The study found that result of criminal and civil litigation is same which 
is payee is not able to receive money as a result from refusal of bank. In point of 
Civil litigation, payee bring case to Civil Court in order to receive money from such 
cheque on contrary for Criminal litigation, it has criminal offense.  In order to 
process one litigation both criminal and civil simultaneously, it is required by law 
that amount of claim under cheque (one or more) is not over 300,000 baht which 
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is under District Court jurisdiction. If an amount of claim is over than 300,000 baht, 
it is required to process litigation separately due to law of jurisdiction even it bases 
on same fact and evident. This will bring burden to parties, witnesses, related legal 
authority and Courts to involve in both civil and criminal litigations, consequently 
it would affect on consistent of the judgment.   
Keywords : Comparative litigation, Cheque payer, Cheque 
 
บทนํา 

1. ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา 
 เช็ค ถือเป็นหนังสือตราสารชนิดหน่ึงที่สามารถเปลี่ยนมือและใช้แทนเงินสดได้ 
สามารถนําไปใช้ในการชําระหน้ีต่างๆได้ โดยในส่วนกฎหมายแพ่ง เช็คถือเป็นต๋ัวเงินประเภทหน่ึง 
ซึ่งผู้สั่งจ่าย สั่งธนาคารให้ใช้เงินจํานวนหน่ึงให้กับผู้รับเงิน และเช็คจะต้องมีรายการตามที่
กฎหมายกําหนดจึงจะเป็นเช็คที่สามารถเรียกเก็บเงินจากธนาคารได้ ดังน้ัน เช็คจึงต้องมีความ
น่าเช่ือถือที่ว่าผู้ที่ได้รับเช็คมาโดยชอบด้วยกฎหมายหรือผู้ทรงเช็คน้ัน จะได้รับชําระเงินตาม
จํานวนที่ปรากฏอยู่ในเช็คน้ัน และเมื่อเช็คน้ันไม่สามารถเรียกเก็บเงินจากธนาคารได้ กฎหมายก็
ย่อมที่จะต้องคุ้มครองผู้ทรงเช็ค เพ่ือมิให้เช็คน้ันเป็นเพียงกระดาษที่ไม่มีค่าไม่มีความหมายใดๆ 
ซึ่งในส่วนกฎหมายแพ่ง ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ได้บัญญัติให้ผู้ทรงเช็คที่ไม่สามารถ
เรียกเก็บเงินจากธนาคารมีสิทธิที่จะฟ้องให้ผู้สั่งจ่าย รวมถึงผู้ลงลายมือช่ือในเช็คในฐานะต่างๆรับ
ผิดตามเน้ือความในเช็คได้ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ผู้ทรงเช็คได้รับเงินตามเช็ค ส่วนกฎหมาย
อาญา ได้บัญญัติความผิดของผู้สั่งจ่ายที่ออกเช็คมาแล้วเช็คไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้อยู่ใน
พ.ร.บ.ว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค พ.ศ.2534 ซึ่งเป็นการลงโทษและป้องปรามไม่ให้
บุคคลออกตราสารที่ไม่มีความน่าเช่ือถือออกมา   
 จากที่กล่าวมาข้างต้น จะเห็นได้ว่าเมื่อเกิดเหตุเช็คถูกธนาคารปฏิเสธการจ่ายเงินแล้ว 
ผู้ทรงเช็คย่อมมีสิทธิที่จะดําเนินคดีแพ่งเพ่ือเรียกให้ผู้สั่งจ่ายชําระเงินตามเช็ค และมีสิทธิที่จะฟ้อง
ผู้สั่งจ่ายเป็นคดีอาญาได้ด้วย ซึ่งในส่วนคดีแพ่งหากศาลพิพากษาให้ผู้สั่งจ่ายในฐานะจําเลยเป็น
ฝ่ายที่ ต้องรับผิดแล้วและผู้สั่งจ่ายไม่ยอมชําระเงินให้กับผู้ทรงเช็คในฐานะโจทก์ ก็จะมี
กระบวนการเพ่ือบังคับชําระหน้ีต่อไป คือ การยึดทรัพย์บังคับคดีในทางแพ่งเอากับทรัพย์สิน
ต่างๆของผู้สั่งจ่ายได้ ส่วนคดีอาญาหากศาลพิพากษาให้ผู้สั่งจ่ายในฐานะจําเลยเป็นฝ่ายที่ต้องรับ
ผิดแล้ว ผู้สั่งจ่ายย่อมต้องได้รับโทษทางอาญา คือ โทษจําคุกและปรับ ดังน้ัน ในปัจจุบันจึงนิยม



 
72  Journal of Ratchathani Innovative Social Sciences : Vol.1 No.1 April-June 2017  

ดําเนินคดีกับผู้สั่งจ่ายเช็คที่ถูกปฏิเสธการจ่ายเงินเป็นคดีอาญา เพ่ือบีบบังคับให้ผู้สั่งจ่ายชําระเงิน
ในระหว่างถูกฟ้อง เน่ืองจากผู้สั่งจ่ายมีความเสี่ยงที่จะได้รับโทษจําคุก หรือแม้แต่ว่าตนบริสุทธ์ิ 
หากศาลมีคําสั่งประทับรับฟ้องแล้ว ผู้สั่งจ่ายในฐานะจําเลยย่อมต้องหาหลักทรัพย์มาประกันตัว
ระหว่างสู้คดีอาญาด้วย ซึ่งเมื่อผู้สั่งจ่ายชําระเงินครบถ้วนแล้วผู้ทรงเช็คหรือโจทก์ก็จะดําเนินการ
ถอนฟ้องคดีอาญาออกไป แต่ในกรณีที่มูลหน้ีในเช็คมีจํานวนมาก หากผู้ทรงเช็คเลือกฟ้อง
คดีอาญาเพียงอย่างเดียวแล้วผู้สั่งจ่ายหลบหนีคดีอาญาไม่มาสู้คดี คดีอาญาก็ไม่สามารถ
ดําเนินคดีต่อไปได้เน่ืองจากคดีอาญามีหลักการที่สําคัญว่า ต้องพิจารณาคดีต่อหน้าจําเลย ต่างกับ
คดีแพ่งที่สามารถพิจารณาคดีลับหลังจําเลยได้ โดยใช้กระบวนพิจารณาคดีโดยการขาดนัด ดังน้ัน 
การดําเนินคดีแพ่งและคดีอาญากับผู้สั่งจ่ายเช็คที่ถูกปฏิเสธการจ่ายเงิน จึงมีความสําคัญเท่า
เทียมกัน      
 แต่อย่างไรก็ตาม การดําเนินคดีอาญากับผู้สั่งจ่ายเช็คตาม พ.ร.บ.ว่าด้วยความผิดอัน
เกิดจากการใช้เช็ค พ.ศ.2534 กับการดําเนินคดีแพ่งเพ่ือเรียกให้ผู้สั่งจ่ายชําระเงินตามเช็ค ตาม
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์น้ัน ในข้อเท็จจริงเดียวกัน ผู้ทรงเช็คจะดําเนินคดีอาญาและ
คดีแพ่งไปพร้อมกันเป็นคดีเดียวกันได้เฉพาะกรณีที่จํานวนเงินในเช็คที่ฟ้องร้องมาในคดีน้ันไม่เกิน 
300,000 บาท ทั้งน้ี ตามมาตรา 8 แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าวประกอบพระธรรมนูญศาล
ยุติธรรม โดยสามารถดําเนินคดีได้ที่ศาลแขวง แต่หากจํานวนเงินในเช็คแต่ละฉบับหรือหลาย
ฉบับที่ฟ้องร้องรวมกันมาเรียกเงินจํานวนเกินกว่า 300,000 บาทแล้ว จะต้องดําเนินคดีส่วน
อาญาและแพ่งแยกออกจากกัน ไม่ว่าจะดําเนินคดีอาญาโดยผู้เสียหายเป็นผู้ฟ้องเองหรือพนักงาน
อัยการเป็นโจทก์ให้ โดยคดีอาญาจะฟ้องต่อศาลแขวงและคดีแพ่งฟ้องต่อศาลจังหวัด ทั้งที่คู่ความ
และพยานหลักฐานเป็นชุดเดียวกัน ก่อให้เกิดภาระของคู่ความ พยาน ศาล และเจ้าหน้าที่
กระบวนการยุติธรรมที่เก่ียวข้องจะต้องดําเนินคดีซ้ํากันสองคร้ัง ซึ่งผลของคําพิพากษาใน
คดีอาญาและในคดีแพ่งอาจไม่สอดคล้องกัน  

2. วัตถุประสงค์ของการศึกษา 
 1. เพ่ือศึกษาถึงองค์ประกอบความผิดอาญาตามพ.ร.บ.ว่าด้วยความผิดอันเกิดจาก
การใช้เช็ค พ.ศ.2534 ซึ่งบัญญัติให้กรณีผู้สั่งจ่ายออกเช็คแล้วธนาคารปฏิเสธไม่จ่ายเงินตามเช็ค 
เป็นความผิดทางอาญา และหลักเกณฑ์การดําเนินคดีอาญาดังกล่าว    
 2. เพ่ือศึกษาถึงหลักเกณฑ์ทางกฎหมายส่วนแพ่งของการฟ้องร้องเรียกให้ผู้สั่งจ่าย
ชําระหน้ีกรณีเช็คถูกปฏิเสธการจ่ายเงิน ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และหลักเกณฑ์
การดําเนินคดีแพ่งดังกล่าว 



 

 Journal of Ratchathani Innovative Social Sciences : Vol.1 No.1 April-June 2017  73 

 3. เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบตัวบทกฎหมายที่เก่ียวกับการกระทําความผิดอาญาตาม
พ.ร.บ.ว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค พ.ศ.2534 กับกฎหมายส่วนแพ่งของการฟ้องร้องให้
ผู้สั่งจ่ายชําระหน้ีกรณีเช็คถูกปฏิเสธการจ่ายเงิน ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  
 4. เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบการดําเนินคดีอาญาตาม พ.ร.บ.ว่าด้วยความผิดอันเกิดจาก
การใช้เช็ค พ.ศ.2534 การดําเนินคดีแพ่งเพ่ือเรียกให้ผู้สั่งจ่ายชําระเงิน ตามประมวลกฎหมาย
แพ่งและพาณิชย์ และการดําเนินคดีแพ่งเก่ียวเน่ืองกับคดีอาญา ตามประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญา ตลอดจนปัญหาที่เก่ียวข้องกับการดําเนินคดีข้างต้น 
 5. เพ่ือเสนอแนะแนวทางในการปรับปรุงกฎหมายให้การดําเนินคดีอาญาและคดีแพ่ง
ที่ฟ้องผู้สั่งจ่ายให้รับผิดกรณีที่เช็คถูกธนาคารปฏิเสธการจ่ายเงิน สามารถดําเนินคดีไปในคดีเดียว
ได้ โดยไม่ติดปัญหาเรื่องอํานาจพิจารณาคดีของศาล  

3. สมมติฐานของการศึกษา 
 กฎหมายที่เก่ียวข้องกับ การเรียกให้ผู้สั่งจ่ายเช็คที่ถูกธนาคารปฏิเสธการจ่ายเงิน
ชําระเงินน้ัน และกฎหมายอาญาที่ลงโทษและป้องปรามไม่ให้ผู้สั่งจ่ายเช็คออกเช็คที่ถูกธนาคาร
ปฏิเสธการจ่ายเงินน้ันมีอยู่ก่อนแล้ว คือ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 3 ลักษณะ 
21 และพ.ร.บ.ว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค พ.ศ.2534 มาตรา 4 และในมาตรา 8 แห่ง
พระราชบัญญัติดังกล่าวยังได้บัญญัติให้โจทก์สามารถดําเนินคดีแพ่งไปในคดีอาญาได้ด้วย แต่
จะต้องเป็นกรณีที่จํานวนเงินในเช็คที่ฟ้องมาน้ันไม่เกินจํานวนเงินที่ผู้พิพากษานายเดียวมีอํานาจ
พิจารณาพิพากษาได้ กล่าวคือ จํานวนเงินไม่เกิน 300,000 บาทด้วย แต่หากจํานวนเงินที่
เรียกร้องมาในส่วนแพ่งเกินกว่าอํานาจพิจารณาพิพากษาของผู้พิพากษานายเดียว หรือเกินกว่า 
300,000 บาทแล้ว ปัจจุบันยังคงต้องแยกดําเนินคดีออกเป็นส่วนคดีแพ่ง และส่วนคดีอาญาอีก
ส่วนหน่ึง ไม่สามารถดําเนินคดีไปพร้อมกันในคดีเดียวกันได้ อันเป็นภาระกับทุกฝ่ายที่เก่ียวข้อง
กับคดีที่ต้องดําเนินคดีในเรื่องเดียวกันซ้ําซ้อนกัน อาทิเช่น ผู้ทรงเช็คในฐานะโจทก์ ผู้สั่งจ่ายเช็ค
ในฐานะจําเลย พยานที่จะต้องมาเบิกความในคดี ตลอดจนศาลและเจ้าหน้าที่กระบวนการ
ยุติธรรมต่างๆ ที่จะต้องมาดําเนินคดีในเรื่องเดียวกันซ้ํากันสองคราว โดยเป็นคดีอาญาคร้ังหน่ึง
และเป็นคดีแพ่งอีกคร้ังหน่ึง ดังน้ัน จึงสมควรที่จะปรับปรุงแก้ไขกฎหมายในส่วนที่เก่ียวกับวิธีการ
ดําเนินคดีในทางแพ่งเรียกให้ผู้สั่งจ่ายชําระหน้ีเงินตามเช็คสามารถดําเนินคดีไปในคดีเดียวกับ
คดีอาญาได้ โดยไม่ติดปัญหาเรื่องอํานาจพิจารณาคดีของศาล  
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4. ขอบเขตของการศึกษา 
 ศึกษาถึงองค์ประกอบความผิดอาญาตาม พ.ร.บ.ว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้
เช็ค พ.ศ.2534 หลักเกณฑ์ทางกฎหมายส่วนแพ่งของการฟ้องร้องเรียกให้ผู้สั่งจ่ายชําระหน้ีกรณี
เช็คถูกปฏิเสธการจ่ายเงิน ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และหลักเกณฑ์การดําเนินคดี
อาญาและคดีแพ่งดังกล่าว เปรียบเทียบตัวบทกฎหมายที่เก่ียวกับการกระทําความผิดอาญาและ
ความรับผิดทางแพ่ง สําหรับกรณีข้างต้น เปรียบเทียบการดําเนินคดีอาญาตาม พ.ร.บ.ว่าด้วย
ความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค พ.ศ.2534 การดําเนินคดีแพ่งเพ่ือเรียกให้ผู้สั่งจ่ายชําระเงิน ตาม
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และการดําเนินคดีแพ่งเก่ียวเน่ืองกับคดีอาญา ตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ตลอดจนปัญหาที่เก่ียวข้องกับการดําเนินคดีข้างต้น เพ่ือ
เสนอแนะแนวทางในการปรับปรุงกฎหมายให้การดําเนินคดีอาญาและคดีแพ่งที่ฟ้องผู้สั่งจ่ายให้
รับผิดกรณีที่เช็คถูกธนาคารปฏิเสธการจ่ายเงิน สามารถดําเนินคดีไปในคดีเดียวได้ โดยไม่ติด
ปัญหาเรื่องอํานาจพิจารณาคดีของศาล 

5. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. ทราบถึงองค์ประกอบความผิดอาญาตามพ.ร.บ.ว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้
เช็ค พ.ศ.2534 ซึ่งบัญญัติให้กรณีผู้สั่งจ่ายออกเช็คแล้วธนาคารปฏิเสธไม่จ่ายเงินตามเช็ค เป็น
ความผิดทางอาญา และทราบถึงหลักเกณฑ์การดําเนินคดีอาญาดังกล่าว    
 2. ทราบถึงหลักเกณฑ์ทางกฎหมายส่วนแพ่งของการฟ้องร้องเรียกให้ผู้สั่งจ่ายชําระ
หน้ีกรณีเช็คถูกปฏิเสธการจ่ายเงิน ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และทราบถึง
หลักเกณฑ์การดําเนินคดีแพ่งดังกล่าว 
 3. ทราบถึงข้อเหมือนและข้อแตกต่างของตัวบทกฎหมายที่เก่ียวกับการกระทํา
ความผิดอาญาตามพ.ร.บ.ว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค พ.ศ.2534 กับกฎหมายส่วนแพ่ง
ของการฟ้องร้องให้ ผู้สั่งจ่ายชําระหน้ีกรณีเช็คถูกปฏิเสธการจ่ายเงิน ตามประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณิชย์  
 4. ทราบถึงข้อเหมือนและข้อแตกต่างของการดําเนินคดีอาญาตาม พ.ร.บ.ว่าด้วย
ความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค พ.ศ.2534 การดําเนินคดีแพ่งเพ่ือเรียกให้ผู้สั่งจ่ายชําระเงิน ตาม
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และการดําเนินคดีแพ่งเก่ียวเน่ืองกับคดีอาญา ตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ตลอดจนปัญหาที่เก่ียวข้องกับการดําเนินคดีขา้งต้น 
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 5. นําเสนอแนะแนวทางในการปรับปรุงกฎหมายให้การดําเนินคดีอาญาและคดีแพ่ง
ที่ฟ้องผู้สั่งจ่ายให้รับผิดกรณีที่เช็คถูกธนาคารปฏิเสธการจ่ายเงิน สามารถดําเนินคดีไปในคดีเดียว
ได้ โดยไม่ติดปัญหาเรื่องอํานาจพิจารณาคดีของศาล  

6. การทบทวนวรรณกรรม 
 จากการศึกษาข้อกฎหมาย หลักเกณฑ์ทางกฎหมาย คําพิพากษาศาลฎีกา และตํารา
กฎหมายต่างๆ แล้ว พบว่ามีกฎหมายส่วนอาญาที่เก่ียวข้องกับการลงโทษผู้สั่งจ่ายเช็คที่ถูก
ธนาคารปฏิเสธการจ่ายเงิน และกฎหมายส่วนแพ่งที่บัญญัติถึงสิทธิของผู้ทรงเช็คที่เรียกให้ผู้สั่ง
จ่ายชําระเงินตามเช็คตลอดจนหลักเกณฑ์ทางกฎหมายในการดําเนินคดีกฎหมายทั้งในทางอาญา
และทางแพ่ง ดังนี้  

6.1 พ.ร.บ.ว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค พ.ศ.2534  
 ก. บุคคลผู้ออกเช็คเพ่ือชําระหน้ีที่มีอยู่จริงและบังคับได้ตามกฎหมายโดยมีลักษณะ
หรือมีการกระทําอย่างใดอย่างหน่ึง ดังต่อไปน้ี 
           (1)  เจตนาที่จะไม่ให้มีการใช้เงินตามเช็คน้ัน 
           (2)  ในขณะที่ออกเช็คน้ันไม่มีเงินอยู่ในบัญชีอันจะพึงให้ใช้เงินได้ 
           (3)  ให้ใช้เงินมีจํานวนสูงกว่าจํานวนเงินที่มีอยู่ในบัญชีอันจะพึงให้ใช้เงินได้ใน
ขณะที่ออกเช็คน้ัน 
           (4)  ถอนเงินทั้งหมดหรือแต่บางส่วนออกจากบัญชีอันจะพึงให้ใช้เงินตามเช็ค
จนจํานวนเงินเหลือไม่เพียงพอที่จะใช้เงินตามเช็คน้ันได้ 
           (5)  ห้ามธนาคารมิให้ใช้เงินตามเช็คน้ันโดยเจตนาทุจริต  
 เมื่อได้มีการย่ืนเช็คเพ่ือให้ใช้เงินโดยชอบด้วยกฎหมาย ถ้าธนาคารปฏิเสธไม่ใช้เงิน
ตามเช็คน้ัน ผู้ออกเช็คมีความผิด ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหกหมื่นบาท หรือจําคุกไม่เกินหน่ึงปี 
หรือทั้งจําทั้งปรับ ทั้งน้ี ตามมาตรา 4 แห่งพ.ร.บ.ว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค พ.ศ.
2534 (ห้องสมุดกฎหมาย, 2434)  
 ข. ในกรณีที่จํานวนเงินในเช็คแต่ละฉบับหรือหลายฉบับรวมกันไม่เกินจํานวนที่ผู้
พิพากษาคนเดียวมีอํานาจพิจารณาพิพากษาคดีแพ่งได้ กล่าวคือ ไม่เกิน 300,000 บาท การฟ้อง
คดีแพ่งเรียกเงินตามเช็คน้ันจะรวมฟ้องต่อศาลซึ่งพิจารณาคดีอาญาก็ได้ ซึ่งการพิจารณาคดีแพ่ง
ต้องเป็นไปตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ทั้งน้ี ตามมาตรา 8 แห่ง
พ.ร.บ.ว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค พ.ศ.2534 (ห้องสมุดกฎหมาย, 2434)   
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6.2 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์   
 ก. บุคคลผู้ลงลายมือช่ือของตนในเช็คย่อมจะต้องรับผิดตามเนื้อความในเช็ค ทั้งน้ี 
ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 900 วรรคแรก (ห้องสมุดกฎหมาย, ม.ป.ป.)   
 ข. ผู้ทรงเช็คจะต้องนําเช็คไปเรียกเก็บเงินจากธนาคารเพ่ือให้ธนาคารใช้เงิน และเมื่อ
ได้มีการเรียกเก็บเงินจากธนาคารโดยชอบด้วยกฎหมายแล้วจะได้รับเงินตามเช็คน้ัน ถ้าเช็คถูก
ธนาคารปฏิเสธการจ่ายเงิน ผู้ออกเช็คจะต้องถูกบังคับให้ใช้เงินตามเช็คน้ัน ทั้งน้ี ตามประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 990 มาตรา 914 ประกอบมาตรา 989 มาตรา 959 ประกอบ
มาตรา 989 (ห้องสมุดกฎหมาย, ม.ป.ป.)    

6.3 หลักเกณฑ์ในการดําเนนิคดีอาญาของผู้เสียหาย  
 การดําเนินคดีอาญาความผิดต่อส่วนตัวหรือความผิดอันยอมความได้น้ัน จะเริ่ม
ดําเนินคดีโดยผู้เสียหายโดยนิตินัย ซึ่งมีสิทธิที่จะแจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนเพื่อให้
พนักงานสอบสวนสรุปสํานวนคดีให้พนักงานอัยการพิจารณา เมื่อพนักงานอัยการเห็นว่าสมควร
ที่จะฟ้อง ก็จะทําคําฟ้องย่ืนต่อศาล นอกจากน้ีผู้เสียหายยังมีสิทธิที่จะฟ้องร้องคดีอาญาต่อศาล
ด้วยตนเองโดยศาลจะไต่สวนมูลฟ้องก่อนที่จะมีคําสั่งประทับรับฟ้อง ทั้งน้ี ไม่ว่าผู้เสียหายจะใช้
สิทธิที่จะแจ้งความร้องทุกข์ หรือฟ้องร้องคดีสู่ศาลด้วยตนเอง จะต้องกระทําภายในกําหนด
ระยะเวลา 3 เดือนนับจากวันที่ผู้เสียหายรู้เรื่องและรู้ตัวผู้กระทําความผิด ทั้งน้ี ตามประมวล
กฎหมายอาญา มาตรา 96 และประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 2(4), 2(7), 18, 
141, 142, 143, 120, 22, 157, 162 (ห้องสมุดกฎหมาย, ม.ป.ป.)   

6.4 ประมวลกฎหมายวิธีพจิารณาความแพ่ง 
 เมื่อผู้ทรงเช็คได้มีการเรียกเก็บเงินโดยชอบด้วยกฎหมายแล้วถูกธนาคารปฏิเสธการ
จ่ายเงิน ถือว่า ผู้ทรงเช็คถูกโต้แย้งสิทธิ และมีสิทธิที่จะฟ้องคดีต่อศาลเพ่ือบังคับเอากับผู้ออกเช็ค
ให้รับผิดชําระชําระเงินตามที่ปรากฏในเช็คได้ ทั้งน้ี ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 
มาตรา 55 (ห้องสมุดกฎหมาย, ม.ป.ป.)   

6.5 หลักเกณฑ์ในการดําเนนิคดีแพ่งเก่ียวเน่ืองคดีอาญา ตามประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญา 

     6.5.1 ความหมายของคดีแพ่งเก่ียวเนื่องกับคดีอาญา  
 คดีแพ่งที่เก่ียวเน่ืองกับคดีอาญา หมายความถึง คดีแพ่งที่มีมูลมาจากการกระทํา
ความผิดอาญาหรืออาศัยมูลความผิดทางอาญา เช่น นายแดงลักทรัพย์ของนายดํา การกระทํา
ของนายแดงเป็นความผิดอาญาฐานลักทรัพย์ และเป็นการละเมิดต่อนายดําในทางแพ่ง ตาม
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ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 420 ด้วย นายดําซึ่งเป็นผู้เสียหายในคดีอาญาก็มีสิทธิ
ฟ้องในทางแพ่งให้นายแดงคืนหรือใช้ราคาทรัพย์ได้ หรือ นาย ก ขับรถยนต์โดยประมาทชนนาย 
ข ทําให้นาย ข ได้รับอันตรายสาหัส เช่นน้ีการกระทําของนาย ก เป็นความผิดอาญาฐานประมาท
ทําให้ผู้อ่ืนได้รับอันตรายสาหัส และเป็นการละเมิดต่อนาย ข ในทางแพ่ง ตามประมวลกฎหมาย
แพ่งและพาณิชย์ มาตรา 420 ด้วย นาย ข ซึ่งเป็นผู้เสียหายในคดีอาญาก็มีสิทธิฟ้องในทางแพ่ง
ให้นาย ก ชดใช้ค่าเสียหายจากการประมาททําให้ตนได้รับอันตรายสาหัสได้ (กุศล บุญยืน, 2539)  
 ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ผู้เสียหายมีอํานาจฟ้องคดีอาญาได้เอง
ด้วย กฎหมายจึงเปิดโอกาสให้ผู้เสียหายที่ฟ้องคดีอาญาน้ันมีสิทธิฟ้องคดีแพ่งบังคับจําเลยตาม
สิทธิเรียกร้องในทางแพ่งที่เก่ียวเนื่องมาจากการกระทําผิดอาญานั้นได้ในคราวเดียวต่อศาล
เดียวกัน แม้ว่าศาลที่พิจารณาคดีอาญาน้ันจะมิใช่ศาลชําระคดีแพ่งก็ตาม โดยสิทธิเรียกร้อง
ในทางแพ่งที่เก่ียวเน่ืองมาจากการกระทําผิดอาญานั้นจะต้องเป็นสิทธิเรียกร้องที่เกิดขึ้นโดยตรง
จากการกระทําผิดอาญาจึงจะฟ้องเป็นคดีแพ่งรวมมาด้วยได้ (คณิต ณ นคร, 2537)    

    6.5.2 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  
 ก. การฟ้องคดีแพ่งเก่ียวเน่ืองกับคดีอาญา โจทก์มีสิทธิที่จะฟ้องคดีแพ่งต่อศาลที่มี
อํานาจพิจารณาคดีอาญา หรือต่อศาลที่มีอํานาจพิจารณาคดีแพ่งก็ได้  ซึ่งการพิจารณาคดีในส่วน
แพ่งไม่ว่าโจทก์จะฟ้องรวมมาในคดีอาญาหรือแยกฟ้องเป็นคดีแพ่งต่างหากน้ัน การพิจารณาคดี
แพ่งต้องเป็นไปตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ทั้งน้ี ตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 40 (ห้องสมุดกฎหมาย, ม.ป.ป.)   
 ข. ในคดีอาญาประเภทลักทรัพย์ ว่ิงราวทรัพย์ ชิงทรัพย์ ปล้นทรัพย์ โจรสลัด กรรโชก 
ฉ้อโกง ยักยอกหรือรับของโจร ถ้าผู้เสียหายเริ่มต้นคดีโดยแจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวน
และพนักงานอัยการได้ฟ้องคดีให้กับผู้เสียหายแล้วน้ัน ถ้าผู้เสียหายมีสิทธิที่จะเรียกร้องทรัพย์สิน
หรือราคาที่เขาสูญเสียไปเน่ืองจากการกระทําผิดคืน ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
อาญา มาตรา 43 บัญญัติให้พนักงานอัยการมีหน้าที่เรียกทรัพย์สินหรือราคาแทนผู้เสียหายด้วย 

(ห้องสมุดกฎหมาย, ม.ป.ป.)    
 ค. ในคดีอาญาที่ผู้เสียหายมีสิทธิที่จะเรียกเอาค่าสินไหมทดแทนเพราะเหตุได้รับ
อันตรายแก่ชีวิต ร่างกาย จิตใจ หรือได้รับความเสื่อมเสียต่อเสรีภาพในร่างกายช่ือเสียงหรือได้รับ
ความเสียหายในทางทรัพย์สินอันเน่ืองมาจากการกระทําความผิดของจําเลย ถ้าผู้เสียหายเริ่มต้น
คดีโดยแจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนและพนักงานอัยการได้ฟ้องคดีให้กับผู้เสียหายแล้ว
น้ัน ผู้เสียหายจะย่ืนคําร้องต่อศาลที่พิจารณาคดีอาญาขอให้บังคับจําเลยชดใช้ค่าสินไหมทดแทน
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แก่ตนก็ได้ ทั้งน้ี ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 44/1 วรรคแรก (ห้องสมุด
กฎหมาย, ม.ป.ป.)    

6.6 อํานาจศาลในการพิจารณาคดี ตามพระธรรมนูญศาลยุติธรรม  
     6.6.1 พระธรรมนูญศาลยุติธรรม 

 ก. ศาลแขวงมีอํานาจพิจารณาพิพากษาคดีแพ่งซึ่งราคาทรัพย์สินที่พิพาทหรือจํานวน
เงินที่ฟ้องไม่เกินสามแสนบาท ทั้งน้ี ตามพระธรรมนูญศาลยุติธรรม มาตรา 17 ประกอบมาตรา 
25 (ห้องสมุดกฎหมาย, 2543)    
 ข. ศาลแขวงมีอํานาจพิจารณาพิพากษาคดีอาญาซึ่งกฎหมายกําหนดอัตราโทษอย่าง
สูงไว้ให้จําคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ ทั้งน้ี ตามพระ
ธรรมนูญศาลยุติธรรม มาตรา 17 ประกอบมาตรา 25 (ห้องสมุดกฎหมาย, 2543)     
 ค. ศาลจังหวัดมีอํานาจพิจารณาพิพากษาคดีแพ่งและคดีอาญาทั้งปวงที่มิได้อยู่ใน
อํานาจของศาลยุติธรรมอ่ืน รวมถึงคดีที่ไม่อยู่ในอํานาจของศาลแขวง ทั้งน้ี ตามพระธรรมนูญ
ศาลยุติธรรม มาตรา 18 [8] ดังน้ัน ในคดีแพ่งที่ราคาทรัพย์สินที่พิพาทหรือจํานวนเงินที่ฟ้องเกิน
กว่าสามแสนบาท และคดีอาญาที่มีอัตราโทษจําคุกอย่างสูงเกินกว่า 3 ปี จะอยู่ในอํานาจ
พิจารณาพิพากษาของศาลจังหวัด  

     6.6.2 ความหมายของคดีมีทุนทรัพย์ 
 คดีมีทุนทรัพย์ คือ คดีที่มีคําขอเรียกร้องเงิน หรือทรัพย์สินให้มาเป็นของโจทก์ โดย
จํานวนเงินหรือทรัพย์สินที่โจทก์ขอมาตามคําขอท้ายฟ้องถือเป็นทุนทรัพย์ที่โจทก์เรียกร้อง (จักร
พงษ์ เล็กสกุลไชย, 2537)  

6.7 คําพิพากษาศาลฎีกา  
 1. คดีแพ่งที่ผู้ทรงเช็คเป็นโจทก์ฟ้องให้ผู้สั่งจ่ายเช็คชําระเงินตามเช็ค เป็นการฟ้องให้
ผู้สั่งจ่ายเช็ครับผิดชดใช้เงินตามเช็คอันเป็นสิทธิเรียกร้องในทางแพ่ง ไม่ต้องอาศัยมูลความผิดทาง
อาญาตาม พ.ร.บ.ว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค พ.ศ.2534 ดังน้ัน คดีแพ่งดังกล่าวจึง
ไม่ใช่คดีแพ่งเก่ียวเน่ืองกับคดีอาญา และจะนําประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 
46 ที่บัญญัติให้ศาลที่พิพากษาคดีส่วนแพ่งต้องถือข้อเท็จจริงตามที่ปรากฏในคําพิพากษาคดีส่วน
อาญา มาใช้บังคับไม่ได้ ทั้งน้ี ตามนัยคําพิพากษาศาลฎีกาที่ 1308/2533 (ระบบสืบค้นคํา
พิพากษา คําสั่งคําร้องและคําวินิจฉัยศาลฎีกา, ม.ป.ป.) 
 2. ในคดีที่พนักงานอัยการเป็นโจทก์ฟ้องผู้กระทําความผิดเป็นจําเลยในความผิดฐาน
ยักยอกทรัพย์ พนักงานอัยการมีหน้าที่เรียกทรัพย์สินคืนหรือให้จําเลยชดใช้ราคาทรัพย์สินให้กับ
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ผู้เสียหายเป็นคําขอส่วนแพ่ง ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 43 ซึ่ง
ความผิดฐานยักยอกทรัพย์น้ัน มีอัตราโทษจําคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 60,000 บาท หรือ
ทั้งจําทั้งปรับ จึงอยู่ในอํานาจของศาลแขวง และแม้ว่าคําขอส่วนแพ่งของพนักงานอัยการจะมี
ราคาทรัพย์สินที่เรียกคืนหรือให้ชดใช้เกินกว่า 300,000 บาท ซึ่งโดยปกติแล้วจะเกินกว่าอํานาจ
พิจารณาพิพากษาคดีของศาลแขวง ศาลแขวงก็มีอํานาจพิจารณาพิพากษาคดีส่วนแพ่งน้ีด้วย 
ทั้งน้ี ตามนัยคําพิพากษาศาลฎีกาที่ 4419/2528 (ระบบสืบค้นคําพิพากษา คําสั่งคําร้องและคํา
วินิจฉัยศาลฎีกา, ม.ป.ป.)    
 3. ในคดีที่พนักงานอัยการเป็นโจทก์ฟ้องผู้กระทําความผิดเป็นจําเลย ถ้าผู้เสียหายมี
สิทธิที่จะเรียกเอาค่าสินไหมทดแทนเพราะเหตุได้รับอันตรายแก่ชีวิต ร่างกาย จิตใจ หรือได้รับ
ความเสื่อมเสียต่อเสรีภาพในร่างกาย ช่ือเสียงหรือได้รับความเสียหายในทางทรัพย์สินอัน
เน่ืองมาจากการกระทําความผิดของจําเลย ผู้เสียหายจะย่ืนคําร้องต่อศาลที่พิจารณาคดีอาญา 
ขอให้บังคับจําเลยชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ตนก็ได้ ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
อาญา มาตรา 44/1 วรรคหน่ึง กฎหมายมีเจตนารมณ์ให้ผู้เสียหายซึ่งได้รับความเสียหายจากการ
กระทําความผิดของจําเลยและต้องไปดําเนินคดีในส่วนแพ่งเพ่ือเรียกค่าสินไหมทดแทน 
ดําเนินคดีส่วนแพ่งในคดีอาญาที่พนักงานอัยการเป็นโจทก์ต่อเน่ืองกันไปได้ เพ่ือให้การพิจารณา
คดีส่วนแพ่งเป็นไปโดยรวดเร็ว กรณีไม่จําต้องคํานึงว่าศาลที่จะพิจารณาคดีอาญาจะเป็นศาลที่มี
อํานาจพิจารณาคดีแพ่งตาม ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 2(1) และพระ
ธรรมนูญศาลยุติธรรม มาตรา 17 ประกอบมาตรา 25 (4) วรรคหน่ึง และผู้เสียหายจะขอให้
บังคับจําเลยชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเป็นจํานวนเงินมากน้อยเพียงใด ดังน้ี แม้คดีอยู่ในอํานาจ
พิจารณาพิพากษาของศาลช้ันต้นซึ่งเป็นศาลแขวง และผู้เสียหายขอให้บังคับจําเลยชดใช้ค่า
สินไหมทดแทนซึ่งจํานวนเงินที่ขอเกินอํานาจพิจารณาพิพากษาคดีแพ่งของศาลช้ันต้นก็ตาม ศาล
ช้ันต้นก็มีอํานาจพิจารณาพิพากษาคดีในส่วนแพ่งได้ทั้งน้ี ตามนัยคําพิพากษาศาลฎีกาที่ 
10197/2556 และคําพิพากษาศาลฎีกาที่ 8452/2556 (ระบบสืบค้นคําพิพากษา คําสั่งคําร้อง
และคําวินิจฉัยศาลฎีกา, ม.ป.ป.)  
 
วิธีดําเนนิการวิจัย หรือวิธีการศึกษา 

1. ศึกษาวิจัยจากเอกสารทางกฎหมาย ที่เก่ียวข้องกับหลักเกณฑ์การใช้สิทธิของผู้ทรง
เช็คในการเรียกให้ผู้สั่งจ่ายชําระหน้ีในทางแพ่ง และการใช้สิทธิในการดําเนินคดีอาญากับผู้สั่งจ่าย
เช็คที่ถูกธนาคารปฏิเสธการจ่ายเงิน ทั้งตัวบทกฎหมาย คําพิพากษาศาลฎีกา หนังสือภาษาไทย 
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บทความ และข้อมูลจากการค้นคว้าทางอินเตอร์เน็ต เพ่ือศึกษาหลักเกณฑ์ทางกฎหมายในการใช้
สิทธิเรียกร้องในทางแพ่งให้ผู้สั่งจ่ายชําระหน้ีกรณีเช็คถูกธนาคารปฏิเสธการจ่ายเงิน และความรับ
ผิดอาญาตาม พ.ร.บ.ว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค พ.ศ. 2534 และหลักเกณฑ์การ
ดําเนินคดีแพ่งและคดีอาญาดังกล่าว เปรียบเทียบตัวบทกฎหมายที่เก่ียวกับการกระทําความผิด
อาญาตาม พ.ร.บ.ว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค พ.ศ. 2534 กับกฎหมายส่วนแพ่งตาม
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เปรียบเทียบการดําเนินคดีแพ่งและอาญาเกี่ยวกับการฟ้อง
เรียกให้ผู้สั่งจ่ายชําระหน้ีกรณีเช็คถูกปฏิเสธการจ่ายเงิน  การดําเนินคดีตาม พ.ร.บ.ว่าด้วย
ความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค พ.ศ. 2534 การดําเนินคดีแพ่งเก่ียวเนื่องกับคดีอาญา ตาม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ตลอดจนปัญหาที่เก่ียวข้องกับการดําเนินคดีข้างต้น 

2. วิเคราะห์ข้อมูลจากเอกสาร เพ่ือเสนอแนะแนวทางในการปรับปรุงกฎหมายให้การ
ดําเนินคดีอาญาและคดีแพ่งที่ฟ้องผู้สั่งจ่ายให้รับผิดกรณีที่เช็คถูกธนาคารปฏิเสธการจ่ายเงิน 
สามารถดําเนินคดีไปในคดีเดียวได้ โดยไม่ติดปัญหาเรื่องอํานาจพิจารณาคดีของศาล   

 
ผลการศึกษาและอภิปรายผล 

 จากการศึกษาและวิจัย พบว่า 
1. การกระทําความผิดอาญาตาม พ.ร.บ.ว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค พ.ศ. 

2534 มาตรา 4 มีองค์ประกอบความผดิ และหลักเกณฑ์ที่เก่ียวข้อง ดังน้ี (สนิท สน่ันศิลป์, 2534)  
 - ผู้กระทํา จะเป็นผู้สั่งจ่ายเช็ค หรือผู้ออกเช็ค   
 - การกระทําความผิด คือ การออกเช็คเพ่ือชําระหน้ีที่มีอยู่จริงและบังคับได้ตาม
กฎหมายโดยมีลักษณะหรือการกระทําอย่างใดอย่างหน่ึงดังต่อไปน้ี  

(1)  เจตนาที่จะไม่ให้มีการใช้เงินตามเช็คน้ัน 
(2)  ในขณะที่ออกเช็คน้ันไม่มีเงินอยู่ในบัญชีอันจะพึงให้ใช้เงินได้ 
(3)  ให้ใช้เงินมีจํานวนสูงกว่าจํานวนเงินที่มีอยู่ในบัญชีอันจะพึงให้ใช้เงินได้ใน

ขณะที่ออกเช็ค 
(4)  ถอนเงินทั้งหมดหรือแต่บางส่วนออกจากบัญชีอันจะพึงให้ใช้เงินตามเช็ค

จนจํานวนเงินเหลือไม่เพียงพอที่จะใช้เงินตามเช็คน้ันได้ 
(5)  ห้ามธนาคารมิให้ใช้เงินตามเช็คน้ันโดยเจตนาทุจริต  

 - วัตถุแห่งการกระทํา และผู้เสียหาย คือ ผู้ทรงเช็ค หรือผู้ได้เช็คมาครอบครองโดย
ชอบด้วยกฎหมายเป็นคนสุดท้าย  
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 - ความผิดสําเร็จ เมื่อผู้ทรงเช็คได้มีการย่ืนเช็คเพ่ือให้ใช้เงินโดยชอบด้วยกฎหมาย ถ้า
ธนาคารปฏิเสธไม่ใช้เงินตามเช็คน้ัน ผู้ออกเช็คมีความผิด ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหกหมื่นบาท 
หรือจําคุกไม่เกินหน่ึงปี หรือทั้งปรับทั้งจํา 
 - เช็คน้ันเป็นเช็คที่ออกมาเพ่ือชําระหน้ีที่มีอยู่จริง หรือเป็นเช็คที่มีมูลหน้ีรองรับ และ
จะต้องเป็นหน้ีที่สามารถบังคับได้ตามกฎหมาย ดังน้ัน หน้ีที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย เช่น หน้ีที่เกิด
จากการพนันขันต่อ หรือ เกิดจากนิติกรรมที่เป็นโมฆะ เช่น สัญญาจ้างวานฆ่า ซึ่งถือว่าเป็นนิติ
กรรมที่ต้องห้ามชัดแจ้งโดยกฎหมายและขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของ
ประชาชน แม้จะมีการออกเช็คเพ่ือชําระหน้ีดังกล่าวแล้วต่อมาเช็คถูกธนาคารปฏิเสธการจ่ายเงิน 
ผู้สั่งจ่ายก็ไม่ต้องรับผิดตามพระราชบัญญัติดังกล่าว  
 ส่วนการดําเนินคดีอาญาตามพ.ร.บ.ว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค พ.ศ.2534 
ก็เหมือนการดําเนินคดีอาญาความผิดอันยอมความได้ทั่วไป คือ ตัวผู้ทรงเช็คซึ่งถือว่าเป็น
ผู้เสียหายจากการกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติดังกล่าว จะต้องแจ้งความร้องทุกข์ต่อ
พนักงานสอบสวน หรือฟ้องร้องคดีอาญาต่อศาล ภายในระยะเวลา 3 เดือนนับแต่รู้เรื่องและรู้ตัว
ผู้กระทําความผิด 

2. การฟ้องร้องเรียกให้ผู้สั่งจ่ายชําระหน้ีกรณีเช็คถูกปฏิเสธการจ่ายเงิน ตามประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ น้ัน เมื่อเช็คถึงกําหนดชําระเงินผู้ทรงเช็คจะต้องดําเนินการย่ืนเช็คแก่
ธนาคารเพ่ือให้ใช้เงินก่อน ตามมาตรา 990 หากธนาคารปฏิเสธการจ่ายเงินผู้ทรงเช็คจึงจะมีสิทธิ
ที่จะเรียกร้องหรือไล่เบ้ียเอากับผู้สั่งจ่ายได้ ตามมาตรา 989 ประกอบมาตรา 914 และ 959 

(ประทีป เฉลิมภัทรกุล, 2558)  
 ส่วนการดําเนินคดีแพ่ง โดยการฟ้องร้องเรียกให้ผู้สั่งจ่ายชําระหน้ีกรณีเช็คถูกปฏิเสธ
การจ่ายเงินถือว่าตัวผู้ทรงเช็ค เป็นผู้ถูกกระทบสิทธิในทางแพ่ง ตามประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความแพ่ง มาตรา 55 ผู้ทรงเช็คจึงมีสิทธิที่จะเป็นโจทก์ฟ้อง ผู้สั่งจ่ายเช็คเป็นจําเลย 

3. เมื่อเปรียบเทียบตัวบทกฎหมายท่ีเก่ียวกับการกระทําความผิดอาญาตาม พ.ร.บ.ว่า
ด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค พ.ศ.2534 กับกฎหมายส่วนแพ่งของการฟ้องร้องให้ผู้สั่งจ่าย
ชําระหน้ีกรณีเช็คถูกปฏิเสธการจ่ายเงิน ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ แล้ว พบว่ามี
องค์ประกอบที่คล้ายคลึงและแตกต่างกัน ดังน้ี  
 3.1 บุคคลที่เก่ียวข้องกับการกระทํามีอยู่ 2 ฝ่าย คือ ผู้สั่งจ่ายเช็คที่ถูกธนาคารปฏิเสธ
การจ่ายเงินในฐานะผู้ถูกดําเนินคดี และผู้ทรงเช็คในฐานะผู้ได้รับความเสียหาย ทั้งน้ี ผู้ทรงเช็ค
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อาจเป็นผู้ได้รับเช็คมาโดยตรงจากผู้สั่งจ่าย ซึ่งในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เรียกว่า
“ผู้รับเงิน” หรือเป็นผู้ได้รับสลักหลังโอนเช็คต่อๆมาและเป็นผู้ครอบครองเช็คไว้คนสุดท้าย 
 3.2 สิทธิของผู้ทรงเช็คที่จะดําเนินคดีอาญา หรือฟ้องเรียกให้ผู้สั่งจ่ายชําระเงินเป็น
คดีแพ่งน้ัน ผู้ทรงเช็คจะต้องย่ืนเช็คธนาคารเพ่ือให้ใช้เงิน และธนาคารปฏิเสธไม่ใช้เงินตามเช็คน้ัน   
 3.3 การออกเช็คที่จะเป็นความผิดตามพ.ร.บ.ว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค 
พ.ศ.2534 จะต้องเป็นเช็คที่ออกมาเพ่ือชําระหน้ีที่มีอยู่จริงและบังคับได้ตามกฎหมาย กล่าวคือ 
เช็คจะต้องมีมูลหน้ีรองรับและจะต้องเป็นหน้ีที่สามารถบังคับได้ตามกฎหมายด้วย หากเป็นเช็คที่
ออกมาเพ่ือรองรับมูลหน้ีที่ไม่สามารถเรียกร้องหรือบังคับได้ตามกฎหมาย แม้ว่าเช็คน้ันเมื่อผู้ทรง
เช็คจะนําไปเรียกเก็บเงินจากธนาคารแล้วถูกปฏิเสธการจ่ายเงิน ย่อมไม่เป็นความผิดตาม
พระราชบัญญัติดังกล่าว 
  ในส่วนกฎหมายแพ่งน้ัน หากผู้ทรงเช็คเป็นผู้ได้รับเช็คโดยตรงจากผู้สั่งจ่ายหรือ
ผู้รับเงิน และเป็นเช็คที่ออกมาเพ่ือรองรับมูลหน้ีที่ไม่สามารถเรียกร้องหรือบังคับได้ตามกฎหมาย
แล้ว ผู้ทรงเช็คย่อมไม่มีสิทธิที่จะเรียกร้องให้ผู้สั่งจ่ายชําระหน้ี โดยถือว่าเป็นหน้ีที่ไม่ชอบด้วย
กฎหมายหรือเป็นโมฆะ ผู้ทรงเช็คย่อมไม่มีสิทธิโดยชอบที่จะได้รับชําระหน้ีน้ัน   
  แต่หากผู้ทรงเช็คเป็นผู้ได้รับสลักหลังโอนเช็คต่อๆมาโดยสุจริตแล้ว ผู้ทรงเช็ค
คนน้ีย่อมได้รับความคุ้มครองตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 916 ที่จะได้รับ
ชําระเงินตามต๋ัวเงิน ดังน้ัน ผู้สั่งจ่ายจะมาอ้างว่าในขณะออกเช็คเป็นการออกเช็ครองรับหน้ีที่ไม่
ชอบด้วยกฎหมายเพ่ือเป็นข้อต่อสู้ที่จะไม่รับผิดต่อผู้ทรงคนปัจจุบันไม่ได้  

4. เมื่อเปรียบเทียบการดําเนินคดีอาญาตาม พ.ร.บ.ว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้
เช็ค พ.ศ.2534 การดําเนินคดีแพ่งเพ่ือเรียกให้ผู้สั่งจ่ายชําระเงิน ตามประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ และการดําเนินคดีแพ่งเก่ียวเนื่องกับคดีอาญา ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
อาญาแล้ว พบว่า  
 4.1 การดําเนินคดีแพ่งเพ่ือเรียกให้ผู้สั่งจ่ายชําระเงิน ตามประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ ไม่ใช่คดีแพ่งเก่ียวเน่ืองกับคดีอาญา เน่ืองจากไม่ใช่คดีแพ่งที่มีมูลหรือมีสาเหตุมาจากการ
กระทําความผิดทางอาญาตามนัยคําพิพากษาศาลฎีกาที่ 1308/2533 (ระบบสืบค้นคําพิพากษา 
คําสั่งคําร้องและคําวินิจฉัยศาลฎีกา, ม.ป.ป.)  
 4.2 การดําเนินคดีแพ่งเพ่ือเรียกให้ผู้สั่งจ่ายชําระเงิน ตามประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ ถือเป็นคดีมีทุนทรัพย์ หากเป็นการเรียกร้องให้ชําระเงินไม่เกิน 300,000 บาท ก็จะอยู่
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ในอํานาจพิจารณาพิพากษาของศาลแขวง แต่หากเป็นการเรียกร้องให้ชําระเงินเกินกว่า 
300,000 บาท จะอยู่ในอํานาจพิจารณาพิพากษาของศาลจังหวัด 
 4.3 การดําเนินคดีอาญาตามพ.ร.บ.ว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค พ.ศ.2534 
จะต้องดําเนินคดีต่อศาลแขวง เน่ืองจากมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าวมีอัตราโทษจําคุก
ไม่เกิน 3 ปี ปรับไม่เกิน 60,000 บาท และในมาตรา 8 แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว ได้บัญญัติให้
สามารถฟ้องคดีแพ่งเรียกเงินตามเช็ครวมมาในคดีอาญาได้ ทั้งน้ีจํานวนเงินที่เรียกร้องจะต้องไม่
เกินจํานวนที่ผู้พิพากษานายเดียวมีอํานาจพิจารณาพิพากษาคดีแพ่งได้ หรือเป็นคดีที่มีทุนทรัพย์
ไม่เกิน 300,000 บาท ตามพระธรรมนูญศาลยุติธรรม  
  แต่หากเป็นคดีแพ่งที่ฟ้องเรียกเงินตามเช็คที่มีจํานวนเงินเกินกว่า 300,000 
บาทแล้ว จะต้องแยกดําเนินคดีอาญาเป็นคดีหน่ึงที่ศาลแขวง และคดีแพ่งเป็นอีกคดีหน่ึงที่ศาล
จังหวัด เน่ืองจากศาลแขวงมีอํานาจพิพากษาพิพากษาคดีแพ่งไม่เกินอํานาจของผู้พิพากษานาย
เดียว หรือเป็นคดีมีทุนทรัพย์ไม่เกิน 300,000 บาท ตามพระธรรมนูญศาลยุติธรรม ดังน้ัน เมื่อใน
ส่วนคดีแพ่งเรียกเงินตามเช็คที่มีจํานวนเงินเกินกว่า 300,000 บาทแล้ว ศาลแขวงจึงไม่มีอํานาจ
พิจารณาพิพากษา 
  การใช้สิทธิฟ้องคดีส่วนแพ่ง ตามมาตรา 8 แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว เห็นว่า 
ตัวบทใช้คําว่า “การฟ้องคดีแพ่ง” แสดงว่าเป็นสิทธิเฉพาะของผู้เสียหายที่จะฟ้องคดีส่วนแพ่ง
รวมมาในคดีอาญา ดังน้ัน ในกรณีที่ผู้ทรงเช็คเลือกที่จะดําเนินคดีโดยพนักงานอัยการ พนักงาน
อัยการจึงไม่มีสิทธิที่จะเรียกร้องเงินตามเช็คให้กับผู้ทรงเช็คได้  
 4.4 การดําเนินคดีแพ่งเก่ียวเน่ืองคดีอาญา ในกรณีที่พนักงานอัยการเป็นโจทก์
ดําเนินคดีแทนผู้เสียหายน้ัน กรณีที่เป็นคดีความผิดเก่ียวกับทรัพย์ 9 ฐาน ตามประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 43 พนักงานอัยการจะต้องมีคําขอส่วนแพ่งโดยมีหน้าที่จะต้อง
เรียกคืนทรัพย์สินหรือราคาแทนผู้เสียหายด้วย และกรณีที่เป็นคดีอาญาที่ผู้เสียหายมีสิทธิที่จะ
เรียกร้องเอาค่าสินไหมทดแทนเพราะเหตุได้รับอันตรายแก่ชีวิต ร่างกาย จิตใจ หรือได้รับความ
เสื่อมเสียต่อเสรีภาพในร่างกาย ช่ือเสียง หรือได้รับความเสียหายในทางทรัพย์สินอันเน่ืองมาจาก
การกระทําความผิดของจําเลย ผู้เสียหายก็มีสิทธิย่ืนคําร้องส่วนแพ่งเรียกร้องค่าเสียหายได้ ตาม
มาตรา 44 และแม้ว่าราคาทรัพย์ที่เรียกคืน หรือค่าเสียหายที่ทางผู้เสียหายเรียกร้องจะมีทุน
ทรัพย์เกินกว่าอํานาจของผู้พิพากษานายเดียว หรือ 300,000 บาทก็ตาม ศาลท่ีพิจารณาคดีส่วน
อาญาก็มีอํานาจพิจารณาพิพากษาคดีส่วนแพ่งต่อไปได้ ตามนัยคําพิพากษาศาลฎีกาที่ 
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4419/2528, 10197/2556 และ 8452/2556 (ระบบสืบค้นคําพิพากษา คําสั่งคําร้องและคํา
วินิจฉัยศาลฎีกา, ม.ป.ป.)   

5. ปัญหาที่เกิดขึ้นจากการที่ปัจจุบันการฟ้องคดีแพ่งเรียกให้ชําระเงินตามเช็คที่มีจํานวน
เงินเกินกว่า 300,000 บาท ไม่สามารถฟ้องรวมไปในคดีอาญาตามพ.ร.บ.ว่าด้วยความผิดอันเกิด
จากการใช้เช็ค ต้องแยกดําเนินคดีออกเป็นส่วนคดีแพ่งต่างหาก ในกรณีที่ทั้งคดีแพ่งและคดีอาญา
มีข้อเท็จจริงเดียวกัน ทําให้เป็นภาระกับทุกฝ่ายที่เก่ียวข้องกับคดีที่ต้องดําเนินคดีในเร่ืองเดียวกัน
ซ้ําซ้อนกัน ทั้งที่คู่ความและพยานหลักฐานเป็นชุดเดียวกัน อาทิเช่น ผู้ทรงเช็คในฐานะโจทก์ ผู้สั่ง
จ่ายเช็คในฐานะจําเลย พยานที่จะต้องมาเบิกความในคดี ตลอดจนศาลและเจ้าหน้าที่
กระบวนการยุติธรรมต่างๆ ที่จะต้องมาดําเนินคดีในเรื่องเดียวกันซ้ํากันสองคราว ทั้งที่ทั้งสองคดี
น้ีมีข้อเท็จจริงเดียวกัน ซึ่งผลของคําพิพากษาในคดีอาญาและในคดีแพ่งอาจไม่สอดคล้องกัน 
 จากผลการศึกษาข้างต้น ผู้วิจัยเห็นว่า ปัญหาที่เกิดขึ้นจากการท่ีไม่สามารถดําเนิน
คดีอาญาตามพ.ร.บ.ว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค พ.ศ. 2534 กับการใช้สิทธิทางแพ่งของ
ผู้ทรงเช็คที่จะเรียกร้องให้ผู้สั่งจ่ายชําระเงินจากกรณีที่เช็คถูกธนาคารปฏิเสธการจ่ายเงินน้ัน แบ่ง
ออกได้เป็น 3 ส่วน 
 1. คดีแพ่งที่ผู้ทรงเช็คเรียกร้องให้ผู้สั่งจ่ายชําระเงินจากกรณีที่เช็คถูกธนาคารปฏิเสธ
การจ่ายเงิน ไม่ใช่คดีแพ่งที่มีมูลมาจากการกระทําความผิดตาม พ.ร.บ.ว่าด้วยความผิดอันเกิดจาก
การใช้เช็ค พ.ศ. 2534 จึงไม่ใช่คดีแพ่งเก่ียวเน่ืองกับคดีอาญา ดังน้ัน จึงไม่สามารถดําเนินคดีแพ่ง
ไปพร้อมกับคดีอาญาได้ทุกกรณี  
 2. พ.ร.บ.ว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค พ.ศ. 2534 ไม่ได้ให้อํานาจพนักงาน
อัยการดําเนินคดีส่วนแพ่งแทนผู้เสียหายได้ และไม่ได้บัญญัติให้ผู้เสียหายสามารถเรียกร้องเงิน
ตามเช็คในส่วนแพ่งมาในคดีที่พนักงานอัยการเป็นโจทก์ได้ ดังน้ัน พนักงานอัยการจึงไม่สามารถ
เรียกร้องเงินตามเช็คในส่วนแพ่งแทนผู้ทรงในฐานะผู้เสียหายได้  
 3. คดีอาญาตาม พ.ร.บ.ว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค พ.ศ. 2534 เป็นคดีที่
อยู่ในอํานาจของศาลแขวง ซึ่งศาลแขวงมีอํานาจพิจารณาพิพากษาคดีแพ่งทุนทรัพย์ไม่เกิน 
300,000 บาท ดังน้ัน กรณีที่ผู้ทรงเช็คฟ้องคดีส่วนแพ่งสําหรับเช็คที่มีการเรียกเงินกันเกินกว่า 
300,000 บาท จะต้องแยกดําเนินคดีส่วนแพ่งออกไปที่ศาลจังหวัด ทั้งน้ี เป็นไปตามมาตรา 8 
แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว  
  ซึ่งเมื่อเทียบเคียงกับการดําเนินคดีแพ่งเก่ียวเน่ืองกับคดีอาญา ตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาแล้ว ในกรณีที่ผู้เสียหายใช้สิทธิดําเนินคดีอาญาเอง ตามมาตรา 
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40 บัญญัติให้การพิจารณาคดีส่วนแพ่งต้องเป็นไปตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความแพ่ง ซึ่งต้องพิจารณาพระธรรมนูญศาลยุติธรรมด้วย ทําให้การดําเนินคดีแพ่งที่มี
ทุนทรัพย์ไม่เกิน 300,000 บาท ก็จะอยู่ในอํานาจพิจารณาพิพากษาของศาลแขวง แต่หากเกิน
กว่า 300,000 บาท จะอยู่ในอํานาจพิจารณาพิพากษาของศาลจังหวัดเช่นเดียวกับหลักของ 
พ.ร.บ.ว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค พ.ศ. 2534 แต่หากเป็นการดําเนินคดีโดยพนักงาน
อัยการตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 43 และ 44/1 แล้ว จะเห็นได้ว่า
แม้ว่าราคาทรัพย์ที่เรียกคืน หรือค่าเสียหายที่ทางผู้เสียหายเรียกร้องจะมีทุนทรัพย์เกินกว่าอํานาจ
ของผู้พิพากษานายเดียว หรือ 300,000 บาทก็ตาม ศาลท่ีพิจารณาคดีส่วนอาญาก็มีอํานาจ
พิจารณาพิพากษาคดีส่วนแพ่งต่อไปได้  ตามนัยคําพิพากษาศาลฎีกาที่  4419/2528, 
10197/2556 และ 8452/2556 
  ดังน้ัน ผู้ วิจัยจึงเห็นว่า ควรที่จะนําหลักการดําเนินคดีแพ่งเก่ียวเน่ืองกับ
คดีอาญาของพนักงานอัยการ ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 43 และ 
44/1 และแนวคําพิพากษาศาลฎีกาข้างต้น มาปรับใช้กับคดีอาญาตาม พ.ร.บ.ว่าด้วยความผิดอัน
เกิดจากการใช้เช็ค พ.ศ. 2534 ในกรณีที่ผู้ทรงเช็คใช้สิทธิดําเนินคดีอาญาโดยพนักงานอัยการ
ด้วย และโดยให้ผู้ทรงเช็คย่ืนคําร้องต่อศาลที่พิจารณาคดีอาญาขอบังคับให้ผู้สั่งจ่ายในฐานะ
จําเลยชําระเงินตามเช็คที่เรียกร้องมาให้แก่ตน เช่นเดียวกับที่บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญา มาตรา 44/1 อันจะทําให้พนักงานอัยการมีอํานาจดําเนินคดีส่วนแพ่งให้กับ
ผู้ทรงเช็คในฐานะผู้เสียหายได้ และให้มีอํานาจเรียกร้องเงินตามเช็คได้โดยไม่ต้องติดปัญหาด้าน
ทุนทรัพย์ส่วนแพ่ง แม้ว่าจํานวนเงินในเช็คที่เรียกร้องมาน้ันจะเกินกว่าอํานาจพิจารณาพิพากษา
ของผู้พิพากษานายเดียว  แต่ในกรณีที่ผู้เสียหายใช้สิทธิฟ้องคดีอาญาเองและประสงค์ฟ้องคดีแพ่ง
เรียกร้องเงินตามเช็คเข้ามาในคดีอาญา ยังให้คงหลักการเดิมไว้ เพ่ือมิให้ขัดกับคดีแพ่งเก่ียวเน่ือง
กับคดีอาญากรณีอ่ืนๆ ที่ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 40 ซึ่งบัญญัติให้การ
พิจารณาคดีแพ่งต้องเป็นไปตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง และพระ
ธรรมนูญศาลยุติธรรม       
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บทสรุปและข้อเสนอแนะ 
 บทสรุป 
 จากการศึกษาวิจัย ผู้วิจัยได้ข้อสรุปเก่ียวกับลักษณะความผิดตามพ.ร.บ.ว่าด้วย
ความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค พ.ศ.2534 และการเกิดสิทธิทางแพ่งของผู้ทรงเช็คที่จะเรียกร้อง
ให้ผู้สั่งจ่ายชําระเงินจากกรณีที่เช็คถูกธนาคารปฏิเสธการจ่ายเงิน ตลอดจนวิธีการดําเนินคดี ดังน้ี 
 1. บุคคลที่ได้รับความเสียหายและผู้ดําเนินคดีในทางแพ่งและทางอาญาเป็นบุคคล
คนเดียวกัน กล่าวคือ ฝ่ายผู้ทรงเช็คจะเป็นโจทก์ฟ้องคดีเองในคดีอาญา หรือใช้สิทธิในฐานะ
ผู้เสียหายแจ้งความดําเนินคดีอาญาแล้วให้พนักงานอัยการเป็นโจทก์ฟ้องคดีต่อศาล โดยผู้สั่งจ่าย
จะเป็นฝ่ายจําเลยและในคดีแพ่งผู้ทรงเช็คจะเป็นโจทก์ฟ้องผู้สั่งจ่ายเป็นจําเลยชําระเงินตามเช็ค   
 2. ทั้งความรับผิดทางแพ่งและความผิดทางอาญา เกิดขึ้นเมื่อผู้ทรงเช็คได้เรียกเก็บ
เงินตามเช็คที่ผู้สั่งจ่ายได้ออกมาแล้วธนาคารปฏิเสธการจ่ายเงิน   
 3. การดําเนินคดีอาญาผู้ทรงเช็คมีสิทธิที่จะเลือกดําเนินคดีได้โดยเป็นผู้เสียหายฟ้อง
คดีอาญาต่อศาล หรือจะใช้สิทธิแจ้งความร้องทุกข์แล้วให้พนักงานอัยการเป็นโจทก์ฟ้องคดีให้
แทน ซึ่งในกรณีน้ี พนักงานอัยการไม่มีหน้าที่เรียกเงินตามเช็คให้ผู้ทรงเช็คในฐานะผู้เสียหาย และ
ผู้ทรงเช็คก็ไม่สามารถย่ืนคําร้องขอให้ศาลพิพากษาให้ผู้สั่งจ่ายชําระเงินตามเช็คให้ผู้ทรงเช็คได้ 
เน่ืองจากคดีอาญาที่ฟ้องขอให้ลงโทษตามพ.ร.บ.ว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็คฯ ไม่ใช่คดี
แพ่งที่เก่ียวเน่ืองกับคดีอาญา ตามนัยคําพิพากษาศาลฎีกาที่ 1308/2533  
 4. การดําเนินคดีอาญาตาม พ.ร.บ.ว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค พ.ศ. 2534 
เป็นคดีที่อยู่ในเขตอํานาจของศาลแขวง เน่ืองจากเป็นคดีที่มีอัตราโทษจําคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับ
ไม่เกิน 60,000 บาท ส่วนการดําเนินคดีแพ่ง ถือว่าการเรียกให้ผู้สั่งจ่ายชําระเงินตามเช็คเป็นคดีมี
ทุนทรัพย์ ซึ่งหากเรียกร้องเงินจํานวนไม่เกิน 300,000 บาทจะอยู่ในอํานาจของศาลแขวง หาก
เกินกว่า 300,000 บาทจะอยู่ในอํานาจของศาลจังหวัด  
 5. ในกรณีที่ผู้ทรงเช็คใช้สิทธิดําเนินคดีอาญาโดยเป็นผู้เสียหายฟ้องคดีอาญาต่อศาล
เอง และจํานวนเงินในเช็คที่ฟ้องมามีจํานวนไม่เกิน 300,000 บาท ผู้ทรงเช็คจะฟ้องคดีแพ่งรวม
มาในคดีอาญาก็ได้ ตามความในมาตรา 8 แห่งพ.ร.บ.ว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค ซึ่งจะ
ดําเนินคดีในศาลแขวง 
 6. จากการท่ีการฟ้องคดีแพ่งเรียกให้ชําระเงินตามเช็คที่มีจํานวนเงินเกินกว่า 
300,000 บาท ไม่สามารถฟ้องรวมไปในคดีอาญาตามพ.ร.บ.ว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้
เช็ค ต้องแยกดําเนินคดีออกเป็นส่วนคดีแพ่งต่างหาก ในกรณีที่ทั้งคดีแพ่งและคดีอาญามี
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ข้อเท็จจริงเดียวกัน ทําให้เป็นภาระกับทุกฝ่ายที่เก่ียวข้องกับคดีที่ต้องดําเนินคดีในเรื่องเดียวกัน
ซ้ําซ้อนกัน ทั้งที่คู่ความและพยานหลักฐานเป็นชุดเดียวกัน อาทิเช่น ผู้ทรงเช็คในฐานะโจทก์ ผู้สั่ง
จ่ายเช็คในฐานะจําเลย พยานที่จะต้องมาเบิกความในคดี ตลอดจนศาลและเจ้าหน้าที่
กระบวนการยุติธรรมต่างๆ ที่จะต้องมาดําเนินคดีในเรื่องเดียวกันซ้ํากันสองคราว ทั้งที่ทั้งสองคดี
น้ีมีข้อเท็จจริงเดียวกัน ซึ่งผลของคําพิพากษาในคดีอาญาและในคดีแพ่งอาจไม่สอดคล้องกัน  

ข้อเสนอแนะ 
จากปัญหาที่เกิดขึ้น ผู้วิจัยจึงขอนําเสนอแนวทางปรับปรุงกฎหมายให้การดําเนินคดีแพ่ง

เรียกให้ผู้สั่งจ่ายชําระเงินตามเช็ค สามารถดําเนินคดีไปในคดีเดียวกับคดีอาญาตามพ.ร.บ.ว่าด้วย
ความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค พ.ศ.2534 ได้ โดยการแก้ไขเพ่ิมเติมบัญญัติแห่งมาตรา 8 ของ 
พ.ร.บ.ว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค พ.ศ.2534ข้อความดังจะกล่าวต่อไปน้ี  

 มาตรา 8 “ ในกรณีที่ผู้เสียหายเป็นโจทก์ฟ้องคดีเอง ถ้าจํานวนเงินในเช็คที่เรียกร้องมา
ไม่เกินกว่าอํานาจพิจารณาพิพากษาของผู้พิพากษานายเดียว การดําเนินคดีแพ่งเพ่ือเรียกให้ผู้สั่ง
จ่ายชําระเงินตามเช็คที่ฟ้องมาในคดีส่วนอาญาน้ัน จะรวมฟ้องมาในคดีส่วนอาญาก็ได้ การ
พิจารณาคดีแพ่งต้องเป็นไปตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 

 ในกรณีที่พนักงานอัยการเป็นโจทก์ดําเนินคดีแทนผู้เสียหาย ผู้เสียหายจะย่ืนคําร้องต่อ
ศาลท่ีพิจารณาคดีอาญาขอบังคับให้จําเลยชําระเงินตามเช็คที่เรียกร้องมาให้แก่ตนก็ได้ และให้
ศาลท่ีรับพิจารณาคดีส่วนอาญามีอํานาจพิจารณาพิพากษาคดีส่วนแพ่งต่อไปได้ แม้ว่าจํานวนเงิน
ในเช็คที่เรียกร้องมาน้ันจะเกินกว่าอํานาจพิจารณาพิพากษาของผู้พิพากษานายเดียว ” 
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Brand Leadership by David A Aaker and Erich Joachimsthaler 
 

ปริทัศน์โดย สมาน อัศวภูมิ1  
 
 
ข้อมูลเก่ียวกับผู้เขียน  
 David A. Aaker เป็นรองประธานกรรมการยุทธศาสตร์แบรนด์ และศาสตราจารย์      
กิติคุณของ Haas School Business, University of California at Berkeley เขียนบทความ
เก่ียวกับเรื่องแบรนด์กว่า 80 ช่ือเร่ือง และได้รับรางวัล “บทความดีเย่ียม” 3 เรื่อง นอกจากน้ียัง
เป็นนักพูดและที่ปรึกษาเกี่ยวกับแบรนด์ทั่วโลก  
 Erich A Joachimsthaler  เป็นผู้บริหารสูงสุด ของ Brand Leadership Company 
เป็นที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์ และการจัดการศึกษาในเมืองนิวยอร์ค และเป็นศาสตราจารย์พิเศษ
ของ Darden School, University of Virginia เขียนบทความ และกรณีศึกษาให้กับวารสาร
ธุรกิจหลายฉบับ รวมทั้ง Harvard Business Review, Sloan Management Review, และ 
MIS Quarterly นอกจาก น้ี  ศาสตราจาร ย์  Joachimsthaler ยั ง เ ป็ น นัก พูด  และผู้ จั ด
ประชุมสัมมนาทางธุรกิจทั่วโลกในสามภาษา คือ อังกฤษ เยอรมัน และสเปน  
 
สาระสําคัญของหนังสือ 
 หนังสือที่จะนํามาปริทัศน์ในวารสารเล่มน้ีเป็นหนังสือเก่ียวกับ Brand หรือตราย่ีห้อ  ซึ่ง
ผู้ปริทัศน์ของอนุญาตใช้คําทับศัพท์คือ “แบรนด์” เพราะจริงๆ แล้วเร่ืองของแบรนด์ การสร้าง
แบรนด์ และภาวะผู้นําแบรนด์ น้ันกินความกว้างและลึกกว่าคําว่า “ย่ีห้อ หรือตราย่ีห้อ” ใน
ภาษาไทย  
 ห นั ง สื อ  Brand Leadership ห รื อ ผู้ ป ริ ทั ศ น์ ถ อ ด ค ว า ม เ ป็ น ภ า ษ า ไ ท ย ว่ า                 
“ภาวะผู้นําแบรนด์” เล่มน้ีแบ่งออกเป็น 10 บทแรกเป็นการทําความเข้าใจเก่ียวกับภาวะผู้นํา 
แบรนด์และการจัดการแบรนด์ บทที่สองนําเสนอเก่ียวกับเอกลักษณ์ของแบรนด์ บทที่สาม เรื่อง
การสร้างความกระจ่างชัดและการให้รายละเอียดเก่ียวกับแบรนด์ บทที่สี่ มิติของแบรนด์สัมพันธ์ 
บทที่ห้า เรื่องสถาปัตยกรรมแบรนด์ บทที่หก บทเรียนการสร้างแบรนด์ บทที่เจ็ด การสร้าง    

                                                            
1 รองศาสตราจารย์, ดร. คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชธานี อุบลราชธานี  
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แบรนด์: บทบาทของผู้ให้การสนับสนุน บทที่แปด การสร้างแบรนด์: บทบาทของ Web บทที่เก้า 
การสร้างแบรนด์: เป็นย่ิงกว่าการโฆษณา บทที่สิบ ภาวะผู้นําแบรนด์ของโลกที่ไม่ใช่แบรนด์โลก  
 สาระสรุปของหนังสือที่จะนําเสนอเพ่ือการปริทัศน์ในครั้งน้ีจะไม่นําเสนอเป็นรายบท แต่
จะกล่าวสาระที่สําคัญเบ้ืองต้นเพ่ือความเข้าใจแนวคิดที่ผู้เขียนทั้งสองนําเสนอในหนังสือเล่มน้ีดัง
จะกล่าวถึงต่อไป สําหรับผู้สนใจควรได้ศึกษาเพ่ิมเติมจากหนังสือเล่มน้ีตามรายการบรรณานุกรม
ท้ายปริทัศน์น้ี  
 แบรนด์และภาวะผู้นําแบรนด์ 
 โดยทั่วไปเราจะเข้าใจว่า Brand (แบรนด์)  คือตราย่ีห้อสินค้าใดสินค้าหน่ึง แต่ในเชิง
ธุรกิจแล้ว แบรนด์ เป็นมากกว่ายี่ห้อ แต่เป็นสิ่งที่ลูกค้า หรือผู้ใช้ผลิตภัณฑ์หรือบริการรับรู้ 
ประทับใจ จดจําได้ และเลือกที่จะใช้สินค้าหรือบริการน้ันอีก เดิมน้ันการที่บริษัทหรือกิจการจะ
ทําให้ลูกค้าติดแบรนด์โดยการจัดการแบรนด์ แต่ในปัจจุบันน้ีนักวิชาการและนักบริหารองค์การ
เห็นว่าแบรนด์เป็นสิ่งที่มีความละเอียดอ่อนที่ไวต่อการรับรู้และความรู้สึกของลูกค้าจึงไม่ใช่สิ่งที่
จะสร้างให้เกิดขึ้นได้โดยกระบวนการบริหารปกติ แต่เป็นสิ่งที่ต้องสร้างสรรค์ภายใต้ผู้นําที่มี
วิสัยทัศน์และภาวะผู้นําในการนําสร้างแบรนด์ให้ติดตลาดได้   
 เอกลักษณ์แบรนด์และจุดเด่นของแบรนด์  
 เอกลักษณ์แบรนด์เป็นภาพลักษณ์ที่องค์การต้องการให้สินค้าหรือบริการของบริษัทน้ันๆ 
มีลักษณะเฉพาะหรือตัวตนท่ีแตกต่างจากสินค้าหรือบริการของคนอ่ืนอย่างไร ซึ่งโดยทั่วไปจะมี
องค์ประกอบ หรือมิติในการอธิบายความแตกต่างของสินค้าหรือบริการน้ันหลายตัว แต่บริษัท
ต้องเลือกองค์ประกอบหรือมิติไม่ก่ีตัวที่เห็นว่าเป็นจุดเด่นที่ต้องการทําให้สินค้าหรือบริการของ
ตนแตกต่างจากคนอ่ืน ถ้าบริษัทค้นพบจุดเด่นน้ีเจอ และสามารถสร้างความแตกต่างได้มาก
เท่าใด ย่ิงทําให้แบรนด์ของเรามีจุดเด่นที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของตนมากเท่าน้ัน และเป็นจุด
แข่งจุดขายที่สามารถเอาชนะคู่แข่งได้มากย่ิงขึ้น ติดตลาดมากขึ้น จนกลายเป็นแบรนด์ของ
ตนเองต่อไป  

การสร้างและกระบวนการวางแผนแบรนด์  
 แบรนด์ไม่ใช่สินค้าหรือบริการที่บริษัทนําเสนอเพ่ือเป็นธุรกิจของตน แต่เป็นเอกลักษณ์
หรือภาพลักษณ์ที่ลูกค้ารับรู้และประทับใจ พร้อมที่จะเลือกใช้สินค้าหรือบริการน้ันอีก ดังน้ัน
สินค้าหรือบริการเป็นเพียงจุดเริ่มต้น และกระบวนการที่เก่ียวข้องในการสร้างตลาด และความ
ย่ังยืนของสินค้าหรือบริการให้ได้ ดังน้ันแบรนด์จึงเป็นสิ่งที่ไม่อาจจะสร้างขึ้นมาได้ง่าย การสร้าง
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แบรนด์จะเกิดขึ้นได้ภายใต้ภาวะผู้นําของผู้บริหารองค์การ วิสัยทัศน์ที่ยาวไกล ขับเคลื่อนด้วย
การจัดการที่ดี ทีมงานที่มุ่งมั่น คู่ค้าที่สนับสนุนกันและกัน และโชคช่วย  
 อาจจะเป็นไปได้ว่าการจัดการแบรนด์คล้ายกันกับการจัดการเชิงกลยุทธ์ ดังน้ัน
กระบวนการวางแผนแบรนด์จึงคล้ายคลึงกันคือ เริ่มต้นจากการวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์ กลยุทธ์   
แบรนด์ โปรแกรมสร้างแบรนด์ และเป้าหมายและการวัดผลสําเร็จตามเป้าหมายในการสร้าง  
แบรนด์  
  
ข้อสรุปและความเห็นเก่ียวกับหนังสือ   

หนังสือเล่มน้ีนําเสนอแนวคิดเก่ียวกับแบรนด์และภาวะผู้นําเพ่ือสร้างแบรนด์ที่ช้ีให้เห็น
ความแตกต่างระหว่างสินค้าหรือบริการกับแบรนด์ของสินค้าหรือบริการที่บริษัทนําเสนอ  เน้ือหา
ของหนังสือได้นําเสนอทั้งหลักการ ตัวอย่าง และแนวปฏิบัติเป็นเลิศในแต่ละเรื่องที่นําเสนอ โดย
ให้ความสําคัญกับการสร้างแบรนด์ภายใต้ภาวะผู้นําของผู้บริหารบริษัท ที่จะช่วยให้ผู้สนใจเข้าใจ
และได้แนวทางในการสร้างแบรนด์ให้กับสินค้าหรือบริการของตนเองต่อไป ส่วนสาระโดยสรุปที่
นําเสนอในการปริทัศน์หนังสือครั้งน้ีเป็นเพียงสาระเบ้ืองต้นของเรื่องและหนังสือเท่าน้ัน แต่ก็เช่ือ
ว่าจะเป็นฐานคิดในการทําความเข้าใจเรื่องน้ีไม่มากก็น้อย  ท้ายสุดน้ีผู้ปริทัศน์เห็นว่าหนังสือเล่ม
น้ีสมควรได้รับความสนใจและอ่านฉบับเต็มด้วยครับ  

 
เอกสารอ้างอิง  
Aaker, David A., and Joachimsthaler, Erich. (2000). Brand Leadhership. Sydney: 

Simon &Schuster Australia. 
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ขั้นตอนการจัดทําวารสาร 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 จัดพิมพ์และเผยแพร่ 

ประกาศรับสมัครต้นฉบับ 

รับบทความต้นฉบับ 

ส่งผู้ทรงคุณวุฒิ 

กองบรรณาธิการแจ้งยืนยันรับบทความ 

ผ่าน 

ผ่าน 

แจ้งผู้เขียนให้แก้ไข 
ไม่ผ่าน 

แจ้งผู้เขียนให้แก้ไข 
ไม่ผ่าน 



แบบเสนอผลงานวิชาการเพื่อลงตีพิมพ์ใน 
วารสารนวัตกรรมทางสังคมศาสตร ์
------------------------------------------------------- 

 
ข้าพเจ้า      นาย   นาง    นางสาว 
ชื่อ-สกุล ............................................................................................................................................................ 
(ภาษาอังกฤษ) .................................................................................................................................................. 
ตําแหน่งทางวิชาการ (โปรดระบุ) 

  ศาสตราจารย์    รองศาสตราจารย์   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
  ดร.     อาจารย์    อ่ืนๆ .......................................... 

ท่ีอยู่และหมายเลขโทรศัพท์ (ท่ีติดต่อได้) 
.............................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................... 
โทรศัพท์ท่ีทํางาน .......................................................... โทรศัพท์มือถือ .......................................................... 
โทรสาร .................................................. E-mail ............................................................................................. 
มีความประสงค์ขอส่งผลงานวิชาการ เร่ือง :  
ชื่อผลงาน (ภาษาไทย) ....................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 
ชื่อผลงาน (ภาษาอังกฤษ) ................................................................................................................................. 
........................................................................................................................................................................... 
ประเภทผลงานวิชาการ          บทความรับเชิญ   บทความวิจัย     บทความวิชาการ 
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าผลงานนี ้  เป็นผลงานของข้าพเจ้าเพียงผู้เดียว  

   เป็นผลงานของข้าพเจ้าและผู้ท่ีระบุชื่อในผลงาน 
 
ผลงานนี้ยังไม่เคยลงตีพิมพ์ตีพิมพ์เผยแพร่ท่ีใดมาก่อน และจะไม่นําส่งไปเพ่ือพิจารณาลงตีพิมพ์

เผยแพร่ในท่ีอ่ืนๆ อีก นับจากวันท่ีข้าพเจ้าได้ส่งผลงานต้นฉบับนี้ มายังกองบรรณาธิการวารสารนวัตกรรมทาง
สังคมศาสตร์ 

 
.................................................................. ลายมือชื่อ เจ้าของบทความ 

          (................................................................) 
             วันท่ี ................................................... 
 
 



แบบรับรองพจิารณาบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ใน 
วารสารนวัตกรรมทางสังคมศาสตร ์
------------------------------------------------------- 

 
ข้าพเจ้า    ศาสตราจารย์    รองศาสตราจารย์   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

  ดร.     อาจารย์ 
ชื่อ-สกุล ............................................................................................................................................................. 
ท่ีอยู่และหมายเลขโทรศัพท์ (ท่ีติดต่อได้) 
.............................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................... 
โทรศัพท์ท่ีทํางาน ........................................................... โทรศัพท์มือถือ ........................................................ 
โทรสาร .................................................. E-mail ............................................................................................. 
ขอรับรองว่าได้ตรวจสอบบทความวิจัยจากปริญญานิพนธ์/วิทยานิพนธ์/ดุษฎีนิพนธ์ เร่ือง :  
ชื่อผลงาน (ภาษาไทย) ....................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 
ชื่อผลงาน (ภาษาอังกฤษ) ................................................................................................................................. 
........................................................................................................................................................................... 
ของนักศึกษา ชื่อ-สกุล ...................................................................................................................................... 
 

ว่าถูกต้องตามหลักวิชาการเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว ซ่ึงบทความนี้ไม่เคยตีพิมพ์เผยแพร่ท่ีใดมาก่อน และ
ไม่อยู่ระหว่างการเสนอเพ่ือพิจารณาตีพิมพ์เผยแพร่ในท่ีอ่ืนๆ 

 
 

.................................................................. ลายมือชื่อ 
(................................................................) 
             อาจารย์ท่ีปรึกษาหลัก 
    วันท่ี ................................................... 

  



ใบสมัครสมาชกิ 
วารสารนวัตกรรมทางสังคมศาสตร ์

------------------------------------------------------- 

 
ช่ือ-สกุล ....................................................................................................................................... 
ที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท ์(ที่ติดต่อได้) 
........................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................... 
โทรศัพท์ที่ทํางาน .............................................. โทรศัพท์มือถือ ................................................. 
E-mail ............................................................................................. 
 
  ขอสมัครเป็นสมาชิกวารสาร “นวัตกรรมทางสังคมศาสตร์”  
   หน่ึงปี 4 ฉบับ  ราคา  500 บาท 
   สองปี 8 ฉบับ  ราคา  800 บาท 
 
ชําระผ่าน ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี 313-0-73265-9 
ช่ือบัญชี วารสารนวัตกรรมทางสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชธานี 
โดยได้แนบหลักฐานการชําระเงิน : 
  สําเนาหลักฐานเอกสารยืนยันการชําระเงิน ส่งทางไปรษณีย์มายังมหาวิทยาลัยราชธานี 
  อัพโหลดหลักฐานเอกสารยืนยันการชําระเงิน มายัง e-mail: jriss@rtu.ac.th  วันที่ ............ 
 
 
ฝ่ายสมาชิกวารสาร สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชธานี 
261 เลี่ยงเมือง, ตําบลแจระแม อําเภอเมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี, 34000 
โทรศัพท์: 0-4531-9900 ต่อ 124 โทรสาร: 0-4531-9911 

E-mail : jriss@rtu.ac.th    

 
 
 



คําแนะนําในการเตรยีมและการส่งต้นฉบบั 
วารสารนวัตกรรมทางสังคมศาสตร ์

วัตถุประสงค์  
1. เพ่ือส่งเสริมและเผยแพร่ผลงานทางวิชาการที่มีคุณภาพ พัฒนาองค์ความรู้ทาง

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

2. เพ่ือเป็นสื่อกลางในการนําเสนอ แลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็นเชิงวิชาการ ของ
ผู้ทรงคุณวุฒิ คณาจารย์ นักศึกษา และนักวิชาการ 

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

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

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

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



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

การพิจารณาบทความ (Editorial and Review Process)  
บทความจะได้รับการพิจารณาลงตีพิมพ์จะต้องผ่านการพิจารณาจากกองบรรณาธิการ

และผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาเพ่ือทําการกลั่นกรองและตรวจสอบคุณภาพของบทความ ดังน้ี  
1. กองบรรณาธิการแจ้ง/ตอบกลับการได้รับบทความตามข้อกําหนดการส่งบทความ 

จากน้ันกองบรรณาธิการจะตรวจสอบช่ือเรื่องและเน้ือหาของบทความว่าเหมาะสมกับ
วัตถุประสงค์และอยู่ในขอบเขต (Scope) ของวารสาร  

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

3. กองบรรณาธิการส่งหนังสือตอบรับการตีพิมพ์หรือปฏิบัติการตีพิมพ์ให้เจ้าของ
บทความ  

ประเภทของผลงานวิชาการที่เปิดรบัตีพิมพ์  
1. บทความวิจัย (Research Article) เป็นงานเขียนที่เกิดจากการวิจัยของผู้เขียนหรือ

สมาชิกร่วมในงานวิจัยน้ัน อย่างเป็นระบบ และไม่เคยได้รับการตีพิมพ์มาก่อน  
2. บทความวิชาการ (Academic Article) เป็นบทความทางวิชาการท่ีนําเสนอ

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



การเตรียมบทความเพื่อการตีพิมพ์ในวารสาร  
บทความวิจัย ประกอบด้วย  

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

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

ท้ายบทคัดย่อ  
5. เน้ือหา (Contents) ควรประกอบด้วยหัวข้อดังต่อไปน้ี  

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

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

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

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

ท้ายบทคัดย่อ  
5. เน้ือหา (Contents) ควรประกอบด้วยหัวข้อดังต่อไปน้ี  

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



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

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

พร้อมระบุเลขหน้า และต้ังระยะขอบกระดาษ ขอบบน 1 น้ิว ขอบซ้าย 1.25 น้ิว ขอบขวา 1.25 
น้ิว  

2. ช่ือเร่ือง ต้องมีทั้งช่ือภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ใช้ตัวอักษร TH SarabunPSK 
ขนาด 18 point ตัวหนาก่ึงกลางหน้ากระดาษ  

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

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

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

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

5. เน้ือหา  
5.1 เน้ือหาของต้นฉบับของบทความวิจัยและบทความวิชาการ มีความยาวไม่เกิน 

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

ตัวหนา และเน้ือหาหัวเรื่องภาษาอังกฤษ ใช้ตัวอักษร TH SarabunPSK ขนาด 16 point ตัวหนา 
ชิดซ้ายหน้ากระดาษ 

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

6. ให้ใช้ระยะห่างระหว่างบรรทัด (Line Space) 1 บรรทัด  



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

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

7.2 ส่วนประกอบอ่ืนหรือแหล่งที่มาของบทความ เช่น แหล่งทุนให้นําไปไว้ในส่วน
ของกิตติกรรมประกาศ  

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

9. ใช้ตัวเลขอารบิกเท่าน้ัน และไม่ให้ใช้การต้ังค่าตัวเลขอัตโนมัติ 

หมายเหตุ : นักศึกษาที่ส่งบทความวิจัยที่เป็นวิทยานิพนธ์ หรือสารนิพนธ์ จะต้องมีคํารับรองจาก
ประธาน หรือกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์หลักให้พิจารณาลงพิมพ์เผยแพร่ 

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