
บทที่ 4 

วัยทํางานจนถึงปจจุบัน 

                  ผูเขียนเริ่มทํางานตั้งแตเรียนจบโดยไปสมัครเขาทํางานในบริษัทหางราน
ตางๆที่ประกาศในหนาหนังสือพิมพ  ซึ่งมีกระบวนการและขั้นตอนที่แยบยลและนดัมา
สัมภาษณเปนขั้นตอนสุดทาย  ผูที่เรียนจบมาใหมๆและสมัครเขามาสอบนั้นมีจํานวน
มากมายตองสอบแขงขันกัน  เปนที่แนนอนวา   ผูที่มีความรูประกอบกับความสามารถ
และมีประสบการณสูงก็จะผานการทดสอบไปอยางงายดายและประสบความสําเร็จใน
การสอบเขาทํางานครั้งนี้        

                   ผูเขียนเริ่มรูแลววาในสังคมแหงหนึ่งนั้นมีผูคนมากมายที่ตองการงานทํา  
ตองการอาชีพและรายไดมาจุนเจือครอบครัว  แตผูเขียนเดินไปตามกระแส  เพื่อนไปก็
ไปตามแตตัวเองมีแตความรูเพียงอยางเดียว  ไมมีความสามารถพิเศษ  ไมมีประสบการณ
จึงไมผานการสอบเลยสักแหงเดียว 

                    ผูเขียนมิไดทอแทตอการทํางาน  ไดสมัครทํางานตอนเย็นและเลิก 3 ทุม  ที่
รานอาหารจิตรโภชนาลาดพราว  ทํางานในหนาที่โอเปอเรเตอรอยูได 3 เดอืนก็ไมสบาย
ขาดงาน  2 วัน ทางรานจึงรับคนมาทํางานแทน  ผูเขียนจึงถูกเชิญออกจากการทํางานไป
อยางไมมีเยื่อใย   

                    จากนั้นผูเขียนก็เริ่มอานหนังสือพิมพอีกครั้งหลังจากที่เพื่อนๆไดงานทําจน
หมดทุกคนแลว  ผูเขียนเกิดความกังวลใจมากที่จะไมไดงานทําเปนหลักแหลงสักที 

                   พอพูดกับผูเขียนวา 

                   “ ไมตองรีบทํางานหรอกลูก  พอมีปญญาเลี้ยงลูกได ” 

                   แตผูเขียนรุดหนาตอไป  จนกระทั่งวันหนึ่งไดอานหนังสือพิมพพบวาที่
โรงเรียนเอกชนแหงหนึ่งในจังหวัดนนทบุรีรับสมคัรครูจํานวน 5 อัตรา  ผูเขียนวิเคราะห
การสอบครั้งนี้ทันที  ผลการวิเคราะหคือ  ผูเขียนรีบจัดการเตรียมเอกสารที่ตองใชในการ



สมัครทันที  และเตรียมการสอบในวันตอไปดวย   การเปนครนูั้นสิ่งที่จะตองเตรียมตัว
ไดแก  การสอบสอน  จะจบสาขาอะไรก็ตองมีความชํานาญในสาขาวิชานั้น  ซึ่งเปนที่
แนนอนวา   ในการสมัครนั้นก็ตองมีการแขงขัน  ทุกคนจะทําอยางไรใหชนะใจ
กรรมการคัดเลือกในครั้งนี้  ผูเขียนตื่นเตนกวาการสมัครครั้งกอน  เพราะรูตัววาจะตอง
นําเสนอความรูใหเดนชัดและโดดเดนกวาคนอื่น 

                  วันนั้นก็เดินทางมาถึง   โรงเรียนที่รับสมัครชื่อ  โรงเรียนรุงโรจนศึกษา  
จังหวัดนนทบุรี    มีผูสนใจมาสมัครมากมาย  แตละคนก็จบมาจากสถาบันที่มีชื่อเสียง  
เมื่อมีผูมาสมัครเกินกวาจํานวนที่ตองการรับได  ทัง้หมดที่มาสมัครจึงตองแขงขันกัน  
ดวยกติกาคือ  การสอบสอนนั่นเอง เปนไปตามที่ผูเขียนวิเคราะหไว   รูปแบบของการ
สอบสอนนั้นก็ใหทุกคนเตรียมมา  อีก 3 วันจะแขงขันกัน   

                  บายของวันนั้นทุกคนจึงกลับบาน  ผูเขียนแวะรานเครื่องเขียนกอนเพื่อหาซื้อ
สิ่งของที่ตองการมาใชในการเตรียมสอบสอน  ซึง่จะสอนวิชาภาษาอังกฤษชั้น
ประถมศึกษาปที่ 6  เปนหนวยการเรียนรูเรื่อง  การทัศนาจร  การเตรียมการของผูเขียน
นั้นไดแก  บนัทึกการสอน  สื่อการสอน  และแบบฝกหัดที่จะตองใหนักเรียนทํา    

                 เมือ่ถึงวันที่ตองแขงขัน  กอนการแขงขันครูใหญเรียกประชุมทุกคน  จับสลาก
เพื่อเรียงลําดับการสอบสอน  ซึ่งผูเขียนจับไดหลายเลข 3  การสอบในวันนั้นมีคณะครู
เขาฟง 5 คน  คอยใหคะแนนตามเกณฑ  ผูเขียนรูสึกประหมาบาง  แตมีความมุงหวัง
มากกวา  ในรอบแรกจึงมีชื่อประกาศออกมา  ไดที่  3  และจะตองสอบสัมภาษณอีกครั้ง
ในตอนบาย  การสัมภาษณ  ครูใหญเปนผูถาม  คําถามก็เกี่ยวกับการทํางานใหกับ
โรงเรียน  เชน  ถาเปนเวรรถโรงเรียนติดไปกับรถไดหรือเปลา  มาอยูเวรในวันหยุดได
หรือไม  และใหทุกคนวิจารณถึงประโยชนดวยปากเปลาทันที 

                   เมื่อเสร็จสิ้นการสอบแลวทุกคนก็นั่งรอผลการสอบอยางใจจดใจจอ  ผูเขียน
มองเห็นครูผูชายคนหนึ่งมีอายุมากแลว  ผูเขียนก็นึกถึงครูคะนองที่เคยสอนในโรงเรียน
ประเทืองทิพยวิทยา  ที่ผูเขียนไดกลาวไวในวัยกอนประถมนั้น  ผูเขียนไดเขาไปสอบถาม
และก็ใชครูคะนองที่คิดไวจริงๆ  ครูคะนองพาไปหาครูอีกคนหนึ่งชื่อ  ครยูุพา  ซึ่งเปน
ผูจัดการฝายทั่วไป  ทั้งสองทานจําผูเขียนได  และรับปากวาจะพยายามชวยใหได   



                    เมื่อถึงเวลาประกาศผลการสอบ    มชีือ่ของผูเขียนมาเปนอันดับ 1  ผูเขียนดี
ใจมาก  รีบกลับบานไปบอกพอแม  แมตัดเสื้อใหใสเลย  เปนเสื้อสีน้ําตาล  และผูเขียนก็
ใชชีวิตการเปนครูที่โรงเรียนรุงโรจนศึกษา  จังหวัดนนทบุรี  ตัง้แตวันนั้นเลย  และก็ไม
คาดถึงชะตาชีวิตรักจะมาพบที่นี่เชนกัน 

                     การมีอาชีพเปนครูนั้นไมไดงายหรือสบายอยางที่คิดไวเลย  นอกจากการที่
จะเปนครูที่ดีตอง  มีความรูดี  สอนด ี ความประพฤติดี  ทันสมยั  ทันเหตุการณ           
และเกียจครานไมไดเลย  ผูเขียนสอนอยูที่โรงเรียนรุงโรจนได 1 ปการศึกษา  ก็เขาพิธี
แตงงาน(รายละเอียดจะกลาวในบทวัยครองเรือน)   และสอบบรรจุเขารับราชการครูที่
องคการบริหารสวนจังหวัดนนทบุรี  โรงเรียนวัดสโมสร   อําเภอไทรนอย  สอนวิชา
ภาษาอังกฤษ  ชั้นประถมศึกษาปที่ 5 และ 6  สอนไดประมาณ 2 ปการศึกษา  มีลูกทั้ง
สองคนติดกันทั้งสองป  

                     ตอมาก็ขอโอนยายตามสามีไปรับราชการครูที่โรงเรียนบานสีมุม  อําเภอ
เมือง  จังหวัดนครราชสมีา  เปนเวลานานถึง  16 ปที่อยูที่โรงเรียนแหงนี้  การทํางานอยู
ในเกณฑพอใช  ไดพิจารณาความดีความชอบ 2 ข้ัน  จํานวน  3  ครั้ง  เปนทีร่ักของ
ชาวบานพอสมควร   แตเรื่องความรักไมสมหวังเหมือนคนปกติทั่วไป 

                    เมื่อ ป พ.ศ.2535  ผูเขียนแตงงานใหมและยายกลับภูมิลําเนาตามสามี   
(ซึ่งจะกลาวในชีวิตครองเรือน)  มารับราชการครูทีโ่รงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย
(กระจาง สิงหเสนี)  จนถงึปจจุบัน  ซึ่งมีชวงเวลาของการรับราชการดังนี้ 

พ.ศ.  2523   ผูเขียนสอบบรรจุเขารับราชการ ตําแหนง  อาจารย 1 ระดับ 3  

                    โรงเรียนวัดสโมสร   อําเภอไทรนอย  จังหวัดนนทบุรี 

พ.ศ.   2525   ผูเขียนโอนยายไปยังโรงเรียนบานสีมุม จังหวัดนครราชสีมา 

พ.ศ.   2538   ผูเขียนยายติดตามสามีมายังโรงเรียน พระยาประเสริฐสุนทราศรัย(กระจาง 
สิงหเสนี)  กรุงเทพมหานคร 

พ.ศ.   2539   ผูเขียนไดกําหนดตําแหนง   อาจารย 2 ระดับ 7   ร.ร.พระยาประเสริฐ       



                      สุนทราศรัย(กระจาง สิงหเสนี) 

พ.ศ.   2548   ผูเขียนไดขอกําหนดตําแหนง   ครู อันดับ  คศ.3   
                     ร.ร.พระยาประเสริฐสุนทราศรัย(กระจาง สิงหเสนี) 
 

การทํางานตั้งแต ป 2540  จนถึงปจจุบัน 
                       
                      ผูเขียนทํางานดวยการวางแผนและปฏิบัติการอยางเครงครัดตามเวลาและ
ปฏิทินปฏิบตัิงานที่กําหนดไว   ความคิดและแนวดําเนินการนี้ไดมาจากการที่ไดศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษาที่มหาวิทยาลัยรามคําแหง  ใน ปพ.ศ.2540-2543 
                      การทํางานหากมีใจรักแลว  งานหนักแคไหนก็ไมหว่ัน  ผูเขียนทํางานหนัก
มาก  กลางคืนกลับมาถึงบานก็ตองทําทุกวันเพื่อใหงานนั้นเคลื่อนไหว   บางครั้งก็เหนื่อย
ลา  ก็ตองหยุดพักผอน  เที่ยวเตรบาง  และกลับมาทําใหม 
                     การทํางานที่ประสบกับความสําเร็จมีมากมาย  สําหรับตัวเอง  ทําอยางมี
ระบบ  ตั้งแตงานในหนาที่  งานนอกเหนือหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย  งานการสอน  งาน
การพัฒนาตนเอง  งานชวยเหลือเพื่อน  งานโรงเรียนในหนาที่  งานโรงเรียนที่ไดรับมอบ 
หมายพิเศษ  สวนใหญแลวจะเกิดจากความมุมานะพยายาม  และทําไดสําเร็จเสียสวน
ใหญ  จึงมีกําลังใจในการทํางานมาก 
                   แตเมื่อ พ.ศ.2547  ปลายป  ทานผูอํานวยการคนเกาไดเกษียณอายุราชการไป  
ทานผูอํานวยการคนใหมมาปรับเปลี่ยนการทํางานเสียใหม  ผูเขียนตองรื้อการทํางาน
ใหมหมด  เพราะกลุมเปาหมายไดเปลี่ยนไป  จากนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 ที่ผูเขียน
ศึกษามาเปนเวลา 10 ป  จะตองเปลี่ยนแปลง  หรือเรียกวาทําใหมก็ได 
                  ผูเขียนไมยอทอ  ไดศึกษาจิตวิทยาเด็กในวัยประถมศึกษาปที่ 4 เริ่มยุทธวิธี
การสอนที่เปลี่ยนแปลงไป  ไมยอทอตออุปสรรค  ในปแรกกก็ระทอนกระแทน  อยางจับ
อะไรเปนหลักไมได  เมื่อยางเขาปที่ 2 ก็เขารูปลักษณที่ดีข้ึน  แตเนื่องจากงานอื่นๆที่
ไดรับมอบหมายมากมายเสียเหลือเกิน ประกอบกับยุทธศาสตรของการดําเนินงานนั้น  
เปนนโยบายเปดโรงเรียน   ชุมชนเขามามีสวนรวม  เปดโรงเรยีนใหชุมชนเขามาชมและ
ศึกษา  ผูเขียนและครูทุกทานจึงตองปรับเปลี่ยนพัฒนากันไมหยุดยั้ง 



                    ปจจุบันการปฏิบัติงานของผูเขียนไดมุงตรงยังหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย คือ  
หัวหนากลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ  ขอบเขตของความรับผิดชอบไดแก  การ
ดูแลการสอนโดยครูจางชาวตางประเทศและครูไทย   จํานวนครูไทยที่มีอัตรากําลัง
นอยลง  เนื่องจากการเกษียณอายุราชการของครูและไมมีตําแหนงมาเพิ่ม   ผูเขียนจะตอง 
ทํางานเปนแนวกวางและลึก  ตองใชวิธีการแบบเพื่อนชวยเพื่อน  และทําเต็มรูปแบบคือ
การนิเทศการสอน  และใชวิธีการวิจัยเขารวมดวย 
                 จากการที่เปนผูใฝรูใฝเรียน  จึงสมัครเขาศึกษาตอในระดับบัณฑิตศึกษา  
สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน  คณะศึกษาศาสตร  มหาวิทยาลัยรามคําแหง   
ในปการศึกษา 2541  ผูเขียนตั้งใจเรียนอยางสม่ําเสมอ  คนควาหาขอมูลเปนเนืองนิตย  
นอกจากจะเรียนรูไปเพื่อนๆแลว  ผูเขียนยังไดเรียนรูเพิ่มเติมดวยตนเองในเรื่อง
คอมพิวเตอรเพื่อไวใชงานการพิมพรายงานเบื้องตน  ในระยะนั้นตองใชเครื่อง
คอมพิวเตอรในการจัดทําเสียสวนใหญ 
                จนกระทั่ง ป 2543 ไดรับพระราชทานปริญญาบัตร  หลังจากนั้นก็ไมไดอยูเฉย  
การทํางานก็เริ่มเขมขนขึ้นจากการรับมอบหมายเปนหัวหนากลุมสาระการเรียนรู
ภาษาตางประเทศ(ภาษาอังกฤษ)  เขียนหลักสูตรสถานศึกษาเพื่อใชในโรงเรียน  ระยะนี้
เปนวิทยากรรวมกับศึกษานิเทศกในการอบรมครูเรื่องการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา
และรวมทํางานดานการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษที่ศูนย ERIC โรงเรียนสตรี
วิทยา 2   
                  ผูเขียนใชเวลาสวนใหญในการสงผลงานเขาประกวด  ผลงานแตละชิ้นนั้น
เนนการเรียนรูของนักเรียนโดยตรง  จึงไดรับรางวัลมากมาย  เพื่อเปนบันไดกาวไปสูการ
ประกวดเพื่อรางวัลตางๆ  และเพื่อเปนขอมูลพ้ืนฐานในการขอกําหนดตําแหนงสูงขึ้นไป 
                ตั้งแต ป พ.ศ. 2544  เปนตนมา  ผูเขียนไดรับรางวัลตอไปนี้ 
พ.ศ.2544   ไดรับรางวัลครูตัวอยางจากวารสารคนดีสรางชาติ 
พ.ศ.2545   ไดรับรางวัลเครื่องหมายเชิดชูเกียรต ิ “ คุรุสดุดี ” จากคุรุสภา 
พ.ศ.2546   ไดรับรางวัล  “ครูนักวิจัยยุคปฏิรูปการศึกษา ”  จากคุรุสภา 
พ.ศ.2547   ไดรับรางวัลครูดีในดวงใจ จากสํานักงานเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครเขต 2 
พ.ศ.2548   ไดรับคัดเลือกใหไปศึกษาดูงานการสอนภาษาอังกฤษที่ประเทศสิงคโปร 
               



ผูเขียนมีผลงานทางวิชาการที่ปรากฏและเผยแพร  ดังนี้ 
พ.ศ.2544    วิจัยในชั้นเรียนเรื่อง  การใชสื่อภาษาอังกฤษเยือนบานชั้นประถมศึกษาปที่ 1 
พ.ศ.2545    วิจัยในชั้นเรียนเรื่อง  การสอนภาษาอังกฤษดวยการใชพยัญชนะพิศวง 
พ.ศ.2546    วิจัยในชั้นเรียนเรื่องการวัดและประเมินผลการเรียนรูภาษาอังกฤษชั้น 
                   ประถมศึกษาปที 4 
พ.ศ.2547    สื่อการสอน  ประเภท  แผนการจัดการเรียนรูวิชาภาษาอังกฤษชั้นประถม 
                   ศึกษาปที่ 4 
พ.ศ.2548    วิจัยในชั้นเรียนเรื่อง  ความพึงพอใจในการจัดการเรียนการสอน 
                   ภาษาอังกฤษโดยครูจางชาวตางประเทศในโรงเรียนพระยาประเสริฐ 
                   สุนทราศรัย(กระจาง สิงหเสนี) 
 
ประสบการณในการทํางาน 
พ.ศ.2523 – 2528          ตาํแหนง  อาจารย 1 ระดับ 3 
พ.ศ.2528 – 2532          ตาํแหนง อาจารย 2 ระดับ 5 
พ.ศ.2532 – 2535          ตาํแหนง อาจารย 2 ระดับ 6 
พ.ศ.2535 – 2539          ตาํแหนง  อาจารย 2 ระดับ 7 
พ.ศ.2548  จนปจจบุัน  ตําแหนง  ครู อันดับ ค.ศ.3 (ครูชํานาญการพิเศษ) 
ปจจุบันตําแหนง  ครู อันดับ ค.ศ.3  (ครูชํานาญการพิเศษ) 
 


