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บทบรรณาธิการ 
 

 โรงเรียนนายเรือไดตระหนักถึงความสําคัญในการสงเสริมความกาวหนาทางวิชาการของ  
สถาบันอุดมศึกษาไทย สูมาตรฐานระดับประเทศและระดับสากล จึงไดออกวารสารวิชาการโรงเรียน   
นายเรือดานสังคมศาสตร มนุษยศาสตร และศึกษาศาสตร อยางตอเนื่อง  ฉบับนี้เปนปท่ี 2 โดยมี
วัตถุประสงคเพ่ือเผยแพรบทความทางวิชาการ บทความวิจัยของคณาจารย นักวิชาการ และผูท่ีอยูใน  
แวดวงการศึกษาจาก สถาบันอุดมศึกษาตาง ๆ ท่ัวประเทศ และยกระดับวารสารวิชาการโรงเรียนนายเรือ
เขาสูระบบฐานขอมูลศูนยดัชนีการอางอิงวารสารไทย (Thai Journal Citation Index Centre) ซ่ึงไดมี         
หนังสือเชิญคณาจารยและนักวิชาการ จากสถาบันอุดมศึกษาท่ัวประเทศรวมสงบทความวิชาการ       
และบทความวิจัย เพ่ือเผยแพรในวารสารวิชาการโรงเรียนนายเรือ ดานสังคมศาสตร มนุษยศาสตร     
และศึกษาศาสตร ฉบับนี้และไดมีผูสนใจจากสถาบันอุดมศึกษาตาง ๆ สงบทความวิชาการและบทความ
วิจัยท่ีมีคุณภาพ  ซ่ึงกองบรรณาธิการและผูทรงคุณวุฒิทางดานสังคมศาสตร มนุษยศาสตร และการศึกษา 
ไดพิจารณาเห็นสมควรใหทําการเผยแพรจํานวนท้ังสิ้น 10 บทความ  

กองบรรณาธิการขอขอบคุณผูทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความ คณาจารย และนักวิชาการ               
ท่ีไดสงบทความวิชาการและบทความวิจัยมาลงในวารสารวิชาการโรงเรียนนายเรือ ดานสังคมศาสตร 
มนุษยศาสตร และศึกษาศาสตร ฉบับปท่ี 2 นี้ และหวังเปนอยางยิ่งวาบทความวิชาการและบทความวิจัย
ท่ีลงในวารสารฉบับนี้จะเปนประโยชนตอการพัฒนาสถาบัน/องคกร ผูเรียน และสังคมประเทศชาติ      
ในสวนรวมไดอีกดวย  
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 บทความนี้มีวัตถุประสงคถายทอด เจตนารมณ อุดมการณของผูบัญชาการโรงเรียนนายเรือ     

ในปจจุบันซ่ึงเปนผูท่ีผานการดํารงตําแหนงสําคัญของโรงเรียนนายเรือ จึงมีความตั้งใจในการถายทอด

ประสบการณท่ีไดรับจากการทํางานท่ีผูกพันกับนักเรียนนายเรือในลักษณะครูทหารกับลูกศิษยออกมาเปน

บทความทางวิชาการในครั้งนี้โดยผูอานจะไดทราบถึงการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนในโรงเรียนนายเรือดวย

ความมุงหวังใหโรงเรียนนายเรือมีความเจริญกาวหนาทางวิชาการและวิชาชีพทหารเรือ รวมท้ังกระตุน

เตือน ปลูกฝงจิตสํานึกของนักเรียนนายเรือใหมีความรับผิดชอบตอบทบาทหนาท่ีของตนเอง รูจักแยกแยะ

ดีผิดชอบชั่วดีอยางมีสติ ตลอดจนสามารถพิจารณาใชเปนหนทางปฏิบัติท่ีนําไปสูความสําเร็จในการศึกษา

และเปนนายทหารสัญญาบัตรท่ีดีของราชนาวีไทยดวยความภาคภูมิใจในเกียรติแหงตน 

คําสําคัญ : ความเปนนายทหารเรือจิตสํานึก การบังคับบัญชา   เกียรติศักดิ์ศรี   ความรับผิดชอบ  

* ผูบัญชาการโรงเรียนนายเรือ  

การพัฒนาโรงเรียนนายเรือ 

Royal  Thai Naval Academy Development 

 

                                                                     วารสารวิชาการโรงเรียนนายเรือ ด้านสงัคมศาสตร์ มนษุยศาสตร์และศกึษาศาสตร์ 

บทคัดยอ 
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 The purpose of this article is to transfer the intention and the ideal of the 

present commandant who has taken the chief positions at the Royal Thai Naval 

Academy. Thus this academic article is written through commandant’s experiences from 

relationship between commandant as a military teacher and naval cadets. The readers 

will also see the progress in both academic aspect and naval profession. The purpose of 

this article is also to stimulate and create conscience and awareness among naval cadets 

to be responsible for their roles and duties. The practical application of the 

commandant’s experiences to achieve in education and be the good commissioned 

officers of the Royal Thai Navy with pride and self-esteem is also considered. 

 
Keywords : seamanship, conscience, commanding, honor, dignity, responsibility 
 
 

บทนํา    โรงเรียนนายเรือเปนสถาบันการศึกษา

ระดับอุดมศึกษาท่ีผลิตนายทหารชั้นสัญญาบัตร

หลักใหแกราชนาวีไทยตั้งแตป พ.ศ.2440 จวบ

กระท่ังปจจุบันยางเขาสูปท่ี 117 ซ่ึงมีผูสําเร็จ

การศึกษาออกไปเปนผูนําทางทหารรับราชการ

มาอยางตอเนื่อง โดย พล.ร.ท.พงษเทพ  หนูเทพ 

ผูบัญชาการโรงเรียนนายเรือ  เปนผูท่ีรับราชการ

ในตําแหนงสําคัญของโรงเรียนนายเรือ ตั้งแต   

ผูบังคับกองพัน  เสนาธิการ  รองผูบังคับการ    

ผูบังคับการกรมนักเรียนนายเรือรักษาพระองค 

โรงเรียนนายเรือ  เสนาธิการโรงเรียนนายเรือ  

จึงมีความต้ังใจ ในการถายทอดประสบการณ   

ในการทํางานท่ีผูกพัน กับนักเรียนนายเรือ     

ในลักษณะครูทหารกับลูกศิษย ออกมาเปน

บทความทางวิชาการในครั้งนี้ 

           การพัฒนาโรงเรียนนายเรือ 

 
รูปท่ี 1  เขาเฝาสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

งานวันนายรอยวิชาการ โรงเรียนนายรอยพระ

จุลจอมเกลาฯ 
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วัน ท่ี เ ริ่ ม เ ขียน เรื่ อ งนี้ คื อวัน ท่ี  13 

มีนาคม พุทธศักราช 2558 เปนวันท่ีมาปฏิบัติ

หนาท่ีเวรผูแทน ผบ.ทร.  ท่ีหัวหินยางเขาวันท่ี 4 

แลว นึกข้ึนไดวา น.อ.หญิง ประอร สุนทรวิภาต

ขอใหเขียนเรื่องราวท่ีนาสนใจลงในวารสารทาง

วิชาการของโรงเรียนนายเรือสักเรื่องหนึ่ง ครูคง

ตองนําประสบการณท่ีผานมาของครู มาเรียบ

เรียงใหออกทางวิชาการสักนิด นาจะเปนเรื่อง

เก่ียวกับจิตสํานึกของความเปนนายทหารเรือ 

ค ว า ม เ ป น ผู ใ ต บั ง คั บ บั ญ ช า  ค ว า ม เ ป น

ผูบังคับบัญชา เกียรติ ศักดิ์ศรี หนาท่ี และความ

รับผิดชอบ ซ่ึงลวนแลวแตมีอยูในชีวิตความเปน

ทหารเรือท้ังสิ้น 

 

รูปท่ี 2 ถวายรายงานสมเดจ็พระเทพรตันราชสุดาฯ  

         งานวันนายรอยวิชาการฯ 

 เ ม่ื อ ค รู ไ ด ม า รั บ ห น า ท่ี            
ผูบัญชาการโรงเรียนนายเรือนั้น ครู ถือเปน
ความสําเร็จสูงสุดตามเปาหมายท่ีวางไวแลว การ
สรางกองทัพตองสรางท่ีคน และรากแกวของ
กองทัพเรืออยูท่ีนี่ ดังพระราชดํารัสของลนเกลา
รัชกาลท่ี 5 ไดพระราชทานไว โดยจารึกปรากฏ
อยูหนาโรงเรียนนายเรือ ใหพวกเราไดตระหนัก
และรับรูถึงคุณคาของสถาบันแหงนี้ ครูกําหนด
เปาหมายท่ีตองการมาทําท่ี รร.นร. จํานวน 3 
เรื่อง เรื่องแรก การปรับเปลี่ยนหลักสูตรให

เหมาะสมกับความเปนนายทหาร เรือ  ซ่ึ ง
ประจวบเหมาะกับนโยบาย ผบ.ทร.ตองการให
ปรับเปลี่ยนอยูแลว จึงดําเนินการไดสําเร็จอยาง
รวดเร็ว จะปรับเปลี่ยนเปนปริญญาวิศวกรรม
ศ า ส ต ร บั ณ ฑิ ต  ส า ข า วิ ศ ว ก ร ร ม ไ ฟ ฟ า 
วิศวกรรมเครื่องกลเรือเปนหลัก ยังคงปริญญา
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาการทางเรือ ไว
บางสวน ในปการศึกษาหนา นนร.จะไดเรียน
หลักสูตรใหมนี้แลว  

 

รูปท่ี 3 38 นําคณะหมูเรือฝกนักเรียนนายเรือเขา 
38          รับฟงโอวาทจาก38ผูบัญชาการทหารเรือ 

เรื่ อง ท่ี  2 คือ  การจัดหา เรื อฝก ให
นักเรียนนายเรือ หากจะรอกองทัพเรือคงอีก
หลายป นนร.ก็จะเสียโอกาสในการฝกไป จึง
คิดสรางเรือขนาดเล็กสองเพลาใบจักรสอง
เครื่องยนต มีเรดาร เข็มทิศแมเหล็ก ขนาดสัก 
20 ตัน รับนักเรียนไดครั้งละ 30 นาย ใชฝก
การเรือเดินเรือท้ังปวง ไดตลอดท้ังปแทนท่ี กร. 
จะตองสงเรือฝกมาใหปละ 2 ครั้งๆละ 5 วันซ่ึง
นอยมากในการจะสรางความเชี่ยวชาญ การตอ
เรือนี้ใหอยูในรูปแบบงานวิจัยของ รร.นร. มี 
นนร. รวมออกแบบ ลงมือตอเรือดวยตนเอง ได
ลงนามใน MOU.กับบริษัทตอเรือไปแลว อีกหก
เดือนเรือลํานี้คงตอสําเร็จให นนร. จะไดฝกใช
เรือดวยตนเอง และถาจะใหดีก็นาจะตออีก สอง
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ถึงสามลํา เพ่ือสามารถออกฝก แปรกระบวนไดใน
อาวรูปตัว ก ซ่ึงก็ถือวาครูทําสําเร็จไปครึ่งหนึ่งแลว  

 

 

รูปท่ี 4 38ทําสัญญาลงนามในขอตกลงโครงการวิจัย 
38         ตอเรือฝกอเนกประสงคโรงเรียนนายเรือ  
38         กับบริษัท มารซัน จํากัด 

เรื่อง ท่ีสาม การสรางจิตสํานึกของ
บุคลากร รร.นร. รวมท้ังตัว นนร. ที่จะสําเร็จ
ออกไปนํากองทัพเร ือในอนาคต การสราง
จิตสํานึกคอนขางเปนนามธรรม ในชวงเวลา
สั้นๆนี้ ครูตองหม่ันพูดคุยกับบุคลากรใน รร.นร.
ใหทราบแนวทางและเปาหมายท่ีครูตองการ 
ตองเอาความรูและประสบการณท้ังมวลท่ีมี มา
ประยุกตใช ครูคิดวาประสบการณในเรือรบของครู
มีพอเพียง กลาวคือครูรับราชการตั้งแตนายทหาร
ชั้นผูนอยในเรือ ตนหน ตนปน ตนเรือ และ ผู
บังคับการเรือชั้น 1 ประสบการณในการสอน
หรอืความเปนครู ก็ผานมาแลว ครูเปนนายทหาร
ปกครอง ท่ีรร.นร.ตั้งแตนายกราบหรือ ผบ.พัน 
กรม นนร.รอ.เสธ.กรมฯ  รอง ผบ.กรมฯ และ 
ผบ.กรม.นนร.รอ. ระหวางนั้นก็สอนหนังสือให 
นนร. ในหัวขอวิชาภาวะผู นําและครูทหารไป
ดวย การเปนผู บังคับหนวยรบก็เปนทั้ง ผบ.
กรม รฝ.สอ.รฝ.  ผบ.ศูนยฝกทหารใหม ยศ.ทร. 
จก.สส.ทร. และ ผบ.ฐท.กท. ทุกๆหนวยที่ครู

ไปเปนผูบังคับบัญชา ก็พยายามสรางแตสิ่งที่ดี
งามฝากไวใหรุนตอๆมาไดใชเปนแนวทาง เชื่อ
หรือไมวาไมมีทางเปนไปไดเลย เพราะแตละคนมี
ท่ีมา มีแนวความคิดท่ีแตกตางกัน ซ่ึงครูไมอาจเขา
ไปกาวกายได คนท่ีมีความคิดดีก็จะสรางสรรค 
คนท่ีมีความคิดอ่ืนก็จะออกนอกทาง การเพียร
สรางหนวยของครูประสบผลสําเร็จเฉพาะในชวง
ท่ีครูอยูเทานั้น ไมยั่งยืนจีรังตลอดไปดังท่ีหวัง จึง
ตั้ ง เปาหมายมาท่ี  รร .นร .  มาสร างคนให มี
จิตสํานึกในการเปนนายทหารเรือท่ีดี ไมเห็นแก
ประโยชนสวนตน รูจักเสียสละ  นั่นจะเปนการ
สรางกองทัพเรือใหม่ันคงและเจริญรุดหนาได
อยางถาวร  

 

รูปท่ี 5 พิธ3ี9ประกาศผลสอบความรู และมอบดุม 
39          หมายช้ัน นักเรียนนายเรือ  ประจาํป 
39          การศึกษา 2557 

  ค น จ ะ พั ฒ น า ไ ด ถ า เ ข า รู ตั ว  มี
สติสัมปชัญญะ ครูจึงเฝาถามพวกเธอวาเธอรูตัว
หรือไมวามาทําอะไรท่ีนี่ และถามไปในภาพรวม
ท้ังโรงเรียน ครูบาอาจารยก็ตองรู  พนักงาน
บริการ ก็ตองรู  นายทหารปกครองก็ตองรู      
พอรูตัว ก็จะรูจักหนาท่ี ความรับผิดชอบของตน 
รูวายังขาดตกบกพรองอะไร  ก็จะแกไขพัฒนา 
ถาไมรูตัวตอใหใครบอกก็ไมมีผลเพราะจะคิดวา
ตนเองถูกตองสมบูรณอยูแลว  
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รูปท่ี 6 พิธีการสงเรือ   และตรวจเย่ียมหมูเรือฝก  
        นักเรียนนายเรือประจําปการศึกษา 2557 

 

คนเราควรมีเปาหมายในการดําเนินชีวิต
หรือไม ครูไมสามารถบอกได ข้ึนอยูกับตัวของ
เธอเอง แตครูมีเปาหมายซ่ึงคนพบตั้งแตเรียนอยู 
มศ.3 กอนเขาเตรียมทหาร ถามตัวเองวาเกิดมา
เ พ่ืออะไร แลวอนาคตอยากจะ เป นอะไ ร 
คําตอบที่ไดคือ เกิดมาเพื่อทําคุณงามความดี 
แลวอยากเปนอะไร ตอบวาอยากเปนคนดีมี
ประโยชนตอโลกนี้ มันกวางขวางครอบคลุมไดทุก
เรื่องในการดําเนินชีวิต จะเปนทหาร พลเรือน 
อะไร ก็แล วแต  หากตั้ ง เป าหมาย ไว เ ช นนี้
ครอบคลุมหมด ท่ีเหลือไมตองกังวลกับมัน 
แนวทางของครูเปนเชนนั้น ครูไดรับเลือกเปน
นักเรียนปกครอง ไดจารึกชื่อลงโล ไปอยูหนวย
ไดรับความรวมมือรวมใจจากรอบขาง หนวย
ไ ด รั บ ก า ร พั ฒ นา  ภ า ร กิ จ สํ า เ ร็ จ ทุ ก ค รั้ ง 
ผูใตบังคับบัญชามีขวัญและกําลังใจ เรื่องเหลานี้
ตรวจสอบและยืนยันไดเสมอ สอบถามไดจาก
อดีตผูใตบังคับบัญชาโดยไมยาก อีกอยางคือ
ความกล าหาญและอดทน ท่ีจะยืนหยัด ใน
แนวทางท่ีเลือก จะมีอุปสรรคมากมายใหเผชิญ 
ความทาทายเหลานี้จะตองฟนฝาไปใหไดโดยไม
ละท้ิงแนวทางตนครูเนนหลักการวา ตองแยก ดี 
ชั่ว ใหออก และ กลัว กลา ใหเปน ดีตองกลาทํา 
ชั่วตองกลัวผลอันเลวรายของมันและไมยอมทํา 
อีกท้ังกลาขัดขวางความชั่วนั้นดวย มิใชวางตัว
เฉย เพียงหวังเอาตัวรอด นี่เปน คําตอบท่ีครูใหกับ
ผูบังคับบัญชาท่ีถามวาจะไปสอนอะไรท่ี รร.นร.  

 

 

 

รูปท่ี 7 40พิธีเปดและปดการฝกภาคองคบุคคลของ
นักเรียนนายเรือช้ันใหมประจําปการศึกษา 2557 

 ย อนมา ถึ ง คํ า ท่ี ครู กล า ว ไว
ตอนตนบาง จะเก่ียวพันกับการดํารงอยูในอาชีพ
ทหารเรือ ตลอดเวลา คําแรก เกียรติ ถาเปน
ทหารก็จะมียศตอทาย ถามีฐานันดรก็จะมีศักดิ์
ตอทาย แตเนื้อแทๆของคํานี้ก็คือ เกียรติ ครู
คนหาความหมายมานาน ในความคิดเห็นของครู 
เกียรติ คือ ความภาคภูมิใจของบุคคลท่ีไดทําคุณ
งามความดี ถาบุคคลอ่ืนรับรูความดีท่ีกระทํานั้น
เขาก็จะมอบเกียรตินี้ให ถาเขาไมรู เขาไมมอบให 
แลวเราไมมีเกียรติหรือ ไมใช เรายังคงมีเกียรติ
นั้นอยู เราภาคภูมิใจในเกียรตินั้นไดเพราะเรา
รูอยูแกใจเราเอง แตไมตองโออวด นั่นคือ ใครจะ
มอบใหหรือไม ไมสําคัญ คนเรามีเกียรติไดเพราะ
ทําคุณงามความดีแกสังคมสวนรวม สมควรท่ีตน
จะภาคภูมิใจในเกียรตินั้นได ยศหรือศักดิ์นั้น
ไมไดเก่ียวของกับการทําคุณงามความดีแตอยางใด 
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รูปท่ี 8   พิธีไหวครู ของ นักเรียนนายเรือ                 
           ประจาํปการศึกษา 2558 

 
 คําตอไป ความรับผิดชอบ ท่ีครู

สรุปไดคือ การรับรูและกลาหาญท่ีจะยอมรับผล
แห งการกระทําของตน  คว ามร ับผ ิดชอบ
ประกอบดวยอะไรบางเปนอยางนอย การมี
ปญญาแยกแยะผิดชอบชั่วดีเปนขอที่ 1 ความ
กลาหาญ เปนขอท่ี 2 ความอดทนเปนขอท่ี 3 
หรือจะมีอ่ืนๆ อีกก็ตามแตผูท่ีมีความละเอียดใน
ความคิดจะเพ่ิมเติมเอาเอง โดยมีหลักในการคิด
ดังนี ้

 รับผิด  นายตองออกหนารับ 
รับชอบ ลูกนองตองไดรับกอนจะรับผิดชอบได
หรือไม ตอภารกิจหรืองานท่ีทํา รับผิด คิดในแง
รายมากท่ีสุด  รับชอบ คิดในแงไดรับนอยท่ีสุด ก็
คือไมประมาทและไมใหความละโมบบังตานั่นเอง 
เกินกําลังเราหรือไม เรามีความสามารถชดใชได
ไหม หากเกิดผิดพลาด ตองคิดใหรายไวกอน แลว
ถาสําเร็จจะเกิดประโยชนอะไรบาง คิดใหนอยไว
กอนจะไมประมาทหรอืโลภ นี่เปนหลักการท่ัวไป 

แตทางทหารอาจมีวิธี คิดตางออกไปเพราะ
ภารกิจของเราเก่ียวกับความม่ันคงปลอดภัยของ
ชาติ บางครั้งตองเสี่ยงตายก็ตองปฏิบัติ หรือเห็น
วาตองตายก็ตองทํา เพราะทหารมีหนาท่ีท่ีตอง
สละไดแมชีวิตเพ่ือชาติ 

 ยอนมากลาวถึงสวนประกอบ
ของความรับผิดชอบขอแรกคือแยกแยะผิดชอบชั่ว
ดี  ในการรับชอบไมตองกลาวเพ่ิมเติม ใชหลักให
ลูกนองกอน แตในการรับผิด ตองมีปญญา
แยกแยะใหดี ตองรูจักผิดชอบชั่วดี เพราะบางท่ี
ถูกปายความผิดท่ีเราไมไดทําก็ตองรู และไมรับ 
แตถาผิดจริงเรารับรูแยกแยะได ความกลาหาญ
ท่ีจะออกมารับผลกรรมนั้นจะตองนําออกมาใช 
และจะตองอดทนอดกลั้นตอเหตุการณท่ีอาจ
ตามมาตอเนื่องจากความผิดนั้น เปนอยางนอย 

 คําวาหนาที่ หนาที่ของบุคคล
มีมากมายตอสิ่งรอบตัว มีหนาท่ีพอตอลูก สามี
ตอภรรยา นายตอลูกนอง ครูตอศิษย ศิษยตอ
ครู  เ พ่ือนตอเ พ่ือน เปนตน หนา ท่ีเหลานี่ มี
ตลอดเวลา เราไดจัดสรร กําหนดหนาที ่ให มี
ความสําคัญกอนหลังอยางไร ขณะนี้ตองทํา
หนาท่ีอะไรกอน ยกตัวอยาง เม่ือวัยเด็กหนาท่ี
เ ร ีย น เ ชื ่อ ฟ ง พ อ แ ม  พ อ โ ต เ ป น ห ัว ห น า
ครอบครัว  มีหนาที ่สร างครอบครัวดูแลลูก 
เรื่องพอแมก็จะลดระดับลง ครอบครัวม่ันคงลูก
โตแลวหนาท่ีลูกก็จะกลับมานําอีกครั้งคือดูแลพอ
แมท่ีชราแลว แตละชวงเวลา เหตุการณ บุคคล
จะแปรเปลี่ยนไปเรื่อยๆ เราตองมีสติรูวาหนาท่ี
ตอบุคคล เหตุการณ เวลานั้น อะไรสําคัญตองทํา
กอนหลัง หลวงพอพุทธทาสทานเทศนไววา 
ธรรมะคือหนาท่ี ปฏิบัติหนาท่ีก็คือปฏิบัติธรรม
นั่นเอง  

 ศั ก ดิ์ ศ รี  คื อ อ ะ ไ ร ดู ใ น
พจนานุกรมแลวความหมายเหมือนเกียรติ เลย
ไมรูจะเขียนบรรยายคํานี้หรือนํามาสอนเปน
แนวทางไดอยางไร เพราะครูเองไมเคยนึกคิดถึงคํา
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นี้เลย ครูไมเคยคิดวาตนเองมีศักดิ์ศรีอะไร ใหตอง
พะวงถึงหรือตองรักษา แตจะคอยเตือนตนเองไว
ใหรักษาเกียรติแหงตนไวไมกระทําสิ่งท่ีไมดีงาม
หรื อ สิ่ ง ท่ี จ ะ เป นผล เสี ย แก ส ว น ร วมหรื อ
กองทัพเรือ 

 

รูปท่ี 9  โรงเรียนนายเรือเปนแหลงผลิตนายทหาร 
           สัญญาบัตรท่ีมีองคความรูในดานตาง ๆ 

 

 ทายที ่ส ุดคร ูคงอดกล าวถ ึง
มิได ที่เกี่ยวกับความรับผิดชอบในอดีต ซึ่งจะ
เปนตัวอยางหรือบทเรียนได ครูไปฝกรบพิเศษ 
นย.เม่ือป 2526 มีรุนนองครูคนหนึ่งเปน นย. มา
ฝกรวมกัน เขาไมคอยแข็งแรง แตตัวสูง เวลาวิ่ง
เปนแถวจะอยูขางๆ ครู เสียงหอบหายใจรุนแรง 
ไมเขากับจังหวะเทาท่ีกาววิ่ง ตองคอยแนะนํา
และประคองกันไป เขาจะลาออก บอกวาฝกไม
ไหว ครูปลอบใจเขาวา ถาไมผานการฝกครั้งนี้
โอกาสกาวหนาใน นย. คงยาก ครูรับปากจะชวย
พาเขาไปใหจบหลักสูตร เขาจึงอยูตอ ชวงท่ีฝก
ภาคทะเล เขาวายน้ําไมเกง อยูในกลุมที่ครูดูแล 
แตในการฝกครั้งหนึ่ง หลังจากที่วิ่งทนกันมา
เปนระยะเวลานาน รางกายออนเพลียมาก
หลังรับประทานอาหาร มีการฝกตอเนื่อง โดยการ
กระโดดจากหัวเรือฝกลงน้ําในรองน้ําสงขลาเพ่ือ
วายออมเกาะหนู กลับมาข้ึนฝงสมิหลา ซ่ึงเปน
ชวงท่ีน้ําลง กระแสน้ํารุนแรง  หลังการกระโดด

จากหัวเรือ เขาจมหายลงไปใตน้ําและไมโผล
ข้ึนมา ครูอยูเลขท่ีทายๆ (เราเรียกหมายเลขแทน
ชื่อในการฝก) อยูบนเรือหางจากเขามากแตก็เฝาดู
อยูไดแตรองตะโกนเหมือนคนบาใหครูฝกท่ีลอย
เรือยางอยูไดรูวามีคนจมน้ําและหาทางชวยเหลือ 
กระแสน้ําแรงมากแรงคนไมสามารถสูได การดํา
ลงไปในความมืดของสายน้ําอันตรายถึงชีวิต ไม
มีใครสามารถชวยเหลือเขาได รางของเขาถูก
พบติดท่ีใบจักรเรือในอีกสองวันถัดมา ความ
สูญเสียนี้เปนบทเรียนสําคัญ สอนใหครูตระหนัก
วาไมมีใครสามารถรับผิดชอบชีวิตใครได ไมวาจะ
เกงกาจแคไหน ทุกคนตองรับผิดชอบชีวิตตนเอง
เทานั้น อยาไดบังอาจไปรับผิดชอบชีวิตผู อ่ืน 
ทายสุดนี้ขอใหทุกคนจงเดินไปในอนาคตใน
เสนทางท่ีตนเองเลือก รับผิดชอบตอชีวิตของ
ตนเอง และขอใหทุกคนประสบความสําเร็จสม
ดังท่ีตั้งใจไว 

 

บทสรุป 

 ประสบการณท่ีถายทอดออกมาในครั้งนี้

ไดสะทอนใหเห็นถึงเปาหมายท่ีตองการพัฒนา

โรงเรียนนายเรือ ตั้งแตการปรับเปลี่ยนหลักสูตร

การศึกษาใหเหมาะสมกับความเปนนายทหาร

เรือ การจัดหาเรือฝกใหนักเรียนนายเรือ  การ

สรางจิตสํานึกของบุคลากร รร.นร. โดยซ่ึงจะ

ปจจัยสําคัญตอการผลิตนายทหารสัญญาบัตร

ของกองทัพเรือใหมีความรู  ความสามารถทาง

วิชาการระดับอุดมศึกษา ดานวิศวกรรมศาสตร 

และวิทยาศาสตร เสริมสรางความเปนผูนํ า 

ผูบังคับบัญชาท่ีดี มีความกลาหาญ อดทน โดย

รูจักแยก ดี ชั่วใหออก และกลัว กลา ใหเปน 

รวมท้ังสรางความเขาในในเกียรติ ศักดิ์ศรีท่ีไดมา

จากการทําคุณงามความดีซ่ึงสมควรแกความ
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ภาคภูมิใจ ตลอดจนมีความรับผิดชอบท่ีถูกตอง

ตองาน ภารกิจท่ีทําจวบจนตระหนักถึงบทบาท

หนาท่ีตามวาระตางๆ แหงชีวิตเพ่ือนําพาไปสู

ความสําเร็จตามเสนทางชีวิตท่ีนักเรียนนายเรือ

แตละนายตั้งใจไว 
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 The environmental justice movement and ecofeminist perspectives are 

similar but different. Both argue that we are part of nature. Both movements are 

grassroots coalition, and mostly formed by women that have tried to work “within the 

system” and failed.  In this paper, I examine various perspectives of ecofeminists by 

using Carolyn Merchant’s framework.  Next, I discuss the all-inclusive nature of 

ecofeminist perspectives that creates coalition and solidarity among different groups.  

This paper will also introduce socialist ecofeminist ideas by Vandana Shiva and Maria 

Mies concerning place-based politics of ecofeminist movements, and the critique of this 

approach by social ecofeminists led by Janet Biehl and Marxist ecofeminists such as Bina 

Agarwal and Nanda Meera.   

 

  

Keyword: Justice, Environment, Women, Ecological, Movement 

 

Overview 

The human efforts to colonize 

and control nature for economic 

benefits are originated from the birth of 

agriculture, which dates back 10,000 

years. The “exploitation, manipulation, 

and destruction of nature” have carried 

out for “money and profits” (Shiva, 

1988, 25).  Ecofeminist want to raise 

awareness about the un-sustainability of 

these practices of nature as well as the 

fact that these patterns jeopardize 

sustainable living practices by excluding 

indigenous knowledge.  This is done by  

 

praising western scientific thought and 

claiming that all other forms of 

knowledge are illegitimate.  Similar to 

feminism, there is more than one strand 

of Ecofeminism. This paper explains the 

main argument of the Ecofeminist, 

especially focusing on the Third World 

Ecofeminist. Then, this paper discusses 

the critics of the methodology especially 

on the socialist perspective that poverty 

is socially constructed. Ecofeminist, in 

general, also believe that women are 

better than men because they are closer 

Abstract 
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to nature. Marxist ecofeminist disagree 

because it does not take social class 

into the consideration.  

Ecofeminism 

Ecofeminist theory represents 

various philosophies that essentially 

promote the inclusiveness of social and 

environmental justice in feminist theory.  

Ariel Salleh (1997) sees Ecofeminism as a 

theoretical framework that evokes four 

revolutionary agendas: 1) feminism 

because it offers an “uncompromising 

critique of capitalist patriarchal culture 

from a womanist perspective”, 2) 

socialism because “it honors the 

wretched of the earth”, 3) ecology 

because “it reintegrates humanity with 

nature”, and 4) a postcolonial discourse 

because “it focuses on deconstructing 

Eurocentric domination” (p. 192).   

The feminist agenda is a criticism 

against the worship of development as a 

means of capital accumulation, which 

generates surplus to create profits. This 

method of creation of wealth is 

associated with ever-increasing levels of 

poverty in the world and leads toward 

the phenomenon of mal-development.  

At the point, Ecofeminists see 

development as a neocolonial strategy 

(Shiva, 1988, 2, 5-6).  The second 

agenda, socialism, recognizes the 

distressed state of the Earth and points 

to the incessant consumption of its 

resources as the cause of its affliction.  

The latter can only be resolved in 

collaboration with an ecological agenda 

that calls for the need for human beings 

to recognize the fact that people are 

part of nature and embedded in nature. 

The postcolonial agenda calls for the 

regard of local knowledge, which 

recognizes the intrinsic value of nature 

and its ever-evolving character.  In 

addition, ecofeminism provides a 

“distinctive framework both for 

reconceiving feminism and for 

developing an environmental ethic 

which takes seriously connections 

between the domination of women and 

the domination of nature” (Warren, 

1996, 19).   

Ecofeminism is universal in its 

essence because it investigates how 

women think and work to deal with the 

environment (Salleh, 1997, 6-13).  It is 

also a critical analysis of and opposition 

to the uniformity of the technological, 

industrial culture—capitalist and 

socialist—that has led to the destruction 

of women, environment, and indigenous 

people (King, 1983, 1990; Warren, 1996; 

Agarwal, 1992).  In modernity,  nature is 
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no longer seen as nurturing, sensitive, 

alive, and responsive to human action, 

but as disorderly and chaotic and 

therefore to be subdued and controlled 

(Carolyn Merchant in Shiva 1988, 17).  

Ecofeminist analysis is also structurally 

multicultural, reflecting the perspective 

of local people of both the Northern 

and the Southern hemisphere, and 

rejects the “universalizing”, 

“essentializing”, “one right answer” 

approaches to human social and 

ecological problems (Warren, 1994, 2). 

Ecofeminists also generally agree on the 

need for an environmental ethics.  They 

propose a “politics of care” to replace 

the domination of women and nature. 

(Warren, 1996; Salleh, 1997).     

Carolyn Merchant (1990, 1993) 

classifies the basic four streams of 

ecofeminism which derive from liberal, 

cultural, social, socialist and Marxist 

feminist perspectives.  Liberal 

ecofeminists argue from the behaviorist 

perspective that women and men are 

both rational thinkers but within the 

“market” paradigm. Cultural 

ecofeminists claim that women and 

nature have been devalued and treated 

as the “Other” by the patriarchal 

Western culture.  Social ecofeminist 

build on Murray Bookchin’s theory that 

the “idea of dominating nature stems 

from the domination of human by 

human” and thus we have to 

restructure society as “humane 

decentralized communities” (Bookchin 

cited in Merchant 1993, 194).   

Socialist and Marxist feminists 

see (nonhuman) nature as the material 

basis of life such as food, clothing, and 

shelter and believe that the relationship 

between nature and human has been 

socially constructed through human 

practices.  Both ground their analysis in 

capitalist patriarchy. However, 

ecofeminism shifts the attention away 

from class struggle toward the issue of 

asymmetric power between gender and 

patriarchal Eurocentric thought that 

promotes scientific knowledge as the 

only legitimate epistemology.  This 

completely ignores other knowledge 

systems.  In Das Kapital, Marx perceives 

that the nature has no value unless man 

put it into a use value (Engle, 1867, 48). 

Unlike Marxism, ecofeminism 

understands the intrinsic value of nature. 

Indeed, Vandana Shiva, in Staying Alive, 

says, “a replication of economic 

development based on 

commercialization of resource use for 

commodity production in the newly 
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independent countries creates the 

internal colonies” (Shiva, 1988, 2). 

However, social ecofeminists are 

concerned that the destruction of 

nature will lead to the eventual 

destruction of the reproductive capacity 

of life.  According to them, “the lack of 

proper food, water, soil chemicals [and] 

atmospheric gases, [and] adverse 

weather, disease, and competition by 

other species can disrupt the survival of 

offspring to reproductive age” 

(Merchant, 1993, 197).  The work of 

Vandana Shiva (1988), Maria Mies (1993a, 

1993b, 1999), Ynastra King (1983, 1990) 

and Val Plumwood (1993) can be put 

into this category.  Contrary to the social 

ecofeminists, Marxist ecofeminists do 

not support the dichotomy between 

women and men, or put women in the 

privileged position regarding the 

relationship with nature.  Rather they 

question the cultural aspects that result 

in the sexual division of labor and the 

domination of western paradigm using 

postcolonial discourse.  

Some ecofeminists such as 

Starhawk (1990) also advocate for a 

spiritualism and divination of nature, 

though this is not endorsed by all. Janet 

Biehl (1990) who sided with Murray 

Bookchin, totally rejects this idea of a 

“nature goddess” on the basis of 

irrationality: it endorses women’s role 

assigned by patriarchal society, and 

rejects scientific knowledge as a male 

creation (Biehl, 1990, 1-5).  Some 

scholars such as Greta Gaard (2004) want 

to add queer theory to the already 

diverse ecofeminism on the ground that 

the queer have also been “colonized” 

and must be liberated.  

 

 

Socialist Ecofeminism 

In this section, socialist 

ecofeminism is explored in detail.  

Similar to cultural ecofeminism, socialist 

ecofeminism sees patriarchy as rooted in 

the superiority of Western knowledge.  

Unlike liberal feminism, socialist 

ecofeminism does not endorse the 

reductionism of the enlightenment 
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period.  Based on the Baconian-Cartesian 

thought processes, reductionism 

maintains that scientific progress will 

improve our quality of life through the 

development of new technologies, 

which can tame the chaotic 

characteristics of nature and give 

humankind more efficient means of 

control (Shiva, 1988).   

For Vandana Shiva (1988) 
ecofeminism represents a revolution 
against the overexploitation of natural 
resources for wealth-seeking and a call 
for the recognition of nature’s intrinsic 
values.  Shiva argues that “…the 
problem is not merely between the use 
and misuse of technology that is rooted 
in the very process of knowledge-
creation in modern science” (p. 34).  
Therefore, an ecofeminist revolution 
calls for a non-reliance on science to 
solve ecological problems since science 
itself is a part of the problem.  This kind 
of revolution also stresses the necessity 
of the valorization of other forms of 
knowing such as the ones held by the 
world’s indigenous populations—
holistic, spiritual, sensual knowledge.   
Furthermore, the Third World 
ecofeminists, including Shiva and Mies, 
reject modernization and follow 
Escobar’s postdevelopment and 
Gandhi’s vision of self sufficiency 
(Nanda, 1997, 368).   

Shiva identifies various trends of 

violence taken out against multiple 

groups, mainly women, peasants, and 

indigenous peoples.  Shiva classifies 

these trends into four categories: 

violence against women, peasant and 

tribes (because they are categorized as 

non-experts and non-knowers), violence 

against nature (“man does not rape 

nature by force but by intimate 

knowledge of her secret, by seduction”), 

violence against beneficiaries of 

knowledge (“women and the poor are 

deprived of their productive potential, 

livelihood, and live support system—

their overall integrity), and violence 

against knowledge (through the assertion 

that science is the ultimate truth) (Shiva, 

1988, 26).  She sums up this 

categorization under the label “Violence 

of reductionism” (Shiva, 1988, 24). 

Moreover, Shiva critiques the 

neo-liberalism for using GNP as the one-

size-fit-all measurement of wealth.  For 

her, productivity and development 

mean different things for different 

people.  She goes on to say that 

development has been a post-colonial 

project to exploit the Third World 

countries without using political or 

military control.  Shiva uses the term 

“mal-development” to describe the 
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“catching up economy” (Abromovitz in 

Seligson et al, 2003) because it separates 

nature from human, and perceives 

nature to have “exchange-value”, as 

defined by Marx (1887).  For her, mal-

development is a new source of 

inequality which promotes the 

subjugation of nature and women under 

White man’s agenda (Shiva, 1988).  

Maria Mies (1993b) illustrates 

Shiva’s point in White Man’s dilemma. 

She uses feminist analogy to equate 

women and nature as the desire for 

white man to find their sense of longing 

and belonging. Yet, they do not know 

how to deal with either women or 

nature respectfully so they have to 

conquer them through violence.  She 

says that the “lust for nature” is 

stimulated to satisfy the yearning for the 

“sentimental” lost through mechanistic 

life of urbanization and civilization (p. 

144-148).  She also advocates for human 

rights and self-determination for 

indigenous people, because women and 

natives are seen as nonhuman during 

the colonial era.  Here, she follows 

Edward Said’s idea of Orientalism that 

the western view of the East is a mirror-

image of the scientific and essentially 

pejorative view normally upheld by 

Western scholars of the Orient. Under 

white man’s eyes, these “other”--

women and natives-- hold their value as 

objects d’art (p. 151).  However, in 

modernization theory, these “Others” 

have to be naturalized through the 

project of development in order to be 

accepted as (not-so- equal) people 

(McClelland, 1967 in Seligsen et al, 

2003).   

Moreover, nature should be 

protected from human interference.  

The Western concepts of preservation 

and conservation, instead of protecting 

nature further the conflict between 

humans and nature.  Public land is 

leading source of timber for the pulp 

and paper industry.  The creation of 

national parks also involves the 

dislocation of the indigenous people 

(Mies, 1993b).  Ramachandra Guha 

(1989) in Radical American 

Environmentalism and Wilderness 

Preservation: A Third World Critique 

offers a critique of conservation and 

preservation of nature for these reasons. 

Unlike the World Bank’s 
neoliberal perspective that views the 
world through capitalist eyes and see 
nature as resource, Shiva and Mies 
(1993a) promote the idea that humans 
are part of nature, and therefore, people 
should respect nature and not exploit it 
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for profit.  Both suggest that self-reliance 
and subsistence are the ways to fight 
poverty and negative externalities 
incurred from economic development.  
Both promote participation, grassroots 
democracy and community. Both reject 
the idea of market liberalism to privatize 
nature and propose for “common” 
responsibility to deal with nature-- such 
as for land, water, waste, and air (Shiva, 
2002).  On the contrary, Shiva buttresses 
a “reintegration of spirit and matter” (p. 
320). 

For scholar like Escobar, Mies, 

and Shiva, they suggest that Third World 

countries should de-link themselves 

from the western standard of 

“development,” start to incorporate 

local knowledge and traditions of 

stewardship, and to empower the 

marginal voices in the society (Shiva, 

1988; Mies 1993a). 

 

Ecofeminism and its critics 

Along the same line with Janet 

Biehl (1990), Meera Nanda (1997) 

opposes Shiva’s total rejection of 

modernity and the totality of women’s 

experience of nature. Taking Marxist 

ecofeminists view, she suggests that it is 

the structure of society and historical 

tradition that decides “who will do what 

and with what rewards and control” (p. 

368).  She also suggests that the 

ecofeminists put women in the 

privileged position with respect to 

nature.  She argues that it is not 

modernization that causes problems for 

women; rather it is the “social relations 

in which class, gender, and caste interact 

in culturally sanctified ways to 

appropriate women’s unpaid labor” (p, 

365).  She proposes that materialist 

feminists have a better explanation to 

the understanding of “social totality of 

capitalism and patriarchy” because it 

reflects the situated knowledge that 

arises from “critical feminist reflection 

on experience” (p.368, 370).  

This critical reflection is different 

from the direct experience from 

women’s participation in the nature.  

Nanda points out that the Third World 

countries need more “equitable and 

just” development.   Nanda criticizes 

Shiva and Mies because they 

romanticize Third World subsistence 

agriculture based on the resistance of 

western norm alone.   She also criticizes 

them for justifying the conflicted 

relationship between men and women 

rather than extending Shiva’s idea of 

“duality in unity” of human and nature 

to duality in unity of men and women. 

Thus, Nanda suggests that they look at 

                                                                     วารสารวิชาการโรงเรียนนายเรือ ด้านสงัคมศาสตร์ มนษุยศาสตร์และศกึษาศาสตร์ 

16 



 
 

 

Amartya Sen and Martha Nussbuam’s 

freedom and capabilities approaches, 

which defines development as the 

“expansion of human capabilities and 

the promotion of valuable human 

functioning.”  The capability approach 

pays attention to basic human needs, 

such as regular access to food and 

water, and the opportunity to have a 

good life (p. 371-372). She maintains that 

the concept of a good life cannot be 

completed without the influence of 

western knowledge such as 

utilitarianism.  

Although her idea is logical, it 

opens the discourse to further criticism. 

How much western knowledge and 

development and simultaneous 

destruction of traditional knowledge and 

cultures do we need to survive in the 

capitalist world?  The argument comes 

full circle when Chandra Mohanty (1991) 

questions Third World feminist scholars, 

who risk marginalizing “both mainstream 

(right and left) and Western Feminist 

discourse” (p. 51).  

Moreover, Bina Agarwal (1992) 

suggests that Shiva’s Third World 

concept of Ecofeminism seems 

conflated to the colonization project of 

the First World based on Indian 

experience. Agarwal also insists that the 

construction of “ecofeminist 

perspective” is problematic because it 

tends to lump women together without 

recognizing the differences between 

them, for example ethnicity, class, or 

race.  Furthermore, it does not address 

material source of domination of 

patriarchy or scientific knowledge, which 

is based on “economic advantage and 

political power” nor does it address the 

social, economic, and political structure.  

She points out that the struggle of 

ecofeminists, especially of the Third 

World branch, tends to be localized 

rather than offering any universal claim.  

Yet, these struggle expresses the need 

for functional and capability justice in 

the First World as well as the Third 

World. 
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Environmental Justice and Ecofeminist 

Perspectives 

Issues that concern ecofeminists 

are very diverse and range from nuclear 

proliferation to animal liberation and 

vegetarianism, and can be local or 

universal. Ecofeminists throughout the 

world have been forming networks of 

resistance, on various levels, to counter 

the invasive nature of the greed-driven 

market ideology. This “market” ideology 

is being imposed by neoliberal trade 

regimes, such as the WTO, IMF and 

World Bank and through globalization 

(Agarwal, 1992; UNCSD, 2006; Mies 

1993a).  These grassroots becomes a 

state-centric top-down approach—seen 

even in the United Nation Agenda 21 

(Shiva, 1988; Agarwal, 1992; Mies, 1993a; 

UNCSD, 2006).   

The resistance to the trade-

regimes is however grassroots and wide 

and varied, even though the struggle 

faces defeats from within.  These 

“grassroots reactions became a common 

means of protest” against environmental 

threats in the First World, and against 

“development” in the Third World 

(Melosi, 2000).   

Environmental justice is the 

bigger framework that includes 

ecofeminist movements, though it does 

not necessarily subscribe to all 

ecofeminist beliefs and practices. 

Environmental justice as a discourse 

emerges out of the struggle to grant 

human rights to the marginalized 

people.  In the U.S. the struggle began 

with the Love Cannel movement in New 

York in which housewives mobilized in 

order to ask for their rights to live in a 

nontoxic environment.  This was the 

beginning of two discourses: 

environmental justice and ecofeminism.   

Environmental justice is gender 

blind.  It voices the cry from the bottom 

rungs, who can no longer tolerate the 

negative externalities that are shifted to 

their neighborhoods. It is the struggle for 

procedural, geographic, and social equity 

in order to live with dignity (Bullard, N/A 

in Dryzek and Schlosberg), and for 

recognition and participation in a 

political movement (Schlosberg, 2003).  

Ecofeminists, on the contrary, ask for the 

emancipation from the asymmetric 

power relation of man/women/nature, 

especially of the impoverished women 

of color, from the patriarchal capital 

society (Krauss, 1994 in Dryzek and 

Schlosberg).  So while ecofeminism 

focuses on gender issues, environmental 

justice focuses on the issue of 
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distributive justice. Environmental justice 

also does not see nature as 

“wilderness”, but sees nature as 

inclusive of the human environment 

(Dobson, 1998, p. 20).   

At another end of the spectrum, 

Nicholas Low and Brendan Gleeson 

(1998) ask to extend environmental 

justice to ecological justice--justice for 

nature. Using ecofeminist language, 

Martha Nussbaum (2006) also goes on to 

say that there is “asymmetry of power 

between human and nonhuman 

animals” and criticizes Rawlsian theory 

of justice that does not include animal 

in his social contract only because “they 

cannot be framers of contract” (p. 334-

335).  She asks us to extend her 

capabilities and functional approaches 

to animals in order for them to live with 

dignity and flourish.   

 

Conclusion 

Human perception is subjective 

and socially constructed; sometimes 

even scientists could reject facts and 

adhere to a theory.  The most subjective 

tendency in western science is the 

methodological one, since scientists 

have to make a choice whether to use 

one lens or another when they follow 

any methodological rule.  In the West, 

ecology and value conflict over issues 

such as wildlife-reserve design, 

preservation and development, and 

hunting versus animal rights.   

Furthermore, defining nature is 

difficult as it is to define development.  

Since 1970s, ecofeminism also fills the 

gap between “Development” and 

postcolonialism, on issues of natural 

preservation and conservation.  

Ecofeminists insert their approach to 

give voice to the marginalized of the 

society, women and nature, with the 

hope for structural change.  

Ecofeminism is also an inclusive 

philosophy in that tries to solve 

gendered, racial, and environmental 

problems with peaceful approaches.  

However, there is a risk of being 

considered too inclusive unless it can 

show that the philosophy has distinctive 
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feminist and environmental political 

agenda aiming to care for all (Kothari in 

Shiva, 1988, xiii).   Through the politics of 

non violence and subsistence, 

ecofeminists argue that our perceptions 

of the Earth need to be modified 

towards an understanding of the Earth 

as “a community of interconnected 

constituents” and through “unity of 

diversity” (Mies 1993; Plumwood, 1993; 

King, 1983).    

The theoretical framework of 

ecofeminism includes praxis.  

Ecofeminists throughout the world have 

been forming networks of resistance on 

various levels to counter the invasive 

nature of the greed-driven market 

ideology and capitalist state, from which 

they have learn how to deal with 

capitalism and from which their theory 

develops (Merchant, 1993).  These 

struggles against the state occur because 

the state fails to act according to the 

will of the people to live peacefully 

in/with nature.   

However, these resistances 

against the state face the risk of 

retaliation from state and corporations.  

Yet, people put their lives in danger to 

fight for their causes. In this regard, I 

tend to agree with Nanda that the 

struggle to fight (mal)-development 

cannot rest in women alone. Men too 

struggle with development and fight to 

protect nature.  In Tibet, the Chinese 

government ordered the Tibetan to 

slaughter Yak for export.  Tibetan men 

refused to do so because the practice of 

killing is against Buddhist precepts of 

compassion toward all beings.  This 

shows that patriarchy is not the main 

problem—it is the state acting on behalf 

of capital.  In this sense, I agree with 

Agarwal and Nanda that the ecofeminist 

perspective lacks its universal appeal. 

Nevertheless, Shiva’s and Mies’s 

works are among the first to raise the 

women’s voice in the struggle for 

environmental justice against modern 

development in the Third World.  Their 

approaches give us hope that somehow 

resistances networks can work to change 

the behavior of states.  Yet, the change 

can happen only when states allow 

some levels of demonstration and 

networking against the state.  In the end, 

power still rests in the hand of the 

states regarding which direction to 

pursue -- economic growth or 

environmental “conservation”-- in order 

to meet their goals of “sustainable” 

development.  
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1 

ระบบการพฒันาผูเรียนนอกหองเรียน 
System of Learners’ Development Beyond Classroom 

 

  
การพัฒนาผูเรียนนอกหองเรียนท่ีจะบรรลุผลสําเร็จนั้นควรตองจัดกระทําอยางเปนระบบ ซ่ึงประกอบดวย 

วัตถุประสงค/ เปาหมายท่ีชัดเจนเชิงพฤติกรรมวาตองการพัฒนาใหผูเรียนเปนเชนไร มีแบบแผน และรูปแบบ

วิธีการในการพัฒนาท่ีชัดเจนเพ่ือใหบรรลุตามวัตถุประสงค/ เปาหมายท่ีกําหนด และท่ีสําคัญยิ่งคือตองมีการ

ประเมินผลการบรรลุตามวัตถุประสงค และมีการนําไปเปนขอมูลยอนกลับเพ่ือปรับปรุงและพัฒนาการ

ดําเนินการอยางเปนระบบตอไป 

 

บทคัดยอ 

 

  
The success of learners’ development beyond classroom depends on the operation system. 
The system should comprise of 1) objectives/ clear targets on behavioral objectives that 
show how instructors want to develop their learners, 2) clear patterns and methods in 
development in order to reach the goals/ objectives, and importantly 3) assessment on 
reaching the goals and use the results as feedback to revise and develop better 
performance systematically. 
 

Abstract 

 

23 

                                                           



บทนํา 

การพัฒนาผูเรียนนอกหองเรียน 
คือสวนสําคัญท่ีไมยิ่งหยอนไปกวาการพัฒนา
ผูเรยีนในหองเรียน  ซ่ึงไดแกการจัดการเรียนการ
ส อ น ต า ม ห ลั ก สู ต ร ก า ร ศึ ก ษ า ข อ ง
สถาบันอุดมศึกษา นั้น ๆ  เพ่ือใหผลผลิตคือ    
ผูเรียนไดเกิดการเรียนรูตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาท้ัง ๕ ดานไดแก ดาน
คุณธรรมจรยิธรรม        ดานความรู ดานทักษะ
ทางปญญา ดานทักษะความสัมพันธระหวาง
บุคคลและความรับผิดชอบและดานทักษะการ
วิเคราะห 

การพัฒนาผูเรียนนอกหองเรียน
เกิดจากการทํากิจกรรมท่ีนอกเหนือจากการ
เรียนการสอน    ตามหลักสูตรการศึกษา  ซ่ึงมี
ขีดจํากัดในเรื่องของเวลาท่ีผูสอนจะตองสอน/
ถายทอดเนื้อหาใหครบถวน     ตามหลักสูตร  
โดยเฉพาะอยางยิ่งในหมวดวิชาเฉพาะสาขา  จน
ทําใหขาดการพัฒนาผูเรียนในหองเรียน       ใน
ดานอ่ืน ๆ   ทําเฉพาะดานความรูในวิชาการ 
ทักษะทางปญญา ความรับผิดชอบและทักษะ
การวิเคราะห เปนสวนใหญ  โดยสวนมากยังขาด
การพัฒนาผูเรียนในดานอ่ืน ๆ เชน คุณธรรม
จริยธรรม และความสัมพันธระหวางบุคคล 

การพัฒนาผูเรียนนอกหองเรียนจึง
เปนสิ่ งสําคัญท่ีสถาบันอุดมศึกษาจะตองจัด
กระทําใหเปนระบบ มีแบบแผนเปาหมายชัดเจน 
ในการพัฒนาผูเรียน และการประเมินผลท่ีแสดง
ใหเห็นวาผูเรียนไดรับ   การพัฒนาบรรลุผลตาม
วัตถุประสงคและเปาหมาย  อันจะเปนการชวย
เสริมสร างและพัฒนาผู เ รี ยนใหบรรลุตาม      
อัตลักษณ / คุณลักษณะท่ีพึงประสงคของแตละ
สถาบั น และต ามกรอบมาตรฐ าน คุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา   ท้ัง ๕ ดาน ดังกลาว 

โ ร ง เ รี ย น น า ย เ รื อ ใ น ฐ า น ะ
ส ถ า บั น อุ ด ม ศึ ก ษ า ข อ ง ก อ ง ทั พ เ รื อ  

ก ร ะ ท ร ว ง ก ล า โ ห ม   ก็ เ ช น เ ดี ย ว กั น กั บ
สถาบันอุดมศึกษาอ่ืน ๆ ไดมีการพัฒนานักเรียน
นายเรือนอกหองเรียนควบคูไปกับการพัฒนาใน
หองเรียน  ดวยกิจกรรมตาง ๆ มากมาย  ท้ังใน
สวนของกิจกรรมทางทหาร เชน การสวนสนาม  
ซ่ึงเปนการพัฒนานักเรียนนายเรือในเรื่องของ
ความมีวินัย สามัคคี เขมแข็ง อดทน  ตลอดจน
ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล และ ความ
รับผิดชอบ  อันเปนการปลูกฝงคุณลักษณะผูนํา
ทหารใหกับนักเรียนนายเรือ  อีกท้ังยังมีกิจกรรม
อ่ืน ๆ เพ่ือการพัฒนากายและใจใหสมบูรณ 
ไดแก กิจกรรมชมรมกีฬาตาง ๆ ชมรมคายอาสา 
ชมรมพุทธศาสนา   เปนตน   
 

 

แนวทางการพัฒนาผูเรียนนอกหองเรียน 

การพัฒนาผูเรียนนอกหองเรียน 

ในสภาพปจจุบันของสถาบันอุดมศึกษาตาง ๆ  

ไดมีการดําเนินการอยูแลวกันทุกแหง  ท้ังในรูป

โครงการและกิจกรรมตาง ๆ  ซ่ึงทํากันเปนงาน

ปกติตั้งแตตนปการศึกษา ไดแก กิจกรรมประชุม

เชียร รับนองใหม พิธีไหวครู  โครงการเขาคาย

คุณธรรมจริยธรรม กิจกรรมกีฬานองใหม 

กิ จ ก ร ร ม กี ฬ า โ ร ง เ รี ย น เ ห ล า ทั พ  กี ฬ า

มหาวิทยาลัย  กิจกรรมใสบาตรประจําเดือน 

เปนตน       แตกิจกรรมเหลานี้มักขาดการจัดทํา

ท่ีเปนระบบชัดเจน  ขาดเปาหมาย ตัวชี้วัด และการ

ประเมินผลตามตัวชี้วัด  ในการพัฒนาผูเรียนวา

ตองการพัฒนาใหผูเรียนเปนอยางไร  และสุดทาย

การประเมินผลวาหลังจากกิจกรรมนั้น ๆ แลว  

ผูเรียนเปนไปตามนั้นหรือไมอยางไร  เพ่ือนํามา

ปรับปรุงและพัฒนาการดําเนินงานตอไป  
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แนวทางการพัฒนาผูเรียนนอก
หองเรียนท่ีจะบรรลุผลสําเร็จจึงควรจัดกระทํา
อยางเปนระบบ เปนรูปธรรม ดังนี้ 

๑. กํ าหนด วัตถุ ปร ะสงค  
เปาหมายเชิงพฤติกรรมท่ีชัดเจนวาตองการให
ผู เ รี ยนประพฤติปฏิบั ติตนเปน เชนไร เชน 
โครงการพัฒนาผู เรียนดวยการเลนกีฬาตาม
ชมรมตาง ๆ  เพ่ือใหผูเรียนสามารถ   เลนกีฬา 
เพ่ือออกกําลังกาย สามารถแขงขันกีฬาไดใน
ระดับกองทัพเรือและประเทศไทย  บริหาร
จัดการทีมได สามัคคีในหมูคณะ มีวินัยในการ
ฝกซอม แสดงออกดวยความเปนสุภาพบุรุษ มี
ความรับผิดชอบชวยเหลือ แบงแยกงานกันทําได 

๒. มีแบบแผนในการทํางาน
ท่ีชัดเจน วาจะทําอะไร อยางไร เม่ือไร ท่ีไหน 
ใครเปนผูรับผิดชอบ  และงบประมาณในการ
ดําเนินการ เชน แผนการฝกซอมและการแขงขัน 

๓. มีรูปแบบวิธีการท่ีชัดเจน
ในการพัฒนาผูเรียนเพ่ือใหเกิดผลบรรลุตาม
วัตถุประสงค/เปาหมายท่ีกําหนด เชน กิจกรรม
กีฬาของนักเรียนนายเรือมีวิธีการใหนักเรียนใน
ชมรมกีฬาเขียนแผนการดําเนินงานของตน  ต้ัง    
จุดมุงหมาย เปาหมายรวมกันวาจะตองได 

 
 
 
 
 
 
 
 

เหรียญทองในการแขงขัน มีการกําหนดแผน
ฝกซอม และแผนผูฝกสอนมาสอนตามแผนหวง
เวลาท่ีกําหนดการ อีกท้ังการแบงงานกันทําใน
กลุมเปนหัวหนา เปนฝายตาง ๆ เชน ฝายดูแล
เรื่องอาหาร งานธุรการ การเก็บดูแลอุปกรณ 
การควบคุมการฝกซอม เปนตน  
 

๔. มีการประ เ มินผลการ
บรรลุวัตถุประสงคของโครงการท่ีกําหนดไว  
วาผูเรียนท่ีตองการ ใหมีการพัฒนา นั้น  เม่ือเรา
กําหนดวัตถุประสงค ไว  จัดทําแผนชัด เจน 
ดําเนินการตามแผนและรูปแบบในการพัฒนาท่ี
เหมาะสมแลว  ผูเรียนมีพฤติกรรม หรือผลงาน
ตรงความเปาประสงค หรือไมอยางไร  ควรตอง
มีการปรับปรุงพัฒนาในสวนใดตอไปเพ่ือใหบรรลุ
สมบูรณ 

๕. กา รนํ า ข อ มู ลผลกา ร
ประเมินยอนกลับไปปรับปรุง  และพัฒนาการ
ดําเนินงานในทุกสวนและข้ันตอนตั้งแตการ
กําหนดวัตถุประสงคจนถึงการประเมินผลการ
บรรลุวัตถุประสงค  ในการพัฒนาผูเรียนนอก
หองเรียน 
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แผนภูมิ : ระบบการพัฒนาผูเรียนนอกหองเรียน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สังเคราะหข้ึนโดย นาวาเอกหญิง ดร.ประอร  สุนทรวิภาต 

บทสรุป  หนทางท่ีถูกตองในการสรางบัณฑิตท่ีพึงประสงค  ตามอัตลักษณของทุกสถาบันอุดมศึกษาและ

ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาคือการพัฒนาผูเรียนท้ังในหองเรียนและนอกหองเรียนควบคู

กันไป  จะกระทําเพียงอยางใดอยางหนึ่งไมได  ซ่ึงในภาพรวมของสถาบันอุดมศึกษาทุกแหงก็ดําเนินการ

อยูบางแลว  แตยังขาดแผนเปาหมาย  รูปแบบวิธีการท่ีชัดเจนและการประเมินผลสําเร็จท่ีเปนระบบใน

การพัฒนาผูเรียน  ท้ังในหองเรียนและนอกหองเรียน 

บรรณานุกรม 
ราชกิจจานุเบกษา เลมท่ี 126 ตอนพิเศษ 125 ง. 2552. ประกาศกระทรวงศึกษา  เรื่อง กรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2552 (31 สิงหาคม 2552) 
สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) พ.ศ.2555 “คุณภาพศิษย

เปาหมายการประเมิน” กรุงเทพมหานคร 
ประวัติผูเขียน 

- สําเร็จการศึกษาปริญญาตรีครุศาสตรบัณฑิต (เคมี – คณิตศาสตร) จากจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
- สําเร็จการศึกษาปริญญาโทครุศาสตรมหาบัณฑิต (วิจัยการศึกษา) จากจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
- สําเร็จการศึกษาปริญญาเอกครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต (อุดมศึกษา) จากจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
- อดีตหัวหนากองสถิติและวิจัย โรงเรียนนายเรือ 

 

๑. กําหนดวัตถุประสงคและเปาหมาย 
ในการพัฒนาผูเรยีน 

๒. จัดทําแผนในการดําเนินงานท่ีชัดเจน 

๓. กําหนดรูปแบบวิธีการในการพัฒนา       
ใหบรรลตุามวัตถุประสงค และเปาหมาย 

๔.  การประเมินผลการดําเนินงานวาบรรลุ

ตามวัตถุประสงคหรือไมเพียงใด 

Feed back 
ขอมูลยอนกลับไปปรับปรุงและ
พัฒนาการดําเนินการในทุกสวน 
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 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาและวิเคราะหปริมาณการสงออกสินคาเกษตรของภาค

ตะวันออกทางเครื่องบิน ศักยภาพทาอากาศยานอูตะเภาในการรองรับปริมาณการสงออกสินคาเกษตรของ

ภาคตะวันออก และการวิเคราะหความเหมาะสมทางเศรษฐศาสตรท้ังทางดานการเงินและทางดานเศรษฐกิจ

ในการลงทุนใหทาอากาศยานอูตะเภาเปนฐานการกระจายสินคาเกษตรของภาคตะวันออก 

ผลการศึกษาพบวาDemandในปแรกของโครงการ (ป 2560) มีประมาณ 15,448 ตัน ตองใช

เครื่องบินขนสงประมาณ 192 – 873 เท่ียวบิน และปสุดทายของโครงการ (ป 2579) มีประมาณ 110,385 ตัน

ตองใชเครื่องบินขนสงประมาณ 2,032 – 9,242 เท่ียวบินซ่ึงทาอากาศยานอูตะเภามีศักยภาพเพียงพอที่จะ

รองรับปริมาณเท่ียวบินไดตลอดอายุโครงการ (20 ป)ท้ังนี้ ผลการประเมินศักยภาพทาอากาศยานอูตะเภา

พบวาการพัฒนาทาอากาศยานอูตะเภาสูการเปนศูนยกลางการกระจายสินคาเกษตรของภาคตะวันออก

จําเปนจะตองพัฒนาขีดความสามารถดานคลังสินคาและการขนสงสินคาทางอากาศ โดยดําเนินการในลักษณะ 

*การจัดการดานโลจิสติกส บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

**อาจารยท่ีปรึกษา 
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การพัฒนาทาอากาศยานอูตะเภา ระยอง พัทยา สูการเปนศูนยกลาง 
การกระจายสนิคาเกษตรของภาคตะวันออก 

THE DEVELOPMENT OF U-TAPAO RAYONG PATTAYA INTERNATIONAL AIRPORT  

INTO A DISTRIBUTION HUB FOR AGRICULTURAL PRODUCTS OF THE EAST 
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เขตปลอดอากร เพ่ือลดตนทุนดําเนินการและอํานวยความสะดวกในการสงออกและนําเขาสินคา 

สําหรับการศึกษาความเหมาะสมของโครงการ ท้ัง 3 รูปแบบการลงทุน คือ 1) กรณีกองทัพเรือลงทุนและ

บริหารโครงการ 2) กรณีกองทัพเรือลงทุนโครงสรางพ้ืนฐานและใหเอกชนเชาดําเนินการ และ 3) กรณี

กองทัพเรือลงทุนบางสวนและใหสัมปทานแกเอกชน กําหนดปริมาณการสงออกสินคาเกษตรผานทาอากาศ

ยานอูตะเภาเปน 30%  50% และ 75% ของอุปสงคท่ีพยากรณได โดยใชเกณฑดัชนีชี้วัด คือ มูลคา

ปจจุบันสุทธิ  อัตราสวนผลประโยชนตอตนทุน  อัตราผลตอบแทนโครงการ และระยะเวลาคืนทุน ผลการ

วิเคราะหโครงการท้ังทางดานการเงินและทางดานเศรษฐกิจ ปรากฏวา โครงการดังกลาวมีความนาลงทุน 

ยกเวนในกรณีสถานการณเลวรายท่ีสุด ภายใตอุปสงครอยละ 30 และภายใตอัตราคิดลดสูงสุดท่ี 12% ซ่ึง

จุดคุมทุนจะตองมีอุปสงคอยูท่ี 40.76%  นอกจากนี้ยังพบวา การเลือกใชทาอากาศยานอูตะเภาขนสง

สินคาเกษตรจะสามารถชวยลดตนทุนโลจิสติกสโดยรวมไดในอัตรากิโลกรัมละ 1.62 บาท 

 

คําสําคัญ :  ทาอากาศยานอูตะเภา, ศูนยกลางการกระจายสินคาเกษตร 

   

The research objective is to study and analyze of the Air - Export quantity for 

agricultural product in the Eastern area of Thailand under the capacity of U-tapao Airport 

to support such quantity of export volume including the sufficient economics investment 

to support U-tapao as distribution hub for agricultural products. 

The research outcome shows that demand for the first project fiscal year (2017) 

is approximately 15,448 tons which requires about 192-873 flights and for the last project 

year (2036) demand is around 110,385 tons that requires 2,032 – 9,242 flights in which 

U-Tapao can provide the capacity to support such volume throughout the project. 

Capacity Analysis also resulted that, to have U-Tapao as a hub may require a development in 

warehouse and air transportation capacity that Custom Free Zone is necessary to be 

applied to deduct the development assets and facilitate good flow of import and export. 

The investment appropriateness resulted in 3 possibilities, 1) The Royal Thai Navy 

(RTN) makes investment and manage the project 2) The RTN makes investment on basic 

facilities and lets private companies rent and run the business 3) The RTN partially 

makes investment on basic facilities and gives concession to private companies  

                                                                        

Abstract 
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with determine volume of Agricultural export in ratio of 30%, 50% and 75% of the 

forecast demand with project duration of 20 years. Indicators used are Net Present 

Value, Benefit-Cost Ratio, Internal Rate of Return and Payback Period. The results of the 

analysis financially and economically shows that the project has its investment appeal except 

in the worst case scenario under the 30% demands using discount rate of 12% per year, for 

the project to be succeed the breakeven point must have at least 40.76% of demand. 

Besides, the result reveals that utilizing U-Tapao Airport for agricultural exports could 

reduce the logistics cost in the rate of 1.62 Bath per kilogram. 

Keyword : U-tapao International Airport, Distribution Hub for Agricultural Products 

 

      

บทนํา     
ท า อ า ก า ศ ย า น อู ต ะ เ ภ า  ม ีภ ูมิ

ยุทธศาสตรที่มีความสําคัญตอความมั่นคงทั้ง
ทางดานการทหารและความม่ันคงตอเศรษฐกิจ
ของประเทศไทย มีศักยภาพสามารถรองรับ
เครื่องบินไดทุกประเภท อยูใกลแหลงทองเที่ยว
สําคัญ ใกลแหลงนิคมอุตสาหกรรมขนาดใหญ 
และแหลงผลิตสินคาทางการเกษตร อีกทั้งยังมี
ทาเรือขนาดใหญอยูในบริเวณใกลเคียงถึง 3 แหง 
(กองการบินทหารเรือ พ.ศ.2464 - 2548, 2548: 
21)จ ึง เ ห ม า ะ สํ า ห ร ับ ใ ช ข น ส ง ส ิน ค า ทั ้ง
ภาคอุตสาหกรรมและการเกษตร และยังมี
ศักยภาพสําหรับการขนสงตอเนื่องหลายรูปแบบ 
อยางไรก็ดี ยังมีความไมสอดคลองกันระหวาง
ศักยภาพกับการขนสงสินคาทางอากาศผานทา
อากาศยานอูตะเภา ปจจุบันพบวาความนิยมใน 
ดานการขนสงสินคาทางอากาศผานทาอากาศ
ยานอูตะเภาในยังไมมีเท่ียวบิน  Cargo   ประจาํ  
ท้ัง ท่ีมีความไดเปรียบตามท่ีกลาวมาแลวใน

ขางตน 

วัตถุประสงค 
1. เพ่ือศึกษา    วิเคราะหปริมาณความ 

ตองการสงออกทางเครื่องบินของสินคาเกษตรท่ี
สําคัญของภาคตะวันออก 

2. เพ่ือศึกษา วิเคราะห  ศักยภาพของ 
ทาอากาศยานอูตะเภาในการรองรับการสงออก
สินคาเกษตรของภาคตะวันออก 

3.  เพ่ือศึกษา   และวิเคราะหความ 
เหมาะสมทางการเงิน และทางเศรษฐกิจ ในการ
ลงทุนโครงการ สําหรับการใชทาอากาศยานอู
ตะเภาเปนฐานการกระจายสินคาเกษตรของภาค
ตะวันออก 

ขอบเขตของการวิจัย 
งานวิจัยนี้มุงศึกษาเฉพาะการสงออก

สินคาเกษตรของจังหวัดในภาคตะวันออกท่ี
คาดการณวาจะไดร ับประโยชนในเชิงการลด
ตนทุนโลจิสติกสจากการใชบริการทาอากาศยานอู
ตะเภากรณีหากมีโครงการเกิดข้ึนโดยเฉพาะ
ผลผลิตสินคาเกษตรท่ีสําคัญของภูมิภาค อัน
ไดแก ทุเรียน มังคุด เงาะ ลองกอง ลําไย มะมวง 
กลวย และพริกไทยสด เนื่องจาก มีศักยภาพและ
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สัดสวนในการผลิตสูงมากเม่ือเปรียบเทียบกับ
ภู มิภาค อ่ืน  และ มีข อ มูลก า ร ส ง อ อก ท า ง
เครื ่องบ ินที ่ช ัดเจน อีกทั ้งย ัง เปนส ินคา ที ่มี
ผลผลิตออกตามฤดูกาล และเนาเสียไดงาย 
จึงจําเปนตองใชเวลาในการขนสงท่ีรวดเร็ว 

 

วิธีการวิจัย 

การวิจัยนี้ มีข้ันตอนและวิธีการวิจัย ดังนี้ 

1. การวิเคราะหปริมาณความตองการ 

การสงออกสินคาเกษตรของภาคตะวันออกทาง
เครื่องบิน(Demand) และการพยากรณแนวโนม
ในอนาคตโดยใชเทคนิคอนุกรมเวลาดวยปจจัย
แนวโนม (Trend) จํานวน 5 วิธี  ไดแก 
Exponential, Linear, Logarithmic, 
Polynomial และ Power เพ่ือเปรียบเทียบ 
สําหรับการเลือกรูปแบบ Format Trend 
Line ที่เหมาะสม โดยจะพิจารณาจากคา 
Mean AbsolutePercentage Error 
(MAPE)ท่ีต่ําท่ีสุด ซ่ึงจะนําผลการพยากรณที่ได
ไปว ิเคราะหหาปริมาณเที ่ยวบินเพ่ือรองรับ
ปริมาณการสงออกสินคาเกษตรสําคัญของภาค
ตะวันออกทางเครื่องบินตอไป     การวิเคราะห
ปริมาณเท่ียวบิน (Supply) โดยพิจารณาประเภท
เครื่องบินจาก Air Cargo Fleet ของ
ผูประกอบการขนสงสินคาท่ีประกอบกิจการหรือ
มีสาขาในประเทศไทยไดแก Thai Air Cargo, 
FedExExpress, DHL Express และ UPS 
Airlinesเ พื ่อหาSpecifications และ 
Capacities ของเครื ่องบ ิน (Freighter 

Reference Guide, 2003)ที่จะใชในการ
ขนสงส ินคา เกษตร สําหร ับการกําหนดคา 
Load Factor (LF) ท่ีเหมาะสมในการบรรทุก
สินค าของเครื่องบินจะพิจารณาคาFreight 
Load Factorตั้งแตป 2000 – 2013 ซ่ึงมีคาอยู
ระหวาง45% - 50%(IATA Manual Review, 
2014: 14)ท้ังนี้ เพ่ือลดผลประโยชนท่ีคาดวาจะ
เกิดข้ึนในการบรรทุกสินคา ในงานวิจัยนี้จึง
กําหนดคา LF เทากับ 60%สําหรับการหา
ปริมาณหรือจํานวนเท่ียวบินสามารถคํานวณหา
ไดจากสมการ 

จํานวนเท่ียวบินขนสง   

=   
LF  Capacity Freighter

Demand

×  

2. การประเมินศักยภาพของทาอากาศ 
ยานอูตะเภารองรับการเปนศูนยกลางการ
กระจายสินคาของภาคตะวันออก โดยการ
วิเคราะหศักยภาพทาอากาศยานอูตะเภาทาง
กายภาพระบบโครงสร าง พ้ืนฐาน  และขีด
ความสามารถในการรองรับกิจกรรมการขนสง
และโลจิสติกสดวยวิธี SWOT Analysis สําหรับ
รองรับ Demand และ Supply ท่ีเกิดข้ึน รวม
ไปถึงการรองรับกิจกรรมการขนสงและโลจิ
สติกสท่ีอาจจะเกิดข้ึนในอนาคต  

3. การวิเคราะหความเหมาะสมของ
โครงการในการลงทุนสรางเขตปลอดอากร ณ 
ทาอากาศยานอูตะเภาท้ังทางดานการเ งิน 
(Financial Analysis)และดานเศรษฐกิจ 
(Economic Analysis) โดยเฉพาะการลดตนทุน
ด าน โลจิ ส ติ กส  โ ดยอา ศัย เทคนิ ค วิ ธี ก า ร
เปรียบเทียบตนทุนและผลประโยชน (Cost 
BenefitAnalysis: CBA) และใชแนวทางและ
วิธี ดํ าเนินการของสํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจแหงชาติโดยมีเกณฑการ
ตัดสินใจแบบปรับคาของเวลา โดยใชอัตราคิดลด 
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6% ตอป กรณีภาครัฐเปนผูลงทุน หรือ12% ตอ
ป กรณีภาคเอกชนเปนผูลงทุน(ชูชีพ พิพัฒนศิถี, 
2544: 83)ได แก  ม ูลค าป จจ ุบ ันส ุทธิ 
(NPV)อัตราสวนผลประโยชนตอตนทุน (B/C 
Ratio) อัตราผลตอบแทนของโครงการ 
(IRR)ในการวิเคราะหความคุมคาของโครงการท่ี
เก่ียวของกับการลงทุนโครงการ จะแยกการ
ลงทุนออกเปน 3 กรณี คือ 

 รูปแบบท่ี 1 กองทัพเรือลงทุน
และบริหารโครงการเองท้ังหมด 

 รูปแบบท่ี 2 กองทัพเรือลงทุน
ดานโครงสรางพ้ืนฐาน และใหเอกชนเชาดําเนินการ 

  รูปแบบท่ี 3 กองทัพเรือลงทุน
บางสวน และใหสัมปทานแกเอกชนดําเนินการ 

นอกจากนี ้ ย ังจะได ว ิเคราะหความ
ออนไหวของโครงการ (Sensitivity Analysis) 
เพ่ือทดสอบดูการเปลี่ยนแปลงของโครงการ ใน
ล ักษณะของการเปลี ่ยนแปลงปร ิมาณการ
สงออกสินคาเกษตรผานทาอากาศยานอูตะเภา
เปน 3 กรณีคือ กรณีปริมาณการสงออกสินคา
เกษตรผานทาอากาศยานอูตะเภาเปน30% 
(Worst Case),  50% (Base Case) และ 
75%(Best Case) ของ Demand ท่ีพยากรณได. 

ผลการศึกษาและการอภิปรายผล 

1. ผลการวิ เ คราะหปริ มาณความ
ตองการสงออกสินคาเกษตรของภาคตะวันออก
ทางเครื่องบิน (Demand) พบวา เทคนิคการ
พยากรณแนวโนมของ Demand ดวยวิธี 
Exponential มีความเหมาะสมท่ีสุด โดยใหคาR2 
= 0.9787 และ MAPE= 2.69% สําหรับในป
แรกของโครงการ (พ.ศ.2560) มี Demand 
ประมาณ 15,448 ตัน และในปสุดทายของ
โครงการ (พ.ศ.2579) มี Demand ประมาณ 
110,385 ตัน โดยมีแนวโนมเพ่ิมข้ึนประมาณ 

14% ซ่ึงความตองการสงออกสินคาเกษตร
ดังกลาวมีปริมาณมากเพียงพอสําหรับความ
เปนไปไดเบื้องตน ท่ีจะสามารถสรางความคุมคา
ในการลงทุนเพ่ือใชทาอากาศยานอูตะเภาเปน
ศูนยกลางการกระจายสินคาเกษตรของภาค
ตะวันออก 

2. ผลการวิเคราะหปริมาณเที่ยวบิน 
(Supply) รองรับ Demand เปนดังนี้ 

ตารางท่ี 1  ปริมาณเท่ียวบินรองรับปริมาณความ

ตองการสงออกสินคาเกษตรของภาคตะวันออก 

ท่ีมา : จากการคํานวณโดยพิจารณาจาก 

Demand, Freighter Capacity และ LF   

 ท้ังนี้ จากสถิติอากาศยานข้ึน – ลง ท่ี
สนามบินอูตะเภาตั้งแตป 2548 – 2555 พบวา 
ในป 2551มีจํานวนอากาศยานทั้งทางทหาร
และพลเรือนรวมท้ังสิ้น 33,298 เท่ียวบิน(กอง
ปฏิบัติการฐานบิน สถานีการบิน กองการบิน
ทหารเรือ, 2555) จึงสรุปไดวาทาอากาศยานอู
ตะเภาสามารถรองรับจํานวนเท่ียวบินสําหรับการ
สงออกสินคาเกษตรของภาคตะวันออกทาง
เครื่องบินไดตลอดอายุของโครงการ 

3. ผลการประเมินศักยภาพทาอากาศ
ยานอูตะเภาดวยวิธี SWOT Analysis พบวาขีด

Demand 

ปริมาณเท่ียวบิน(เท่ียวบิน) 

ปแรกของโครงการ 

พ.ศ.2560 

ปสุดทายของโครงการ 

พ.ศ.2579 

100% 192 - 873 2,032 – 9,242 

75% 144 - 655 1,738 – 7,903 

50% 96 - 437 1,159 – 5,269 

30% 58 - 262 610 – 2,773 

                                                                        

29 

31 

                                                                     วารสารวิชาการโรงเรียนนายเรือ ด้านสงัคมศาสตร์ มนษุยศาสตร์และศกึษาศาสตร์ 



 
 

 

ความสามารถร ะบ บ พื ้น ที ่ป ฏ ิบ ัต ิก า ร บ ิน 
(Airside) ของทาอากาศยานอูตะเภามีศักยภาพ
สูงมาก ด านขีดความสามารถในการรองรับ
ผูโดยสารไดรับการพัฒนามาอยางตอเนื่อง ท้ังนี้
หากอาคารผูโดยสารหลังใหมกอสรางแลวเสร็จใน
ป พ.ศ.2560จะสามารถรองรับผูโดยการไดกวา3 
ลานคนตอป(กระทรวงคมนาคม, 2558)อยางไรก็
ดี ในดานการขนสงสินคาและการประกอบกิจ
คลังสินคา เพ่ือรองรับการสงออกและนําเขายัง
ไมไดรับการปรับปรุงหรือพัฒนา ท้ังนี้พบวา 
สาเหตุสําคัญท่ีไมมีเท่ียวบิน Cargo มาใชบริการ
ขนสงสินคา เนื่องจากสภาพของคลังสินคาไมเอ้ือ
ตอการนําเขา – สงออกสินคาอาทิเชน ไมมี
หองควบคุมอุณหภูมิสําหรับสินคาท่ีเนาเสียงาย 
(Perishable Cargo) เครื่องบินไมสามารถจอด
เทียบคลังสินคาไดโดยตรง ท่ีตั้งคลังสินคาอยูหาง
จากถนนสายหลักและเปนพ้ืนท่ีรักษาความ
ปลอดภัยทางทหารนอกจากนี้  หนวยงานท่ี
ใหบริการดานการสงออกและนําเขาสินคาไมได
อยูในบริเวณพ้ืนท่ีเดียวกัน จึงทําใหเกิดความไม
สะดวกและความล าช า ในการ ให บริ กา ร 
เชนเดียวกับการเชื่อมโยงการขนสงสินคาหลาย
รูปแบบ แมจะถูกกําหนดใหเปนยุทธศาสตรของ 

 

 

ประเทศและเปนนโยบายของรัฐบาลทุกสมัย แต
ก็ยังไม มีการดําเนินการอยางจริงจังให เปน
รูปธรรม  ดังนั้น เพื่อใหการพัฒนาทาอากาศ
ยานอูตะเภาเปนไปอยางสมดุล และเติมเต็ม
ศักยภาพอยางสมบูรณ จึงจําเปนจะตองพัฒนา
ศักยภาพทาอากาศยานอูตะเภา ดังนี้ 

 3.1 พัฒนาขีดความสามารถดาน
คลังสินคา และการขนสงสินคาทางอากาศ 

 3.2  พัฒนาการเชื่อมโยง    การขนสง 
ตอเนื่องหลายรูปแบบ ท้ังทางถนน ทางราง และ
ทางทะเล 

สําหรับในการศึกษาครั้งนี้ผูวิจัยเลือก
ท่ีจะศึกษาการพัฒนาทาอากาศยานอูตะเภา ดาน
การขนสงสินคาทางอากาศและการประกอบ
กิจการดานคลังสินคาของ ภายใตขอบเขตการ
สงออกสินคาเกษตรสําคัญของภาคตะวันออก ซ่ึง
มีสัดสวนผลผลิตสูงเม่ือเปรียบเทียบกับผลผลิตท้ัง
ประเทศ โดยการลงทุนในลักษณะเขตปลอดอากร
ตามนโยบายและการสนับสนุนของรัฐบาลและ
กรมศุลกากร เ พ่ือลดตนทุนการดําเนินการ
สงเสริมขีดความสามารถในการแขงขัน และ
อํานวยความสะดวกในการสงออกและนําเขา
สินคา 

 

 

4. ผลการศึกษาความเหมาะสมของโครงการ 

                 4.1 ตนทุนและคาใชจายในการดําเนินโครงการ 
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ตารางท่ี 2  ตนทุนและคาใชจายในการดําเนินโครงการในแตละรูปแบบการลงทุน 

ตนทุนลงทุน คาใชจายดําเนินโครงการ

(บาท) รายป (บาท)

กรณีกองทัพเรือดําเนินการทั้งหมด 204,400,000.00       23,818,000.0           

กรณีกองทัพเรือลงทุนดานโครงสรางพื้นฐาน แลวใหเอกชนเชาดําเนินการ 159,400,000.00       9,676,245               

กรณีใหสัมปทานพื้นที่แกเอกชนดําเนินการ 39,100,000.00         4,346,000               

ประเภทการลงทุน

 

ท่ีมา : จากการคํานวณ 

         4.2  ผลประโยชนทางตรงจากการลงทุนโครงการทางดานการเงิน 

    4.2.1 รายไดท่ีเก่ียวกับกิจการบิน ตามราชกิจจานุเบกษา เลม 126 ตอนพิเศษ 190 ง 
ขอบังคับของคณะกรรมการการบินพลเรือน ฉบับท่ี 84(คณะกรรมการการบินพลเรอืน, 2552: 44-47) 

1)  คาธรรมเนียมในการข้ึนลงอากาศยานตามมวลวิ่งสูงสุด 
- 50 ตันแรก ตันละ  42.50 บาท 
- สวนท่ีเกิน 50 ตัน แตไมเกิน 100 ตัน ตันละ  47.50 บาท 
- สวนท่ีเกิน 100 ตัน ตันละ  57.50 บาท 

2)  คาธรรมเนียมท่ีเก็บอากาศยานตามมวลวิ่งสูงสุด 
- 50 ตันแรก วันละ  650 บาท 
- สวนท่ีเกิน 50 ตัน แตไมเกิน 100 ตัน ตันละ/วันละ  10 บาท 
- สวนท่ีเกิน 100 ตัน ตันละ/วันละ  5 บาท 

3)  คาธรรมเนียมการใหบริการภาคพ้ืนแกอากาศยานตามมวลวิ่งสูงสุด 
- ไมเกิน 100 ตัน 3,000 บาท/เท่ียวบิน 
- มากกวา 100 ตัน 5,000 บาท/เท่ียวบิน 

                   4) คาธรรมเนียมการดําเนินการคาน้ํามันอากาศยาน 5 สตางค/ลิตร 

 4.2.2 รายไดจากการดําเนินกิจการคลังสินคาตามระเบียบคณะกรรมการบริหารสนามบินอูตะเภา 
วาดวยการเก็บคาภาระอากาศยานฯ (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2557(คณะกรรมการบริหารสนามบินอูตะเภา, 2557) 

1) คาเชาอาคารสํานักงาน 180 บาท/ตารางเมตร/เดือน 
2) คาบริการเก็บรักษาสินคาในอุณหภูมิหองเย็น1.5 บาท/กิโลกรัม/วัน 
3) คาบริการยกขนสินคา 0.5 บาท/กิโลกรัม 

 
                  4.3 ผลประโยชนทางดานเศรษฐกิจจากการลดตนทุนดานโลจิสติกส 

4.3.1 การประหยัดจากการเดินทาง 
1) ระยะทางขนสงลดลงประมาณ 100 กิโลเมตร/เท่ียวหรือคิดเปนคาใชจายลดลง 

ประมาณ 500 บาท/เท่ียว 
2) ไมเสียคาผานทางพิเศษ ซ่ึงคิดเปนคาใชจายลดลงประมาณ 100 บาท/เท่ียว 

 4.3.2  การประหยัดจากการเก็บคาธรรมเนียมอากาศยาน ซ่ึงต่ํากวาทาอากาศยานสุวรรณภูมิ 
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   1)  คาธรรมเนียมในการข้ึนลงอากาศยาน ถูกกวา 50%/ลํา/เท่ียว 
   2)  คาธรรมเนียมท่ีเก็บอากาศยาน ถูกกวาประมาณ 12,000 บาท/ลํา/วัน 

4.3.3 การประหยัดจากคาบริการคลังสินคา ซ่ึงต่ํากวาคลังสินคาทาอากาศยานสุวรรณภูมิ 

1) Storage Charge ถูกกวา 1.50บาท/กิโลกรัม 
2) Handling Charge ถูกกวา 0.75บาท/กิโลกรัม 

  4.4  ผลการวิเคราะหทางดานการเงินสรุปไดดังนี้    

 

 

ตารางท่ี 3  ผลการวิเคราะหโครงการสรางเขตปลอดอากร ณ ทาอากาศยานอูตะเภา ทางดานการเงิน 

ดัชนีชี้วัดทางการเงิน

r = 6% r = 12% r = 6% r = 12% r = 6% r = 12%

กองทัพเรือลงทุน และ NPV  (บาท) 64,484,362 -99,898,399 423,983,950 86,015,429 873,633,484 318,549,953

บริหารโครงการเองทั้งหมด B/C Ratio 1.12 0.76 1.76 1.20 2.57 1.75

FIRR  (รอยละ) 7.72% 7.72% 15.06% 15.06% 21.94% 21.94%

Paback Period (ป) 15.07 15.07 10.17 10.17 7.07 7.07

การลงทุนโครงการ คุมคา ไมคุมคา คุมคา คุมคา คุมคา คุมคา

กองทัพเรือลงทุน NPV  (บาท) 199,242,817 25,004,046 402,033,199 129,587,151 653,436,982 259,599,649

โครงสรางพื้นฐาน และ B/C Ratio 1.66 1.10 2.34 1.52 3.17 2.05

ใหเอกชนเชาดําเนินการ FIRR  (รอยละ) 13.50% 13.50% 18.08% 18.08% 23.61% 23.61%

Paback Period (ป) 9.38 9.38 7.20 7.20 5.68 5.68

การลงทุนโครงการ คุมคา คุมคา คุมคา คุมคา คุมคา คุมคา

กองทัพเรือลงทุนบางสวน NPV  (บาท) 290,979,664 135,997,228 491,882,652 239,893,435 743,286,435 369,905,934

และใหสัมปทานแกเอกชน B/C Ratio 3.69 2.68 5.55 3.96 7.88 5.56

FIRR  (รอยละ) 37.09% 37.09% 51.00% 51.00% 67.46% 67.46%

Paback Period (ป) 3.28 3.28 2.32 2.32 1.71 1.71

การลงทุนโครงการ คุมคา คุมคา คุมคา คุมคา คุมคา คุมคา

ประเภทการลงทุน

Demand

30% 50% 75%

 

ท่ีมา : จากการคํานวณ 
จากผลการวิเคราะหความเหมาะสมของโครงการทางดานการเงินพบวา มีความคุมคา

และมีผลตอบแทนอยูในเกณฑท่ีดี ยกเวนกรณีเดียวท่ีไมมีความคุมคาในการลงทุน คือ กรณีกองทัพเรือ
ลงทุนและบริหารโครงการ โดยมีปริมาณการสงออกสินคาเกษตรผานทาอากาศยานอูตะเภาเพียง 30%
ของDemand ท่ีพยากรณได เนื่องจากการใชอัตราคิดลด 12% ตอป ซ่ึงเปนมุมมองเชิงลบท่ีคํานึงถึงผลเสีย
ตางๆภายใตสภาพความเสี่ยงและความไมแนนอนท่ีเพ่ิมข้ึนท้ังนี้ หากตองการใหการลงทุนโครงการในลักษณะ
เชนนี้มีความคุมคาแลว จะตองมีปริมาณการสงออกสินคาเกษตรผานทาอากาศยานอูตะเภามากกวา 40.76%
ของDemand ท่ีพยากรณได ซ่ึงจะใหคา NPV = 96,730, B/C Ratio = 1.00 และFIRR = 12.00% 

 

5. ผลการวิเคราะหทางดานเศรษฐกิจสรุปไดดังนี้ 
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ตารางท่ี 4 ผลการวิเคราะหโครงการสรางเขตปลอดอากร ณ ทาอากาศยานอูตะเภาทางดานเศรษฐกิจ 

ดัชนีชี้วัด

r = 6% r = 12% r = 6% r = 12% r = 6% r = 12%

กองทัพเรือลงทุน และ NPV  (บาท) 345,034,186 50,311,928 909,692,905 342,321,394 1,615,915,037 707,538,999

บริหารโครงการเองทั้งหมด B/C Ratio 1.53 1.00 2.26 1.52 3.35 2.25

EIRR  (รอยละ) 13.89% 13.89% 22.72% 22.72% 31.75% 31.75%

การลงทุนโครงการ คุมคา คุมคา คุมคา คุมคา คุมคา คุมคา

กองทัพเรือลงทุน NPV  (บาท) 479,792,641 175,214,372 887,742,154 385,893,116 1,395,718,535 648,588,695

โครงสรางพื้นฐาน และ B/C Ratio 2.58 1.71 3.95 2.56 5.64 3.63

ใหเอกชนเชาดําเนินการ EIRR  (รอยละ) 20.93% 20.93% 28.59% 28.59% 37.23% 37.23%

การลงทุนโครงการ คุมคา คุมคา คุมคา คุมคา คุมคา คุมคา

กองทัพเรือลงทุนบางสวน NPV  (บาท) 901,941,687 451,951,864 1,508,906,794 765,839,916 2,268,286,959 1,158,547,993

และใหสัมปทานแกเอกชน B/C Ratio 9.35 6.57 14.96 10.45 21.99 15.29

EIRR  (รอยละ) 77.65% 77.65% 116.13% 116.13% 163.82% 163.82%

การลงทุนโครงการ คุมคา คุมคา คุมคา คุมคา คุมคา คุมคา

ประเภทการลงทุน

Demand

30% 50% 75%

 

ท่ีมา : จากการคํานวณ 
ผลการวิเคราะหความเหมาะสม

ของ โคร งกา รด าน เศรษฐก ิจ  โ ดยพ ิจ า รณา
ผลประโยชนที่เกิดจากการประหยัดตนทุนดานโลจิ
สติกส ซ่ึงประกอบดวย การประหยัดจากคาขนสง 
การประหยัดจากการเก็บคาธรรมเนียมอากาศยาน 
และการประหยัดจากคาบริการคลังสินคาพบวามี
ความคุมคาในการลงทุนและมีผลตอบแทนอยูใน
เกณฑดีทุกกรณี ทั้งนี้ จากการเปรียบเทียบระหวาง

กรณีมีโครงการ (With ProjectSituation) และกรณี
ไมมีโครงการ (Without Project Situation) โดย
พิจารณาจากผลประโยชนที่สามารถประเมินมูลคา
เปนตัวเงินได (Tangible Benefit) หากมีโครงการ
เกิดข้ึน การเลือกใชทาอากาศยานอูตะเภาขนสง
สินคาเกษตรของภาคตะวันออก จะสามารถชวยลด
ตนทุนโลจิสติกสไดในอัตรากิโลกรัมละ 1.62 บาท

บทสรุป 

 จากการศึกษาพัฒนาทาอากาศยานอู
ตะเภาสูการเปนศูนยกลางการกระจายสินคาเกษตร
ของภาคตะวันออกคร้ังนี้ จําเปนจะตองพัฒนาขีด
ความสามารถทาอากาศยานอูตะเภาดานคลังสินคา
และการขนสงสินคาทางอากาศ โดยดําเนินการใน
ลักษณะของเขตปลอดอากร (Custom Free 
Zone)เพื่อลดตนทุนดําเนินการ  
และอํานวยความสะดวกในการสงออกและนําเขา
สินคาทั้งนี้  จากการศึกษาความเหมาะสมของ
โครงการทั้งทางดานการเงินและทางดานเศรษฐกิจ 
ที่มีภาครัฐเปนผูลงทุน (ใชอัตราคิดลด 6% ตอป) 
ส รุปได ว ามีความคุมค าตอการลงทุน  โดยให
ผลตอบแทนในแตละรูปแบบการลงทุนและในแตละ
กรณีศึกษามีความสอดคลองกัน กลาวคือ กรณีที่
กองทัพเรือลงทุนบางสวนและใหสัมปทานแกเอกชน
ดํ า เนิ นกา รจะมี ผ ลตอบแทนที่ ดี ที่ สุ ด  กรณี

กองทัพเรือลงทุนโครงสรางพื้นฐานและใหเอกชน
เชาดําเนินการใหผลตอบแทนรองลงมา และกรณี
กองทัพเรือลงทุนและบริหารโครงการเองทั้งหมดจะ
ใหผลตอบแทนต่ําที่สุดอยางไรก็ดี เพื่อลดความเสี่ยง
ในการดําเนินการควรทําการวิเคราะหและประเมิน
อยางรอบคอบวา จะตองมีปริมาณการสงออกสินคา
เกษตรที่ผูใชบริการเลือกใชทาอากาศยานอูตะเภา
ในการสงออกอยางนอย 40%ของปริมาณความ
ตองการส งออกสินค า เกษตรสํ า คัญของภาค
ตะวันออกทางเคร่ืองบิน 

ประโยชนท่ีไดจากการศึกษา 

กองทัพเรือสามารถนําขอมูลจากงานวิจัยนี้
ไปใชเปนแนวทางในการพัฒนาทาอากาศยานอู
ตะเภาสูการเปนศูนยกลางการกระจายสินคาเกษตร
ของภาคตะวันออกอันจะเปนประโยชนในการลด
ตนทุนดานโลจิสติกส และลดการกระจุกตัวของ
สินคาในชวงฤดูกาล นอกจากนี้ยังจะเปนสวนหนึ่งที่
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จะสงเสริมใหกองทัพเรือมีบทบาทตอการพัฒนา
ประเทศ ซึ่งกอใหเกิดผลประโยชนของชาติในเขต
บริเวณพื้นที่ชายฝงทะเลภาคตะวันออก 

ขอเสนอแนะ 

 เนื่องจากการศึกษาการพัฒนาทาอากาศ
ยานอูตะเภาสูการเปนศูนยกลางการกระจายสินคา
เกษตรของภาคตะวันออกคร้ังนี้ เปนการพัฒนาขีด
ความสามารถเฉพาะดานคลังสินคาและการขนสง
สินคาทางอากาศเพียงดานเดียว ดังนั้นหากตองการ
ทําการศึกษาคร้ังตอไป จึงควรทําการศึกษาเร่ืองการ
พัฒนาทาอากาศยานอูตะเภาดานการเชื่อมโยงการ
ขนสงตอเนื่องหลายรูปแบบของภูมิภาค ที่ ไม
สามารถทําการศึกษาไดในคร้ังนี้  เพื่อเติมเต็ม
ศักยภาพของทาอากาศยานอูตะเภาไดอยางสมบูรณ 

ประวัติผูเขียน 

ชื่อ – นามสกุล นาวาโท พิสุทธิ์ แดงเผือก 

วัน เดือน ปเกิด 15 พฤศจิกายน 2515 

สถานที่เกิด จังหวัดสมุทรปราการ 

วุฒิการศึกษา วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  

ส า ข า วิ ศ ว ก ร ร ม ไ ฟ ฟ า
อิเล็กทรอนิกส  โรงเ รียน
นายเรือ 

ปที่สําเร็จการศึกษา พ.ศ.2540 

ทุนการศึกษาที่ไดรับ ทุนกองทัพ เ รือประจํ าป
ง บ ป ร ะ ม า ณ  2 5 5 6 
หลักสูตรการจัดการดานโล
จิ ส ติ ก ส  จุ ฬ า ล ง ก ร ณ
มหาวิทยาลัย 

ตําแหนงปจจุบัน นายทหารส ง กําลังบํ า รุง 
กองบัญชาการโรงเรียนนายเรือ 
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THE RELATIONSHIP BETWEEN TRANSFORMATIONAL LEADERSHIP AND 

ORGANISATIONAL COMMITMENT: A STUDY OF THAI AIRWAYS                  

INTERNATIONAL EMPLOYEES 

 
 

บทคัดยอ 
 

งานวิจัยนี้เปนการศึกษาความสัมพันธระหวางภาวะผูนําแบบพัฒนาและความผูกพันตอองคกรของ

พนักงานสายการบิน กลุมตัวอยางเปนพนักงานจากบริษัทการบินไทยจํากัด มหาชน  รวมจํานวนท้ังสิ้น 152 

คน เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย ประกอบดวย แบบสอบถามลักษณะสวนบุคคลของผูตอบ แบบสอบถามการ

รับรูของพนักงานเก่ียวกับภาวะผูนําแบบพัฒนา และแบบสอบความผูกพันตอองคกรของพนักงาน ผล

การศึกษาพบวา ผูนําของตนมีภาวะผูนําแบบพัฒนาระดับปานกลาง และพบวามีความผูกพันตอองคกรใน

ระดับปานกลางเชนกัน นอกจากนี้ยังพบความสัมพันธในเชิงบวกระหวางภาวะผูนําแบบพัฒนาและความ

ผูกพันตอองคกร ซ่ึงผลท่ีพบจากการศึกษาในครั้งนี้ทําใหเสนอแนะไดวา องคกรควรสงเสริมและพัฒนาผูนํา

ใหมีภาวะผูนําแบบพัฒนา เพ่ือเพ่ิมระดับความผูกพันของพนักงานท่ีทํางานในองคกรแหงนี้ 

คําสําคัญ : ภาวะผูนําแบบพัฒนา, ความผูกพันตอองคกร, สายการบิน 
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 บทความนี้มีวัตถุประสงคถายทอด เจตนารมณ อุดมการณของผูบัญชาการโรงเรียนนายเรือ     

ในปจจุบันซ่ึงเปนผูท่ีผานการดํารงตําแหนงสําคัญของโรงเรียนนายเรือ จึงมีความตั้งใจในการถายทอด

ประสบการณท่ีไดรับจากการทํางานท่ีผูกพันกับนักเรียนนายเรือในลักษณะครูทหารกับลูกศิษยออกมาเปน

บทความทางวิชาการในครั้งนี้โดยผูอานจะไดทราบถึงการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนในโรงเรียนนายเรือดวย

ความมุงหวังใหโรงเรียนนายเรือมีความเจริญกาวหนาทางวิชาการและวิชาชีพทหารเรือ รวมท้ังกระตุน

เตือน ปลูกฝงจิตสํานึกของนักเรียนนายเรือใหมีความรับผิดชอบตอบทบาทหนาท่ีของตนเอง รูจักแยกแยะ

ดีผิดชอบชั่วดีอยางมีสติ ตลอดจนสามารถพิจารณาใชเปนหนทางปฏิบัติท่ีนําไปสูความสําเร็จในการศึกษา

และเปนนายทหารสัญญาบัตรท่ีดีของราชนาวีไทยดวยความภาคภูมิใจในเกียรติแหงตน 

 

คําสําคัญ : ความเปนนายทหารเรือจิตสํานึก การบังคับบัญชา   เกียรติศักดิ์ศรี   ความรับผิดชอบ   

 

 

Introduction and Objectives of the 

Study 

In airline industry, it is a service-
intensive nature and highly related to 
labour costs, turnover is a critical issue 
for any airline company to pay attention 
as the cost of it may be high (Chen, 
2006). A number of studies have 
suggested that leadership style was one 
of factors influencing employees’ level 
of organisational commitment (Mowday 
et al., 1982; Walumbwa et al., 2005). It is 

because leaders are the closest 
mediator in the employment 
environment to ensure satisfaction and 
commitment incur among their 
followers (Clinebell et al., 2013). 
However, employees whom are in 
charge in customer service sections (i.e. 
passenger service agent, flight 
attendants), they appear to have a high 
variability from their colleagues and 
leaders, as the result it creates potential 
pressure which affects their commitment 
in regard of colleague and leader 
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ABSTRACT 

 This study investigates the relationship between transformational leadership 

style and organisational commitment among airlines employees. It includes 152 

participants, who currently are employed as Thai Airways International full time 

employees from different departments; ground service, flight attendant and technical. 

The results indicate that the perceptions of their supervisors’ transformational 

leadership and degree of their commitment to the organisation are moderate. In 

addition, the relationship between each behavior, the aggregate of transformational 

leadership and the level of organisational commitment are found to be significantly 

positive. The implications of these findings for leadership development, and increasing 

organisational commitment are discussed. 

KEYWORDS: transformational leadership, organisational commitment, Airlines 
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supports (Bacharach, Bamberger & 
McKinney, 2000). In this study, the 
authour aims to determine the 
relationship between Bass’s model of 
leadership styles and the level of 
organisational commitment among 
employee in a major Thai airline, and to 
identify the impact of leadership 
behaviours of their supervisor in order to 
provide an empirical evidence for the 
airline company, which could be used to 
develop the supervisory role in 
increasing organisational commitment 
among their employees.  

 

 

 

 

 Literature Review 

 In airline industry, Newman and 
Sheikh (2010) studied the relationship 
and impact between organisational 
commitment and employee behaviours 
in a major Chinese airline company; the 
result also revealed that satisfaction 
with supervision was positively related 
to employees’ commitment. In addition, 
Theerarak’s (2010) research also 
indicated that there was a positive 
relationship between job satisfaction 
and organisational commitment among 
flight attendants in Thai Airways. She 
also suggested that by increasing 
organisational commitment, the 

company would therefore receive 
benefit by having a high value serviced 
delivery to the customers and creating 
customer loyalty. There are also various 
studies providing empirical evidence of 
the relationship between leadership and 
organisational commitment not limited 
within airline industry (Bass &Avolio, 
1993; Rowden, 2000). Interestingly 
throughout a review of literature, 
transformational leadership style has 
been identified as one of effective 
leadership (Leung &Bozionelos, 2004) as 
this type of leadership style creates a 
sense of trust, admiration and respect 
from followers to their leaders (Bass 
&Avolio, 1993). Such positive relationship 
between transformational leadership 
and organisational commitment been 
confirmed in various studies in many 
cultural context including Thailand 
context (i.e. Newchantuek, 2002; 
Rowden, 2000).  

 However, the impact of cultural 
values should be paid attention as it 
plays a crucial role in shaping 
organisational commitment (Wang, 2002; 
Williamson 2009). An increasing number 
of the new generation who have 
absorbed western values and who have 
studied abroad, have been identified as 
a major influence on Thai leadership 
style recently (Niffeneggen, Kuviwat, & 
Engchanil, 2007). Such change has 
shown that transformational leadership 
style has been adopted more frequently 
especially in an international working 
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environment like airline industry. 
Consequently it is logical to predict that 
there is a positive relationship between 
transformational leadership and 
organisational commitment among 
airline staff that work for Thai Airways. 

 Methodology and Method 

 In this section, we describe the 
population and data collection 
techniques, instrumentation and the 
data analyses used. 

    Population and data collection 

The chosen organization is Thai 
Airways International located at 
Suvarnabhumi airport, Bangkok Thailand. 
This research used method by 
distributing questionnaires to flight 
attendants, ground staff and technical 
departments. The population in this 
study was Thai full-time Thai airways 
employees. The convenient sampling 
method is used. There are 152 
participants including in this study.  

 The majority of participants were 
female (36.2%). Most had a Bachelor’s 
Degree (88.8%) and are from ground 
service and technical departments 
(36.8%). The respondents mostly had an 
employment experience with the 
company around 6-10 years (28.9%).  

    Instrument 

1) Transformational Leadership 
(TFL). Thirty items developed by 
Watthanarat (2013) were assessed for 

transformational leadership style (α = 
0.98). 

2) Organizational commitment. 
This portion of the survey contained 30 
items on organizational commitment 
created by Jitpairoch (2005) (α = 0.80).   

Data Analysis and Results 

Descriptive statistics are first 
presented, followed by the Pearson 
correlation for relationship testing at p = 
0.05. 

     Descriptive Statistics  

The overall mean value of the 
leadership behaviours for both 
transformational leadership and 
organizational commitment level are 
shown in Table 1. 

Table 1 

The overall mean vaule of transformational  
leadership and organisational commitment 

Variables Mean SD 
Idealized 3.58 .68 
Inspiration 3.45 .66 
Intellectual 3.43 .64 
Individual 3.41 .66 
ALL TFL 3.47 .59 
ALL OC 3.27 .42 
Total (N) 152 

Correlations 

Table 2presents the result of the 
Pearson correlation used to test the 
relationship between each component 
of transformational leadership behaviour 
and organisational commitment among 

                                                                     วารสารวิชาการโรงเรียนนายเรือ ด้านสงัคมศาสตร์ มนษุยศาสตร์และศกึษาศาสตร์ 

40 



 
 

 

Thai airways employees. It indicates that 
each component of transformational 
leadership behaviour was positively 
related to the level of organizational 
commitment. 

The category that correlated the 
highest was “inspirational motivation 
(IS)” (r=539) followed by “intellectual 
stimulation (IT)” (r = 0.505)”, 

“individualized consideration (IC)” (r = 
0.427), and “idealized influence (ID)” (r 
=0.414). The correlation between an 
aggregate transformational leadership 
behaviour and organizational 
commitment was also positive related 
(r=0.529). Thus, the hypothesis for this 
study is supported. 

 

 

 

                    Table 2 

Correlation between transformational leadership and organisational commitment 

 

 

  

ID 

 

IS 

 

IT 

 

IC 

ALL 

TF 

ALL 

 OC 

ID 1  

IS .786** 1 

IT .667** .724** 1 

IC .716** .684** .755** 1 

ALL TF .900** .904** .874** .879** 1  

ALL OC .414** .539** .505** .427** .529** 1 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). N= 152 
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Discussion 
 The result presented a moderate 
level of organizational commitment (mean 
= 3.27). It could be interpreted that the 
employees may not have intention to 
leave the company. However, with 
transformational leadership style, the 
employees may be willing to put extra 
effort into their organization throughout 
their employment.   
 Inspirational motivation behaviour 
of transformational leadership received the 
highest correlated score compared to other 
behaviours; it may explain that the 
employees value the supervisors who 
provide meaning and challenge to their 
works as it helps create meaningful work.  

 As the nature of the airlines work 
that most of the time employees need to 
contact with their customers, therefore, 
problems and challenges may occur 
unexpectedly based on differently 
situations. It could be a rational to seek for 
a person with high problem-solving skill. It 
may reflect the positive relationship 
between intellectual stimulation behaviour 
and the level of organisational 
commitment among the employees. This 
result could be explained that the 
employees perhaps want their supervisors 
to stimulate them to be creative, 
innovative and systematic by questioning 
assumptions and construct new 
approaches in solving problems.  

 In addition, the relationship 
between individualised consideration and 
organisational commitment perhaps 
explain the need of the employees that 

would like to have supervisors who pay 
attention individually to their needs and 
importantly provide supportive 
environment. Although, idealised influence 
shows the highest average mean (mean = 
3.58), it presents the weakest relationship 
with the level of commitment among the 
employees. It is interpreted that their 
supervisors are able to provide a role 
model and act ethically. Nonetheless, it 
may be the influence of organizational 
elders that affect the leadership style 
perceived by the employees rather the 
relationship to their organisational 
commitment. 

Conclusion 

 This study presents the average 
value of commitment among the airline 
employees, even though most of the 
participants were with the organisation 
longer than five years. One potential effect 
may come from their supervisors as the 
results shows that all components of 
transformational leadership behaviours 
significantly related to the level of 
organisational commitment in a positive 
way. Transformational leadership could 
shed light on and important aspect of the 
interaction between the supervisors and 
their employees, as a means to increase 
the level of commitment to the 
organisation. 
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บทคัดยอ 

 การวิ จั ยนี้  มี วั ตถุประสงค เ พ่ื อศึกษาการตั ดสิ นใจของบริ ษั ทบริหารจั ดการเรื อสิ นค า                        
(Ship Management) ท่ีทําหนาท่ีบริหารจัดการเรือสินคาใหกับผูประกอบการท่ีมีเรือสินคาเปนของตนเอง 
หรือบริหารเรือใหกับผูประกอบการเจาของเรือสินคาอ่ืนๆ ถึงการเลือกแนวทางปรับปรุงการจัดการเรือ
สินคาเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและลดมลภาวะท่ีเหมาะสมท่ีสุดกับเรือสินคาท่ีใหบริการอยูในตลาดการขนสง
ทางน้ํา ปจจุบันมี 3 สาเหตุหลักท่ีมีผลกระทบตอผูประกอบการเจาของเรือท่ีดําเนินกิจการขนสงทางทะเล 
ไดแก 1.สภาวะเศรษฐกิจ (Economic)  2.ขอบังคับระหวางประเทศ (Regulation)  3.คาน้ํามันเชื้อเพลิง 
(Fuel Cost) ซ่ึงเปนความรับผิดชอบโดยตรงของบริษัทบริหารจัดการเรือ ภายใตคําแนะนําของสถาบัน
ตรวจเรือ (Classification) ท่ีเรือสินคาอยูภายใตการดูแล จําเปนตองหาแนวทางปรับปรุงเรือสินคา โดยมี
จุดมุงหมายเพ่ือการลดตนทุนการปฏิบัติการ รวมถึงการศึกษาความเปนไปไดในการเพ่ิมประสิทธิภาพเรือ
สินคา การพัฒนาบุคลากรและคนประจําเรือ การประเมินเปรียบเทียบรูปแบบแนวทางการปรับปรุง เพ่ือ
นําเสนอและทํารายงานใหกับผูประกอบการเจาของเรือ ใชเปนขอมูลในการดําเนินทางธุรกิจและวาง
นโยบายของบริษัทตอไป  

 ผูวิจัยนําขอมูลปฐมภูมิจากกลุมเปาหมาย ใน 3 ประเด็นมาตรการ คือ มาตรการทางวิศวกรรม 
มาตรการทางปฏิบัติการ และมาตรการทางคนประจําเรือ สําหรับวิธีการลดมลภาวะนั้น ไดนําแนวคิดของ
องคกรทางทะเลระหวางประเทศ (IMO) ในการใชเชื้อเพลิงอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชนสูงสุด 
จะทําใหของเสียท่ีเกิดจากการปฏิบัติงานและการเผาไหมนอยลงตามไปดวย ท้ังนี้ ไดแบงการตัดสินใจ
ออกเปน 4 แนวทางหลัก คือ 1.แนวทางการปรับปรุงตัวเรือและใบจักร  2.แนวทางการปรับปรุง
เครื่องยนตและระบบตางๆ  3.แนวทางการจัดการระวางบรรทุกใหมีประสิทธิภาพ  4.แนวทางการ
ปฏิบัติการ  
 ผลการศึกษาพบวา กลุมเปาหมายใชแนวทางดานการปฏิบัติการมาใชปรับปรุงการจัดการเรือ

สินคาเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและลดมลภาวะ โดยใชแนวทางยอย 4 แนวทาง คือ 1.แนวคิดและทฤษฏี

เก่ียวกับการบํารุงรักษา 2.การใชเสนทางการเดินเรือท่ีถูกตองและปลอดภัย 3.การอบรมใหบุคลากร

ตระหนักถึงการใชพลังงานอยางคุมคา และ 4.การดูแลและบํารุงเครื่องยนตหลัก/ลดการใชเชื้อเพลิงและลดการ

รั่วไหล ซ่ึงเหมาะกับปจจัยสภาพของเรือสินคาท่ีบริษัทบริหารจัดการรับผิดชอบ โดยกําหนดเปนนโยบายและ 

แนวทางการตัดสินใจปรับปรุงการจัดการเรือสินคา 
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและลดมลภาวะ 

Decision Making Guideline of Cargo Vessels Management  
for Efficiency Improvement and Pollution Reduction 
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วางแผนปฏิบัติงานบนเรือสินคา ผานไปยังมาตรการคนประจําเรือ ท้ังนี้บริษัทตองสนับสนุนงบประมาณ

อยางเพียงพอ และจําเปนตองคัดเลือกคนประจําเรือท่ีมีทักษะ ความรู ความสามารถ มีทัศนคติท่ีดี ลง

ประจําตําแหนงบนเรือ เพ่ือจะไดผลสัมฤทธิ์ตามท่ีตั้งไว 

คําสําคัญ : การปรับปรุง การจัดการ เรือสินคา 

 

Abstract 

 The objective of this research is to study design making processes of the 
companies that manage cargo ships which belong to other entrepreneurs’ relating to 
pollution reduction, operational effectiveness and solutions that are suitable to cargo 
ships which are currently in the water transportation industry. 
 Currently, ship operators have been presented with multiple challenges. The 
following are some of them 1) Global economic condition 2) Regulations 3) Cost of fuel. 
Ship managing companies, which are directly responsible for all ships under their 
supervisions, need to find ways and solutions to deal with rising costs, conduct 
researches for ways to improve effectiveness and personals and evaluate all the relevant 
information back to the owners of the ships. With comprehensive evaluations and 
reports, the ship owners can set proper business policies accordingly. 
  Considering the differences in the budget, ship conditions and types of products, 
the researcher, in this study, collected primary information from management, managers, 
engineers and relating personnel whereas all currently working on studying companies 
which consist of coastal vessels, container vessels-feeders, bulker or general cargo, 
tanker or natural gas and off shore vessel. On the topics of standards in managing cargo 
ships, there are 3 standards which are the followings, engineering standard, operational 
standard and personnel standard. On the topics of pollution reduction, researcher refers 
to IMO guidance addressing effective fuel usage to reduce excessive burning of fuel. 
 Besides above mentioned, the researcher also studies the decision making 
process on how to increase operational effectiveness and pollution reduction. The study 
is divided into 4 parts as follows 1. The direction on how to hull and propeller 2. the 
direction on how to improve engine and system 3. The direction on how to improve 
ship’s capacity enhancement 4. The direction on how to improve Operational  
 The study finds that operational directions can help increase effectiveness and 
reduce pollution effects together with 4 supplemental as follow 1. Maintenance theory 
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 and ideas 2. Plotting safe and corrections navigation 3. Educating their employee on 
effective usage of fuel 4. Emphasis on cost saving by regularly keeping the engines in 
good maintenance. 
 In summary, those operational procedures and 4 supplemental procedures have 
been practiced by ships. Ships only have to intensify the efforts and find the way to 
improve it even more. To put all those practice, companies must employ only those 
who are highly competent and posses right attitudes. Selecting and employing the right 
type of people can easily be implemented with minimum expenses. 

Keyword : Improvement, Management, Vessels 

 

บทนํา 

สืบเนื่องมาจากอุตสาหกรรมการขนสงทางทะเล
ตองเผชิญกับ 3 สาเหตุหลัก ท่ีสงผลกระทบตอ
ผูประกอบการเจาของเรือท่ีมีเรือสินคาอยูใน
ธุรกิจการขนสง ดังตอไปนี้ คือ 
 1. ค ว า ม ผั น ผ ว น ข อ ง เ ศ ร ษ ฐ กิ จ 
(Economic) การขนส งทา งทะ เล ระหว า ง
ประเทศคิดเปน 85% ชองการขนสงท้ังหมดของ
โลก เศรษฐกิจโลกมี 3 เขตเศรษฐกิจใหญๆคือ 
เขตอเมริกาเหนือ เขตยุโรป และเขตเอเชีย แต
จากวิกฤตเศรษฐกิจของกลุ มประเทศยุโรปป 
2002 และวิกฤตเศรษฐกิจอเมริกาในป 2008 
ทําใหเศรษฐกิจตกต่ําไปท่ัวโลก ทําใหอุปสงค คือ 
ความตองการใชเรือสินคาลดลง  เนื่องจากสินคา 

นอยลง กับอุปทาน คือ เรือสินคาท่ีใหบริการ
และขนาดระวางบรรทุกมีอยูเทาเดิม     เกิดเปน
อุปทานสวนเกิน (Excess of supply) หรืออีก
เหตุผลหนึ่ ง คือ การผลิตสินคา ท้ังทางดาน
เกษตรและอุสาหกรรมของโลกนี้กระจุกตัวอยูใน
ทวีปเอเชีย กอปรกับทวีปเอเชียเปนทวีปท่ีมี
ประชากรมากท่ีสุดในโลก จึงเปนแหลงบริโภค
สินคาใหญท่ีสุด สงผลใหบริการการขนสงสินคา
ทางเรือไดเกิดการกระจุกตัวในการรองรับการคา
ภายในทวีปเอเชีย หรือ Intra-Asia Trade เปน
สวนใหญ  ดวยเหตุนี้ระยะความยาวของเสนทาง

ขนสงจึงสั้นลงกวาเดิม อันเปนเหตุปจจัยหนึ่ง    
ท่ี ทําให เ กิดปริมาณการใหบริการสวนเ กิน 
(Over-supply) ของการขนสงทางทะเล ซ่ึง
สงผลตอการลดลงของอัตราคาระวาง 
 2. การขนสงทางน้ําเปนอุตสาหกรรมท่ี
มีขอตกลงระหวางประเทศ และมีภาระผูกพันกับ
กฎหมาย ซ่ึงมีองคการทางทะเลระหวางประเทศ 
(International Maritime Organization - 
IMO) รับผิดชอบและดูแลโดยตรงกับเรือสินคาท่ี
เดินเรือระหวางประเทศท่ัวโลก โครงสรางของ 
IMO มีหนวยงานท่ีรับผิดชอบดานทางดาน
วิศวกรรม ควบคุมมาตรฐานคนประจําเรือ วาง
มาตรการเพ่ือความปลอดภัย คือ คณะกรรมการ
ความปลอดภัยทางทะเล (Maritime Safety 
Committee: MSC) และคณะกรรมการคุมครอง
สิ่งแวดลอมทางทะเล (Marine Environment 
Protection Committee MEPC) มีหนาท่ี
เก่ียวของกับการปองกันและควบคุมภาวะมลพิษ
จากเรือ ตามกรอบอนุสัญญาแหงสหประชาชาติ
ว าด วยการ เปลี่ ยนแปลงสภาพภู มิ อากาศ 
(United Nations Frame work Convention 
on Climate Change - UNFCCC) ดังนั้น เม่ือ
เรือและคนประจําเรือจึงตองเตรียมการใหพรอม
ตามขอกําหนด เม่ือเขามาในเขตทาเรือท่ีมีระบบ
การบริหารจัดการดานความปลอดภัย อาชีวอนา
มัย และสิ่งแวดลอมของทาเรือ (Port Safety, 
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Health and Environmental management 
System: PSHE Management System) 
 ท้ังนี้ เพ่ือใหเรือทุกลําเปนไปตาม
อนุสัญญาระหวางประเทศตางๆขางตน เรือ
จะตองไดรับการตรวจสอบจาก เจาหนาท่ีผูมี
อํานาจของรัฐประเทศสมาชิก โดยเจาหนาท่ีรัฐ
เจาของทา (Port State Control) และ 
เจาหนาท่ีรัฐเจาของธง (Flag State Control) 
ซ่ึงมีสิทธิในการตรวจสอบเรือสินคาใหเปนไปตาม
ขอบังคับของอนุสัญญาระหวางประเทศทุก
ขอกําหนด และมีอํานาจสั่งใหแกไข หรือไมให
ออกเดินทางจนกวา เรือสินคาลํานั้นๆจะไดรับ
การแกไขใหเปนไปตามขอกําหนดอยางถูกตอง
เรียบรอย และตรวจรับรองจากสถาบันตรวจเรือ 
ถึงจะไดรับอนุญาตใหออกเรือได 
 3. ราคาน้ํามัน (Fuel Cost) มีผลตอ
การดําเนินธุ ร กิจการขนส งอย างมาก จาก
วิกฤตการณราคาน้ํามันครั้งลาสุด ในป 2008 คา
น้ํามันเชื้อเพลิงและน้ํามันหลอมีราคาสูงมาก คิด
เปนคาใชจายประมาณครึ่งหนึ่งของคาใชจาย
ดานการปฏิบัติการท้ังหมด  

 จากปจจั ยข า งต น  ผู ประกอบการ
เจาของเรือจึงจําเปนท่ีจะตองวางแผนการลงทุน
และบริหารคาใชจายในอนาคต กําหนดนโยบาย
ภายในองคกร สรางมาตรการการจัดการเรือใหมี
ประสิทธิภาพ รวมถึงการตรวจสอบและปรับปรุง
โครงสรางภายในของบริษัทใหสอดคลองกับ
ปจจัยภายนอก เพ่ือความอยูรอดในการดําเนิน
ธุรกิจ โดยใชมาตรการสําหรับบริหารจัดการเรือ
สินคาท่ีเก่ียวเนื่องกัน คือ 1) มาตรการทาง
วิศวกรรม 2) มาตรการทางปฏิบัติการ และ 3) 
มาตรการทางคนประจําเรือ สําหรับในสวนของ
การลดมลภาวะนั้น ผูวิจัยนําแนวคิดขององคกร
ทางทะเลระหวางประเทศ (IMO) ในการใช
เชื้อเพลิงอยางมีประสิทธิภาพใหเกิดประโยชนสูง
ท่ีสุด จะทําให เ กิดของเสียจากการเผาไหม
นอยลงเทานั้น 

 

วัตถุประสงค 

1. เพ่ือศึกษาแนวทางการตัดสินใจเลือก
วิธีการปรับปรุงเรือสินคาและเครื่องจักร อุปกรณ ท่ี
ใชงานอยู เพ่ือลดตนทุนการปฏิบัติการ เพ่ิม
ประสิทธิภาพ และ ลดความเสี่ยงการสราง
มลภาวะ 

2. ศึกษาความเปนไปไดถึงวิธีการเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการจัดการเรือสินคา ไดแก การ
พัฒนาบุคลากร คนประจําเรือ และการจัดการ
สินคาบนเรือ แบบใดท่ีเจาของเรือแตละประเภท
ใหความสนใจมากท่ีสุดในการตัดสินใจปรับปรุง
เรือของตน 

3. เพ่ือประเมินเปรียบเทียบรูปแบบการ
ปรับปรุงประสิทธิภาพและการจัดการเรือสินคา
ประเภทตางๆ 

4. เพ่ือเสนอแนะแนวทางท่ีมีความ
เปนไปไดมากท่ีสุด อางถึงขอจํากัดตางๆ การใช
ตนทุนท่ีต่ํา ในการปรับปรุงการจัดการเรือสินคา
ประเภทตางๆใหมีประสิทธิภาพ และลดมลภาวะ 
 
วิธีการศึกษา 

1. ศึกษาแนวทางการตัดสินใจของการ
จัดการปรับปรุงเรือสินคา จากกลุมเปาหมาย
ระดับผู มี อํานาจสั่ งการปฏิบัติบนเรือสินคา 
บ ริ ษั ท จั ด ก า ร เ รื อ สิ น ค า  เ พ่ื อ แ น ะ นํ า
ผูประกอบการเจาของเรือ 5 ประเภท ไดแก 1.
เรือชายฝง (Coastal Vessel) ขนาด 1,000 -
1,800 GRT 2.เรือคอนเทนเนอร (Container 
Vessel – Feeder) 3.เรือสินคาเทกอง หรือ
สินคาท่ัวไป (Bulker or General Cargo) 4.เรือ
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บรรทุกน้ํามัน หรือ กาซธรรมชาติ (Tanker and 
Petroleum) 5.เรือท่ีใหบริการนอกชายฝง (Off 
Shore Vessel) 

2. เ ก็ บ ข อ มู ล ป ฐ ม ภู มิ จ า ก
กลุมเปาหมาย เชน เจาของบริ ษัท ผูบริหาร 
ผูจัดการ ผูจัดการฝายเทคนิค ผูจัดการฝาย
ปฏิบั ติการ  นายช า งผู ควบคุม ของบริ ษัท
ผูประกอบการเจาของเรือ หรือบริษัทจัดการเรือ
สินคา (Ship Management Company) ตอบ
แบบสอบถามแลวสงกลับมาใหผูวิจัย 

3.  ใ ห ก ลุ ม เ ป า ห ม า ย ต อ บ
แบบสอบถาม ในการตัดสินใจเลือกแนวทางการ
ปรับปรุงเรือสินคา 4 แนวทางหลัก และแนวทาง
ประกอบการตัดสิน ปรับปรุงการจัดการ  อีก 19 
แนวทาง โดยใหคะแนนในการตัดสินมาก-นอย  
5 4 3 2 1 ตามความเหมาะสมกับเรือสินคาท่ีตน
บริหารจัดการ ดังนี้ 

    3.1 แนวทางการปรับปรุงตัวเรือและใบ
จักร (Hull and Propeller)  

1) การเปลี่ยนโครงสรางระบบ 
ขับเคลื่อน (Energy Saving Devices) 

2) การเปลี่ยนใบจักร (Propeller  
Exchange) 

3) การลดการเสียดทานของตัวเรือ  
และใบจักร (Hull & Propeller Smoothness) 

4) การเปลี่ยนทรง Bulbous Bow 
เพ่ือใหเหมาะกับการวิ่งท่ีชาลง (Bulbous Bow 
Modification) 

3.2 แนวทางการปรับปรุงเครื่องยนต 
และระบบตางๆ (Engine and Systems) 

1) เตรียมเครื่องยนตใหพรอมท่ีจะ 
วิ่งชาลง (Engine Modify for slow Steaming) 

2) การดูแลและบํารุงเครื่องยนตหลัก/
ชวยลดการใชเชื้อเพลิงและลดการรั่วไหล (Engine De-
rating) 

3) การใชระบบควบคุมให เครื่องยนต
ทํ างานเต็ มความสามารถ  (Auxiliary System 
optimization) 

4) เปลี่ยนเครื่องยนตท่ีใช LNG เปน
เชื้อเพลิงหลัก (LNG as ship fuel) 

5) การลดใชพลั งงานไฟฟาบนเรือ 
(Electricity Consumption Reduction) 

3.3 แนวทางการจัดการระวางบรรทุกให
มีประสิทธิภาพ (Capacity Enhancement) 

1) การจัดเรียงสินคาโดยคํานึงถึงปจจัย 
ท่ี มีผลกับการเดินเรือ (Route Specific 
Container Stowage) 

2) การพัฒนาวิ ธี การจัดการสินค า 
(Container Capacity Improvement) 

3) การจัดการใหเรือสามารถรับบรรทุก
สินค า เ พ่ิมน้ํ าหนักและจํ านวนเ พ่ิมมากข้ึน 
(Draught Increase) 

4) การปรับแตงเรือใหมีการทรงตัวท่ีดีใน
การรับสินคาบนเรือ (Trim & Ballast 
Optimization) 

3.4 แ น ว ท า ง ก า ร ป ฏิ บั ติ ก า ร 
(Operational)  

1) กําหนดนโยบาย   การใชพลังงานใน 
องคกร (Energy Efficiency Policy) 

2) อบรมใหบุคลากรตระหนักการใช
พลังงานอยางคุมคา (Energy Awareness 
Training) 

3) การใชความเร็ ว เรือ ท่ี เหมาะสม 
(Speed Optimization) 

4) การใชเสนทางการเดินเรือท่ีถูกตอง
และปลอดภัย (Safety Routing) 

5) แนวคิดและทฤษฏี เ ก่ียว กับการ
บํารุงรักษา (Plan and Maintenance) 

6) การบริหารผลงานการปฏิบัติการ 
(Performance Management) 

                                                                     วารสารวิชาการโรงเรียนนายเรือ ด้านสงัคมศาสตร์ มนษุยศาสตร์และศกึษาศาสตร์ 

48 



 
 

 

       4. คํานวณคาเฉลี่ยถวงน้ําหนักของ
แนวทางท้ังหมดเพ่ือหาแนวทางท่ีไดคาถวง
น้ําหนักมากท่ีสุด นําไปวิเคราะหตอไป 
 

ผลการศึกษา 

 ผูวิจัยไดรับแบบสอบถามตอบกลับมา
จากกลุมเปาหมาย จํานวน 130 ราย จาก 40 
บริษัทท่ีบริหารจัดการเรือ ประกอบดวย เรือ
ชายฝง  เรือคอนเทนเนอร  เรือบรรทุกสินคาเท
กองและท่ัวไป   เรือบรรทุกน้ํามันและกาซ 
ธรรมชาติ และเรือบริการนอกชายฝ ง โดย
ร ว บ ร ว ม ข อ มู ล ดิ บ แ ล ะ ผ ล ค ะ แ น น จ า ก
แบบสอบถาม มาหาคาคะแนนรวมไดผลลัพธ ดังนี้ 
 

   สวนท่ี 1: ขอมูลท่ัวไป  

 1.1 ร ะ ดั บ ก า ร ศึ ก ษ า  พ บ ว า
กลุมเปาหมาย มีระดับการศึกษาระดับปริญญา
ตรีเปนสวนใหญ 

 1.2 อายุงานในบริษัทเรือเดินสมุทร 
พบวา กลุมเปาหมายมีอายุงานมากกวา 10 ป   

   สวนท่ี 2: ขอมูลบริษัท 

 2.1 รูปแบบบริษัทบริหารจัดการเรือ
สินคา พบวาเรือบริการนอกชายฝง เปนรูปแบบ
เจาของเรือท่ีมีบริษัทบริหารจัดการเรือเปนของ
ตัวเองมากท่ีสุด เรือบรรทุกสินคาเทกอง และ
สินคาท่ัวไป เปนรูปแบบบริษัทบริหารจัดการเรือ
ท่ีรับเรือสินคามาบริหารมากท่ีสุด สวนเรือสินคา
อีก 3 ประเภท มีรูปแบบบริษัทบริหารจัดการ
เรือ ท้ัง 2 แบบ สัดสวนเทาๆกัน 

 2.2 ประเทศท่ีบริ ษัทจดทะเบียน
เกือบทุกบริษัทจดทะเบยีนในประเทศไทย 

 2.3 เ จ า ของ เ รื อ มีบ ริ ษั ทบริ ห า ร
จัดการเรือสินคาของตัวเอง จํานวนเรือ เรือคอน
เทนเนอร และเรือบรรทุกสินคาเทกอง และ

สินคาท่ัวไป มีเรือเปนของตัวเอง 16 ลําข้ึนไป 
สวนเรือชายฝ ง  เรือบรรทุกน้ํ า มันและกาซ
ธรรมชาติ และเรือบริการนอกชายฝง มีเรือ
สินคานอยกวา 5 ลํา 

 2.4 อายุ เรือ  พบว า  เรือสินค า  4 
ประเภท มีอายุระหวาง 11-20  ป ยกเวนเรือ
บรรทุกน้ํามันและกาซธรรมชาติ มีอายุมากกวา 
21 ป 
 2.5 จํานวนเรือท่ีบริษัทบริหารจัดการ
เรือสินคาท่ัวไปรับมาบริหาร รับเรือชายฝง เรือ
บรรทุกน้ํามันและกาซธรรมชาติ เรือบริการนอก
ชายฝง มาบริหารนอยกวา 5 ลํา รับเรือคอนเทน
เนอรมาบริหาร 6-10 ลํา เรือบรรทุกสินคาเทกอง 
และสินคาท่ัวไป มีจํานวนระหวาง 5  - 10 ลํา 

 2.6 อายุเรือท่ีบริษัทบริหารจัดการ
เรือสินคาท่ัวไปรับมาบริหาร เรือท้ัง 5 ประเภท 
รับเอาเรืออายุระหวาง 11-20 ปมาบริหารมาก
ท่ีสุด 

 2.7 ขนาด Deadweight และ Gross 
Tonnage เฉลี่ยของเรือสินคา โดยมากมีขนาด 
5,001-15,000 เมตริกตัน เรือคอนเทนเนอร มี
ขนาดไมเกิน 35,000 เมตริกตัน เรือบรรทุก
สินคาเทกองและสินคาท่ัวไป มีขนาดใหญท่ีสุด
มากกวา 45,001 เมตริกตัน 

 2.8 ความเร็วเรือ เรือบริการนอก
ชายฝง มีความเร็วไมเกิน 10 น็อต สวนเรือคอน
เทนเนอร มีความเร็วไมเกิน 20 น็อต 
            2.9 เสนทางการเดินเรือ  เสนทางการ
เดินเรือ พบวา เรือคอนเทนเนอร  และเรือ
บรรทุกสินคาเทกองและสินคาท่ัวไป มีเสนทาง
เดินเรือสวนใหญ  อยูในบริเวณเอเชียตะวันออก 
เรือชายฝงและเรือบรรทุกน้ํามัน/กาซธรรมชาติ 
เดินเรือในบริเวณชายฝง และ ประเทศในเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต สวนเรือบริการนอกชายฝง 
อยูในบริเวณชายฝง ไปในอาวไทย หรือทะเลอันดามัน 
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     สวนท่ี 3 : แนวทางหลักของการตัดสินใจ
ปรับปรุง 
 กลุมเปาหมายตัดสินใจใหน้ําหนักใน
แนวทางหลักของการตัดสินใจปรับปรุงจัดการ
เรือสินคา 4 แนวทางจากคะแนนเต็ม 100 
คะแนน แนวทางการปฏิบัติการ มีคาคะแนนรวม 
ดังนี้ 
 3.1 แนวทางการปฏิบัติการ 4,050 
คะแนน 
 3.2 แนว ทางก า ร จั ด ก า ร ร ะ ว า ง
บรรทุกใหมีประสิทธิภาพ 3,413 คะแนน 
 3.3 แนวทางการปรับปรุงเครื่องยนต
และระบบตางๆ 3,027 คะแนน 

 3.4 แนวทางการปรับปรุงตัวเรือและ
ใบจักร 2,337 คะแนน 

   สวนท่ี 4 : การตัดสินใจเลือกแนวทางปรับปรุง  
 กลุมเปาหมายสวนใหญตัดสินใจเลือก
แนวทางการปรับปรุงการจัดการเรือสินคา โดยใช
แนวทางยอยของแนวทางการปฏิบัติการ จากนั้น
แปลงคาเฉลี่ยถวงน้ําหนัก เปนคะแนน T-Score 
เพ่ือลําดับความสําคัญของแนวทาง พบวาไดคา
กลางเฉลี่ยท่ีอยู  47 และเม่ือแบงชวงคะแนน   
T-Score มากกวา 60 ไดผลดังนี้ 

 4.1 เรือชายฝ ง เลือกแนวคิดและ
ทฤษฏีเก่ียวกับการบํารุงรักษา, การใชเสนทาง
การเดินเรือท่ีถูกตองและปลอดภัย และการ
ดูแลและบํารุงเครื่องยนตหลัก/ชวยลดการใช
เชื้อเพลิงและลดการรั่วไหล มีคะแนน T-Score 
เปน 61.27, 60.63 และ 60.63 ตามลําดับ 

 4.2 เรือคอนเทนเนอร เลือกการใช
เสนทางการเดินเรือท่ีถูกตองและปลอดภัย และ
การดูแลและบํารุงเครื่องยนตหลัก/ชวยลดการใช
เชื้อเพลิงและลดการรั่วไหล มีคะแนน T-Score 
เปน 59.74 เทากัน 

 4.3 เรือสินคาบรรทุกสินคาเทกอง 
และ สินคาท่ัวไป เลือกแนวทางการใชเสนทาง
การเดินเรือท่ีถูกตองและปลอดภัย และแนวคิด
และทฤษฏีเก่ียวกับการบํารุงรักษา มีคะแนน T-
Score เปน 61.17 และ 60.29 ตามลําดับ 

 4.4 เ รื อ บ ร ร ทุ ก น้ํ า มั น แ ล ะ ก า ซ
ธรรมชาติ เลือกแนวคิดและทฤษฏีเก่ียวกับการ
บํารุงรักษา การใชเสนทางการเดินเรือที่ถูกตอง
และปลอดภ ัย  และการอบรมให บ ุคลากร
ตระหนักการใชพลังงานอยางคุมคา มีคะแนน 
T-Score เปน 63.17, 61.57 และ 60.50 
ตามลําดับ 
 4.5 เรือบริการนอกชายฝง เลือกการ
อบรมใหบุคลากรตระหนักการใชพลังงานอยาง
คุมคา กําหนดนโยบายการใชทรัพยากรพลังงาน
ในองคกร แนวคิดและทฤษฏี เ ก่ียวกับการ
บํ ารุ ง รั กษา  และ การบริ หารผล งานการ
ปฏิบัติการ มีคะแนน T-Score เปน 65.96, 
62.11, 61.34 และ 60.57ตามลําดับ 

 จากนั้นนําเอาแนวทางการปรับปรุง
ของเรือสินคาทุกประเภท ท่ีมีคะแนน T-Score 
มากกวา 60 มาเทียบเคียงวากลุมเปาหมายให
ความสําคัญในแนวทางใดท่ีเหมือนกันมากท่ีสุด 
ปรากฏวาไดผลดังนี้ 

1) มี 2 แนวทางท่ีกลุมเปาหมายให
ความสําคัญเหมือนกัน จากเรือสินคา 4 ประเภท 
คือ 

1.1) แนวคิด   และทฤษฏีเก่ียวกับ 
การบํ ารุ ง รั กษา  เรื อสินค า ทุกประเภทให
ความสําคัญ ยกเวน เรือคอนเทนเนอร  

1.2) การใชเสนทาง  การเดินเรือท่ี 
ถูกตองและปลอดภัย เรือสินคาทุกประเภท
ตัดสินใจเลือกแนวทางนี้มาใชในการปรับปรุง 
ยกเวน เรือบริการนอกชายฝง  
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2) แนวทางท่ีกลุมเปาหมาย จากเรือ
สินคา 2 ประเภทเลือกเหมือนกัน ซ่ึงเปนแนว
ทางการลดผลกระทบตอสิ่งแวดลอม คือ  

2.1) การอบรม ใหบุคลากรตระหนัก 

การใชพลังงานอยางคุมคา มีเรือ 2 ประเภทให
ความสําคัญ คือ เรือบรรทุกน้ํามันและกาซ
ธรรมชาติ และ เรือบริการนอกชายฝง ตาม
ขอกําหนดของมาตรฐานท่ีตองปฏิบัติตาม 

2.2) การดูแล และบํารุงเครื่องยนต 

หลัก/ชวยลดการใชเชื้อเพลิงและลดการรั่วไหล 
มีเรือ 2 ประเภท ไดแกเรือชายฝง และเรือคอน
เทนเนอร  

    สวนท่ี 5: ขอเสนอแนะเพ่ิมเติม 
5.1 กลุมเปาหมาย คิดวาอุปสรรค 

สําคัญตอการตัดสินใจปรับปรุงเรือสินคาคือ 
งบประมาณ เงินทุน 

5.2 กลุมเปาหมาย คิดวาหนวยงาน 
ภาครัฐ  สถาบัน  สมาคมตางๆ  ชมรม และกลุมท่ี
มีบทบาท ควรสงเสริม พัฒนาเพ่ิมศักยภาพ ใน
การสนับสนุนแหลงเ งินทุนใหผูประกอบการ
เจาของเรือ 

5.3 กลุมเปาหมาย  คิดวาควร ให 
ความสํา คัญในการปองกันการรั่ ว ไหลและ
อุบัติเหตุจากเรือสินคา เปนการลดผลกระทบตอ
สิ่งแวดลอมทางธรรมชาติจากเรือมากท่ีสุด  

5.4 ขอเสนอแนะ   คือ    การให 
ความสําคัญกับการพัฒนาบุคลากร และธุรกิจท่ี
เก่ียวเนื่อง   

 

 

บทสรุปและขอเสนอแนะ  

1. วัตถุประสงคของการปรับปรุงเรือ
สินคา เพ่ือการลดตนทุนปฏิบัติการ ตามขอมูลท่ี
ไดจากการสํารวจ พบวาอายุเรือ สภาพเรือ 
ภายใตความรับผิดชอบของกลุมเปาหมาย ท้ังท่ี
เปนเจาของเรือเอง และรับมาบริหารจัดการนั้น 
มีอายุระหวาง 11-20 ป ยกเวนเรือบรรทุกน้ํามัน 
มีอายุมากกวา 21 ป ซ่ึงถือวาคอนขางเกา มีการ
ซอมบํารุงสวนประกอบของเรือคอนขางมาก 
ผูประกอบการเจ าของเรือตองใชจ าย เ พ่ือ
ปรับปรุงใหเรือมีสภาพดีจะตองใชงบประมาณ
คอนขางสูง ยิ่งถาซอมทํา ปรับเปลี่ยน บํารุงรักษา
ใหไดตามมาตรฐานสากลนั้น ตองใชงบประมาณ
เพ่ิมมากข้ึนไปอีก ผลการวิจัยพบวา แนวคิดและ
ทฤษฏีเก่ียวกับการบํารุงรักษา เปนวิธีการท่ี
เหมาะสมท่ีสุด ถ าทําตามท่ีระบบวางแผน
บํารุงรักษาไว เชน การซอมทําตามชั่วโมงการ
ทํางาน บํารุงรักษา ตามวงรอบ ตามเวลา ตามท่ี
กําหนดอยางสมํ่าเสมอ จะทําใหเครื่องจักรกล 
เครื่องมือ มีสภาพท่ีดี ไมเกิดความเสียหายหนัก
ในภายหนา ซ่ึงอาจจะตองใชงบประมาณท่ีสูง
กวาปกติ และการใชเสนทางเดินเรือท่ีถูกตอง
และปลอดภัยนั้น ก็เพ่ือปองกันความเสียหายตอ
โครงสรางตัวเรือ และคนประจําเรือ แนวทางนี้
เปนแนวทางท่ีเสริมสรางความปลอดภัย สราง
ความม่ันใจในการเดินเรือ ควบคุมเวลา ประเมิน
งบประมาณท่ีตองใช วางแผนงานลวงหนาได 

สําหรับในเรื่องของการลดความเสี่ยง
ในก ารส ร า ง มลภ าว ะ  เ ม่ื อ เ รื อ มี สภาพดี 
สวนประกอบตางๆของเรือสามารถใชงานได
ตามปกติ เครื่องจักร เครื่องยนต ทํางานไดเต็ม
ประสิทธิภาพ ใชเชื้อเพลิงอยางเกิดประโยชน
สูงสุด เปนไปตามมาตรการดานวิศวกรรม 
ประกอบกับมาตรการการปฏิบัติการ ตาม
ขอกําหนดระหวางประเทศ และมาตรฐานคน
ประจําเรือ ท่ีมีทักษะ ความรู  ความสามารถ
ตามท่ี ได กํ าหนดไว  มีจิตสํ านึกในการดูแล
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สิ่งแวดลอม เรือสินคาลํานั้นๆ ก็จะลดการสราง
ผลกระทบตอธรรมชาติลงไป ยิ่งถาเรือหลายๆ 
ลํา   หรือทุกลํา    ในอุตสาหกรรมการขนสงทาง 
ทะเลสามารถทําไดตามแผนท่ีวางไว มลภาวะท่ี
เกิดจากเรือสินคาจะลดลงมาก หรือแทบจะไมมีเลย 

2. วิธีการเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
จัดการเรือสินคา ผลการวิจัยพบวา มาตรการ
ดานวิศวกรรม มาตรการการปฏิบัติการ 
มาตรการคนประจําเรือ มีความสําคัญเก่ียวเนื่อง
กัน โดยใชวิธีการกําหนดนโยบายของบริษัท
บริหารจัดการ ตามความตองการของบริษัท
ผูประกอบการเจาของเรือ ไปในมาตรการการ

ปฏิบัติการ เพ่ือใชกับมาตรการคนประจําเรือ ให
ปฏิบัติตามอยางเครงครัด ในเรื่องแนวคิดและ
ทฤษฏีเ ก่ียวกับการบํารุงรักษา เพ่ือนําไปใช
ป รั บ ป รุ ง ก า ร จั ด ก า ร เ รื อ สิ น ค า เ พ่ื อ เ พ่ิ ม
ประสิทธิภาพ ในดานวิศวกรรม และ ในเรื่องการ
ใชเสนทางการเดินเรือท่ีถูกตองและปลอดภัย 
เปนการเตรียมความพรอมท่ีดีกอนออกเรือ เพ่ือ
ลดความเสียหายตอโครงสรางตัวเรือ ทรัพยสิน
ของบริษัท และชีวิตของคนประจําเรือ ลดความ
ผิดพลาด ลดความเสี่ยง และ ลดเวลาท่ีสูญเปลา 
ตามแผนภาพ     ดังนี้ 

        มาตรการดานวิศวกรรม  
 แนวคิดและทฤษฏีเกี่ยวกับการบํารุงรักษา  

นโยบายบริษัท       มาตรการการปฏิบัติการ  

 การใชเสนทางการเดินเรือท่ีถูกตองและปลอดภัย  

        มาตรการคนประจําเรือ 

 

        ใ น ส ว น ข อ ง ก า ร ล ด ผ ล ก ร ะ ท บ ต อ
สิ่งแวดลอมจากเรือสินคา ใชวิธีการปรับปรุงการ
จัดการในรูปแบบเดียวกัน คือกําหนดมาตรการ
การปฏิบัติการ ใชกับมาตรการคนประจําเรือ  

โดยการสรางจิตสํานึก สรางความเขาใจ และ
มาตรการเชิงปองกัน นั้นก็คือ การอบรมให
บุคลากรตระหนัก     การใชพลังงานอยางคุมคา  

และการดูแลและบํารุงเครื่องยนตหลักและ
เครื่องยนตชวย ลดการใชเชื้อเพลิงและลดการ
รั่วไหล ตามลําดับ การจัดการสินคาบนเรือ ตองมี
การจัดการท่ีดีตั้งแตการยกขนข้ึนเรือ ระหวางการ
เดินทาง จนกระท้ังยกลงเรือไป ดูแลไมใหเกิด
ความเสียหาย สูญหาย รั่วไหล หกหลน ออกจาก
ภาชนะบรรจุ  หรือออกจากตัวเรือ ไปสราง
ผลกระทบกับธรรมชาติ การจัดเรียงสินคา การ

คํานวณน้ําหนักสินคาท่ีรับบรรทุกลงเรือ อัตรา
กินน้ําลึก มีสวนสําคัญในการขับเคลื่อนของเรือ 
และสงผลตอการใชพลังงานเชื้อเพลิง ตามลําดับ 
สินคาท่ีรับบรรทุกตองไมสรางความเสียหายตอ
ตัว เรือ กอ อันตรายกับลูกเรือ เชน  สินค า
อันตราย 
 3. การประเมินเปรียบเทียบรูปแบบ
การปรับปรุงประสิทธิภาพและการจัดการเรือ
สินคา 
 3.1 เ รื อ ช า ย ฝ ง  ตั ด สิ น ใ จ ใ ห
ความสําคัญในแนวทางการปฏิบัติการ ใน 2 
แนวทาง คือแนวคิดและทฤษฎีเ ก่ียวกับการ
บํารุงรักษา และการใชเสนทางการเดินเรือท่ี
ถูกตองและปลอดภัย และ แนวทางหลัก การ
ปรับปรุงเครื่องยนตและระบบตางๆ เรื ่องการ
ดูแลและบําร ุงเครื ่องยนตหล ัก/ช วยลดการ
เชื้อเพลิงและลดการรั่วไหล เพราะเปนเรือขนาด
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เล็ก อายุคอนขางมาก ระยะทางการเดินเรือไมไกล
มาก ไมตองการความเร็ว เดินเรืออยูในประเทศ
เอเชียตะวันออกเฉียงใตและบริเวณชายฝงทะเล
ติดกัน อยูในเขตมรสุม และเขตโจรสลัด เรือรับ
ขนสงสินคาตามแตสัญญาเชาเรือ ผูประกอบการ
เจาของเรือมีงบประมาณไมมาก นายประจําเรือ
ตองทําความเขาใจเรื่องขอจํากัดของเรือท่ีดูแล
อยูคอนขางมาก 
 3.2 เรือคอนเทนเนอร ตัดสินใจให
ความสําคัญในแนวทางการปฏิบัติการ เรื่องการ
ใชเสนทางการเดินเรือท่ีถูกตองและปลอดภัย
และแนวทางการปรับปรุงเครื่องยนตและระบบ
ตางๆ เรื่องการดูแลและบํารุงเครื่องยนตหลัก/
ชวยลดการเชื้อเพลิงและลดการรั่วไหล เรือคอน
เทนเนอรมีเสนทางเดินเรือแบบประจําเสนทาง 
สวนใหญเดินเรืออยูในบริเวณเอเชียตะวันออก มี
ตารางการเทียบทาเรือกําหนดไวแนนอน ดังนั้น 
เวลาจึงเปนเรื่องสําคัญมาก การเดินเรือจากเมือง
ทาหนึ่งไปอีกเมืองทาหนึ่ง ในสถานการณปกติ 
จะออกแบบตารางการเดินเรือใหใชความเร็ว
ประหยัด และเขาเทียบทาทันทีเม่ือเรือมาถึง แต
ถาในสถานการณไมปกติ เชน เรือสินคาชากวา
กําหนด (Delay) จากสภาพอากาศท่ีเปน
อุปสรรคตอการเดินเรือ อาจจะตองวางแผน
เสนทางการเดินเรือใหรัดกุมกวาปกติ เพ่ือทําให
เรือกลับมาอยูในตารางการเดินเรือ สําหรับการ
ดูแลและบํารุงเครื่องยนตหลัก/ชวยลดการ
เชื้อเพลิง มีสวนชวยการประหยัดคาน้ํ า มัน
เชื้อเพลิง และ การลดการรั่วไหลของเครื่องยนต 
เปนการลดการสรางมลภาวะตอธรรมชาติไปในตัว 
 3.3 เรือบรรทุกสินคาเทกองและ
สินคาท่ัวไป เปนเรือขนาดใหญท่ีสุดในเรือสินคา 
5 ประเภท ไมมีเสนทางประจํา ขนสงสินคาตาม
สัญญาเชา เรือ เดินเรืออยู ในบริ เวณเอเชีย
ตะวันออก และสามารถเดินเรือได ท่ัว โลก 
ตั ด สิ น ใ จ ให ค ว ามสํ า คัญ ในแนวทา งก า ร
ปฏิบัติการ คือแนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับการ

บํารุงรักษา เนื่องจากผูประกอบการเจาของเรือมี
งบประมาณเพียงพอใหบริษัทบริหารจัดการเรือ 
ดูแลและรักษาเครื่องจักร เครื่องยนต อุปกรณให
อยูในสภาพดีตามมาตรฐานตลอดเวลา เพ่ือ
พรอมบริการรับขนสง เพราะเปนรายไดหลักของ
บริษัท ถาเรือสินคามีสภาพไมดีพอ ไมสามารถ
ใหบริการได จะทําใหเสียโอกาส และการใช
เสนทางการเดินเรือท่ีถูกตองและปลอดภัย เรือ
บรรทุกสินคาเทกองและสินคาท่ัวไปเสนทาง
เดินทางเรือแลวแตสัญญาการเชาเรือ ไม มี
กําหนดแนนอน ความปลอดภัยเปนสิ่งสําคัญ
ท่ีสุด  ตอตัวเรือ สินค า และคนประจํา เรือ
เพราะฉะนั้น กอนการออกเรือ และระหวางการ
เดินทาง ตองเตรียมการ เตรียมความพรอมเปน
อยางดี 
 3.4 เ รื อบรร ทุกน้ํ า มันและก าซ
ธรรมชาติ  ตัดสินใจใหความสํา คัญในแนว
ทางการปฏิบัติการ ใน 3 แนวทาง คือแนวคิด
และทฤษฎีเก่ียวกับการบํารุงรักษา เปนเรือขนาด
เล็ก อายุคอนขางมาก แตการตกลงทําสัญญารับ
บรรทุกสินคาจากผูเชาเรือซ่ึงเปนบริษัทน้ํามัน
รายใหญ เชน ปตท เชฟรอน ไทยออย เปนตน 
เรือจะตองมีสภาพท่ีดีตามมาตรฐานท่ีวางไว และ
ไมสรางความเสียหายตอสินคา เพราะฉะนั้น
ผูบริหารจัดการเรือ ตองหาวิธีการทําใหเรือมี
สภาพท่ีดี เลือกการใชเสนทางการเดินเรือท่ี
ถูกตองและปลอดภัย ตามขอมูลท่ีไดจากการ
สํารวจ โดยมากเดินเรืออยูในประเทศเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใตและบริเวณชายฝงทะเลติดกัน 
ซ่ึงอยูในเขตมรสุม เสี่ยงตอการคุกคามของโจร
สลัด มีปจจัยขอจํากัดของเรือคอนขางมาก และ
เรือเดินทางตามแตสัญญาเชาเรือ นายเรือตองมี
ความรูความสามารถ และตองตัดสินใจใหดีท่ีสุด 
และ การอบรมใหบุคลากรตระหนักการใช
พลังงานอยางคุมคา คนประจําเรือในเรือบรรทุก
น้ํามันและกาซธรรมชาติตองผานการอบรม
หลักสูตรตางๆตามมาตรฐาน การฝกเรื่องความ
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ปลอดภัย การปฏิบัติการ การใชเครื่องมือ ท้ังนี้
ลู ก เ รื อ ต อ ง ไ ด รั บ ก า ร ต ร ว จ สุ ข ภ า พแ ล ะ
สมรรถภาพของรางกาย ให มีความสมบูรณ
แข็งแรงอยูเสมอ 

 3.5 เรือบริการนอกชายฝง เปนเรือ
ท่ีมีรูปแบบการปฏิบัติงานท่ีหลากหลาย เรือ
จะต อง มีส วนประกอบและสภาพท่ีดี ตาม
มาตรฐานสากล ตามมาตรฐานความปลอดภัย
ของผูเชา ซ่ึงเปนบริษัทน้ํามัน หรือแทนขุดเจาะ
น้ํามันรายใหญ ในบริเวณ อาวไทย ทะเลอันดา
มัน ทะเลจีนใต เปนตน สินคาท่ีบรรทุก ลากจูง 
หรือ กิจกรรมอ่ืนๆ บนผิวน้ํา ในน้ํา หรือพ้ืนทอง
ทะเล มีขนาดใหญ ไมสมมาตร ซ่ึงเปนเครื่องมือ
ชนิดพิเศษ และมีมูลคาสู ง  ผูประกอบการ
เจาของเรือและบริษัทบริหารจัดการตองหาทาง
วิธีการจัดการไมใหมีความเสียตอชีวิต และ
ทรัพยสิน สอดคลองกับผลการตัดสินใจของ
กลุมเปาหมายของเรือประเภทนี้ เรื่อง แนวคิด
และทฤษฎีเก่ียวกับการบํารุงรักษา และ การ
อบรมใหบุคลากรตระหนักการใชพลังงานอยาง
คุมคา คนประจําเรือของเรือบริการนอกชายฝง 
ตองผานการอบรมหลักสูตรตางๆท่ีเก่ียวของกับ
การใชอุปกรณ เครื่องมือ ระบบควบคุม การ
ปฏิบัติงานบนเรือและการปฏิบัติการรวมกับ
หนวยงานอ่ืน การฝกเรื่องความปลอดภัย เรื่อง
ระเบียบขอกําหนด เจาหนาท่ีทุกคนตองไดรับ
การตรวจสุขภาพและสมรรถภาพของรางกายอยู
เสมอ ตองมีความพรอม สมบูรณแข็งแรง ตาม
ระเบียบ ขอบังคับตามมาตรฐานกําหนด 
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บทคัดยอ งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือเลือกรูปแบบการขนสง สําหรับบริษัทกรณีศึกษา 
ผูนําเขาวัตถุดิบการผลิตเครื่องสําอาง เพ่ือลดตนทุนรวมของบริษัทฯ และสรางความพึงพอใจสูงสุดใหแก
ลูกคา โดยการประยุกตใชกระบวนการลําดับชั้นเชิงวิเคราะห (AHP) ภายใตปจจัยหรือเกณฑหลักเชิง
ปริมาณและเชิงคุณภาพท้ังหมด 9 ปจจัย ทางเลือกท่ีศึกษาคือ การขนสงทางอากาศ และทางทะเล โดย
สินคาท่ีนํามาศึกษามี 2 ประเภทคือ Active Ingredient (สาระสําคัญ) และ Base Ingredient         
(เนื้อผลิตภัณฑ) ผลจากการศึกษาพบวาผูเชี่ยวชาญใหความสําคัญปจจัยดานเวลาและการขนสงทางอากาศมาก
ท่ีสุดสําหรับสินคาประเภท Active Ingredient (สาระสําคัญ) ในขณะท่ีใหความสําคัญปจจัยดานตนทุนการ
ขนสงและทางเลือกการขนสงทางทะเลมากท่ีสุด สําหรับสินคาประเภท Base Ingredient (เนื้อผลิตภัณฑ)  

*คําสําคัญ: กระบวนการลําดับชั้นเชิงวิเคราะห, รูปแบบการขนสง, วัตถุดิบการผลิตเครื่องสําอาง 
 

Abstract  The objective of this research is to propose the transportation mode 

selection for a case study of Cosmetic Ingredient Importer Business in order to manage 
cost reduction and satisfy customers’ with the highest service level. The evaluation 
model is applied based on the Analytical Hierarchy Process (AHP) by main 9 quantitative 
and qualitative criteria; where the transportation modes are Air Freight and Sea Freight, 
and the studied products are Active and Base Ingredient. The research result shows the 
evaluators concern criteria Time and Air Freight mode for Active Ingredient; 
meantime,they concern criteria Transportation Cost and Sea Freight mode for Base 
Ingredient.  

*Keyword: Analytical Hierarchy Process (AHP),Transportation Mode, Cosmetic Ingredient 
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หลักการและเหตุผล 

เ ค รื่ อ ง สํ า อา ง เ ข า ม า มี บทบาท ใน
ชีวิตประจําวันของผูบริโภคซ่ึงใหความสําคัญและ
ใสใจดูแลรูปลักษณภายนอกมากข้ึนแมวาจะเปน
สินคาฟุมเฟอยก็ตามดวยศักยภาพของผลิตภัณฑ
เครื่องสําอางท่ีผลิตในประเทศ พบวา ในตลาด
ระดับกลางถึงลางยังมีความไดเปรียบอยูมาก 
เนื่องจากเปนกลุมตลาดท่ีมีการเติบโตสูงและมี
ศักยภาพเพียงพอในการแขงขัน และดวยมูลคา
ของตลาดเครื่องสําอางภายในประเทศท่ีมี
แนวโนมเพ่ิมข้ึนทุกป ทางบริษัทกรณีศึกษาซ่ึง
ประกอบธุรกิจการคาประเภทผูนําเขาและเปน
ผูแทนจําหนาย (Distributor) จึงคัดสรรและจัด
จํ าหน ายสิ นค าประ เภทวั ต ถุดิ บกา รผลิ ต
เครื่องสําอาง (Cosmetic Ingredient) ประเภท
สารจากธรรมชาติ 2 ประเภทคือ  

1) กลุม Active Ingredient หรือ
สา ระสํ า คั ญ ท่ี แสดง คุ ณสมบั ติ ผลิ ตภั ณฑ
เครื่องสําอาง เปนองคประกอบในตํารับเพ่ือทําให
ผลิตภัณฑมีสมบัติหรือฤทธิ์ตามตองการ เชน 
มอยสเจอไรเซอร (moisturizer) วิตามิน โปรตีน 
ตลอดจนสารสกัดจากธรรมชาติ สินคาประเภทนี้
จะมีความคงตัวต่ํามีอายุของผลิตภัณฑสั้นเก็บไว
ไดไมนานตองนํามาใชทันทีเนื่องจากมีความ
ออนไหวตอปฏิกิริยาภายนอกท่ีทําใหคุณสมบัติ
ของสินคาเสื่อมคุณภาพท่ีเกิดข้ึนจากอากาศ 
แสงแดด ความชื้น เชน สี  กลิ่นเปลี่ยน ติด
เชื้อจุลินทรียงาย 

2) กลุม Base Ingredient หรือ เนื้อ
ผลิตภัณฑ เปนสวนผสมท่ีทําหนาท่ีนําสาระสําคัญ
เขาสูผิวหนัง และชวยทําหนาท่ีตางๆ เพ่ือใหได
ผลิตภัณฑตามรูปแบบท่ีตองการ เชน สารลดแรงตึง
ผิว สารเพ่ิมความหนืด เชน กัม (gum) มิวซิเลจ 
(mucilage) สารขนหนืด สารกันเสีย สินคาประเภท
นี้จะมีอายุของผลิตภัณฑยาว  คือ   ประมาณ  2-3  
ป เนื่องจากมีความทนทานตอปฏิกิริยาภายนอกท่ี
ทําใหคุณสมบัติของสินคาเสื่อมคุณภาพ 

ปญห า ท่ี บ ริ ษั ท ก ร ณี ศึ ก ษาพ บ คื อ 
ภาวะการมีคูแขงในตลาดเพ่ิมสูงข้ึน เพราะธุรกิจ
ประเภทการนาํเขาและเปนผูแทนจําหนายนี้เปน
ธุรกิจท่ีสามารถประกอบกิจการไดโดยมิตอง
อาศัยความสามารถทางการผลิต ประกอบกับ
ภาวะการแขงขันดานราคาขาย ทําใหบริษัท
กรณีศึกษาตองหาวิธีลดตนทุนรวมขององคกร 
เพ่ือสามารถแขงขันไดในตลาดและตอบสนองตอ
ความเปลี่ยนแปลงท้ังภายในและภายนอกและ
จากการศึกษาปริมาณการสั่งซ้ือและการนําเขา
สินคาในชวงเวลา 3 ป ท่ีผานมาของบริษัทฯ 
พบวา มีการสั่งซ้ือและนําเขาดวยรูปแบบการ
ขนสงทางอากาศมาโดยตลอด ทําใหมีตนทุนคา
ขนสง และคาดําเนินพิธีการทางศุลกากร รวมถึง
คาบรรทุกจนถึงคลังสินคาคอนขางสูงและผันผวน 
งานวิจัยนี้จึงมีความคิดทบทวน และศึกษาวิธีการ 
การตัดสินใจเลือกรูปแบบการขนสงสินค า
ประเภทวัต ถุดิบการผลิตเครื่องสําอาง ให
สอดคลองเหมาะสมกับการบริหารจัดการตนทุน
รวมการนําเขา รวมถึงการสรางความพึงพอใจ
สูงสุดใหแกลูกคา เพ่ือใหเกิดความสามารถใน
การแขงขัน  

วัตถุประสงค 

เพ่ือประยุกตใช เทคนิคกระบวนการ
ลําดับชั้นเชิงวิเคราะห (Analytical Hierarchy 
Process: AHP)ในการเลือกรูปแบบการขนสง
สินคาประเภทวัตถุดิบการผลิตเครื่องสําอาง 
ระหวางขนสงทางอากาศ หรือ ทางทะเล อยาง
เปนระบบและมีตนทุนรวมต่ําท่ีสุด 

ประโยชนท่ีจะไดรับ   
เ พ่ือนําผลการวิจัย ท่ี ได ไปปรับปรุ ง 

พัฒนา และสรางกลยุทธ ใหสอดคลองเหมาะสม 
เพ่ือลดตนทุนรวมใหต่ําท่ีสุด ในขณะเดียวกัน มี
สินคาประเภทวัตถุดิบการผลิตเครื่องสําอาง
เพียงพอตามปริมาณและเวลาท่ีลูกคาตองการ 
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 วิธีการศึกษา 

ในท่ีนี้จะใชเครื่องมือกระบวนการลําดับ
ชั้นเชิงวิ เคราะห (Analytical Hierarchy 
Process: AHP) วินิจฉัยหาเหตุผลของเกณฑ
หรือปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจแตละปจจัย 
โดยประโยชนของ AHP คือชวยการวิเคราะห
การตัดสินใจแบบพหุเกณฑ (Multiple-Criteria 
Decision-Making) สามารถเปรียบเทียบเกณฑ 
หรือปจจัยในการตัดสินใจ ท้ังท่ีเปนรูปธรรม 
(Objective) และนามธรรม (Subjective) 
วินิจฉัยเปรียบเทียบทางเลือกและคํานวณหา
ทางเลือกท่ีดีท่ีสุด โดยขอบเขตการศึกษาของ
งานวิจัยนี้คือ  

1. สินคา ท่ีมีคุณสมบัติทางกายภาพ 
(Physical Properties) แตกตางกัน คือ 

1.1 สินคากลุม Active Ingredient 
(สาระสําคัญ) โดยเลือกศึกษา สารสกัดจาก
ธรรมชาติ (Herbal Extract) ซ่ึงมีอายุของ
ผลิตภัณฑ 1 ป 

1.2 สินคากลุม Base (เนื้อ
ผลิตภัณฑ) โดยเลือก สารท่ีทําใหเกิดความขน
หนืด (Thickening Agent) ซ่ึงมีอายุของ
ผลิตภัณฑ 3 ป 

2. สินคาท่ีมีแหลงกําเนิด (Country of 
Origin) ตางกัน คือ  

2.1 ประเทศสวิตเซอรแลนด ศึกษา 
สินคากลุม Active Ingredient (สาระสําคัญ) 

2.2 ประเทศสหรัฐอเมริกา ศึกษา 
สินคากลุม Base Ingredient (เนื้อผลิตภัณฑ) 

3. สินคาท่ีมีปริมาณการสั่งซ้ือตอการสง
สินคา (shipment) ตอครั้ง คือ 

3.1 ต่ํากวา 300 กิโลกรัม ศึกษา 
สินคากลุม Active Ingredient (สาระสําคัญ)  

3.2 มากกวา 300 กิโลกรัม ศึกษา 
สินคากลุม Base Ingredient (เนื้อผลิตภัณฑ) 

ข้ันตอนการตัดสินใจโดยใชกระบวนการ
ลําดับชั้นเชิงวิ เคราะห AHP (Analysis 
Hierarchy Process) มีข้ันตอนการทํางาน
ดังตอไปนี้ 

    ข้ันท่ี 1 ให คําจํา กัดความประเ ด็นของ
ปญหา 

    ข้ันท่ี 2 กําหนดเกณฑหรือปจจัยในการ
ตัดสินใจท้ังรูปธรรมและนามธรรม 
ในงานวิจัยนี้ มี 9 เกณฑหรือปจจัย
หลัก ไดแก ดานตนทุนการขนสง 
(คาระวางระหวางประเทศ, คา
ดําเนินพิธีการขาเขา)ดานเวลา 
(ความตรงตอเวลา, ความถ่ีของ
ตารางการใหบริการ , การ
ตอบสนองตอความเรงดวน)ดาน
ความเสียหายของสินคาในการ
ขนสงดานการสูญหายของสินคาใน
การขนสง  ดานตนทุนการเก็บ
รักษาสินคาคงคลัง (Inventory 
Carrying Cost)  ดานการ
เสื่อมสภาพของสินคาและความ
ลาสมัย  ดานความพรอมใหบริการ
ข อ ง ตั ว แ ท น ข น ส ง  (Freight 
Forwarder) (จํานวนผูใหบริการ, 
ความนาเชื่อถือ)ดานความเสี่ยงใน
การขนสง และ ดานการคํานึง
ผลกระทบตอสิ่งแวดลอม 

    ข้ันท่ี 3 วินิจฉัยปจจัยเปรียบเทียบเกณฑ
หรือปจจัยในการตัดสินใจ  

    ข้ันท่ี 4 กําหนดทางเลือกในงานวิจัยนี้ มี 2 
ทางเลือก คือ ขนสงทางอากาศ 
(Air Freight)และ ขนสงทางทะเล 
(Sea Freight) 

    ข้ันท่ี 5 วินิจฉัยปจจัยเปรียบเทียบหรือจัด
อันดับทางเลือกตางๆภายใตการ
ตัดสินใจในแตละเกณฑ 
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ข้ันท่ี 6 คํานวณทางเลือกท่ีดีท่ีสุด โดย
พิจารณาจากลําดับความสําคัญ
เปนเกณฑ 

สวนประกอบในแตละข้ันจะถูกจัดลําดับ
ความสําคัญโดยการใชวิธีเปรียบเทียบเปนคูๆ ใน
การเปรียบเทียบเปนคูๆ โดยแบงระดับการให
น้ําหนักความสําคัญ (AHP Measurement 
Scale) เปน 9 ระดับ (Saaty, 1980) โดย 

  1 คือ สําคัญเทากัน 
  3 คือ สําคัญกวาเล็กนอย 
  5 คือ สําคัญกวาปานกลาง 
  7 คือ สําคัญกวามาก 
  9 คือ สําคัญกวามากท่ีสุด 

การสรางตารางเมตริกซเพ่ือการ
เปรียบเทียบรายคู 
 ในแตละระดับชั้นของการพิจารณา 
ผูเชี่ยวชาญในบริษัทฯ เปนผูใหคะแนน     ความ 
 

สําคัญตามการวินิจฉัยของตน          โดยวิธีการ 
เปรียบเทียบเกณฑหรือทางเลือกแบบทีละคู 
(Pairwise Comparison) จากชั้นบนลงไปจนถึง
ชั้นลางสุดและไดคาเปรียบเทียบแลวจึงไป
คํานวณหาน้ําหนักความสําคัญ (Weight) ของ
ชั้นบนลงชั้นลางจนครบทุกชั้นจนกระท่ังได
คะแนนความสําคัญรวมของทางเลือกและใช
โปรแกรม Microsoft Excel เปนเครื่องมือใน
การคํานวณ 

การจัดลําดับความสําคัญ 

 ภายหลังจากเปรียบเทียบเกณฑทีละคู
ตามเกณฑท่ีไดกําหนดไวทีละเกณฑจนครบทุก
เกณฑ แลวเปรียบเทียบทางเลือก จนกระท่ังได
คาน้ํ าหนัก แลวจึ งจัดเรียงน้ํ าหนักตามคา
ความสําคัญมากท่ีสุดไปยังคาท่ีมีความสําคัญ
นอยท่ีสุด 
 

ผลการศึกษา 
หลังจากเก็บขอมูลและวิเคราะหผลดวยกระบวนการลําดับชั้นเชิงวิเคราะห แลวนําเกณฑหลักท้ัง 

9 เกณฑไปจัดเรียงน้ําหนักความสําคัญจากมากไปนอย และคํานวณหาลําดับความสําคัญรวมท่ีสนับสนุน
การตัดสินใจในการประเมินทางเลือกสําหรับการเลือกรูปแบบการขนสงสินคาภายใตตัวแปรท้ัง 6 
(ขอบเขตการศึกษาในงานวิจัย) ไดผลการศึกษา ดังนี้ 
 

สินคาท่ีมีคุณสมบัติทางกายภาพ (Physical Properties) แตกตางกัน 

 

รูปท่ี 1 และ 2 สรุปผลน้ําหนักของเกณฑหลักท้ัง 9 เรียงจากมากไปนอยเพ่ือประเมินทางเลือกรูปแบบการ
ขนสงสินคาภายใตตัวแปรสินคาประเภท Active Ingredient และสินคาประเภทBase Ingredient (เนื้อ
ผลิตภัณฑ) 

                                                                     วารสารวิชาการโรงเรียนนายเรือ ด้านสงัคมศาสตร์ มนษุยศาสตร์และศกึษาศาสตร์ 

58 



 
 

 

ผลการศึกษาตัวแปรสินคาประเภท Active Ingredientพบวาการขนสงทางอากาศ เปนทางเลือก
ท่ีมีความสําคัญรวมสูงสุด โดยมีคาลําดับความสําคัญเทากับ 0.681 หรือ รอยละ 68.12 และปจจัยดาน
เวลาการขนสงมีความสําคัญสูงสุด 

ผลการศึกษาตัวแปรสินคาประเภทBase Ingredient (เนื้อผลิตภัณฑ)พบวา การขนสงทางทะเล 
เปนทางเลือกท่ีมีความสําคัญรวมสูงสุด โดยมีคาลําดับความสําคัญเทากับ 0.566 หรือ รอยละ 56.60 และ
ปจจัยดานคาใชจายในการขนสงมีความสําคัญสูงสุด 

สินคาท่ีมีแหลงกําเนิด (Country of Origin) ตางกัน 

 
รูปท่ี 3 และ 4 สรุปผลน้ําหนักของเกณฑหลักท้ัง 9 เรียงจากมากไปนอย เพ่ือประเมินทางเลือกรูปแบบ
การขนสงสินคาภายใตตัวแปรแหลงกําเนิดประเทศสวิตเซอรแลนดสินคากลุม Active Ingredient และ 
แหลงกําเนิดประเทศสหรัฐอเมริกาสินคากลุม Base Ingredient (เนื้อผลิตภัณฑ) 

ผลการศึกษาตัวแปรแหลงกําเนิดประเทศสวิตเซอรแลนดสินคากลุม Active Ingredientพบวา 
การขนสงทางอากาศ เปนทางเลือกท่ีมีความสําคัญรวมสูงสุด โดยมีคาลําดับความสําคัญเทากับ 0.676 
หรือ รอยละ 67.60 และปจจัยดานเวลาการขนสงมีความสําคัญสูงสุด 

ผลการศึกษาตัวแปรแหลงกําเนิดประเทศสหรัฐอเมริกาสินคากลุม Base Ingredient (เนื้อ
ผลิตภัณฑ)พบวา การขนสงทางทะเล เปนทางเลือกท่ีมีความสําคัญรวมสูงสุด โดยมีคาลําดับความสําคัญ
เทากับ 0.523 หรือ รอยละ 52.30 และปจจัยดานคาใชจายในการขนสงมีความสําคัญสูงสุด 

สินคาท่ีมีปริมาณการสั่งซ้ือตอการสงสินคา (shipment) ตอครั้ง 

 

รูปท่ี 5 และ 6 สรุปผลน้ําหนักของเกณฑหลักท้ัง 9 เรียงจากมากไปนอย เพ่ือประเมินทางเลือกรูปแบบ
การขนสงสินคาภายใตตัวแปรปริมาณการสั่งซ้ือต่ํากวา 300 กิโลกรัมสินคากลุม Active Ingredient และ
ตัวแปรปริมาณการสั่งซ้ือมากกวา 300 กิโลกรัม ศึกษาสินคากลุม Base (เนื้อผลิตภัณฑ) 
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ผลการศึกษาตัวแปรปริมาณการสั่งซ้ือ
ต่ํ า ก ว า  30 0  กิ โ ลกรั ม สิ นค า กลุ ม  Active 
Ingredientพบวา การขนสงทางอากาศ เปน
ทางเลือกท่ีมีความสําคัญรวมสูงสุด โดยมีคา
ลําดับความสําคัญเทากับ 0.774 หรือ รอยละ 
77 . 40  และป จ จั ย ด า น เ ว ล าการ ขนส ง มี
ความสําคัญสูงสุด 

ผลการศึกษาตัวแปรปริมาณการสั่งซ้ือ
มากกวา 300 กิโลกรัม ศึกษาสินคากลุม Base 
(เนื้อผลิตภัณฑ)พบวา การขนสงทางทะเล เปน
ทางเลือกท่ีมีความสําคัญรวมสูงสุด โดยมีคา
ลําดับความสําคัญเทากับ 0.579 หรือ รอยละ 
57.90 และปจจัยดานคาใชจายในการขนสงมี
ความสําคัญสูงสุด 

 

 

อภิปรายผลการศึกษา 

 สินคากลุมActive Ingredient ซ่ึงมีอายุ
การเก็บรักษาประมาณ 1 ป เนื่องจากมีความ
ออนไหวตอปฏิกิริยาภายนอกท่ีทําใหคุณสมบัติ
ของสินคาเสื่อมคุณภาพไดงาย ผูเชี่ยวชาญจึง
เลือกการขนสงทางอากาศเปนทางเลือกในการ
ขนสง และใหความสําคัญตอปจจัยดานเวลาการ
ขนสงสูงสุดเหตุผลเพ่ือตอบสนองความตองการ
ของลูกคาไดอยางรวดเร็ว นอกจากนี้ บริษัทฯไม
มีการเก็บสตอกสินคา เม่ือลูกคาสั่งจึงสั่งซ้ือจาก
ผูขาย (Made to order) เทานั้น 
 สินคากลุม Base หรือ เนื้อผลิตภัณฑ 
คือ สวนผสมท่ีทําหนาท่ีนําสาระสําคัญเขาสู

ผิวหนัง และใช เปนสารชวยทําหนา ท่ีตางๆ 
เพ่ือใหไดผลิตภัณฑรูปแบบตามตองการ ซ่ึงมี
อายุการเก็บรักษาประมาณ 2-3 ป เนื่องจากมี
ความทนทานตอปฏิ กิริยาภายนอกท่ีทําให
คุณสมบัติของสินคาเสื่อมคุณภาพผูเชี่ยวชาญจึง
เลือกการขนสงทางทะเลเปนทางเลือกในการ
ขนสง และใหความสําคัญตอปจจัยดานตนทุน
การขนสงสู งสุด เนื่องจากมีคูแข งในตลาด
คอนขางมาก จึงตองการลดและบริหารตนทุน
ดวยการสั่งซ้ือสินคาดวยการเก็บสตอกสินคาไว
เพ่ือตอบสนองความตองการลูกคาไดทันที 

 แหลงกําเนิดประเทศสวิตเซอรแลนด
สินคากลุม Active Ingredient ผูเชี่ยวชาญเลือก
การขนสงทางอากาศเปนทางเลือกในการขนสง 
และใหความสําคัญตอปจจัยดานเวลาการขนสง
สูงสุด เหตุผลเพราะท่ีตั้งโรงงานของผูขายตั้งอยู
หางไกลจากทาเรือสงออกมาก ประกอบกับ
ผูขายมีนโยบายการผลิตแบบ Made to Order 
เนื่องจากตัวสินคามีอายุการเก็บรักษาสั้น ไมมี
การเก็บสตอกสินคา ทางเลือกการขนสงทาง
อากาศจึงเปนนโยบายท่ีทางบริษัทฯเลือกใช 

 แหลงกําเนิดประเทศสหรัฐอเมริกา
สินคากลุม Base Ingredient (เนื้อผลิตภัณฑ) 
ผู เ ชี่ ยวชาญเลือกการขนส งทางทะเล เปน
ทางเลือกในการขนสง และใหความสําคัญตอ
ปจจัยดานตนทุนการขนสงสูงสุด เหตุผลคือ 
สินคาประเภทนี้มีปริมาณการสั่งซ้ือสมํ่าเสมอ 
บริ ษั ทฯคาดการณ คํ า สั่ ง ซ้ื อของลู กค า ได 
ประกอบกับสินคามีอายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑ
คอนขางยาว ทําใหบริษัทฯดําเนินนโยบายการ
ขนสงทางทะเล ซ่ึงสามารถชวยลดคาใชจายใน
การนําเขาสินคาไดมากกวาการขนสงทางอากาศ 

 ปริมาณการสั่งซ้ือต่ํากวา 300 กิโลกรัม
สินคากลุม Active Ingredient ผูเชี่ยวชาญเลือก
การขนสงทางอากาศเปนทางเลือกในการขนสง และ
ใหความสําคัญตอปจจัยดานเวลาการขนสงสูงสุด 
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เหตุผลเพราะอายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑสั้น  
จึงควรลดระยะเวลาในการขนสงลง นอกจากนี้ 
หากเปรียบเทียบคาใชจายระหวางการขนสงทาง
อากาศและทางทะเลแลว พบวา มีความแตกตาง
กันเพียงเล็กนอยเทานั้น บริษัทฯจึงเลือกใช
นโยบายการขนสงทางอากาศสําหรับสินคาใน
กลุมนี้ 

 ปริ ม า ณก า รสั่ ง ซ้ื อ ม า กก ว า  3 0 0 
กิโลกรัม ศึกษาสินคากลุม Base (เนื้อผลิตภัณฑ) 
ผู เ ชี่ ยวชาญเลือกการขนส งทางทะเล เปน
ทางเลือกในการขนสง และใหความสําคัญตอ
ปจจัยดานตนทุนการขนสงสูงสุด เหตุผลเพราะ
เม่ือเปรียบเทียบคาใชจายในการขนสงระหวาง
ทางอากาศและทางทะเลพบวา การขนสงทาง
ทะเลมีความคุมคากวา บริ ษัทฯสามารถลด
ตนทุนการนําเขาไดมากกวา ทําใหไดผลกําไร
มากกว า  ประกอบ กับอายุ การ เ ก็บรั กษา
ผลิตภัณฑคอนขางยาวทางบริษัทฯจึงใชนโยบาย
การบริหารจัดการแบบเก็บรักษาสตอกสินคา   
ไวตอบสนองคําสั่งซ้ือของลูกคา 
 
 
บทสรุปและประโยชนท่ีไดจากการศึกษา 

ผลจากการประเมินการเลือกรูปแบบ
การขนสงกรณีศึกษาโดยใชวิธีการ AHP ใหผลท่ี
มีความนาเชื่อถือมากกวาการประเมินผลท่ีมีการ
ใหคาถวงน้ําหนักแบบธรรมดาท่ัวไปท่ีมาจากการ
สัมภาษณโดยไมใชวิธีการ AHP เนื่องจากวิธีการ 
AHP มีการหาอัตราคาความสอดคลองของวิธี
วินิจฉัยเปรียบเทียบ ซ่ึงเปนวิธีท่ีไดรับการยอมรับ
ว า มีความน า เ ชื่ อ ถื อและ ให ผล ท่ีสมบู รณ 
นอกจากนี้ AHP ยังเปนวิธีท่ีชวยลดความมีอคติ
ท่ีมีอยูของผูทําการคัดเลือกดวยวิธีการวินิจฉัย
เปนคูๆเพ่ือใหการเปรียบเทียบ  อีกท้ังยังเปน
การสรางประชามติใหเกิดข้ึนในกลุมผูรับผิดชอบ 
อีกดวย 

ขอเสนอแนะ 
1. ในการออกแบบสอบถาม ควรมีการ 

อธิบายวิธีการลําดับชั้นเชิงวิเคราะห ลักษณะ
ของโครงสรางปญหาในรูปแผนภูมิลําดับชั้น 
รวมท้ังวิธีการตอบแบบสอบถามโดยละเอียด 
เ พ่ือใหง ายตอความเขาใจในหลักการตอบ
แบบสอบถาม นอกจากนี้ ควรมีขอมูลพ้ืนฐานท่ี
เ ก่ี ยวขอ ง ซ่ึ ง เป นส วนสํ า คัญเ พ่ือ ให ผู ตอบ
แ บ บ ส อ บ ถ า ม ใ ช ใ น ก า ร พิ จ า ร ณ า ต อ บ
แบบสอบถาม เนื่องจากผูตอบแบบสอบถามแต
ละรายมีความรู  ความเขาใจในเรื่อง ท่ีตอง
ตัดสินใจไมเทากัน 

2. จากผลการวิจัยจะพบวา บางปจจัย 
สามารถกลั่นกรองเบื้องตนได โดยอาจคัดออก
ตั้งแตข้ันตอนการเรียงลําดับและใหความสําคัญ
ของปจจัย หากปจจัยนั้นสงผลอยางมากในทุก
ทางเลือก หรือ ปจจัยบางอยางมีความสําคัญ
นอยมาก เพ่ือลดจํานวนปจจัยหรือตัวแปรท่ีใช
วิเคราะหลง และเพ่ืองายในการวิเคราะห 

3. งานวิจัยนี้ไมไดมีการคํานวณตนทุน 
รวมสุดทายวาเพ่ิมข้ึนหรือลดลงอยางไร เพียงแต
เสนอทางเลือกท่ีนาจะชวยใหผูประกอบการได
แนวคิดและใชตัดสินใจในการทําธุรกิจ เพ่ือลด
ตนทุนรวมขององคกร และตอบสนองตอความ
พึงใจของลูกคาอยางสูงสุด 
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การศึกษาเปรียบเทียบผลการดําเนินงานในการใหบริการการสงออกช้ินไมสับของทาเรือ 
A Comparative Study of Performance Evaluation in Port Services 

for Wood Chips Exports 

 
 

บทคัดยอ 
 

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาการดําเนินงานในการใหบริการสงออกชิ้นไมสับของทาเรือ A 
และ Bซ่ึงเปนทาเรือหลัก ท่ีใหบริการสงออกชิ้นไมสับของไทย เพ่ือวิเคราะหและเปรียบเทียบตนทุนการ
ดําเนินงานของบริษัท X ในการสงออกชิ้นไมสับผานทาเรือ A และ B ซ่ึงเปนบริษัทสงออกมีปริมาณการ
สงออกสินคาชิ้นไมสับสูงท่ีสุดในประเทศ และเพ่ือนําเสนอแนวทางในการปรับปรุงการดําเนินงานและหา
แนวทางการสงออกสินคาชิ้นไมสับ ตอผูสงออกชิ้นไมสับท่ีมีความสนใจผูวิจัยสนใจศึกษาบริษัท X 
เนื่องจากเปนบริษัทท่ีมีปริมาณการสงออกสินคาชิ้นไมสับสูงท่ีสุดในประเทศ โดยผานทาเรือ A, B และ E 
ซ่ึงตั้งอยูในพ้ืนท่ีของอําเภอศรีราชาเหมือนกัน ท้ังนี้จากปริมาณสินคาในปท่ีผานมา ทางบริษัทมีจํานวน
สินคาผานทาเรือหลักๆ เพียงสองทา คือทาเรือ A และ ทาเรือ B ผลการศึกษากระบวนการรับสินคาชิ้นไม
สับเขาลานกองเก็บ และกระบวนการจายสินคาชิ้นไมสับลงเรือ พบวาท้ังสองกิจกรรมทาเรือ A มี
ระยะทางของกระบวนการท่ีสั้นกวาทาเรือ B แตใชเวลาดําเนินงานท่ีนานกวาทาเรือ Bท้ังนี้เม่ือพิจารณา
ประสิทธิภาพดานเวลาการทํางานของกิจกรรมการรับสินคาชิ้นไมสับเขาลานกองเก็บพบวาทาเรือ B ดีกวา
ทาเรือ A ประมาณ 16 นาทีและเม่ือพิจารณาประสิทธิภาพดานเวลา การทํางานของกิจกรรมการจาย
สินคาชิ้นไมสับโหลดลงเรือพบวาทาเรือ B ดีกวาทาเรือ A ประมาณ 17 นาทีการศึกษาตนทุนคาบริการ
ของทาเรือ A และ B ท่ีใชในการสงออก ของบริษัท X ในชวงเวลาระหวาง ป 2555-2557 พบวา ทาเรือ 
A มีคาใชจายตนทุนตอตันต่ํากวาทาเรือ B ท้ังนี้ไดมีการนําเอาคาเสียเวลาของเรือในรูปของคาปรับและ
เงินรางวัล (Demurrage/Despatch) มาหักลดตนทุน ทาเรือ B ก็ยังคงมีคาใชจายสูงกวาทาเรือ A อยู
ประมาณ 58.63 บาทตอตัน 

คําสําคัญ: ใหบริการ, ชิ้นไมสับ, ทาเรือ 
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 บทความนี้มีวัตถุประสงคถายทอด เจตนารมณ อุดมการณของผูบัญชาการโรงเรียนนายเรือ     

ในปจจุบันซ่ึงเปนผูท่ีผานการดํารงตําแหนงสําคัญของโรงเรียนนายเรือ จึงมีความตั้งใจในการถายทอด

ประสบการณท่ีไดรับจากการทํางานท่ีผูกพันกับนักเรียนนายเรือในลักษณะครูทหารกับลูกศิษยออกมาเปน

บทความทางวิชาการในครั้งนี้โดยผูอานจะไดทราบถึงการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนในโรงเรียนนายเรือดวย

ความมุงหวังใหโรงเรียนนายเรือมีความเจริญกาวหนาทางวิชาการและวิชาชีพทหารเรือ รวมท้ังกระตุน

เตือน ปลูกฝงจิตสํานึกของนักเรียนนายเรือใหมีความรับผิดชอบตอบทบาทหนาท่ีของตนเอง รูจักแยกแยะ

ดีผิดชอบชั่วดีอยางมีสติ ตลอดจนสามารถพิจารณาใชเปนหนทางปฏิบัติท่ีนําไปสูความสําเร็จในการศึกษา

และเปนนายทหารสัญญาบัตรท่ีดีของราชนาวีไทยดวยความภาคภูมิใจในเกียรติแหงตน 

 

คําสําคัญ : ความเปนนายทหารเรือจิตสํานึก การบังคับบัญชา   เกียรติศักดิ์ศรี   ความรับผิดชอบ   

 

 

 

หลักการและเหตุผล 

การสงออกชิ้นไมสับ (Wood Chips) จากประเทศไทยไปตางประเทศเพื่อผลิตเยื่อไม เยื่อ
กระดาษและเปนเชื้อเพลิงปอนโรงงานผลิตกระแสไฟฟาชีวมวล ถือเปนสินคาเทกอง (Bulk Cargo) ท่ีมี
ปริมาณสงออกสูงอยางตอเนื่องของประเทศไทย โดยมีแหลงรับซ้ือท่ีสําคัญคือ จีน ญ่ีปุน เกาหลี ไตหวัน 
และอินเดีย ทางดานผูสงออกของประเทศไทย ขอมูลในป2557 ไทยสงออกชิ้นไมสับไปตางประเทศท้ังหมด 
3.86 ลานตัน มีผูสงออกชิ้นไมสับท้ังหมด 8 ราย ซ่ึงผูสงออกมากท่ีสุดคือ บริษัท X มีการสงออกไปแลว
ท้ังหมด เกือบ 2.54 ลานตัน โดยผานทาเรือ 3 แหง คือทาเรือ A,B และ E ซ่ึงตั้งอยูในบริเวณพ้ืนท่ี
ใกลเคียงกัน ในอําเภอศรีราชา จ.ชลบุรีขอมูลโดยสังเขปในป2557 ประเทศไทยมีปริมาณการสงออกไมสับ 
เรียงลําดับผูสงออกตามปริมาณสินคาไดดังนี้ 

บทคัดยอ 

 

ABSTRACT 

 The objectives this research are to study operational services of wood 
chips exporting at Port A and Port B which are the Thailand’s busiest and preferred 
port for the wood chips exports, to analyze and conduct a comparative study into 
Company X’s costs of exporting products through Port A and Port, to study the 
operation of port A and Port B in regards to the wood chips exports and finally to 
present a guidance to exporters who might be interested in improving their 
operational bottom line.Due to the highest volume of its exports among exporters, 
Company X was chosen as a subject of study. Although Company X exported their 
product through Port A, B and E, their exports were mainly conducted through Port A 
and B. Therefore, Port A and Port B were chosen as subjects of study.First, the study 
shows that in term of the distance between the stockpile yard facility and the loading 
berth, Port A is shorter than that of Port B. However, Port B’s overall operating time is 
shorter than that of Port A. additionally, Port B’s operating time at the stockpile yard 
is shorter than that of Port A by 16 minutes and similarly Port B’s loading time is also 
better by 17 minutes. Second, the study shows that the Company X’s cost of using 
Port A is lower than that of using port B. Moreover, even when Demurrage/Despatch is 
taken into the calculation, the overall costs of using Port A is still lower than that of 
Port B about 58.63 baht per ton. 

Keyword: Services, Wood Chips, Port 
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ตารางท่ี 1ปริมาณการสงออกไมสับ เรียงลําดับผูสงออกตามปริมาณสินคาในประเทศไทย ป 2557 

บริษัท ทาเรือ จํานวนลํา(ลํา) ปริมาณสินคา (ตัน) 
X A,B,E 61 2,536,400 
Y C 11 410,800 
Z B 6 222,000 
P D 6 214,000 
Q E 6 198,000 
R F 4 115,000 
S D 3 85,800 
T B 3 79,000 
 รวม 100 3,861,000 

 

ตารางท่ี 2ปริมาณการสงออกไมสับ เรียงลําดับทาเรือตามปริมาณสินคาในประเทศไทย ป 2557 

ทาเรือ สถานท่ีตั้ง จํานวนผูสงออก (ราย) ปริมาณไมสับ (ตัน) 
A ต.ทุงสุขลา อ.ศรรีาชา จ.ชลบุร ี 1 1,554,300 
B ต.สุรศักดิ์ อ.ศรรีาชา จ.ชลบุร ี 3 1,237,700 
C มาบตาพุต อ.เมือง จ.ระยอง 1 410,800 
D ต.สุรศักดิ์ อ.ศรรีาชา จ.ชลบุร ี 2 299,800 
E ต.ทุงสุขลา อ.ศรรีาชา จ.ชลบุร ี 2 243,400 
F เกาะสีชัง อ.ศรีราชา จ.ชลบุร ี 1 115,000 
  รวม 3,861,000 

 
 

จะเห็นไดวาทาเรือท่ีมีการสงออกไมสับ
ไปตางประเทศ มีเพียง 5 ทาเรือ และ 1 บริเวณ
ท้ิงสมอ ซ่ึงจะเห็นไดวา มีเพียงทาเรือไมก่ีทาเรือ 
ท่ีสามารถรองรับการสงสินคาประเภทนี้ได โดย
ทาเรือหลักท่ีบริษัท X สงออก คือ ทาเรือ A และ 
ทาเรือ B ซ่ึงมีลักษณะ การโหลดและการ
ใหบริการท่ีแตกตางกันดังนี้ทาเรือ A -เปนทาเรือ
ท่ีมีปริมาณสินคาชิ้นไมสับผานทามากท่ีสุด โดยมี
บริ ษัทผูส งออกเพียงรายเดียวคือบริ ษัท X 
เนื่องจากติดปญหาพ้ืนท่ีลานกอง ไมเพียงพอตอ
ผูสงออกรายอ่ืน และทาเรือไมมีอุปกรณ รวมท้ัง
สายพานและเครื่องมือ ในการขนถายสินคาหนา
ทา ปจจุบัน บริษัท X เปนผูบริหารจัดการการ
รับสินคา และขนถายลงเรือท้ังหมดทาเรือ B -

เปนทาเรือท่ีมีลานกองเพียงพอตอการสงออก
สินคาของผูสงออกหลายราย ปจจุบันมีผูสงออก
ใชบริการอยูท้ังหมด 3 ราย เนื่องจากมีอุปกรณ 
รวมท้ังมีสายพานติดตั้งท่ีหนาทา และมีเครื่องมือ
ในการขนถายสินคา ทําใหสะดวกตอผูสงออก 
เนื่องจากทาเรือเปนผูใหบริการแบบครบวงจร
ดวยเหตุผลดังกลาวขางตน ผูวิจัยจึงสนใจใน
การศึกษาเรื่องการศึกษาเปรียบเทียบผลการ
ดําเนินงาน ในการใหบริการการสงออกชิ้นไมสับ 
ของทา เรือ เ พ่ือศึกษาการดํา เนินงานการ
ใหบริการสงออกชิ้นไมสับของทาเรือ A และ B 
และวิเคราะหเปรียบเทียบ ตนทุนการดําเนินงาน
ของผูส งออก เ พ่ือนําเสนอแนวทางในการ
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ปรับปรุงการดําเนินงาน ในการใหบริการสงออก
ชิ้นไมสับของทาเรือ A และ B 

วัตถุประสงค 

1. เ พ่ือ ศึกษาการ ดํ า เนิ นงานในการ
ใหบริการสงออกชิ้นไมสับของทาเรือ A และ B 

2. เพ่ือวิเคราะหและเปรียบเทียบตนทุน
การดําเนินงานในการใหบริการสงออกชิ้นไมสับ 
ของทาเรือ A และ B 

3. เพ่ือนําเสนอแนวทางในการปรับปรุง
การดําเนินงานและหาแนวทางการสงออกสินคา
ชิ้นไมสับ ตอผูสงออกชิ้นไมสับ 
 
วิธีการศึกษา 

 การศึกษาในครั้ งนี้ เปนการวิจัย เชิ ง
ปริมาณ (Quantitative Research) และการ
วิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ของ
ตนทุนสงออกชิ้นไมสับ และกระบวนการจัดการ
ของฝายปฏิบัติการสงออก ของบริษัท X และ
ฝายปฏิบัติการ ของทาเรือ A และ B โดย
การศึกษาแบงออกเปน 2 สวน ไดแก  

1.ก า ร ศึ ก ษ า ข อ มู ล ทุ ติ ย ภู มิ 
(Secondary Data) เปนการศึกษาข้ันตอนการ
สงออกชิ้นไมสับของบริษัท และสภาพแวดลอม
ของทาเรือ A และ B โดยการศึกษาข้ันตอน การ
สงออกชิ้นไมสับ โดยละเอียดสังเกตการณ กระบวน 

 

การดําเนินงาน โดยบันทึกกิจกรรมและเวลาท่ีใช
ในการสงออก ของทาเรือ A และ B ในชวงเวลา
เดือนมกราคม-กุมภาพันธ 2558 

2.การศึกษาขอมูลปฐมภูมิ (Primary 
Data) โดยเก็บขอมูลทางสถิติของเรือและ
คาใชจายของบริษัท X ในการสงออกสินคาชิ้นไม
สับ ท่ีสงออก ณ ทาเรือ A และศึกษาตนทุน
คาบริการของทาเรือ A และ B ท่ีใชในการ
สงออก ของบริษัท X ในชวงเวลาระหวาง ป 
2555-2557 โดยคิดจากปริมาณสินคาสงออก
ท้ังหมดของแตละทาเรือเทียบกับคาใชจายท่ี
เกิดข้ึนท้ังหมด 

ผลการศึกษา 

ก า ร สั ง เ ก ตุ ก า ร ณ ก ร ะ บ ว น ก า ร
ดําเนินงาน โดยบันทึกกิจกรรมและเวลาท่ีใชใน
การสงออก ของทาเรือ A และ B ในชวงเวลา
เดือนมกราคม-กุมภาพันธ 2558 โดยผูวิจัยได
ทําการศึกษาข้ันตอนการสงออกชิ้นไมสับของ
บริษัท X ท่ีทาเรือ A และ B พบวากระบวนการ
สงออกสวนใหญมีความคลายคลึงกันท้ังสอง
ทาเรือ โดยแบงเปน 2 กระบวนการหลัก คือ1)
กระบวนการรับสินคาชิ้นไมสับ เขาลานกองเก็บ
ท่ีทาเรือ2)กระบวนการจายสินคาชิ้นไมสับ โหลด
ลงเรือ Wood Chip ท่ีทาเรือ 

 

ตารางท่ี 3  สรปุกิจกรรมของ ทาเรือ Aและทาเรือ B 

สรุป ทาเรือ A ทาเรือ B 
กิจกรรม ระยะทาง(เมตร) ระยะเวลา (นาที) ระยะทาง(เมตร) ระยะเวลา (นาที) 
กระบวนการรับสินคาชิ้นไมสับ เขาลานกองเก็บ 600 63 2,250 47 
กระบวนการจายสินคาชิ้นไมสับ โหลดลงเรือ 7,400 79 9,600 62 

 
จะเห็นไดวา ท้ังสองกิจกรรมทาเรือ A มีระยะทางของกระบวนการท่ีสั้นกวาทาเรือ B แตใชเวลา 

ในการดําเนินงานท่ีนานกวาทาเรือ B  ท้ังนี้เม่ือพิจารณาประสิทธิภาพในดานเวลาการทํางานของกิจกรรม
การรับสินคาชิ้นไมสับเขาลานกองเก็บ แลวพบวาทาเรือ B ดีกวา ทาเรือ A ประมาณ 16 นาทีและเม่ือ
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พิจารณาประสิทธิภาพในดานเวลาการทํางานของกิจกรรมการจายสินคาชิ้นไมสับโหลดลงเรือ แลวพบวา
ทาเรือ B ดีกวา ทาเรือ A ประมาณ 17 นาที 

การศึกษาตนทุนคาบริการของทาเรือ A และ B ท่ีใชในการสงออก ของบริษัท X ในชวงเวลา
ระหวาง ป 2555-2557 โดยคิดจากปริมาณสินคาสงออกท้ังหมดของแตละทาเรือ เทียบกับคาใชจายท่ี
เกิดข้ึนท้ังหมดตามกรอบระยะเวลาท่ีกําหนดคาบริการท่ีทาเรือ A และ B เรียกเก็บจะมีความแตกตางกัน
โดยหลักใหญๆคือทาเรือ A จะใหบริการครอบคลุมเฉพาะคาผานทา, คาเชาพ้ืนท่ีลาน และคาบริการตาชั่ง 
ในสวนอ่ืนๆ ผูใชบริการคือบริษัท X เปนผูบริหารจัดการเองทาเรือ B จะใหบริการครอบคลุมมากกวาโดยมี 
สายพาน คาเครื่องจักร ตางๆ จึงคิดคาบริการในอัตราท่ีสูงกวา 

ตารางท่ี 4 แสดงการคิดคาใชจายของแตละทาเรือ 

คาใชจาย ทาเรือ A ทาเรือ B 

คาใชบริการ คาใชจายทาเรือ คาใชจายทาเรือ 

คาผานทา 

คาเชาลานกองเก็บสินคา 

คาบริการตาช่ัง 

คาสายพาน คาใชจายอ่ืน 

คายายสายพาน 

คารถทอย (รถบรรทุกจากลานกองในบริเวณทาเรือไปยังปลาย
ทา) 
คารถจักรกลหนัก 

คาแรงคนงานหนาทา 

คาบดอัดช้ินไมสับ 

คาเครนนํ้า (ในกรณีเรือไมมีเครน) 

คาบริการ Forklift หนาทา 

คาพิธีการ คา Shipping คาขออนุญาตตางๆ คาใชจายอ่ืน 

คารมยา (กรณีทาเรือปลายทางไปจีน หรือ เกาหลี) 

คาตรวจสอบคุณภาพช้ินไมสับ 

คาขนตัวอยางช้ินไมสับ 

คาบริหารจัดการ 

คารับรอง 
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ตารางท่ี 5 สรุปตนทุนรวมตอตันเฉลี่ยป 2555-2557 ของบริษัท X ท่ีสงออก ทาเรือ A,B 

ทาเรือ จํานวนลํารวม 
(ลํา) 

ปริมาณสินคารวม 
(ตัน) 

คาใชจายรวม 
(บาท) 

คาใชจาย+Dem/De 
(บาท) 

รวมตนทุนป 55-57 
(บาท) 

ตนทุนเฉลี่ยตอตัน 
(บาทตอตัน) 

A 89 3,649,200 527,716,700 -4,559,100 523,157,600 143.36 
B 76 3,201,700 653,646,500 -6,934,400 646,712,100 201.99 

จากตารางดานบน จะเห็นไดวา ทาเรือ A มีคาใชจายตนทุนตอตันต่ํากวาทาเรือ B ท้ังนี้ไดมีการ
นําเอาคาเสียเวลาของเรือในรูปของคาปรับและเงินรางวัล (Demurrage/Despatch) มาหักลดออกจาก
คาใชจาย ท่ีเกิดข้ึนจริง พบวาทาเรือ B ก็ยังมีคาใชจายสูงกวาทาเรือ A อยูประมาณ 58.63 บาท ตอตัน 

ตารางท่ี 6 การศึกษารายละเอียดของกิจกรรมแตละข้ันตอนท่ีสามารถปรับปรุงเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพใน  
              การดําเนินการของทาเรือ A และ B  

กิจกรรม ทาเรือ A ทาเรือ B 
1. การช่ังนํ้าหนักรถเขา-ออก X - 
2. การปด-เปดผาใบรถ ตรวจสภาพสินคารถทางไกล X X 
3. จักรกลหนักตักสินคาจากรถทางไกลข้ึนลานกอง X X 
4. การสงตั๋วท่ีจุดตนทาง-ปลายทาง   
5. การปด-เปดผาใบรถ ตรวจสภาพสินคารถขนสงระหวางลานกองกับปลายทา X X 
6. จักรกลหนักตักสินคาจากลานกองลงรถขนสงไปปลายทา X X 

 

บทสรุปและแนวทางการเสนอแนะ 

1.การชั่งน้ําหนักรถเขา-ออก เปนปญหา
ท่ีเกิดข้ึนกับทาเรือ A จากการศึกษาพบวาระบบ
การชั่ง และการพิมพใบรายงานลาชา อีกท้ัง
ตําแหนงท่ีตั้งของตูพนักงานประจําหองชั่ง ไม
ตรงตําแหนงกับหัวรถบรรทุกท่ีเขาชั่ง ดังนั้นเม่ือ
รถเขาจอดรถตรงตําแหนงชั่งแลว พนักงานขับ
รถตองลงจากรถ เพ่ือยื่นต๋ัวใหกับพนักงานหอง
ชั่งและรอใบรายงานการชั่ง ซ่ึงทําใหเสียเวลา 
การแกไขปญหาควรออกแบบตําแหนงท่ีตั้งของตู
พนักงานหองชั่ ง ใหตรงกับตําแหนงของหัว
รถบรรทุกเพ่ือท่ีพนักงานขับรถสามารถยื่นตั๋ว
และรับใบรายงานไดเลย และหากเปนรถบรรทุก
ท่ีวิ่งขนสงสินคาระหวางลานกองกับปลายทาเรือ 
ควรมีการติดปาย Barcode ประจํารถแตละคัน 
เพ่ือท่ีจะลดการสูญเสียเวลาในการปอนขอมูลรถ
ซํ้าเดิม และประหยัดเวลาเพ่ิมข้ึน 

 

 

2.จักรกลหนักตักสินคาจากรถทางไกล
ข้ึนลานกอง เปนปญหาท่ีเกิดจากระบบการ
ทํางาน โดยใชรถแมคโครตักสินคาตรงจาก
รถบรรทุก แลวโกยข้ึนชั้นกอง ซ่ึงการทํางาน
คอนขางชา เนื่องจากเปนการตักข้ึน อีกท้ังการ
ทํางานลักษณะนี้ มีความเสี่ยงท่ีจะเกิดความ
เสียหายตอกะบะรถบรรทุก และเปนสาเหตุทํา
ใหเกิดการเจือปนในสินคาไดการแกไขปญหาควร
ใชระบบ Truck Tilter เขามาใชรวมกับระบบ
สายพานลําเลียงข้ึนกอง ซ่ึงการทํางานในระบบนี้ 
สามารถควบคุมคุณภาพของคุณสินคาและเวลา
ในการทํางานไดดีกวา แตมีตนทุนในการลงทุน
คอนขางสูง ดังนั้นทาเรือท่ัวไปท่ีไมออกแบบ มา
สําหรับสินคาเทกองโดยเฉพาะ จึงไมสนใจ
พิจารณาการลงทุน 
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3.การสงตั๋วท่ีจุดตนทาง-ปลายทาง เปน
ปญหาท่ีเกิดข้ึนเนื่องจากพนักงานขับรถตองลง
จากรถ และยื่นตั๋ว ใหกับพนักงานตนทางและ
ปลายทางลงนามกํากับ ซ่ึงในทางปฏิบัติจะมีรถ
ขนสงสินคาสองประเภท ไดแก รถทางไกล คือ
รถขนสงจากโรงงานไมสับตางๆ มายังทาเรือ 
และรถทอยคือรถบรรทุกจากลานกองในบริเวณ
ทาเรือไปยังปลายทา หากเปนรถทางไกลอาจจะ
มีความจําเปนในข้ันตอนนี้ เนื่องจากพนักงาน
จําเปนตองตรวจสอบรายละเอียดกอนลงนาม
หากเปนรถบรรทุกจากลานกองในบริเวณทาเรือ
ไปยังปลายทา  

การแกไขปญหา ควรใชระบบ IT เขามา
ชวย เนื่องจากรถบรรทุกท่ีใชเปนรถท่ีวิ่งหมุนวน
ไปมาในทา เรือ ดั งนั้นรายละเ อียดของรถ
เหมือนเดิม ดังนั้นควรลดข้ันตอนนี้ โดยการใช 
Tag หรือ Barcode ท่ีสามารถบอกรายละเอียด
ตางๆไดท้ังรายงานการชั่งหรือการออกต๋ัวท่ีลาน 
และรับรายงานตั๋วท่ีปลายทา อีกท้ังยังสามารถ
พิมพสรุปรายงานออกมาไดเลย ซ่ึงคาใชจายใน
การนี้ทาเรือควรเปนผูรับผิดชอบ เพราะทาเรือ
เปนผูไดประโยชนจากการทํางานท่ีเร็วข้ึน อีกท้ัง
ปจจุบันระบบและเครื่องอาน Barcode มีราคา
ไมแพงมาก จากการสํารวจตลาด ราคาจะมี
ตั้งแตหลักพันจนถึงหลักหม่ืนบาท มีใหเลือก
หลายแบบ และสามารถเลือกใหเหมาะสม กับ
ระบบคอมพิวเตอรชั่งของทาเรือได 

4.การปด-เปดผาใบรถ ตรวจสภาพ
สินคารถขนสงระหวางลานกองกับปลายทา เปน
ปญหาหลักท่ีเกิดข้ึน ในกระบวนการ ทําใหเกิด
ความลาชาในการขนสงระหวางลานกอง กับ
ปลายทาเรือ และยังตองการแรงงานหลายคน 
ในการทํากิจกรรมนี้ จากการศึกษาของผูวิจัย
พบวาผูประกอบการรถบรรทุกตองการขนสงคา
ใหไดมากท่ีสุดตอเท่ียว เพ่ือลดตนทุนของน้ํามัน 
ดังนั้นจึงพยายามบรรทุกสินคาใหเต็มจนลนพูน 

ดวยเหตุนี้จึงจําเปนตองคลุมสินคาดวยกระสอบ
ปาน และกลัดดวยไมไผแหลม เพ่ือปองกันการ
ตกลงของสินคาระหวางทาง 

การแกไขปญหา อาจทําได 2 รูปแบบ 
คือการปรับปรุงระบบขนสงโดยออกแบบสภาพ
กะบะของรถบรรทุกใหมเพ่ือใหเหมาะสมกับการ
บรรทุก ใหไดปริมาณมากท่ีสุดท่ีสามารถวิ่งไดใน
บริเวณทาเรือและสามารถวิ่งข้ึน ramp ท่ีปลาย
ท า เ รื อ ได  และ มีระบบการคลุ มกระสอบ 
ก่ึงอัตโนมัติเพ่ือลดกําลังคนและเวลาท่ีใช รวมถึง
การออกแบบใหมีโครงสรางบังลมดานหนากะบะ
เพ่ือลดแรงลม และ กําหนดความเร็วของรถขณะ
วิ่งใหสัมพันธกับอัตรา Loading rate ท่ีกําหนด
ไวหรือการแกไขปญหาดวยวิธีการเปลี่ยนระบบ
การขนสงโดยนําระบบสายพานลําเลียงมาใช
ขนสงสินคา จากลานกอง ไปยังปลายทาเรือซ่ึง
การแกไขปญหานี้จะกลาวรวมในหัวขอวิเคราะห
และขอเสนอแนะการแกไขปญหา ดานตนทุน 

5.จักรกลหนักตักสินคาจากลานกองลง
รถขนสงไปปลายทา เปนปญหาสําคัญอีกอยางท่ี
ควรนํามาพิจารณา เนื่องจากปจจุบันการตัก
สินคาจากลานกองลงรถบรรทุก ตองใชรถแมคโค
รแขนสั้นประมาณ 5 คันในการทํางาน ทําใหใช
เวลาในกิจกรรมคอนขางมาก อีกท้ังการทํางาน
ลักษณะนี้มีความเสี่ยงท่ีจะเกิดความเสียหายตอ
กะบะรถบรรทุก และเปนสาเหตุทําใหเกิดการ
เจือปนในสินคาไดอีกดวยการแกปญหาควรมี
ระบบสายพานสั้นลําเลียงลงรถบรรทุก ซ่ึงบริษัท 
X ไดมีการศึกษาเบื้องตนในป2557 ตามตาราง
และรูปดานลาง โดยใชรถ Wheel loader ตักใส
กะบะบนสายพานตามแบบ ซ่ึงจะทําใหการไหล 
ของสินคาลงรถบรรทุกมีความสมํ่าเสมอและไม
สรางความเสียหาย ตอกะบะรถบรรทุก อีกท้ัง
สามารถเพ่ิมความเร็ว ในการโหลดสินคา และลด
คาใชจายในระยะยาวได 
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ตารางท่ี 7เปรียบเทียบตนทุนการใชสายพานโหลดกับการใชรถแมคโคร 

ลําดับ รายการ ปริมาณ/วัน(GT) ราคารวม(บาท) ราคาตอตัน(บาท) 

1 ตนทุนโหลดโดยการใชแม็คโครแขนสั้น 3,400 14,486 4.26 

2 ตนทุนโหลดโดยการใชสายพานสั้นลงรถ 4,000 12,850 3.21 

 

ภาพท่ี 1 แสดงแบบสายพานลําเลียงสินคาลงรถบรรทุกจากลานกองไปยังปลายทาเรือ 

 

 

 

6.ปญหาดานตนทุน จากการศึกษา
พบวาคาใชจายผานทาเรือ B สูงกวาทาเรือ A 
โดยเฉลี่ยอยูประมาณ 58.63 บาท ตอตัน ซ่ึงถือ
วาตน ทุนส งออกตาง กันคอนขางมาก จาก
การศึกษา ผูวิจัยพบวาในปจจุบันทาเรือ B มี
ผู ใชบริการสงออกชิ้นไมสับอยู ถึง 3-4 ราย 
รวมท้ังบริษัท X ซ่ึงหากบริษัท X ทําการเจรจา
ตอรองขอลดตนทุนโดยขอใหทาเรือ B ลด
คาใชจายทาเรือลงมาอีกเพ่ือใหใกลเคียงกับ
คาใชจายท่ีบริษัท X ใชบริการการสงออก ท่ี
ทาเรือ A ยอมทําไดยาก เนื่องจากทาเรือ B มี
ผูใชบริการรายอ่ืนอยู อีกท้ังทาเรือ B ยังมีสินคา

เทกองแบบอ่ืนท่ียังสามารถใชสายพานโหลดลง
เรือได เชนน้ําตาลเปนตน  

ดังนั้น จึงมีแนวโนมท่ีบริษัท X จะมาใช
บริการทาเรือ A เปนหลัก โดยใชทาเรือ B เปน
รอง เพ่ือลดตนทุนสงออก ซ่ึงปญหาท่ีควรนํามา
พิจารณาตอ หากบริษัท X หันมาใชบริการท่ี
ทาเรือ A คือพ้ืนท่ีลานกองเก็บในปจจุบัน ยังไม
เ พียงพอตอการกองสินค าพรอมกัน 2 ลํ า 
เนื่องจากอัตราขนสงรถบรรทุกทางไกลมายัง
ทาเรืออยู ท่ีประมาณ 6,000-7,000 ตันตอวัน 
ในขณะท่ีอัตราการ Load ลงเรือจะอยู ท่ี
ประมาณ 10,000-12,000 ตันตอวัน จากขอมูล
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ดังกลาว บริษัท X อาจเกิดปญหาสินคาไม
เพียงพอเม่ือมีเรือมาพรอมกันหรือมาซอนกันได
จากคาดการณปริมาณสงออกของบริษัท X จะมี
ปริมาณสินคาชิ้นไมสับอยูท่ี 2,500,000 ตัน ในป 
2558  และปจจุบันไดเชาพ้ืนท่ีประมาณ 11 ไร 
ของทาเรือ A เพ่ือกองเก็บสินคาอยู ดังนั้นพ้ืนท่ีท่ี
ตองการเพ่ือกองสินคาเพ่ิมข้ึนสําหรับสินคา 2 ลํา 
หรือ 84,000 ตัน คือ 

หาปริมาตร = 84,000 ตัน/ความ
หนาแนนสิ นค า  0 .55 ตันตอลบ . เมตร  = 
152,727 ลบ.เมตร 

หาพ้ืนท่ี = 152,727 ลบ.เมตร x 2 / 
ความสุง 10 เมตร = 30,545 ตร.เมตร หรือ 
ประมาณ  19 ไร 

ดังนั้นพ้ืนท่ีเพ่ิมท่ีตองการ คือ 8 ไร จึง
สามารถรองรับสินคาสําหรับ 2 ลํา ซ่ึงจะมี
คา ใชจ ายอยู ท่ี  88,000/ไร / เดือน คิดเปน
คาใชจายท่ีเพ่ิมข้ึนประมาณ 8,448,000 บาทตอ
ป หรือ ประมาณ 3.38 บาทตอตัน ซ่ึงหากเทียบ
ตนทุนท่ีทาเรือ B ซ่ึงสูงกวาทาเรือ A อยู 58.63 
บาทตอตัน จะเห็นไดวาทางเลือกท่ีบริษัท X จะ
มาใชบริการทาเรือ A เปนหลัก โดยเจรจาขอเชา
พ้ืนท่ีลานกองสินคาเพ่ิมอีก 8 ไร จะสามารถลด
ตนทุนสงออกไดประมาณ 55.25 บาทตอตัน 
หากสามารถเจรจาได บริษัท X จะสามารถ
ควบคุมตนทุนอยาง อ่ืน ได  เชนตน ทุนของ
รถบรร ทุกขนสินค า ในทา เ รือ  ซ่ึ งสามารถ
ปรับเปลี่ยนรูปแบบของกิจกรรมตางๆนี้ดังท่ี
กลาวมาแลว และหากสามารถทําสัญญาระยะ
ยาวกับทาเรือ A ได บริษัท X อาจเปลี่ยน
รูปแบบการขนสง  โดยการลงทุนทําระบบ
สายพานลําเลียงจากลานกองเก็บไปยังปลาย
ทาเรือ เปนระยะทาง 3-4 กิโลเมตร แทนการใช
รถบรรทุกในการขนสง ซ่ึงจากปริมาณสงออก
ท้ังหมดของบริษัท ท่ีสงออก ณ ทาเรือ A ในป 

2557 ท่ีผานมา จํานวน 1.55 ลานตัน คาใชจาย
ในสวนของรถบรรทุกจากลานกองในบริเวณ
ทาเรือไปยังปลายทา จะคิดเปน 40.4 ลานบาท 
และหากบริษัทเพ่ิมปริมาณการสงออกสินคาท่ี
ทาเรือA เพ่ิมมากข้ึนในป 2558 ประมาณ 2.5 
ลานตัน ก็จะสงผลใหตนทุนรถบรรทุก เพ่ิมเปนป
ละประมาณ 65.0 ลานบาทดังนั้นผูวิจัยจึงเห็นวา 
การนําระบบสายพานลําเลียงเขามาจัดการขน
ถายสินคาจากลานกองเก็บ และเชื่อมตอกับ
อุปกรณ Ship Loader ท่ีปลายทา เพ่ิมอัตราขน
ถายท่ีประมาณ 500-600 ตันตอชั่วโมงหรือ
ประมาณ  12000 -14000 ตันตอวัน  จะมี
ประโยชน ท้ังยังเปนการลดคาใชจายระยะยาว 
ท้ังในสวนของผูสงออกและทาเรือ ดังนี้คือ 1)
เพ่ิม Loading rate หรือมีอัตราการขนถายมาก
ข้ึน ทําใหเรืออยูในทาเรือนอยลง และลดการเสีย 
Demurrages ของผูสงออก 2)ลดจํานวน
รถบรรทุกจากลานกองในบริเวณทาเรือไปยัง
ปลายทาท่ีวิ่งในทาเรือ ทําใหลดคาใชจายในการ
บํารุงรักษาสะพานของทาเรือ และลดปญหา
มลพิษในทาเรือ 3)การสรางระบบสายพานแบบ
ปดชวยปองกันสินคาปนเปอน และลดปญหา
สิ่งแวดลอมจากเศษชิ้นไมสับท่ี ตกหลนจากการ
ขนถายสินคา โดยรถบรรทุกขนสงสินคาระหวาง
ลานกองกับปลายทาเรือ 4)ลดคาใชจายในสวน
ของรถบรรทุกขนสงสินคาระหวางลานกองกับ
ปลายทาเรือรวมถึงคาใชจาย ในการซอมบํารุง
และคาใชจาย ในการบริหารงานรถบรรทุก 

จากการศึกษาวิจัย จะพบวาตนทุน
สงออกชิ้นไมสับ เม่ือเทียบเปนตนทุนตอตันจะมี
ตนทุนท่ีสูงมาก หากเปรียบเทียบกับตนทุนสินคา
ประเภทอ่ืน ท้ังนี้เนื่องมาจากระบบการขนสง
ทางบกท่ีไมเอ้ืออํานวยทําใหตนทุนเพ่ิมสูงข้ึน อีก
ท้ังการออกแบบทาเรือเพ่ือท่ีจะรองรับสําหรับ
สินคาท่ัวไป ซ่ึงไมเหมาะกับสินคาเทกองท่ีมี
น้ําหนักเบา ดังนั้นจึงทําใหตนทุนการสงออก 
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สินคาชิ้นไมสับสูง ดังนั้นหากมีการสนับสนุนจาก
ภาครํฐ ใหมีทาเรือท่ีรองรับการสงออกสินคาเท
กองโดยเฉพาะในประเทศไทยโดยมีพ้ืนท่ีและ
อุปกรณอํานวยความสะดวกสําหรับการขนถาย
สินคาเทกองโดยเฉพาะ จะทําใหตนทุนการ
สงออกสินคาลดลงและสามารถแขงขันไดใน
ตลาดโลก 

 

ประวัติผูเขียน 
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 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาและลําดับความสําคัญปจจัยท่ีสงผลตอบทบาทของประเทศ
ไทยในการเปนศูนยกลางหนวยงานจัดซ้ือระหวางประเทศ รวมท้ังสํารวจระดับคะแนนความพรอมดาน
ตางๆของประเทศไทยในการเปนศูนยกลางหนวยงานจัดซ้ือระหวางประเทศ งานวิจัยนี้เปนการวิจัยเชิง
สํารวจ ท่ีใชวิธีการคัดเลือกกลุมตัวอยางดวยวิธีเจาะจงในการสงแบบสอบถามใหแกบริษัทในกลุม
อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส และบริษัทผูใหบริการท่ีเก่ียวของในดานโลจิสติกส ท้ังหมด 120 บริษัท มีผูสง
แบบสอบถามกลับคืนมาเปนจํานวน 86 บริษัท สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก การคํานวณคารอย
ละ คาเฉลี่ย และการวิเคราะหคาคูอันดับ (Quadrant Analysis) ผลการศึกษา พบวา ปจจัยดานระบบ  
โลจิสติกสมีคาความสําคัญมากท่ีสุด รองลงมา คือ ระบบโครงสรางพ้ืนฐาน ระบบการติดตอสื่อสาร 
แรงจูงใจของรัฐบาล/ภาษีศุลกากร กฎระเบียบขอตกลงทางการคา/ระบบสาธารณูปโภค ความม่ันคง
ทางการเมือง/คาจางแรงงาน คาใชจายในการจัดต้ังองคกร ความสามารถของแรงงาน สิทธิทางภาษีเงิน
ได/ความรูดานภาษาตางประเทศของแรงงาน ความกาวหนาทางเทคโนโลยี ปญหาคอรรัปชั่น ความยาก
งายในการจัดตั้งองคกร และ อัตราการเติบโตของภาคธุรกิจ ตามลําดับ 
 
*คําสําคัญ: หนวยงานจัดซ้ือระหวางประเทศ, ไอพีโอ, การวิเคราะหคาคูอันดับ 
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The purposes of this research were to study and prioritize what are the most 

important factors that affect Thailand’s role as a hub of International Procurement 

Offices (IPOs) and to study Thailand’s preparedness level of such factors. By using 

Purposive Sampling Method,the survey questionnaires were sent out specifically to 

Electronics Industries and Logistics Companies (86 out of 120 targets responded). The 

statistics used for data analysis were Percentage, Average and Quadrant Analysis. The 

study shows that the most important factor is the Logistics, respectively followed by 

Infrastructures, Communication Systems, Government Incentives / Customs Duties, Trade 

Regulations / Public Utilities, Political Stabilities / Wages, Cost of Establishments, 

Workers’ Abilities, Income Tax Exemptions / Workers’ Foreign Language Skills, 

Technological Advancement, Corruption Issues, The Difficulties of Establishment and The 

Business Sectors Growth Rate. 

*keyword: International Procurement Offices, IPOs, Quadrant Analysis 

 

 

 

   

หลักการและเหตุผล 

 ประเทศไทยเป นแหล งผลิตสินค า
อุปโภคและบริโภคท่ีหลากหลาย รวมท้ังมีการ
คาขายระหวางประเทศกับหลากหลายประเทศ
ท่ัวโลก อัตราการนําเขาและสงออกนี้ ทําให
ผลิตภัณฑมวลรวมระหวางประเทศ หรือ จีดีพี 
เพ่ิมสูงข้ึน ซ่ึงเปนสวนสําคัญท่ีชวยผลักดันให
เศรษฐกิจของประเทศขยายตัวอยางรวดเร็ว การ
แสวงหาประโยชนจากกิจกรรมการคาระหวาง
ประเทศนั้น จําเปนตองมีการพัฒนารูปแบบการ
ดําเนินธุรกิจเพ่ือใหเหมาะสมกับสถานการณทาง
เศรษฐกิจ และการคาของโลกท่ีเปลี่ยนแปลงไป 
ประเทศไทยจําเปนตองเพ่ิมศักยภาพการแขงขัน 

ใหมากข้ึน ท้ังในเรื่องการพัฒนาสินคา
สงออกในดานคุณภาพ มาตรฐาน และการ
บริการแกคูคา รวมท้ังจะตองแสวงหากิจกรรม
ทางการคา เพ่ือใหผูประกอบการในประเทศมี
ชองทางการทําธุรกิจการคาท่ีเพ่ิมมากข้ึน รวมถึง
การอํานวยความสะดวกแกผูประกอบการ
ตางประเทศท่ีจะใชประเทศไทยเปนฐานการผลิต 
และเขาถึงทรัพยากรตางๆในประเทศแถบเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต 

 หากพิจารณาเรื่องความไดเปรียบของ
ประเทศไทยในการมีภูมิประเทศท่ีตั้งอยูในจุด
ศูนยกลางของอาเซียนรวมท้ังประเทศจีนดวยนั้น
นับเปนปจจัยสําคัญท่ีมีสวนทําใหประเทศไทย

Abstract 
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เหมาะสมในการเปนศูนยกลางทางการคาและ
บริการในภูมิภาค การจัดตั้งสํานักงานจัดซ้ือ
ระหวางประเทศ หรือ ไอพีโอ จึงเปนอีกกลยุทธ
หนึ่งท่ีจะทําใหผูประกอบการท้ังในประเทศและ
ตางประเทศไดประโยชนจากการเขามาลงทุน 
รวมท้ังประเทศไทยจะไดประโยชนจากการเปน
ฐานบริหารการเ งินการค าและการลง ทุน
กอใหเกิดรายไดในรูปเงินตราตางประเทศและ
รายไดของรัฐบาลท่ีเพ่ิมมากข้ึน นอกจากนี้ยัง
ไดรับความรูดานเทคโนโลยีการจัดการและทุน
ทางปญญาจากนักลงทุนตางประเทศซ่ึงจะชวย
เสริมสรางศักยภาพในการแขงขันของประเทศ
และกระตุนการเติบโตทางเศรษฐกิจของไทย 

ท้ังนี้ การท่ีจะสงเสริมใหประเทศไทย
เปนประเทศท่ีนักลงทุนสนใจเขามาลงทุนจัดตั้ง
สํานักงานจัดซ้ือระหวางประเทศ และสามารถ
แขงขันกับประเทศอ่ืนๆ ในการเปนศูนยกลาง
การคาในภูมิภาคไดนั้นจําเปนจะตองศึกษาปจจัย
ทางดานตางๆ ท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจเขามา
ลงทุนในประเทศไทยของนักลงทุน ซ่ึงสามารถ
นําผลท่ีไดจากการศึกษาในครั้ งนี้ ไปใช เปน
แนวทางในการกําหนดนโยบายและมาตรการ
ตางๆ ในการสงเสริมและดึงดูดนักลงทุนจากท้ัง
ในประเทศและตางประเทศใหเขามารวมลงทุน 
 หากกลาวถึงหนวยงานจัดซ้ือระหวาง
ประเทศ หรือ ไอพีโอ ตามความหมายของ Goh 
and Lau, 1998 : 119-126 หมายถึง หนวยงาน
จัด ซ้ือท่ีจั ดตั้ ง ข้ึนในต างประเทศเ พ่ือจัดหา
สวนประกอบ ชิ้นสวน วัตถุดิบ และวัสดุปจจัยการ
ผลิตอ่ืนในภาคอุตสาหกรรม เพ่ือนําสงใหแก
โรงงานผลิตท่ัวโลก โดยไอพีโอทําหนาท่ีเปน
ตัวกลางระหวางผู ซ้ือและผูจัดจําหนาย ท้ังยัง
รับผิดชอบการประเมินผลการปฏิบัติงานของผูจัด
จําหนาย (Humphreys et al,1998 : 175-186) 
และชวยดําเนินการจัดการดานโลจิสติกสใหกับผู
ซ้ือ (Mulani, 2008 : 24-25) การจัดตั้งไอพีโอ
แบงไดเปน 2 รูปแบบ คือ หนวยงานท่ีจัดตั้งข้ึน

เดี่ยว (Stand-Alone) และ หนวยงานท่ีจัดตั้งข้ึน
เปนบริษัทสาขา (Subsidiary) เพ่ือเปนการตัด
ปจจัยดานการปฏิบัติตามคําสั่งของบริษัทแมของ
ไอพีโอท่ีจัดตั้งข้ึนเปนบริษัทสาขาออก งานวิจัยนี้
ผูวิจัยจึงทําการศึกษาเพียงไอพีโอท่ีจัดตั้งข้ึนเดี่ยว
เทานั้น 
 สําหรับกิจการไอพีโอในประเทศไทย 
ทางสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน 
หรือ บีโอไอ เริ่มใหการสงเสริมตั้งแตป พ.ศ.2542 
โดยใชชื่ อว า  ศูนยจัดหาจัดซ้ือชิ้นสวนและ
ผลิตภัณฑก่ึงสําเร็จรูป ตอมาในป พ.ศ. 2552 
เปลี่ยนชื่อและรูปแบบเปน กิจการศูนยจัดหา
จัดซ้ือชิ้นสวนและผลิตภัณฑระหวางประเทศ 
และในปจจุบัน ป พ.ศ.2558 ไดเปลี่ยนชื่อเปน 
กิ จ ก า ร บ ริ ษั ท ก า ร ค า ร ะ ห ว า ง ป ร ะ เ ท ศ 
(International Trading Centers: ITC) โดยมี
สิทธิและประโยชนท่ีไดรับจากการสงเสริมการ
ลงทุน ในเรื่องการยกเวนอากรขาเขาสําหรับ
เครื่องจักรและวัตถุดิบหรือวัสดุจําเปนสําหรับ
การผลิตเพ่ือการสงออกเปนระยะเวลา 1 ป 
รวมท้ังใหสิทธิประโยชนทางดานภาษี เชน ลด 
ยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล และภาษีเงินได
บุคคลธรรมดานอกจากนี้ ยังไดรับสิทธิประโยชน
ท่ีมิใชภาษี เชน สิทธิ ในการไดรับใบอนุญาต
ทํางานของชาวตางชาติ เปนตน  

วัตถุประสงค 
 วัตถุประสงคของงานวิจัยนี้ คือ เพ่ือ

ลําดับความสําคัญของปจจัยท่ีสงผลตอบทบาท
ของประเทศไทยในการเปนศูนยกลางหนวยงาน
จัดซ้ือระหวางประเทศ และสํารวจระดับคะแนน
ความพรอมดานตางๆของประเทศไทยในการ
เปนศูนยกลางหนวยงานจัดซ้ือระหวางประเทศ 

วิธีการศึกษา 
 ผูวิจัยทําการศึกษาผลการวิจัยของ 

Avery, 2002 : 27-31; Mulani, 2008 : 24-25 
; Pederson, 2004: 60 และ Sartor et al, 
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2013 : 1-17 โดยรวบรวมปจจัยท่ีสงผลตอการ
ตัดสินใจจัดตั้งไอพีโอไดท้ังหมด 19 ปจจัย ไดแก 
ปจจัยดานระบบโลจิสติกส ระบบโครงสราง
พ้ืนฐาน ระบบสาธารณูปโภค ระบบการสื่อสาร 
ความยากงายและคาใชจายในการจัดต้ังองคกร 
แรงจูงใจของรัฐบาล ภาษีศุลกากร สิทธิทางภาษี
เงินได  กฎระเบียบและขอตกลงทางการคา 
ความม่ันคงทางการเมือง ปญหาการคอรรัปชั่น 
อัตราการเติบโตของภาคธุรกิจ ความกาวหนา
ทา ง เ ทค โ น โ ลยี ข อ งป ร ะ เทศล ง ทุน  ก า ร
เปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา 
คาจางแรงงาน ความสามารถของแรงงาน 
ความรูดานภาษาตางประเทศของแรงงาน และ
ความแตกตางทางวัฒนธรรม เครื่องมือท่ีใชใน
การวิจัยครั้งนี้ คือ แบบสอบถาม ประกอบดวย 
สวนท่ี 1 คือ การใหขอมูลพ้ืนฐานเก่ียวกับไอพีโอ
เพ่ือประกอบการตัดสินใจ สวนท่ี 2 คือ ขอมูล
สวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก เพศ 
อายุ ตําแหนงงาน ประเภทธุรกิจ ประสบการณ
ในดานธุรกิจระหวางประเทศ และมีการติดตอ/
ดําเนินธุรกิจระหวางประเทศกับประเทศสิงคโปร
หรือไม สวนท่ี 3 คือ การชี้แจงการตอบ
แบบสอบถาม และสวนท่ี 4 คือ เนื้อหา
แบบสอบถามท่ีวัดระดับความคิดเห็นท้ังหมด 4 
สวน ไดแก ระดับความสําคัญของปจจัยท่ีสงผล
ตอการจัดตั้งไอพีโอ คะแนนความพรอมของ
ประเทศไทย คะแนนความพรอมของสิงคโปร 
โดยใชมาตราสวนของลิเคอรท (Likert, 1932 : 
1-55) แบงเปน 5 ระดับ คือ มากท่ีสุด มาก ปาน
กลาง นอย นอยท่ีสุด และโอกาสท่ีประเทศไทย
จะเปนศูนยกลางไอพีโอตั้ งแต  10%-100% 
จากนั้นจึงนําแบบสอบถามใหผูเชี่ยวชาญจํานวน 
3 ทาน ใหคะแนนความสอดคลองระหวางปจจัย
แตละขอกับวัตถุประสงคของงานวิจัย แลวนํามา
วิเคราะหดัชนีความสอดคลอง (IOC) พบวามี 2 
ปจจัย คือ ปจจัยดานการเปลี่ยนแปลงของอัตรา
แลกเปลี่ยนเงินตรา และความแตกตางทาง

วัฒนธรรม ท่ีไมมีความสอดคลองกัน จึงทําการ
ตัดออก และสงแบบสอบถามใหกลุมตัวอยาง
ดวยวิธีการสุมแบบเจาะจง ไดแก บริษัทในกลุม
อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส และบริษัทผูใหบริการ
ดานโลจิสติกส รวมท้ังหมด 120 บริษัท มีผูสง
แบบสอบถามกลับคืนมาเปนจํานวน 86 บริษัท 
จากนั้นจึงนําผลลัพธท่ีไดมาวิเคราะหคาเฉลี่ย 
จัดลําดับความสําคัญ และวิเคราะหคาคูอันดับ 

ผลการศึกษา 
 จากจํานวนผูตอบแบบสอบถามท้ังหมด

86 คน ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศชาย 
(62.79%) มีอายุอยูในชวง 31-40 ป (56.98%) มี
ตําแหนงงานเปนผูบริหารระดับสูง (55.81%) ใน
ธุรกิจประเภทนําเขา-ส งออก (52.33%) โดย
สวนมากมีประสบการณในดานธุรกิจระหวาง
ประเทศเปนจํานวน 6-10 ป (37.21%) และมีการ
ติดตอ/ดําเนินธุรกิจกับประเทศสิงคโปร (82.56%) 

ผลการรวบรวมคะแนนความสําคัญ
ของแตละปจจัยท่ีสงผลตอการเปนศูนยกลางไอ
พีโอของประเทศไทย มีปจจัยดานระบบโลจิ
สติกสไดรับคะแนนรวมมากท่ีสุด ( X =4.63) 
รองลงมาคือ ปจจัยดานระบบโครงสรางพ้ืนฐาน 
( X =4.51) ปจจัยดานระบบการติดตอสื่อสาร 
( X =4.48) ปจจัยดานแรงจูงใจของรัฐบาล/
ปจจัยดานภาษีศุลกากร ( X =4.38 ) ปจจัยดาน
ระบบสาธารณูปโภค/ปจจัยดานกฎระเบียบและ
ขอตกลงทางการคา ( X =4.22 ) ปจจัยดาน
ความม่ันคงทางการเมือง/ปจจัยดานคาจาง
แรงงาน ( X =4.16 ) ปจจัยดานคาใชจายในการ
จัดตั้ง ( X =4.09 ) ปจจัยดานความสามารถของ
แรงงาน ( X =4.08 ) ปจจัยดานสิทธิทางภาษี
เงินได/ปจจัยดานความรูภาษาตางประเทศของ
แรงงาน ( X =4.07 ) ปจจัยดานความกาวหนา
ทางเทคโนโลยี ( X =4.05 ) ปจจัยดานปญหา
คอรรัปชั่น ( X =4.02 ) และ ปจจัยดานความ
ยากงายในการจัดตั้งองคกร ( X =3.95 ) 
ตามลําดับ 
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ตารางท่ี 1 การลําดับความสําคัญของปจจัยท่ีสงผลตอการจัดตั้งไอพีโอ 

ลําดับ

ความสําคัญ 
ปจจัย 

คะแนนนอย-มาก                          

(1-5) 

คะแนนเฉล่ีย ระดับความสําคัญ 

1 ระบบโลจิสติกส 4.63 มากท่ีสุด 

2 ระบบโครงสรางพ้ืนฐาน 4.51 มากท่ีสุด 

3 ระบบการติดตอสื่อสาร 4.48 มาก 

4 แรงจูงใจของรัฐบาล 4.38 มาก 

4 ภาษีศุลกากร 4.38 มาก 

5 ระบบสาธารณูปโภค 4.22 มาก 

5 กฎระเบียบและขอตกลงทางการคา 4.22 มาก 

6 ความม่ันคงทางการเมือง 4.16 มาก 

6 คาจางแรงงาน 4.16 มาก 

7 คาใชจายในการจัดตั้ง 4.09 มาก 

8 ความสามารถของแรงงาน 4.08 มาก 

9 สิทธิทางภาษีเงินได 4.07 มาก 

9 ความรูดานการสื่อสารภาษาตางประเทศ 4.07 มาก 

10 ความกาวหนาทางเทคโนโลยี 4.05 มาก 

11 ปญหาคอรรัปชั่น 4.02 มาก 

12 ความยากงายในการจัดตั้งองคกร 3.99 มาก 

13 อัตราการเติบโตของภาคธุรกิจ 3.95 มาก 

ท่ีมา : จากการสํารวจ 
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สําหรับผลการวิเคราะหคาคูอันดับระหวางคาความสําคัญเฉลี่ย และ คะแนนความพรอมเฉลี่ยในแต
ละปจจัยของประเทศไทย ดังรูปท่ี 1 พบวา ปจจัยท่ีมีคาความสําคัญในเกณฑสูง และประเทศไทยมีคะแนน
ความพรอมสูงปรากฏในจตุภาคท่ี 2 ไดแก ปจจัยดานระบบโลจิสติกส ระบบโครงสรางพ้ืนฐาน การ
ติดตอสื่อสาร แรงจูงใจของรัฐบาล ภาษีศุลกากร ระบบสาธารณูปโภค และกฎระเบียบและนโยบาย
ทางการคา สวนปจจัยท่ีประเทศไทยมีความพรอมสูงแตเปนปจจัยท่ีมีคาความสําคัญต่ํา ในจตุภาคท่ี 3 
ไดแก ปจจัยดานคาจางแรงงาน คาใชจายในการจัดตั้งองคกร ความสามารถของแรงงาน ความกาวหนา
ทางเทคโนโลยี และความยากงายในการจัดตั้งองคกร สําหรับปจจัยในจตุภาคท่ี 4 เปนปจจัยท่ีมีคา
ความสําคัญในเกณฑต่ํา และประเทศไทยมีคะแนนความพรอมต่ํา ไดแก ปจจัยดานความม่ันคงทางการ
เมือง ความรูดานภาษาตางประเทศของแรงงาน สิทธิทางภาษีเงินได ปญหาคอรรัปชั่น และอัตราการ
เติบโตของภาคธุรกิจ 

 

รูปท่ี 1 การวิเคราะหคูอันดับระหวางคาความสําคัญเฉล่ีย และคะแนนความพรอมเฉล่ียของประเทศไทย 

 เม่ือนําผลการวิเคราะหคาคูอันดับระหวางคาความสําคัญเฉลี่ย และคะแนนความพรอมเฉลี่ยของ
ประเทศไทย ลบดวย คะแนนความพรอมเฉลี่ยของประเทศสิงคโปร ดังรูปท่ี 2 พบวา ปจจัยท่ีมีคา
ความสําคัญเฉลี่ยในเกณฑสูง แตประเทศไทยมีคะแนนความพรอมต่ํากวาประเทศสิงคโปรมาก ในจตุภาคท่ี 
1 ไดแก ปจจัยดานระบบโลจิสติกส ระบบโครงสรางพ้ืนฐาน ระบบสาธารณูปโภค และระบบการ
ติดตอสื่อสาร ปจจัยท่ีมีคาความสําคัญเฉลี่ยในเกณฑสูง และประเทศไทยมีคะแนนความพรอมใกลเคียงกับ
สิงคโปรท่ีสุดปรากฏในจตุภาคท่ี 2 ไดแก ปจจัยดานภาษีศุลกากร กฎระเบยีบและนโยบายทางการคา และ
แรงจูงใจของรัฐบาล สวนปจจัยท่ีมีคาความสําคัญเฉลี่ยในเกณฑต่ํา แตประเทศไทยมีคะแนนความพรอม
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ใกลเคียงกับประเทศสิงคโปร ในจตุภาคท่ี 3 ไดแก ปจจัยดานคาจางแรงงาน คาใชจายในการจัดตั้งองคกร 
ความสามารถของแรงงาน ความยากงายในการจัดต้ังองคกร ความรูดานภาษาตางประเทศของแรงงาน 
และสิทธิทางภาษีเงินไดสุดทายในจตุภาคท่ี4 เปนปจจัยท่ีมีคาความสําคัญเฉลี่ยในเกณฑตํ่า และประเทศ
ไทยมีความพรอมต่ํากวาสิงคโปรมาก ไดแก ปจจัยดานความม่ันคงทางการเมือง ปญหาคอรรัปชั่น ความรู
ดานภาษาตางประเทศของแรงงาน ความกาวหนาทางเทคโนโลยี และสิทธิทางภาษีเงินได 

 

 

รูปท่ี 2 การวิเคราะหคูอันดับระหวางคาความสําคัญเฉล่ีย และคาตางความพรอมเฉล่ียของ
ประเทศไทยกับสิงคโปร 

 

อภิปรายผลการศึกษา 
 จากผลการวิจัย พบวาปจจัยท่ีมีระดับ
ความสําคัญและสงผลตอการจัดตั้งไอพีโอใน
ระดับ มากท่ีสุดและไดรับคะแนนสูงสุด 2 อันดับ
แรก ไดแก ปจจัยดานระบบโลจิสติกส และ
ระบบโครงสรางพ้ืนฐาน เนื่องจาก การลงทุน
จัดตั้งไอพีโอ ซ่ึงเปนกิจการท่ีดําเนินธุรกิจดาน
การคาระหวางประเทศนั้นหากนักลงทุนเลือก
ลงทุนในประเทศท่ีมีระบบโลจิสติกสท่ีดี ระบบ
โครงสรางพ้ืนฐานท่ีพรอม และเพียงพอ จะชวย
ให กิจการไอพีโอ ไดรับความสะดวกในการ
เคลื่อนยายขอมูล สินคา และทรัพยากรตางๆ 

จากท่ีหนึ่งไปยังอีกท่ีหนึ่ง ซ่ึงจะชวยใหกิจการไอ
พีโอสามารถดําเนินธุรกิจไดอยาง รวดเร็ว และมี
ประสิทธิภาพ เปนการเพ่ิมศักยภาพในการ
แขง ขันกับนานาประเทศ เ ม่ือพิจารณาผล
คะแนนของปจจัยท่ีมีคาความสําคัญเฉลี่ยใน
เกณฑสูง และประเทศไทยมีคะแนนความพรอม
ในการเปนศูนยกลางไอพีโอสูงอันไดแก ปจจัย
ดานการติดตอสื่อสาร ระบบโครงสรางพ้ืนฐาน 
ภาษี ศุลกากร แรงจู ง ใจของรั ฐบาลระบบ
สาธารณูปโภค กฎระเบียบและนโยบายทางการ
คาทําใหสะทอนไดวากลุมตัวอยางยังมีความ
เชื่อม่ันในศักยภาพของประเทศไทย โดยจะเห็น
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ไดวา ปจจัยท่ีกลาวมาดังกลาวลวนเปนกิจกรรม
ความรับผิดชอบของรัฐบาล ท้ังสิ้น ซ่ึ งหาก
พิจารณาแผนการพัฒนาเศรษฐกิจของไทยตอไป
ในอนาคต  ไม ว า จ ะ เป น ระบบดาว เ ที ยม 
โทรคมนาคม การเชื่อมโยงระบบโครงสราง
พ้ืนฐาน การจัดตั้งเขตเศรษฐกิจ การขยายความ
รวมมือระดับทวิภาคี ไตรภาคี และพหุภาคีการ
สงเสริมการลงทุนของสํานักงานคณะกรรมการ
สงเสริมการลงทุน สิ่งเหลานี้ลวนเปนปจจัยท่ีทํา
ใหนักลงทุนเชื่อม่ันไดวาหากลงทุนในประเทศ
ไทยแลว จะไดรับความอํานวยความสะดวก และ
สิทธิพิเศษท้ังทางดานภาษี และมิใชภาษีตางๆ 
สําหรับผลคะแนนท่ีประเทศไทยมีคะแนนความ
พรอมมากกวาสิงคโปรมีเพียงปจจัยเดียว และ
เปนปจจัยท่ีมีคาความสําคัญเฉลี่ยในระดับต่ําคือ 
ปจจัยดานคาจางแรงงาน โดยหากตนทุนสวน
ใหญของกิจการอยูท่ีตนทุนคาจางแรงงานแลว 
ประเทศไทยจึงเปนทางเลือกท่ีดีในการลงทุนใน
ประ เทศแถบ เ อ เ ชี ย  นอกจ ากนี้ ค ะแน น
ความสามารถของแรงงานไทยยังอยูในระดับท่ีสูง 
และใกลเคียงกับประเทศสิงคโปรอีกดวยเม่ือ
พิจารณาผลคะแนนท่ีประเทศไทยมีระดับความ
พรอมตํ่ามาก ถึงแมวาคาความสําคัญจะอยูใน
ระดับท่ีต่ํามากดวยเชนกัน ไดแก ความม่ันคง
ทางการเมือง ปญหาคอรรัปชั่น และความรูดาน
ภาษาตางประเทศของแรงงาน ก็นับวาเปนปจจัย
สําคัญท่ีประเทศไทยควรตองไดรับการพัฒนา 
ท้ังนี้ท้ัง 3 ปจจัยยังเปนปจจัยท่ีประเทศไทย
ไดรับคะแนนนอยกวาประเทศสิงคโปร ท่ีสุด 
ดังนั้นเพ่ือใหประเทศสามารถเพ่ิมศักยภาพการ
แขงขันกับนานาประเทศไดอยางยั่งยืนผูท่ีมีสวน
เก่ียวของควรใหความสนใจ และเรงพัฒนาแกไข
ตอไป 
 
บทสรุปและประโยชนท่ีไดจากการศึกษา 

จากผลการวิจัย สรุปวาท้ัง 17 ปจจัย 
เปนปจจัยท่ีมีความสําคัญและสงผลตอการจัดตั้ง

ไอพีโอท้ังหมด แตปจจัยท่ีมีความสําคัญในระดับ 
มากท่ีสุด ไดแก ปจจัยดานระบบโลจิสติกส และ
ระบบโครงสรางพ้ืนฐาน และจากผลคะแนน
ความพรอมของประเทศไทยในดานตางๆ พบวา 
ปจจัยท่ีประเทศไทยมีความพรอมในระดับมาก 
ได แก  ป จจั ยด านระบบการติ ดตอสื่ อสาร 
คาใชจายท่ีใชในการจัดต้ังองคกร ความสามารถ
ของแรงงาน และคาจางของแรงงาน สวนปจจัย
ท่ีประเทศไทยมีความพรอมในระดับนอยท่ีสุด 
ไดแก ปญหาการคอรรัปชั่น ดังนั้น เพ่ือใหนัก
ลงทุนเกิดความเชื่อม่ัน ตัดสินใจลงทุนกิจการไอ
พีโอในประเทศไทย และทําใหประเทศไทย
กลายเปนศูนยกลางของไอพีโอไดนั้น หนวยงาน
เอกชนและรัฐบาล รวมถึงผูมีสวนไดเสียจะตอง
รวมกันสรางแนวปฏิบัติในการตอตานทุจริต และ
คอรรัปชั่นใหไดอยางเครงครัด รวมท้ังรวมมือกัน
ปฏิเสธการคอรรัปชั่นทุกรูปแบบ เพ่ือพัฒนาให
ประเทศไทยกาวไกลแขงขันกับนานาประเทศได
ตอไป 

 
 
 

 

 

ขอเสนอแนะ 
ในการศึกษาวิจัยครั้งตอไปควรศึกษา

ลงรายละเอียดในปญหาเชิงลึกของแตละปจจัย 
เพ่ือใหทราบวาเพราะเหตุใดบางปจจัยถึงไดรับ
คะแนนนอย หรือเปนเพราะยังขาดความพรอม
ในเรื่องใด และหากตองการใหประเทศไทยมี
ความพรอมมาก ผูตอบแบบสอบถามตองการ
ความพรอมอะไร หรืออยางไรในปจจัยดานนั้นๆ 
นอกจากนี้อาจใชประโยชนจากคะแนนความ
พรอมท่ีผู ตอบแบบสอบถามไดแสดงความ
คิดเห็นไว โดยการใหมีตัวเลือกกิจการ หรือให
แนะนําหนวยงานท่ีคิดวาเหมาะกับการจัดตั้งเพ่ือ
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การสํารวจทัศนคติของเยาวชนท่ีมีตอการปฏบัิติงานของโรงเรียนนายเรือ 
ปการศึกษา 2558 

Adolescents Attitude Surveys onthe Performance of the Royal Thai Naval 
Academy in the Academic Year of 2015 

 
 

บทคัดยอ 

 

 การวิจัยในครั้งนี้วัตถุประสงคการวิจัย5 ประการ คือ 1) เพ่ือศึกษาทัศนคติของเยาวชนท่ีมีตอการ

ปฏิบัติงานของโรงเรียนนายเรือ  ในดานการประชาสัมพันธขอมูลขาวสารการรับสมัคร และการรับสมัคร

ทางอินเตอรเน็ต 2) เพ่ือเปรียบเทียบทัศนคติของเยาวชนท่ีมีตอการปฏิบัติงานของ รร.นร.จําแนกตาม

ภูมิภาคและการมีญาติเปนทหาร/ตํารวจ 3) เพ่ือศึกษาการไดรับขอมูลขาวสารการรับสมัครสอบคัดเลือกเขา

เปน นตท.(ทร.)4) เพ่ือศึกษาเหตุผลในการตัดสินใจเลือกสมัครสอบคัดเลือกฯ และ 5) เพ่ือศึกษาขอคิดเห็น

เพ่ือเปนแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนางานดานการประชาสัมพันธและการรับสมัครสอบคัดเลือกฯกลุม

ตัวอยางในการวิจัยจํานวน 1,746 คน คัดเลือกกลุมตัวอยางดวยวิธีการสุมแบบยกกลุม (Cluster Random 

Sampling) วิเคราะหขอมูลดวยสถิติภาคบรรยาย สถิติเชิงสรุปอางอิง และการวิเคราะหเนื้อหาผลการวิจัย

โดยสรุปดังนี้ 

   1. เยาวชนมีความพึงพอใจตอการปฏิบัติงานของ รร.นร. ในภาพรวมอยูในระดับมาก ( X =

4.19, S.D.=1.32) ดานการรับสมัครทางอินเตอรเน็ตไดรับความพึงพอใจสูงสุดอยูในระดับมาก(X =4.22, 

S.D.=1.19) รองลงมาคือ ดานการประชาสัมพันธขอมูลขาวสารการรับสมัครอยูในระดับมาก(X =4.16,S.D.=1.44)  

 2. เยาวชนท่ีอาศัยอยูในภูมิภาคท่ีแตกตางกันมีทัศนคติตอการปฏิบัติงานของ รร.นร.ดานการ

ประชาสัมพันธขอมูลขาวสารการรับสมัครและในภาพรวมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05
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* คําสําคัญ :เยาวชนทัศนคติของเยาวชนนักเรียนเตรียมทหารในสวนของกองทัพเรือ (นตท.(ทร.))  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ABSTRACT 

The objectives of this research were: 1) to study adoles centsattitude on the 
performance of the Royal Thai Naval Academy in publicizing the information for prospective 
Armed Forces Academies Preparatory School’s Cadets (Navy) (AFAPS Cadet (Navy)) and the 
application on the internet. 2) to compare the adolescents attitude classified by region and 
their relations with soldier/police 3) to studyhow they gather information on the application 
to AFAPS Cadet (Navy)  4) to study their reasons for applying to AFAPS Cadet (Navy) and 5) 
to study their ideas as guidelines to revise and develop a more efficient public relations and 
application process for AFAPS Cadet (Navy). The research samples were 1,746 persons who 
were selected by cluster sampling method. The data were analyzed by descriptive statistics, 
inferential statistic (One way ANOVA) and content analysis.The majors finding were:  
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 และยังพบวาเยาวชนท่ีอาศัยอยูในภูมิภาคท่ีแตกตางกันมีทัศนคติตอการปฏิบัติงานของ รร.นร.ดาน

การสมัครทางอินเตอรเน็ตไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05    

   3. เยาวชนสวนใหญไดรับขอมูลขาวสารการรับสมัครสอบคัดเลือกฯ จากอินเตอรเน็ต (รอยละ 

59.97) รองลงมาคือ ผูปกครอง(รอยละ59.68) โรงเรียนกวดวิชา(รอยละ 59.22) เพ่ือน (รอยละ 48.63) และ

รุนพ่ี (รอยละ 46.05) นอกจากนี้ยังพบวาสื่อท่ีเยาวชนเขาถึงไดมากท่ีสุด 3 ลําดับแรก คือ อินเตอรเน็ต 

ผูปกครอง/ญาติ และโรงเรียนกวดวิชาตามลําดับ  

 4. เยาวชนระบุเหตุผลท่ีตัดสินใจเลือกสมัครสอบคัดเลือกฯ 5 ลําดับแรก คือ เปนอาชีพท่ี

ม่ันคงหลังสําเร็จการศึกษา เปนอาชีพท่ีมีเกียรติและศักดิ์ศรี อยากรับใชและปกปองประเทศชาติมีความ

ใฝฝนอยากเปนทหารเรือเพ่ือพิทักษนานน้ําไทย และชอบทะเล ตามลําดับ 

 5. เยาวชนไดเสนอขอคิดเห็นและแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนางานดานการ

ประชาสัมพันธและการรับสมัครทางอินเตอรเน็ต ดังนี้1) การประชาสัมพันธการประชาสัมพันธดี/ดีมาก 

(ตอบ 79 คน)ควรเพ่ิมชองทางในการประชาสัมพันธใหหลากหลายมากข้ึน (ตอบ 29 คน) ควรเพ่ิมการ

ประชาสัมพันธการรับสมัครสอบคัดเลือกฯ ใหท่ัวถึงทุกภูมิภาค (ตอบ 10 คน) 2) การรับสมัครทาง

อินเตอรเน็ตดี/ ดีมาก/เยี่ยม (ตอบ 107 คน) งาย สะดวก รวดเร็ว และเขาใจงาย (ตอบ 22 คน)ระบบ

อินเตอรเน็ตไมเสถียรและขัดของบอย (ตอบ 18 คน)  
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 1. The overall adolescents attitude on the performance ofRoyal Thai Naval 

Academy were at the‘high’ level(X =4.19). The highest satisfactory level was the 

application on the internet ( X =4.22), Next, was the public relation on the application to 

AFAPS Cadet (Navy) which was also at the ‘high’ level ( X =4.16). 

 2. The results showed that adolescents who live in different regions have 

different attitude on the performance of the Royal Thai Naval Academy in the public 

relations on the application and different attitude for the overall performance at the 

statistically significant level of 0.05.  The results also revealed that the adolescents in 

different regions have the same attitude toward the performance of the Royal Thai Naval 

Academy on the application on the internet at the statistically significant level of 0.05. 

 3.Most adolescents received information from the internet (59.97%), from 

parents (59.68%), from cram schools (59.22%), from friends (48.63%) and from their high 

school seniors (46.05%). Moreover, the results showed the top three information 

channels that can reach adolescents were the internet, parents and cram schools 

respectively.  

 4. Five reasons that lead to the application for AFAPS Cadet (Navy) were: 1) 

the profession has a job security, 2)  it is a prestigious occupation, 3) they want to serve 

and defend the country, 4) they dream to join the Thai Navy to protect the seas of 

Thailand, and 5) they love the seas. 

 5. Adolescents voiced their ideas on approaches to adjust and develop the 

public relations and the internet application as followed:  

  5.1 Public Relations:The public relations is very good/ great (answered by 

79 people), It should have more and diverse information channels (answered by 29 

people), It should cover all regions in Thailand (answered by 10 people). 

  5.2 Application on the internet: The application on the internet is good/ 

great/ excellent (answered by 107 people), It is easy, convenient, fast, and easy to 

understand (answered by 22 people), The internet system was unstable and fail 

frequently (answered by 18 people). 
 

 



ท่ีมาและความสําคัญของปญหา 

การสรางภาพลักษณท่ีดีของหนวยงานให

ปรากฏสูสายตาของบุคคลภายนอกนั้น จัดไดวา

เปนภารกิจท่ีมีความสําคัญเปนอยางยิ่งยวดของ

หนวยงานตางๆ แมกระท่ังกองทัพเรือเองก็ตาม 

ก็ใหความสําคัญกับประเด็นดังกลาว เห็นไดจาก

แผนยุทธศาสตรกองทัพเรือ พ.ศ.2555-2558 

นั้ นกอง ทัพ เรื อ ได กํ าหนดแนวทางในการ

ปฏิบัติงานของกําลังพลในเรื่องคุณภาพการ

ใหบริการคือจะตองใหหนวยงานภาครัฐและ

ประชาชนไดรับบริการขอมูลขาวสารของ

กองทัพเรือไดโดยสะดวก (แผนท่ียุทธศาสตร

กองทัพเรือ พ.ศ.2555-2558, 2555) และ

น โยบายหลั กด า น กิ จกา รพล เ รื อนของผู

บัญชาการทหารเรือคนปจจุบัน จํานวน 5 ขอ 

คือ 1) จัดทําแผนพัฒนาดานการกิจการพลเรือน

และเผยแพรประชาสัมพันธของ ทร.ระยะ 5 ป 

รองรับแนวความคิดทางยุทธศาสตรและแนวทาง

ปฏิบัติภารกิจของ ทร.ตามยุทธศาสตร ทร.พ.ศ.

2558–25672 ) สง เสริมการมีสวนรวมของ

ประชาชนในกิจกรรมของ ทร. เพ่ือเสริมสราง

ความยึดม่ันในชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย 

และสนับสนุนการเสริมสรางความปรองดอง

สมานฉันทของคนในชาติ3 )  เผยแพรและ

ประชาสัมพันธใหประชาชนใหมีความเขาใจและ

เชื่อม่ันในการปฏิบัติงานตามภารกิจของ ทร. 

รวมท้ังใหความร วม มือและสนับสนุนการ

ปฏิบัติงานของ ทร. อยางตอเนื่อง4) สนับสนุน

การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย และการให

ความชวยเหลือประชาชนจากภัยพิบัติตางๆและ 

5 )  ส ง เ ส ริ ม แ ล ะ ส นั บ ส นุ น ก า ร อ นุ รั ก ษ

ทรัพยากรธรรมชาติและการฟนฟูสิ่งแวดลอม

ทางทะเลและชายฝง (นโยบายผูบัญชาการ

ทหารเรือ ประจําปงบประมาณ 2558, 2558)  

 โรงเรียนนายเรือเปนแหลงผลิตนายทหาร

สัญญาบัตรของกองทัพเรือ มีบทบาทสําคัญใน

การใหความรูทางวิชาการระดับอุดมศึกษาสาขา

ตางๆ ท้ังดานวิศวกรรมศาสตรและวิทยาศาสตร

ตามความตองการของกองทัพเรือ ใหความรูและ

ประสบการณดานการเดินเรือ และพ้ืนฐาน

วิชาชีพทหารเรืออยางเพียงพอท่ีจะไปปฏิบัติ

หนาท่ีนายทหารเรือพรรค-เหลาตางๆ และมี

ศักยภาพท่ีจะพัฒนาความรูความสามารถใน

ระดับสูงข้ึนตอไป ตลอดจนมีความเปนผูนํา มี

ความสํานึกในหนาท่ี มีความรับผิดชอบ เทิดทูน

แ ล ะ ยึ ด ม่ั น ใ น ส ถ า บั น ช า ติ  ศ า ส น า 

พระมหากษัตริย และการปกครองในระบอบ

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปน

ประมุข (โรงเรียนนายเรือ,2558) โรงเรียนนายเรือได

ตระหนักถึงความสําคัญของภารกิจดานการ

ประชาสัมพันธและเผยแพรภาพลักษณท่ีดีของ

กองทัพเรือ จึงมอบหมายใหฝายกิจการพลเรือน 

โรงเรียนนายเรอื เปนหนวยรับผิดชอบโดยตรงใน

ภารกิจดังกลาว นอกจากนี้ยังมีคณะทํางานใน

สวนอ่ืนๆ เชน คณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ

ก า ร สอบ คัด เ ลื อ กฯ  ท่ี มี ส ว นช ว ย ในก า ร

ประชาสัมพันธภาพลักษณของโรงเรียนนายเรือสู

สายตาประชาชน (แผนปฏิบัติราชการประจําป 

พ.ศ.2558 ของ รร.นร., 2557) แผนกศึกษาและ

วิจัย กองสถิติและวิจัย โรงเรียนนายเรือ จึง

ดําเนินการสํารวจทัศนคติของเยาวชนท่ีมีตอการ

ปฏิบัติงานของโรงเรียนนายเรือเพ่ือประโยชนในดาน

การสรางภาพลักษณ ท่ีดี  เปนท่ียอมรับและ

ศรัทธาของประชาชน อันจะนําไปสูคานิยมใน
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การสมัครเขาเปนนักเรียนเตรียมทหารในสวน

ของกองทัพเรือในปตอไป อีกท้ังเพ่ือปรับปรุง

และพัฒนางานด านการรั บสมัคร และการ

ประชาสัมพันธขอมูลขาวสารการสอบคัดเลือกเขา

เปนนักเรียนเตรียมทหารในสวนของกองทัพเรือใน

ปตอไปใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

วัตถุประสงคการวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษาทัศนคติของเยาวชนท่ีมีตอการ

ปฏิบัติงานของ รร.นร. ในดานการประชาสัมพันธ

ขอมูลขาวสารการรับสมัคร และการรับสมัคร

ทางอินเตอรเน็ต ปการศึกษา 2558 

 2. เพ่ือเปรียบเทียบทัศนคติของเยาวชนท่ีมี

ตอการปฏิบัติงานของ รร.นร. ปการศึกษา2558

จําแนกตามภูมิภาคและการมีและไมมีญาติเปน

ทหาร/ตํารวจ 

 3. เพ่ือศึกษาการไดรับขอมูลขาวสารการรับ

สมัครสอบคัดเลือกเขาเปน นตท.(ทร.)ปการศึกษา 

2558 

 4. เพ่ือศึกษาเหตุผลในการตัดสินใจเลือกสมัคร

สอบคัดเลือกเขาเปน นตท.(ทร.)ปการศึกษา 2558 

 5. เพ่ือศึกษาขอคิดเห็นและแนวทางในการ

ปรับปรุงและพัฒนางานดานการประชาสัมพันธ

และการรับสมัครสอบคัดเลือกเขาเปน นตท.(ทร.) 

ขอบเขตการวิจัย 

 1. ตัวแปรท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้คือ  

 1.1 ทัศนคติของเยาวชนท่ี มีต อการ

ปฏิบัติงานของ รร.นร.(ดานการประชาสัมพันธ

ขอมูลขาวสารการรับสมัคร และการรับสมัครทาง

อินเตอรเน็ต) 

 1.2 ชองทางการทราบขอมูลขาวสารการรับ

สมัคร 

 1.3เหตุผลในการตัดสินใจเลือกสมัครสอบ

คัดเลือกเขาเปน นตท.ในสวนของ ทร.  

 2. ประชากรท่ีใช ในการวิจัยในครั้ งนี้  คือ 

เยาวชนท่ีสอบคัดเลือกเขาเปน นตท.(ทร.)ป

การศึกษา 2558 จํานวนท้ังสิ้น12,724คน 

 3. ระยะเวลาท่ีใชในการวิจัย มี.ค.-มิ.ย.58 

วิธีดําเนินการวิจัย 

 การวิจัยในครั้งนี้ใชระเบียบวิธีวิจัยเชิงพรรณนา 

(Descriptive Research) โดยมีวิธีดําเนินการ

ดังตอไปนี้  

 1. ประชากรและกลุมตัวอยาง ประชากร 

(Population) ไดแก เยาวชนท่ีสอบคัดเลือกเขา

เปน นตท.(ทร.) ปการศึกษา 2558 จํานวน12,724

คนกําหนดขนาดกลุมตัวอยางในการวิจัยดวย

วิธีการเปดตารางของR.V.Krejcie and 

D.W.Morgan(1970) จํานวน 2,000 คน 
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คัดเลือกกลุมตัวอยางดวยวิธีการสุมแบบยกกลุม 

(Cluster Random Sampling) 

 2. เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ แบบ

สํารวจทัศนคติของเยาวชนท่ีมีตอการปฏิบัติงานของ

โรงเรียนนายเรอื ประกอบดวย 3 ตอน คือตอนท่ี 

1 สถานภาพสวนตัวของผูตอบแบบสอบถามขอ

คํ า ถ า ม มี ลั ก ษ ณ ะ เ ป น แ บ บ เ ลื อ ก ต อ บ 

( Checklist)แ ล ะ แ บ บ เ ติ ม คํ า ใ ห ส ม บู ร ณ 

(Completion)ตอนท่ี 2ความพึงพอใจตอการ

ปฏิบัติงานของโรงเรียนนายเรือขอคําถามมี

ลักษณะเปนมาตรประมาณคา (Rating Scale) 

5 ระดับและตอนท่ี 3ขอคิดเห็นเก่ียวกับปญหา

และแนวทาง ในการปรั บปรุ ง และ พัฒนา

กระบวนการสอบคัดเลือกฯ มีลักษณะเปน

คําถามชนิดปลายเปด (Open-ended Form) 

 3. เก็บรวบรวมขอมูลกับเยาวชนท่ีมาสอบ

คัดเลือกเขาเปน นตท.(ทร.)ปการศึกษา 2558ใน

วั น ท่ี  2 9  มี น า ค ม  พ . ศ . 2 5 5 8 ท่ี

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  ศูนย รั งสิต และ

มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต (พัฒนาการ)พบวา 

สามารถเก็บรวบรวมขอมูลได จํานวน 1,746 คนคิด

เปนรอยละ 87.30 

การวิเคราะหขอมูล  

 1.สถานภาพผูตอบแบบสอบถาม การ

ไดรับขอมูลขาวสารการรับสมัครฯ และเหตุผล

ในการตัดสินใจเลือกสมัครสอบคัดเลือกเขาเปน 

นตท.(ทร.) ปการศึกษา 2558 วิเคราะหโดยการ

หาคาความถ่ี (Frequency)คารอยละ(Percentage) และ

คาเฉลี่ยเลขคณิต (Arithmetic Mean) 

 2 . ทั ศน ค ติ ข อ ง เ ย า ว ช น ท่ี มี ต อ ก า ร

ปฏิบัติงานของ รร.นร. ปการศึกษา 2558

วิเคราะหโดยการหาคาเฉลี่ยเลขคณิต ( X )และ

คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) โดยมีเกณฑใน

การแปลความหมายดังนี้ (วิเชียร เกตุสิงห, 2538) 

 คาเฉลี่ย4.51–5.00พึงพอใจมากท่ีสุด 

 คาเฉลี่ย3.51–4.50 พึงพอใจมาก 

 คาเฉลี่ย2.51–3.50 พึงพอใจปานกลาง 

 คาเฉลี่ย1.51–2.50 พึงพอใจนอย 

 คาเฉลี่ย1.00–1.50 พึงพอใจนอยท่ีสุด 

 3.ทดสอบความแตกตางคาเฉลี่ยดวยสถิติ

ทดสอบคาที (Independent one sample        

t-test)และสถิติทดสอบคาเอฟ (การวิเคราะห

ความแปรปรวนทางเดียว; One way ANOVA) 

 4.ขอมูลเชิงคุณภาพ (Qualitative Data) ใช

การวิเคราะหเนื้อหา (Content Analysis) 

สรุปผลการวิจัย 
 1. เยาวชนมีความพึงพอใจตอการปฏิบัติงาน

ของ รร.นร. ในภาพรวมอยูในระดับมาก ( X =

4.19, S.D.=1.32) โดยดานการรับสมัครทาง

อินเตอรเน็ตไดรับความพึงพอใจสูงสุดอยู ใน

ระดับมาก ( X =4.22, S.D.=1.19) รองลงมาคือ 

ดานการประชาสัมพันธขอมูลขาวสารการรับ

สมัครอยูในระดับมากเชนเดียวกัน ( X =4.16, 

S.D.=1.44) โดยเรื่องคําอธิบายรายละเอียด

เก่ียวกับข้ันตอน/วิธีการสมัครครบถวน ชัดเจน 

เขาใจงายไดรับความพึงพอใจสูงสุดอยูในระดับ

มากท่ีสุด ( X =4.59 , S.D.=1.06) และเรื่อง มี

ชองทางการสอบถามขอสงสัยในข้ันตอนการ
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สมัครไดรับความพึงพอใจต่ําสุดอยูในระดับมาก 

(X =3.98,S.D.=0.86)  

 2. เยาวชนท่ีอาศัยอยูในภูมิภาคท่ีแตกตางกัน

มีทัศนคติตอการปฏิบัติงานของ รร.นร.ปการศึกษา 

2558 (ดานการประชาสัมพันธขอมูลขาวสารการ

รับสมัครและในภาพรวม) แตกตางกันอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติ ท่ีระดับ .05นอกจากนี้ยัง

พบวา เยาวชนท่ีอาศัยอยูในภูมิภาคท่ีแตกตาง

กันมีทัศนคติตอการปฏิบัติงานของ รร.นร.ป

ก า ร ศึ ก ษ า  2 5 5 8  ( ด า น ก า ร ส มั ค ร ท า ง

อินเตอรเน็ต) ไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง

สถิติท่ีระดับ .05 

 3. เยาวชนสวนใหญไดรับขอมูลขาวสารการ

รับสมัครสอบคัดเลือกเขาเปน นตท.(ทร.)ป

การศึกษา 2558จากอินเตอรเน็ต (รอยละ 59.97) 

รองลงมาคือ ผูปกครอง(รอยละ59.68) โรงเรียน

กวดวิชา(รอยละ 59.22) เพ่ือน (รอยละ 48.63) 

และรุนพ่ี (รอยละ 46.05) และเยาวชนไดแสดง

ขอคิดเห็นเก่ียวกับรูปแบบของสื่อท่ีใชในการ

ประชาสัมพันธการรับสมัครเพ่ือสอบคัดเลือกป

การศึกษา 2558 ท่ีเยาวชนเขาถึงไดมากท่ีสุด 3 

ลําดับแรก คือ ลําดับท่ี 1 อินเตอรเน็ต (คะแนนรวม 

2,338 คะแนน) ลําดับท่ี 2 ผูปกครอง/ญาติ 

(คะแนนรวม 999 คะแนน) และลําดับท่ี  3 

โรงเรียนกวดวิชา (คะแนนรวม 956 คะแนน) 

 4. เยาวชนไดแสดงขอคิดเห็นเก่ียวกับเหตุผล

ในการตัดสินใจเลือกสมัครสอบคัดเลือกเขาเปน 

นตท.(ทร.)ปการศึกษา 2558จํานวน 5 ลําดับแรก 

ดังนี้ลําดับท่ี 1 เปนอาชีพท่ีม่ันคงหลังสําเร็จ

การศึกษา (คะแนนรวม 2,274 คะแนน) ลําดับท่ี 

2 เปนอาชีพท่ีมีเกียรติและศักดิ์ศรี (คะแนนรวม 

2,260คะแนน) ลําดับท่ี 3อยากรับใชและปกปอง

ประเทศชาติ(คะแนนรวม 1,895 คะแนน) ลําดับ

ท่ี 4 มีความใฝฝนอยากเปนทหารเรือเพ่ือพิทักษ

นานน้ําไทย (คะแนนรวม 1,301 คะแนน) และ

ลําดับท่ี  5 ชอบทะเล (คะแนนรวม 1 ,169 

คะแนน)      

 5. สรุปผลการศึกษาขอคิดเห็นและแนวทาง

ในการปรับปรุงและพัฒนาการงานดานการ

ประชาสัมพันธและการรับสมัครทางอินเตอรเน็ต

ตามความคิดเห็นของเยาวชนท่ีผูตอบแบบสํารวจ 

ดังนี้ 1) ดานการประชาสัมพันธการรับสมัครสอบฯ

การประชาสัมพันธดี/ดีมาก(ตอบ 79 คน)ควรเพ่ิม

ชองทางในการประชาสัมพันธใหหลากหลายมาก

ข้ึน โดยเฉพาะการเพ่ิมการประชาสัมพันธผาน

ระบบ มือ ถือ  ระบบออน ไลน  สื่ อสิ่ ง พิ มพ 

โทรทัศน และการแนะแนวตามโรงเรียนตางๆ 

ท้ังในเขตกรุงเทพฯ และตางจังหวัด เนื่องจากยัง

มีกลุมคนบางสวนยัง ไมทราบรายละเ อียด

เก่ียวกับการรับสมัครสอบ(ตอบ 29 คน) ควร

เ พ่ิมการประชาสัม พันธการรับส มัครสอบ

คัดเลือกฯ ใหท่ัวถึงทุกภูมิภาค (ตอบ 10 คน) เพ่ิม

รายละเอียดในการประชาสัมพันธใหครบถวนและ

ชัดเจน(ตอบ 5 คน) ควรเพ่ิมระยะเวลาในการ

ประชาสัมพันธใหมากข้ึน(ตอบ 3 คน)และควร

เพ่ิมปายประชาสัมพันธใหมากข้ึน (ตอบ 2 คน)

2) ดานการรับสมัครทางอินเตอรเน็ตดี/ ดีมาก/
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เยี่ยม (ตอบ 107 คน) งาย สะดวก รวดเร็ว และ

เขาใจงาย (ตอบ 22 คน)ระบบอินเตอรเน็ตไมเสถียร 

และขัดของบอย (ตอบ 18 คน) การสมัครทาง

อินเตอรเน็ตคอนขางยุงยาก โดยเฉพาะข้ันตอน

การอัพโหลดรูปภาพ (ตอบ 13 คน) ควรเพ่ิม

ระยะเวลาในการรับสมัครใหมากข้ึน (ตอบ 11 

คน) การชําระเงินยุงยาก ควรพัฒนาใหสามารถ

ชําระเงินผานเคานเตอรเซอรวิส และระบบ 

Paypalได (ตอบ 7 คน) การหารายละเอียดหนา

เว็บเพจคอนขางลําบาก และยากตอการทําความ

เขาใจ (ตอบ 7 คน) จํานวนขอมูลท่ีกรอกใน

ข้ันตอนการสมัครคอนขางมากควรใหกรอก

เฉพาะขอมูลท่ีจําเปนจริงๆ (ตอบ 2 คน) และ

ควรเพ่ิมชองทางการรับสมัครใหหลากหลายมาก

ข้ึน (ตอบ 1 คน) 

อภิปรายผลการวิจัย 

 1. ทัศนคติของเยาวชนท่ีมีตอการปฏิบัติงาน
ของ รร.นร. ในภาพรวม (ดานการรับสมัครทาง
อินเตอรเน็ต และการประชาสัมพันธขอมูล
ขาวสารการรับสมัคร)  มีคา ใกล เ คียง กับป
การศึกษา 2556โดยทัศนคติของเยาวชนท่ีมีตอ
การปฏิบัติงานของ รร.นร. ปการศึกษา 2558 
ในภาพรวม (ดานการรับสมัครทางอินเตอรเน็ต 
และการประชาสัมพันธขอมูลขาวสารการรับสมัคร)
อยูในระดับมาก (X =4.19) ซ่ึงมีคาเพ่ิมข้ึนจากป
ก า ร ศึ ก ษ า  2 5 5 7  แ ล ะ  2 5 5 6 

( X 2557=3.97, X 2556=4.02) และเม่ือพิจารณา
เปรียบเทียบเปนรายดาน พบวา ดานการรับ
ส มั ค ร ท า ง อิ น เ ต อ ร เ น็ ต  ( X 2 5 5 8 =4 . 2 2 , 
X 2557=4.02, X 2556=4.14) และดานการ
ประชาสัมพันธขอมูลขาวสารการรับสมัคร 
( X 2558=4.16, X 2557=3.92, X 2556=3.91) มีคา
เ พ่ิมข้ึนเปนอยางมากท้ังสองดาน ท้ังนี้อาจ
เนื่องมาจากในปการศึกษา 2558 นั้น รร.นร. ได
มีการนําขอคิดเห็นตางๆมาปรับปรุงการรับสมัคร
ทางอินเตอรเน็ตและการประชาสัมพันธขอมูล
ข า ว ส า รการ รั บส มัค ร  โ ดย มีกา รอธิ บ า ย
รายละเอียดเ ก่ียวกับข้ันตอน/วิธีการสมัคร
ครบถวน ชัดเจน เขาใจงาย ซ่ึงทําใหผูสมัครสอบ
ในปการศึกษา 2558มีความพึงพอใจอยูในระดับ
มากท่ีสุด (X  = 4.59) อีกท้ังยังเพ่ิมความชัดเจนใน
รายละเอียดการรับสมัครเขาเปน นตท.(ทร.) ท่ี
ไดรับจากสื่อตางๆซ่ึงทําใหผูสมัครสอบในป
การศึกษา 2558มีความพึงพอใจอยูในระดับมาก 
( X  = 4.23) อีกดวย สอดคลองกับการแสดง
ความคิดเห็นของเยาวชนสวนใหญท่ีแสดงความ
คิดเห็นวาการประชาสัมพันธการรับสมัครสอบฯ 
ดี/ดีมาก (ตอบ 79 คน)และการรับสมัครทาง
อินเตอรเน็ตดี/ ดีมาก/เยี่ยม (ตอบ 107 คน) 
และงาย สะดวก รวดเร็ว และเขาใจงาย (ตอบ 22 
คน) แตอยางไรก็ตามจากผลการวิเคราะหขอมูล
ทัศนคติของเยาวชนท่ีมีตอการปฏิบัติงานของ 
รร.นร. ท้ังในดานการรับสมัครทางอินเตอรเน็ต 
และดานการประชาสัมพันธขอมูลขาวสารการรับ
สมัครกลับพบวา เยาวชนผูสมัครสอบมีความพึง
พอใจต่ําท่ีสุดในเรื่องของชองทางการสอบถาม
ขอสงสัยในข้ันตอนการสมัครทางอินเตอรเน็ต 
( X  = 3.98) และชองทางในการติดตอสอบถาม
ขอมูล หากมีขอสงสัยตางๆเก่ียวกับการรับสมัคร 
( X  = 4.06) ดังนั้น รร.นร.ควรใหความสําคัญ
และเพ่ิมชองทางในการติดตอสอบถามขอสงสัย
เก่ียวกับข้ันตอนการสมัครทางอินเตอรเน็ตและ
การติดตอสอบถามขอมูล หากมีขอสงสัยตางๆ
เก่ียวกับการรับสมัคร เพ่ืออํานวยความสะดวก
และพัฒนาคุณภาพการรับสมัครทางอินเตอรเน็ต
และการประชาสัมพันธขอมูลขาวสารการรับ
สมัครในปการศึกษาตอไปใหดียิ่งข้ึน 
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 2. การท่ีเยาวชนท่ีอาศัยอยู ในภู มิภาคท่ี
แตกตางกันมีทัศนคติตอการปฏิบัติงานของ 
ร ร . น ร . ป ก า ร ศึ ก ษ า  2 5 5 8 ( ด า น ก า ร
ประชาสัมพันธขอมูลขาวสารการรับสมัครและใน
ภาพรวม) แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี
ระดับ .05 อาจเนื่องมาจากการประชาสัมพันธ
ยั ง ไม ท่ัว ถึงและเท า เ ทียมกันในทุกภู มิภาค 
สอดคลองกับความคิดเห็นของผูเขาสอบบางสวน
ท่ีแสดงความคิดเห็นวา ควรเพ่ิมชองทางในการ
ประชาสัมพันธใหหลากหลายมากข้ึน โดยเฉพาะ
การเพ่ิมการประชาสัมพันธผานระบบมือถือ 
ระบบออนไลน สื่อสิ่งพิมพ โทรทัศน และการ
แนะแนวตามโรงเรียนตางๆ ท้ังในเขตกรุงเทพฯ 
และตางจังหวัด เนื่องจากยังมีกลุมคนบางสวนยัง
ไมทราบรายละเอียดเก่ียวกับการรับสมัครสอบ
(ตอบ 29 คน)และควรเพ่ิมการประชาสัมพันธ
การรับสมัครสอบคัดเลือกฯใหท่ัวถึงทุกภูมิภาค 
(ตอบ 10 คน) 

 3. แหลงขอมูลขาวสารการรับสมัครสอบเขา

เปน นตท.(ทร.) ปการศึกษา 2558สวนใหญมี

การรับรูขาวสารจากอินเตอรเน็ต (รอยละ 59.97) 

รองลงมาคือ ผูปกครอง(รอยละ59.68) โรงเรียน

กวดวิชา(รอยละ 59.22) เพ่ือน (รอยละ 48.63) 

และรุนพ่ี (รอยละ 46.05)สอดคลองกับ       ผล

การศึกษาในปท่ีผานมาของกองสถิติและวิจัย 

โรงเรียนนายเรือ (กองสถิติและวิจัย, 2557) ซ่ึง

พบวา แหลงขอมูลขาวสารการรับสมัครสอบเขา

เปน นตท.(ทร.) ปการศึกษา 2557 สวนใหญมี

การรับรูขาวสารจากอินเตอร เน็ต (รอยละ 

69 . 34 )  รองลงมา คือ  โ ร ง เ รี ยนกวดวิ ช า 

ผูปกครอง เพ่ือน และรุนพ่ี (รอยละ 58.31, 

56.06, 49.08 และ 44.86 ตามลําดับ) แสดงวา 

อิ น เ ต อ ร เ น็ ต เ ป น ตั ว แ ป ร สํ า คั ญ ใ น ก า ร

ประชาสัมพันธขอมูลขาวสารแกเยาวชนในยุค

ปจจุบัน ซ่ึงสอดคลองกับการแสดงความคิดเห็น

ของผูสมัครสอบฯ ปการศึกษา 2558 ท่ีพบวา 

แหลงสื่อท่ีใชในการประชาสัมพันธท่ีผูสมัครสอบฯ 

สามารถเขาถึงไดมากท่ีสุด 3 ลําดับแรก คือ 

อินเตอรเน็ต รองลงมาคือ ผูปกครอง/ญาติ และ

ลําดับตอมาคือ โรงเรียนกวดวิชาดังนั้น รร.นร. 

ควรคงกระบวนการประชาสัมพันธการรับสมัคร

สอบคัดเลือกฯ ผานทางอินเตอรเน็ตท่ีดีอยูแลว

ค ว บ คู ไ ป กั บ ก า ร ป รั บ ป รุ ง แ ล ะ พั ฒ น า

ประชาสัมพันธผานสื่อท่ีผูสมัครสอบยังเขาถึงได

นอย อาทิเชน หนังสือพิมพ วิทยุ โทรทัศน เปน

ตน เนื่องจากเปนชองทางในการประชาสัมพันธ

ไดอยางกวางขวางและเขาถึงกลุมเปาหมายท่ี

หลากหลาย    

 4. ผูสมัครสอบคัดเลือกเขาเปน นตท.(ทร.) 

ปการศึกษา 2558ไดแสดงขอคิดเห็นเก่ียวกับ

เหตุผลในการตัดสินใจเลือกสมัครสอบคัดเลือก

เขาเปน นตท.(ทร.)5 ลําดับแรก คือเปนอาชีพท่ี

ม่ันคงหลังสําเร็จการศึกษา เปนอาชีพท่ีมีเกียรติ

และศักดิ์ศรี อยากรับใชและปกปองประเทศชาติ

มีความใฝฝนอยากเปนทหารเรือเพ่ือพิทักษ

นานน้ํ า ไทย และชอบทะเล  สอดคลองกับ

การศึกษาในป ท่ีผานมาคือ อยากรับใชและ

ปกปองประเทศชาติ เปนอาชีพท่ี ม่ันคงหลัง

สําเร็จการศึกษาเปนอาชีพท่ีมีเกียรติและศักดิ์ศรี

ชอบทะเลและมีความใฝฝนอยากเปนทหารเรือ

เพ่ือพิทักษนานน้ําไทย (กองสถิติและวิจัย,2557)

แสดงใหเห็นวา อาชีพรับราชการทหารเรือใน

สายตาของเยาวชนและบุคคลภายนอกเปน

อาชีพท่ีมีเกียรติและศักดิ์ศรี เยาวชนสวนใหญ

ท่ีมาสมัครสอบคัดเลือกฯ ปการศึกษา 2558 นี้มี

ความตองการการมีอาชีพท่ีม่ันคงภายหลังสําเร็จ

การศึกษา และตองการรับใชประเทศชาติ

เหมือนกับเยาวชนในปท่ีผาน  ๆมา 
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ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช 

 1 .  รร .นร .  ควร เ พ่ิมประสิทธิภ าพการ
ประชาสัมพันธผานระบบมือถือ ระบบออนไลน 
สื่อสิ่งพิมพ โทรทัศนสื่อโทรทัศน วิทยุ  และ
หนังสือพิมพ เนื่องจากเปนชองทางในการ
ประชาสัม พันธ มีประสิทธิภาพและเข า ถึ ง
กลุมเปาหมายท่ีหลากหลายไดเปนอยางดี 
 2. รร.นร. ควรปรับปรุงรายละเอียดหนาเว็บ
เพจการรับสมัครสอบใหสามารถอานและ       
ทําความเขาใจไดงายข้ึนรวมท้ังปรับปรุงและ
แกไขปญหาท่ีเกิดข้ึนในข้ันตอนของการสมัคร
สอบ เชน การตองกรอกขอมูลเปนจํานวนมาก 
การอัพโหลดรูปภาพท่ีคอนขางยาก และเกิด
ความยุ งยากในการแกไขขอมูลของผูสมัคร
หลังจากท่ีบันทึกขอมูลเรียบรอยแลว 
 3. รร.นร. ควรเพ่ิมชองทางในการติดตอ
สอบถามขอสงสัยเก่ียวกับข้ันตอนการสมัครทาง
อินเตอรเน็ตและการติดตอสอบถามขอมูล หากมี
ขอสงสัยตางๆเก่ียวกับการรับสมัคร เพ่ืออํานวย
ความสะดวกและพัฒนาคุณภาพการรับสมัครทาง
อินเตอรเน็ตและการประชาสัมพันธขอมูลขาวสาร
การรับสมัครในปการศึกษาตอไปใหดียิ่งข้ึน 
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      ราชนาวีตองการ เราทหารเรือรักชาต ิ

                รบชวยกันรบร้ัวเราเขมแข็ง ทุมดวยแรงนักรบองอาจ 
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