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การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาความคิดเห็นของครูผูสอนตอการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปน

สําคัญของโรงเรียนพรานีลวัชระ จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นของครูผูสอน ตอ

การจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญของโรงเรียนพรานีลวัชระ จังหวัดสมุทรปราการ จําแนกตาม เพศ
ประสบการณในการปฏิบัติงาน ระดับการศึกษา และประสบการณในการเขารับการอบรมของครูผูสอน และ

เพื่อศึกษาขอเสนอแนะ แนวทางแกไขการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ ประชากรที่ใชในการวิจัยคือ

ครูผูส อนโรงเรียนพรานีลวัชระ จํานวน 63 คน เครื่องมื อการวิจัยเปนแบบสอบถาม แบบมาตราสวน

ประมาณคา 5 ระดับ มีคาความเชื่อมั่น 0.90 วิเคราะหขอมูลโดยใชคาความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย และคา
เบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบสมมติฐานการวิจัย โดยการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยประชากร
ผลการวิจัยพบวา ระดับความคิดเห็นของครูผูสอน ตอการจัดการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ ของ

โรงเรียนพรานีลวัชระ จังหวัดสมุทรปราการ ภาพรวมอยูในระดับมากทุกดาน โดยเรียงตามลําดับจากมาก
ไปนอยคือ ดานการจัดกิจกรรมการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ ดานพฤติกรรมการสอนของครู และดานการ

ดําเนินงานของโรงเรียน ผลการเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นของครูผูสอน พบวา ครูผูสอนเพศชายมีระดับ

ความคิดเห็นตอการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญสูงกวาครูผูสอนเพศหญิงในทุกดาน ครูผูสอนที่มี
ประสบการณในการปฏิบัติงานตางกันมีความคิดเห็นตอการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญแตกตางกัน

ครูผูสอนที่จบการศึกษาปริญญาตรีมีระดับความคิดเห็นตอการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญสูงกวา
*
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ครูผูสอนที่จบการศึกษาสูงกวาปริญญาตรี และครูผูสอนที่มีประสบการณในการเขารับการอบรมตางกันมีความ

คิดเห็นตอการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญแตกตางกัน สวนขอเสนอแนะแนวทางแกไขการจัดการ

เรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ ครูผูสอนเห็นวา ปญหาและอุปสรรคเกี่ยวกับการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปน

สําคัญของโรงเรียนพรานีลวัชระ คือ นักเรียนไมเขาใจในบทบาทการรวมทํากิจกรรมของตนเอง สื่อที่ใชใน

การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนไมเพียงพอ สวนขอเสนอแนะแนวทางแกไขเกี่ยวกับการจัดการเรียนรูที่เนน
ผูเรียนเปนสําคัญของโรงเรียนพรานีลวัชระ คือ ควรสนับสนุนใหมีการผลิตสื่อการสอนเพิ่มขึ้น 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

การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีความสําคัญตอการปฏิรูปการเรียนรูสูการปฏิบัติเปนอยางรูปธรรม

การใชยุทธศาสตรการพัฒนาโรงเรียน การดําเนินงานมีจุดมุงหมายที่จะใหเกิดการสรางองคความรูอยาง

หลากหลาย โดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ ขยายแนวคิดรวมถึงแนวทางการปฏิรูปการศึกษา สรางเครือขายมุง
สําเร็จในการปฏิรูปการเรียนรูใหเกิดผลอยางจริงจัง สงเสริมการจัดการเรียนการสอนตามแนวทางการปฏิรูป
การเรียนรู เพื่อพัฒนาผูเรียนใหเปนคนดี คนเกงและมีความสุข โดยไดกาํ หนดจุดเนนกระบวนการเรียนรู 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 รูเทาทันกระแสการเปลี่ยนแปลง และสนองตามความ

ตองการของสังคมและประเทศชาติอยางแทจริง โดยทั้งนี้ รัฐบาลไดพยายามทุมเทงบประมาณดานการจัด

การศึกษาอยางทั่วถึงและมีคุณภาพ เห็นไดจากแนวโนมดานการจัดการเรียนการสอนการศึกษาที่เพิ่มขึ้นทุกป

รวมทั้ ง ผู บ ริ ห าร ครู ชุ ม ชน ได แ สดงความมุ ง มั่ น ในการปรั บ ปรุ ง การปฏิ รู ป การศึ ก ษาในทุ ก ๆ ด า น

(ธรรมเกียรติ กันอริ, 2543, หนา 73) แตสภาพการจัดการศึกษาที่ผานมา กระบวนการเรียนรูยังไม
เอื้ออํานวยตอการพัฒนาคน ไดเกิดกระบวนการคิด วิเคราะห การแสวงหาความรูดวยตนเอง กระบวนการ

เรียนรูยังไมสงผลตอการพัฒนาคนให “มองกวาง คิดไกล ใฝรู” ยังมุงเนนหลักสูตร เนื้อหาวิชามากกวา

ชี วิ ต จริ ง ของผู เ รี ย น เน น ครู เ ป น ศู น ย ก ลาง ยั ง ไม เ ป ด โอกาสให ผู เ รี ย นศึ ก ษาหาความรู ด ว ยตนเอง
จากสภาพแวดลอมในชุมชนและสังคม โดยใชการเรียนรูจากสภาพจริงหรือการปฏิบัติจริง ปญหาการ

ประเมิ น ผลการเรี ย นรู ที่ วั ด ความรู ค วามจํ า มากกว า ความรู ค วามสามารถที่ เ กิ ด จากการปฏิ บั ติ จ ริ ง
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2542, หนา 12) เพื่อเปนการแกไขปญหาของชาติที่กําลังเผชิญกับการเปลี่ยนแปลง
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ใหม ๆ ในยุคที่ตองแขงขันดวยความรูและภูมิปญญา เชน ในวิถีแหงการรับขาวสาร มนุษยเริ่มมีทางเลือก
มากมาย นับตั้งแตสายเคเบิ้ล จานดาวเทียมที่นําสัญญาณโทรทัศนนับรอยชองมาใหชม หรือการพัฒนาการ
เรียนการสอน ผานเครือขายคอมพิวเตอร “อินเตอรเน็ต” เทคโนโลยีสารสนเทศเปนสื่ออิเล็กทรอนิกสที่ทวี

ประสิทธิภาพนําไปสูรูปแบบการเรียนรูดวยตนเอง โดยการจัดการศึกษาที่พึงประสงคของระบบการศึกษาไทย

ในอนาคต จะต อ งเป น ระบบที่ ใ ห โ อกาสคนไทยทุ ก คน ตั้ ง แต ป ฏิ ส นธิ ได พั ฒ นาตนเองเต็ ม กํ า ลั ง
ความสามารถ มีโ อกาสเทาเที ยมกั น ทางการศึก ษาเพื่ อ นํ าความเจริ ญงอกงามมาสูชี วิต ของตน 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 และเต็ ม ศัก ยภาพ มี ก ารจั ด กิ จ กรรมให ผู เ รี ย นได เ รี ย นรู จ ากประสบการณ จ ริ ง

ฝกปฏิบัติ ใหทําได คิดเปน ทําเปน รักการอาน และการเกิดการใฝรูอยางตอเนื่อง ซึ่งจากปญหาใน
การจัดการศึกษาในปจจุบัน ทุกสถาบันการศึกษาตางก็ใหความสําคัญและทําความเขาใจใหกับครูผูสอนใน

การจัดการเรียนการสอน โดยเนนใหยึดผูเรียนเปนศูนยกลางหรือเนนผูเรียนเปนสําคัญ ดวยวิธีการตางๆ
เชน อบรมเชิงปฏิบัติการในเรื่องที่เกี่ยวกับวิธีการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญในรูปแบบตางๆ

การจัดทําแฟมสะสมผลงานของนักเรียน การประเมินผลงานตามสภาพจริง เปนตน ทั้งนี้เนื่องจากผลการ

ประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาทางดานวิชาการของโรงเรียนพรานีลวัชระ พบวา ประสบปญหาในเรื่อง

มาตรฐานของการจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ สอดคลองกับเกณฑการประเมินจากคณะกรรมการ

ประเมินภายนอก และครูผูสอนยังขาดทักษะความรูความเขาใจในการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรูที่เนน
ผูเรียนเปนสําคัญ ดังนั้น เพื่อเปนการเตรียมตัวรับการประเมินเกณฑมาตรฐานการศึกษา และการประกัน

คุณภาพการศึกษาจากภายนอก การจัดการเรียนการสอนแบบเนนผูเรียนเปนสําคัญ จึงเปนสวนหนึ่งของการ
ประเมินในครั้งนี้ดวย

ดวยเหตุดังกลาว ผูวิจัยในฐานะเปนครูผูสอนของโรงเรียนพรานีลวัชระ จึงเล็งเห็นความสําคัญของ

ปญหาที่เกิดขึ้นในการจัดการเรียนรูใหมีประสิทธิภาพ 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. เพื่อเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นของครูผสู อน ตอการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ ของ

โรงเรียนพรานีลวัชระ จังหวัดสมุทรปราการ

การศึกษา และประสบการณในการเขารับการอบรม

จําแนกตาม เพศ ประสบการณในการปฏิบัติงาน ระดับ

3. เพื่อศึกษาขอเสนอแนะเกี่ยวกับปญหา/อุปสรรค และแนวทางแกไขการจัดการเรียนรูที่เนน
ผูเรียนเปนสําคัญ
ขอบเขตการวิจัย
ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้คือ ครูผูสอนที่ปฏิบัติหนาที่ทําการสอนในโรงเรียนพรานีลวัชระ

จังหวัดสมุทรปราการ ในปการศึกษา 2553 มีจํานวนรวมทั้งสิ้น 63 คน
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย

เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับความคิดเห็นของครูผูสอนตอการจัดการ

เรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสํ าคัญ ของโรงเรียนพรานีลวัชระ จังหวัดสมุทรปราการ โดยแบบสอบถามแบ ง
ออกเปน 4 ตอนดังนี้

ตอนที่ 1 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพของครูผูสอนโรงเรียนพรานีลวัชระ มีลักษณะ

เปนสํารวจรายการ (Check list) จํานวน 4 ขอ

ตอนที่ 2 แบบสอบถามความคิดเห็นของครูผูสอนตอการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ

ของโรงเรียนพรานีลวัชระ ซึ่งประกอบดวย

1) เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับความคิดเห็นครูผูสอนตอการจัดการเรียนรูที่เปน

ผู เ รี ย นเปน สํ า คั ญ ในด านการดํ าเนิ น งานของโรงเรี ยน ประกอบด วย 3 ด า น คื อ ขั้ นเตรี ยมการ ขั้ น

ดําเนินการ และขั้นประเมินผล จํานวน 23 ขอ
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2) เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับความคิดเห็นครูผูสอนตอการจัดการเรียนรูที่เปน

ผูเรียนเปนสําคัญในดานพฤติกรรมการสอนของครู ประกอบดวย 3 ขั้นตอน ขั้นเตรียมการ ขั้นดําเนินการ
ขั้นประเมินผล จํานวน 19 ขอ

3) เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับความคิดเห็นครูผูสอนตอการจัดการเรียนรูที่เปน

ผูเรียนเปนสําคัญในดานการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เปนผูเรียนเปนสําคัญ จํานวน 9 ขอ

ตอนที่ 3 เปนคําถามปลายเปดสําหรับขอเสนอแนะเกี่ยวกับปญหา/อุปสรรค และแนวทาง

แกไขการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
การเก็บรวบรวมขอมูล

ผูวิจัยไดดําเนินการเก็บรวบรวมแบบสอบถามดวยตนเอง โดยนําแบบสอบถามเก็บขอมูลจากผู
ปฏิบัติหนาที่ทําการสอนในโรงเรียนพรานีลวัชระ จํานวน 63 คน และรับกลับคืน ไดแบบสอบถามที่เก็บคืน

มาตรวจความสมบูรณสามารถนํามาวิเคราะหไดฉบับสมบูรณ 63 ฉบับ คิดเปนรอยละ 100
การวิเคราะหขอมูล

ผูวิจัยไดเก็บแบบสอบถามมาตรวจสอบความถูกตอง ในการตอบแบบสอบถาม จํานวน 63 ฉบับ

เพื่อนําไปวิเคราะหขอมูลดวยโปรแกรมสําเร็จรูปทางคอมพิวเตอร ซึ่งผูวิจัยไดวิเคราะหขอมูล ดังนี้

1. คํานวณคาสถิติ พื้นฐาน ของคะแนนตามสภาพขอมูลสวนตัว ของครูผูตอบแบบสอบถามโดย

คํานวณคาความถี่และคารอยละ

2. วิเคราะหขอมูลความคิดเห็นของครูผูสอนตอการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ โดยหา

คาเฉลี่ย ( ) และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( )

3. เปรียบเทียบระดับความคิดเห็นของครูผูสอนที่มีตอการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคั ญ

เกี่ยวกับสถานภาพของครูผูสอน จําแนกตามเพศและระดับการศึกษา โดยการเปรียบเทียบคาเฉลี่ย

4. ขอเสนอแนะเกี่ยวกับปญหา/อุปสรรค และแนวทางแกไขการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปน

สําคัญ โดยใชการวิเคราะหเชิงเนื้อหา (content analysis) และแจกแจงความถี่ของความคิดเห็น

6

วารสารวิชาการ “ลานปญญา” ปที่ 11 ฉบับที่ 2
โครงการบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

สรุปผลการวิจัย

การวิเคราะหผลขอมูล ความคิดเห็นของครูผูสอนตอการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ ของ

โรงเรียนพรานีลวัชระ จังหวัดสมุทรปราการ ปการศึกษา 2553 ผลการวิจัยสรุปได ดังนี้

1. ความคิดเห็นของครูผูสอนตอการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ ของโรงเรียนพรานีล

วัชระ จังหวัดสมุทรปราการ

ผลการวิ จั ย พบว า ครู ผู ส อนเห็ น ด ว ยต อ การจั ด การเรี ย นรูที่ เ น น ผู เ รี ย นเป น สํ า คั ญ ของ

โรงเรียนพรานีลวัชระ สรุปไดดังนี้

อันดับที่ 1 ดานการจัดกิจกรรมการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ พบวา ครูผูสอนเห็นดวยกับ

ดานการจัดกิจกรรมการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญอยูในระดับมาก ซึ่งเมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา
ครูผูส อนเห็ นด วยมากที่สุดในเรื่ องการจั ด กิจ กรรมการเรียนรู ให ผู เ รี ย นไดนําความรูไปประยุก ต ใ ชแ ละ
เชื่อมโยงเขากับชีวิตจริง

อันดับที่ 2 ดานพฤติกรรมการสอนของครู พบวา ครูผูสอนเห็นดวยกับดานพฤติกรรมการ

สอนของครูอยูในระดับมาก ซึ่งเมื่อพิจารณารายละเอียดการดําเนินงาน สรุปได ดังนี้

2.1 ขั้นเตรียมการ ครูผูสอนเห็นดวยในระดับมาก เมื่อพิจาณาเปนรายขอ

พบวา ครูผูสอนเห็นดวยมากที่สุดในเรื่องการเตรียมตนเองใหพรอมดวยการศึกษาหาความรูเกี่ยวกับหลักสูตร
จุดประสงคการเรียนรู ขอมูลและเนื้อหาตางๆรวมถึงทักษะที่มุงเนนในรายวิชา

2.2 ขั้นดําเนินการ ครูผูสอนเห็นดวยในระดับมาก เมื่อพิจาณาเปนรายขอ

พบวา ครูผสู อนเห็นดวยมากที่สุดในเรื่องการเปดโอกาสใหผูเรียนไดใชแหลงเรียนรูตางๆ อยางหลากหลาย
เปนสําคัญ

2.3 ขั้นการประเมินผล ครูผสู อนเห็นดวยในระดับมาก เมื่อพิจาณาเปนรายขอ

พบวา ครูผสู อนเห็นดวยมากที่สดุ ในเรื่องผูเรียนไดมีโอกาสประเมินตนเองและเพื่อน

อั น ดั บ ที่ 3 ด า นการดํ า เนิ น งานของโรงเรี ย น พบว า ครู ผู ส อนเห็ น ด ว ยกั บ ด า นการ

ดําเนินงานของโรงเรียนอยูในระดับมาก ซึ่งพิจารณาขั้นตอนการดําเนินงาน สรุปได ดังนี้

3.1 ขั้ นเตรียมการ ครูผูส อนเห็นด วยในระดับมาก เมื่อพิ จาณาเปน รายข อ

พบวา ครูผูสอนเห็นดวยมากที่สุดในเรื่องการใหบุคคลากรทุกฝายไดรับทราบนโยบายของโรงเรียนเกี่ยวกับ
การพัฒนาการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
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3.2 ขั้นดําเนินการ ครูผูสอนเห็นดวยในระดับมาก เมื่อพิจาณาเปนรายขอ

พบวา ครูผูสอนเห็นดวยมากที่สุดในเรื่องใหนักเรียนมีบทบาทและสวนรวมในการจัดกิจกรรมตางๆ เชน
กิจกรรมวันสําคัญตางๆ ที่โรงเรียนจัดขึ้นเปนสําคัญ

3.3 ขั้นการประเมินผล ครูผสู อนเห็นดวยในระดับมาก เมื่อพิจาณาเปนรายขอ

พบวา ครูผูสอนเห็นดวยมากที่สุดในเรื่องใหนําผลการประเมินในดานตางๆ ไปใชปรับปรุงและพัฒนาการ
จัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญใหเกิดผลดียิ่งขึ้นเปนสําคัญ

2. การเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูผูสอน ตอการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ ของ

โรงเรียนพรานีลวัชระ จังหวัดสมุทรปราการ

ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูผูสอน ตอการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ

ของโรงเรียนพรานีลวัชระจังหวัดสมุทรปราการ จําแนกตามสถานภาพของครูผูสอน สรุปได ดังนี้
2.1 สถานภาพครูผูสอนของโรงเรียนพรานีลวัชระ ที่มีเพศตางกันมีความคิดเห็นตอการ

จัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ ของโรงเรียนพรานีลวัชระ จังหวัดสมุทรปราการ แตกตางกัน โดย

พิจารณาจากคาเฉลี่ยระดับความคิดเห็นของครูผูสอน ซึ่งพบวา ครูผูสอนเพศชายมีระดับความคิดเห็นสูงกวา
ครูผสู อนเพศหญิงในทุกดาน

2.2 สถานภาพครูผูสอนของโรงเรียนพรานีลวัชระ ที่มีประสบการณในการปฏิ บัติงาน

ต า งกั น มี ค วามคิ ด เห็ น ต อ การจั ด การเรี ย นรู ที่ เ น น ผู เ รี ย นเป น สํ า คั ญ ของโรงเรี ย นพร านี ลวั ช ระ จั ง หวั ด
สมุทรปราการ แตกตางกัน โดยพิจารณาจากคาเฉลี่ยระดับความคิดเห็นของครูผูสอน ซึ่งพบวา ครูผูสอนที่มี
ประสบการณในการปฏิบัติงาน

16-20

ป มีระดับความคิดเห็นสูงกวาครูผูสอนที่มีประสบการณในการ

ปฏิบัติงานนอยกวา 10 ป และครูผูสอนที่มีประสบการณในการปฏิบัติงาน นอยกวา 10 ป มีระดับความ

คิดเห็นสูงกวาครูผูสอนที่มีประสบการณในการปฏิบัติงาน 20 ปขึ้นไป และครูผูสอนที่มีประสบการณในการ

ปฏิบัติงาน 20 ปขึ้นไป มีระดับความคิดเห็นสูงกวาครูผูสอนที่มีประสบการณในการปฏิบัติงาน 11-15 ป

ตามลําดับ

2.3 สถานภาพครูผูสอนของโรงเรียนพรานีลวัชระ ที่มีระดับการศึกษาตางกันมีความคิดเห็น

ตอการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ ของโรงเรียนพรานีลวัชระ จังหวัดสมุทรปราการ แตกตางกัน
โดยพิจารณาจากคาเฉลี่ยระดับความคิดเห็นของครูผูสอน ซึ่งพบวา ครูผูสอนที่จบการศึกษาปริญญาตรีมีระดับ
ความคิดเห็นสูงกวาครูผสู อนที่จบการศึกษาสูงกวาปริญญาตรี
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2.4 สถานภาพครูผูสอนของโรงเรียนพรานีลวัชระ ที่มีประสบการณในการเขารับการอบรม

ต า งกั น มี ค วามคิ ด เห็ น ต อ การจั ด การเรี ย นรู ที่ เ น น ผู เ รี ย นเป น สํ า คั ญ ของโรงเรี ย นพร านี ล วั ช ระ จั ง หวั ด
สมุทรปราการ แตกตางกัน โดยพิจารณาจากคาเฉลี่ยระดับความคิดเห็นของครูผูสอน ซึ่งพบวา ครูผูสอนที่มี
ประสบการณในการเขารับการอบรม 1-2 ครั้ง มีระดับความคิดเห็นสูงกวาครูผูสอนที่มีประสบการณในการเขา

รับการอบรม 3-4 ครั้ง และครูผูสอนที่มีประสบการณในการเขารับการอบรม 3-4 ครั้ง มีระดับความคิดเห็น
สูงกวาครูผูสอนที่มีประสบการณในการเขารับการอบรม 5 ครั้งขึ้นไป ตามลําดับ

3. ขอเสนอแนะเกี่ยวกับปญหา/อุปสรรค และแนวทางแกไขการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปน

สําคัญ ของโรงเรียนพรานีลวัชระ จังหวัดสมุทรปราการ

ความคิดเห็นเกี่ยวกับปญหา/อุปสรรค และแนวทางแกไขการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปน

สําคัญ ของโรงเรียนพรานีลวัชระ จังหวัดสมุทรปราการ สรุปไดดังนี้
3.1 ครูผูสอนไดเสนอแนะปญหาและอุปสรรคเกี่ยวกับการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปน

สําคัญของโรงเรียนพรานีลวัชระ จังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งพบวา นักเรียนไมเขาใจในบทบาทการรวมทํา

กิจกรรมของตนเอง สื่อที่ใชในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนไมเพียงพอและนักเรียนบางกลุมขาดความ
สนใจในการคนหาขอมูลดวยตนเอง

3.2 ครูผูสอนไดเสนอแนะแนวทางแกไขเกี่ยวกับการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ

ของโรงเรียนพรานีลวัชระ จังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งพบวา ควรสนับสนุนใหมีการผลิตสื่อการสอนเพิ่มขึ้น
ควรอธิบายกิจกรรมใหนักเรียนเขาใจอยางละเอียดและใหนักเรียนฝกทํากิจกรรมที่ครูมอบหมายบอยๆ
เพื่อใหเขาใจมากขึ้น
อภิปรายผล
จากผลการวิจัย ทําใหทราบขอเท็จจริงเกี่ยวกับความคิดเห็นของครูผูสอนตอการจัดการเรียนรูที่

เนนผูเรียนเปนสําคัญ โรงเรียนพรานีลวัชระ จังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งสามารถนํามาอภิปรายผลการวิจัยได
ดังนี้

ผลการวิจัยสถานภาพของครูผูสอนโรงเรียนพรานีลวัชระ จังหวัดสมุทรปราการ พบวา ครูผูสอน

ที่ปฏิบัติงานในโรงเรียนพรานีลวัชระ สวนใหญเปนเพศหญิงมากกวาเพศชาย โดยสวนใหญมีอายุราชการ

มากกวา 10 ปขึ้นไป จบการศึกษาระดับปริญญาตรี และเคยไดเขารับการอบรมเกี่ยวกับการปฏิรูปการศึกษาที่

เนนผูเรียนเปนสําคัญ เพราะวา โรงเรียนพรานีลวัชระ เปนโรงเรียนที่อยูในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่

9

วารสารวิชาการ “ลานปญญา” ปที่ 11 ฉบับที่ 2
โครงการบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

การศึกษา จังหวัดสมุทรปราการ เขต 1 บุคลากรครูทุกคนมีประสบการณในการปฏิบัติงานในสายครูผูสอน

และบางสวนไดรับการประเมินผลงานในดานวิทยฐานะในระดับที่สูงขึ้น และตามโครงสรางการบริหารงาน
โรงเรียน ในดานฝายบุคลากร จะมีการสนับสนุนใหครูผูสอนและผูบริหาร เขารับการอบรมเพื่อพัฒนาตนเอง

ในสายงานที่ตนปฏิบัติอยู โดยเฉพาะครูผูสอน จะมีการสงเสริมใหครูเขารับการอบรมและพัฒนาการจัด

กิจกรรมการเรียนการสอน เชน ดานหลักสูตร สื่อการสอน นวัตกรรมทางการศึกษา และวิจัยในชั้นเรียน
เปนตน ซึ่งวัตถุประสงคของการจัดการอบรมเหลานี้ เพื่อมุงใหครูนํามาพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอน

โดยเฉพาะให ผู เ รี ย นเกิ ด การเรี ย นรู อ ย า งมี คุ ณ ภาพ เพราะเป น นโยบายในการจั ด การศึ ก ษาของ
กระทรวงศึกษาธิการ ที่ตองการใหผเู รียนเกิดการเรียนรูและพัฒนาตนเองไดตามศักยภาพ

1. ความคิดเห็นของครูผสู อน ตอการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ ของโรงเรียนพรานีล

วัชระ จังหวัดสมุทรปราการ
ครูผูสอนสวนใหญเห็นดวยกับการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ ของโรงเรียนพรานีล

วัชระ จังหวัดสมุทรปราการ อยูในเกณฑเฉลี่ยมากทุกดาน ซึ่งสามารถอภิปรายผลไดดังนี้

1.1 ดานการจัดกิจกรรมการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ จากผลการวิจัยที่พบวา ครูผูสอน

โรงเรียนพรานีลวัชระ จังหวัดสมุทรปราการ เห็นดวยกับดานการจัดกิจกรรมการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ

เปนอันดับที่ 1 โดยเห็นดวยในเรื่อง การจัดกิจกรรมการเรียนรูใหผูเรียนไดนําความรูไปประยุกตใชและ

เชื่อมโยงเขากับชีวิตจริง จัดกิจกรรมการเรียนรูใหผเู รียนมีสวนรวมในการคิดคนงานอยางสรางสรรคงานและ

แสดงออก รวมทั้งจัดกิจกรรมการเรียนรูใหผเู รียนไดทํางานเปนกลุม ทั้งนี้อาจเปนเพราะ กระบวนการจัดการ

เรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญของโรงเรียนพรานีลวัชระ ไดมีการจัดการเรียนรูที่มุงพัฒนาผูเรียนโดยใหผเู รียน

สามารถนําความรูที่ไดไปใชกับการดํารงชีวิตประจําวันได ซึ่งสอดคลองกับผลการวิจัยของ สนอง อินละคร

(2542, หนา 1) ซึ่งกลาวถึง สภาพการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนศูนยกลาง คือสภาวะที่เปนจริง
ในการจัดการเรียนการสอนที่ใหผเู รียนมีสวนรวมในกิจกรรมการเรียนรูมากที่สุด โดยใหผูเรียนเรียนจากการ

ปฏิบัติจริง ไดคิดเอง ปฏิบัติเองและมีปฏิสัมพันธกับบุคคลหรือแหลงเรียนรูที่หลากหลาย จนสามารถสราง

ความรูดวยตนเองและนําไปประยุกตในการดํารงชีวิตได

1.2 ดานพฤติกรรมของครูผูสอน จากผลการวิจัยที่พบวา ครูผูสอนโรงเรียนพรานีลวัชระ

จังหวัดสมุทรปราการ เห็นดวยกับดานพฤติกรรมของครูผูสอน เปนอัน ดับที่ 2 ซึ่งพิจารณาขั้นตอนการ
ดําเนินงาน สามารถอภิปรายผลได ดังนี้
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1) ขั้ นเตรีย มการ โดยครู ผู ส อนเห็ นดว ยในเรื่ อ ง การเตรีย มตนเองให พร อ มดว ย

การศึกษาหาความรูเกี่ยวกับหลักสูตร จุดประสงคการเรียนรู ขอมูลและเนื้อหาตางๆ รวมถึงทักษะที่มุงเนนใน

รายวิชา สํารวจและเตรียมแหลงขอมูลสําหรับผูเรียนเพื่อการศึกษาคนควาในเรื่องตางๆ ในรายวิชาที่เรียน
และสํารวจความพรอมของผูเรียนในดานความรูและทักษะพื้นฐาน ความสามารถ ความถนัด และความ

สนใจ ทั้งนี้อาจเปนเพราะ ครูผูสอนโรงเรียนพรานีลวัชระ มีการเตรียมการเกี่ยวกับการจัดทําแผนการสอน
โดยศึกษาจากหลักสูตรและจุดประสงคการเรียนรู เพื่อนํามาออกแบบรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน

ซึ่งสอดคลองกับผลการศึกษาของ หนวยศึกษานิเทศก กรมสามัญศึกษา (2542, หนา 24) ซึ่งระบุวา ใน

การจัดการเรียนการสอนที่เนนกระบวนการใหผูเรียนเปนสําคัญ ครูผูสอนควรคํานึงถึงเรื่องการเตรียมตนเอง
โดยครูจะตองเตรียมตนเองใหพรอมสําหรับบทบาทของผูใหบริการดานความรู (resource person) ที่
จะตองใหคําอธิบายคําแนะนํา คําปรึกษา ใหขอมูลความรูที่ชัดเจนแกผูเรียน รวมทั้งแหลงความรูที่จะ
แนะนําใหผเู รียนไปศึกษาคนควาหาขอมูลได

2) ขั้นดําเนินการ โดยครูผูสอนเห็นดวยในเรื่องการเปดโอกาสใหผูเรียนไดใชแหลง

เรียนรูตางๆ อยางหลากหลาย เปดโอกาสใหผูเรียนไดมีสวนรวมกําหนดและเลือกวิธีการเรียนรูของตนเอง
และจัดบรรยากาศที่เอื้อตอการเรียนรูและการปฏิบัติกิจกรรม ทั้งนี้อาจเปนเพราะครูผูสอนโรงเรียนพรานีล

วัชระ มีการจัดการเรียนการสอนโดยเปดโอกาสใหผูเรียนเขามามีสวนรวมในการกําหนดวิธีการศึกษาและ
การเรียนรู โดยใหผเู รียนไดมีการเรียนรูจากแหลงความรูตางๆ ที่มีความหลากหลาย และจัดบรรยากาศการ

เรี ย นรู ที่ เ อื้ อ ต อ การพั ฒ นาการของผู เ รี ย นได อ ย า งต อ เนื่ อ ง ซึ่ ง สอดคล อ งกั บ แนวคิ ด ของ สํ า นั ก งาน

คณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ (2540, หนา 11-13) ซึ่งกลาววา ผูเรียนตองเปนศูนยกลาง (Client
Centered) ไดเสนอแนะลักษณะของครูที่จะจัดการเรียนการสอนแบบ “ผูเรียนเปนศูนยกลาง” ไววาครูควร

เปดโอกาสใหเด็กไดเลือกวิธีการที่จะเรียนเอง นอกจากนั้นครูจะตองมีลักษณะจริงใจเปนคนตรง ไมเสแสรง
ในการสรางสัมพันธภาพ จะตองเปนตัวของตัวเองอยางแทจริง

3) ขั้นประเมินผล โดยครูผูสอนเห็นดวยในเรื่องผูเรียนไดมีโอกาสประเมินตนเองและ

เพื่อน การประเมินครอบคลุมทั้งกระบวนการ ผลงานและคุณลักษณะที่พึงประสงคของผูเรียน และนําผลการ

ประเมินไปใชปรับปรุงและพัฒนาการเรียนของผูเรียน ทั้งนี้อาจเปนเพราะครูผูสอนโรงเรียนพรานีลวัชระ เปด

โอกาสใหนักเรียนมีสวนรวมในกระบวนการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญอยางครบทุกขั้นตอน เพราะ
การใหนักเรียนมีโอกาสไดแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับผลงานหรือผลการดําเนินงานในกิจกรรมที่ไดรับ

มอบหมาย ทั้งของตนเองและเพื่อน จะเปนการฝกฝนใหนักเรียนมีทักษะในการวัดและประเมินผลงานอยาง
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ตรงไปตรงมา รูจักการใหขอเสนอแนะกับผลงานของผูอ่ืน ขณะเดียวกันก็ทําใหตนเองรูจักขอผิดพลาดของ

ตนเอง และนําขอเสนอแนะที่ไดจากคนอื่นนํามาพัฒนาและปรับปรุงงานของตนเองใหมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น
ซึ่งสอดคลองกับ กรมวิชาการ (2539, หนา 7) ที่ไดสรุปความหมายเชิงปฏิบัติการของการจัดการเรียนการ

สอนที่ เ น น ผู เ รี ย นเป น สํ า คั ญ ว า เป น กระบวนการเรี ย นรู ที่ ผู เ รี ย นมี ส ว นร ว มในการปฏิ บั ติ จ ริ ง ได พั ฒ นา

กระบวนการคิดวิเคราะห ศึกษา คนควา ทดลอง แสวงหาความรูดวยตนเองตามความถนัด ความสนใจ

ดวยวิธีการ กระบวนการและใชแหลงการเรียนรูที่หลากหลายทั้งในและนอกหองเรียน สามารถนําความรู

และประสบการณไปพัฒนาคุณภาพชีวิตของตน สังคมและสวนรวม

1.3 ดานการดําเนินงานของโรงเรียน จากผลการวิจัยที่พบวา ครูผูสอนโรงเรียนพรานีล

วัชระ จังหวัดสมุทรปราการ เห็นดวยกับดานการดําเนินงานของโรงเรียน เปนอันดับที่ 3 ซึ่งพิจารณา
ขั้นตอนการดําเนินงาน สามารถอภิปรายผลได ดังนี้
1) ขั้นเตรียมการ โดยครูผูสอนเห็นดวยกับการดําเนินงานของโรงเรียนในเรื่อง การ

ใหบุคคลากรทุกฝายไดรับทราบนโยบายของโรงเรียนเกี่ยวกับการพัฒนาการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปน

สําคัญ มีแผนงานและโครงการของโรงเรียนสงเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
และบุคลากรฝายตางๆ มีสวนรวมในการวางแผนพัฒนาการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญของโรงเรียน
ทั้งนี้อาจเปนเพราะโรงเรียนพรานีลวัชระ มีการวางแผนการดําเนินงานเกี่ยวกับนโยบายใหบุคลากรครูผูสอน
รับทราบแผนงานและโครงการตางๆ ทางโรงเรียนไดกําหนดใหครูผสู อนดําเนินการจัดกิจกรรมที่เกี่ยวกับการ

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
กิจ การอื่ น กอ นการบริหารวิ ช าการหรื อ การบริ หารหลักสูตร ลั กษณะการดํ าเนิ นงานมี 3 แบบ คือ 1)

ผูบริหารโรงเรียนสั่งการหรือชี้นําใหครูปฏิรูปหลักสูตร 2) ผูบริหารตั้งทีมงานพัฒนาหลักสูตรและพัฒนาครู 3)

ผูบริหารและครูรวมกันปฏิรูปหลักสูตร ซึ่งทําใหการปฏิรูปหลักสูตรหรือปฏิรูปวิชาการไมประสบผลสําเร็จและ
พบวาแนวทางการแกไ ขใหการปฏิรู ปวิ ชาการประสบความสําเร็จนั้น ผูบริหารโรงเรียนจะตองปฏิรูป

หลักสูตรหรือปฏิรูปการบริหารงานวิชาการกอนจึงจะปฏิรูประบบการบริหารและโครงสรางหรือดําเนินการ

ควบคูกันโดยไมแยกกันทํา
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2) ขั้นดําเนินการ โดยครูผูสอนเห็นดวยกับการดําเนินงานของโรงเรียนในเรื่อง ให

นักเรียนมีบทบาทและสวนรวมในการจัดกิจกรรมตางๆ เชน กิจกรรมวันสําคัญตางๆ ที่โรงเรียนจัดขึ้น จัดให

มีบรรยากาศเรียนรูที่สงเสริมนิสัยรักการอานใฝรูใฝเรียน และจัดใหมีกิจกรรม/การประชุม สัมมนาเพื่อพัฒนา

ความรู ความเขาใจและทักษะการปฏิบัติของครูผูสอนเกี่ยวกับการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ ทั้งนี้

อาจเปนเพราะโรงเรียนพรานีลวัชระมีการสนับสนุนใหนักเรียนมีสวนรวมในกิจกรรมสําคัญตางๆ ที่โรงเรียน
จัดขึ้น ซึ่งสอดคลองกับ พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.

2545 มาตรา 24 ระบุวา การจัดการกระบวนการเรียนรู ใหสถานศึกษาและหนวยงานที่เกี่ยวของ จัด
กิจกรรมใหผูเรียนไดเรียนรูจากประสบการณจริง ศึกษาการปฏิบัติใหทําไดคิดเปน ทําเปน รักษาการอาน

และเกิดการใฝรูอยางตอเนื่อง จัดการเรียนการสอนโดยผสมผสานสาระความรูดานตางๆ ไดอยางเปน
สัดสวนสมดุลยกัน รวมทั้งปลูกฝงคุณธรรม คานิยมดีงาม และคุณลักษณะอันพึงประสงคไวทุกวิชา และจัดการ
เรียนรูใหเกิดขึ้นไดทุกเวลาทุกสถานที่มีการประสานความรวมมือกับบิดา มารดา ผูปกครอง และบุคคลใน

ชุมชนทุกฝาย เพื่อรวมกันพัฒนาผูเรียนตามศักยภาพ และมาตรา 25 ระบุวา สถานศึกษาควรสงเสริมการ

ดําเนินงานและการจัดการตั้งแตแหลงการเรียนรูตลอดชีวิตทุกรูปแบบ ไดแก หองสมุดประชาชน พิพิธภัณฑ
หอศิลป สวนสัตว สวนสาธารณะ สวนพฤกษศาสตร อุทยานวิทยาศาสตรและศูนยการกีฬา นันทนาการ

แหลงขอมูล แหลงการเรียนรูอ่นื อยางพอเพียง

3) ขั้นประเมินผล โดยครูผูสอนเห็นดวยกับการดําเนินงานของโรงเรียนในเรื่อง ให

นําผลการประเมินในดานตางๆ ไปใชปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญใหเกิดผลดี

ยิ่งขึ้น และมีการประเมินผลการปฏิบัติงานการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญในสวนตางๆตามที่ได

กําหนดไว ทั้งนี้อาจเปนเพราะโรงเรียนพรานีลวัชระไดมีการนําผลการประเมินที่ไดจากการจัดการเรียนรูที่
เนนผูเรียนเปนสําคัญ นําไปพัฒนาและปรับปรุงแกไขใหดียิ่งขึ้น นอกจากนี้โรงเรียนยังสามารถปฏิบัติงานได
ตามที่กําหนดไว ซึ่งสอดคลองกับ สํานักงานคณะกรรมการศึกษาแหงชาติ (2546, หนา 32-38) ไดทําการ

วิจัยเชิงประเมินการปฏิรูปการเรียนรู ระยะเวลาดําเนินการป พ.ศ. 2544-2545 โดยศึกษาอิทธิพลของการ

ดําเนินงานปฏิรูปการเรียนการสอนที่มีผลที่ผูเรียนไดรับ กลุมตัวอยางประกอบดวย ผูบริหารสถานศึกษา ครู
อาจารยที่สอนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน นักเรียน กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและผูปกครองนักเรียน

ในดานการบริหารจัดการของผูบริหารพบวา ผูบริหารสถานศึกษามีศักยภาพในการพัฒนาครู โรงเรียน

นักเรียน ผูปกครองนักเรี ยนและชุมชนอย างเพี ยงพอ แต ไ มมีแ นวทางในการพั ฒ นาหรื อ ไมไ ดกําหนด
เปาหมายในการพัฒนาที่ชัดเจน จึงทําใหบุคลากรอื่นเกิดความสับสนในการดําเนินงานการปฏิรูปการ
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เรียนรู สําหรับแนวทางในการปฏิรูปการเรียนรูของผูบริหารสถานศึกษาควรติดตาม และประเมินผลการ
ดําเนินการปฏิรูปการเรียนรูของครู นักเรียน ผูปกครองนักเรียนและชุมชน เปนระยะเพื่อนําผลมาปรับปรุง

พัฒนาการจัดการเรียนการสอนพัฒนาคุณภาพของครูผูสอนและสงเสริมครูผูสอนใหมีความสามารถในการทํา
วิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาคุณภาพของการเรียนรูอยางตอเนื่อง และสรางความเขาใจเกี่ยวกับการปฏิรูปการ
เรียนรูใหกับผูปกครองและใหมีสวนรวมในการบริหารจัดการศึกษาในรูปแบบที่หลากหลายมากขึ้น

2. การเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูผูสอนตอการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ ของ

โรงเรียนพรานีลวัชระ จังหวัดสมุทรปราการ จําแนกตามสถานภาพของครูผสู อน

ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูผูสอนตอการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ ของ

โรงเรียนพรานีลวัชระ จังหวัดสมุทรปราการ จําแนกตามสถานภาพของครูผูสอน

2.1 ครูผูสอนที่เปนเพศชาย และ เพศหญิง พบวา โดยภาพรวมครูผูสอนของโรงเรียน
พรานีลวัชระ ที่มีเพศตางกันมีความคิดเห็นตอการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ ของโรงเรียนพรานีล

วัชระ จังหวัดสมุทรปราการ แตกตางกัน โดยครูผูสอนเพศชายมีระดับความคิดเห็นสูงกวาครูผูสอนเพศหญิง

ในทุกด าน ทั้ง นี้อาจเปนเพราะครู ผูสอนไมวาจะเปนเพศชายหรือเพศหญิง ไมใชปจจัยที่สําคัญตอการ
ปฏิบัติงานหรือระดับความคิดเห็นที่มี ตอกระบวนการจัดการเรี ยนการสอน 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 ปขึ้นไป และครูผูสอนที่มีประสบการณในการปฏิบัติงาน 20 ปขึ้นไป มี
ระดับความคิดเห็นสูงกวาครูผูสอนที่มีประสบการณในการปฏิบัติงาน 11-15 ป ทั้งนี้อาจเปนเพราะครูผูสอนที่

มีประสบการณในการสอนอยูในชวง 16-20 ป เปนครูที่มีประสบการณในการสอนมาก ดังนั้น จึงมีการ

พัฒนาการคุณภาพการจัดการเรียนการสอนอยูเสมอ เนื่องจากการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ เปน
เปาหมายสําคัญในการจัดการศึกษาในปจจุบัน ซึ่งสอดคลองกับผลการศึกษาของ ผองพรรณ ณ อุบล
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(2544, บทคัดยอ) ไดทําการวิจัยเรื่อง การจัดการเรียนการสอนโดยเนนผูเรียนเปนศูนยกลาง ระดับกอน
ประถมศึกษา สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาอําเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลําภู โดยมีกลุมตัวอยางเปน

ครูผสู อนระดับกอนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาอําเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลําภู พบวาครู

ที่ปฏิบัติการสอนในโรงเรียนขนาดตางกันและมีประสบการณการทํางานตางกัน มีการจัดการเรียนการสอน

โดยเนนนักเรียนเปนศูนยกลางโดยรวมและกิจกรรมสรางสรรค (ศิลปศึกษา) แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05

2.3 ครูผสู อนที่มีระดับการศึกษาตางกัน โดยภาพรวมครูผูสอนของโรงเรียนพรานีลวัชระ ที่

มีระดับการศึกษาตางกัน มีความคิดเห็นตอการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ ของโรงเรียนพรานีลวัชระ

จังหวัดสมุทรปราการ แตกตางกัน โดยครูผูสอนที่จบการศึกษาปริญญาตรีมีระดับความคิดเห็นสูงกวาครูผูสอน
ที่จบการศึกษาสูงกวาปริญญาตรี ทั้งนี้อาจเปนเพราะครูผูสอนที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรีสวนใหญเปน
ครูผูสอนที่เขารับการบรรจุใหม และยังมีประสบการณในการสอนนอย ดังนั้นจึงตองมีการพัฒนาตนเองใหมี
ประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอนใหมากขึ้น เพราะตองไดรับการนิเทศและประเมินจากฝายวิชาการ

และผูบริหาร แตกตางกับครูผูสอนที่จบสูงกวาปริญญาตรี ซึ่งโดยสวนใหญจะไดรับผิดชอบงานที่เกี่ยวกับงาน
บริหารของโรงเรียน ดังนั้นจึงมีการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนนอยกวาครูผูสอนที่จบการศึกษาระดับ

ปริญญาตรี ซึ่งสอดคลองกับผลการศึกษาของ ปาริชาติ สวนอักษร (2544, บทคัดยอ) วิจัยเรื่อง ศึกษา

พฤติกรรมการจัดการเรียนการสอนที่เนนนักเรียนเปนศูนยกลางของขาราชการครูโรงเรียนสตรีภูเก็ต สังกัด
กรมสามัญศึกษาจังหวัดภูเก็ต พบวา ขาราชการครูที่มีระดับการศึกษาตางกัน มีพฤติกรรมการจัดการเรียนการ

สอนที่เนนนักเรียนเปนศูนยกลางแตกตางกัน ขอคนพบดังกลาวแสดงวา ครูผูสอนที่มีระดับการศึกษาตางกัน
ไมมีความคิดเห็นตอการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ ของโรงเรียนพรานีลวัชระแตกตางกัน

2.4 ครูผูสอนที่มีประสบการณในการเขารับการอบรมตางกัน โดยภาพรวมครูผูสอนของ

โรงเรียนพรานีลวัชระ ที่มีประสบการณในการเขารับการอบรมตางกัน มีความคิดเห็นตอการจัดการเรียนรูที่

เนน ผู เรี ยนเปน สํ าคัญ ของโรงเรี ยนพรานี ลวัช ระ จัง หวั ด สมุท รปราการ แตกตางกั น โดยครูผูส อนที่ มี
ประสบการณในการเขารับการอบรม 1-2 ครั้ง มีระดับความคิดเห็นสูงกวาครูผูสอนที่มีประสบการณในการเขา

รับการอบรม 3-4 ครั้ง และครูผูสอนที่มีประสบการณในการเขารับการอบรม 3-4 ครั้ง มีระดับความคิดเห็น
สูงกวาครูผูสอนที่มีประสบการณในการเขารับการอบรม 5

ครั้งขึ้นไป ทั้งนี้อาจเปนเพราะแนวทางการ

ดําเนินงานของโรงเรียนพรานีลวัชระ ในการสงเสริมและสนับสนุนใหบุคลากรครูผูสอน จัดการเรียนรู โดย

ยึดหลักใหเนนผูเรียนเปนสําคัญ ในการบูรณาการและประยุกตเขากับกลุมสาระการเรียนรูตางๆ เพื่อให
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สอดคล อ งกั บ ความเหมาะสมกั บ ผู เ รี ย น เพราะการอบรม เป น การพั ฒ นาศั ก ยภาพตนเองของครู ผู ส อน

สอดคลองกับผลการวิจัยของ มงคล เพาะผล (2544, บทคัดยอ) วิจัยเรื่อง ศึกษาพฤติกรรมการสอนที่เนน
นักเรียนเปนศูนยกลางของครูโรงเรียนเครือขายวิทยาการ สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดภูเก็ต

พบวา ครูในโรงเรียนเครือขายวิทยาการ มีพฤติกรรมการสอนที่เนนนักเรียนเปนศูนยกลางโดยภาพรวมอยู

ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาแตละวิธีพบวา การสอนแบบใชบทบาทสมมติ การสอนแบบใชชุดการสอน
การสอนแบบโครงงาน และการสอนแบบมีสวนรวมอยูในระดับปานกลาง และผลการเปรียบเทียบดานตัว

แปรประสบการณในการสอน และประสบการณในการพัฒนาตนเองเกี่ยวกับการฝกอบรมของครูที่แตกตางกัน
มีพฤติกรรมการสอนที่เนนนักเรียนเปนศูนยกลางแตกตางกัน เพราะจากขอเท็จจริงแลว ครูผูสอนที่ผานการ
อบรมในดานการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญมากกวา ยอมมีแนวคิดและทักษะกระบวนการในการ

จัดการเรียนการสอนไดอยางมีประสิทธิภาพ
3. ขอเสนอแนะเกี่ยวกับปญหา/อุปสรรค และแนวทางแกไขการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปน

สําคัญ ของโรงเรียนพรานีลวัชระ จังหวัดสมุทรปราการ

ขอเสนอแนะเกี่ยวกับปญหา อุปสรรค และแนวทางการแกไขปญหา ของครูผูสอนโรงเรียน

พรานีลวัชระ จังหวัดสมุทรปราการ สรุปไดดังนี้

3.1 ขอเสนอแนะปญหาและอุปสรรคเกี่ยวกับการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญของ

โรงเรียนพรานีลวัชระ จังหวัดสมุทรปราการ โดยครูผูสอนไดเสนอแนะปญหาและอุปสรรคในเรื่อง นักเรียน
ไมเขาใจในบทบาทการรวมทํากิจกรรมของตนเอง สื่อที่ใชในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนไมเพียงพอ

และนักเรียนบางกลุมขาดความสนใจในการคนหาขอมูลดวยตนเอง ทั้งนี้อาจเปนเพราะปญหาที่เกิดขึ้นใน

กระบวนการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญของโรงเรียนพรานีลวัชระคือ นักเรียนยังไมเขาใจบทบาท

ของตนเองอยางชัดเจนในการรวมกิจกรรมการเรียนรู จึงทําใหนักเรียนขาดการมีสวนรวมและไมสามารถ
ทํางานหรือกิจกรรมไดตามจุดมุงหมายที่วางไว ตลอดจนสื่อการเรียนการสอนไมเพียงพอ ซึ่งเปนปญหาที่

สําคัญในการจัดการเรียนรู เพราะสื่อเปนสิ่งที่ชวยกระตุนความสนใจของนักเรียนและทําใหนักเรียนเขาใจ

เนื้อหาตางๆ ไดงายขึ้น สอดคลองกับ ทิศนา แขมมณี (2542, หนา 15) โดยกลาวถึงหลักการจัดการ

เรี ย นรู ที่ เ น น ผู เ รี ย นเป น สํ า คั ญ ที่ ช ว ยให ผู เ รี ย นมี ส ว นร ว มในกระบวนการเรี ย นรู โดยเป น ผู ส ร า ง

(Construct) ความรูดวยตนเอง ทําความเขาใจ สรางความหมายของสาระขอความรูใหแกตนเองและ
คนพบขอความรูดวยตนเอง และยังเปนการชวยใหผูเรียนมีบทบาทมีสวนรวม (Participation)

ใน

กระบวนการเรียนรูไดมากที่สุด จากขอคนพบดังกลาวสะทอนใหเห็นวา การจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปน
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สําคัญ ครูผูตองเปนผูกระตุนใหผูเรียนเกิดการมีสวนรวม โดยใชสื่อและวิธีการจัดการเรียนรูใหนักเรียน
ตองการอยากเขามามีสวนรวมและเปนสวนหนึ่งของกิจกรรมการเรียนการสอนที่เกิดขึ้นใหกระบวนการจัดการ
เรียนการสอนของครู

3.2 ขอเสนอแนะแนวทางแกไขปญหาเกี่ยวกับการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญของ

โรงเรียนพรานีลวัชระ จังหวัดสมุทรปราการ โดยครูผูสอนไดเสนอแนะแนวทางแกไขปญหาในเรื่อง ควร
สนับสนุนใหมีการผลิตสื่อการสอนเพิ่มขึ้น อธิบายกิจกรรมใหนักเรียนเขาใจอยางละเอียดและใหนักเรียนฝก

ทํากิจกรรมที่ครูมอบหมายบอยๆ เพื่อใหเขาใจมากขึ้น ทั้งนี้อาจเปนเพราะครูผูสอนตองการใหโรงเรียน

สนั บสนุ นการผลิ ต สื่อการเรียนการสอนให เ พียงพอตอ การจัดการเรียนรู จากขอ เสนอแนะจะเห็ นได วา

ครูผูสอนใหความสําคัญกับการนําสื่อการสอนมาพัฒนาผูเรียนใหเกิดการเรียนรูจากประสบการณจริง ซึ่งสื่อ
การสอนจะชวยอธิบายเนื้อหาและรายละเอียดของหัวใจสําคัญของการเรียนรูไดดีกวาการอธิบายหรือให

ผูเรียนอานจากตําราหรือหนังสือเพียงอยางเดียว โดยสื่อที่นํามาใชในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่

นิยมใชกันในปจจุบัน เชน สื่อรูปภาพ คอมพิวเตอร หรือแมกระทั่งสื่อที่เปนของจริงที่สามารถนํามาให

นักเรียนสัมผัสได ซึ่งจะชวยครูผูสอนในการถายทอดความรูไดงายขึ้น สอดคลองกับ ชนาธิป พรกุล
(2544, หนา 39) ซึ่งกลาววา การเรียนรูที่เกิดจากความคิดการทดลองและสรุปเปนความรูโดยตัวผูเรียนเอง
ผูสอนจะเปลี่ยนบทบาทหนาที่จากการถายทอดความรูมาเปนแบบแผน จัดการ ชี้แนะ และรายงานตามสาระ

ใหกับผูเรียน การจัดการเรียนการสอนแบบผูเรียนเปนศูนยกลางจึงหมายถึง การจัดการใหผูเรียนเกิดการ

เรียนรูดวยตนเอง
ขอเสนอแนะ

จากการศึก ษาความคิ ดเห็นของครูผูส อน ตอการจัดการเรี ยนรู ที่ เนน ผูเ รี ยนเปนสําคัญ ของ

โรงเรียนพรานีลวัชระ จังหวัดสมุทรปราการ ไดขอเสนอแนะในการวิจัย ดังนี้
1. ขอเสนอแนะสําหรับการนําผลการวิจัยไปใช มีดังนี้

1.1 ฝายบริหารงานที่เกี่ยวของในระดับนโยบาย ควรนําผลการวิจัยที่ไดจากความคิดเห็น

ของครูผูสอน ตอการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ ของโรงเรียนพรานีลวัชระ จังหวัดสมุทรปราการ

ไปกํ า หนดกรอบการดํ า เนิ น งานและวางแผนการพั ฒ นาการจั ด การเรี ย นรู ที่ เ น น ผู เ รี ย นเป น สํ าคั ญ ใน

กระบวนการจัดการเรียนการสอนของครูผูสอนทุกกลุมสาระ ซึ่งจากผลการวิจัยพบวา ครูผูสอนมีความคิดเห็น
ตอการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ ของโรงเรียนพรานีลวัชระ ทั้ง 3 ดานอยูในระดับมากทุกดาน
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แตยังไมไดอยูในระดับมากที่สุด ดังนั้น เพื่อเปนการพัฒนาศักยภาพของการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปน

สําคัญของครูผสู อน ใหมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น ฝายวิชาการของโรงเรียนพรานีลวัชระ ซึ่งเปนฝายที่รับผิดชอบ
ในการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนใหมีคุณภาพ

1.2 บุคลากรที่เกี่ยวของระดับปฏิบัติการ ควรนําการวิจัยไปประยุกตใชในการจัดการเรียนรู

ที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ ดังนี้

1) โรงเรี ย นควรให บุ ค ลากรที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ ฝ า ยวิ ช าการ ได แ ก ผู อํ า นวยการ

สถานศึกษา ผูบริหารฝายวิชาการ หัวหนากลุมสาระ และครูผูสอน มีสวนรวมในการวางแผนและจัดทํา

หลักสูตรสถานศึกษาที่เปนการจัดการเรียนการสอนโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ ตลอดจนผูบริหารควรมีการ

นิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอนของครูในทุกภาคเรียน

2) ฝายบริหารงานบุคลากรโรงเรียนควรจัดอบรม สัมมนา ประชุมเชิงปฏิบัติการ เชน
การอบรมหลั กสูตร การจัดทําแผนการจัด การเรี ยนรู และการผลิตสื่อ การสอนใหกับ ครู ผู สอนนําไปใช

พัฒนาการสอนใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยรองผูอํานวยการฝายวิชาการ หรือหัวหนากลุมสาระการเรียนรู

มีการประเมินประสิทธิภาพการจัดการเรียนรูของครูผูสอนอยางนอยภาคเรียนละ 1 ครั้ง

3) ฝายวิชาการควรมอบหมายใหครูผูสอนในแตละกลุมสาระการเรียนรูจัดทําแผนการ

เรียนรูที่มีลักษณะการจัดกิจกรรมการเรียนรูที่เนนใหผูเรียนไดศึกษาคนควาหาความรูดวยตนเอง ใหมีความ

เขาใจในบทบาทการรวมทํากิจกรรม และผลิตสื่อการสอนใหเพียงพอกับนักเรียนโดยมีการประเมินผลการ
จัดการเรียนรูของฝายวิชาการ หรือหัวหนากลุมสาระการเรียนรู
2. ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งตอไป

2.1 ควรศึ กษาความพึงพอใจของผูปกครองนั กเรียน ตอ การจัดการเรียนการสอนของ

โรงเรียนพรานีลวัชระ จังหวัดสมุทรปราการ

2.2 ควรศึกษารูปแบบและวิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ ของโรงเรียน

พรานีลวัชระ จังหวัดสมุทรปราการ
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ดนตรีไทย นาฏศิลป ภาษาอังกฤษ ปจจัยที่เปนอุปสรรคคือ ปญหาดานบุคลากรคือบุคลากรที่เขาสอนแตละป
นั้นไมแนนอน แตบุคลากรที่ปฏิบัติงานในศูนยไดรับการฝกหัดอยางดี มีการนิเทศและประชุมสัมมนาเพื่อ

พัฒนาบุคลากรเสมอ 3) รูปแบบการบริหารการศึกษานั้นขึ้นกับงบประมาณ ศูนยไดงบประมาณ 2 สวน คือ
งบประมาณรายปของรัฐและการบริจาคของประชาชน งบประมาณรายปที่รัฐจัดใหนั้นไมเพียงพอสําหรับการ

จัดกิจกรรมการเรียนการสอนทั้งป แตศูนยนี้สามารถดํารงอยูไดและมีคุณภาพดวยการบริจาคของประชาชน

และงานบริ ห ารทั่ ว ไป แยกเป น งานธุ ร การ งานกิ จ การนั ก เรี ย น งานอาคารสถานที่ และการสร า ง

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

สถาบันนี้ ไดมีความผูกพันและ

เอื้อเฟอสงเคราะหกันและกันมาเปนเวลาชานาน การศึกษาของคนไทยในอดีตมีรากฐานอยูที่วัด วัง และ

บาน วัดเปนแหลงสรรพวิทยาการ ทําหนาที่เปนทั้งสถานศึกษา แหลงเรียนรูและถายทอดวัฒนธรรมประเพณี

ของแตละทองถิ่น โดยมีพระสงฆผูทรงความรูทําหนาที่อบรมสั่งสอนเด็กเยาวชน เปนศูนยกลางของกิจกรรม
ทางสังคมมากมาย ดังนั้น พระพุทธศาสนากับสังคมไทยจึงไมสามารถแยกออกจากกันได การศึกษาที่

ประชาชนไดรับจากวัดจึงมิใชเรื่องภาษาหรือหนังสือเทานั้น หากแตเปนการมุงขัดเกลาจิตใจใหเปนผูมี

คุณธรรม มีจิตสํานึกที่ดีงาม มีคุณลักษณะที่พึงประสงคของสังคม เชน มีเมตตากรุณา มีความกตัญูกตเวที
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เปนตน ในสมัยกรุงศรีอยุธยาถึงสมัยรัตนโกสินทรตอนตน วัดไดเปนสถาบันอบรมบมเพาะเยาวชนใหเปน
คนดีของบานเมืองทั้งทางวิชาการและวิชาชีพ ทําใหพระสงฆมีบทบาทตอวิถีชีวิตของคนไทย ทั้งนี้ เพราะ

สถาบันสงฆเปนผูดําเนินการจัดการศึกษานั่นเอง (ชําเลือง วุฒิจันทร, 2526, หนา 137-138) ตอมา แมมี

การปฏิรูปการศึกษาไทยไปสูระบบโรงเรียนแบบตะวันตกในสมัยรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา

เจาอยูหัวก็ตาม แตการจัดการศึกษาก็ยังคงอาศัยพระสงฆและวัดเปนสําคัญ โดยเฉพาะการจัดตั้งโรงเรียนนั้น

ไดโปรดฯ ใหมีการจัดตั้งโรงเรียนหลวงสําหรับราษฎรขึ้นเปนแหงแรกในวัดมหรรณพาราม เมื่อพุทธศักราช
2427 (กระทรวงศึกษาธิการ, 2507, หนา 48) โดยทรงเล็งเห็นเหตุผลหลัก 2 ประการ คือ สนับสนุนให

เยาวชนไดใกลชิดกับพระศาสนา รับใชพระสงฆ มีโอกาสปลูกฝงคุณธรรมขัดเกลาจิตใจของตนใหเปน

ผูใหญที่มีคุณภาพ และประหยัดงบประมาณของชาติในการสรางสถานศึกษาใหม ดังพระราชปรารภวา

“ถาจะไปตั้งที่อ่นื นอกจากวัดก็เห็นวาไปขัดกับประเพณีเดิมที่นิยมฝากเด็กไปเลาเรียนตามวัดและเมื่อ
คนนิยมสงบุตรหลานเขาเรียนในโรงเรียนหลวงมากขึ้นยอมจะทําใหเสียประโยชนของพระสงฆ....อีกประการ

หนึ่ง การที่จะตั้งโรงเรียนหลวงขึ้นนั้นจะตองจายเงินเดือนและคาใชสอยของหลวงเปนเงินมากอยู ถาตอง

จายถึงคาซื้อที่ และกอสรางโรงเรียนดวยก็จะเปลืองนัก ไหนจะตั้งโรงเรียนไดแพรหลาย ถาหากวาตั้ง
โรงเรียนที่ในวัดจะไดอาศัยทั้งที่ดินและศาลาซึ่งมีอยูแลว ทั้งภูมิประเทศที่ก็เหมาะ ดวยวัดมีอยูในที่ประชุม

ชนทั่วทุกหนทุกแหง เปนการสะดวกดีดวยประการทั้งปวง ดังนี้ จึงไดคิดจัดตั้งโรงเรียนสําหรับราษฎรขึ้นตาม
วัด ไดตั้งขึ้นที่วัดมหรรณพารามกอนแหงอื่น” (กระทรวงศึกษาธิการ, 2507, หนา 48)

ในสวนของพระสงฆ พระองคไดตราพระราชบัญญัติลักษณะปกครองคณะสงฆ ร.ศ. 121 (พ.ศ.

2445) กําหนดใหพระสงฆที่เปนเจาอาวาสเปนผูนําในการสั่งสอนกุลบุตร ในการจัดการศึกษานี้ ทรง
มอบหมายให ส มเด็ จ พระมหาสมณเจ า กรมพระยาวชิ ร ญาณวโรรส ทรงรั บ ภาระงานด า นการศึ ก ษาทั่ ว

ราชอาณาจักร ดวยเหตุนี้ หลักสูตรการศึกษาเกี่ยวกับวิชาจรรยาและศาสนา จึงเริ่มมีครั้งแรกตามโครงการ

ศึกษา พ.ศ. 2445 ซึ่งไดกําหนดใหวิชานี้เปนวิชาสอบไลในประโยค 1 (ประถมศึกษา) โดยใหแปลศัพท
และอธิบายขอปญหาสุภาษิต อธิบายปญหาธรรมะ และคฤหัสถศีล และในประโยค 2 (มัธยมศึกษา) ให
อธิบายหัวขอธรรมะและสนทนาโตตอบเกี่ยวกับกิริยาวาจา (ชําเลือง วุฒิจันทร, 2524, หนา 17-18) จะ

เห็นไดวา ตั้งแตอดีต คนไทยไมเคยละเลยที่จะปลูกฝงอบรมคุณธรรมทางศาสนาใหแกเยาวชนของชาติ
ตอมา เมื่อสภาพสังคมและเศรษฐกิจเปลี่ยนแปลงไป ศูนยกลางการศึกษาของสังคมไทยมิไดอยูที่วัดอีกตอไป

บทบาทดานการใหการศึกษาของพระสงฆนอยลง จึงทําใหคนทั่วไปหางเหินจากวัด แมปจจุบันโรงเรียน

สวนหนึ่งในกรุงเทพมหานครและตางจังหวัดจะยังคงตั้งอยูในวัดก็ตาม แตปฏิสัมพันธดานกิจกรรมตาง ๆ มี
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คอนขางนอย

การศึกษาที่เคยเนนดานคุณธรรมกลับกลายเปนการใหความสําคัญกับวิทยาการอื่นมากกวา

จะเห็นไดจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจฉบับแรก (พ.ศ.2504-2509) นั้น ไดเนนการพัฒนาดานเศรษฐกิจเปน
สําคัญ สวนการพัฒนาดานสังคมนั้นไดเริ่มเนนในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 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

สังคมบริโภคนิยมและวัตถุนิยมมากยิ่งขึ้น เยาวชนซึ่งเปนทรัพยากรมนุษยที่สําคัญที่สุดของชาติ ที่ขาดความรู

ความเขาใจและขาดการอบรมคุณธรรมก็ตกไปสูกระแสโลกาภิวัตนโดยไมรูตัว มีรสนิยมที่ฟุงเฟอฟุมเฟอย

กอใหเกิดปญหาหลายอยางรุมเราสังคมไทย เชน ปญหายาเสพติด ปญหาอาชญากรรม ปญหาโสเภณี เปน
ตน ปญหาเหลานี้สะทอนใหเห็นสาเหตุที่ชัดเจน คือ สภาพสังคมไทยขาดเสถียรภาพดานคุณธรรม ขาดความ

สํานึกที่ดีงาม เนื่องจากการศึกษาทุกระดับยังขาดการเนนภาคปฏิบัติดานศีลธรรมจริยธรรมนั่นเอง นับเปน

ปญหาวิกฤตที่ทุกฝายจะตองรวมกันแกไขอยางเรงดวน ภาครัฐไดมีนโยบายชัดเจนที่จะแกไปปญหานี้ให

สําเร็จ ดังปรากฏในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2540 มาตรา 81 ความวา

“รัฐตองจัดการศึกษาและสนับสนุนใหเอกชนจัดการศึกษาอบรมใหเกิดความรูคูคุณธรรม จัดใหมี

กฎหมายเกี่ยวกับการศึกษาแหงชาติ ปรับปรุงการศึกษาใหสอดคลองกับความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและ
สังคม สรางเสริมความรูและปลูกฝงจิตสํานึกที่ถูกตองเกี่ยวกับการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย

โดยมีพระมหากษัต ริยท รงเปนประมุข สนับ สนุนการคนควาวิจั ยในศิลปวิทยาการตาง ๆ เรงรัด พัฒนา
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศ พัฒนาวิชาชีพครู และสงเสริมภูมิปญญาทองถิ่น ศิลปะ

และวัฒนธรรมของชาติ”

เมื่อประกาศใชรัฐธรรมนูญฉบับนี้แลว สงผลใหมีการประกาศใชพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ

พ.ศ.2542 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 มีเปาหมายที่จะพัฒนาเยาวชนของชาติ ใหเปน

24

วารสารวิชาการ “ลานปญญา” ปที่ 11 ฉบับที่ 2
โครงการบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

คนเกง เปนคนดี และสามารถอยูรวมกับสังคมไดอยางมีความสุข ดังความมาตรา 6 วา “การจัดการศึกษา
ตองเปนไปเพื่อพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยที่สมบูรณทั้งรางกาย จิตใจ สติปญญา ความรู และคุณธรรม มี
จริยธรรมและวัฒนธรรมในการดํารงชีวิต

สามารถอยูรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุข” แมแผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 9 (พ.ศ.2545-2549) รัฐมุงมั่นพัฒนาการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

เพื่อเปนกลไกในการพัฒนาคน เปนแผนยุทธศาสตรที่ชี้กรอบทิศทางการพัฒนาประเทศไทยในระยะปานกลาง
ที่สอดคลองกับวิสัยทัศนระยะยาวตอเนื่องจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 8 (พ.ศ. 25402544) ในดานแนวคิดที่ยึดคนเปนศูนยกลางการพัฒนาในทุกมิติอยางเปนองครวมและใหความสําคัญกับการ

พัฒนาที่สมดุลทั้งดานตัวคน สังคม เศรษฐกิจและสิ่งแวดลอม โดยเฉพาะอยางยิ่งการสรางระบบการบริหาร

จัดการภายในใหดีในทุกระดับ อันจะทําใหเกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนที่มี “คน” เปนศูนยกลางไดอยางแทจริง
(สาคร อัฒจักร, 2545, หนา 21-22)
จากกฎหมายและแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติดังกลาว ชี้ใหเห็นถึงความสําคัญของการ

เสริมสรางปลูกฝงคุณธรรมจริยธรรมแกเยาวชน เพื่อแกปญหาวิกฤตทางสังคมดังกลาว กรมการศาสนา

กระทรวงวัฒนธรรม ไดรวมกับกระทรวงศึกษาธิการ สํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ ซึ่งทําหนาที่สนอง
นโยบายของรัฐในดานนี้ มีความมุงหวังใหวัดเปนแหลงปลูกฝงศีลธรรมและวัฒนธรรมอันดีงามของไทยแก

เด็กและเยาวชน

โดยมีพระสงฆเปนแกนนําในการใหการอบรมสั่งสอน

มุงเนนการพัฒนาจิตใจและ

เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเด็กและเยาวชนไปในทางที่ดี ดังนั้น จึงผลักดันใหมีโครงการตางๆ เพื่อสนับสนุน
นโยบายนี้ เชน โครงการจัดตั้งศูนยศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย โครงการครูพระสอนศีลธรรมใน

โรงเรียน โครงการจั ดตั้งศูนย เด็กกอนเกณฑในวัดของกรมการศาสนา กระทรวงวัฒ นธรรม โครงการ

โรงเรียนวิถีพุทธ ของกระทรวงศึกษาธิการ เปนตน

ศูนยศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตยเปนหนึ่งในโครงการของรัฐที่เปนรูปแบบการศึกษาสงเคราะห

ในวั ด โดยให พ ระสงฆ ร ว มกั บ หน ว ยงานราชการที่ รั บ ผิ ด ชอบดู แ ลและสนั บ สนุ น ด า นงบประมาณ มี

วัตถุประสงคเพื่อใหเปนสถาบันสั่งสอนและขัดเกลาเด็กและเยาวชนใหมีคุณภาพดานความรูคูคุณธรรม เด็ก

และเยาวชนผูไดรับการฝกอบรมพัฒนาจิตใจดวยหลักพุทธธรรมดีแลวจะเปนทรัพยากรมนุษยที่มีคุณภาพ เปน

กําลังสําคัญของชาติในอนาคต มีจิตสํานึก ทัศนคติ และคานิยมที่ดีตอศิลปวัฒนธรรม ประเพณีไทย โดย
สนับสนุนสงเสริมพระสงฆใหมีบทบาทในการทําหนาที่ดังกลาวอยางมีประสิทธิภาพสมบูรณยิ่งขึ้น ซึ่งจะสงผล

ตอความเจริญรุงเรืองแหงพระพุทธศาสนา ความสงบสุขของประชาชนและความมั่นคงของชาติสืบตอไป
(แกว ชิดตะขบ, 2542, หนา 1)
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อยางไรก็ตาม การบริหารศูนยศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย ยังประสบปญหาหลายประการ คือ

ดานบุคลากร เชน ผูบริหารขาดความรูความเขาใจในการบริหารการศึกษา ครูผสู อนมีจํานวนไมเพียงพอกับ

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 ปจจุบันศูนยศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตยท่ัวประเทศมีจํานวน 3,262 ศูนยทั่ว

ประเทศ แยกเปนสวนกลาง 39 ศูนย สวนภูมิภาค 3,223 ศูนย และมีนักเรียนที่ลงทะเบียนจํานวน 726,851
คน (กรมการศาสนาม, 2552, หนา 16)

ศูนยศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย วัดอนงคาราม เปนศูนยหนึ่งที่มีการบริหารการศึกษาที่โดด

เดนมาก ทั้งดานงานวิชาการ ความพรอมดานบุคลากร งบประมาณ ดานอาคารสถานที่ และดานความ

รวมมือของชุมชนและสถานศึกษาตางๆ เปนสถาบันปลูกฝงคุณธรรมจริยธรรมแกเยาวชนไทยมาตั้งแต
พุทธศักราช 2507 จวบจนปจจุบัน ไดรับการพัฒนาปรับปรุงทางดานบุคลากร อุปกรณการเรียนการสอนและ

วิธีการสอนอยางตอเนื่อง ไดเปดการเรียนการสอนธรรมศึกษาแบบเชิงรุกเขาไปสูสถานศึกษาใกลเคียง
นอกจากนั้น ยังเปนศูนยกลางการบริหารศูนยศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตยแหงประเทศไทย สงผลใหการ

บริหารจัดการมีความโดดเดนชัดเจน มีผลงานเปนที่ประจักษแกประชาชนทั่วไป จากเหตุผลดังกลาวจึงทํา
ใหผูวิจัยสนใจที่จะศึกษากระบวนการบริหารการศึกษา สภาพและปญหา รวมทั้งปจจัยที่สงเสริมและปจจัยที่
เปนอุปสรรคตอการบริหารการศึกษาของศูนยศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตยแหงนี้ ทั้งนี้ เพื่อนําผลของการ

วิจัยมาเปนขอสนเทศ และเปนกรอบแนวทางในการนําเสนอรูปแบบการบริหารการศึกษาของศูนยศึกษา

พระพุ ท ธศาสนาวั น อาทิ ต ย แ ละหน ว ยงานที่ เ กี่ ย วข อ งอื่ น ๆ ส ง ผลให ก ารบริ ห ารการศึ ก ษาของศู น ย
พระพุทธศาสนาวันอาทิตยมีความมั่นคง อํานวยประโยชนใหแกเด็กและเยาวชนของชาติสืบไป
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วัตถุประสงคของการวิจัย

1. เพื่อศึกษาสภาพการบริหารการศึกษาของศูนยศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย

วัดอนงคาราม เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร

2. เพื่ อศึ ก ษาป จ จั ยที่ ส ง เสริ ม และป จ จั ย ที่ เ ปน อุ ป สรรคตอ การบริ ห ารการศึ ก ษาของศู น ย ศึ ก ษา

พระพุทธศาสนาวันอาทิตยวัดอนงคาราม เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร

3. เพื่อศึกษารูปแบบการบริหารการศึกษาของศูนยศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย

วัดอนงคาราม เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร
ขอบเขตของการวิจัย

การวิจัยเรื่อง การบริหารการศึกษาของศูนยศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตยวัดอนงคาราม เขต
คลองสาน กรุงเทพมหานครนี้ ผูวิจัยใชวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ (qualitative

research) เพื่อให

สามารถอธิบายกระบวนการการบริหารการศึกษาของศูนยศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตยไดอยางเปน

รูปธรรม มีตัวแปรที่ตองการศึกษาในงานวิจัยครั้งนี้

ไดแก การบริหารการศึกษาของศูนยศึกษา

พระพุทธศาสนาวันอาทิตยวัดอนงคาราม เขตคลองสาน กรุงเทพมหานครทั้ง 4 ดาน คือ การบริหารงาน

วิชาการ การบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณและการบริหารทั่วไป ปจจัยที่สงเสริมและปจจัยที่เปน
อุปสรรคตอการบริหารการศึกษาของศูนย โดยผูวิจัยไดกําหนดขอบเขตการวิจัยไว 4 ดาน ดังนี้
1. ขอบเขตดานประชากรและกรณีศึกษา

กรณีศึกษาในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยเลือกศึกษาเฉพาะกรณีศูนยศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย วัดอนงคา
ราม ตั้งอยู 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. ครู ส อนในศู น ย ศึ ก ษาพระพุ ท ธศาสนาวั น อาทิ ต ย วั ด อนงคาราม จํ า นวน 35 รู ป / คน

ประกอบดวยครูพระภิกษุ 21 รูป ครูฆราวาส 14 คน

8. เจาหนาที่ของศูนยศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตยวัดอนงคาราม จํานวน 2 รูป

9. ผู ป กครองนั ก เรี ย นที่ ศึ ก ษาในศู น ย ศึ ก ษาพระพุ ท ธศาสนาวั น อาทิ ต ย วั ด อนงคาราม

จํานวน 400 คน

10. นักเรียนที่ศึกษาในศูนยศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตยวัดอนงคาราม จํานวน 400 คน
11. หัวหนาชุมชนและประชาชนในเขตชุมชนวัดอนงคาราม 5 คน

แตเนื่องจากการวิจัยครั้งนี้เปนงานวิจัยเชิงคุณภาพ จึงตองศึกษาจากกลุมผูใหขอมูลสําคัญ (key

informants) ที่มีสวนเกี่ยวของโดยตรง เพื่อใหไดขอมูลที่ถูกตองชัดเจน กลุมผูใหขอมูลสําคัญในการ
วิจัยครั้งนี้มีจํานวน 28 รูป/ คน ประกอบดวย
1. เจาอาวาสวัดอนงคาราม จํานวน 1 รูป

2. ผูชวยเจาอาวาสวัดอนงคารามดานการศาสนศึกษา วัดอนงคาราม จํานวน 1 รูป
3. ผูอาํ นวยการศูนยศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย วัดอนงคาราม จํานวน 1 รูป

4. ผูชวยผูอาํ นวยการศูนยศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย วัดอนงคาราม จํานวน 2 รูป

5. เลขานุการศูนยศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตยวัดอนงคาราม จํานวน 1 รูป

6. ผูชวยเลขานุการศูนยศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย วัดอนงคาราม จํานวน 2 รูป
7. ครู ส อนในศู น ย ศึ ก ษาพระพุ ท ธศาสนาวั น อาทิ ต ย วั ด อนงคาราม จํ า นวน 6 รู ป / คน

ประกอบดวยครูพระภิกษุ 4 รูป ครูฆราวาส 2 คน

8. เจาหนาที่ของศูนยศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตยวัดอนงคาราม จํานวน 1 รูป

9. นักเรียนศูนยศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตยวัดอนงคาราม จํานวน 5 คน

10. ผู ป กครองนั ก เรี ย นที่ ศึ ก ษาในศู น ย ศึ ก ษาพระพุ ท ธศาสนาวั น อาทิ ต ย วั ด อนงคาราม

จํานวน 5 คน

11. ผูนาํ ชุมชนและประชาชนในเขตชุมชนวัดอนงคาราม จํานวน 3 คน

3. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย

การวิจัยนี้ นอกจากตัวผูวิจัยจะเปนเครื่องมือหลักในการเก็บรวบรวมขอมูลแลว ผูวิจัยยังได
กําหนดเครื่องมืออื่น ๆ ประกอบในการเก็บขอมูล แยกเปน 2 วิธีการ ดังนี้
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1. การศึกษาเอกสาร (documentary Study)

2. การศึกษาภาคสนาม (field study) แยกไดดังนี้
2.1

การสังเกต (observation) ผูวิจัยไดใชทั้งการสังเกตแบบมีสวนรวม (participant

observation) และการสังเกตแบบไมมีสวนรวม (complete observation) ผูวิจัยไดตั้งประเด็นใน

การสังเกตและจดบันทึกสภาพการณและลักษณะทางกายภาพของศูนยศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย
วัดอนงคาราม 3 ดาน ดังนี้

2.1.1 ดานอาคารสถานที่ อาณาบริเวณ สภาพแวดลอม จํานวนพระภิกษุสามเณรที่มีสวน

เกี่ยวของ จํานวนนักเรียนผูลงทะเบียนเรียนปการศึกษา 2550-2553 ผูปกครองนักเรียน และครูสอนของศูนย
2.1.2 ดานการมีสวนรวมของประชาชนในชุมชนวัดอนงคาราม

2.1.3 ดานการบริการการศึกษาของผูบริหารและผูเกี่ยวของโดยตรง และ
โดยออมในกิจกรรมการเรียนการสอน และบุคลากรที่ปฏิบัติงาน
2.2 การสัมภาษณ (interview)

ผูวิจัยใชเทคนิคการสัมภาษณแบบเปดกวาง (open

interview) และการสัมภาษณแบบเจาะลึก (indepth interview) โดยผูวิจัยไดกําหนดประเด็น
คําถามเตรียมไวลวงหนา ประเด็นหลักของการสัมภาษณจะเกี่ยวของกับแนวทางการบริหารการศึกษาของ
ศูนยศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย โดยผูวิจัยออกแบบการสัมภาษณ (interview

จํานวน 3 ชุด คือ

guide)

แบบสัมภาษณชุดที่ 1ใชสัมภาษณเพื่อเก็บขอมูลพื้นฐานทั่วไปแบงเปน 2 ตอน คือ
ตอนที่ 1

ประเด็นคําถามที่เกี่ยวกับประวัติ

สภาพการบริหารการศึกษา และความ

ตอบสนองตอการปฏิรปู การศึกษาของศูนยศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตยทั่วไป

ตอนที่ 2 ประเด็นคําถามที่เกี่ยวกับประวัติความเปนมา บริบทของชุมชน และ

และแนวทางการบริหารศูนยศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตยวัดอนงคาราม ซึ่งผูวิจัยไดวิจัยเกี่ยวกับสภาพ

การบริหารการศึกษาตามกรอบแหงพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับ
ที่ 2) พ.ศ. 2545 มาตรา 39 จํานวน 4 ดาน ดังนี้
ก. ดานการบริหารงานวิชาการ

ข. ดานการบริหารงบประมาณ
ค. ดานการบริหารงานบุคคล
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ง. ดานการบริหารทั่วไป แยกเปนการบริหารงานธุรการ งานกิจการนักเรียน งาน

อาคารสถานที่ งานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริการ งานทะเบียนนักเรียน

งานประชาสัมพันธ และ

ความสัมพันธกับชุมชน

แบบสัมภาษณชุดที่ 2 ใชสัมภาษณเพื่อเก็บขอมูลเกี่ยวกับปจจัยที่สงเสริมและปจจัยที่เปนอุปสรรคตอ

การบริหารการศึกษาของศูนยศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย วัดอนงคาราม

แบบสัมภาษณชุดที่ 3 ใชสัมภาษณเพื่อเก็บขอมูลเกี่ยวกับรูปแบบการบริหารการศึกษาของ

ศูนยศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตยวัดอนงคาราม แบงเปน 3 ตอน ดังนี้

ตอนที่ 1 ประเด็นคําถามเกี่ยวกับนโยบายและแผนงาน การบริหารงาน บุคลากร และการเงิน และ

การคาดหวังในอนาคตของศูนยศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตยวัดอนงคาราม

ตอนที่ 2 ประเด็นคําถามเกี่ยวกับรูปแบบการบริหารการศึกษาของศูนยศึกษาพระพุทธศาสนาวัน
อาทิตย

2.3 การสนทนากลุม (focus group discussion) เปนการสนทนาที่มุงหาขอสรุปของกลุมทั้ง

สวนที่เปนขอเท็จจริงและทัศนคติของกลุมสนทนา ประเด็นหลักในการจัดสนทนากลุมประกอบดวยหลักการ
บริ หารการศึ กษาของศู นย ศึ กษาพระพุ ท ธศาสนาวั น อาทิ ต ย เกี่ ย วกั บงานหลั ก 4 อย างตามกรอบแห ง

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 โดยเริ่มจากการสํารวจลักษณะทางกายภาพ แลวนําขอมูลมา

สร า งแผนที่ ชุ ม ชน ทํ า การศึ ก ษาประวั ติ ค วามเป น มาและองค ป ระกอบพื้ น ฐานของวั ด และศู น ย ศึ ก ษา

พระพุทธศาสนาวันอาทิตย โดยศึกษาจากเอกสารที่เกี่ยวของ การสนทนากลุม และการสังเกต สําหรับ
ขอมูลสวนนี้ ผูวิจัยไดนาํ เสนอไวในบทที่ 4

ระยะที่ 2 เป น การเก็ บ รวบรวมข อ มู ล เกี่ ย วกั บ การบริ ห ารการศึ ก ษาทั้ ง 4 ด า นของศู น ย ศึ ก ษา

พระพุทธศาสนาวันอาทิตยวัดอนงคาราม คือ ดานวิชาการ ดานบุคลากร ดานงบประมาณ และการบริหาร

30

วารสารวิชาการ “ลานปญญา” ปที่ 11 ฉบับที่ 2
โครงการบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

ทั่วไป รวมทั้งปจจัยที่สงเสริมและปจจัยที่เปนอุปสรรคตอการบริหารการศึกษา ในสวนนี้ ไดศึกษาขอมูลเชิง

ลึกดวยวิธีการตางๆ ไดแก ศึกษาเอกสารงานวิจัย สังเกต สัมภาษณ และสนทนากลุม ผูวิจัยไดนําขอมูล
สวนนี้มาวิเคราะห สังเคราะห นําเสนอเชิงพรรณนาไวในบทที่ 5

8. การวิเคราะหขอมูล
การวิจัยนี้เปนการเชิงคุณภาพ ขอมูลที่เก็บรวบรวมไดจะนําไปสูการวิเคราะหเชิงคุณภาพ เพื่อหา

ความสัมพันธเชิงเหตุผลของขอมูล โดยใหสอดคลองกับวัตถุประสงค กรอบแนวคิด และปญหาของการวิจัย
ที่ตั้งไว ผูวิจัยแบงการวิเคราะหขอมูลออกเปน 2 สวน คือ

สวนที่ 1 การวิเคราะหขอมูลเอกสาร (documentary analysis) ผูวิจัยไดนําขอมูลจาก

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของซึ่งไดศึกษาแลวมาวิเคราะหและสังเคราะหเพื่ออธิบายแนวคิด ทฤษฎีตาง ๆ
ดานการบริหารการศึกษาของศูนยศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย

สวนที่ 2 การวิเคราะหขอมูลภาคสนาม (field-data research) ผูวิจัยใชวิธีการวิเคราะห

โดยวิธีดําเนินการ ดังนี้

1) นําขอมูลที่เก็บรวบรวมไดมาเรียบเรียงใหเปนระบบระเบียบ พรอมที่จะนําไปวิเคราะห

ตอไป ในขั้นนี้ ไดแก การถอดเทป การจดบันทึกใหม และการพิมพขอมูลลงในเครื่องคอมพิวเตอร

2) ใหความหมายกับขอมูล ในขั้นนี้ตองอาศัยการตีความจากขอมูลเบื้องตนใหออกมา

เปนขอความที่สื่อความหมายของผูใหขอมูลสําคัญ

3) จั ดหมวดหมูความหมายของข อมูล เปนขั้นของการนําเอาความหมายที่ใหไว มา

จัดเปนหมวดหมู จากนั้นจึงนําความหมายที่จัดหมวดหมูแลวมาตีความสรางขอสรุปแบบอุปนัย ซึ่งก็คือการ

สรางขอสรุปจากรูปธรรมเหมือนปรากฏการณที่ประสบพบมา โดยกอนที่จะไดขอสรุปใด ๆ ผูวิจัยตองผาน

การสรา งสมมุติ ฐ านชั่ว คราวมาตรวจสอบกับ ข อ มู ล ตาง ๆ จนมั่น ใจได ว าข อ สรุป นั้ นถูกต องเที่ ย งตรง

เชื่อถือได

4) วิเคราะหและสรุปรวบรวมความหมายใหไดขอความรูตามวัตถุประสงคของการวิจัย

สําหรับขั้นตอนนี้เปนการนําขอสรุปตาง 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 สภาพการบริหารการศึกษาของศูนยศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย

วัดอนงคาราม เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร

ตอนที่ 2 ปจจัยที่สงเสริมและปจจัยที่เปนอุปสรรคตอการบริหารการศึกษาของศูนยศึกษา

พระพุทธศาสนาวันอาทิตย วัดอนงคาราม เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร

ตอนที่ 3 รูปแบบการบริหารการศึกษาของศูนยศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย

ตอนที่ 1 สภาพการบริหารการศึกษาของศูนยศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย วัดอนงคาราม

เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร

ในสวนของสภาพการบริหารการศึกษาของศูนยศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตยวัดอนงคารามนี้
แยกการนําเสนอออกเปน 2 ตอน ดังนี้

1. สภาพและปญหาดานการบริหารทั่วไปของศูนยศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย

1. สภาพและปญหาของผูเรียน สรุปไดวา แมรัฐพยายามกระตุนใหเด็ก เยาวชน และประชาชน

ทั่วไปหันมาสนใจเรียนทางศาสนา เปดภาคการศึกษามีนักเรียนเขามาสมัครมาก แตเมื่อสิ้นภาคการศึกษามี

จํานวนลดลง เพราะสาเหตุดังนี้ (1) รูปแบบการเรียนในศูนยไมใชการเรียนภาคบังคับ เกิดขึ้นดวยศรัทธา
ของผูเรียนเปนสําคัญ ถาไมมีศรัทธาก็ไมเขาเรียน (2) หลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน และกิจกรรมไม
จูงใจผูเรียน (3) ผูเรียนมองไมเห็นประโยชนที่จะไดรับเมื่อจบการศึกษา (4) ผูปกครองมีภารกิจมากไม

สามารถสงลูกหลานเขาเรียนในศูนยได และ (5) ผูเรียนติดภารกิจเรียนพิเศษบาง ติดเกมสและโทรทัศนบาง
2.

สภาพและปญหาของผูปกครองและชุมชน สรุปไดวา ผูเรียนสวนใหญไดรับแรงจูงใจจาก

ผูปกครอง สวนหนึ่งเขามาเรียนเพราะสถานศึกษาแนะนํา สวนหนึ่งเพราะเพื่อนชักชวน เพราะเห็นวามี

ประโยชนและมีกิจกรรมที่สนุกสนานหลากหลาย โดยผูปกครองสงมาเรียนเองและมารวมกิจกรรมที่ทางศูนย

จัดขึ้นบาง แตสภาพปจจุบัน ศูนยขาดการเหลียวแลเอาใจใสจากผูปกครองและชุมชน สงผลใหจํานวน

นักเรียนลดต่ําลงกวาสมัยกอน เพราะสาเหตุ คือ (1) ผูปกครองมีภารกิจตองทํางานไมมีเวลาไปสงบุตร

หลานเขาศึกษา (2) คานิยมของผูปกครองปจจุบันนิยมสงบุตรหลานเขาเรียนพิเศษในวันหยุดเสารอาทิตย
(3) ชุมชนมีภารกิจดานสังคมอื่นๆ มองเห็นคุณคาของศูนยศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตยนอย (4) ศูนย
ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตยขาดการปฏิสัมพันธกับชุมชนเพียงพอ โดยเฉพาะผูนาํ ชุมชน
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3. สภาพและปญหาของอาคารเรียนและบริเวณ ศูนยศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตยสวนใหญใช

อาคารเรียนพระปริยัติธรรม ศาลาการเปรียญ และศาลาบําเพ็ญกุศลตามลําดับเปนสถานที่เรียน ไมมีอาคาร

เปนของตนเอง บางแหงกอใหเกิดปญหาเพราะไมสามารถจัดอาณาบริเวณใหเอื้อตอการเรียนรูไดอยาง
เหมาะสม แตผลดีก็คือผูเรียนไดเรียนรูพระพุทธศาสนาจากแหลงเรียนรูจริงและไดปฏิบัติจริงในรูปแบบศาสน

พิธี การสวดมนต การนั่งสมาธิ เปนตน

4. สภาพและปญหาดานกระบวนการเรียนการสอน ศูนยศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตยสวนใหญ

จัดการตามสภาพการณของผูเรียน คือ จัดตามความถนัดของผูเรียน จัดตามสติปญญาของผูเรียน จัดโดยมุง
ผลสัมฤทธิ์โดยเนนภาคปฏิบัติเปนสําคัญเนนใหผูเรียนมีสวนรวมในกิจกรรมการเรียนรูตลอดเวลา แต

กระบวนการเรียนการสอนมักเกิดปญหาจากครูผูสอนขาดประสบการณในกิจกรรมการเรียนรู ขาดอุปกรณการ

เรียนการสอนที่เพียงพอ ขาดความรูดานเทคนิค รวมทั้งขาดความเชี่ยวชาญในการใชเทคโนโลยีชวยสอน
สงผลใหการเรียนสอนไมจูงใจผูเรียนอยางแทจริง

5. สภาพและปญหาของครูสอนและเจาหนาที่ กลุมครูสอนทั้งที่เปนพระสงฆและฆราวาสในศูนย

นั้น เปนครูอาสาสมัครโดยสวนใหญ มีสวัสดิการเพียงเล็กนอย จะสอนตามรายวิชาที่ตอนถนัด พระสงฆจะ
สอนวิชาพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรม สวนครูฆราวาสจะสอนดานศิลปะ เชน ภาษาตางประเทศ นาฏศิลป

ดนตรีไทย เปนตน แตปญหาที่เกิดขึ้น คือ พระอาจารยจะเปลี่ยนบอย เนื่องจากติดภารกิจดานการปกครอง

ดานการศึกษาตอ ลาสิกขาออกไปเพื่อประกอบสัมมาชีพ และสวัสดิการที่ศูนยจัดใหไมเพียงพอ สวนสาเหตุที่

กลุมพระอาจารยที่เขามาสอน เพราะเห็นประโยชนและความสําคัญของการฝกหัดอบรมศีลธรรมจริยธรรมของ

เด็ก เยาวชน และประชาชน และเปนแหลงเรียนรูที่สามารถฝกสอน ฝกอบรม เพื่อพัฒนาศักยภาพดานการ
สอนของตนได สวนเจาหนาที่นั้น แตละศูนยจะเปนพระภิกษุในวัดนั้น เพื่อสะดวกคลองตัวในการปฏิบัติงาน

6. สภาพและปญหาของงบประมาณ ศูนยศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตยไดงบประมาณสําหรับ

บริหารจัดการจากแหลงทุน 2 แหลง คือ งบประมาณของรัฐและงบประมาณจากศรัทธาประชาชน อยางไรก็

ตาม งบประมาณที่รั ฐจัด สรรให นั้นไมเพี ยงพอที่ จะบริ หารงานทั้ ง หมดได จึ ง ต องอาศัยเงิ นบริจาคของ

ประชาชน แตปญหาก็เกิดขึ้นกับวัดที่มีญาติโยมทําบุญนอย มีเงินบริจาคไมเพียงพอที่นําไปบริหารศูนยได

7. บทบาททั่วไปของศูนยศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย 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 เพราะเปนการศึกษาซึ่งจัดขึ้นนอกระบบปกติ จัดใหกับเด็ก

เยาวชน ประชาชนทุกเพศทุกวัย ไมมีการจํากัดพื้นฐานการศึกษาอาชีพประสบการณหรือความสนใจ โดยมี
จุดมุงหมายที่จะใหผูเรียนไดรับความรูในดานพื้นฐานแกการดํารงชีวิต ความรูทางดานทักษะ การประกอบ

อาชีพและความรูดานอื่นๆ เพื่อเปนพื้นฐานในการดํารงชีวิต การจัดการศึกษามีความยืดหยุนในการกําหนด
จุดมุงหมาย รูปแบบ วิธีการจัดการศึกษา ระยะเวลาของการศึกษา การวัดผลและประเมินผล ซึ่งเงื่อนไขการ

สําเร็จการศึกษา โดยเนื้อหาและหลักสูตรจะตองมีตามเหมาะสมสอดคลองกับสภาพปญหาและความตองการ

ของผูเรียน กิจกรรมการศึกษาในศูนยศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตยมีกลุมเปาหมายผูรับบริการและ

วัตถุประสงคของการเรียนรูที่ชัดเจน มีรูปแบบ หลักสูตร วิธีการจัดและระยะเวลาเรียนหรือฝกอบรมที่ยืดหยุน
และหลากหลายตามสภาพความตองการและศักยภาพในการเรียนรูของกลุมเปาหมายนั้นและวิธีการวัดผล

และประเมินผลการเรียนรูที่มีมาตรฐานเพื่อรับคุณวุฒิทางการศึกษา หรือเพื่อจัดระดับผลการเรียนรูได สวนที่

เปนการศึกษาตามอัธยาศัย เพราะเปนการศึกษาที่ใหผูเรียนไดเรียนรูดวยตนเองตามความสนใจ ศักยภาพ

ความพร อ ม และโอกาส โดยศึ ก ษาจากแหล ง เรี ย นรู ต า งๆ ไม ว า จะเป น บุ ค คล ประสบการณ สั ง คม

สิ่งแวดลอม สื่อ เปนตน เปนการเรียนรูดวยวิธีการที่หลากหลาย อาจถูกผลักดันใหเกิดขึ้นผานกระบวนการ
สนทนา เป น ต น ศู น ย ศึ ก ษาพระพุ ท ธศาสนาวั น อาทิ ต ย ไ ด เ ป ด โอกาสให ผู เ รี ย นได เ รี ย นรู ต ามสนใจ

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 ดังนี้
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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 ทองถิ่น และการมีสวนรวมจากการมี

สวนไดเสียทุกฝาย ซึ่งจะเปนปจจัยสําคัญทําใหสถานศึกษามีความเขมแข็งในการบริหารและการจัดการ

สามารถพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู ตลอดจนการวัดผล ประเมินผล รวมทั้งการวัดปจจัยเกื้อหนุน

การพัฒนาคุณภาพนักเรียน ชุมชน ทองถิ่น ไดอยางมีประสิทธิภาพ ศูนยศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย
วัดอนงคารามนําโดยผูบริหารศูนยไดใสใจถึงงานวิชาการนี้เปนพิเศษ แตยังไมสามารถดําเนินการได

ครอบคลุมเครือขายของงานวิชาการทั้งหมดได ไดแก (1) ศูนยไดพัฒนาหลักสูตรของกรมการศาสนาสู
หลักสูตรสถานศึกษาโดยใหสอดคลองกับความเปลี่ยนแปลงทางสังคม ความสนใจ ความถนัดของผูเรียน มี

วิชาบังคับคือธรรมศึกษา และวิชาเลือก เชน ดนตรี ภาษาตางประเทศ คอมพิวเตอร เปนตน นอกจากนั้น
ศูนยยังเนนกิจกรรมธรรมะ เชน กิจกรรมวันสําคัญของชาติและพระพุทธศาสนา กิจกรรมเขาคายเปนตน (2)

ศูนยไดพัฒนากระบวนการเรียนรูโดยสงเสริมครูใหกทําแผนการสอน จัดกระบวนการเรียนรูที่เหมาะสม

รวมทั้งจัดใหมีการนิเทศแกครูสอนตามความจําเปน (3) ศูนยศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตยไดทําวัดผล
ประเมินผลผูเรียน 2 แบบ คือ สอบขอเขียนและสอบภาคปฏิบัติ โดยเฉพาะการสอบภาคปฏิบัติศูนยแหงนี้เนน

เปนพิเศษ เพราะตองการใหผูเรียนนําไปปฏิบัติในชีวิตประจําวันได

สวนการเทียบโอนผลการเรียนกับ

สถานศึกษาอื่นไมสามารถทําไดเหมือนสถานศึกษานอกระบบหรือตามอัธยาศัยอื่นๆ (4) ศูนยมีงานวิจัยเพื่อ

พัฒนาคุณภาพการศึกษาคอนขางนอย เพราะขาดบุคลากรผูดําเนินงานวิจัย ควรมีหนวยงานของรัฐมาดูแล

และสนับสนุนใหมีการวิจัยสภาพและปญหาที่เกิดขึ้น (5) ศูนยไดกระตุนใหครูสอนสามารถพัฒนาสื่อการสอน
ดวยตนเอง แตรูปแบบสื่อยังไมทันสมัยเทาที่ควร รัฐควรเขามาชวยเหลือในดานนี้ (6)

ศูนยศึกษา

พระพุทธศาสนาวันอาทิตยไดพัฒนาแหลงเรียนรูที่มีอยูในวัดเทาที่จะทําได เชน หองสมุดประชาชน หอง

กิจกรรม พระอุโบสถ เปนตน แตก็ยังขาด งบประมาณสนับสนุนในการดําเนินงาน (7) ศูนยมีการนิเทศ
การศึกษา โดยกระตุนใหครูปรับปรุงและพัฒนาการจัดกระบวนการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ มีเปาหมาย

เพื่อพัฒนาคน พัฒนางาน ประสานสัมพันธ และสรางขวัญกําลังใจ แตกระบวนนิเทศยังไมชัดเจนนัก (8)
การแนะแนวการศึกษาของศูนยนั้น แยกเปน 3

สวน คือ แนะแนวทางการศึกษา ศูนยไดดําเนินการ

คอนขางนอยเพราะเห็นวามีสถานศึกษาไดดําเนินการแลว แนะแนวทางอาชีพ ศูนยไดแนะนําระดับปาน
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กลางเพื่อใหผูเรียนรูแนวทางการประกอบอาชีพหรือสามารถนําไปประยุกตใชในอนาคตได เชน ดนตรีไทย
นาฏศิลป เปนตน

และแนะแนวทางดานสังคมสวนตัว ศูนยไดมุงเนนการแนะแนวดานนี้มาก โดยมี

เปาหมายเพื่อใหผูเรียนสามารถดํารงชีวิตอยูในสังคมอยางมีความสุขบนพื้นฐานของคุณธรรมจริยธรรม

ประเพณี วัฒนธรรม และคานิยมที่ดีงาม (9) ศูนยยังไมมีการพัฒนาระบบประคุณคุณภาพภายในสถานศึกษา
อยางเปนทางการ เนื่องจากเปนองคกรทางการศึกษาดานศาสนา ความเชื่อ และการขาดความพรอมของ

บุคลากรและหนวยงานที่ดูแล เชน ผูบริหาร ครูสอน ผูสนับสนุน ผูเชี่ยวชาญที่จะสามารถดําเนินใหปรากฏ
อยางเปนรูปธรรม งบประมาณ เปนตน (10)

ศูนยไดมีนโยบายสงเสริมใหความรูความเขาใจเกี่ยวกับ

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
หนวยงานทางการศึกษาแหงหนึ่งที่สามารถนําพาองคกรไปสูเปาหมายคือความสําเร็จ มีชื่อเสียงมายาวนาน
เพราะบุคลากรของศูนยแหงนี้ทั้งฝายบริหารและครูผูสอนมีการพัฒนาตนเองเสมอ มีการคัดเลือก สรรหาบรรจุ

แตงตั้งพระสงฆเขามาทํางานฝายตางๆ มีการพัฒนางานและสวัสดิการเปนขวัญกําลังใจ อยางไรก็ตาม

ศูนยแหงนี้ยังมีอุปสรรค ซึ่งไดแกการธํารงรักษาบุคลากรใหทํางานใหองคกรนั้นทําไดยาก เนื่องจากเปน
งานอาสาสมัคร ครูเขามาสอนดวยศรัทธา แตเมื่อครูสอนมีหนาที่การงานหรือไปศึกษาตอก็ไมสามารถจะมา

สอนได จําตองหาครูเขามาสอนใหม ทําใหตองมีการสรรหาแตงตั้งใหม และนิเทศงานเพื่อใหมีคุณภาพเทา
คนเดิม
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3. การบริหารงานงบประมาณ

สรุปไดวา งานงบประมาณของศูนยศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย วัดอนงคารามแยกเปน 2
สวน คือ งบประมาณที่รัฐจัดสรรให และงบประมาณที่ไดรับการบริจาคจากสาธารณชน สําหรับงบประมาณ
สวนของรัฐนั้นไมเพียงพอตอการใชจายในการบริหารงานตลอดทั้งป แตศูนยแหงนี้นาํ โดยผูอาํ นวยการศูนย

ไดประชาสัมพันธใหประชาชนทราบถึงกิจกรรมของศูนย ทําใหผูมีศรัทธารวมบริจาคทรัพยเปนทุนบริหาร
สวนหนึ่ง ไดรับบริจาคจากมูลนิธิและทุนนิธิที่ทางวัดจัดตั้งไวสวนหนึ่ง ไดรับเงินบริจาคจากฌานปนสถาน
สวนหนึ่ง ทําใหศูนยสามารถมีเงินในการบริหารพอสมควร โดยทางศูนยมีแผนกเหรัญญิกดูแลดานการ
บริจาคอยางโปรงใสตรวจสอบได
4. การบริหารทั่วไป

สรุปไดวา การบริหารงานทั่วไปเปนงานสงเสริมงานวิชาการ งบประมาณ และงานบุคคลใหโดด
เดน แยกเปน 4 งาน ไดแก งานธุรการ ซึ่งเกี่ยวกับงานสารบรรณทั้งหมด งานกิจการนักเรียน เปนงาน

เกี่ยวกับระเบียบวินัยรวมทั้งการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรตางๆ งานอาคารสถานที่ เปนงานที่เกี่ยวกับใช

ประโยชนและดูแลรักษาอาคารสถานที่ เพื่อใหสถานที่ไดเอื้อประโยชนตอชุมชน และงานความสัมพันธกับ

ชุมชน เปนการเปดโอกาสใหชุมชนเขามามีสวนรวมในกิจการตางๆ ของศูนย ทําใหศูนยและชุมชนเปน

หนึ่งเดียวกัน สมกับคําวา วัด บาน โรงเรียน ศูนยศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย วัดอนงคาราม ไดเปด
ใหชุมชนสงบุตรหลานเขามาศึกษาและเปดโอกาสใหผูปกครองเขามารวมกิจกรรมตางๆ ที่ศูนยจัดขึ้นเสมอ
มา
ตอนที่ 2 ป จ จั ย ที่ ส ง เสริ ม และป จ จั ย ที่ เ ป น อุ ป สรรคต อ การบริ ห ารการศึ ก ษาของศู น ย ศึ ก ษา

พระพุทธศาสนาวันอาทิตย วัดอนงคาราม เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร

1. ปจจัยที่สงเสริมการบริหารการศึกษาของศูนยศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย

วัดอนงคาราม (ศพอ.น.)

ผูวิจัยไดศึกษาสภาพและปญหาการบริหารการศึกษาดวยวิธีการสังเกต สัมภาษณและสนทนากลุม

ในบทนี้ ผูวิจัยไดนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับปจจัยที่สงเสริม จําแนกออกเปน 4 ดาน ไดแก
(1) ปจจัยดานผูบริหารศูนย (2) ปจจัยดานครูสอน (3) ปจจัยดานการบริหาร โดยแยกศึกษาตามแนว

ทางการบริหารและการจัดการศึกษาในพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม
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พ.ศ. 2545 มาตรา 39 จํานวน 4 ดาน คือ ดานวิชาการ ดานงบประมาณ ดานการบริหารงานบุคคล และ
ดานการบริหารทั่วไป และ(4) ปจจัยดานชุมชน มีรายละเอียด ดังนี้
1.1 ปจจัยดานผูบริหารศูนย

ในสวนของผูบริ หารศูนยศึกษาพระพุท ธศาสนาวันอาทิ ตย ผูวิจัย ไดศึกษาคุณลักษณะและการ

บริหารงานของผูอํานวยการศูนย ซึ่งหมายถึง พระราชปญญามุนี (ขิม อิสฺสโร) จากการศึกษาเอกสารที่
เกี่ยวของ การสังเกต การสัมภาษณแบบไมเปนทางการ

ผูบริหาร ดังนี้

สามารถจําแนกใหเห็นลักษณะที่โดดเดนของ

1.2. ปจจัยดานครูสอน

ในส ว นป จ จั ย ด า นครู ส อนนี้ ผู วิ จั ย ได ทํ า การศึ ก ษาวิ จั ย คุ ณ ลั ก ษณะของครู ส อนในศู น ย ศึ ก ษา
พระพุทธศาสนาวันอาทิตย วัดอนงคาราม ที่สงผลใหศูนยแหงนี้ไดรับรางวัลเชิดชูเกียรติมากมายและเปน
ศูนยกลางศูนยศึกษาพระพุทธศาสนาแหงประเทศไทยดวย จากเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวของ การสังเกต การ
สัมภาษณ และการสนทนากลุม ซึ่งไดนาํ เสนอผลการวิเคราะหขอมูลตามคุณลักษณะตางๆ ของครูสอน ดังนี้
1.3. ปจจัยดานการบริหาร

ปจ จั ย ด านการบริ ห ารของศู น ย ศึ ก ษาพระพุ ท ธศาสนาวั น อาทิ ต ย วั ด อนงคาราม นี้ ผู วิ จัย ได

ทําการศึกษาแนวทางการบริหารสถานศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และที่แกไข

เพิ่มเติม พ.ศ. 2545 มาตรา 39 จํานวน 4 ภาระงาน คือ การบริหารงานวิชาการ การบริหารงาน
บุคลากร การบริหารงานงบประมาณ และการบริหารงานทั่วไป จากการสังเกตและสัมภาษณ พบวา งานทั้ง

4 อยางนี้ที่สําเร็จลุลวงไปไดดวย เพราะมีการกําหนดเปาหมายการทํางานอยางชัดเจนและมอบหมายงาน

ใหใหครูสอนเหมาะสมกับความรูความสามารถ เปาหมายการทํางานเปนสิ่งที่กําหนดไวเพื่อใหทุกคน
ปฏิบัติงานไดทราบทิศทาง และความคาดหวังของการปฏิบัติงาน ซึ่งถือเปนจุดหมายปลายทางของการ

ปฏิบัติงาน

จากการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวของและสัมภาษณ พบวา ผูอํานวยการศูนยไดกําหนดเปาหมายการ

ทํางานอยางชัดเจน ไดแก กําหนดแผนงาน งาน จัดทําแผนปฏิบัติการ โครงการ และกิจกรรม พรอมทั้ง
วัตถุประสงคและเปาหมายไวอยางชัดเจน นอกจากนั้น ยังมีแผนภูมิแสดงกรอบเงื่อนเวลาการทํางานของ

แตละกิจกรรมอีกดวย เชน กิจกรรมวันสําคัญทางพระพุทธศาสนา วันสําคัญของชาติ วันสอบกลางภาค สอบ

ปลายภาค เปนตน การกําหนดเปาหมายการทํางานอยางชัดเจนสงผลใหบุคลากรที่รับผิดชอบงานดานตางๆ
เกิดความสะดวกในการปฏิบัติการ สามารถปรับปรุงหรือพัฒนางานตางๆ ใหมีความกาวหนาบรรลุเปาหมาย
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ที่กําหนดไว

สวนการมอบหมายงานนั้น ผูบริหารศูนยไดมอบหมายใหครูสอนแตละคนโดยพิจารณาจาก

ความรูความสามารถ จึงทําใหงานแตละอยางสําเร็จลุลวงไปไดดวยดี จําแนกได ดังนี้

1.4. ปจจัยดานชุมชน

สําหรับศูนยศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย วัดอนงคารามมีความใกลชิดและเกื้อกูลกับชุมชนมา

แตดั้งเดิม ดังที่พระราชปญญามุนี (ขิม) กลาววา ศูนยแหงนี้ไดกอ ตั้งมาตั้งแตป 2507 มีพระมหาโพธิวงศา
จารย (สําลี ) อดี ตเจาอาวาสวัดอนงคารามรูปที่ 7 เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2507 โดยทานเปนองค
ประธานปายเปนปฐมฤกษ ไดมอบหมายภาระใหพระเถระวัดอนงคาราม ชวยกันอบรมสั่งสอน บริหาร และ
อุปถัมภเปนลําดับมา ศูนยนี้สรางขึ้นดวยความศรัทธามุงมั่นที่จะใหเด็ก เยาวชนและประชาชนไดมีโอกาส

ใชเวลาวางในวันอาทิตยเขามาเรียนพระพุทธศาสนา และวิธีการปฏิบัติที่เกี่ยวกับพระพุทธศาสนาในดาน
ตางๆ และที่สําคัญทางชุมชนวัดอนงคารามไดเขามามีสวนเกี่ยวของในรูปแบบการอุปถัมภสนับสนุนสงเสริม
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)

อนึ่ง ในการบริหารการศึกษาของศูนยศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย วัดอนงคาราม ยังใชการ

บริหารเชิงรุก คือเขาหากลุมเปาหมายผูรับบริการโดยตรง ซึ่งจะสงผลใหเกิดปฏิสัมพันธที่ดีตอกัน ผูรับบริการ

ของการจัดการศึกษาในที่นี้ ไดแก นักเรียนนักศึกษา ซึ่งปจจุบันศูนยไดสงพระอาจารยเขาไปสอนวิชา

พระพุทธศาสนาและสอนธรรมศึกษาในสถานศึกษาทั่วไป เปนการสรางความสัมพันธอันดีกับชุมชนแบบ

หนึ่ง ซึ่งไดรับการตอบรับอยางดีจากสถานศึกษานั้นๆ

2. ปจจัยที่เปนอุปสรรคตอการบริหารการศึกษาของศูนยศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย

วัดอนงคาราม (ศพอ.น.)

ผูวิจัยไดศึกษาสภาพและปญหาการบริหารการศึกษาดวยวิธีการสังเกต การสัมภาษณและสนทนา

กลุม ในบทนี้ ผูวิจัยไดนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับปจจัยที่เปนปญหาอุปสรรคตอการบริหาร
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การศึกษาของศูนย โดยจําแนกเปน 2 ดาน ไดแก (1) ปจจัยภายในศูนยศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย
(2) ปจจัยภายนอกศูนยศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย
2.1 ปจจัยภายในสถานศึกษา

แมศูนยศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตยจะมีลักษณะการบริหารที่โดดเดนกวาที่อ่ืน แตก็ยังมีปญหา

อุปสรรคที่เนื่องดวยการบริหารทั้งภายในและภายนอกเชนกับศูนยศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตยแหงอื่นๆ
มีรายละเอียด ดังนี้

2.2 ปจจัยภายนอกสถานศึกษา
2.2.1 ดานเศรษฐกิจ

ภาวะเศรษฐกิจตกต่ําสงผลกระทบตอชุมชน ตอเด็กเยาวชนอยางหลีกเลี่ยงไมได เนื่องจาก ชุมชน
ไมสามารถใหการสนับสนุนศูนยศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตยในดานตางๆ ได เชน ดานการบริจาค
เงินสนับสนุนศูนย ดานการสนับสนุนใหลูกหลานเขาเรียนในศูนยอยางตอเนื่อง พระครูปลัดวิเศษ กิตฺติ

โสภโณ (2553, 17 ตุลาคม) กลาววา ปฏิเสธไมไดวา ปญหาอุปสรรคในดานการบริหารจัดการสวนหนึ่ง

มาจากระบบเศรษฐกิจ โดยเฉพาะปญหาการหยุดเรียนกลางคันของผูเรียนเพื่อไปชวยเหลือผูปกครองในการ
ประกอบอาชีพมีจํานวนมาก เงินบริจาคที่ศูนยเคยไดรับก็นอยลงสงผลใหเกิดปญหาในดานการบริหาร
สถานศึกษา เปนตน

2.2.2 ดานเทคโนโลยี

ศูนยศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตยขาดการใชเทคโนโลยีสมัยใหม และนวัตกรรม

ครูไม

สามารถนําเทคโนโลยีไปใชเพื่อการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอน พัฒนาคุณภาพทางสติปญญา

ซึ่งเปนหนาที่ของผูบริหารศูนยและผูสนับสนุนภาครัฐจะตองนําสิ่งเหลานี้เขาไป ดังที่ พระมหาวิชัย ธีรวิ
ชโย (2553, 7 พฤศจิกายน) กลาวสนับสนุนวา การใชเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษาในการ

พัฒนาคุณภาพการศึกษา เราตองการเทคโนโลยี สื่อ และอุปกรณทางการศึกษาที่ทันสมัยเขามาชวยครูและ
เด็ก เพื่อใหเขาสามารถแสวงหาความรู และมีทักษะที่สามารถเรียนรูไดดวยตัวเอง ซึ่งถือเปนหนทางที่จะ
ชวยขยายโอกาสทางการศึกษาไดเปนอยางดี แตการศึกษาของศูนยศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย ยัง
เปนแบบเดิม ครูที่ขาดประสบการณหรือขาดเทคนิคการนําเสนอก็จะสรางความเบื่อหนายใหแกผูเรียนได
สงผลใหไมอยากเรียนหรือหยุดเรียนกลางคันไปก็มีมาก แตถามีสอื่ อีเล็คทรอนิคสเขามาชวยก็จะผลประโยชน

ทั้งสองดาน คือ ดานผูเรียน สื่อจะสรางความตื่นตาตื่นใจ 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
ศาสนวันอาทิตยหรือศูนยศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย หรือแมแตใหลูกหลานมาอยูที่วัด เขาวัดฟงธรรม
ในวันพระ แตระบบสังคมปจจุบันไมเอื้อตอการปฏิบัติเชนนั้นได เนื่องจากคานิยมเปลี่ยนแปลงไป ปจจุบัน

ผูปกครองอยากใหบุตรหลานเขาเรียนพิเศษในวันอาทิตยมากกวาที่จะมาอบรมศีลธรรมในศูนย เนื่องจาก

มองวา การเขาอบรมศีลธรรมไมเอื้อประโยชนตอการเรียนชั้นสูงขึ้นไป หรือตอการสอบเขามหาวิทยาลัย

แตการเรียนพิเศษในวิชาตางๆ ชวยได ทําใหผูปกครองโดยเฉพาะในเมืองใหญมีคานิยมในดานนี้มาก
กลับหันหลังใหกับการเขาอบรมศีลธรรมในศูนยศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย (พระครูปลัดวิเศษ กิตฺติ
โสภโณ, 2553, 17 ตุลาคม) นอกจากนั้น ตัวเด็กเยาวชนเองหลงติดในความเพลิดเพลิน ความสบาย เชน

ติดเกมส ติดโทรทัศน หรือการไปเที่ยวในวันหยุดเสารอาทิตย เปนตน ไมสนใจที่จะมาเรียน เด็กบางกลุม
หนึ่งมองเห็นวา การเขาเรียนในศูนยศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตยไมไดประโยชน ไมสนุก มีความจําเจ

ซ้าํ ซาก ไมเหมือนการไปเที่ยวหาง หรือการเลนเกมส เปนตน (กชพร อยูว ุฒิกร, 2553, 14 พฤศจิกายน)

พระครูสังฆรักษจรัล สิริจนฺโท (2553, 17 ตุลาคม) กลาววา เมื่อสังคมเปนเชนนี้ เราในฐานะผูจัดการ
ศึกษาดานศีลธรรมตองทําความเขาใจกับผูปกครอง ชี้ใหเห็นถึงโทษและปญหาที่จะเกิดขึ้นกับตัวเด็กใน

อนาคต เรียกงายวา ตองเปลี่ยนคานิยมของสังคมปจจุบันใหเปนสังคมยอนยุค มิฉะนั้นแลว ปญหาก็จะ

รุมเราสังคมอยูและนับวันจะรุนแรงมากขึ้น

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 ดังนี้
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1. รูปแบบงานวิชาการ

จากการสนทนากลุ ม ผู บ ริ ห ารศู น ย ครู ส อน และผู ป กครอง พบว า รู ป แบบที่ ศู น ย ศึ ก ษา

พระพุทธศาสนาวันอาทิตยทําอยู เปนหลักสูตรที่หนักเกินไป เพราะมีทั้งวิชาพระพุทธศาสนา และธรรมศึกษา

ซึ่งเปนหลักสูตรที่ซ้ําซอน ควรเรียนเฉพาะธรรมศึกษาอยางเดียว เพราะเปนหลักสูตรที่ครอบคลุมทั้งประวัติ

พระพุทธศาสนา (พุทธประวัติ) ธรรมะเบื้องตนที่ควรรู (ธรรมวิภาค) เบญจศีลเบญจธรรม (ศีล 5) และการ

เขียนบรรยายธรรมโดยอางหลักพุทธศาสนสุภาษิต (กระทูธรรม) สวนวิชาเสริมควรเรียนเฉพาะที่สําคัญและ
จําเปน แตศูนยควรมีใหเลือกตามความถนัดและความสนใจของผูเรียน ศูนยควรเนนทํากิจกรรมที่เกี่ยวกับ

พระพุทธศาสนาและเกี่ยวกับชาติใหมากขึ้น เพราะกิจกรรมเหลานี้จะสามารถปลูกจิตสํานึกของเด็กเยาวชน

ในดานตางๆ ทั้งจิตสํานึกในความเปนชาวพุทธที่ดี หลักธรรมที่จะตองนําไปประยุกตใชในชีวิตประจําวัน
เปนผูมีจิตใจเอื้อเฟอเผื่อแผไมเห็นแกตัว สํานึกบุญคุณของชาติ รักชาติ รักประชาธิปไตย เปนตน ความรูที่
เกิดจากกิจกรรมเหลานี้เปนความรูที่เกิดจากสถานการณจําลองดีกวาความรูที่เปนทฤษฎี อีกอยางหนึ่ง

ความรูดานวิชาการอื่นนักเรียนไดศึกษามาแลวในสถานศึกษา
2. การบริหารงานบุคลากร

จากการสนทนากลุมผูบริหารศูนย ครูสอน และผูปกครอง พบวา บุคลากรในศูนยมี 2 กลุม ไดแก

กลุมผูบริหารและกลุมครูสอน ในสวนกลุมผูบริหารนั้นเปนพระอาจารยที่อยูประจําในวัด อนงคาราม สวน

ครูผูสอนนั้นมาจากวัดอนงคารามและวัดตางๆ เปนครูอาสาสมัคร มาสอนดวยศรัทธาโดยมุงหวังใหเด็ก
เยาวชน และประชาชน มีความรูคูคุณธรรม ซึ่งรูปแบบการบริหารงานดานบุคลากรนั้นประสบความสําเร็จ

เพราะคณะครูสอนดวยศรัทธา มีอุดมการณมุงมั่น และแตละรูปนั้นมีความรูความสามารถ และเทคนิคในการ
อบรม นับเปนปจจัยที่สงเสริมใหศูนยโดดเดนมาก สวนปจจัยที่เปนอุปสรรคดานครูสอนนั้น เนื่องจากหนาที่

ครูสอนนั้นเปนงานอาสาสมัคร ไมใชงานประจําที่มีรายได จึงทําใหครูซึ่งมีภารกิจไมไดสอนอยูประจํา ครู
พระสงฆมีภารกิจดานการปกครอง ไดรับตําแหนงพระสังฆาธิการ (ตําแหนงปกครองสงฆ) และดานการศึกษา

ตอ สวนครูฆราวาสนั้นมีภารกิจดานการศึกษาตอและดานการประกอบอาชีพหนาที่การงาน ทําใหผูบริหาร

ศูนยตองวางแผนอัตรากําลังและสรรหาใหม เมื่อไดรับการคัดเลือกและบรรจุแตงตั้งแลว ก็จะตองมีภาระใน
การนิเทศงานใหม ศูนยศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตยยังไมสามารถธํารงรักษาบุคลากรไวได ดังนั้น ผูมี

สวนเกี่ยวของทุกฝายควรแกไข ดังนี้ (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 ในสวนของงบประมาณของรัฐนั้นทางศูนย

ไดขอผานไปยังกรมการศาสนา เพื่อใชจายบริหารงานดานตางๆ แตไมเพียงพอ ศูนยจึงตองอาศัยการ

บริ จ าคจากศรั ท ธาประชาชนโดยตรงบ า ง จากมู ล นิ ธิ ห รื อ ทุ น นิ ธิ ที่ ตั้ ง ขึ้ น เพื่ อ นํ าดอกผลมาใช ใ นการ

บริหารงานบาง

ศูนยบางแหงไมมีงบดําเนินการเพียงพอแกความตองการ ทําใหขาดแคลนอุปกรณการ

เรียนการสอน สวัสดิการครูสอน รวมทั้งคาใชจายในการจัดกิจกรรมตางๆ ซึ่งบางศูนยตองปดลงหรือไม
ประสบความสําเร็จ เด็กนักเรียนขาดแรงจูงใจและแรงกระตุนที่เขาจะเขามาเรียนในปตอไป แตศูนยศึกษา
พระพุทธศาสนาวันอาทิตย วัดอนงคาราม ไดจัดตั้งทุนมูลนิธิและทุนนิธิ รวมทั้งคาฌาปนสถานเพื่อเปน

คาใชจายบริหารกิจการของศูนย นับเปนปจจัยที่สงเสริมใหการบริหารงานงบประมาณของศูนยราบรื่น สวน
ปจจัยที่เปนอุปสรรค คือ งบประมาณที่รัฐจัดสรรใหนั้นไมเพียงพอแกการดําเนินงานทั้งหมด
4. การบริหารทั่วไป

ผูวิจัยไดแยกการบริหารทั่วไปออกเปน 4 ดาน ไดแก

4.1 การบริหารงานธุรการ

จากการสนทนากลุมผูบริหารศูนย ครูสอน และผูปกครอง พบวา งานธุรการเปนงานเกี่ยวกับสาร

บรรณ เอกสาร พัสดุ และการประสานงานดานตางๆ ของฝายการเจาหนาที่ นับงานที่สงเสริมใหงานอื่นๆ

ประสบความสําเร็จ สําหรับศูนยศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตยทั่วไป ถือวาเปนหนวยงานทางการศึกษา

เฉพาะดาน มุงเนนเนื้อหาสาระที่เกี่ยวกับพระพุทธศาสนา บริหารงานโดยพระสงฆในวัดที่ศูนยตั้งอยูโดย
สวนมาก ซึ่งแตละศูนยนั้นมีความถนัดแตกตางกัน บางศูนยมีพระสงฆที่ทําหนาที่บริหารงานเกี่ยวกับงาน

ธุรการ ขาดความรูความสามารถและประสบการณ ทําใหงานตางๆ โดยเฉพาะดานเอกสารไมชัดเจน
ถูกตอง แตบางศูนยกลับทําไดดี สวนที่ตองแกไข คือพระสงฆผูดํารงตําแหนงนี้จะตองไดรับการฝกหัดอบรม
ดานงานธุรการอยางเขมขน จนสามารถจะปฏิบัติหนาที่สวนนี้ไดอยางดี ที่เปนอยูปจจุบัน มีศนู ยหลายแหงที่

ทํางานนี้ตามมีตามเกิด ไมไดคัดเลือกผูที่จะมาทําหนาที่นี้อยางเปนระบบ เนื่องจากขาดผูที่จะมาทํางาน

อาสาสมัครดานนี้
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4.2 การบริหารงานกิจการนักเรียน

จากการสนทนากลุมผูบริหารศูนย ครูสอน และผูปกครอง พบวา งานดานนี้เปน
งานสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนเพื่อสงเสริมประสบการณผูเรียนใหกวางขวาง สนับสนุนงานดาน

วิชาการใหโดดเดน สามารถเสริมสรางนักเรียนใหสามารถครองตนอยางมีคุณธรรม และดํารงชีวิตในสังคม

ไดอยางมีความสุข สงเสริมบทบาทพอแม ผูปกครอง ใหมีสวนรวมกับศูนยในการดูแลชวยเหลือและพัฒนา
ผูเรียนเพื่อใหเกิดการพัฒนาการอยางสมดุลทั้งดานสติปญญา รางกาย อารมณ และสังคม พัฒนานักเรียนทุก
คนใหเปนคนดี มีวินัย ใชชีวิตอยางพอเพียง มีคุณลักษณะที่พึงประสงค มีคุณธรรมจริยธรรม สําหรับศูนย

ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตยทั่วไป มีการดําเนินกิจการนักเรียนอยางตอเนื่อง เนื่องจากศูนยศึกษา

พระพุทธศาสนาวันอาทิตยทั่วไปไดจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร กิจกรรมการเรียนรูเสริมเพิ่มเติมคุณลักษณะที่พึง

ประสงค เนนความเปนชาวพุทธที่ถูกตองอยูแลว แตอุปสรรคของการดําเนินงานดานกิจรรมนักเรียนนี้ จะ
ประสบความสําเร็จหรือไมขึ้นอยูกับเทคนิคของพระอาจารย การมีสวนรวมของทีมงานดําเนินการเปนสําคัญ

ศูนยที่ขาดพระอาจารยผูมีความรูและความสามารถดานนี้ ขาดเทคนิควิธีการ ก็จะทําใหกิจกรรมนาเบื่อ ไม
กระตุนใหเกิดกระบวนการคิด กระบวนการเรียนรู แนวทางแกไข ไดแก (1) ระดมความรวมมือจัดกิจกรรม

การเรี ย นการเรี ย นรู เ พิ่ ม เสริ ม หลั ก สู ต รนี้ ใ ห บ รรลุ เ ป า หมายของหลั ก สู ต รเน น การมี ส ว นร ว มของคณะครู

ผูปกครองใหมากขึ้น (2)

สรรหาบุคลากรดานครูสอนที่มีความสามารถดานนี้เพิ่มขึ้น เพราะถาทานมี

ความสามารถดานวาทศิลป เทคนิค และเทคโนโลยีก็จะสามารถควบคุมกิจกรรมนักเรียนประเภทตางๆ ให
ประสบความสําเร็จได ทั้งตองอาศัยความรวมมือของทุกฝายดวย (3) กิจการนักเรียนที่เกี่ยวพฤติกรรมและ
ระเบียบวินัยตองอาศัยผูปกครอง ผูบริหาร ชุมชน ครูสอน และเพื่อนนักเรียนเขารวมดวย
4.3 การบริหารงานอาคารสถานที่

จากการสนทนากลุมผูบริหารศูนย ครูสอน และผูปกครอง พบวา งานอาคารสถานที่เปน การจัดหา
ใช ควบคุมดูแลรักษาอาคารสถานที่ใหคงสภาพดี ใหบริการแกชุมชน และการปรับภูมิทัศนและสิ่งแวดลอม

ใหรื่นรมย สงเสริมการเรียนรูและพัฒนาการทางรางกายและจิตใจของผูเรียน ศูนยศึกษาพระพุทธศาสนา

ทั่วไปมักประสบปญหาดานนี้พอสมควร เนื่องจากบริบทชุมชนของแตละศูนยไมเหมือนกัน ทั้งนี้ เพราะศูนย
ศึกษาพระพุทธศาสนาสวนมากจะตั้งอยูในวัด อาศัยพื้นที่และอาศัยสถานที่ของวัด เปนองคกรหนึ่งของวัด

อาศัยพระสงฆสามเณรในวัดชวยดูแลรักษา เสมือนเปนกุฎีหลังหนึ่งของวัด ดังนั้น อาคารสถานที่ของศูนยจึง

ขึ้นอยูกับสถานที่ อาณาบริเวณ เปนสําคัญ บางศูนยใชอาคารโรงเรียนพระปริยัติธรรมเปนสถานที่เรียนและ

ทํากิจกรรมเชน ศพอ.วัดอนงคาราม ศพอ.วัดประยุรวงศาวาส เปนตน บางศูนยใชศาลาการเปรียญเปน
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สถานที่เรียนและทํากิจกรรม ลักษณะนี้อาจจะเปนปญหา เนื่องจากศาลาไมไดออกแบบมาเพื่อเรียนหนังสือ
แตใชเปนที่ประกอบศาสนกิจของชาวพุทธ ผูบริหารจะตองกั้นทําเปนหองเรียน เพื่อจัดใหเปนสัดสวน บาง
ศูนยใชสถานศึกษาในวัดเปนที่เรียน เชน โรงเรียนวัดหรือโรงเรียนการกุศลของวัด เปนสถานที่เรียน

ลักษณะแบบนี้ก็ถือวาสมบูรณในเรื่องอาคารสถานที่ บางศูนยตองใชศาลาบําเพ็ญกุศลศพบาง โบสถ วิหาร
บาง ลักษณะแบบนี้ถือวาตองปรับปรุงสถานที่เรียนอีกมาก เนื่องจากไมเหมาะกับกระบวนการจัดการเรียนการ

สอน ยกเวนการเรียนบางคาบบางรายวิชาที่จะตองเรียนในสถานที่จริง หรือการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร

เสริมคุณธรรมจริยธรรม เปนตน

4.4 การสรางความสัมพันธกับชุมชน

จากการสนทนากลุมผูบริหารศูนย ครูสอน ผูปกครอง พบวา ศูนยศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตยทั่วประเทศ
จัดตั้งขึ้นโดยมีเปาหมายเพื่อใหบริการแกประชาชนและชุมชนทั่วไป เปดโอกาสใหชุมชนเขามามีสวนรวม
ในการดําเนินงานในดานตางๆ เปนแหลงประชาสัมพันธเผยแพรขาวสารระหวางศูนยกับชุมชน ดังนั้น การ

สรางความสัมพันธกับชุมชนของศูนยจึงมีมาชานานแลว โดยเริ่มตั้งแตตั้งศูนยแตละศูนยขึ้นมาก็ตองอาศัย
ความรวมมือจากหลายฝายชวยเหลือเกื้อหนุนใหศูนยดํารงอยูดวย ไมวาจะเปนพระสงฆสามเณรมีหนาที่ดูแล

รักษา บริหารจัดการ สวนประชาชนมีหนาที่สงบุตรหลานเขาอบรม บริจาคเงินชวยเหลือศูนย และเขามามี
ส ว นร ว มด า นอื่ น ๆ เช น การดู แ ลนั ก เรี ย น การสนั บ สนุ น ด า นกํ า ลั ง กาย ทํ า งานช ว ยพระอาจารย

กําลังสติปญญา ผูที่เปนปราชญชาวบานหรือผูมีความสามารถดานใดดานหนึ่งก็เขามาชวยเหลือกัน เชน
ดนตรี ภาษาตางประเทศ รําไทย เปนตน

การจัดกิจกรรมของศูนยหลายอยางไดเอื้อประโยชนแกชุมชนและชุมชนก็เอื้อประโยชนแกศูนย

ไดแก (1) ดานชุมชนบริการ ศูนยจัดใหมีการอบรมคุณธรรมแกเด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป จัดเขา
คายพุทธบุตรหรือพุทธธิดา เปนแหลงกระจายขาวใหความรูใหมๆ แกชุมชนและเปนผูชวยในการตัดสินใจ

เปนที่ปรึกษากิจกรรมหลายอยาง ในสวนของการประสานงานกับหนวยราชการเพื่อการพัฒนาชุมชน 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
กระบวนการคิดมากขึ้นดีกวาเรียนทฤษฎีเพียงอยางเดียว งานบุคลากรของศูนยควรมีระบบสวัสดิการเพิ่มขึ้น

เพื่อเปนแรงจูงใจใหครูที่มีความรูความสามารถเขาสอนเพราะครูสอนที่มีคุณภาพเปนแรงกระตุนสําคัญที่จะทํา
ใหผูปกครองสงบุตรหลานเขามาเรียนในศูนย แตปจจุบันกลับมีการลาออกกลางคันหรือขาดเรียนในอัตราที่
สูง จะสังเกตเห็นในหลายศูนยมีผสู มัครเขาเรียนในระยะแรกจํานวนมากแตพอเปดภาคเรียนกลับเหลืออยูนอย

งานงบประมาณของศูนยไมเพียงพอตอการบริหารจัดการในแตละป เงินที่รัฐจัดสรรใหไมเพียงพอ ดังนั้น แต
ละศูนยตองเรงดําเนินการจัดตั้งทุนนิธิหรือกุศลนิธิเพื่อนําดอกผลมาใชบริหาร งานบริหารทั่วไปแยกเปนงาน

ธุรการ ศูนยควรหาเจาหนาที่ธุรการผูมีรูความสามารถเขามาชวยงานเพื่อใหงานสวนนี้ราบรื่นหรือจะพัฒนา
บุคลากรที่มีอยูก็ได งานกิจการนักเรียนเปนเรื่องของกิจกรรมเสริมสรางลักษณะนิสัยที่ดี มีคุณลักษณะที่พึง
ประสงค งานอาคารสถานที่ตองจัดใหเ หมาะแกการจัดกระบวนการเรียนรูทั้งส วนที่เป นภาคทฤษฎีแ ละ
ภาคปฏิบัติ และงานสัมพันธกับชุมชน เปนงานที่ศูนยไดดําเนินการดีแลว แตตองอาศัยการมีสวนรวมชุมชน
เพิ่มมากขึ้น

บรรณานุกรม

กชพร อยูวุฒิกร. (2553, 14 พฤศจิกายน). นักเรียนศูนยศกึ ษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย
วัดอนงคาราม. สัมภาษณ.

กฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑและวิธีการกระจายอํานาจการบริหารและการจัดการศึกษา
พ.ศ. 2550. (2550). ราชกิจจานุเบกษา เลม 124 ตอนที่ 24 ก.

กมล สุดประเสริฐ. (2544). รายงานผลการวิจัยรูปแบบการบริหารและการจัดการศึกษาแบบ
กระจายอํานาจ. กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพบริษัทพริกหวานกราฟฟค.

กรมการฝกหัดครู. (2525). เอกสารนิเทศการศึกษาฉบับสมโภชกรุงรัตนโกสินทร 200 ป.
กรุงเทพมหานคร : หนวยศึกษานิเทศก จัดพิมพ.

กรมการศาสนา. (2553). แนวทางการดําเนินงานโครงการศูนยศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย
ปงบประมาณ พ.ศ.2553. กรุงเทพมหานคร: ชุมนุมสหกรณการเกษตรแหงประเทศไทย.

. (2553). รายงานผลการประชุมเชิงปฏิบัติการผูบริหารศูนยศึกษาพระพุทธศาสนา

วันอาทิตย 18 ภาคคณะสงฆ. กรุงเทพมหานคร: ชุมนุมสหกรณการเกษตรแหงประเทศไทย.

46

วารสารวิชาการ “ลานปญญา” ปที่ 11 ฉบับที่ 2
โครงการบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

. (2552). แนวทางการดําเนินงานโครงการศูนยศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย

ปงบประมาณ 2552. กรุงเทพมหานคร : ชุมนุมสหกรณการเกษตรแหงประเทศไทย.

. (2552). ศูนยศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย : แหลงพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม

ของชุมชน. กรุงเทพมหานคร : ชุมนุมสหกรณการเกษตรแหงประเทศไทย.

. (2552). ศูนยศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย : บทบาทศูนยศึกษาพระพุทธศาสนา

วันอาทิตยในสังคมไทย. กรุงเทพมหานคร : ชุมนุมสหกรณการเกษตรแหงประเทศไทย.

. (2551). ระเบียบการจัดตั้งศูนยศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย พ.ศ. 2551.

กรุงเทพมหานคร : ชุมนุมสหกรณการเกษตรแหงประเทศไทย.

. (2550). แนวทางการดําเนินงานสงเสริมงานพระพุทธศาสนา. กรุงเทพมหานคร :

ชุมนุมสหกรณการเกษตรแหงประเทศไทย.
. (2549). หลักสูตรการศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย พุทธศักราช 2549.

กรุงเทพมหานคร : ชุมนุมสหกรณการเกษตรแหงประเทศไทย.

. (2549). สรุปผลการดําเนินงานกิจกรรมฉลอง 60 ปครองสิริราชสมบัติ.

กรุงเทพมหานคร : ชุมนุมสหกรณการเกษตรแหงประเทศไทย.

กรมการศาสนา. (2548). คูมือการดําเนินงานตามโครงการครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน.
กรุงเทพมหานคร : องคการรับสงสินคาและพัสดุภัณฑ.

. (2548). แนวทางดําเนินงานศูนยศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย.

กรุงเทพมหานคร : องคการรับสงสินคาและพัสดุภัณฑ.

. (2545). แนวทางดําเนินงานศูนยศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย.

กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพการศาสนา.

หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544. (2544). กรุงเทพมหานคร :
องคการรับสงสินคาและพัสดุภัณฑ.

กรมวิชาการ, กระทรวงศึกษาธิการ. (2544). การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู. เอกสารประกอบ
หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2544. กรุงเทพมหานคร: ครุสภาลาดพราว.

. (2544). แนวทางการวัดและประเมินผลตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน

พุทธศักราช 2544. กรุงเทพมหานคร: สํานักทดสอบทางการศึกษา กรมวิชาการ.

. (2545). แนวทางการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา. เอกสารประกอบหลักสูตรการศึกษา

47

วารสารวิชาการ “ลานปญญา” ปที่ 11 ฉบับที่ 2
โครงการบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

ขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2544. กรุงเทพมหานคร : ครุสภาลาดพราว.

กรมสามัญศึกษา, กระทรวงศึกษาธิการ. (2539). การบริหารโรงเรียน. กรุงเทพมหานคร :
ครุสภาลาดพราว.

กรรณิการ ภูประเสริฐ. (2518). อัตมโนทัศนของเยาวชนในโรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย.

วิทยานิพนธปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาจิตวิทยาการศึกษาจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย.

กระทรวงศึกษาธิการ. (2546). พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 และที่แกไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545. กรุงเทพมหานคร : องคการรับสงสินคาและพัสดุภัณฑ.

. (2546). คูมือการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่เปนนิติบุคคล. กรุงเทพมหานคร:

องคการรับสงสินคาและพัสดุภัณฑ.

. (2539). คูมือการปฏิรูปการศึกษา. กรุงเทพมหานคร : กรมศาสนา.
. (2507). ประวัติกระทรวงศึกษาธิการ 2435 - 2507. พระนคร : ครุสภาลาดพราว.

กระมล ทองธรรมชาติ และคณะ. (2533). สังคมศึกษา ส.402. กรุงเทพมหานคร : ไทยรมเกลาจํากัด.

กิติพันธ รุจิรกุล. (2529). พฤติกรรมผูนําทางการศึกษา. กรุงเทพมหานคร : โอเดียนสโตร.
กิติมา ปรีดีดิลก.(2532). การบริหารและการนิเทศการศึกษาเบื้องตน. กรุงเทพมหานคร :
อักษราพิพัฒน.

เก็จกนก เอื้อวงศ. (2546). การวิเคราะหปจจัยที่สงเสริมและปจจัยที่เปนอุปสรรคตอการดําเนินการ
ในระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน. วิทยานิพนธปริญญาครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย.

เกียรติศักดิ์

ศรีสมพงษ.

(2548). การบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของผูบริหารสถานศึกษาขั้น

พื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี. วิทยานิพนธปริญญาครุศาสตร-

มหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี.

กําจัด จันทวงษโส. (2536). การศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของ
ผูเรียน หลักสูตรระดับสูง กรุงเทพมหานคร. วิทยานิพนธปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต,
สาขาการศึกษาผูใหญ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.

คําพันธ ธมฺมวิริโย, พระ. (2553, 13 ตุลาคม). ผูชวยผูอํานวยการฝายธุรการ
ศูนยศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย วัดอนงคาราม. สัมภาษณ

48

วารสารวิชาการ “ลานปญญา” ปที่ 11 ฉบับที่ 2
โครงการบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

จรวยพร ธรณินทร. (2550). แนวโนมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยยุคใหม.
(การสัมมนาจัดโดยกรมการศึกษานอกโรงเรียน วันพฤหัสบดีที่ 25 ตุลาคม 2550,

ณ โรงแรมรามาการเดน กรุงเทพมหานคร).

จรัล สิริจนฺโท, พระครูสังฆรักษ. (2553, 17 ตุลาคม). ครูสอนประจําศูนยศึกษาพระพุทธศาสนา
วันอาทิตย วัดอนงคาราม. สัมภาษณ.

จิดาภา สุวรรณฤกษ. (2545). การจัดการศึกษานอกระบบโรงเรียนเพื่อเพิ่มความสามารถในการ

เรียนรูดวยการนําตนเองของประชาชน ในป พ.ศ. 2555. วิทยานิพนธปริญญาครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษานอกระบบโรงเรียน จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย.

จินตนา ศักดิ์ภูอราม. (2545). การนําเสนอรูปแบบการบริหารโรงเรียนในกํากับของรัฐสําหรับ
ประเทศไทย. วิทยานิพนธปริญญาครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย.

จีรพันธ พิทักษ. (2524). จริยธรรมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนตน โรงเรียนบานนาสาร
จังหวัดสุราษฏรธานี ที่เคยเรียนและไมเคยเรียนในโรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย.

วิ ท ย า นิ พ น ธ ป ริ ญ ญ า ค รุ ศ า ส ต ร ม ห า บั ณ ฑิ ต ส า ข า ก า ร บ ริ ห า ร ก า ร ศึ ก ษ า

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.

จุฑารัตน ไพศาลโรจนรัตน. (2543). บทบาทของโรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตยในการขัดเกลา
ทางศีลธรรม วิทยานิพนธปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษานอกระบบ

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย.

จุไรรัตน คงปน. (2545). การศึกษาสภาพและปญหาการดําเนินโครงการพัฒนารูปแบบการ

จัดการศึกษาสําหรับเด็กที่มีความตองการพิเศษในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ. วิทยานิพนธปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการศึกษานอกระบบ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย.

เจียมจิตร มะลิรส. (2547). การดําเนินงานวิชาการในโรงเรียนที่คัดสรรในโครงการวิจัยและพัฒนา
เพื่อปฏิรูปการเรียนรูทั้งโรงเรียน. วิทยานิพนธปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาการนิเทศการศึกษาและพัฒนาหลักสูตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย.

เจียมพงษ วงศธรรม. (2519). บทบาทพระสงฆในการพัฒนาสังคม. วิทยานิพนธปริญญาสังคมสงเคราะหศาสตรมหาบัณฑิต สาขาสังคมสงเคราะห มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร.

49

วารสารวิชาการ “ลานปญญา” ปที่ 11 ฉบับที่ 2
โครงการบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

จํานงค ทองประเสริฐ. (2512). โรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย. กรุงเทพมหานคร :
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.

ฉวีวรรณ จุลดําเนินธรรม. (2553, 17 ตุลาคม). ครูสอนในศูนยศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย
วัดอนงคาราม. สัมภาษณ.

ชัยพร วิชชาวุธ. 2534. จริยธรรมกับการศึกษา. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย.
ชัยยศ อิ่มสุวรรณ. (2549). การศึกษาตามอัธยาศัย. กรุงเทพมหานคร : ศูนยการศึกษาตามอัธยาศัย.
. (2543). การพัฒนารูปแบบการศึกษาชุมชนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน. วิทยานิพนธ

ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนศึกษา จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย.

ชาญชัย อาจิณสมาจาร. (2541). การบริหารการศึกษา. กรุงเทพมหานคร : ศูนยส่อื เสริมกรุงเทพ.
ชุติมา สัจจานันท, รองศาสตราจารย ดร. (2548). รูปแบบ ยุทธศาสตร และแนวทางการบูรณาการ
การศาสนากั บ การศึ ก ษาของวั ด ในพระพุ ท ธศาสนา : กรณี ก ารจั ด การศึ ก ษาตามอั ธ ยาศั ย .

กรุงเทพมหานคร : สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ.

ชูชาติ พวงสมจิตร. (2540). การวิเคราะหปจจัยที่สงเสริมและปจจัยที่เปนอุปสรรคตอการมีสวน
รวมของชุมชนกับโรงเรียนประถมศึกษาในเขตปริมณฑลกรุงเทพมหานคร. วิทยานิพนธ
ปริญญาครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาบริหารการศึกษา จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย.

ชูศักดิ์ ทิพยเกสร. (2508). พระพุทธศาสนาในศรีลังกา. ธนบุรี : เจริญสินธการพิมพ.
. (2537). ทิศทางการบริหารและการจัดการศึกษาในโรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย.

เอกสารประกอบการสัมมนาวิชาการผูบริหารและคณาจารยโรงเรียนพุทธศาสนา
วันอาทิตย. กรุงเทพมหานคร : ปมท.

เชิด ถิรปฺโญ, พระครูใบฎีกา. (2553, 7 พฤศจิกายน). พระอาจารยสอนในศูนยศึกษา
พระพุทธศาสนาวันอาทิตย วัดอนงคาราม. สัมภาษณ.

ชําเลือง วุฒิจันทร. (2524). หลักการปลูกฝงคุณธรรมจริยธรรมแกนักเรียน. กรุงเทพมหานคร :
การศาสนา.

ณรงคราช ปณิธานธิติ, พระมหา. (2553, 17 ตุลาคม). พระอาจารยสอนศูนยศึกษาพระพุทธศาสนา
วันอาทิตย วัดอนงคาราม. สัมภาษณ.

ดวงเดือน พิศาลบุตร. (2510). โรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตยและศูนยศึกษาพระพุทธศาสนา

50

วารสารวิชาการ “ลานปญญา” ปที่ 11 ฉบับที่ 2
โครงการบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

วั น อ า ทิ ตย แ ล ะ โร ง เ รี ย นวั น อ า ทิ ต ย ใ น ส ภ า สั ง คม ส ง เ ค ร า ะ ห แ ห ง ป ร ะ เท ศ ไ ท ย .

พระนคร : มงคลการพิมพ.

ทรงยศ ฐานยุตฺโต, พระมหา. (2553, 20 ตุลาคม). เลขานุการศูนยศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย
วัดอนงคาราม. สัมภาษณ.

ทวี กนฺตวีโร (ทรภีรสิงห), พระมหา. (2543). การประเมินหลักสูตรโรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยและสาขาในเขตกรุงเทพมหานคร.

วิทยานิพนธ-

ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.

ทวีวัฒน วัฒนกุลเจริญ. (2543). การนําเสนอรูปแบบศูนยวิทยบริการสําหรับศูนยศึกษาพระพุทธศาสนาวัน
อาทิตย. วิทยานิพนธปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชาโสตทัศนศึกษา จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย.
ทิศนา แขมมณี. (2550). ศาสตรการสอน. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย.

ทิศนา แขมมณี และคณะ. (2536). หลักการและรูปแบบการพัฒนาเด็กปฐมวัยตามวิถีชีวิตไทย.
กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย.

ธงชัย สันติวงษ. (2540). การบริหารงานบุคคล. กรุงเทพมหานคร : ไทยวัฒนาพานิชจํากัด.

ธวัช แสงอรุณ. (2526). การศึกษาเปรียบเทียบพัฒนาการการใหเหตุผลทางจริยธรรมของนักเรียน
ไทยพุทธและนักเรียนไทยมุสลิม ชั้นประถมศึกษาปที่ ๕ ในจังหวัดปตตานี.

กรุงเทพมหานคร :

สํานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแหงชาติ.

ธิดาจิตต ทองขาว. (2548). บทบาทของผูบริหารในการสงเสริมจริยธรรมนักเรียนในโรงเรียน
ประถมศึกษา สํานักงานเขตธนบุรี สังกัดกรุงเทพมหานคร. ภาคนิพนธปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี.

ธีระ รุญเจริญ. (2547). สภาพปจจุบันและปญหาการมีสวนรวมในการบริหารและการจัดการศึกษา
ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน. กรุงเทพมหานคร: ภาพพิมพ.

. (2546). การบริหารโรงเรียนยุคปฏิรูปการศึกษา. พิมพครั้งที่ 3. กรุงเทพมหานคร :

แอล.ที.เพรส.

ธีระพร อุวรรโณ. (2526). เอกสารการสอนชุดจริยศึกษา หนวยที่ 4. นนทบุรี :
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

นพพงษ บุญจิตราดุลย. (2534). กาวสูผบู ริหารมืออาชีพ. กรุงเทพมหานคร : บพิธการพิมพ.

51

วารสารวิชาการ “ลานปญญา” ปที่ 11 ฉบับที่ 2
โครงการบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

นวลรัมภา โดมพนานคร. (2553, 20 ตุลาคม). ครูสอนในศูนยศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย
วัดอนงคาราม. สัมภาษณ.

นันทา เนรภูศรี. (2547). การศึกษาพฤติกรรมการบริหาร งานวิชาการของผูบริหารโรงเรียนเอกชน
ระดับประถมศึกษาจังหวัดประจวบคีรีขันธ. วิทยานิพนธปริญญาสังคมศาสตรมหาบัณฑิต

โครงการบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี.
นัสชนก

ตรีรณปริญญา. (2553, 14 พฤศจิกายน). ผูปกครองนักเรียนศูนยศึกษาพระพุทธศาสนา-

วันอาทิตย วัดอนงคาราม. สัมภาษณ.

นิพนธ กินาวงศ. (2523). หลักเบื้องตนเกี่ยวกับการบริหารโรงเรียนประถมศึกษาและการนิเทศ
การศึกษา. กรุงเทพมหานคร : พิฆเนศ.

บัว ปยวณฺโณ, พระมหา. (2545). ประวัติและผลงานของพระปริยัติกิจโกศล (ขิม) ผูมีผลงาน
ดีเดนดานวัฒนธรรมสาขามนุษยศาสตร. กรุงเทพมหานคร : วัดอนงคาราม จัดพิมพ.

. (2545). ประวัติวัดอนงคาราม. กรุงเทพมหานคร : วัดอนงคาราม จัดพิมพ,.

. (2552, 2 ธันวาคม). รองผูอํานวยการศูนยศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย
วัดอนงคาราม. สัมภาษณ.

บุญเลิศ คําดี. (2543). ความคิดเห็นของผูเรียนเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนหลักสูตร
วิชาพุทธศาสนาระดับชั้นกลางของศูนยศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย. วิทยานิพนธ

ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.

บุญสม แสงนวล. (2546). การศึกษาสภาพและปญหาการปฏิบัติงานธุรการในโรงเรียนมัธยมศึกษา
สังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดสมุทรปราการ. วิทยานิพนธปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี.

บุปผา แกวรักษ. (2546). ศึกษาการบริหารโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาในเขตบางขุนเทียน.
วิทยานิพนธปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี.

ประชุม รอดประเสริฐ. (2528). เอกสารประกอบการสอนการบริหารบุคลากรทางการศึกษา.
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.

ประทุม ชุมเพ็งพันธุ. (2509). บทบาทของโรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตยที่มีตอเยาวชน.

วิทยานิพนธปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิตสาขาบริหารการศึกษา จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย.

52

วารสารวิชาการ “ลานปญญา” ปที่ 11 ฉบับที่ 2
โครงการบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

ประนมยงศ เรียมแสน. (2544). ความพรอมและความคาดหวังตอการกระจายอํานาจการ
บริหารงานบุคคลตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ในโรงเรียน

ประถมศึกษา สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดนครพนม. วิทยานิพนธปริญญา
ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแกน.

ประภาศรี สีหะอําไพ. (2543). พื้นฐานการศึกษาทางศาสนาและจริยธรรม. กรุงเทพมหานคร :
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย.

ประสิทธิ์ เขียวดอกนอย. (2530). สภาพปญหาการดําเนินงานของโรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย
ในภาคเหนือ ปการศึกษา 2529. วิทยานิพนธปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนรินทรวิโรฒ.

ประเสริฐ อรุณรัตน. (2534). ปญหาการบริหารงานของโรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตยตามทัศนะ
ของผูบริหาร. ปริญญานิพนธครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาบริหารการศึกษา

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.

ประเสริฐ อํามาตยเอก. (2541). ปจจัยที่มีความสัมพันธกับการลาออกของนักเรียนในศูนยศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตยในเขตกรุงเทพมหานคร. วิทยานิพนธปริญญาพัฒนาชุมชน-

มหาบัณฑิต สาขาพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร.

ปรัชญา เวสารัชช. (2545). หลักการจัดการศึกษา 9 เลม. ชุดฝกหัดอบรมครู : ประมวลสาระลําดับ
ที่ 9. กรุงเทพมหานคร : ภาพพิมพ.

ประวีณ ณ นคร. (2527). แนวทางสรางวินัยขาราชาการ. กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพสวัสดิการ

ปราชญา กลาผจัญ. (2544). หลักและทฤษฎีการบริหารการศึกษา. กรุงเทพมหานคร :
สํานักพิมพมหาวิทยาลัยรามคําแหง.

ปรียาพร วงศอนุตรโรจน. (2535). การบริหารงานวิชาการ. กรุงเทพมหานคร : สหมิตรออฟเซท.
. (2536). การบริหารงานวิชาการ. กรุงเทพมหานคร : ศูนยส่อื เสริมกรุงเทพฯ.
. (2543). จิตวิทยาการศึกษา. กรุงเทพมหานคร : พิมพดี.

ปญญา แกวกียรู และสุภัทร พันธพัฒนกุล. (2545). การบริหารจัดการศึกษาในรูปแบบการใช
โรงเรียนหรือเขตพื้นที่การศึกษาเปนฐาน. ชุดฝกอบรมผูบริหาร : ประมวลสาระ.

กรุงเทพมหานคร : ภาพพิมพ.

ปญญา อินฺทญาโณ, พระมหา. (2553, 14 พฤศจิกายน). ผูชวยเลขานุการและครูสอนศูนยศึกษา

53

วารสารวิชาการ “ลานปญญา” ปที่ 11 ฉบับที่ 2
โครงการบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

พระพุทธศาสนาวันอาทิตย วัดอนงคาราม. สัมภาษณ.

ปาลเลกัวซ. (2506). เลาเรื่องเมืองสยาม. สันต ท. โกมลบุตร แปล. กรุงเทพฯ: สํานักพิมพกาวหนา.
ผองพรรณ จอมศรี. (2546). บทบาทของผูบริหารสถานศึกษาตอการปฏิรูปการศึกษาในกลุม

โรงเรียนกรมสามัญศึกษา กรุงเทพมหานคร กลุมที่ 7. วิทยานิพนธปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี.

พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2542. (2546). กรุงเทพมหานคร : นานมีบุคสพับลิเคชันส.

พนัส หันนาคินทร. (2524). หลักการบริหารโรงเรียน. กรุงเทพมหานคร : ไทยวัฒนาพานิช.
. (2523). การสอนคานิยมและจริยธรรม. พิษณุโลก : พิฆเนศ.

พยอม วงศสารศรี. (2538). การบริหารทรัพยากรมนุษย. กรุงเทพมหานคร:สถาบันราชภัฏสวนดุสิต.
พร ศรียมก. (2545). การพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษานอกระบบโรงเรียน เพื่อสงเสริมสมรรถนะ
ในการสอนงานของหัวหนางานในโรงงานอุตสาหกรรม. ปริญญาครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต
สาขาการศึกษานอกระบบ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย.

พรชุลี อาชวอํารุง. (2541). บทบาทของพระสงฆในการพัฒนาเยาวชน : ศึกษาเฉพาะกรณี

ศูนยศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย. รายงานการวิจัยสนับสนุนโดยกรมการศาสนา
กระทรวงศึกษาธิการ.

พระธรรมกิตติวงศ. (2550).พจนานุกรมศัพทวิเคราะห. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพเลี่ยงเชียง.

พระราชบัญญัติสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ. 2551. (2551).
ราชกิจจานุเบกษา เลมที่ 125 ตอนที่ 41 ก. ลงวันที่ 3 มีนาคม 2551.

พระราชปญญามุนี (ขิม อิสฺสโร). (2553, 9 ตุลาคม). ผูชวยเจาอาวาสพระอารามหลวงและ
ผูอาํ นวยการศูนยศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตยวัดอนงคาราม. สัมภาษณ.

พฤทธิ์ ศิริบรรณพิทักษ และสุชาติ กิจพิทักษ. (2545). ครูกับการจัดการศึกษาของชุมชน 9 เลม.
ชุดฝกอบรมครู : ประมวลสาระ ลําดับที่ 4. กรุงเทพมหานคร : ภาพพิมพ.

พัฒนา ชูเชื้อ. (2508). การศึกษาเรื่องการอบรมพุทธศาสนาและความคิดเห็นของเขาที่มีตอ
พุทธศาสนาในโรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย จังหวัดพระนคร.

ปริญญานิพนธครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาบริหารการศึกษา จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย.

54

วารสารวิชาการ “ลานปญญา” ปที่ 11 ฉบับที่ 2
โครงการบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

พาขวัญ พูนจิตรบริสุทธิ์. (2553, 7พฤศจิกายน). นักเรียนศูนยศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย
วัดอนงคาราม. สัมภาษณ.

พิกุล กันทะวัง. (2547). ความสําเร็จของการมีสวนรวมของชุมชนในการจัดการศึกษาของโรงเรียน
ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล : การศึกษาเชิงปริมาณและคุณภาพ. วิทยานิพนธ

ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาบริหารการศึกษา จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย.

พิชัย เสงี่ยมจิตต. (2542). การบริหารงานเฉพาะดานในสถาบันการศึกษา. อุบลราชธานี :
สถาบันราชภัฏอุบลราชธานี.

พิณสุดา สิริธรังสี. (2541). การกระจายอํานาจการบริหารการศึกษา. กรุงเทพมหานคร:
เซเวนพริ้นติ้ง กรุป.

พิศาล แชมโสภา. (2534). ผลการเรียนวิชาพระพุทธศาสนาของนักเรียนโรงเรียนพระพุทธศาสนา
วันอาทิตย. วิทยานิพนธปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาบริหารการศึกษา
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย.

ภิญโญ สาธร. (2526). หลักการบริหารการศึกษา. กรุงเทพมหานคร : ครุสภาลาดพราว.
มนูญ ลาชโรจน. (2521). นโยบายการจัดการศึกษาสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว
(พ.ศ.2453-2468). วิทยานิพนธปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.

มาณพ พลไพรินทร. (2531). การบริหารศูนยศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย. กรุงเทพมหานคร :
การศาสนา.

เมตต เมตตการุณจิต. (2547). การบริหารจัดการศึกษาแบบมีสวนรวม : ประชาชน องคกรปกครอง
สวนทองถิ่น และราชการ. กรุงเทพมหานคร : บุค พอยต.

เมธี ปลันธนานนท. (2530). การบริหารงานบุคคลในวงการศึกษา. กรุงเทพมหานคร:โอเดียนสโตร.
ยิ่งรัก น้าํ ใจทหาร. (2533). สภาพการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย.

วิทยานิพนธปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิตสาขาบริหารการศึกษา จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย.

รุจิร ภูสาระ และ จันทรานี สงวนนาม. (2545). การบริหารหลักสูตรในสถานศึกษา.
กรุงเทพมหานคร : บุคพอยด.

55

วารสารวิชาการ “ลานปญญา” ปที่ 11 ฉบับที่ 2
โครงการบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

รุงนภา จิตรโรจนรักษ. (2548). การพัฒนารูปแบบการบริหารคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พื้นฐานของประเทศไทย. วิทยานิพนธปริญญาครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต

สาขาบริหารการศึกษา จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย.

วรรณี เสียงแจว. หลักการบริหารการศึกษา. กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาพานิช, 2524.

วาสนา กุสุมาลย. (2553, 7 พฤศจิกายน). ผูปกครองนักเรียนศูนยศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย
วัดอนงคาราม. สัมภาษณ.

วิจิตร วรุตบางกูร และ สุพิชญา ธีระกุล. (2533). การบริหารโรงเรียนและการนิเทศการศึกษา
เบื้องตน. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพขนิษฐาการพิมพ,

วิชัย โถสุวรรณจินดา. (2539). ระบบงานธุรการสมัยใหม. กรุงเทพฯ : ดีไลท.
วิชัย ธีรวิชโย, พระมหา. (2553, 7 พฤศจิกายน). ผูชวยเลขานุการศูนยศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย วัดอนงคาราม. สัมภาษณ.

วิชิต จํานงประโคน. (2533). การบริหารงานบุคคล. กรุงเทพมหานคร : สุขใจการพิมพ.

วิเศษ กิตฺติโสภโณ, พระครูปลัด. (2553, 14 พฤศจิกายน). ผูชวยผูอํานวยการศูนยศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย วัดอนงคาราม. สัมภาษณ.

วิภาดา อังศุมาลิน, และ ปกรณ สิงหสุริยา. (2548). รูปแบบการเสริมสรางคุณธรรมและจริยธรรม
ที่บูรณาการกิจกรรมการเรียนรู ระหวางวัด โรงเรียน ครอบครัว และชุมชน :

กรณีศึกษาวัดอนงคาราม เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร. สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ.

วิเศษ กิตฺติโสภโณ, พระครูปลัด. (2553, 17 ตุลาคม). ผูชวยผูอาํ นวยการฝายกิจกรรม
ศูนยศกึ ษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตยวัดอนงคาราม. สัมภาษณ.

วีระ อินฺทวีโร, พระมหา. (2553, 21 พฤศจิกายน). ครูสอนศูนยศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย
วัดอนงคาราม. สัมภาษณ.

วีระเทพ ปทุมเจริญวัฒนา. (2545). การศึกษานอกระบบโรงเรียนกับการปฏิรูปการศึกษา.
พิมพครั้งที่ 1. กรุงเทพมหานคร : ศูนยตําราจุฬาลงกรณ.

วุฒิชัย มูลศิลป. (2512). นโยบายการจัดการศึกษาของไทยในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว. วิทยานิพนธปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา
วิทยาลัยวิชาการศึกษา.

56

วารสารวิชาการ “ลานปญญา” ปที่ 11 ฉบับที่ 2
โครงการบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

ศิริชัย กาญจนวาสี และคณะ. (2548). รายงานวิจัยโครงการวิจัยรูปแบบของระบบการบริหารจัด
การศึกษาแบบบูรณาการสําหรับเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา.
สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ.

ศิริพร พงศศรีโรจน. (2540). องคการและการจัดการ. กรุงเทพมหานคร : เทคนิค 19.
สงวน สุทธิเลิศอรุณ. (2536). การบริหารการศึกษา. กรุงเทพมหานคร : บรรณกิจ.

. (2529). การบริหารการศึกษา (ฉบับปรับปรุง). กรุงเทพ ฯ : อักษรบัณฑิต.

สถิต กัลยะกิติ. (2553, 17 ตุลาคม). ครูสอนในศูนยศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย
วัดอนงคาราม. สัมภาษณ.

สนอง สุวรรณวงศ. (2538). การบริหารงานธุรการ การเงินและพัสดุ. ภาควิชาพื้นฐานการศึกษา
คณะครุศาสตร สถาบันราชภัฏสงขลา. สงขลา : สถาบันราชภัฏสงขลาจัดพิมพ.
สนิท เศวตวงศสกุล. (2537). การปลูกฝงคุณธรรมจริยธรรมและคานิยมแกนักเรียนในโรงเรียน
มัธยมศึกษา. มปท.

สมคิด บางโม. (2544). เทคนิคการฝกอบรมและการประชุม. กรุงเทพมหานคร : บริษัทวิทยพัฒน.
สมเด็จพระมหาสมณเจา กรมพระยาวชิรญาณวโรรส, (2514). ประมวลพระนิพนธเกี่ยวกับ
การศึกษา. กรุงเทพมหานคร : มหามกุฏราชวิทยาลัย.

. (2514). เลมลายพระหัตถเกี่ยวกับการศึกษา. กรุงเทพมหานคร : มหามกุฏราชวิทยาลัย.

สมพงษ จิตระดับ. (2530). การสอนจริยศึกษาในระดับประถมศึกษา. กรุงเทพมหานคร :
โอเดียนสโตร.

สมพงษ เกษมสิน. (2526). การบริหาร. กรุงเทพมหานคร : ไทยวัฒนาพานิช.

สมศักดิ์ จัตตุพรพงษ. (2547). การวิเคราะหโปรแกรมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยที่ดําเนินการโดยสถาบันศาสนาตามแนวคิดของบอยเออลและพระราชบัญญัติ

การศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542. วิทยานิพนธปริญญาครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาการศึกษานอกระบบ, จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย.

สมศักดิ์ ภูวิภาดาวรรธน. (2544). การพัฒนารูปแบบการประเมินตามสภาพจริงเพื่อการประกัน
คุณภาพการเรียนรูระเบียบวิธีวิจัยทางการศึกษา. ศูนยบรรณสารสนเทศทางการศึกษา

คณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย.

57

วารสารวิชาการ “ลานปญญา” ปที่ 11 ฉบับที่ 2
โครงการบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

สมาน รังสิโยกฤษณ. (2522). หลักการบริหารเบื้องตน. พิมพครั้งที่ 3. กรุงเทพมหานคร:
สํานักงานสวัสดิการขาราชการพลเรือน.

สมาน อัศวภูมิ. (2537). การพัฒนารูปแบบการบริหารการประถมศึกษาระดับจังหวัด. วิทยานิพนธ
ปริญญาครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต, สาขาวิชาบริหารการศึกษา จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย.

สยามสมาคมและพุทธสมาคมแหงประเทศไทย. (2513). บันทึกการสัมมนาเรื่องพระพุทธศาสนา
กับสังคมไทย. กรุงเทพมหานคร : ศิวพร.

สรรค วรอินทร และทิพวัลย คําคง. (2545). ครูกับการจัดการศึกษาของชุมชน 9 เลม. ชุดฝกหัด
อบรมครู : ประมวลสาระลําดับที่ 9. กรุงเทพมหานคร : ภาพพิมพ.

สากล พรหมสถิตย, พระมหา. (2545). การวิเคราะหองคกร (SWOT) ศูนยศึกษาพระพุทธศาสนา
วันอาทิตย วัดอนงคาราม. สารนิพนธปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยเกริก.

สาธิดา เมืองถ้ํา. (2553, 9 ตุลาคม). กรรมการศูนยและครูสอนประจําศูนยศึกษาพระพุทธศาสนา
วันอาทิตย วัดอนงคาราม. สัมภาษณ.

สาโรช บัวศรี. (2527). จริยธรรมศึกษา. กรุงเทพมหานคร : ครุสภาลาดพราว.

สุโขทัยธรรมาธิราช, มหาวิทยาลัย. (2544). เอกสารสอนชุดวิชาหลักและระบบบริหารการศึกษา
ชุดที่ 1-15. นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

สุปราณี เวชประสิทธิ์. (2550). การประเมินโครงการศูนยศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย จังหวัด
สมุทรปราการ. สํานักวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรปราการ.

สุภางค จันทวานิช. (2539). วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ. (พิมพครั้งที่ 6). กรุงเทพมหานคร :
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย.

_______. (2532). รายงานการวิจัย เรื่อง คุณภาพของโรงเรียนประถมศึกษาในชนบท.
กรุงเทพมหานคร : คณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ

สุภาพร มากแจง. (2545). รูปแบบและกระบวนการจัดการศึกษาและการเผยแผศาสนธรรม
กรณีศึกษา 9 วัด. กรุงเทพมหานคร : สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ.

สุรพันธ ยันตทอง. (2525). การบริหารโรงเรียนประถมศึกษา. กรุงเทพมหานคร : สุทธิสาร.

58

วารสารวิชาการ “ลานปญญา” ปที่ 11 ฉบับที่ 2
โครงการบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

สุวิมล เอกอุรุ. (2535). สภาพและปญหาของโรงเรียนพระพุทธศาสนาวันอาทิตยในเขต
กรุงเทพมหานคร. วิทยานิพนธปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชาการบริหารการศึกษา จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย.

เสริมศักดิ์ วิศาลาภรณ. (2537). ปญหาและแนวโนมเกี่ยวกับการมีสวนรวมของประชาชนในการบริหาร
การศึกษา. นนทบุรี: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ สํานักนายกรัฐมนตรี. (2529). คูมือการบริหารงานวิชาการ. กรุงเทพมหานคร : สามเจริญพานิช.

. การบริหารงานวิชาการชุดฝกอบรมผูบริหารสถานศึกษา เลมที่ 5. (2541).

กรุงเทพมหานคร : คัมปาย อิมปาย อิมเมจจิ้ง.

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ สํานักนายกรัฐมนตรี. (2544). รายงานผลการเสวนา
บทบาทที่พึงของวัดและพระสงฆกับการพัฒนาสังคมไทย. กรุงเทพมหานคร :

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย.

. (2544). รายงานสรุปความกาวหนาของการปฏิรูปการศึกษาตามพระราชบัญญัติ

การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ในชวง 2 ป. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย.

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ สํานักนายกรัฐมนตรี. (2545). แผนการศึกษาศาสนา
ศิลปะและวัฒนธรรมแหงชาติ (พ.ศ. 2545- 2559). กรุงเทพมหานคร :

องคการคาของคุรุสภา.

. (2546). บทบาทของสถาบันพระพุทธศาสนากับการปฏิรูปการศึกษา.

กรุงเทพมหานคร : พิมพดี.

. (2546). บทบาทของสถาบันพระพุทธศาสนาในการจัดการศึกษา. กรุงเทพมหานคร:

พิมพดี.

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ สํานักนายกรัฐมนตรี. (2546). รายงานการเสวนาทาง

วิชาการ เรื่องกระบวนการเสริมสรางจริยธรรม : บูรณาการระหวางบาน วัด โรงเรียน และ

ชุมชน. กรุงเทพมหานคร : ภาพพิมพ.

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ. (2545). แผนการศึกษาแหงชาติ (พ.ศ.2545-2559):
ฉบับสรุป. กรุงเทพมหานคร : สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ.

59

วารสารวิชาการ “ลานปญญา” ปที่ 11 ฉบับที่ 2
โครงการบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ. (2547). เอกสารการเรียนรูประกอบ
ชุดวิชาผูนําทางการศึกษา. มปท.

(2547). ผูบริหารสถานศึกษามืออาชีพ. กรุงเทพมหานคร : เอสแอนดจี กราฟฟค.

สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ.

(2550).

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ

สังคมแหงชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550 - 2554). กรุงเทพมหานคร : วี. เจ. พริ้นติ้ง.

สํานักงานปฏิรปู การศึกษา องคการมหาชนเฉพาะกิจ. (2545). ปฏิรูปการศึกษาตามพระราชบัญญัติ
การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542. กรุงเทพมหานคร : บุญศิริการพิมพ.

สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา. (2544). กรอบการประเมินคุณภาพภายนอกระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน. กรุงเทพมหานคร : พิมพดี.

สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา. (2547). การระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษาของวัดใน
พระพุทธศาสนา. กรุงเทพมหานคร : กระทรวงศึกษาธิการ.

. (2547). แผนการศึกษาแหงชาติ. กรุงเทพมหานคร: บริษัทพริกหวานกราฟฟก จํากัด.
. (2548). มาตรฐานการศึกษาของชาติ. กรุงเทพมหานคร : สหายบล็อกการพิมพ.

สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา. (2548). วัดอนงคาราม :การจัดการศึกษาพระพุทธศาสนาดีเดน.
กรุงเทพมหานคร : พิมพดี.

สํานักพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม. (2550). รายงานการวิจัย : การศึกษา สังเคราะหงานวิจัยรูปแบบ
และกระบวนการบริหารจัดการที่สงผลตอความสําเร็จของศูนยศึกษาพระพุทธศาสนา
วันอาทิตย. กรุงเทพมหานคร : กระทรวงวัฒนธรรม.

สํานักพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม. (2550). การศึกษารูปแบบและแนวทางการพัฒนาการเรียน

การสอนธรรมศึกษาในสังคมไทย: ศึกษาสภาพความเปนจริงและความคาดหวังของผูเรียน

ธรรมศึกษาทุกระดับชวงชั้น ปงบประมาณ 2549. กรุงเทพมหานคร : กระทรวงวัฒนธรรม.

. (2550). ศูนยศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย : แหลงเรียนรูศีลธรรมของชุมชน.

กรุงเทพมหานคร : กระทรวงวัฒนธรรม.

เสนาะ ติเยาว. (2539). การบริหารงานบุคคล. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร.
หรรษา เลาหเสรีกุล. (2537). การเรียนในโรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตยกับลักษณะทาง

ศาสนาและพฤติกรมศาสตรของนักเรียนวัยรุน. ปริญญานิพนธวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาพฤติกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร.

60

วารสารวิชาการ “ลานปญญา” ปที่ 11 ฉบับที่ 2
โครงการบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

หวน พินธุพันธ. (2528). การบริหารโรงเรียน. กรุงเทพมหานคร : โอเดียนสโตร.

. (2538). เสนทางสูนักบริหารมืออาชีพ. กรุงเทพมหานคร: โอเดียนสโตร.

อภิรมย ณ นคร. (2517). หลักการบริหารโรงเรียนมัธยม. กรุงเทพมหานคร :
มหาวิทยาลัยรามคําแหง.

อมรา เล็กเริงสินธุ. (2537). หลักการบริหารการศึกษา. กรุงเทพมหานคร: โอเดียนสโตร.
อรุณ รักธรรม. (2527). หลักมนุษยสัมพันธกับการบริหาร. กรุงเทพมหานคร : ไทยวัฒนาพานิช.

อุทัย ดุลยเกษมและสุเทพ บุญซอน. (2545). สังคมศาสตรเพื่อการพัฒนา : แนวคิดเกี่ยวกับการวิจัย
และการพัฒนา. ปทุมธานี : บัณฑิตวิทยาลัย สถาบันราชภัฏเพชรบุรีวิทยาลงกรณ
ในพระบรมราชูปถัมภ.

อุทัย ธรรมเตโช. (2531). หลักบริหารการศึกษา. กรุงเทพมหานคร : เจาพระยาการพิมพ,.
อุทัย บุญประเสริฐ. (2545). รายงานการวิจัย : บทบาทและการมีสวนรวมในการบริหารและการจัด
การศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษาในประเทศ. กรุงเทพมหานคร : ภาพพิมพ.

อุทัย บุญประเสริฐ และชโลมใจ ภิงคารวัฒน. (2528). หลักและแนวในการจัดการนิเทศภายใน
สําหรับโรงเรียนประถมศึกษา. กรุงเทพมหานคร : รุงเรืองสาสน.

อุทัย บุญประเสริฐ และจิราภรณ จันทรสุพัฒน. (2542). ภารกิจ โครงสราง ลักษณะ และ
อัตรากําลังของสถานศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542.
กรุงเทพมหานคร : พริกหวาน.

อุทัย หิรัญโต. (2531). หลักการบริหารงานบุคคล. กรุงเทพมหานคร : โอเดียนสโตร.

เอกชัย กี่สุขพันธ. (2527). หลักการบริหารการศึกษาทั่วไป. กรุงเทพมหานคร : อนงศิลป.
. (2529). หลักการบริหารการศึกษาทั่วไป. กรุงเทพมหานคร : อนงศิลป.

เอกศักดิ์ แดงเดช. (2545). การพัฒนารูปแบบการศึกษาตอเนื่องเพื่อความสอดคลองกับ

พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542. วิทยานิพนธปริญญาครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาการศึกษานอกระบบ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย.

อํานาจ สุภกิจฺโจ, พระมหา. (2553, 7 พฤศจิกายน). ผูชวยเลขานุการศูนยศึกษาพระพุทธศาสนา
วันอาทิตยวัดอนงคาราม. สัมภาษณ.

อําภา บุญชวย. (2537). การบริหารงานวิชาการในโรงเรียน. (พิมพครั้งที่ 2). กรุงเทพมหานคร :
โอเดียนสโตร.

61

วารสารวิชาการ “ลานปญญา” ปที่ 11 ฉบับที่ 2
โครงการบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

American Association of School Administrators. (1955). Staff Relations in
School Administration. Washington D.C. : The American Association
Press.

Andrew J. Dubrin. (1994).

Essentials of Management. Third Edition.

Ohio : South-between Publishing.

Andrew Stedry. (1968). Budget : Definition and Scope in Public Budgeting and
Finance. Illinois : Peacock Publisher.

Bardo, John W. & Hartman, John J. (1982). Urban Sociology: A Systematic
Introduction. USA : American Sociological Association.

Bateman S. Thomas and Snell Scott. (2002). Management : Competing in the
New Era. London: McGraw-Hill.

Best, John W. (1981). Research in Education. 4th. Englewood Cliffs, New
Jersey : Prentice-Hall.

Campbell, R. F., J. E. Corbally, and R.O. Nystrand. (1967). Introduction to
Education Administration. 5th. Boston : Allyn and Bacon.

Chamers, Edgar I and Others. (1987). Educational Organization and
Administration. Englewood Cliffs, N.J. : Pratice Hill.

Dale, Hardward Eston. (1983). A Model for the Training for Elementary
Church School

Teachers

New York : Harper & Row.

in

the

United

Methodist

Church.

Evan, David R. (1981). The planning of non-formal education. Paris : UNESCO
International Institute for Educational Planning, chapter II.

Getzelt Jacob W., Lipton James. M. and Campbell, Ronald F. (1968). Education
Administration :

as a Social Process Theory.

Harper & Row.

New York :

Good V. Carter. (1978). Dictionary of Education. New York : McGraw Hill.

62

วารสารวิชาการ “ลานปญญา” ปที่ 11 ฉบับที่ 2
โครงการบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

Likert R. and others. (1967). The Human Organization : Its Management and
Value. New York : McGraw-Hill Book Company.

Longman. (1987). Contemporary English. London : Hill Press.

Lunenburg, F.C. and Ornstein, A.C. (1966). Educational Administration :
Concepts and Practices. New York : Wadsworth Publishing Company.

Luther Gulick. (1973). Paper on the Science of Administration. New York :
Institute of Public Administration.

Stoner, A.F. & Wankel. C. (1986). Management.
Private.

New Delhi : Prentice-Hall

Steiner, E. (1988). Methodology of Theory Construction. Sydney:Educology
Research Associated.

Wiles, Maurice F. (1967). The making of Christian doctrine: A study in the
principles of early doctrinal development. London : Cambridge U.P.

63

วารสารวิชาการ “ลานปญญา” ปที่ 11 ฉบับที่ 2
โครงการบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

สภาพปญหาการจัดกิจกรรมสงเสริมการออกกําลังกายของนักเรียนชวงชัน้ ที่ 4
โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษานครนายก จังหวัดนครนายก*

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

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาสภาพปญหาการจัดกิจกรรมสงเสริมการออกําลังกายของ

นักเรียนชวงชั้นที่ 4 โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครนายก จังหวัดนครนายก กลุม

ตัวอยางที่ใชในการวิจัย เปนนักเรียนระดับชวงชั้นที่ 4 ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2552 ของโรงเรียนใน
สัง กัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครนายก จั งหวัดนครนายก จํานวน 286 คน โดยใช วิธี การสุม

ตัวอยางแบบแบงชั้น เครื่องมือที่ใชในการวิจัยคือ แบบสอบถามสภาพปญหาการจัดกิจกรรมสงเสริมการออก
กําลั งกายของนักเรีย นช วงชั้น ที่ 4 โรงเรี ยนในสังกั ดสํานั กงานเขตพื้นที่ การศึกษานครนายก จัง หวัด

นครนายก วิเคราะหขอมูลโดยการหาคารอยละ คาเฉลี่ย และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลการวิจัยพบวา สภาพปญหาการจัดกิจกรรมสงเสริมการออกกําลังกายของนักเรียนชวงชั้นที่ 4

ของโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครนายก จังหวัดนครนายก ในภาพรวมอยูในระดับ

ปานกลาง เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานสิ่งอํานวยความสะดวกภายในโรงเรียน มีปญหาในระดับ
ปานกลาง โดยเรื่องที่มีปญหามากที่สุดในดานนี้คือ ความเพียงพอของหองน้ํา-หองสวม สําหรับนักเรียน

ดานบุคลากรผูใหบริการ มีปญหาในระดับปานกลาง โดยเรื่องที่มีปญหามากที่สุดในดานนี้คือ การมีครูที่มี

*

บทความวิทยานิพนธ

อาจารยที่ปรึกษา : ผศ.ดร.ดิเรก สุขสุนัย, ผศ.ดร.วาสนา เพิ่มพูล
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ความชํานาญเฉพาะดานเพื่อใหคําแนะนําในการเลนกีฬา และดานการบริหารจัดการในภาพรวม มีปญหา
ในระดับมาก โดยเรื่องที่มีปญหามากที่สุดในดานนี้คือ 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 เพื่อการพัฒนาประเทศใหเจริญกาวหนา การ

พัฒนาคุณภาพประชากรในประเทศใหมีคุณภาพดี โดยเปนผูที่มีความสมบูรณ ทั้งสุขภาพกายและสุขภาพจิต
ตลอดจนมีความสามารถทางสติปญญา (อิทธิพล บุญยิเซง, 2550, หนา 1) หากประชากรในประเทศมี

คุณภาพดียอมทําใหการพัฒนาดานตางๆ มีคุณภาพดีไปดวย ดังนั้น การพัฒนาประเทศจึงตองมุงพัฒนา
คุณภาพของประชากรควบคูไปกับการพัฒนาดานอื่นๆ

การออกกําลังกายเปนกิจกรรมหนึ่งที่ใชกีฬาเปนสื่อในการออกกําลังกายเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของ

ประชากร ซึ่งตามแผนพัฒนาการกีฬาแหงชาติ ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2550 – 2554) ไดกําหนดวัตถุประสงค
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หลักไว 5 ประการ คือ เพื่อสรางคานิยมการออกกําลังกาย เลนกีฬา ดูกีฬา และนันทนาการจนเปนวิถีชีวิต
เพื่อใชวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการกีฬาในการเลนกีฬา การออกกําลังกาย และนันทนาการ เพื่อใหมี

การศึกษาวิจัยและนําองคความรูที่ไดรับไปประยุกตใชในการพัฒนากีฬา การออกกําลังกายและนันทนาการ

เพื่อบูรณาการทรัพยากรทุกภาคสวนใน การบริหารจัดการกีฬาที่เปนระบบและมีมาตรฐาน และเพื่อพัฒนาและ

ผลิตบุคลากรดานการกีฬา นักวิจัยดานวิทยาศาสตรการกีฬาและนักวิจัยดานการกีฬา (มติชน, 2550, หนา
22)

นอกจากนี้ ศูนยวิทยาศาสตรการกีฬา การกีฬาแหงประเทศไทย กลาวถึงคุณคาของการออกกําลัง

กายที่ถูกตองวาใหคุณคาตอรางกายเสมอ ในวัยเด็กการออกกําลังกาย ทําใหรางกายเจริญเติบโต ผูไมออก

กําลังกายมักมีรางกาย แคระแกร็น ขี้โรค 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 ปจจุบันนี้คนไทยมี

การตื่นตัวในเรื่องสุขภาพอยางมาก จะเห็นไดจากทางสื่อประเภทตาง ๆ ที่เปนเชนนี้เพราะทุกคนเริ่มตระหนัก

ถึงพิษภัยจากความสะดวกสบาย ความเครียดที่เกิดจากการทํางานหนัก ประกอบกับการไมมีเวลาดูแลเอาใจ

ใสตอสุขภาพของตนเอง (ประวิตร เจนวรรธนะกุล, 2547, หนา 59) และจากสภาพที่ตองตอสูดิ้นรน
ทํางานเพื่อการเลี้ยงชีพ ตองออกจากบานไปทํางานตั้งแตเชาและกลับถึงบานในเวลาค่ํา เปนเหตุใหไมมี

โอกาสไดออกกําลังกาย (ทองปลิว ไกรแสงศรี, 2543, หนา 21) ดวยเหตุนี้คนสวนใหญจึงหันมาออกกําลัง

กายเพื่อทั้งสวนบุคคลและครอบครัว ซึ่งนอกจากจะทําใหสุขภาพรางกายสมบูรณแข็งแรง ชวยปองกันโรคภัย

ไขเจ็บ และชวยในการฟนฟูสภาพรางกายแลวยังกอให เกิดสัมพันธภาพที่ดีแกสมาชิกในครอบครัว รวมทั้ง
สรางความสัมพันธที่ดีกับบุคคลอื่นๆที่รวมในกิจกรรมการออกกําลังกายดวย (ทิวาพร กลมกลอม, 2544,

หนา 26)
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โรงเรียนในฐานะเปนสถาบันหลักหนึ่งของชุมชนที่ทําหนาที่จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชน

ไทยใหมีความสมบูรณในทุกดานตามความมุงหมายของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช
2542 (อิทธิพล บุญยิเซง, 2550, หนา 1) กิจกรรมการออกกําลังกายและกิจกรรมกีฬานั้นไดถูกบรรจุไวใน

หลักสูตรของโรงเรียนตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน จึงถือไดวาเปนกิจกรรมหลักกิจกรรมหนึ่งในการพัฒนา

นักเรียน โดยมีวัตถุประสงคสําคัญของการสอนกลุมสาระ การเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา คือ เพื่อใหผูเรียน

มีทักษะในการออกกําลังกายและการเลนกีฬา เพื่อใหมีทักษะติดตัวไปใชในชีวิตประจําวัน หลังจากจบ

การศึกษาแลว (โรงเรียนนวมราชานุสรณ, 2546, หนา 6)

จากเหตุผลดังที่กลาวมาขางตน ผูวิจัย จึงเห็นควรที่จะศึกษาสภาพปญหาในการออกกําลังกายของ

นักเรียนชวงชั้นที่ 4 ในการที่จะจัดกิจกรรมเกี่ยวกับการออกกําลังกาย และตอบสนองความตองการที่แทจริง
ของนักเรียนชวงชั้นที่ 4 นอกจากนี้ยังเปนการสงเสริมสนับสนุนใหไดเลนกีฬา และออกกําลังกาย เพื่อให
นักเรียนเปนผูที่มีสุขภาพและพลานามัยที่สมบูรณทั้งทางรางกาย และจิตใจ ตลอดจนไดขอมูลเปนแนวทาง
ในการกําหนดแผนการจัดกิจกรรมดานการออกกําลังกาย และการจัดบริการดานสถานที่ อุปกรณ สิ่งอํานวย

ความสะดวก ซึ่งสิ่งเหลานี้ลวนเปนสิ่งสําคัญในการเตรียมความพรอม เพื่อสงเสริม สนับสนุน การจัดการ

ออกกําลังกายใหเพียงพอเหมาะสม นอกจากนี้ยังเปนสื่อใหนักเรียนไดพบปะแลกเปลี่ยน ความคิดเห็นซึ่ง

กันและกัน ทําใหเกิดความเขาใจ ความรัก ความสามัคคี ซึ่งจะเปนประโยชนในการเรียน การทํางาน

รวมกับผูอ่นื ได และสามารถปรับตัวใหเขากับสังคมโรงเรียนไดอยางมีความสุข
วัตถุประสงคของการวิจัย

เพื่อศึกษาสภาพปญหาการจัดกิจกรรมสงเสริมการออกกําลังกายของนักเรียนชวงชั้นที่ 4

โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครนายก จังหวัดนครนายก ในดานสิ่งอํานวยความสะดวก
ในโรงเรียน ดานบุคลากรใหบริการ และดานบริหารจัดการ
ขอบเขตของการวิจัย

1. ประชากรที่ใชในการวิจัย
ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดแกนักเรียนชวงชั้นที่ 4 ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2552

ของโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครนายก จังหวัดนครนายก จํานวน 1,050 คน ดังนี้

67

วารสารวิชาการ “ลานปญญา” ปที่ 11 ฉบับที่ 2
โครงการบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

1.1 เขตอํ าเภอเมื อ งนครนายก จํ านวน 5 โรงเรี ย น ได แ ก โรงเรี ย นนครนายกวิ ท ยาคม

โรงเรียนนวมราชานุสรณ โรงเรียนเมืองนครนายก โรงเรียนปยชาติพัฒนา และโรงเรียนมัธยมศรีจุฬา

1.2 เขตอําเภอบานนา จํานวน 3 โรงเรียน ไดแก โรงเรียนบานนา “นายกพิทยากร”

โรงเรียนเขาเพิ่มนารีผลวิทยาคาร และโรงเรียนเลขธรรมกิตติ์วิทยาคม

1.3 เขตอําเภอปากพลี จํานวน 1 โรงเรียน ไดแก โรงเรียนปากพลีวิทยาคาร
1.4 เขตอํ า เภอองครั ก ษ จํ า นวน 2 โรงเรี ย น ได แ ก โรงเรี ย นองครั ก ษ และโรงเรี ย น

ภัทรพิทยาจารย

2. กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย

กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดจากประชากรจํานวน 1,050 คน และใชตารางกําหนด

ขนาดกลุมตัวอยางของเคร็ซซี่ และมอรแกน จํานวน 286 คน โดยใชวิธีการสุมตั วอยางแบบแบงชั้ น
(statified random sampling)
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลเพื่อการวิจัยในครั้งนี้เปนแบบสอบถามสภาพปญหาการจัด

กิจกรรมสงเสริมการออกกําลังกายของนักเรียนชวงชั้นที่ 4 โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

นครนายก จังหวัดนครนายก ที่ผวู ิจัยสรางขึ้น ซึ่งแบงออกเปน 2 ตอน คือ

ตอนที่ 1 สถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม มีลักษณะเปนแบบตรวจสอบรายการ (check list)

เกี่ยวกับ เพศ ระดับชั้นป สถานที่ตั้งสถานศึกษา และอาชีพของผูปกครอง

ตอนที่ 2 แบบสอบถามสภาพปญหาการจัดกิจกรรมสงเสริมการออกกําลังกายของนักเรียนชวงชั้นที่

4 โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครนายก โดยแบงเปน 3 ดาน
1) ดานสิ่งอํานวยความสะดวกในโรงเรียน
2) ดานบุคลากรใหบริการ

3) ดานการบริหารจัดการ
การเก็บรวบรวมขอมูล

ผูวิจัยเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยางดวยตนเอง ซึ่งไดแบบสอบถามคืนมาครบทั้ง 286 ฉบับ

คิดเปนรอยละ 100

และจากนั้นผูวิจัยไดนําแบบสอบถามตรวจสอบความสมบูรณถูกตอง ครบถวน ของ
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แบบสอบถามที่ไดรับคืนมา ซึ่งปรากฏวาแบบสอบถามทุกฉบับมาความสมบูรณ ถูกตองครบถวน แลวนําไป
ดําเนินการเพื่อการวิเคราะหขอมูลทางสถิติตอไป

การวิเคราะหขอมูล

ผูวิจัยไดดําเนินการวิเคราะหขอมูล ตามขั้นตอนดังนี้
1. ตรวจสอบความสมบูรณ ถูกตอง ครบถวนของแบบสอบถามที่ไดรับคืน ปรากฏวาแบบสอบถาม

ทุกฉบับมาความสมบูรณ ถูกตอง ครบถวนทั้ง 286 ฉบับ คิดเปนรอยละ 100

2. นําแบบสอบถามที่ไดรับคืนมาตรวจใหคะแนน ลงรหัสเพื่อคัดแยกขอมูล แลวนําขอมูลที่ไดไป

ทําการวิเคราะหโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป โดยดําเนินการตามขั้นตอน

2.1 ข อมูลตอนที่ 1 สถานภาพของผู ตอบแบบสอบถาม วิเคราะหโดยการแจกแจง
ความถี่ และคารอยละ นําเสนอในรูปตารางประกอบความเรียง

2.2 ขอมูลตอนที่ 2 สภาพปญหาการจัดกิจกรรมสงเสริมการออกกําลังกายของนักเรียน

ชวงชั้นที่ 4 โรงเรี ยนในสัง กัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึก ษานครนายก จังหวั ดนครนายก โดยการหา
คาเฉลี่ย ( X ) และคาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
สรุปผลการวิจัย
จากผลการวิเคราะหขอมูลสภาพปญหาการจัดกิจกรรมสงเสริมการออกกําลังกายของนักเรียนชวงชั้น

ที่ 4 โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครนายก จังหวัดนครนายก สรุปผลได ดังนี้

1. ดานสิ่งอํานวยความสะดวกภายในโรงเรียน ในภาพรวมมีปญหาในระดับปานกลาง โดย

นักเรียนมีความคิดเห็นวาหองน้ํา-หองสวมเพียงพอกับจํานวนผูมาออกกําลังกายและเลนกีฬา มีปญหามาก
ที่สุด มีปญหามาก ไดแก หองพยาบาลและระบบการรักษาพยาบาลเบื้องตน และการจัดน้ําดื่มไวบริการแกผู
มาออกกําลังกายอยางเพียงพอ

มีปญหาปานกลาง ไดแก สถานที่เพื่อใชในการออกกําลังกายในรม

เพียงพอ ที่นั่งพักผอนทั้งกอนและหลังการออกกําลังกาย สภาพแวดลอมเพื่อการออกกําลังกายทั้งกลางแจง
และในรมปลอดภัย สถานที่ออกกําลังกายในรมที่มีอากาศถายเทไดสะดวก มีอุปกรณใหเลือกใชตามความ

ตองการ และอุปกรณในการออกกําลังกายไดมาตรฐาน และสวนที่มีปญหานอย คือ สถานที่เพื่อใชในการ
ออกกําลังกายเพียงพอ
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2. ดานบุคลากรผูใหบริการ ในภาพรวมมีปญหาในระดับปานกลาง โดยนักเรียนมีความคิดเห็น

วาโรงเรียนมีผูใหคําแนะนําที่มีความชํานาญเฉพาะดาน มีปญหามากที่สุด มีปญหามาก ไดแก เจาหนาที่
ด า นการบริ ก ารการรั ก ษาพยาบาล และเจ า หน า ที่ ดู แ ลรั ก ษาความสะอาด มี ป ญ หาปานกลาง ได แ ก

เจาหนาที่ดานการติดตอสอบถามและการประชาสัมพันธ ผูดูแลและใหบริการดานการเบิกจายอุปกรณในการ

ออกกําลังกายและเลนกีฬา ผูดูแลใหคําแนะนําในการออกกําลังกายและเลนกีฬา ผูใหบริการที่มีสมรรถทาง
กายดี ผูดูแลใหความรูเกี่ยวกับกฎ กติกาในการออกกําลังกายและการแขงขันกีฬาประเภทตางๆ และผูดูแล
ความปลอดภัยในสถานที่ออกกําลังกายและเลนกีฬา สวนที่มีปญหานอย คือ ผูใหบริการที่มีมนุษยสัมพันธดี

3. ดานการบริหารจัดการ ในภาพรวมมีปญหาในระดับมาก โดยพบวา นักเรียนมีความคิดเห็นวา

โรงเรียนมีปญหามาก ไดแกชวงเวลาในการเปดใหบริการเหมาะสม การจัดการบริการทดสอบสมรรถภาพ
รางกายใหกับนักเรียน

ขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการเลนกีฬาและออกกําลังกาย การจัดประเภทของกีฬาที่

แขงขันสอดคลองกับประเภทของการออกกําลังกาย จัดระบบการใชและการใหบริการที่สะดวกแกผูใชบริการ
และการจัดโปรแกรมการเลนกีฬาและออกกกําลังกายที่ชัดเจน มีปญหาปานกลาง ไดแก การจัดประเภทของ

กีฬาที่แขงขันสอดคลองกับประเภทของการออกกําลังกาย กฎระเบียบในการออกกําลังกายและการเลนกีฬา
และการเปดโอกาสใหนักเรียนทั่วไปไดเขารวมการแขงขันกีฬาและการออกกําลังกาย สวนที่มีปญหานอย

คือ มีการจัดการแขงกีฬาภายในโรงเรียน
อภิปรายผล

สภาพปญหาการจัดกิจกรรมสงเสริมการออกกําลังกายของนักเรียนชวงชั้นที่ 4 ของโรงเรียนใน

สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครนายก จังหวัดนครนายก สามารถอภิปรายผลได ดังนี้

1. ดานสิ่งอํานวยความสะดวกในโรงเรียน พบวา นักเรียนมีความคิดเห็นวาโรงเรียนมีหองน้ํา-

หองสวมไมเพียงพอกับจํานวนผูมาออกกําลังกายและเลนกีฬามีปญหามากที่สุด ทั้งนี้เปนเพราะมีนักเรียน

หลายคนที่มาออกกําลังอาจจําเปนตองมีการเปลี่ยนเสื้อผาจากชุดปกติ เปนชุดออกกําลังกาย ทั้งกอนการ

ออกกําลังกายและหลังการออกกําลังกาย และการใชหองสวมปลดทุกข เมื่อมีหองน้ํา-หองสวมไมเพียงจึง
กอ ใหเกิดป ญหาโดยเฉพาะโรงเรียนที่มี ขนาดเล็กจะมี ปญหาในเรื่ องนี้มากกว าโรงเรียนที่มีขนาดใหญ
นักเรียนเพศหญิงจะมีปญหามากกวานักเรียนเพศชาย ปญหาที่พบรองลงมา คือ โรงเรียนมีการจัดน้ําดื่มไว

บริการแกผูมาออกกําลังกายไมเพียงพอ ทั้งนี้เพราะผูที่มาออกกําลังกายตองการดื่มน้ํามากกวาคนปกติ แต

ทางโรงเรียนโดยทั่วไปไมมีบริการน้ําสําหรับดื่มหรือมีก็เปนเพียงน้ําดื่มจากระบบประปาธรรมดา ไมใชน้ําที่
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มีระบบการกรองและการทําความเย็นที่ไดมาตรฐาน นอกจากนี้รานคาที่จะใหบริการขายน้ําดื่มในชวงตอน
เย็นถึงค่ําก็มีคอนขางนอย หรือบางโรงเรียนก็ไมมีเลย และปญหาที่โรงเรียนมีหองพยาบาลและระบบการ

รักษาพยาบาลเบื้องตน จากการสํารวจพบวา โรงเรียนทุกแหงมีหองพยาบาลและระบบการรักษาพยาบาล
เบื้องตน แตไมมีการเปดใหบริการในชวงที่นักเรียนมาออกกําลังกายในชวงตอนเย็นถึงค่ํา เมื่อนักเรียนมี

ปญหา การบาดเจ็บจากการออกกําลังกายจึงไมไดรับการรักษาพยาบาลในเบื้องตนที่ทันทวงที ซึ่งปญหา
ดังกลาวสอดคลองกับการวิจัยของ ชัยชนะ ไพรวรรณ (2548) ที่ศึกษาปญหาการออกกําลังกายของนักเรียน

ในชวงชั้นที่ 3 ของโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานี ที่พบวามีหองเปลี่ยนเครื่อง

แตงตัวแยกชาย-หญิงไมเพียงพอ และปรีดา คุยรานหญา (2547) ไดทําการศึกษาสภาพและความตองการ
ออกกําลังกายของประชาชน ณ สถานที่ออกกําลังกายในเขตอําเภอเมือง จังหวัดชลบุรี ที่พบวา ประชาชนมี
ความตองการหองเปลี่ยนเครื่องแตงกายอยางเพียงพอมากที่สุด
ปญหาโดยรวมนักเรียน มีความคิดเห็นวาสภาพปญหาการจัดกิจกรรมสงเสริมการออกกําลังกาย

ดานสิ่งอํานวยความสะดวกภายในโรงเรียน มีปญหาในระดับปานกลาง ซึ่งก็จัดวาเปนปญหาในที่โรงเรียน
ตาง ๆ จะตอ งปรับ ปรุงแกไขปญหา ดานสิ่ งอํานวยความสะดวกภายในโรงเรี ยน ไดแ ก การจัดให มี

หองน้ํา-หองสวม การบริการน้ําดื่มสะอาดใหเพียง 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
ออกกําลังกายในการฝกทักษะการเลนกีฬาเทานั้น ปญหาที่พบรองลงมา คือ ไมมีเจาหนาที่ดานการบริการ

การรักษาพยาบาล และเจาหนาที่ดูแลรักษาความสะอาด ซึ่งเปนปญหาในระดับมีปญหามาก ซึ่งสอดคลอง
กับสภาพปญหาดานสิ่งอํานวยความสะดวกที่กลาวแลวในขอ 1 คือ เมื่อมีปญหาเกี่ยวกับหองน้ํา-หองสวม

และหองพยาบาล ก็จะพบวามีปญหาดานบุคลากรที่ใหบริการที่เกี่ยวของกับหองน้ํา-หองสวม และหอง
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พยาบาลดวย ซึ่งสอดคลองกับการวิจัยของปรีดา คุยรานหญา (2547) ไดทําการศึกษาสภาพและความ

ตองการออกกําลังกายของประชาชน ณ สถานที่ออกกําลังกายในเขตอําเภอเมือง จังหวัดชลบุรี ที่พบวา
ประชาชนมีความตองการบุคลากรที่ใหคําแนะนําเปนผูชํานาญเฉพาะดานมากที่สุด ชัยชนะ ไพรวรรณ

(2548) ที่ศึกษาปญหาการออกกําลังกายของนักเรียนในชวงชั้นที่ 3 ของโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาปทุมธานี ที่พบวามีปญหาดานบุคลากรที่ใหบริการ คือ ไมมีเจาหนาที่พยาบาลประจําสถานที่

ออกกําลังกาย และอิทธิพล บุญยิเซง (2550) ทําการศึกษาสภาพและปญหาการออกกําลังของนักเรียนชวง
ชั้นที่ 3 ในเขตพื้นที่การศึกษาชุมพร ที่พบวา มีปญหาดานบุคลากรที่ใหบริการ คือ มีเจาหนาที่พยาบาล

ประจําสถานที่ออกกําลังกาย อยูในระดับมีปญหาปานกลาง

โดยรวมนักเรียนมีความคิดเห็นวาสภาพปญหาการจัดกิจกรรมสงเสริมการออกกําลังกาย ดาน

บุคลากรผูใหบริการ มีปญหาในระดับปานกลาง แตก็เปนปญหาในที่โรงเรียนตางๆ จะตองปรับปรุงแกไข
ปญหา โดยเฉพาะในเรื่องการจัดใหมีครูใหคําแนะนําที่มีความชํานาญเฉพาะดาน และจัดใหมีเจาหนาที่

ดานการบริการการรักษาพยาบาล และเจาหนาที่ดูแลรักษาความสะอาด เพื่อคอยอํานวยความสะดวกใหแก
นักเรียนและบุคคลที่เขามาออกกําลังกายในโรงเรียน เพราะถาโรงเรียนเห็นความสําคัญของการมีบุคลากรที่มี
ความชํานาญดานการออกกําลังกายเฉพาะดาน เพื่อคอยใหคําแนะนํา มีเจาหนาที่สําหรับบริการและอํานวย

ความสะดวกแกนักเรียนที่มาใชบริการ การมีบุคลากรที่มีความรูความชํานาญเฉพาะดานไวบริการนักเรียน

ยอมบังเกิดผลดีตอการออกกําลังกายของนักเรียน ซึ่งหากการใหบริการของบุคลากรไมเปนที่ประทับใจ

หรือไมการใหบริการใดๆ การมาใชบริการในครั้งตอไปอาจจะไมเกิดขึ้น และกลายเปนการเบื่อหนายที่จะ
มาออกกําลังกาย (อิทธิพล บุญยิเซง, 2550, หนา 57)

3. ดานการบริหารจัดการ พบวา นักเรียนมีความคิดเห็นวาโรงเรียนมีปญหามาก คือ ปญหาการมี

ชวงเวลาในการเปดใหบริการที่เหมาะสม มีการจัดการบริการทดสอบสมรรถภาพรางกายใหกับนักเรียน และ

มีขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการเลนกีฬาและออกกําลังกาย และโดยรวมนักเรียนมีความคิดเห็นวาสภาพปญหา

การจัดกิจกรรมสงเสริมการออกกําลังกาย ดานการบริหารจัดการ มีปญหาในระดับมาก และจากการวิเคราะห

ขอมูล พบวา การบริหารจัดการในเรื่องการออกกําลังในประเด็นตางๆ ของทุกโรงเรียนมีปญหาอยูในระดับ
มาก อาจเปนเพราะโรงเรียนสวนใหญมักไมใหความสําคัญในดาน การบริหารจัดการสําหรับการออกกําลัง

กายของนักเรียนในดานตางๆ เทาที่ควร เชน การมีชวงเวลาในการเปดใหบริการที่เหมาะสม มีการจัดการ
บริการทดสอบสมรรถภาพรางกายใหกับนักเรียน มีขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการเลนกีฬาและออกกําลังกาย การ

จัดโปรแกรมการเลนกีฬาและออกกําลังกายที่ชัดเจน และจัดระบบการใชและการใหบริการที่สะดวกแก
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ผูใชบริการ เปนตน ซึ่งสอดคลองกับการวิจัยของปรีดา คุยรานหญา (2547) ไดทําการศึกษาสภาพและ

ความตองการออกกําลังกายของประชาชน ณ สถานที่ออกกําลังกายในเขตอําเภอเมือง จังหวัดชลบุรีพบวา
มีความตองการ มีการจัดบริการทดสอบสมรรถภาพใหกับประชาชนที่มาออกกําลังกายประจําเดือนหรือ
ประจําปมากที่สุด

ขอเสนอแนะ

1. ผลจากการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยมีขอเสนอแนะดังนี้

1.1 ในการจัดกิจกรรมสงเสริมการออกกําลังกาย ไดแก ดานสิ่งอํานวยความสะดวกภายใน

โรงเรียน ดานบุคลากรใหบริการ และดานการบริหารจัดการนั้น โรงเรียนตางๆ จะตองปรับปรุงแกไขปญหา

ตางๆ เชน การจัดใหมีหองน้ํา-หองสวม การบริการน้ําดื่มสะอาดใหเพียง และเปดใหมีการบริการในเรื่อง
หองพยาบาลและระบบการรักษาพยาบาลเบื้องตน การจัดใหมีบุคลากรสําหรับการใหบริการตางๆ ตลอดจน
การมีบริการตางๆ ที่เหมาะสมแกผมู าใชบริการการออกกําลังกาย

1.2 โรงเรียนควรสงเสริมและสนับสนุนใหนักเรียนและบุคคลภายนอกไดออกกําลังกายใหมาก

ขึ้น โดยใหความเอื้อเฟอเรื่องสถานที่ วัสดุ อุปกรณ บุคลากร และสิ่งอํานวยความสะดวกตาง ๆเพื่อสงเสริม

ใหนักเรียนและบุคคลภายนอกมีความสนใจและหันมาออกกําลังกายเพื่อสุขภาพอนามัยที่ดีของตนเอง เปน
การสงเสริมใหเด็กและเยาวชนใชเวลาวางใหเกิดประโยชน และหลีกเลี่ยงจากปญหาสังคมตาง ๆ เชน

ปญหาสิ่งเสพติด ปญหาอาชญากรรม เปนตน

2. ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งตอไป

2.1 ควรศึกษาสภาพปญหาการจัดกิจกรรมสงเสริมการออกกําลังกายของนักเรียนในชวงชั้น

อื่นๆ บุคลากรในโรงเรียน และบุคคลภายนอกโรงเรียน

2.2 ควรศึกษาเปรียบเทียบสภาพปญหาการจัดกิจกรรมสงเสริมการออกกําลังกาย โดยใชตัว

แปรตางๆ เชน เพศ ระดับชั้น ขนาดของโรงเรียน เปนตน
นักเรียน

2.3 ควรศึกษาความตองการในการรับบริการการจัดกิจกรรมสงเสริมการออกกําลังกายของ
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ผลการวิจัยพบวา 1) แผนการจัดการเรียนรูที่เนนทักษะกระบวนการ 9 ขั้น กลุมสาระการเรียนรูการ

งานอาชี พ และเทคโนโลยี สํ า หรั บ นั ก เรี ย นชั้ น ประถมศึ ก ษาป ที่ 6 ที่ พั ฒ นาขึ้ น มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพเท า กั บ

84.35/85.33 ซึ่งสูงกวาเกณฑ 80/80 ที่ตั้งไว 2) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ที่เรียนโดยใชแผนการ

จั ดการเรียนรู ที่ เน นทั กษะกระบวนการ 9 ขั้ น กลุ มสาระการเรี ยนรู การงานอาชี พและเทคโนโลยี มีทั กษะ

กระบวนการทํางานหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 3) นักเรียนชั้นประถมศึกษา

ปที่ 6 ที่เรียนโดยใชแผนการจัดการเรียนรูที่เนนทักษะกระบวนการ 9 ขั้น มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลัง
เรี ย นสู ง กว า ก อ นเรี ย นอย า งมี นั ย สํ า คั ญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดั บ .01 4) นั ก เรี ย นชั้ น ประถมศึ ก ษาป ที่ 6 มี

ความพึงพอใจในการเรียนโดยใชแผนการจัดการเรียนรูที่เนนทักษะกระบวนการ 9 ขั้น 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
content area.
ความนํา

and technology

การศึกษาถือเปนกระบวนการสําคัญที่ชวยใหคนสามารถปรับตัวและพัฒนาตนเองอยางมีคุณภาพ

การศึกษาจึงเปนปจ จัยสําคัญยิ่งตอการพั ฒนาประเทศ เนื่องจากการศึกษาสามารถพัฒนาศักยภาพของ
ประชาชน สรางความรูและสรางคนที่มีคุณภาพใหแกสังคม (ศักดิ์ชัย นิรัญทวี และไพเราะ พุมมั่น, 2541,

หนา 1) ดังนั้นจึงเกิดกระแสความตองการในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของชาติดวยการปฏิรูปการศึกษา

ใหสามารถพัฒนาคนใหมีคุณภาพรูเทาทันตอกระแสการเปลี่ยนแปลงและตอบสนองความตองการของสังคม
และประเทศชาติอยางแทจริง (วัฒนาพร ระงับทุกข, 2545 หนา 1)

กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี เปนสาระการเรียนรูที่มุงพัฒนาผูเรียนใหมีความรู

ความเข า ใจเกี่ ย วกั บ งานอาชี พ และเทคโนโลยี มี ทั ก ษะการทํ า งาน ทั ก ษะการจั ด การ สามารถนํ า

เทคโนโลยีสารสนเทศและเทคโนโลยีตางๆ มาใชในการทํางานอยางถูกตองเหมาะสมคุมคาและมีคุณธรรม

สรางและพัฒนาผลิตภัณฑหรือวิธีการใหมสามารถทํางานเปนหมูคณะ มีนิสัยรักการทํางาน เห็นคุณคาและมี

เจตคติที่ดีตองาน ตลอดจนมีคุณธรรม จริยธรรมและคานิยม ที่เปนพื้นฐาน ไดแก ความขยัน ซื่อสัตย

ประหยัด อดทน อันจะนําไปสูการใหผูเรียนสามารถชวยเหลือตนเองและพึ่งตนเองไดตามพระราชดําริ
เศรษฐกิจพอเพียง สามารถดํารงชีวิตอยูในสังคมไดอยางมีความสุข รวมมือแขงขันในระดับสากลในบริบท

ของสัง คมไทย และเปนสาระที่เ นนกระบวนการทํางานและการจัดการอย างเปนระบบ พัฒ นาความคิ ด
สรางสรรค มีทักษะ การออกแบบงานและการทํางานอยางมีกลยุทธ โดยใชกระบวนการเทคโนโลยี และ

เทคโนโลยีสารสนเทศตลอดจนนําเทคโนโลยีมาใชและประยุกตใชในการทํางาน รวมทั้งการสรางการ
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พัฒนาผลิตภัณฑหรือวิธีการใหม เนนการใชทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอมและพลังงานอยางประหยัด

คุมคา กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี จึงไดกําหนดการเรียนรูที่ยึดงานกระบวนการ
จัดการ และการแกปญหาเปนสําคัญ บนพื้นฐานของการใชหลักการและทฤษฎีเปนหลักในการทํางานและ

แกปญหาซึ่งงานที่นํามาฝกฝนเปนงานเพื่อการดํารงชีวิตในครอบครัวและสังคม และงานเพื่อการประกอบ
อาชีพ ซึ่งงานทั้งสองประเภทนี้ เมื่อผูเรียนไดรับการฝกฝนและปฏิบัติตามกระบวนการเรียนรูของกลุมสาระ

การงานอาชีพและเทคโนโลยีแลว ผูเรียนจะไดรับการปลูกฝงและพัฒนาใหมีคุณภาพและคุณธรรมการเรียนรู

จากการทํางานและการแกปญหาของกลุมสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยีจึงเปนการเรียนรูที่เกิดจาก
การบูรณาการทักษะและความดี (กรมวิชาการ, 2545, หนา 1-2)

ทักษะกระบวนการ 9 ขั้น ถือวาเปนทักษะกระบวนการแมบทที่กอใหเกิดกระบวนการเรียนรูอ่ืนๆ อีก

หลายกระบวนการ เชนกระบวนการสรางความตระหนัก กระบวนการสรางเจตคติ กระบวนการสรางคานิยม
เปนตน ซึ่งเปนสิ่งหวังจะใหเกิดขึ้นกับผูเรียน โดยใหผูเรียนมีนิสัยที่จะใชกระบวนการเหลานี้ในการคิดคน

ควาและปฏิบัติตอไป (สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ, 2534, หนา 21) ซึ่งสอดคลองกับ

การวิจัยของ เดือนเพ็ญ คําสนาม (2543, บทคัดยอ) แผนการสอนที่เนนทักษะกระบวนการ เรื่อง การปลูก
พืชผักสวนครัว กลุมการงานพื้นฐานอาชีพ ชั้นประถมศึกษาปท่ี 1 สอดคลองกับงานวิจัยของ ชวนชม ไชย

สิทธิ์ (2547, บทคัดยอ) แผนการเรียนรูที่เนนทักษะกระบวนการ เรื่องการรอยมาลัย กลุมสาระการเรียนรูการ

งานอาชีพและเทคโนโลยี สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 สอดคลองกับการวิจัยของ อรสา มาสิงห
(2547, บทคัดยอ) แผนการเรียนรูที่เนนทักษะกระบวนการ เรื่องการแกะสลักหิน ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3

กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี

ดังนั้น ผูวิจัยจึงสนใจที่จะพัฒนาทักษะกระบวนการทํางานโดยใชแผนการจัดการเรียนรูที่เนนทักษะ

กระบวนการ 9 ขั้น เรื่องการสรางสรรคงานประดิษฐจากวัสดุเหลือใช กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและ

เทคโนโลยี สํ า หรั บ นั ก เรี ย นชั้ น ประถมศึ ก ษาป ที่ 6 เพื่ อ พั ฒ นากระบวนการทํ า งานของนั ก เรี ย นให มี

ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรูที่เนนทักษะกระบวนการสามารถทําใหครูผูสอนกลุม

สาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี สามารถจัดการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ เปนตน วาใน
ดานคุณภาพของแผนการจัดการเรียนรูที่สามารถทําใหนักเรียนเกิดทักษะในการทํางาน สงผลใหผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนของนักเรียนสูงขึ้น และนักเรียนยังมีความพึงพอใจตอการจัดการเรียนรูโดยใชแผนการจัดการ

เรียนรูที่เนนทักษะกระบวนการอีกดวย
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วัตถุประสงคของการวิจัย

1. เพื่อพัฒนาและหาประสิทธิภาพแผนการจัดการเรียนรูที่เนนทักษะกระบวนการ 9 ขั้น เรื่องการ

สรางสรรคงานประดิษฐจากวัสดุเหลือใช กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษา
ปที่ 6

2. เพื่อเปรียบเทียบทักษะกระบวนการทํางาน กอนและหลังเรียนโดยใชแผนการจัดการเรียนรูที่

เนนทักษะกระบวนการ 9 ขั้น ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6

3. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 กอนและหลังใช

แผนการจัดการเรียนรูที่เนนทักษะกระบวนการ 9 ขั้น

4. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ที่เรียนรูจากการใชแผนการจัดการ

เรียนรูที่เนนทักษะกระบวนการ 9 ขั้น
ขอบเขตของการวิจัย
1.

ประชากรที่ใชในการวิจัยไดแก นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา

2552 อําเภอปากพลี จังหวัดนครนายก ซึ่งประกอบดวยนักเรียนโรงเรียนบานบุงเข โรงเรียนวัดเนินหินแร

โรงเรียนบานโคกสวาง โรงเรียนบานดงแขวน โรงเรียนวัดพรหมเพชร โรงเรียนวัดนาหินลาด โรงเรียน
วัดทามะปราง โรงเรียนอนุบาลอําเภอปากพลี โรงเรียนวัดโพธิ์ โรงเรียนวัดเกาะกา โรงเรียนวัดลําบัวลอย

โรงเรียนวัดแขมโคง โรงเรียนวันครู 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 ขั้น เรื่องการสรางสรรคงานประดิษฐจากวัสดุ

เหลือใช กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยีชั้นประถมศึกษาปที่ 6

2. แบบทดสอบวัดทักษะกระบวนการทํางานเรื่องการสรางสรรคงานประดิษฐจากวัสดุเหลือใชเปน

แบบทดสอบปรนัย 4 ตัวเลือก จํานวน 40 ขอ
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3. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องการสรางสรรคงานประดิษฐจากวัสดุเหลือใชเปน

แบบทดสอบปรนัย 4 ตัวเลือก จํานวน 30 ขอ

4. แบบวัดความพึงพอใจทางการเรียน โดยใชแผนการจัดการเรียนรูที่เนนทักษะกระบวนการ 9

ขั้น เรื่องการสรางสรรคงานประดิษฐจากวัสดุเหลือใช จํานวน 1 ฉบับ
การเก็บรวบรวมขอมูล

ในการวิจัยครั้งนี้ มีขั้นตอนการทดลองและการเก็บรวบรวมขอมูลตามลําดับขั้น ดังนี้

1. ทดสอบความรูกอนเรียนกับกลุมทดลอง ดวยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง

การสรางสรรคงานประดิษฐจากวัสดุเหลือใช จํานวน 30

ขอ และทําแบบทดสอบวัดทักษะกระบวนการ

ทํางาน จํานวน 40 ขอ
2. ทําการทดลองสอนตามแผนการจัดการเรียนรูโดยใชแผนการจัดการเรียนรูที่เนนทักษะ

กระบวนการ 9 ขั้น ระยะเวลา 20 ชั่วโมง

3. หลังจากเสร็จสิ้นการทดลอง ทําการทดสอบหลังเรียน โดยใชแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียน เรื่องการสรางสรรคงานประดิษฐจากวัสดุเหลือใช แบบทดสอบวัดทักษะกระบวนการทํางาน

เรื่องการสรางสรรคงานประดิษฐจากวัสดุเหลือใชกลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี โดยใช

แผนการจัดการเรียนรูที่เนนทักษะกระบวนการ 9 ขั้น ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ประเมินทักษะกระบวนการ

ทํางาน

4. ตรวจคะแนนจากการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องการสรางสรรคงานประดิษฐ

จากวัสดุเหลือใช และแบบทดสอบวัดทักษะกระบวนการทํางาน แลวบันทึกคะแนนเปนคะแนนการทดสอบ

หลังเรียน นําผลคะแนนที่ไดจากการทดสอบกอนเรียนและการทดสอบหลังเรียน และนําผลคะแนนจากการวัด
ความพึงพอใจในการเรียนโดยใช แผนการจัดการเรียนรูที่เนนทักษะกระบวนการ 9 ขั้น มาวิเคราะหผลทาง
สถิติเพื่อทดสอบสมมติฐานที่ตั้งไว

การวิเคราะหขอมูล
ในการวิเคราะหขอมูลผูวิจัยไดดําเนินการดังนี้

1. หาคาสถิติพ้นื ฐานของคะแนนที่ไดจากแบบทดสอบวัดทักษะกระบวนการทํางาน
2. หาประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรูที่เนนทักษะกระบวนการ 9 ขั้น
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3.

เปรียบเทียบคะแนนทักษะกระบวนการทํางานของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6โดยการ

ทดสอบคาที แบบไมเปนอิสระตอกัน (t-test for dependent sample)

4. เปรี ย บเที ย บคะแนนผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย น กลุ ม สาระการเรี ย นรู ก ารงานอาชี พ และ

เทคโนโลยี เรื่องการสรางสรรคงานประดิษฐจากวัสดุเหลือใช ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 โดยการ
ทดสอบคาที แบบไมเปนอิสระตอกัน (t-test for dependent sample)

5. หาคะแนนเฉลี่ย ความพึงพอใจในการเรียนโดยใช แ ผนการจั ดการเรีย นรูที่ เ น นทั กษะ

กระบวนการ 9 ขั้น เรื่องการสราสรรคงานประดิษฐจากวัสดุเหลือใชของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6
สรุปผลการวิจัย

1. แผนการจัดการเรียนรูที่เนนทักษะกระบวนการ 9 ขั้นเรื่องการสรางสรรคงานประดิษฐจากวัสดุ
เหลื อ ใช ก ลุ ม สาระการเรี ย นรู ก ารงานอาชี พ และเทคโนโลยี สํ า หรั บ นั ก เรี ย นชั้ น ประถมศึ ก ษาป ที่ 6 มี

ประสิทธิภาพตามเกณฑมาตรฐาน 80/80 โดย E1 เทากับ 84.35 E2 เทากับ 85.33

2. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ที่เรียนเรื่องการสรางสรรคงานประดิษฐจากวัสดุเหลือใชโดยใช

แผนการจัดการเรียนรูที่เนนทักษะกระบวนการ 9 ขั้นกลุมสาระการเรียนการงานอาชีพและเทคโนโลยีมีทักษะ
กระบวนทํางานหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01

3. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ที่เรียนเรื่องการสรางสรรคงานประดิษฐจากวัสดุเหลือใชโดยใช

แผนการจัดการเรียนรูที่เนนทักษะกระบวนการ 9 ขั้นกลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี มี

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
4.

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ที่เรียนเรื่องการสรางสรรคงานประดิษฐจากวัสดุเหลือใช มี

ความพึงพอใจในการเรียนโดยใชแผนการจัดการเรียนรูที่เนนทักษะกระบวนการ 9 ขั้น กลุมสาระการเรียนรู
การงานอาชีพและเทคโนโลยีมีความพึงพอใจทางการเรียนอยูในระดับความพึงพอใจมาก
อภิปรายผล

1. การวิเคราะหดัชนีประสิทธิภาพแผนการจัดการเรียนรูที่เนนทักษะกระบวนการ 9 ขั้นเรื่องการ

สรางสรรคงานประดิษฐจากวัสดุเหลือใชกลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 6 ที่ผวู ิจัยสรางขึ้นไดคะแนนเฉลี่ยจากการทําแบบทดสอบทายบทเรียนคิดเปนรอยละ 84.35

และคะแนนทดสอบหลังเรียนคิดเปนรอยละ 85.33 แสดงวาแผนการจัดการเรียนรูที่เนนทักษะกระบวนการ 9
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ขั้น เรื่องการสรางสรรคงานประดิษฐจากวัสดุเหลือใช กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี ที่

ผูวิจัยพัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพ E1 เทากับ 84.35 E2 เทากับ 85.33 สูงกวาเกณฑที่ตั้งไว 80/80 เนื่องจาก

การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู ไดผานการพัฒนาอยางเปนระบบและวิธีการที่เหมาะสม ไดแกการศึกษา

เอกสารหลักสูตร คูมอื ครู เทคนิค แนวคิด ทฤษฎี หลักการที่เปนประโยชนและแนวทางตอการพัฒนาแผนการ

จัดการเรียนรูอยางมีประสิทธิภาพ ไดวิเคราะหสาระการเรียนรูและผลการเรียนรูที่คาดหวังอยางละเอียด แบง
สาระการเรียนรู เรื่องการสรางสรรคงานประดิษฐจากวัสดุเหลือใชออกเปน 10

แผน ผานกระบวนการ

กลั่นกรอง ตรวจสอบแกไขและไดรับคําแนะนําจากอาจารยที่ปรึกษาและผูเชี่ยวชาญ นําไปทดลองกลุมยอย
กลุมเล็กและภาคสนาม ตามลําดับ ไดนําสื่อการเรียนรูที่มีความสอดคลองและเหมาะสมมาใชในการจัด

กิจกรรมการเรียนรู เชน ของจริง รูปภาพ เพลง นิทาน ใบความรู ใบงาน เอกสารประกอบการเรียน วีดี
ทัศน ทําใหนักเรียนเกิดการเรียนรูอยางเปนขั้นตอนซึ่งตรงกับวัตถุประสงคของการจัดการเรียนรูโดยใชทักษะ
กระบวนการ 9 ขั้น ซึ่งสอดคลองกับแนวความคิดของ สงบ ลักษณะ (2534, หนา 28) กลาวไววา การ
สอนที่ดีครูควรหลีกเลี่ยงการเปนผูบอกความรูตางๆ อาศัยกิจกรรมการเรียนรูเปนสื่อกลางของการกระตุนให

เด็กแสดงพฤติกรรม หรือใชแบบวัดผลที่สรางอิงเนื้อหาในกิจกรรมการเรียนรู หรือใชสถานการณอิสระจาก
บทเรียนเปนกรณีตัวอยางมาสรางแบบวัดผลใหนักเรียนไดคิดไดวิเคราะหและตอบคําถามก็ได สอดคลองกับ

ผลงานวิจัยของ ชูศักดิ์ อนสันเที๊ยะ (2540, บทคัดยอ) ไดวิจัยแผนการสอนที่มีประสิทธิภาพ เรื่องการ

ตอนกิ่ง กลุมการงานพื้นฐานอาชีพ ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ผลการวิจัยพบวาแผนที่สรางขึ้นมีประสิทธิภาพสูง

กวาเกณฑมาตรฐาน 80/80 สมหมาย บุญฤทธิ์ (2540, บทคัดยอ) ไดวิจัยแผนการสอนที่มีประสิทธิภาพ

โดยวิธีการศึกษานอกหองเรียน กลุมประสบการณชีวิตเรื่องการรวมกลุมและสหกรณ ชั้นประถมศึกษาปที่ 6

ผลการวิจัยพบวา แผนการสอนโดยวิธีการศึกษานอกหองเรียนมีประสิทธิภาพ 83.97/83.90

2. ผลการวิเคราะหเปรียบเทียบทักษะกระบวนการทํางานของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6ที่เรียน

เรื่อง การสรางสรรคงานประดิษฐจากวัสดุเหลือใช โดยใชแผนการจัดการเรียนรูที่เนนทักษะกระบวนการ 9

ขั้น 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 เปนความหมายเชิงกระบวนการเปนประการที่หนึ่ง สวนประการที่สองหมายถึง

คุณลักษณะหรือความสามารถระดับสูงขึ้นไปจากการฝกการใชกระบวนการตางๆ

3. ผลการวิเคราะหเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องการสรางสรรคงานประดิษฐจากวัสดุ

เหลือใช กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี พบวา นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ที่เรียน
โดยใชแผนการจัดการเรียนรูที่เนนทักษะกระบวนการ 9 ขั้น มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หลังเรียนสูงกวากอน

เรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานขอที่ 3 ซึ่ง แสดงวาผูเรียนที่เรียนโดย
ใชแผนการจัดการเรียนรูที่เนนทักษะกระบวนการ 9 ขั้น เรื่องการสรางสรรคงานประดิษฐจากวัสดุเหลือใช มี

ความกาวหนาทางการเรียน ทั้งนี้เนื่องมาจาก แผนการจัดการเรียนรูไดผานการพัฒนาอยางเปนระบบ ผูวิจัย

ไดจัดกิจกรรมการเรียนรู เหมาะสมกับสาระการเรียนรู เหมาะสมกับผูเรียน เหมาะสมกับเวลา มีลําดับขั้นตอน
โดยเนนใหผูเรียนไดลงมือปฏิบัติกันทุกคนเนนกิจกรรมกลุม มีการแบงหนาที่รับผิดชอบ ตามความถนัด

ความสามารถ และตามความสนใจซึ่งเปนวัตถุประสงคในการพัฒนาทักษะกระบวนการทํางาน ทั้ง 4 ขั้น
คื อ การวิ เ คราะห งาน การวางแผนในการทํ า งาน การปฏิ บั ติ ง าน และการประเมิ น ผลการทํ า งาน

สอดคลองกับ การศึกษาคนควาของ นิยม ทิพจักร (2540, หนา 93-94) ไดทําการวิจัยเรื่องการสราง
แผนการสอนที่เนนทักษะกระบวนการ วิชาสังคมศึกษา (ส 503) ผลการศึกษาคนควาพบวา แผนการสอนที่

เนนทักษะกระบวนการมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหวางคะแนนทดสอบกอนเรียนและหลังเรียนแตกตางกัน

ทําใหคาดัชนีมีประสิทธิผลมากขึ้นและสอดคลองกับ สมหมาย บุญฤทธิ์ (2540, บทคัดยอ) ผลการวิจัย
พบวา การใชแผนการสอนที่มีประสิทธิภาพนั้น ทําใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีขึ้น

4. ผลการวิเ คราะห ค วามพึ ง พอใจทางการเรีย นของนั ก เรี ย นต อ การจั ด การเรี ยนรู เรื่ อ งการ

สรางสรรคงานประดิษฐจากวัสดุเหลือใช กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยีของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 6 โดยใชแผนการจัดการเรียนรูที่เนนทักษะกระบวนการ 9 ขั้น พบวาอยูในระดับพึงพอใจ
มาก เนื่องจากแบบฝกกิจกรรมทักษะกระบวนการทํางานทายแผนไดออกแบบใหนักเรียนไดวิเคราะหงาน

วางแผนในการทํางาน ปฏิบัติงาน และประเมินผลการทํางานทําใหนักเรียนไดเห็นความกาวหนาของการ

ทํางาน ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ สก็อต (Scott, 1970, p. 120) ไดเสนอแนวคิดในเรื่องแรงจูงใจให
เกิดความพึงพอใจตอการทํางานที่จะใหผลเชิงปฏิบัติมีลักษณะดังนี้ งานที่จะปฏิบัตินั้นเกิดจากความสนใจ

และมีความหมายตอผูปฏิบัติ การทํางานจะตองมีการวางแผน มีการประเมินความสําเร็จ มีการทํางานอยาง

เปนระบบ มีการควบคุมใหเกิดประสิทธิภาพ ทุกคนที่จะรวมปฏิบัติงานจะตองมีสวนรวมในการตั้งเปาหมาย

เพื่อใหไดรับรูผลแหงความสําเร็จของงาน การจัดกิจกรรมการเรียนรู ความพึงพอใจเปนสิ่งสําคัญที่จะกระตุน
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ผูเรียนที่ไดรับมอบหมายหรือตองการปฏิบัติงานใหบรรลุผลตามวัตถุประสงค ครูผูสอนซึ่งในสภาพปจจุบัน

เปนเพียงผูอํานวยความสะดวกหรือใหคําปรึกษาจึงตองคํานึงถึงความพึงพอใจในการเรียนรู ซึ่งมีแนวคิด

พื้ น ฐาน 2 ลั ก ษณะคื อ ลั ก ษณะที่ ห นึ่ ง ความพึ ง พอใจนํ า ไปสู ก ารปฏิ บั ติ ง าน ลั ก ษณะที่ ส องผลของการ

ปฏิบัติงานไปสูความพึงพอใจ ความสัมพันธระหวางความพึงพอใจและผลการปฏิบัติงานจะถูกเชื่อมโยงดวย

ปจจัยอื่นๆ ผลการปฏิบัติงานดี จะนําไปสูผลการตอบแทนที่เหมาะสม ซึ่งในที่สุดจะนําไปสูการตอบสนอง
ความพึงพอใจ (สมยศ นาวีการ, 2521 อางถึงใน รัตนา ลาวงศ, 2552, หนา 44-46)

ขอเสนอแนะ

จากผลการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยมีขอเสนอแนะซึ่งอาจเปนประโยชนตอการจัดการเรียนรูและการ

ศึกษาวิจัยในครั้งตอไป ดังนี้
1. ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช

1.1 กอนที่นําแผนการจัดการเรียนรูที่เนนทักษะกระบวนการ 9 ขั้นไปใช ครูตองเตรียม

ความพรอมใหกับนักเรียนกอน โดยใหคําแนะนําการเรียนรูเบื้องตนแกนักเรียนทุกคน ซึ่งในชวงแรกๆ
นักเรียนจะไมเขาใจวิธีการเรียนรูและการปฏิบัติงานเพราะไมเคยฝกทักษะมากอน ดังนั้นครูตองคอยให

คําแนะนําชวยเหลือนักเรียนที่มีปญหาไมสามารถปฏิบัติงานได ใหฝกปฏิบัติงานตามลําดับขั้นตอน จน

สามารถปฏิบัติงานไดดวยตนเองแลวจึงใหนักเรียนฝกปฏิบัติตอไปจนครบทุกแบบฝก

1.2 ในการฝกทักษะกระบวนการทํางานหรือการประดิษฐวัสดุเหลือใช จะตองเตรียมวัสดุ

อุปกรณ เครื่องมือ เครื่อ งใชใ นการปฏิ บัติงาน ครู ตองเนนและนั ดหมายใหนักเรียนเตรียมวัส ดุอุปกรณ
เครื่องมือ เครื่องใชลวงหนา เพื่อความพรอมในการปฏิบัติงาน

1.3 ทักษะกระบวนการทํางาน เปนทักษะกระบวนการที่ชวยใหนักเรียนเกิดทักษะอื่นๆ

ตามมา เชนทักษะการจัดการ ทักษะการทํางานรวมกับผูอ่ืน และทักษะกระบวนการแกปญหาซึ่งเปนสิ่งที่

มุงหวังจะใหเกิดขึ้นกับนักเรียน ดังนั้นครูจึงควรเอาใจใสใหนักเรียนไดฝกทักษะกระบวนการทํางานอยาง

จริงจัง

2. ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป
2.1 การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรูที่เนนทักษะกระบวนการ 9 ขั้น ควรไดมีการพัฒนาใน

เรื่องอื่นๆ เชน งานเกษตร งานบาน เพื่อใหเกิดความหลากหลาย
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การเรียนรูอ่นื ๆ

2.2 ควรไดมีการพัฒนาแผนการจัดการเรียนรูที่เนนทักษะกระบวนการ 9 ขั้น ใน กลุมสาระ
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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 เพื่อการเรียนรู
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

โลกในยุ ค ป จ จุ บั น ได เ ข าสู ยุ ค แห ง ข อ มู ล ข า วสาร เทคโนโลยี และการติ ด ต อ สื่ อ สารหรื อ
ที่เรียกกันวาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (information

and

communication

technology: ICT ) จากเดิมซึ่งเปนยุคเทคโนโลยีสารสนเทศ ( IT ) ที่เนนถึงการใชคอมพิวเตอรและ

ซอฟตแวรซึ่งแตกอนคอมพิวเตอรสามารถเชื่อมโยงกันภายในพื้นที่เฉพาะเทานั้น แตในปจจุบันสามารถ
เชื่ อ มโยงเครือ ขายคอมพิวเตอรระหว างกันทั่วโลก โดยเทคโนโลยีการสื่อ สารเขามารว มดว ย 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) โดยมีองคประกอบที่สําคัญ คือ ระบบสื่อสาร

ฮารดแวรและซอฟตแวร (บริษัทปโตรเลี่ยมแหงประเทศไทย, 2546, หนา 5)

เป า หมายและยุ ท ธศาสตร ด า นเทคโนโลยี ส ารสนเทศเพื่ อ การพั ฒ นาด า นการศึ ก ษา (E-

Education)ใหมีการพัฒนาและเตรียมความพรอมดานทรัพยากรมนุษยในทุกระดับของประเทศเพื่อรองรับ

การพัฒนาสูการเปนสังคมแหงภูมิปญญาและการเรียนรู ยุทธศาสตรการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ โดย

กําหนดยุทธศาสตรไว 4 ยุทธศาสตร ดังนี้

ยุทธศาสตรที่ 1 การใชเทคโนโลยีสานเทศเพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนรูของผูเรียน สงเสริม

สนั บ สนุ น ให ผู เ รี ย นใช ป ระโยชน จ ากเทคโนโลยี ส ารสนเทศ เพื่ อ การเรี ย นรู จ ากแหล ง และวิ ธี ก ารที่

หลากหลาย โดยจัดใหมีการพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส พัฒนาผูสอนและบุคลากรทางการศึกษา พัฒนา

หลักสูตรใหเอื้อตอการประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการเรียนการสอน เพิ่มประสิทธิภาพการ

เรียนทางไกล จัดใหมีศูนยขอมูลสื่ออิเล็กทรอนิกส (courseware center) ใหมีการเรียนการสอนผาน
ระบบอิเล็กทรอนิกส (e-Learning)
อิเล็กทรอนิกส ( e-Library

)

จัดทําหนังสืออิเล็กทรอนิกส (e-Book)

จัดใหมีหองสมุด

เพื่อสงเสริมใหเกิดการเรียนรูไดดวยตนเองอยางตอเนื่องตลอดชีวิต

(lifelong learning ) นําไปสูสังคมแหงคุณธรรมและสังคมแหงภูมิปญญาและการเรียนรู

ยุทธศาสตรที่ 2 การใชเทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาการบริหารจัดการและใหบริการทางการศึกษา

พัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร ระบบฐานขอมูลเพื่อการบริหารจัดการ และพัฒนาบุคลากรทุกระดับที่เกี่ยวของ

โดยความร ว มมื อ กั บ สถาบั น อุ ด มศึ ก ษาที่ มี ค วามพร อ มและเอกชน สร า งศู น ย ป ฏิ บั ติ ก ารสารสนเทศ

(operation center) เชื่อมโยงแลกเปลี่ยนขอมูลระดับชาติและระดับกระทรวง รวมทั้งสงเสริมการใช
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เทคโนโลยี ส ารสนเทศเพิ่ มประสิ ท ธิ ภาพการบริ หารจั ดการ และให บ ริการทางการศึกษา ด ว ยระบบ

อิเล็กทรอนิกสที่สอดคลองกับการปฏิรูประบบราชการ

ยุทธศาสตรที่ 3 การผลิตและพัฒนาบุคลากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ผลิตและพัฒนาบุคลากร

เพื่อรองรับความตองการกําลังคนดานเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยจัดใหมีการพัฒนาหลักสูตรเทคโนโลยี

สารสนเทศในทุ ก ระดั บ การศึ ก ษา พั ฒ นาผู ส อนและนั ก วิ จั ย ส ง เสริ ม การวิ จั ย และนํ า ผลการวิ จั ย ไป
ประยุกตใช รวมทั้งประสานความรวมมือกับองคกรของรัฐและเอกชนทั้งในและตางประเทศ ในการพัฒนา
บุคลากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการพัฒนาการศึกษาและอุตสาหกรรม

ยุทธศาสตรที่ 4 การกระจายโครงสรางพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา จัดใหมีและ

กระจายโครงสรางพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศอยางทั่วถึง มุงเนนการจัดหาและใชทรัพยากรทางดาน
เครือขายรวมกัน จัดหาระบบคอมพิวเตอรและซอฟตแวรที่ใชในการดําเนินการอยางถูกตองตามกฎหมาย
โดยรวมมือกับภาครัฐ เอกชน ชุมชนและทองถิ่น เตรียมบุคลากรปฏิบัติงานดานเทคโนโลยีสารสนเทศให

เพียงพอ รวมทั้งการสรางมูลคาเพิ่มและการซอมบํารุงอุปกรณเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีอยูใหมีประสิทธิภาพ
ในการใชปฏิบัติงาน

ดังนั้นจะเห็นไดวา การนําเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใชในการศึกษานั้น นับเปน

สิ่ ง สํ า คั ญ ยิ่ ง ไม ว า ด า นการบริ ห ารจั ด การ การจั ด การเรี ย นการสอน และการพั ฒ นาบุ ค ลากรให มี

ประสิทธิภาพสูงสุด นอกจากจะเปนการตอบสนองนโยบายของการปฏิรูปการศึกษาตามพระราชบัญญัติ
การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ที่วาดวยเรื่องของเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาที่รัฐจะตองจัดทํา
สนับสนุน สงเสริม เพื่อใหเกิดการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนใหเปนไปยางมีคุณภาพ

การตัดสินใจใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนาการศึกษา จึงควรเริ่มตนดวยคําถามที่วา

“ปญหาที่สําคัญของการศึกษา คืออะไร” แลวจัดลําดับความสําคัญของปญหาระดับตางๆ ซึ่งปญหาการศึกษา
จะมีอยูอยางหลากหลายและแตกตางกันออกไป เชน ปญหาเรื่องสถานที่เรียน บรรยากาศในหองเรียนไม

เหมาะสม ขาดแคลนครูที่มีคุณภาพ และขาดแคลนสื่อการเรียนการสอน เปนตน ปญหาที่กลาวถึงกันมากใน
ประเทศที่ พั ฒ นาแล ว และที่ กํ าลั ง พั ฒ นา คื อ ป ญ หาเกี่ ย วกับ คุ ณ ภาพการศึ ก ษาและค าใชจ า ยในการลง

ทุนการศึกษา ปญหาตางๆ ทั้งหลายเหลานี้เทคโนโลยีการศึกษาสามารถชวยแกไขหรือลดปญหาได ถา
หากเลือกใชเทคโนโลยีไดอยางเหมาะสมกับปญหา (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ, 2543)

สาเหตุของความลมเหลวในการนําเทคโนโลยีเขามาพัฒนาการศึกษา และแกปญหาทางการศึกษา

ไดแก วัตถุประสงคไมชัดเจน การเนนเรื่องสื่อ การตอตานการเปลี่ยนแปลง ระบบการสนับสนุนไมดีพอ
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ขาดทักษะการใชเทคโนโลยีใหม ขาดสื่อวัสดุ (software หรือ courserware) ปฏิบัติงานไมเนน

ระบบ (ไชยยศ เรืองสุวรรณ, 2533, หนา 10-11)

สรุป จากที่กลาวมาแลวจะเห็นไดวา การใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการจัดการ

เรียนรูจะเกี่ยวของกับดานปจจัย ไดแก ดานบริหารจัดการ ICT เพื่อการเรียนรู ดานวัสดุอุปกรณ ดาน
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ดานผูเรียน ดานครูผูสอน ดานผูดูแลระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร ดานงบประมาณ และดานสภาพแวดลอม

ดังนั้น ทําใหผวู ิจัยเห็นวาควรที่จะทําการศึกษาระดับอุปสรรคและระดับการสงเสริมของปจจัยการใช

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการจัดการเรียนรูของครูมัธยมศึกษาจังหวัดนครนายก สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 ใน 8 ดานดังกลาวขางตน
วัตถุประสงคของการวิจยั

เพื่อศึกษาระดับอุปสรรคและระดับการสงเสริมของปจจัยการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ในการจัดการเรียนรูของครูมัธยมศึกษาจังหวัดนครนายก สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา

เขต 7 มีทั้งหมด 8 ดาน ไดแก ดานบริหารจัดการ ICT เพื่อการเรียนรู ดานวัสดุอุปกรณ ดาน

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ดานผูเรียน ดานครูผสู อน ดานผูดูแลระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร ดานงบประมาณ และดานสภาพแวดลอม
ขอบเขตของการวิจยั

1. ขอบเขตดานประชากร

ประชากรทีใ่ ชในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก ครูผสู อนในโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดนครนายก
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 จํานวน 650 คน
2. ขอบเขตดานเนื้อหาสาระ

2.1. ดานบริหารจัดการ ICT เพื่อการเรียนรู
2.2. ดานวัสดุอปุ กรณ

2.3. ดานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2.4. ดานผูเรียน

2.5. ดานครูผูสอน
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2.6. ดานผูดูแลระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

2.7. ดานงบประมาณ

2.8. ดานสภาพแวดลอม

3. ขอบเขตดานเวลา

ระยะเวลาที่ใชในการวิจัย เดือน พฤศจิกายน 2553 - กุมภาพันธ 2554

เครือ่ งมือทีใ่ ชในการวิจยั

เครื่องมือที่ใชในการวิจัยประกอบดวย

แบบสอบถามความคิดเห็นปจจัยตางๆ ที่เกี่ยวของกับระดับอุปสรรคและระดับการสงเสริมของปจจัย
การใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการจัดการเรียนรูของครูมัธยมศึกษาจังหวัดนครนายก สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7
การเก็บรวบรวมขอมูล
การวิจัย เปนการวิจัยเชิงสํารวจ ซึ่งผูวิจัยไดดาํ เนินการเก็บรวบรวมขอมูล ดังนี้

100
ดังนี้

1. ตรวจสอบความสมบูรณครบถวนของแบบสอบถามที่ไดรับคืนจํานวน 242 ฉบับ คิดเปนรอยละ
2. นําแบบสอบถามที่ไดรับคืนมาไปทําการวิเคราะหขอมูลทางสถิติ โดยดําเนินการตามขั้นตอน
2.1 ขอมูลดานสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม วิเคราะหโดยการแจกแจงความถี่

และคารอยละ นําเสนอในรูปตารางประกอบความเรียง

2.2 วิเคราะหระดับอุปสรรค และระดับการสงเสริมของปจจัยการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสารในการจัดการเรียนรูของครูมัธยมศึกษาจังหวัดนครนายก สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 7 โดยการหาคาเฉลี่ยและคาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน นําเสนอในรูปตารางประกอบ

ความเรียง
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สรุปผลการวิจยั

ผลการวิจัยพบวา
1. ภาพรวมของครู ผู ส อนที่ มี ต อ ระดั บ อุ ป สรรคและระดั บ การส ง เสริ ม ของป จ จั ย การใช

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการจัดการเรียนรู มีดงนี้

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
อภิปรายผล

จากผลการศึกษาวิจัย ระดับอุปสรรคและระดับการสงเสริมของปจจัยการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสารในการจัดการเรียนรูของครูมัธยมศึกษาจังหวัดนครนายก สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึ กษาเขต 7 ทํ าให ท ราบถึ งระดับ อุ ป สรรคและระดั บการสง เสริ มของป จ จั ยการใช เทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสารในการจัดการเรียนรู มีประเด็นที่สําคัญที่นาํ มาอภิปราย ดังนี้

1. ผลการวิจัย ความคิดเห็นตอระดับอุปสรรคของปจจัยการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

สื่อสารของครูผสู อนในการจัดการเรียนรู

1.1 ดานการบริหารจัดการ ICT เพื่อการเรียนรู

อุ ปสรรคมากที่สุด คือ กฎระเบียบการใช งานห องปฏิบัติ การ ทั้ งนี้ เนื่อ งจาก

โรงเรียนสวนใหญมีกฎระเบียบในการใชหองปฏิบัติการคอนขางเขมงวด เพื่อปองกันไมใหเกิดความเสียหาย

และสูญหายของอุปกรณตาง ๆ เชน 1) หามนักเรียนนํากระเปาเรียนเขาไปภายในหองปฏิบัติการเพื่อ

ปองกันการลักอุปกรณ แตปญหาที่ตามมา คือ กระเปานักเรียนหายเปนประจํา 2) นักเรียนตองถอดรองเทา
กอนเขาหองปฏิบัติการปญหาที่ตามมา คือ รองเทานักเรียนถูกสับเปลี่ยนและหายบอยครั้ง 3) หองปฏิบัติการ
จะเปดใหนักเรียนใชเฉพาะที่มีชั่วโมงการเรียนการสอนเทานั้น
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4) ครูผสู อนตองรับผิดชอบความเสียหายที่เกิดขึ้นในชั่วโมงที่ตนเองสอน 5) หองปฏิบัติการจะปดถาผูดูแลไม

อยูหรือไปราชการ 6) ครูผูสอนกลุมสาระอื่น ๆ จะเขาไปใชในการจัดการเรียนการสอนไดเฉพาะชั่วโมง
ที่วาง จากกลุมสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยีเทานั้น

อุปสรรคนอยที่สุด คือ การสนับสนุนจากสถานศึกษาใหฝกอบรม ทั้งนี้เนื่องจากโรงเรียน

ตาง ๆ ไดมีการจัดสรรงบประมาณเพิ่มขึ้นเพื่อใชในการฝกอบรมการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารของครูผูสอน เพื่อเปนการเพิ่มเติมความรูและทักษะใหกับครูผูสอน ใหสามารถนําไปใชในการเรียน
การสอน พบวาครูสวนใหญมีความตองการที่จะเขารับการอบรมการใชคอมพิวเตอร ซึ่งสอดคลองกับ

งานวิจัยของ Stenzel (1983, อางถึงใน มณีรัตน สิทธิโชค, 2546, หนา 40) ที่พบวาครูสวน

ใหญมีทัศนคติที่ดีตอคอมพิวเตอร ระดับความรูของครูมีผลตอการยอมรับในความกาวหนาของการใช
คอมพิวเตอร และครูตองมีการฝกอบรมเกี่ยวกับคอมพิวเตอร เพื่อนําไปใชในการจัดการเรียนการสอน
1.2 ดานวัสดุอุปกรณ

อุปสรรคมากที่สุด คือ ความยากงายในการใชงานสื่อ/วัสดุอุปกรณ เพื่อจัดการ

เรียนรู ทั้งนี้เนื่องจากครูผูสอนสวนใหญแมวาจะไดรับการอบรมการใชสื่อ/วัสดุอุปกรณ แตยังขาดความรู
ความเขาใจ ความชํานาญ และประสบการณในการใชคอมพิวเตอร รวมถึงการเขาใชระบบเครือขาย

อินเทอรเน็ตในการจัดการเรียนรู สื่อ/วัสดุอุปกรณบางอยางมีความทันสมัยเกินไป ครูขาดการศึกษาคนควา
เพิ่มเติม ทั้งนี้อาจเปนเพราะวาครูสวนใหญมีอายุมากแลว และไมมีความรูพ้ืนฐานทางดานเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสารมากอน จึงทําใหเกิดการพัฒนาคอนขางชามาก โดยเฉพาะเรื่องของการตั้งกลุม
เพื่อการชวยเหลือซึ่งกันและกันเกือบจะไมไดทําเลย ครูสวนใหญไมนําเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

สื่อสารไปบูรณาการกับกลุมสาระการเรียนรู รวมถึงการจัดกิจกรรมการเรียนรูตาง ๆ ก็ไมนําเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสารมาใช ทั้งนี้อาจเปนเพราะวาครูไมมีความรูดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร ตลอดจนไมสามารถติดตั้งใชงานและบํารุงรักษาเครื่องได

อุปสรรคนอยที่สุด คือ ความเพียงพอของอุปกรณการจัดการเรียนรู ทั้งนี้เนื่องจากปจจุบัน

โรงเรียนตาง ๆ มีการจัดซื้อจัดหาเพิ่มขึ้นเพื่อใหเพียงพอตอการจัดการเรียนรู แตโรงเรียนหลายแหงมี

งบประมาณไมเพียงพอโดยเฉพาะโรงเรียนขนาดกลางและขนาดเล็ก แตก็มีความพยายามจากผูบริหาร
โรงเรียนและคณะกรรมการสถานศึกษาในการจัดหาวัสดุอุปกรณ โดยการไปขอความรวมมือในการจัดหา
จากภาครัฐและเอกชน อาจจะเปนองคกรปกครองสวนทองถิ่น หรือ สมาคมครูและผูปกครอง ในการ
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จัดหาวัสดุอุปกรณใหเพียงพอสําหรับจัดการเรียนรู ซึ่งพบวาไดรับความรวมมือและชวยเหลืออยางดี ทําให

ปญหาทางดานนี้มีไมมากนัก

1.3 ดานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

อุปสรรคมากที่สุด คือ ดานระบบ ICT ภายในสถานศึกษา ทั้งนี้เนื่องจาก

ปญหาที่พบ ไดแก บางโรงเรียนยังมีนโยบายไมแนนอนเกี่ยวกับการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารในการจัดการเรียนรู ไมมีศูนยควบคุมระบบ อุปกรณคอมพิวเตอรลาสมัยสวนใหญมีอายุการใชงาน

หลายป และระบบอินเทอรเน็ตในโรงเรียนชา ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ อัญชลี ศรีสุข (2546) ที่
พบวา มีนโยบายไมชัดเจน งบประมาณไมเพียงพอตอการพัฒนา ไมมีศูนยควบคุมระบบ โรงเรียนขาด

บุคลากรในการดูแล ระบบงานยุงยาก อุปกรณคอมพิวเตอรที่มีอยูลาสมัย ระบบอินเทอรเน็ตชาและไม

เพียงพอตอการใชงาน
อุปสรรคนอยที่สุด คือ การเขาใชงานในระบบอินเทอรเน็ต ทั้งนี้เนื่องจากปจจุบันโรงเรียนมีระบบ

เครือขายอินเทอรเน็ตครบทุกโรงเรียน ประสิทธิภาพในการใชงานจะไมเหมือนกันขึ้นอยูกับงบประมาณที่ใช

ในการพัฒนาแตยังสามารถใชงานไดตามปกติ แมวาบางครั้งจะชาแตทุกโรงเรียนพยายามปรับปรุงใหดี
ขึ้น ระบบคูสายโทรศัพทมีมากขึ้น แตถาบางแหงไมมีคูสายโทรศัพทปจจุบันสามารถใชระบบดาวเทียมได

ทําใหการเขาใชระบบอินเทอรเน็ตมีความสะดวกมากยิ่งขึ้น โดยการเสียคาใชจายที่นอยลง
1.4 ดานผูเรียน

อุปสรรคมากที่สุด คือ ความสนใจศึกษาคนควาจากระบบ ICT

ทั้งนี้

เนื่องจากการใชอิ นเทอรเน็ ตของนักเรียนปจ จุบั นนี้สวนใหญมี จุดมุงหมายเพื่อ การติดตอระหวางบุ คคล

มากกวาใชในการศึกษาคนควา นอกจากนี้ยังใชในดานความบั นเทิงและความสนุกสนานมากกวา
การศึกษาคนควาหาความรู เชน เลนเกมส ดูหนัง ฟงเพลง การศึกษาคนควาจะกระทําก็ตอเมื่อไดรับ

มอบหมายเทานั้น ทําใหมีการคนควาเรื่องเกี่ยวกับการเรียนการสอนนอยลง สอดคลองกับงานวิจัยของ

Mohaidin (1996) ที่พบวาการใชอินเทอรเน็ตนั้น มีจุดมุงหมายเพื่อปฏิสัมพันธระหวางบุคคลมากกวาใช
ในการเรียนการสอน โดยเฉพาะการใชไปรษณียอเิ ล็กทรอนิกส หรือ e-MAIL

อุปสรรคนอยที่สุด คือ ความรูความสามารถในการใชคอมพิวเตอร ทั้งนี้เนื่องจากปจจุบันผูเรียน

สวนใหญจะมีเครื่องคอมพิวเตอรที่บาน และไดรับการฝกฝนตั้งแตอายุยังนอย โดยเริ่มจากการเลนเกมส

ตาง ๆ พบวาผูเรียนมีทักษะในการใชคอมพิวเตอรคอนขางดี จึงทําใหผูเรียนมีความตั้งใจในการฝกฝน
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การใชคอมพิวเตอรอยางตอเนื่อง และโรงเรียนไดมีการพัฒนาผูเรียนใหมีความรูความสามารถในการใช
คอมพิวเตอรในระดับที่สูงขึ้น

1.5 ดานครูผูสอน

อุปสรรคมากที่สุด คือ ความสนใจศึกษาคนควาจาก ICT

เพื่อนํามาใชสอน ทั้งนี้

เนื่องจากสภาพปจจุบันครูผูสอนในโรงเรียนไดรับมอบหมายงานดานอื่น ๆ ที่จะต องทําหลายดาน
ไมไดทําการสอนเพียงอยางเดียว จึงทําใหไมมีเวลาในการศึกษาคนควาดาน ICT

เพื่อนํามาใชใน

การเรียนการสอน และพบวาครูผูสอนสวนใหญมีอายุมากแลว ทําใหไมตองการพัฒนาตนเองและเรียนรูสิ่ง

ใหม ๆ ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ อัญชลี ศรีสุข(2546) ซึ่งพบวาบุคลากรไมมีเวลาวางเพียง

พอที่จะศึกษาหาความรูดานนี้เพิ่มเติม บุคลากรสวนใหญไมคอยใหความรวมมือในการเขารับการฝกอบรม
ทักษะการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ และไมไดนําความรูที่ไดรับไปใชประโยชนอยางจริงจัง การอบรม
ของโรงเรียนไมตอเนื่อง

อุปสรรคนอยที่สุด คือ ดานความรูความสามารถในการใชงาน ทั้งนี้เนื่องจากครูผูสอนสวนใหญ

ไดรับการสงเสริมใหฝกอบรมการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการจัดการเรียนรูมากขึ้นทําให
ครูผูสอนสวนใหญมีความรูความสามารถที่จะนําไปใชในการเรียนการสอนได แมวาจะไมถึงกับเปน
ผูเชี่ยวชาญก็ตาม

1.6 ดานผูดูแลระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
อุปสรรคมากที่สุด คือ การชวยเหลือจากผูดูแลระบบ ICT เพื่อการศึกษาคนควาของ

นักเรียน ทั้งนี้เนื่องจากโรงเรียนขนาดกลางและขนาดเล็กสวนใหญยังไมมีผูดูแลระบบโดยตรง ตองแตงตั้ง

ครูในโรงเรียนที่มีความรูทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเปนผูดูแล เนื่องจากครูที่ไดรับการ
แตงตั้งใหดูแลระบบตองทําการสอนและหนาที่ความรับผิดชอบอื่น ๆ หลายดาน ทําใหไมมีเวลาพอที่จะ

ชวยเหลือดูแลเพื่อการศึกษาคนควาของนักเรียน บางครั้งตองปดหองปฏิบัติการเพื่อปองกันความเสียหายที่จะ
เกิดขึ้นกับวัสดุอุปกรณตาง ๆ

อุปสรรคนอยที่สดุ คือ ดานการสนับสนุนจากผูแลระบบ ICT เพื่อเอื้อตอการจัดการเรียนรู

ทั้งนี้เนื่องจากโรงเรียนแตละแหงขณะนี้คอนขางมีความพรอมในดานหองปฏิบตั ิการ รวมถึงวัสดุ อุปกรณที่
เกี่ยวของ โรงเรียนบางแหงยังไมมีผดู ูแลระบบโดยตรงแตสามารถใหครูผสู อนจัดการเรียนการเรียนรูได

ถึงจะไมเต็มประสิทธิภาพก็ตาม โดยไดรับการสนับสนุนจากผูบริหารโรงเรียนในการจัดจางหรือแตงตั้งครูที่
มีความรูทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขามาดูแลระบบชั่วคราว เพื่อชวยเหลือครูผสู อนใน
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ดานตาง ๆ ไดแก ตารางการใชหองปฏิบตั ิการ การดูแล และแนะนําการใชวัสดุ/อุปกรณ การใหยืม

วัสดุ/อุปกรณ เปนตน

1.7 ดานงบประมาณ

อุปสรรคมากที่สุด คือ งบประมาณในการฝกอบรมความรูดาน ICT ทั้งนี้เนื่องจากโรงเรียนแต

ละแหงพยายามจัดหางบประมาณในการฝกอบรมครูผูสอนมากขึ้นแตยังไมเพียงพอ เพราะคาใชจายในการ
จัดการเรียนรูดวยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมีคาใชจายคอนขางสูง ทําใหงบประมาณในการ

ฝกอบรมจากโรงเรียนทําไดไมตอเนื่อง จึงมีครูบางสวนใชทุนทรัพยสวนตัวในการศึกษาคนควาดวยตนเอง
อุปสรรคนอยที่สุด คือ ปริมาณงบประมาณในการจัดซื้อ วัสดุ อุปกรณ ICT

สําหรับจัดการ

เรียนรู ทั้งนี้เนื่องจากโรงเรียนแตละแหงมีการจัดสรรงบประมาณในการจัดซื้อจัดหามากขึ้น เพื่อให
เพียงพอตอการจัดการเรียนรู

มีโรงเรียนหลายแหงมีงบประมาณไมเพียงพอ โดยเฉพาะโรงเรียนขนาด

กลางและขนาดเล็ก แตโรงเรียนหลายแหงพยายามขอความรวมมือและชวยเหลือจากภาครัฐและเอกชน

อาจจะเปนองคกรปกครองสวนท องถิ่น หรือ สมาคมครูผู ปกครองในการจัดหาวัสดุ อุปกรณ ICT
เพื่อใหเพียงพอตอการจัดการเรียนรู ซึ่งพบวาไดรับความรวมมือและชวยเหลืออยางดี และขณะนี้โรงเรียน

ทุกแหงจะมีการเก็บคาเรียนคอมพิวเตอรเปนรายป ทําใหโรงเรียนมีรายไดในสวนนี้มากขึ้น ดังนั้นปญหา
ทางดานนี้มีไมมากนัก

1.8 ดานสภาพแวดลอม

อุปสรรคมากที่สุด คือ ดานวัสดุ อุปกรณ ประกอบในหอง ICT

เชน โตะ เกาอี้ ฯลฯ

สนับสนุนการจัดการเรียนรู ทั้งนี้เนื่องจากวัสดุ อุปกรณ ภายในหองปฏิบัติการบางแหงแมจะมีครบและ

เพียงพอสําหรับการจัดการเรียนรู แตวัสดุ อุปกรณ จะมีการใชงานมาเปนเวลาหลายปทําใหลาสมัยและ
ชํารุดเสียหาย ทําใหการจัดการเรียนรูไมเต็มประสิทธิภาพ

อุปสรรคนอยที่สุด คือ ดานการรบกวนจากสิ่งแวดลอมภายนอก แสง เสียง ฯลฯ ขณะจัดการ

เรียนรู ทั้งนี้เนื่องจากทุกโรงเรียนจะมีการปรับปรุงหองปฏิบัติการใหดีขึ้นแมวาบางแหงงบประมาณจะไม

เพียงพอแตบางสวนจะไดรับความชวยเหลือจากภาครัฐหรือเอกชน ในการพัฒนาปรับปรุงหองปฏิบัติการให

มีความพรอมในการจัดการเรียนรูมากยิ่งขึ้น โดยสวนใหญหองปฏิบัติการจะมีการติดตั้งเครื่องปรับอากาศ

ทําใหไมไดรับเสียงรบกวนจากภายนอก การจัดการเรียนรูจึงทําไดอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น
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2. ผลการวิจัยระดับความคิดเห็นตอระดับการสงเสริมของปจจัยการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสารของครูผสู อนในการจัดการเรียนรู

2.1 ดานบริหารจัดการ ICT เพื่อการเรียนรู

สงเสริมมากที่สุด คือ ความพรอมใชงานของหองปฏิบัติการ ทั้งนี้เนื่องจากโรงเรียน

ตาง ๆ มีการปรับปรุงหองปฏิบัติการใหดีขึ้น เพื่อใหเอื้อตอการจัดการเรียนรูของครูผูสอน แมวา
โรงเรียนบางแหงจะมีงบประมาณไมเพียงพอ แตการพัฒนาปรับปรุงบางสวนของหองปฏิบัติการจะไดรับการ

สนับสนุนงบประมาณจากสมาคมครูและผูปกครอง หรือหนวยงานของเอกชน หองปฏิบัติการสวนใหญจะมี

การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ทําใหไมไดรับเสียงรบกวนจากภายนอก ทําใหการจัดการเรียนรูของครูผูสอน

มีประสิทธิภาพมากขึ้น

ส ง เสริ ม น อ ยที่ สุ ด คื อ ด า นการดู แ ล บํ า รุ ง รั ก ษาวั ส ดุ อุ ป กรณ ทั้ ง นี้ เ นื่ อ งจาก โรงเรี ย นมี
งบประมาณในการจัดซื้อ วัสดุอุปกรณและดานอื่น ๆ มากกวาที่จะจัดสรรงบประมาณเพื่อใชในการดูแล

และบํารุงรักษาวัสดุอุปกรณ เพราะไมสามารถคาดเดาไดวาจะเกิดความเสียหายเมื่อใดจึงนําไปใชดานอื่น

ๆ กอน งบประมาณที่ตั้งไวมีจํานวนนอยไมเพียงพอสําหรับการดูแลบํารุงรักษา วัสดุอุปกรณ แมวา
ป จ จุ บั น โรงเรี ย นจะมี ผู ดู แ ลด า นเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สาร แต ส ว นใหญ จ ะเป น ครู ที่ จ บ

คอมพิวเตอรโดยตรงหรือครูที่ไดรับการแตงตั้งจากโรงเรียน จึงไมมีความรูดานดูแลบํารุงรักษาวัสดุอุปกรณ
กรณี ที่ วั ส ดุ อุ ป กรณ เ กิ ด ความชํ า รุ ด เสี ย หาย ต อ งจั ด จ า งบุ ค คลภายนอกมาทํ า การซ อ มแซมซึ่ ง อาจใช

เวลานานหลายวันทําใหการจัดการเรียนรูไมตอเนื่อง และตองใชงบประมาณในการซอมแซมจํานวนมาก

ดังนั้นจึงพบวา วัสดุอุปกรณในโรงเรียนตาง ๆ บางสวนเกิดความชํารุดเสียหายไมสามารถใชในการ
จัดการเรียนรูไดอยางเต็มประสิทธิภาพ
2.2 ดานวัสดุอุปกรณ

สงเสริมมากที่สุด คือ ความเพียงพอของอุปกรณในการจัดการเรียนรู ทั้งนี้เนื่องจากโรงเรียน

ตาง ๆ มีการจัดซื้อจัดหาวัสดุอุปกรณเพิ่มมากขึ้นเพื่อใหเพียงพอในการจัดการเรียนรู ปญหาที่เกิดขึ้น

คือ ดานงบประมาณในการจัดซื้อไมเพียงพอ แตทางโรงเรียนหลายแหงไดพยายามแกปญหา โดยการขอ

ความรวมมือและความชวยเหลือจากภาครัฐและเอกชน ไดแก องคกรปกครองสวนทองถิ่นหรือสมาคมครู
และผูปกครอง ในการจัดหาวัสดุอุปกรณใหเพียงพอสําหรับการจัดการเรียนรู ซึ่งไดรับความรวมมืออยางดี
ทําใหปญหาดานนี้มีไมมากนัก
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สงเสริมนอยที่สุด คือ ความยากงายการใช สื่อวัสดุอุปกรณ ในการจัดการเรียนรู ทั้งนี้เนื่องจาก

ทางครูผูสอนสวนใหญแมวาจะไดรับการอบรมการใชสื่อ วัสดุอุปกรณ แตยังขาดความรูความเขาใจ

ความชํานาญและประสบการณในการใชคอมพิวเตอร รวมถึงการใชระบบเครือขายอินเทอรเน็ตในการ

จัดการเรียนรู สื่อวัสดุอุปกรณบางอยางมีความทันสมัยเกินไป ครูขาดการศึกษาคนควาเพิ่มเติม ทั้งนี้อาจ
เปนเพราะวาครูสวนใหญมีอายุคอนขางมากแลว ไมมีความรูพ้ืนฐานทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

สื่อสารมากอน ทําใหเกิดการพัฒนาคอนขางชา และครูสวนใหญไมนําเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

สื่อสารมาใชในการจัดการเรียนรู อาจเปนเพราะวาครูผูสอนไมสามารถติดตั้งการใชงานและบํารุงรักษา
เครื่องไดโรงเรียนตาง ๆ มีงบประมาณในการฝกอบรมมากขึ้นแตยังไมเพียงพอในการฝกอบรมการใชสื่อ
วัสดุอุปกรณ จึงไมสามารถนําไปใชในการจัดการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ
2.3 ดานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สงเสริมมากที่สุด คือ การเขาใชงานในระบบ internet ทั้งนี้เนื่องจากปจจุบันโลก

มีความกาวหนาทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และทุกสิ่งสามารถทําการสืบคนไดอยาง

รวดเร็ ว และถู ก ต อ ง จึ ง เป น นโยบายสํ า คั ญ ของรั ฐ บาลที่ จ ะต อ งส ง เสริ ม ให โ รงเรี ย นทั่ ว ประเทศได นํ า
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เขาไปใชในการจัดการเรียนรู ดังนั้นโรงเรียนทุกแหงจึงมีการพัฒนา

ทางดานระบบ ICT โดยเฉพาะระบบอินเทอรเน็ตในโรงเรียน และขณะนี้โรงเรียนทุกแหงมีระบบเครือขาย

อิ น เทอร เ น็ ต ครบทุ ก โรงเรี ย น ซึ่ ง พบว า โรงเรี ย นขนาดใหญ ขนาดกลาง และขนาดเล็ ก จะมี
ประสิทธิภาพในการใชงานที่แตกตางกันตามจํานวนงบประมาณที่สนับสนุน แตทุกโรงเรียนยังสามารถใช

อิน เทอรเ น็ตในการจัดการเรี ยนรู ไ ด แม วาบางครั้ ง จะชา แต ทุกโรงเรียนพยายามปรั บ ปรุ งระบบใหดีขึ้น
รวมถึงระบบคูสายโทรศัพทมีมากขึ้น บางโรงเรียนมีงบประมาณมากอาจจะใชระบบดาวเทียม ทําใหการ

เขาใชอินเทอรเน็ตมีความสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น

สงเสริมนอยที่สุด คือ ระบบ ICT ในสถานศึกษา ทั้งนี้เนื่องจากบางโรงเรียนยังไมมีนโยบาย

แนนอนเกี่ยวกับการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการจัดการเรียนรู โดยเฉพาะโรงเรียน

ขนาดกลางและขนาดเล็ก เนื่องจากขาดงบประมาณ ไมมีศูนยควบคุมระบบ อุปกรณคอมพิวเตอรที่มีอยู

ลาสมัย ระบบเครือขายภายในมีอายุการใชงานหลายป ขาดการบํารุงรักษา แตระบบ ICT

ใน

โรงเรียนตาง ๆ ยังสามารถใชงานไดตามปกติแตประสิทธิภาพอาจแตกตางกัน ครูผูสอนสามารถใช

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการจัดการเรียนรูได
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2.4 ดานผูเรียน

ส ง เสริ ม มากที่ สุ ด คื อ ความรู ค วามสามารถในการใช ค อมพิ ว เตอร ทั้ ง นี้

เนื่องจากโรงเรียนตาง ๆ มีความตองการที่จะนําเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใชในการ
จัดการเรียนรู โดยมีการจัดสรรงบประมาณมากขึ้นในการพัฒนาผูเรียน เพื่อเปนการเพิ่มเติมความรูและ

ทักษะใหกับผูเรียน พบวาผูเรียนสวนใหญสวนมีความตองการที่จะเขารับการสงเสริมการใชคอมพิวเตอรเพื่อ

นําไปใชในการศึกษาคนควา และสามารถติดตั้งการใชงานและบํารุงรักษาเบื้องตนได แมวาผูเรียนสวน
ใหญในปจจุบันจะมีทักษะในการใชคอมพิวเตอรคอนขางดี แตยังมีความจําเปนที่จะตองพัฒนาสงเสริม

ผูเรียนใหมีความรูความสามารถในการใชคอมพิวเตอรในระดับที่สูงขึ้น

สงเสริมนอยที่สุด คือ ความสนใจศึกษาคนควาจากระบบ ICT

ทั้งนี้เนื่องจากผูเรียน

ในโรงเรี ย นต าง ๆ ในป จ จุ บั น มี ทั ก ษะในการใช ค อมพิ ว เตอร ม ากขึ้ น ผู เ รี ย นส ว นใหญ จ ะมี เ ครื่ อ ง
คอมพิ ว เตอร อ ยู ที่ บ า นเนื่ อ งจากขณะนี้ มี ร าคาถู ก ลง การใช อิ น เทอร เ น็ ต ของผู เ รี ย นป จ จุ บั น ส ว นใหญ มี
จุดมุงหมายเพื่อการติดตอระหวางบุคคลมากกวาใชในการศึกษาคนควา การศึกษาคนควาจะกระทําก็ตอเมื่อ
ไดรับมอบหมายงานเทานั้น ทําใหมีการศึกษาคนควาเรื่องที่เกี่ยวของกับการเรียนรูนอยลง มีความสนใจ

เกี่ยวกับความบันเทิงและความสนุกสนานมากกวาการศึกษาคนควา เชน การเลนเกมส ดูหนัง ฟงเพลง

ดังนั้นโรงเรียนจึงตองมีการพัฒนาสงเสริมการใชคอมพิวเตอรในระดับที่สูงขึ้นและตอเนื่อง เพื่อใหผูเรียนมี
ความสนใจในการศึกษาคนควาเพื่อนํามาใชในการเรียนมากขึ้น
2.5 ดานครูผูสอน

สงเสริมมากที่สุด คือ การเตรียมความพรอมของครูในการจัดการเรียนรูดวย ICT ทั้งนี้

เนื่องจากโรงเรียนตาง ๆ ไดมีการจัดสรรงบประมาณที่ใชในการฝกอบรมการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและ

การสื่อสารของครูผูสอนมากขึ้น เพื่อเปนการเพิ่มเติมความรูและทักษะใหกับครูผูสอนเพื่อนําไปใชในการ

จัดการเรียนรู นอกจากนี้โรงเรียนยังมีการพัฒนาปรับปรุงดานอื่น ๆ อีกหลายดาน ไมวาจะเปนดาน

หองปฏิบัติการ วัสดุอุปกรณ ผูดูแลระบบ มีความพรอมมากขึ้น ทําใหการจัดการเรียนรูมีประสิทธิภาพและ

สะดวกยิ่งขึ้น ครูผสู อนสามารถจัดการเรียนรูไดงายและมีความมั่นใจในการเตรียมความพรอมในการจัดการ

เรียนรูดวย ICT

มากขึ้น แตจะมีครูผูสอนบางสวนที่ขาดความรูความเขาใจ ความชํานาญและ

ประสบการณในการใชคอมพิวเตอร และมีอายุคอนขางมากแลวแมวาจะไดรับการอบรมแลวก็ตาม ก็ยัง

ไมสามารถนําเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารไปใชในการจัดการเรียนรูได ดังนั้นทางโรงเรียนจึง
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ตองสงเสริมใหมีการฝกอบรมอยางตอเนื่องเพื่อใหครูกลุมนี้มีการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารใน
การจัดการเรียนรูมากขึ้น

สงเสริมนอยที่สุด คือ ความสนใจศึกษาคนควาจาก ICT เพื่อนํามาใชสอน ทั้งนี้

เนื่องจากสภาพปจจุบันครูผสู อนในโรงเรียนมัธยมศึกษาไดรับมอบหมายงานดานอื่น ๆ ที่จะตองทําหลาย

ดาน ไมไดทําการสอนเพียงอยางเดียว จึงไมคอยมีเวลาในการศึกษาคนควาดาน ICT เพื่อนํามาใชใน
การสอน แมวาครูสวนใหญจะไดรับการอบรมดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร แตก็ยังขาดความรู

ความเขาใจ ความชํานาญและประสบการณในการใชคอมพิวเตอร รวมถึงการเขาใชระบบเครือขาย

อินเทอรเน็ตในการจัดการเรียนรู สื่อวัสดุอุปกรณบางอยางมีความทันสมัยเกินไป ครูขาดการศึกษาคนควา

เพิ่มเติม ทั้งนี้อาจเปนเพราะวาครูสวนใหญมีอายุคอนขางมากแลวและไมคอยมีความรูพ้ืนฐานทางดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมากอน จึงทําใหมีความสนใจที่จะศึกษาคนควานอยลง
2.6 ดานผูดูแลระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

สงเสริมมากที่สุด คือ การสนับสนุนจากผูดูแลระบบ ICT เพื่อเอื้อตอ

การจัดการเรียนรู ทั้งนี้เนื่องจากโรงเรียนสวนใหญมีความพรอมในการจัดการเรียนรูโดยใชเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร ไมวาจะเปนดานหองปฏิบัติการ วัสดุ อุปกรณ หรือดานที่เกี่ยวของกับการ
จัดการเรียนรู ปจจุบันมีหลายโรงเรียนที่มีผดู ูแลระบบโดยตรงแตจะเปนผูที่จบวิชาคอมพิวเตอรเปนสวนใหญ

โดยเฉพาะโรงเรียนที่มีขนาดใหญ แตโรงเรียนขนาดกลางและขนาดเล็กจะมีการแตงตั้งครูผสู อนในโรงเรียน
ใหเปนผูดูแล แตก็ยังสามารถสนับสนุนใหครูผูสอนสามารถจัดการเรียนรูได แมจะไมเต็มประสิทธิภาพก็

ตาม ดังนั้นผูบริหารโรงเรียนและผูที่เกี่ยวของควรพิจารณาจัดสรรตําแหนงผูที่จะมาดูแลระบบโดยตรง เพื่อ
ดูแล ใหคาํ แนะนําการใชวัสดุอุปกรณตาง ๆ ภายในหองปฏิบัติการ และสงเสริมใหครูสามารถจัดการเรียนรู

ไดอยางเต็มประสิทธิภาพ

สงเสริมนอยที่สุด คือ การชวยเหลือจากผูดูแลระบบ ICT เพื่อการศึกษาคนควา

ของนักเรียน ทั้งนี้เนื่องจากโรงเรียนขนาดกลางและขนาดเล็กสวนใหญยังไมมีผูดูแลระบบโดยตรง ตอง

แตงตั้งครูในโรงเรียนที่มีความรูทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเปนผูดูแลซึ่งครูผูสอนที่ไดรับ

การแตงตั้งจะตองทําการสอนและมีหนาที่ความรับผิดชอบอื่น ๆ หลายดาน ทําใหไมมีเวลาพอที่จะชวยเหลือ

ดูแลการศึกษาคนควาของนักเรียน ถาผูดูแลระบบปวยหรือไปราชการ จะตองปดหองปฏิบัติการเพื่อปองกัน
ความเสียหายที่จะเกิดขึ้น
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2.7 ดานงบประมาณ

สงเสริมมากที่สุด คือ ปริมาณงบประมาณในการจัดซื้อ วัสดุอุปกรณ ICT สําหรับ

จัดการเรียนรู ทั้งนี้เนื่องจากโรงเรียนแตละแหงมีการจัดสรรงบประมาณในการจัดซื้อวัสดุอุปกรณมากขึ้น

เพื่อใหเพียงพอตอการจัดการเรียนรู มีโรงเรียนหลายแหงที่มีงบประมาณยังไมเพียงพอ โดยเฉพาะ
โรงเรียนขนาดกลางและขนาดเล็ก โรงเรียนหลายแหงที่ผูบริหารและคณะกรรมการสถานศึกษา พยายาม
ขอความรวมมือและชวยเหลือจากภาครัฐและเอกชน อาจจะเปนองคกรปกครองสวนทองถิ่น หรือ สมาคม

ครูและผูปกครอง ในการจัดหาวัสดุอุปกรณเพื่อใหเพียงพอตอการจัดการเรียนรู ซึ่งพบวาไดรับความ
รวมมือและชวยเหลืออยางดี

สงเสริมนอยที่สุด คือ ปริมาณงบประมาณการฝกอบรมความรูดา น ICT ทั้งนี้เนื่องจาก

โรงเรียนทุกแหงมีการจัดสรรงบประมาณในการฝกอบรมทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร แตยัง
ไมเพียงพอเพราะคาใชจายในการจัดการเรียนรูดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารคอนขางสูง จึงทํา

ใหการจัดการฝกอบรมไมตอเนื่อง มีครูผูสอนสวนหนึ่งไมสามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ได เนื่องจากขาดความรูความเขาใจ ความชํานาญและทักษะการใชคอมพิวเตอร ครูบางสวนตองใชทุน

ทรัพยสวนตัวในการศึกษาคนควา

2.8 ดานสภาพแวดลอม

สงเสริมมากที่สุด คือ การรบกวนจากสิ่งแวดลอมภายนอก แสง เสียง ฯลฯ ขณะ

จัดการเรียนรู ทั้งนี้เนื่องจากทุกโรงเรียนมีการพัฒนาปรับปรุงหองปฏิบัติการใหมีความพรอมในการจัดการ

เรียนรูมากขึ้น โรงเรียนขนาดกลางและขนาดเล็กบางแหงมีงบประมาณไมเพียงพอในการพัฒนาปรับปรุง

หองปฏิบัติการ แตทางผูบริหารโรงเรียนและคณะกรรมการสถานศึกษา ไดมีการขอความรวมมือจาก
หนวยงานภาครัฐและเอกชนในเรื่องของงบประมาณ นํามาพัฒนาปรับปรุงหองปฏิบัติการเพื่อใหสามารถ

จัดการเรียนรูได หองปฏิบัติการในปจจุบันจะมีการติดตั้งเครื่องปรับอากาศทุกโรงเรียน ทําใหไมมีเสียง
รบกวนจากภายนอก การจัดการเรียนรูจึงทําไดอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น

สงเสริมนอยที่สดุ คือ ตําแหนงทีต่ ั้งหองปฏิบัติการ ICT สะดวกตอการไปใชงาน

ในการจัดการเรียนรู ทั้งนี้เนื่องจากโรงเรียนหลายแหงมีหองปฏิบัติการที่รวมอยูในอาคารเรียนตาง ๆ

อาคารเรียนบางอาคารอยูไกลจากหองปฏิบัติการไมสะดวกในการไปใชโดยเฉพาะในฤดูฝนเพราะอาคาร
สวนใหญไมมีการเชื่อมตอกัน โรงเรียนบางแหงมีงบประมาณทีจ่ ะใชในการกอสรางอาคาร ICT แตไม
สามารถหาพื้นที่ในการกอสรางไดเนื่องจากพื้นที่มีนอย

102

วารสารวิชาการ “ลานปญญา” ปที่ 11 ฉบับที่ 2
โครงการบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

ขอเสนอแนะในการวิจยั ครัง้ ตอไป

1. ควรมีการศึกษาระดับอุปสรรคและระดับการสงเสริมของปจจัยการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและ

การสื่อสารในการจัดการเรียนรูของครูผูสอนในโรงเรียนที่มีขนาดแตกตางกัน เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็น
ที่แตกตางกัน วามีความแตกตางกันมากนอยเพียงใด

2. ควรมีการศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารใน

การจัดการเรียนรูของครูผสู อน

3. ควรมีการศึกษาการใชสื่อการสอนผานระบบเครือขายคอมพิวเตอร โดยใชอินเตอรเน็ตใน

โรงเรียนมัธยมศึกษา
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การพัฒนาเอกสารประกอบการเรียนกลุม สาระการเรียนรูศ ลิ ปะ สาระดนตรี เรื่อง ขิม
ชัน้ มัธยมศึกษาปที่ 2*

The Development of the teaching Materials,
of the Art and Music Department called ‘Cymbolo’
Matfayom Suksa 2
นายจเร แดงโสภา**

Mr. Jaray Dangsopa
บทคัดยอ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ 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 เครื่องมือที่ใชในการวิจัยคือ เอกสารประกอบการเรียน กลุมสาระ
การเรียนรูศิลปะ สาระดนตรี เรื่องขิม แผนการจัดการเรียนรู แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิเคราะหขอมูล
โดยการหาคาเฉลี่ย คาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบคาที

ผลการศึกษาพบวา 1) เอกสารประกอบการเรียน กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ สาระดนตรี เรื่องขิม

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ที่สรางขึ้นมีประสิท ธิภาพ 85.33/89.33

สูงกวาเกณฑมาตรฐาน 80/80

2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สาระดนตรี เรื่องขิม ในเรื่องทักษะการปฏิบัติขิม ของนักเรียนหลังการสอนโดย
ใชเอกสารประกอบการเรียนสูงกวากอนสอน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ .05

*

บทความวิทยานิพนธ

อาจารยที่ปรึกษา : ผศ.ดร.ดิเรก สุขสุนัย, ผศ.ดร.วาสนา เพิ่มพูล
**

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.
ความนํา

ดนตรีไทย เปนมรดกอันล้ําคาทางวัฒนธรรมไทยของชาติไทย ที่เกิดจากภูมิปญญาของบรรพบุรุษไทย

ที่ ไดร วมสร างสรรคและสื บทอดกันมาอย างต อเนื่อง เป นเอกลักษณอั นแสดงถึ งความเจริ ญรุ งเรื องของชาติ

(สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครนายก, 2550, หนา คํานํา) ดนตรีไทยยังเปนมรดกของคนไทยทั้งชาติ มิใชจะ
เปนเพียงเครื่องมือที่ใหความบันเทิงแกผูฟงเทานั้น แตมรดกของไทยชิ้นนี้เปนผูนําทางวัฒนธรรมอันเปนหัวใจ

สําคัญของความเปนชนชาติไทยดวย (ชนิตร ภูกาญจน, 2544, หนา 27) ดนตรีเปนทั้งศาสตรและศิลป ที่มนุษย

ไดรับแรงบันดาลใจจากธรรมชาติและพัฒนาขึ้นมาทีละนอย จนในที่สุดไดกลายเปนสิ่งที่สําคัญสวนหนึ่งของชีวิต

มนุษยที่เกิดมาทุกคนมีจังหวะดนตรีอยูในตัวพร อมมาแลวตั้งแตตน (ณรุทธ สุทธจิตต, 2541, หนา 130)
ดังนั้นดนตรีเปนศิลปะที่ทําใหเกิดความยินดีความปติ ความภาคภูมิใจ ความพึงพอใจไดมากที่สุด

นอกจากนี้ดนตรีเปนมรดกอันล้ําคาที่เกิดจากภูมิปญญา ของบรรพบุรุษ ซึ่งไดรวมสรางสรรคกันมา

อย างตอเนื่องเปนระยะเวลาอันยาวนาน มนุษยใช ดนตรีเป นสื่อกลางในการถายทอดอารมณ ความรูสึก

ออกมาเพื่อตอบสนองความตองการทางดานอารมณ วิชาดนตรีเปนวิชาหนึ่ง ที่ถูกจัดไวในการเรียนรูกลุมสาระ
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การเรียนรูศิลปะ วิชาดนตรีมีสวนชวยในการเสริมสรางบุคลิกลักษณะ สติปญญา สังคมและอารมณ เปนวิชาที่มี
ลักษณะของเนื้อหาที่ตองใชทักษะการปฏิบัติรวมทั้งตองมีความรูความเขาใจและความซาบซึ้งเนื้อหาเปนอยางดี

(พนม ลิ้มอารีย, ม.ป.ป., หนา 3)

ดังนั้นการสอนและพัฒนาความรูทางดนตรีใหแกเด็ก นบวาเปนสิ่งที่ครูจะตองกระทําเพื่อปลูกฝงใหเด็ก

มีนิสัยรักดนตรี ดังนั้นวิชาดนตรีจึงถูกจัดไวในหลักสูตรการเรียนการสอนในทุกระดับการศึกษา 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 มินิคอรสเรื่องการสีซออูเบื้องตน และสอดคลองกับงานวิจัยของ สมจิตร เคา
อน (2542, หนา1) ไดสรางและพัฒนา ชุดการสอนปฏิบัติเครื่องสายไทยที่ใหนักเรียนไดคนพบความถนัด

ของตนเอง ดังนั้นการเรียนการสอนดนตรีใหไดผลสมความมุงหมายนั้นควรตั้งอยูบนพื้นฐานแนวคิดทาง

ทฤษฎีดนตรีของนักการศึกษาดนตรีที่มีความรู ประสบการณ เนื่องจากจะทําใหผูเรียนมีความรู เขาใจ และทักษะ
ทางดานดนตรีในเวลาอันสั้น (พงษลดา ธรรมพิทักษกุล, 2541, หนา 1) อีกทั้งดนตรีไทยมีคุณประโยชนมากมาย

อเนกอนันตชวยขับกลอมจิตใจที่ดีงามควรคาแกการสืบทอดตอไป (สงบศึก ธรรมวิหาร, 2540, หนา 222)

นอกจากนั้ น “การปลู ก ฝ ง การรั กดนตรี ควรปลู กฝ งตั้ งแต เยาว วั ย เพราะเด็ กหรื อเยาวชน มี

ความสําคัญในการที่จะเปนผูรับชวงทุกสิ่งทุกอยางตอจากผูใหญ รวมทั้งภาระรับผิดชอบในการดํารงรักษาความ
สงบผาสุกในชาติ หากเยาวชนไดรับการปลูกฝงใหรักดนตรี โดยเฉพาะดนตรีไทยแลวก็ยอมไดรับการกลอม

เกลาจิตใจใหสงบเยือกเย็น ใฝสันติเปนคนดีของสังคม” พระราชดํารัส สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

สยามบรมราชกุมารี (สถาบันศิลปะ และวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยบูรพา, 2544, หนา 1)
กระทรวงศึกษาธิการไดประกาศใชหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน กําหนดใหผเู รียนเรียนรู 8 กลุมสาระการเรียนรู กลุมสาระการเรียนรู
ศิลปะเปนกลุมสาระการเรียนรูที่มุงเนนการสงเสริมใหมีความคิดริเริ่มสรางสรรค กิจกรรมศิลปะสามารถ
นําไปใชในการพัฒนาผูเรียนโดยตรง ทั้งดานรางกาย จิตใจ สติปญญา อารมณและสังคม สงเสริมใหผเู รียน
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มีความเชื่อมั่นในตนเองและแสดงออกในเชิงสรางสรรค สามารถคนพบศักยภาพของตนเองอันเปนพื้นฐานใน
การศึกษาตอหรื อ ประกอบอาชีพ ไดดว ยการมีค วามรับ ผิ ด ชอบ มี ร ะเบีย บวิ นั ย สามารถทํา งานร ว มกัน
ได อ ย างมี ความสุข (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551, หนา 1)
จากความสําคัญดังกลาวการฝกปฏิบัติเครื่องดนตรีไทยทุกชนิดควรเรียนรูและปฏิบัติใหถูกตองจน
เกิดทักษะที่ถูกตอง ขิมเปนเครื่องดนตรีชนิดหนึ่งที่เด็กๆ สนใจและอยากเรียนรู การเรียนรูและฝกปฏิบัติ จึง

ตองมีตําราหรือเอกสารประกอบการเรียนที่ดีมีประสิทธิภาพ สามารถเรียนรูไดอยางเร็วและเขาใจงาย ซึ่งจะ
ทําใหนักเรียนเกิดทักษะที่ถกู ตองในการบรรเลงขิม

วัตถุประสงคของการศึกษาคนควา

เพื่ อ พั ฒ นาเอกสารประกอบการเรี ย น กลุ ม สาระการเรี ย นรู ศิ ล ปะ สาระดนตรี เรื่ อ งขิ ม

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 และเปนหองเรียนซึ่งไดมาจากการสุมตัวอยาง

งาย (simple random sampling) โดยการจับฉลากโดยใชหองเปนหนวยสุม
เครื่องมือที่ใชในการศึกษาคนควา

เครื่องมือที่ใชในการศึกษาคนควาในครั้งนี้ ประกอบดวย
1. เอกสารประกอบการเรียน กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ สาระดนตรี เรื่องขิม 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 จากนั้นดําเนินการสอนตามแผนจนครบ 10 แผน พรอมเก็บคะแนน
เพื่อหาคาทางสถิตจิ ากนั้นใหนักเรียนทําแบบวัดผลสัมฤทธิ์หลังเรียนอีกครั้ง

การวิเคราะหขอมูล

1. วิเคราะหหาประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการเรียน กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ สาระดนตรี เรื่อง

ขิม ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 (E1/E2)

2. วิเคราะหความคิดเห็นเกี่ยวกับแผนการจัดการเรียนรูโดยผูเชี่ยวชาญ โดยหาคาเฉลี่ย ( X )
และ สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)

3. วิเคราะหเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุมสาระการเรียนรูศิลปะ สาระดนตรี เรื่องขิม

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2/4 จํานวน 15 คน (กลุมที่เลือกปฏิบัติขิม) โรงเรียนนวมราชานุสรณ กอนเรียนและหลัง
เรียนดวยเอกสารประกอบการเรียน โดยใชคา t – test

4. วิเคราะหความคิดเห็นเกี่ยวกับแบบทดสอบโดยผูเชี่ยวชาญ โดยใชคา IOC

สรุปผลการวิจัย

1. ประสิทธิภาพเอกสารประกอบการเรียน กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ สาระดนตรี เรือ่ ง ขิม นักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 มีประสิทธิภาพตามเกณฑมาตรฐาน 80/80
เทากับ 89.33

โดย

(E1) เทากับ 85.33 (E2)

2. ผลการวิเคราะหเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ สาระดนตรี

เรื่องขิม ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2/4 จํานวน 15 คน (กลุมที่เลือกปฏิบัติขิม)โรงเรียนนวมราชานุสรณ ดวย

เอกสารประกอบ การเรียน สูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยคะแนนวัดผลสัมฤทธิ์
กอนเรียน มีคาเฉลี่ยเทากับ 7.33 คะแนนวัดผลสัมฤทธิ์หลังเรียนมีคาเฉลี่ย เทากับ 15.27
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อภิปรายผล

จากการพัฒนาการจัดการเรียนรู โดยใชเอกสารประกอบการเรียน กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ

สาระดนตรี เรื่องขิม สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนนวมราชานุสรณ จังหวัดนครนายก
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษา เขต 7 ผลการวิจัยพบวามีประเด็นที่นาสนใจนํามาอภิปรายไดดังนี้
ในการจัดการเรียนการสอน

กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ สาระดนตรี ในหนวยการเรียนรูที่ 1

ซึ่งสอดคลองกับตัวชี้วัดที่กําหนดใหนักเรียนบรรเลงดนตรีเดี่ยวและวงได จากการปฏิบัติเครื่องดนตรีไทย

ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 พบวา นักเรียนขาดทักษะพื้นฐานในการปฏิบัติเครื่องดนตรีไทย ประเภท

ขิม ขาดสื่อการสอนที่มีประสิทธิภาพ เขาใจงาย สามารถฝกฝนไดดวยตนเองทั้งในเวลาและนอกเวลา

สงผลให การบรรเลงดนตรีไทยขาดความไพเราะนาฟง ผูวิจัยจึงไดจัดทําสื่อการสอนเอกสารประกอบการเรียน
ซึ่งไดผานขั้นตอนการปรับปรุงแกไข และการทดลองใชมาแลวกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 และนํามาใช
จริงกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2/4 จํานวน 15 คน (กลุมที่เลือกปฏิบัติขิม) โรงเรียนนวมราชานุสรณ

ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2553 ซึ่งเปนกลุมตัวอยาง พบวามีผลเปนไปตามวัตถุประสงคของการศึกษา
คนควา และสงผลใหนักเรียนมีทักษะทางดานดนตรีไทยถูกตองมากขึ้น การบรรเลงดนตรีไทยมีความไพเราะ

มากขึ้น นักเรียนสนใจปฏิบัติดนตรีไทยโดยรวมกับชมรมดนตรีไทยของโรงเรียนเพิ่มมากขึ้น และเขารวม

กิจกรรม ทางดานดนตรีไทยทั้งในโรงเรียน และนอกโรงเรียนเพิ่มจํานวนมากขึ้น ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
สาระดนตรีสูงขึ้น มีสิ่งที่คนพบในขณะดําเนินการศึกษาคนควา ซึ่งควรนํามาอภิปราย มีรายละเอียดดังนี้

1. ดานประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการเรียน กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ สาระดนตรี เรื่อง

ขิม ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2

ผลการศึกษาคนควา พบวา เอกสารประกอบการเรียน กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ สาระดนตรี เรื่อง ขิม

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 มีประสิทธิภาพ เทากับ 85.33/89.33 ซึ่งเปนไปตามวัตถุประสงคที่ตั้งไว ทั้งนี้เปน
เพราะวาผูวิจัยไดหาวิธีแกปญหาและพัฒนาการเรียนการสอนอยางหลากหลายโดยจัดทําเอกสารประกอบการ

เรียน เพื่อ แกปญหาและพัฒนาการเรียนการสอน โดยไดศึ กษาหลักสูตร วิเคราะหม าตรฐานการเรียนรู
กําหนดจุดประสงค เนื้ อหาครอบคลุ มครบถว นจั ดกิ จ กรรมเรีย งลําดับ จากงายไปหายาก เข าใจงาย มี

ภาพประกอบและคําอธิบายชัดเจน เขาใจงายสามารถเรียนรูไดดวยตัวเอง ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ

นักวิชาการหลายทาน สุวิทย มูลคํา (2550, หนา 33) ซึ่งกลาววาสื่อการเรียนรูที่ดี ควรมีความเหมาะสม
สอดคลองกับเนื้อหา จุดประสงคการเรียนรู เหมาะสมกับวัย ขั้นตอนควรเริ่ ม จากง า ยไปยากซึ่ง จะทํา ให

ผูเ รียนเรีย นรูไ ด เ ร็ วและสอดคลองกับถวัลย มาสจรัส และวรรณี สมานสารกิจ (2547, หนา 19) ที่กลาว
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วา การจัดทําเอกสารประกอบการเรียน ตองศึกษาหลักสูตร คนควารวบรวมเนื้อหาสาระนํามาจัดแบงให

เหมาะสมกับระดับชั้นของผูเรียน และตองมีแบบทดสอบกอนเรียนและหลังเรียน และสอดคลองกับงานวิจัยของ
วิภา หงสทอง (2541, หนา 1) ไดพัฒนาชุดการสอนมินิคอรส เรื่องการสีซออูเบื้องตน ผลการศึกษาพบวา

ชุ ด การสอนมิ นิ ค อร ส เรื่ อ งการสี ซ ออู เ บื้ อ งต น สํ า หรั บ นั ก เรี ย นระดั บ ประถมศึ ก ษา มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
83.33/86.66
พื้นฐาน

สูงกวาเกณฑที่กําหนดไวสามารถไปใชในการเรียนการสอน และการฝกหัดเลนซออูขั้น

2. ดานเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุมสาระการเรียนรูศิลปะ สาระดนตรี เรื่องขิม

ชั้นมัธยม ศึกษาปที่ 2/4 จํานวน 15 คน (กลุมที่เลือกปฏิบัติขิม) โรงเรียนนวมราชานุสรณกอนเรียน และหลัง

เรียนดวยเอกสารประกอบการเรียน กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ สาระดนตรี เรื่องขิม ชั้นมัธยม ศึกษาปที่ 2

ผลการศึกษาคนควาพบวาการเรียนการสอนโดยใชเอกสารประกอบการเรียน ในการจัดการเรียนการ
สอนสงผลใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะทางดานดนตรีไทย เรื่อง ขิม หลังเรียนสูงกวากอนเรียน อยาง

มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยคะแนนวัดผลสัมฤทธิ์กอนเรียน มีคาเฉลี่ย เทากับ 7.33 คะแนนวัด

ผลสัมฤทธิ์หลังเรียนมีคาเฉลี่ย เทากับ 15.27 ซึ่งสอดคลองกับ สมจิตร เคาอน (2542, หนา 1) ไดศึกษาวิจัย
การสรางและพัฒนาชุดการสอนปฏิบัติเครื่องสายไทยในรายวิชาดนตรีไทย ปฏิบัติตามถนัด 1 (ศ 028)

สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 โดยมี วัตถุประสงคเพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเครื่องสาย

ไทย เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของชุดการสอน และเพื่อศึกษาความคิดเห็นที่มีตอชุดการสอนเครื่องสายไทย

ผลการวิจัยพบวาผลการทดสอบหลังเรียนสูงกวากอนเรียน ชุดการสอนที่สรางขึ้นมีประสิทธิภาพ 95.95/78.29
นักเรียนมีความคิดเห็นตอชุดการสอนเครื่องสายไทย เห็นดวยปานกลางถึงเห็นดวยมาก และยังสอดคลองกับ
บุญเลิศ มั่นปาน (2543, หนา 1) ไดวิจัยการสรางชุดการสอน กิจกรรมเสริมหลักสูตรเรื่องการเปาขลุยไทย

สําหรับผูเรียนระดับประถมศึกษาโดยมีวัตถุประสงคเพื่อหาประสิทธิภาพของชุดการสอน และเปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธิ์กอนเรียนและหลังเรียน ประชากรที่ใชในการวิจัย เปนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ปการศึกษา

2542 ผลการวิ จั ย พบว า ชุ ด การสอนกิ จ กรรมเสริ ม หลั ก สู ต รเรื่ อ ง การเป า ขลุ ย ไทยที่ ผู วิ จั ย สร า งขึ้ น มี

ประสิทธิภาพ 90.86/89.87 สูงกวาเกณฑที่กําหนดคือ 80/80ผลสัมฤทธิ์กอนเรียนและหลังเรียนของ

นักเรียนที่ไดรับการสอนดวย ชุดการสอนกิจกรรมเสริมหลักสูตรเรื่องการเปาขลุยไทย มีความแตกตางกัน
กลาวคือนักเรียนมีพัฒนาการดานความรูความเขาใจ เนื้อหาสาระของขลุยไทยหลังเรียนสูงกวากอนเรียน

นอกจากนี้ยังสอดคลองกับอรนุชา อัฏฏะวัชระ (2547, หนา 1) ไดพัฒนาแบบฝกหัดทักษะการเปา

ขลุย รีคอรเดอรโดยใชตัวโนตสากลดวยวิธีการสอนแบบผสมผสาน การอานโนต กับการรองโนต ประชากรที่
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ใชศึกษาคือ นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 3 ของโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ฝายประถม
ปการศึกษา 2544 ผลการวิจัยพบวาการสอบทักษะการเปาขลุยรีคอรเดอรโดยใชโนตสากลดวยวิธีเรียน

ผสมผสานการอานโนตกับการรองโนตตามแบบฝกที่ผูวิจัยสรางขึ้น ตามแผนการสอนในดานความรูทาง

ทักษะการเป าขลุยรี คอรเดอรดีขึ้นตามลําดับ สรุ ปได วาการเรี ยนการสอนโดยใชสื่อ ที่มีป ระสิ ทธิ ภ าพ ที่

ผูรายงานสรางขึ้นไดแกเอกสารประกอบการเรียน ที่มีเนื้อหานาสนใจและเขาใจงาย สงผลใหนักเรียนเกิด
การเรียนรูและมีทักษะทางดานดนตรีไทยมากขึ้น
ขอเสนอแนะ

1. ขอเสนอแนะในการนําไปใช
1.1

ไป นักเรียนจะไมเบื่อ

1.2

ควรใชเอกสารประกอบการเรียนรวมกับสื่อและเทคนิคการสอนแบบอื่นๆ ควบคูกัน
คณะครูและผูที่เกี่ยวของกับการจัดการศึกษาควรจะไดนําผลการศึกษาไปใชเปน

แนวทางในการพัฒนาการเรียนการสอนกลุมสาระการเรียนรูศิลปะ ในเรื่องอื่นๆ ใหบรรลุเปาหมายตอไป
2. ขอเสนอแนะในการศึกษาคนควาครั้งตอไป
2.1

ควรมีการสรางและพัฒนาเอกสารประกอบการเรียนใหอยูในรูปแบบอื่นๆ เชน

สื่อคอมพิวเตอรชวยสอน เพื่อใหผเู รียนเกิดงามสนใจยิ่งขึ้น

2.2 ควรมีการสรางและพัฒนาเอกสารประกอบการเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติเครื่องดนตรี

ไทย ชนิดอื่นๆ ดวย
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ความเปนไปไดในการลงทุนอุตสาหกรรมรีไซเคิลน้าํ มัน

ภาคตะวันออก : กรณีศกึ ษา บริษทั พลูตาหลวง รีไซเคิล จํากัด*
A Feasibility Study on Investment in Recycle Industries of
Used Oil in the East of Thailand:
Case Study of Plutaluang Recycle, Co, Ltd.
นายสุรสิทธิ์ สุรฤทธิพงศ**

Mr. Surasit Suraritthipong
บทคัดยอ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาความเปนไปไดในการลงทุนอุตสาหกรรมรีไซเคิลน้ํามัน

ภาคตะวันออก: กรณีศึกษาบริษัทพลูตาหลวง รีไซเคิล จํากัด การวิจัยใชการสัมภาษณแบบเจาะลึก และใช

การสํารวจจากการทํางานจริง การวิเคราะหขอมูล ไดแก การวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพ และการวิเคราะห
ขอมูลเชิงปริมาณ

ผลการวิจัยพบวา การตลาดอุตสาหกรรมรีไซเคิลน้ํามัน มีปริมาณการสั่งซื้อเปนจํานวนมากและ

ผลิตน้ํามันไดไมเพียงพอตอความตองการ โดยผูซื้อเปนโรงงานอุตสาหกรรมที่ตองการน้ํามันเกาที่รีไซเคิล
ใชเปนเชื้อเพลิงทดแทนน้ํามันเตา ดานเทคนิค ที่ตั้งโรงงาน ตองอยูในเขตอุตสาหกรรม หากสถานที่อยูใน

พื้นที่ที่ไมสามารถขออนุญาตได จะตองทําประชาพิจารณจากชุมชน หรือทํารายงานผลกระทบสิ่งแวดลอม

กอนรวมทั้งที่ตั้งโรงงานควรหางจากชุมชนพอสมควร 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 สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (การจัดการทั่วไป) มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
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โครงการ 5 ป เทากับ 5,230,373 บาท อัตราคิดลดที่รอยละ 10 และอัตราผลตอบแทนภายในโครงการ
รอยละ 36.10 และสรุปไดวา มีความเปนไปไดในการลงทุนโรงงานผลิตน้าํ มันรีไซเคิลในภาคตะวันออก
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.
ความนํา

อุตสาหกรรมรีไซเคิลน้ํามัน คือการประกอบกิจการเกี่ยวกับการนําน้ํามันที่ใชแลว (used oil)

หรือเสียแลวมาเขาขบวนการ เพื่อนํากลับมาใชใหม หรือเรียกวา การรีไซเคิล เปนอุตสาหกรรมที่กระทรวง
อุตสาหกรรมกําหนดประเภท หรือชนิดของโรงงานลําดับที่ 106 คือ การไดรับอนุญาตใหเปนโรงงานที่ไว
รองรั บ ของใช แ ล ว หรื อ เสี ย แล ว โดยเฉพาะน้ํ า มัน ที่ มี ก ารปนเป อ นจากเคมี หรือ วั ต ถุ อ่ื น ใดที่ ผ สมอยู

(contamination) นําไปผานขบวนการ (process) เพื่อแยก (separation) โดยเครื่อ งจักรหรือ

เทคโนโลยี ซึ่ ง เป น ไปตามกฎหมาย มี ก ระทรวงอุ ต สาหกรรมโดยกรมโรงงานอุ ต สาหกรรมเป น ผู อ อก
ใบอนุญาต และควบคุมใหผปู ระกอบการปฏิบัติตามกฎหมาย

ตั้งแตป 2528 เปนตนมา รัฐบาลใหการสงเสริมนักลงทุนจากประเทศตาง ๆ เขามาลงทุนตั้งฐาน

การผลิต ทั้งเครื่องจักรและเทคโนโลยีในประเทศ ดวยการใหสิทธิพิเศษตาง ๆ ตั้งแตกําหนดวีซาของ
นักลงทุน การยกเว นการเสีย ภาษี นําเข าเครื่อ งจักร ยกเวนภาษี ส งออก และยั ง จัด พื้ นที่ เพื่ อ ใช เป นเขต

ประกอบการอุตสาหกรรมไวโดยเฉพาะ พื้นที่ภาคตะวันออกของประเทศไทย เริ่มตั้งแตพ้ืนที่ชายฝงตะวันออก
จังหวัดสมุทรปราการ ชลบุรี ระยอง กําหนดใหเปนเขตนิคมอุตสาหกรรม เชน นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง
นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด เปนตน และจัดใหมีทาเรือน้ําลึก ไวคอยบริการสามารถนําเครื่องจักร วัตถุดิบ

เขามา และยังสามารถนําสงออกไปยังตางประเทศดวยการใชทาเรือน้ําลึก ซึ่งปจจุบันมี 3 แหง คือ ทาเรือ

น้ําลึกแหลมฉบัง ทาเรือน้ําลึกมาบตาพุด และทาเรือน้ําลึกบริษัท IRPC ซึ่งถือวาเปนการอํานวยความ
สะดวกใหผลู งทุนโดยตรง

การผลิตที่มีปริมาณมาก จําเปนตองใชเครื่องจักรและเครื่องยนตจํานวนมาก จึงเปนที่มาของน้ํามัน

ชนิดตาง ๆ ที่ใชในขบวนการอุตสาหกรรมและการขนสง ทั้งที่ใชแลวหมดไป และที่ใชแลวเมื่อครบรอบ

ตามสภาพตองใชวิธีการถายออกมา แลวเปลี่ยนน้าํ มันใหมเขาไปใชในระบบ ทั้งเครื่องจักร และเครื่องยนต

หรือ แมแตการขนถายน้ํามันดิบ น้ํามันสําเร็จรูป จากตางประเทศ ก็จะมีของเสียหรือปนเปอนน้ํา และ
คงเหลือในแทงคบรรจุบนเรือ หรือบนบก น้ํามันเหลานี้มีปริมาณเปนจํานวนมาก มีรายงานจากกระทรวง
อุตสาหกรรม โดยกรมโรงงานอุตสาหกรรม เมื่อป 2552 ปริมาณน้ํามันเกาใชแลว (used oil) ทั้งชนิด

หลอลื่น (lubricating oil) ในเครื่องจักร และเครื่องยนต น้ํามันปองกันสนิม (rustpreventive
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oil) และประเภทที่ใชเปนเชื้อเพลิง ตั้งแตน้ํามันดิบเพื่อใชกลั่น (crude oil) น้ํามันเตา (fuel oil)
น้ํามันเชื้อเพลิงสังเคราะห (synthetic fuel) น้ํามันเชื้อเพลิงใชในเครื่องจักรและเครื่องยนตเพื่อการ
ขนสง และการเดินทาง น้ํามันโซลา น้ํามันดีเซล และน้ํามันเบนซิน (diesel & gasoline) ที่เสียและ

ใชไมไดตองสงไปกําจัด หรือบําบัดตามที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมกําหนด มีปริมาณเดือนละกวา 3 ลาน

ลิตร ซึ่งตองแจงขออนุญาตขนออกไปกําจัดหรือบําบัด น้ํามันเสียเหลานั้น เปนเพียงครึ่งหนึ่งของทั้งหมดที่
ใชในกระบวนการอุตสาหกรรมแตละเดือน เพราะอีกครึ่งหนึ่งหรืออาจจะมากกวานี้ เนื่องจากผูประกอบการ

ไมไดแจงขออนุญาตจึงไมมีขอมูลที่ชัดเจน ดวยเหตุผลไมตองการเสียคาใชจายในการกําจัดที่มีราคาแพง

มาก ผูประกอบการจึงสงไปกําจัดโดยวิธีการรีไซเคิลน้ํามันกับโรงงาน ประเภท 106 ซึ่งคาใชจายในการ
รับกําจัดถูกกวา จึงเปนเหตุผลในการทําธุรกิจ ปจจุบันมีโรงงานประเภท 106 ที่รีไซเคิลน้ํามันใชแลว

จํ า นวนมาก ป 2553 จํ า นวนโรงงานรี ไ ซเคิ ล น้ํ า มั น เก า ใช แ ล ว มี จํ า นวน 51 โรง (กรมโรงงาน
อุตสาหกรรม, 2553)

อุ ต สาหกรรมการรี ไ ซเคิ ล น้ํ า มั น เป น เทคโนโลยี แ ละนวั ต กรรมใหม ที่ นํ า มาจากต า งประเทศ

พร อ มเทคโนโลยี ใ นการประกอบอุ ต สาหกรรมของนั ก ลงทุ น และเกิ ด จากองค ค วามรู ใ หม ๆ ของ
ผูประกอบการคนไทยดวยการคิดคน ทดลอง และวิจัย จนไดวิธีการที่สามารถนําน้ํามันที่ใชแลวกลับมาใช
ประโยชนใหมไดอยางเต็มที่ และมีคุณภาพที่สามารถใชงานไดเปนอยางดี สามารถสรางประโยชนใหกับ
ตนเองและประเทศชาติดวยการลดปริมาณการนําเขาน้ํามันลง เพราะสามารถรีไซเคิลน้ํามันใชไดใหม และ

ยังเปนการลดปญหามลพิษจากการกําจัดของเสีย โดยการเผาหรือการฝงกลบ อากาศและน้ําที่เกี่ยวของกับ

สิ่งแวดลอมของประเทศโดยตรง ขณะเดียวกัน ก็กอใหเกิดการสรางงาน สรางรายได ใหผูประกอบการและ
แรงงานจํานวนมาก รวมไปถึงการไดนวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม ๆ ในการแกปญหาการลดปริมาณ และ
ปรับสภาพแวดลอม มลพิษเพื่อสวนรวม

ผูวิจัยจึง มีความสนใจที่จ ะศึกษาถึง ความเปนไปไดในการลงทุนอุตสาหกรรมรีไซเคิลน้ํามัน

ภาคตะวันออก และความคุมทุนในการประกอบกิจการอุตสาหกรรมในจังหวัดระยอง เพื่อเปนประโยชน

แกผูสนใจจะลงทุนในอุตสาหกรรมนี้ และเพื่อการศึกษาตอไปในอนาคต โดยการวิจัยในครั้งนี้จะศึกษา

ความเปนไปได 4 ดานหลัก คือ ดานการตลาด ดานการผลิต ดานการจัดการ และดานการเงิน
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วัตถุประสงคของการวิจยั

เพื่อศึกษาความเปนไปไดในการลงทุนอุตสาหกรรมรีไซเคิลน้ํามันภาคตะวันออก :

กรณีศึกษา

บริษัท พลูตาหลวง รีไซเคิล จํากัด
ขอบเขตของการวิจยั
1. ขอบเขตดานประชากร
ประชากรที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ เปนผูบริหารโรงงานอุตสาหกรรมที่ใชน้ํามันรีไซเคิล
ของบริษัทพลูตาหลวง รีไซเคิล จํากัด จํานวน 6 คน
2. ขอบเขตดานเนื้อหา
ตัวแปรอิสระ ไดแก ขอมูลสภาพธุรกิจของผูประกอบการประกอบดวย ขนาดธุรกิจ ทุนจด
ทะเบียน ระยะเวลาในการประกอบธุรกิจ และรายไดเฉลี่ยตอเดือน
ตั ว แปรตาม ได แ ก ความเป น ไปได ใ นการลงทุ น อุ ต สาหกรรมรี ไ ซเคิ ล น้ํ า มั น ภาค
ตะวันออกประกอบดวย ดานการตลาด ดานเทคนิค ดานการจัดการ และดานการเงิน
3. ขอบเขตดานเวลา
ระยะเวลาในการวิจัยครั้งนี้ตั้งแต เดือน กรกฎาคม ถึง เดือน กันยายน 2553
เครือ่ งมือทีใ่ ชในการวิจยั
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย คือแบบสอบถาม
1. สภาพธุรกิจของผูประกอบการ ไดแก ขนาดธุรกิจ ทุนจดทะเบียน ระยะเวลาในการ
ประกอบธุรกิจ และรายไดเฉลี่ยตอเดือน
2. ความเปนไปได 4 ดาน ไดแก ดานการตลาด ดานเทคนิค หรือการผลิต ดานการจัด
จําหนาย และดานการเงิน
การรวบรวมขอมูล
การศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผูวจิ ัยจะเก็บรวบรวมขอมูลใน 2 ลักษณะ ดังนี้
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1. ขอมูลปฐมภูมิ (Primary data) สัมภาษณเชิงลึกผูประกอบการแบบมีโครงสราง
(structure interview) โดยใชแบบสัมภาษณมีโครงสรางของคําถามเกี่ยวของกับหลักการศึกษา 4
ดาน คือ
- ดานการตลาด
- ดานเทคนิค/การผลิต
- ดานการจัดการ
- ดานการเงิน
2. ขอมูลทุติยภูมิ (Secondary data) ทําการเก็บรวบรวมขอมูลจาก หนังสือ เอกสาร
วารสาร บทความ และงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการลงทุนในอุตสาหกรรมรีไซเคิล และรวมทั้งแหลงขอมูล
ออนไลน กรมโรงงานอุตสาหกรรม การนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย เปนตน
การวิเคราะหขอ มูล
การวิเคราะหขอมูล วิเคราะหความเปนไปไดทงั้ 4 ดาน ใน 2 ลักษณะ คือ
1. การวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพ (Qualitative analysis)
- วิเคราะหลักษณะและโครงสรางของอุตสาหกรรมรีไซเคิลน้าํ มัน
- การวิเคราะหทางดานการตลาด
- การวิเคราะหทางดานเทคนิค หรือการผลิต
2. การวิเคระหขอมูลเชิงปริมาณ (Quantitative analysis)
การวิ เ คราะห ข อ มู ล เชิ ง ปริ ม าณจะมุ ง เน น ความเป น ไปได ท างด า นการเงิ น
เพื่อตรวจสอบวาจะตองลงทุนในธุรกิจอุตสาหกรรมรีไซเคิลน้ํามัน 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 ดังนี้
1. ดานการตลาด จากการวิเคราะหความเปนไปไดทางดานการตลาด พบวา คนทั่วไปเริ่มรูวา
น้ํามันที่ใชแลว สามารถนําไปใชประโยชนไดใหมอีกครั้ง หรือสามารถนําไปใชเปนเชื้อเพลิงทดแทนใน
อุตสาหกรรมได และจากของเสียที่ไมมีมูลคา กลับกลายเปนของที่มีประโยชน และมีราคา อีกทั้งยังเปนการ
ชวยแกปญหาทางดานสิ่งแวดลอมไดเปนอยางดี ตลาดอุตสาหกรรมของผูประกอบการรีไซเคิลน้ํามัน มี
ปริมาณการสั่งซื้อที่เปนจํานวนมาก และผลิตน้ํามันไดไมเพียงพอตอความตองการ โดยผูซื้อเปนโรงงาน
อุตสาหกรรมที่ตองการน้ํามันเกาที่รีไซเคิลแลว ใชเปนเชื้อเพลิงทดแทนน้ํามันเตา เนื่องจากราคาน้ํามันรี
ไซเคิลต่ํากวาราคาน้ํามันเตาจากคลังน้ํามันโดยตรง ในสวนที่เปนน้ํามันที่ใชเพื่อเปนวัตถุดิบ หรือทําเปน
น้าํ มันหลอลื่นเครื่องจักร หรือนําไปใชเปนน้าํ มันหยอดทิ้งภายนอก ซึ่งเปนกลุมน้ํามันรีไซเคิลจากเครื่องจักร
ในอุตสาหกรรม คือ กลุมน้ํามันหลอลื่น และน้ํามันไฮโดรลิค การกําหนดสวนประสมทางการตลาดของ
โครงการ สรุปได ดังนี้
1.1 ดานผลิตภัณฑ (Product) พบวา ผูประกอบการอุตสาหกรรมรีไซเคิลน้ํามัน มีการ
จัดหาน้ํามันเกาที่ใชแลว (used oil) เพื่อปอนเขาสูโรงงานไดหลายทาง เชน รับกําจัดจากโรงงาน
อุตสาหกรรมที่เปลี่ยนถายน้าํ มันเครื่องจากเครื่องจักร และเครื่องยนตที่ใชโดยทั่วไป รับซื้อจากลูกคารายยอย
ที่หนาโรงงานและรับซื้อจากเรือ
1.2 ดานราคา (Price) ราคาที่จําหนายน้ํามันรีไซเคิล เมื่อรีไซเคิลแลว จะแตกตางกัน
ตามเกรดของน้ํามัน และตามความตองการของลูกคาที่รับซื้อ ซึ่งจะมีราคาตั้งแตลิตรละ หรือกิโลกรัมละ 14
บาท (น้ํามันดํา) ลิตรละ หรือกิโลกรัมละ 19 บาท (น้ํามันมัว) และ ลิตรละ หรือกิโลกรัมละ 25 บาท
(น้ํามันใส) โดยราคาซื้อขาย จะเปลี่ยนแปลงไปตามฤดูกาล และตามสภาวะเศรษฐกิจ สถานการณราคา
น้าํ มันโลกขึ้นลง
1.3 ดานชองทางการจัดจําหนาย (Place) ในการจําหนายน้ํามันรีไซเคิล ชองทางการ
จัดจําหนายจึงอาจแตกตางจากผลิตภัณฑอื่นๆ โดยที่ผูผลิตหรือผูประกอบการอุตสาหกรรมรีไซเคิลน้ํามัน จะ
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เนนเฉพาะคูคาที่ซื้อขายกันเปนประจําโดยสวนมาก ถาเปนลูกคาประจําผูผลิตจะจัดสงใหลูกคาประจําเอง
หรือใหโรงงานที่ทําการซื้อ-ขายประจํา สวนลูกคารายยอย ผูผลิตจะไมทําการสงสินคาให แตจะใหลูกคา
มารับสินคาเอง ที่โรงงาน
1.4 ด า นการส ง เสริ ม การตลาด (Promotion) อุ ต สาหกรรมรี ไ ซเคิ ล น้ํ า มั น เป น
อุตสาหกรรมเฉพาะ และสินคาที่ผลิตออกมาไมเพียงพอตอความตองการ จึงไมจําเปนตองมีการสงเสริม
การตลาดจากกลุมผูประกอบการอุตสาหกรรมรีไซเคิลน้าํ มัน เพราะสวนมากสินคาที่ผลิตจะถูกสั่งจองลวงหนา
หรือถามีการสตอกเปนจํานวนมากๆ ผูผลิตรายอื่นก็จะทราบขอมูลตอๆ กันไป สินคาก็จะขายได อีกทั้ง
สินคาจะไมมีการลดราคา ไมมีของแถม ของสมนาคุณ หรือมีการติดโฆษณาแตอยางใด เพียงแตตองมีการ
กํากับและคอยตรวจสอบสินคาใหมีคุณภาพที่ดี ไมมีการปนเปอน ก็จะสามารถทําการขายไดอยางตอเนื่อง
ตลอดไป
2. ดานเทคนิค
2.1

ที่ตั้งโรงงาน ตองอยูในเขตอุตสาหกรรม หากสถานที่อยูในพื้นที่ที่ไมสามารถ

ขออนุญาตได จะตองทําประชาพิจารณจากชุมชน หรือทํารายงานผลกระทบสิ่งแวดลอมกอน รวมทั้งที่ตั้ง
โรงงานควรหางจากชุมชนพอสมควร เนื่องจากการรีไซเคิลน้ํามัน จะสงกลิ่นรบกวน และจะเปนอันตรายตอ
ชุมชน หากมีอุบัติเหตุเกิดขึ้น อาทิเชน ไฟไหม หรือการระเบิด เปนตน และพื้นที่ตั้งโรงงานควรมีพ้ืนที่ไม
นอยกวา 2 ไร และควรมีการปรับระดับที่ดิน
2.2

เครื่องจักรและอุปกรณ ซึ่งประกอบดวย แทงคใสน้ํามัน, รถโฟลคลิฟท, ปมดูด,

ถังกวน, ถังตม, เครื่องตมกลั่น, ถังพลาสติก, ถังน้ํา เปนตน
2.3 กระบวนการผลิต เริ่มตั้งแต การรับกําจัดหรือรับซื้อน้ํามันใชแลวจากโรงงาน
อุตสาหกรรมทั่วไป ที่ขนสงมาที่โรงงานผูผลิตน้ํามันรีไซเคิล จากนั้นจะทําการแยกประเภทของน้ํามัน แยก
น้ํา แยกตะกอนผานระบบกรอง และนําเขาเครื่องผสม (blending machine) หรือเขาเครื่องตมกลั่น จน
ไดผลิตภัณฑ

รีไซเคิลตามตองการ และจึงนําเขาบรรจุถัง
2.4 กําลังการผลิต จะกําหนดจากจํานวนสั่งซื้อของลูกคาในชวงเวลานั้น หรือขึ้นอยูกับ

จํานวนวัตถุดิบที่สตอก หากมีจาํ นวนมาก ไมมีพ้นื ที่พอจัดเก็บ 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% เทานั้น เพราะมีการคัดแยกจากขบวนการมา
จากโรงงานผูผลิตแลว
2.6 วัตถุดิบ น้ํามันเกาใชแลว (used oil) จะมาจากกลุมลูกคา 3 กลุม คือ กลุม
เครื่องยนต กลุมเครื่องจักร และจากเรือ
3. การวิเคราะหดานการจัดการ รูปแบบการดําเนินงานมีการดําเนินงานในรูปของบริษัทจํากัด
โดยเจาของบริษัทจะบริหารจัดการเอง โดยมีหุนสวนรายยอยที่เปนนอมินี หรือตัวแทนเขามาถือหุนเพื่อให
ครบ 7 คนตามที่กฏหมายกําหนด การจัดโครงสรางองคกร มีการแบงออกเปน 2 ฝาย คือ ฝายผลิต/
โรงงาน และฝายบริหาร/สํานักงานในการสรรหาและวาจางบุคคลาฝายผลิตของอุตสาหกรรมรีไซเคิลน้ํามัน
จะใชบุคคลากรทั่วไปที่มีความรูไมสูงมากนัก โดยเปนคนที่จบการศึกษาทางดานอาชีวะ หรือปวส. ที่จบ
การศึกษาใหมๆ แลวคอยมาฝกและอบรมใหเปนหัวหนาหรอมทั้งปฏิบัติงานจริงไปพรอมกัน ในสวนที่เปน
พนักงานปฏิบัติการ จะใชคนในพื้นที่ใกลเคียง ระดับการศึกษาไมเกินมัธยมศึกษาตอนปลาย เขามารับการ
ฝก โดยใชระยะเวลาประมาณหนึ่งสัปดาห

ก็จะสามารถปฏิบัติงานจริงได สวนฝายบริหารจะรับบุคลากร

ที่เหมาะสมตามความรูความสามารถแตละตําแหนง ซึ่งกรรมการผูจัดการหรือเจาของกิจการจะพิจารณาเอง
เปนสวนมาก
4. การวิเคราะหทางดานการเงิน จากการศึกษา พบวา การลงทุนโรงงานรีไซเคิลน้ํามัน 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
โรงงานผลิตน้าํ มันรีไซเคิล ในภาคตะวันออก
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อภิปรายผล
การศึ ก ษาเรื่ อ ง ความเป น ไปได ใ นการลงทุ น อุ ต สาหกรรมรี ไ ซเคิ ล น้ํ า มั น ภาคตะวั น ออก :
กรณีศึกษา บริษัท พลูตาหลวง รีไซเคิล จํากัด มีประเด็นใหอภิปรายผลดังนี้
1. จากการศึกษาพบวา การจัดจําหนายน้ํามันรีไซเคิล ควรใหความสําคัญกับดานผลิตภัณฑที่มี
คุณภาพ เนื่องจากดานราคาผูประกอบการไมมีบทบาทในการกําหนดราคา ราคาซื้อขายเปลี่ยนแปลงตาม
สภาวะเศรษฐกิจ และสถานการณราคาน้ํามั นโลก ดานชองทางการจัดจําหน ายเปนผลิต ภัณฑที่ใชใน
โรงงานอุ ต สาหกรรมซึ่ ง เป น ลู ก ค า ที่ ซื้ อ ขายกั น เป น ประจํ า ด า นการส ง เสริ ม การตลาด เนื่ อ งจาก
อุตสาหกรรมรีไ ซเคิลน้ํามั นเปนอุ ตสาหกรรมเฉพาะสิ นคาที่ผ ลิ ตไดไ ม เพี ยงพอตอ ความต องการ จึง ไม
จําเป น ตอ งมี การส ง เสริ มการตลาด ซึ่ งสอดคลอ งกับ ผลการวิจัย ของ อณั ญญา เตธัญ ญวรากุล (2547:
บทคัดยอ) ศึกษาเรื่อง การศึกษาความเปนไปไดในโครงการลงทุนโรงงานผลิตเกล็ดพลาสติกรีไซเคิล ใน
จังหวัดเชียงราย พบวาดานการจัดจําหนายควรเนนในดานผลิตภัณฑ เพื่อใหไดสินคาที่มีคุณภาพตรงตาม
ความตองการของลูกคา
2. การศึกษาดานเทคนิค ที่ตั้งโรงงานควรหางจากชุมชนพอสมควร เนื่องจากการรีไซเคิลน้ํามัน
จะสงกลิ่นรบกวน และจะเปนอันตรายตอชุมชน หากมีอุบัติเหตุเกิดขึ้น อาทิเชน ไฟไหม หรือการระเบิด ซึ่ง
สอดคลองกับงานวิจัยของ ภูรินท บุญทรงศรีพานิช (2549: บทคัดยอ) ศึกษาเรื่อง การศึกษาความเปนไปได
ของโครงสรางการลงทุนโรงงานผลิตเม็ดพลาสติก ในกรุงเทพมหานคร พบวา ดานเทคนิค ไดเลือกที่ตั้ง
โครงการอยูในเขตบางบอน กรุงเทพมหานคร เนื่องจากเปนทําเลที่มีการคมนาคมสะดวก สาธารณูปโภค
พรอมอยูหางไกลจากชุมชน
3. การศึกษาดานการจัดการ พบวา รูปแบบการดําเนินงานในการลงทุนโรงงานรีไซเคิลน้ํามัน
มีการดําเนินงานในรูปของบริษัทจํากัด เนื่องจาก การจัดตั้งองคการในรูปของบริษัทจํากัดจะไดรับการ
ยอมรับ ไดรับความเชื่อถือจากลูกคา และไดรับความสะดวกในการติดตอประสานงานกับหนวยงานภาครัฐ
ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ ภูรินท บุญทรงศรีพานิช (2549: บทคัดยอ) ศึกษาเรื่อง การศึกษาความเปนไป
ไดของโครงสรางการลงทุนโรงงานผลิตเม็ดพลาสติก ในกรุงเทพมหานคร พบวา รูปแบบโครงการมีการ
ดําเนินงานในรูปของบริษัทจํากัด โดยแบงเปน 2 ฝายคือ ฝายบริหารและฝายผลิต ทั้งนี้มีบุคลากรฝาย
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บริหารจํานวน 4 คน และบุคลากรฝายผลิต จํานวน 30 คน บุคลากรทั้งหมดสามารถจัดหาไดในทองถิ่น
เนื่องจากไมจําเปนตองใชแรงงานที่มีทักษะพิเศษเฉพาะดาน
4. การศึกษาดานการเงิน พบวา การลงทุนโรงงานรีไซเคิลน้ํามัน 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
ความเปนไปไดในการลงทุนซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ 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 ความตองการปริมาณน้ํามันรีไซเคิลมีตองการที่มากกวาจํานวนสินคาที่
ผลิตได ผูประกอบการควรหาแหลงในการรับซื้อน้ํามันที่ใชแลวเพื่อเพิ่มปริมาณการผลิตใหใกลเคียงกับ
ความตองการของลูกคาและพยายามขยายตลาดการจัดหาวัตถุดิบใหมากกวาเดิม แตผูประกอบการตอง
คํานวณเรื่องคาขนสง เพราะหากมีการเดินทางไกลก็จะสิ้นเปลืองและทําใหตนทุนสินคามีราคาสูงขึ้นได
2. ดานเทคนิค เนื่องจากกระบวนการรีไซเคิลน้ํามัน อาจกอใหเกิดกลิ่นรบกวน เปนอันตรายตอ
ชุมชนจึงควรเลือกทําเลที่หางจากชุมชนพอสมควร แตไมควรหางมากเกินไป และมีการคมนาคมที่สะดวก
124

วารสารวิชาการ “ลานปญญา” ปที่ 11 ฉบับที่ 2
โครงการบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

เพื่ อ ง า ยต อ การรั บ ซื้ อ วั ต ถุ ดิ บ และจํ า หน า ยน้ํ า มั น ที่ รี ไ ซเคิ ล นอกจากนี้ ทั ก ษะของพนั ก งานคั ด แยก
เนื่องจากการแยกประเภทน้าํ มันใชแลวเปนเรื่องสําคัญตอการจําหนายน้ํามัน รีไซเคิล และลักษณะน้ํามันรี
ไซเคิล ดังนั้นควรที่จะมีการใหพนักงานไดฝกอบรมเพื่อเพิ่มทักษะในการคัดแยก เรื่องของคุณภาพของ
ผลิตภัณฑก็สําคัญ เพราะหัวใจของผลิตภัณฑคอื คุณภาพ
3. ปญหาดานความปลอดภัย เนื่องจากโรงงานติดตั้งการใชเครื่องจักรขนาดใหญและมีอันตราย
ถาพนักงานประมาท ปฏิบัติงานอยางไมระวัง อาจเกิดการเสียหายและบาดเจ็บ ดังนั้นจึงควรมีมาตรการ
ดานความปลอดภัยเพื่อปองกันอันตรายที่จะเกิดขึ้น เชนการกําหนดขั้นตอนการทํางานมาตรฐานการทํางาน
หรือการทํา 5 ส. การอบรมการฝกการดับเพลิง เปนตน
4. ผลการศึ ก ษาความเป น ไปได ข องโครงการลงทุ น โรงงานผลิ ต น้ํ า มั น รี ไ ซเคิ ล ในเขตภาค
ตะวันออก เป นเพี ย งแนวทางเบื้อ งต นในการวิเ คราะห กอ นการตั ด สิ น ใจลงทุ นเทานั้ น โดยในชว ง
ระยะเวลากอนที่ผูลงทุนจะตัดสินใจลงทุน ควรทําความเขาใจและทบทวนเงื่อนไขและขอกฎหมายตางๆ
ในเวลานั้นๆ และควรทําการปรับปรุงใหเหมาะสมกอน เพื่อสามารถวิเคราะหโครงการไดอยางถูกตอง
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บริษัทเอ็ชเอ็มซีโปลีเมอร จํากัด และเพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพการบริหารงานโลจิสติกสดวยระบบลีนของ

พนักงาน จําแนกตามลักษณะประชากรศาสตร กลุมตัวอยางคือ พนักงานฝายผลิตและฝายคลังสินคา ของ

บริษัท เอ็ชเอ็มซีโปลีเมอส จํากัด จํานวน 132 คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัยเปนแบบสอบถาม วิเคราะห

ขอมูลโดยใชความถี่ รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบคาที และการวิเคราะหความ
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ผลการวิจัยพบวา ประสิทธิภาพการบริหารงานโลจิสติกสดวยระบบลีน ในภาพรวมอยูในระดับ

มาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา อยูในระดับมากจํานวน 3 ดาน โดยเรียงลําดับคะแนนคาเฉลี่ยจาก
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พบวา แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และ 0.05 และพนักงานที่มีตําแหนงงานตางกัน

มีความคิดเห็นโดยรวม แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา
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*

บทความภาคนิพนธ

อาจารยที่ปรึกษา : ดร.จริยา กลิ่นจันทร, ศ.ดร.เรวัตร ชาตรีวิศิษฎ
**

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (การจัดการทั่วไป) มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
128

วารสารวิชาการ “ลานปญญา” ปที่ 11 ฉบับที่ 2
โครงการบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

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 ธุรกิจปจจุบันยังคงมีการแขงขันกันอยางเขมขนเพื่อเปาหมายอันสูงสุดของ

องคกร หลาย ๆ อุตสาหกรรมจึงไดนาํ แนวคิดและเทคนิคแบบลีนที่กาํ ลังเปนที่นิยมและไดถกู นํามาใชเปนกล
ยุทธในการดําเนินธุรกิจในระดับโลก

production)

จากการผลิตแบบดั้งเดิมที่ผลิตเปนจํานวนมาก ๆ

(mass

สูการผลิตตามความตองการของลูกคา (customization) การผลิตที่นําหลักการการ

กําจัดความสูญเปลาเพื่อสรางคุณคาเพิ่ม (value

129

added)

เรียกวา

การผลิตแบบลีน (Lean

วารสารวิชาการ “ลานปญญา” ปที่ 11 ฉบับที่ 2
โครงการบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

manufacturing) เนื่องจากในทศวรรษ 2000 อุตสาหกรรมตาง ๆ จะตองเนนถึงความตองการของ

ลูกคา (หรือเรียกวาตลาดเปนของผูบริโภค) และลูกคาตองการสินคาที่มีแบบหรือทางเลือกสินคามากขึ้น
ดังนั้นการผลิตแบบเดิมหรือการผลิตจํานวนมาก จึงตองมีการปรับเปลี่ยน ซึ่งการปรับเปลี่ยนจะตองแขงขัน
กันระหวางโซอุปทาน (supply chain) วิธีการแบบลีนจึงขยายขอบเขตออกไปเปนการจัดการวิสาหกิจ

แบบลีน (Lean enterprise) จากระบบการผลิตแบบโตโยตา (Toyota Production System:
TPS) ไดมีการพัฒนาเปนกระบวนทัศนใหม (new paradigm) ของการผลิตในขณะนี้ก็คือการผลิตแบบ

ลีน ซึ่งกระบวนทัศนนี้มีแนวคิดซึ่งมีลักษณะที่ไดเห็นและเขาใจในกระบวนการผลิตมากขึ้น และเปนระบบที่

สรางความเชื่อมั่นที่จะทํางานไดโดยไมเปนเพียงแคระบบทันเวลาพอดี (Just in Time: JIT) แตจะเปน

ระบบที่สามารถตอบสนองความตองการของลูกคาไดเปนอยางดี ระบบการผลิตแบบโตโยตาเปนการพัฒนา
ดานการบริหารเวลาและการทํางานโดยการลดความสูญเปลา เมื่อโตโยตาตองการที่จะใหระบบมีความ
ยืดหยุน และลดเวลาในระหวาง การสั่งซื้อจนถึงการขนสงในกรณีที่เปนการสั่งซื้ออยางเรงดวน หลักการที่

สําคัญก็คือการลดชวงเวลาโดยการกําจัดทุกสิ่งทุกอยางที่ไมมีคุณคาเพิ่มในตัวผลิตภัณฑ ซึ่งความสูญเปลา

(muda) ที่ สํ า คั ญ จากในกระบวนทั ศ น ข องระบบการผลิ ต แบบโตโยต า ก็ คื อ การผลิ ต มากเกิ น ไป
(overproduction) การผลิตสินคาหลายๆ อยางที่ตองการและจัดเก็บไว จนกระทั่งกลายเปนสินคาที่

สะสมไวนานในคลังสินคานี้ (inventory) การเก็บสินคาไวมากมายนี้ทําใหเกิดการรักษาที่ยุงยากจาก
รูปแบบการผลิตที่เปนแบบเบทช (batches)

ของผลิตภัณฑขนาดใหญที่มุงเนนในเรื่องของความ

ประหยัดเวลาในการผลิตแบบจํานวนมาก ซึ่งอุปสรรคเหลานี้จะสามารถปองกันและแกไขภายใตการผลิต

แบบลีน ที่มีเครื่องจักรที่เหมือนกัน การดําเนินงานในทางที่เหมือนกันแตสามารถมองเห็นความแตกตางใน
การปองกันปญหาอยางสมบูรณแบบ ผูบริหารอุตสาหกรรมในระดับโลกมีแนวโนมที่จะใชการผลิตแบบลีน

ซึ่งลักษณะเปนการผลิตจํานวนมากตามความตองการของลูกคา (mass customization) ที่เปนทางเลือก
ที่ดีกวาการผลิตแบบจํานวนมาก โดยการจัดการอยางงาย ๆ นั่นคือ

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) แตในปจจุบันการผลิตไดมีลักษณะเปลี่ยนแปลงไป
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จะเห็นไดวาการพัฒนาจากการผลิตแบบดั้งเดิม (traditional

manufacturing)

ทั้งสองวิธีไม

เหมาะสมกับการผลิตในยุคปจจุบันที่เปนการผลิตแบบจํานวนมากตามความตองการของลูกคา (mass
customization)

การลดความสูญเปลาในกระบวนการผลิตจะตองมีการปรับปรุงอยางตอเนื่อง

(continuous improvement) โดยมีโครงสรางภายใตการใหอํานาจแกพนักงาน การประยุกตใชเชิง
เทคนิคและการลดความเสี่ยง ดังนั้นภายใตการผลิตในยุคปจจุบันการผลิตแบบลีนจะเหมาะสมตรงกับลักษณะ
การผลิตที่ลูกคาตองการ

การบริ ห ารงานโลจิ ส ติ ก ส ด ว ยระบบลี น ของ บริ ษั ท เอ็ ช เอ็ ม ซี โ ปลี เ มอส จํ า กั ด คื อ การ

บริหารงานในระบบการขนถายสินคาโดยการลดการสูญเสีย การสิ้นเปลืองสูญเปลาที่เกิดขึ้นในการทํางาน

ขององคกรอยางมีประสิทธิภาพสูงสุดซึ่งสามารถแบงลักษณะการบริหารไดดังนี้
1. วิธีการบริหารแบบลีนสูโลจิสติกส
2. การวางแผนปฏิบัติการโลจิสติกสแหงโลกธุรกิจใหม

3. การใช Technology RFID
4. การจัดการหวงโซอุปทาน

ดังนั้น ผูวิจัยซึ่งปฏิบัติงานอยูในบริษัทเอ็ชเอ็มซี โปลีเมอส จํากัด จึงมีความสนใจที่จะศึกษา

คนควาถึงประสิทธิภาพการบริหารงานโลจิสติกสดวยระบบลีนของบริษัท เอ็ชเอ็มซีโปลีเมอส จํากัด เพื่อให
ทราบถึงวิธีการบริหารงานดวยระบบลีนมาใชในการบริหารงานโลจีสติกสอยางมีประสิทธิภาพ

วัตถุประสงคของการวิจัย
จํากัด

1. เพื่อศึกษาประสิทธิภาพการบริหารงานโลจิสติกสดวยระบบลีน ของบริษัท เอ็ชเอ็มซีโปลีเมอร
2. เพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพการบริหารงานโลจิสติกสดวยระบบลีนของพนักงานจําแนกตาม

ลักษณะประชากรศาสตร
สมมติฐานการวิจัย

ประสิ ท ธิ ภ าพการบริ ห ารงานโลจิ ส ติ ก ส ด ว ยระบบลี น ของพนั ก งาน จํ า แนกตามลั ก ษณะ

ประชากรศาสตร แตกตางกัน
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1. ประชากร ประชากรที่ใชในการศึกษา คือ พนักงานฝายผลิต และฝายคลังสินคา ของบริษัท เอ็ช

เอ็มซี โปลีเมอส จํากัด จังหวัดระยอง ซึ่งอยูในหนวยงานคลังสินคาโลจิสติกสจาํ นวนประมาณ 200 คน

2. กลุมตัวอยาง กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษา ไดจากการสุมตัวอยาง อยางงาย (Simple

random sampling) จากกลุมประชากร โดยกําหนดขนาดกลุมตัวอยางตามตารางกําหนดขนาดกลุม

ตัวอยางของ Krejcie และ Morgan (1970, p.608) ไดกลุมตัวอยางจํานวน 132 คน
เครือ่ งมือทีใ่ ชในการวิจยั

เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก แบบสอบถามที่สรางขึ้นโดยมีขั้นตอนตามลําดับดังนี้
1. การศึกษาเอกสาร ตํารา และงานวิจัยตางๆ ที่เกี่ยวของกับงานวิจัยครั้งนี้

2. การจัดทําโครงสรางของแบบสอบถาม ใหมีเนื้อหาครอบคลุมวัตถุประสงคของการวิจัย
ครั้งนี้ แบบสอบถาม มี 2 สวน คือ

2.1 สถานภาพของพนักงาน ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายไดเฉลี่ยตอ

เดือน ประสบการณการทํางาน ตําแหนงงาน

2.2 ปจจัยที่สงผลตอประสิทธิภาพการบริหารงานโลจิสติกสดวยระบบลีน แบง

ออกเปน 4 ดาน คือดานการผลิต ดานตนทุน ดานการบริการ และดานความปลอดภัย

ลักษณะของแบบสอบถาม เปนแบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ ของลิเคิรท (Likert)

จํานวน 32 ขอ

3. นําแบบสอบถามที่ไดสรางขึ้นใหอาจารยที่ปรึกษาการคนควาอิสระของมหาวิทยาลัยราช

ภัฏธนบุรี ไดตรวจสอบความสอดคลองของเนื้อหา กับวัตถุประสงคของการวิจัยเปนการศึกษา ความเที่ยงตรง

(validity) ของแบบสอบถาม แลวนํามาปรับปรุงแกไขเพื่อใหคําถามชัดเจน สามารถสื่อความหมายได
ตรงประเด็น และเหมาะสมยิ่งขึ้น

4. นําแบบสอบถามไปทดลองใชกับกลุมตัวอยางที่ไมใชกลุมตัวอยางในการวิจัย จํานวน

30 คน แลวนําขอมูลมาหาคาความเชื่อมั่น (reliability)

ของแบบสอบถามโดยใชสูตรสัมประสิทธิ์

แอลฟาของครอนบัค (Cronbach’s Alpha Coefficient) ไดคาความเชื่อมั่น 0.8339
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การรวบรวมขอมูล

การรวบรวมขอมูล ผูวิจัยไดดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูล ดวยการขอความรวมมือจาก กลุม

ตั ว อย า งที่ เ ป น พนั ก งานฝ า ยผลิ ต และฝ า ยคลั ง สิ น ค า ของบริ ษั ท เอ็ ช เอ็ ม ซี โ ปลี เ มอส จํ า กั ด โดยนํ า

แบบสอบถามไปแจกใหกลุมตัวอยางกรอกขอมูล จํานวน 132 ฉบับ แลวขอรับคืนดวยตนเอง โดยเก็บ

แบบสอบถามในวันที่ 1 – 31 กรกฎาคม 2553 ไดรับแบบสอบถามคืนมาจํานวน 132 ชุด คิดเปนรอยละ
100.00
การวิเคราะหขอ มูล

1. วิเคราะหขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม โดยใชความถี่และคารอยละ (percentage)

2. วิ เ คราะห ปจ จัย ที่ ส ง ผลต อ ประสิ ท ธิ ภ าพในการบริ ห ารงานโลจิ ส ติ ก ส ด ว ยระบบลี น ของ
พนักงานฝายผลิตและฝายคลังสินคา โดยใชคาเฉลี่ย ( X ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD)
3.

เปรียบเทียบปจจัยที่สงผลตอประสิทธิภาพในการบริหารงานของพนักงาน จําแนกตาม

ลักษณะประชากรศาสตร โดยใช t-test และ F-test

4. เปรียบเทียบพหุคูณ เพื่อทดสอบคาเฉลี่ย ( X ) ของคะแนนปจจัยที่สงผลตอประสิทธิภาพใน

การบริหารงานของพนักงาน จากผลการวิเคราะหความแปรปรวน โดยใช Least

Difference (LSD)

Significant

สรุปผลการวิจัย

1. ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม

ผู ต อบแบบสอบถามส ว นใหญ เ พศชาย ร อ ยละ 66.67 อายุ 20-30 ป ร อ ยละ 36.36

รองลงมา 31 - 40 ป รอยละ 28.79 ระดับการศึกษา ปริญญาตรี รอยละ 35.61 รองลงมา ปวส.

รอยละ 34.85 รายไดเฉลี่ยตอเดือน 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

พนักงานมีความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิภาพการบริหารงานโลจิสติกสดวยระบบลีน

ภาพรวมอยูในระดับมาก ( X = 3.76) เมื่อพิจารณาเปนรายดาน ดังนี้

ใน

ดานการผลิต พนักงานมีความคิดเห็น โดยรวมอยูในระดับมาก ( X = 3.77) เมื่อพิจารณา

เปนรายขอ พบวา อยูในระดับมาก ( X = 3.60 – 4.36) จํานวน 11 รายการ คือ
1. คุณภาพของผลิตภัณฑ

2. ลดงาน Rework ที่เกิดขึ้นบอยครั้ง

3. ลดการเก็บวัสดุคงคลังที่ไมจําเปน

4. ลดกระบวนการผลิตที่เกินความจําเปน
5. คุณภาพในการเย็บปากถุง

6. การควบคุมสตอกของสินคาคงคลัง

7. ลดเวลาการรอคอยสินคา

8. ลดปริมาณความเสียหายของสินคาระหวางการขนสงจาก Bagging

Shipping Area

Area

ไปยัง

9. ลดของเสียในกระบวนการผลิต

10. กําหนดการเคลื่อนไหวของสินคาอยางมีประสิทธิภาพ

11. คุณภาพในการจัดเก็บ

ซึ่งมีคาสอดคลองกับพนักงานเพศชาย อายุต่ํากวา 20 ป ระดับการศึกษา ปวช. และ ปวส.

รายไดเฉลี่ยตอเดือน ต่าํ กวา 10,000 บาท

ดานตนทุน พนักงานมีความคิดเห็น โดยรวมอยูในระดับปานกลาง ( X =

พิจารณาเปนรายขอ พบวา อยูในระดับมาก ( X = 3.69 – 3.89) จํานวน 3 รายการ คือ

3.38) เมื่อ

1. บุคลากรที่ใชมีคุณภาพและไมมากเกินงาน

2. การดูแลเครื่องจักรที่ใชในการบรรจุภัณฑเปนอยางดีจะชวยลดการสูญเสียความตอเนื่องใน
การผลิต ซึ่งทําใหปริมาณการบรรจุภัณฑมีเสถียรภาพ

3. การลดการขนสงสินคาใหนอยลงดวยการบริหารจัดการการบรรจุสินคาใหไดปริมาณมากขึ้น

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. สินคามีคุณภาพตามที่ลกู คาตองการ
3. สินคาไมแตกและเสียหาย

4. การ Complain จากลูกคา

5. เอกสารการขนสงไดตามมาตรฐาน
6. การขนยายสินคาที่มีประสิทธิภาพ
7. สงสินคาถึงมือลูกคาอยางรวดเร็วและปลอดภัย

ซึ่ง มี คาสอดคล อ งกั บ พนักงานเพศชาย และเพศหญิ ง ทุ กกลุมอายุ ทุ กกลุม ระดับการศึ กษา

รายไดเฉลี่ยตอเดือนต่ํากวา 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. ปฏิบัติตามขั้นตอนและคูมอื แนะนําในการทํางานกับเครื่องจักร

2. ตักเตือนหรือใหคาํ แนะนํากับเพื่อนรวมงานกรณีเห็นความไมปลอดภัยในขณะทํางาน
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 รายไดเฉลี่ยตอเดือน ประสบการณการทํางาน และตําแหนงงาน

ไมแตกตางกันอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ เมื่อพิจารณาเปนรายดาน ดังนี้
ทางสถิติ

รายการ คือ

ดานการผลิต พนักงานที่มีอายุตางกัน มีความคิดเห็นโดยรวม ไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ
เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จํานวน 2

1. คุณภาพในการจัดเก็บ
2. ลดงาน Rework ที่เกิดขึ้นบอยครั้ง

พนั ก งานที่ มี ร ายได เ ฉลี่ ย ต อ เดื อ นต า งกั น มี ค วามคิ ด เห็ น โดยรวม ไม แ ตกต า งกั น อย า งมี

นัยสําคัญทางสถิติ

เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

จํานวน 1 รายการ คือ คุณภาพในการเย็บปากถุง
ทางสถิติ

พนักงานที่มีประสบการณทํางานตางกัน มีความคิดเห็นโดยรวม ไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ

เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 จํานวน 1

รายการ คือ กําหนดการเคลือ่ นไหวของสินคาอยางมีประสิทธิภาพ

และแตกต า งกั น อย างมี นั ย สํ า คั ญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดั บ 0.05 จํ านวน 1 รายการ คื อ ลดงาน

Rework ที่เกิดขึ้นบอยครั้ง

พนักงานที่มีตําแหนงงานตางกัน มีความคิดเห็นโดยรวม ไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง

สถิติ เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จํานวน 1 รายการ
คือ คุณภาพในการเย็บปากถุง

ดานตนทุน พนักงานที่มีรายไดเฉลี่ยตอเดือนตางกัน มีความคิดเห็นโดยรวม ไมแตกตางกัน

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
จํานวน 1 รายการ คือ บุคลากรที่ใชมีคุณภาพและไมมากเกินงาน
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พนั ก งานที่ มี ป ระสบกาณณ ทํ า งานต างกั น มี ค วามคิ ด เห็ น โดยรวม ไม แ ตกต างกั น อย า งมี

นัยสําคัญทางสถิติ

เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01

จํานวน 1 รายการ คือ บุคลากรที่ใชมีคุณภาพและไมมากเกินงาน

และแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จํานวน 2 รายการ คือ

1. การลดการขนสงสินคาใหนอยลงดวยการบริหารจัดการการบรรจุสินคาใหไดปริมาณมากขึ้น

จะชวยทําใหตนทุนการขนสงลดลง

2. การดูแลเครื่องจักรที่ใชในการบรรจุภัณฑเปนอยางดีจะชวยลดการสูญเสียความตอเนื่องใน

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

ด า นการบริ ก าร พนั ก งานที่ มี อ ายุ ต า งกั น มี ค วามคิ ด เห็ น โดยรวม ไม แ ตกต า งกั น อย างมี

นัยสําคัญทางสถิติ

จํานวน 2 รายการ คือ

เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01

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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พนักงานที่มีรายไดเฉลี่ยตอเดือนตางกัน มีความคิดเห็นโดยรวม แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ

ทางสถิติที่ระดับ 0.05 เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
จํานวน 1 รายการ คือ สินคาไมแตกและเสียหาย

และแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จํานวน 1 รายการ คือ สินคาไมปะปน

หรือเปอนสิ่งสกปรก

พนั ก งานที่ มี ป ระสบกาณณ ทํ า งานต า งกั น มี ค วามคิ ด เห็ น โดยรวม ไม แ ตกต า งกั น อย า งมี

นัยสําคัญ ทางสถิติ เมื่อพิ จารณาเป นรายขอ พบว า แตกตางกันอยางมี นัยสําคั ญ ทางสถิติ ที่ ระดับ 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
จากลูกคา

และแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จํานวน 1 รายการ คือ การ Complain
ดานความปลอดภัย พนั กงานที่มีรายไดเฉลี่ยตอเดือนตางกัน 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 ปฏิบัติตามขั้นตอนและคูมอื แนะนําในการทํางานกับเครื่องจักร

พนักงานที่มีตําแหนงงานตางกัน มีความคิดเห็นโดยรวม ไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง

สถิติ เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จํานวน 1 รายการ
คือ มีความตระหนักถึงความปลอดภัยในการทํางานเปนอยางดี
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อภิปรายผล

การวิจัยเรื่อง ประสิทธิภาพการบริหารงานโลจิสติกสดวยระบบลีน ของบริษัท เอ็ชเอ็มซีโปลี

เมอร จํากัด ของพนักงาน ดานการผลิต ดานตนทุน ดานการบริการ และดานความปลอดภัย มี
ประเด็นสําคัญที่นาํ มาอภิปราย ดังนี้

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. จากการศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิภาพการบริหารงานโลจิสติกสดวยระบบลีน

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

กิ จ กรรม และการหาอัต ราส วนต นทุ นกิ จ กรรมต อ ตั ว ซึ่ ง ผูบ ริ หารสามารนํ าไปใช ในการกําหนดราคา

คาบริก ารได และยั งสามารถนํามาประยุกตใชในการบริ หารตนทุนเพื่ อลดต นทุนโดยแบง กิจกรรมเปน
กิจกรรมเพิ่มคาและกิจกรรมไมเพิ่มคา ทําใหผูบริหารสามารถดําเนินการควบคุมโดยการลดหรือตัดทอน

กิจกรรมที่ไมเพิ่มคาทําใหประหยัดตนทุนโดยรวม 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

บริหารงานโลจิสติกสดวยระบบลีนนั้นเปนการสงมอบวัสดุปริมาณไปยังสถานที่ดวยวิธีการที่ถูกตอง โดยการ

ดําเนินการทั้งหมดอยางมีประสิทธิภาพ โดยโลจิสติกส แบบลีนจะปรับวิธีการตาง ๆ ใหเขากับโครงสราง

ของสินคาที่แตกตางกัน มุงกําจัดความสูญเปลาในกระบวนการ และความสําคัญอยูท่ีระดับความสามารถใน

การใหบริการวัสดุ ธุรกิจควรมีการพัฒนาปรับปรุงกระบวนการเพื่อการเชื่อมโยงกิจกรรมตั้งแต 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 ดังนี้

1. ประสิทธิภาพการบริหารงานโลจิสติกสดวยระบบลีน ควรมีการบริหารงานในทั้ง 4 ดาน

คือ ดานการผลิต ดานตนทุน ดานการบริการ และความปลอดภัย เพื่อใชเปนแนวทางในการดําเนินธุรกิจ
ใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

2. ดานการผลิต คุณภาพในการจัดเก็บ คุณภาพในการเย็บปากถุง ลดงาน Rework ที่เกิดขึ้น

บอยครั้ง มีการกําหนดการเคลื่อนไหวของสินคาอยางมีประสิทธิภาพ

3. ดานตนทุน บุคลากรที่ใชมีคุณภาพและไมมากเกินงาน การลดการขนสงสินคาใหนอยลง

ดวยการบริหารจัดการการบรรจุสินคาใหไดปริมาณมากขึ้นจะชวยทําใหตนทุนการขนสงลดลง การดูแล

เครื่องจักรที่ใชในการบรรจุภัณฑเปนอยางดีจะชวยลดการสูญเสียความตอเนื่องในการผลิต ซึ่งทําใหปริมาณ

การบรรจุภัณฑมีเสถียรภาพ การเสิรฟ FIFO (Fist in Fist Out) เปนการบริหารงานทางดานการ
จัดเก็บและการขนสงอยางมีประสิทธิภาพ

4. ดานการบริการ สินคาไมแตกและเสียหาย สินคาไมปะปนหรือเปอนสิ่งสกปรก เอกสารการ

ขนสงไดตามมาตรฐาน การ Complain จากลูกคา

140

วารสารวิชาการ “ลานปญญา” ปที่ 11 ฉบับที่ 2
โครงการบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

5. ดานความปลอดภัย ตักเตือนหรือใหคําแนะนํากับเพื่อนรวมงานกรณีเห็นความไมปลอดภัย

ในขณะทํางาน ปฏิบัติตามขั้นตอนและคูมือแนะนําในการทํางานกับเครื่องจักร มีความตระหนักถึงความ
ปลอดภัยในการทํางานเปนอยางดี
ขอเสนอแนะทั่วไป
1. ควรศึก ษาถึ ง การจั ด การและบริ ก ารการวางแผนการขนส ง แบบบู ร ณาการ โดยการใช

เทคโนโลยีสารสนเทศ

ทําใหทราบถึงสถานนะของสินคาเพื่อสามารถวางแผนในการดําเนินการเกี่ยวกับ

การผลิต การสงมอบ การวางแผนการตลาด เปนตน

2. ควรศึ ก ษาถึ ง ทิ ศ ทางการให บ ริ ก ารด า นโลจิ ส ติ ก ส ก ารเปลี่ ย นแปลงสู ก ารใช ร ะบบ

Electronics ดังนั้นองคกรจะตองมีการพัฒนาทุกดานโดยเฉพาะความพรอมดานบุคลากร
บรรณานุกรม

เกียรติพงษ สันตะบุตร. (2551). ซัพพลายเชนสําหรับผูจ ัดการ. กรุงเทพมหานคร: เอ็กซเปอรเน็ท.
โกศล ดีศีลธรรม. (2551). การวางแผนปฏิบตั ิการโลจิสติกส สําหรับโลกธุรกิจใหม. กรุงเทพมหานคร:
ฐานบุคส.

จามร สุวรรณฉาย. (2550). แนวทางการประยุกตระบบตนทุนกิจกรรมกับธุรกิจโลจิสติกสในจังหวัด
เชียงใหม. การคนควาแบบอิสระปริญญาบัญชีมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม.

เฉลิมชัย ชัยกิตติภรณ. (2542). เอกสารการสอนชุดวิชาการบริหารงานความปลอดภัย. นนทบุรี:
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

ชนมเจริญ แสวงรัตน. (2550). ปจจัยทีม่ ผี ลตอตนทุนโลจิสติกสของหัตถอุตสาหกรรมไทย. วิทยานิพนธ
ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม.

ประสาร ทองโม. (2551). แนวทางการลดตนทุนการขนสงมันฝรัง่ สดในระบบโลจิสติกสของบริษทั ผูผ ลิต
ขนมขบเคีย้ วมันฝรัง่ ทอดกรอบ. การคนควาแบบอิสระปริญญาบัญชีมหาบัณฑิต

มหาวิทยาลัยเชียงใหม.

ปรารถนา ลาภอดิศร.(2547). การจัดการหวงโซอปุ ทานในอุตสาหกรรมเสือ้ ผาพืน้ เมือง. วิทยานิพนธ
ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม.

วิทยา สุหฤทดํารง และ ยุพา กลอนกลาง. (2550). โลจิสติกสแบบลีน. กรุงเทพมหานคร: อี.ไอ.สแควร.

141

วารสารวิชาการ “ลานปญญา” ปที่ 11 ฉบับที่ 2
โครงการบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

วิทยา สุหฤทดํารง, เผาภัค ศิรสิ ุข และ ธวัชชัย อนุพงศอนันต. (2552). RFID การนําไปใชเชิงยุทธศาสตร
และผลตอบแทน (ROI). กรุงเทพมหานคร: อี.ไอ.สแควร.

วิฑูรย สิมะโชคดี. (2547). วิศวกรรมความปลอดภัย. กรุงเทพมหานคร: ฟสกิ สเซ็นเตอร.

สราวุธ สุธรรมาสา. (2542). เอกสารการสอนชุดวิชาการบริหารงานความปลอดภัย. นนทบุรี:
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

สุพรรณ สุดสนธิ์. (2547). การออกแบบเครือขายโลจิสติกสสาํ หรับการขนสงขาออกในวิสาหกิจอาหารแชแข็ง
ขนาดยอม. วิทยานิพนธปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม.

เสกสิทธิ์ มุละชิวะ. (2550). การคัดเลือกผูส ง มอบในอุตสาหกรรมการประกอบชิน้ สวนอิเล็กทรอนิกสดว ยกรอบ
แนวคิดการจัดการโซอปุ ทาน. การคนควาแบบอิสระปริญญาวิทยาศาตร มหาบัณฑิต

มหาวิทยาลัยเชียงใหม.

Best, John W. (1977). Research in education. (3th ed.). New Jersey: Prentice Hall.

Best, John W. and Kahn, James V. (1998). Research in education. (8th ed.). Singapore:
Allyn and Bacon.

Drucker, Peter F. (2007). Managing in the next society. Berington: Elsevier
Scientific.

Harris, Mary B. (1998). Basic Statistics for behavioral science research.
(2nd ed.). Singapore : Allyn and Bacon.

Krejcie, Robert V. and Morgan, Earyle W. (1970) Educational and psychological
measurement. New York : McGraw-Hill.

Taylor,David A. (2004). Supply Chains: A Manager’s Guide. New Jersey: Pearson
Education.

Stockman, Harry, (1948). “Communication by Means of Reflected Power”.
Proceedings of the IRE., October. pp.1196-1204

142

วารสารวิชาการ “ลานปญญา” ปที่ 11 ฉบับที่ 2
โครงการบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

ประสิทธิผลของการปฏิบตั วิ ปิ ส สนากรรมฐานทีม่ ตี อ การเปลี่ยนแปลงชีวิต
ของผูป ฏิบตั วิ ปิ ส สนากรรมฐาน ณ วัดอัมพวัน จังหวัดสิงหบรุ *ี

The Effectiveness of Meditation Practice Resulting in Changes
in Life for the Meditation Practitioners at Amphawan Temple
in Singburi Province
นางยินดี ธนาทิพยอดุ มโชค**

Mrs. Yindee Tanatip-udomchok
บทคัดยอ

การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) ศึกษาการปฏิบัติวิปสสนากรรมฐานในพระพุทธศาสนาเถระ

วาท 2) ศึ ก ษาการปฏิ บั ติ วิ ป ส สนากรรมฐานตามแนวทางของวั ด อั ม พวั น จั ง หวั ด สิ ง ห บุ รี 3) ศึ ก ษา

ประสิทธิผลของผูปฏิบัติวิปสสนากรรมฐานที่มีตอการเปลี่ยนแปลงชีวิตของผูปฏิบัติวิปสสนากรรมฐาน ณ
วัดอัมพวัน จังหวัดสิงหบุรี กลุมตัวอยางคือประชาชนที่มาปฏิบัติวิปสสนากรรมฐานที่วัดอัมพวัน จังหวัด

สิงหบุรี โดยการสัมภาษณ และการสังเกตผูมาปฏิบัติธรรมที่วัดอัมพวัน จังหวัดสิงหบุรี

ผลการวิจัยพบวา 1) ความเปลี่ยนแปลงชีวิตของผูปฏิบัติวิปสสนากรรมฐาน พบวาทําใหเกิดการมี

สติในการดําเนินชีวิตประจําวัน ทําใหรูจักยับยั้งชั่งใจ มีสติในการควบคุมอารมณมากขึ้น รูจักระงับอารมณ
โกรธ รูจักความคิดของตนเองมากกวาเดิม รูจักปรับอารมณตนเองใหถูกตองเสมอ 2) การแกปญหาชีวิตของ

ผูปฏิบัติวิปสสนากรรมฐาน พบวา ผูปฏิบัติวิปสสนากรรมฐานมีสติในการกําหนดปญหาชีวิตของตนเองมาก
ขึ้น มีสติกําหนดปญหาและหาที่มาของปญหาชีวิตตนเองได และก็สามารถแกปญหาชีวิตดวยวิธีการใชสติ

มากกวาเดิม ไมใชอารมณในการแกปญหาชีวิต 3) ประสิทธิผลที่เกิดกับผูปฏิบัติวิปสสนากรรมฐาน พบวา

ทําใหตนเองมีระเบียบวินัยในการประคองตนมากขึ้น รูจักปรับตัวเองใหเขาสภาพแวดลอม ไมเอาแตใจ

ตนเอง มีความขยันหมั่นเพียรในการประกอบคุณงามความดีมากกวาเดิม และชีวิตก็เปลี่ยนแปลงไปในทางที่

ดีขึ้น เชน ครอบครัวชอบทะเลาะ ก็ทําใหคุยกันดวยเหตุผลมากขึ้นการทะเลาะในครอบครัวก็ลดนอยลง การ
*
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ทําหนาที่การงานก็ประสบความสําเร็จมากขึ้น คือ ทําธุรกิจก็ทําใหไดกําไรมากกวาเดิมเพราะมีสติรูจักการ
วางแผนกอนทําเสมอ จึงทําใหงานที่ทําไดกําไรมากขึ้น อีกอยางก็ทําใหชีวิตเดิมที่อยูอยางวุนวายไมสงบ

สุข หลังจากมาปฏิบัติธรรมแลวก็ทําใหชีวิตพบกับความสงบสุขมากกวาเดิม ทําใหมีเวลามาพิจารณาตัวเอง

ปรับปรุงแกไขสวนที่บกพรอง จึงทําใหมีชีวิตมีการพัฒนาไปในแนวทางที่ดีกวาเดิม อีกทั้งทําใหคนรอบขางมี

ความสุขไปดวย เชน มารดาบิดา พอเห็นพฤติกรรมลูกตัวเองเปลี่ยนไปในทางที่ดีกวาเดิม 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 ซึ่งสรางความเครียดถึงขั้นความผิดปกติทางจิตใจได (กนก จันทรขจร, 2542, หนา

99)

สังคมไทยในระยะที่ผานมา ไดถูกกระแสของบริโภคนิยม และวัตถุนิยมเขามามีอิทธิพลตอสภาพ

ความเปนอยูและวิถีชีวิตของคนไทยอยางมาก ทําใหพฤติกรรมของคนไทยเปลี่ยนไปจากสภาพที่คอยเปน

คอยไป เปนสภาพที่รีบเรง เวลาเปนเงินเปนทอง จากวัฒนธรรมที่มีความเอื้อเฟอชวยเหลือเจือจุนกันก็
เปลี่ยนเปนชีวิตที่เห็นแกตัว แกงแยงแขงขัน จากการวัดความเปนมนุษยที่ศีลธรรม ความดีงาม เปนการวัด
ความเปนคนที่มีอํานาจ ลาภ ยศ ความร่ํารวย ตําแหนงในสังคม วิถีของคนไทยไดเปลี่ยนไปดวยอิทธิพล

ของวัฒนธรรมตะวันตกที่แผขยายเขามาพรอมกับระบบการศึกษา ระบบอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

คนไทยปจจุบันวัดคนที่วัตถุ และความสามารถในการเปนผูบริโภค คนมั่งมีพรอมดวยทรัพย คนที่มี

อันจะกิน คนอยูดีกินดี สิ่งเหลานี้ลวนสะทอนถึงคานิยมของอิทธิพลการบริโภคนิยม คนไทยแขงกันมีวัตถุที่

อํานวยความสะดวกไปจนถึงขั้นเสพสุขจนเกินความพอดี ทําใหชีวิตไทยๆ ที่เคยอยูอยางมีความสุข เพราะมี

ความพอดี พอเหมาะ และพอเพียง กลายเปนสภาพชีวิตที่มีความทุกขเพราะความฟุงเฟอ ไมเหมาะสม และ
ไมรูจักพอ

ดวยเหตุนี้ จึงทําใหคนรูสึกวาความสุขไดหายไปจากชีวิต ทั้งๆ ที่สังคมปจจุบัน ปจจัยสี่ เชน

อาหาร เครื่องนุงหม และยารักษาโรค มิไดขาดแคลนหรือลดนอยลงไปกวาในอดีตเลย เพราะคนใน

ปจจุบันถูกอํานาจของโลภะ โทสะ โมหะ ครอบงําจนสูญเสียความเขาใจความจริงในชีวิต ไมรูวาเกิดมา

145

วารสารวิชาการ “ลานปญญา” ปที่ 11 ฉบับที่ 2
โครงการบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

ทําไม เกิดมาเพื่ออะไร จึงเกิดมาหลงทางในการดําเนินชีวิต ชีวิตจึงเต็มไปดวยความทุกขดิ้นรนเดือดรอน

สังคมโดยรวมจึงเต็มไปดวยการตอสู เอารัดเอาเปรียบ และกอปญหาซึ่งสงผลกระทบตอสันติภาพในสังคม
และสันติสุขในจิตใจของคน

ดังนั้น มนุษยผเู กิดมาไดยากแสนยาก ควรตระหนักในคุณคาของชีวิตและใชชีวิตที่ไดเกิดมาใหเกิด

สาระประโยชน ทั้งตอตนเอง และตอสวนรวมใหมากที่สุด ควรหยุดไตรตรอง ทบทวนบทบาท พฤติกรรมของ

ตนที่ผานมาดวยสติ และวิจารณญาณ ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของตนเสียใหมจากการมีชีวิตอยางทาส

ที่มีชีวิตอยูอยางหิวโหยแรนแคน ตองวิ่งไลไขวควาแสวงหากอบโกยอยางไมรูจักอิ่ม รูจักพอจนไมรูวัน

เวลา และตอบแทน ชดเชยความทุกขของตนเอง โดยการแสวงหาวัตถุ ลาภ ยศ สรรเสริญ ซึ่งไมใช

ความสุขที่แทถาวร มาบํารุงปรนเปรอตนเอง และบริวารควรจะไดมาทบทวนชีวิต เขาใจชีวิตเสียใหมเปลี่ยน
วิถีการดําเนินชีวิต จากการบริโภคนิยมเปนการดํารงชีวิตอยูอยางมีดุลยภาพ มีอิสระเสรีในตน ไมวิ่งตาม
โลก แตอยูเหนือโลก ดวยสติปญญา และวิจารณญาณของตนเอง (โครงการพัฒนาสื่อการศึกษาเพื่อสงเสริม
การเรียนรูดวยตนเองของนักศึกษา, 2542, หนา 270-271)
วัตถุประสงคของการวิจัย

1. เพื่อศึกษาการปฏิบัติวิปสสนากรรมฐานในพระพุทธศาสนาเถระวาท

2. เพื่อศึกษาการปฏิบัติวิปสสนากรรมฐานตามแนวทางของวัดอัมพวัน จังหวัดสิงหบุรี
3. เพื่อศึกษาประสิทธิผลของผูปฏิบัติวิปสสนากรรมฐานที่มีตอการเปลี่ยนแปลงชีวิตของผูปฏิบัติ

วิปสสนากรรมฐาน ณ วัดอัมพวัน จังหวัดสิงหบุรี
ขอบเขตของการวิจัย
ประชากร

ประชากรที่ศึกษาไดแก ประชาชนที่มาปฏิบัติที่วัดอัมพวัน จังหวัดสิงหบุรี
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ไดแก แบบสัมภาษณชนิดมีโครงสราง ใชสัมภาษณประชาชนที่มาปฏิบัติ

ธรรมที่วัดอัมพวัน จังหวัดสิงหบุรี
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การเก็บรวบรวมขอมูล
การเก็บรวบรวมขอมูลยึดหลักขอมูลที่มีลักษณะสอดคลองกับความมุงหมายของการวิจัยสามารถตอบ

คําถามของการวิจัยไดตามที่กําหนด มีวิธีการเก็บรวบรวมขอมูลเปน 2 ลักษณะคือ การเก็บรวบรวมขอมูล
จากเอกสาร และ การเก็บรวบรวมขอมูลภาคสนามโดยการสัมภาษณแบบมีโครงสราง

การวิเคราะหขอมูล
เมื่อไดมีการเก็บรวบรวมขอมูลแลว ผูวิจัยไดมีขั้นตอนสําคัญตอไป คือ การตรวจสอบและการ

วิเคราะหขอมูล

การตรวจสอบ เปนการตรวจสอบขอมูลแบบสามเสา (Triangulation) เพื่อใหทราบวาขอมูล
ที่มาเพียงพอและตอบปญหาของการวิจัยหรือไม
สรุปผลการวิจัย
จากการเก็บขอมูลภาคสนามทําใหทราบวา ผูปฏิบัติธรรม ณ วัดอัมพวัน จังหวัดสิงหบุรี หลังจาก
ปฏิบัติธรรมแลว ทําใหเกิดการเปลี่ยนตอชีวิต คือ ทําใหเปนผูมีอารมณเย็นขึ้นกวาเดิม มีสติมากขึ้นในการ

ทํางาน ในการดําเนินชีวิตในแตละวัน ทําใหรูจักควบคุมอารมณตนเอง ทําใหเขาใจในกฎแหงกรรมมาก
ขึ้น และสามารถนอมนําหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาใชประโยชนในการดําเนินชีวิตไดเปนอยางดี อีก
ทั้งสามารถแกปญหาชีวติ ไดถกู ตองตรงกับปญหาที่ตนเองประสบ เพราะการปฏิบัติธรรมทําใหผูปฏิบัติมีสติมาก

ขึ้น จึงทําใหสามารถแกปญหาชีวิตไดอยางถูกตอง

ประสิทธิผลที่เกิดขึ้นแกปฏิบัติธรรม ณ วัดอัมพวัน จังหวัดสิงหบุรี คือ ทําใหตนเองมีระเบียบวินัยใน

การประคองตนมากขึ้น รูจักปรับตัวเองใหเขาสภาพแวดลอม ไมเอาแตใจตนเอง มีความขยันหมั่นเพียรใน

การประกอบคุณงามความดีมากกวาเดิม และชีวิตก็เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น เชน ครอบครัวชอบทะเลาะ
ก็ ทํ า ให คุ ย กั น ด ว ยเหตุ ผ ลมากขึ้ น การทะเลาะในครอบครั ว ก็ ล ดน อ ยลง การทํ าหน า ที่ ก ารงานก็ ป ระสบ
ความสําเร็จมากขึ้น คือ ทําธุรกิจก็ทาํ ใหไดกาํ ไรมากกวาเดิมเพราะมีสติรูจักการวางแผนกอนทําเสมอ 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 มีความสุขเพิ่มขึ้น แต

การปฏิบัติสวนมากที่ไปศึกษาเก็บขอมูลมาก็ทําใหพบวา การปฏิบัติธรรมของคนสวนมากกอนจะปฏิบัติธรรม

ไดก็ตองเจอปญหาชีวิตกอนแลวจึงจะมาปฏิบัติธรรมที่วัด จึงทําใหไดรับผลของการปฏิบัติธรรมไมเต็มที่ แต
คนที่มาปฏิบัติธรรมอยูประจําก็จะไดรับอานิสงสของการปฏิบัติธรรมไดอยางเต็มที่เพราะมีการปฏิบัติอยาง

สม่ําเสมอ ดังนั้น การปฏิบัติธรรมจะไดเกิดผลไดรอยเปอรเซ็นตก็ตองมีการปฏิบัติอยางสม่าํ เสมอ
ขอเสนอแนะ

จากการศึกษาเรื่องประสิทธิผลของการปฏิบัติวิปสสนากรรมฐานที่มีตอการเปลี่ยนแปลงชีวิตของผู
ปฏิบัติวิปสสนากรรมฐาน ณ วัดอัมพวัน จังหวัดสิงหบุรี ทําใหทราบวาการปฏิบัติธรรมนั้นมีประโยชนมากตอ
การดําเนินชีวิตอยูในสังคม แตที่นาเสียดายก็คือคนในสังคมกอนจะปฏิบัติธรรมไดก็ตองใหชีวิตตนเองมี

ปญหาเสียกอนจึงลงมือปฏิบัติธรรม ดังนั้น การปฏิบัติธรรมจึงสมควรที่มนุษยทุกคนตองลงมือกระทําดวย
ตนเอง อยารอใหชีวิตมีปญหากอนแลวลงมือปฏิบัติ จึงจะทําใหชีวิตเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น อีกอยาง

ทุกหนวยงานภาครัฐควรเนนใหพนักงานของรัฐมาปฏิบัติเปนประจําเพื่อเปนการพัฒนาศักยภาพของพนักงาน
ใหอยูในกรอบของศีลธรรมอันดีงานของสังคม
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