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ความคิดเหน็ของครผููสอนตอการจัดการเรยีนรูทีเ่นนผูเรยีนเปนสาํคัญของ 
โรงเรียนพรานีลวชัระ จงัหวดัสมุทรปราการ* 

Opinions of Teachers on Child Center Learning Management of         
Praneel Watchara Schools, Samutprakarn Province 

 
         นางสาวยุลี  สาสิงห** 

        Miss Yulee Sasing 
 
บทคัดยอ 
 การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาความคิดเห็นของครูผูสอนตอการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปน
สําคัญของโรงเรียนพรานีลวัชระ จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นของครูผูสอน ตอ
การจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญของโรงเรียนพรานีลวัชระ จังหวัดสมุทรปราการ จําแนกตาม เพศ 
ประสบการณในการปฏิบัติงาน ระดับการศึกษา และประสบการณในการเขารับการอบรมของครูผูสอน และ
เพ่ือศึกษาขอเสนอแนะ แนวทางแกไขการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ ประชากรที่ใชในการวิจัยคือ 
ครูผูสอนโรงเรียนพรานีลวัชระ จํานวน 63 คน เครื่องมือการวิจัยเปนแบบสอบถาม แบบมาตราสวน
ประมาณคา 5 ระดับ มีคาความเชื่อม่ัน 0.90 วิเคราะหขอมูลโดยใชคาความถ่ี คารอยละ คาเฉลี่ย และคา
เบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบสมมติฐานการวิจัย โดยการเปรียบเทียบคาเฉล่ียประชากร 
 ผลการวิจัยพบวา ระดับความคิดเห็นของครูผูสอน ตอการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ ของ
โรงเรียนพรานีลวัชระ จังหวัดสมุทรปราการ ภาพรวมอยูในระดับมากทุกดาน โดยเรียงตามลําดับจากมาก
ไปนอยคือ ดานการจัดกิจกรรมการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ ดานพฤติกรรมการสอนของครู และดานการ
ดําเนินงานของโรงเรียน ผลการเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นของครูผูสอน พบวา ครูผูสอนเพศชายมีระดับ
ความคิดเห็นตอการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญสูงกวาครูผูสอนเพศหญิงในทุกดาน ครูผูสอนที่มี
ประสบการณในการปฏิบัติงานตางกันมีความคิดเห็นตอการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญแตกตางกัน 
ครูผูสอนที่จบการศึกษาปริญญาตรีมีระดับความคิดเห็นตอการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญสูงกวา
                                                 
 * บทความภาคนิพนธ 
อาจารยที่ปรึกษา : ดร.สุรางคณา มัณยานนท, ผศ.ดร.สุนันทา แกวสุข 
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ครูผูสอนที่จบการศึกษาสูงกวาปริญญาตรี และครูผูสอนที่มีประสบการณในการเขารับการอบรมตางกันมีความ
คิดเห็นตอการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญแตกตางกัน สวนขอเสนอแนะแนวทางแกไขการจัดการ
เรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ ครูผูสอนเห็นวา ปญหาและอุปสรรคเก่ียวกับการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปน
สาํคัญของโรงเรียนพรานีลวัชระ คือ นักเรียนไมเขาใจในบทบาทการรวมทํากิจกรรมของตนเอง สื่อที่ใชใน
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนไมเพียงพอ สวนขอเสนอแนะแนวทางแกไขเก่ียวกับการจัดการเรียนรูที่เนน
ผูเรียนเปนสําคัญของโรงเรียนพรานีลวัชระ คือ ควรสนับสนุนใหมีการผลิตสื่อการสอนเพิ่มข้ึน ควรอธิบาย
กิจกรรมใหนักเรียนเขาใจอยางละเอียด 
 
Abstract 
 The objectives of this study were: 1) to investigate the opinion of 
teachers on child centered learning management of Praneel Watchara 
Schools, 2) to compare the opinion of teachers on child centered learning 
management classified by gender, work experience, education level and 
training experience, 3) to provide guidelines for solving the problems on 
child centered learning management. The population in this study consisted 
of 63 teachers in Praneel Watchara Schools, Samut Prakan Province. A set of 
five-scale rating questionnaire with 0.90 reliability was used for data 
collection. The data obtained were analysed by ready-made computer program 
for frequency, percentage, mean, standard deviation and the hypotheses 
were tested by comparing the population means. 
 The results of the study revealed that the teachers’ overall opinion 
and particularly on 3 aspects on child centered learning management were 
at high level. Ranked from high to low means as follows: child centered 
learning activities, teaching behavior of teachers, and school operation. 
Comparison of the teachers’ opinion of teachers with different gender, level 
of education, work experience and training experience found that they had 
different means on child centered learning management. Regarding 
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suggestions, teachers perceived that students did not understand their roles 
in learning activity participation, that the teaching aids were inadequate, 
that the school should provide more teaching aids, and that teachers should 
explain the roles of students participating in learning activities. 
 
ความนํา 
 การจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน มีความสําคัญตอการปฏิรูปการเรียนรูสูการปฏิบัติเปนอยางรูปธรรม 
การใชยุทธศาสตรการพัฒนาโรงเรียน การดําเนินงานมีจุดมุงหมายที่จะใหเกิดการสรางองคความรูอยาง
หลากหลาย โดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ ขยายแนวคิดรวมถึงแนวทางการปฏิรูปการศึกษา สรางเครือขายมุง
สําเร็จในการปฏิรูปการเรียนรูใหเกิดผลอยางจริงจัง สงเสริมการจัดการเรียนการสอนตามแนวทางการปฏิรูป
การเรียนรู เพื่อพัฒนาผูเรียนใหเปนคนดี คนเกงและมีความสุข โดยไดกําหนดจุดเนนกระบวนการเรียนรู เพื่อ
พัฒนาผูเรียน 5 ลักษณะสําคัญ คือ การเรียนรูอยางมีความสุข การเรียนรูแบบมีสวนรวม การเรียนรูเพื่อ
พัฒนากระบวนการความคิด การเรียนรูเพื่อพัฒนา สุนทรียภาพและลักษณะนิสัยดานศิลปะ ดนตรี กีฬา การ
เรียนรูมีการพัฒนาครูใหมีความรู  ความสามารถ มีทักษะและเจตคติที่ดีในการจัดการเรียนการสอน ตาม
แนวทางการปฏิรูปการเรียนรู (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ, 2541, หนา 15- 85) ใน
เหตุการณปจจุบันสังคมไทยตองหันมาทบทวนปจจัยที่สําคัญในการพัฒนาคน คือ การพัฒนาดานการศึกษา 
โดยการปฏิรูปการศึกษาเพื่อมุงสรางคนที่มีคุณภาพ รูเทาทันกระแสการเปล่ียนแปลง และสนองตามความ
ตองการของสังคมและประเทศชาติอยางแทจริง โดยทั้งน้ี รัฐบาลไดพยายามทุมเทงบประมาณดานการจัด
การศึกษาอยางทั่วถึงและมีคุณภาพ เห็นไดจากแนวโนมดานการจัดการเรียนการสอนการศึกษาที่เพิ่มข้ึนทุกป 
รวมทั้งผูบริหาร ครู ชุมชน ไดแสดงความมุงม่ันในการปรับปรุงการปฏิรูปการศึกษาในทุกๆ ดาน       
(ธรรมเกียรติ  กันอริ, 2543, หนา 73) แตสภาพการจัดการศึกษาที่ผานมา กระบวนการเรียนรูยังไม
เอื้ออํานวยตอการพัฒนาคน ไดเกิดกระบวนการคิด วิเคราะห การแสวงหาความรูดวยตนเอง กระบวนการ
เรียนรูยังไมสงผลตอการพัฒนาคนให “มองกวาง คิดไกล ใฝรู” ยังมุงเนนหลักสูตร เน้ือหาวิชามากกวา
ชีวิตจริงของผู เรียน เนนครูเปนศูนยกลาง ยังไมเปดโอกาสใหผู เรียนศึกษาหาความรูดวยตนเอง         
จากสภาพแวดลอมในชุมชนและสังคม โดยใชการเรียนรูจากสภาพจริงหรือการปฏิบัติจริง ปญหาการ
ประเมินผลการเรียนรูที่วัดความรูความจํามากกวาความรูความสามารถที่ เ กิดจากการปฏิบั ติจริง 
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2542, หนา 12) เพื่อเปนการแกไขปญหาของชาติที่กําลังเผชิญกับการเปล่ียนแปลง
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ใหม ๆ ในยุคที่ตองแขงขันดวยความรูและภูมิปญญา เชน ในวิถีแหงการรับขาวสาร มนุษยเริ่มมีทางเลือก
มากมาย นับตั้งแตสายเคเบิ้ล จานดาวเทียมที่นําสัญญาณโทรทัศนนับรอยชองมาใหชม หรือการพัฒนาการ
เรียนการสอน ผานเครือขายคอมพิวเตอร “อินเตอรเน็ต” เทคโนโลยีสารสนเทศเปนสื่ออิเล็กทรอนิกสที่ทวี
ประสิทธิภาพนําไปสูรูปแบบการเรียนรูดวยตนเอง โดยการจัดการศึกษาที่พึงประสงคของระบบการศึกษาไทย
ในอนาคต จะตองเปนระบบที่ใหโอกาสคนไทยทุกคน ตั้งแตปฏิสนธิ ไดพัฒนาตนเองเต็มกําลัง
ความสามารถ  มีโอกาสเทาเทียมกันทางการศึกษาเพื่อนําความเจริญงอกงามมาสูชีวิตของตน ของ
ครอบครัวและของชุมชน โดยปราศจากพรมแดน แหงอายุ เวลา และสถานที่ เปนการเรียนรูที่มีความสุข 
เปนการศึกษาตลอดชีวิตที่อาศัยเทคโนโลยีเปนสื่อนําความรูใหเขาถึงคนไดงาย และลักษณะผูเรียนที่พึง
ประสงคตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ คือ ผูเรียนเปนคนดี คนเกง และคนมีความสุข หลังจากมี
พระราชบัญญัติการศึกษาการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545,   
หมวดที่ 4 มาตราที่ 22, หนา 12) ระบุวา กระบวนการจัดการศึกษาตองสงเสริมใหผูเรียนสามารถพัฒนา
ตนเองตามธรรมชาติ  และเต็มศักยภาพ  มีการจัดกิจกรรมใหผูเรียนไดเรียนรูจากประสบการณจริง        
ฝกปฏิบัติ  ใหทําได  คิดเปน ทําเปน รักการอาน  และการเกิดการใฝรูอยางตอเน่ือง ซึ่งจากปญหาใน  
การจัดการศึกษาในปจจุบัน ทุกสถาบันการศึกษาตางก็ใหความสําคัญและทําความเขาใจใหกับครูผูสอนใน
การจัดการเรียนการสอน โดยเนนใหยึดผูเรียนเปนศูนยกลางหรือเนนผูเรียนเปนสําคัญ ดวยวิธีการตางๆ 
เชน อบรมเชิงปฏิบัติการในเรื่องที่เก่ียวกับวิธีการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญในรูปแบบตางๆ 
การจัดทําแฟมสะสมผลงานของนักเรียน การประเมินผลงานตามสภาพจริง เปนตน ทั้งน้ีเนื่องจากผลการ
ประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาทางดานวิชาการของโรงเรียนพรานีลวัชระ พบวา ประสบปญหาในเร่ือง
มาตรฐานของการจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ สอดคลองกับเกณฑการประเมินจากคณะกรรมการ
ประเมินภายนอก และครูผูสอนยังขาดทักษะความรูความเขาใจในการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรูที่เนน
ผูเรียนเปนสําคัญ ดังน้ัน เพื่อเปนการเตรียมตัวรับการประเมินเกณฑมาตรฐานการศึกษา และการประกัน
คุณภาพการศึกษาจากภายนอก การจัดการเรียนการสอนแบบเนนผูเรียนเปนสําคัญ จึงเปนสวนหน่ึงของการ
ประเมินในคร้ังน้ีดวย 
 ดวยเหตุดังกลาว ผูวิจัยในฐานะเปนครูผูสอนของโรงเรียนพรานีลวัชระ จึงเล็งเห็นความสําคัญของ
ปญหาที่เกิดข้ึนในการจัดการเรียนรูใหมีประสิทธิภาพ จึงเห็นความสําคัญและสนใจที่จะศึกษาความคิดเห็น
ของครูตอการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ กรณีศึกษาโรงเรียนพรานีลวัชระ เพื่อเปนแนวทางในการ
พัฒนาในการวางแผนสงเสริม สนับสนุน และนําไปใชพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียน
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เปนสําคัญ ใหสอดคลองกับพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ. 2545 และครูสามารถจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญอยางมีคุณภาพตอไป 
 
วัตถุประสงคในการวิจัย 
 1.  เพื่อศึกษาความคิดเห็นของครูผูสอน ตอการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ ของโรงเรียน
พรานีลวัชระ จังหวัดสมุทรปราการ 
 2.  เพื่อเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นของครูผูสอน ตอการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ ของ
โรงเรียนพรานีลวัชระ จังหวัดสมุทรปราการ จําแนกตาม เพศ ประสบการณในการปฏิบัติงาน ระดับ
การศึกษา และประสบการณในการเขารับการอบรม 
 3.  เพื่อศึกษาขอเสนอแนะเก่ียวกับปญหา/อุปสรรค และแนวทางแกไขการจัดการเรียนรูที่เนน
ผูเรียนเปนสาํคัญ 
 
ขอบเขตการวิจัย 
 ประชากรท่ีใชในการวิจัยคร้ังน้ีคือ ครูผูสอนที่ปฏิบัติหนาที่ทําการสอนในโรงเรียนพรานีลวัชระ 
จังหวัดสมุทรปราการ ในปการศึกษา 2553 มีจํานวนรวมทั้งสิ้น 63 คน 
 
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
 เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัยครั้งน้ี เปนแบบสอบถามเก่ียวกับความคิดเห็นของครูผูสอนตอการจัดการ
เรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ ของโรงเรียนพรานีลวัชระ จังหวัดสมุทรปราการ โดยแบบสอบถามแบง
ออกเปน 4 ตอนดังน้ี 
 ตอนที่ 1 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพของครูผูสอนโรงเรียนพรานีลวัชระ มีลักษณะ
เปนสาํรวจรายการ (Check list) จํานวน 4 ขอ 
 ตอนที่ 2 แบบสอบถามความคิดเห็นของครูผูสอนตอการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ 
ของโรงเรียนพรานีลวัชระ ซึ่งประกอบดวย  
 1)  เปนแบบสอบถามเก่ียวกับความคิดเห็นครูผูสอนตอการจัดการเรียนรูที่เปน
ผูเรียนเปนสําคัญ ในดานการดําเนินงานของโรงเรียน ประกอบดวย 3 ดาน คือ ข้ันเตรียมการ ข้ัน
ดําเนินการ และข้ันประเมินผล จํานวน 23 ขอ 
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 2)  เปนแบบสอบถามเก่ียวกับความคิดเห็นครูผูสอนตอการจัดการเรียนรูที่เปน
ผูเรียนเปนสําคัญในดานพฤติกรรมการสอนของครู ประกอบดวย 3 ข้ันตอน ข้ันเตรียมการ ข้ันดําเนินการ 
ข้ันประเมินผล จํานวน 19 ขอ 
 3)  เปนแบบสอบถามเก่ียวกับความคิดเห็นครูผูสอนตอการจัดการเรียนรูที่เปน
ผูเรียนเปนสําคัญในดานการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเปนผูเรียนเปนสาํคัญ จํานวน  9 ขอ 
 ตอนที่ 3 เปนคําถามปลายเปดสําหรับขอเสนอแนะเก่ียวกับปญหา/อุปสรรค และแนวทาง
แกไขการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ 
 
การเก็บรวบรวมขอมูล 
 ผูวิจัยไดดําเนินการเก็บรวบรวมแบบสอบถามดวยตนเอง โดยนําแบบสอบถามเก็บขอมูลจากผู
ปฏิบัติหนาที่ทําการสอนในโรงเรียนพรานีลวัชระ จํานวน 63 คน และรับกลับคืน ไดแบบสอบถามที่เก็บคืน
มาตรวจความสมบูรณสามารถนํามาวิเคราะหไดฉบับสมบูรณ 63 ฉบับ คิดเปนรอยละ 100 
 
การวิเคราะหขอมูล 
 ผูวิจัยไดเก็บแบบสอบถามมาตรวจสอบความถูกตอง ในการตอบแบบสอบถาม จํานวน 63 ฉบับ 
เพื่อนําไปวิเคราะหขอมูลดวยโปรแกรมสาํเร็จรูปทางคอมพิวเตอร ซึ่งผูวิจัยไดวิเคราะหขอมูล ดังน้ี 
 1.  คํานวณคาสถิติ พ้ืนฐาน ของคะแนนตามสภาพขอมูลสวนตัว ของครูผูตอบแบบสอบถามโดย
คํานวณคาความถ่ีและคารอยละ 
 2.  วิเคราะหขอมูลความคิดเห็นของครูผูสอนตอการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ โดยหา
คาเฉลี่ย ( ) และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( ) 
 3.  เปรียบเทียบระดับความคิดเห็นของครูผูสอนที่มีตอการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ 
เก่ียวกับสถานภาพของครูผูสอน จําแนกตามเพศและระดับการศึกษา โดยการเปรียบเทียบคาเฉลี่ย 
 4.  ขอเสนอแนะเก่ียวกับปญหา/อุปสรรค และแนวทางแกไขการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปน
สาํคัญ โดยใชการวิเคราะหเชิงเนื้อหา (content analysis) และแจกแจงความถ่ีของความคดิเห็น 
 
 
 



วารสารวิชาการ “ลานปญญา” ปที่ 11 ฉบับที่ 2  
โครงการบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 

 
 

 7

สรุปผลการวิจัย 
 การวิเคราะหผลขอมูล ความคิดเห็นของครูผูสอนตอการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ ของ
โรงเรียนพรานีลวัชระ จังหวัดสมุทรปราการ ปการศึกษา 2553 ผลการวิจัยสรุปได ดังน้ี 
 1.  ความคิดเห็นของครูผูสอนตอการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ ของโรงเรียนพรานีล
วัชระ จังหวัดสมุทรปราการ 
  ผลการวิจัย พบวา ครูผูสอนเห็นดวยตอการจัดการเรียนรูที่ เนนผูเรียนเปนสําคัญ ของ
โรงเรียนพรานีลวัชระ สรุปไดดังน้ี 
  อันดับที่ 1 ดานการจัดกิจกรรมการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ พบวา ครูผูสอนเห็นดวยกับ
ดานการจัดกิจกรรมการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญอยูในระดับมาก ซึ่งเมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา 
ครูผูสอนเห็นดวยมากที่สุดในเรื่องการจัดกิจกรรมการเรียนรูใหผูเรียนไดนําความรูไปประยุกตใชและ
เชื่อมโยงเขากับชีวิตจริง 
  อันดับที่ 2 ดานพฤติกรรมการสอนของครู พบวา ครูผูสอนเห็นดวยกับดานพฤติกรรมการ
สอนของครูอยูในระดับมาก ซึ่งเมื่อพิจารณารายละเอียดการดําเนินงาน สรุปได ดังน้ี 
   2.1  ข้ันเตรียมการ ครูผูสอนเห็นดวยในระดับมาก เมื่อพิจาณาเปนรายขอ 
พบวา ครูผูสอนเห็นดวยมากที่สุดในเรื่องการเตรียมตนเองใหพรอมดวยการศึกษาหาความรูเก่ียวกับหลักสูตร 
จุดประสงคการเรียนรู ขอมูลและเนื้อหาตางๆรวมถึงทักษะท่ีมุงเนนในรายวิชา 
   2.2 ข้ันดําเนินการ ครูผูสอนเห็นดวยในระดับมาก เมื่อพิจาณาเปนรายขอ 
พบวา ครูผูสอนเห็นดวยมากที่สุดในเรื่องการเปดโอกาสใหผูเรียนไดใชแหลงเรียนรูตางๆ อยางหลากหลาย
เปนสาํคัญ 
   2.3  ข้ันการประเมินผล ครูผูสอนเห็นดวยในระดับมาก เมื่อพิจาณาเปนรายขอ 
พบวา ครูผูสอนเห็นดวยมากที่สดุในเรื่องผูเรียนไดมีโอกาสประเมินตนเองและเพื่อน 
  อันดับที่ 3 ดานการดําเนินงานของโรงเรียน พบวา ครูผูสอนเห็นดวยกับดานการ
ดําเนินงานของโรงเรียนอยูในระดับมาก ซึ่งพิจารณาขั้นตอนการดําเนินงาน สรุปได ดังน้ี 
   3.1 ข้ันเตรียมการ ครูผูสอนเห็นดวยในระดับมาก เมื่อพิจาณาเปนรายขอ 
พบวา ครูผูสอนเห็นดวยมากที่สุดในเรื่องการใหบุคคลากรทุกฝายไดรับทราบนโยบายของโรงเรียนเก่ียวกับ
การพัฒนาการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ 
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   3.2 ข้ันดําเนินการ ครูผูสอนเห็นดวยในระดับมาก เมื่อพิจาณาเปนรายขอ 
พบวา ครูผูสอนเห็นดวยมากที่สุดในเรื่องใหนักเรียนมีบทบาทและสวนรวมในการจัดกิจกรรมตางๆ เชน 
กิจกรรมวันสําคัญตางๆ ที่โรงเรียนจัดข้ึนเปนสําคัญ 
   3.3  ข้ันการประเมินผล ครูผูสอนเห็นดวยในระดับมาก เมื่อพิจาณาเปนรายขอ 
พบวา ครูผูสอนเห็นดวยมากที่สุดในเรื่องใหนําผลการประเมินในดานตางๆ ไปใชปรับปรุงและพัฒนาการ
จัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญใหเกิดผลดีย่ิงข้ึนเปนสําคัญ 
 2.  การเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูผูสอน ตอการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ ของ
โรงเรียนพรานีลวัชระ จังหวัดสมุทรปราการ 
  ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูผูสอน ตอการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ 
ของโรงเรียนพรานีลวัชระจังหวัดสมุทรปราการ จําแนกตามสถานภาพของครูผูสอน สรุปได  ดังน้ี 
  2.1  สถานภาพครูผูสอนของโรงเรียนพรานีลวัชระ ที่มีเพศตางกันมีความคิดเห็นตอการ
จัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ ของโรงเรียนพรานีลวัชระ จังหวัดสมุทรปราการ แตกตางกัน โดย
พิจารณาจากคาเฉลี่ยระดับความคิดเห็นของครูผูสอน ซึ่งพบวา ครูผูสอนเพศชายมีระดับความคิดเห็นสูงกวา
ครูผูสอนเพศหญิงในทุกดาน 
  2.2  สถานภาพครูผูสอนของโรงเรียนพรานีลวัชระ ที่มีประสบการณในการปฏิบัติงาน
ตางกันมีความคิดเห็นตอการจัดการเรียนรูที่ เนนผูเรียนเปนสําคัญ ของโรงเรียนพรานีลวัชระ จังหวัด
สมุทรปราการ แตกตางกัน โดยพิจารณาจากคาเฉล่ียระดับความคิดเห็นของครูผูสอน ซึ่งพบวา ครูผูสอนที่มี
ประสบการณในการปฏิบัติงาน 16-20 ป มีระดับความคิดเห็นสูงกวาครูผูสอนที่มีประสบการณในการ
ปฏิบัติงานนอยกวา 10 ป และครูผูสอนที่มีประสบการณในการปฏิบัติงาน นอยกวา 10 ป มีระดับความ
คิดเห็นสูงกวาครูผูสอนที่มีประสบการณในการปฏิบัติงาน 20 ปข้ึนไป และครูผูสอนที่มีประสบการณในการ
ปฏิบัติงาน 20 ปข้ึนไป มีระดับความคิดเห็นสูงกวาครูผูสอนที่มีประสบการณในการปฏิบัติงาน 11-15 ป 
ตามลําดับ 
  2.3  สถานภาพครูผูสอนของโรงเรียนพรานีลวัชระ ที่มีระดับการศึกษาตางกันมีความคิดเห็น
ตอการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ ของโรงเรียนพรานีลวัชระ จังหวัดสมุทรปราการ แตกตางกัน 
โดยพิจารณาจากคาเฉล่ียระดับความคิดเห็นของครูผูสอน ซึ่งพบวา ครูผูสอนที่จบการศึกษาปริญญาตรีมีระดับ
ความคิดเห็นสูงกวาครูผูสอนที่จบการศึกษาสงูกวาปริญญาตรี 
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  2.4  สถานภาพครูผูสอนของโรงเรียนพรานีลวัชระ ที่มีประสบการณในการเขารับการอบรม
ตางกันมีความคิดเห็นตอการจัดการเรียนรูที่ เนนผูเรียนเปนสําคัญ ของโรงเรียนพรานีลวัชระ จังหวัด
สมุทรปราการ แตกตางกัน โดยพิจารณาจากคาเฉลี่ยระดับความคิดเห็นของครูผูสอน ซึ่งพบวา ครูผูสอนที่มี
ประสบการณในการเขารับการอบรม 1-2 ครั้ง มีระดับความคิดเห็นสูงกวาครูผูสอนที่มีประสบการณในการเขา
รับการอบรม 3-4 คร้ัง และครูผูสอนที่มีประสบการณในการเขารับการอบรม 3-4 คร้ัง มีระดับความคิดเห็น
สูงกวาครูผูสอนที่มีประสบการณในการเขารับการอบรม 5 ครั้งข้ึนไป ตามลําดับ 
 3.  ขอเสนอแนะเกี่ยวกับปญหา/อุปสรรค และแนวทางแกไขการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปน
สําคัญ ของโรงเรียนพรานีลวัชระ จังหวัดสมุทรปราการ 
  ความคิดเห็นเก่ียวกับปญหา/อุปสรรค และแนวทางแกไขการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปน
สาํคัญ ของโรงเรียนพรานีลวัชระ จังหวัดสมุทรปราการ สรุปไดดังน้ี 
  3.1  ครูผูสอนไดเสนอแนะปญหาและอุปสรรคเก่ียวกับการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปน
สําคัญของโรงเรียนพรานีลวัชระ จังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งพบวา นักเรียนไมเขาใจในบทบาทการรวมทํา
กิจกรรมของตนเอง สื่อที่ใชในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนไมเพียงพอและนักเรียนบางกลุมขาดความ
สนใจในการคนหาขอมูลดวยตนเอง 
  3.2  ครูผูสอนไดเสนอแนะแนวทางแกไขเก่ียวกับการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
ของโรงเรียนพรานีลวัชระ จังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งพบวา ควรสนับสนุนใหมีการผลิตสื่อการสอนเพ่ิมข้ึน 
ควรอธิบายกิจกรรมใหนักเรียนเขาใจอยางละเอียดและใหนักเรียนฝกทํากิจกรรมที่ครูมอบหมายบอยๆ 
เพ่ือใหเขาใจมากข้ึน 
 
อภิปรายผล 
 จากผลการวิจัย ทําใหทราบขอเท็จจริงเก่ียวกับความคิดเห็นของครูผูสอนตอการจัดการเรียนรูที่
เนนผูเรียนเปนสําคัญ โรงเรียนพรานีลวัชระ จังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งสามารถนํามาอภิปรายผลการวิจัยได
ดังน้ี 
 ผลการวิจัยสถานภาพของครูผูสอนโรงเรียนพรานีลวัชระ จังหวัดสมุทรปราการ พบวา ครูผูสอน
ที่ปฏิบัติงานในโรงเรียนพรานีลวัชระ สวนใหญเปนเพศหญิงมากกวาเพศชาย โดยสวนใหญมีอายุราชการ
มากกวา 10 ปข้ึนไป จบการศึกษาระดับปริญญาตรี และเคยไดเขารับการอบรมเก่ียวกับการปฏิรูปการศึกษาที่
เนนผูเรียนเปนสําคัญ   เพราะวา โรงเรียนพรานีลวัชระ เปนโรงเรียนที่อยูในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
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การศึกษา จังหวัดสมุทรปราการ เขต 1 บุคลากรครูทุกคนมีประสบการณในการปฏิบัติงานในสายครูผูสอน 
และบางสวนไดรับการประเมินผลงานในดานวิทยฐานะในระดับที่สูงข้ึน และตามโครงสรางการบริหารงาน
โรงเรียน ในดานฝายบุคลากร จะมีการสนับสนุนใหครูผูสอนและผูบริหาร เขารับการอบรมเพ่ือพัฒนาตนเอง
ในสายงานที่ตนปฏิบัติอยู โดยเฉพาะครูผูสอน จะมีการสงเสริมใหครูเขารับการอบรมและพัฒนาการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน เชน ดานหลักสูตร สื่อการสอน นวัตกรรมทางการศึกษา และวิจัยในชั้นเรียน 
เปนตน ซึ่งวัตถุประสงคของการจัดการอบรมเหลาน้ี เพื่อมุงใหครูนํามาพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอน
โดยเฉพาะใหผู เรียนเกิดการเรียนรูอยางมีคุณภาพ เพราะเปนนโยบายในการจัดการศึกษาของ
กระทรวงศึกษาธิการ ที่ตองการใหผูเรียนเกิดการเรียนรูและพัฒนาตนเองไดตามศักยภาพ 
 1.  ความคิดเห็นของครูผูสอน ตอการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ ของโรงเรียนพรานีล
วัชระ จังหวัดสมุทรปราการ 
  ครูผูสอนสวนใหญเห็นดวยกับการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ ของโรงเรียนพรานีล
วัชระ จังหวัดสมุทรปราการ อยูในเกณฑเฉล่ียมากทุกดาน ซึ่งสามารถอภิปรายผลไดดังน้ี 
  1.1  ดานการจัดกิจกรรมการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ จากผลการวิจัยที่พบวา ครูผูสอน
โรงเรียนพรานีลวัชระ จังหวัดสมุทรปราการ เห็นดวยกับดานการจัดกิจกรรมการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ 
เปนอันดับที่ 1 โดยเห็นดวยในเรื่อง การจัดกิจกรรมการเรียนรูใหผูเรียนไดนําความรูไปประยุกตใชและ
เชื่อมโยงเขากับชีวิตจริง จัดกิจกรรมการเรียนรูใหผูเรียนมีสวนรวมในการคิดคนงานอยางสรางสรรคงานและ
แสดงออก รวมทั้งจัดกิจกรรมการเรียนรูใหผูเรียนไดทํางานเปนกลุม ทั้งน้ีอาจเปนเพราะ กระบวนการจัดการ
เรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญของโรงเรียนพรานีลวัชระ ไดมีการจัดการเรียนรูที่มุงพัฒนาผูเรียนโดยใหผูเรียน
สามารถนําความรูที่ไดไปใชกับการดํารงชีวิตประจําวันได ซึ่งสอดคลองกับผลการวิจัยของ สนอง  อินละคร 
(2542, หนา 1) ซึ่งกลาวถึง สภาพการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนศูนยกลาง คือสภาวะที่เปนจริง
ในการจัดการเรียนการสอนท่ีใหผูเรียนมีสวนรวมในกิจกรรมการเรียนรูมากที่สุด โดยใหผูเรียนเรียนจากการ
ปฏิบัติจริง ไดคิดเอง ปฏิบัติเองและมีปฏิสัมพันธกับบุคคลหรือแหลงเรียนรูที่หลากหลาย จนสามารถสราง
ความรูดวยตนเองและนําไปประยุกตในการดํารงชีวิตได  
  1.2  ดานพฤติกรรมของครูผูสอน จากผลการวิจัยที่พบวา ครูผูสอนโรงเรียนพรานีลวัชระ 
จังหวัดสมุทรปราการ เห็นดวยกับดานพฤติกรรมของครูผูสอน เปนอันดับที่ 2 ซึ่งพิจารณาข้ันตอนการ
ดําเนินงาน สามารถอภิปรายผลได ดังน้ี 
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   1)  ข้ันเตรียมการ โดยครูผูสอนเห็นดวยในเร่ือง การเตรียมตนเองใหพรอมดวย
การศึกษาหาความรูเก่ียวกับหลักสตูร จุดประสงคการเรียนรู ขอมูลและเน้ือหาตางๆ รวมถึงทักษะท่ีมุงเนนใน
รายวิชา สํารวจและเตรียมแหลงขอมูลสําหรับผูเรียนเพ่ือการศึกษาคนควาในเร่ืองตางๆ ในรายวิชาที่เรียน 
และสํารวจความพรอมของผูเรียนในดานความรูและทักษะพื้นฐาน ความสามารถ  ความถนัด  และความ
สนใจ ทั้งน้ีอาจเปนเพราะ ครูผูสอนโรงเรียนพรานีลวัชระ มีการเตรียมการเก่ียวกับการจัดทําแผนการสอน 
โดยศึกษาจากหลักสูตรและจุดประสงคการเรียนรู เพื่อนํามาออกแบบรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
ซึ่งสอดคลองกับผลการศึกษาของ หนวยศึกษานิเทศก กรมสามัญศึกษา (2542, หนา  24) ซึ่งระบุวา ใน
การจัดการเรียนการสอนที่เนนกระบวนการใหผูเรียนเปนสําคัญ ครูผูสอนควรคํานึงถึงเรื่องการเตรียมตนเอง 
โดยครูจะตองเตรียมตนเองใหพรอมสําหรับบทบาทของผูใหบริการดานความรู (resource  person)  ที่
จะตองใหคําอธิบายคําแนะนํา คําปรึกษา ใหขอมูลความรูที่ชัดเจนแกผูเรียน  รวมทั้งแหลงความรูที่จะ
แนะนําใหผูเรียนไปศึกษาคนควาหาขอมูลได  
   2)  ข้ันดําเนินการ โดยครูผูสอนเห็นดวยในเรื่องการเปดโอกาสใหผูเรียนไดใชแหลง
เรียนรูตางๆ อยางหลากหลาย เปดโอกาสใหผูเรียนไดมีสวนรวมกําหนดและเลือกวิธีการเรียนรูของตนเอง 
และจัดบรรยากาศที่เอื้อตอการเรียนรูและการปฏิบัติกิจกรรม ทั้งน้ีอาจเปนเพราะครูผูสอนโรงเรียนพรานีล
วัชระ มีการจัดการเรียนการสอนโดยเปดโอกาสใหผูเรียนเขามามีสวนรวมในการกําหนดวิธีการศึกษาและ
การเรียนรู โดยใหผูเรียนไดมีการเรียนรูจากแหลงความรูตางๆ ที่มีความหลากหลาย และจัดบรรยากาศการ
เรียนรูที่ เอื้อตอการพัฒนาการของผูเรียนไดอยางตอเนื่อง ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ สํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ (2540, หนา 11-13) ซึ่งกลาววา ผูเรียนตองเปนศูนยกลาง (Client 
Centered) ไดเสนอแนะลักษณะของครูที่จะจัดการเรียนการสอนแบบ “ผูเรียนเปนศนูยกลาง” ไววาครูควร
เปดโอกาสใหเด็กไดเลือกวิธีการที่จะเรียนเอง นอกจากน้ันครูจะตองมีลักษณะจริงใจเปนคนตรง ไมเสแสรง
ในการสรางสัมพันธภาพ จะตองเปนตัวของตัวเองอยางแทจริง 
   3)  ข้ันประเมินผล โดยครูผูสอนเห็นดวยในเร่ืองผูเรียนไดมีโอกาสประเมินตนเองและ
เพ่ือน การประเมินครอบคลุมทั้งกระบวนการ ผลงานและคุณลักษณะที่พึงประสงคของผูเรียน และนําผลการ
ประเมินไปใชปรับปรุงและพัฒนาการเรียนของผูเรียน ทั้งน้ีอาจเปนเพราะครูผูสอนโรงเรียนพรานีลวัชระ เปด
โอกาสใหนักเรียนมีสวนรวมในกระบวนการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญอยางครบทุกข้ันตอน เพราะ
การใหนักเรียนมีโอกาสไดแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเก่ียวกับผลงานหรือผลการดําเนินงานในกิจกรรมที่ไดรับ
มอบหมาย ทั้งของตนเองและเพ่ือน จะเปนการฝกฝนใหนักเรียนมีทักษะในการวัดและประเมินผลงานอยาง
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ตรงไปตรงมา รูจักการใหขอเสนอแนะกับผลงานของผูอื่น ขณะเดียวกันก็ทําใหตนเองรูจักขอผิดพลาดของ
ตนเอง และนําขอเสนอแนะที่ไดจากคนอื่นนํามาพัฒนาและปรับปรุงงานของตนเองใหมีคุณภาพมากย่ิงข้ึน 
ซึ่งสอดคลองกับ กรมวิชาการ (2539, หนา 7) ที่ไดสรุปความหมายเชิงปฏิบัติการของการจัดการเรียนการ
สอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญวา เปนกระบวนการเรียนรูที่ผู เรียนมีสวนรวมในการปฏิบัติจริงไดพัฒนา
กระบวนการคิดวิเคราะห ศึกษา คนควา ทดลอง แสวงหาความรูดวยตนเองตามความถนัด ความสนใจ 
ดวยวิธีการ กระบวนการและใชแหลงการเรียนรูที่หลากหลายทั้งในและนอกหองเรียน สามารถนําความรู
และประสบการณไปพัฒนาคุณภาพชีวิตของตน สังคมและสวนรวม  
  1.3 ดานการดําเนินงานของโรงเรียน จากผลการวิจัยที่พบวา ครูผูสอนโรงเรียนพรานีล
วัชระ จังหวัดสมุทรปราการ เห็นดวยกับดานการดําเนินงานของโรงเรียน เปนอันดับที่ 3 ซึ่งพิจารณา
ข้ันตอนการดาํเนินงาน สามารถอภิปรายผลได ดังน้ี 
   1)  ข้ันเตรียมการ โดยครูผูสอนเห็นดวยกับการดําเนินงานของโรงเรียนในเรื่อง การ
ใหบุคคลากรทุกฝายไดรับทราบนโยบายของโรงเรียนเก่ียวกับการพัฒนาการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปน
สําคัญ มีแผนงานและโครงการของโรงเรียนสงเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ 
และบุคลากรฝายตางๆ มีสวนรวมในการวางแผนพัฒนาการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญของโรงเรียน 
ทั้งน้ีอาจเปนเพราะโรงเรียนพรานีลวัชระ มีการวางแผนการดําเนินงานเก่ียวกับนโยบายใหบุคลากรครูผูสอน
รับทราบแผนงานและโครงการตางๆ ทางโรงเรียนไดกําหนดใหครผููสอนดําเนินการจัดกิจกรรมที่เก่ียวกับการ
เรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ ซึ่งสอดคลองกับ ดิมมอรก และลี (Dimmock and  Lee, 2000, pp. 332-
358, อางถึงใน วิทยา  ธัญญโชติ, 2548, หนา 45) ซึ่งไดศึกษาเปรียบเทียบความสําเร็จของการปฏิรูป
การศึกษา ระหวางการปฏิรูปหลักสูตรเปนตัวนํากับการปฏิรูปการบริหารจัดการ เปนตัวนําโดยศึกษาจากการ
ปฏิรูปโรงเรียนในออสเตรเลีย  และฮองกง พบวา สวนมากใหความสําคัญกับการบริหารจัดการหรือบริหาร
กิจการอื่น กอนการบริหารวิชาการหรือการบริหารหลักสูตร ลักษณะการดําเนินงานมี 3 แบบ คือ 1) 
ผูบริหารโรงเรียนสั่งการหรือชี้นําใหครูปฏิรูปหลักสูตร 2) ผูบริหารต้ังทีมงานพัฒนาหลักสูตรและพัฒนาครู 3) 
ผูบริหารและครูรวมกันปฏิรูปหลักสูตร ซึ่งทําใหการปฏิรูปหลักสูตรหรือปฏิรูปวิชาการไมประสบผลสําเร็จและ
พบวาแนวทางการแกไขใหการปฏิรูปวิชาการประสบความสําเร็จน้ัน  ผูบริหารโรงเรียนจะตองปฏิรูป
หลักสูตรหรือปฏิรูปการบริหารงานวิชาการกอนจึงจะปฏิรูประบบการบริหารและโครงสรางหรือดําเนินการ
ควบคูกันโดยไมแยกกันทํา 
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   2)  ข้ันดําเนินการ โดยครูผูสอนเห็นดวยกับการดําเนินงานของโรงเรียนในเรื่อง ให
นักเรียนมีบทบาทและสวนรวมในการจัดกิจกรรมตางๆ เชน กิจกรรมวันสําคัญตางๆ ที่โรงเรียนจัดข้ึน จัดให
มีบรรยากาศเรียนรูที่สงเสริมนิสัยรักการอานใฝรูใฝเรียน และจัดใหมีกิจกรรม/การประชุม สัมมนาเพ่ือพัฒนา
ความรู ความเขาใจและทักษะการปฏิบัติของครูผูสอนเก่ียวกับการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ ทั้งน้ี
อาจเปนเพราะโรงเรียนพรานีลวัชระมีการสนับสนุนใหนักเรียนมีสวนรวมในกิจกรรมสําคัญตางๆ ที่โรงเรียน
จัดข้ึน ซึ่งสอดคลองกับ พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 
2545 มาตรา 24 ระบุวา การจัดการกระบวนการเรียนรู ใหสถานศึกษาและหนวยงานที่เก่ียวของ จัด
กิจกรรมใหผูเรียนไดเรียนรูจากประสบการณจริง ศึกษาการปฏิบัติใหทําไดคิดเปน ทําเปน รักษาการอาน 
และเกิดการใฝรูอยางตอเน่ือง จัดการเรียนการสอนโดยผสมผสานสาระความรูดานตางๆ ไดอยางเปน
สัดสวนสมดุลยกัน รวมทั้งปลูกฝงคุณธรรม คานิยมดีงาม และคุณลักษณะอันพึงประสงคไวทุกวิชา และจัดการ
เรียนรูใหเกิดข้ึนไดทุกเวลาทุกสถานที่มีการประสานความรวมมือกับบิดา มารดา ผูปกครอง และบุคคลใน
ชุมชนทุกฝาย เพื่อรวมกันพัฒนาผูเรียนตามศักยภาพ และมาตรา 25 ระบุวา สถานศึกษาควรสงเสริมการ
ดําเนินงานและการจัดการต้ังแตแหลงการเรียนรูตลอดชีวิตทุกรูปแบบ ไดแก หองสมุดประชาชน พิพิธภัณฑ 
หอศิลป สวนสัตว สวนสาธารณะ สวนพฤกษศาสตร อุทยานวิทยาศาสตรและศูนยการกีฬา นันทนาการ
แหลงขอมูล แหลงการเรียนรูอื่นอยางพอเพียง 
   3)  ข้ันประเมินผล โดยครูผูสอนเห็นดวยกับการดําเนินงานของโรงเรียนในเรื่อง ให
นําผลการประเมินในดานตางๆ ไปใชปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญใหเกิดผลดี
ย่ิงข้ึน และมีการประเมินผลการปฏิบัติงานการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญในสวนตางๆตามที่ได
กําหนดไว  ทั้งน้ีอาจเปนเพราะโรงเรียนพรานีลวัชระไดมีการนําผลการประเมินที่ไดจากการจัดการเรียนรูที่
เนนผูเรียนเปนสําคัญ นําไปพัฒนาและปรับปรุงแกไขใหดียิ่งข้ึน นอกจากน้ีโรงเรียนยังสามารถปฏิบัติงานได
ตามที่กําหนดไว ซึ่งสอดคลองกับ สํานักงานคณะกรรมการศึกษาแหงชาติ (2546, หนา 32-38) ไดทําการ
วิจัยเชิงประเมินการปฏิรูปการเรียนรู ระยะเวลาดําเนินการป พ.ศ. 2544-2545 โดยศึกษาอิทธิพลของการ
ดําเนินงานปฏิรูปการเรียนการสอนที่มีผลที่ผูเรียนไดรับ กลุมตัวอยางประกอบดวย ผูบริหารสถานศึกษา ครู
อาจารยที่สอนในระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน นักเรียน กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและผูปกครองนักเรียน 
ในดานการบริหารจัดการของผูบริหารพบวา ผูบริหารสถานศึกษามีศักยภาพในการพัฒนาครู โรงเรียน 
นักเรียน ผูปกครองนักเรียนและชุมชนอยางเพียงพอ แตไมมีแนวทางในการพัฒนาหรือไมไดกําหนด
เปาหมายในการพัฒนาที่ชัดเจน  จึงทําใหบุคลากรอื่นเกิดความสับสนในการดําเนินงานการปฏิรูปการ
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เรียนรู สําหรับแนวทางในการปฏิรูปการเรียนรูของผูบริหารสถานศึกษาควรติดตาม และประเมินผลการ
ดําเนินการปฏิรูปการเรียนรูของครู นักเรียน ผูปกครองนักเรียนและชุมชน เปนระยะเพื่อนําผลมาปรับปรุง
พัฒนาการจัดการเรียนการสอนพัฒนาคุณภาพของครูผูสอนและสงเสริมครูผูสอนใหมีความสามารถในการทํา
วิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาคุณภาพของการเรียนรูอยางตอเนื่อง และสรางความเขาใจเก่ียวกับการปฏิรูปการ
เรียนรูใหกับผูปกครองและใหมีสวนรวมในการบริหารจัดการศึกษาในรูปแบบที่หลากหลายมากข้ึน 
 2.  การเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูผูสอนตอการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ ของ
โรงเรียนพรานีลวัชระ จังหวัดสมุทรปราการ จําแนกตามสถานภาพของครูผูสอน 
  ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูผูสอนตอการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ ของ
โรงเรียนพรานีลวัชระ จังหวัดสมุทรปราการ จําแนกตามสถานภาพของครูผูสอน 
  2.1  ครูผูสอนที่เปนเพศชาย และ เพศหญิง พบวา โดยภาพรวมครูผูสอนของโรงเรียน
พรานีลวัชระ ที่มีเพศตางกันมีความคิดเห็นตอการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ ของโรงเรียนพรานีล
วัชระ จังหวัดสมุทรปราการ แตกตางกัน โดยครูผูสอนเพศชายมีระดับความคิดเห็นสูงกวาครูผูสอนเพศหญิง
ในทุกดาน ทั้งน้ีอาจเปนเพราะครูผูสอนไมวาจะเปนเพศชายหรือเพศหญิง ไมใชปจจัยที่สําคัญตอการ
ปฏิบัติงานหรือระดับความคิดเห็นที่มีตอกระบวนการจัดการเรียนการสอน เพราะบทบาทและหนาที่ของ
ครูผูสอนที่สําคัญที่สุดคือ ครูเปนบุคคลที่ตองจัดรูปแบบ ประสบการณการเรียนรูและกระบวนการจัดการเรียน
การสอน โดยมีจุดมุงหมายเพื่อพัฒนาผูเรียนใหมีความรู สามารถนําไปใชพัฒนาตนเองในชีวิตประจําวัน
และในอนาคตได 
  2.2  ครูผูสอนที่มีประสบการณในการปฏิบัติงานตางกัน โดยภาพรวมครูผูสอนของโรงเรียน
พรานีลวัชระ ที่มีประสบการณในการปฏิบัติงานตางกัน มีความคิดเห็นตอการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปน
สําคัญ ของโรงเรียนพรานีลวัชระ จังหวัดสมุทรปราการ แตกตางกัน โดยครูผูสอนที่มีประสบการณในการ
ปฏิบัติงาน 16-20 ป มีระดับความคิดเห็นสูงกวาครูผูสอนที่มีประสบการณในการปฏิบัติงานนอยกวา 10 ป 
และครูผูสอนที่มีประสบการณในการปฏิบัติงาน นอยกวา 10 ป มีระดับความคิดเห็นสูงกวาครูผูสอนที่มี
ประสบการณในการปฏิบัติงาน 20 ปข้ึนไป และครูผูสอนที่มีประสบการณในการปฏิบัติงาน 20 ปข้ึนไป มี
ระดับความคิดเห็นสูงกวาครูผูสอนที่มีประสบการณในการปฏิบัติงาน 11-15 ป ทั้งน้ีอาจเปนเพราะครูผูสอนที่
มีประสบการณในการสอนอยูในชวง 16-20 ป เปนครูที่มีประสบการณในการสอนมาก ดังน้ัน จึงมีการ
พัฒนาการคุณภาพการจัดการเรียนการสอนอยูเสมอ เน่ืองจากการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ เปน
เปาหมายสําคัญในการจัดการศึกษาในปจจุบัน ซึ่งสอดคลองกับผลการศึกษาของ ผองพรรณ  ณ อุบล 
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(2544, บทคัดยอ) ไดทําการวิจัยเรื่อง การจัดการเรียนการสอนโดยเนนผูเรียนเปนศูนยกลาง ระดับกอน
ประถมศึกษา สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาอําเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลําภู โดยมีกลุมตัวอยางเปน
ครผููสอนระดับกอนประถมศึกษา สังกัดสาํนักงานการประถมศึกษาอาํเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลําภู พบวาครู
ที่ปฏิบัติการสอนในโรงเรียนขนาดตางกันและมีประสบการณการทํางานตางกัน มีการจัดการเรียนการสอน
โดยเนนนักเรียนเปนศูนยกลางโดยรวมและกิจกรรมสรางสรรค  (ศิลปศึกษา) แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05  
  2.3  ครูผูสอนที่มีระดับการศึกษาตางกัน โดยภาพรวมครูผูสอนของโรงเรียนพรานีลวัชระ ที่
มีระดับการศึกษาตางกัน มีความคิดเห็นตอการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ ของโรงเรียนพรานีลวัชระ 
จังหวัดสมุทรปราการ แตกตางกัน โดยครูผูสอนที่จบการศึกษาปริญญาตรีมีระดับความคิดเห็นสูงกวาครูผูสอน
ที่จบการศึกษาสูงกวาปริญญาตรี ทั้งน้ีอาจเปนเพราะครูผูสอนที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรีสวนใหญเปน
ครูผูสอนที่เขารับการบรรจุใหม และยังมีประสบการณในการสอนนอย ดังน้ันจึงตองมีการพัฒนาตนเองใหมี
ประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอนใหมากขึ้น เพราะตองไดรับการนิเทศและประเมินจากฝายวิชาการ 
และผูบริหาร แตกตางกับครูผูสอนที่จบสูงกวาปริญญาตรี ซึ่งโดยสวนใหญจะไดรับผิดชอบงานที่เก่ียวกับงาน
บริหารของโรงเรียน ดังน้ันจึงมีการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนนอยกวาครูผูสอนที่จบการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี ซึ่งสอดคลองกับผลการศึกษาของ ปาริชาติ  สวนอักษร (2544, บทคัดยอ) วิจัยเร่ือง ศึกษา
พฤติกรรมการจัดการเรียนการสอนที่เนนนักเรียนเปนศูนยกลางของขาราชการครูโรงเรียนสตรีภูเก็ต สังกัด
กรมสามัญศึกษาจังหวัดภูเก็ต พบวา ขาราชการครูที่มีระดับการศึกษาตางกัน มีพฤติกรรมการจัดการเรียนการ
สอนที่เนนนักเรียนเปนศูนยกลางแตกตางกัน ขอคนพบดังกลาวแสดงวา ครูผูสอนที่มีระดับการศึกษาตางกัน 
ไมมีความคิดเห็นตอการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสาํคัญ ของโรงเรียนพรานีลวัชระแตกตางกัน  
  2.4  ครูผูสอนที่มีประสบการณในการเขารับการอบรมตางกัน โดยภาพรวมครูผูสอนของ
โรงเรียนพรานีลวัชระ ที่มีประสบการณในการเขารับการอบรมตางกัน มีความคิดเห็นตอการจัดการเรียนรูที่
เนนผูเรียนเปนสําคัญ ของโรงเรียนพรานีลวัชระ จังหวัดสมุทรปราการ แตกตางกัน โดยครูผูสอนที่มี
ประสบการณในการเขารับการอบรม 1-2 ครั้ง มีระดับความคิดเห็นสูงกวาครูผูสอนที่มีประสบการณในการเขา
รับการอบรม 3-4 คร้ัง และครูผูสอนที่มีประสบการณในการเขารับการอบรม 3-4 คร้ัง มีระดับความคิดเห็น
สูงกวาครูผูสอนที่มีประสบการณในการเขารับการอบรม 5  ครั้งข้ึนไป ทั้งน้ีอาจเปนเพราะแนวทางการ
ดําเนินงานของโรงเรียนพรานีลวัชระ ในการสงเสริมและสนับสนุนใหบุคลากรครูผูสอน จัดการเรียนรู โดย
ยึดหลักใหเนนผูเรียนเปนสําคัญ ในการบูรณาการและประยุกตเขากับกลุมสาระการเรียนรูตางๆ เพื่อให
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สอดคลองกับความเหมาะสมกับผูเรียน เพราะการอบรม เปนการพัฒนาศักยภาพตนเองของครูผูสอน 
สอดคลองกับผลการวิจัยของ มงคล  เพาะผล (2544, บทคัดยอ) วิจัยเรื่อง ศึกษาพฤติกรรมการสอนที่เนน
นักเรียนเปนศูนยกลางของครูโรงเรียนเครือขายวิทยาการ สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดภูเก็ต 
พบวา ครูในโรงเรียนเครือขายวิทยาการ มีพฤติกรรมการสอนที่เนนนักเรียนเปนศูนยกลางโดยภาพรวมอยู
ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาแตละวิธีพบวา การสอนแบบใชบทบาทสมมติ การสอนแบบใชชุดการสอน 
การสอนแบบโครงงาน และการสอนแบบมีสวนรวมอยูในระดับปานกลาง และผลการเปรียบเทียบดานตัว
แปรประสบการณในการสอน และประสบการณในการพัฒนาตนเองเก่ียวกับการฝกอบรมของครูที่แตกตางกัน 
มีพฤติกรรมการสอนที่เนนนักเรียนเปนศูนยกลางแตกตางกัน เพราะจากขอเท็จจริงแลว ครูผูสอนที่ผานการ
อบรมในดานการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญมากกวา ยอมมีแนวคิดและทักษะกระบวนการในการ
จัดการเรียนการสอนไดอยางมีประสิทธิภาพ  
 3.  ขอเสนอแนะเก่ียวกับปญหา/อุปสรรค และแนวทางแกไขการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปน
สําคัญ ของโรงเรียนพรานีลวัชระ จังหวัดสมุทรปราการ 
  ขอเสนอแนะเก่ียวกับปญหา อุปสรรค และแนวทางการแกไขปญหา ของครูผูสอนโรงเรียน
พรานีลวัชระ จังหวัดสมุทรปราการ สรุปไดดังน้ี 
  3.1  ขอเสนอแนะปญหาและอุปสรรคเก่ียวกับการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญของ
โรงเรียนพรานีลวัชระ จังหวัดสมุทรปราการ โดยครูผูสอนไดเสนอแนะปญหาและอุปสรรคในเรื่อง นักเรียน
ไมเขาใจในบทบาทการรวมทํากิจกรรมของตนเอง สื่อที่ใชในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนไมเพียงพอ
และนักเรียนบางกลุมขาดความสนใจในการคนหาขอมูลดวยตนเอง ทั้งน้ีอาจเปนเพราะปญหาที่เกิดข้ึนใน
กระบวนการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญของโรงเรียนพรานีลวัชระคือ นักเรียนยังไมเขาใจบทบาท
ของตนเองอยางชัดเจนในการรวมกิจกรรมการเรียนรู จึงทําใหนักเรียนขาดการมีสวนรวมและไมสามารถ
ทํางานหรือกิจกรรมไดตามจุดมุงหมายที่วางไว ตลอดจนสื่อการเรียนการสอนไมเพียงพอ ซึ่งเปนปญหาที่
สําคัญในการจัดการเรียนรู เพราะสื่อเปนสิ่งที่ชวยกระตุนความสนใจของนักเรียนและทําใหนักเรียนเขาใจ
เนื้อหาตางๆ ไดงายข้ึน สอดคลองกับ ทิศนา  แขมมณี (2542, หนา 15) โดยกลาวถึงหลักการจัดการ
เรียนรูที่ เนนผู เรียนเปนสําคัญ ที่ชวยให ผู เรียนมีสวนรวมในกระบวนการเรียนรู โดยเปนผูสราง 
(Construct) ความรูดวยตนเอง ทําความเขาใจ สรางความหมายของสาระขอความรูใหแกตนเองและ
คนพบขอความรูดวยตนเอง และยังเปนการชวยใหผูเรียนมีบทบาทมีสวนรวม (Participation) ใน
กระบวนการเรียนรูไดมากที่สุด จากขอคนพบดังกลาวสะทอนใหเห็นวา การจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปน
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สําคัญ ครูผูตองเปนผูกระตุนใหผูเรียนเกิดการมีสวนรวม โดยใชสื่อและวิธีการจัดการเรียนรูใหนักเรียน
ตองการอยากเขามามีสวนรวมและเปนสวนหน่ึงของกิจกรรมการเรียนการสอนที่เกิดข้ึนใหกระบวนการจัดการ
เรียนการสอนของครู 
  3.2  ขอเสนอแนะแนวทางแกไขปญหาเก่ียวกับการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญของ
โรงเรียนพรานีลวัชระ จังหวัดสมุทรปราการ โดยครูผูสอนไดเสนอแนะแนวทางแกไขปญหาในเรื่อง ควร
สนับสนุนใหมีการผลิตสื่อการสอนเพ่ิมข้ึน อธิบายกิจกรรมใหนักเรียนเขาใจอยางละเอียดและใหนักเรียนฝก
ทํากิจกรรมที่ครูมอบหมายบอยๆ เพื่อใหเขาใจมากข้ึน ทั้งน้ีอาจเปนเพราะครูผูสอนตองการใหโรงเรียน
สนับสนุนการผลิตสื่อการเรียนการสอนใหเพียงพอตอการจัดการเรียนรู จากขอเสนอแนะจะเห็นไดวา 
ครูผูสอนใหความสําคัญกับการนําสื่อการสอนมาพัฒนาผูเรียนใหเกิดการเรียนรูจากประสบการณจริง ซึ่งสื่อ
การสอนจะชวยอธิบายเน้ือหาและรายละเอียดของหัวใจสําคัญของการเรียนรูไดดีกวาการอธิบายหรือให
ผูเรียนอานจากตําราหรือหนังสือเพียงอยางเดียว โดยสื่อที่นํามาใชในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่
นิยมใชกันในปจจุบัน เชน สื่อรูปภาพ คอมพิวเตอร หรือแมกระทั่งสื่อที่เปนของจริงที่สามารถนํามาให
นักเรียนสัมผัสได  ซึ่งจะชวยครูผูสอนในการถายทอดความรูไดงายข้ึน สอดคลองกับ ชนาธิป  พรกุล 
(2544, หนา 39) ซึ่งกลาววา การเรียนรูที่เกิดจากความคิดการทดลองและสรุปเปนความรูโดยตัวผูเรียนเอง 
ผูสอนจะเปล่ียนบทบาทหนาที่จากการถายทอดความรูมาเปนแบบแผน จัดการ ชี้แนะ และรายงานตามสาระ
ใหกับผูเรียน การจัดการเรียนการสอนแบบผูเรียนเปนศูนยกลางจึงหมายถึง การจัดการใหผูเรียนเกิดการ
เรียนรูดวยตนเอง 
 
ขอเสนอแนะ 
 จากการศึกษาความคิดเห็นของครูผูสอน ตอการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ ของ
โรงเรียนพรานีลวัชระ จังหวัดสมุทรปราการ ไดขอเสนอแนะในการวิจัย ดังน้ี 
 1.  ขอเสนอแนะสําหรับการนําผลการวิจัยไปใช  มีดังน้ี 
  1.1  ฝายบริหารงานที่เก่ียวของในระดับนโยบาย ควรนําผลการวิจัยที่ไดจากความคิดเห็น
ของครูผูสอน ตอการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ ของโรงเรียนพรานีลวัชระ จังหวัดสมุทรปราการ 
ไปกําหนดกรอบการดําเนินงานและวางแผนการพัฒนาการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ ใน
กระบวนการจัดการเรียนการสอนของครูผูสอนทุกกลุมสาระ ซึ่งจากผลการวิจัยพบวา ครูผูสอนมีความคิดเห็น
ตอการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ ของโรงเรียนพรานีลวัชระ ทั้ง 3 ดานอยูในระดับมากทุกดาน 
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แตยังไมไดอยูในระดับมากที่สุด ดังน้ัน เพื่อเปนการพัฒนาศักยภาพของการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปน
สาํคัญของครูผูสอน ใหมีประสิทธิภาพดียิ่งข้ึน ฝายวิชาการของโรงเรียนพรานีลวัชระ ซึ่งเปนฝายที่รับผิดชอบ
ในการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนใหมีคุณภาพ 
  1.2  บุคลากรท่ีเก่ียวของระดับปฏิบัติการ ควรนําการวิจัยไปประยุกตใชในการจัดการเรียนรู
ที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ ดังน้ี 
   1)  โรงเรียนควรใหบุคลากรที่ เ ก่ียวของกับฝายวิชาการ ไดแก ผูอํานวยการ
สถานศึกษา ผูบริหารฝายวิชาการ หัวหนากลุมสาระ และครูผูสอน มีสวนรวมในการวางแผนและจัดทํา
หลักสูตรสถานศึกษาที่เปนการจัดการเรียนการสอนโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ ตลอดจนผูบริหารควรมีการ
นิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอนของครูในทุกภาคเรียน 
   2)  ฝายบริหารงานบุคลากรโรงเรียนควรจัดอบรม สัมมนา ประชุมเชิงปฏิบัติการ เชน 
การอบรมหลักสูตร การจัดทําแผนการจัดการเรียนรู และการผลิตสื่อการสอนใหกับครูผูสอนนําไปใช
พัฒนาการสอนใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน โดยรองผูอํานวยการฝายวิชาการ หรือหัวหนากลุมสาระการเรียนรู 
มีการประเมินประสิทธิภาพการจัดการเรียนรูของครูผูสอนอยางนอยภาคเรียนละ 1 ครั้ง 
   3)  ฝายวิชาการควรมอบหมายใหครูผูสอนในแตละกลุมสาระการเรียนรูจัดทําแผนการ
เรียนรูที่มีลักษณะการจัดกิจกรรมการเรียนรูที่เนนใหผูเรียนไดศึกษาคนควาหาความรูดวยตนเอง ใหมีความ
เขาใจในบทบาทการรวมทํากิจกรรม และผลิตสื่อการสอนใหเพียงพอกับนักเรียนโดยมีการประเมินผลการ
จัดการเรียนรูของฝายวิชาการ หรือหัวหนากลุมสาระการเรียนรู 
 2.  ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งตอไป 
  2.1  ควรศึกษาความพึงพอใจของผูปกครองนักเรียน ตอการจัดการเรียนการสอนของ
โรงเรียนพรานีลวัชระ จังหวัดสมุทรปราการ  
  2.2  ควรศึกษารูปแบบและวิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ ของโรงเรียน
พรานีลวัชระ จังหวัดสมุทรปราการ 
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บทคัดยอ 
 การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา 1) สภาพการบริหารการศึกษาของศูนยศึกษาพระพุทธศาสนา 
วันอาทิตย วัดอนงคาราม เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 2) ศึกษาปจจัยที่สงเสริมและปจจัยที่เปนอุปสรรค
ตอการบริหารการศึกษาของศูนยศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย วัดอนงคาราม เขตคลองสาน 
กรุงเทพมหานคร และ 3) ศึกษารูปแบบการบริหารการศึกษาศูนยศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย       
วัดอนงคาราม เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร โดยวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพตามกรอบแนวคิดการวิจัย คือ 
การบริหารงานวิชาการ งานบุคลากร งานงบประมาณ และการบริหารทั่วไป ผูใหขอมูลสําคัญมี 28 รูป/คน 
เก็บรวบรวมขอมูลโดยวิธีศึกษาเอกสาร สังเกต สัมภาษณอยางไมเปนทางการและสนทนากลุม นําเสนอ
ผลการวิจัยโดยวิธีพรรณนาวิเคราะห 
 ผลการวิจัย พบวา 1) สภาพการบริหารการศึกษาของศูนยเนนหลักสูตรทางพระพุทธศาสนา ไดแก 
ธรรมะ พุทธประวัติ ศาสนพิธี วัฒนธรรมไทย ธรรมศึกษา และกิจกรรมอบรมศีลธรรมจริยธรรมเปนหลัก 
ทางศูนยไดจัดทําหลักสูตรสถานศึกษาตามกรอบของหลักสูตรของกรมการศาสนา และจัดกิจกรรมเสริม
หลักสูตร 2) ปจจัยที่สงเสริม คือ ผูบริหารและครูสอน ศูนยไดทําการคัดเลือกครูสอนทั้งบรรพชิตและคฤหัสถ
สอนในรายวิชาถนัด ครูบรรพชิตจะสอนธรรมศึกษาและวิชาพระพุทธศาสนา ครูฆราวาสสอนวิชาเสริม คือ 

                                                 
 * บทความวิทยานิพนธ 
อาจารยที่ปรึกษา : รศ.ดร.วิไล ต้ังจิตสมคิด, ผศ.ดร.นิภา พงศวิรัตน 
** ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 
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ดนตรีไทย นาฏศิลป ภาษาอังกฤษ ปจจัยที่เปนอุปสรรคคือ ปญหาดานบุคลากรคือบุคลากรที่เขาสอนแตละป
น้ันไมแนนอน แตบุคลากรท่ีปฏิบัติงานในศูนยไดรับการฝกหัดอยางดี มีการนิเทศและประชุมสัมมนาเพื่อ
พัฒนาบุคลากรเสมอ 3) รูปแบบการบริหารการศึกษาน้ันข้ึนกับงบประมาณ ศูนยไดงบประมาณ 2 สวน คือ 
งบประมาณรายปของรัฐและการบริจาคของประชาชน งบประมาณรายปที่รัฐจัดใหน้ันไมเพียงพอสําหรับการ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนทั้งป แตศูนยน้ีสามารถดํารงอยูไดและมีคุณภาพดวยการบริจาคของประชาชน 
และงานบริหารทั่วไป แยกเปนงานธุรการ งานกิจการนักเรียน งานอาคารสถานที่ และการสราง
ความสัมพันธกับชุมชนเปนงานเสริมงานวิชาการของศูนยนี้ใหโดดเดน 
 
Abstract 
 The purposes of this research were 1) to study educational 
administration of Wat Anongkharam Sunday Buddhist Centre in Klong San 
District Bangkok, 2) to study facilitating and restraining factors of 
educational administration of Wat Anongkharam Sunday Buddhist Center, and 
3) to study educational administration model of Sunday Buddhist Center. 
Qualitative research method was used within the following conceptual 
research framework: education management, personnel, budgeting, and 
administrative management. The research sample consisted of 28 monks and 
laymen. Informal interview, focus group, and observation were used for data 
collection. The 28 subjects in the study were interviewed and data were 
analyzed by content analysis. 
 The research results were 1) the centre’s  academic materials focus 
on Buddhist teaching of Thamma, Lord Buddha’s biography, religious 
practices, Thai culture, Dhamma Sueksa, ethics and moral training activities. 
The centre adopted school-based curriculum of the Department of Religious 
Affairs with extracurricular activities; 2) the two groups involved in 
educational administration were executives and teachers. The centre 
recruited both monks and teachers for their different expertise. The monks 
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teach Dha mma Sueksa and Buddhism. The teachers taught supplementary Thai 
music, classical dances, and English. The problem factors were the uncertain 
number of teachers for each year due to the voluntary system of 
recruitment. The Centre, therefore, could not retain all the personnel. 
However, all personnel were well-trained. There were regular supervisions 
and seminars for staff development; 3)the educational administration model 
of budgeting was that the centre received financial support from 2 sources: 
government annual fund and public donation. The government annual fund 
was not sufficient for sustaining the educational activities for the whole 
year but the centre could survive and maintain quality standards with 
money from public donation. Administrative management aspects were human 
resources, student affairs, building maintenance, and community relations 
which complemented the centre to include participation from the general 
public, government bodies and private sectors. 
 
ความนํา 
 ประเทศไทยมีพระพุทธศาสนาเปนศาสนาประจําชาติมาแตโบราณกาล พระมหากษัตริยไทยทรง
เปนพุทธมามกะ และทรงเปนเอกอัครศาสนูปถัมภก ประชาชนสวนใหญของประเทศนับถือพระพุทธศาสนา มี
ศิลปวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม เปนเอกลักษณประจําชาติไทย ซึ่งมีพระพุทธศาสนาที่
บรรพบุรุษไดนับถือปฏิบัติสืบทอดกันมาเปนระยะเวลายาวนานเปนฐานรองรับ ทําใหสังคมไทยเปนสังคมวิถี
พุทธมีสวนประกอบที่สําคัญ 3 สวน คือ บาน วัด และโรงเรียน ทั้ง 3 สถาบันน้ี ไดมีความผูกพันและ
เอื้อเฟอสงเคราะหกันและกันมาเปนเวลาชานาน  การศึกษาของคนไทยในอดีตมีรากฐานอยูที่วัด วัง และ
บาน  วัดเปนแหลงสรรพวิทยาการ ทําหนาที่เปนทั้งสถานศึกษา แหลงเรียนรูและถายทอดวัฒนธรรมประเพณี
ของแตละทองถ่ิน โดยมีพระสงฆผูทรงความรูทําหนาที่อบรมสั่งสอนเด็กเยาวชน เปนศูนยกลางของกิจกรรม
ทางสังคมมากมาย ดังน้ัน พระพุทธศาสนากับสังคมไทยจึงไมสามารถแยกออกจากกันได การศึกษาที่
ประชาชนไดรับจากวัดจึงมิใชเรื่องภาษาหรือหนังสือเทาน้ัน หากแตเปนการมุงขัดเกลาจิตใจใหเปนผูมี
คุณธรรม มีจิตสํานึกที่ดีงาม มีคุณลักษณะที่พึงประสงคของสังคม เชน มีเมตตากรุณา มีความกตัญูกตเวที 
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เปนตน ในสมัยกรุงศรีอยุธยาถึงสมัยรัตนโกสินทรตอนตน วัดไดเปนสถาบันอบรมบมเพาะเยาวชนใหเปน
คนดีของบานเมืองท้ังทางวิชาการและวิชาชีพ ทําใหพระสงฆมีบทบาทตอวิถีชีวิตของคนไทย ทั้งน้ี เพราะ
สถาบันสงฆเปนผูดําเนินการจัดการศึกษาน่ันเอง (ชําเลือง  วุฒิจันทร, 2526, หนา 137-138) ตอมา แมมี
การปฏิรูปการศึกษาไทยไปสูระบบโรงเรียนแบบตะวันตกในสมัยรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา
เจาอยูหัวก็ตาม แตการจัดการศึกษาก็ยังคงอาศัยพระสงฆและวัดเปนสําคัญ โดยเฉพาะการจัดตั้งโรงเรียนน้ัน
ไดโปรดฯ ใหมีการจัดตั้งโรงเรียนหลวงสําหรับราษฎรข้ึนเปนแหงแรกในวัดมหรรณพาราม เมื่อพุทธศักราช 
2427 (กระทรวงศึกษาธิการ, 2507, หนา 48)  โดยทรงเล็งเห็นเหตุผลหลัก 2 ประการ คือ สนับสนุนให
เยาวชนไดใกลชิดกับพระศาสนา รับใชพระสงฆ มีโอกาสปลูกฝงคุณธรรมขัดเกลาจิตใจของตนใหเปน
ผูใหญที่มีคุณภาพ และประหยัดงบประมาณของชาติในการสรางสถานศึกษาใหม  ดังพระราชปรารภวา   
 “ถาจะไปตั้งที่อื่นนอกจากวัดก็เห็นวาไปขัดกับประเพณีเดิมที่นิยมฝากเด็กไปเลาเรียนตามวัดและเมื่อ
คนนิยมสงบุตรหลานเขาเรียนในโรงเรียนหลวงมากข้ึนยอมจะทําใหเสียประโยชนของพระสงฆ....อีกประการ
หน่ึง การที่จะต้ังโรงเรียนหลวงข้ึนน้ันจะตองจายเงินเดือนและคาใชสอยของหลวงเปนเงินมากอยู ถาตอง
จายถึงคาซื้อที่ และกอสรางโรงเรียนดวยก็จะเปลืองนัก ไหนจะตั้งโรงเรียนไดแพรหลาย ถาหากวาต้ัง
โรงเรียนที่ในวัดจะไดอาศัยทั้งที่ดินและศาลาซึ่งมีอยูแลว ทั้งภูมิประเทศที่ก็เหมาะ ดวยวัดมีอยูในที่ประชุม
ชนทั่วทุกหนทุกแหง เปนการสะดวกดีดวยประการทั้งปวง ดังน้ี จึงไดคิดจัดตั้งโรงเรียนสําหรับราษฎรข้ึนตาม
วัด ไดต้ังข้ึนที่วัดมหรรณพารามกอนแหงอื่น”  (กระทรวงศึกษาธิการ, 2507, หนา 48)   
 ในสวนของพระสงฆ พระองคไดตราพระราชบัญญัติลักษณะปกครองคณะสงฆ ร.ศ. 121 (พ.ศ. 
2445) กําหนดใหพระสงฆที่เปนเจาอาวาสเปนผูนําในการสั่งสอนกุลบุตร ในการจัดการศึกษานี้ ทรง
มอบหมายใหสมเด็จพระมหาสมณเจากรมพระยาวชิรญาณวโรรส ทรงรับภาระงานดานการศึกษาทั่ว
ราชอาณาจักร  ดวยเหตุน้ี หลักสูตรการศึกษาเกี่ยวกับวิชาจรรยาและศาสนา จึงเริ่มมีครั้งแรกตามโครงการ
ศึกษา พ.ศ. 2445 ซึ่งไดกําหนดใหวิชาน้ีเปนวิชาสอบไลในประโยค 1 (ประถมศึกษา) โดยใหแปลศัพท
และอธิบายขอปญหาสุภาษิต อธิบายปญหาธรรมะ และคฤหัสถศีล และในประโยค 2 (มัธยมศึกษา) ให
อธิบายหัวขอธรรมะและสนทนาโตตอบเก่ียวกับกิริยาวาจา (ชําเลือง วุฒิจันทร, 2524, หนา 17-18) จะ
เห็นไดวา ต้ังแตอดีต คนไทยไมเคยละเลยที่จะปลูกฝงอบรมคุณธรรมทางศาสนาใหแกเยาวชนของชาติ
ตอมา เมื่อสภาพสังคมและเศรษฐกิจเปล่ียนแปลงไป ศูนยกลางการศึกษาของสังคมไทยมิไดอยูที่วัดอีกตอไป 
บทบาทดานการใหการศึกษาของพระสงฆนอยลง จึงทําใหคนทั่วไปหางเหินจากวัด แมปจจุบันโรงเรียน
สวนหน่ึงในกรุงเทพมหานครและตางจังหวัดจะยังคงต้ังอยูในวัดก็ตาม แตปฏิสัมพันธดานกิจกรรมตาง ๆ มี
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คอนขางนอย  การศึกษาที่เคยเนนดานคุณธรรมกลับกลายเปนการใหความสําคัญกับวิทยาการอื่นมากกวา 
จะเห็นไดจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจฉบับแรก (พ.ศ.2504-2509) น้ัน ไดเนนการพัฒนาดานเศรษฐกิจเปน
สําคัญ สวนการพัฒนาดานสังคมน้ันไดเริ่มเนนในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 3 (พ.ศ.
2515-2519) แตลักษณะการพัฒนาเนนคุณภาพของประชากรเปนหลัก (สุภาพรรณ  ณ บางชาง และไหม 
รัตนวรารักษ, 2525, หนา 3) กลาวคือมุงปรับปรุงความเปนอยูภายนอกโดยไมไดคํานึงถึงคุณภาพทางดาน
จิตใจของประชาชนอยางเพียงพอ ผลจึงปรากฏวา การพัฒนากอใหเกิดความเสื่อมโทรมทางดานศีลธรรม
ของประชาชน 
 ปจจุบันโลกไดกาวเขาสูยุคโลกาภิวัตน (globalization) อยางรวดเร็วดวยอิทธิพลของความ
เจริญกาวหนาทางวิทยาการดานการสื่อสาร โทรคมนาคม และเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่มีเครือขายโยงใย
ไปทั่วโลก ทําใหสังคมไทยกลายเปนสังคมแหงขอมูลขาวสาร โลกไรพรมแดน กิจกรรมทุกดานไมวา
เศรษฐกิจ สังคม การเมือง การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สิ่งแวดลอม ถูกเชื่อมโยงดวยขาวสารให
เขาถึงซึ่งกันและกัน ทําใหเกิดกระแสสากลเชื่อมโยงกันทั้งโลก สงผล ใหสังคมไทยเปลี่ยนแปลงไปสูระบบ
สังคมบริโภคนิยมและวัตถุนิยมมากยิ่งข้ึน เยาวชนซึ่งเปนทรัพยากรมนุษยท่ีสําคัญที่สุดของชาติ ที่ขาดความรู
ความเขาใจและขาดการอบรมคุณธรรมก็ตกไปสูกระแสโลกาภิวัตนโดยไมรูตัว มีรสนิยมที่ฟุงเฟอฟุมเฟอย 
กอใหเกิดปญหาหลายอยางรุมเราสังคมไทย เชน ปญหายาเสพติด ปญหาอาชญากรรม ปญหาโสเภณี เปน
ตน ปญหาเหลาน้ีสะทอนใหเห็นสาเหตุที่ชัดเจน คือ สภาพสังคมไทยขาดเสถียรภาพดานคุณธรรม ขาดความ
สํานึกที่ดีงาม เนื่องจากการศึกษาทุกระดับยังขาดการเนนภาคปฏิบัติดานศีลธรรมจริยธรรมน่ันเอง นับเปน
ปญหาวิกฤตที่ทุกฝายจะตองรวมกันแกไขอยางเรงดวน ภาครัฐไดมีนโยบายชัดเจนที่จะแกไปปญหาน้ีให
สําเร็จ ดังปรากฏในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2540 มาตรา  81  ความวา    
 “รัฐตองจัดการศึกษาและสนับสนุนใหเอกชนจัดการศึกษาอบรมใหเกิดความรูคูคุณธรรม จัดใหมี
กฎหมายเก่ียวกับการศึกษาแหงชาติ ปรับปรุงการศึกษาใหสอดคลองกับความเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจและ
สังคม สรางเสริมความรูและปลูกฝงจิตสํานึกที่ถูกตองเก่ียวกับการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
โดยมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข สนับสนุนการคนควาวิจัยในศิลปวิทยาการตาง ๆ เรงรัดพัฒนา
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเพ่ือการพัฒนาประเทศ  พัฒนาวิชาชีพครู และสงเสริมภูมิปญญาทองถ่ิน ศิลปะ
และวัฒนธรรมของชาติ” 
 เมื่อประกาศใชรัฐธรรมนูญฉบับน้ีแลว สงผลใหมีการประกาศใชพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ 
พ.ศ.2542  และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2545 มีเปาหมายที่จะพัฒนาเยาวชนของชาติ ใหเปน
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คนเกง เปนคนดี และสามารถอยูรวมกับสังคมไดอยางมีความสุข ดังความมาตรา 6 วา “การจัดการศึกษา
ตองเปนไปเพ่ือพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยที่สมบูรณทั้งรางกาย จิตใจ สติปญญา ความรู และคุณธรรม มี
จริยธรรมและวัฒนธรรมในการดํารงชีวิต สามารถอยูรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข” แมแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 9 (พ.ศ.2545-2549) รัฐมุงม่ันพัฒนาการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
เพ่ือเปนกลไกในการพัฒนาคน เปนแผนยุทธศาสตรที่ชี้กรอบทิศทางการพัฒนาประเทศไทยในระยะปานกลาง
ที่สอดคลองกับวิสัยทัศนระยะยาวตอเนื่องจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2540-
2544) ในดานแนวคิดที่ยึดคนเปนศูนยกลางการพัฒนาในทุกมิติอยางเปนองครวมและใหความสําคัญกับการ
พัฒนาที่สมดุลทั้งดานตัวคน สังคม เศรษฐกิจและสิ่งแวดลอม โดยเฉพาะอยางย่ิงการสรางระบบการบริหาร
จัดการภายในใหดีในทุกระดับ อันจะทําใหเกิดการพัฒนาที่ย่ังยืนท่ีมี “คน” เปนศูนยกลางไดอยางแทจริง 
(สาคร อัฒจักร, 2545,  หนา 21-22)   
 จากกฎหมายและแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติดังกลาว ชี้ใหเห็นถึงความสําคัญของการ
เสริมสรางปลูกฝงคุณธรรมจริยธรรมแกเยาวชน เพื่อแกปญหาวิกฤตทางสังคมดังกลาว กรมการศาสนา 
กระทรวงวัฒนธรรม ไดรวมกับกระทรวงศึกษาธิการ สํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ ซึ่งทําหนาที่สนอง
นโยบายของรัฐในดานน้ี มีความมุงหวังใหวัดเปนแหลงปลูกฝงศีลธรรมและวัฒนธรรมอันดีงามของไทยแก
เด็กและเยาวชน โดยมีพระสงฆเปนแกนนําในการใหการอบรมสั่งสอน มุงเนนการพัฒนาจิตใจและ
เปล่ียนแปลงพฤติกรรมเด็กและเยาวชนไปในทางที่ดี ดังน้ัน จึงผลักดันใหมีโครงการตางๆ เพื่อสนับสนุน
นโยบายน้ี เชน โครงการจัดตั้งศูนยศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย โครงการครูพระสอนศีลธรรมใน
โรงเรียน โครงการจัดต้ังศูนยเด็กกอนเกณฑในวัดของกรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม โครงการ
โรงเรียนวิถีพุทธ ของกระทรวงศึกษาธิการ  เปนตน   
 ศูนยศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตยเปนหน่ึงในโครงการของรัฐที่เปนรูปแบบการศึกษาสงเคราะห
ในวัด โดยใหพระสงฆรวมกับหนวยงานราชการที่รับผิดชอบดูแลและสนับสนุนดานงบประมาณ มี
วัตถุประสงคเพื่อใหเปนสถาบันสั่งสอนและขัดเกลาเด็กและเยาวชนใหมีคุณภาพดานความรูคูคุณธรรม เด็ก
และเยาวชนผูไดรับการฝกอบรมพัฒนาจิตใจดวยหลักพุทธธรรมดีแลวจะเปนทรัพยากรมนุษยท่ีมีคุณภาพ เปน
กําลังสําคัญของชาติในอนาคต มีจิตสํานึก ทัศนคติ และคานิยมที่ดีตอศิลปวัฒนธรรม ประเพณีไทย โดย
สนับสนุนสงเสริมพระสงฆใหมีบทบาทในการทําหนาที่ดังกลาวอยางมีประสิทธิภาพสมบูรณยิ่งข้ึน ซึ่งจะสงผล
ตอความเจริญรุงเรืองแหงพระพุทธศาสนา ความสงบสุขของประชาชนและความม่ันคงของชาติสืบตอไป 
(แกว ชิดตะขบ, 2542, หนา 1)   
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 อยางไรก็ตาม การบริหารศูนยศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย ยังประสบปญหาหลายประการ คือ 
ดานบุคลากร เชน ผูบริหารขาดความรูความเขาใจในการบริหารการศึกษา ครูผูสอนมีจํานวนไมเพียงพอกับ
ความตองการ ขาดความรู ขาดความชํานาญ ในดานการสอนและการใชสื่อการสอน ขาดการผลิตสื่อ   
การใชสื่อ ดานการบริหารงานธุรการและการเงิน งานสารบรรณ การไมปฏิบัติตามกฎระเบียบตางๆ     
การจัดทําขอมูลยังไมมีระบบที่ดีพอ ขาดความตอเนื่อง งบประมาณที่ไดรับจัดสรรจากทางภาครัฐไมเพียงพอ
ตอการดําเนินงาน หลักสูตรการจัดการศึกษาสงเคราะหไมชัดเจน ไมมีเปาหมายที่ชัดเจน ขาดการ
ประสานงานระหวางศูนยศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตยกับพระเถระผูปกครอง ขาดการติดตาม ตรวจสอบ 
และประเมินผลการปฏิบัติงานของแตละศูนย (สาสนสัมพันธ การศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย, 2542, 
หนา 17-20) สงผลใหศูนยศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตยบางแหงไมไดรับความสนใจจากเด็ก เยาวชน
เทาที่ควร หลายศูนยจําตองตองปดการเรียนการสอนในศูนยศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตยไป เพราะเด็ก
นักเรียนมีจํานวนนอย ปจจุบันศูนยศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตยทั่วประเทศมีจํานวน 3,262 ศูนยท่ัว
ประเทศ แยกเปนสวนกลาง 39 ศูนย สวนภูมิภาค 3,223 ศูนย และมีนักเรียนที่ลงทะเบียนจํานวน 726,851 
คน (กรมการศาสนาม, 2552, หนา 16) 
 ศูนยศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย วัดอนงคาราม เปนศูนยหน่ึงที่มีการบริหารการศึกษาท่ีโดด
เดนมาก ทั้งดานงานวิชาการ ความพรอมดานบุคลากร งบประมาณ  ดานอาคารสถานที่ และดานความ
รวมมือของชุมชนและสถานศึกษาตางๆ เปนสถาบันปลูกฝงคุณธรรมจริยธรรมแกเยาวชนไทยมาตั้งแต
พุทธศักราช 2507 จวบจนปจจุบัน ไดรับการพัฒนาปรับปรุงทางดานบุคลากร อุปกรณการเรียนการสอนและ
วิธีการสอนอยางตอเนื่อง ไดเปดการเรียนการสอนธรรมศึกษาแบบเชิงรุกเขาไปสูสถานศึกษาใกลเคียง 
นอกจากน้ัน ยังเปนศนูยกลางการบริหารศูนยศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตยแหงประเทศไทย สงผลใหการ
บริหารจัดการมีความโดดเดนชัดเจน มีผลงานเปนที่ประจักษแกประชาชนทั่วไป จากเหตุผลดังกลาวจึงทํา
ใหผูวิจัยสนใจที่จะศึกษากระบวนการบริหารการศึกษา สภาพและปญหา รวมทั้งปจจัยที่สงเสริมและปจจัยที่
เปนอุปสรรคตอการบริหารการศึกษาของศนูยศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตยแหงน้ี ทั้งน้ี เพื่อนําผลของการ
วิจัยมาเปนขอสนเทศ และเปนกรอบแนวทางในการนําเสนอรูปแบบการบริหารการศึกษาของศูนยศึกษา
พระพุทธศาสนาวันอาทิตยและหนวยงานที่ เ ก่ียวของอื่นๆ สงผลใหการบริหารการศึกษาของศูนย
พระพุทธศาสนาวันอาทิตยมีความม่ันคง อํานวยประโยชนใหแกเด็กและเยาวชนของชาติสืบไป 
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วัตถุประสงคของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาสภาพการบริหารการศึกษาของศูนยศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย 
วัดอนงคาราม  เขตคลองสาน  กรุงเทพมหานคร 
 2. เพื่อศึกษาปจจัยที่สงเสริมและปจจัยที่เปนอุปสรรคตอการบริหารการศึกษาของศูนยศึกษา
พระพุทธศาสนาวันอาทิตยวัดอนงคาราม เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 
  3. เพ่ือศึกษารูปแบบการบริหารการศึกษาของศูนยศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย  
วัดอนงคาราม  เขตคลองสาน  กรุงเทพมหานคร 
 
ขอบเขตของการวิจัย 
 การวิจัยเร่ือง การบริหารการศึกษาของศูนยศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตยวัดอนงคาราม เขต
คลองสาน กรุงเทพมหานครน้ี  ผูวิจัยใชวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ (qualitative research) เพื่อให
สามารถอธิบายกระบวนการการบริหารการศึกษาของศูนยศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตยไดอยางเปน
รูปธรรม มีตัวแปรที่ตองการศึกษาในงานวิจัยครั้งน้ี ไดแก การบริหารการศึกษาของศูนยศึกษา
พระพุทธศาสนาวันอาทิตยวัดอนงคาราม เขตคลองสาน กรุงเทพมหานครทั้ง 4 ดาน คือ การบริหารงาน
วิชาการ การบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณและการบริหารท่ัวไป ปจจัยที่สงเสริมและปจจัยที่เปน
อุปสรรคตอการบริหารการศึกษาของศูนย โดยผูวิจัยไดกําหนดขอบเขตการวิจัยไว  4   ดาน  ดังน้ี 
 1.  ขอบเขตดานประชากรและกรณีศึกษา 
กรณีศึกษาในการวิจัยครั้งน้ี ผูวิจัยเลือกศึกษาเฉพาะกรณีศูนยศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย  วัดอนงคา
ราม ต้ังอยู ณ อาคารเรียนโรงเรียนพระปริยัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ สว. เลขที่ 41 ถนนสมเด็จเจาพระยา  
แขวงสมเด็จเจาพระยา  เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร  โดยมีประชากรทั้งหมดจํานวน  860 รูป/คน  
ประกอบดวย 
 1.  เจาอาวาสวัดอนงคาราม  จํานวน  1  รูป 
 2.  ผูชวยเจาอาวาสวัดอนงคาราม จํานวน  9  รูป  
 3.  ผูอํานวยการศูนยศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย วัดอนงคาราม  จํานวน 1 รูป 
 4.  ผูชวยผูอํานวยการศูนยศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย วัดอนงคาราม  จํานวน  2 รูป 
 5.  เลขานุการศูนยศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตยวัดอนงคาราม จํานวน  1  รูป 
 6.  ผูชวยเลขานุการศูนยศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตยวัดอนงคาราม  จํานวน  2  รูป 
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 7.  ครูสอนในศูนยศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตยวัดอนงคาราม จํานวน 35 รูป / คน
ประกอบดวยครูพระภิกษุ  21  รูป  ครูฆราวาส  14  คน  
 8.  เจาหนาที่ของศูนยศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตยวัดอนงคาราม จํานวน 2 รูป 
 9.  ผูปกครองนักเรียนที่ศึกษาในศูนยศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย วัดอนงคาราม         
จํานวน 400   คน 
  10.  นักเรียนที่ศึกษาในศูนยศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตยวัดอนงคาราม จํานวน 400 คน 
  11.  หัวหนาชุมชนและประชาชนในเขตชุมชนวัดอนงคาราม 5 คน     
 แตเนื่องจากการวิจัยครั้งน้ีเปนงานวิจัยเชิงคุณภาพ จึงตองศึกษาจากกลุมผูใหขอมูลสําคัญ (key 
informants)  ที่มีสวนเก่ียวของโดยตรง เพื่อใหไดขอมูลที่ถูกตองชัดเจน กลุมผูใหขอมูลสําคัญในการ
วิจัยคร้ังน้ีมีจํานวน 28 รูป/ คน  ประกอบดวย 
 1.  เจาอาวาสวัดอนงคาราม  จํานวน  1  รูป 
 2.  ผูชวยเจาอาวาสวัดอนงคารามดานการศาสนศึกษา วัดอนงคาราม  จํานวน  1  รูป  
  3.  ผูอํานวยการศนูยศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย วัดอนงคาราม จํานวน 1 รูป 
 4.  ผูชวยผูอํานวยการศนูยศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย วัดอนงคาราม  จํานวน  2 รูป 
 5.  เลขานุการศนูยศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตยวัดอนงคาราม จํานวน  1  รูป 
 6.  ผูชวยเลขานุการศนูยศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย วัดอนงคาราม จํานวน 2  รูป  
 7.  ครูสอนในศูนยศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย วัดอนงคาราม จํานวน 6 รูป/ คน
ประกอบดวยครูพระภิกษุ  4  รูป  ครูฆราวาส  2  คน  
  8.  เจาหนาที่ของศูนยศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตยวัดอนงคาราม จํานวน 1 รูป 
 9.  นักเรียนศูนยศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตยวัดอนงคาราม จํานวน 5 คน  
 10. ผูปกครองนักเรียนที่ศึกษาในศูนยศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย วัดอนงคาราม        
จํานวน 5  คน 
  11. ผูนําชุมชนและประชาชนในเขตชุมชนวัดอนงคาราม  จํานวน 3 คน 
 
3. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
การวิจัยน้ี นอกจากตัวผูวิจัยจะเปนเคร่ืองมือหลักในการเก็บรวบรวมขอมูลแลว ผูวิจัยยังได 
กําหนดเคร่ืองมืออื่น ๆ ประกอบในการเก็บขอมูล  แยกเปน 2 วิธีการ ดังน้ี 
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 1. การศึกษาเอกสาร (documentary Study)  
 2. การศึกษาภาคสนาม (field study)   แยกไดดังน้ี  
 2.1 การสังเกต (observation) ผูวิจัยไดใชทั้งการสังเกตแบบมีสวนรวม (participant 
observation) และการสังเกตแบบไมมีสวนรวม (complete observation) ผูวิจัยไดต้ังประเด็นใน
การสังเกตและจดบันทึกสภาพการณและลักษณะทางกายภาพของศูนยศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย    
วัดอนงคาราม 3 ดาน  ดังน้ี  
     2.1.1 ดานอาคารสถานที่ อาณาบริเวณ สภาพแวดลอม จํานวนพระภิกษุสามเณรที่มีสวน
เก่ียวของ จํานวนนักเรียนผูลงทะเบียนเรียนปการศึกษา 2550-2553 ผูปกครองนักเรียน และครูสอนของศูนย  
  2.1.2 ดานการมีสวนรวมของประชาชนในชุมชนวัดอนงคาราม 
  2.1.3 ดานการบริการการศึกษาของผูบริหารและผูเก่ียวของโดยตรง และ 
โดยออมในกิจกรรมการเรียนการสอน และบุคลากรที่ปฏิบัติงาน  
  2.2 การสัมภาษณ (interview) ผูวิจัยใชเทคนิคการสัมภาษณแบบเปดกวาง (open 
interview) และการสัมภาษณแบบเจาะลึก (indepth  interview)  โดยผูวิจัยไดกําหนดประเด็น
คําถามเตรียมไวลวงหนา ประเด็นหลักของการสัมภาษณจะเก่ียวของกับแนวทางการบริหารการศึกษาของ
ศูนยศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย โดยผูวิจัยออกแบบการสัมภาษณ (interview  guide)      
จํานวน 3 ชุด  คือ  
 แบบสัมภาษณชุดที่ 1ใชสัมภาษณเพื่อเก็บขอมูลพื้นฐานทั่วไปแบงเปน 2 ตอน คือ        
   ตอนที่ 1 ประเด็นคําถามที่เก่ียวกับประวัติ สภาพการบริหารการศึกษา และความ
ตอบสนองตอการปฏิรูปการศึกษาของศูนยศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตยทั่วไป 
  ตอนที่ 2 ประเด็นคําถามที่เก่ียวกับประวัติความเปนมา บริบทของชุมชน และ 
และแนวทางการบริหารศูนยศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตยวัดอนงคาราม ซึ่งผูวิจัยไดวิจัยเก่ียวกับสภาพ
การบริหารการศึกษาตามกรอบแหงพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  พ.ศ.2542 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับ
ที่ 2) พ.ศ. 2545 มาตรา 39 จํานวน 4  ดาน ดังน้ี 
 ก.  ดานการบริหารงานวิชาการ  
 ข.  ดานการบริหารงบประมาณ 
 ค.  ดานการบริหารงานบุคคล 
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  ง.  ดานการบริหารทั่วไป แยกเปนการบริหารงานธุรการ งานกิจการนักเรียน   งาน
อาคารสถานที่ งานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริการ งานทะเบียนนักเรียน  งานประชาสัมพันธ และ
ความสัมพันธกับชุมชน 
  แบบสัมภาษณชุดที่ 2 ใชสัมภาษณเพื่อเก็บขอมูลเก่ียวกับปจจัยที่สงเสริมและปจจัยที่เปนอุปสรรคตอ
การบริหารการศึกษาของศนูยศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย วัดอนงคาราม  
  แบบสัมภาษณชุดที่ 3 ใชสัมภาษณเพื่อเก็บขอมูลเก่ียวกับรูปแบบการบริหารการศึกษาของ 
ศูนยศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตยวัดอนงคาราม แบงเปน  3 ตอน ดังน้ี 
  ตอนที่ 1 ประเด็นคําถามเก่ียวกับนโยบายและแผนงาน การบริหารงาน บุคลากร และการเงิน และ
การคาดหวังในอนาคตของศูนยศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตยวัดอนงคาราม 
  ตอนที่ 2 ประเด็นคําถามเก่ียวกับรูปแบบการบริหารการศึกษาของศูนยศึกษาพระพุทธศาสนาวัน
อาทิตย  
  2.3 การสนทนากลุม (focus group discussion) เปนการสนทนาที่มุงหาขอสรุปของกลุมทั้ง
สวนที่เปนขอเท็จจริงและทัศนคติของกลุมสนทนา ประเด็นหลักในการจัดสนทนากลุมประกอบดวยหลักการ
บริหารการศึกษาของศูนยศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย เก่ียวกับงานหลัก 4 อยางตามกรอบแหง
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 คือ งานวิชาการ 
งานบุคคล งบประมาณ และการบริหารงานทั่วไป และความคาดหวังในอนาคต เพื่อใหไดขอสรุปในการ
ดําเนินงานใหประสบความสําเร็จ 
 
6. ขั้นตอนการเก็บรวบรวมขอมูล  
 การเก็บรวบรวมขอมูล แบงเปน 2 ระยะ  คือ  
 ระยะที่ 1  เปนการเก็บรวบรวมขอมูลพื้นฐานของวัดอนงคาราม ศูนยศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย 
รวมทั้งบริบทของชุมชนรอบวัดอนงคาราม โดยเร่ิมจากการสํารวจลักษณะทางกายภาพ แลวนําขอมูลมา
สรางแผนที่ชุมชน ทําการศึกษาประวัติความเปนมาและองคประกอบพื้นฐานของวัดและศูนยศึกษา
พระพุทธศาสนาวันอาทิตย โดยศึกษาจากเอกสารที่เก่ียวของ การสนทนากลุม และการสังเกต  สําหรับ
ขอมูลสวนน้ี ผูวิจัยไดนําเสนอไวในบทที่ 4   
 ระยะที่ 2 เปนการเก็บรวบรวมขอมูลเก่ียวกับการบริหารการศึกษาทั้ง 4 ดานของศูนยศึกษา
พระพุทธศาสนาวันอาทิตยวัดอนงคาราม คือ ดานวิชาการ  ดานบุคลากร ดานงบประมาณ และการบริหาร
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ทั่วไป รวมทั้งปจจัยที่สงเสริมและปจจัยที่เปนอุปสรรคตอการบริหารการศึกษา ในสวนน้ี ไดศึกษาขอมูลเชิง
ลึกดวยวิธีการตางๆ ไดแก ศึกษาเอกสารงานวิจัย  สังเกต สัมภาษณ และสนทนากลุม ผูวิจัยไดนําขอมูล
สวนน้ีมาวิเคราะห สงัเคราะห นําเสนอเชิงพรรณนาไวในบทที่ 5  
 
8. การวิเคราะหขอมูล  
  การวิจัยน้ีเปนการเชิงคุณภาพ ขอมูลที่เก็บรวบรวมไดจะนําไปสูการวิเคราะหเชิงคุณภาพ เพ่ือหา
ความสัมพันธเชิงเหตุผลของขอมูล โดยใหสอดคลองกับวัตถุประสงค กรอบแนวคิด และปญหาของการวิจัย
ที่ต้ังไว  ผูวิจัยแบงการวิเคราะหขอมูลออกเปน  2 สวน  คือ  
  สวนที่ 1  การวิเคราะหขอมูลเอกสาร (documentary analysis)  ผูวิจัยไดนําขอมูลจาก
เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของซึ่งไดศึกษาแลวมาวิเคราะหและสังเคราะหเพื่ออธิบายแนวคิด ทฤษฎีตาง ๆ 
ดานการบริหารการศึกษาของศนูยศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย  
  สวนที่ 2  การวิเคราะหขอมูลภาคสนาม (field-data  research) ผูวิจัยใชวิธีการวิเคราะห
โดยวิธีดําเนินการ  ดังน้ี 
    1) นําขอมูลที่เก็บรวบรวมไดมาเรียบเรียงใหเปนระบบระเบียบ พรอมที่จะนําไปวิเคราะห
ตอไป  ในข้ันน้ี ไดแก การถอดเทป การจดบันทึกใหม และการพิมพขอมูลลงในเครื่องคอมพิวเตอร  
     2) ใหความหมายกับขอมูล ในข้ันน้ีตองอาศัยการตีความจากขอมูลเบื้องตนใหออกมา
เปนขอความที่สื่อความหมายของผูใหขอมูลสําคัญ 
     3) จัดหมวดหมูความหมายของขอมูล เปนข้ันของการนําเอาความหมายที่ใหไวมา
จัดเปนหมวดหมู  จากน้ันจึงนําความหมายที่จัดหมวดหมูแลวมาตีความสรางขอสรุปแบบอุปนัย ซึ่งก็คือการ
สรางขอสรุปจากรูปธรรมเหมือนปรากฏการณท่ีประสบพบมา โดยกอนที่จะไดขอสรุปใด ๆ ผูวิจัยตองผาน
การสรางสมมุติฐานชั่วคราวมาตรวจสอบกับขอมูลตาง ๆ จนม่ันใจไดวาขอสรุปน้ันถูกตองเที่ยงตรง  
เชื่อถือได 
     4)  วิเคราะหและสรุปรวบรวมความหมายใหไดขอความรูตามวัตถุประสงคของการวิจัย  
สําหรับข้ันตอนน้ีเปนการนําขอสรุปตาง ๆ มาเชื่อมโยงกันจนเกิดเปนโครงสรางของขอสรุปที่สามารถตอบ
ปญหาการวิจัยได โดย 4 วิธีหลัก  คือ  การตีความขอมูล  (interpretation) การเปรียบเทียบขอมูล 
(constant comparison)  การสรางขอสรุป (summary making)  และ การสังเคราะหขอมูล  
(data  synthesis) 
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สรุปผลการวิจัย 
ผูวิจัยนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลตามประเด็นเปน 3 ตอนตามลําดับ คือ  
    ตอนที่ 1 สภาพการบริหารการศึกษาของศนูยศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย 
วัดอนงคาราม เขตคลองสาน  กรุงเทพมหานคร  
   ตอนที่ 2 ปจจัยที่สงเสริมและปจจัยที่เปนอุปสรรคตอการบริหารการศึกษาของศูนยศึกษา
พระพุทธศาสนาวันอาทิตย วัดอนงคาราม เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร  
   ตอนที่ 3 รูปแบบการบริหารการศึกษาของศูนยศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย  
 ตอนที่  1  สภาพการบริหารการศึกษาของศูนยศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย วัดอนงคาราม   
เขตคลองสาน  กรุงเทพมหานคร  
 ในสวนของสภาพการบริหารการศึกษาของศูนยศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตยวัดอนงคารามน้ี 
แยกการนําเสนอออกเปน 2 ตอน ดังน้ี 
1.  สภาพและปญหาดานการบริหารทั่วไปของศูนยศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย 
  1. สภาพและปญหาของผูเรียน สรุปไดวา แมรัฐพยายามกระตุนใหเด็ก เยาวชน และประชาชน
ทั่วไปหันมาสนใจเรียนทางศาสนา เปดภาคการศึกษามีนักเรียนเขามาสมัครมาก แตเมื่อสิ้นภาคการศึกษามี
จํานวนลดลง เพราะสาเหตุดังน้ี (1) รูปแบบการเรียนในศูนยไมใชการเรียนภาคบังคับ เกิดข้ึนดวยศรัทธา
ของผูเรียนเปนสําคัญ ถาไมมีศรัทธาก็ไมเขาเรียน (2) หลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน และกิจกรรมไม
จูงใจผูเรียน (3) ผูเรียนมองไมเห็นประโยชนที่จะไดรับเมื่อจบการศึกษา (4) ผูปกครองมีภารกิจมากไม
สามารถสงลูกหลานเขาเรียนในศูนยได และ (5) ผูเรียนติดภารกิจเรียนพิเศษบาง ติดเกมสและโทรทัศนบาง   
 2. สภาพและปญหาของผูปกครองและชุมชน สรุปไดวา  ผูเรียนสวนใหญไดรับแรงจูงใจจาก
ผูปกครอง สวนหน่ึงเขามาเรียนเพราะสถานศึกษาแนะนํา สวนหน่ึงเพราะเพ่ือนชักชวน เพราะเห็นวามี
ประโยชนและมีกิจกรรมที่สนุกสนานหลากหลาย โดยผูปกครองสงมาเรียนเองและมารวมกิจกรรมท่ีทางศูนย
จัดข้ึนบาง แตสภาพปจจุบัน ศูนยขาดการเหลียวแลเอาใจใสจากผูปกครองและชุมชน สงผลใหจํานวน
นักเรียนลดตํ่าลงกวาสมัยกอน เพราะสาเหตุ คือ (1)  ผูปกครองมีภารกิจตองทํางานไมมีเวลาไปสงบุตร
หลานเขาศึกษา (2) คานิยมของผูปกครองปจจุบันนิยมสงบุตรหลานเขาเรียนพิเศษในวันหยุดเสารอาทิตย 
(3) ชุมชนมีภารกิจดานสังคมอื่นๆ มองเห็นคุณคาของศูนยศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตยนอย (4) ศูนย
ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตยขาดการปฏิสัมพันธกับชุมชนเพียงพอ โดยเฉพาะผูนําชุมชน   
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  3. สภาพและปญหาของอาคารเรียนและบริเวณ ศูนยศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตยสวนใหญใช
อาคารเรียนพระปริยัติธรรม ศาลาการเปรียญ และศาลาบําเพ็ญกุศลตามลําดับเปนสถานที่เรียน ไมมีอาคาร
เปนของตนเอง บางแหงกอใหเกิดปญหาเพราะไมสามารถจัดอาณาบริเวณใหเอื้อตอการเรียนรูไดอยาง
เหมาะสม แตผลดีก็คือผูเรียนไดเรยีนรูพระพุทธศาสนาจากแหลงเรียนรูจริงและไดปฏิบัติจริงในรูปแบบศาสน
พิธี การสวดมนต การนั่งสมาธิ เปนตน   
   4. สภาพและปญหาดานกระบวนการเรียนการสอน ศูนยศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตยสวนใหญ
จัดการตามสภาพการณของผูเรียน คือ จัดตามความถนัดของผูเรียน จัดตามสติปญญาของผูเรียน จัดโดยมุง
ผลสัมฤทธิ์โดยเนนภาคปฏิบัติเปนสําคัญเนนใหผูเรียนมีสวนรวมในกิจกรรมการเรียนรูตลอดเวลา   แต
กระบวนการเรียนการสอนมักเกิดปญหาจากครูผูสอนขาดประสบการณในกิจกรรมการเรียนรู ขาดอุปกรณการ
เรียนการสอนที่เพียงพอ ขาดความรูดานเทคนิค รวมทั้งขาดความเชี่ยวชาญในการใชเทคโนโลยีชวยสอน 
สงผลใหการเรียนสอนไมจูงใจผูเรียนอยางแทจริง  
 5. สภาพและปญหาของครูสอนและเจาหนาที่  กลุมครูสอนทั้งที่เปนพระสงฆและฆราวาสในศูนย
น้ัน เปนครูอาสาสมัครโดยสวนใหญ มีสวัสดิการเพียงเล็กนอย จะสอนตามรายวิชาที่ตอนถนัด พระสงฆจะ
สอนวิชาพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรม สวนครูฆราวาสจะสอนดานศิลปะ เชน ภาษาตางประเทศ นาฏศิลป 
ดนตรีไทย เปนตน  แตปญหาที่เกิดข้ึน คือ พระอาจารยจะเปล่ียนบอย เน่ืองจากติดภารกิจดานการปกครอง 
ดานการศึกษาตอ ลาสิกขาออกไปเพ่ือประกอบสัมมาชีพ และสวัสดิการที่ศูนยจัดใหไมเพียงพอ สวนสาเหตุที่
กลุมพระอาจารยที่เขามาสอน เพราะเห็นประโยชนและความสําคัญของการฝกหัดอบรมศีลธรรมจริยธรรมของ
เด็ก เยาวชน และประชาชน และเปนแหลงเรียนรูที่สามารถฝกสอน ฝกอบรม เพื่อพัฒนาศักยภาพดานการ
สอนของตนได สวนเจาหนาที่น้ัน แตละศูนยจะเปนพระภิกษุในวัดน้ัน เพื่อสะดวกคลองตัวในการปฏิบัติงาน 
 6. สภาพและปญหาของงบประมาณ ศูนยศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตยไดงบประมาณสําหรับ
บริหารจัดการจากแหลงทุน 2 แหลง คือ งบประมาณของรัฐและงบประมาณจากศรัทธาประชาชน อยางไรก็
ตาม งบประมาณที่รัฐจัดสรรใหน้ันไมเพียงพอที่จะบริหารงานทั้งหมดได จึงตองอาศัยเงินบริจาคของ
ประชาชน แตปญหาก็เกิดข้ึนกับวัดที่มีญาติโยมทําบุญนอย มีเงินบริจาคไมเพียงพอที่นําไปบริหารศูนยได   
 7. บทบาททั่วไปของศูนยศึกษาพระพทุธศาสนาวันอาทิตย สรุปได 3 บทบาท คือ  (1) เปนศูนย
การเรียนรูของชุมชน เชน การจัดสอนธรรมศึกษา สอนเสริมวิชาสามัญ เปนศูนยการเรียนรูเทคโนโลยี
สารสนเทศและศูนยภาษา มีการจัดหองสมุด เปนตน  (2)  เปนศูนยกลางการจัดกิจกรรมของชุมชน ทั้ง
กิจกรรมทางพระพุทธศาสนา กิจกรรมทางวัฒนธรรมเพื่ออนุรักษขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีงามของไทย เชน 
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สงกรานต หลอเทียนพรรษา และกิจกรรมทางสังคมและอาสาสมัครในรูปแบบชมรม โดยรวมกันจัดชมรม
เพื่อบําเพ็ญสาธารณประโยชนในรูปแบบตางๆ  (3) เปนศูนยกลางสงเสริมอาชีพของชุมชน บางศูนยมีการ
จัดฝกอบรมอาชีพแกเด็ก เยาวชน และประชาชนในชุมชนจากภูมิปญญาชาวบานหรือหนวยงานของรัฐ  
       
2.  สภาพการบริหารการศึกษาของศูนยศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย วัดอนงคาราม  
 ศูนยศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตยจัดเปนการศึกษานอกระบบและบางสวนก็เปนการจัดการศึกษา
ตามอัธยาศัย ที่เปนการจัดการศึกษานอกระบบ เพราะเปนการศึกษาซึ่งจัดข้ึนนอกระบบปกติ จัดใหกับเด็ก 
เยาวชน ประชาชนทุกเพศทุกวัย ไมมีการจํากัดพื้นฐานการศึกษาอาชีพประสบการณหรือความสนใจ โดยมี
จุดมุงหมายท่ีจะใหผูเรียนไดรับความรูในดานพ้ืนฐานแกการดํารงชีวิต ความรูทางดานทักษะ การประกอบ
อาชีพและความรูดานอื่นๆ เพื่อเปนพื้นฐานในการดํารงชีวิต การจัดการศึกษามีความยืดหยุนในการกําหนด
จุดมุงหมาย รูปแบบ วิธีการจัดการศึกษา ระยะเวลาของการศึกษา การวัดผลและประเมินผล ซึ่งเงื่อนไขการ
สําเร็จการศึกษา โดยเนื้อหาและหลักสูตรจะตองมีตามเหมาะสมสอดคลองกับสภาพปญหาและความตองการ
ของผูเรียน กิจกรรมการศึกษาในศูนยศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตยมีกลุมเปาหมายผูรับบริการและ
วัตถุประสงคของการเรียนรูที่ชัดเจน มีรูปแบบ หลักสูตร วิธีการจัดและระยะเวลาเรียนหรือฝกอบรมที่ยืดหยุน
และหลากหลายตามสภาพความตองการและศักยภาพในการเรียนรูของกลุมเปาหมายน้ันและวิธีการวัดผล
และประเมินผลการเรียนรูที่มีมาตรฐานเพ่ือรับคุณวุฒิทางการศึกษา หรือเพื่อจัดระดับผลการเรียนรูได  สวนที่
เปนการศึกษาตามอัธยาศัย เพราะเปนการศึกษาที่ใหผูเรียนไดเรียนรูดวยตนเองตามความสนใจ ศักยภาพ 
ความพรอม และโอกาส โดยศึกษาจากแหลงเรียนรูตางๆ ไมวาจะเปนบุคคล ประสบการณ สังคม 
สิ่งแวดลอม สื่อ เปนตน เปนการเรียนรูดวยวิธีการท่ีหลากหลาย อาจถูกผลักดันใหเกิดข้ึนผานกระบวนการ
สนทนา เปนตน ศูนยศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตยไดเปดโอกาสใหผูเรียนไดเรียนรูตามสนใจ 
โดยเฉพาะการศึกษาภาคบาย เชน เรียนดนตรีไทยบาง คนควาหองสมุดบาง วาทศิลปบาง โดยยึดหลักวา 
การศึกษาไมไดเริ่มตนและสิ้นสุดที่การศึกษาในระบบโรงเรียน 
 สําหรับศูนยศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย วัดอนงคาราม (ศพอ.น.) ผูวิจัยไดศึกษาสภาพและ
ปญหาการบริหารการศึกษาดวยวิธีการสังเกต สัมภาษณ และสนทนากลุม โดยแยกศึกษาตามแนวทางการ
บริหารและการจัดการศึกษาในพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม พ.ศ. 
2545 มาตรา 39 จํานวน 4 ดาน คือ ดานวิชาการ ดานงบประมาณ ดานการบริหารงานบุคคล และดาน
การบริหารทั่วไป มีรายละเอียด ดังน้ี  
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 1. การบริหารงานวิชาการ 
 สรุปไดวา งานวิชาการเปนงานหลักหรือเปนภารกิจหลักของสถานศึกษาที่พระราชบัญญัติการศึกษา
แหงชาติ พ.ศ.2542 และที่แกไขเพิ่มเติม( ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 มาใหการกระจายอํานาจในการบริหารการ
จัดการไปใหสถานศึกษาใหมากที่สุดดวยเจตนารมณที่จะใหสถานศึกษาดําเนินไดโดยอิสระ คลองตัว 
รวดเร็ว สอดคลองกับความตองการของผูเรียน สถานศึกษา ชุมชน ทองถ่ิน และการมีสวนรวมจากการมี
สวนไดเสียทุกฝาย ซึ่งจะเปนปจจัยสําคัญทําใหสถานศึกษามีความเขมแข็งในการบริหารและการจัดการ 
สามารถพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู ตลอดจนการวัดผล ประเมินผล รวมทั้งการวัดปจจัยเก้ือหนุน
การพัฒนาคุณภาพนักเรียน ชุมชน ทองถ่ิน ไดอยางมีประสิทธิภาพ ศูนยศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย 
วัดอนงคารามนําโดยผูบริหารศูนยไดใสใจถึงงานวิชาการน้ีเปนพิเศษ แตยังไมสามารถดําเนินการได
ครอบคลุมเครือขายของงานวิชาการทั้งหมดได  ไดแก (1) ศูนยไดพัฒนาหลักสูตรของกรมการศาสนาสู
หลักสูตรสถานศกึษาโดยใหสอดคลองกับความเปลี่ยนแปลงทางสังคม ความสนใจ ความถนัดของผูเรียน มี
วิชาบังคับคือธรรมศึกษา และวิชาเลือก เชน ดนตรี ภาษาตางประเทศ คอมพิวเตอร เปนตน นอกจากน้ัน 
ศูนยยังเนนกิจกรรมธรรมะ เชน กิจกรรมวันสําคัญของชาติและพระพุทธศาสนา กิจกรรมเขาคายเปนตน (2) 
ศูนยไดพัฒนากระบวนการเรียนรูโดยสงเสริมครูใหกทําแผนการสอน จัดกระบวนการเรียนรูที่เหมาะสม 
รวมทั้งจัดใหมีการนิเทศแกครูสอนตามความจําเปน  (3) ศูนยศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตยไดทําวัดผล 
ประเมินผลผูเรียน 2 แบบ คือ สอบขอเขียนและสอบภาคปฏิบัติ โดยเฉพาะการสอบภาคปฏิบัติศูนยแหงน้ีเนน
เปนพิเศษ เพราะตองการใหผูเรียนนําไปปฏิบัติในชีวิตประจําวันได สวนการเทียบโอนผลการเรียนกับ
สถานศึกษาอื่นไมสามารถทําไดเหมือนสถานศึกษานอกระบบหรือตามอัธยาศัยอื่นๆ (4) ศูนยมีงานวิจัยเพื่อ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาคอนขางนอย เพราะขาดบุคลากรผูดําเนินงานวิจัย ควรมีหนวยงานของรัฐมาดูแล
และสนับสนุนใหมีการวิจัยสภาพและปญหาที่เกิดข้ึน (5) ศูนยไดกระตุนใหครูสอนสามารถพัฒนาสื่อการสอน
ดวยตนเอง แตรูปแบบสื่อยังไมทันสมัยเทาที่ควร รัฐควรเขามาชวยเหลือในดานน้ี (6) ศูนยศึกษา
พระพุทธศาสนาวันอาทิตยไดพัฒนาแหลงเรียนรูที่มีอยูในวัดเทาที่จะทําได เชน หองสมุดประชาชน หอง
กิจกรรม  พระอุโบสถ เปนตน แตก็ยังขาด งบประมาณสนับสนุนในการดําเนินงาน  (7) ศูนยมีการนิเทศ
การศึกษา โดยกระตุนใหครูปรับปรุงและพัฒนาการจัดกระบวนการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ มีเปาหมาย
เพ่ือพัฒนาคน พัฒนางาน ประสานสัมพันธ และสรางขวัญกําลังใจ แตกระบวนนิเทศยังไมชัดเจนนัก (8) 
การแนะแนวการศึกษาของศูนยน้ัน แยกเปน 3 สวน คือ แนะแนวทางการศึกษา ศูนยไดดําเนินการ
คอนขางนอยเพราะเห็นวามีสถานศึกษาไดดําเนินการแลว แนะแนวทางอาชีพ ศูนยไดแนะนําระดับปาน
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กลางเพื่อใหผูเรียนรูแนวทางการประกอบอาชีพหรือสามารถนําไปประยุกตใชในอนาคตได เชน ดนตรีไทย 
นาฏศิลป เปนตน และแนะแนวทางดานสังคมสวนตัว ศูนยไดมุงเนนการแนะแนวดานน้ีมาก โดยมี
เปาหมายเพื่อใหผูเรียนสามารถดํารงชีวิตอยูในสังคมอยางมีความสุขบนพื้นฐานของคุณธรรมจริยธรรม 
ประเพณี วัฒนธรรม และคานิยมที่ดีงาม (9) ศูนยยังไมมีการพัฒนาระบบประคุณคุณภาพภายในสถานศึกษา
อยางเปนทางการ เนื่องจากเปนองคกรทางการศึกษาดานศาสนา ความเชื่อ และการขาดความพรอมของ
บุคลากรและหนวยงานที่ดูแล เชน ผูบริหาร ครูสอน ผูสนับสนุน ผูเชี่ยวชาญท่ีจะสามารถดําเนินใหปรากฏ
อยางเปนรูปธรรม งบประมาณ เปนตน (10) ศูนยไดมีนโยบายสงเสริมใหความรูความเขาใจเก่ียวกับ
วิชาการแกชุมชน เพราะเห็นวาเปนแนวทางสรางความสัมพันธอันดีระหวางศูนยกับชุมชน สรางทัศนคติที่ดี
ตอพระพุทธศาสนาและเปนแนวทางการเผยแผพระพุทธศาสนาอีกดวย   (11) ศูนยไดรวมมือกับสถานศึกษา
อื่นๆ ใน 2 ลักษณะ คือจัดสอนธรรมศึกษาในสถานศึกษาโดยพระอาจารยของศูนยและรับนักเรียนใน
สถานศึกษาทั้งของรัฐและเอกชนเขามาเรียนพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมในศูนยเปนการบริหารจัดการ
เปลี่ยนจาก“เชิงรับ” สู “เชิงรุก” มากขึ้น  (12) ศูนยไดสงเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแกบุคคลและ
ครอบครัว องคกร หนวยงานและสถาบันอื่นอยางตอเนื่อง โดยสงเสริมสนับสนุนใหเด็ก เยาวชน ผูปกครอง 
พรอมครอบครัวเขามามีสวนรวมในกิจกรรมทางวิชาการตางๆ และสนับสนุนใหหนวยงานภาครัฐ เชน 
กรมการศาสนา สถานศึกษา เปนตน จัดประกวดสวดมนตหมูทํานองสรภัญญะ หรือสงพระอาจารยสอนใน
ศูนยไปเปนคณะกรรมการตัดสินสวดมนตหมูบาง ตัดสินการตอบปญหาธรรมะบาง เปนกรรมการสอบธรรม
ศึกษาบาง     
 2. การบริหารงานบุคลากร 
 สรุปไดวา  การบริหารงานบุคลากรเปนงานสําคัญ เพราะบุคลากรที่เกง ดี มีความสามารถจะ
สามารถนําพาองคกรไปสูความเจริญรุงเรือง ศูนยศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย วัดอนงคารามเปน
หนวยงานทางการศึกษาแหงหน่ึงที่สามารถนําพาองคกรไปสูเปาหมายคือความสําเร็จ มีชื่อเสียงมายาวนาน 
เพราะบุคลากรของศูนยแหงน้ีทั้งฝายบริหารและครูผูสอนมีการพัฒนาตนเองเสมอ มีการคัดเลือก สรรหาบรรจุ
แตงตั้งพระสงฆเขามาทํางานฝายตางๆ มีการพัฒนางานและสวัสดิการเปนขวัญกําลังใจ อยางไรก็ตาม 
ศูนยแหงน้ียังมีอุปสรรค ซึ่งไดแกการธํารงรักษาบุคลากรใหทํางานใหองคกรน้ันทําไดยาก เนื่องจากเปน
งานอาสาสมัคร ครูเขามาสอนดวยศรัทธา แตเมื่อครูสอนมีหนาที่การงานหรือไปศึกษาตอก็ไมสามารถจะมา
สอนได จําตองหาครูเขามาสอนใหม ทําใหตองมีการสรรหาแตงต้ังใหม และนิเทศงานเพื่อใหมีคุณภาพเทา
คนเดิม   
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  3. การบริหารงานงบประมาณ 
 สรุปไดวา งานงบประมาณของศูนยศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย วัดอนงคารามแยกเปน 2 
สวน คือ งบประมาณที่รัฐจัดสรรให และงบประมาณที่ไดรับการบริจาคจากสาธารณชน สําหรับงบประมาณ
สวนของรัฐน้ันไมเพียงพอตอการใชจายในการบริหารงานตลอดทั้งป แตศูนยแหงน้ีนําโดยผูอํานวยการศนูย
ไดประชาสัมพันธใหประชาชนทราบถึงกิจกรรมของศูนย ทําใหผูมีศรัทธารวมบริจาคทรัพยเปนทุนบริหาร
สวนหน่ึง ไดรับบริจาคจากมูลนิธิและทุนนิธิที่ทางวัดจัดต้ังไวสวนหน่ึง ไดรับเงินบริจาคจากฌานปนสถาน
สวนหน่ึง ทําใหศูนยสามารถมีเงินในการบริหารพอสมควร โดยทางศูนยมีแผนกเหรัญญิกดูแลดานการ
บริจาคอยางโปรงใสตรวจสอบได  
 4. การบริหารทั่วไป 
 สรุปไดวา การบริหารงานทั่วไปเปนงานสงเสริมงานวิชาการ งบประมาณ และงานบุคคลใหโดด
เดน แยกเปน 4 งาน ไดแก งานธุรการ ซึ่งเก่ียวกับงานสารบรรณทั้งหมด งานกิจการนักเรียน เปนงาน
เก่ียวกับระเบียบวินัยรวมทั้งการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรตางๆ งานอาคารสถานที่ เปนงานที่เก่ียวกับใช
ประโยชนและดูแลรักษาอาคารสถานที่ เพ่ือใหสถานที่ไดเอื้อประโยชนตอชุมชน และงานความสัมพันธกับ
ชุมชน เปนการเปดโอกาสใหชุมชนเขามามีสวนรวมในกิจการตางๆ ของศูนย ทําใหศูนยและชุมชนเปน
หน่ึงเดียวกัน สมกับคําวา วัด บาน โรงเรียน ศูนยศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย วัดอนงคาราม ไดเปด
ใหชุมชนสงบุตรหลานเขามาศึกษาและเปดโอกาสใหผูปกครองเขามารวมกิจกรรมตางๆ ที่ศูนยจัดข้ึนเสมอ
มา  
 
 ตอนที่ 2 ปจจัยที่สงเสริมและปจจัยที่ เปนอุปสรรคตอการบริหารการศึกษาของศูนยศึกษา
พระพุทธศาสนาวันอาทิตย วัดอนงคาราม เขตคลองสาน  กรุงเทพมหานคร  
 1.  ปจจัยที่สงเสริมการบริหารการศึกษาของศูนยศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย  
วัดอนงคาราม (ศพอ.น.)  
 ผูวิจัยไดศึกษาสภาพและปญหาการบริหารการศึกษาดวยวิธีการสังเกต สัมภาษณและสนทนากลุม 
ในบทน้ี ผูวิจัยไดนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลเก่ียวกับปจจัยที่สงเสริม จําแนกออกเปน 4 ดาน ไดแก  
(1) ปจจัยดานผูบริหารศูนย  (2) ปจจัยดานครูสอน  (3) ปจจัยดานการบริหาร โดยแยกศึกษาตามแนว
ทางการบริหารและการจัดการศึกษาในพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพ่ิมเติม 
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พ.ศ. 2545 มาตรา 39 จํานวน 4 ดาน คือ ดานวิชาการ ดานงบประมาณ ดานการบริหารงานบุคคล และ
ดานการบริหารทั่วไป และ(4) ปจจัยดานชุมชน  มีรายละเอียด ดังน้ี  
   1.1 ปจจัยดานผูบริหารศนูย   
 ในสวนของผูบริหารศูนยศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย ผูวิจัยไดศึกษาคุณลักษณะและการ
บริหารงานของผูอํานวยการศูนย ซึ่งหมายถึง พระราชปญญามุนี (ขิม อิสฺสโร) จากการศึกษาเอกสารที่
เก่ียวของ การสังเกต การสัมภาษณแบบไมเปนทางการ สามารถจําแนกใหเห็นลักษณะที่โดดเดนของ
ผูบริหาร  ดังน้ี 
  1.2. ปจจัยดานครูสอน   
 ในสวนปจจัยดานครูสอนน้ี ผู วิจัยไดทําการศึกษาวิจัยคุณลักษณะของครูสอนในศูนยศึกษา
พระพุทธศาสนาวันอาทิตย วัดอนงคาราม ที่สงผลใหศูนยแหงน้ีไดรับรางวัลเชิดชูเกียรติมากมายและเปน
ศูนยกลางศูนยศึกษาพระพุทธศาสนาแหงประเทศไทยดวย จากเอกสารงานวิจัยที่เก่ียวของ การสังเกต การ
สัมภาษณ และการสนทนากลุม ซึ่งไดนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลตามคุณลักษณะตางๆ ของครูสอน  ดังน้ี 
  1.3. ปจจัยดานการบริหาร    
 ปจจัยดานการบริหารของศูนยศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย วัดอนงคาราม น้ี ผูวิจัยได
ทําการศึกษาแนวทางการบริหารสถานศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และที่แกไข
เพิ่มเติม พ.ศ. 2545 มาตรา 39 จํานวน 4 ภาระงาน คือ  การบริหารงานวิชาการ การบริหารงาน
บุคลากร การบริหารงานงบประมาณ และการบริหารงานทั่วไป จากการสังเกตและสัมภาษณ พบวา งานท้ัง 
4 อยางน้ีที่สําเร็จลุลวงไปไดดวย เพราะมีการกําหนดเปาหมายการทํางานอยางชัดเจนและมอบหมายงาน
ใหใหครูสอนเหมาะสมกับความรูความสามารถ เปาหมายการทํางานเปนสิ่งที่กําหนดไวเพื่อใหทุกคน
ปฏิบัติงานไดทราบทิศทาง และความคาดหวังของการปฏิบัติงาน ซึ่งถือเปนจุดหมายปลายทางของการ
ปฏิบัติงาน   
 จากการศึกษาเอกสารที่เก่ียวของและสัมภาษณ พบวา ผูอํานวยการศูนยไดกําหนดเปาหมายการ
ทํางานอยางชัดเจน ไดแก กําหนดแผนงาน งาน จัดทําแผนปฏิบัติการ โครงการ และกิจกรรม พรอมทั้ง
วัตถุประสงคและเปาหมายไวอยางชัดเจน  นอกจากน้ัน ยังมีแผนภูมิแสดงกรอบเงื่อนเวลาการทํางานของ
แตละกิจกรรมอีกดวย เชน กิจกรรมวันสําคัญทางพระพุทธศาสนา วันสําคัญของชาติ วันสอบกลางภาค สอบ
ปลายภาค เปนตน การกําหนดเปาหมายการทํางานอยางชัดเจนสงผลใหบุคลากรท่ีรับผิดชอบงานดานตางๆ 
เกิดความสะดวกในการปฏิบัติการ สามารถปรับปรุงหรือพัฒนางานตางๆ ใหมีความกาวหนาบรรลุเปาหมาย
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ที่กําหนดไว   สวนการมอบหมายงานน้ัน ผูบริหารศูนยไดมอบหมายใหครูสอนแตละคนโดยพิจารณาจาก
ความรูความสามารถ จึงทาํใหงานแตละอยางสําเร็จลุลวงไปไดดวยดี  จําแนกได ดังน้ี 
1.4. ปจจัยดานชุมชน    
 สําหรับศูนยศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย วัดอนงคารามมีความใกลชิดและเก้ือกูลกับชุมชนมา
แตดั้งเดิม ดังที่พระราชปญญามุนี (ขิม) กลาววา  ศูนยแหงน้ีไดกอต้ังมาต้ังแตป 2507 มีพระมหาโพธิวงศา
จารย (สําลี) อดีตเจาอาวาสวัดอนงคารามรูปที่ 7  เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2507 โดยทานเปนองค
ประธานปายเปนปฐมฤกษ ไดมอบหมายภาระใหพระเถระวัดอนงคาราม ชวยกันอบรมสั่งสอน บริหาร และ
อุปถัมภเปนลําดับมา ศูนยน้ีสรางข้ึนดวยความศรัทธามุงม่ันที่จะใหเด็ก เยาวชนและประชาชนไดมีโอกาส
ใชเวลาวางในวันอาทิตยเขามาเรียนพระพุทธศาสนา และวิธีการปฏิบัติที่เก่ียวกับพระพุทธศาสนาในดาน
ตางๆ และที่สําคัญทางชุมชนวัดอนงคารามไดเขามามีสวนเก่ียวของในรูปแบบการอุปถัมภสนับสนุนสงเสริม
มาโดยลําดับ ทําใหชุมชนกับศูนยมีความผูกพันมาแตโบราณกาลจนปจจุบัน (พระราชปญญามุนี, 2553, 9 
ตุลาคม) สอดคลองกับผูชวยผูอํานวยการซึ่งเปนพระเถระของวัด ระบุวา วัดอนงคารามและชุมชนไดพึ่งพา
อาศัยกันและกันมาเปนเวลานาน สําหรับชุมชนก็ไดอาศัยวัด โดยเฉพาะศูนยเปนที่ประชุมบาง เปนสถานที่
ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาบางๆ นอกจากนั้น ชุมชนยังไดสงบุตรหลานเขาเรียนวิชาพระพุทธศาสนาและ
เขารับการฝกหัดอบรมศีลธรรมใหเปนคนดีของสังคม สวนวัดและศูนยศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตยก็
ไดรับการสนับสนุนสงเสริมจากชุมชนดวยการบริจาคเงินสนับสนุนบาง บริจาคอุปกรณการเรียนการสอนบาง 
แมปจจุบันจะมีจํานวนผูสนับสนุนศูนยลดนอยลงไปก็ตาม แตก็ยังคงมีอยูและไดรับการบริจาคจากชาวพุทธ
ในยานชุมนใกลเคียงอยูเสมอ (พระคําพันธ   ธมฺมวิริโย,  2553, 13 ตุลาคม)    
 อน่ึง ในการบริหารการศึกษาของศูนยศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย วัดอนงคาราม  ยังใชการ
บริหารเชิงรุก คือเขาหากลุมเปาหมายผูรับบริการโดยตรง ซึ่งจะสงผลใหเกิดปฏิสัมพันธที่ดีตอกัน ผูรับบริการ
ของการจัดการศึกษาในที่น้ี ไดแก นักเรียนนักศึกษา ซึ่งปจจุบันศูนยไดสงพระอาจารยเขาไปสอนวิชา
พระพุทธศาสนาและสอนธรรมศึกษาในสถานศึกษาทั่วไป เปนการสรางความสัมพันธอันดีกับชุมชนแบบ
หน่ึง ซึ่งไดรับการตอบรับอยางดีจากสถานศึกษานั้นๆ    
  2.  ปจจัยที่เปนอุปสรรคตอการบริหารการศึกษาของศูนยศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย  
วัดอนงคาราม (ศพอ.น.)  
  ผูวิจัยไดศึกษาสภาพและปญหาการบริหารการศึกษาดวยวิธีการสังเกต การสัมภาษณและสนทนา
กลุม ในบทน้ี ผูวิจัยไดนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลเก่ียวกับปจจัยที่เปนปญหาอุปสรรคตอการบริหาร
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การศึกษาของศูนย โดยจําแนกเปน 2 ดาน ไดแก (1) ปจจัยภายในศูนยศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย  
(2) ปจจัยภายนอกศูนยศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย  
   2.1 ปจจัยภายในสถานศึกษา   
   แมศูนยศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตยจะมีลักษณะการบริหารที่โดดเดนกวาที่อื่น แตก็ยังมีปญหา
อุปสรรคที่เนื่องดวยการบริหารทั้งภายในและภายนอกเชนกับศูนยศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตยแหงอื่นๆ 
มีรายละเอียด ดังน้ี 
2.2 ปจจัยภายนอกสถานศึกษา 
   2.2.1 ดานเศรษฐกิจ 
  ภาวะเศรษฐกิจตกตํ่าสงผลกระทบตอชุมชน ตอเด็กเยาวชนอยางหลีกเล่ียงไมได เนื่องจาก ชุมชน
ไมสามารถใหการสนับสนุนศูนยศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตยในดานตางๆ ได เชน ดานการบริจาค
เงินสนับสนุนศูนย ดานการสนับสนุนใหลูกหลานเขาเรียนในศูนยอยางตอเน่ือง  พระครูปลัดวิเศษ กิตฺติ 
โสภโณ (2553, 17 ตุลาคม) กลาววา ปฏิเสธไมไดวา ปญหาอุปสรรคในดานการบริหารจัดการสวนหน่ึง
มาจากระบบเศรษฐกิจ โดยเฉพาะปญหาการหยุดเรียนกลางคันของผูเรียนเพื่อไปชวยเหลือผูปกครองในการ
ประกอบอาชีพมีจํานวนมาก เงินบริจาคที่ศูนยเคยไดรับก็นอยลงสงผลใหเกิดปญหาในดานการบริหาร
สถานศึกษา เปนตน  
    2.2.2 ดานเทคโนโลยี 
  ศูนยศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตยขาดการใชเทคโนโลยีสมัยใหม และนวัตกรรม ครูไม
สามารถนําเทคโนโลยีไปใชเพื่อการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอน พัฒนาคุณภาพทางสติปญญา 
ซึ่งเปนหนาที่ของผูบริหารศูนยและผูสนับสนุนภาครัฐจะตองนําสิ่งเหลาน้ีเขาไป ดังที่ พระมหาวิชัย  ธีรวิ
ชโย  (2553, 7 พฤศจิกายน) กลาวสนับสนุนวา  การใชเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษาในการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา เราตองการเทคโนโลยี สื่อ และอุปกรณทางการศึกษาที่ทันสมัยเขามาชวยครูและ
เด็ก เพื่อใหเขาสามารถแสวงหาความรู และมีทักษะที่สามารถเรียนรูไดดวยตัวเอง ซึ่งถือเปนหนทางที่จะ
ชวยขยายโอกาสทางการศึกษาไดเปนอยางดี แตการศึกษาของศูนยศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย ยัง
เปนแบบเดิม ครูที่ขาดประสบการณหรือขาดเทคนิคการนําเสนอก็จะสรางความเบื่อหนายใหแกผูเรียนได 
สงผลใหไมอยากเรียนหรือหยุดเรียนกลางคันไปก็มีมาก แตถามีสื่ออีเล็คทรอนิคสเขามาชวยก็จะผลประโยชน
ทั้งสองดาน คือ ดานผูเรียน สื่อจะสรางความต่ืนตาตื่นใจ กระตุนใหเกิดการเรียนรู กระบวนการคิด และ
นาสนใจมากกวาที่เปนอยู  ดานผูสอน สื่อจะชวยทุนแรงในการนําเสนอ  สวนพระคําพันธ   ธมฺมวิริโย  
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(2553, 13 ตุลาคม) เสนอวา รัฐควรมีงบประมาณในดานสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ และงบประมาณในการ
ฝกหัดอบรมครูสอนในศูนยศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตยดานเทคโนโลยี  แตที่เปนอยูในปจจุบัน เปน
ลักษณะตางคนตางทํา  
    2.2.3 ดานสังคม  
  สังคมสมัยกอนใหความสนใจในการสงลูกหลานเขาฝกหัดอบรมวิชาศีลธรรมในโรงเรียนพุทธ
ศาสนวันอาทิตยหรือศนูยศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย หรือแมแตใหลูกหลานมาอยูที่วัด เขาวัดฟงธรรม
ในวันพระ  แตระบบสังคมปจจุบันไมเอื้อตอการปฏิบัติเชนน้ันได เนื่องจากคานิยมเปล่ียนแปลงไป ปจจุบัน 
ผูปกครองอยากใหบุตรหลานเขาเรียนพิเศษในวันอาทิตยมากกวาที่จะมาอบรมศีลธรรมในศูนย เน่ืองจาก
มองวา การเขาอบรมศีลธรรมไมเอื้อประโยชนตอการเรียนชั้นสูงข้ึนไป หรือตอการสอบเขามหาวิทยาลัย 
แตการเรียนพิเศษในวิชาตางๆ ชวยได ทําใหผูปกครองโดยเฉพาะในเมืองใหญมีคานิยมในดานน้ีมาก 
กลับหันหลังใหกับการเขาอบรมศีลธรรมในศูนยศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย  (พระครูปลัดวิเศษ  กิตฺติ
โสภโณ, 2553, 17 ตุลาคม)  นอกจากนั้น ตัวเด็กเยาวชนเองหลงติดในความเพลิดเพลิน ความสบาย เชน 
ติดเกมส ติดโทรทัศน หรือการไปเที่ยวในวันหยุดเสารอาทิตย เปนตน ไมสนใจที่จะมาเรียน เด็กบางกลุม
หน่ึงมองเห็นวา การเขาเรียนในศูนยศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตยไมไดประโยชน ไมสนุก มีความจําเจ 
ซ้าํซาก ไมเหมือนการไปเที่ยวหาง หรือการเลนเกมส เปนตน (กชพร   อยูวุฒิกร, 2553, 14 พฤศจิกายน)   
พระครูสังฆรักษจรัล  สิริจนฺโท  (2553, 17 ตุลาคม) กลาววา เมื่อสังคมเปนเชนน้ี เราในฐานะผูจัดการ
ศึกษาดานศีลธรรมตองทําความเขาใจกับผูปกครอง ชี้ใหเห็นถึงโทษและปญหาที่จะเกิดข้ึนกับตัวเด็กใน
อนาคต เรียกงายวา ตองเปล่ียนคานิยมของสังคมปจจุบันใหเปนสังคมยอนยุค มิฉะน้ันแลว ปญหาก็จะ
รุมเราสังคมอยูและนับวันจะรุนแรงมากข้ึน  
    
ตอนที่ 3 รูปแบบการบริหารการศึกษาของศูนยศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย  
ผูวิจัยไดศึกษาวิจัยถึงสภาพการบริหารและปญหาดานการบริหารการศึกษาศูนยศึกษาพระพุทธศาสนาวัน
อาทิตย วัดอนงคาราม ดวยวิธีการสังเกต สัมภาษณ และสนทนากลุม เพื่อนําเสนอรูปแบบการบริหารศูนยที่
ควรจะเปนได โดยแยกศึกษาตามแนวทางการบริหารและการจัดการศึกษาในพระราชบัญญัติการศึกษา
แหงชาติ พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2545  มาตรา 39 จํานวน 4 ดาน คือ ดานวิชาการ 
ดานงบประมาณ ดานการบริหารงานบุคคล และดานการบริหารทั่วไป   มีรายละเอียด ดังน้ี  
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 1. รูปแบบงานวิชาการ 
 จากการสนทนากลุมผูบริหารศูนย ครูสอน และผูปกครอง พบวา รูปแบบที่ศูนยศึกษา
พระพุทธศาสนาวันอาทิตยทําอยู เปนหลักสตูรที่หนักเกินไป เพราะมีทั้งวิชาพระพุทธศาสนา และธรรมศึกษา 
ซึ่งเปนหลักสูตรที่ซ้ําซอน ควรเรียนเฉพาะธรรมศึกษาอยางเดียว เพราะเปนหลักสูตรที่ครอบคลุมทั้งประวัติ
พระพุทธศาสนา (พุทธประวัติ) ธรรมะเบื้องตนที่ควรรู (ธรรมวิภาค) เบญจศีลเบญจธรรม (ศีล 5) และการ
เขียนบรรยายธรรมโดยอางหลักพุทธศาสนสุภาษิต (กระทูธรรม) สวนวิชาเสริมควรเรียนเฉพาะท่ีสําคัญและ
จําเปน แตศูนยควรมีใหเลือกตามความถนัดและความสนใจของผูเรียน ศูนยควรเนนทํากิจกรรมที่เก่ียวกับ
พระพุทธศาสนาและเก่ียวกับชาติใหมากข้ึน เพราะกิจกรรมเหลาน้ีจะสามารถปลูกจิตสํานึกของเด็กเยาวชน
ในดานตางๆ ทั้งจิตสํานึกในความเปนชาวพุทธที่ดี หลักธรรมที่จะตองนําไปประยุกตใชในชีวิตประจําวัน 
เปนผูมีจิตใจเอื้อเฟอเผ่ือแผไมเห็นแกตัว สํานึกบุญคุณของชาติ รักชาติ รักประชาธิปไตย เปนตน ความรูที่
เกิดจากกิจกรรมเหลาน้ีเปนความรูที่เกิดจากสถานการณจําลองดีกวาความรูที่เปนทฤษฎี  อีกอยางหน่ึง 
ความรูดานวิชาการอื่นนักเรียนไดศึกษามาแลวในสถานศึกษา 
    2. การบริหารงานบุคลากร 
  จากการสนทนากลุมผูบริหารศูนย ครูสอน และผูปกครอง พบวา บุคลากรในศูนยมี 2 กลุม ไดแก 
กลุมผูบริหารและกลุมครูสอน ในสวนกลุมผูบริหารนั้นเปนพระอาจารยที่อยูประจําในวัด อนงคาราม สวน
ครูผูสอนน้ันมาจากวัดอนงคารามและวัดตางๆ เปนครูอาสาสมัคร มาสอนดวยศรัทธาโดยมุงหวังใหเด็ก 
เยาวชน และประชาชน มีความรูคูคุณธรรม ซึ่งรูปแบบการบริหารงานดานบุคลากรน้ันประสบความสําเร็จ
เพราะคณะครูสอนดวยศรัทธา มีอุดมการณมุงม่ัน และแตละรูปน้ันมีความรูความสามารถ และเทคนิคในการ
อบรม นับเปนปจจัยที่สงเสริมใหศูนยโดดเดนมาก สวนปจจัยที่เปนอุปสรรคดานครูสอนน้ัน เนื่องจากหนาที่
ครูสอนน้ันเปนงานอาสาสมัคร ไมใชงานประจําที่มีรายได จึงทําใหครูซ่ึงมีภารกิจไมไดสอนอยูประจํา ครู
พระสงฆมีภารกิจดานการปกครอง ไดรับตําแหนงพระสังฆาธิการ (ตําแหนงปกครองสงฆ) และดานการศึกษา
ตอ สวนครูฆราวาสน้ันมีภารกิจดานการศึกษาตอและดานการประกอบอาชีพหนาที่การงาน ทําใหผูบริหาร
ศูนยตองวางแผนอัตรากําลังและสรรหาใหม เมื่อไดรับการคัดเลือกและบรรจุแตงตั้งแลว ก็จะตองมีภาระใน
การนิเทศงานใหม ศูนยศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตยยังไมสามารถธํารงรักษาบุคลากรไวได ดังน้ัน ผูมี
สวนเก่ียวของทุกฝายควรแกไข ดังน้ี (1) ควรจัดอัตราตําแหนงครูสอนที่แนนอน เพิ่มหรือลดตามจํานวน
นักเรียนแตละป (2) รัฐโดยกรมการศาสนาจะตองเขามาดูแลใหสวัสดิการครูสอนแตละตําแหนงผาน
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ผูอํานวยการศูนย โดยใหเงินนิตยภัตตามชั่วโมงที่สอน เพื่อเสริมสรางขวัญกําลังใจแกคณะครู  (3) ศูนย
ตองมีใบประกาศนียบัตรเพื่อเปนเกียรติ ประกาศคุณงามความดีและเปนใบแสดงการผานการสอน    
 3. การบริหารงานงบประมาณ 
  จากการสนทนากลุมผูบริหารศูนย ครูสอน และผูปกครอง พบวา งบประมาณมาจากแหลงทุน 2 
แหลง คือ งบประมาณของรัฐและงบประมาณที่ไดจากการบริจาค ในสวนของงบประมาณของรัฐน้ันทางศูนย
ไดขอผานไปยังกรมการศาสนา เพื่อใชจายบริหารงานดานตางๆ แตไมเพียงพอ ศูนยจึงตองอาศัยการ
บริจาคจากศรัทธาประชาชนโดยตรงบาง จากมูลนิธิหรือทุนนิธิที่ ต้ังข้ึนเพื่อนําดอกผลมาใชในการ
บริหารงานบาง   ศูนยบางแหงไมมีงบดําเนินการเพียงพอแกความตองการ ทําใหขาดแคลนอุปกรณการ
เรียนการสอน สวัสดิการครูสอน รวมทั้งคาใชจายในการจัดกิจกรรมตางๆ ซึ่งบางศูนยตองปดลงหรือไม
ประสบความสําเร็จ เด็กนักเรียนขาดแรงจูงใจและแรงกระตุนที่เขาจะเขามาเรียนในปตอไป แตศูนยศึกษา
พระพุทธศาสนาวันอาทิตย วัดอนงคาราม ไดจัดตั้งทุนมูลนิธิและทุนนิธิ รวมทั้งคาฌาปนสถานเพื่อเปน
คาใชจายบริหารกิจการของศูนย นับเปนปจจัยที่สงเสริมใหการบริหารงานงบประมาณของศูนยราบรื่น สวน
ปจจัยที่เปนอุปสรรค คือ งบประมาณที่รัฐจัดสรรใหน้ันไมเพียงพอแกการดําเนินงานทั้งหมด  
   4. การบริหารทั่วไป 
  ผูวิจัยไดแยกการบริหารทั่วไปออกเปน  4 ดาน ไดแก     
4.1  การบริหารงานธุรการ   
  จากการสนทนากลุมผูบริหารศูนย ครูสอน และผูปกครอง พบวา งานธุรการเปนงานเก่ียวกับสาร
บรรณ เอกสาร พัสดุ และการประสานงานดานตางๆ ของฝายการเจาหนาที่ นับงานที่สงเสริมใหงานอื่นๆ 
ประสบความสําเร็จ สําหรับศูนยศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตยทั่วไป ถือวาเปนหนวยงานทางการศึกษา
เฉพาะดาน มุงเนนเน้ือหาสาระที่เก่ียวกับพระพุทธศาสนา บริหารงานโดยพระสงฆในวัดที่ศูนยต้ังอยูโดย
สวนมาก ซึ่งแตละศูนยน้ันมีความถนัดแตกตางกัน บางศูนยมีพระสงฆที่ทําหนาที่บริหารงานเก่ียวกับงาน
ธุรการ ขาดความรูความสามารถและประสบการณ ทําใหงานตางๆ โดยเฉพาะดานเอกสารไมชัดเจน
ถูกตอง แตบางศูนยกลับทําไดดี สวนที่ตองแกไข คือพระสงฆผูดํารงตําแหนงน้ีจะตองไดรับการฝกหัดอบรม
ดานงานธุรการอยางเขมขน จนสามารถจะปฏิบัติหนาที่สวนน้ีไดอยางดี ที่เปนอยูปจจุบัน มีศูนยหลายแหงที่
ทํางานน้ีตามมีตามเกิด ไมไดคัดเลือกผูที่จะมาทําหนาที่น้ีอยางเปนระบบ เนื่องจากขาดผูที่จะมาทํางาน
อาสาสมัครดานน้ี 
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   4.2  การบริหารงานกิจการนักเรียน  
  จากการสนทนากลุมผูบริหารศนูย ครสูอน และผูปกครอง พบวา งานดานน้ีเปน 
งานสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนเพื่อสงเสริมประสบการณผูเรียนใหกวางขวาง สนับสนุนงานดาน
วิชาการใหโดดเดน สามารถเสริมสรางนักเรียนใหสามารถครองตนอยางมีคุณธรรม และดํารงชีวิตในสังคม
ไดอยางมีความสุข สงเสริมบทบาทพอแม ผูปกครอง ใหมีสวนรวมกับศูนยในการดูแลชวยเหลือและพัฒนา
ผูเรียนเพื่อใหเกิดการพัฒนาการอยางสมดุลทั้งดานสติปญญา รางกาย อารมณ และสังคม  พัฒนานักเรียนทุก
คนใหเปนคนดี มีวินัย ใชชีวิตอยางพอเพียง มีคุณลักษณะที่พึงประสงค มีคุณธรรมจริยธรรม สําหรับศูนย
ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตยทั่วไป มีการดําเนินกิจการนักเรียนอยางตอเนื่อง เน่ืองจากศูนยศึกษา
พระพุทธศาสนาวันอาทิตยทั่วไปไดจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร กิจกรรมการเรียนรูเสริมเพิ่มเติมคุณลักษณะที่พึง
ประสงค เนนความเปนชาวพุทธที่ถูกตองอยูแลว  แตอุปสรรคของการดําเนินงานดานกิจรรมนักเรียนน้ี จะ
ประสบความสําเร็จหรือไมข้ึนอยูกับเทคนิคของพระอาจารย การมีสวนรวมของทีมงานดําเนินการเปนสําคัญ 
ศูนยที่ขาดพระอาจารยผูมีความรูและความสามารถดานน้ี ขาดเทคนิควิธีการ ก็จะทําใหกิจกรรมนาเบื่อ ไม
กระตุนใหเกิดกระบวนการคิด กระบวนการเรียนรู แนวทางแกไข ไดแก (1) ระดมความรวมมือจัดกิจกรรม
การเรียนการเรียนรูเพิ่มเสริมหลักสูตรนี้ใหบรรลุเปาหมายของหลักสูตรเนนการมีสวนรวมของคณะครู 
ผูปกครองใหมากขึ้น (2) สรรหาบุคลากรดานครูสอนที่มีความสามารถดานน้ีเพิ่มข้ึน เพราะถาทานมี
ความสามารถดานวาทศิลป เทคนิค และเทคโนโลยีก็จะสามารถควบคุมกิจกรรมนักเรียนประเภทตางๆ ให
ประสบความสําเร็จได ทั้งตองอาศัยความรวมมือของทุกฝายดวย (3) กิจการนักเรียนที่เก่ียวพฤติกรรมและ
ระเบียบวินัยตองอาศัยผูปกครอง ผูบริหาร ชุมชน ครูสอน และเพื่อนนักเรียนเขารวมดวย   
  4.3  การบริหารงานอาคารสถานที่   
  จากการสนทนากลุมผูบริหารศนูย ครสูอน และผูปกครอง พบวา งานอาคารสถานที่เปน การจัดหา 
ใช ควบคุมดูแลรักษาอาคารสถานที่ใหคงสภาพดี ใหบริการแกชุมชน และการปรับภูมิทัศนและสิ่งแวดลอม
ใหรื่นรมย สงเสริมการเรียนรูและพัฒนาการทางรางกายและจิตใจของผูเรียน ศูนยศึกษาพระพุทธศาสนา
ทั่วไปมักประสบปญหาดานน้ีพอสมควร เนื่องจากบริบทชุมชนของแตละศูนยไมเหมือนกัน ทั้งน้ี เพราะศูนย
ศึกษาพระพุทธศาสนาสวนมากจะต้ังอยูในวัด อาศัยพื้นที่และอาศัยสถานที่ของวัด เปนองคกรหน่ึงของวัด 
อาศัยพระสงฆสามเณรในวัดชวยดูแลรักษา เสมือนเปนกุฎีหลังหน่ึงของวัด ดังน้ัน อาคารสถานที่ของศูนยจึง
ข้ึนอยูกับสถานที่ อาณาบริเวณ เปนสําคัญ บางศูนยใชอาคารโรงเรียนพระปริยัติธรรมเปนสถานที่เรียนและ
ทํากิจกรรมเชน ศพอ.วัดอนงคาราม ศพอ.วัดประยุรวงศาวาส เปนตน บางศูนยใชศาลาการเปรียญเปน
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สถานที่เรียนและทํากิจกรรม ลักษณะน้ีอาจจะเปนปญหา เน่ืองจากศาลาไมไดออกแบบมาเพื่อเรียนหนังสือ 
แตใชเปนที่ประกอบศาสนกิจของชาวพุทธ ผูบริหารจะตองก้ันทําเปนหองเรียน เพื่อจัดใหเปนสัดสวน บาง
ศูนยใชสถานศึกษาในวัดเปนที่เรียน เชน โรงเรียนวัดหรือโรงเรียนการกุศลของวัด เปนสถานที่เรียน 
ลักษณะแบบน้ีก็ถือวาสมบูรณในเรื่องอาคารสถานที่ บางศูนยตองใชศาลาบําเพ็ญกุศลศพบาง โบสถ วิหาร
บาง ลักษณะแบบน้ีถือวาตองปรับปรุงสถานที่เรียนอีกมาก เนื่องจากไมเหมาะกับกระบวนการจัดการเรียนการ
สอน ยกเวนการเรียนบางคาบบางรายวิชาที่จะตองเรียนในสถานที่จริง หรือการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร 
เสริมคุณธรรมจริยธรรม เปนตน   
  4.4  การสรางความสัมพันธกับชุมชน  
จากการสนทนากลุมผูบริหารศนูย ครสูอน ผูปกครอง พบวา ศูนยศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตยทั่วประเทศ
จัดตั้งข้ึนโดยมีเปาหมายเพื่อใหบริการแกประชาชนและชุมชนทั่วไป เปดโอกาสใหชุมชนเขามามีสวนรวม
ในการดาํเนินงานในดานตางๆ เปนแหลงประชาสัมพันธเผยแพรขาวสารระหวางศูนยกับชุมชน ดังน้ัน การ
สรางความสัมพันธกับชุมชนของศูนยจึงมีมาชานานแลว โดยเริ่มต้ังแตต้ังศูนยแตละศูนยข้ึนมาก็ตองอาศัย
ความรวมมือจากหลายฝายชวยเหลือเก้ือหนุนใหศูนยดํารงอยูดวย ไมวาจะเปนพระสงฆสามเณรมีหนาที่ดูแล
รักษา บริหารจัดการ สวนประชาชนมีหนาที่สงบุตรหลานเขาอบรม บริจาคเงินชวยเหลือศูนย และเขามามี
สวนรวมดานอื่นๆ เชน การดูแลนักเรียน การสนับสนุนดานกําลังกาย ทํางานชวยพระอาจารย 
กําลังสติปญญา ผูที่เปนปราชญชาวบานหรือผูมีความสามารถดานใดดานหน่ึงก็เขามาชวยเหลือกัน เชน 
ดนตรี ภาษาตางประเทศ รําไทย เปนตน 
   การจัดกิจกรรมของศูนยหลายอยางไดเอื้อประโยชนแกชุมชนและชุมชนก็เอื้อประโยชนแกศูนย 
ไดแก (1) ดานชุมชนบริการ ศูนยจัดใหมีการอบรมคุณธรรมแกเด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป จัดเขา
คายพุทธบุตรหรือพุทธธิดา เปนแหลงกระจายขาวใหความรูใหมๆ แกชุมชนและเปนผูชวยในการตัดสินใจ 
เปนที่ปรึกษากิจกรรมหลายอยาง ในสวนของการประสานงานกับหนวยราชการเพ่ือการพัฒนาชุมชน เชน 
ใหความรวมมือกับหนวยราชการในการเผยแพรความรูทางพระพุทธศาสนา ใหเปนสถานที่ประชุมของ
หนวยราชการ (2) กิจกรรมดานการอนุรักษและการเผยแพรศาสนาและวัฒนธรรม ศูนยไดจัดใหมีศาสนพิธี
ในวันสําคัญทางศาสนาและวันสําคัญของชาติ เพื่อใหเกิดความสํานึกในความเปนชาวพุทธ และความ
สามัคคีของคนในชาติ (3)  กิจกรรมดานศาสนศึกษาเพื่อชุมชน เชน การเปดสอนธรรมศึกษาแกประชาชน
และเยาวชนผูสนใจ   
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 สรุปวา รูปแบบการบริหารจัดการศูนยศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตยควรเนนการศึกษาหลักธรรม
คําสอน ควบคูไปกับการจัดกิจกรรมการเรียนรูเพื่อปลูกจิตสํานึกจากสถานการณ เปนกระตุนเตือนใหเกิด
กระบวนการคิดมากข้ึนดีกวาเรียนทฤษฎีเพียงอยางเดียว งานบุคลากรของศูนยควรมีระบบสวัสดิการเพิ่มข้ึน
เพื่อเปนแรงจูงใจใหครูท่ีมีความรูความสามารถเขาสอนเพราะครูสอนที่มีคุณภาพเปนแรงกระตุนสําคัญที่จะทํา
ใหผูปกครองสงบุตรหลานเขามาเรียนในศูนย แตปจจุบันกลับมีการลาออกกลางคันหรือขาดเรียนในอัตราที่
สูง จะสังเกตเห็นในหลายศูนยมีผูสมัครเขาเรียนในระยะแรกจํานวนมากแตพอเปดภาคเรียนกลับเหลืออยูนอย 
งานงบประมาณของศูนยไมเพียงพอตอการบริหารจัดการในแตละป เงินที่รัฐจัดสรรใหไมเพียงพอ ดังน้ัน แต
ละศูนยตองเรงดําเนินการจัดต้ังทุนนิธิหรือกุศลนิธิเพื่อนําดอกผลมาใชบริหาร งานบริหารทั่วไปแยกเปนงาน
ธุรการ ศูนยควรหาเจาหนาที่ธุรการผูมีรูความสามารถเขามาชวยงานเพื่อใหงานสวนน้ีราบรื่นหรือจะพัฒนา
บุคลากรที่มีอยูก็ได งานกิจการนักเรียนเปนเร่ืองของกิจกรรมเสริมสรางลักษณะนิสัยที่ดี มีคุณลักษณะที่พึง
ประสงค งานอาคารสถานที่ตองจัดใหเหมาะแกการจัดกระบวนการเรียนรูทั้งสวนที่เปนภาคทฤษฎีและ
ภาคปฏิบัติ และงานสัมพันธกับชุมชน เปนงานที่ศูนยไดดําเนินการดีแลว แตตองอาศัยการมีสวนรวมชุมชน
เพิ่มมากขึ้น   
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สภาพปญหาการจัดกจิกรรมสงเสรมิการออกกําลงักายของนักเรยีนชวงชัน้ที่ 4 
โรงเรียนในสงักดัสาํนกังานเขตพื้นทีก่ารศึกษานครนายก จงัหวดันครนายก* 

Problematic Conditions of Enhancement Physical Activites of 
Students in Benchmark Level 4 in Schools under                

Nakhon Nayok Educational Area Office 
 
            นายธนิทธิ  วรมานะกุล** 

Mr.Taniti Worramanakul 
 
บทคัดยอ 
 การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาสภาพปญหาการจัดกิจกรรมสงเสริมการออกําลังกายของ
นักเรียนชวงชั้นที่ 4 โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครนายก จังหวัดนครนายก กลุม
ตัวอยางที่ใชในการวิจัย เปนนักเรียนระดับชวงชั้นที่ 4 ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2552 ของโรงเรียนใน
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครนายก จังหวัดนครนายก จํานวน 286 คน โดยใชวิธีการสุม
ตัวอยางแบบแบงชั้น เครื่องมือที่ใชในการวิจัยคือ แบบสอบถามสภาพปญหาการจัดกิจกรรมสงเสริมการออก
กําลังกายของนักเรียนชวงชั้นที่ 4 โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครนายก จังหวัด
นครนายก วิเคราะหขอมูลโดยการหาคารอยละ คาเฉลี่ย และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 ผลการวิจัยพบวา สภาพปญหาการจัดกิจกรรมสงเสริมการออกกําลังกายของนักเรียนชวงชั้นที่ 4 
ของโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครนายก จังหวัดนครนายก ในภาพรวมอยูในระดับ
ปานกลาง เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานสิ่งอํานวยความสะดวกภายในโรงเรียน มีปญหาในระดับ
ปานกลาง โดยเรื่องที่มีปญหามากที่สุดในดานน้ีคือ ความเพียงพอของหองนํ้า-หองสวม สําหรับนักเรียน 
ดานบุคลากรผูใหบริการ มีปญหาในระดับปานกลาง โดยเรื่องที่มีปญหามากที่สุดในดานน้ีคือ การมีครูที่มี

                                                 

 * บทความวิทยานิพนธ 
อาจารยที่ปรึกษา : ผศ.ดร.ดิเรก สุขสุนัย, ผศ.ดร.วาสนา เพ่ิมพูล 
** ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 
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ความชํานาญเฉพาะดานเพื่อใหคําแนะนําในการเลนกีฬา และดานการบริหารจัดการในภาพรวม มีปญหา
ในระดับมาก โดยเรื่องที่มีปญหามากที่สุดในดานน้ีคือ ชวงเวลาในการเปดใหบริการ 

Abstract 
 The purpose of this research was to study the problem on promoting 
physical activities of benchmark level 4 students in schools under the 
office of Nakhon Nayok Educational Service Area. The sample consisted of  
286 benchmark level 4 students in 11 schools under the Office of Nakhon 
Nayok Educational Service Area in the first semester of academic year 2010 
selected by stratified random sampling. Data was collected by five-scale 
rating questionnaire, and was analyzed by mean and standard deviation. 
 The results showed that, as a whole, the problem on promoting 
physical activities were moderate. Aspect by aspect analyses found that: 
facility aspect was moderate. The problem in this aspect found to be highest 
was insufficiency of shower room-toilet. Problems concerning personnel for 
servicing aspect were moderate. In this aspect, the highest problem was 
insufficient number of specialist teachers to advise students in physical 
activities, and management problem was also high. In this aspect, the highest 
problem concerned the duration of service hours. 
 
ความนํา 
 สุขภาพที่ดีเปนสิ่งสําคัญในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย เพ่ือการพัฒนาประเทศใหเจริญกาวหนา การ
พัฒนาคุณภาพประชากรในประเทศใหมีคุณภาพดี โดยเปนผูที่มีความสมบูรณ  ทั้งสุขภาพกายและสุขภาพจิต 
ตลอดจนมีความสามารถทางสติปญญา (อิทธิพล บุญยิเซง, 2550,  หนา 1) หากประชากรในประเทศมี
คุณภาพดียอมทําใหการพัฒนาดานตางๆ มีคุณภาพดีไปดวย ดังน้ัน การพัฒนาประเทศจึงตองมุงพัฒนา
คุณภาพของประชากรควบคูไปกับการพัฒนาดานอื่นๆ  
 การออกกําลังกายเปนกิจกรรมหน่ึงที่ใชกีฬาเปนสื่อในการออกกําลังกายเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ประชากร ซึ่งตามแผนพัฒนาการกีฬาแหงชาติ ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2550 – 2554) ไดกําหนดวัตถุประสงค



วารสารวิชาการ “ลานปญญา” ปท่ี 11 ฉบับที่ 2  
โครงการบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 

 
 

 66

หลักไว 5 ประการ คือ เพื่อสรางคานิยมการออกกําลังกาย เลนกีฬา ดูกีฬา และนันทนาการจนเปนวิถีชีวิต 
เพื่อใชวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการกีฬาในการเลนกีฬา การออกกําลังกาย และนันทนาการ เพื่อใหมี
การศึกษาวิจัยและนําองคความรูที่ไดรับไปประยุกตใชในการพัฒนากีฬา การออกกําลังกายและนันทนาการ 
เพื่อบูรณาการทรัพยากรทุกภาคสวนใน การบริหารจัดการกีฬาที่เปนระบบและมีมาตรฐาน และเพื่อพัฒนาและ
ผลิตบุคลากรดานการกีฬา นักวิจัยดานวิทยาศาสตรการกีฬาและนักวิจัยดานการกีฬา (มติชน, 2550, หนา 
22) 
 นอกจากน้ี ศูนยวิทยาศาสตรการกีฬา การกีฬาแหงประเทศไทย กลาวถึงคุณคาของการออกกําลัง
กายท่ีถูกตองวาใหคุณคาตอรางกายเสมอ ในวัยเด็กการออกกําลังกาย ทําใหรางกายเจริญเติบโต ผูไมออก
กําลังกายมักมีรางกาย แคระแกร็น ข้ีโรค สวนในวัยหนุมสาวการออกกําลังกาย ชวยทําใหระบบตางๆ ใน
รางกาย เชน ระบบประสาท ระบบยอยอาหาร ระบบตอมตางๆ และจิตใจในการทํางานไดดีเปนปกติ  สวน
ผูสูงอายุและวัยกลางคน จะชวยปองกันโรคได   หลายอยาง เชน อาการทองผูกเปนประจํา อาการปวด
เมื่อย หนามืดวิงเวียน เพราะการไหลเวียนของเลือด ไมเพียงพอ และจรวยพร ธรณินทร (2533, หนา 
370) ไดกลาวถึงความสําคัญของคุณภาพชีวิตวา การกีฬาและนันทนาการสามารถพัฒนาคุณภาพไดในดาน
สุขภาพ บุคลิกภาพและลักษณะนิสัย และชวยพัฒนาเยาวชนและเด็กไดแก สามารถแกไขปญหาอยางมี
ประสิทธิภาพ มีแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ มีคานิยมที่ดี มีเหตุผลเชิงจริยธรรม มีความเขาใจในพฤติกรรมของ
มนุษย มีสุขภาพและสมรรถภาพที่ดี และมีความคาดหวังในอนาคต  
 จากความสําคัญและประโยชนของการออกกําลังกายขางตน จึงจะเห็นไดวา ปจจุบันน้ีคนไทยมี
การต่ืนตัวในเรื่องสุขภาพอยางมาก จะเห็นไดจากทางสื่อประเภทตาง ๆ ที่เปนเชนน้ีเพราะทุกคนเร่ิมตระหนัก
ถึงพิษภัยจากความสะดวกสบาย ความเครียดที่เกิดจากการทํางานหนัก ประกอบกับการไมมีเวลาดูแลเอาใจ
ใสตอสุขภาพของตนเอง (ประวิตร เจนวรรธนะกุล, 2547, หนา 59) และจากสภาพที่ตองตอสูดิ้นรน 
ทํางานเพื่อการเลี้ยงชีพ ตองออกจากบานไปทํางานตั้งแตเชาและกลับถึงบานในเวลาค่ํา เปนเหตุใหไมมี
โอกาสไดออกกําลังกาย (ทองปลิว ไกรแสงศรี, 2543, หนา 21) ดวยเหตุน้ีคนสวนใหญจึงหันมาออกกําลัง
กายเพื่อทั้งสวนบุคคลและครอบครัว ซึ่งนอกจากจะทําใหสุขภาพรางกายสมบูรณแข็งแรง ชวยปองกันโรคภัย
ไขเจ็บ และชวยในการฟนฟูสภาพรางกายแลวยังกอให เกิดสัมพันธภาพที่ดีแกสมาชิกในครอบครัว รวมทั้ง
สรางความสัมพันธที่ดีกับบุคคลอื่นๆที่รวมในกิจกรรมการออกกําลังกายดวย (ทิวาพร กลมกลอม, 2544, 
หนา 26)  
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 โรงเรียนในฐานะเปนสถาบันหลักหน่ึงของชุมชนท่ีทําหนาที่จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชน
ไทยใหมีความสมบูรณในทุกดานตามความมุงหมายของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 
2542 (อิทธิพล บุญยิเซง, 2550, หนา 1) กิจกรรมการออกกําลังกายและกิจกรรมกีฬาน้ันไดถูกบรรจุไวใน
หลักสูตรของโรงเรียนตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน จึงถือไดวาเปนกิจกรรมหลักกิจกรรมหน่ึงในการพัฒนา
นักเรียน โดยมีวัตถุประสงคสําคัญของการสอนกลุมสาระ การเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา คือ เพ่ือใหผูเรียน
มีทักษะในการออกกําลังกายและการเลนกีฬา เพื่อใหมีทักษะติดตัวไปใชในชีวิตประจําวัน หลังจากจบ
การศึกษาแลว  (โรงเรียนนวมราชานุสรณ, 2546, หนา 6)  
 จากเหตุผลดังที่กลาวมาขางตน ผูวิจัย จึงเห็นควรที่จะศึกษาสภาพปญหาในการออกกําลังกายของ
นักเรียนชวงชั้นที่ 4 ในการที่จะจัดกิจกรรมเก่ียวกับการออกกําลังกาย และตอบสนองความตองการที่แทจริง
ของนักเรียนชวงชั้นที่ 4 นอกจากน้ียังเปนการสงเสริมสนับสนุนใหไดเลนกีฬา และออกกําลังกาย เพื่อให
นักเรียนเปนผูที่มีสุขภาพและพลานามัยที่สมบูรณทั้งทางรางกาย และจิตใจ ตลอดจนไดขอมูลเปนแนวทาง
ในการกําหนดแผนการจัดกิจกรรมดานการออกกําลังกาย และการจัดบริการดานสถานที่ อุปกรณ สิ่งอํานวย
ความสะดวก ซึ่งสิ่งเหลาน้ีลวนเปนสิ่งสําคัญในการเตรียมความพรอม เพ่ือสงเสริม สนับสนุน การจัดการ
ออกกําลังกายใหเพียงพอเหมาะสม นอกจากน้ียังเปนสื่อใหนักเรียนไดพบปะแลกเปลี่ยน  ความคิดเห็นซ่ึง
กันและกัน ทําใหเกิดความเขาใจ ความรัก ความสามัคคี ซึ่งจะเปนประโยชนในการเรียน การทํางาน
รวมกับผูอื่นได และสามารถปรับตัวใหเขากับสังคมโรงเรียนไดอยางมีความสุข 
 
วัตถุประสงคของการวิจัย 
              เพ่ือศึกษาสภาพปญหาการจัดกิจกรรมสงเสริมการออกกําลังกายของนักเรียนชวงชั้นที่ 4 
โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครนายก จังหวัดนครนายก ในดานสิ่งอํานวยความสะดวก
ในโรงเรียน ดานบุคลากรใหบริการ และดานบริหารจัดการ 
 
ขอบเขตของการวิจัย 
 1.  ประชากรที่ใชในการวิจัย 
 ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งน้ี ไดแกนักเรียนชวงชั้นที่ 4 ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา  2552 
ของโรงเรียนในสังกัดสาํนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษานครนายก จังหวัดนครนายก จํานวน  1,050 คน ดังน้ี 
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 1.1 เขตอําเภอเมืองนครนายก จํานวน 5 โรงเรียน ไดแก โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 
โรงเรียนนวมราชานุสรณ โรงเรียนเมืองนครนายก โรงเรียนปยชาติพัฒนา และโรงเรียนมัธยมศรีจุฬา 
 1.2  เขตอําเภอบานนา จํานวน 3 โรงเรียน ไดแก โรงเรียนบานนา “นายกพิทยากร” 
โรงเรียนเขาเพิ่มนารีผลวิทยาคาร และโรงเรียนเลขธรรมกิตติ์วิทยาคม 
 1.3  เขตอาํเภอปากพลี  จํานวน  1 โรงเรียน ไดแก โรงเรียนปากพลีวิทยาคาร 
 1.4  เขตอําเภอองครักษ จํานวน 2 โรงเรียน ไดแก โรงเรียนองครักษ และโรงเรียน       
 ภัทรพิทยาจารย 
 2.  กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย 
 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งน้ี ไดจากประชากรจํานวน 1,050 คน และใชตารางกําหนด
ขนาดกลุมตัวอยางของเคร็ซซี่และมอรแกน จํานวน 286 คน โดยใชวิธีการสุมตัวอยางแบบแบงชั้น 
(statified random sampling) 
 
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลเพ่ือการวิจัยในครั้งน้ีเปนแบบสอบถามสภาพปญหาการจัด
กิจกรรมสงเสริมการออกกําลังกายของนักเรียนชวงชั้นที่ 4 โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
นครนายก จังหวัดนครนายก ที่ผูวิจัยสรางข้ึน ซึ่งแบงออกเปน 2 ตอน คือ 
 ตอนที่ 1 สถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม มีลักษณะเปนแบบตรวจสอบรายการ (check list) 
เก่ียวกับ เพศ ระดับชั้นป สถานที่ต้ังสถานศึกษา และอาชีพของผูปกครอง 
 ตอนที่ 2 แบบสอบถามสภาพปญหาการจัดกิจกรรมสงเสริมการออกกําลังกายของนักเรียนชวงชั้นที่ 
4 โรงเรียนในสังกัดสาํนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษานครนายก โดยแบงเปน 3 ดาน 
   1)  ดานสิ่งอํานวยความสะดวกในโรงเรียน 
  2)  ดานบุคลากรใหบริการ 
  3)  ดานการบริหารจัดการ 
 
การเก็บรวบรวมขอมูล 
 ผูวิจัยเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยางดวยตนเอง ซึ่งไดแบบสอบถามคืนมาครบท้ัง 286 ฉบับ 
คิดเปนรอยละ 100 และจากนั้นผูวิจัยไดนําแบบสอบถามตรวจสอบความสมบูรณถูกตอง ครบถวน ของ
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แบบสอบถามที่ไดรับคืนมา ซึ่งปรากฏวาแบบสอบถามทุกฉบับมาความสมบูรณ ถูกตองครบถวน แลวนําไป
ดําเนินการเพ่ือการวิเคราะหขอมูลทางสถิติตอไป 
 
การวิเคราะหขอมูล 
 ผูวิจัยไดดําเนินการวิเคราะหขอมูล ตามข้ันตอนดังน้ี 
 1.  ตรวจสอบความสมบูรณ ถูกตอง ครบถวนของแบบสอบถามที่ไดรับคืน ปรากฏวาแบบสอบถาม
ทุกฉบับมาความสมบูรณ ถูกตอง ครบถวนทั้ง 286 ฉบับ คิดเปนรอยละ 100 
 2.  นําแบบสอบถามที่ไดรับคืนมาตรวจใหคะแนน ลงรหัสเพื่อคัดแยกขอมูล แลวนําขอมูลที่ไดไป
ทําการวิเคราะหโดยใชโปรแกรมสาํเร็จรูป โดยดําเนินการตามข้ันตอน 
  2.1  ขอมูลตอนที่ 1 สถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม วิเคราะหโดยการแจกแจง
ความถี่ และคารอยละ นําเสนอในรูปตารางประกอบความเรียง 
  2.2  ขอมูลตอนที่ 2 สภาพปญหาการจัดกิจกรรมสงเสริมการออกกําลังกายของนักเรียน
ชวงชั้นที่ 4 โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครนายก จังหวัดนครนายก โดยการหา
คาเฉล่ีย ( X ) และคาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)  
 
สรุปผลการวิจัย 
 จากผลการวิเคราะหขอมูลสภาพปญหาการจัดกิจกรรมสงเสริมการออกกําลังกายของนักเรียนชวงชั้น
ที่ 4 โรงเรียนในสังกัดสาํนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษานครนายก จังหวัดนครนายก สรุปผลได ดังน้ี 
 1.  ดานสิ่งอํานวยความสะดวกภายในโรงเรียน ในภาพรวมมีปญหาในระดับปานกลาง โดย
นักเรียนมีความคิดเห็นวาหองนํ้า-หองสวมเพียงพอกับจํานวนผูมาออกกําลังกายและเลนกีฬา มีปญหามาก
ที่สุด มีปญหามาก ไดแก หองพยาบาลและระบบการรักษาพยาบาลเบื้องตน และการจัดนํ้าดื่มไวบริการแกผู
มาออกกําลังกายอยางเพียงพอ  มีปญหาปานกลาง ไดแก สถานที่เพื่อใชในการออกกําลังกายในรม
เพียงพอ ที่น่ังพักผอนทั้งกอนและหลังการออกกําลังกาย สภาพแวดลอมเพ่ือการออกกําลังกายทั้งกลางแจง
และในรมปลอดภัย สถานที่ออกกําลังกายในรมที่มีอากาศถายเทไดสะดวก มีอุปกรณใหเลือกใชตามความ
ตองการ และอุปกรณในการออกกําลังกายไดมาตรฐาน และสวนที่มีปญหานอย คือ สถานที่เพื่อใชในการ
ออกกําลังกายเพียงพอ   
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 2.  ดานบุคลากรผูใหบริการ ในภาพรวมมีปญหาในระดับปานกลาง โดยนักเรียนมีความคิดเห็น
วาโรงเรียนมีผูใหคําแนะนําที่มีความชํานาญเฉพาะดาน มีปญหามากที่สุด มีปญหามาก ไดแก เจาหนาที่
ดานการบริการการรักษาพยาบาล และเจาหนาที่ดูแลรักษาความสะอาด มีปญหาปานกลาง ไดแก 
เจาหนาที่ดานการติดตอสอบถามและการประชาสัมพันธ ผูดูแลและใหบริการดานการเบิกจายอุปกรณในการ
ออกกําลังกายและเลนกีฬา ผูดูแลใหคําแนะนําในการออกกําลังกายและเลนกีฬา ผูใหบริการท่ีมีสมรรถทาง
กายดี ผูดูแลใหความรูเก่ียวกับกฎ กติกาในการออกกําลังกายและการแขงขันกีฬาประเภทตางๆ และผูดูแล
ความปลอดภัยในสถานที่ออกกําลังกายและเลนกีฬา สวนที่มีปญหานอย คือ ผูใหบริการที่มีมนุษยสัมพันธดี 
 3.  ดานการบริหารจัดการ ในภาพรวมมีปญหาในระดับมาก โดยพบวา นักเรียนมีความคิดเห็นวา
โรงเรียนมีปญหามาก ไดแกชวงเวลาในการเปดใหบริการเหมาะสม การจัดการบริการทดสอบสมรรถภาพ
รางกายใหกับนักเรียน ขอมูลขาวสารเก่ียวกับการเลนกีฬาและออกกําลังกาย การจัดประเภทของกีฬาที่
แขงขันสอดคลองกับประเภทของการออกกําลังกาย จัดระบบการใชและการใหบริการที่สะดวกแกผูใชบริการ 
และการจัดโปรแกรมการเลนกีฬาและออกกกําลังกายที่ชัดเจน มีปญหาปานกลาง ไดแก การจัดประเภทของ
กีฬาที่แขงขันสอดคลองกับประเภทของการออกกําลังกาย กฎระเบียบในการออกกําลังกายและการเลนกีฬา 
และการเปดโอกาสใหนักเรียนทั่วไปไดเขารวมการแขงขันกีฬาและการออกกําลังกาย สวนที่มีปญหานอย 
คือ มีการจัดการแขงกีฬาภายในโรงเรียน  
 
อภิปรายผล 
 สภาพปญหาการจัดกิจกรรมสงเสริมการออกกําลังกายของนักเรียนชวงชั้นที่ 4 ของโรงเรียนใน
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษานครนายก จังหวัดนครนายก สามารถอภิปรายผลได ดังน้ี 
 1.  ดานสิ่งอํานวยความสะดวกในโรงเรียน พบวา นักเรียนมีความคิดเห็นวาโรงเรียนมีหองนํ้า-
หองสวมไมเพียงพอกับจํานวนผูมาออกกําลังกายและเลนกีฬามีปญหามากที่สุด ทั้งน้ีเปนเพราะมีนักเรียน
หลายคนที่มาออกกําลังอาจจําเปนตองมีการเปลี่ยนเสื้อผาจากชุดปกติ เปนชุดออกกําลังกาย ทั้งกอนการ
ออกกําลังกายและหลังการออกกําลังกาย และการใชหองสวมปลดทุกข เมื่อมีหองนํ้า-หองสวมไมเพียงจึง
กอใหเกิดปญหาโดยเฉพาะโรงเรียนที่มีขนาดเล็กจะมีปญหาในเรื่องน้ีมากกวาโรงเรียนที่มีขนาดใหญ 
นักเรียนเพศหญิงจะมีปญหามากกวานักเรียนเพศชาย ปญหาที่พบรองลงมา คือ โรงเรียนมีการจัดนํ้าดื่มไว
บริการแกผูมาออกกําลังกายไมเพียงพอ ทั้งน้ีเพราะผูที่มาออกกําลังกายตองการด่ืมน้ํามากกวาคนปกติ แต
ทางโรงเรียนโดยท่ัวไปไมมีบริการนํ้าสําหรับดื่มหรือมีก็เปนเพียงนํ้าดื่มจากระบบประปาธรรมดา ไมใชน้ําที่
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มีระบบการกรองและการทําความเย็นที่ไดมาตรฐาน นอกจากน้ีรานคาที่จะใหบริการขายน้ําดื่มในชวงตอน
เย็นถึงค่ําก็มีคอนขางนอย หรือบางโรงเรียนก็ไมมีเลย และปญหาที่โรงเรียนมีหองพยาบาลและระบบการ
รักษาพยาบาลเบื้องตน จากการสํารวจพบวา โรงเรียนทุกแหงมีหองพยาบาลและระบบการรักษาพยาบาล
เบื้องตน แตไมมีการเปดใหบริการในชวงที่นักเรียนมาออกกําลังกายในชวงตอนเย็นถึงค่ํา เมื่อนักเรียนมี
ปญหา การบาดเจ็บจากการออกกําลังกายจึงไมไดรับการรักษาพยาบาลในเบื้องตนที่ทันทวงที ซึ่งปญหา
ดังกลาวสอดคลองกับการวิจัยของ ชัยชนะ ไพรวรรณ (2548) ที่ศึกษาปญหาการออกกําลังกายของนักเรียน
ในชวงชั้นที่ 3 ของโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานี ที่พบวามีหองเปล่ียนเครื่อง
แตงตัวแยกชาย-หญิงไมเพียงพอ และปรีดา คุยรานหญา (2547) ไดทําการศึกษาสภาพและความตองการ
ออกกําลังกายของประชาชน ณ สถานที่ออกกําลังกายในเขตอําเภอเมือง จังหวัดชลบุรี ที่พบวา ประชาชนมี
ความตองการหองเปลี่ยนเคร่ืองแตงกายอยางเพียงพอมากที่สุด 
 ปญหาโดยรวมนักเรียน มีความคิดเห็นวาสภาพปญหาการจัดกิจกรรมสงเสริมการออกกําลังกาย 
ดานสิ่งอํานวยความสะดวกภายในโรงเรียน มีปญหาในระดับปานกลาง ซึ่งก็จัดวาเปนปญหาในที่โรงเรียน
ตาง ๆ จะตองปรับปรุงแกไขปญหา ดานสิ่งอํานวยความสะดวกภายในโรงเรียน ไดแก การจัดใหมี
หองนํ้า-หองสวม การบริการนํ้าด่ืมสะอาดใหเพียง และเปดใหมีการบริการในเรื่องหองพยาบาลและระบบ
การรักษาพยาบาลเบื้องตน เพื่อสงเสริมใหนักเรียนมีความสนใจและหันมาออกกําลังกายเพื่อสุขภาพอนามัย
ที่ดีของตนเอง เพราะการออกกําลังกายนอกจากจะทําใหสุขภาพรางกายสมบูรณแข็งแรง ชวยปองกันโรคภัย
ไขเจ็บ และชวยในการฟนฟูสภาพรางกายแลวยังกอให เกิดสัมพันธภาพที่ดีแกสมาชิกในครอบครัว รวมทั้ง
สรางความสัมพันธที่ดีกับบุคคลอื่นๆ ที่รวมในกิจกรรมการออกกําลังกายดวย (ทิวาพร กลมกลอม, 2544, 
หนา 26) 
 2.  ดานบุคลากรใหบริการ พบวา นักเรียนมีความคิดเห็นวาโรงเรียนมีครูใหคําแนะนําที่มีความ
ชํานาญเฉพาะดาน มีปญหามากที่สุด จากการสังเกตสภาพการใหบริการดานการออกกําลังกายตามโรงเรียน
ตาง ๆ ของผูวิจัย ในชวงตอนเย็นถึงค่ํา สวนใหญไมพบวามีครูที่คอยใหคําแนะนําในการออกกําลังกาย
เฉพาะดาน อาจจะมีบางก็เปนครูผูสอนพลศึกษามาออกกําลังกายเอง หรืออาจนํานักกีฬาที่ตนรับผิดชอบมา
ออกกําลังกายในการฝกทักษะการเลนกีฬาเทาน้ัน ปญหาที่พบรองลงมา คือ ไมมีเจาหนาที่ดานการบริการ
การรักษาพยาบาล และเจาหนาที่ดูแลรักษาความสะอาด ซึ่งเปนปญหาในระดับมีปญหามาก ซึ่งสอดคลอง
กับสภาพปญหาดานสิ่งอํานวยความสะดวกท่ีกลาวแลวในขอ 1 คือ เมื่อมีปญหาเก่ียวกับหองนํ้า-หองสวม 
และหองพยาบาล ก็จะพบวามีปญหาดานบุคลากรที่ใหบริการที่เก่ียวของกับหองนํ้า-หองสวม และหอง
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พยาบาลดวย ซึ่งสอดคลองกับการวิจัยของปรีดา คุยรานหญา (2547)  ไดทําการศึกษาสภาพและความ
ตองการออกกําลังกายของประชาชน ณ สถานที่ออกกําลังกายในเขตอําเภอเมือง จังหวัดชลบุรี ที่พบวา 
ประชาชนมีความตองการบุคลากรที่ใหคําแนะนําเปนผูชํานาญเฉพาะดานมากท่ีสุด ชัยชนะ ไพรวรรณ 
(2548) ที่ศึกษาปญหาการออกกําลังกายของนักเรียนในชวงชั้นที่ 3 ของโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาปทุมธานี ที่พบวามีปญหาดานบุคลากรที่ใหบริการ คือ ไมมีเจาหนาที่พยาบาลประจําสถานที่
ออกกําลังกาย และอิทธิพล บุญยิเซง (2550) ทําการศึกษาสภาพและปญหาการออกกําลังของนักเรียนชวง
ชั้นที่ 3 ในเขตพ้ืนที่การศึกษาชุมพร ที่พบวา มีปญหาดานบุคลากรที่ใหบริการ คือ มีเจาหนาที่พยาบาล
ประจําสถานที่ออกกําลังกาย อยูในระดับมีปญหาปานกลาง 
 โดยรวมนักเรียนมีความคิดเห็นวาสภาพปญหาการจัดกิจกรรมสงเสริมการออกกําลังกาย ดาน
บุคลากรผูใหบริการ มีปญหาในระดับปานกลาง แตก็เปนปญหาในที่โรงเรียนตางๆ จะตองปรับปรุงแกไข
ปญหา โดยเฉพาะในเรื่องการจัดใหมีครูใหคําแนะนําที่มีความชํานาญเฉพาะดาน และจัดใหมีเจาหนาที่
ดานการบริการการรักษาพยาบาล และเจาหนาที่ดูแลรักษาความสะอาด เพ่ือคอยอํานวยความสะดวกใหแก
นักเรียนและบุคคลที่เขามาออกกําลังกายในโรงเรียน เพราะถาโรงเรียนเห็นความสําคัญของการมีบุคลากรที่มี
ความชํานาญดานการออกกําลังกายเฉพาะดาน เพื่อคอยใหคําแนะนํา มีเจาหนาที่สําหรับบริการและอํานวย
ความสะดวกแกนักเรียนที่มาใชบริการ การมีบุคลากรที่มีความรูความชํานาญเฉพาะดานไวบริการนักเรียน
ยอมบังเกิดผลดีตอการออกกําลังกายของนักเรียน ซึ่งหากการใหบริการของบุคลากรไมเปนที่ประทับใจ 
หรือไมการใหบริการใดๆ การมาใชบริการในครั้งตอไปอาจจะไมเกิดข้ึน และกลายเปนการเบื่อหนายที่จะ
มาออกกําลังกาย (อิทธิพล บุญยิเซง, 2550, หนา 57) 
 3.  ดานการบริหารจัดการ พบวา นักเรียนมีความคิดเห็นวาโรงเรียนมีปญหามาก คือ ปญหาการมี
ชวงเวลาในการเปดใหบริการที่เหมาะสม มีการจัดการบริการทดสอบสมรรถภาพรางกายใหกับนักเรียน และ
มีขอมูลขาวสารเก่ียวกับการเลนกีฬาและออกกําลังกาย และโดยรวมนักเรียนมีความคิดเห็นวาสภาพปญหา
การจัดกิจกรรมสงเสริมการออกกําลังกาย ดานการบริหารจัดการ มีปญหาในระดับมาก และจากการวิเคราะห
ขอมูล พบวา การบริหารจัดการในเรื่องการออกกําลังในประเด็นตางๆ ของทุกโรงเรียนมีปญหาอยูในระดับ
มาก อาจเปนเพราะโรงเรียนสวนใหญมักไมใหความสําคัญในดาน  การบริหารจัดการสําหรับการออกกําลัง
กายของนักเรียนในดานตางๆ เทาที่ควร เชน การมีชวงเวลาในการเปดใหบริการที่เหมาะสม มีการจัดการ
บริการทดสอบสมรรถภาพรางกายใหกับนักเรียน มีขอมูลขาวสารเก่ียวกับการเลนกีฬาและออกกําลังกาย การ
จัดโปรแกรมการเลนกีฬาและออกกําลังกายที่ชัดเจน และจัดระบบการใชและการใหบริการที่สะดวกแก
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ผูใชบริการ เปนตน ซึ่งสอดคลองกับการวิจัยของปรีดา คุยรานหญา (2547) ไดทําการศึกษาสภาพและ
ความตองการออกกําลังกายของประชาชน ณ สถานที่ออกกําลังกายในเขตอําเภอเมือง จังหวัดชลบุรีพบวา 
มีความตองการ มีการจัดบริการทดสอบสมรรถภาพใหกับประชาชนที่มาออกกําลังกายประจําเดือนหรือ
ประจาํปมากที่สุด 
ขอเสนอแนะ 
 1.  ผลจากการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยมีขอเสนอแนะดังน้ี 
 1.1 ในการจัดกิจกรรมสงเสริมการออกกําลังกาย ไดแก ดานสิ่งอํานวยความสะดวกภายใน
โรงเรียน ดานบุคลากรใหบริการ และดานการบริหารจัดการน้ัน โรงเรียนตางๆ จะตองปรับปรุงแกไขปญหา
ตางๆ เชน การจัดใหมีหองนํ้า-หองสวม การบริการน้ําดื่มสะอาดใหเพียง และเปดใหมีการบริการในเรื่อง
หองพยาบาลและระบบการรักษาพยาบาลเบื้องตน การจัดใหมีบุคลากรสําหรับการใหบริการตางๆ ตลอดจน
การมีบริการตางๆ ที่เหมาะสมแกผูมาใชบริการการออกกําลังกาย 
 1.2  โรงเรียนควรสงเสริมและสนับสนุนใหนักเรียนและบุคคลภายนอกไดออกกําลังกายใหมาก
ข้ึน โดยใหความเอื้อเฟอเรื่องสถานท่ี วัสดุ อุปกรณ บุคลากร และสิ่งอํานวยความสะดวกตาง ๆเพื่อสงเสริม
ใหนักเรียนและบุคคลภายนอกมีความสนใจและหันมาออกกําลังกายเพื่อสุขภาพอนามัยที่ดีของตนเอง เปน
การสงเสริมใหเด็กและเยาวชนใชเวลาวางใหเกิดประโยชน และหลีกเล่ียงจากปญหาสังคมตาง ๆ เชน 
ปญหาสิ่งเสพติด ปญหาอาชญากรรม เปนตน 
 2.  ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งตอไป 
 2.1  ควรศึกษาสภาพปญหาการจัดกิจกรรมสงเสริมการออกกําลังกายของนักเรียนในชวงชั้น
อื่นๆ บุคลากรในโรงเรียน และบุคคลภายนอกโรงเรียน 
 2.2  ควรศึกษาเปรียบเทียบสภาพปญหาการจัดกิจกรรมสงเสริมการออกกําลังกาย โดยใชตัว
แปรตางๆ เชน เพศ ระดับชั้น ขนาดของโรงเรียน เปนตน 
 2.3  ควรศึกษาความตองการในการรับบริการการจัดกิจกรรมสงเสริมการออกกําลังกายของ
นักเรียน 
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บทคัดยอ 
 การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค 1) เพื่อหาประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรู 2) เปรียบเทียบ
กระบวนการทาํงานของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 กอนและหลังโดยใชแผนการจัดการเรียนรูที่เนนทักษะ
กระบวนการ 9 ข้ัน 3) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 กอนและหลัง
เรียนโดยใชแผนการจัดการเรียนรูที่เนนทักษะกระบวนการ 9 ข้ัน และ 4) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ที่เรียนโดยใชแผนการจัดการเรียนรูที่เนนทักษะกระบวนการ 9 ข้ัน กลุมตัวอยางที่ใช
ในการวิจัยเปนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนวัดโพธ์ิ อําเภอปากพลี จังหวัดนครนายก         
ปการศึกษา 2552 ภาคเรียนที่ 1 จํานวน 36 คน ไดมาโดยการสุมอยางงาย ระยะเวลาที่ใชในการทดลอง
จัดการเรียนรู 20 ชั่วโมง การทดลองคร้ังน้ีใชแผนการวิจัยแบบกลุมทดลองกลุมเดียวทดสอบกอนและหลัง 
เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยคือแผนการจัดการเรียนรูที่เนนทักษะกระบวนการ 9 ข้ัน แบบสังเกตพฤติกรรมการ
ทํางาน แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แบบวัดความพึงพอใจทางการเรียน วิเคราะหขอมูลโดยใช
คาเฉล่ีย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบคาที  
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 ผลการวิจัยพบวา 1) แผนการจัดการเรียนรูที่เนนทักษะกระบวนการ 9 ข้ัน กลุมสาระการเรียนรูการ
งานอาชีพและเทคโนโลยี สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ที่พัฒนาข้ึนมีประสิทธิภาพเทากับ 
84.35/85.33 ซึ่งสูงกวาเกณฑ 80/80 ที่ต้ังไว 2) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ที่เรียนโดยใชแผนการ
จัดการเรียนรูที่เนนทักษะกระบวนการ 9 ข้ัน กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยีมีทักษะ
กระบวนการทํางานหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 3) นักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปที่ 6 ที่เรียนโดยใชแผนการจัดการเรียนรูที่เนนทักษะกระบวนการ 9 ข้ัน มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลัง
เรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 4) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 มี       
ความพึงพอใจในการเรียนโดยใชแผนการจัดการเรียนรูที่เนนทักษะกระบวนการ 9 ข้ัน กลุมสาระการเรียนรู
การงานอาชีพและเทคโนโลยีอยูในระดับมาก 

Abstract 
  The objectives of this study were 1) to find the efficiency of lesson 
plans,2) to compare working process of Prathom Sueksa VI students before 
and after using lesson plans with nine-steps skill process, 3) to compare the 
study achievement of Prathom Sueksa VI students before and after using 
instructional plans and 4) to examine the satisfaction of Prathom Sueksa VI 
students by using the developed lesson plans. The target group consisted of 
36 Prathom Sueksa VI at Wat Pho School, Pak Phli District, Nakhon Nayok in 
the first semester of 2009 academic year. The subjects were selected by 
purposive sampling. They were taught 20 hours for the research. This 
experimental research employed the one-group pretest- post test design. The 
research instruments were instructional plans with nine-steps skill process, 
an observation checklist for working behaviors, a learning achievement 
test, and a learning satisfaction test. Data was analyzed by percentage, 
standard deviation and t- test. 
 Results of the study indicated that : 1) the efficiency of the lesson 
plans with nine-steps skill process on career  and technology content area 
for Prathom Sueksa VI students was 84.35 / 85.33 which was higher than  
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hypothesized criteria of 80 / 80; 2) Post – learning of Prathom Sueksa VI 
students in the career and technology content area taught by using the 
developed lesson plans had significantly higher skills in working process 
their pre- learning at .01; 3) post-learning achievement of Prathom Sueksa 
VI students taught by using lesson plans on career and technology content 
area was significantly higher than their pre-learning at .01; 4) Prathom 
Sueksa VI students were highly satisfied with the learning by using the 
lesson plans with nine-steps skill process for career  and technology 
content area. 
 
ความนํา 
 การศึกษาถือเปนกระบวนการสําคัญที่ชวยใหคนสามารถปรับตัวและพัฒนาตนเองอยางมีคุณภาพ
การศึกษาจึงเปนปจจัยสําคัญยิ่งตอการพัฒนาประเทศ เน่ืองจากการศึกษาสามารถพัฒนาศักยภาพของ
ประชาชน  สรางความรูและสรางคนที่มีคุณภาพใหแกสังคม (ศักด์ิชัย นิรัญทวี และไพเราะ พุมม่ัน, 2541, 
หนา 1) ดังน้ันจึงเกิดกระแสความตองการในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของชาติดวยการปฏิรูปการศึกษา 
ใหสามารถพัฒนาคนใหมีคุณภาพรูเทาทันตอกระแสการเปลี่ยนแปลงและตอบสนองความตองการของสังคม 
และประเทศชาติอยางแทจริง (วัฒนาพร ระงับทุกข, 2545 หนา 1) 
 กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี เปนสาระการเรียนรูที่มุงพัฒนาผูเรียนใหมีความรู
ความเขาใจเก่ียวกับงานอาชีพ และเทคโนโลยี มีทักษะการทํางาน ทักษะการจัดการ สามารถนํา
เทคโนโลยีสารสนเทศและเทคโนโลยีตางๆ มาใชในการทํางานอยางถูกตองเหมาะสมคุมคาและมีคุณธรรม 
สรางและพัฒนาผลิตภัณฑหรือวิธีการใหมสามารถทํางานเปนหมูคณะ มีนิสัยรักการทํางาน เห็นคุณคาและมี
เจตคติที่ดีตองาน ตลอดจนมีคุณธรรม จริยธรรมและคานิยม ที่เปนพื้นฐาน ไดแก ความขยัน ซื่อสัตย 
ประหยัด อดทน อันจะนําไปสูการใหผูเรียนสามารถชวยเหลือตนเองและพ่ึงตนเองไดตามพระราชดําริ
เศรษฐกิจพอเพียง สามารถดํารงชีวิตอยูในสังคมไดอยางมีความสุข รวมมือแขงขันในระดับสากลในบริบท
ของสังคมไทย และเปนสาระที่เนนกระบวนการทํางานและการจัดการอยางเปนระบบ พัฒนาความคิด
สรางสรรค มีทักษะ การออกแบบงานและการทํางานอยางมีกลยุทธ โดยใชกระบวนการเทคโนโลยี และ
เทคโนโลยีสารสนเทศตลอดจนนําเทคโนโลยีมาใชและประยุกตใชในการทํางาน รวมทั้งการสรางการ
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พัฒนาผลิตภัณฑหรือวิธีการใหม เนนการใชทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอมและพลังงานอยางประหยัด
คุมคา กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี จึงไดกําหนดการเรียนรูที่ยึดงานกระบวนการ
จัดการ และการแกปญหาเปนสําคัญ บนพ้ืนฐานของการใชหลักการและทฤษฎีเปนหลักในการทํางานและ
แกปญหาซึ่งงานที่นํามาฝกฝนเปนงานเพ่ือการดํารงชีวิตในครอบครัวและสังคม และงานเพ่ือการประกอบ
อาชีพ ซึ่งงานทั้งสองประเภทน้ี เมื่อผูเรียนไดรับการฝกฝนและปฏิบัติตามกระบวนการเรียนรูของกลุมสาระ     
การงานอาชีพและเทคโนโลยีแลว ผูเรียนจะไดรับการปลูกฝงและพัฒนาใหมีคุณภาพและคุณธรรมการเรียนรู
จากการทํางานและการแกปญหาของกลุมสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยีจึงเปนการเรียนรูที่เกิดจาก
การบูรณาการทักษะและความดี   (กรมวิชาการ, 2545, หนา 1-2) 
 ทักษะกระบวนการ 9 ข้ัน ถือวาเปนทักษะกระบวนการแมบทที่กอใหเกิดกระบวนการเรียนรูอื่นๆ อีก
หลายกระบวนการ เชนกระบวนการสรางความตระหนัก กระบวนการสรางเจตคติ กระบวนการสรางคานิยม 
เปนตน ซึ่งเปนสิ่งหวังจะใหเกิดข้ึนกับผูเรียน โดยใหผูเรียนมีนิสัยที่จะใชกระบวนการเหลาน้ีในการคิดคน
ควาและปฏิบัติตอไป (สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ, 2534, หนา 21) ซึ่งสอดคลองกับ
การวิจัยของ เดือนเพ็ญ คําสนาม (2543, บทคัดยอ) แผนการสอนที่เนนทักษะกระบวนการ เรื่อง การปลูก
พืชผักสวนครัว กลุมการงานพื้นฐานอาชีพ  ชั้นประถมศึกษาปที่ 1 สอดคลองกับงานวิจัยของ ชวนชม ไชย
สิทธิ์ (2547, บทคัดยอ) แผนการเรียนรูที่เนนทักษะกระบวนการ เร่ืองการรอยมาลัย กลุมสาระการเรียนรูการ
งานอาชีพและเทคโนโลยี สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 สอดคลองกับการวิจัยของ อรสา มาสิงห 
(2547, บทคัดยอ) แผนการเรียนรูที่เนนทักษะกระบวนการ เรื่องการแกะสลักหิน ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3    
กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี 
 ดังน้ัน ผูวิจัยจึงสนใจที่จะพัฒนาทักษะกระบวนการทํางานโดยใชแผนการจัดการเรียนรูที่เนนทักษะ
กระบวนการ 9 ข้ัน เรื่องการสรางสรรคงานประดิษฐจากวัสดุเหลือใช กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและ
เทคโนโลยี สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 เพื่อพัฒนากระบวนการทํางานของนักเรียนใหมี
ประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรูที่เนนทักษะกระบวนการสามารถทําใหครูผูสอนกลุม
สาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี สามารถจัดการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ เปนตน วาใน
ดานคุณภาพของแผนการจัดการเรียนรูที่สามารถทําใหนักเรียนเกิดทักษะในการทํางาน สงผลใหผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนของนักเรียนสูงข้ึน และนักเรียนยังมีความพึงพอใจตอการจัดการเรียนรูโดยใชแผนการจัดการ
เรียนรูที่เนนทักษะกระบวนการอีกดวย 
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วัตถุประสงคของการวิจัย 
 1.  เพื่อพัฒนาและหาประสิทธิภาพแผนการจัดการเรียนรูที่เนนทักษะกระบวนการ 9 ข้ัน เรื่องการ
สรางสรรคงานประดิษฐจากวัสดุเหลือใช กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษา
ปที่ 6 
 2.  เพื่อเปรียบเทียบทักษะกระบวนการทํางาน กอนและหลังเรียนโดยใชแผนการจัดการเรียนรูที่
เนนทักษะกระบวนการ 9 ข้ัน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 
 3.  เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 กอนและหลังใช
แผนการจัดการเรียนรูที่เนนทักษะกระบวนการ 9 ข้ัน 
 4.  เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ที่เรียนรูจากการใชแผนการจัดการ
เรียนรูที่เนนทักษะกระบวนการ 9 ข้ัน 
 
ขอบเขตของการวิจัย 
 1. ประชากรที่ใชในการวิจัยไดแก นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 
2552 อําเภอปากพลี จังหวัดนครนายก ซึ่งประกอบดวยนักเรียนโรงเรียนบานบุงเข โรงเรียนวัดเนินหินแร 
โรงเรียนบานโคกสวาง โรงเรียนบานดงแขวน โรงเรียนวัดพรหมเพชร  โรงเรียนวัดนาหินลาด โรงเรียน
วัดทามะปราง โรงเรียนอนุบาลอําเภอปากพลี โรงเรียนวัดโพธิ์ โรงเรียนวัดเกาะกา โรงเรียนวัดลําบัวลอย 
โรงเรียนวัดแขมโคง โรงเรียนวันคร ู2504 จํานวน 13 หองเรียน นักเรียนจํานวน 200 คน 
 2. กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยไดแก นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 
2552 โรงเรียนวัดโพธิ์ อําเภอปากพลี จังหวัดนครนายก 1 หองเรียน จํานวน 36 คน ซึ่งไดมาโดยการ
สุมอยางงาย 
 
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
 1.  แผนการจัดการเรียนรูที่เนนทักษะกระบวนการ 9 ข้ัน เรื่องการสรางสรรคงานประดิษฐจากวัสดุ
เหลือใช กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยีชั้นประถมศึกษาปที่ 6 
 2.  แบบทดสอบวัดทักษะกระบวนการทํางานเร่ืองการสรางสรรคงานประดิษฐจากวัสดุเหลือใชเปน
แบบทดสอบปรนัย 4 ตัวเลือก จํานวน 40 ขอ 
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 3.  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องการสรางสรรคงานประดิษฐจากวัสดุเหลือใชเปน
แบบทดสอบปรนัย 4 ตัวเลือก จํานวน 30 ขอ 
 4.  แบบวัดความพึงพอใจทางการเรียน โดยใชแผนการจัดการเรียนรูที่เนนทักษะกระบวนการ 9 
ข้ัน เรื่องการสรางสรรคงานประดิษฐจากวัสดุเหลือใช จํานวน 1 ฉบับ 
 
การเก็บรวบรวมขอมูล 
 ในการวิจัยครั้งน้ี มีข้ันตอนการทดลองและการเก็บรวบรวมขอมูลตามลําดับข้ัน ดังน้ี 
 1.  ทดสอบความรูกอนเรียนกับกลุมทดลอง ดวยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง 
การสรางสรรคงานประดิษฐจากวัสดุเหลือใช จํานวน 30 ขอ และทําแบบทดสอบวัดทักษะกระบวนการ
ทํางาน จํานวน 40 ขอ 
 2.  ทําการทดลองสอนตามแผนการจัดการเรียนรูโดยใชแผนการจัดการเรียนรูที่เนนทักษะ
กระบวนการ 9 ข้ัน ระยะเวลา 20 ชั่วโมง 
 3.  หลังจากเสร็จสิ้นการทดลอง ทําการทดสอบหลังเรียน โดยใชแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน เรื่องการสรางสรรคงานประดิษฐจากวัสดุเหลือใช แบบทดสอบวัดทักษะกระบวนการทํางาน 
เรื่องการสรางสรรคงานประดิษฐจากวัสดุเหลือใชกลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี โดยใช
แผนการจัดการเรียนรูที่เนนทักษะกระบวนการ 9 ข้ัน ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ประเมินทักษะกระบวนการ
ทํางาน 
 4.  ตรวจคะแนนจากการทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เร่ืองการสรางสรรคงานประดิษฐ
จากวัสดุเหลือใช และแบบทดสอบวัดทักษะกระบวนการทํางาน แลวบันทึกคะแนนเปนคะแนนการทดสอบ
หลังเรียน นําผลคะแนนที่ไดจากการทดสอบกอนเรียนและการทดสอบหลังเรียน และนําผลคะแนนจากการวัด
ความพึงพอใจในการเรียนโดยใช แผนการจัดการเรียนรูที่เนนทักษะกระบวนการ 9 ข้ัน มาวิเคราะหผลทาง
สถิติเพื่อทดสอบสมมติฐานที่ตั้งไว 
 
การวิเคราะหขอมูล 
 ในการวิเคราะหขอมูลผูวิจัยไดดําเนินการดังน้ี 
 1.  หาคาสถิติพื้นฐานของคะแนนที่ไดจากแบบทดสอบวัดทักษะกระบวนการทํางาน 
 2.  หาประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรูที่เนนทักษะกระบวนการ 9 ข้ัน 
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 3.  เปรียบเทียบคะแนนทักษะกระบวนการทํางานของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6โดยการ
ทดสอบคาที แบบไมเปนอิสระตอกัน (t-test for dependent sample) 
 4.  เปรียบเทียบคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและ
เทคโนโลยี เรื่องการสรางสรรคงานประดิษฐจากวัสดุเหลือใช ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 โดยการ
ทดสอบคาที แบบไมเปนอิสระตอกัน (t-test for dependent sample) 
 5.  หาคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจในการเรียนโดยใชแผนการจัดการเรียนรูที่เนนทักษะ
กระบวนการ 9 ข้ัน เรื่องการสราสรรคงานประดิษฐจากวัสดุเหลือใชของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 
 
สรุปผลการวิจัย 
 1.  แผนการจัดการเรียนรูที่เนนทักษะกระบวนการ 9 ข้ันเร่ืองการสรางสรรคงานประดิษฐจากวัสดุ
เหลือใชกลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยีสําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 มี
ประสิทธิภาพตามเกณฑมาตรฐาน 80/80 โดย E1 เทากับ 84.35 E2 เทากับ 85.33 
 2.  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ที่เรียนเรื่องการสรางสรรคงานประดิษฐจากวัสดุเหลือใชโดยใช
แผนการจัดการเรียนรูที่เนนทักษะกระบวนการ 9 ข้ันกลุมสาระการเรียนการงานอาชีพและเทคโนโลยีมีทักษะ
กระบวนทํางานหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสาํคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 3.  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ที่เรียนเรื่องการสรางสรรคงานประดิษฐจากวัสดุเหลือใชโดยใช
แผนการจัดการเรียนรูที่เนนทักษะกระบวนการ 9 ข้ันกลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี มี
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสาํคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 4.  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ที่เรียนเรื่องการสรางสรรคงานประดิษฐจากวัสดุเหลือใช มี
ความพึงพอใจในการเรียนโดยใชแผนการจัดการเรียนรูที่เนนทักษะกระบวนการ 9 ข้ัน กลุมสาระการเรียนรู
การงานอาชีพและเทคโนโลยีมีความพึงพอใจทางการเรียนอยูในระดับความพึงพอใจมาก 
 
อภิปรายผล 
 1.  การวิเคราะหดัชนีประสิทธิภาพแผนการจัดการเรียนรูที่เนนทักษะกระบวนการ 9 ข้ันเรื่องการ
สรางสรรคงานประดิษฐจากวัสดุเหลือใชกลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 6 ที่ผูวิจัยสรางข้ึนไดคะแนนเฉล่ียจากการทําแบบทดสอบทายบทเรียนคิดเปนรอยละ 84.35 
และคะแนนทดสอบหลังเรียนคิดเปนรอยละ 85.33 แสดงวาแผนการจัดการเรียนรูที่เนนทักษะกระบวนการ 9 
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ข้ัน เร่ืองการสรางสรรคงานประดิษฐจากวัสดุเหลือใช กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี ที่
ผูวิจัยพัฒนาข้ึนมีประสิทธิภาพ E1 เทากับ 84.35 E2 เทากับ 85.33 สูงกวาเกณฑที่ตั้งไว 80/80 เน่ืองจาก
การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู ไดผานการพัฒนาอยางเปนระบบและวิธีการท่ีเหมาะสม ไดแกการศึกษา
เอกสารหลักสตูร คูมือครู เทคนิค แนวคิด ทฤษฎี หลักการที่เปนประโยชนและแนวทางตอการพัฒนาแผนการ
จัดการเรียนรูอยางมีประสิทธิภาพ ไดวิเคราะหสาระการเรียนรูและผลการเรียนรูที่คาดหวังอยางละเอียด แบง
สาระการเรียนรู เรื่องการสรางสรรคงานประดิษฐจากวัสดุเหลือใชออกเปน 10 แผน ผานกระบวนการ
กล่ันกรอง ตรวจสอบแกไขและไดรับคําแนะนําจากอาจารยที่ปรึกษาและผูเชี่ยวชาญ นําไปทดลองกลุมยอย 
กลุมเล็กและภาคสนาม ตามลําดับ ไดนําสื่อการเรียนรูที่มีความสอดคลองและเหมาะสมมาใชในการจัด
กิจกรรมการเรียนรู เชน ของจริง รูปภาพ เพลง นิทาน ใบความรู ใบงาน เอกสารประกอบการเรียน วีดี
ทัศน ทําใหนักเรียนเกิดการเรียนรูอยางเปนข้ันตอนซ่ึงตรงกับวัตถุประสงคของการจัดการเรียนรูโดยใชทักษะ
กระบวนการ 9 ข้ัน ซึ่งสอดคลองกับแนวความคิดของ สงบ  ลักษณะ (2534, หนา 28) กลาวไววา การ
สอนที่ดีครูควรหลีกเล่ียงการเปนผูบอกความรูตางๆ อาศัยกิจกรรมการเรียนรูเปนสื่อกลางของการกระตุนให
เด็กแสดงพฤติกรรม หรือใชแบบวัดผลที่สรางอิงเนื้อหาในกิจกรรมการเรียนรู หรือใชสถานการณอิสระจาก
บทเรียนเปนกรณีตัวอยางมาสรางแบบวัดผลใหนักเรียนไดคิดไดวิเคราะหและตอบคําถามก็ได สอดคลองกับ
ผลงานวิจัยของ ชูศักด์ิ อนสันเที๊ยะ (2540, บทคัดยอ) ไดวิจัยแผนการสอนที่มีประสิทธิภาพ เร่ืองการ   
ตอนก่ิง กลุมการงานพ้ืนฐานอาชีพ ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ผลการวิจัยพบวาแผนที่สรางข้ึนมีประสิทธิภาพสูง
กวาเกณฑมาตรฐาน 80/80 สมหมาย บุญฤทธิ์ (2540, บทคัดยอ) ไดวิจัยแผนการสอนที่มีประสิทธิภาพ 
โดยวิธีการศึกษานอกหองเรียน กลุมประสบการณชีวิตเร่ืองการรวมกลุมและสหกรณ ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 
ผลการวิจัยพบวา แผนการสอนโดยวิธีการศึกษานอกหองเรียนมีประสิทธิภาพ 83.97/83.90 
 2.  ผลการวิเคราะหเปรียบเทียบทักษะกระบวนการทํางานของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6ที่เรียน
เรื่อง การสรางสรรคงานประดิษฐจากวัสดุเหลือใช โดยใชแผนการจัดการเรียนรูที่เนนทักษะกระบวนการ 9 
ข้ัน หลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานขอที่ 2 ซึ่ง
สอดคลองกับแนวความคิดของ สงบ  ลักษณะ (2534, หนา 44) ที่กลาววาการวัดประเมินผลทักษะ
กระบวนการอาศัยกิจกรรมการเรียนรูเปนสื่อกลางของการกระตุนใหเด็กแสดงพฤติกรรม หรือใชแบบวัดผลที่
สรางอิงเนื้อหาในกิจกรรมการเรียนรู หรือใชสถานการณอิสระจากบทเรียนเปนกรณีตัวอยางมาสรางแบบ
วัดผลใหนักเรียนไดคิดไดวิเคราะหและตอบคําถามก็ได สอดคลองกับแนวความคิดของ ชอบ  ลีซอ (2536, 
หนา 54-83) ไดกลาวถึงความหมายของทักษะกระบวนการหมายถึงการใชกระบวนการตาง ๆ อยาง
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คลองแคลวถูกตองแมนยํา เปนความหมายเชิงกระบวนการเปนประการที่หน่ึง สวนประการที่สองหมายถึง
คุณลักษณะหรือความสามารถระดับสูงข้ึนไปจากการฝกการใชกระบวนการตางๆ 
 3.  ผลการวิเคราะหเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่องการสรางสรรคงานประดิษฐจากวัสดุ
เหลือใช กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี พบวา นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ที่เรียน
โดยใชแผนการจัดการเรียนรูที่เนนทักษะกระบวนการ 9 ข้ัน มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หลังเรียนสูงกวากอน
เรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานขอที่ 3 ซึ่ง แสดงวาผูเรียนที่เรียนโดย
ใชแผนการจัดการเรียนรูที่เนนทักษะกระบวนการ 9 ข้ัน เรื่องการสรางสรรคงานประดิษฐจากวัสดุเหลือใช มี
ความกาวหนาทางการเรียน ทั้งน้ีเนื่องมาจาก แผนการจัดการเรียนรูไดผานการพัฒนาอยางเปนระบบ ผูวิจัย
ไดจัดกิจกรรมการเรียนรู เหมาะสมกับสาระการเรียนรู เหมาะสมกับผูเรียน เหมาะสมกับเวลา มีลําดับข้ันตอน
โดยเนนใหผูเรียนไดลงมือปฏิบัติกันทุกคนเนนกิจกรรมกลุม มีการแบงหนาที่รับผิดชอบ ตามความถนัด 
ความสามารถ และตามความสนใจซึ่งเปนวัตถุประสงคในการพัฒนาทักษะกระบวนการทํางาน ทั้ง 4 ข้ัน 
คือ การวิเคราะห งาน การวางแผนในการทํางาน การปฏิบัติงาน และการประเมินผลการทํางาน 
สอดคลองกับ การศึกษาคนควาของ นิยม  ทิพจักร (2540, หนา 93-94) ไดทําการวิจัยเร่ืองการสราง
แผนการสอนที่เนนทักษะกระบวนการ วิชาสังคมศึกษา (ส 503) ผลการศึกษาคนควาพบวา แผนการสอนที่
เนนทักษะกระบวนการมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหวางคะแนนทดสอบกอนเรียนและหลังเรียนแตกตางกัน 
ทําใหคาดัชนีมีประสิทธิผลมากข้ึนและสอดคลองกับ สมหมาย  บุญฤทธ์ิ (2540, บทคัดยอ) ผลการวิจัย
พบวา การใชแผนการสอนที่มีประสิทธิภาพน้ัน ทําใหผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนดีข้ึน 
 4.  ผลการวิเคราะหความพึงพอใจทางการเรียนของนักเรียนตอการจัดการเรียนรู เรื่องการ
สรางสรรคงานประดิษฐจากวัสดุเหลือใช กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยีของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 6 โดยใชแผนการจัดการเรียนรูที่เนนทักษะกระบวนการ 9 ข้ัน พบวาอยูในระดับพึงพอใจ
มาก เนื่องจากแบบฝกกิจกรรมทักษะกระบวนการทํางานทายแผนไดออกแบบใหนักเรียนไดวิเคราะหงาน 
วางแผนในการทํางาน ปฏิบัติงาน และประเมินผลการทํางานทําใหนักเรียนไดเห็นความกาวหนาของการ
ทํางาน ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ สก็อต (Scott, 1970, p. 120) ไดเสนอแนวคิดในเรื่องแรงจูงใจให
เกิดความพึงพอใจตอการทํางานที่จะใหผลเชิงปฏิบัติมีลักษณะดังน้ี งานที่จะปฏิบัติน้ันเกิดจากความสนใจ
และมีความหมายตอผูปฏิบัติ การทํางานจะตองมีการวางแผน มีการประเมินความสําเร็จ มีการทํางานอยาง
เปนระบบ มีการควบคุมใหเกิดประสิทธิภาพ ทุกคนท่ีจะรวมปฏิบัติงานจะตองมีสวนรวมในการตั้งเปาหมาย 
เพ่ือใหไดรับรูผลแหงความสําเร็จของงาน การจัดกิจกรรมการเรียนรู ความพึงพอใจเปนสิ่งสําคัญที่จะกระตุน
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ผูเรียนที่ไดรับมอบหมายหรือตองการปฏิบัติงานใหบรรลุผลตามวัตถุประสงค ครูผูสอนซึ่งในสภาพปจจุบัน
เปนเพียงผูอํานวยความสะดวกหรือใหคําปรึกษาจึงตองคํานึงถึงความพึงพอใจในการเรียนรู ซึ่งมีแนวคิด
พื้นฐาน 2 ลักษณะคือลักษณะที่หน่ึงความพึงพอใจนําไปสูการปฏิบัติงาน  ลักษณะที่สองผลของการ
ปฏิบัติงานไปสูความพึงพอใจ ความสัมพันธระหวางความพึงพอใจและผลการปฏิบัติงานจะถูกเชื่อมโยงดวย
ปจจัยอื่นๆ ผลการปฏิบัติงานดี จะนําไปสูผลการตอบแทนที่เหมาะสม ซึ่งในที่สุดจะนําไปสูการตอบสนอง
ความพึงพอใจ (สมยศ นาวีการ, 2521 อางถึงใน รัตนา  ลาวงศ, 2552, หนา 44-46) 
 
ขอเสนอแนะ 
 จากผลการศึกษาวิจัยครั้งน้ี ผูวิจัยมีขอเสนอแนะซึ่งอาจเปนประโยชนตอการจัดการเรียนรูและการ
ศึกษาวิจัยในครั้งตอไป ดังน้ี 
 1.  ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช 
  1.1  กอนที่นําแผนการจัดการเรียนรูที่เนนทักษะกระบวนการ 9 ข้ันไปใช ครูตองเตรียม
ความพรอมใหกับนักเรียนกอน โดยใหคําแนะนําการเรียนรูเบื้องตนแกนักเรียนทุกคน ซึ่งในชวงแรกๆ 
นักเรียนจะไมเขาใจวิธีการเรียนรูและการปฏิบัติงานเพราะไมเคยฝกทักษะมากอน ดังน้ันครูตองคอยให
คําแนะนําชวยเหลือนักเรียนที่มีปญหาไมสามารถปฏิบัติงานได ใหฝกปฏิบัติงานตามลําดับข้ันตอน จน
สามารถปฏิบัติงานไดดวยตนเองแลวจึงใหนักเรียนฝกปฏิบัติตอไปจนครบทุกแบบฝก 
  1.2  ในการฝกทักษะกระบวนการทํางานหรือการประดิษฐวัสดุเหลือใช จะตองเตรียมวัสดุ
อุปกรณ เครื่องมือ เครื่องใชในการปฏิบัติงาน ครูตองเนนและนัดหมายใหนักเรียนเตรียมวัสดุอุปกรณ 
เครื่องมือ เครื่องใชลวงหนา เพื่อความพรอมในการปฏิบัติงาน 
  1.3  ทักษะกระบวนการทํางาน เปนทักษะกระบวนการที่ชวยใหนักเรียนเกิดทักษะอื่นๆ 
ตามมา เชนทักษะการจัดการ ทักษะการทํางานรวมกับผูอื่น และทักษะกระบวนการแกปญหาซึ่งเปนสิ่งที่
มุงหวังจะใหเกิดข้ึนกับนักเรียน ดังน้ันครูจึงควรเอาใจใสใหนักเรียนไดฝกทักษะกระบวนการทํางานอยาง
จริงจัง 
 2.  ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป 
  2.1 การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรูที่เนนทักษะกระบวนการ 9 ข้ัน ควรไดมีการพัฒนาใน
เรื่องอื่นๆ เชน งานเกษตร งานบาน เพ่ือใหเกิดความหลากหลาย 
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  2.2  ควรไดมีการพัฒนาแผนการจัดการเรียนรูที่เนนทักษะกระบวนการ 9 ข้ัน ใน กลุมสาระ
การเรียนรูอื่นๆ 
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ระดบัอปุสรรคและระดับการสงเสริมของปจจยัการใชเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร    
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The Obstacle Level and the Supporting Level of Information 
Technology and Communication Factors in Learning Management of  

Secondary School Teachers in Nakhon Nayok Province under                    
the District Office of Secondary Education   Area 7 
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บทคดัยอ 
 งานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาระดับอุปสรรคและระดับการสงเสริม ของปจจัยการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารในการจัดการเรียนรูของครูมัธยมศึกษา จังหวัดนครนายก สังกัดสํานักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต  7 ใน 8 ดาน ไดแก ดานบริหารจัดการ ICT เพื่อการเรียนรู ดานวัสดุ
อุปกรณ  ดานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ดานผูเรียน ดานครูผูสอน ดานผูดูแลระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  ดานงบประมาณ  และดานสภาพแวดลอม  กลุมตัวอยางที่ใชใน
การวิจัย ประกอบดวยครูผูสอนโรงเรียนมัธยมศึกษาจํานวน 242  คน เก็บรวบรวมขอมูลโดยแบบสอบถาม 
การวิเคราะหขอมูลโดยการหาคารอยละ คาเฉล่ีย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 ผลการวิจัยพบวา  ระดับอุปสรรคของปจจัยการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการ
จัดการเรียนรูของครูมัธยมศึกษา  จังหวัดนครนายก  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต  7  
ภาพรวมอยูในระดับมาก  เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา  อยูในระดับมาก 5 ดาน  ไดแก  ดานระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  ดานครูผูสอน   ดานบริหารจัดการ ICT เพื่อการเรียนรู  ดาน

                                                 
* บทความวิทยานิพนธ 
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งบประมาณ  และดานสภาพแวดลอมตามลําดับ  อยูในระดับปานกลาง 3 ดาน  ไดแก  ดานผูดูแลระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  ดานผูเรียน  และดานวัสดุอุปกรณ  ระดับการสงเสริมของปจจัยการ
ใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการจัดการเรียนรูของครูมัธยมศึกษา จังหวัดนครนายก สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 7  ภาพรวมอยูในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเปนรายดาน 
พบวา อยูในระดับปานกลางทั้ง 8 ดาน  ไดแก  ดานผูเรียน  ดานสภาพแวดลอม  ดานวัสดุอุปกรณ  
ดานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  ดานผูดูแลระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
ดานงบประมาณ  ดานครูผูสอน  และดานบริหารจัดการ ICT เพ่ือการเรียนรู 
 
Abstract 
 The purpose of this research was to investigate the obstacle level 
and the supporting level of information technology and communication 
factors on learning management of secondary school teachers in Nakhon 
Nayok province under the District Office of Secondary Education Area 7 in 
8 aspects: managing for learning management, learning materials, 
information technology and communication system, students, teachers, system 
administrators, budget providing, and learning environments. The 242 
samples were secondary school teachers in Nakhon Nayok province under the 
District Office of Secondary Education Area 7. The data was collected by 
questionnaire, and was analyzed by mean and standard deviation. 
 The results showed that the obstacle level was at high level. 
Considering aspect by aspect found that, information technology and 
communications system, teachers, managing for learning management, budget 
providing, and learning environments, were at high level. Meanwhile, system 
administrators, students, and materials were moderate. The supporting level 
was moderate. Considered aspect by aspect found that each of 8 aspects was 
moderate.  
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 ความนํา 
 โลกในยุคปจจุบันไดเขาสูยุคแหงขอมูล ขาวสาร  เทคโนโลยี  และการติดตอสื่อสารหรือ       
ที่เรียกกันวาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  (information and communication  
technology: ICT ) จากเดิมซึ่งเปนยุคเทคโนโลยีสารสนเทศ ( IT ) ที่เนนถึงการใชคอมพิวเตอรและ
ซอฟตแวรซ่ึงแตกอนคอมพิวเตอรสามารถเชื่อมโยงกันภายในพ้ืนที่เฉพาะเทาน้ัน  แตในปจจุบันสามารถ
เชื่อมโยงเครือขายคอมพิวเตอรระหวางกันทั่วโลก  โดยเทคโนโลยีการสื่อสารเขามารวมดวย  เชน 
อินเตอรเน็ต  ซึ่งทําให  IT  ไดเปลี่ยนบทบาทเปน ICT (พูนศักดิ์  สักกทัตติยกุล, 2545, หนา 12)โดย
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารหรือ  ICT เปนการนําเทคโนโลยีสารสนเทศ (information  
technology: IT) และเทคโนโลยีการสื่อสาร (communication technology: CT) มารวมกัน 
(คณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ, 2544, หนา 1) โดยมีองคประกอบท่ีสําคัญ  คือ  ระบบสื่อสาร  
ฮารดแวรและซอฟตแวร (บริษัทปโตรเล่ียมแหงประเทศไทย, 2546, หนา 5)   
 เปาหมายและยุทธศาสตรดานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนาดานการศึกษา (E-
Education)ใหมีการพัฒนาและเตรียมความพรอมดานทรัพยากรมนุษยในทุกระดับของประเทศเพื่อรองรับ
การพัฒนาสูการเปนสังคมแหงภูมิปญญาและการเรียนรู  ยุทธศาสตรการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ  โดย
กําหนดยุทธศาสตรไว  4  ยุทธศาสตร  ดังน้ี 
 ยุทธศาสตรที่ 1 การใชเทคโนโลยีสานเทศเพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนรูของผูเรียน  สงเสริม  
สนับสนุนใหผู เ รียนใชประโยชนจากเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการเรียนรูจากแหลงและวิธีการที่
หลากหลาย โดยจัดใหมีการพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส  พัฒนาผูสอนและบุคลากรทางการศึกษา  พัฒนา
หลักสูตรใหเอื้อตอการประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการเรียนการสอน  เพิ่มประสิทธิภาพการ
เรียนทางไกล  จัดใหมีศูนยขอมูลสื่ออิเล็กทรอนิกส (courseware center) ใหมีการเรียนการสอนผาน
ระบบอิเล็กทรอนิกส (e-Learning) จัดทําหนังสืออิเล็กทรอนิกส  (e-Book) จัดใหมีหองสมุด
อิเล็กทรอนิกส ( e-Library ) เพื่อสงเสริมใหเกิดการเรียนรูไดดวยตนเองอยางตอเนื่องตลอดชีวิต 
(lifelong  learning ) นําไปสูสังคมแหงคุณธรรมและสังคมแหงภูมิปญญาและการเรียนรู 
 ยุทธศาสตรที่ 2 การใชเทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาการบริหารจัดการและใหบริการทางการศึกษา  
พัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร  ระบบฐานขอมูลเพื่อการบริหารจัดการ  และพัฒนาบุคลากรทุกระดับที่เก่ียวของ 
โดยความรวมมือกับสถาบันอุดมศึกษาที่ มีความพรอมและเอกชน สรางศูนยปฏิบัติการสารสนเทศ 
(operation  center) เชื่อมโยงแลกเปล่ียนขอมูลระดับชาติและระดับกระทรวง  รวมทั้งสงเสริมการใช
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เทคโนโลยีสารสนเทศเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ  และใหบริการทางการศึกษา  ดวยระบบ
อิเล็กทรอนิกสที่สอดคลองกับการปฏิรูประบบราชการ 
 ยุทธศาสตรที่ 3 การผลิตและพัฒนาบุคลากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศ  ผลิตและพัฒนาบุคลากร  
เพื่อรองรับความตองการกําลังคนดานเทคโนโลยีสารสนเทศ  โดยจัดใหมีการพัฒนาหลักสูตรเทคโนโลยี
สารสนเทศในทุกระดับการศึกษา  พัฒนาผูสอนและนักวิจัย  สงเสริมการวิจัยและนําผลการวิจัยไป
ประยุกตใช  รวมทั้งประสานความรวมมือกับองคกรของรัฐและเอกชนทั้งในและตางประเทศ  ในการพัฒนา
บุคลากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศ  เพื่อการพัฒนาการศึกษาและอุตสาหกรรม 
 ยุทธศาสตรที่ 4 การกระจายโครงสรางพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา  จัดใหมีและ
กระจายโครงสรางพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศอยางทั่วถึง  มุงเนนการจัดหาและใชทรัพยากรทางดาน
เครือขายรวมกัน  จัดหาระบบคอมพิวเตอรและซอฟตแวรที่ใชในการดําเนินการอยางถูกตองตามกฎหมาย 
โดยรวมมือกับภาครัฐ เอกชน ชุมชนและทองถ่ิน เตรียมบุคลากรปฏิบัติงานดานเทคโนโลยีสารสนเทศให
เพียงพอ  รวมทั้งการสรางมูลคาเพิ่มและการซอมบํารุงอุปกรณเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีอยูใหมีประสิทธิภาพ
ในการใชปฏิบัติงาน 
 ดังน้ันจะเห็นไดวา  การนําเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใชในการศึกษาน้ัน  นับเปน
สิ่งสําคัญยิ่ง  ไมวาดานการบริหารจัดการ  การจัดการเรียนการสอน  และการพัฒนาบุคลากรใหมี
ประสิทธิภาพสูงสุด  นอกจากจะเปนการตอบสนองนโยบายของการปฏิรูปการศึกษาตามพระราชบัญญัติ
การศึกษาแหงชาติ  พ.ศ. 2542  ที่วาดวยเร่ืองของเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาที่รัฐจะตองจัดทํา  
สนับสนุน  สงเสริม  เพื่อใหเกิดการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนใหเปนไปยางมีคุณภาพ 
 การตัดสินใจใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนาการศึกษา จึงควรเริ่มตนดวยคําถามที่วา    
“ปญหาที่สาํคัญของการศึกษา คืออะไร” แลวจัดลําดับความสาํคัญของปญหาระดับตางๆ ซึ่งปญหาการศึกษา
จะมีอยูอยางหลากหลายและแตกตางกันออกไป เชน ปญหาเรื่องสถานที่เรียน บรรยากาศในหองเรียนไม
เหมาะสม ขาดแคลนครูที่มีคุณภาพ และขาดแคลนสื่อการเรียนการสอน เปนตน  ปญหาที่กลาวถึงกันมากใน
ประเทศที่พัฒนาแลวและที่กําลังพัฒนา คือ ปญหาเก่ียวกับคุณภาพการศึกษาและคาใชจายในการลง
ทุนการศึกษา ปญหาตางๆ ทั้งหลายเหลาน้ีเทคโนโลยีการศึกษาสามารถชวยแกไขหรือลดปญหาได  ถา
หากเลือกใชเทคโนโลยีไดอยางเหมาะสมกับปญหา (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ, 2543) 
 สาเหตุของความลมเหลวในการนําเทคโนโลยีเขามาพัฒนาการศึกษา และแกปญหาทางการศึกษา  
ไดแก  วตัถุประสงคไมชัดเจน  การเนนเรื่องสื่อ  การตอตานการเปลี่ยนแปลง  ระบบการสนับสนุนไมดีพอ  
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ขาดทักษะการใชเทคโนโลยีใหม  ขาดสื่อวสัดุ (software หรือ courserware)  ปฏิบัติงานไมเนน
ระบบ  (ไชยยศ  เรืองสุวรรณ, 2533, หนา 10-11) 
 สรุป  จากที่กลาวมาแลวจะเห็นไดวา  การใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการจัดการ
เรียนรูจะเก่ียวของกับดานปจจัย  ไดแก  ดานบริหารจัดการ  ICT เพื่อการเรียนรู  ดานวัสดุอุปกรณ  ดาน
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  ดานผูเรียน  ดานครูผูสอน  ดานผูดูแลระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร  ดานงบประมาณ  และดานสภาพแวดลอม  
 ดังน้ัน ทําใหผูวิจัยเห็นวาควรที่จะทําการศึกษาระดับอุปสรรคและระดับการสงเสริมของปจจัยการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการจัดการเรียนรูของครูมัธยมศึกษาจังหวัดนครนายก  สังกัด
สาํนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต  7  ใน  8  ดานดังกลาวขางตน 
 
วตัถุประสงคของการวจิยั 
 เพื่อศึกษาระดับอุปสรรคและระดบัการสงเสริมของปจจัยการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ในการจัดการเรียนรูของครูมัธยมศึกษาจังหวัดนครนายก สังกัดสาํนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 7  มีทั้งหมด  8  ดาน  ไดแก  ดานบริหารจัดการ  ICT  เพ่ือการเรียนรู  ดานวัสดุอุปกรณ  ดาน
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  ดานผูเรียน  ดานครูผูสอน  ดานผูดูแลระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร  ดานงบประมาณ  และดานสภาพแวดลอม   
 
ขอบเขตของการวจิยั 
         1. ขอบเขตดานประชากร                                                                      
     ประชากรทีใ่ชในการวิจัยคร้ังน้ี  ไดแก  ครูผูสอนในโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดนครนายก  
สังกัดสาํนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7  จํานวน   650  คน                                           
 2.  ขอบเขตดานเน้ือหาสาระ   
          2.1. ดานบริหารจัดการ  ICT  เพื่อการเรียนรู                
  2.2. ดานวัสดอุปุกรณ           
  2.3. ดานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร               
  2.4. ดานผูเรียน   
    2.5. ดานครผููสอน                    
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  2.6. ดานผูดูแลระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
  2.7. ดานงบประมาณ                 
  2.8. ดานสภาพแวดลอม      
 3. ขอบเขตดานเวลา                           
         ระยะเวลาท่ีใชในการวิจัย  เดือน พฤศจิกายน  2553  -  กุมภาพันธ  2554 
 
เครือ่งมอืทีใ่ชในการวจิยั 
 เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัยประกอบดวย 
   แบบสอบถามความคิดเห็นปจจัยตางๆ ที่เก่ียวของกับระดับอุปสรรคและระดับการสงเสริมของปจจัย 
การใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการจัดการเรียนรูของครูมัธยมศึกษาจังหวัดนครนายก สังกัด
สาํนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7  
 
การเกบ็รวบรวมขอมูล 
 การวิจัย  เปนการวิจัยเชิงสาํรวจ  ซึ่งผูวิจัยไดดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูล  ดังน้ี  
 1. ตรวจสอบความสมบูรณครบถวนของแบบสอบถามที่ไดรับคืนจํานวน 242 ฉบับ คิดเปนรอยละ  
100  
 2. นําแบบสอบถามที่ไดรับคืนมาไปทําการวิเคราะหขอมูลทางสถิติ  โดยดําเนินการตามข้ันตอน
ดังน้ี 
    2.1 ขอมูลดานสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม  วิเคราะหโดยการแจกแจงความถ่ี
และคารอยละ  นําเสนอในรูปตารางประกอบความเรียง 
        2.2 วิเคราะหระดับอุปสรรค และระดับการสงเสริมของปจจัยการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารในการจัดการเรียนรูของครูมัธยมศึกษาจังหวัดนครนายก  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 7 โดยการหาคาเฉลี่ยและคาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน  นําเสนอในรูปตารางประกอบ
ความเรียง 
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สรปุผลการวจิยั 
 ผลการวิจัยพบวา 
              1. ภาพรวมของครูผูสอนที่มีตอระดับอุปสรรคและระดับการสงเสริมของปจจัยการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการจัดการเรียนรู  มีดงน้ี    
 1.1  ระดับอุปสรรคของปจจัยการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการจัดการเรียนรู  
ภาพรวมอยูในระดับมาก  โดยดานวัสดุอุปกรณ  ดานผูเรียน  ดานผูแลระบบ  อยูในระดับปานกลาง  
ดานบริหารจัดการ  ICT เพื่อการเรียนรู ดานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  ดานครูผูสอน  ดานงบประมาณ  
ดานสภาพแวดลอม อยูในระดับมาก 
 1.2  ระดับการสงเสริมของปจจัยการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการจัดการเรียนรู  
ภาพรวมอยูในระดับปานกลาง  และในแตละดาน  ไดแก  ดานบริหารจัดการ  ICT เพื่อการเรียนรู ดาน
วัสดุอุปกรณ ดานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ดานผูเรียน ดานครูผูสอน ดานผูดูแลระบบ  ดานงบประมาณ  
ดานสภาพแวดลอม อยูในระดับปานกลาง    
 
อภปิรายผล  
 จากผลการศึกษาวิจัย  ระดับอุปสรรคและระดับการสงเสริมของปจจัยการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารในการจัดการเรียนรูของครูมัธยมศึกษาจังหวัดนครนายก  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต  7  ทําใหทราบถึงระดับอุปสรรคและระดับการสงเสริมของปจจัยการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารในการจัดการเรียนรู  มีประเด็นที่สําคัญที่นํามาอภิปราย  ดังน้ี  
 1.  ผลการวิจัย ความคิดเห็นตอระดับอุปสรรคของปจจัยการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารของครูผูสอนในการจัดการเรียนรู       
 1.1  ดานการบริหารจัดการ  ICT เพื่อการเรียนรู      
                        อุปสรรคมากที่สุด คือ กฎระเบียบการใชงานหองปฏิบัติการ ทั้งน้ีเนื่องจาก
โรงเรียนสวนใหญมีกฎระเบียบในการใชหองปฏิบัติการคอนขางเขมงวด เพื่อปองกันไมใหเกิดความเสียหาย
และสูญหายของอุปกรณตาง  ๆ  เชน  1) หามนักเรียนนํากระเปาเรียนเขาไปภายในหองปฏิบัติการเพื่อ
ปองกันการลักอุปกรณ  แตปญหาที่ตามมา คือ กระเปานักเรียนหายเปนประจํา  2) นักเรียนตองถอดรองเทา
กอนเขาหองปฏิบัติการปญหาที่ตามมา คือ รองเทานักเรียนถูกสับเปลี่ยนและหายบอยครั้ง  3) หองปฏิบัติการ
จะเปดใหนักเรียนใชเฉพาะท่ีมีชั่วโมงการเรียนการสอนเทาน้ัน  
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4) ครูผูสอนตองรับผิดชอบความเสียหายที่เกิดข้ึนในชั่วโมงที่ตนเองสอน 5) หองปฏิบัติการจะปดถาผูดูแลไม
อยูหรือไปราชการ  6) ครูผูสอนกลุมสาระอื่น ๆ จะเขาไปใชในการจัดการเรียนการสอนไดเฉพาะชั่วโมง  
ที่วาง จากกลุมสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยีเทาน้ัน 
  อุปสรรคนอยที่สุด คือ การสนับสนุนจากสถานศึกษาใหฝกอบรม  ทั้งน้ีเนื่องจากโรงเรียน
ตาง ๆ ไดมีการจัดสรรงบประมาณเพิ่มข้ึนเพื่อใชในการฝกอบรมการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารของครูผูสอน เพื่อเปนการเพิ่มเติมความรูและทักษะใหกับครูผูสอน  ใหสามารถนําไปใชในการเรียน
การสอน พบวาครูสวนใหญมีความตองการที่จะเขารับการอบรมการใชคอมพิวเตอร  ซึ่งสอดคลองกับ
งานวิจัยของ Stenzel (1983,  อางถึงใน  มณีรัตน  สิทธิโชค,  2546,  หนา  40)  ที่พบวาครูสวน
ใหญมีทัศนคติที่ดีตอคอมพิวเตอร  ระดับความรูของครูมีผลตอการยอมรับในความกาวหนาของการใช
คอมพิวเตอร  และครูตองมีการฝกอบรมเก่ียวกับคอมพิวเตอร  เพื่อนําไปใชในการจัดการเรียนการสอน      
 1.2  ดานวัสดุอุปกรณ          
    อุปสรรคมากที่สุด คือ ความยากงายในการใชงานสื่อ/วัสดุอุปกรณ  เพื่อจัดการ
เรียนรู  ทั้งน้ีเนื่องจากครูผูสอนสวนใหญแมวาจะไดรับการอบรมการใชสื่อ/วัสดุอุปกรณ  แตยังขาดความรู
ความเขาใจ  ความชํานาญ  และประสบการณในการใชคอมพิวเตอร  รวมถึงการเขาใชระบบเครือขาย
อินเทอรเน็ตในการจัดการเรียนรู  สื่อ/วัสดุอุปกรณบางอยางมีความทันสมัยเกินไป  ครขูาดการศึกษาคนควา
เพิ่มเติม  ทั้งน้ีอาจเปนเพราะวาครูสวนใหญมีอายุมากแลว  และไมมีความรูพ้ืนฐานทางดานเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารมากอน  จึงทําใหเกิดการพัฒนาคอนขางชามาก  โดยเฉพาะเรื่องของการตั้งกลุม
เพื่อการชวยเหลือซ่ึงกันและกันเกือบจะไมไดทําเลย  ครูสวนใหญไมนําเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารไปบูรณาการกับกลุมสาระการเรียนรู  รวมถึงการจัดกิจกรรมการเรียนรูตาง ๆ  ก็ไมนําเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารมาใช   ทั้งน้ีอาจเปนเพราะวาครูไมมีความรูดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร  ตลอดจนไมสามารถติดต้ังใชงานและบํารุงรักษาเคร่ืองได   
  อุปสรรคนอยที่สุด คือ ความเพียงพอของอุปกรณการจัดการเรียนรู  ทั้งน้ีเนื่องจากปจจุบัน
โรงเรียนตาง  ๆ  มีการจัดซื้อจัดหาเพ่ิมข้ึนเพื่อใหเพียงพอตอการจัดการเรียนรู  แตโรงเรียนหลายแหงมี
งบประมาณไมเพียงพอโดยเฉพาะโรงเรียนขนาดกลางและขนาดเล็ก  แตก็มีความพยายามจากผูบริหาร
โรงเรียนและคณะกรรมการสถานศึกษาในการจัดหาวัสดุอุปกรณ  โดยการไปขอความรวมมือในการจัดหา
จากภาครัฐและเอกชน  อาจจะเปนองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  หรือ  สมาคมครูและผูปกครอง  ในการ
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จัดหาวัสดุอุปกรณใหเพียงพอสําหรับจัดการเรียนรู  ซึ่งพบวาไดรับความรวมมือและชวยเหลืออยางดี  ทําให
ปญหาทางดานน้ีมีไมมากนัก       
 1.3   ดานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร      
     อุปสรรคมากที่สุด คือ ดานระบบ  ICT  ภายในสถานศึกษา  ทั้งน้ีเนื่องจาก
ปญหาที่พบ ไดแก  บางโรงเรียนยังมีนโยบายไมแนนอนเก่ียวกับการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารในการจัดการเรียนรู  ไมมีศูนยควบคุมระบบ  อุปกรณคอมพิวเตอรลาสมัยสวนใหญมีอายุการใชงาน
หลายป  และระบบอินเทอรเน็ตในโรงเรียนชา  ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ  อัญชลี  ศรีสุข (2546)  ที่
พบวา  มีนโยบายไมชัดเจน  งบประมาณไมเพียงพอตอการพัฒนา  ไมมีศูนยควบคุมระบบ  โรงเรียนขาด
บุคลากรในการดูแล  ระบบงานยุงยาก  อุปกรณคอมพิวเตอรที่มีอยูลาสมัย  ระบบอินเทอรเน็ตชาและไม
เพียงพอตอการใชงาน    
 อุปสรรคนอยที่สุด คือ การเขาใชงานในระบบอินเทอรเน็ต  ทั้งน้ีเนื่องจากปจจุบันโรงเรียนมีระบบ
เครือขายอินเทอรเน็ตครบทุกโรงเรียน ประสิทธิภาพในการใชงานจะไมเหมือนกันข้ึนอยูกับงบประมาณที่ใช
ในการพัฒนาแตยังสามารถใชงานไดตามปกติ  แมวาบางครั้งจะชาแตทุกโรงเรียนพยายามปรับปรุงใหดี
ข้ึน ระบบคูสายโทรศัพทมีมากขึ้น แตถาบางแหงไมมีคูสายโทรศัพทปจจุบันสามารถใชระบบดาวเทียมได 
ทําใหการเขาใชระบบอินเทอรเน็ตมีความสะดวกมากย่ิงข้ึน โดยการเสียคาใชจายที่นอยลง    
 1.4  ดานผูเรียน          
   อุปสรรคมากที่สุด คือ ความสนใจศึกษาคนควาจากระบบ  ICT  ทั้งน้ี
เนื่องจากการใชอินเทอรเน็ตของนักเรียนปจจุบันน้ีสวนใหญมีจุดมุงหมายเพื่อการติดตอระหวางบุคคล
มากกวาใชในการศึกษาคนควา  นอกจากน้ียังใชในดานความบันเทิงและความสนุกสนานมากกวา
การศึกษาคนควาหาความรู  เชน  เลนเกมส  ดูหนัง  ฟงเพลง  การศึกษาคนควาจะกระทําก็ตอเมื่อไดรับ
มอบหมายเทาน้ัน  ทําใหมีการคนควาเรื่องเก่ียวกับการเรียนการสอนนอยลง สอดคลองกับงานวิจัยของ 
Mohaidin (1996) ที่พบวาการใชอินเทอรเน็ตน้ัน  มีจุดมุงหมายเพื่อปฏิสัมพันธระหวางบุคคลมากกวาใช
ในการเรียนการสอน โดยเฉพาะการใชไปรษณียอเิล็กทรอนิกส หรือ e-MAIL    
 อุปสรรคนอยที่สุด คือ ความรูความสามารถในการใชคอมพิวเตอร  ทั้งน้ีเนื่องจากปจจุบันผูเรียน
สวนใหญจะมีเครื่องคอมพิวเตอรที่บาน  และไดรับการฝกฝนตั้งแตอายุยังนอย  โดยเริ่มจากการเลนเกมส
ตาง  ๆ  พบวาผูเรียนมีทักษะในการใชคอมพิวเตอรคอนขางดี  จึงทําใหผูเรียนมีความตั้งใจในการฝกฝน
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การใชคอมพิวเตอรอยางตอเนื่อง  และโรงเรียนไดมีการพัฒนาผูเรียนใหมีความรูความสามารถในการใช
คอมพิวเตอรในระดับที่สูงข้ึน     
 1.5  ดานครูผูสอน           
  อุปสรรคมากที่สุด คือ ความสนใจศึกษาคนควาจาก  ICT  เพื่อนํามาใชสอน  ทั้งน้ี
เน่ืองจากสภาพปจจุบันครูผูสอนในโรงเรียนไดรับมอบหมายงานดานอื่น  ๆ  ที่จะตองทําหลายดาน  
ไมไดทําการสอนเพียงอยางเดียว  จึงทําใหไมมีเวลาในการศึกษาคนควาดาน  ICT  เพื่อนํามาใชใน
การเรียนการสอน  และพบวาครูผูสอนสวนใหญมีอายุมากแลว  ทําใหไมตองการพัฒนาตนเองและเรียนรูสิ่ง
ใหม  ๆ  ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ  อัญชลี  ศรีสุข(2546)  ซึ่งพบวาบุคลากรไมมีเวลาวางเพียง
พอที่จะศึกษาหาความรูดานน้ีเพิ่มเติม  บุคลากรสวนใหญไมคอยใหความรวมมือในการเขารับการฝกอบรม
ทักษะการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ  และไมไดนําความรูที่ไดรับไปใชประโยชนอยางจริงจัง  การอบรม
ของโรงเรียนไมตอเนื่อง        
 อุปสรรคนอยที่สุด คือ ดานความรูความสามารถในการใชงาน  ทั้งน้ีเนื่องจากครูผูสอนสวนใหญ
ไดรับการสงเสริมใหฝกอบรมการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการจัดการเรียนรูมากข้ึนทําให
ครูผูสอนสวนใหญมีความรูความสามารถที่จะนําไปใชในการเรียนการสอนได  แมวาจะไมถึงกับเปน
ผูเชี่ยวชาญก็ตาม   
 1.6 ดานผูดูแลระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร        
  อุปสรรคมากที่สุด คือ การชวยเหลือจากผูดูแลระบบ  ICT เพื่อการศึกษาคนควาของ
นักเรียน ทั้งน้ีเนื่องจากโรงเรียนขนาดกลางและขนาดเล็กสวนใหญยังไมมีผูดูแลระบบโดยตรง ตองแตงต้ัง
ครูในโรงเรียนที่มีความรูทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเปนผูดูแล เนื่องจากครูที่ไดรับการ
แตงตั้งใหดูแลระบบตองทําการสอนและหนาที่ความรับผิดชอบอื่น ๆ หลายดาน ทําใหไมมีเวลาพอที่จะ
ชวยเหลือดูแลเพื่อการศึกษาคนควาของนักเรียน บางคร้ังตองปดหองปฏิบัติการเพื่อปองกันความเสียหายที่จะ
เกิดข้ึนกับวัสดุอุปกรณตาง ๆ    
 อุปสรรคนอยที่สดุ คือ ดานการสนับสนุนจากผูแลระบบ  ICT เพ่ือเอื้อตอการจัดการเรียนรู   
ทั้งน้ีเนื่องจากโรงเรียนแตละแหงขณะน้ีคอนขางมีความพรอมในดานหองปฏิบติัการ  รวมถึงวสัด ุ อุปกรณที่
เก่ียวของ  โรงเรียนบางแหงยังไมมีผูดูแลระบบโดยตรงแตสามารถใหครูผูสอนจัดการเรียนการเรียนรูได  
ถึงจะไมเต็มประสิทธิภาพก็ตาม  โดยไดรับการสนับสนุนจากผูบริหารโรงเรียนในการจัดจางหรือแตงตั้งครูที่
มีความรูทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขามาดูแลระบบชั่วคราว  เพื่อชวยเหลือครูผูสอนใน



วารสารวิชาการ “ลานปญญา” ปที่ 11 ฉบับที่ 2  
โครงการบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 

 
 

 97

ดานตาง ๆ  ไดแก  ตารางการใชหองปฏิบติัการ  การดูแล  และแนะนําการใชวัสดุ/อุปกรณ  การใหยืม
วัสดุ/อุปกรณ  เปนตน    
 1.7  ดานงบประมาณ           
           อุปสรรคมากที่สุด คือ งบประมาณในการฝกอบรมความรูดาน  ICT ทั้งน้ีเนื่องจากโรงเรียนแต
ละแหงพยายามจัดหางบประมาณในการฝกอบรมครูผูสอนมากข้ึนแตยังไมเพียงพอ เพราะคาใชจายในการ
จัดการเรียนรูดวยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมีคาใชจายคอนขางสูง  ทําใหงบประมาณในการ
ฝกอบรมจากโรงเรียนทําไดไมตอเน่ือง  จึงมีครูบางสวนใชทุนทรัพยสวนตัวในการศึกษาคนควาดวยตนเอง 
 อุปสรรคนอยที่สุด คือ ปริมาณงบประมาณในการจัดซื้อ วัสดุ  อุปกรณ  ICT  สําหรับจัดการ
เรียนรู  ทั้งน้ีเน่ืองจากโรงเรียนแตละแหงมีการจัดสรรงบประมาณในการจัดซื้อจัดหามากข้ึน  เพื่อให
เพียงพอตอการจัดการเรียนรู    มีโรงเรียนหลายแหงมีงบประมาณไมเพียงพอ  โดยเฉพาะโรงเรียนขนาด
กลางและขนาดเล็ก แตโรงเรียนหลายแหงพยายามขอความรวมมือและชวยเหลือจากภาครัฐและเอกชน  
อาจจะเปนองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  หรือ  สมาคมครูผูปกครองในการจัดหาวัสดุ  อุปกรณ  ICT  
เพ่ือใหเพียงพอตอการจดัการเรียนรู  ซึ่งพบวาไดรับความรวมมือและชวยเหลืออยางดี  และขณะน้ีโรงเรียน
ทุกแหงจะมีการเก็บคาเรียนคอมพิวเตอรเปนรายป  ทําใหโรงเรียนมีรายไดในสวนน้ีมากข้ึน  ดังน้ันปญหา
ทางดานน้ีมีไมมากนัก    
 1.8  ดานสภาพแวดลอม        
 อุปสรรคมากที่สุด คือ ดานวัสดุ  อุปกรณ ประกอบในหอง  ICT  เชน  โตะ  เกาอี้  ฯลฯ  
สนับสนุนการจัดการเรียนรู  ทั้งน้ีเนื่องจากวัสดุ  อุปกรณ  ภายในหองปฏิบัติการบางแหงแมจะมีครบและ
เพียงพอสําหรับการจัดการเรียนรู  แตวัสดุ  อุปกรณ  จะมีการใชงานมาเปนเวลาหลายปทําใหลาสมัยและ
ชํารดุเสียหาย  ทําใหการจัดการเรียนรูไมเต็มประสิทธิภาพ   
 อุปสรรคนอยที่สุด คือ ดานการรบกวนจากสิ่งแวดลอมภายนอก  แสง  เสียง  ฯลฯ  ขณะจัดการ
เรียนรู  ทั้งน้ีเนื่องจากทุกโรงเรียนจะมีการปรับปรุงหองปฏิบัติการใหดีข้ึนแมวาบางแหงงบประมาณจะไม
เพียงพอแตบางสวนจะไดรับความชวยเหลือจากภาครัฐหรือเอกชน  ในการพัฒนาปรับปรุงหองปฏิบัติการให
มีความพรอมในการจัดการเรียนรูมากยิ่งข้ึน  โดยสวนใหญหองปฏิบัติการจะมีการติดตั้งเครื่องปรับอากาศ  
ทําใหไมไดรับเสียงรบกวนจากภายนอก  การจัดการเรียนรูจึงทําไดอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น   
  



วารสารวิชาการ “ลานปญญา” ปท่ี 11 ฉบับที่ 2  
โครงการบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 

 
 

 98

               2.  ผลการวิจัยระดบัความคิดเห็นตอระดับการสงเสริมของปจจัยการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารของครูผูสอนในการจัดการเรียนรู     
   2.1  ดานบริหารจัดการ  ICT เพ่ือการเรียนรู              
  สงเสริมมากที่สุด คือ ความพรอมใชงานของหองปฏิบัติการ  ทั้งน้ีเนื่องจากโรงเรียน  
ตาง  ๆ  มีการปรับปรุงหองปฏิบัติการใหดีข้ึน  เพ่ือใหเอื้อตอการจัดการเรียนรูของครูผูสอน  แมวา
โรงเรียนบางแหงจะมีงบประมาณไมเพียงพอ  แตการพัฒนาปรับปรุงบางสวนของหองปฏิบัติการจะไดรับการ
สนับสนุนงบประมาณจากสมาคมครูและผูปกครอง  หรือหนวยงานของเอกชน  หองปฏิบัติการสวนใหญจะมี
การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ  ทําใหไมไดรับเสียงรบกวนจากภายนอก  ทําใหการจัดการเรียนรูของครูผูสอน
มีประสิทธิภาพมากข้ึน         
 สงเสริมนอยที่สุด คือ ดานการดูแล  บํารุงรักษาวัสดุอุปกรณ  ทั้งน้ีเนื่องจาก โรงเรียนมี
งบประมาณในการจัดซื้อ  วัสดุอุปกรณและดานอื่น  ๆ  มากกวาที่จะจัดสรรงบประมาณเพ่ือใชในการดูแล
และบํารุงรักษาวัสดุอุปกรณ  เพราะไมสามารถคาดเดาไดวาจะเกิดความเสียหายเมื่อใดจึงนําไปใชดานอื่น  
ๆ  กอน  งบประมาณที่ตั้งไวมีจํานวนนอยไมเพียงพอสําหรับการดูแลบํารุงรักษา  วัสดุอุปกรณ  แมวา
ปจจุบันโรงเรียนจะมีผู ดูแลดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  แตสวนใหญจะเปนครูที่จบ
คอมพิวเตอรโดยตรงหรือครูที่ไดรับการแตงต้ังจากโรงเรียน  จึงไมมีความรูดานดูแลบํารุงรักษาวัสดุอุปกรณ  
กรณีที่วัสดุอุปกรณเกิดความชํารุดเสียหาย  ตองจัดจางบุคคลภายนอกมาทําการซอมแซมซึ่งอาจใช
เวลานานหลายวันทําใหการจัดการเรียนรูไมตอเน่ือง  และตองใชงบประมาณในการซอมแซมจํานวนมาก  
ดังน้ันจึงพบวา  วัสดุอุปกรณในโรงเรียนตาง  ๆ  บางสวนเกิดความชํารุดเสียหายไมสามารถใชในการ
จัดการเรียนรูไดอยางเต็มประสิทธิภาพ      
 2.2  ดานวัสดุอุปกรณ           
    สงเสริมมากที่สุด คือ ความเพียงพอของอุปกรณในการจัดการเรียนรู  ทั้งน้ีเนื่องจากโรงเรียน
ตาง  ๆ  มีการจัดซื้อจัดหาวัสดุอุปกรณเพิ่มมากขึ้นเพื่อใหเพียงพอในการจัดการเรียนรู  ปญหาที่เกิดข้ึน  
คือ  ดานงบประมาณในการจัดซื้อไมเพียงพอ  แตทางโรงเรียนหลายแหงไดพยายามแกปญหา โดยการขอ
ความรวมมือและความชวยเหลือจากภาครัฐและเอกชน  ไดแก  องคกรปกครองสวนทองถ่ินหรือสมาคมครู
และผูปกครอง ในการจัดหาวัสดุอุปกรณใหเพียงพอสําหรับการจัดการเรียนรู  ซึ่งไดรับความรวมมืออยางดี  
ทําใหปญหาดานน้ีมีไมมากนัก          
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 สงเสริมนอยที่สุด คือ ความยากงายการใช  สื่อวัสดุอุปกรณ  ในการจัดการเรียนรู  ทั้งน้ีเน่ืองจาก
ทางครูผูสอนสวนใหญแมวาจะไดรับการอบรมการใชสื่อ  วัสดุอุปกรณ  แตยังขาดความรูความเขาใจ  
ความชํานาญและประสบการณในการใชคอมพิวเตอร  รวมถึงการใชระบบเครือขายอินเทอรเน็ตในการ
จัดการเรียนรู  สื่อวัสดุอุปกรณบางอยางมีความทันสมัยเกินไป  ครูขาดการศึกษาคนควาเพิ่มเติม  ทั้งน้ีอาจ
เปนเพราะวาครูสวนใหญมีอายุคอนขางมากแลว  ไมมีความรูพื้นฐานทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารมากอน  ทําใหเกิดการพัฒนาคอนขางชา  และครูสวนใหญไมนําเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารมาใชในการจัดการเรียนรู  อาจเปนเพราะวาครูผูสอนไมสามารถติดต้ังการใชงานและบํารุงรักษา
เคร่ืองไดโรงเรียนตาง  ๆ  มีงบประมาณในการฝกอบรมมากข้ึนแตยังไมเพียงพอในการฝกอบรมการใชสื่อ
วัสดุอุปกรณ  จึงไมสามารถนําไปใชในการจัดการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ      
 2.3  ดานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร            
  สงเสริมมากที่สุด คือ การเขาใชงานในระบบ  internet  ทั้งน้ีเนื่องจากปจจุบันโลก
มีความกาวหนาทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  และทุกสิ่งสามารถทําการสืบคนไดอยาง
รวดเร็วและถูกตอง  จึงเปนนโยบายสําคัญของรัฐบาลที่จะตองสงเสริมใหโรงเรียนทั่วประเทศไดนํา
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เขาไปใชในการจัดการเรียนรู  ดังน้ันโรงเรียนทุกแหงจึงมีการพัฒนา
ทางดานระบบ  ICT โดยเฉพาะระบบอินเทอรเน็ตในโรงเรียน  และขณะน้ีโรงเรียนทุกแหงมีระบบเครือขาย
อินเทอรเน็ตครบทุกโรงเรียน  ซึ่งพบวาโรงเรียนขนาดใหญ  ขนาดกลาง  และขนาดเล็ก  จะมี
ประสิทธิภาพในการใชงานที่แตกตางกันตามจํานวนงบประมาณที่สนับสนุน  แตทุกโรงเรียนยังสามารถใช
อินเทอรเน็ตในการจัดการเรียนรูไดแมวาบางครั้งจะชาแตทุกโรงเรียนพยายามปรับปรุงระบบใหดีข้ึน  
รวมถึงระบบคูสายโทรศัพทมีมากขึ้น  บางโรงเรียนมีงบประมาณมากอาจจะใชระบบดาวเทียม ทําใหการ
เขาใชอินเทอรเน็ตมีความสะดวกรวดเร็วมากย่ิงข้ึน    
 สงเสริมนอยที่สุด คือ ระบบ  ICT ในสถานศึกษา ทั้งน้ีเนื่องจากบางโรงเรียนยังไมมีนโยบาย
แนนอนเก่ียวกับการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการจัดการเรียนรู  โดยเฉพาะโรงเรียน
ขนาดกลางและขนาดเล็ก  เน่ืองจากขาดงบประมาณ  ไมมีศูนยควบคุมระบบ  อุปกรณคอมพิวเตอรที่มีอยู
ลาสมัย  ระบบเครือขายภายในมีอายุการใชงานหลายป  ขาดการบํารุงรักษา  แตระบบ  ICT  ใน
โรงเรียนตาง  ๆ  ยังสามารถใชงานไดตามปกติแตประสิทธิภาพอาจแตกตางกัน  ครูผูสอนสามารถใช
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการจัดการเรียนรูได            
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 2.4  ดานผูเรียน           
   สงเสริมมากที่สุด คือ ความรูความสามารถในการใชคอมพิวเตอร  ทั้งน้ี
เนื่องจากโรงเรียนตาง  ๆ  มีความตองการที่จะนําเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใชในการ
จัดการเรียนรู  โดยมีการจัดสรรงบประมาณมากข้ึนในการพัฒนาผูเรียน  เพื่อเปนการเพ่ิมเติมความรูและ
ทักษะใหกับผูเรียน พบวาผูเรียนสวนใหญสวนมีความตองการที่จะเขารับการสงเสริมการใชคอมพิวเตอรเพื่อ
นําไปใชในการศึกษาคนควา  และสามารถติดตั้งการใชงานและบํารุงรักษาเบื้องตนได  แมวาผูเรียนสวน
ใหญในปจจุบันจะมีทักษะในการใชคอมพิวเตอรคอนขางดี  แตยังมีความจําเปนที่จะตองพัฒนาสงเสริม
ผูเรียนใหมีความรูความสามารถในการใชคอมพิวเตอรในระดับที่สูงข้ึน      
  สงเสริมนอยที่สุด คือ ความสนใจศึกษาคนควาจากระบบ  ICT  ทั้งน้ีเนื่องจากผูเรียน
ในโรงเรียนตาง  ๆ  ในปจจุบันมีทักษะในการใชคอมพิวเตอรมากข้ึน ผูเรียนสวนใหญจะมีเครื่อง
คอมพิวเตอรอยูที่บานเนื่องจากขณะน้ีมีราคาถูกลง การใชอินเทอรเน็ตของผูเรียนปจจุบันสวนใหญมี
จุดมุงหมายเพื่อการติดตอระหวางบุคคลมากกวาใชในการศึกษาคนควา การศึกษาคนควาจะกระทําก็ตอเมื่อ
ไดรับมอบหมายงานเทาน้ัน ทําใหมีการศึกษาคนควาเรื่องที่เก่ียวของกับการเรียนรูนอยลง  มีความสนใจ
เก่ียวกับความบันเทิงและความสนุกสนานมากกวาการศึกษาคนควา เชน การเลนเกมส  ดูหนัง  ฟงเพลง  
ดังน้ันโรงเรียนจึงตองมีการพัฒนาสงเสริมการใชคอมพิวเตอรในระดับที่สูงข้ึนและตอเน่ือง  เพื่อใหผูเรียนมี
ความสนใจในการศึกษาคนควาเพื่อนํามาใชในการเรียนมากข้ึน        
 2.5  ดานครูผูสอน               
  สงเสริมมากที่สุด คือ การเตรียมความพรอมของครูในการจัดการเรียนรูดวย  ICT  ทั้งน้ี
เนื่องจากโรงเรียนตาง ๆ ไดมีการจัดสรรงบประมาณที่ใชในการฝกอบรมการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารของครูผูสอนมากข้ึน เพ่ือเปนการเพิ่มเติมความรูและทักษะใหกับครูผูสอนเพื่อนําไปใชในการ
จัดการเรียนรู  นอกจากน้ีโรงเรียนยังมีการพัฒนาปรับปรุงดานอื่น  ๆ  อีกหลายดาน  ไมวาจะเปนดาน
หองปฏิบัติการ วัสดุอุปกรณ ผูดูแลระบบ มีความพรอมมากขึ้น ทําใหการจัดการเรียนรูมีประสิทธิภาพและ
สะดวกยิ่งข้ึน ครูผูสอนสามารถจัดการเรียนรูไดงายและมีความม่ันใจในการเตรียมความพรอมในการจัดการ
เรียนรูดวย  ICT  มากขึ้น แตจะมีครูผูสอนบางสวนที่ขาดความรูความเขาใจ  ความชํานาญและ
ประสบการณในการใชคอมพิวเตอร  และมีอายุคอนขางมากแลวแมวาจะไดรับการอบรมแลวก็ตาม  ก็ยัง
ไมสามารถนําเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารไปใชในการจัดการเรียนรูได  ดังน้ันทางโรงเรียนจึง
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ตองสงเสริมใหมีการฝกอบรมอยางตอเน่ืองเพื่อใหครูกลุมน้ีมีการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารใน
การจัดการเรียนรูมากข้ึน     
    สงเสริมนอยที่สุด  คือ  ความสนใจศึกษาคนควาจาก  ICT  เพื่อนํามาใชสอน  ทั้งน้ี
เน่ืองจากสภาพปจจุบันครูผูสอนในโรงเรียนมัธยมศึกษาไดรับมอบหมายงานดานอื่น  ๆ  ที่จะตองทําหลาย
ดาน ไมไดทําการสอนเพียงอยางเดียว จึงไมคอยมีเวลาในการศึกษาคนควาดาน  ICT  เพื่อนํามาใชใน
การสอน  แมวาครูสวนใหญจะไดรับการอบรมดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร แตก็ยังขาดความรู
ความเขาใจ ความชํานาญและประสบการณในการใชคอมพิวเตอร  รวมถึงการเขาใชระบบเครือขาย
อินเทอรเน็ตในการจัดการเรียนรู สื่อวัสดุอุปกรณบางอยางมีความทันสมัยเกินไป ครูขาดการศึกษาคนควา
เพิ่มเติม ทั้งน้ีอาจเปนเพราะวาครูสวนใหญมีอายุคอนขางมากแลวและไมคอยมีความรูพื้นฐานทางดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมากอน  จึงทาํใหมีความสนใจที่จะศึกษาคนควานอยลง  
         2.6  ดานผูดูแลระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร     
        สงเสริมมากที่สุด คือ การสนับสนุนจากผูดูแลระบบ  ICT  เพื่อเอื้อตอ
การจัดการเรียนรู  ทั้งน้ีเนื่องจากโรงเรียนสวนใหญมีความพรอมในการจัดการเรียนรูโดยใชเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร  ไมวาจะเปนดานหองปฏิบัติการ  วัสดุ  อุปกรณ  หรือดานที่เก่ียวของกับการ
จัดการเรียนรู  ปจจุบันมีหลายโรงเรียนที่มีผูดูแลระบบโดยตรงแตจะเปนผูที่จบวิชาคอมพิวเตอรเปนสวนใหญ  
โดยเฉพาะโรงเรียนที่มีขนาดใหญ แตโรงเรียนขนาดกลางและขนาดเล็กจะมีการแตงต้ังครูผูสอนในโรงเรียน
ใหเปนผูดูแล  แตก็ยังสามารถสนับสนุนใหครูผูสอนสามารถจัดการเรียนรูได แมจะไมเต็มประสิทธิภาพก็
ตาม  ดังน้ันผูบริหารโรงเรียนและผูที่เก่ียวของควรพิจารณาจัดสรรตําแหนงผูที่จะมาดูแลระบบโดยตรง เพื่อ
ดูแล ใหคําแนะนําการใชวัสดุอุปกรณตาง ๆ ภายในหองปฏิบัติการ และสงเสริมใหครูสามารถจัดการเรียนรู
ไดอยางเต็มประสิทธิภาพ                 
   สงเสริมนอยที่สุด คือ การชวยเหลือจากผูดูแลระบบ ICT เพื่อการศึกษาคนควา
ของนักเรียน ทั้งน้ีเนื่องจากโรงเรียนขนาดกลางและขนาดเล็กสวนใหญยังไมมีผูดูแลระบบโดยตรง  ตอง
แตงตั้งครูในโรงเรียนที่มีความรูทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเปนผูดูแลซึ่งครูผูสอนที่ไดรับ
การแตงต้ังจะตองทําการสอนและมีหนาที่ความรับผิดชอบอื่น ๆ หลายดาน ทําใหไมมีเวลาพอที่จะชวยเหลือ
ดูแลการศึกษาคนควาของนักเรียน ถาผูดูแลระบบปวยหรือไปราชการ  จะตองปดหองปฏิบัติการเพื่อปองกัน
ความเสียหายที่จะเกิดข้ึน 
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         2.7 ดานงบประมาณ       
            สงเสริมมากที่สุด คือ ปริมาณงบประมาณในการจัดซื้อ วัสดุอุปกรณ  ICT  สําหรับ
จัดการเรียนรู  ทั้งน้ีเนื่องจากโรงเรียนแตละแหงมีการจัดสรรงบประมาณในการจัดซื้อวัสดุอุปกรณมากข้ึน  
เพื่อใหเพียงพอตอการจัดการเรียนรู   มีโรงเรียนหลายแหงที่มีงบประมาณยังไมเพียงพอ  โดยเฉพาะ
โรงเรียนขนาดกลางและขนาดเล็ก  โรงเรียนหลายแหงที่ผูบริหารและคณะกรรมการสถานศึกษา  พยายาม
ขอความรวมมือและชวยเหลือจากภาครัฐและเอกชน  อาจจะเปนองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  หรือ  สมาคม
ครูและผูปกครอง  ในการจัดหาวัสดุอุปกรณเพื่อใหเพียงพอตอการจัดการเรียนรู  ซึ่งพบวาไดรับความ
รวมมือและชวยเหลืออยางดี      
            สงเสริมนอยที่สุด คือ ปริมาณงบประมาณการฝกอบรมความรูดาน ICT ทั้งน้ีเนื่องจาก
โรงเรียนทุกแหงมีการจัดสรรงบประมาณในการฝกอบรมทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร แตยัง
ไมเพียงพอเพราะคาใชจายในการจัดการเรียนรูดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารคอนขางสูง จึงทํา
ใหการจัดการฝกอบรมไมตอเนื่อง มีครูผูสอนสวนหน่ึงไมสามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ได เน่ืองจากขาดความรูความเขาใจ ความชํานาญและทักษะการใชคอมพิวเตอร ครูบางสวนตองใชทุน
ทรพัยสวนตัวในการศึกษาคนควา       
          2.8  ดานสภาพแวดลอม          
            สงเสริมมากที่สุด คือ การรบกวนจากสิ่งแวดลอมภายนอก แสง เสียง ฯลฯ ขณะ
จัดการเรียนรู ทั้งน้ีเนื่องจากทุกโรงเรียนมีการพัฒนาปรับปรุงหองปฏิบัติการใหมีความพรอมในการจัดการ
เรียนรูมากข้ึน  โรงเรียนขนาดกลางและขนาดเล็กบางแหงมีงบประมาณไมเพียงพอในการพัฒนาปรับปรุง
หองปฏิบัติการ  แตทางผูบริหารโรงเรียนและคณะกรรมการสถานศึกษา  ไดมีการขอความรวมมือจาก
หนวยงานภาครัฐและเอกชนในเรื่องของงบประมาณ  นํามาพัฒนาปรับปรุงหองปฏิบัติการเพื่อใหสามารถ
จัดการเรียนรูได  หองปฏิบัติการในปจจุบันจะมีการติดตั้งเครื่องปรับอากาศทุกโรงเรียน  ทําใหไมมีเสียง
รบกวนจากภายนอก  การจัดการเรียนรูจึงทาํไดอยางมีประสิทธิภาพมากข้ึน    
            สงเสริมนอยที่สดุ คือ  ตําแหนงทีต้ั่งหองปฏิบัติการ  ICT สะดวกตอการไปใชงาน
ในการจัดการเรียนรู ทั้งน้ีเนื่องจากโรงเรียนหลายแหงมีหองปฏิบัติการที่รวมอยูในอาคารเรียนตาง ๆ 
อาคารเรียนบางอาคารอยูไกลจากหองปฏิบัติการไมสะดวกในการไปใชโดยเฉพาะในฤดูฝนเพราะอาคาร
สวนใหญไมมีการเชื่อมตอกัน โรงเรียนบางแหงมีงบประมาณทีจ่ะใชในการกอสรางอาคาร ICT แตไม
สามารถหาพื้นที่ในการกอสรางไดเนื่องจากพื้นที่มีนอย    
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ขอเสนอแนะในการวจิยัครัง้ตอไป 
 1. ควรมีการศึกษาระดับอุปสรรคและระดับการสงเสริมของปจจัยการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารในการจัดการเรียนรูของครูผูสอนในโรงเรียนที่มีขนาดแตกตางกัน เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็น 
ที่แตกตางกัน วามีความแตกตางกันมากนอยเพียงใด  
 2. ควรมีการศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารใน
การจัดการเรียนรูของครูผูสอน  
 3. ควรมีการศึกษาการใชสื่อการสอนผานระบบเครือขายคอมพิวเตอร โดยใชอินเตอรเน็ตใน
โรงเรียนมัธยมศึกษา  
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การพัฒนาเอกสารประกอบการเรียนกลุมสาระการเรียนรูศลิปะ สาระดนตร ีเรื่อง ขมิ 
ชัน้มธัยมศึกษาปที ่2* 

The Development of the teaching Materials,  
of the Art and Music Department called ‘Cymbolo’  

Matfayom Suksa 2 
  

นายจเร แดงโสภา** 
Mr. Jaray Dangsopa 

 
บทคดัยอ 
 การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือ 1) พัฒนาเอกสารประกอบการเรียน กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ 
สาระดนตรี เรื่องขิม ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ใหมีประสิทธิภาพตามเกณฑมาตรฐาน 80/80 2) เปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนกอนและหลังการสอนโดยใชเอกสารประกอบการเรียน กลุมตัวอยางที่
ใชในการวิจัย จํานวน 15 คน เปนนักเรียนที่เลือกเรียนปฏิบัติขิม ของชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2/4 โรงเรียน
นวมราชานุสรณ อําเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก ปการศึกษา 2553  ที่ไดมาจากการสุมตัวอยาง
แบบงาย โดยใชหองเรียนเปนหนวยสุม เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยคือ เอกสารประกอบการเรียน กลุมสาระ
การเรียนรูศิลปะ สาระดนตรี เรื่องขิม แผนการจัดการเรียนรู แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิเคราะหขอมูล
โดยการหาคาเฉล่ีย คาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบคาที 
 ผลการศึกษาพบวา 1) เอกสารประกอบการเรียน กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ สาระดนตรี เร่ืองขิม   
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ที่สรางข้ึนมีประสิทธิภาพ 85.33/89.33 สูงกวาเกณฑมาตรฐาน 80/80            
2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สาระดนตรี เร่ืองขิม ในเรื่องทักษะการปฏิบัติขิม ของนักเรียนหลังการสอนโดย
ใชเอกสารประกอบการเรียนสูงกวากอนสอน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ .05  
 
 

                                                 
 *บทความวิทยานิพนธ 
อาจารยที่ปรึกษา : ผศ.ดร.ดิเรก สุขสุนัย, ผศ.ดร.วาสนา เพ่ิมพูล 
**ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 
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Abstract 
 The purposes of this research were to 1) develop complementary book 
on cymbola, Music strands, Art learning area, for Mattayom Suksa 2 students 
in order to meet efficiency criterion 80/80, and 2) compare pre-learning and 
post-learning achievements of Mattayom Suksa 2 students, using 
complementary book. The samples were 15 students selected from 40 Mattayom 
Suksa 2 students, Nawama Rachanusorn School, Muang District, Nakhon Nayok, 
Academic year 2553 who selected to learned to play cymbola. The research 
instruments were Cymbola complementary book, lesson plans, and 
achievement test. The data was analyzed by mear, standard deviation, and       
T–test. 
 The result of this research showed that: 1) The efficiency of 
developed cymbola complementary book was at 85.33/89.33, 2) students’ post 
learning achievement by the cymbola complementary were statistically 
significant higher than pre-learning achievement at .05 level. 
 
ความนาํ 
 ดนตรีไทย เปนมรดกอันลํ้าคาทางวัฒนธรรมไทยของชาติไทย  ที่เกิดจากภูมิปญญาของบรรพบุรุษไทย 
ที่ไดรวมสรางสรรคและสืบทอดกันมาอยางตอเนื่อง  เปนเอกลักษณอันแสดงถึงความเจริญรุงเรืองของชาติ 
(สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครนายก,  2550, หนา คํานํา) ดนตรีไทยยังเปนมรดกของคนไทยทั้งชาติ  มิใชจะ
เปนเพียงเครื่องมือท่ีใหความบันเทิงแกผูฟงเทาน้ัน  แตมรดกของไทยชิ้นน้ีเปนผูนําทางวัฒนธรรมอันเปนหัวใจ
สําคัญของความเปนชนชาติไทยดวย (ชนิตร ภูกาญจน,  2544, หนา 27) ดนตรีเปนทั้งศาสตรและศิลป ที่มนุษย
ไดรับแรงบันดาลใจจากธรรมชาติและพัฒนาข้ึนมาทีละนอย  จนในที่สุดไดกลายเปนสิ่งที่สําคัญสวนหนึ่งของชีวิต  
มนุษยที่เกิดมาทุกคนมีจังหวะดนตรีอยูในตัวพรอมมาแลวต้ังแตตน (ณรุทธ  สุทธจิตต,  2541, หนา 130)  
ดังน้ันดนตรีเปนศิลปะที่ทําใหเกิดความยินดีความปติ  ความภาคภูมิใจ  ความพึงพอใจไดมากที่สุด   
 นอกจากน้ีดนตรีเปนมรดกอันลํ้าคาที่เกิดจากภูมิปญญา ของบรรพบุรุษ  ซึ่งไดรวมสรางสรรคกันมา
อยางตอเนื่องเปนระยะเวลาอันยาวนาน  มนุษยใชดนตรีเปนสื่อกลางในการถายทอดอารมณ  ความรูสึก  
ออกมาเพ่ือตอบสนองความตองการทางดานอารมณ วิชาดนตรีเปนวิชาหนึ่ง  ที่ถูกจัดไวในการเรียนรูกลุมสาระ  
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การเรียนรูศิลปะ  วิชาดนตรีมีสวนชวยในการเสริมสรางบุคลิกลักษณะ  สติปญญา  สังคมและอารมณ เปนวิชาที่มี
ลักษณะของเนื้อหาที่ตองใชทักษะการปฏิบัติรวมทั้งตองมีความรูความเขาใจและความซาบซึ้งเน้ือหาเปนอยางดี 
(พนม  ลิ้มอารีย, ม.ป.ป., หนา 3)   
 ดังน้ันการสอนและพัฒนาความรูทางดนตรีใหแกเด็ก นบวาเปนสิ่งที่ครูจะตองกระทําเพื่อปลูกฝงใหเด็ก
มีนิสัยรักดนตรี  ดังน้ันวิชาดนตรีจึงถูกจัดไวในหลักสูตรการเรียนการสอนในทุกระดับการศึกษา  เพื่อใหเด็กศึกษา
เทคนิคและวิธีการเลนดนตรีอยางถูกตอง  ซึ่งเปนการสงเสริมและพัฒนาความรูความสามารถทางดนตรีของเด็ก 
ใหกาวหนาตอไปในอนาคต  อีกทั้งดนตรียังเปนสวนหนึ่งในการกลอมเกลานิสัยของเด็กใหเปนคนออนโยน 
และมีจิตใจดี ซึ่งจะทําใหเด็กเติบโตเปนผูใหญที่ดีในสังคมสืบตอไป (กลุมนิเทศติดตามและประเมินผลการจัด
การศึกษา, 2549, หนา คํานํา)  
 จากรายงานทางวิชาการและผลการวิจัย  การปลูกฝงใหผูเรียนไดเห็นคุณคาทางดานดนตรีสงเสริม
ความเปนผูมีสุนทรียภาพปูพื้นฐานทางดานดนตรีไทยแกผูเรียน  สงเสริมใหผูเรียนไดคนพบความถนัดของ
ตนเองและพัฒนาตนทั้งรางกาย สมอง จิตใจและอารมณ ดนตรีชวยเสริมสรางพัฒนาคุณภาพคนและพัฒนา
คุณภาพของชาติ (สุกรี  เจริญสุข, 2544, หนา 25) ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของวิภา หงสทอง (2541, 
หนา1)ที่ไดพัฒนาชุดการสอน มินิคอรสเร่ืองการสีซออูเบื้องตน และสอดคลองกับงานวิจัยของ สมจิตร เคา
อน (2542, หนา1) ไดสรางและพัฒนา ชุดการสอนปฏิบัติเครื่องสายไทยที่ใหนักเรียนไดคนพบความถนัด
ของตนเอง ดังน้ันการเรียนการสอนดนตรีใหไดผลสมความมุงหมายน้ันควรตั้งอยูบนพื้นฐานแนวคิดทาง
ทฤษฎีดนตรีของนักการศึกษาดนตรีที่มีความรู ประสบการณ เนื่องจากจะทําใหผูเรียนมีความรู เขาใจ และทักษะ
ทางดานดนตรีในเวลาอันสั้น (พงษลดา ธรรมพิทักษกุล, 2541, หนา 1) อีกทั้งดนตรีไทยมีคุณประโยชนมากมาย
อเนกอนันตชวยขับกลอมจิตใจที่ดีงามควรคาแกการสืบทอดตอไป (สงบศึก  ธรรมวิหาร, 2540, หนา 222)  
 นอกจากน้ัน “การปลูกฝงการรักดนตรี ควรปลูกฝงต้ังแตเยาววัย เพราะเด็กหรือเยาวชน มี
ความสําคัญในการที่จะเปนผูรับชวงทุกสิ่งทุกอยางตอจากผูใหญ รวมทั้งภาระรับผิดชอบในการดํารงรักษาความ
สงบผาสุกในชาติ หากเยาวชนไดรับการปลูกฝงใหรักดนตรี โดยเฉพาะดนตรีไทยแลวก็ยอมไดรับการกลอม
เกลาจิตใจใหสงบเยือกเย็น ใฝสันติเปนคนดีของสังคม” พระราชดํารัส สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ   
สยามบรมราชกุมารี (สถาบันศิลปะ และวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยบูรพา, 2544, หนา 1)  
 กระทรวงศึกษาธิการไดประกาศใชหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน กําหนดใหผูเรียนเรียนรู 8 กลุมสาระการเรียนรู  กลุมสาระการเรียนรู
ศิลปะเปนกลุมสาระการเรียนรูที่มุงเนนการสงเสริมใหมีความคิดริเร่ิมสรางสรรค  กิจกรรมศิลปะสามารถ
นําไปใชในการพัฒนาผูเรียนโดยตรง ทั้งดานรางกาย จิตใจ สติปญญา อารมณและสังคม สงเสริมใหผูเรียน
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มีความเช่ือม่ันในตนเองและแสดงออกในเชิงสรางสรรค สามารถคนพบศักยภาพของตนเองอันเปนพื้นฐานใน
การศึกษาตอหรือประกอบอาชีพไดดวยการมีความรับผิดชอบ มีระเบียบวินัย สามารถทํางานรวมกัน
ไดอยางมีความสุข (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551, หนา 1) 
 จากความสําคัญดังกลาวการฝกปฏิบัติเครื่องดนตรีไทยทุกชนิดควรเรียนรูและปฏิบัติใหถูกตองจน
เกิดทักษะที่ถูกตอง ขิมเปนเครื่องดนตรีชนิดหน่ึงที่เด็กๆ สนใจและอยากเรียนรู การเรียนรูและฝกปฏิบัติ จึง
ตองมีตําราหรือเอกสารประกอบการเรียนที่ดีมีประสิทธิภาพ สามารถเรียนรูไดอยางเร็วและเขาใจงาย ซึ่งจะ
ทําใหนักเรียนเกิดทักษะที่ถูกตองในการบรรเลงขิม 
 
วัตถุประสงคของการศึกษาคนควา 
 เพื่อพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ สาระดนตรี เรื่องขิม          
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ใหมีประสิทธิภาพตามเกณฑมาตรฐาน 80/80 
 
ขอบเขตการศึกษาคนควา 

1.  ประชากรและกลุมตัวอยาง 
      ประชากร ไดแก นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนนวมราชานุสรณ อําเภอเมือง
นครนายก จังหวัดนครนายก ปการศึกษา 2553 จํานวน 3 หอง จํานวนนักเรียนทั้งหมด 120 คน 
      กลุมตัวอยาง ไดแก นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2/4 โรงเรียนนวมราชานุสรณ อําเภอ
เมืองนครนายก จังหวัดนครนายก ปการศึกษา 2553 จํานวน 1 หอง นักเรียนทั้งหมด 40 คน คัดเลือก
นักเรียน 15 คน ซึ่งไดมาจากนักเรียนที่เลือกเรียนปฏิบัติขิม และเปนหองเรียนซ่ึงไดมาจากการสุมตัวอยาง
งาย (simple random sampling) โดยการจับฉลากโดยใชหองเปนหนวยสุม   
 
เครื่องมือที่ใชในการศึกษาคนควา 
 เคร่ืองมือที่ใชในการศึกษาคนควาในคร้ังน้ี  ประกอบดวย 

1.  เอกสารประกอบการเรียน กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ สาระดนตรี เร่ืองขิม ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2  
 2. แผนการจัดการเรียนรูที่สอนโดยใชเอกสารประกอบการเรียน กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ สาระ
ดนตรี เรื่องขิม ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนนวมราชานุสรณ  
 3. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ สาระดนตรี เรื่องขิม           
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนนวมราชานุสรณ เปนแบบทดสอบปรนัยแบบ 4 ตัวเลือก จํานวน 20 ขอ 
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การเก็บรวบรวมขอมูล 
 ผูวิจัยไดดําเนินการทดลองนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2/4 ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2553 
โรงเรียนนวมราชานุสรณ ที่เปนกลุมตัวอยาง จํานวน 15 คน โดยใหนักเรียนทําแบบทดสอบกอนเรียนดวย
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จากน้ันดําเนินการสอนตามแผนจนครบ 10 แผน พรอมเก็บคะแนน
เพ่ือหาคาทางสถิตจิากน้ันใหนักเรียนทําแบบวัดผลสัมฤทธิ์หลังเรียนอีกครั้ง 
 
การวิเคราะหขอมูล 

1.  วิเคราะหหาประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการเรียน กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ สาระดนตรี เร่ือง 
ขิม ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 (E1/E2) 

2.  วิเคราะหความคิดเห็นเก่ียวกับแผนการจัดการเรียนรูโดยผูเชี่ยวชาญ โดยหาคาเฉล่ีย (X ) 
และ สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 

3.  วิเคราะหเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุมสาระการเรียนรูศิลปะ สาระดนตรี เรื่องขิม   
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2/4 จํานวน 15 คน (กลุมที่เลือกปฏิบัติขิม) โรงเรียนนวมราชานุสรณ กอนเรียนและหลัง
เรียนดวยเอกสารประกอบการเรียน โดยใชคา t – test                

4.  วิเคราะหความคิดเห็นเก่ียวกับแบบทดสอบโดยผูเชี่ยวชาญ โดยใชคา IOC  
 
สรุปผลการวิจัย  

1. ประสิทธภิาพเอกสารประกอบการเรียน กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ สาระดนตรี เร่ือง ขิม นักเรียน 
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 มีประสิทธิภาพตามเกณฑมาตรฐาน 80/80 โดย (E1) เทากับ 85.33 (E2)     
เทากับ 89.33   

2. ผลการวิเคราะหเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ สาระดนตรี     
เร่ืองขิม ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2/4 จํานวน 15 คน (กลุมที่เลือกปฏิบัติขิม)โรงเรียนนวมราชานุสรณ ดวย
เอกสารประกอบ การเรียน สูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยคะแนนวัดผลสัมฤทธิ์
กอนเรียน มีคาเฉลี่ยเทากับ 7.33  คะแนนวัดผลสัมฤทธ์ิหลังเรียนมีคาเฉลี่ย เทากับ 15.27 
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อภิปรายผล 
 จากการพัฒนาการจัดการเรียนรู โดยใชเอกสารประกอบการเรียน กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ 
สาระดนตรี เรื่องขิม  สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนนวมราชานุสรณ จังหวัดนครนายก 
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่มัธยมศึกษา เขต 7 ผลการวิจัยพบวามีประเด็นที่นาสนใจนํามาอภิปรายไดดังน้ี  
 ในการจัดการเรียนการสอน กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ สาระดนตรี ในหนวยการเรียนรูที่ 1             
ซึ่งสอดคลองกับตัวชี้วัดที่กําหนดใหนักเรียนบรรเลงดนตรีเด่ียวและวงได  จากการปฏิบัติเคร่ืองดนตรีไทย       
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 พบวา นักเรียนขาดทักษะพื้นฐานในการปฏิบัติเครื่องดนตรีไทย ประเภท
ขิม ขาดสื่อการสอนท่ีมีประสิทธิภาพ  เขาใจงาย สามารถฝกฝนไดดวยตนเองท้ังในเวลาและนอกเวลา 
สงผลให การบรรเลงดนตรีไทยขาดความไพเราะนาฟง ผูวิจัยจึงไดจัดทําสื่อการสอนเอกสารประกอบการเรียน
ซึ่งไดผานข้ันตอนการปรับปรุงแกไข และการทดลองใชมาแลวกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 และนํามาใช
จริงกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2/4 จํานวน 15 คน (กลุมที่เลือกปฏิบัติขิม) โรงเรียนนวมราชานุสรณ 
ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2553 ซึ่งเปนกลุมตัวอยาง พบวามีผลเปนไปตามวัตถุประสงคของการศึกษา
คนควา และสงผลใหนักเรียนมีทักษะทางดานดนตรีไทยถูกตองมากข้ึน การบรรเลงดนตรีไทยมีความไพเราะ
มากข้ึน นักเรียนสนใจปฏิบัติดนตรีไทยโดยรวมกับชมรมดนตรีไทยของโรงเรียนเพิ่มมากข้ึน และเขารวม
กิจกรรม ทางดานดนตรีไทยทั้งในโรงเรียน  และนอกโรงเรียนเพิ่มจํานวนมากข้ึน ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
สาระดนตรีสูงข้ึน มีสิ่งที่คนพบในขณะดําเนินการศึกษาคนควา ซึ่งควรนํามาอภิปราย มีรายละเอียดดังน้ี 

1.  ดานประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการเรียน  กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ  สาระดนตรี  เรื่อง
ขิม ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2  
 ผลการศึกษาคนควา พบวา เอกสารประกอบการเรียน กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ สาระดนตรี เรื่อง ขิม       
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2  มีประสิทธิภาพ เทากับ  85.33/89.33 ซึ่งเปนไปตามวัตถุประสงคที่ต้ังไว ทั้งน้ีเปน
เพราะวาผูวิจัยไดหาวิธีแกปญหาและพัฒนาการเรียนการสอนอยางหลากหลายโดยจัดทําเอกสารประกอบการ
เรียน เพื่อแกปญหาและพัฒนาการเรียนการสอน โดยไดศึกษาหลักสูตร วิเคราะหมาตรฐานการเรียนรู 
กําหนดจุดประสงค เนื้อหาครอบคลุมครบถวนจัดกิจกรรมเรียงลําดับจากงายไปหายาก เขาใจงาย มี
ภาพประกอบและคําอธิบายชัดเจน เขาใจงายสามารถเรียนรูไดดวยตัวเอง ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ
นักวิชาการหลายทาน สุวิทย มูลคํา (2550, หนา 33)  ซึ่งกลาววาสื่อการเรียนรูที่ดี ควรมีความเหมาะสม 
สอดคลองกับเน้ือหา จุดประสงคการเรียนรู เหมาะสมกับวัย  ข้ันตอนควรเริ่มจากงายไปยากซึ่งจะทําให
ผูเรียนเรียนรูไดเร็วและสอดคลองกับถวัลย  มาสจรัส  และวรรณี  สมานสารกิจ (2547, หนา 19) ที่กลาว
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วา การจัดทําเอกสารประกอบการเรียน ตองศึกษาหลักสูตร คนควารวบรวมเน้ือหาสาระนํามาจัดแบงให
เหมาะสมกับระดับชั้นของผูเรียน และตองมีแบบทดสอบกอนเรียนและหลังเรียน และสอดคลองกับงานวิจัยของ 
วิภา หงสทอง (2541, หนา 1) ไดพัฒนาชุดการสอนมินิคอรส  เรื่องการสีซออูเบื้องตน ผลการศึกษาพบวา
ชุดการสอนมินิคอรสเรื่องการสีซออู เบื้องตน สําหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา มีประสิทธิภาพ 
83.33/86.66 สูงกวาเกณฑที่กําหนดไวสามารถไปใชในการเรียนการสอน และการฝกหัดเลนซออูข้ัน
พ้ืนฐาน  

2.  ดานเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุมสาระการเรียนรูศิลปะ สาระดนตรี เรื่องขิม    
ชั้นมัธยม ศึกษาปที่ 2/4 จํานวน 15 คน (กลุมที่เลือกปฏิบัติขิม) โรงเรียนนวมราชานุสรณกอนเรียน และหลัง
เรียนดวยเอกสารประกอบการเรียน กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ สาระดนตรี เร่ืองขิม ชั้นมัธยม ศึกษาปที่ 2  

ผลการศึกษาคนควาพบวาการเรียนการสอนโดยใชเอกสารประกอบการเรียน ในการจัดการเรียนการ
สอนสงผลใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะทางดานดนตรีไทย เรื่อง ขิม หลังเรียนสูงกวากอนเรียน อยาง    
มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยคะแนนวัดผลสัมฤทธิ์กอนเรียน มีคาเฉล่ีย เทากับ 7.33  คะแนนวัด
ผลสัมฤทธิ์หลังเรียนมีคาเฉล่ีย เทากับ 15.27 ซึ่งสอดคลองกับ สมจิตร  เคาอน (2542, หนา 1) ไดศึกษาวิจัย
การสรางและพัฒนาชุดการสอนปฏิบัติเครื่องสายไทยในรายวิชาดนตรีไทย ปฏิบัติตามถนัด1 (ศ 028) 
สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 โดยมี วัตถุประสงคเพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเครื่องสาย
ไทย เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของชุดการสอน และเพื่อศึกษาความคิดเห็นที่มีตอชุดการสอนเครื่องสายไทย 
ผลการวิจัยพบวาผลการทดสอบหลังเรียนสูงกวากอนเรียน ชุดการสอนที่สรางข้ึนมีประสิทธิภาพ  95.95/78.29 
นักเรียนมีความคิดเห็นตอชุดการสอนเครื่องสายไทย เห็นดวยปานกลางถึงเห็นดวยมาก และยังสอดคลองกับ 
บุญเลิศ  ม่ันปาน (2543, หนา 1) ไดวิจัยการสรางชุดการสอน กิจกรรมเสริมหลักสูตรเรื่องการเปาขลุยไทย
สําหรับผูเรียนระดับประถมศึกษาโดยมีวัตถุประสงคเพื่อหาประสิทธิภาพของชุดการสอน และเปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธ์ิกอนเรียนและหลังเรียน ประชากรที่ใชในการวิจัย เปนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ปการศึกษา 
2542 ผลการวิจัยพบวาชุดการสอนกิจกรรมเสริมหลักสูตรเ ร่ือง การเปาขลุยไทยที่ ผู วิจัยสรางข้ึนมี
ประสิทธิภาพ  90.86/89.87  สูงกวาเกณฑที่กําหนดคือ 80/80ผลสัมฤทธ์ิกอนเรียนและหลังเรียนของ
นักเรียนที่ไดรับการสอนดวย ชุดการสอนกิจกรรมเสริมหลักสูตรเรื่องการเปาขลุยไทย มีความแตกตางกัน 
กลาวคือนักเรียนมีพัฒนาการดานความรูความเขาใจ เนื้อหาสาระของขลุยไทยหลังเรียนสูงกวากอนเรียน  
 นอกจากน้ียังสอดคลองกับอรนุชา อัฏฏะวัชระ (2547, หนา 1) ไดพัฒนาแบบฝกหัดทักษะการเปา
ขลุย รีคอรเดอรโดยใชตัวโนตสากลดวยวิธีการสอนแบบผสมผสาน การอานโนต กับการรองโนต ประชากรที่
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ใชศึกษาคือ นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 3 ของโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ฝายประถม  
ปการศึกษา 2544 ผลการวิจัยพบวาการสอบทักษะการเปาขลุยรีคอรเดอรโดยใชโนตสากลดวยวิธีเรียน
ผสมผสานการอานโนตกับการรองโนตตามแบบฝกที่ผูวิจัยสรางขึ้น ตามแผนการสอนในดานความรูทาง
ทักษะการเปาขลุยรีคอรเดอรดีข้ึนตามลําดับ สรุปไดวาการเรียนการสอนโดยใชสื่อที่มีประสิทธิภาพ ที่
ผูรายงานสรางข้ึนไดแกเอกสารประกอบการเรียน ที่มีเนื้อหานาสนใจและเขาใจงาย สงผลใหนักเรียนเกิด
การเรียนรูและมีทักษะทางดานดนตรีไทยมากขึ้น 
 
ขอเสนอแนะ 
  1.  ขอเสนอแนะในการนําไปใช 
        1.1   ควรใชเอกสารประกอบการเรียนรวมกับสื่อและเทคนิคการสอนแบบอื่นๆ ควบคูกัน
ไป นักเรียนจะไมเบื่อ 
        1.2    คณะครูและผูที่เก่ียวของกับการจัดการศึกษาควรจะไดนําผลการศึกษาไปใชเปน
แนวทางในการพัฒนาการเรียนการสอนกลุมสาระการเรียนรูศิลปะ ในเรื่องอื่นๆ ใหบรรลุเปาหมายตอไป 
 2.   ขอเสนอแนะในการศึกษาคนควาครั้งตอไป 
       2.1   ควรมีการสรางและพัฒนาเอกสารประกอบการเรียนใหอยูในรูปแบบอื่นๆ เชน
สื่อคอมพิวเตอรชวยสอน เพื่อใหผูเรียนเกิดงามสนใจย่ิงข้ึน 
       2.2   ควรมีการสรางและพัฒนาเอกสารประกอบการเรียนเก่ียวกับการปฏิบัติเครื่องดนตรี
ไทย ชนิดอื่นๆ ดวย 
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ความเปนไปไดในการลงทนุอตุสาหกรรมรีไซเคลิน้าํมัน  
ภาคตะวนัออก : กรณศีกึษา บรษิทั พลูตาหลวง รไีซเคลิ จาํกดั* 

A Feasibility Study on Investment in Recycle Industries of 
Used Oil in the East of Thailand:  

Case Study of Plutaluang Recycle, Co, Ltd. 
 

นายสุรสิทธิ ์สุรฤทธิพงศ** 
Mr. Surasit Suraritthipong 

 
บทคดัยอ 
 การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาความเปนไปไดในการลงทุนอุตสาหกรรมรีไซเคิลน้ํามัน         
ภาคตะวันออก: กรณีศึกษาบริษัทพลูตาหลวง รีไซเคิล จํากัด การวิจัยใชการสัมภาษณแบบเจาะลึก และใช
การสํารวจจากการทํางานจริง การวิเคราะหขอมูล ไดแก การวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพ และการวิเคราะห
ขอมูลเชิงปริมาณ 
 ผลการวิจัยพบวา  การตลาดอุตสาหกรรมรีไซเคิลน้ํามัน มีปริมาณการสั่งซื้อเปนจํานวนมากและ          
ผลิตน้ํามันไดไมเพียงพอตอความตองการ โดยผูซื้อเปนโรงงานอุตสาหกรรมที่ตองการน้ํามันเกาที่รีไซเคิล
ใชเปนเชื้อเพลิงทดแทนน้ํามันเตา ดานเทคนิค ที่ต้ังโรงงาน ตองอยูในเขตอุตสาหกรรม หากสถานที่อยูใน
พื้นที่ที่ไมสามารถขออนุญาตได จะตองทําประชาพิจารณจากชุมชน หรือทํารายงานผลกระทบสิ่งแวดลอม
กอนรวมทั้งที่ต้ังโรงงานควรหางจากชุมชนพอสมควร ดานการจัดการ รูปแบบการดําเนินงาน มีการ
ดําเนินงานในรูปของ บริษัทจํากัด โดยเจาของบริษัทจะบริหารจัดการเอง มีหุนสวนรายยอยที่เปนนอมินี 
หรือตัวแทนเขามาถือหุน เพื่อใหครบ  7 คนตามที่กฎหมายกําหนด การจัดโครงสรางองคกร มีการแบง
ออกเปน 2 ฝาย คือ ฝายผลิต/โรงงาน และฝายบริหาร/สํานักงาน ดานการเงิน การลงทุนโรงงานรีไซเคิล
น้ํามัน ใชเงินลงทุนในโครงการทั้งสิ้น 5,000,000 บาท เปนของเจาของ 3,000,000 บาท และกูจาก
ธนาคาร 2,000,000 บาท โดยโครงการมีระยะเวลา คืนทุน 3 ป 7 วัน มีมูลคาปจจุบันสุทธิ ณ วันสิ้นสุด
                                                 
* บทความการคนควาอิสระ 
อาจารยที่ปรึกษา : ผศ.ดร.ยุวลักษณ เวชวิทยาขลัง, รศ.ปรีชา วัฒนาทิพยธํารงค 
** บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวชิาบริหารธุรกิจ (การจัดการท่ัวไป) มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 
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โครงการ 5 ป เทากับ 5,230,373 บาท  อัตราคิดลดที่รอยละ 10 และอัตราผลตอบแทนภายในโครงการ 
รอยละ 36.10 และสรุปไดวา มีความเปนไปไดในการลงทุนโรงงานผลิตนํ้ามันรีไซเคิลในภาคตะวันออก 
 
Abstract 
 The objectives of this research were to study the feasibility for 
investment in recycle industries of used oil in the East of Thailand: a case 
study of Plutaluang Recycle Co, Ltd. The research tools were in-depth 
interview and observation of real operation. Analyses of data included 
qualitative and quantitative methods of data analysis. 
 The results of the research could be classified into four aspects. On 
marketing aspect, there was a large volume of sales and the production was 
not sufficient to meet the demand of buyers from industries that needed 
these recycled used oil to replace bunker oil. On technical aspect, the 
location had to be in industrial area far enough from community residential 
area. However, in case of restricted areas, public hearings and reports on 
environmental consequences were required. On management aspect, 
industries were mostly under limited company form which owners operated by 
themselves and had some shareholders as nominees or seven representatives 
holding stocks as required according to the law. Moreover, the 
organizational structure was separated into two departments, namely 
production/factory and management/office. On financial aspect, of the total 
investment cost of five million baht, three million bath had to be from the 
company owners and the examining two million baht from loan. The project 
payback period was three years and seven days. The net present value of 
the project calculated for 5 years was 5,230,373 baht at ten percent discount 
rate. The rate of return of this project was calculated at 36.10 percent. 
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When all aspects were combined, the results showed that it was feasible to 
invest in recycle industries of used oil in the East of Thailand.  
 
ความนาํ 
 อุตสาหกรรมรีไซเคิลนํ้ามัน คือการประกอบกิจการเก่ียวกับการนําน้ํามันที่ใชแลว (used oil) 
หรือเสียแลวมาเขาขบวนการ เพื่อนํากลับมาใชใหม หรือเรียกวา การรีไซเคิล เปนอุตสาหกรรมที่กระทรวง
อุตสาหกรรมกําหนดประเภท หรือชนิดของโรงงานลําดับที่ 106 คือ การไดรับอนุญาตใหเปนโรงงานที่ไว
รองรับของใชแลว หรือเสียแลว โดยเฉพาะน้ํามันที่มีการปนเปอนจากเคมี หรือวัตถุอื่นใดที่ผสมอยู 
(contamination) นําไปผานขบวนการ (process) เพื่อแยก (separation) โดยเคร่ืองจักรหรือ
เทคโนโลยีซึ่งเปนไปตามกฎหมาย มีกระทรวงอุตสาหกรรมโดยกรมโรงงานอุตสาหกรรมเปนผูออก
ใบอนุญาต และควบคุมใหผูประกอบการปฏิบัติตามกฎหมาย 
 ต้ังแตป 2528 เปนตนมา รัฐบาลใหการสงเสริมนักลงทุนจากประเทศตาง ๆ เขามาลงทุนต้ังฐาน
การผลิต ทั้งเครื่องจักรและเทคโนโลยีในประเทศ ดวยการใหสิทธิพิเศษตาง ๆ ตั้งแตกําหนดวีซาของ     
นักลงทุน การยกเวนการเสียภาษีนําเขาเครื่องจักร ยกเวนภาษีสงออก และยังจัดพื้นที่เพื่อใชเปนเขต
ประกอบการอุตสาหกรรมไวโดยเฉพาะ พื้นที่ภาคตะวันออกของประเทศไทย เริ่มตั้งแตพ้ืนที่ชายฝงตะวันออก 
จังหวัดสมุทรปราการ ชลบุรี ระยอง กําหนดใหเปนเขตนิคมอุตสาหกรรม เชน นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง 
นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด เปนตน และจัดใหมีทาเรือนํ้าลึก ไวคอยบริการสามารถนําเครื่องจักร วัตถุดิบ
เขามา และยังสามารถนําสงออกไปยังตางประเทศดวยการใชทาเรือน้ําลึก ซึ่งปจจุบันมี 3 แหง คือ ทาเรือ
น้ําลึกแหลมฉบัง ทาเรือนํ้าลึกมาบตาพุด และทาเรือนํ้าลึกบริษัท IRPC ซึ่งถือวาเปนการอํานวยความ
สะดวกใหผูลงทุนโดยตรง 
 การผลิตที่มีปริมาณมาก จําเปนตองใชเครื่องจักรและเครื่องยนตจํานวนมาก จึงเปนที่มาของนํ้ามัน
ชนิดตาง ๆ ที่ใชในขบวนการอุตสาหกรรมและการขนสง ทั้งที่ใชแลวหมดไป และที่ใชแลวเมื่อครบรอบ
ตามสภาพตองใชวิธีการถายออกมา แลวเปล่ียนนํ้ามันใหมเขาไปใชในระบบ ทั้งเครื่องจักร และเครื่องยนต 
หรือ แมแตการขนถายนํ้ามันดิบ น้ํามันสําเร็จรูป จากตางประเทศ ก็จะมีของเสียหรือปนเปอนนํ้า และ
คงเหลือในแทงคบรรจุบนเรือ หรือบนบก น้ํามันเหลาน้ีมีปริมาณเปนจํานวนมาก  มีรายงานจากกระทรวง
อุตสาหกรรม โดยกรมโรงงานอุตสาหกรรม เมื่อป 2552 ปริมาณนํ้ามันเกาใชแลว (used oil) ทั้งชนิด
หลอล่ืน (lubricating oil) ในเครื่องจักร และเคร่ืองยนต น้ํามันปองกันสนิม (rustpreventive 
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oil) และประเภทที่ใชเปนเชื้อเพลิง ต้ังแตนํ้ามันดิบเพื่อใชกลั่น (crude oil) นํ้ามันเตา (fuel oil) 
นํ้ามันเชื้อเพลิงสังเคราะห (synthetic fuel) น้ํามันเชื้อเพลิงใชในเครื่องจักรและเครื่องยนตเพื่อการ
ขนสง และการเดินทาง นํ้ามันโซลา นํ้ามันดีเซล และน้ํามันเบนซิน (diesel & gasoline) ที่เสียและ
ใชไมไดตองสงไปกําจัด หรือบําบัดตามที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมกําหนด มีปริมาณเดือนละกวา 3 ลาน
ลิตร ซึ่งตองแจงขออนุญาตขนออกไปกําจัดหรือบําบัด  น้ํามันเสียเหลาน้ัน เปนเพียงคร่ึงหน่ึงของทั้งหมดที่
ใชในกระบวนการอุตสาหกรรมแตละเดือน เพราะอีกครึ่งหน่ึงหรืออาจจะมากกวาน้ี เน่ืองจากผูประกอบการ
ไมไดแจงขออนุญาตจึงไมมีขอมูลที่ชัดเจน ดวยเหตุผลไมตองการเสียคาใชจายในการกําจัดที่มีราคาแพง
มาก ผูประกอบการจึงสงไปกําจัดโดยวิธีการรีไซเคิลน้ํามันกับโรงงาน ประเภท 106 ซึ่งคาใชจายในการ
รับกําจัดถูกกวา จึงเปนเหตุผลในการทําธุรกิจ ปจจุบันมีโรงงานประเภท 106 ที่รีไซเคิลน้ํามันใชแลว
จํานวนมาก ป 2553 จํานวนโรงงานรีไซเคิลน้ํามันเกาใชแลวมีจํานวน 51 โรง (กรมโรงงาน
อุตสาหกรรม, 2553) 
 อุตสาหกรรมการรีไซเคิลน้ํามันเปนเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหมที่นํามาจากตางประเทศ      
พรอมเทคโนโลยีในการประกอบอุตสาหกรรมของนักลงทุน และเกิดจากองคความรูใหม ๆ ของ
ผูประกอบการคนไทยดวยการคิดคน ทดลอง และวิจัย จนไดวิธีการที่สามารถนําน้ํามันที่ใชแลวกลับมาใช
ประโยชนใหมไดอยางเต็มที่ และมีคุณภาพที่สามารถใชงานไดเปนอยางดี สามารถสรางประโยชนใหกับ
ตนเองและประเทศชาติดวยการลดปริมาณการนําเขาน้ํามันลง เพราะสามารถรีไซเคิลน้ํามันใชไดใหม และ
ยังเปนการลดปญหามลพิษจากการกําจัดของเสีย โดยการเผาหรือการฝงกลบ อากาศและน้ําที่เก่ียวของกับ
สิ่งแวดลอมของประเทศโดยตรง ขณะเดียวกัน ก็กอใหเกิดการสรางงาน สรางรายได ใหผูประกอบการและ
แรงงานจาํนวนมาก รวมไปถึงการไดนวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม ๆ ในการแกปญหาการลดปริมาณ และ
ปรับสภาพแวดลอม มลพิษเพื่อสวนรวม 
 ผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาถึง ความเปนไปไดในการลงทุนอุตสาหกรรมรีไซเคิลน้ํามัน            
ภาคตะวันออก และความคุมทุนในการประกอบกิจการอุตสาหกรรมในจังหวัดระยอง เพื่อเปนประโยชน           
แกผูสนใจจะลงทุนในอุตสาหกรรมน้ี และเพ่ือการศึกษาตอไปในอนาคต โดยการวิจัยในครั้งน้ีจะศึกษา
ความเปนไปได 4 ดานหลัก คือ ดานการตลาด ดานการผลิต ดานการจัดการ และดานการเงิน 
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วตัถปุระสงคของการวจิยั 
 เพ่ือศึกษาความเปนไปไดในการลงทุนอุตสาหกรรมรีไซเคิลนํ้ามันภาคตะวันออก : กรณีศึกษา 
บริษัท พลูตาหลวง รีไซเคิล จํากัด  
 
ขอบเขตของการวจิยั 
 1. ขอบเขตดานประชากร 
  ประชากรที่ใชในการศึกษาคร้ังน้ี เปนผูบริหารโรงงานอุตสาหกรรมที่ใชนํ้ามันรีไซเคิล 
ของบริษัทพลูตาหลวง รีไซเคิล จํากัด จํานวน 6 คน 
 2.  ขอบเขตดานเนื้อหา 
  ตัวแปรอิสระ ไดแก ขอมูลสภาพธุรกิจของผูประกอบการประกอบดวย ขนาดธุรกิจ ทุนจด
ทะเบียน ระยะเวลาในการประกอบธุรกิจ และรายไดเฉลี่ยตอเดือน 
  ตัวแปรตาม ไดแก ความเปนไปไดในการลงทุนอุตสาหกรรมรีไซเคิลนํ้ามันภาค
ตะวันออกประกอบดวย ดานการตลาด ดานเทคนิค ดานการจัดการ และดานการเงิน 
 3.  ขอบเขตดานเวลา 
  ระยะเวลาในการวิจัยครั้งน้ีต้ังแต เดือน กรกฎาคม  ถึง เดือน กันยายน 2553 
เครือ่งมอืทีใ่ชในการวจิยั 
 เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย คือแบบสอบถาม 
  1. สภาพธุรกิจของผูประกอบการ ไดแก ขนาดธุรกิจ ทุนจดทะเบียน ระยะเวลาในการ
ประกอบธุรกิจ และรายไดเฉลี่ยตอเดือน 
  2. ความเปนไปได 4 ดาน ไดแก ดานการตลาด ดานเทคนิค หรือการผลิต ดานการจัด
จําหนาย และดานการเงิน 
 
การรวบรวมขอมลู 
 การศึกษาวิจัยคร้ังน้ี  ผูวจิัยจะเก็บรวบรวมขอมลูใน 2 ลักษณะ ดังน้ี 
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  1. ขอมูลปฐมภูมิ (Primary data) สัมภาษณเชิงลึกผูประกอบการแบบมีโครงสราง 
(structure interview) โดยใชแบบสัมภาษณมีโครงสรางของคําถามเก่ียวของกับหลักการศึกษา 4 
ดาน คือ 
   - ดานการตลาด 
   - ดานเทคนิค/การผลิต 
   - ดานการจัดการ 
   - ดานการเงิน 
  2. ขอมูลทุติยภูมิ (Secondary data) ทําการเก็บรวบรวมขอมูลจาก หนังสือ เอกสาร 
วารสาร บทความ และงานวิจัยที่เก่ียวของกับการลงทุนในอุตสาหกรรมรีไซเคิล และรวมทั้งแหลงขอมูล
ออนไลน กรมโรงงานอุตสาหกรรม การนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย เปนตน 
การวเิคราะหขอมลู 
 การวิเคราะหขอมูล วิเคราะหความเปนไปไดทัง้ 4 ดาน ใน 2 ลักษณะ คือ 
  1. การวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพ (Qualitative analysis) 
   - วเิคราะหลักษณะและโครงสรางของอุตสาหกรรมรีไซเคิลน้าํมัน 
   - การวิเคราะหทางดานการตลาด 
   - การวิเคราะหทางดานเทคนิค หรือการผลิต 
  2. การวิเคระหขอมูลเชิงปริมาณ (Quantitative analysis) 
   การวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณจะมุงเนนความเปนไปไดทางดานการเงิน      
เพ่ือตรวจสอบวาจะตองลงทุนในธุรกิจอุตสาหกรรมรีไซเคิลน้ํามัน  เปนจํานวนเงินเทาไร  มูลคาปจจุบัน
สุทธิ (net present value หรือ NPV) เทาไร  อัตราผลตอบแทนการลงทุน (internal rate of 
return หรือ IRR) เทาไร รวมทั้งระยะเวลาคืนทุน (payback period) 
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สรุปผลการวิจัย 
 ผลการวิเคราะหความเปนไปไดในดานตางๆ ทั้ง 4 ดาน คือ ดานการตลาด ดานเทคนิค ดาน
การจัดการ และดานการเงิน สามารถสรุปได ดังน้ี 
 1. ดานการตลาด จากการวิเคราะหความเปนไปไดทางดานการตลาด พบวา คนทั่วไปเร่ิมรูวา
น้ํามันที่ใชแลว สามารถนําไปใชประโยชนไดใหมอีกครั้ง หรือสามารถนําไปใชเปนเชื้อเพลิงทดแทนใน
อุตสาหกรรมได และจากของเสียที่ไมมีมูลคา กลับกลายเปนของที่มีประโยชน และมีราคา อีกทั้งยังเปนการ
ชวยแกปญหาทางดานสิ่งแวดลอมไดเปนอยางดี ตลาดอุตสาหกรรมของผูประกอบการรีไซเคิลนํ้ามัน มี
ปริมาณการสั่งซื้อที่เปนจํานวนมาก และผลิตนํ้ามันไดไมเพียงพอตอความตองการ โดยผูซื้อเปนโรงงาน
อุตสาหกรรมที่ตองการนํ้ามันเกาที่รีไซเคิลแลว ใชเปนเชื้อเพลิงทดแทนน้ํามันเตา เนื่องจากราคานํ้ามันรี
ไซเคิลต่ํากวาราคาน้ํามันเตาจากคลังนํ้ามันโดยตรง ในสวนที่เปนนํ้ามันที่ใชเพื่อเปนวัตถุดิบ หรือทําเปน
น้าํมันหลอลื่นเครื่องจักร หรือนําไปใชเปนนํ้ามันหยอดทิ้งภายนอก ซึ่งเปนกลุมนํ้ามันรีไซเคิลจากเคร่ืองจักร
ในอุตสาหกรรม คือ กลุมน้ํามันหลอลื่น และนํ้ามันไฮโดรลิค การกําหนดสวนประสมทางการตลาดของ
โครงการ สรุปได ดังน้ี 
  1.1 ดานผลิตภัณฑ (Product) พบวา ผูประกอบการอุตสาหกรรมรีไซเคิลน้ํามัน มีการ
จัดหาน้ํามันเกาที่ใชแลว (used oil) เพ่ือปอนเขาสูโรงงานไดหลายทาง เชน รับกําจัดจากโรงงาน
อุตสาหกรรมที่เปล่ียนถายนํ้ามันเคร่ืองจากเครื่องจักร และเครื่องยนตที่ใชโดยทั่วไป รับซื้อจากลูกคารายยอย
ที่หนาโรงงานและรับซื้อจากเรือ 
  1.2 ดานราคา (Price) ราคาที่จําหนายน้ํามันรีไซเคิล เมื่อรีไซเคิลแลว จะแตกตางกัน
ตามเกรดของนํ้ามัน และตามความตองการของลูกคาที่รับซื้อ ซึ่งจะมีราคาตั้งแตลิตรละ หรือกิโลกรัมละ 14 
บาท (น้ํามันดํา) ลิตรละ หรือกิโลกรัมละ 19 บาท (น้ํามันมัว) และ ลิตรละ หรือกิโลกรัมละ 25 บาท 
(นํ้ามันใส) โดยราคาซื้อขาย จะเปลี่ยนแปลงไปตามฤดูกาล และตามสภาวะเศรษฐกิจ สถานการณราคา
น้าํมันโลกข้ึนลง 
  1.3 ดานชองทางการจัดจําหนาย (Place) ในการจําหนายน้ํามันรีไซเคิล ชองทางการ
จัดจําหนายจึงอาจแตกตางจากผลิตภัณฑอื่นๆ โดยที่ผูผลิตหรือผูประกอบการอุตสาหกรรมรีไซเคิลน้ํามัน จะ
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เนนเฉพาะคูคาที่ซื้อขายกันเปนประจําโดยสวนมาก ถาเปนลูกคาประจําผูผลิตจะจัดสงใหลูกคาประจําเอง 
หรือใหโรงงานที่ทําการซื้อ-ขายประจํา สวนลูกคารายยอย ผูผลิตจะไมทําการสงสินคาให แตจะใหลูกคา
มารับสินคาเอง ที่โรงงาน 
  1.4 ดานการสงเสริมการตลาด (Promotion) อุตสาหกรรมรีไซเคิลนํ้ามัน เปน
อุตสาหกรรมเฉพาะ และสินคาที่ผลิตออกมาไมเพียงพอตอความตองการ จึงไมจําเปนตองมีการสงเสริม
การตลาดจากกลุมผูประกอบการอุตสาหกรรมรีไซเคิลนํ้ามัน เพราะสวนมากสินคาที่ผลิตจะถูกสั่งจองลวงหนา 
หรือถามีการสตอกเปนจํานวนมากๆ ผูผลิตรายอื่นก็จะทราบขอมูลตอๆ กันไป สินคาก็จะขายได อีกทั้ง
สินคาจะไมมีการลดราคา ไมมีของแถม ของสมนาคุณ หรือมีการติดโฆษณาแตอยางใด เพียงแตตองมีการ
กํากับและคอยตรวจสอบสินคาใหมีคุณภาพที่ดี ไมมีการปนเปอน ก็จะสามารถทําการขายไดอยางตอเนื่อง
ตลอดไป 
 2. ดานเทคนิค 
  2.1 ที่ต้ังโรงงาน ตองอยูในเขตอุตสาหกรรม หากสถานที่อยูในพื้นที่ที่ไมสามารถ            
ขออนุญาตได จะตองทําประชาพิจารณจากชุมชน หรือทํารายงานผลกระทบสิ่งแวดลอมกอน รวมทั้งที่ต้ัง
โรงงานควรหางจากชุมชนพอสมควร เนื่องจากการรีไซเคิลน้ํามัน จะสงกล่ินรบกวน และจะเปนอันตรายตอ
ชุมชน หากมีอุบัติเหตุเกิดข้ึน อาทิเชน ไฟไหม หรือการระเบิด เปนตน และพ้ืนที่ต้ังโรงงานควรมีพ้ืนที่ไม
นอยกวา 2 ไร และควรมีการปรับระดับที่ดิน 
  2.2 เคร่ืองจักรและอุปกรณ ซึ่งประกอบดวย แทงคใสนํ้ามัน, รถโฟลคลิฟท, ปมดูด,        
ถังกวน, ถังตม, เครื่องตมกลั่น, ถังพลาสติก, ถังนํ้า เปนตน  
  2.3 กระบวนการผลิต เริ่มต้ังแต การรับกําจัดหรือรับซื้อนํ้ามันใชแลวจากโรงงาน
อุตสาหกรรมทั่วไป ที่ขนสงมาที่โรงงานผูผลิตน้ํามันรีไซเคิล จากน้ันจะทําการแยกประเภทของนํ้ามัน แยก
นํ้า แยกตะกอนผานระบบกรอง และนําเขาเครื่องผสม (blending machine) หรือเขาเครื่องตมกล่ัน จน
ไดผลิตภัณฑ    รีไซเคิลตามตองการ และจึงนําเขาบรรจุถัง 
  2.4 กําลังการผลิต จะกําหนดจากจํานวนสั่งซื้อของลูกคาในชวงเวลาน้ัน หรือข้ึนอยูกับ
จํานวนวัตถุดิบที่สตอก หากมีจํานวนมาก ไมมีพื้นที่พอจัดเก็บ ตองรีบรีไซเคิลคัดแยกใหทัน จํานวนรีไซเคิล
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แตละวันโดยประมาณตั้งแตชวงเริ่มตนในปแรก จะอยูประมาณ วันละ 1–5 ตันตอวัน หรือมากกวา แต
บางครั้งจําเปนตองปลอยใหสินคาแยกตัว และตกตะกอน อาจใชเวลา 2–3 วัน กอนจะไดเปนผลิตภัณฑ 
  2.5 การสูญเสีย จะมีประมาณ 0.5% – 1% เทาน้ัน เพราะมีการคัดแยกจากขบวนการมา
จากโรงงานผูผลิตแลว 
  2.6 วัตถุดิบ นํ้ามันเกาใชแลว (used oil) จะมาจากกลุมลูกคา 3 กลุม คือ กลุม
เครื่องยนต กลุมเครื่องจักร และจากเรือ 
 3. การวิเคราะหดานการจัดการ รูปแบบการดําเนินงานมีการดําเนินงานในรูปของบริษัทจํากัด          
โดยเจาของบริษัทจะบริหารจัดการเอง โดยมีหุนสวนรายยอยที่เปนนอมินี หรือตัวแทนเขามาถือหุนเพื่อให
ครบ 7 คนตามท่ีกฏหมายกําหนด การจัดโครงสรางองคกร มีการแบงออกเปน 2 ฝาย คือ ฝายผลิต/
โรงงาน และฝายบริหาร/สาํนักงานในการสรรหาและวาจางบุคคลาฝายผลิตของอุตสาหกรรมรีไซเคิลนํ้ามัน 
จะใชบุคคลากรทั่วไปที่มีความรูไมสูงมากนัก โดยเปนคนที่จบการศึกษาทางดานอาชีวะ หรือปวส. ที่จบ
การศึกษาใหมๆ แลวคอยมาฝกและอบรมใหเปนหัวหนาหรอมทั้งปฏิบัติงานจริงไปพรอมกัน ในสวนที่เปน
พนักงานปฏิบัติการ จะใชคนในพื้นที่ใกลเคียง ระดับการศึกษาไมเกินมัธยมศึกษาตอนปลาย เขามารับการ
ฝก โดยใชระยะเวลาประมาณหนึ่งสัปดาห    ก็จะสามารถปฏิบัติงานจริงได  สวนฝายบริหารจะรับบุคลากร
ที่เหมาะสมตามความรูความสามารถแตละตําแหนง  ซึ่งกรรมการผูจัดการหรือเจาของกิจการจะพิจารณาเอง
เปนสวนมาก 
 4. การวิเคราะหทางดานการเงิน จากการศึกษา พบวา การลงทุนโรงงานรีไซเคิลนํ้ามัน ใชเงิน
ลงทุนในโครงการทั้งสิ้น 5,000,000 บาท แบงเปนสวนของเจาของ 3,000,000 บาท และกูจากธนาคาร 
2,000,000 บาท โดยโครงการมีระยะเวลาคืนทุน 3 ป 7 วัน มีมูลคาปจจุบันสุทธิ ณ วันสิ้นสุดโครงการ   
5 ป เทากับ 5,230,373 บาท ที่อัตราคิดลดที่รอยละ 10 และอัตราผลตอบแทนภายในโครงการเทากับ   
รอยละ 36.10 
 ผลการวิเคราะหความเปนไปไดในดานตางๆ ทั้ง 4 ดาน คือ ดานการตลาด ดานเทคนิค     
ดานการจัดการ และดานการเงิน สามารถสรุปได สามารถสรุปไดวา มีความเปนไปไดในการลงทุน 
โรงงานผลิตน้าํมันรีไซเคิล ในภาคตะวันออก 



วารสารวิชาการ “ลานปญญา” ปที่ 11 ฉบับที่ 2  
โครงการบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 

 
 

 123

อภิปรายผล 
 การศึกษาเรื่อง ความเปนไปไดในการลงทุน อุตสาหกรรมรีไซเคิลน้ํามันภาคตะวันออก : 
กรณีศึกษา บริษัท พลูตาหลวง รีไซเคิล จํากัด มีประเด็นใหอภิปรายผลดังน้ี 
 1. จากการศึกษาพบวา การจัดจําหนายน้ํามันรีไซเคิล ควรใหความสําคัญกับดานผลิตภัณฑที่มี
คุณภาพ  เน่ืองจากดานราคาผูประกอบการไมมีบทบาทในการกําหนดราคา  ราคาซื้อขายเปล่ียนแปลงตาม
สภาวะเศรษฐกิจ และสถานการณราคานํ้ามันโลก ดานชองทางการจัดจําหนายเปนผลิตภัณฑที่ใชใน
โรงงานอุตสาหกรรมซึ่งเปนลูกคาที่ซื้อขายกันเปนประจํา  ดานการสงเสริมการตลาด  เนื่องจาก
อุตสาหกรรมรีไซเคิลน้ํามันเปนอุตสาหกรรมเฉพาะสินคาที่ผลิตไดไมเพียงพอตอความตองการ จึงไม
จําเปนตองมีการสงเสริมการตลาด ซึ่งสอดคลองกับผลการวิจัยของ อณัญญา เตธัญญวรากุล (2547: 
บทคัดยอ) ศึกษาเรื่อง การศึกษาความเปนไปไดในโครงการลงทุนโรงงานผลิตเกล็ดพลาสติกรีไซเคิล ใน
จังหวัดเชียงราย  พบวาดานการจัดจําหนายควรเนนในดานผลิตภัณฑ  เพื่อใหไดสินคาที่มีคุณภาพตรงตาม
ความตองการของลูกคา 
 2. การศึกษาดานเทคนิค ที่ต้ังโรงงานควรหางจากชุมชนพอสมควร เนื่องจากการรีไซเคิลน้ํามัน 
จะสงกล่ินรบกวน และจะเปนอันตรายตอชุมชน หากมีอุบัติเหตุเกิดข้ึน อาทิเชน ไฟไหม หรือการระเบิด ซึ่ง
สอดคลองกับงานวิจัยของ ภูรินท บุญทรงศรีพานิช (2549: บทคัดยอ) ศึกษาเรื่อง การศึกษาความเปนไปได
ของโครงสรางการลงทุนโรงงานผลิตเม็ดพลาสติก ในกรุงเทพมหานคร พบวา ดานเทคนิค ไดเลือกที่ต้ัง
โครงการอยูในเขตบางบอน กรุงเทพมหานคร เนื่องจากเปนทําเลที่มีการคมนาคมสะดวก สาธารณูปโภค
พรอมอยูหางไกลจากชุมชน 
 3. การศึกษาดานการจัดการ พบวา  รูปแบบการดําเนินงานในการลงทุนโรงงานรีไซเคิลน้ํามัน 
มีการดําเนินงานในรูปของบริษัทจํากัด เน่ืองจาก การจัดตั้งองคการในรูปของบริษัทจํากัดจะไดรับการ
ยอมรับ ไดรับความเชื่อถือจากลูกคา และไดรับความสะดวกในการติดตอประสานงานกับหนวยงานภาครัฐ 
ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ ภูรินท บุญทรงศรีพานิช (2549: บทคัดยอ) ศึกษาเร่ือง การศึกษาความเปนไป
ไดของโครงสรางการลงทุนโรงงานผลิตเม็ดพลาสติก ในกรุงเทพมหานคร พบวา รูปแบบโครงการมีการ
ดําเนินงานในรูปของบริษัทจํากัด โดยแบงเปน 2 ฝายคือ ฝายบริหารและฝายผลิต ทั้งน้ีมีบุคลากรฝาย
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บริหารจํานวน 4 คน และบุคลากรฝายผลิต จํานวน 30 คน บุคลากรทั้งหมดสามารถจัดหาไดในทองถ่ิน
เนื่องจากไมจําเปนตองใชแรงงานที่มีทักษะพิเศษเฉพาะดาน 
 4. การศึกษาดานการเงิน พบวา การลงทุนโรงงานรีไซเคิลนํ้ามัน ใชเงินลงทุนในโครงการ
ทั้งสิ้น 5,000,000 บาท แบงเปนสวนของเจาของ 3,000,000 บาท และกูจากธนาคาร 2,000,000 บาท 
โดยโครงการมีระยะเวลาคืนทุน 3 ป 7 วัน มีมูลคาปจจุบันสุทธิ ณ วันสิ้นสุดโครงการ 5 ป เทากับ 
5,230,373 บาท ที่อัตราคิดลดที่รอยละ 10 และอัตราผลตอบแทนภายในโครงการเทากับ รอยละ 36.10 มี
ความเปนไปไดในการลงทุนซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ อณัญญา เตธัญญวรากุล (2547: บทคัดยอ) 
ศึกษาเรื่อง การศึกษาความเปนไปไดในโครงการลงทุนโรงงานผลิตเกล็ดพลาสติกรีไซเคิล ในจังหวัด
เชียงราย พบวา โครงการลงทุนโรงงานผลิตเกล็ดพลาสติกรีไซเคิลในจังหวัดเชียงราย จึงมีความเปนไปได
ในการลงทุน 
 
ขอคนพบ 
 ความเปนไปไดในการลงทุน อุตสาหกรรมรีไซเคิลน้ํามันภาคตะวันออก : กรณีศึกษา บริษัท     
พลูตาหลวง รีไซเคิล จํากัด มีความเปนไปไดในการลงทุนโดยมีระยะเวลาคืนทุน 3 ป 7 วัน มีมูลคา
ปจจุบันสุทธิ ณ อัตราคิดลดรอยละ 10 เทากับ 5,230,373 บาท และอัตราผลตอบแทนของโครงการรอยละ 
36.10 
 
ขอเสนอแนะ 
 1. ดานการตลาด พบวา ความตองการปริมาณนํ้ามันรีไซเคิลมีตองการที่มากกวาจํานวนสินคาที่
ผลิตได  ผูประกอบการควรหาแหลงในการรับซื้อนํ้ามันที่ใชแลวเพื่อเพิ่มปริมาณการผลิตใหใกลเคียงกับ
ความตองการของลูกคาและพยายามขยายตลาดการจัดหาวัตถุดิบใหมากกวาเดิม แตผูประกอบการตอง
คํานวณเร่ืองคาขนสง เพราะหากมีการเดินทางไกลก็จะสิ้นเปลืองและทําใหตนทุนสินคามีราคาสูงข้ึนได 
 2. ดานเทคนิค เน่ืองจากกระบวนการรีไซเคิลน้ํามัน อาจกอใหเกิดกลิ่นรบกวน เปนอันตรายตอ
ชุมชนจึงควรเลือกทําเลท่ีหางจากชุมชนพอสมควร แตไมควรหางมากเกินไป  และมีการคมนาคมที่สะดวก
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เพื่องายตอการรับซื้อวัตถุดิบ และจําหนายนํ้ามันที่ รีไซเคิล  นอกจากน้ีทักษะของพนักงานคัดแยก  
เน่ืองจากการแยกประเภทน้าํมันใชแลวเปนเร่ืองสําคัญตอการจําหนายนํ้ามัน  รีไซเคิล  และลักษณะน้ํามันรี
ไซเคิล ดังน้ันควรที่จะมีการใหพนักงานไดฝกอบรมเพื่อเพ่ิมทักษะในการคัดแยก เรื่องของคุณภาพของ
ผลิตภัณฑก็สาํคัญ  เพราะหัวใจของผลิตภัณฑคือคุณภาพ 
 3. ปญหาดานความปลอดภัย เนื่องจากโรงงานติดต้ังการใชเคร่ืองจักรขนาดใหญและมีอันตราย 
ถาพนักงานประมาท ปฏิบัติงานอยางไมระวัง อาจเกิดการเสียหายและบาดเจ็บ ดังน้ันจึงควรมีมาตรการ 
ดานความปลอดภัยเพื่อปองกันอันตรายที่จะเกิดข้ึน เชนการกําหนดข้ันตอนการทํางานมาตรฐานการทํางาน 
หรือการทํา 5 ส. การอบรมการฝกการดับเพลิง เปนตน 
 4. ผลการศึกษาความเปนไปไดของโครงการลงทุนโรงงานผลิตน้ํามันรีไซเคิลในเขตภาค
ตะวันออก  เปนเพียงแนวทางเบื้องตนในการวิเคราะหกอนการตัดสินใจลงทุนเทาน้ัน  โดยในชวง
ระยะเวลากอนที่ผูลงทุนจะตัดสินใจลงทุน ควรทําความเขาใจและทบทวนเงื่อนไขและขอกฎหมายตางๆ  
ในเวลานั้นๆ  และควรทําการปรับปรุงใหเหมาะสมกอน เพื่อสามารถวิเคราะหโครงการไดอยางถูกตอง 
 

บรรณานุกรม 
เกษมศรี ศรสีันต. (2545). การศกึษาความเปนไปไดในการผลติไบโอดเีซลจากน้าํมันปาลม. วิทยานิพนธ  
 ปริญญาเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคําแหง. 
จันทนา จันทโร และศิรจิันทร ทองประเสริฐ. (2540). การศกึษาความเปนไปไดโครงการดานธรุกิจ 
 และอตุสาหกรรม. (พิมพคร้ังที ่6). กรุงเทพมหานคร: จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. 
จิรัตน สังขแกว. (2544). การลงทนุ. กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร. 
ชนินทร ชุณหพนัธรักษ. (2544). การจดัการธรุกจิขนาดยอม. กรุงเทพมหานคร: สถาบันราชภัฏสวนดุสิต. 
ชัยยศ สันติวงษ. (2539). การศกึษาความเปนไปไดของโครงการ. กรุงเทพมหานคร: ไทยวฒันาพานิช. 
ชูชีพ พิพฒันศิถี. (2544). เศรษฐศาสตรการวเิคราะหโครงการ. กรุงเทพมหานคร: คณะเศรษฐศาสตร 
 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร. 



วารสารวิชาการ “ลานปญญา” ปท่ี 11 ฉบับที่ 2  
โครงการบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 

 
 

 126

ไชย ณ พล. (2540). ทางเดยีวแหงความอยูรอดในการฝาวิกฤตเศรษฐกจิ. กรุงเทพมหานคร: The 
 Professional. 
ณัฐติยา จริงจิตร. (2549). การศกึษาความเปนไปไดในการลงทนุประกอบกจิการโรงงานผลติเมด็พลาสตกิ  
 จากขยะพลาสตกิเชงิซอนในจงัหวดัชลบรุ.ี วิทยานิพนธ ปริญญาเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต 
 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร. 
ดารีณี ตัณพวิเชษฐ. (2525). หลักและนโยบายการลงทนุ. กรงุเทพมหานคร: สหบูรณสาสน. 
ถนอม พัชราภา. (2523). การลงทนุ. กรุงเทพมหานคร: แพรพิทยา. 
ทองดี ปูดวง. (2550). การวเิคราะหเพือ่การตดัสนิใจลงทนุในโครงการจดัซื้อรถโดยสาร กรณศีกึษา บรษิทั 
 ชยัพฒันาขนสงเชยีงใหม จาํกัด. การคนควาแบบอสิระ ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
 มหาวิทยาลัยเชียงใหม. 
ปรมะ สตะเวทิน. (2540). การสื่อสารมวลชน : กระบวนการและทฤษฎ.ี กรุงเทพมหานคร:  
 จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. 
ประเสริฐ อัครประถมพงศ และธารชุดา อมรเพชรกุล. (2547). ทฤษฎคีวามเสีย่งและการประเมินความเสีย่ง. 
 กรุงเทพมหานคร: ธีระฟลมและไซเท็กซ. 
พรเทพ ธนกุลรังสฤษฎ. (2546). ความเปนไปไดของโครงการแปรรูปสมนุไพรสาํหรบัอตุสาหกรรมขนาดเล็ก
 กรณศีกึษา: ชมุชนศรษีะอโศก อาํเภอกันทรลกัษณ จงัหวดัศรสีะเกษ. การศึกษาคนควาดวยตนเอง 
 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร. 
เพชร ีขุมทรัพย. (2544). หลกัการลงทนุ. กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
ภูรินท บุญทรงศรีพานิช. (2549). การศกึษาความเปนไปไดของโครงสรางการลงทนุโรงงานผลติเมด็
 พลาสตกิ ในกรงุเทพมหานคร. การคนควาแบบอิสระ ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม.มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. (2531). เอกสารการสอนชดุวชิาการลงทนุ. 
 กรุงเทพมหานคร: อักษรไทย. 
วิภาภรณ ต้ังจิตสิตเจริญ. (2547). ปจจยัทีม่ผีลตอการตัดสนิใจการลงทนุในอตุสาหกรรมโพลคิารบอเนต 
 ในประเทศไทย. งานวิจัย ปริญญาเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร. 



วารสารวิชาการ “ลานปญญา” ปที่ 11 ฉบับที่ 2  
โครงการบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 

 
 

 127

ศิริวรรณ เสรีรัตน และคณะ. (2541). การบรหิารการตลาดยุคใหม. กรุงเทพมหานคร: ธีระฟลมและไซเท็กซ.
สมคิด บางโม. (2548). องคการและการจดัการ. กรุงเทพมหานคร: วทิยพัฒนการพิมพ. 
อณัญญา เตธัญญวรากุล. (2547). การศกึษาความเปนไปไดในโครงการลงทนุโรงงานผลิตเกลด็พลาสตกิ  
 รไีซเคิลในจงัหวดัเชยีงราย. การคนควาแบบอสิระ ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
 มหาวิทยาลัยเชียงใหม. 
อัญชลี พิพฒันเสริญ. (2545). การบญัชสีาํหรบัผูบรหิารทีม่ใิชนักบญัช.ี กรุงเทพมหานคร:               
 ธนาเพรส แอน กราฟฟค. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



วารสารวิชาการ “ลานปญญา” ปท่ี 11 ฉบับที่ 2  
โครงการบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 

 
 

 128

ประสทิธภิาพการบรหิารงานโลจสิตกิสดวยระบบลนี  
ของบรษิัท เอช็เอม็ซโีปลเีมอร จาํกดั* 

   Efficiency of Logistic Management by Lean System of  
HMC Polymers Limited Company 

 
 นายชัยยศ  ชณุหวิจิตรา** 

Mr. Chaiyot Chunwijitra 
 

บทคดัยอ 
          การวิจัยเร่ืองน้ีมีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาประสิทธิภาพการบริหารงานโลจิสติกสดวยระบบลีน ของ
บริษัทเอ็ชเอ็มซีโปลีเมอร จํากัด และเพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพการบริหารงานโลจิสติกสดวยระบบลีนของ
พนักงาน จําแนกตามลักษณะประชากรศาสตร กลุมตัวอยางคือ พนักงานฝายผลิตและฝายคลังสินคา ของ
บริษัท เอ็ชเอ็มซีโปลีเมอส จํากัด จํานวน  132 คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัยเปนแบบสอบถาม วิเคราะห
ขอมูลโดยใชความถ่ี รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบคาที และการวิเคราะหความ
แปรปรวน  
 ผลการวิจัยพบวา  ประสิทธิภาพการบริหารงานโลจิสติกสดวยระบบลีน ในภาพรวมอยูในระดับ
มาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา อยูในระดับมากจํานวน 3 ดาน โดยเรียงลําดับคะแนนคาเฉล่ียจาก
มากไปนอย คือ  ดานความปลอดภัย ดานบริการ และดานการผลิต และอยูในระดับปานกลาง จํานวน 1 
ดาน คือ ดานตนทุน ผลการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยประสิทธิภาพการบริหารงานโลจิสติกสดวยระบบลีนของ
พนักงาน จําแนกตามลักษณะประชากรศาสตร พบวา ดานการบริการ พนักงานที่มีรายไดเฉล่ียตอเดือน
ตางกัน  มีความคิดเห็น โดยรวมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เมื่อพิจารณาเปนรายขอ 
พบวา แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และ 0.05  และพนักงานที่มีตําแหนงงานตางกัน  
มีความคิดเห็นโดยรวม แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01  เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา 
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และ 0.05 
                                                 
* บทความภาคนพินธ 
อาจารยที่ปรึกษา : ดร.จริยา กล่ินจันทร, ศ.ดร.เรวัตร ชาตรีวิศิษฎ 
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Abstract 
The objectives of this research were to study the efficiency of 

logistic management by lean system of HMC polymers limited company and to 
compare that efficiency in the opinions of workers classified by 
demographic characteristics. The sample included 132 workers both from 
manufacturing and goods storage.  Questionnaires were used as a research 
tool. Data were analyzed by frequency, mean, standard deviation, t-test, and 
analysis of variance. 
 The result of the research indicated that the mean score of 
opinions given to efficiency of logistic management by lean system was at 
high level. Analyzed in aspects, three aspects were at high level including 
safety, service, and manufacturing arranged from high to low. One aspect - 
was capital- was at median level. The comparison of efficiency in the 
opinions of workers classified by demographic characteristics showed that 
workers with different monthly income had opinions on service aspect 
differently calculated at 0.05 and the differences when comparing in term 
of items were at 0.01 and 0.05 level. However, workers with different job 
position had opinions on service aspect differently calculated at 0.01 and 
the differences when comparing in term of items were at 0.01 and 0.05 level. 
 
ความนํา 
 การดําเนินธุรกิจในโลกปจจุบันนอกจากการบริหารและจัดการเพื่อใหไดมาซึ่งคุณภาพของ
สินคาและบริการอยางดีเยี่ยมแลว ธุรกิจปจจุบันยังคงมีการแขงขันกันอยางเขมขนเพ่ือเปาหมายอันสูงสุดของ
องคกร หลาย ๆ อุตสาหกรรมจึงไดนําแนวคิดและเทคนิคแบบลีนที่กําลังเปนที่นิยมและไดถูกนํามาใชเปนกล
ยุทธในการดําเนินธุรกิจในระดับโลก  จากการผลิตแบบด้ังเดิมที่ผลิตเปนจํานวนมาก ๆ (mass 
production)  สูการผลิตตามความตองการของลูกคา (customization) การผลิตที่นําหลักการการ
กําจัดความสูญเปลาเพื่อสรางคุณคาเพิ่ม (value added) เรียกวา การผลิตแบบลีน (Lean 
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manufacturing)  เนื่องจากในทศวรรษ 2000 อุตสาหกรรมตาง ๆ จะตองเนนถึงความตองการของ
ลูกคา (หรือเรียกวาตลาดเปนของผูบริโภค) และลูกคาตองการสินคาที่มีแบบหรือทางเลือกสินคามากข้ึน 
ดังน้ันการผลิตแบบเดิมหรือการผลิตจํานวนมาก จึงตองมีการปรับเปลี่ยน ซึ่งการปรับเปล่ียนจะตองแขงขัน
กันระหวางโซอุปทาน (supply chain) วิธีการแบบลีนจึงขยายขอบเขตออกไปเปนการจัดการวิสาหกิจ
แบบลีน (Lean enterprise)  จากระบบการผลิตแบบโตโยตา (Toyota Production System: 
TPS) ไดมีการพัฒนาเปนกระบวนทัศนใหม  (new paradigm) ของการผลิตในขณะน้ีก็คือการผลิตแบบ
ลีน ซึ่งกระบวนทัศนน้ีมีแนวคิดซ่ึงมีลักษณะที่ไดเห็นและเขาใจในกระบวนการผลิตมากข้ึน และเปนระบบที่
สรางความเชื่อม่ันที่จะทํางานไดโดยไมเปนเพียงแคระบบทันเวลาพอดี (Just in Time: JIT) แตจะเปน
ระบบที่สามารถตอบสนองความตองการของลูกคาไดเปนอยางดี ระบบการผลิตแบบโตโยตาเปนการพัฒนา
ดานการบริหารเวลาและการทํางานโดยการลดความสูญเปลา เมื่อโตโยตาตองการที่จะใหระบบมีความ
ยืดหยุน และลดเวลาในระหวาง  การสั่งซื้อจนถึงการขนสงในกรณีที่เปนการสั่งซื้ออยางเรงดวน หลักการที่
สําคัญก็คือการลดชวงเวลาโดยการกําจัดทุกสิ่งทุกอยางที่ไมมีคุณคาเพิ่มในตัวผลิตภัณฑ ซึ่งความสูญเปลา 
(muda) ที่สําคัญจากในกระบวนทัศนของระบบการผลิตแบบโตโยตา ก็คือ การผลิตมากเกินไป 
(overproduction) การผลิตสินคาหลายๆ อยางที่ตองการและจัดเก็บไว จนกระท่ังกลายเปนสินคาที่
สะสมไวนานในคลังสินคาน้ี (inventory) การเก็บสินคาไวมากมายน้ีทําใหเกิดการรักษาที่ยุงยากจาก
รูปแบบการผลิตที่เปนแบบเบทช (batches) ของผลิตภัณฑขนาดใหญที่มุงเนนในเรื่องของความ
ประหยัดเวลาในการผลิตแบบจํานวนมาก ซึ่งอุปสรรคเหลาน้ีจะสามารถปองกันและแกไขภายใตการผลิต
แบบลีน ที่มีเครื่องจักรที่เหมือนกัน การดําเนินงานในทางที่เหมือนกันแตสามารถมองเห็นความแตกตางใน
การปองกันปญหาอยางสมบูรณแบบ ผูบริหารอุตสาหกรรมในระดับโลกมีแนวโนมที่จะใชการผลิตแบบลีน 
ซึ่งลักษณะเปนการผลิตจํานวนมากตามความตองการของลูกคา (mass customization) ที่เปนทางเลือก
ที่ดีกวาการผลิตแบบจํานวนมาก โดยการจัดการอยางงาย ๆ น่ันคือ การรวมกลุมเครื่องจักรจาก
กระบวนการและสรางรูปแบบการไหลชิ้นเดียว (one-piece flow) ที่เปนกลุมสินคาที่คลายกันที่ทําใหเกิด
ประสิทธิผล ความยืดหยุน และคุณภาพซึ่งมีการประสานรวม (integration) ระหวางโรงงานกับลูกคาที่
ตองการขอไดเปรียบในการแขงขัน ในบางบริษัทตองการสรางวิสาหกิจแบบลีนที่เชื่อมตอระหวางโรงงาน
แบบลีน (lean factories) กับลอจิสติกสแบบลีน (lean logistics) ซึ่งทําใหไดผลลัพธที่คุมคา การ
วิวัฒนาการผลิตสูระบบการผลิตปจจุบัน การผลิตเริ่มจากการผลิตแบบงานฝมือ (craft production) มา
เปนแบบผลิตแบบจํานวนมาก (mass production) แตในปจจุบันการผลิตไดมีลักษณะเปล่ียนแปลงไป 
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จะเห็นไดวาการพัฒนาจากการผลิตแบบดั้งเดิม (traditional manufacturing) ทั้งสองวิธีไม
เหมาะสมกับการผลิตในยุคปจจุบันที่เปนการผลิตแบบจํานวนมากตามความตองการของลูกคา (mass 
customization) การลดความสูญเปลาในกระบวนการผลิตจะตองมีการปรับปรุงอยางตอเนื่อง 
(continuous improvement) โดยมีโครงสรางภายใตการใหอํานาจแกพนักงาน การประยุกตใชเชิง
เทคนิคและการลดความเสี่ยง ดังน้ันภายใตการผลิตในยุคปจจุบันการผลิตแบบลีนจะเหมาะสมตรงกับลักษณะ
การผลิตที่ลูกคาตองการ 
 การบริหารงานโลจิสติกสดวยระบบลีนของ บริษัท เอ็ชเอ็มซีโปลีเมอส จํากัด คือ การ
บริหารงานในระบบการขนถายสินคาโดยการลดการสูญเสีย การสิ้นเปลืองสูญเปลาที่เกิดข้ึนในการทํางาน
ขององคกรอยางมีประสิทธิภาพสูงสุดซึ่งสามารถแบงลักษณะการบริหารไดดังน้ี 

1. วิธีการบริหารแบบลีนสูโลจิสติกส  
2. การวางแผนปฏิบัติการโลจิสติกสแหงโลกธุรกิจใหม 
3. การใช Technology RFID 
4. การจัดการหวงโซอุปทาน 

         ดังน้ัน ผูวิจัยซ่ึงปฏิบัติงานอยูในบริษัทเอ็ชเอ็มซี โปลีเมอส จํากัด จึงมีความสนใจที่จะศึกษา
คนควาถึงประสิทธิภาพการบริหารงานโลจิสติกสดวยระบบลีนของบริษัท เอ็ชเอ็มซีโปลีเมอส จํากัด เพื่อให
ทราบถึงวิธีการบริหารงานดวยระบบลีนมาใชในการบริหารงานโลจีสติกสอยางมีประสิทธิภาพ  
 
วัตถุประสงคของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาประสิทธิภาพการบริหารงานโลจิสติกสดวยระบบลีน ของบริษัท เอ็ชเอ็มซีโปลีเมอร 
จํากัด  
 2. เพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพการบริหารงานโลจิสติกสดวยระบบลีนของพนักงานจําแนกตาม
ลักษณะประชากรศาสตร  
 
สมมติฐานการวิจัย 

ประสิทธิภาพการบริหารงานโลจิสติกสดวยระบบลีนของพนักงาน จําแนกตามลักษณะ
ประชากรศาสตร แตกตางกัน  
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 1. ประชากร  ประชากรที่ใชในการศึกษา คือ พนักงานฝายผลิต และฝายคลังสินคา ของบริษัท เอ็ช
เอ็มซี โปลีเมอส จํากัด จังหวัดระยอง ซึ่งอยูในหนวยงานคลังสินคาโลจิสติกสจํานวนประมาณ 200 คน 
 2. กลุมตัวอยาง กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษา ไดจากการสุมตัวอยาง อยางงาย (Simple 
random sampling) จากกลุมประชากร โดยกําหนดขนาดกลุมตัวอยางตามตารางกําหนดขนาดกลุม
ตัวอยางของ Krejcie และ Morgan (1970, p.608) ไดกลุมตัวอยางจํานวน 132 คน 
 
เครือ่งมอืทีใ่ชในการวจิยั  
 เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัยครั้งน้ี ไดแก แบบสอบถามที่สรางข้ึนโดยมีข้ันตอนตามลําดับดังน้ี 

1.  การศึกษาเอกสาร ตํารา และงานวิจัยตางๆ ที่เก่ียวของกับงานวิจัยครั้งน้ี 
2.  การจัดทําโครงสรางของแบบสอบถาม ใหมีเนื้อหาครอบคลุมวัตถุประสงคของการวิจัย

ครั้งน้ี แบบสอบถาม มี 2 สวน คือ 
   2.1 สถานภาพของพนักงาน ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายไดเฉล่ียตอ
เดือน ประสบการณการทํางาน ตําแหนงงาน 
   2.2 ปจจัยที่สงผลตอประสิทธิภาพการบริหารงานโลจิสติกสดวยระบบลีน แบง
ออกเปน 4 ดาน คือดานการผลิต ดานตนทุน ดานการบริการ และดานความปลอดภัย 
 ลักษณะของแบบสอบถาม เปนแบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ ของลิเคิรท (Likert)  
จํานวน 32 ขอ  

3. นําแบบสอบถามที่ไดสรางข้ึนใหอาจารยท่ีปรึกษาการคนควาอิสระของมหาวิทยาลัยราช
ภัฏธนบุรี ไดตรวจสอบความสอดคลองของเนื้อหา กับวัตถุประสงคของการวิจัยเปนการศึกษา ความเท่ียงตรง 
(validity) ของแบบสอบถาม แลวนํามาปรับปรุงแกไขเพื่อใหคําถามชัดเจน สามารถสื่อความหมายได
ตรงประเดน็ และเหมาะสมย่ิงข้ึน 

4. นําแบบสอบถามไปทดลองใชกับกลุมตัวอยางที่ไมใชกลุมตัวอยางในการวิจัย จํานวน 
30 คน แลวนําขอมูลมาหาคาความเชื่อม่ัน (reliability) ของแบบสอบถามโดยใชสูตรสัมประสิทธ์ิ
แอลฟาของครอนบัค (Cronbach’s Alpha Coefficient) ไดคาความเชื่อม่ัน 0.8339 
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การรวบรวมขอมลู 
 การรวบรวมขอมูล ผูวิจัยไดดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูล ดวยการขอความรวมมือจาก กลุม

ตัวอยางที่เปนพนักงานฝายผลิต และฝายคลังสินคา ของบริษัท เอ็ชเอ็มซีโปลีเมอส จํากัด โดยนํา
แบบสอบถามไปแจกใหกลุมตัวอยางกรอกขอมูล จํานวน 132 ฉบับ แลวขอรับคืนดวยตนเอง โดยเก็บ
แบบสอบถามในวันที่ 1 – 31 กรกฎาคม 2553 ไดรับแบบสอบถามคืนมาจํานวน 132 ชุด คิดเปนรอยละ 
100.00 
 
การวเิคราะหขอมลู 

1. วิเคราะหขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม โดยใชความถ่ีและคารอยละ (percentage) 
2. วิเคราะหปจจัยที่สงผลตอประสิทธิภาพในการบริหารงานโลจิสติกสดวยระบบลีน ของ

พนักงานฝายผลิตและฝายคลังสินคา โดยใชคาเฉล่ีย ( X ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) 
 3. เปรียบเทียบปจจัยที่สงผลตอประสิทธิภาพในการบริหารงานของพนักงาน จําแนกตาม

ลักษณะประชากรศาสตร โดยใช t-test และ F-test 
 4.  เปรียบเทียบพหุคูณ เพ่ือทดสอบคาเฉล่ีย ( X ) ของคะแนนปจจัยที่สงผลตอประสิทธิภาพใน

การบริหารงานของพนักงาน จากผลการวิเคราะหความแปรปรวน โดยใช Least Significant 
Difference (LSD) 

 
สรุปผลการวิจัย  
 1.  ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 
 ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเพศชาย รอยละ 66.67 อายุ 20-30 ป รอยละ 36.36  
รองลงมา 31 - 40 ป  รอยละ 28.79  ระดับการศึกษา ปริญญาตรี รอยละ 35.61  รองลงมา ปวส.    
รอยละ 34.85  รายไดเฉล่ียตอเดือน 20,001 – 30,000 บาท รอยละ 27.27 รองลงมา 10,000 – 
20,000 บาท รอยละ 26.52 อายุงาน 11 - 15 ป รอยละ 25.76  รองลงมา 16 - 20 ป  รอยละ 23.48  
ตําแหนงงาน วิศวกร รอยละ 44.70  รองลงมา ฝายปฏิบัติการ รอยละ 28.79  
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 2.  การวิเคราะหประสิทธิภาพการบริหารงานโลจิสติกสดวยระบบลีน ของบริษัท เอ็ชเอ็มซีโปลี
เมอร จํากัด 
 พนักงานมีความคิดเห็นเก่ียวกับประสิทธิภาพการบริหารงานโลจิสติกสดวยระบบลีน ใน
ภาพรวมอยูในระดับมาก ( X = 3.76) เมื่อพิจารณาเปนรายดาน ดังน้ี 
 ดานการผลิต  พนักงานมีความคิดเห็น โดยรวมอยูในระดับมาก ( X = 3.77) เมื่อพิจารณา
เปนรายขอ พบวา อยูในระดับมาก ( X = 3.60 – 4.36) จํานวน 11 รายการ คือ 
 1. คุณภาพของผลิตภัณฑ 
 2.  ลดงาน Rework ที่เกิดข้ึนบอยครั้ง 
 3.  ลดการเก็บวัสดุคงคลังที่ไมจําเปน 
 4. ลดกระบวนการผลิตที่เกินความจําเปน 
 5. คุณภาพในการเย็บปากถุง 
 6. การควบคุมสตอกของสินคาคงคลัง 
 7. ลดเวลาการรอคอยสินคา 
 8. ลดปริมาณความเสียหายของสินคาระหวางการขนสงจาก Bagging Area ไปยัง 
Shipping Area 
 9. ลดของเสียในกระบวนการผลิต 
 10. กําหนดการเคล่ือนไหวของสินคาอยางมีประสิทธิภาพ 
 11. คุณภาพในการจัดเก็บ 
 ซึ่งมีคาสอดคลองกับพนักงานเพศชาย อายุตํ่ากวา 20 ป ระดับการศึกษา ปวช. และ ปวส. 
รายไดเฉล่ียตอเดือน ตํ่ากวา 10,000 บาท 
 ดานตนทุน  พนักงานมีความคิดเห็น โดยรวมอยูในระดับปานกลาง ( X = 3.38) เมื่อ
พิจารณาเปนรายขอ พบวา อยูในระดับมาก ( X = 3.69 – 3.89) จํานวน 3 รายการ คือ 
 1. บุคลากรที่ใชมีคุณภาพและไมมากเกินงาน 
 2.  การดูแลเครื่องจักรที่ใชในการบรรจุภัณฑเปนอยางดีจะชวยลดการสูญเสียความตอเนื่องใน
การผลิต ซึ่งทําใหปริมาณการบรรจุภัณฑมีเสถียรภาพ 
 3. การลดการขนสงสินคาใหนอยลงดวยการบริหารจัดการการบรรจุสินคาใหไดปริมาณมากข้ึน
จะชวยทําใหตนทุนการขนสงลดลง 
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 ซึ่งมีคาสอดคลองกับพนักงานเพศชาย และเพศหญิง อายุ 31 – 40 ป ระดับการศึกษาปริญญา
ตรี ตําแหนงงาน ฝายปฏิบัติการ และรองผูจัดการแผนก 
 ดานบริการ  พนักงานมีความคิดเห็น โดยรวมอยูในระดับมาก ( X = 3.90) เมื่อพิจารณาเปน
รายขอ พบวา อยูในระดับมาก ( X = 3.72 – 4.14) ทุกรายการ คือ 
 1. สินคาไมปะปนหรือเปอนสิ่งสกปรก 
 2.  สินคามีคุณภาพตามที่ลูกคาตองการ 
 3. สินคาไมแตกและเสียหาย 
 4. การ Complain จากลูกคา 
 5. เอกสารการขนสงไดตามมาตรฐาน 
 6. การขนยายสินคาที่มีประสิทธิภาพ 
 7. สงสินคาถึงมือลูกคาอยางรวดเร็วและปลอดภัย 
 ซึ่งมีคาสอดคลองกับพนักงานเพศชาย และเพศหญิง ทุกกลุมอายุ ทุกกลุมระดับการศึกษา 
รายไดเฉล่ียตอเดือนตํ่ากวา 10,000 บาท 10,000 – 20,000 บาท และ 20,001 – 30,000 บาท  
ประสบการณทํางานนอยกวา 5 ป 5- 10 ป 16 – 20 ป และมากกวา 20 ป ตําแหนงงาน วิศวกร ฝาย
ปฏิบัติการ และหัวหนางาน 
 ดานความปลอดภัย  พนักงานมีความคิดเห็น โดยรวมอยูในระดับมาก ( X = 3.98) เมื่อ
พิจารณาเปนรายขอ พบวา อยูในระดับมาก ( X = 3.72 – 4.14) ทุกรายการ คือ 
 1. ปฏิบัติตามข้ันตอนและคูมือแนะนําในการทํางานกับเครื่องจักร 
 2.  ตักเตือนหรือใหคําแนะนํากับเพื่อนรวมงานกรณีเห็นความไมปลอดภัยในขณะทํางาน 
 3.  มีความตระหนักถึงความปลอดภัยในการทํางานเปนอยางดี 
 4. เขียนรายงานความเสี่ยงที่อาจกอใหเกิดอุบัติเหตุในที่ทํางานหรือสภาพที่ไมเหมาะสมที่อาจ
กอใหเกิดอันตรายได 
 ซึ่งมีคาสอดคลองกับพนักงานเพศชาย และเพศหญิง ทุกกลุมอายุ ทุกกลุมระดับการศึกษา ทุก
กลุมรายไดเฉลี่ยตอเดือน ประสบการณทํางานนอยกวา 5 ป 11- 15 ป 16 – 20 ป และมากกวา 20 ป 
ตําแหนงงาน วิศวกร ฝายปฏิบัติการ และหัวหนางาน 
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 3.  การเปรียบเทียบคาเฉลี่ยประสิทธิภาพการบริหารงานโลจิสติกสดวยระบบลีน ของพนักงาน  
จําแนกตามลักษณะประชากรศาสตร 
 ผลการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยประสิทธิภาพการบริหารงานโลจิสติกสดวยระบบลีน ของพนักงาน 
จําแนกตามลักษณะประชากรศาสตร พบวา ความคิดเห็นในภาพรวม ของพนักงาน จําแนกตาม  เพศ อายุ 
ระดับการศึกษา รายไดเฉล่ียตอเดือน ประสบการณการทํางาน และตําแหนงงาน  ไมแตกตางกันอยางมี
นัยสาํคัญทางสถิติที่ระดับ เมื่อพิจารณาเปนรายดาน ดังน้ี 
 ดานการผลิต พนักงานที่มีอายุตางกัน มีความคิดเห็นโดยรวม ไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ  เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จํานวน 2 
รายการ คือ 
 1. คุณภาพในการจัดเก็บ 
 2. ลดงาน Rework ที่เกิดข้ึนบอยครั้ง 
 พนักงานที่มีรายไดเฉล่ียตอเดือนตางกัน มีความคิดเห็นโดยรวม ไมแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ  เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
จํานวน 1 รายการ คือ คุณภาพในการเย็บปากถุง 
 พนักงานที่มีประสบการณทํางานตางกัน มีความคิดเห็นโดยรวม ไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ  เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 จํานวน 1 
รายการ คือ กําหนดการเคล่ือนไหวของสินคาอยางมีประสิทธิภาพ 
 และแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จํานวน 1 รายการ คือ ลดงาน 
Rework ที่เกิดข้ึนบอยครั้ง 
 พนักงานที่มีตําแหนงงานตางกัน มีความคิดเห็นโดยรวม ไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติ  เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จํานวน 1 รายการ 
คือ คุณภาพในการเย็บปากถุง 
 ดานตนทุน พนักงานที่มีรายไดเฉล่ียตอเดือนตางกัน มีความคิดเห็นโดยรวม ไมแตกตางกัน
อยางมีนัยสาํคัญทางสถิติ  เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
จํานวน 1 รายการ คือ บุคลากรที่ใชมีคุณภาพและไมมากเกินงาน 
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 พนักงานที่มีประสบกาณณทํางานตางกัน มีความคิดเห็นโดยรวม ไมแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ  เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
จํานวน 1 รายการ คือ บุคลากรที่ใชมีคุณภาพและไมมากเกินงาน 
 และแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จํานวน 2 รายการ คือ 
 1. การลดการขนสงสินคาใหนอยลงดวยการบริหารจัดการการบรรจุสินคาใหไดปริมาณมากข้ึน
จะชวยทําใหตนทุนการขนสงลดลง 
 2.  การดูแลเครื่องจักรที่ใชในการบรรจุภัณฑเปนอยางดีจะชวยลดการสูญเสียความตอเน่ืองใน
การผลิต ซึ่งทําใหปริมาณการบรรจุภัณฑมีเสถียรภาพ 
 พนักงานที่มีตําแหนงงานตางกัน มีความคิดเห็นโดยรวม ไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติ  เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 จํานวน 2 รายการ 
คือ  
 1. การเสิรฟ FIFO (Fist In Fist Out) เปนการบริหารงานทางดานการจัดเก็บและการ
ขนสงอยางมีประสิทธิภาพ 
 2.  การดูแลเครื่องจักรที่ใชในการบรรจุภัณฑเปนอยางดีจะชวยลดการสูญเสียความตอเนื่องใน
การผลิต ซึ่งทําใหปริมาณการบรรจุภัณฑมีเสถียรภาพ 
 ดานการบริการ พนักงานที่มีอายุตางกัน มีความคิดเห็นโดยรวม ไมแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ  เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
จํานวน 2 รายการ คือ 
 1. สินคาไมแตกและเสียหาย 
 2. สินคาไมปะปนหรือเปอนสิ่งสกปรก 
 และแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จํานวน 1 รายการ คือ เอกสารการ
ขนสงไดตามมาตรฐาน 
 พนักงานที่มีระดับการศึกษาตางกัน มีความคิดเห็นโดยรวม ไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติ  เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 จํานวน 1 รายการ 
คือ สินคาไมแตกและเสียหาย 
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 พนักงานที่มีรายไดเฉล่ียตอเดือนตางกัน มีความคิดเห็นโดยรวม แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05  เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
จํานวน 1 รายการ คือ สินคาไมแตกและเสียหาย 
 และแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จํานวน 1 รายการ คือ สินคาไมปะปน
หรือเปอนสิ่งสกปรก 
 พนักงานที่มีประสบกาณณทํางานตางกัน มีความคิดเห็นโดยรวม ไมแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
จํานวน 2 รายการ คือ 
 1. สินคาไมแตกและเสียหาย 
 2.  เอกสารการขนสงไดตามมาตรฐาน 
 พนักงานที่มีตําแหนงงานตางกัน มีความคิดเห็นโดยรวม แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ  0.01  เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 จํานวน 
1 รายการ คือ สินคาไมแตกและเสียหาย 
 และแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จํานวน 1 รายการ คือ การ Complain 
จากลูกคา 
 ดานความปลอดภัย พนักงานที่มีรายไดเฉล่ียตอเดือนตางกัน มีความคิดเห็นโดยรวม ไม
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ  เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 จํานวน 1 รายการ คือ ตักเตือนหรือใหคําแนะนํากับเพื่อนรวมงานกรณีเห็นความไมปลอดภัย
ในขณะทํางาน 
 พนักงานที่มีประสบการณทํางานตางกัน มีความคิดเห็นโดยรวม ไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ  เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จํานวน 1 
รายการ คือ ปฏิบัติตามข้ันตอนและคูมือแนะนําในการทํางานกับเครื่องจักร 
 พนักงานที่มีตําแหนงงานตางกัน มีความคิดเห็นโดยรวม ไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติ  เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จํานวน 1 รายการ 
คือ มีความตระหนักถึงความปลอดภัยในการทํางานเปนอยางดี 
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อภปิรายผล 
  การวิจัยเรื่อง ประสิทธิภาพการบริหารงานโลจิสติกสดวยระบบลีน ของบริษัท เอ็ชเอ็มซีโปลี
เมอร จํากัด ของพนักงาน  ดานการผลิต  ดานตนทุน  ดานการบริการ และดานความปลอดภัย  มี
ประเด็นสาํคัญที่นํามาอภิปราย ดังน้ี 
 1.  ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเพศชาย รอยละ 66.67 อายุ 20 - 30 ป 
รอยละ 36.36  ระดับการศึกษา ปริญญาตรี รอยละ 35.61 รายไดเฉลี่ยตอเดือน 20,001 – 30,000 บาท 
รอยละ 27.27 อายุงาน 11 - 15 ป รอยละ 25.76 ตําแหนงงาน วิศวกร รอยละ 44.70   
 2.  จากการศึกษาความคิดเห็นเก่ียวกับประสิทธิภาพการบริหารงานโลจิสติกสดวยระบบลีน 
ของบริษัท เอ็ชเอ็มซีโปลีเมอร จํากัด ของพนักงานโดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน 
พบวา อยูในระดับมาก จํานวน 3 ดาน โดยเรียงลําดับจากมากไปหานอย คือ ดานความปลอดภัย  ดาน
บริการ ดานการผลิต และอยูในระดับปานกลาง จํานวน 1 ดาน คือ ดานตนทุนการผลิต  และผลการ
เปรียบเทียบความแตกตางคาเฉลี่ยประสิทธิภาพการบริหารงานโลจิสติกสดวยระบบลีน ของพนักงาน จําแนก
ตามลักษณะประชากรศาสตร พบวา  พนักงานที่มีรายไดเฉลี่ยตอเดือน ตางกัน  ดานการบริการ มีความ
คิดเห็น โดยรวมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา แตกตาง
กันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และ 0.05  พนักงานที่มีตําแหนงงานตางกัน ดานการบริการ มี
ความคิดเห็นโดยรวม แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01  เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา 
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และ 0.05   ซึ่งมีคาสอดคลองกับผลการวิจัยของ จามร  
สุวรรณฉาย (2549: บทคัดยอ) ศึกษาเรื่อง แนวทางการประยุกตระบบตนทุนกิจกรรมกับธุรกิจโลจิสติกสใน
จังหวัดเชียงใหม พบวา การวิเคราะหกิจกรรม การวิเคราะหและระบุตัวผลักดันตนทุน การกระจายตนทุนสู
กิจกรรม และการหาอัตราสวนตนทุนกิจกรรมตอตัว ซึ่งผูบริหารสามารนําไปใชในการกําหนดราคา
คาบริการได และยังสามารถนํามาประยุกตใชในการบริหารตนทุนเพื่อลดตนทุนโดยแบงกิจกรรมเปน
กิจกรรมเพิ่มคาและกิจกรรมไมเพิ่มคา ทําใหผูบริหารสามารถดําเนินการควบคุมโดยการลดหรือตัดทอน
กิจกรรมที่ไมเพ่ิมคาทําใหประหยัดตนทุนโดยรวม และสอดคลองกับผลงานวิจัยของ ชนมเจริญ  แสวงรัตน 
(2550) ศึกษาเรื่อง ปจจัยที่มีผลตอตนทุนโลจิสติกสของหัตถอุตสาหกรรมไทย พบวา ความสัมพันธของ
ปจจัยตาง ๆ กับตนทุนโลจิสติกสตามกิจกรรมบงชี้วาปจจัยการบริการลูกคา การจางผูรับเหมาชวงและ
เงื่อนไขการคา การจัดซื้อวัตถุดิบ และระดับของวัตถุดิบ เปนปจจัยที่มีอิทธิพลตอตนทุนการบริหารจัดการโล
จิสติกส  ปจจัยการบริหารสินคาคงคลัง เปนปจจัยที่มีอิทธิพลตอตนทุนการถือครองสินคาคงคลัง ปจจัยทําเล
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ที่ตั้งโรงงานและคลังสินคา เปนปจจัยที่มีอิทธิพลตอตนทุนการบริหารคลังสินคา และปจจัยการขนสง เปน
ปจจัยที่มีอิทธิพลตอตนทุนการขนสงของกลุมตัวอยาง  จากขอคนพบดังกลาว พบวาประสิทธิภาพการ
บริหารงานโลจิสติกสดวยระบบลีนน้ันเปนการสงมอบวัสดุปริมาณไปยังสถานที่ดวยวิธีการที่ถูกตอง โดยการ
ดําเนินการทั้งหมดอยางมีประสิทธิภาพ โดยโลจิสติกส  แบบลีนจะปรับวิธีการตาง ๆ ใหเขากับโครงสราง
ของสินคาที่แตกตางกัน มุงกําจัดความสูญเปลาในกระบวนการ และความสําคัญอยูที่ระดับความสามารถใน
การใหบริการวัสดุ  ธุรกิจควรมีการพัฒนาปรับปรุงกระบวนการเพื่อการเชื่อมโยงกิจกรรมต้ังแต การวางแผน การ
จัดหาวัตถุดิบ การบริหารสินคาคงคลัง การผลิต การขนถาย การจัดเก็บ การบรรจุหีบหอ การจัดและกระจาย
สินคาไปยังผูคาปลีกหรือลูกคารวมทั้งการควบคุมการไหลของขอมูล ทรัพยากรการผลิตและการเงิน ซึ่ง
รวมถึงประสิทธิผลทางตนทุน และการจัดเก็บสินคาคงคลัง และการไหลของสารสนเทศ ซึ่งกระบวนการ
วางแผน การปฏิบัติการ และการควบคุมเพื่อใหเกิดการไหลของทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ 
 
ขอเสนอแนะ 
 จากผลการวิจัยเรื่อง ประสิทธิภาพการบริหารงานโลจิสติกสดวยระบบลีน ของบริษัท เอ็ชเอ็มซี
โปลีเมอร จํากัด ผูวิจัยมีขอเสนอแนะ ดังน้ี 
 1.  ประสิทธิภาพการบริหารงานโลจิสติกสดวยระบบลีน  ควรมีการบริหารงานในทั้ง 4 ดาน 
คือ ดานการผลิต ดานตนทุน ดานการบริการ และความปลอดภัย  เพื่อใชเปนแนวทางในการดําเนินธุรกิจ
ใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน  
 2.  ดานการผลิต คุณภาพในการจัดเก็บ คุณภาพในการเย็บปากถุง ลดงาน Rework ที่เกิดข้ึน
บอยครั้ง มีการกําหนดการเคล่ือนไหวของสินคาอยางมีประสิทธิภาพ 
 3.  ดานตนทุน บุคลากรที่ใชมีคุณภาพและไมมากเกินงาน  การลดการขนสงสินคาใหนอยลง
ดวยการบริหารจัดการการบรรจุสินคาใหไดปริมาณมากข้ึนจะชวยทําใหตนทุนการขนสงลดลง การดูแล
เครื่องจักรที่ใชในการบรรจุภัณฑเปนอยางดีจะชวยลดการสูญเสียความตอเนื่องในการผลิต ซึ่งทําใหปริมาณ
การบรรจุภัณฑมีเสถียรภาพ  การเสิรฟ FIFO (Fist in Fist Out) เปนการบริหารงานทางดานการ
จัดเก็บและการขนสงอยางมีประสิทธิภาพ 
 4.  ดานการบริการ สินคาไมแตกและเสียหาย สินคาไมปะปนหรือเปอนสิ่งสกปรก เอกสารการ
ขนสงไดตามมาตรฐาน  การ Complain จากลูกคา 
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 5.  ดานความปลอดภัย ตักเตือนหรือใหคําแนะนํากับเพื่อนรวมงานกรณีเห็นความไมปลอดภัย
ในขณะทํางาน ปฏิบัติตามข้ันตอนและคูมือแนะนําในการทํางานกับเครื่องจักร มีความตระหนักถึงความ
ปลอดภัยในการทํางานเปนอยางดี 
 
ขอเสนอแนะทั่วไป  
 1.  ควรศึกษาถึงการจัดการและบริการการวางแผนการขนสงแบบบูรณาการ โดยการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ    ทําใหทราบถึงสถานนะของสินคาเพื่อสามารถวางแผนในการดําเนินการเก่ียวกับ
การผลิต การสงมอบ การวางแผนการตลาด เปนตน 
 2.  ควรศึกษาถึงทิศทางการใหบริการดานโลจิสติกสการเปลี่ยนแปลงสูการใชระบบ 
Electronics ดังน้ันองคกรจะตองมีการพัฒนาทุกดานโดยเฉพาะความพรอมดานบุคลากร 
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ประสทิธิผลของการปฏบิติัวปิสสนากรรมฐานทีม่ตีอการเปลี่ยนแปลงชวีิต 
ของผูปฏบิติัวปิสสนากรรมฐาน ณ วดัอมัพวนั จงัหวัดสงิหบรุ*ี 

The Effectiveness of Meditation Practice Resulting in Changes  
in Life for the Meditation Practitioners at Amphawan Temple  

in Singburi Province 
 

        นางยินดี  ธนาทิพยอดุมโชค** 
      Mrs. Yindee  Tanatip-udomchok 

 
บทคัดยอ 
 การวิจัยครั้งน้ี มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) ศึกษาการปฏิบัติวิปสสนากรรมฐานในพระพุทธศาสนาเถระ
วาท 2) ศึกษาการปฏิบัติวิปสสนากรรมฐานตามแนวทางของวัดอัมพวัน จังหวัดสิงหบุ รี 3) ศึกษา
ประสิทธิผลของผูปฏิบัติวิปสสนากรรมฐานที่มีตอการเปล่ียนแปลงชีวิตของผูปฏิบัติวิปสสนากรรมฐาน ณ     
วัดอัมพวัน จังหวัดสิงหบุรี กลุมตัวอยางคือประชาชนที่มาปฏิบัติวิปสสนากรรมฐานที่วัดอัมพวัน จังหวัด
สิงหบุรี โดยการสัมภาษณ และการสังเกตผูมาปฏิบัติธรรมที่วัดอัมพวัน จังหวัดสิงหบุรี 
 ผลการวิจัยพบวา 1) ความเปล่ียนแปลงชีวิตของผูปฏิบัติวิปสสนากรรมฐาน พบวาทําใหเกิดการมี
สติในการดําเนินชีวิตประจําวัน ทําใหรูจักยับย้ังชั่งใจ มีสติในการควบคุมอารมณมากข้ึน รูจักระงับอารมณ
โกรธ รูจักความคิดของตนเองมากกวาเดิม รูจักปรับอารมณตนเองใหถูกตองเสมอ 2) การแกปญหาชีวิตของ
ผูปฏิบัติวิปสสนากรรมฐาน พบวา ผูปฏิบัติวิปสสนากรรมฐานมีสติในการกําหนดปญหาชีวิตของตนเองมาก
ข้ึน มีสติกําหนดปญหาและหาที่มาของปญหาชีวิตตนเองได และก็สามารถแกปญหาชีวิตดวยวิธีการใชสติ
มากกวาเดิม ไมใชอารมณในการแกปญหาชีวิต 3) ประสิทธิผลที่เกิดกับผูปฏิบัติวิปสสนากรรมฐาน พบวา 
ทําใหตนเองมีระเบียบวินัยในการประคองตนมากข้ึน รูจักปรับตัวเองใหเขาสภาพแวดลอม ไมเอาแตใจ
ตนเอง มีความขยันหม่ันเพียรในการประกอบคุณงามความดีมากกวาเดิม และชีวิตก็เปล่ียนแปลงไปในทางที่
ดีข้ึน เชน ครอบครัวชอบทะเลาะ ก็ทําใหคุยกันดวยเหตุผลมากขึ้นการทะเลาะในครอบครัวก็ลดนอยลง การ
                                                 
  *บทความวิทยานิพนธ 
อาจารยที่ปรึกษา : รศ.ดร.สุจิตรา ออนคอม, ผศ.พระสมภาร สมภาโร, ดร.ณัฐชยา อุนสกุล 
**ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาไทยศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 
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ทําหนาที่การงานก็ประสบความสําเร็จมากข้ึน คือ ทําธุรกิจก็ทําใหไดกําไรมากกวาเดิมเพราะมีสติรูจักการ
วางแผนกอนทําเสมอ จึงทําใหงานที่ทําไดกําไรมากขึ้น อีกอยางก็ทําใหชีวิตเดิมที่อยูอยางวุนวายไมสงบ
สุข หลังจากมาปฏิบัติธรรมแลวก็ทําใหชีวิตพบกับความสงบสุขมากกวาเดิม ทําใหมีเวลามาพิจารณาตัวเอง 
ปรับปรุงแกไขสวนที่บกพรอง จึงทําใหมีชีวิตมีการพัฒนาไปในแนวทางที่ดีกวาเดิม อีกทั้งทาํใหคนรอบขางมี
ความสุขไปดวย เชน มารดาบิดา พอเห็นพฤติกรรมลูกตัวเองเปล่ียนไปในทางท่ีดีกวาเดิม ก็ทําใหพอแม
รูสึกสุขใจ ที่ไดเห็นลูกของตัวเองเปลี่ยนไปในทางที่ดีกวาเดิม 

Abstract 
The objectives of this research were to 1) study of meditation 

practitioner in Theravada Buddhism, 2) study of meditation practitioner 
according to method Amphawan Temple in Singburi Province, 3) study of the 
Effectiveness of Meditation Practice Resulting in Changes in Life by using 
sample of people that come to practitioner at Amphawan Temple in Singburi 
Province with interview and observation the medition practitioner at 
Amphawan Temple in Singburi Province.    
 The results findings were 1) Changes : Meditation practitioners are 
more mindful and more prudent in their daily life, have more restraint and 
mindfulness in controlling their emotions, better controlling their anger 
are more aware of their own and adapt themselves more suitably to 
situations and circumstance. 2) Problem Resolution: Meditation practitioners 
are more conscious to determine the problems in their life, know the causes 
of the problems and difficulties in their own life and are able to resolve 
their problems and difficulties by exerting more consciousness, not to be 
influenced by their own emotions in resolutions to problems. 3) Positive 
Impacts : Meditation practitioners learn to be more disciplined in handling 
their life carefully, learn to adapt themselves to the environment and to be 
less self-centered, are more focused on performing virtuous actions, 
resulting in improvement of their lives. They also have more success in 
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their work and business. They turn their confusing, unmerciful life to one 
more tranquil and happy as a result, both for themselves and for people 
around them. 
 
ความนํา 
 สังคมปจจุบันเปนสังคมขาวสารขอมูล หมายถึง การแพรกระจายขาวสาร หรือการติดตอสื่อสาร
ตางๆ เปนไปไดอยางรวดเร็ว แมอยูในสถานที่หางไกลกัน โดยเฉพาะการติดตอสื่อสารผานเทคโนโลยี
สารสนเทศ ลักษณะของสังคมขาวสารขอมูลนั้น กอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมอยางรวดเร็ว 
เพราะการติดตอสื่อสารทันเหตุการณ มีผลกระทบตอคานิยมการบริโภคขาวสารขอมูล ในยุคปจจุบันผูมี
ความรูจากขาวสารขอมูลที่มีปริมาณมาก  ทันสมัย และเหมาะสม เปนผูมีโอกาสมากกวาในการแขงขันทาง
ธุรกิจ และการดํารงชีวิตในสังคม  อยางไรก็ตามการบริโภคขาวสารขอมูลอยางเกินความจําเปนอาจนํามา
ซึ่งภาวะขอมูลลนสมอง ซึ่งสรางความเครียดถึงข้ันความผิดปกติทางจิตใจได (กนก จันทรขจร, 2542, หนา 
99) 
 สังคมไทยในระยะที่ผานมา ไดถูกกระแสของบริโภคนิยม และวัตถุนิยมเขามามีอิทธิพลตอสภาพ
ความเปนอยูและวิถีชีวิตของคนไทยอยางมาก ทําใหพฤติกรรมของคนไทยเปล่ียนไปจากสภาพที่คอยเปน
คอยไป เปนสภาพที่รีบเรง เวลาเปนเงินเปนทอง จากวัฒนธรรมที่มีความเอื้อเฟอชวยเหลือเจือจุนกันก็
เปล่ียนเปนชีวิตที่เห็นแกตัว แกงแยงแขงขัน จากการวัดความเปนมนุษยที่ศีลธรรม ความดีงาม เปนการวัด
ความเปนคนที่มีอํานาจ ลาภ ยศ ความร่ํารวย ตําแหนงในสังคม วิถีของคนไทยไดเปล่ียนไปดวยอิทธิพล
ของวัฒนธรรมตะวันตกที่แผขยายเขามาพรอมกับระบบการศึกษา  ระบบอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 
 คนไทยปจจุบันวัดคนที่วัตถุ และความสามารถในการเปนผูบริโภค คนม่ังมีพรอมดวยทรัพย คนที่มี
อันจะกิน คนอยูดีกินดี สิ่งเหลาน้ีลวนสะทอนถึงคานิยมของอิทธิพลการบริโภคนิยม  คนไทยแขงกันมีวัตถุที่
อํานวยความสะดวกไปจนถึงข้ันเสพสุขจนเกินความพอดี ทําใหชีวิตไทยๆ ที่เคยอยูอยางมีความสุข เพราะมี
ความพอดี พอเหมาะ และพอเพียง กลายเปนสภาพชีวิตที่มีความทุกขเพราะความฟุงเฟอ ไมเหมาะสม และ
ไมรูจักพอ 
 ดวยเหตุน้ี จึงทําใหคนรูสึกวาความสุขไดหายไปจากชีวิต ทั้งๆ ที่สังคมปจจุบัน ปจจัยสี่  เชน 
อาหาร เครื่องนุงหม และยารักษาโรค มิไดขาดแคลนหรือลดนอยลงไปกวาในอดีตเลย เพราะคนใน
ปจจุบันถูกอํานาจของโลภะ โทสะ โมหะ ครอบงําจนสูญเสียความเขาใจความจริงในชีวิต ไมรูวาเกิดมา
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ทําไม เกิดมาเพื่ออะไร จึงเกิดมาหลงทางในการดําเนินชีวิต ชีวิตจึงเต็มไปดวยความทุกขดิ้นรนเดือดรอน 
สังคมโดยรวมจึงเต็มไปดวยการตอสู เอารัดเอาเปรียบ และกอปญหาซึ่งสงผลกระทบตอสันติภาพในสังคม 
และสันติสุขในจิตใจของคน 
 ดังน้ัน มนุษยผูเกิดมาไดยากแสนยาก ควรตระหนักในคุณคาของชีวิตและใชชีวิตที่ไดเกิดมาใหเกิด
สาระประโยชน ทั้งตอตนเอง และตอสวนรวมใหมากที่สุด ควรหยุดไตรตรอง ทบทวนบทบาท พฤติกรรมของ
ตนที่ผานมาดวยสติ และวิจารณญาณ ปรับปรุง เปล่ียนแปลงวิถีชีวิตของตนเสียใหมจากการมีชีวิตอยางทาส
ที่มีชีวิตอยูอยางหิวโหยแรนแคน ตองวิ่งไลไขวควาแสวงหากอบโกยอยางไมรูจักอิ่ม รูจักพอจนไมรูวัน
เวลา และตอบแทน ชดเชยความทุกขของตนเอง โดยการแสวงหาวัตถุ ลาภ ยศ สรรเสริญ ซึ่งไมใช
ความสุขที่แทถาวร มาบํารุงปรนเปรอตนเอง และบริวารควรจะไดมาทบทวนชีวิต เขาใจชีวิตเสียใหมเปล่ียน
วิถีการดําเนินชีวิต จากการบริโภคนิยมเปนการดํารงชีวิตอยูอยางมีดุลยภาพ มีอิสระเสรีในตน ไมวิ่งตาม
โลก แตอยูเหนือโลก ดวยสติปญญา และวิจารณญาณของตนเอง (โครงการพัฒนาสื่อการศึกษาเพื่อสงเสริม
การเรียนรูดวยตนเองของนักศึกษา, 2542, หนา 270-271) 
 
วัตถุประสงคของการวิจัย 

1.  เพื่อศึกษาการปฏิบัติวิปสสนากรรมฐานในพระพุทธศาสนาเถระวาท 
2.  เพื่อศึกษาการปฏิบัติวิปสสนากรรมฐานตามแนวทางของวดัอัมพวัน จังหวัดสิงหบุรี 
3.  เพื่อศึกษาประสิทธิผลของผูปฏิบัติวิปสสนากรรมฐานที่มีตอการเปล่ียนแปลงชีวิตของผูปฏิบัติ

วิปสสนากรรมฐาน ณ วัดอัมพวัน จังหวัดสิงหบุรี 
 
ขอบเขตของการวิจัย 

ประชากร 
ประชากรที่ศึกษาไดแก ประชาชนที่มาปฏิบัติที่วัดอัมพวัน จังหวัดสิงหบุรี 

  

เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย ไดแก แบบสัมภาษณชนิดมีโครงสราง ใชสัมภาษณประชาชนที่มาปฏิบัติ

ธรรมที่วัดอัมพวัน จังหวัดสิงหบุรี 
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การเก็บรวบรวมขอมูล 

การเก็บรวบรวมขอมูลยึดหลักขอมูลที่มีลักษณะสอดคลองกับความมุงหมายของการวิจัยสามารถตอบ
คําถามของการวิจัยไดตามที่กําหนด มีวิธีการเก็บรวบรวมขอมูลเปน 2 ลักษณะคือ การเก็บรวบรวมขอมูล
จากเอกสาร และ การเก็บรวบรวมขอมูลภาคสนามโดยการสัมภาษณแบบมีโครงสราง 
การวิเคราะหขอมูล 

เมื่อไดมีการเก็บรวบรวมขอมูลแลว ผูวิจัยไดมีข้ันตอนสําคัญตอไป คือ การตรวจสอบและการ
วิเคราะหขอมูล 
 การตรวจสอบ เปนการตรวจสอบขอมูลแบบสามเสา (Triangulation) เพื่อใหทราบวาขอมูล
ที่มาเพียงพอและตอบปญหาของการวิจัยหรือไม 
สรุปผลการวิจัย 
 จากการเก็บขอมูลภาคสนามทําใหทราบวา ผูปฏิบัติธรรม ณ วัดอัมพวัน จังหวัดสิงหบุรี หลังจาก
ปฏิบัติธรรมแลว ทําใหเกิดการเปลี่ยนตอชีวิต คือ ทําใหเปนผูมีอารมณเย็นข้ึนกวาเดิม มีสติมากข้ึนในการ
ทํางาน ในการดําเนินชีวิตในแตละวัน ทําใหรูจักควบคุมอารมณตนเอง ทําใหเขาใจในกฎแหงกรรมมาก
ข้ึน และสามารถนอมนําหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาใชประโยชนในการดําเนินชีวิตไดเปนอยางดี อีก
ทั้งสามารถแกปญหาชีวติไดถูกตองตรงกับปญหาที่ตนเองประสบ เพราะการปฏิบัติธรรมทําใหผูปฏิบัติมีสติมาก
ข้ึน จึงทําใหสามารถแกปญหาชีวิตไดอยางถูกตอง 
 ประสิทธิผลที่เกิดข้ึนแกปฏิบัติธรรม ณ วัดอัมพวัน จังหวัดสิงหบุรี คือ ทําใหตนเองมีระเบียบวินัยใน
การประคองตนมากข้ึน รูจักปรับตัวเองใหเขาสภาพแวดลอม ไมเอาแตใจตนเอง มีความขยันหม่ันเพียรใน
การประกอบคุณงามความดีมากกวาเดิม และชีวิตก็เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีข้ึน เชน ครอบครัวชอบทะเลาะ 
ก็ทําใหคุยกันดวยเหตุผลมากขึ้นการทะเลาะในครอบครัวก็ลดนอยลง การทําหนาที่การงานก็ประสบ
ความสําเร็จมากข้ึน คือ ทาํธุรกิจก็ทําใหไดกําไรมากกวาเดิมเพราะมีสติรูจักการวางแผนกอนทําเสมอ จึงทํา
ใหงานที่ทําไดกําไรมากขึ้น อีกอยางก็ทําใหชีวิตเดิมที่อยูอยางวุนวายไมสงบสุข หลังจากมาปฏิบัติธรรม
แลวก็ทําใหชีวิตพบกับความสงบสุขมากกวาเดิม ทําใหมีเวลามาพิจารณาตัวเอง ปรับปรุงแกไขสวนที่
บกพรอง จึงทําใหมีชีวิตมีการพัฒนาไปในแนวทางที่ดีกวาเดิม อีกทั้งทําใหคนรอบขางมีความสุขไปดวย 
เชน มารดาบิดา พอเห็นพฤติกรรมลูกตัวเองเปลี่ยนไปในทางที่ดีกวาเดิม ก็ทําใหพอแมรูสึกสุขใจ ที่ไดเห็น
ลูกของตัวเองเปลี่ยนไปในทางที่ดีกวาเดิม 
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อภิปรายผล 
 การปฏิบัติธรรมสามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตของมนุษยได และทําใหมนุษยมีการพัฒนาตนเองไปใน
แนวทางที่ดีกวาเดิม อีกทําใหไดรับผลของการปฏิบัติธรรม คือทําใหชีวิตดีกวาเดิม มีความสุขเพิ่มข้ึน แต
การปฏิบัติสวนมากที่ไปศึกษาเก็บขอมูลมาก็ทําใหพบวา การปฏิบัติธรรมของคนสวนมากกอนจะปฏิบัติธรรม
ไดก็ตองเจอปญหาชีวิตกอนแลวจึงจะมาปฏิบัติธรรมที่วัด จึงทําใหไดรับผลของการปฏิบัติธรรมไมเต็มที่ แต
คนที่มาปฏิบัติธรรมอยูประจําก็จะไดรับอานิสงสของการปฏิบัติธรรมไดอยางเต็มที่เพราะมีการปฏิบัติอยาง
สม่าํเสมอ ดังน้ัน การปฏิบัติธรรมจะไดเกิดผลไดรอยเปอรเซ็นตก็ตองมีการปฏิบัติอยางสม่าํเสมอ 
 
ขอเสนอแนะ 
 จากการศึกษาเรื่องประสิทธิผลของการปฏิบัติวิปสสนากรรมฐานที่มีตอการเปล่ียนแปลงชีวิตของผู
ปฏิบัติวิปสสนากรรมฐาน ณ วัดอัมพวัน จังหวัดสิงหบุรี ทําใหทราบวาการปฏิบัติธรรมน้ันมีประโยชนมากตอ
การดําเนินชีวิตอยูในสังคม แตที่นาเสียดายก็คือคนในสังคมกอนจะปฏิบัติธรรมไดก็ตองใหชีวิตตนเองมี
ปญหาเสียกอนจึงลงมือปฏิบัติธรรม ดังน้ัน การปฏิบัติธรรมจึงสมควรที่มนุษยทุกคนตองลงมือกระทําดวย
ตนเอง อยารอใหชีวิตมีปญหากอนแลวลงมือปฏิบัติ จึงจะทําใหชีวิตเปล่ียนแปลงไปในทางที่ดีข้ึน อีกอยาง
ทุกหนวยงานภาครัฐควรเนนใหพนักงานของรัฐมาปฏิบัติเปนประจําเพื่อเปนการพัฒนาศักยภาพของพนักงาน
ใหอยูในกรอบของศีลธรรมอันดีงานของสังคม 
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