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 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย ไดใหความคุมครองศักด์ิศรีความเปนมนุษยสิทธิเสรีภาพ

และความเสมอภาคของบุคคล การจับกุม การคนตัวบุคคล การตรวจคนเคหสถานหรือในที่รโหฐานรวมทั้ง

การจํากัดเสรีภาพจะกระทํามิได เวนแตมีคําสั่งหรือหมายของศาล หรือมีเหตุอยางอ่ืนตามที่กฎหมาย

บัญญัติแลวแตกรณี  การบังคับใชกฎหมายโดยเจาหนาที่ทหารเรือจึงตองคํานึงถึงศักด์ิศรีความเปนมนุษย สิทธิ

และเสรีภาพตามทีร่ัฐธรรมนูญรับรองไว การจับ การคนจะกระทําไดก็ตอเมื่อมีกฎหมายใหอํานาจเทาน้ัน  

 ในการจับ การคนผูกระทําความผิดกฎหมายในพ้ืนที่ทางทะเลที่รับผิดชอบ เจาหนาที่ทหารเรือ

จะตองมีอํานาจตามบทบัญญัติของกฎหมายที่ใหอํานาจเจาหนาที่ทหารเรือเปนการเฉพาะและกฎหมายวิธี

พิจารณาความอาญา และจะตองเปนผูที่ไดรับการแตงต้ังซึ่งเปนบุคคลที่มีตําแหนงและ/หรือช้ันยศตามที่

กฎหมายไดกําหนดไว ซึ่งตามกฎหมายการจับ การคน จะตองมีคําสั่งหรือหมายศาล ในทางปฏิบัติการปฏิบัติ

หนาที่ในทะเลของเจาหนาที่ทหารเรือจึงทําไดยาก ตองอาศัยขอยกเวนของกฎหมายหรือกฎหมายที่ใหอํานาจ

เปนการเฉพาะที่ใหเจาหนาที่ทหารเรือมีอํานาจจับหรือตรวจคนไดโดยไมตองขอหมายที่ออกจากศาล ดังน้ัน

เจาหนาที่ทหารเรือควรมีความรูและความเขาใจในเรื่องหลักเกณฑดังกลาวเพ่ิมมากขึ้น เพ่ือใหการปฏิบัติมี

ประสิทธิภาพเพ่ิมมากขึ้น  

 

คําสําคัญ: การจับและการคน เจาหนาที่ทหารเรือ การกระทําผิดทางทะเล 
 

การจับและการคนของเจาหนาท่ีทหารเรือในการปราบปรามการกระทําผิดบางอยางทางทะเล 
Search and Seizure Procedure of Thai Naval Officers  

for Suppression of Lawbreakers at Sea 
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The constitution of the Kingdom of Thailand provides the protection of a 

person’s human rights as well as their freedom and equality. Arresting individuals, 

searching of property and obstructing one’s freedom are all illegal, unless a decree is 

issued or the proper law applies. Therefore, law enforcement conducted by the naval 

officers should focus on a person’s rights and freedoms which are guarantee under the 

constitution. This means that arresting and searching can only be done where there is 

authorization by the law. 

 As regards the search and seizure of lawbreakers  at sea, naval officers must be 

authorized for these specific purposes and the Criminal Procedure Code by an 

authorized party with a position and/or rank equal to or higher than that of which is 

required by the related law. According to the law, if needed arresting and searching can 

be achieved by a court ruling, but this can cause difficulties and delays in both the court 

system and in the abilities of naval officers to do their job responsibly. This means that 

officers have to try to find any legal means, by exemptions or law, that authorizes them 

to make the arrest or search without acquiring the court ruling. As a result, naval officers 

should have understanding of rules, regulation, and law of reinforcement at sea to 

accomplish given tasks efficiently. 

 

Keywords: Search and Seizure, Naval Officers, Lawbreakers at sea. 
 

บทนํา    ประเทศไทยที่มีอาณาเขต
ติดตอกับทะเล และทะเลนํามาซึ่งความมั่งคั่ง
ท า ง เ ศ ร ษ ฐ ก ิจ ข อ ง ช า ต ิซึ ่ง ถ ือ ไ ด ว า เ ป น
ผลประโยชนของชาติทางทะเล ปจจุบันแนวโนม
ของความมั่ นค งทางทะ เลจะ เห็ น ได ว า มี         
ภัยคุกคามตอความมั่นคงทางทะเลที่เกิดจาก
ความขัดแยงในพ้ืนที่ การอางสิทธิทับซอน    
เ พ่ื อ แย ง ชิ งท รั พย ากรธ รรมชา ติ  ร วมถึ ง         
ภัยคุกคามในรูปแบบใหม เชน การกระทํา     
การอันเปนโจรสลัด การปลนทรัพยในทะเล  
การกอการราย  การกอวินาศกรรมในทะเล และ  

แทนขุดเจาะ การลักลอบคาอาวุธ ยาเสพติด        
การค ามนุษย  และอาชญากรรมข ามชา ติ        
ในลักษณะตางๆ รวมทั้ งการทําลายสภาพ
สิ่งแวดลอม การกอใหเกิดมลภาวะทางทะเล 
การลักลอบทําประมงโดยผิดกฎหมาย และ    
ภัยพิบัติตามธรรมชาติ เปนตน ซึ่งหากปลอย   
ให เห ตุการณ เกิดขึ้ น เชน น้ีก็ จะกระทบตอ    
ความมั่นคงและความปลอดภัยของประเทศ    
จึงควรใหอํานาจทหารเรือปราบปรามการกระทํา
ความผิดทางทะเลจากสภาพปญหา  และ       
ภัยคุกคาม ดังกลาว 

Abstract 

https://www.gotoknow.org/posts/tags/%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%82%E0%B8%A2%E0%B8%8A%E0%B8%99%E0%B9%8C%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A5
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กองทัพเรือซึ่งเปนหนวยงานความมั่นคง

ที่มีบทบาทในการรักษาผลประโยชนของชาติ
ทางทะเล ไดเขาไปปราบปรามการกระทํา
ความผิดทางทะเลโดยใชอํานาจในการบังคับใช
กฎหมายเพ่ือดูแลรักษาผลประโยชนของชาติ
ทางทะเลและปราบปรามการกระทําผิดตางๆ   
ที่เกิดขึ้น มีเจาหนาที่ทหารเรือที่ปฏิบัติหนาที ่
เป นผู ใ ช อํ านาจในการ บังคั บ ใช กฎหมาย
โดยเฉพาะในการจับและการตรวจคน ถือเปน
การบังคับใชกฎหมายจึงจํา เปนตองศึกษา
กฎหมายใหอํานาจเจาหนาที่ผูปฏิบัติในแตละ
ฉบับเพ่ือใหทราบถึงการกระทําหรือการงดเวน
การกระทําที่เปนความผิดและอยูในอํานาจของ
เจาหนาที่ทหารเรือที่จะดําเนินการตอผูละเมิด
กฎหมายน้ัน รวมทั้งตองศึกษาประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความอาญา และกฎหมายที่ ให
อํานาจเจาหนาที่ทหารเรือเปนการเฉพาะ ซึ่ง
กํ าหนด เ ง่ื อน ไข  วิ ธี ก า ร จั บ  และการค น           
ที่ เกี่ ยวของกับตองทราบความแตกตางใน     
การบังคับใชกฎหมายของเจาพนักงานตํารวจ 
กับเจาหนาที่ทหารเรือในการบังคับใชกฎหมาย
ซึ่งจะไดกลาวตอไปดังน้ี 

๑. ที่มาของอํานาจในการบงัคับใชกฎหมาย 

          แนวคิดพ้ืนฐานในการบังคับใชกฎหมาย

ของเจาหนาที่ทหารเรือ  ตองอยูภายใตเง่ือนไข 

๓ ประการ คือ ตองมีกฎหมายใหอํานาจ ตองอยู

ในพ้ืนที่รับผิดชอบตามที่กฎหมายกําหนด และ     

ผูปฏิบัติตองเปนบุคคลหรือผูดํารงตําแหนงตามที่

กฎหมายกําหนด โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

     ๑.๑ ตองมีกฎหมายใหอํานาจ 
 การบังคับใชกฎหมายโดยเจาหนาที่
ทหารเรือ จะตองมีกฎหมายกําหนดใหอํานาจ
เจาหนาที่ทหารเรือไว และในการปฏิบัติจะตอง
  

 

อ ยู ภาย ใต กรอบ อํานาจที่ ไ ด รั บ  อาทิ เ ช น 
พระราชบัญญัติใหอํานาจทหารเรือปราบปราม
การกระทําผิดบางอยางทางทะเล พ.ศ.๒๔๙๐ 
มาตรา ๔ กําหนดใหเจาหนาที่ทหารเรือมีอํานาจ
สืบสวนและสอบสวน และดําเนินการตามที่
กฎหมายกําหนดในความผิดเกี่ยวกับการนําเขา
หรือสินค า อ่ืน  หรือยาเสพติดออกไปนอก     
หรือเขามาในราชอาณาจักร หรือการที่คน     
ตางดาวเขามาหรือนําคนตางดาวเขามาใน    
ราชอาณาจักร ทั้งน้ีโดยทางทะเลหรือทางลํานํ้า   
ซึ่งติดตอกับตางประเทศหรือทางลํานํ้าซึ่งออก
ไปสูทะเลได หรือทําการประมงทางทะเลอันเปน
ความผิดตอกฎหมายวาดวยการสํารวจและหาม
กักกันขาว กฎหมายวาดวยการควบคุมเครื่อง
อุปโภคบริโภคและของอ่ืนๆในภาวะคับขัน 
กฎหมายว า ด ว ยการส ง ออก ไปนอกและ       
การ นํ า เข ามา ในราชอาณาจั ก รซึ่ ง สิ นค า   
กฎหมายวาดวยแร กฎหมายเก่ียวกับยาเสพติด 
กฎหมายวาดวยคนเขาเมือง หรือกฎหมาย
เก่ียวกับการประมง จึงทําใหเจาหนาที่ทหารเรือ
มีอํานาจในการบังคับใชกฎหมาย ดังตอไปน้ีดวย 

(๑)  ตรวจคน  และบังคับผูควบคุมเรือ   

และคนประจําเรือใหรื้อ หรือขนสิ่งของในเรือ

เพ่ือการตรวจคน 

(๒)  จับเรือ  และบังคับผู ควบคุมเรือ

และคนประจําเรือใหพวงเรือ หรือใหทําการอ่ืน

เพ่ือใหเรือน้ันไปยังที่ซึ่งสะดวกแกการตรวจคน

การสอบสวน หรือการดําเนินคดี 

 (๓)  ยึดเรือ ที่จับไวจนกวาจะมีคําสั่ง

เด็ดขาดไมฟองผูตองหา หรือจนกวาศาลจะมี

คําสั่งเปนอยางอ่ืน ในกรณีที่ฟองผูตองหา 
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 (๔ )   จับ  และควบคุมผู ตองหาว า
กระทําความผิดไว ได ไม เ กิน ๗ วัน เมื่อพน
กําหนดตองปลอยหรือสงตัวใหพนักงานสอบสวน
พรอมดวยสํานวนการสอบสวนเทาที่ทําไว 

       ๑.๒ ตองอยูภายในพ้ืนที่รับผิดชอบตามที่

กฎหมายกําหนด   

 โดยทั่วไป การบังคับใชกฎหมายใน

พ้ืนที่ทางทะเลที่ประเทศไทยมีอํานาจอธิปไตย

น้ันหมายถึง นานนํ้าภายในออกไปจนสุดทะเล

อาณาเขต (๑๒ ไมลทะเลนับจากเสนฐาน) 

อยางไรก็ตามในกฎหมายที่ใหอํานาจทหารเรือ

บางฉบับไดใหอํานาจในการบังคับใชกฎหมาย 

ขยายออกไปสูเขตตอเน่ือง และเขตเศรษฐกิจ

จําเพาะไปจนถึงเขตทะเลหลวง โดยอาศัยที่มา

ของอํานาจตามกฎหมายระหวางประเทศ เชน 

พระราชบัญญัติวาดวยสิทธิการประมงในเขตการ

ประมงไทย พ.ศ.๒๔๘๒ ที่สามารถใชบังคับไปจน

สุดเขตเศรษฐกิจจําเพาะ หรือพระราชบัญญัติ

ปองกันและปราบปรามการกระทําอันเปนโจรสลัด 

พ.ศ .๒๕๓๔ ที่ให อํานาจเจาหนาที่ทหารเรือ

ปราบปรามการกระทําอันเปนโจรสลัดที่ ได

กระทําในทะเลหลวงหรือในเขตเศรษฐกิจ

จําเพาะไมวาจะเปนของประเทศใด และตอง  

อยูในพ้ืนที่รับผิดชอบของเจาหนาที่ทหารเรือ     

ผูที่จะบังคับใชกฎหมายดวย ดังน้ันเจาหนาที่

ทหารเรือจึ งมีความจํา เปนที่ จะตองศึกษา

กฎหมายที่ ให อํานาจแตละฉบับวามี อํานาจ 

บังคับใชกฎหมายฉบับน้ัน ๆ ในพ้ืนที่ใด  

       ๑.๓ ผูปฏิบัติตองเปนบุคคลหรือผูดํารง

ตําแหนงตามที่กฎหมายกําหนด 

 

 ผูบังคับใชกฎหมายจะตองเปนทหารเรือ

ที่ ดํ ารงตําแหนงตามที่กฎหมายฉบับน้ัน ๆ 

บัญญัติใหมีอํานาจหนาที่ เชน ผูบังคับการเรือ  

ผูควบคุมเรือ เปนตน 

อย า ง ไ ร ก็ ต าม อํ าน า จ ห น า ที่ ข อ ง

เจาหนาที่ทหารเรือ เปนอํานาจหนาที่ตาม

กฎหมายใหอํานาจเปนการเฉพาะ ซึ่งในการ

บังคับใชกฎหมายตองเปนไปตามที่กฎหมายน้ัน

กําหนดไว แตหากขั้นตอนใดกฎหมายเฉพาะมิได

กําหนดไวตองนําหลักปฏิบั ติตามประมวล

กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาปฏิบัติ 

ป จจุ บันกองทัพ เ รื อ  มี กฎหมายที่

รับผิดชอบรวม ๒๙ ฉบับ ไดแก พ.ร.บ.ใหอํานาจ

ทหารเรือปราบปรามการกระทําผิดบางอยางทาง

อยางทางทะเล พ.ศ.๒๔๙๐, พ.ร.บ.วาดวยการ

สงออกและนําเขามาในราชอาณาจักรซึ่งสินคา 

พ.ศ.๒๕๒๒, พ.ร.บ.แร พ.ศ.๒๕๑๐, พ.ร.บ.คนเขา

เมือง พ.ศ.๒๕๒๒, พ.ร.บ.ปองกันและปราบปราม

ยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. ๒๕๑๙, พ.ร.บ.ยาเสพติดให

โทษ พ.ศ.๒๕๒๒, พ.ร.บ.ปองกันการใชสารระเหย   

พ.ศ.๒๕๓๓ , พ.ร.บ.วัตถุที่ออกฤทธ์ิตอจิตประสาท

พ.ศ.๒๕๑๘, พ.ร.บ.มาตรการในการปองกันและ

ปราบปรามผู กระทํ าผิ ดเ ก่ียวกับยาเสพติด       

พ.ศ.๒๕๓๔, พ.ร.บ.การประมง พ.ศ.๒๕๕๘, 

พ.ร.บ.วาดวยสิทธิการประมงในเขตการประมงไทย 

พ.ศ.๒๔๘๒ (แกไขเพ่ิมเติม พ.ศ.๒๕๓๘), พ.ร.บ.

เรือไทย พ.ศ.๒๔๘๑ แกไขเพ่ิมเติม พ.ศ.๒๕๕๐, 

พ.ร.บ.การเดินเรือในนานนํ้าไทย พ.ศ.๒๔๕๖ 

(แก ไข เ พิ ่ม เต ิมครั ้งส ุดท าย  พ .ศ .๒๕๕๐), 

พ.ร.บ.ปองกันและปราบปรามการกระทําอันเปน

โจรสลัด พ.ศ.๒๕๓๔, พ.ร.บ.ความผิดเก่ียวกับ    
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สถานที่ผลิตปโตรเลี่ยม พ.ศ.๒๕๓๐, พ.ร.บ.
ศุลกากร พ.ศ.๒๔๖๙, พ.ร.บ.ควบคุมสินคาตาม
แนวชายแดน พ .ศ .๒๕๓๔,  พ .ร .บ .ป า ไม           
พ.ศ.๒๔๘๔, พ.ร.บ.ปาสงวนแหงชาติ พ.ศ.๒๕๐๗,  
พ.ร.บ.อุทยานแหงชาติ พ.ศ.๒๕๐๔, พ.ร.บ.สงวน
และรักษาพันธุสัตวปา พ.ศ.๒๕๓๔, พ.ร.บ.เลื่อย 
โซยนต พ.ศ.๒๕๔๕, พ.ร.บ.จัดหางาน พ.ศ.๒๕๒๘,  
พ.ร.บ.การทํางานของคนตางดาว พ.ศ.๒๕๒๑,  
พ.ร.บ.เงินทดแทน พ.ศ.๒๕๓๗, พ.ร.บ.คุมครอง
แรงงาน พ.ศ.๒๕๔๑, พ.ร.บ.กฎอัยการศึก    
พ.ศ.๒๔๕๗, พ.ร.บ.โบราณสถาน โบราณวัตถุ  
และพิ พิธภัณฑสถานแห งชาติ  พ.ศ.๒๕๐๔      
และพ.ร.บ.ความปลอดภัยชีวอนามัย และ
สภาพแวดลอมในการทํางาน  พ.ศ.๒๕๕๔
(สํานักงานพระธรรมนูญทหารเรือ, พ.ศ.๒๕๕๙)
  

สําหรับการไดรับมอบอํานาจตามกฎหมาย 
๒๙ ฉบับน้ันไม ได เปนกรณีที่กองทัพเรือโดย
เจาหนาที่ทหารเรือจะมีอํานาจครบถวนตามที่
กฎหมายฉบับน้ันๆบัญญัติ เน่ืองจากเง่ือนไขในการ
มอบอํานาจของกฎหมายแตละฉบับมีความแตกตาง
กัน โดยบางฉบับมอบอํานาจเพียงบางมาตรา
เทาน้ัน (สมเจตน คงรอด, ๒๕๕๖) 

 

 
 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
นอกจากน้ี กฎหมายดังกลาวขางตน     

บางฉบับหรือบางมาตราสามารถบังคับใชนอก
ราชอาณาจักรหรือนอกทะเลอาณาเขตได เชน 
พ.ร.บ.ศุลกากรฯ พ.ร.บ.โบราณสถานโบราณวัตถุ
และศิลปวัตถุฯ พ.ร.บ.ปองกันและปราบปรามการ
กระทําอันเปนโจรสลัดฯ พ.ร.บ.ความผิดเก่ียวกับ
สถานที่ผลิตปโตรเลี่ยมฯ พ.ร.บ.การประมงฯ  และ
พ.ร.บ.วาดวยสิทธิการประมงในเขตประมงไทยฯ  
เปนตน อีกทั้ ง พ.ร.บ.เรือไทยฯ กําหนดให
เจาหนาที่ทหารเรือ เปนพนักงานฝายปกครอง 
หรือตํารวจช้ันผูใหญ มีอํานาจในการตรวจคน
และจับกุมความผิดที่ เกิดขึ้นในเรือไทย ซึ่ ง
สามารถดําเนินการไดในเขตทางทะเลตางๆได  
จึงทําใหเจาหนาที่ทหารมีอํานาจในการปฏิบัติตอ
เรือไทยอยางกวางขวาง  

 
๒. ผูมีอํานาจบังคับใชและฐานะทางกฎหมาย 

เจาหนาที่ตํารวจทุกช้ันยศ ทุกตําแหนง 

มีอํานาจตรวจคนและจับผูกระทําความผิดที่มี

โทษทางอาญา โดยตองปฏิบัติตามเ ง่ือนไข   

และวิธีการที่ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา  

ความอาญากําหนดไว และพนักงานสอบสวน   

มี อํานาจหนาที่ ในการสอบสวนการกระทํา

ความผิด จนกระทั่ งนําตัวผูกระทําผิดสงให

พนักงานอัยการฟองรองตอศาล ซึ่งเจาหนาที่

ตํารวจมีฐานะเปนเจาพนักงานตามประมวล

กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

สวนเจาหนาที่ทหารเรือผูที่มี อํานาจ

จับกุม และตรวจคนจะต องเปนบุคคลที่ มี 

ตําแหนงและ/หรือช้ันยศที่พระราชบัญญั ติ      

ใหอํานาจทหารเรือปราบปรามการกระทําผิด
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บางอยางทางทะเล พ.ศ.๒๔๙๐ กําหนดไว ไดแก 

 ๑. ผูดํารงตําแหนง ผบ.เรือ/ ผบ.หมูเรือ/ 
ผบ.หมวดเรือ/ ผบ.กองเรือ 

 ๒. ผูดํารงตําแหนงอ่ืนที่ ผบ.ทร. ประกาศ
ราชกิจจาฯเทียบเทาตําแหนงตาม ๑.๑ 

 ๓. ผูที ่ผบ.ทร. ไดประกาศราชกิจจาฯ 
แตงต้ังโดยเฉพาะ 

ทั้งน้ีเจาหนาที่ทหารเรือจึงมีฐานะเปน
เจาพนักงานตามที่พระราชบัญญัติใหอํานาจ
ทหารเรือปราบปรามการกระทําผิดบางอยางทาง
ทะเล พ.ศ.๒๔๙๐ กําหนดใหทหารเรือผูปฏิบัติ 
มีอํานาจเชนเดียวกับพนักงานฝายปกครอง หรือ
ตํารวจ ช้ันผู ใหญตามประมวลกฎหมายวิ ธี
พิจารณาความอาญา 

 เดิมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
อาญากําหนดให พนักงานฝายปกครองหรือ
ตํารวจช้ันผูใหญมีอํานาจในการออกหมายคน 
หากพนักงานฝายปกครองหรือตํารวจช้ันผูใหญ
เปนผูทําการคนเองก็สามารถคนไดโดยไมตอง   
มีหมาย ตอมารัฐธรรมนูญแหงราชอาญาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๔๐ กําหนดใหการคนที่รโหฐาน
และการจับจะตองมีคําสั่ง หรือหมายจากศาล  
พนักงานฝายปกครอง หรือตํารวจช้ันผูใหญ    
จึงไมมีอํานาจในการออกหมายคน หรือคนดวย
ตนเองหรือจับ บุคคลได อีก  เวนแต จะ เข า
ขอยกเว น  ที ่กฎหมายกําหนดไวในการจับ 
และกฎหมายที่ ให อํานาจทหารเรือ ในการ
ปราบปรามการกระทําผิดในทะเลบางฉบับ จะได 
กําหนดใหทหารเรือผูปฏิบัติมีอํานาจเชนเดียวกับ
พนักงานฝายปกครอง หรือตํารวจช้ันผูใหญตาม
  

 

 

ประมวลกฎหมายวิ ธี พิจารณาความอาญา     
เจ าหน าที่ ทหาร เรื อ ก็ ไม ไดประโยชนจาก
บทบัญญัติ น้ี  ในสวนที่ เ ก่ียวกับการจับและ   
การคน แตยังคงไดรับประโยชนในสวนที่เกี่ยวกับ
อํานาจการสอบสวน ในกรณีที่กฎหมายให
อํานาจทหารเรือใหเจาหนาที่ทหารเรือเปน
พนักงานสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญาดวย แตอยางไรก็ตาม
เ น่ื อ ง จ า ก ก ฎห ม าย ใ ห อํ า น า จ ท ห า ร เ รื อ         
เปนกฎหมายพิเศษ ซึ่งกําหนดใหเจาหนาที่
ทหารเรือมีอํานาจดังกลาวอยูแลว กรณีน้ีจึงไม
เปนปญหาในทางปฏิบัติกับเจาหนาที่ทหารเรือ
เหตุที่กฎหมายใหอํานาจทหารเรือไดบัญญัติ
อํานาจ และวิธีการปฏิบัติไวเปนกรณีเฉพาะน้ัน 
เน่ืองจากบรรดากฎหมายภายในประเทศที่มอบ
อํานาจใหเจาหนาที่ทหารเรือก็มีลักษณะเปน
กฎหมายที่ ได กําหนดวิธีการจับและการคนไว    
เปนกรณีเฉพาะดวย  
 
๓. พื้นทีใ่นการบังคบัใชกฎหมาย 

ตามกฎหมายเจาหนาที่ตํารวจมีอํานาจ
ในการจับและการคน ไดทั่วราชอาณาจักร ซึ่งใน
การจับการคนจะตองมีคําสั่งหรือหมายจากศาล 
เวนแตจะเขาขอยกเวนที่กฎหมายกําหนดไว  

สําหรับพ้ืนที่ที่เจาหนาที่ทหารเรือจะมี
อํานาจบังคับใชกฎหมายน้ัน จะตองอยูในพ้ืนที่ตาม 
ที่พระราชบัญญัติใหอํานาจทหารเรือปราบปราม
การกระทําผิดบางอยางทางทะเล พ.ศ.๒๔๙๐ 
มาตรา ๔ กําหนดใหเจาหนาที่ทหารเรือมีอํานาจ
ดําเนินการตามที่กฎหมายกําหนดในความผิด      
ที่เกิดขึ้นในทะเลทางลํานํ้าซึ่งติดตอกับตางประเทศ
หรือทางลํานํ้าซึ่งออกไปสูทะเลได ในทางปฏิบัติ
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การบังคับใชกฎหมายจะตองอยูในพ้ืนที่รับผิดชอบตามที่กฎหมายไดกําหนดไว  ตามรูปภาพที่ปรากฏตอไปน้ี 

 

ที่มา: เอกสารอางอิงของกองทัพเรือ (อทร.๙๑๐๑) 

 

๔. การจับ 
เมื่อพบการกระทําผิดที่เจาหนาที่

ทหารเรือมีหนาที่บังคับใชกฎหมาย เจาหนาที่
ทหารเรือจะตองทําการจับผูกระทําผิดและยึด
ของกลางเพ่ือดําเนินคดี ซึ่งในการปฏิบัติจะตอง
ดําเนินการใหเปนไปตามขั้นตอนของกฎหมาย 
ในเรื่องที่เกี่ยวของกับการจับการแจงขอกลาวหา
และสิทธิของผูตองหา และการควบคุมตัว มีหลัก
กฎหมายที่เกี่ยวของดังน้ี 
 ๔.๑  การจับโดยไมตองมีหมายจับ ตาม
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 
      

 
๒๕๕๐ มาตรา ๓๒ วางหลักไววาการจับและ 
การคุมขังบุคคลจะกระทํามิได เวนแตมีคําสั่ง
หรือหมายของศาลหรือมีเหตุอยางอ่ืนตามที่
กฎหมายบัญญัติซึ่ งตามประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญากําหนดหลักเกณฑการจับโดย
ไมมีหมายจับไวตาม มาตรา ๗๘  ดังน้ี 

  “มาตรา ๗๘ พนักงาน ฝายปกครอง
หรือตํารวจ จะจับผูใดโดยไมมีหมายจับหรือ
คําสั่งของศาลน้ันไมไดเวนแต 
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 (๑) เมื่อบุคคลน้ันไดกระทําความผิด
ซึ่งหนาดังไดบัญญัติไวใน มาตรา ๘๐ 
  (๒) เมื่อพบบุคคลโดยมีพฤติการณ

อันควรสงสัยวาผู น้ันนาจะกอเหตุรายใหเกิด

ภยันตรายแกบุคคลหรือทรัพยสินของผูอ่ืนโดยมี

เครื่องมือ อาวุธ หรือวัตถุอยางอ่ืนอันสามารถ

อาจใชในการกระทําความผิด 

  (๓) เมื่อมีเหตุที่จะออกหมายจับ

บุคคลน้ันตามมาตรา ๖๖(๒) แตมีความจําเปน

เรงดวน ที่ไมอาจขอใหศาลออกหมายจับบุคคล

น้ันได 

  (๔) เปนการจับผู ต องหา  หรือ

จําเลยที่หนี หรือจะหลบหนีในระหวางถูกปลอย

ช่ัวคราวตาม มาตรา ๑๑๗” 

 ดัง น้ัน  ในการบังคับใชกฎหมายของ

เจาหนาที่ทหารเรือ ตามประมวลกฎหมาย         

วิธีพิจารณาความอาญา จึงไมอาจจับผูใดโดยไมมี

หมายจับ เวนแต 

  ๑ )  เ มื่ อ บุ คคล น้ั น  ไ ด ก ร ะทํ า

ความผิดซึ่งหนา ความผิดซึ่งหนาไดแกความผิด

ซึ่งเห็นกําลังกระทําหรือพบในอาการใดซึ่งแทบ

จะไมมีความสงสัยวาเขาไดกระทําผิดมาแลวสดๆ 

  ๒)  เมื่อพบบุคคลโดยมีพฤติการณ

อันควรสงสัยวา ผู น้ันนาจะกอเหตุรายใหเกิด

ภยันตรายแกบุคคลหรือทรัพยสินของผูอ่ืน โดยมี

เครื่องมือ อาวุธ หรือวัตถุอยางอ่ืนอันสามารถ

อาจใชในการกระทําความผิด 

   

 

  ๓) เมื่อมี เหตุที่จะออกหมายจับ

บุคคลน้ัน ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ

อาญามาตรา ๖๖ (๒) กลาวคือ มีหลักฐานตาม

สมควรวาบุคคลใดนาจะกระทําความผิดอาญา

และมีเหตุอันควรเช่ือวาจะหลบหนีหรือจะไป  

ยุงเหยิงกับพยานหลักฐาน หรือกอเหตุอันตราย

ประการอ่ืนแตมีความจําเปนเรงดวนที่ไมอาจ

ขอใหศาลออกหมายจับบุคคลน้ันได 

  ๔) เปนการจับผูตองหาหรือจําเลย

ที่หนีหรือจะหลบหนีในระหวางไดรับการปลอย

ตัวช่ัวคราวตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา

ความอาญามาตรา ๑๑๗ 

  ๔.๒ การแจงขอกลาวหาและสิทธิของ    

ผูถูกจับในการจับกุม ผูจับกุมจะตองแจงแกผูที่

จะถูกจับกุมน้ัน วาเขาตองถูกจับและแจงขอ

กลาวหาพรอมทั้ งแจงสิทธิใหผูถูกจับทราบ   

แล วสั่ ง ให ผู ถู กจับ ไป ยังที่ ทํ าการของผู จั บ    

พรอมดวยผูถูกจับ ถาเขาไมยอมไปก็มีอํานาจจับ

ตัวไปได  ถาบุคคลดังกลาวขัดขวางการจับ 

หลบหนี หรือพยายามหลบหนี ผูทําการจับก็มี

อํานาจใชวิธีการที่ เหมาะสมทําการจับกุมได    

ซึ่งอาจใชกําลังเทาที่จําเปนและมีอํานาจที่จะ

ปองกันตัวไดถาบุคคลน้ันจะทํารายผูจับ  

 ในการแจงสิทธิของผูถูกจับน้ัน หากไม
มีการแจงสิทธิอาจทําใหถอยคําที่ผูถูกจับใหการ
ไวไมสามารถนํามารับฟงเปนพยานหลักฐานในการ
พิสูจนความผิดของผูถูกจับได  โดยมีรายละเอียด  
การแจงสิทธิใหผูถูกจับทราบ ดังน้ี 
 



 

   9 

 

                                                                     วารสารวชิาการโรงเรียนนายเรือ ดา้นสงัคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์และศึกษาศาสตร์ 

 
 - ผู ถูกจับมีสิท ธิที่ จะไม ใหการหรือ    

ใหการก็ได และถอยคําของผูถูกจับน้ันอาจใช
เปนพยานหลักฐานในการพิจารณาคดีได 

 - ผูถูกจับมีสิทธิที่จะพบและปรึกษา
ทนายความ หรือผูซึ่งจะเปนทนายความ 

 - ถาผูถูกจับประสงคจะแจงใหญาติหรือ
ผูซึ่งตนไววางใจทราบถึงการจับกุมที่สามารถ
ดําเนินการได 
 “ทั้งน้ีเปนไปตามประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญา  มาตรา ๘๓”  

๕. การคน 
การคนเปนมาตรการสําคัญอยางหน่ึง ที่

จะใหไดมาซึ่งขอเท็จจริงและหลักฐาน เพ่ือที่จะ

ทราบรายละเอียดของการกระทําผิด ในบางกรณี

อาจตองทําการคนตัวบุคคล หรือที่รโหฐาน 

กฎหมายจึงกําหนดวิธีการคนอยางเขมงวดเพ่ือ

เปนหลักประกันวา บุคคลหรือผูครอบครอง     

ที่รโหฐานน้ัน  จะไมถูกรบกวนหรือแทรกแซง 

จากการปฏิบัติของเจาพนักงานเกินความจําเปน

ตามพฤติการณ ซึ่งในการคนโดยเจาพนักงาน

ตํารวจหรือเจาหนาที่ทหารเรือ ตองปฏิบัติให

เปนไปตามขั้นตอนกฎหมายที่ใหอํานาจในการ

คนโดยเครงครัดโดยการปฏิบัติของเจาหนาที่

ทหารเรือในการคน ก็ใชอํานาจตามกฎหมาย

เชน เ ดียว กับที่ ให อํ านาจเจ าพนักงานฝ าย

ปกครองหรือตํารวจ เวนแตจะมีกฎหมายกําหนด

หลักเกณฑใหอํานาจทหารเรือกําหนด 

 หลักเกณฑในการคนไวโดยเฉพาะ ดังน้ัน

เพ่ือใหสะดวกแกเจาหนาที่ทหารเรือในการทํา

ความเขาใจจึงจําแนกการคนออกเปน ๔ กรณี ดังน้ี 

 

 ๕.๑ การคนบุคคล 

 การคนบุคคลแยกได ๓ กรณี  ดังน้ี 
 ๕.๑.๑ การคนบุคคลในที่สาธารณะ 
   โดยหลักแลว หามมิใหพนักงาน
ฝ ายปกครอง หรือตํ ารวจคนบุคคลใดในที่
สาธารณะสถาน (ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 
๑ (๓) ใหนิยามวา “สาธารณสถาน” หมายความวา 
สถานที่ใด ๆ ซึ่งประชาชนมีความชอบธรรมที่จะ
เขาไปได ) เวนแต 

 - เมื่อมีเหตุอันควรสงสัยวาบุคคลน้ัน
มีสิ่งของไวในความครอบครองเพ่ือจะใชในการ
กระทําความผิดพนักงานฝายปกครอง  เชน 
นายอําเภอ  หรือปลัดอําเภอ  หรือเจาหนาที่
ตํ า ร วจมี อํ านาจค น บุคคลที่ ต อ งส งสั ย ใน          
ที่สาธารณสถานได 

 - เมื่อมีเหตุอันควรสงสัยวาบุคคลน้ัน  
มีสิ่งของซึ่งไดมาโดยการกระทําความผิด 

 - เมื่อมีเหตุอันควรสงสัยวาบุคคลน้ัน 
มีสิ่งของซึ่งมีไวเปนความผิดไวในครอบครอง เชน 
พบบุคคลซึ่งมียาเสพติดไวในครอบครองเดินอยู
ตามที่สาธารณะเพ่ือจําหนายใหแกผูเสพ พนักงาน
ฝายปกครองหรือตํารวจยังมีอํานาจคนบุคคลน้ัน
เมื่อพบยาเสพติด ซึ่งเปนสิ่งของที่มีไวเปนความผิด
โดยไมตองมีหมายคน หรือคําสั่งของศาลได 

 “ทั้งน้ีเปนไปตามประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๙๓” 

 ๕.๑.๒ การคนบุคคลในที่รโหฐาน  
 ที่ ร โหฐาน  ตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๒ (๑๓) ให
นิยามวาหมายถึง ที่ตางๆ ซึ่งมิใชที่สาธารณะสถาน       
ดังบัญญัติไวในกฎหมายลักษณะอาญา เมื่อ
พิจารณาประกอบกับคําว าสาธารณสถาน 
ดังกลาวไวแลว พอจะวางหลักกวางๆไดวา
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        ที่รโหฐาน เปนสถานที่ที่ เจาของ 
หรือผูครอบครองแสดงเจตนาหวงหามกันมิให
บุคคลภายนอกเขาไป การแสดงเจตนาหวงกัน
อาจเปนโดยชัดแจงหรือโดยปริยาย โดยสภาพ
แหงสถานที่น้ัน เชน บริเวณเคหสถานบานเรือน
ของบุคคล สถานที่ๆ เจาของ ปดปายแสดงวา
หามเขา หรือสรางรั้วรอบ แตสถานที่ซึ่งยินยอม
ใหประชาชนเขาไปแตอยู ในบังคับเ ง่ือนไข    
อยางใดอยางหน่ึง ไมถือวาเปนที่รโหฐาน เชน   
โรงภาพยนตร ที่ผูชมตองเสียคาผานประตูเปนตน 

  การคนบุคคลในที่รโหฐานจะทําได
ตอเมื่อเจาพนักงานไดเขาไปที่รโหฐานน้ัน โดย
ชอบดวยกฎหมายกอนแลว และปรากฏเหตุ    
วาบุคคลน้ันจะขัดขวางถึงกับทําใหการคนน้ัน    
ไรผล ถามี เหตุอันควรสงสัยวาบุคคลน้ันได    
เอาสิ่ งของที่ตองการพบซุกซอนในรางกาย         
เจาพนักงานผูคนมีอํานาจคนตัวผูน้ันได 

  “ทั้งน้ีเปนไปตามประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญา มาตรา ๘๕ และ มาตรา 
๑๐๐ วรรค ๒” 

 ๕.๑.๓  การคนบุคคลผูถูกจับ  

  เจาพนักงานผูจับหรือรับตัวผู
ถูกจับไว มีอํานาจคนตัวผูตองหา และยึดสิ่งของ
ตางๆ ที่อาจใชเปนพยานหลักฐานได  การคนน้ัน
ตองทําโดยสุภาพ ถาคนผูหญิงตองใหหญิงอ่ืน
เปนผูคน 

  “ทั้งน้ีเปนไปตามประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๘๕ “  

 ๕.๒ การคนที่รโหฐาน 

 ๕.๒.๑ เหตุที่จะขอใหศาลออกหมาย
คนที่รโหฐาน 
  การคนที่รโหฐานนั้นหาม มิใหเจา
พนักงานทําการคน เว นแตจะมีหมาย หรือ
คําสั่งของศาลทั้งน้ีศาลมีอํานาจที่จะออกหมาย

หรือคําสั่งเอง แลวสงไปใหเจาพนักงานฝาย
ปกครอง หรือตํารวจจัดการใหเปนไปตามหมาย 
หรือพนักงานฝายปกครอง ต้ั งแตระดับสาม    
หรือตํารวจซึ่ งมียศ ต้ังแต ช้ันรอยตํารวจตรี    
หรือเทียบเทาขึ้นไปเปนผูย่ืนคํารองขอตอศาล
โดยเหตุที่จะออกหมายคนไดมีดังตอไปน้ี 

 (๑) เพื่อพบ และยึดสิ่งของซึ่งจะเปน
พยานหลักฐานประกอบการสอบสวนไตสวน
มูลฟองหรือพิจารณา 

 (๒) เพื่อพบ และยึดสิ่งของซึ่งมีไวเปน 
ความผิด หรือไดมาโดยผิดกฎหมาย หรือมีเหตุ
อันควรสงสัยวาไดใช หรือตั้งใจจะใชในการ
กระทําความผิด 

 (๓) เพื่อพบ และชวยบุคคลซึ่งไดถูก
หน ว ง เ ห นี ่ย วห ร ือ ก ัก ข ัง  โ ดยม ิช อบด ว ย
กฎหมาย 

 (๔)  เพ่ือพบ บุคคลซึ่งมีหมายใหจับ 

 (๕) เพื่อพบ และยึดสิ่งของตามคํา
พิพากษาหรือตามคําสั่งศาลในกรณีที่จะพบหรือ
จะยึดโดยวิธีอ่ืนไมไดแลว 

 “ทั้งน้ีเปนไปตามประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญา มาตรา ๙๖”  

 โดยหลักแลว การคนในที่รโหฐานตอง
ทําในเวลากลางวัน คือระหวางพระอาทิตยขึ้น
และตก แตอยางไรก็ตามกําหนดขอยกเวนใหคน
ในที่รโหฐานในเวลากลางคืนได ดังน้ี 

 ๑ )  เมื่อลงมือคนแตในเวลากลางวัน ถา
ยังไมเสร็จจะคนตอไปในเวลากลางคืนก็ได   

 ๒ ) ในกรณีฉุกเฉินอยางยิ่ง หรือซึ ่งมี
กฎหมายอื่นบัญญัติใหคนไดเปนพิเศษ จะทํา
การคนในเวลากลางคืนก็ได  

 ๓) การคนเพ่ือจับผู ดุรายหรือผูราย
สําคัญจะทําในเวลากลางคืนก็ไดแตตองไดรับ
อนุญาตพิเศษจากศาลตามหลักเกณฑ และ   
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วิ ธีการที่ กํ าหนดในขอ บังคับของประธาน     
ศาลฎีกา 

๕.๒.๒ ขอยกเวนที่จะคนได โดยไม
ตองมีหมายหรือคําสั่งของศาล 

  ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
อาญา  มาตรา ๙๒ ใหอํานาจพนักงานฝาย
ปกครองหรือตํารวจ สามารถคนที่รโหฐาน โดย 
ไมตองมีหมายหรือคําสั่งของศาลดังน้ี 

 (๑) เมื่อมีเสียงรองใหชวยมาจากขาง
ในที่รโหฐาน หรือมีเสียง หรือพฤติการณ อ่ืนใด
อันแสดงไดวามีเหตุรายเกิดขึ้นในที่รโหฐานน้ัน 
 (๒) เมื่อปรากฏความผิด ซึ่งหนา 
กําลังกระทําลงในที่รโหฐาน 
 (๓) เมื่อบุคคลที่ไดกระทําความผิด
ซึ่งหนาขณะที่ถูกไลจับหนีเขาไป หรือมีเหตุอัน
แนนแฟน ควรสงสัยวาไดเขาไปซุกซอนตัวอยูใน
ที่รโหฐานน้ัน 
 (๔) เมื่อมีพยานหลักฐานตามสมควร
วาสิ่งของที่มีไวเปนความผิด หรือไดมาโดยการ
กระทําความผิด หรือไดใช หรือมีไวเพ่ือจะใชใน
การกระทําความผิดหรืออาจเปนพยานหลักฐาน
พิสูจนการกระทําความผิดไดซอนหรืออยูในน้ัน
ประกอบทั้งตองมีเหตุอันควรเช่ือวาเน่ืองจากการ
เน่ินชากวาจะเอาหมายคนมาไดสิ่งของน้ันจะถูก
โยกยายหรือทําลายเสียกอน 
 (๕) เมื่อที่รโหฐานน้ันผูจะตองถูกจับ
เปนเจาบาน และการจับน้ันมีหมายจับ หรือจับ
ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
มาตรา ๗๘  (จะกลาวตอไปในเรื่องการจับ)  

 ๕.๒.๓ หลักปฏิบัติในการคนใน     
ที่รโหฐาน 
 การคนในที่รโหฐานดังกลาว ผูคน  
มีอํานาจที่จะสั่งใหเจาของหรือคนที่อยูในน้ันหรือ
รักษาที่รโหฐานน้ันใหยอมใหเขาไปโดยมิหวงหาม
และใหอํานวยความสะดวกตามสมควรใน  
         

การคนน้ันทั้งน้ีผูคนจะตองแสดงช่ือและตําแหนง
ใหเขาทราบกอนดวยถาบุคคลดังกลาวไมยอมให
เขาไปผูคนมีอํานาจที่จะใชกําลังเพ่ือเขาไปได
และถาจําเปนจะเปด หรือทําลายประตูบาน
ประตูเรือนหนาตางรั้วหรือสิ่งกีดขวางอยางอ่ืน
ทํานองเดียวกันก็ได ทั้งน้ีเปนไปตาม ประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา ๙๔ 
และใหปฏิบัติดังน้ี 
  - การคนในที่รโหฐานน้ันกอนลงมือ
คนใหผูคนแสดงความบริสุทธ์ิเสียกอนและใหคน
ตอหนาผูครอบครองสถานที่หรือบุคคลใน
ครอบครัวของผูน้ันหรือถาหาบุคคลเชนกลาวน้ัน
ไมไดก็ใหคนตอหนาผูอ่ืนอยางนอยสองคนขึ้นไป
ซึ่งเจาพนักงานไดขอรองใหมาเปนพยาน ทั้งน้ี
เปนไปตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
อาญามาตรา ๑๐๒ 
  - ในการคนดังกลาวขางตนถามีเหตุ
อันควรสงสัยวาบุคคลอยูในที่ซึ่งคนหรือจะถูกคน
จะขัดขวางถึงกับทําใหการคนไรผลผูคนมีอํานาจ
เอาตัวผูน้ันควบคุมไวหรือใหอยูในความดูแลใน
ขณะที่ทําการคนเทาที่จําเปนเพ่ือมิใหขัดขวาง
ถึงกับทําใหการคนน้ันไรผลและถามีเหตุอันควร
สงสัยวาบุคคลน้ันไดเอาของที่ตองการพบซุก
ซอนในรางกายผูคนก็มีอํานาจคนตามรางกายได
ดังกลาวแลวขางตน ทั้งน้ีเปนไปตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา ๘๕ 
และมาตรา ๑๐๐ 

  - สิ่งของใดที่ยึดไดจากการคน ผูคน
ตองใหผูครอบครองสถานที่ บุคคลในครอบครัว
ผูตองหา จําเลย ผูแทน หรือพยานดูเพ่ือให
รับรองวาถูกตอง ถาบุคคลน้ันรับรอง  ก็ให
บันทึกไว ถาไมรับรองก็ใหบันทึกไว เชนกัน
สิ่งของดังกลาวน้ีใหหอ หรือบรรจุหีบหอตีตราไว
หรือทําเครื่องหมายไวเปนสําคัญ ทั้งน้ีเปนไปตาม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา 
๑๐๑ และมาตรา ๑๐๒ 
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 - ใหผูคนบันทึกรายละเอียดแหงการ
คน และทําบัญชีสิ่งของที่คนไดโดยละเอียดและ
ใหอานบันทึก และบัญชีดังกลาวใหผูครอบครอง
สถานที่บุคคลในครอบครัวผูตองหาจําเลย ผูแทน 
หรือพยานฟง แลวแตกรณีแลวใหผูน้ันลงลายมือ
ช่ือรับรองไวตามที่กําหนดไวในประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความอาญามาตรา ๑๐๓ แลวใหรีบ
สงบันทึก และบัญชีดังกลาวน้ี ไปยังผูออกหมาย 
หรือเจาพนักงานตามที่กําหนดในหมาย ทั้งน้ี
เปนไปตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
อาญามาตรา ๑๐๔ 

 ๕.๓ การคนยานพาหนะ 
 ๕.๓.๑ การคนรถยนต 
 รถยนตโดยทั่วไป ไมเปนที่รโหฐาน 
ดังน้ันการตรวจคนรถยนตจึงไมตองมีหมายหรือ
คําสั่งของศาล แตจะตองมีเหตุอันสมควร เชนมี
เหตุอันควรสงสัยวาบุคคลน้ันมีสิ่งของไวในความ
ครอบครองเพ่ือจะใชในการกระทําความผิด หรือ
มีสิ่งของซึ่งไดมาโดยการกระทําความผิด มีสิ่งของ
ซึ่งมีไวเปนความผิดไวในครอบครอง เปนตน   
 ๕.๓.๒ การตรวจ หรือการคนเรือ
มีหลักเกณฑสําคัญที่เจาหนาที่ทหารเรือตองคํานึง 
ในการตรวจหรือการคนเรือ ๒ ประการดังน้ี  
    ๕.๓.๒.๑ ตองมีกฎหมายให
อํานาจในการตรวจ หรือการคน ในการตรวจ
หรือการคนน้ัน เจาหนาที่ทหารเรือจะตอง       
มีกฎหมายกําหนดใหมีอํานาจในการตรวจ หรือ
การคน  โดยกอนจะทําการตรวจหรือการคน 
จะตองมีเหตุผลอันสมควร หรือเหตุอันควรสงสัย
วาจะมีการกระทําความผิดดังน้ันเจาหนาที่
ทหารเรือ จึงควรศึกษาใหเขาใจถองแทกอนออก
บังคับใชกฎหมายวาตนมีอํานาจตรวจ หรือคน
ตามกฎหมายที่ใหอํานาจทหารเรือฉบับใดบาง 

  ๕.๓.๒.๒ สัญชาติของเรือและ
พ้ืนที่ ที่จะทําการตรวจหรือคน 

 

  - กรณีเรือสัญชาติไทย 
 การตรวจหรือการคนเรือสัญชาติไทย 
เจาหนาที่ทหารเรือ มีอํานาจในการตรวจหรือ
การคนได ต้ังแตนานนํ้าภายในทะเลอาณาเขต 
เขตต อ เ น่ื อ ง เขต เศรษฐ กิจจํ า เพาะ  และ       
ทะเลหลวง ทั้งน้ีเปนไปตามพระราชบัญญัติเรือไทย 
พ ุท ธ ศ ัก ร า ช  ๒ ๔ ๘ ๑  ม า ต ร า  ๕ ๕  แ ล ะ 
พระราชบัญญัติการเดินเรือในนานนํ้าไทย พ.ศ.
๒๔๕๖ มาตรา ๑๕๘   
  - กรณีเรือตางชาติ 
 เรือตางชาติที่ไมใชเรือรบที่อยูใน
ราชอาณาจักรโดยหลักแลวตองอยูภายใตบังคับ
ของกฎหมายไทย ซึ่ งกฎหมายที่ ให อํ านาจ
เจาหนาที่ทหารเรือ โดยสวนใหญจะเปนกฎหมาย
ที่ใชบังคับในราชอาณาจักร แตก็มีกฎหมายบาง
ฉบับที่ใหอํานาจเจาหนาที่ทหารเรือในการตรวจ
หรือการคนนอกราชอาณาจักรได เชน พ.ร.บ.
ปองกันและปราบปรามการกระทาํอันเปนโจรสลัด 
พ.ศ.๒๕๓๔  ใหเจาหนาที่ทหารเรือตรวจคนเรือที่
ตองสงสัยซึ่งอยูนอกทะเลอาณาเขตได 
 - เรือรบตางชาติ  
   เรือรบตางชาติ เจาหนาที่ทหารเรือ
ไมมีอํานาจทําการตรวจหรือคนเน่ืองจากเรือรบ
ไดรับความคุมกัน แตถาเรือรบตางชาติไมปฏิบัติ
ตามกฎหมาย และขอบังคับของรัฐชายฝง รัฐ
ชายฝงอาจสั่งใหเรือรบน้ัน  ออกจากทะเลอาณา
เขตไดโดยทันที ทั้ ง นี้ เปน ไปตามอนุสัญญา
สหประชาชาติวาดวยกฎหมายทะเล ค.ศ.
๑๙๘๒ ขอ ๓๐ และขอ ๓๒  
 ๕.๔ การป ฏิบั ติ ในกรณี เ จ าหน าที่
ทหารเรือตรวจหรือคนเรือแลวไมพบสิ่งผิด
กฎหมาย  
 ๕ .๔ .๑  ก า ร ป ฏ ิบ ัต ิ ใ น ก ร ณี
เจ าหนาที่ทหารเรือตรวจแลวไมพบสิ่ งผิด
กฎหมาย ใหทําบันทึกรับรองผลการตรวจ เพ่ือ
เปนหลักฐานวาไมพบสิ่งผิดกฎหมายหรือการ
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กระทําที่ผิดกฎหมาย และใหระบุดวยวามิได
ทําลายทรัพยสินหรือมีการทํารายขูเข็ญใดๆ แลว
ใหผูควบคุมเรือลงนามรับรองโดยใหลูกเรือลง
นามเปนพยานทั้งชวยจัดสิ่งของตางๆ ใหกลับคืน
สภาพเดิมเทาที่จะกระทําได 
 ๕.๔.๒ การปฏิบัติในกรณีเจาหนาที่ 
ทหารเรือคนแลวไมพบสิ่งผิดกฎหมายใหปฏิบัติ
เชนเดียวกันกับการปฏิบัติในขอ ๕.๔.๑ โดยทํา
บันทึกรับรองผลการการคนไว 

 ๕.๕  การปฏ ิบ ัต ิในกรณ ีเ จ าหน าที่
ทหารเร ือ ตรวจหรือคนเร ือแลวพบสิ ่งผ ิด
กฎหมายหรือการกระทําที่ผิดกฎหมายใหทํา
บันทึกการจับ โดยการทําบันทึกการตรวจคน
และจับกุมไวเพื่อใชเปนพยานหลักฐานเอาผิด
กับผูกระทําความผิด 

สรุป 
 การบังคับใชกฎหมายโดยเจาหนาที่
ทหารเรือ จะตองมีกฎหมายกําหนดใหอํานาจ
เจาหนาที่ทหารเรือไว และในการปฏิบัติ จะตอง
อยูภายใตกรอบอํานาจที่ ไดรับ ประกอบกับ
เจาหนาที่ทหารเรือผูที่มีอํานาจจับกุม และตรวจ
คนจะตองเปนบุคคลที่มีตําแหนงและ/หรือช้ันยศ
ตามที่กฎหมายไดกําหนดไว อาทิเชน ผบ.เรือ/
ผบ.หมูเรือ/ ผบ.หมวดเรือ/ ผบ.กองเรือเปน
เจาหนาที่ทหารเรือที่ไดรับแตงต้ังจึงมีฐานะเปน
เจาพนักงานตามที่พระราชบัญญัติใหอํานาจ
ทหารเรือปราบปรามการกระทําผิดบางอยางทาง
ทะเล พ.ศ.๒๔๙๐ กําหนดใหทหารเรือผูปฏิบัติมี
อํานาจเชนเดียวกับพนักงานฝายปกครองหรือ
ตํารวจ ช้ันผู ใหญตามประมวลกฎหมายวิ ธี
พิจารณาความอาญานอกจากน้ีการจับและการ
คนจะทําไดตองอยูภายในพ้ืนที่รับผิดชอบตามที่
กฎหมายกําหนดไว ซึ่งไดกลาวมาแลวในขอที่ ๓ 
ตามรูปภาพที่ปรากฏขางตน 
 อยางไรก็ตามในการจับ การคนตาม
กฎหมายจะตองมีคําสั่งหรือหมายศาล ซึ่งในทาง

ปฏิบัติการปฏิบัติหนาที่ในทะเลของเจาหนาที่
ทหารเรือจึงทําไดยากที่จะไปขอคําสั่งหรือหมาย
ศาล ดังน้ันจึงตองอาศัยขอยกเวนของกฎหมาย
หรือกฎหมายที่ ให อํานาจเปนการเฉพาะที่ ให
อํานาจเจาหนาที่ทหารเรือมีอํานาจจับหรือตรวจ
คนไดโดยไมตองมีหมายจับหรือหมายคนจากศาล 

ขอเสนอแนะ 
 ๑. การใชอํานาจของเจาหนาที่ทหารเรือ
ในการจับหรือตรวจคน ควรปฏิบัติใหอยูในขอบเขต
ที่กฎหมายใหอํานาจไว หรือเทาที่จะกระทําได
เทาน้ัน มิควรใชอํานาจใหเกินขอบเขตของกฎหมาย
และการปฏิบัติหนาที่ ในการบังคับใชกฎหมาย
เจาหนาที่ทหารเรือจะตองคํานึงถึงศักด์ิศรีความเปน
มนุษยสิทธิและเสรีภาพตามทีร่ัฐธรรมนูญรับรองไว  

 ๒. ในการปฏิบัติหนาที่เจาหนาที่ทหารเรือ
ผูปฏิบัติควรไดรับการฝกอบรมความรูเก่ียวกับ
กฎหมายใหอํานาจทหารเรือในการจับกุม ตรวจ
คน และควรศึกษากฎหมายใหละเอียดเกี่ยวกับ
อํานาจหนาที่ตามกฎหมายแตละฉบับไดให
อํานาจไว เพ่ือปองกันการปฏิบัติหนาที่อันไป
กระทบกระเทือนตอสิทธิเสรีภาพของบุคคลและ
ปองกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้น  
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การประมงเปนสายเลือดหลักสายหน่ึงของเศรษฐกิจไทย มีความสําคัญตอชีวิตและความเปนอยู
ของคนไทยมาต้ังแตอดีตจนถึงปจจุบัน ดวยสภาวะของปริมาณทรัพยากรประมงที่ลดลง ขาดการฟนฟู
สภาพทรัพยากรอยางเปนระบบทําใหมีการประมงที่เกินศักยภาพของการเจริญพันธุของสัตวนํ้าในนานนํ้า
ไทย (Over Fishing) องคการอาหารและการเกษตรแหงสหประชาชาติ (Food and Agriculture 
Organization : FAO) จงึไดกําหนดมาตรการตางๆ ที่จะอนุรักษทรัพยากรประมงอยางยั่งยืน โดยควบคุมมิให
มีการทําการประมงเกินปริมาณ และการประมงที่ผิดกฎหมาย (Illegal Fishing) ประเทศไทยไดบัญญัติ
กฎหมายเพื่อเปนมาตรการในการควบคุมการทําการประมงและเพ่ือประโยชนในการอนุรักษทรัพยากร
ประมงทะเล รวมทั้งสงวนทรัพยากรประมงดังกลาวที่มีอยูอยางจํากัดใหเปนสิทธิของคนไทยเปนสําคัญแต
ปรากฏวายังมีเรือประมงไดฝาฝนกระทําผิดกฎหมายอยูเปนจํานวนมาก โดยเฉพาะการรุกล้ําเขามาทํา
ประมงในเขตนานนํ้าไทยโดยไมไดรับอนุญาตของเรือประมงตางชาติ 

 

คําสําคัญ: นานนํ้าไทย, เจาหนาที่ทหารเรือ, เรือประมงตางชาติ, สิทธิการประมง, การบังคับใชกฎหมาย 
   

Fishery is one of the principle veins of Thai economy and is important to the Thai 
living since old days. Due to the fishery resources decline as well as the lack of systematic 
nature recovery, they result in over fishing that deteriorates marine animals breeding in Thai 
waters. As a consequence, Food and Agriculture 0rganization or FAO has launched various 
measures to conserve fishery resources sustainable permanently by limiting exceeding fishery 
and illegal one. Thailand has passed laws for the sake of fishery and marine resource 
conservation, including reserving the fishing right for Thai citizen. However, there still are some 
fishing boats that violate the law, especially in Thai waters by Foreign fishing boats. 

Keywords: Thai fisheries’ Waters, Thai Naval Officers, Foreign Fishing boats, Fishing  Right,  Law  Enforcement. 

บทคัดยอ 

Abstract 

1 

อํานาจหนาท่ีทหารเรือในการปองกันและปราบปรามการทําประมงผิดกฎหมาย: 
กรณีเรือประมงตางชาติรุกล้าํเขามาในเขตนานน้ําไทยโดยไมไดรับอนญุาต 

The Authority of Thai Naval Officers in Preventing and Suppressing Illegal Fishery 
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๑. ความเปนมาของเรือประมงตางชาติรุกล้ํา 
    เขตนานน้ําไทย 

 ประเทศไทยได ยอมรับหลั กการ    
เขตเศรษฐกิจจําเพาะ (Exclusive Economic 
Zone: EEZ) ตามอนุสัญญาสหประชาชาติวา
ดวยกฎหมายทะเล ๑๙๘๒ (United Nations 
Convention on the Law of the Sea: 
UNCLOS 1982 or UNCLOS III) และได
ประกาศเขตเศรษฐกิจจําเพาะไทย มีความกวาง 
๒๐๐ ไมลทะเลนับจากเสนฐานซึ่งใชวัดความ
กวางของทะเลอาณาเขต ตามประกาศเขต
เศรษฐกิจจําเพาะของราชอาณาจักรไทย ลงวันที่ 
๒๓ กุมภาพันธ ๒๕๒๔ ในขณะเดียวกันประเทศ
เพ่ือนบานก็ไดอางสิทธิในเขตเศรษฐกิจจําเพาะ
เชนกันซึ่งผลจากการประกาศเขตเศรษฐกิจ
จําเพาะของประเทศเพ่ือนบาน ทําใหประเทศ
ไทยตองสูญเสียพื้นที่ทะเลหลวง (High Seas) 
ที ่เคยทําการประมงอยู เด ิมไปถึงประมาณ   
๓๐๐,๐๐๐ ตารางไมล กอใหเกิดปญหาแหลงทํา
การประมง  และปริมาณสัตวนํ้าที่จับไดลดลง
รวมทั้ งมี เรือประมงตางชาติจํานวนหน่ึงได
ลักลอบเขามาทําการประมงในเขตเศรษฐกิจ
จําเพาะของไทยโดยไมชอบดวยกฎหมายอยู
บอยครั้ง สถิติในการจับกุมเรือประมงตางชาติที่
เขามาลักลอบทําการประมงในเขตนานนํ้าไทยมี
จํานวนเพ่ิมขึ้นเรื่อย ๆ บางครั้งเจาหนาที่ไม
สามารถจับกุมเรือประมงตางชาติที่ลักลอบเขา
มาทําการประมงมาลงโทษตามกฎหมายได 
อยางมีประสิทธิภาพ แมวากฎหมายไดใหอํานาจ
ไวแลวเน่ืองจากปญหาทางปฏิบัติของพนักงาน
เจาหนาที่ในการบังคับใชกฎหมายในทะเลไม
เขาใจอยางถองแทในหลักกฎหมายที่ใหอํานาจ
ตนเอง อีกทั้งพ้ืนที่ทางทะเลกวางใหญยากที่จะ
ตรวจการณใหครอบคลุมในทุกพ้ืนที่ 

  

 กรณีปญหาการทําประมงโดยไมชอบดวย
กฎหมายในเขตนานนํ้าไทย ประเทศไทยได
บัญญัติกฎหมายเพ่ือเปนมาตรการในการควบคุม
การทําประมงและเพ่ือประโยชนในการอนุรักษ
ทรัพยากรประมงทะเล สําหรับบังคับใชในการ
ทํ าประมงด วย กัน ๒ ฉ บับ ได แก  พ.ร .ก .       
การประมง พ.ศ.๒๕๕๘ และพ.ร.บ.วาดวยสิทธิ
การประมงในเขตการประมงไทย พ.ศ.๒๔๘๒  
และฉบับแกไขเพ่ิมเติม ประกอบกับ พ.ร.บ.ให
อํานาจทหารเรือปราบปรามการกระทําความผิด
บางอยางทางทะเล พ.ศ.๒๔๙๐ กฎหมายดังกลาว
ถูกนํามาบังคับใชในพ้ืนที่เขตการประมงไทยและ
เขตนานนํ้าไทย โดยบัญญัติใหอํานาจเจาหนาที่
ทหารเรือไวบางประการ เพ่ือใหปฏิบัติหนาที ่  
ในการปองกันและปราบปรามการทําประมงโดย
ผิดกฎหมายเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ เชน 
การตรวจคน จับกุมขึ้นเรือ กักเรือ สอบสวน 
ตลอดจนมีอํานาจในการดําเนินการอ่ืน ๆ กับ
ผูกระทําผิดกฎหมายเกี่ยวกับการประมง เปนตน 
 บทความน้ีจึงขอนําเสนอหลักกฎหมาย   
ที่ใหอํานาจเจาหนาที่ทหารเรือในฐานะพนักงาน
เจาหนาที่ที่มีหนาที่รักษาผลประโยชนของชาติ
ทางทะเลในการปฏิบัติติตอเรือประมงตางชาติ 
ในทะเล ในกรณีดังตอไปน้ี 
 ๑. การตรวจพบเรือประมงตางชาติเขามา
ในเขตนานนํ้าไทยแตไมปรากฏหลักฐานวา
กระทําผิด หรือเหตุสงสัยวาไดทําประมงโดยผิด
กฎหมายในเขตนานนํ้าไทยอยางชัดเจน  
 ๒. การจับกุม ขึ้นตรวจเรือ และตรวจคน
เรือประมงตางชาติที่เขามาทําการประมงโดยผิด
กฎหมายในเขตนานนํ้าไทย  
 ๓. การไลตามติดพันเรือประมงตางชาติ
ออกนอกเขตนานนํ้าไทยเพ่ือทําการจับกุม ขึ้นเรือ 
และตรวจคนเรือประมงตางชาติทําประมงโดย
ผิดกฎหมายในเขตนานนํ้าไทย 
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 ๔. กรณีตรวจพบเรือประมงตางชาติ    
ทําการประมงโดยฝาฝนกฎหมาย หรือมีเหตุอันควร 
สงสัยวาไดกระทําผิดอยางชัดเจนนอกเขต
นานนํ้าไทย 

๒. กฎหมายที่เ ก่ียวของกับการปองกันและ
ปราบปรามการทําประมงของเรือประมง
ตางชาติที่รุกล้ําเขตนานน้ําไทย 
 ดวยประเทศไทยยึดถือหลักกฎหมาย   
ทวินิยม (Dualism) จึงนําเอากฎหมายระหวาง
ประเทศมาบังคับใชเปนกฎหมายภายในโดย
อัตโนมัติไมได จําเปนตองอนุวัติกฎหมายภายใน
มารองรับ ปจจุ บันประเทศไทยได บัญญั ติ
กฎหมายเ ก่ียวกับการประมงรองรับตามที่ 
UNCLOS ๑๙๘๒ กําหนดไว มีสาระสําคัญสรุป
ไดดังน้ี 
 ๒ .๑  อํ านาจหน าที่ ข อ ง เ จ าหน าที่
ทหารเรือเก่ียวกับการปองกันและปราบปราม
การทําประมงผิดกฎหมายในเขตนานน้ําไทย
 การทําการประมงผิดกฎหมายเปนภัย
คุกคามทางทะเลรูปแบบใหมที่ ก อ ให เกิ ด
ผลกระทบตอผลประโยชนของชาติทางทะเล 
เจาหนาที่ทหารเรือ ในฐานะพนักงานเจาหนาที ่ 
ผูมีหนาที่ปองกันและปราบปรามการทําการ
ประมงโดยผิดกฎหมาย เพ่ือรักษาผลประโยชนของ
ชาติทางทะเลอยางย่ังยืน โดยมีกฎหมายให
อํานาจในการปองกันและปราบปรามการ      
ทําประมงโดยฝาฝนกฎหมายในเขตนานนํ้าไทย    
ที่สําคัญ มีดังน้ี 

      ๒.๑.๑ พ.ร.บ.ใหอํานาจทหารเรอื 
ปราบปรามการกระทําความผิดบางอยางทาง
ทะเล พ.ศ.๒๔๙๐ 

  (ก) บุคคลที่มีอํานาจตามกฎหมาย 
 เ จ าหน าที ่ทหาร เ ร ือ  ผู ม ีอํ าน าจตาม  
มาตรา ๓ แหง พ.ร.บ.ใหอํานาจทหารเรือ 
 
 

ปราบปรามการกระทําความผิดบางอยาง    
ทางทะเล พ.ศ.๒๔๙๐ และที่แกไขเพ่ิมเติม    
พ.ศ.๒๕๓๔  ไดแก  
  ๑.  นายทหาร เรื อประจํ าการ     
ช้ันสัญญาบัตร  ซึ่งดํารงตําแหนงผูบังคับการเรือ 
ผูบังคับการหมูเรือ ผูบังคับการหมวดเรือ และ  
ผูบังคับการกองเรือ 
 ๒.  นายทหาร เรื อประจํ าการ     
ช้ันสัญญาบัตร ซึ่งดํารงตําแหนงอ่ืนที่ ผบ.ทร.  
ไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาใหเทียบเทากับ
ตําแหนงดังกลาว ในขอ (๑) ไดแก ผบ.กบร.กร. 
ผบ.นย.  ผบ.สอ.รฝ.  ผบ.รร.นร. ผบ.รร.       
ชุมพลทหารเรือ นักบิน ทร. ที่เปนนายทหาร   
ช้ันสัญญาบัตร ตนเรือ ตนหน สรั่งเรือ เปนตน 
(รายละเอียดปรากฏตามประกาศกองทัพเรือ เรื่อง
เทียบตําแหนงเจาหนาที่ทหารเรือ ฉบับที่ ๑ - ๔) 
  (ข)  ขอบเขตแหงอํานาจหนาที่ 
  เ มื ่อ ป ร า ก ฏ ว า ม ีก า ร ก ร ะ ทํ า ห ร ือ มี       
เหตุอันสมควรสงสัยวามีการกระทําผิดเกี่ยวกับ
ทําการประมงทางทะเลอันเปนความผิดตอ
กฎหมายเก่ียวกับประมง ไดแก พระราชบัญญัติ
วาดวยสิทธิการประมงในเขตการประมงไทย 
พ.ศ.๒๔๘๒ และพระราชกําหนดการประมง 
พ.ศ.๒๕๕๘ ใหเจาหนาที่ทหารเรือมีอํานาจ
หนาที่ ดังน้ี 
 ๑)  มีอํานาจสืบสวนสอบสวน และ
มีอํานาจทําการหรือสั่งใหทําเฉพาะหนาที่เทาที่
จําเปนดังตอไปน้ี (มาตรา ๔) 
 ก .  ต ร ว จ คน  แ ล ะ บั ง ค ับ        
ผู ควบค ุมเร ือและคนประจํา เร ือให รื ้อหร ือ      
ขนสิ่งของในเรือเพ่ือการตรวจคน 

 ข .  จ ับ เ ร ื อ  แ ล ะ บ ั ง ค ับ          
ผูควบคุมเรือและคนประจําเรือใหพวงเรือหรือ 
ใหทําการอ่ืนเพ่ือใหเรือน้ันไปยังที่ซึ่งสะดวก    
แกการตรวจคน  การสอบสวน  หรือการดําเนินคดี
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ค. ยึดเรือ ที่จับไวจนกวาจะมีคําสั่ง
เด็ดขาดไมฟองผูตองหาหรือจนกวาศาลจะมี
คําสั่งเปนอยางอ่ืนในกรณีที่ฟองผูตองหา   
 ง . จ ับ แ ล ะ ค ว บ ค ุม ผู ต อ ง ห า           
วากระทําความผิดไวไดไมเกิน ๗ วัน เมื่อพน
กําหนดตองปลอยหรือสงตัวใหพนักงานสอบสวน
พรอมดวยสํานวนการสอบสวนเทาที่ทําไว 
 ๒) ในการปฏิบัติ ดังกลาวในขอ ๑) 
เจาหนาที่ทหารเรือมีอํานาจสั่งและบังคับให     
ผูควบคุมเรือและคนประจําเรือลําที่ใชหรือสงสัย
วาใชในการกระทําความผิด หรือที่ความผิด
เกิดขึ้นหรือสงสัยวาเกิดขึ้น หยุดเรือหรือนําเรือ
ไปยังที่ ใดที่ห น่ึงถาไมปฏิบัติตามก็มี อํานาจ
ดําเนินการใด ๆ เพ่ือบังคับใหปฏิบัติตามเพ่ือนํา
เรือไปหรือปองกันการหลบหนี  (มาตรา ๕) 
นอกจากน้ีแลวในการใชอํานาจดังกลาวน้ี ถือวา
เจ าหน าที่ ทหารเรือมี อํ านาจเชน เ ดียว กับ
พนักงานฝายปกครอง หรือตํารวจช้ันผูใหญ และ
พนักงานสอบสวน ตามประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญาดวย 
 ๒.๑.๒ พระราชบัญญัติวาดวย
สิทธิการประมงในเขตการประมงไทย พ.ศ.๒๔๘๒ 
และฉบับแกไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๓๙ 

 พระราชบัญญัติวาดวยสิทธิการ
ประมงไทย พ.ศ.๒๔๘๒ และฉบับแกไขเพ่ิมเติม 
ฉบับที่  ๒ พ.ศ.๒๕๓๙ กําหนดใหเจาหนาที่
ทหารเรือเปนเจาพนักงานเจาหนาที่มีอํานาจ
ปฏิบัติการใหเปนไปตามบทบัญญัติของกฎหมาย
น้ี โดยมีผลใชบังคับขยายอํานาจออกไปถึงเขต
เศรษฐกิจจําเพาะและไหลทวีปดวย สามารถเขา
ตรวจคนเรือในทุกพ้ืนที่ที่เปนเขตการประมงไทย
เมื่อเห็นวามีการกระทําผิด หรือมีเหตุอันควร
ส ง สั ย ว า มี ก า ร ก ร ะทํ า ผิ ด โ ด ย ล ะ เ มิ ด ต อ
พระราชบัญญัติน้ี ซึ่งสรุปสาระสําคัญเกี่ยวกับ
อํานาจหนาเจาหนาที่ทหารเรือได  ดังน้ี  
 
 

 (ก)  พนักงานเจาหนาที่ 
   พระราชบัญญัติ น้ีกําหนดให    
ผูบังคับการเรือ หรือผูบังคับบัญชาหนวยทหาร
แหงราชนาวีเปน “พนักงานเจาหนาที่” เพ่ือ
ปฏิบัติการใหเปนไปตามกฎหมาย 
 ( ข )  อํ านาจ  และขอบเขตแห ง      
อํานาจ  
   ผูบังคับการเรือ หรือผูบังคับ 
บัญชาหนวยทหารแหงราชนาวี  ซึ่งเปนพนักงาน  
เจาหนาที่มีอํานาจหนาที่ ดังน้ี 
 ๑. ตรวจคนเรือลําหน่ึงลําใด  
ที่ ใช หรือมีเหตุอันควรสงสัยวาไดใชในการ
ประมงโดยละเมิดตอพระราชบัญญติัน้ี (มาตรา ๙) 
 ๒.  ยึดเครื่องมือที่ ใช ในการ
ประมง เอกสาร หรือวัตถุพยานอ่ืนใดอันพึงใช  
เป นหลั ก ฐ าน ในการกระทํ าความผิ ดต อ
พระราชบัญญัติน้ี รวมทั้งสัตวนํ้าที่พบอยูในเรือ  
อันควรสงสัยวาไดจับในเขตการประมงไทยดวย 
(มาตรา ๙) 
 ๓. จับ และยึดเรือที่ไดกระทํา
ผิด หรือมีเหตุอันควรสงสัยวาไดกระทําผิดตอ
พระราชบัญญัติน้ี และมีอํานาจที่จะพวงเรือหรือ
บังคับใหผูควบคุมเรือกระทําอยางใดอยางหน่ึง 
เพ่ือนําไปยังทาเรือที่ใกลที่สุด ซึ่งเหมาะแกการที่
จะสอบสวน หรือทําการอยางอ่ืน เพ่ือฟองรอง
ตามกฎหมาย (มาตรา ๑๐) 
 ๔. สอบสวนความผิดอาญาตาม
พระราชบัญญัติน้ีที่ไดจับกุม หรือสั่งใหจับกุม 
การสอบสวนตองเปนไปตามประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาอาญา  

 ๒.๑.๓ พระราชกําหนดการประมง 
พ.ศ.๒๕๕๘ 

 (ก) พนักงานเจาหนาที่ 
  นอกจากเจาหนาที่ทหารเรือจ ะ เ ป น
พนักงานเจาหนาที่  หรือเจาหนาที่ทหารเรือ
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ตาม พ.ร.บ.ให อํานาจทหารเรือปราบปราม      
การกระทําความผิดบางอยางทางทะเล พ.ศ.๒๔๙๐ 
ตามขอ ๒.๑.๑ แลวรัฐมนตรีวาการกระทรวง
เกษตรและสหกรณไดประกาศแตงต้ังเจาหนาที่
ทหารเรือ และศูนยประสานการปฏิบัติในการ
รักษาผลประโยชนของชาติทางทะเล (ศรชล.) ตาม
คําสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ ที่ ๑๗/๒๕๕๙  
เรื่อง แตงต้ังพนักงานเจาหนาที่ตามพระราช
กําหนดการประมง พ.ศ.๒๕๕๘ ใหขาราชการ
สังกัดกองทัพเรือ (ทร.) และศูนยประสานการ
ปฏิ บั ติ ในการรั กษาผลประโยชนของชา ติ      
ทางทะเล (ศรชล.) เปนพนักงานเจาหนาที่โดย
อาศัย อํานาจตามมาตรา ๕ แห งพระราช
กําหนดการประมง พ.ศ.๒๕๕๘  ไดแก 
 ๑. ผู บัญชาการทหารเรือ รองผู
บัญชาการทหารเรือ ผูชวยผูบัญชาการทหารเรือ 
และเสนาธิการทหารเรือ  

 ๒. ผู บัญชาการกองเรือยุทธการ     
ผูบัญชาการทัพเรือภาค ผูบัญชาการกองเรือ    
ผูบังคับหมวดเรือ ผูบังคับหมูเรือ ผูบังคับการเรือ 
และผูควบคุมเรือ  
 ๓. นายทหารเรือช้ันสัญญาบัตร     
ที่ไดรับคําสั่งแตงต้ังจากผูอํานวยการ ศรชล.      
ซึ่งจัดต้ังโดยสภาความมั่นคงแหงชาติ เมื่อวันที่ 
๑๐ มกราคม พ.ศ.๒๕๔๐ และมติคณะรัฐมนตรี 
เมื่อวันที่ ๑๗ เมษายน พ.ศ.๒๕๔๐ และวันที่   
๙ มกราคม พ.ศ.๒๕๔๑ ใหปฏิบัติหนาที่ใน ศรชล.  

   (ข) ขอบเขตอํานาจหนาที่ 

   ใ น ก า ร ป ฏ ิบ ัต ิห น า ที ่ต า ม พ ร ะ ร า ช
กําหนดการประมง พ.ศ.๒๕๕๘ ใหเจาหนาที่
ทหารเรือ และ ศรชล. มีอํานาจหนาที่ปฏิบัติการ
ตามกฎหมายเก่ียวกับการทําการประมงผิด
กฎหมายในเขตนานนํ้าไทยที่สําคัญ  ไดแก  
 ๑.  ย ึดหร ืออาย ัด  เอกสารหรือ
หลักฐานที่เก่ียวของกับการกระทําความผิดตาม
   

พระราชกําหนดการประมง พ.ศ.๒๕๕๘ เพ่ือ
ประโยชน ในการตรวจสอบหรือดําเนินคดี 
(มาตรา ๑๐๒ (๖)) 
 ๒.  ยึดหรืออา ยัดสัตว นํ้ าหรือ
ผลิตภัณฑสัตวนํ้าที่มีเหตุอันควรสงสัยวาเปนสัตว
นํ้าหรือผลิตภัณฑสัตวนํ้าที่หามมิใหผูใดมีไวใน
ครอบครองตามมาตรา ๖๔ หรือ มาตรา ๖๕ 
(มาตรา ๑๐๒ (๘)) 
 ๓. ยึดเครื ่องมือทําการประมง
สัตวนํ้าหรือผลิตภัณฑสัตวนํ้าที่มีไวหรือไดมาจาก
การทําการประมงโดยไมชอบดวยกฎหมาย 
(มาตรา ๑๐๕)     
 ๔ .  กั ก เ รื อประมง  ใ นกรณี มี
หลักฐานอันควรเช่ือไดวาผูใดกระทําความผิด
หรือเ ก่ียวของกับการกระทําความผิดตาม    
พระราชกําหนดการประมงน้ี  ใหพนักงาน
เจาหนาที่สั่งยึดเครื่องมือทําการประมงสัตวนํ้า
หรือผลิตภัณฑสัตวนํ้าที่มีไว หรือไดมาจากการ  
ทําการประมงโดยไมชอบดวยกฎหมาย หรือสั่ง
กักเรือประมงไวจนกวาจะมีการพิจารณาและ   
มีคําสั่งตามหมวด ๑๐ หรือ หมวด ๑๑ 
 ๕.  ควบคุม  ห ยุด  และขึ้ น ไป    
บนเรือประมงเพื่อตรวจสอบ เมื่อมีเหตุอันควร
สงสัยวามีการกระทําความผิดตามพระราช   
กําหนดการประมง พ.ศ.๒๕๕๘ ใหพนักงาน
เจาหนาที่มีอํานาจควบคุมเรือประมง หยุด
เรือประมง หยุดทําการประมง หรือการขนถาย
ส ัต ว นํ้ า  ห ร ือ สั ่ง ใ ห ผู ค ว บค ุม เ ร ือ ป ร ะม ง          
นํา เร ือประมงเข า เท ียบทา  หร ือขึ ้น ไปบน
เร ือประมง  เ พื ่อตรวจสอบและควบคุมให      
การเปนไปตามพระราชกําหนดการประมง        
พ.ศ.๒๕๕๘ (มาตรา ๑๐๒ (๔)) 
 ๖ .  ขึ ้น ไ ป บ น เ ร ือ ป ร ะ ม ง            
ไรส ัญชาต ิ หร ือ กําล ังทําการประมงโดย       
ไม ชอบด วยกฎหมายนอกน าน ไทย เพื ่อ
ตรวจสอบเม่ือไดรับการรองขอ (มาตรา ๑๐๔)  
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ภายใตบังคับแหงกฎหมายระหวางประเทศ และ
เพ่ือใหเปนไปตามพันธกรณี หรือความตกลง    
ที่ประเทศไทยมีอยูกับองคการระหวางประเทศ
ในทุกระดับเมื่อไดรับการรองขอจากเจาหนาที่
ของประเทศที่มีอํานาจ หรือองคการระหวาง
ประเทศที่มี อํานาจควบคุมดูแลการทําการ
ประมงในเขตน้ัน ใหพนักงานเจาหนาที่มีอํานาจ
และไดรับการคุมครองในการขึ้นไปบนเรือไร
สัญชาติ หรือเรือประมงที่พบวากําลังทําการ
ประมงโดยไมชอบดวยกฎหมายบรรดาที่ทําการ
ประมงอยูนอกนานนํ้าไทยเพ่ือตรวจสอบ และ
ดําเนินการตามอํานาจหนาที่ได อยางไรก็ตาม   
การขึ้นไปบนเรือประมงเพ่ือตรวจสอบดังกลาว
ข า งตน  ใหพ นักงานเจ าหน าที่ ป ฏิ บั ติตาม
หลักเกณฑที่ ยึดถือเปนแนวปฏิบัติของนานา
ประ เทศ  และ เปนที่ ยอมรั บขององค การ
สหประชาชาติ โดยใหแจง ใหรัฐเจาของธง หรือ
องคการระหวางประเทศที่เกี่ยวของทราบ 
 จากที่ กล าวมาข างตน เจ าหนาที่
ทหารเร ือมีอํานาจตามพระราชกําหนดการ
ประมง  พ.ศ.๒๕๕๘  โดยสามารถควบค ุม
เรือประมง หยุดเรือประมง และขึ้นไปบน
เรือประมงในทุกพ้ืนที่ที่เปนเขตการประมงไทย
หรือในเขตนานนํ้าไทย เมื่อเห็นวามีการกระทําผิด
หรือมี เหตุอันควรสงสัยวามีการกระทําผิด     
โดยละเมิดตอพระราชกําหนดน้ี ดังน้ันอํานาจ 
ในการควบคุมเรือประมง หยุดเรือประมง และ
ขึ้นไปบนเรือประมงในเขตดังกลาว จึงเปน
อํานาจอันชอบธรรมที่กฎหมายฉบับน้ีไดให
อํานาจไว  

 ๒.๒ เขตนานน้ําของประเทศไทย 
 กฎหมายเก่ียวกับการประมงของไทย
ไดใหคํานิยาม และกําหนดหลักการเกี่ยวกับ  
เขตนานนํ้าของไทยซึ่งสอดคลองหลักการของ
กฎหมายระหวางประเทศมีสาระสําคัญ ดังน้ี 
  

 เขตนานน้ําไทย 

 นานนํ้าไทยตาม พ.ร.ก.การ
ประมง พ.ศ.๒๕๕๘ ใหหมายความรวมถึง
นานนํ้าภายในทะเลชายฝงและทะเลนอกชายฝง 
 ๑. “นานนํ้าภายใน” หมายถึง ที่จับ
สัตวนํ้าภายในราชอาณาจักรที่มิใชทะเล 
 ๒. “ทะเลชายฝง” หมายถึง ทะเลที่
อยูในราชอาณาจักรนับจากแนวชายฝงทะเล
ออกไปสามไมลทะเลเวนแตในกรณีที่มีความ
จําเปนเ พ่ือประโยชนในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรสัตวนํ้า จะออกกฎกระทรวงกําหนดให
เขตทะเลชายฝงในบริเวณใดมีระยะนับจาก  
แนวชายฝ งทะเลออกไปนอยหรือมากกวา     
สามไมลทะเลก็ได แตตองไมนอยกวาหน่ึงจุดหา
ไมลทะเลและไมเกินสิบสองไมลทะเล โดยให    
มีแผนที่แสดงแนวเขตบริเวณที่กําหนดแนบทาย
กฎกระทรวงดวย และ 
 ๓. “ทะเลนอกชายฝง” หมายถึง 
ทะเลที่อยูในราชอาณาจักรที่อยูพนจากทะเล
ชายฝงจนสุดเขตเศรษฐกิจจําเพาะตามประกาศ
เขตเศรษฐกิจจําเพาะของราชอาณาจักรไทยหรือ
สุ ด เ ขต ไหล ท วีปที่ เ ป น สิ ท ธิ อ ธิป ไตยของ
ราชอาณาจักรไทยตามกฎหมายระหวางประเทศ
สุดแตเขตใดจะไกลกวา 

เห็นไดวา การกําหนดเขตนานนํ้าไทยตาม 
พ.ร.ก.การประมง พ.ศ.๒๕๕๘ ไดนําหลักการ
เก่ียวกับเขตเศรษฐกิจจําเพาะตามกฎหมาย
ระหวางประเทศมารองรับ โดยกําหนดให      
รัฐชายฝงมีสิทธิอธิปไตยในการสํารวจ แสวงหา
ป ร ะ โ ย ช น อ นุ รั ก ษ แ ล ะ จั ด ก า ร เ กี่ ย ว กั บ
ทรัพยากรธรรมชาติทั้งที่มีชีวิตและไมมีชีวิตบน
พ้ืนดินทองทะเลและใตพ้ืนดินทองทะเล และ   
ในหวงนํ้าเหนือขึ้นไปในบริเวณที่อยูถัดจากทะเล
อาณาเขตของรัฐชายฝงออกไปจนถึงระยะ ๒๐๐ 
ไมลทะเล นับจากเสนฐานซึ่งใชวัดความกวาง
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ของทะเลอาณาเขต ตามหลักการอนุสัญญา
สหประชาชาติวาดวยกฎหมายทะเล ค.ศ.๑๙๘๒
และประเทศไทยไดประกาศเขตเศรษฐกิจ
จําเพาะใหมีความกวาง ๒๐๐ ไมลทะเลนับ   
จากเสนฐาน  ซึ่งใช วัดความกวางของทะเล  
อาณาเขตตามประกาศเขตเศรษฐกิจจําเพาะ 
ของราชอาณาจักรไทย ลงวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ 
พ.ศ.๒๕๒๔ ดังน้ัน ประเทศไทยจึงมีสิทธิในการ
แสวงหาประโยชนทําการประมงจับสัตวนํ้าได
ตามขอบเขตของหลักกฎหมายระหวางประเทศ 

๒.๓ การทําการประมงในเขตนานน้ํา
ไทยของเรือประมงตางชาติ 

 ห า ม มิ ใ ห ใ ช เ รื อ ที่ มี สั ญ ช า ติ
ตางประเทศ หรือเรือที่ เปนของคนตางดาว    
หรือของนิติบุคคลที่มีสัญชาติตางประเทศทําการ
ประมงในเขตการประมงไทย (มาตรา ๗ แหง 
พ.ร.บ.วาดวยสิทธิการประมงในเขตการประมงไทย 
พ.ศ .๒๔๘๒)  เ ว นแต จะม ีความตกลงก ับ
ตางประเทศเปนอยางอ่ืน และบุคคลผูทําการ
ประมงโดยใชเรือในเขตการประมงไทยตองมี
ใบอนุญาตที่ไดรับสําหรับการประมงประจําไป
กับเรือดวยในขณะทําการประมง (ตามมาตรา ๘ 
แหง พ.ร.บ.วาดวยสิทธิการประมงในเขตการ
ประมงไทย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๓๙) 

 ๒.๔ การบังคับใชกฎหมายและขอบังคับ
ของไทยในฐานะรัฐชายฝงเก่ียวกับการทําประมง 
  UNCLOS ๑ ๙ ๘ ๒ กํ า ห น ด ใ ห
ประเทศไทยมีสิทธิอธิปไตยในเขตเศรษฐกิจ
จําเพาะ เพ่ือการสํารวจแสวงประโยชนอนุรักษ
และจัดการทรัพยากรธรรมชาติโดยประเทศไทย
อาจใชมาตรการต างๆ  รวมทั้ งการขึ้น เรือ      
การตรวจ การจับกุม และกระบวนการพิจารณา
ทางศาลเทาที่จําเปน เพ่ือประกันการปฏิบัติตาม
กฎหมาย และขอบังคับที ่ตนไดออกไวตาม
  

UNCLOS ๑๙๘๒ น้ี เรือที่ถูกจับกุม และลูกเรือ
ใหไดรับการปลอยโดยทันทีที่ ไดรับการวาง
ประกันตามสมควร หรือใหหลักประกันอ่ืน ๆ  
โดยบทบัญญัติของกฎหมายไทยและในกรณีฝาฝน
กฎหมายและขอบังคับเก่ียวกับการประมงในเขต
นาน นํ้าไทย ( เฉพาะบริ เวณเขตเศรษฐกิจ
จําเพาะ) ตองไมมีโทษจําคุกหรือการลงโทษทาง
รางกายในรูปแบบอ่ืนใด ในกรณีที่มีการกักหรือ
การจับกุมเรือประมงตางชาติใหประเทศไทยแจง
ใหรัฐเจาของธงทราบทันที สําหรับการใชสิทธิ
ตาม UNCLOS ๑๙๘๒ (ขอ ๗๓) น้ัน มีขอที่ควร
พิจารณา ดังน้ี 

 ๑. เจาหนาที่ทหารเรือในฐานะ
พนักงานเจาหนาที่จะมีอํานาจขึ้นเรือ หรือตรวจ
คนเรือประมงตางชาติในเขตเศรษฐกิจจําเพาะได
ตอเมื่อตองสงสัยหรือเพ่ือการพิสูจนทราบวา    
มีการกระทําผิดกฎหมายระเบียบหรือขอบังคับ 
ที่เกี่ยวกับการประมงของไทย อันเปนการละเมิด
สิทธิอธิปไตยเฉพาะในเ ร่ืองของการสํารวจ  
แ ส ว ง ป ร ะ โ ย ช น  อ น ุร ัก ษ  แ ล ะ จ ัด ก า ร
ทรัพยากรธรรมชาติของประเทศไทยในเขต
เศรษฐกิจจําเพาะของประเทศไทยเทาน้ัน ในเรื่องน้ี 
UNCLOS ๑๙๘๒ ไดเปดชองไวอยางชัดเจน    

 ๒. ประเทศไทยจะตองมีกฎหมาย
ระเบียบขอบังคับที่ เปนกฎหมายภายใน ซึ่ง
ประเทศไทยสามารถออกไดเทาที่และตามที ่
UNCLOS ๑๙๘๒ ใหอํานาจไวเทาน้ัน กลาวคือ 
UNCLOS ๑๙๘๒ มิไดใหอํานาจแกประเทศไทยใน
การที่จะใหเจาหนาที่ทหารเรือ ขึ้นตรวจคนเรือ
เรือตางชาติ หรือเรือประมงตางชาติในเขต
เศรษฐกิจจําเพาะของประเทศไทยโดยอัตโนมัติ 
แตจะตองมีกฎหมายภายในบัญญัติใหอํานาจไว 
และกฎหมายภายในก็ตอง มีรายละเอียดปลีกยอย
เพ่ิมเติมใหสอดคลองกับ UNCLOS ๑๙๘๒  
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  ๒.๕ สิทธิการขึ้นตรวจ (Right of Visit) 
ของเรือรบไทยตอเรือประมงตางชาติ 

   สิทธิการขึ้นตรวจของเรือรบไทย  หรือ
เรือใชราชการของรัฐบาลไทยอันไม ใช เรือ
พาณิชย  เรือรบไทยซึ่ งพบเรือตางชาติหรือ
เรือประมงตางชาติในทะเลหลวงอันมิใชเรือ     
ที่ไดรับการคุมกันโดยสมบูรณ (ขอ ๙๕ และ 
๙๖) ไดแก เรือรบ หรือเรือใชราชการของรัฐบาล   
อันไมใช เรือพาณิชยตามหลักกฎหมายทะเล
ระหวางประเทศ (ขอ ๑๑๐ แหงอนุสัญญา
สหประชาชาติวาดวยกฎหมายทะเล ค.ศ.๑๙๘๒) 
เจาหนาที่ทหารเรือไมมีสิทธิที่จะขึ้นไปบนเรือ
ตางชาติน้ัน เวนแตจะมีเหตุอันควรสงสัยวาเรือน้ัน 
กระทําการอันเปนโจรสลัด  คาทาส ออกอากาศ
จากทะเลหลวงโดยมิไดรับอนุญาต เปนเรือ
ปราศจากสัญชาติ หรือชักธงตางชาติ หรือไม
ยอมแสดงสัญชาติ อยางไรก็ตามในการใชสิทธิ
ขึ้นตรวจเรือในกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัยวาไดมี
การกระทําความผิดดังกลาวขางตนเจาหนาที่
ทหารเรือ จะตองคํานึงถึงกฎหมายภายใน    
ของตนวาไดบัญญัติวาการกระทําดังกลาวขางตน
เปนความผิดหรือไม ทั้ง น้ีเ พ่ือใหสามารถใช
อํานาจตามกฎหมายในการดําเนินคดีตาม
กระบวนยุติธรรมได 

  จ ะ เ ห ็น ไ ด ว า  ก ร ณ ีต ร ว จ พ บ

เรือประมงตางชาติทําการประมงในทะเลหลวง 

สิทธิการขึ ้นตรวจของเรือรบไทยหรือเรือใช

ราชการของรัฐบาลไทยอันไมใชเรือพาณิชยยังไม

ม ีความชอบธรรมที ่จะขึ ้นไปบนเร ือประมง

ตางชาติในทะเลหลวงได หากไมปรากฏเหตุ   

อันควรสงสัยวาวาเรือนั ้นกระทําการอันเปน   

โจรสลัด คาทาส ออกอากาศจากเขตเศรษฐกิจ

จํา เพาะโดยม ิได ร ับอน ุญาต  หร ือ เป น เร ือ     
                 
        

ปราศจากสัญชาติหรือชักธงตางชาติ หรือไม

ยอมแสดงสัญชาติ ซึ่งรวมไปถึงเขตเศรษฐกิจ

จําเพาะของไทยดวย (ขอ ๕๘ (๒)) โดยใหนํา

หลักเกณฑของขอ ๘๘ ถึงขอ ๑๑๕ มาใชบังคับ

กับเขตเศรษฐกิจจําเพาะดวย ดังน้ันเจาหนาที่

ทหารเรือจึงไมสามารถขึ้นตรวจบนเรือประมง

ตางชาติได  หากไมปรากฏเหตุอันควรสงสัยวาเรือ

น้ันทําการประมงโดยผิดกฎหมายเกี่ยวกับการ

ประมงของไทย เพราะการใชสิทธิของเรือประมง

ตางชาติในเขตเศรษฐกิจจําเพาะของไทยจะตอง

คํานึงตามควรถึงสิทธิและหนาที่ของประเทศไทย 

และจะตองปฏิบัติตามกฎหมาย และขอบังคับ

ตาง ๆ ที่ออกโดยประเทศไทย  (ขอ ๕๘ (๓)) 

 ๒.๖ สิทธิการไลตามติดพัน (Right of 

Hot Pursuit) ของเรือรบไทยที่มีตอเรือประมง

ตางชาติทําการประมงโดยผิดกฎหมายในเขต

นานน้ําไทย 

 การไลตามติดพันมีหลักเกณฑ 
และองคประกอบ  ดังน้ี 

  ก) เรือประมงตางชาติตองสงสัย 
ว า กํ าลั งกระทํ าผิดตามกฎหมายเกี่ ย วกับ      
การประมงของไทยในบริเวณทะเลอาณาเขต 
เขตตอเน่ือง และเขตเศรษฐกิจจําเพาะของไทย 

 ข)  ไดมีการสงสัญญาณใหหยุด
เรือ ทั้งทางทัศนะ และทางวิทยุ 

 ค) การไลติดตามเริ่มขึ้นขณะที่
เรือประมงตางชาติยังคงอยูในนานนํ้าซึ่งเปนเขต
อํานาจของรัฐน้ัน และรวมทั้งการไลติดตาม    
ในเขตเศรษฐกิจจําเพาะ หรือไหลทวีปของไทย
โดยอนุโลมดวย 
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 ง)  เรือลําน้ันไดหนีออกจากนานนํ้า
ดังกลาวไปยังทะเลหลวง 

 จ)  การไลติดตามจะตองกระทําอยาง
ตอเน่ืองไมวาจะเปนการกระทําดวยสายตา หรือ
เรดารก็ตาม หากมีการสงตอการไลตามไปยัง
หนวยอ่ืนจะตองมีการยืนยันรูปพรรณของเรือได
อยางถูกตองตรงกัน 

 ฉ)  เรือดังกลาวจะตองยังไมแลนเขา
ไปในทะเลอาณาเขตของประเทศอ่ืนหรือ
ประเทศของตน 

 กรณีที่ เ รื อประมงของต า งชา ติ     
ถ ูกตรวจพบว า กํ าล ังกระทํ าผ ิดกฎหมาย
เกี่ยวกับการประมงของไทย ทั้งในขณะที่อยูใน
ทะ เลอาณา เขต  เขตต อ เ นื ่อ งรวมทั ้ง เ ขต
เศรษฐกิจจําเพาะของไทย และถูกไลติดตาม
ออกไปจนถึงทะเลหลวง หากเรือดังกลาวถูก
จับกุมไดในทะเลหลวงดวยการไลตามติดพัน 
จะต องถ ูกดําเน ินคดีเหม ือนก ับอยู ในทะเล
อาณาเขตของประเทศไทย 

 ๒.๗ สิทธิ เสรีภาพ และหนาที ่ของ
เรือประมงตางชาติในเขตนานน้ําไทย  

 ๑) สิทธิของเรือประมงตางชาติ 

 ทะเลอาณาเขตของไทย เร ือประมง
ต างชาต ิสามารถใชสิทธิการผานโดยส ุจร ิต 
(Innocent Passage) ซึ่งเปนหลักนิยมสากล
และถื อ เป นสิ ท ธิที่ เ รื อต า งชา ติ  หรื อ เ รื อ    
ประมงตางชาติจะไดรับโดยไมถูกแทรกแซง        
ในขณะพักรอเพ่ือการเขาออก หรืออยูในทะเล
อาณาเขตตาง ๆ ที่ไมมีพิษภัยใด โดยจะถือวา
เปนการผานโดยสุจริตตราบเทาที่ไมกระทําสิ่งใด
ที่รบกวนความสงบ ความมีระเบียบ หรือความ
มั่นคงของประเทศไทย  
 
 

 
 ๒) เสรีภาพของเรือประมงตางชาติ 

 เ ขต เ ศ ร ษ ฐ ก ิจ จํ า เ พ า ะข อ ง ไทย 
เรือประมงตางชาติมีเสรีภาพเหนือเขตเศรษฐกิจ
จําเพาะของไทย เชนเดียวกับทะเลหลวงทุก
ประการ ยกเว นในเรื ่องทร ัพยากรเท า นั ้น  
ไดแก เสรีภาพในการเดินเรือดวยเหตุที่กฎหมาย
ระหวางบัญญัติรองรับชาติมหาอํานาจที่ใชทะเล
เปนเสนทางคมนาคม โดยไมตองการใหเรือ
สินคาของตนถูกแทรกแซงจากเรือรบ หรือเรือ
ของรัฐบาลตางชาติ เรือรบซึ่งพบเรือตางชาติ
ในทะเลหลวงจึงไมมีอํานาจขึ้นทําการตรวจคน 
จับกุม เวนแตจะพบหรือมีเหตุสงสัยในการ
กระทําอันเปนโจรสลัด คาทาส ออกอากาศจาก
ทะเลหลวงโดยมิไดรับอนุญาต เปนเรือปราศจาก
สัญชาติ หรือชักธงตางชาติ หรือไมยอมแสดง
สัญชาติ ดวยเหตุน้ีในเขตเศรษฐกิจจําเพาะของไทย 
เรือตางชาติจึงมีเสรีภาพที่จะเดินเรือผาน 

  ๓) หนาที่ของเรือประมงตางชาติ 

 ในการใชสิทธิเสรีภาพ และการ
ปฏิบัติหนาที่ของเรือประมงตางชาติในเขต
นานนํ้าไทย (เขตเศรษฐกิจจําเพาะของไทย) 
จะตองคํานึงถึงสิทธิหนาที่และผลประโยชนของ
ประเทศไทยและประเทศอ่ืน ๆ ตามสมควร     
อีกทั้งจะตองปฏิบัติตามกฎหมายและขอบังคับ
ตาง ๆเกี่ยวกับการประมงที่ออกโดยประเทศไทย 

 
๓.  สิทธิ อํานาจและหนาที่ของเจ าหนาที่
ทหารเรือในฐานะพนักงานเจาหนาที่กรณีพบ
เรือประมงตางชาติในทะเล 
        
  การขึ้นตรวจ การตรวจคน การจับกุม 
การยึด การอายัด หรือการกักเรือประมงตางชาติ
ในทะเลเปนเรื่องละเอียดออนและซับซอนโดย
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แตละพ้ืนที่ทางทะเลมีหลักการ แนวทาง และ

ความชอบธรรมในการปฏิบัติแตกตางกัน  ดังน้ี 

 ๓.๑ การปฏิบัติตอเรือประมงตางชาติ
ที่เขามาทําการประมงโดยผิดกฎหมายในเขต
นานน้ําไทยหากพบเห็นการทําประมงโดยผิด
กฎหมายไทยอยางชัดเจน หรือมีเหตุอันควร
สงสั ย ว า จ ะทํ าปร ะมง โดยผิ ด กฎหมาย 
เจาหนาที่ทหารเรือในฐานะพนักงานเจาหนาที ่ 
มีสิทธิและอํานาจ ห น า ที่ ใ น ก า ร ดํ า เ นิ น ก า ร      
ตอประมงตางชาติ  ดังน้ี 

๑) การตรวจคน และจับกุมเรือประมงตางชาติ 
  เจ าหน าที่ ทหาร เรื อมี อํ านาจตาม   
กฎหมายไทยในการตรวจคนและจับกุมเรือประมง
ตางชาติผูกระทําผิด พรอมกับยึดเรือเครื่องมือที่ใช
ในการประมง เอกสารหรือวัตถุพยานอ่ืน ๆ รวมทั้ง
สัตวนํ้าที่อยูในเรือประมงตางชาติที่กระทําผิดตาม
พระราชบัญญัติวาดวยสิทธิการประมงในเขตการ
ประมงไทย พ.ศ.๒๔๘๒ ทั้งในทะเลอาณาเขตและ
เขตเศรษฐกิจจําเพาะ นอกจากน้ันยังมีอํานาจที่จะ   
พวงเรือ หรือบังคับผูควบคุมเรือนําเรือไปยังทาเรือ 
และสอบสวนเบ้ืองตนเพ่ือสงใหพนักงานสอบสวน
ดําเนินคดีตามกฎหมาย 
 
๒) ยึด อายัด และกักเรือประมงตางชาติ 
 ในกรณีที่มี เหตุอันควรสงสัยวามีการ
กระทําความผิด หรือในกรณีมีหลักฐานอันควรเช่ือ
ไดวาผูใดกระทําความผิดหรือเก่ียวของกับการ
กระทําความผิดตามพระราชกําหนดการประมง 
พ.ศ.๒๕๕๘ ใหพนักงานเจาหนาที่มีอํานาจยึดหรือ
อายัดเอกสารหรือหลักฐานที่ เก่ียวของกับการ
กระทําความผิดเพ่ือประโยชนในการตรวจสอบหรือ
ดําเนินคดี  และใหมี อํานาจยึด และสั่ งให ยึด
เครื่องมือทําการประมงสัตวนํ้า หรือผลิตภัณฑสัตว
นํ้าที่มีไวหรือไดมาจากการทําการประมงโดยไมชอบ
ดวยกฎหมายหรือสั่งกักเรือประมงไวจนกวาจะมี

การพิจารณา และมีคําสั่งกําหนดมาตรการทาง
ปกครอง หรือกําหนดโทษ 
 
๓) ควบคุมเรือประมง หยุดเรือประมง และขึ้น
ไปบนเรือประมงตางชาติเพื่อตรวจสอบ 

 เมื่อมีเหตุอันควรสงสัยวามีการ
กระทําความผิด ตามพระราชกําหนดการประมง
พ.ศ.๒๕๕๘ ใหพนักงานเจาหนาที่มี อํานาจ
ควบคุมเรือประมง หยุดเรือประมง หรือสั่งให   
ผูควบคุมเรือประมงนําเรือประมงเขาเทียบทา 
หรือขึ้นไปบนเรือประมงตางชาติเพ่ือตรวจสอบ 
และควบคุมใหการเปนไปตามพระราชกําหนดน้ี 

 จึงกลาวโดยสรุปไดวาเจาหนาที่
ทหารเรือ มีอํานาจตามกฎหมายไทยสามารถจับกุม 
ตรวจคน ยึด อายัด กักเรือ ควบคุมเรือ หยุดเรือ 
และขึ้นไปบนเรือประมงตางชาติในทุกพ้ืนที ่    
ที่เปนเขตการประมงไทยและเขตนานนํ้าไทย 
เมื่อตรวจพบการกระทําผิดหรือมีเหตุอันควร
สงสัยวามีการกระทําผิดกฎหมายเกี่ยวการ
ประมงของไทย ดังน้ัน  อํานาจในการดําเนินการ
ดังกลาวในเขตการประมงไทยและเขตนานนํ้า
ไทยของเจาหนาที่ทหารเรือในฐานะพนักงาน
เจาหนาที่จึงเปนอํานาจอันชอบธรรมที่กฎหมาย
ไทย ได ใ ห อํ านาจ ไ ว  โ ดยต อ งป ฏิ บั ติ ต าม
หลักเกณฑที่ ยึดถือเปนแนวปฏิบัติของนานา
ประ เทศ  และ เปนที่ ยอมรั บขององค การ
สหประชาชาติ 

 



 

24 

 

                                                                     วารสารวชิาการโรงเรียนนายเรือ ดา้นสงัคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์และศึกษาศาสตร์ 

 ๓.๒ เ ม่ือตรวจพบเรือประมง
ตางชาติรุกล้ําเขามาในเขตนานน้ําไทยแตไม
ปรากฏแนชัดวาทําการประมงโดยฝาฝน
กฎหมายในเขตนานน้ําไทย หรือไมพบเหตุ
สงสัยวาไดกระทําผิดกฎหมายเก่ียวกับการ
ประมงของไทยอยางชัดเจน กรณีดังกลาวมี
กฎหมายระหวางประเทศ และกฎหมายภายใน 
ใหอํานาจกับเจาหนาที่ทหารเรือในการปองกัน
และปราบปรามผูกระทําผิดเก่ียวกับการทํา
ประมงโดยผิดกฎหมายในเขตนานนํ้าไทยอํานาจ
ในการบังคับใชกฎหมายจะมีความแตกตางกัน 
ในแตละพ้ืนที่ เปนไปตามขอบเขตอํานาจหนาที ่  
ที่กําหนดไวเฉพาะ ดังน้ี 

๑) บริเวณทะเลอาณาเขต 
  ตามที่  UNCLOS ๑๙๘๒ กํ าหนดให

เรือประมงตางชาติสามารถใชสิทธิการผาน    
โดยสุจริต (Innocent Passage) โดยไมถูก
แทรกแซงในขณะพักรอเพ่ือการเขาออก หรืออยู
ในทะเลอาณาเขตตาง ๆ ที่ไมมีพิษภัยใด ดังน้ัน
หากไมปรากฏแนชัดวาทําการประมงโดยผิด
กฎหมายในเขตนานนํ้าไทยหรือเหตุสงสัยวาได
กระทําผิดกฎหมายเก่ียวกับการประมงของไทย
อยางชัดเจน เจาหนาที่ทหารเรือจึงไมมีอํานาจ      
ขึ้นตรวจรวมไปถึงการหยุดเรือเพ่ือตรวจคนและ
จับกุม เพราะเรือประมงตางชาติไมกระทําสิ่งใด
ที่รบกวนความสงบ ความมีระเบียบ หรือความ
มั่นคงของประเทศไทย 
 
๒) บริเวณเขตเศรษฐกิจจําเพาะ 
   ด ว ยUNCLOS ๑๙๘๒กํ า หนด ให
เรือประมงตางชาติมีสิทธิที่จะเดินเรือที่ชักธงของ
ตนในเขตเศรษฐกิจจําเพาะของประเทศไทย 
รวมทั้งบัญญัติใหเสรีภาพแกเรือประมงตางชาติ
ในการเดินเรือในเขตเศรษฐกิจจําเพาะของ
ประเทศไทย ดังน้ันเรือประมงของรัฐอ่ืนๆ จึงมี
เสรีภาพเหนือเขตเศรษฐกิจจําเพาะของไทย 

เชนเดียวกับทะเลหลวงทุกประการ  เจาหนาที่
ทหารเรือซึ่งตรวจพบเรือประมงตางชาติในเขต
เศรษฐกิจจําเพาะแตไมปรากฏแนชัดวากระทํา
ประมงโดยฝาฝนกฎหมายเก่ียวกับการประมง
ของไทยหรือไมมี เหตุสงสัยวาไดกระทําผิด
ก ฎ ห ม า ย เ กี ่ย ว ก ับ ก า ร ป ร ะ ม ง ข อ ง ไ ท ย         
อยางชัดเจน จึงไมมีอํานาจขึ้นทําการขึ้นตรวจ 
ตรวจคน หรือจับกุมในเขตเศรษฐกิจจําเพาะของไทย
ดวยเหตุน้ีเรือประมงตางชาติจึงมีเสรีภาพที่จะ
เดินเรือผานเศรษฐกิจจําเพาะของไทยเวนแตจะ
พบหรือมีเหตุสงสัยในการกระทําอันเปนโจรสลัด 
คาทาส ออกอากาศจากเขตเศรษฐกิจจําเพาะ
โดยมิไดรับอนุญาต เปนเรือปราศจากสัญชาติ 
หรือชักธงตางชาติ หรือไมยอมแสดงสัญชาติ
อยางไรก็ตามในการใชสิทธิเสรีภาพ และการ
ปฏิบัติหนาที่ของเรือประมงตางชาติในเขต
เศรษฐกิจจําเพาะของไทยจะตองคํานึงถึงสิทธิ
และหนาที่และผลประโยชนของประเทศไทย
และรัฐอ่ืน ๆ ตามสมควร อีกทั้งจะตองปฏิบัติ
ตามกฎหมายและขอบังคับตาง ๆ เกี่ยวกับการ
ประมงของประเทศไทย 

 ๓.๓ การใชสิทธิไลตามติดพัน
ออกนอกเขตนานน้ําไทย เพื่อทําการจับกุม  
ขึ้นเรือ และตรวจคนเรือประมงตางชาติ 

 อนุสัญญาสหประชาชาติวาดวย
กฎหมายทะเล ขอ ๑๑๑ กําหนดสิทธิของ
เจาหนาที่ทหารเรือไทยในการใชสิทธิไลตามติด
พันได เมื่ อปรากฏว ามี เห ตุผลอันเ ช่ือได ว า 
เรือประมงตางชาติไดกระทําการอันเปนการ
ละเมิดกฎหมายและขอบังคับเ ก่ียวกับการ
ประมงของไทย การไลตามติดพันจะตองกระทํา
โดยเรือหรืออากาศยานของไทยที่มีอํานาจ และ
จะกระทําไดตอเมื่อเรือประมงตางชาติที่กระทํา
ผิดน้ันอยูในนานนํ้าภายใน นานนํ้าหมู เกาะ 
ทะเลอาณาเขต เขตตอเน่ือง เขตเศรษฐกิจ
จําเพาะ รวมทั้งเขตไหลทวีปของไทยดวย ดังน้ัน 
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หากปรากฏวามีเรือประมงตางชาติกระทําการฝาฝน
กฎหมายหรือขอบังคับเก่ียวกับการประมงของ
ไทยในเขตนานนํ้าไทยเจาหนาที่ทหารเรือ ใน
ฐานะพนักงานเจาหนาที่ จึงสามารถใชสิทธิ ใน
การไลตามติดพันเพ่ือทําการตรวจคน จับกุม
เรือประมงตางชาติดังกลาวมาดําเนินคดีตาม       
กฎหมายเก่ียวกับการประมงของไทย ขางตนได
แมวาเรือน้ันจะกระทําผิดนอกเขต ๑๒ ไมลทะเล
ซึ่งเปนทะเลอาณาเขตอยางไรก็ตามเจาหนาที่ 
ทหารเรือพึงระมัดระวังในการใชสิทธิการไลตาม
ติดพัน หากปรากฏวาในการใชสิทธิน้ันเปนไป
โดยไมชอบไมมีเหตุผลอันสมควรแลว เรือที่ถูกสั่ง
ใหหยุดหรือถูกจับกุมภายนอกทะเลอาณาเขตน้ัน
สามารถเรียกรองคาชดเชยในความเสียหายอยาง 
ใด ๆ ที่อาจไดรับจากการน้ัน ฉะน้ันการใชสิทธิ
ไลตามติดพันจึงนับวามีความสําคัญที่เจาหนาที่
ตองพึงระมัดระวังในการปฏิบัติหนาที่ดวยความ
รอบคอบเพ่ือมิใหเกิดปญหาจากการถูกฟองรอง 

  ๓ .๔  เ ม่ื อตรวจพบ เ รื อประมง
ตางชาติทําการประมงโดยฝาฝนกฎหมาย หรือ
มีเหตุอันควรสงสัยวาไดกระทําผิดอยางชัดเจน
นอกเขตนานน้ําไทย 
  การบังคับใชกฎหมายภายในของไทย
ที่ใหอํานาจเจาหนาที่ทหารเรือ โดยหลักแลว
ย อ ม มี ข อ บ เ ข ต บั ง คั บ ใ ช เ ฉ พ า ะ ภ า ย ใ น
ราชอาณาจักร และสามารถบังคับใชกับเรือไทย
และอากาศยานไทยเทาน้ัน ดังน้ันจึงกอใหเกิด
ปญหาเขตอํานาจของการบังคับใชกฎหมายกับ
เรือประมงตางชาติที่ทําการประมงโดยผิด
กฎหมายนอก เขตการประมง ไทย แม ว า 
UNCLOS ๑๙๘๒ ไดกําหนดสิทธิในการขึ้นตรวจ
เย่ียม (Right of visit) อนุญาตใหเรือรบไทยเขา
ตรวจคนเรืออ่ืนยกเวนเรือรบดวยกัน และเรือ
ของทางราชการที่มิไดใชในการพาณิชยในทะเล
หลวงได ทั้งน้ีก็เพ่ือขึ้นตรวจเรือเฉพาะที่ตอง
สงสัยวาไมปรากฏสัญชาติ หรือชักธงตางชาติ 
หรือไมแสดงสัญชาติแตแทที่ จริ งมีสัญชาติ

เดียวกับเรือรบ หรือกระทําผิดกฎหมายใน
ลักษณะอาชญากรรมระหวางประเทศ ไดแก 
การกระทําอันเปนโจรสลัด การคาทาส การ
กระจายเสียงอยางผิดกฎหมาย ซึ่งไมรวมถึงกรณี
ที่สงสัยวาไดกระทําประมงโดยฝาฝนกฎหมาย 

อยางไรก็ตามพระราชกําหนดการ
ประมง  พ.ศ.๒๕๕๘ ไดกําหนดใหเจาหนาที่
ทหารเรือในฐานะพนักงานเจาหนาที่มีอํานาจ 
ขึ้นไปบนเรือประมงไรสัญชาติ หรือกําลังทําการ
ประมงโดยไมชอบดวยกฎหมายนอกนานไทย
เพ่ือตรวจสอบเมื่อไดรับการรองขอจากเจาหนาที่
ของประเทศที่มีอํานาจ หรือองคการระหวาง
ประเทศที่มี อํานาจควบคุมดูแลการทําการ
ประมงในเขตน้ัน (มาตรา ๑๐๔) โดยการขึ้นไป
บนเรือประมงตางชาติดังกลาวตองเปนไปตาม
ภายใตบังคับแหงกฎหมายระหวางประเทศและ
เพ่ือใหเปนไปตามพันธกรณี หรือความตกลงที่
ประเทศไทยมีอยูกับองคการระหวางประเทศใน
ทุกระดับในการขึ้นไปบนเรือไรสัญชาติหรือ
เรือประมงที่พบวากําลังทําการประมงโดยไม
ชอบดวยกฎหมายนอกนานนํ้าไทยเพ่ือตรวจสอบ
ใหพนักงานเจาหนาที่ปฏิบัติตามหลักเกณฑที่
ยึดถือเปนแนวปฏิบัติของนานาประเทศ และ
เปนที่ ยอมรับขององคการสหประชาชา ติ      
โดยตองแจงใหรัฐเจาของธงหรือองคการระหวาง
ประเทศที่ เ ก่ียวของทราบและใหพนักงาน
เจาหนาที่ไดรับการคุมครองจากการปฏิบัติตาม
อํ านาจหน าที่ โดยสุ จริ ตจากการขึ้ นไปบน
เรือประมงเพ่ือตรวจสอบดังกลาวขางตน  

๔. บทสรุปและขอเสนอแนะ 
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บทสรุป 

 ในปจจุ บันมี เ รื อประมงกระทํ าผิด
กฎหมายอยูเปนจํานวนไมนอย โดยเรือที่ถูก
จับกุมจะมีทั้งเรือประมงไทยและเรือประมง
ตางชาติในกรณีเจาหนาที่ทหารเรือตรวจพบ
เรือประมงตางชาติที่กระทําผิดกฎหมายเก่ียวกับ
การประมงในทะเลอาณาเขตเขตตอเน่ืองและ
เขตเศรษฐกิจจําเพาะมีกฎหมายเพียงไมก่ีฉบับ  
ที่ใหอํานาจไว แตละฉบับมีรายละเอียดปลีกยอย
ในกา ร ดํ า เ นิ นก า รแตกต า ง กั น เป น เ รื่ อ ง
ละเอียดออนในการดําเนินการอีกทั้งดวยเหตุ   
ที่ประเทศไทยยึดถือหลักกฎหมายทวินิยม 
(Dualism) จึงจําเปนตองอนุวัติกฎหมายภายใน
มารองรับตามที่ UNCLOS ๑๙๘๒ กําหนดไว 
โดยพระราชกําหนดการประมง  พ.ศ.๒๕๕๘ 
กําหนดใหพนักงานเจาหนาที่มีอํานาจขึ้นตรวจ
เรือตางชาติที่ตองสงสัยวาจะกระทําผิด หรือ     
ไดกระทําผิดในนานนํ้าไทย (เขตเศรษฐกิจจําเพาะ) 
สอดคลองกับ UNCLOS ๑๙๘๒ ซึ่งเปนกฎหมาย
ระหวางประเทศขยายอํานาจบังคับใชออกไป    
ในเขตนานนํ้าไทยที่อยูนอกราชอาณาจักร      
จึ งมีผลทํ า ให เจ าหน าที่ ทหารเรือ ในฐานะ
พนักงานเจาหนาที่มีอํานาจขึ้นตรวจคนจับกุม
เรื อประมงต างชา ติที่ กระทํ าผิดกฎหมาย         
ที่เก่ียวกับการประมงดังกลาวในเขตเศรษฐกิจ
จําเพาะของไทยไดดังน้ัน ในการดําเนินการของ
เจาหนาที่ทหารเรือจําเปนตองศึกษากฎหมาย
เหลาน้ันอยางละเอียด เพ่ือปองกันมิใหเกิด
ขอผิดพลาดและสงผลกระทบใหมีการฟองรอง
ดําเนินคดีแกผูปฏิบัติได  

ขอเสนอแนะ 

 พนักงานเจาหนาที่ผูมีอํานาจตรวจคน
จําเปนตองทราบถึงขอบเขตแหงอํานาจหนาที่
ตามกฎหมายและเขตพ้ืนที่รับผิดชอบอยางชัด
แจงเพ่ือใหมีแนวทางในการปฏิบัติเปนไปอยาง
  

 
ถูกตองตามกฎหมาย ระเบียบและขอบังคับ     
ที่เก่ียวของ รวมทั้งมีความชอบธรรมไมละเมิด
หรื อกระทบสิท ธิของ เ รื อประมงต า งชา ติ      
ตามกฎหมายตลอดจนสามารถปราบปรามผูทํา
ผิ ดก ารประม ง โดย ไม ชอบด ว ยกฎหมาย          
ในเขตนานนํ้าไทยไดอยางถูกตองและมีความ   
ชอบธรรม ดังน้ัน เจาหนาที่ทหารเรือในฐานะ 
“พนักงานเจาหนาที่” ตามกฎหมายควรปฏิบัติ
หนาที่อยางจริงจั งในการตรวจตรา จับกุม 
ปราบปรามผูกระทําผิดเพ่ือเปนการควบคุม และ
เปนการอนุรักษทรัพยากรของชาติ มิใหถูก
ตางชาติเขามาลักลอบแสวงหาผลประโยชน
เพ่ือใหการรักษาผลประโยชนของชาติประสบ
ความสําเร็จและมีประสิทธิภาพตอไป 
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นาวาโทหญงิ นภสจันทร  วีระประจักษ  
 
 
 
 

 The author explores the possibilities and obstacles of having the first 
madam president of the United States. There are review of literature that examine the 
similarity of the presidents’ background, study female politician in the U.S., and analyze 
how they got to the top positions, for example, congresswomen, senators, and 
governors. Hillary Rodham Clinton will be used as a case study since she is a Democrat 
nomination for presidency in 2016 and the article will answer the reason why she lost to 
Donald Trump in the 2016 election. Finally, this article will use percentile of women 
senators and women governors since 1922 and 1925 respectively, to compare the 
factor(s) or indicator(s) that are important for presidential candidate to have in order to  
win the election and become the first madam president of the US.  
 

 

Keywords: Hillary Clinton, madam president, female politician, congresswomen, women 

senators, women governors, leader. 

 

When Will The US Ready for Madam President?                  
เม่ือไหรสหรัฐอเมริกาจะพรอมสําหรบัประธานาธิบดีหญิง 

 

Abstract 
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 ผูเขียนบทความน้ีไดสํารวจดูความเปนไปไดและอุปสรรคตาง ๆ ในการที่จะมีประธานาธิบดีหญิง  
คนแรกของสหรัฐอเมริกา รวมทั้งมีการวิจารณวรรณกรรมที่เกี่ยวของที่มีการตรวจสอบความคลายคลึงกัน   
ในเรื่องภูมิหลังของประธานาธิบดี ภูมิหลังของนักการเมืองหญิงในสหรัฐอเมริกา และ หนทางการกาว ไปสู
ตําแหนงสําคัญระดับสูงของพวกเธอ เชน สมาชิกผูแทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา และ ผูวาการรัฐ บทความ
น้ีจะใช กรณีของ นางฮิลลารี รอดแฮม คลินตัน เปนกรณีศึกษา เน่ืองจากนางฮิลลารี เปนตัวแทนของ
พรรคเดโมแครตในการเขาชิงตําแหนงประธานาธิบดีในป พ.ศ. ๒๕๕๙ และบทความน้ีจะใหเหตุผลวาทําไมเธอ
จึงพายแพตอนาย โดนัลด ทรัมป ในการเลือกต้ังประธานาธิบดี พ.ศ.๒๕๕๙ ทายสุดบทความน้ีจะใช
หลักการคํานวณรอยละในการเปรียบเทียบปจจัย หรือตัวช้ีวัด ของจํานวนวุฒิสมาชิกหญิง และ ผูวาการรัฐ
หญิง ต้ังแตเริ่มมีในป ๒๔๖๕ และ ๒๔๖๘ ตามลําดับ วาตัวช้ีวัดไหนจําเปนที่ผูสมัครรับเลือกต้ังเปน
ประธานาธิบดีหญิงของสหรัฐควรมีเพ่ือที่จะไดรับชัยชนะในการเลือกต้ังเปนประธานาธิบดีหญิงคนแรกของ
สหรัฐอเมริกา 
 

 
คําสําคัญ: ฮิลลารี คลินตัน ประธานาธิบดีหญิง นักการเมืองหญิง สมาชิกสภาผูแทนราษฎรหญิง สมาชิก
วุฒิสภาหญิง ผูวาการรัฐหญิง ผูนํา 
 
      

Overview 

The first female head of state 
in the Americas was Juan Peron’s widow 
(his third wife), Isabel, in Argentina. A 
half century before any major American 
city could claim a female mayor; several 
states had women governors, all who 
had succeeded their husbands who died   
in office.  Since 1992, women in the U.S.  
 
 
 
 
 
 

 

 
have moved more to the top positions 
in their organizations.  During Clinton’s 
administration, the year 1992 has been 
declared as the year of the women 
because of the women’s success in 
holding the top positions.  More than 40 
percent of the president’s appointments 
were  women, compared  to  22 percent        
 
 
 
 
 
 

บทคัดยอ 
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for George Bush (father).  Women held  
a position of chief law enforcement 
officer, the First Lady took care of  
policy making and four new women 
senators. In 1993 when President  
Clinton appointed the first female 
Secretary of State, Madeline Albright,  
the women’s future in politics seems 
secure. (Thomas and Wilcox, 1998)   

This article suggests that the first 
madam president would either come 
from a state governor, or a senator, 
based upon two factors. First, the 
governors have the executive   title that 
carries the image of  authority figure with 
respective qualities like decisiveness, 
aggressiveness and rationality.  However, 
the governors have limited name recognition 
nationwide. Second factor is that 
senators are well known in Washington 
D.C. as well as for the media, in       
spite of the fact that they have the 
legislative skills not the executive ones. 

 

Characteristics of Good Leadership 
and the Image of President 

 James David Barber wrote about 
how the politicians choose the 
characters we, the people, get to 
choose among. For him, the first trick is 
to get themselves widely mentioned as 
a potential president.  From that, they 
have to gather enough money to seem 
serious on to frontrunner status as the  

 

primaries approach. The preprimary 
leaders normally become their party 
nominee.  The real nomination choice is 
made before the formal process begins. 
The rules of the game always change 
and candidates will bend them as    
they can to their own advantage.   
Public opinion about candidates may 
fluctuate; however there are some  deep 
emotional tides that make choosing    
the president more complicated.  

Americans feel for their president 
as for no other public officer. The 
president has to understand, take  part,   
get together and keep together. Thus, 
Americans are looking far more than 
professional competence but rather 
emotional connection, faith beyond 
work and trustable hero/ine. Those 
qualities are made available by the  
mass media. The shallower the voter’s 
root in their background is, the more 
vulnerable that person is to the      
make up political advertising. Moreover, 
the poll’s public opinion can be 
manipulated to the favor of some 
candidates. (Barber cited in Nelson, 1980) 

 Barber offers the theory that    
all presidents can be sorted into four 
character types, active or passive, 
positive or negative. In his view, a person 
character that develops since childhood 
from parental relationships, shape the 
way that person shows oneself toward 
life and sets it as a pattern related to  
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their character. He claims that “the 
public climate of expectations has much 
to do with what sort of president is 
elected at a given time.” It is a function 
of what the voters want. The link 
between presidential personality and 
political environment involve with the 
power situation the president operates. 
The alignments of political forces       
are public arena, the Washington 
community of Congress, the Court, the 
bureaucracy, interest group lobby and 
assistants around the White House. 
(Barber, 1985) 

 Alexander George cited by Page 
and Petracca suggests that Barber’s 
theory is too casual to judge those 
personality factors in the explanation   
of the behavior. Personality may         
be irrelevant to behavior because 
individuals with varying personal 
characteristics will tend to behave 
similarly when placed in common 
situations. Although one can assume 
that the character type makes sense,   
its origin is obscure for it is not      
certain how childhood experience  
affect personality. Characters have  
many possible meaning. It can mean 
integrity. A psychological model of basic 
personality would not capture this idea 
directly. Nonetheless, the combination 
of psychology, history and biography 
that go into the study of presidential 
personality is far from a sure science, 
leaving space for disagreement about 

the assessments of a particular person. 
(Page and Petracca, 1983) 

 Page and Petracca see the 
pattern of the president.  First, the social 
characteristic, they normally are white, 
well-to-do (if not rich), Protestant male, 
Anglo-Saxon, married with family and in 
the age of mid 50 or older. These 
characteristics help ensure that they will 
represent the basic value of the 
American people.  The background and 
experience, from the twentieth century 
on almost every president has been 
highly educated.  Second, the political 
characteristic, nearly all candidates have 
been prominent individual, visible to the 
public. Americans often have war 
heroes, governors, senators, and vice 
presidents as president. As a result of 
nominating process, nominees usually 
have the social and political 
characteristics and are energetic, 
intelligent and experienced. They are 
also sensitive and responsive to the 
interest groups and activists associated 
with their parties. (Ibid.) 

Harold M. Barger writes that the 
image of a good president is formed by 
our experience with past presidents, 
according to Michael Novak’s study of 
the symbolism of the president. “The 
American president functions as king, 
prophet, and priest because the United 
States function as a kind of secular 
religion.” (Barger, 1984) Americanism 
involves a belief in both stability and 
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progress in the promise of an American 
dream that opens unparallel possibility 
for everyone. Erwin Hargrove supports 
this  idea  saying  that  American people     
are not interested in a weak or 
indecisive leader. However, there is no 
real training ground for the presidents 
and most of them have not developed 
the full talents required for the position 
from their previous  work.  (Barger, 1984) 

 
Nomination Process 

Nomination  is  the most  important 
stage of the process of presidential 
choice. Donald Matthews points out   
the trinity variables that affect voter 
choice as party identification, issues and 
candidates. The choice of presidential 
nominee is on the basis of majority rule; 
the selections of a nominee often have 
the combination of two or three choices 
before the winner is chosen. Party 
identification is the easiest way to 
decide who the right person for voters 
is; however, all of the competitors 
belong to the same party in the 
nominating contest. The nomination 
process will be divided into three stages, 
the emergence of president possibilities, 
the definition of the competitive situation 
and the formal legal nominating process. 
The role of money and media play 
important parts of massive nationwide 
publicity for any presidential possibility. 
(Keech and Matthews, 1976) 

The presidential nomination has 
been dominated by the US vice 
president, the senate, and the states’ 
governors. For the vice president is    
the best known party leader short       
of the retiring president and the       
natural candidate for the presidency.  
While the seat in the senate is            
not automatically turned toward        
the presidency, it offers favorable 
opportunities for those who wish         
to  try.  Senators are located  at  the heart 
of the nation’s political community, 
networks and most of their activities, 
political or not, are likely to have a full 
coverage from the press. (Ibid.) 

A senator with the presidential 
ambition could launch a four–year 
campaign for the nomination, few other 
officials can. Those who serve on the 
Senate Foreign Relations or Armed 
Service Committee can claim some 
measure of expertise.  State governors 
are the third level of advantage because 
few state capitals are at the core of a 
national communication network as 
Washington D.C. is.  Most governors who 
have become prominent presidential 
candidates have been from large 
metropolitan states.  Even the big state 
governors are likely to have a disadvantage 
compare to those of Washington D.C. 
based competitors. (Kahn and Kenny, 1999) 

State  governors have  experienced 
greater difficulty in capitalizing on this  
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prominence than have senators. 
Most governors serve only one or two 
terms, thus  a  governor  who  wants  to  be   
president has fewer chances to make 
the move than does a senator. 
Governors are less dispensable and 
geographically mobile than senators. When 
governors do campaign, the issues and 
themes are locally to the specific need 
of a certain state. Other public office, 
cabinet officer, secretary of state, 
defense, treasury and attorney general 
are among the more widely publicized 
officials, they benefit from a relatively 
close association with the president and 
his programs.  Supreme Court justice has 
privilege and prestige rivals that of the 
president. Nevertheless, when the 
tradeoff is the long-term prestige and 
high risk and heavy cost of political acid 
test, the life tenure of the Supreme 
Court seems more secure. 

All presidents without regard to 
prior experience have to learn a great 
deal on the job. It is a mistake to 
stereotype that all those who hold the 
same office emerge from it with the 
same skills. Some governors are poor 
administrators; some senators would 
make a good one. (Barger, 1984) 

 Organizing a general election 
campaign on a sub continental scale 
have to fight many battles at once, front 
from speech writing to campaign touring 
nationwide. Therefore, Presidential 
campaigns are carried out by coalitions.  

A candidate’s strategy can be 
understood by asking questions like how 
would a course of action affect each 
group in the coalition and would it hold 
a coalition together.  A candidate is led 
to adopt a strategy satisfactory to all 
groups in the coalition for 2 reasons, 
firstly to retain the loyalty of the inner 
group and by extension, the group they 
represent; secondly the coalition itself 
constitutes a communication network that 
leads the candidate to adopt strategies 
acceptable to coalition member. (Ibid.) 
 

Women in Politics and The Role of 
Media 

In 1972 Bella Abzug requested   
a seat on the House Armed Service 
Committee to end the war in Vietnam, 
her request was denied by the members 
of the House leaderships suggested   
that the Agriculture Committee would 
be more appropriate. This evidence 
suggests that women in politics are 
channeled into certain arenas of public 
policy that are perceived as women’s 
issues. Patricia Schroeder, who has 
served on the House Armed Services 
Committee, withdrew from running for 
the presidency with a crying on           
her husband shoulder, provoked the 
thought  of  an  emotional woman  
with  her finger on the nuclear button. 
Women’s career paths in electoral  
politics are driven by the 
correspondence between people’s  
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stereotypical images of women 
candidates  and  the  trend  of  the  issue 
in that time. (Thomas and Wilcox, 1998) 

 Kim Fridkin Kahn points out that 
people subconsciously select social or 
physical characteristics to discriminate 
and manage information. By classifying 
an individual as a member of a group, a 
perceiver gains insight into characteristics 
of the individual that lead to certain 
conclusion about that individual. For 
example, if a candidate is an African 
American, a voter may conclude that 
the candidate is a democrat who favor 
affirmative action program. If the only 
information available to the voter is the 
candidate’s name and party affiliation, 
voters have to assume that those 
candidates would differ in a certain way 
to the party’s position in certain issue.  
Finally an individual motivation, time 
and resources are related to the degree 
of stereotyping. Gender stereotype leads 
people to generalize women to have 
these qualities: expressive, emotional, 
gentle, warm, and compassionate. While 
men are perceived to acquire these 
qualities: strong, independent, objective, 
ambitious, and knowledgeable. This  is not 
a result of education, socioeconomic  
status  or  religious. (Kahn, 1996) 

 Kahn further suggests that by 
knowing a common view about typical 
capabilities and liabilities of male and 
female candidate, candidates are likely 
to believe that certain campaign appeals 

will be more effective than others. Given 
this strategy, women may choose to 
concentrate on issue such as education 
and health policy, while men may stress 
economic issue and military policy. 
Doing this, each gendered candidate will 
prime issue that will benefit their       
own candidacies. Women candidate  
may present themselves in reverse 
stereotypical beliefs as a way to gain 
more approval and respect form men 
and  women  voters. (Ibid.) 

Effective campaign and political 
commercial can influence the impression 
of voters the contest in favorable to their 
candidacies and their assessment of a 
candidate’s viability. Exposure to media 
can change people’s attitudes towards 
both political candidates and events. The 
small number of women senators and 
governors make female candidate gender 
salient to journalists by enhancing greater 
stereotyping. For Kahn, campaign for 
governors offers women a more favorable 
campaign climate than do races for 
senators because governors respond      
to women’s strength in the state 
campaign for education and healthcare 
while the senators correspond to 
women’s weakness in constitutional 
policy responsibility, foreign policy and 
national security issue.  

 In Kahn’s result of analysis 
shows that in senate campaign female 
candidates do not receive the same 
press treatment as men. Women receive 
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less news coverage which focuses more 
on their viability than their position on 
the policy issues. Furthermore, the 
press’s discussion of the candidate’s 
viability is more negative for women 
candidates than for men. Still, in 
governor campaign women candidates 
are viewed more favorably and received 
more vote when they focus on their 
stereotypical strength. (Ibid.)  

 In order to increase the news 
media coverage as a serious candidate, 
Kahn proposes that women candidates 
should dress professionally, speak more 
extensively and persuasively about their 
policy concerns, and demonstrate their 
commitment to the pervasive issues in 
the campaign instead of trying to change 
the agenda.  If women can persuade the 
voters that they can deal with tough 
issues such as economy as well as their 
male counterpart, then voters may 
revise their stereotypical views of men 
and women candidates. (Ibid.) 

 It has been observed that 
women entering masculine positions 
face two unhappy choices. Either they 
can conform to gender expectation, try 
to act female and perpetuate 
stereotype, or they can do masculine 
leadership and try to imitate masculine 
styles. (Clift and Brazaitis, 2002) 

American Women President 
Organization suggests ways to promote 
the future female president.  That are to  

elect more women governors and U.S. 
senators, to appoint women presidential 
cabinet secretary for the Department of 
Defense and Treasury and to promote 
more women in executive positions 
would be the next step in building 
commander-in-chief credibility for all 
women leaders. (WPO, n.d.) 

When a woman follows her 
husband into public office by assuming 
his most recent position is known as the 
widow factor. The widow factor has 
accounted for high percentage of the 
world’s women head of state as well as 
America’s high level women politician. 
This is almost solely responsible for 
opening the U.S. senate to women 
members. (Wood, 2000) 

 As a woman is less likely to find 
a male mentor for political purpose; 
nonetheless, women are still trying      
to advance by outworking everyone 
else. The election results in states like 
California, Washington, Arizona, and 
Maine have noticeably high number of 
women office holders that seem to 
suggest that electing women is easier 
after a political infrastructure has  been 
established to support women candidates. 
Moreover, the success of women’s 
political group; for example, The 
Women’s Campaign Fund, The National 
Women’s Political Caucus, EMILY’s List, 
and The Wish List have demonstrated 
that women candidates are likely to win 
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elections when a network is in place to 
back their campaigns with money, 
political acumen, and supporters. (Ibid.) 

 The gender gap can be differed 
the way men and women vote. It can 
mean a lot, or very little depending on 
how votes are cast. Male politicians are 
impressed by the large female turnout 
and believe that they need to appeal 
women voters in order to win. 
Republican did not mention about a 
women’s voting bloc.  When it comes to 
campaign time, they break women’s 
vote into many small categories, by 
special interest and social and economic 
factors, to target different message and 
to win women’s vote. (Witt et al,1994) 

 The media play a central role in 
political campaigns.  People receive 
more electoral information from the 
media than directly from the candidates.  
Moreover, people view the information 
they receive from the media as more 
credible than information disseminated 
by candidates via campaign speeches 
and political commercial. Thus, the 
media are the force for generating, 
maintaining and improving discussion 
during the campaign. The media have 
the power to individuals use to guide 
their evaluations of the competing 
candidates known as priming. The type 
of campaign strategies influence the 
amount of press attention devoted to 
candidates’ package theme. (Ibid.)   

Leonard Williams asks the 
question how do women running for 
office manage to negotiate their way 
through the contradictory demand, and 
resolve the tension between stereotype 
and ambition.  The media is used as      
a tool for candidates, ranging from 
television advertisement to radio show. 
The television advertisement can be 
both issue orient and informative, as 
well as, negative advertisement blaming 
the adversaries. For female candidates, 
the issue of going negative in their 
political advertising is a difficult one; it 
might outweigh the possible advantages 
and may hurt the women who engage   
in such tactics. Therefore, female 
candidates might soften the counter 
attack by employing humor or by using 
surrogate to disassociate themselves 
from the attack.  The mood of the time 
may be another factor in deciding 
whether or how to go negative.  Female 
candidates are likely to use comparative 
ads as assault one. While candidates 
change their campaign strategies 
depending on the closeness of the 
contests, characteristics of the candidates 
also related to negativity of campaign 
message. (Eleanor and Brazaitis, 2002) 

 Though men seeking office often 
highlight their families in television and 
print ads, political consultants foresee 
that drawing family members into 
women’s ad has been taboo for female  
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candidates. Voters are sometimes 
asked how they propose to take care for     
their own children, if they win office;    
or whether their husband approves of 
their political life.  Unmarried women 
who did not face the problem             
of permission were advised to find         
a male escort for campaign events in 
order to avoid any sexual innuendo     
or  hint  of  impropriety.  (Ibid.) 

US Social Structure (class), Gender, 
Policy  Preference, and Voting Behavior 

Scholars have difference views 
on the relationship of class and policy 
preference.  However, the indicators of 
social class can be categorized as 
education, income, and occupation. 
There is also a predominant belief that 
citizens will think differently about many 
social and political issues depending on 
where they sit in the stratification order.  
Whereas poor people have a strong 
material interest in redistributive public 
policies, rich people, on the contrary, 
will resist such policies.  Class location 
normally gives rise to an orientation 
toward social and political issues, and an 
“irrational” attraction to left- or right-
wing extremism. The interest-based 
account of class preferences was long 
predominant, but it presumes high 
information on the part of citizens; they 
have to reliably connect  their economic 
situation to other social and political 
attitudes. The idea is that partisan and 

 Socioeconomic influences from individual 
families create enduring attitudes and 
behaviors in adulthood (Green, Palmquist, 
and Schickler, 2002).  

Thomas Frank, however,  asserts 
that traditional patterns of class politics 
in the United States have declined, with 
white working class voters increasingly 
influenced by the conservative framing 
of electoral contests around social 
issues such as abortion, gun control, and 
family values, encouraging them to 
overlook (or misunderstand) their own 
economic interests. (Frank, 2004) The 
role of education appears to be the 
driving factor between those with liberal 
and conservative views on social and 
cultural matters (Van Der Waal, 
Achterberg, and Houtman 2007) even if 
policy is more reflective of the views of 
upper income constituents (Bartels 2008; 
Gilens 2005; and Jacobs and Page 2005), 
underlying differences in views among 
income groups are  small (Ura and Ellis 2008).  

Some scholars suggest that 
income significantly shapes electoral 
outcomes in a state-level analysis, for 
example, Gelman (2008) finds widening 
income divides in vote choice throughout 
much of the US, especially in the South, 
but it has been narrowing divides in 
affluent states, particularly on the two 
coasts. Because public opinion data 
typically come in aggregate form, 
nevertheless, “average” public opinion 
is often confounded with that of the 
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“middle class” and then opposed to the 
views of political and economic “elites.” 
Based on a combination of factors such 
as work content (routine or non-routine), 
working conditions (office or factory), 
and especially employment relations 
(owner or non-owner, supervisor or non-
supervisor, secure or insecure) (Goldthorpe 
2000), such typologies are common in 
the large literature on class voting, 
where they show divergences among 
groups with similar incomes and 
educations, such as managers and business 
owners (more Republican or right-wing) 
versus professionals (more Democratic or 
left-wing) (Manza and Brooks 1999). 

Occupations as indicator of class 
can also combine education and 
earnings factors together, and may tend 
to confuse truly “class” effects with 
educational effects. Moreover, the 
tendency to view economic status in 
relative terms, which in turn is useful in 
assessing trends over time in class-based 
attitudes and political behavior (Walsh, 
Jennings, and Stoker 2004). Political 
sophistication, interest, participation, and 
partisanship also have the potential to 
accentuate the degree to which 
subjective class distinctions affect vote 
choices. (A. Campbell, Converse, Miller, 
and Stokes 1960; Lewis-Beck, Weisberg, 
Norpoth, and Jacoby 2008)  

Another step beyond measuring 
social class as education, income, and 
occupation, is to more explicitly cast it 

as a function of future rather than 
current economic well-being. In Max 
Weber’s classic conception, class is 
distinct from other forms of social 
stratification because it is meant to 
capture an individual’s “life chances.” 
Thus, expectations of upward social 
mobility, however modest (Lane 1962), 
may help explain why those at the 
bottom or in the middle might not fully 
embrace redistribution despite their 
objective economic interests in doing so, 
especially as income inequality rises 
(Benabou and Ok 2001; Piketty 1995).  

Other scholars find that 
Americans’  tolerance  of  inequality and 
opposition to redistribution is heterogeneous 
within income groups. This suggests that 
values of fairness and reciprocity may be 
more important than narrow economic 
self-interests, in shaping support for 
social policy. (Ansolabehere, Rodden, 
and Snyder 2006; Fong, Bowles, and 
Gintis 2004) 

The important literature on the 
gender gap in voting and preferences for 
government spending generally speaks 
little of class differences among women 
(Brady, Sosnaud, and Frenk 2009; Edlund 
and Pande 2002). Kathleen Dolan and 
Lynne E. Ford have found that most 
voters of both genders support the 
candidate of their choice regardless of 
the sex of the candidates.  While 
Republican women run for the senate, 
they attract more votes from men than 
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from women. When they run for 
governorship, they attract more votes 
from women than do their male 
Republican counterpart.  When people 
consider a vote for the senate, their 
partisan and ideological beliefs are 
activated, but when they consider a 
vote for the governorship, they may 
want someone who will manage        
the state’s economy and programs 
efficiently. Party and ideology may lead 
women to choose liberal Democratic 
men over more conservative Republican 
women in a more ideological race like 
senate or presidency. It appears that the 
gender gap is larger when Democratic 
women run against Republican men 
than when both candidates are men 
and the gender gap is not large in all 
races with Democratic women and is 
quite large in some races between two 
men. (Witt et al., 1994) 

 

History of Female Candidates for 
Presidency 

In the past, many women have 
run for president and vice president. The 
first woman to run for presidency was 
Victoria Woodhull in 1872, however, 
many considered her disqualify because 
she is seven months too young to be 35 
as the constitution mandate. Belva 
Lockwood in 1884 is, de jure, the first 
female candidate; nevertheless, she has 
small chance to win. There are other 
women attempt to run for presidency, 

US senate Margaret Chase Smith in 1964, 
Shirley Chrisholm in 1972. Patricia 
Schroeder in 1988 and labor secretary 
Elizabeth Dole in 2002 are among the 
less known candidate for presidency. 
Geraldine Ferraro, Democrat Party’s 
nominee for vice president in 1984, was 
considered the most serious candidate 
in American history to achieve the 
position in the Oval Office. She 
demonstrated strength and courage 
under the most adverse circumstance 
while remaining her own person.      
(Clift and Brazaitis, 2002) What is the 
ingredient to be a successful presidential 
candidate? This article will use Hillary 
Clinton as a case study since she is the 
Democrat presidential nomination in 
2016 and the first female politician to 
achieve such position, although the result 
of the election was not in her favor. 

 

Hillary Diane Rodham Clinton 

 An undergraduate at Wellesley 
College in the school of government, 
Hillary entered Yale Law School, where 
she served on the Board of Editors of 
Yale Law Review and Social Action, 
interned with children’ advocate Marian 
Wright Edelman, and met William 
Jefferson (Bill) Clinton. After graduation, 
Hillary advised the Children’s Defense 
Fund in Cambridge and joined the 
impeachment inquiry staff advertising 
the Judiciary Committee of the House of 
Representatives. She joined the faculty 
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of the University of Arkansas Law School 
in 1975 and the Rose Law Firm in     
1976. In 1978, President Jimmy Carter 
appointed her to the Board of           
the Legal Services Corporation, and Bill 
Clinton become governor of Arkansas. 
Hillary served as Arkansas’s First Lady   
for 12 years, chaired the Arkansas  
Educational Standards Committee, co-found 
the Arkansas Advocates for Children and 
Families,  and served on the Boards of 
the Arkansas Children’s hospital, Legal 
Services, and the Children’s Defense 
Fund. 

 Her active role began in 1993 
when the President asked her to chair 
the Task Force on National Health Care 
Reform. She continued to be a leading 
advocate for expanding health insurance 
coverage, ensuring children are properly 
immunized, and raise public awareness 
of health issues. As the First Lady, her 
public involvement with many activities 
sometimes led to controversy. Later on, 
she was elected to the United States Senate 
and the first woman elected statewide in 
New York. (Clift and Brazaitis, 2002) 

 Clift and Brazaitis wrote that as 
the First Lady, she had the privilege of 
full access to power under President 
Clinton’s government. Women voters, 
expected to be her close allies, appear 
the most resistant in her campaign. 
Although Hillary as a Democrat stood for 
women’s issue, gun control, education, 
and health care, women suspect her of 

running by her own ambitions and not 
to serve the Voters in New York. They 
question whether she can get this far    
on her own and how could she    
handle a position of a junior senator.            
The Republican would try to block 
everything she tries to do and she     
will have tough time establish herself 
legislatively. The senate custom require 
freshman to be seen and not heard. (Ibid.) 

 As hard as it seems, Hillary made 
herself seen and heard. To avoid 
criticism, she sat in the senate chair for 9 
years from 2001-2009. After September 
11, 2001 incident, she focused on 
helping people in job creations, helping 
people with AIDS, clean air and security 
issues especially nuclear chemical and 
bio-terrorism. (Ibid.) Hillary ran for 
president in 2008, she won far more 
delegates than any previous female 
candidate, but lost the Democratic 
nomination to Barack Obama. Under 
Obama administration, Hillary served as 
the 67th United States Secretary of 
State from 2009 to 2013. She responded 
to the Arab Spring, during which she 
advocated the U.S. military intervention 
in Libya. She helped organize a 
diplomatic isolation and international 
sanctions regime against Iran, in Libya. 
On September 11, 2012, the U.S. 
diplomatic mission in Benghazi, Libya, 
was attacked, resulting in the deaths of 
the U.S. Ambassador, J. Christopher 
Stevens, and three other Americans. The  
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attack became politically controversial 
in the U.S. and Hillary took responsibility 
for the question of security lapses. This 
was the reason for her to leave the 
office after Obama's first term. she wrote 
her fifth book and undertook speaking 
engagements before announcing her 
second presidential run in the 2016 
election. (Wikipedia, 2016) 

She became the first female 
candidate to be nominated for president 
by a major U.S. political party. As part of 
her 2016 platform, she emphasized 
raising incomes, improvements to 
the  Affordable Care Act and reform of 
campaign finance and Wall Street. She 
favors allowing pathways to citizenship 
for undocumented immigrants, expanding 
and protecting LGBT and women's rights, 
and instituting family support through 
paid parental leave and universal 
preschool; she also proposes tax 
increases on the wealthy, including a fair 
share surcharge. (Ibid.)  

Hillary emphasized gender issue 
in her campaign contrary to the 2008 
election when she failed to do so and 
lost to Barrack Obama. In 2016 
nomination election she won against 
Bernie Sanders who spoke more for 
feminists and was favored more by both 
male and female counterpart. Sanders 
promised to pass the Paycheck Fairness 
Act and fight the pay gap, as well as the 
expansion of Planned Parenthood. And  

 

he vowed to raise the minimum wage to 
$15/hour, make childcare available to 
all Americans; provide at least 12 weeks 
of paid parental leave, two weeks of 
paid leave and one week of sick leave 
to all.  He also appealed more to 
working class by expands the WIC 
program, which provides nutrition 
assistance to pregnant women; universal 
Medicare and an expanded social 
security program. (Osborne-Crowley, 2016) 
How Hillary won against Sanders in the 
primary is still a mystery. Big name, large 
fund, and the ability to convince the 
media are her strong points.  

 

Why Hillary Lost 

Hillary need not have wholly 
ceded white working-class voters to 
Trump, who won them by a larger 
margin than Ronald Reagan in his 1984 
landslide. Meanwhile, she failed to get 
young people and minorities—the    
too-aptly-named “Obama coalition”—
excited about her candidacy. Both of 
those weaknesses could be traced back 
to a message that emphasized social 
diversity over economic fairness. And the 
Clinton team’s overweening confidence 
blinded it to her weaknesses.  In sum, she 
failed to get vote from the white 
working class, the Obama coalition, and 
issue voters of economic justice.  
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Echo Chamber 

In the 2016 presidential campaign’s 
home stretch, Donald Trump is fully 
inhabiting his own echo chamber. The 
Republican nominee has turned inward, 
increasingly isolated from the country’s 
mainstream and leaders of his own 
party, and determined to rouse his most 
fervent supporters with dire warnings 
that their populist movement could fall 
prey to dark and collusive forces. 
Trump’s gamble is that igniting his army 
of working-class whites could do more 
to put him in contention than any sort 
of broad, tempered appeal to 
undecided voters. Many Republicans see 
the Trump campaign’s latest incarnation 
as a mirror into the psyche of their 
party’s restive base: pulsating with 
grievance and vitriol, unmoored from 
conservative orthodoxy, and deeply 
suspicious of the fast-changing culture 
and the consequences of globalization. 
(Rucker and Costa, 2016) 

 

Swing States 

Donald Trump won the 
presidency, as 10 electoral votes from 
Wisconsin put him over the required 
270. How? Trump absolutely devastated 
Hillary in the rural vote, which has a 
significant number of working class 
whites that had been flocking to him 
throughout the election cycle. And,  

 

Hillary was not able to make up the 
difference in more urban areas, home to 
minorities and college-educated whites, 
whose support for Hillary was more 
lukewarm. This difference between 
Hillary’s run and Obama’s in 2008 - when 
his urban support overwhelmed his 
weakness in rural areas - is especially 
clear in Virginia and North Carolina. The 
neighboring states show two different 
paths many blue-leaning states (Democrat 
leaning state) took on election night. 
Virginia, where polling indicated Hillary 
had a solid lead, delivered her a narrow 
victory after nearly four hours of 
suspense. North Carolina, where she was 
just barely favored in the polls, went to 
Trump. The actual swing states this year 
come down to five: North Carolina, 
Florida, Ohio, New Hampshire and 
Nevada.  

 

Assessment 

Since 1922, the first women hold 
a position of senator, Rebecca Latimer 
Felton of Georgia, took the oath of 
office on November 21, 1922. Having 
been appointed to fill a vacancy on 
October 3, Felton's official service began 
on that date but she served only 24 
hours after taking the oath. The 87-year-
old Felton's largely symbolic Senate 
service capped a long career in Georgia 
politics and journalism. The first woman  
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elected to the Senate was Hattie 
Wyatt Caraway of Arkansas. Appointed 
to fill the vacancy caused by the death 
of   her husband, U.S. Senator Thaddeus 
Caraway, Ms. Caraway then sought and 
won election on her own in 1932. She 
was reelected in 1938 and served until 
1945. To date, 46 women have served in 
the United States Senate, with 20 serving 
at this time. (www.senate.gov., 2016) 

As for governor position since 1925, 
37 women (22 Democrat, 15 Republican) 
have served as governors in 27      
states. Arizona is the first state where    
a woman succeeded another woman   as 
governor, and the first state to have  

 had four women governors. Of the 37 
women governors, 25 were  first  elected  
in  their  own  right; 3  replaced  their 
husbands, and 9 became governor by 
constitutional succession, three of whom 
subsequently won full terms. The record 
number  of  women  serving  simultaneously 
achieved in 2004 and again in 2007,   is 9. 
(www.cawp.rutgers.edu, 2016) This article 
will use the number of women  in the 
seat of senators and governors since the 
beginning (1922 and 1925 respectively) 
to find out which factor(s) or indicator(s) 
don them the positions and will try to 
forecast the likelihood indicators that 
promote the possible madam president.  

 

Factors Senators                       
(46 persons=100%)                

Governors                    
(37 persons=100%) 

Charisma 74% 24% 

Characteristics 76% 24% 

Credibility (elected by 
own rights) 

76% 67.5% 

Constitutional substitution 13% 24% 

Women policy 20% n/a 

Handling of crisis 11% n/a 

Inspire true believer 37% n/a 

The widow factor 24% 8.1% 

Washington acquaintance 50% n/a 

Media favorite 30.4% n/a 
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Since the data on women 
governors are not complete, this article 
will use women senators’ data as         
a guideline to see which factor(s), 
indicator(s) are important to the voters 
and their favorable voting behavior. The 
result shows that factor(s), indicator(s) 
that get to the top 5 are characteristic 
(76%), credibility (76%), charisma (74%), 
Washington acquaintance (50%), and the 
ability to inspire true believer (37%).  
Contrary to the myth, the result shows 
that the media favorite (30.4%), the 
widow factor (24%), and women policy 
(20%) may or may not contribute to the 
success of the presidency candidate.   
 

Conclusion  

 Hillary Clinton is the closest 
candidate for the US presidential 
election, however, she fails to get Bill 
Clinton’s base, the white and minority 
workers, nor she can beat Bernie     
Sanders policy on women’s issue.     
Having mentioned that, however, to be     
a successful, presidency candidate for the 
first madam president, this article suggests 
that the candidate have to acquire      
good characteristic, credibility, charisma, 
Washington acquaintance, and the ability 
to inspire true believer.  Other factors such 
as media favorite, widow factor or   
women  policy  might  be  helpful  but  do  

not necessarily give the significant  
relationship to the success of the  candidate. 
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 องคประกอบสําคัญที่ครูผูสอนควรจะตองศึกษาและพิจารณาเปนกรอบแนวคิดในการออกแบบ
การจัดการเรียนรูการอานภาษาอังกฤษเพ่ือความเขาใจน้ัน มีดังน้ี 1) ความหมายของการอานภาษาอังกฤษ
เพื่อความเขาใจ 2) ความสําคัญของการอานภาษาอังกฤษเพื่อความเขาใจ 3) ประเภทของการอาน
ภาษาอังกฤษเพ่ือความเขาใจ 4) ปจจัยที่มีอิทธิพลตอความสามารถในการอานภาษาอังกฤษเพื่อความ
เขาใจ 5) ตัวบงช้ีความสามารถในการอานภาษาอังกฤษเพ่ือความเขาใจ 6) ขั้นตอนและกิจกรรมการสอน
อานภาษาอังกฤษเพ่ือความเขาใจ และ7) การประเมินผลการอานภาษาอังกฤษเพ่ือความเขาใจ 
 

คําสําคัญ: เทคนิคการจัดการเรียนรู, การอานภาษาอังกฤษเพ่ือความเขาใจ 
 

 

The important components that instructors should study and consider to form a  
conceptual framework for learning management design in English reading comprehension 
consist of 1) definition of English reading comprehension 2) importance of English reading 
comprehension 3) types of English reading comprehension 4) factors affecting English 
reading comprehension 5) indicators representing abilities of English reading 
comprehension 6) instructional stages and activities of  English reading comprehension 
and 7) evaluation of English reading comprehension. 

Keywords: Learning Management Technique, English Reading Comprehension. 

เทคนิคการจัดการเรียนรูการอานภาษาอังกฤษเพื่อความเขาใจ 
Learning Management Technique in English Reading Comprehension 
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บทนํา 
 การอานเปนทักษะการเรียนรูพ้ืนฐานที่
สํ า คัญมากสํ าหรั บการ พัฒนาการ เ รี ยนรู 
โดยเฉพาะอยางย่ิงในกลุมของนักเรียนหรือ
นักศึกษาซึ่งลวนมีเปาหมายสําคัญ คือ การศึกษา
ตอในระดับที่สูงขึ ้นในการศึกษาตอนั้น ผูเรียน
จํ า เป นต อ งมี ค ว า ม ส า ม า ร ถ ใ น ก า ร อ า น
ภาษาอังกฤษเพ่ือความเขาใจอยูในระดับดีขึ้นไป
แลวเพราะตองใชทักษะการอานเปนเครื่องมือชวย
ในการศึกษาคนควาขอมูลจากแหลงเรียนรูตาง ๆ 
แตปรากฏวานักเรียนระดับมัธยมศึกษาปที่ 3 ยัง
มีความสามารถในการอานเพ่ือความเขาใจอยูใน
เกณฑแคพอใช  (นเรศ เปลี่ ยนคํา , 2551)
 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช 2551 ในสวนของกลุมสาระ        
การ เ รี ยนรู ภ าษาต า งประ เทศ  หลั กสู ต ร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ และหลักสูตรสาขาวิชา
ตางๆ ในระดับอุดมศึกษา ลวนมีจุดมุงหมายเพ่ือ
พัฒนาผูเรียนใหสามารถใชภาษาอังกฤษเพ่ือ  
ก า ร สื่ อ ส า ร ไ ด อ ย า ง มี ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ 
(กระทรวงศึกษาธิการ ,  2552) ตลอดจน      
แผนยุทธศาสตรการปฏิรูปการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษระยะ 5 ป (พ.ศ.2556-2561) ที่
กํ า ห น ด ใ ห มี ก า ร เ พ่ิ ม กิ จ ก ร ร ม ก า ร อ า น 
(Extensive Reading) เพ่ือพัฒนาผูเรียนใหมี
ความสามารถในการอานภาษาอังกฤษเพ่ือ   
การสื่ อ ส า ร อันจะ นํ า ไปสู ก า ร เ ส ริ มส ร า ง
ประสบการณเปดโลกทัศนผูเรียนใหกวางย่ิงขึ้น
และเทาทันตอการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ
โลกในปจจุบัน 

สําหรับคนสวนใหญที่เรียนภาษาอังกฤษ
เปนภาษาตางประเทศน้ัน ทักษะการอานถือได
วาเปนทักษะที่ตองใชบอยทั้งในหองเรียนและ
นอกหองเรียน และยังนับไดวาเปนทักษะที่
สําคัญที่สุดที่จะตองเรียนรูใหลึกซึ้งเพราะจะชวย 
ใหมีพัฒนาการที่สูงกวาในการเรียนวิชาตาง ๆ 
  

 
ดวย (Anderson, 1999) นอกจากนี้ทักษะการ
อานเปนทักษะที่นักเรียนมีโอกาสไดใชมากทั้ง
ในชวงของการศึกษาและหลังจบการศึกษาไป
แลว สวนทักษะอ่ืน ๆ ไมวาจะเปนทักษะการฟง 
พูด หรือเขียนน้ันมีโอกาสไดใชนอยและอาจจะ
ลืมในที่สุด (Allen & Valette, 1989: 12)  

 แตจากผลการประเมินในระดับชาติของ
ไทยพบว า ผ ลสั ม ฤท ธ์ิ ท า งก า ร เ รี ย น วิ ช า
ภาษา อั งกฤษจากการทดสอบระ ดับชา ติ        
ขั้นพ้ืนฐาน (O-net) ระดับมัธยมศึกษาปที่ 6 ใน
ปการศึกษา 2558 พบวาไดเทากับ 24.98 ซึ่งจะ
เห็นไดวาคาเฉลี่ยน้ันตํ่ากวารอยละ 50 ตาม
เกณฑที่ กําหนดไว เมื่อวิเคราะหในสวนของ
มาตรฐาน ต 1.1 (เขาใจและตีความจากเรื่องที่
อานจากสื่อประเภทตาง ๆ ) ที่ กําหนดไวใน
หลักสู ตรแกนกลางการศึ กษาขั้ น พ้ืนฐาน 
พุทธศักราช 2551 มีคะแนนเฉลี่ยเพียง 8.42 
คะแนนจาก 21 คะแนน (สถาบันทดสอบทาง
การศึกษาแหงชาติ, 2559) และแมผูเรียนจะฝก
ทักษะการอานมาเปนเวลา 6-12 ป แตพบวา
ผูเรียนต้ังแตระดับมัธยมศึกษาจนถึงอุดมศึกษา
สวนใหญไมสามารถอานเรื่องจากเอกสารอ่ืน ๆ 
ไดนอกเหนือจากบทอานที่ครูเตรียมให อีกทั้ง
นักเรียนที่จบการศึกษาในระดับมัธยมศึกษา 
ตอนปลายมีความสามารถในการอานภาษาอังกฤษ
ไมถึงระดับวิเคราะหวิจารณ (สําอางค หิรัญ        
บูรณะ, 2547) ขอมูลทางสถิติดังกลาวสะทอนถึง
สภาพปญหาการอานภาษาอังกฤษเพ่ือความ
เขาใจของผูเรียนที่ยังอยูในเกณฑตํ่าและตองเรง
แกไขปญหาดังกลาวโดยดวน 

 การสอนที่ ดีซึ่งจะชวยใหนักเรียนเกิด   
การเรียนรูขึ้นน้ัน นักการศึกษาจํานวนมากมีความเห็น
ตรงกันวาควรเปนการสอนที่มีการจัดระบบที่ ดี 
(Gagne’ & Briggs, 1979; Davies, 1981)   
    



 

   49 

 

                                                                     วารสารวชิาการโรงเรียนนายเรือ ดา้นสงัคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์และศึกษาศาสตร์ 

 
การจัดระบบการเรียนการสอนเปนการจัด
องคประกอบของการเรียนการสอนทั้งหมดใหมี
ความสัมพันธ กันเพ่ือสะดวกตอการนําไปสู
จุดมุงหมายที่กําหนดไว (สงัด อุทรานันท, 2529) 
ดังน้ันการสอนที่จะชวยใหนักเรียนมีความสามารถ
ในการอานภาษาอังกฤษเพ่ือความเขาใจจึงควรเปน
การสอนที่กําหนดองคประกอบทั้งหมดในการสอน
ไวอยางสัมพันธกัน โดยสิ่งที่ตองพิจารณาน้ัน
ประกอบดวยหลักสูตร สาระสําคัญหรือความคิด
รวบยอดจุดประสงคการเรียนรู ขั้นตอนและกิจกรรม
การเรียนการสอน และการวัดและประเมินผล 

 ผูเขียนในฐานะที่เปนอาจารยผูสอนซึ่งมี
หน าที่ โดยตรงในการพัฒนาหลักสูตรและ     
การเรียนการสอนจึงมีหนาที่ที่จะตองคิดคน
นวัตกรรมหรือแนวทางในการแกปญหาใหแก
ผูเรียนในช้ันเรียนดวยเหตุน้ีเอง ผูเขียนจึงมีความ
สนใจที่จะนําเสนอเทคนิคการจัดการเรียนรู     
การอานภาษาอังกฤษเพ่ือความเขาใจที่ผูเขียนได
ศึกษาวิเคราะหและสังเคราะหจนไดกรอบ
แนวค ิดสําหร ับการจ ัดการเร ียนรู การอ าน
ภาษาอังกฤษเพ่ือความเขาใจที่จะทําใหผูอานได
เห็นถึงความสัมพันธหรือความเช่ือมโยงของ
องคประกอบแตละองคประกอบของการสอน
เ พ่ื อ นํ า ไ ป สู ก า ร จั ด ก า ร เ รี ย น รู อ ย า ง มี
ประสิทธิภาพตอไป 
 
1. ความหมายของการอานภาษาอังกฤษเพื่อ
ความเขาใจ 
 ความรูเบ้ืองตนประการหน่ึงที่ครูผูสอน
จะตองรูและเขาใจกอนดําเนินการออกแบบ   
การจัดการเรียนรูน้ัน ก็คือ ครูผูสอนจะตองรูถึง
ความหมายของการอานภาษาอังกฤษเพ่ือความ
เขาใจวาการอานภาษาอังกฤษเพ่ือความเขาใจวา
คืออะไร และจากการสังเคราะหแนวคิดของนัก
การศึกษาที ่ใหความหมายของการอานเพื่อ
       

 
ความเขาใจทั้ง สมุทร เซ็นเชาวนิช (2545) ครอเลย 
(Crawley, 1995) และ เดยและแบมฟอรด     
(Day & Bamford, 1998) ผูเขียนสามารถสรุปไดวา
การอานเพ่ือความเขาใจเปนกระบวนการทาง
ความคิดที่จะตองสรางความเขาใจในความหมาย
ของภาษา การแปลความหมาย การตีความ และ
การใชวิจารณญาณในการตัดสินประเมินคา
เกี่ยวกับเรื่องราวที่อาน  
 
2. ความสําคัญของการอานภาษาอังกฤษเพื่อ
ความเขาใจ 

 สิ่งสําคัญประการหน่ึงที่เปนขอพิจารณา
เบ้ืองตนสําหรับครูผูสอนกอนเริ่มกิจกรรม    
การเรียนการสอนอานภาษาอังกฤษเพ่ือความ
เขาใจน้ัน ครูผูสอนจะตองสรางความตระหนักให
ผูเรียนเล็งเห็นถึงความสําคัญหรือประโยชนที่
ผูเรียนจะไดรับจากการอานภาษาอังกฤษ เพราะ
ถาผูเรียนเกิดความตระหนักเล็งเห็นถึงประโยชน
ที่จะเกิดกับตัวผูเรียนเองแลวน้ัน ผูเรียนก็จะมี
แรงจูงใจ หรือมีความสนใจใฝเรียนรู กิจกรรม
การเรียนรูในครั้งน้ันก็จะบรรลุเปาหมายตามที่
กําหนดไว ผู เขียนไดสังเคราะหแนวคิดของ    
นักการศึ กษาหลาย  ๆ  ท านทั้ ง  ฉ วีวรรณ             
คูหาภินันท (2542) ฟนอคเชียโร (Finochiaro, 
1974) และคารเรล (Carrell, 1988) เกี่ยวกับ
ความสําคัญของการอานภาษาอังกฤษเพ่ือความ
เขาใจ สรุปไดดังน้ี 

 1. การอานเปนแนวทางในการรวบรวม
ความรูวิทยาการตาง ๆ ที่มีอยูมากมายรอบตัว 

 2. การอานเปนการใชเวลาวางใหเปน
ประโยชน ไดรับความสนุกสนานและความรูที่
สอดแทรกอยู 

 3. การอานชวยใหเกิดการเรียนรูตลอดชีวิต 
และไดรับขอมูลขอมูลขาวสารในทุกตลอดชวงเวลา 
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 4. การอานชวยใหบ ุคคลกาวทันตอ
เหตุการณและความเจริญกาวหนาของโลก 

 5. การอานเปนแนวทางในการศึกษาหา
ความรู พัฒนาและเพ่ิมพูนประสบการณตาง ๆ 

อีกทั้ง ทักษะการอานภาษาอังกฤษเพ่ือ
ความเขาใจนั้นยังเปนทักษะที่จําเปนสําหรับ

    

ผูเรียนในศตวรรษที่ 21 เน่ืองจากภาษาอังกฤษ
ถูกกําหนดใหเปนภาษาสากลที่ใชเปนภาษากลาง
ในการติดตอสื่อสาร โดยผูเรียนในศตวรรษที่ 21 
น้ั น จํ า เ ป น จ ะต อ งมี ค ว าม รู  ทั กษะ  และ
คุณลักษณะที่สําคัญที่สามารถสรุปออกมาเปน
กรอบแนวคิดเพ่ือการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 
แสดงดังภาพที่ 1 

ภาพที่1 กรอบแนวคิดเพื่อการเรียนรูในศตวรรษที่21  
ที่มา: http://bpnfe.in.th/century-skills 

 
ตามที่ ผู เ ขี ยน ได นํ า เสนอ เ ก่ี ยว กับ

ความสําคัญของการอานภาษาอังกฤษเพ่ือ   
ความเขาใจขางตนน้ัน จะเห็นไดวามีความสําคัญ
ตอตัวผูเรียนในหลาย ๆ ดาน ไมวาจะเปนประโยชน
ในดานการพัฒนาตนเองใหเปนผูมีความรูเทาทัน
วิทยาการตาง ๆ ของโลก ประโยชนในดาน    
การใชเวลาวางใหเกิดประโยชนหรือไดรับความ
สนุกสนานเพลิดเพลินประโยชนในดานการใช
ทักษะการอานในการศึกษาหาความรู  และ
เพ่ิมพูนประสบการณเพ่ือการทํางาน 
   

การดํารงชีวิต และการศึกษาตอ ตลอดจน    
การอานยังเปนการเสริมสรางทักษะการสื่อสาร
แ ล ะ ก า ร เ ร ีย น รู ข า ม ว ัฒ น ธ ร ร ม อ ัน เ ป น
คุณลักษณะสําคัญของผูเรียนในศตวรรษที่ 21 
  
3. ประเภทของการอานภาษาอังกฤษเพื่อ
ความเขาใจ 

การอานน้ันมีอยูหลายประเภทขึ้นอยู 
กับวัตถุประสงคของการอานในครั้งน้ัน และ
ลักษณะของวัสดุการอานเปนหลัก เพราะวัสดุ
  

http://bpnfe.in.th/century-skills


 

   51 

 

                                                                     วารสารวชิาการโรงเรียนนายเรือ ดา้นสงัคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์และศึกษาศาสตร์ 

การอานช้ินเดียวกันอาจอานไดหลายวิธี ผูเขียน
ไดสังเคราะหแนวคิดของนักการศึกษาหลาย ๆ 
ทานทั้ง สนิท  ตั้งทวี (2539) กุศยา  แสงเดช 
(2542) และสมุทร เซ็นเชาวนิช (2545) เกี่ยวกับ
ประเภทของการอานภาษาอังกฤษเพ่ือความ
เขาใจ สามารถสรุปไดดังน้ี 

 1. การอานเ พ่ือศึกษาหาความรู ใน
เรื่องราวตาง ๆ โดยละเอียดหรือโดยยอ 

 2. การอานเพ่ือรูวิธีการ เชน อานตํารา 
ฉลากยา หรือคูมือการใชสิ่งตาง ๆ  

 3. การอานเพ่ือตองการทราบขาวสาร
ขอเท็จจริง 

 4. การอานเพ่ือศึกษาคนควาเชน อาน
เรื่องราวสารคดีโดยทั่ว ๆ ไป 

 5. การอานเพ่ือใหเกิดความสนุกสนาน
เพลิดเพลินหรือความบันเทิง เชน อานนิทาน 
หรือ นวนิยาย 

 ดังน้ัน กอนการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนอานภาษาอังกฤษเพ่ือความเขาใจน้ัน 
ครูผูสอนควรจะตองกําหนดวัตถุประสงคของ
การอานในครั้งน้ัน วามีวัตถุประสงคเพ่ืออะไร 
เชน เพ่ือความเพลิดเพลิน เพ่ือรูวิธีการ หรือเพ่ือ
การศึกษาหาความรูในเรื่องใดเรื่องหน่ึงอยาง
ละเอียด เพ่ือที่ครูผูสอนจะได นําขอสนเทศ
ดังกลาวไปเปนขอกําหนดในการเลือกวัสดุ     
การอานที่สอดคลองกับวัตถุประสงคที่ต้ังไว เมื่อ
พิจารณาความแตกตางในดานวัตถุประสงคของ
การอานโดยใชความเร็วในการอานเปนตัวแบง
แลว ผูเขียนขอนําเสนอดังน้ี ถาเปนการอานเพ่ือ
การศึกษา (Work-study Reading) ผูเรียนตอง
ใชความเร็วสูงพอประมาณในการอานเพ่ือเก็บ
ใจความสําคัญและรายละเอียดปลีกยอยให
ไดมากที่สุด แตถาเปนการอานเพ่ือความบันเทิง 
(Recreatory Reading) ผูเรียนอาจไมตอง    
การความเขาใจที่ลึกซึ้งมากนัก การอานจะเร็ว

หรือชาอยางไรก็ไดขึ้นอยูกับผูอาน เชน การอาน   
นวนิยาย เรื่องสั้น หรือหนังสือพิมพ เปนตน 

4. ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการอานภาษาอังกฤษ
เพื่อความเขาใจ 

 สําหรับผูที่เรียนภาษาอังกฤษเปนภาษา
ที่สองหรือเปนภาษาตางประเทศน้ันมักจะมี
ปญหาในการอานไมมากก็นอยผูอานจะสามารถ
อานไดอยางคลองแคลวน้ันตองเปนผูมีความรูใน
หลาย ๆ ดานประกอบกัน ในปจจุบันเมื่อกลาวถึง
ปจจัยสําคัญที่สงผลตอความเขาใจในการอาน
ภาษาอังกฤษหรือองคประกอบสําคัญที่จะชวยให
ผูอานสามารถอานไดอยางมีประสิทธิภาพผูเขียน
ไดสังเคราะหแนวคิดของนักการศึกษาเกี่ยวกับ
ปจจัยสําคัญที่มีผลตอความสามารถในการอาน
ภาษาอังกฤษทั้ง แฮริสและสมิธ  (Harris & Smith, 
1986) กูดแมนและคนอ่ืนๆ (Goodman, et.al, 
1987) เชลล (Shell, 1988) และ คามีนุย      
และซิมมอนส (Kamenui & Simmons, 1990) 
สรุปได 4 ดาน ดังน้ี 

 1. พ้ืนความรูดานภาษา (Linguistic 
Schema) หมายถึง ความรูเกี่ยวกับตัวอักษร 
การสะกดคํา รูปแบบและความหมายของ
คําศัพทหรือความหมายโดยใชบริบทของคําน้ัน
ช วย ในการต ีความ  โครงสร า ง ไ วยากรณ       
การเรียบเรียงประโยคเปนขอความที่ตอเน่ืองกัน
และเขาใจสัมพันธภาพระหวางประโยค 

 2. พ้ืนความรูดานเน้ือหา (Content 
Schema) หมายถึง ความรูเกี่ยวกับวัฒนธรรม 
ความรูรอบตัวทั่วไปและความรูในเน้ือหาเฉพาะ
ดาน ตามที่ปรากฏหรือเก่ียวของกับเน้ือหาในบท
อานตลอดจนความสามารถในการเช่ือมโยง
ความรูใหมกับความรูและประสบการณที่มีอยู
เพ่ือทําความเขาใจกับบทอาน  

3. พ้ืนความรูดานโครงสรางบทอานหรือ
โครงสรางเน้ือหา (Formal Schema) 
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หมายถึง ความรูเกี่ยวกับโครงสรางของงานเขียน
ประเภทตาง ๆ ที่ใชในการนําเสนอเน้ือหาในบท
อานซึ่งมีอยูหลายประเภท เชน ประเภทบรรยาย 

ประเภทเลาเรื่อง และประเภทเปรียบเทยีบ เปนตน 

 4. จุดมุงหมายในการอานและยุทธวิธีใน
การอาน ผูอานจะตองมีจุดมุงหมายในการอาน
วาอานไปเพ่ืออะไร เพ่ือความรู ความเพลิดเพลิน 
หรือความคลองแคลวในการอาน ตลอดจน    
การตระหนักในการเลือกใชยุทธวิธีการอานที่
เหมาะสมเพ่ือใหไดขอมูลตามที่ตองการไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 

 5. ทัศนคติหรือแรงจูงใจในการอาน 
(Affective Aspects) ผูอานจะอานหรือทํา
ความเขาใจเนื้อหาไดดีก็ตอเมื่อมีความสนใจ
ในเนื้อหา หรือเรื่องราวที่ใกลตัวหรือเกี่ยวของ
กับเน้ือหาน้ัน ๆ 

 ป จ จั ยห รื อ อ งค ป ร ะกอบที่ สํ า คั ญ
ดังกลาวขางตนน้ันเปนปจจัยดานผูเรียนที่สงผล

ตอความเขาใจในการอานภาษาอังกฤษซึ ่ง
ประกอบดวย พื้นความรูดานภาษา พื้นความรู
ดานเนื้อหา พื้นความรูดานโครงสรางบทอาน
ยุทธวิธีในการอาน และแรงจูงใจในการอาน 
ถ าผู เ ร ียนแต ละคนม ีอ งค ประกอบสําค ัญ
เหลานี้อ ยู ในระดับสูง  ก็ยอมมีความเขาใจ   
ใ น ก า ร อ า น ส ูง เ ช น ก ัน แ ล ะ จากงานวิจั ย        
ของ ชัยวัฒน  บวรวัฒนเศรษฐ (2558) ที่ได
ทําการศึกษาเรื่องปจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพล
ตอความสามารถในการอานภาษาอังกฤษเพ่ือ
ความเขาใจ ผลการวิจัยพบวาตัวแปรที่มีอิทธิพล
ทางตรง ไดแก ความรูพื้นฐานเดิม ตัวแปรที่มี
อ ิท ธ ิพ ลทั ้ง ท า งต ร งและทา งอ อ ม  ไ ด แ ก 
พฤติกรรมการสอนของคร ู และเจตคติต อ   
การอานภาษาอังกฤษ และตัวแปรที่มีอิทธิพล
ทางออม ไดแก แรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิ และมโนภาพ
แหงตนรูปแบบของปจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพล
ต อการอ านภาษาอ ังกฤษเพื ่อความเขาใจ   
แสดงดังภาพที่ 2 

 

ภาพที่ 2 ปจจัยที่มีอิทธิพลตอความสามารถในการอานภาษาอังกฤษเพื่อความเขาใจ 
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ดังน้ัน การทําใหผูเรียนเกิดการเรียนรูที่

มีประสิทธิภาพ หรือเกิดความเขาใจในการอาน

น้ันขึ้นอยูกับองคประกอบหรือปจจัยหลาย

ประการที่ครูผูสอนตองพิจารณาถึงไมวาจะเปน

ปจจัยดานครูผูสอนซึ่งไดแก พฤติกรรมการสอน

ของครู และปจจัยดานตัวผูเรียนเองซึ่งไดแก  

มโนภาพแหงตน เจตคติตอการอาน แรงจูงใจ  

ใฝสัมฤทธ์ิ ความรูพ้ืนฐานเดิม (ความรูดานภาษา 

ความรูดานเน้ือหา ความรูดานโครงสรางบทอาน 

ความรูดานกลยุทธหรือยุทธวิธีในการอาน) โดย 

ปจจัยทั้งหมดดังกลาวลวนสงผล หรือมีอิทธิพลตอ

ความสามารถในการอานภาษาอังกฤษเพ่ือความ 

เขาใจของผูเรียน ถาครูผูสอนสามารถควบคุม

ปจจัยเหลา น้ีใหมี อิทธิพลตอความเขาใจใน    

การอานของนักเรียนไดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน

ดานการอานภาษาอังกฤษ เพ่ือความเขาใจของ

ผูเรียนก็จะสูงขึ้นตามลําดับ    

 

5. ต ัว บ ง ชี ้ค ว า ม ส า ม า ร ถ ใ น ก า ร อ า น

ภาษาอังกฤษเพื่อความเขาใจ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 องคประกอบที่ตองคํานึงถึงเชนเดียวกัน 

คื อ  ครู ผู สอน น้ันต อ ง กํ าหนดจุ ดประสงค       

การเรียนรู  และวัดประเมินผลใหสอดคลอง

และครอบคลุมกับองคประกอบพฤติกรรมบงช้ีของ

ความสามารถในการอานภาษาอังกฤษเพ่ือความ

เขาใจ และเพ่ือใหเห็นภาพที่เปนรูปธรรมวาตัว

บงช้ีความสามารถในการอานภาษาอังกฤษเพ่ือ

ความเขาใจน้ันมีอะไรบาง จากผลการวิจัยของ

ชัยวัฒน  บวรวัฒนเศรษฐ (2558) ไดทําการวิจัย

เรื่อง การวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยัน

ความสามารถในการอานภาษาอังกฤษเพ่ือความ

เข า ใจผลการวิจัยพบว าองคประกอบของ

ความสามารถในการอานภาษาอังกฤษเพ่ือความ

เขาใจมี 3 องคประกอบ ไดแกองคประกอบที่ 1 

ดานความเขาใจระดับตัวอักษร มี 7 ตัวบงช้ี 

องคประกอบที่ 2 ดานความเขาใจระดับตีความ 

มี 9 ตัวบงช้ี และองคประกอบที่ 3 ดานความ

เขาใจระดับวิเคราะหวิจารณ มี 7 ตัวบงช้ี รวม 

23 ตัวบงช้ี ดังภาพที่ 3 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

  54 

 

                                                                     วารสารวชิาการโรงเรียนนายเรือ ดา้นสงัคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์และศึกษาศาสตร์ 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 3 ตัวบงชี้ความสามารถในการอานภาษาอังกฤษเพือ่ความเขาใจ 
 
 
6. ขั้นตอนและกิจกรรมการสอนอานภาษาอังกฤษ
เพื่อความเขาใจ 

 ขั้นตอนในการสอนอานภาษาอังกฤษ
เพ่ือความเขาใจเปนสิ่งสําคัญในการสงเสริม   
การเรียนรูที่จะชวยใหผูเรียนเกิดทักษะในการ
อาน ผูเขียนขอนําเสนอแนวคิดของนักการศึกษา
เก่ียวกับขั้นตอนการสอนอานภาษาอังกฤษเพ่ือ
ความเขาใจ จํานวน 3 ทาน ดังน้ี 

  

 
สุมิตรา อังวัฒนกุล (2544) ไดกลาวถึงขั้นตอนใน
การสอนอานดังตอไปน้ี 

  1. กิจกรรมกอนการอาน (Pre-reading 
Activity) เปนการสรางความสนใจและปูพ้ืนความรู
ในเรื่องที่จะอาน ตัวอยางกิจกรรมในขั้นน้ีไดแก 
 1.1 ใหคาดคะเนเรื่องที่จะอาน เปนการ
กระตุนใหผูเรียนนึกถึงความรูเดิมแลวนํามาสัมพันธ
กับเรื่องที่อาน การคาดคะเนอาจจะผิดหรือถูกก็ได 
  

ความสามารถในการอาน 

ภาษาอังกฤษเพ่ือความเขาใจ 

บอกความหมายของคําศัพทที่ปรากฏในเร่ืองได 

ระบุรายละเอียดสําคัญของเร่ืองที่อานได 

ระบุสรรพนามที่ใชอางอิงแทนคํานามได 

เรียงลําดับเหตุการณกอน-หลังได 

บอกการกระทําตาง ๆ ของบุคคลในเร่ืองได 

หาใจความสําคัญที่ปรากฏในเร่ืองได 

สะทอนอารมณของผูเขียนเร่ืองที่อานได 

แยกแยะระหวางขอคิดเห็นกับขอเท็จจริง 

บอกวาเร่ืองที่อานมีคุณคาหรือไมได 

บอกจุดประสงคของผูเขียนจากเร่ืองที่อานได 

บอกความหมายของสํานวนภาษาในเร่ืองที่อานได 

สรุปอางอิงหรือลงความคิดเห็นของเร่ืองที่อานได 

คาดการณส่ิงที่จะเกิดขึ้นตอไปได 

อธิบายความสัมพันธของเหตุและผลได 

ระบุใจความสําคัญที่ไมไดปรากฏในเร่ืองที่อานได 

ปฏิบัติตามคําแนะนํา คําชี้แจงของเร่ืองที่อานได 

โยงความสัมพันธของส่ิงตาง ๆ ในเร่ืองที่อานได 

เขียนยอสรุปเร่ืองที่อานได 

เขียนโครงรางของเร่ืองที่อานได 

ระบุความหมายของแนวคิดในเร่ืองได 

เชื่อมโยงความรูสึกกับประสบการณที่มีได 

บอกบุคลิกหรือลักษณะนิสัยของบุคคลในเร่ืองได เชื่อมโยงส่ือตางๆที่ประกอบกับเร่ืองที่อานได 

3) ความเขาใจระดับวิเคราะหวิจารณ

 

2) ความเขาใจระดับตีความ 

1) ความเขาใจระดับตัวอักษร 
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 1.2 ใหเดาความหมายของคําศัพท
จากบริบท โดยดูจากประโยคขางเคียงหรือจาก
รูปภาพ 
 2. กิ จ ก ร รม ร ะหว า ง อ า น  (While-

reading Activity) เปนการทําความเขาใจ

โครงสรางและเน้ือความในเรื่องที่อาน กิจกรรม

ในขั้นน้ี ไดแก 

 2.1 ใหลําดับเรื่องโดยใหตัดเรื่อง

ออกเปนสวนๆ (Strip Story)  

 2.2 เขียนแผนผังโยงความสัมพันธ

ของเน้ือเรื่อง (Semantic Mapping) 

 2.3 เติมขอความลงไปในแผนผังของ

เน้ือเรื่อง (Graphic Organizer) 

 2.4 เลาเรื่องโดยสรุป 

 3. กิ จ ก ร ร ม ห ลั ง ก า ร อ า น  (Post-

reading Activity) เปนการตรวจสอบความ

เขาใจของผูเรียน กิจกรรมที่ทําอาจเปนการถาย

โยงไปสูทักษะอ่ืน เชน ทักษะการพูด และการ

เขียนก็ไดโดย 

 3.1 ใหแสดงบทบาทสมมติ 

 3.2 ใหเขียนเรื่อง หรือเขียนโตตอบ 

เชน เขียนบทสนทนา เขียนแบบฟอรมหรือวาดรูป 

 3.3 พูดแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ

เรื่องที่อาน 

 เอสคีย และเกรบ (Eskey and 

Grabe, 1988) ไดเสนอขั้นตอนการสอนอาน

ภาษาอังกฤษ ดังน้ี 

 1. ขั้นกอนการสอนอาน เปนขั้น

เตรียมความรูเดิมโดยครูกระตุนใหนักเรียนนํา

ความรูเดิมที่มีอยูมาใชในการทําความเขาใจ   

บทอาน ถานักเรียนไมมีความรูเดิมในเรื่องน้ันๆ  

 

 
ครูอาจสอนหรือสรางเสริมความรู เ พ่ือเปน

พ้ืนฐานในการอานเรื่อง กิจกรรมที่ใชควรกระตุน

ความสนใจและสรางจุดมุงหมายในการอาน 

 2. ขั ้นระหว า งการสอนอ าน ใน

ขั้นตอนน้ีครูอาจปลอยใหนักเรียนอานโดยอิสระ 

และใหความชวยเหลือถานักเรียนตองการ     

ครูควรชวยพัฒนากลวิธีการอานใหนักเรียน เชน 

การเดาความหมายคําศัพท การทํานายเน้ือเรื่อง 

การใชความรูด านไวยากรณ  และคําเ ช่ือม

ความสัมพันธเพ่ือหาความหมายของบทอาน 

 3. ขั ้น ห ล ัง ก า ร ส อ น อ า น  เ ป น     

การประเมินความเขาใจในการอานของนักเรียน

โดยการทําแบบฝกในรูปแบบตาง ๆ และ

วิ เ คร าะห บทอ านอย า งลึ กซึ้ ง  วิ ล เ ลี ยมส 

(Williams, 1994) ไดเสนอขั้นตอนการสอนอาน

ไวดังน้ี 

 1. ขั ้น ก อ น ก า ร อ า น  (Pre-reading)      

มีจุดประสงคดังน้ี 

 1.1 การเราความสนใจในหัวเรื่อง 

 1.2 การช้ีใหเห็นความสําคัญของเรื่องที่

อาน 

 1.3 การเตรียมความพรอมทางดาน

ภาษาที่จะใชในบทเรียน 

 2. ขั้นระหวางการอาน (While-reading) 

มีจุดประสงคในการชวยผูเรียนดังน้ี 

 2.1 การทําความเขาใจจุดประสงคของผูเรียน 

 2.2 การทําความเขาใจกับรายละเอียด

ของเรื่อง 

 2.3 การทําความเขาใจกับโครงสราง

ของเรื่อง 
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 3. ขั้นหลังการอาน (Post-reading) มี

จุดประสงค ดังน้ี 

 3.1 การถายโอนความคิดในเรื่องที่อาน

 3.2 การแสดงความคิดเห็นของผูเรียน

ตอบทอาน 

 จากแนวคิดของนักการศึกษาที่ไดเสนอ

ขั้นตอนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอาน

ภาษาอังกฤษเพ่ือความเขาใจทั้งหมดที่กลาว

มาแลวน้ัน ผูเขียนจะขอสรุปใหเห็นภาพรวมของ

ขั้ นตอนในการจั ดการ เรี ยนการสอนอ าน

ภาษาอังกฤษเพ่ือความเขาใจ โดยสามารถแบง

ได 3 ขั้นตอน มีดังน้ี 

 1. ขั้นกอนอาน (Pre-reading Stages)

เปนขั้นการสรางความสนใจและปูพื้นความรูใน

เรื่องที่จะอาน ตัวอยางกิจกรรมในขั้นตอนน้ี 

ไดแก การคาดคะเนเรื่องจากช่ือบท การคาดเดา

โครง เรื่ อ งหรื อแนวคิ ดของ เรื่ อ ง  การ เดา

ความหมายของคําศัพทจากบริบท การเราความ

สนใจในหัวเรื่อง การช้ีใหเห็นความสําคัญของ

เรื่องที่จะอาน รวมถึงการเตรียมความพรอม

ทางดานภาษาที่มีอยูในเรื่องที่จะอาน เปนตน 

  

2. ขั้นระหว างอ าน  (While-reading 

Stages) เปนขั้นการทําความเขาใจโครงสราง

และเน้ือหาในเรื่องที่อาน ตัวอยางกิจกรรมใน

ขั้นตอนน้ี ไดแก การเรียงลําดับเรื่อง การเขียน

แผนผังโยงความสัมพันธของเน้ือเรื่อง การเติม

ขอความลงไปในแผนผังของเน้ือเรื่อง การเลา

เรื่องโดยสรุป การเสริมกลวิธีในการอานใหกับ

ผูเรียนระหวางอาน  

 3. ขั้นหลังอาน (Post-reading Stages)

เปนขั้นตอนการประเมินความเขาใจของผูเรียน

หลังอาน กิจกรรมที่ทําอาจเปนการถายโยงไปสู

ทักษะอ่ืน ๆ เชนทักษะการพูดหรือเขียน ตัวอยาง

กิจกรรมในขั้นตอนน้ี ไดแก การใหแสดงบทบาท

สมมติ การพูดแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับเรื่องที่

อาน การเขียนสรุปโครงเร่ือง หรือการใหผูเรียน

ทําแบบฝกหัดในรูปแบบตาง ๆ เปนตน 

 ผู เขียนขอนําเสนอตัวอยางการจัด    

การเรียนรูตามขั้นตอนการสอนอานภาษาอังกฤษ

เพ่ือความเขาใจที่ผูเขียนไดทําการศึกษา และ

สังเคราะห สามารถสรุปไดดังน้ี 

1. กิจกรรมกอนอาน ครูปรับพ้ืนฐานความรูดานคําศัพทและไวยากรณที่ปรากฏในเรื่องที่อาน 
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2. กิจกรรมระหวางอาน ครูใหผูเรียนทําความเขาใจเน้ือเรื่องที่อาน ช้ีแนะกลยุทธในการอาน 

 

3. กิจกรรมหลงัอาน ครูใหนักเรียนพูดแสดงความคิดเห็น และทํากิจกรรมตรวจสอบความเขาใจตาง ๆ 
                         เชน เติมคําศัพท  เรียงลําดับเหตุการณ ตอบถูก-ผิด และตอบคําถามจากเรื่องที่อาน 

 
 
7. การวัดและประเมินผลความสามารถใน 
การอานภาษาอังกฤษเพื่อความเขาใจ 

 การสอนอานในปจจุบันเนนการอาน
ภาษาอังกฤษเพ่ือความเขาใจที่มีตอเน้ือหาหรือ
บทอานในลักษณะตาง ๆ กัน และเ พ่ือให
ครูผูสอนไดทราบถึงระดับความสามารถในการ
อานภาษาอังกฤษเพ่ือความเขาใจของผูเรียนน้ัน  
จําเปนอยางย่ิงที่ครูผูสอนจะตองทราบถึงเกณฑ
การประเมินทักษะการอานภาษาอังกฤษและ
ชนิดของแบบทดสอบที่ใชประเมินความสามารถ
ในการอานภาษาอังกฤษเพ่ือความเขาใจเพ่ือให
ครูผูสอนไดทราบถึงหลักเกณฑในการประเมิน
และการเลือกใชหรือสรางแบบทดสอบใหมี
มาตรฐาน ความหลากหลาย  และม ีความ
เที่ยงตรงในการวัด โดยผูเขียนขอนําเสนอดังน้ี 

 1.  ลักษณะของเกณฑการประเมิน
ทักษะการอานภาษาอังกฤษ อัจฉรา วงศโสธร 
(2544) ไดจําแนกออกเปน 2 ลักษณะ ไดแก   
1) ความสามารถทางภาษาที่เปนเกณฑแบบยอย 
ไดแก ความรูดานคําศัพท และ 2) ความสามารถ
ทางภาษาที่เปนเกณฑรวม ไดแก ความสามารถ
ในการทําความเขาใจบทอานและตอบคําถาม
จากเรื่องที่อานได 

 2. ชนิดของแบบทดสอบที่ใชประเมิน
ความสามารถในการอาน เวียร (Weir, 1990) 
เสนอดังน้ี 
  2.1 แบบทดสอบชนิดเลือกตอบ 
(Multiple-choice Items) เปนแบบทดสอบที่
ผูตอบตองเลือกคําตอบที่ถูกตองเพียงคําตอบ
เดียวจากตัวเลือกที่กําหนดใหแบบทดสอบน้ี
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เปนแบบทดสอบที่ไดรับความนิยมเพราะเปน
แบบทดสอบที่มีความเที่ยงตรงในการใหคะแนน 
การตรวจทําไดงายและรวดเร็ว 
  2.2 แ บบ ท ดส อ บแ บบ ต อบ สั้ น 
(Short-answer Items) เปนแบบทดสอบที่ให
ผูสอบตอบคําถามเปนคํา ๆ เดียวหรือเติม
ขอความในสวนที่หายไปโดยมีอิสระในการตอบ
เพราะไมมีการกําหนดคําตอบ 
  2.3 แบบทดสอบแบบโคลซ (Cloze) 
ในการสรางขอสอบแบบโคลซ คําตาง ๆ ในบทอาน
จะถูกลบออกไปหลังจากเริ่มตนไปไมก่ีประโยค 
อัตราการลบคําน้ันเปนการลบอยางเปนระบบ มัก
ใชระหวางทุกๆ คําที่ 5 ถึงคําที่ 11 ผูสอบตองเติม
แตละชองวางดวยคําที่คิดวาถูกลบออกไป 
  2.4 แบบทดสอบเติมคําในชองวางที่
ลบออกอยางเลือกสรร (Selective Deleted 
Gap-filling) เปนแบบทดสอบที่มีการลบคําออก
จากบทอานโดยอาศัยเหตุผลการเลือกสิ่งที่จะลบ
ออกโดยยึดหลักความรูทางภาษาความยากงายของ
บทอานและการใชภาษากับบทอานที่เฉพาะ 
  2.5 แบบทดสอบซี (C-test) เปน
แบบทดสอบที่พัฒนาจากแบบทดสอบโคลซและ
แบบทดสอบเติมคําในชองวางที่เลือกลบคําโดยมี
การลบคําทุก ๆ 2 คําในบทอาน  และเพื่อ
แกปญหาความหลากหลายของคําที่จะเติมจึงมี
การลบตัวอักษรครึ่งคําหลังของคําออก 
  2.6 แบบทดสอบใหตัดคําออกแบบ
โคลซ (Cloze Elide) เปนเทคนิคที่มีการแทรกคํา
ที่ไมถูกตองเขามาในอนุเฉท ผูสอบตองพิจาณาวา
ตรงไหนที่ถูกแทรกเขามาและตัดคําน้ันออกไป 
  2.7 แบบทดสอบถายโอนขอมูล
(Information Transfer) เปนการพิจารณาลักษณะของ
การถายโอนขอมูลที่ไดจากการอานมาเปนสัญลักษณ
ตาง ๆ  เชน การทําแผนผัง หรือการเติมแผนภูมิ 
  ดังน้ัน ในการที่ครูผูสอนจะประเมิน
ความสามารถในการอานภาษาอังกฤษนั้นสิ่ง
แรกที่จะตองพิจารณา คือ ครูผูสอนจะประเมิน

ความสามารถทางภาษาที่เปนเกณฑยอยซึ่งไดแก 
ความรูดานคําศัพท หรือความสามารถทางภาษา
ที่เปนเกณฑรวมซึ่งไดแก การตอบคําถามจาก
เรื่องที่อาน ซึ่งในการประเมินความสามารถทาง
ภาษาที่เปนเกณฑรวมน้ัน ครูผูสอนก็สามารถใช
เครื่องมือวัดตามที่ผูเขียนไดนําเสนอไวขางตนมา
ประเมินความสามารถในการอานภาษาอังกฤษ
เพ่ือความเขาใจของผูเรียนไดตามความเหมาะสม 

บทสรุป 

 ประสิท ธิผลของการจัดการเรียนรู   
การอานภาษาอังกฤษเพ่ือความเขาใจจะเกิดขึ้นกับ
ผูเรียนมากนอยเพียงใดน้ัน ยอมขึ้นอยูกับปจจัย
นําเขา (Inputs) ที่สําคัญในการออกแบบ  
การจัดการเรียนรูของครูผูสอน ซึ่งครูผูสอนควรจะ
ศึกษา ทําความเขาใจ วิเคราะห สังเคราะห และ
จั ด อ ง ค ป ร ะ ก อ บ ข อ ง ก า ร ส อ น ที่ ดี ใ ห มี
ความสัมพันธกันและเปนระบบเพ่ือมากําหนด
เปนกรอบแนวคิดในการออกแบบการจัด     
การเรียนรู ประกอบดวย  1) ความหมายของการ
อานภาษาอังกฤษเพ่ือความเขาใจ  2) ความสําคัญ
ของการอ านภาษาอั งกฤษเพ่ือความเข าใจ             
3) ประเภทของการอานภาษาอังกฤษเพ่ือความเขาใจ 
4) ปจจัยที่มีอิทธิพลตอความสามารถในการอาน
ภาษาอังกฤษเพื่อความเขาใจ 5) ตัวบง ช้ี
ความสามารถในการอานภาษาอังกฤษเพ่ือความ
เข าใจ 6) ขั้นตอนและกิจกรรมการสอนอาน
ภาษาอังกฤษเพื่อความเขาใจ และ 7) การวัด
และประเมินผลการอานภาษาอังกฤษเพ่ือความ
เขาใจและเพ่ือใหการนําแนวคิดเก่ียวกับการสอนอาน
ภาษาอังกฤษเพ่ือความเขาใจไปประยุกตใชเปนกรอบ
แนวทางในการพัฒนาการเรียนการสอนในช้ันเรียนได
อยางมีประสิทธิภาพน้ัน ผูเขียนจึงขอนําเสนอเปน
แผนภาพเพ่ือใหผูอานไดเห็นถงึรายละเอียดสําคัญและ
มองภาพที่จะนําไปประยุกตใชในลักษณะของเทคนิค
การจัดการเรียนรูการอานภาษาอังกฤษเพ่ือความ
เขาใจไดอยางมีประสิทธิภาพน้ันแสดงดังภาพที่ 4 
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ภาพที่ 4 เทคนิคการจัดการเรียนรูการอานภาษาอังกฤษเพื่อความเขาใจ 
ที่มา: ชัยวัฒน  บวรวัฒนเศรษฐ (2559) 

 
 
 
 
 

หลักสูตร 1. วิสัยทัศนและจุดมุงหมายของหลักสูตร 
2. โครงสรางและคําอธิบายรายวิชา 
3. สาระและมาตรฐานการเรียนรู 
4. ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรูแกนกลาง 

 แผนการจัดการเรียนรู 
สาระสําคัญ-- ระบุใหเห็นแกนหรือขอสรุปที่ตองการใหเกิดขึ้นกับ
ผูเรียนหลังจากการเรียนรูเร่ืองใดเร่ืองหนึ่ง   

 

2. เนื้อหา 

เนื้อหาทั้งประเภท Text และ Non-text ที่คัดเลือกมา
จากเอกสารซึ่งสอดคลองกับตัวชี้วัดและองคประกอบ
ความเขาใจในการอาน  

4. การวัดและประเมินผล 

วัดและประเมินผลความเขาใจในการอานกอนเรียน 
ระหวางเรียนและหลังเรียนทั้ง 3 ระดับ 

3. ขั้นตอนการเรียนการสอน 

1) ขั้นกอนอาน (Pre-reading) 
2) ขั้นระหวางอาน (While-reading) 
3) ขั้นหลังอาน (Post-reading) 

-ประเมินตามตัวบงชี้พฤติกรรมความสามารถในการอาน 
 ภาษาอังกฤษที่ระบุไวในจุดประสงคการเรียนรู 
-สรางแบบทดสอบเพ่ือประเมินผลตามความเหมาะสม 

หัวขอที่ใชในการสอนอานเชน 
1. ส่ิงแวดลอม                      6. ลมฟาสภาพอากาศ 
2. สถานที่สําคัญ            7. เวลาวางและนันทนาการ 
3. อาหารและสุขภาพอนามัย    8. วัฒนธรรมประเพณี 
4. เหตุการณปจจุบัน              9. วิทยาศาสตรเทคโนโลยี 
5. การเดินทางและทองเที่ยว10. การศึกษาและอาชีพ 

ตัวอยางกิจกรรมกอนอาน 
1. การคาดคะเนเร่ืองจากชื่อบท 
2. การเดาความหมายของคําศัพทจากบริบท 
3. การเตรียมความพรอมดานภาษากอนอาน 
ตัวอยางกิจกรรมระหวางอาน 
1. การเติมขอความลงไปในแผนผังของเนื้อเร่ือง 
2. การเรียงลําดับเร่ือง / การเสริมกลวิธีการอาน 
ตัวอยางกิจกรรมหลังอาน 
1. การใหแสดงบทบาทสมมติ 
2. การเขียนสรุปโครงเร่ือง 
3. การพูดแสดงความคิดเห็น 
4. การทําแบบฝกในรูปแบบตาง ๆ 

1. จุดประสงคการเรียนรู 

เพ่ือพัฒนาความสามารถในการอานภาษาอังกฤษเพ่ือ
ความเขาใจทั้ง 3 ระดับ ไดแก ระดับตัวอักษร ตีความ 
และวิเคราะหวิจารณ (สอดรับกับ 23 ตัวบงชี้) 
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 บทความวิชาการเรื่องน้ีมุงนําเสนอความรูเกี่ยวกับการวัดผลการเรียนรูของผูเรียนตามจุดมุงหมาย

ทางการศึกษาดานพุทธิพิสัยของบลูมที่ปรับปรุงใหมโดยเดวิด แครทโวทล และโลริน แอนเดอรสัน ในป 

ค.ศ.2001 จากน้ันพฤติกรรมการเรียนรูจึงถูกเรียกช่ือใหมเปนกระบวนการทางพุทธิปญญา โดยการเรียนรู

ดานพุทธิพิสัยที่ปรับปรุงใหมน้ันถูกวัดดวยการเรียนรูใน 2 มิติ ไดแก 1. มิติความรู ประกอบดวย           

1) ความรูเชิงขอเท็จจริง  2) ความรูเชิงมโนทัศน  3 ) ความรูเชิงวิธีดําเนินการ และ 4) ความรูเชิงอภิปญญา

และ 2. มิติกระบวนการทางพุทธิปญญา ประกอบดวย  1) จํา  2) เขาใจ  3) ประยุกตใช  4) วิเคราะห          

5) ประเมินคา และ 6) คิดสรางสรรค การวัดมิติความรูแตละประเภทและกระบวนการทางพุทธิปญญา   

แตละขั้นนั้น ครูผูสอนจะตองเลือกแบบทดสอบที่เหมาะสม เพื่อใหผลการวัดที่ไดเปนตัวแทนความรู

ความสามารถของผูเรียนไดอยางแทจริง บทความน้ีผูเขียนไดนําเสนอเน้ือหาหลัก ๆ จํานวน 3 ประเด็น 

ไดแก 1) คําจํากัดความของกระบวนการทางพุทธิปญญา (พุทธิพิสัย) ของบลูมแบบเดิม (1956) และ      

ที่ปรับปรุงใหม (2001) 2) คําบงชี้และตัวอยางขอคําถามในการวัดกระบวนการทางพุทธิปญญา และ     

3) การเลือกใชแบบทดสอบที่เหมาะสมในการวัดกระบวนการทางพุทธิปญญาแตละขั้น  

คําสําคัญ: ความรู, กระบวนการทางพุทธิปญญา, แบบทดสอบ 

 

การวัดกระบวนการทางพุทธิปญญาของผูเรียนตามแนวคิดของบลูมที่ปรับปรุงใหม 
The Measurement of Learner’s Cognitive Process Based-on Bloom’s Taxonomy Revised 

         

บทคัดยอ 
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  This academic article aims to present knowledge about the measurement of 

learner’s cognitive learning based on Bloom’s taxonomy revised by Anderson, L. W., & 

Krathwohl, D. R. in A.D.2001. After that, behavior learning was changed to new term as 

cognitive process. The new term of cognitive learning was measured by 2 dimensions as 

follow: 1. Knowledge dimension which composes of 4 types, 1) factual knowledge        

2) conceptual knowledge 3) procedural knowledge and 4) metacognitive knowledge.     

2. Cognitive process which composes of 6 levels, 1) remembering 2) understanding 3) applying 

4) analyzing 5) evaluating and 6) creating. Instructors should select appropriate test so 

that the results of measurement is the true representative of learner’s knowledge and 

competency. This article, the writer offers 3 main topics as follow: 1) Definition of 

cognitive process based on Bloom’s taxonomy in original (A.D.1956) and revised 

(A.D.2001) version. 2) Verbs and some questions to measure cognitive process. And 3) Selection 

of appropriate test to measure a cognitive process. 

Keywords: Knowledge, Cognitive Process, Test. 

 

บทนํา    

การวัด (Measurement) หมายถึง การ

กําหนดตัวเลขใหกับสิ่งที่ตองการวัด ในแวดวง

การศึกษา คงเปนที่เขาใจตรงกันวาสิ่งที่ครูผูสอน

ตองการวัดก็คือสมรรถนะ หรือความรูของ

ผูเรียนที่เกิดจากการเรียนรู (Learning) คุณภาพ    

ของผลที่ ไดจากการวัดมีปจจัยที่ เ ก่ียวของ 

จํานวนมาก เชน ครูผูสอนใชแบบทดสอบที่มี

คุ ณภาพหรื อ ไ ม  เ ค รื่ อ ง มื อ วั ด ไ ด ต ร ง กั บ

จุดประสงคการเรียนรูหรือไม ผู เรียนมีความ

พรอมในการทําขอสอบหรือไม  การบริหาร      

ก า ร ส อ บ มี ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ ห รื อ ไ ม  เ ช น 

สภาพแวดลอมในการสอบ เวลาในการทําขอสอบ

  

 

ความเขาใจในคําช้ีแจงของแบบทดสอบ เปนตน 

ดังน้ันแนวคิดพ้ืนฐานสําหรับการวัดผลการ

เรียนรูของผูเรียนเปนสิ่งที่ครูผูสอนจําเปนตอง

คิด และวางแผนในการดําเนินกิจกรรมอยาง

รอบคอบ ซึ่งอยูบนพ้ืนฐานของการตอบคําถาม 

จํานวน 3 คําถาม  ดังน้ี 

 1. วัดผลไปทําไม หมายถึง ผลที่
ไดจากการวัดน้ันนําไปใชในความมุงหมายใด 
เชน เพ่ือการจัดกลุมผูเรียน เพ่ือการคัดเลือก 
หรือเพ่ือการวินิจฉัยผู เรียน ดังน้ัน ครูผูสอน
จะตองสรางขอสอบใหสามารถสะทอนความ    
มุงหมายดังกลาวขางตนไดอยางแทจริง  

 

Abstract 
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 2. วัดอะไร หมายถึง เน้ือหาที่จะ
วัดน้ันคือเน้ือหาอะไรบาง ซึ่งจะตองสอดคลอง
กับจุดประสงคการเรียนรูที่ครูผูสอนกําหนดไว 
รวมไปถึงมิติความรู และมิติกระบวนการทาง
พุทธิปญญา (พุทธิพิสัย) ที่มุงวัด ไดแก จํา เขาใจ 
ประย ุกต ใ ช  ว ิเ คราะห  ประ เม ินค า  หร ือ         
คิดสรางสรรค 

 3. วัดอยางไร หมายถึง ครูผูสอน

จะใชขอสอบแบบไหนในการวัดเน้ือหาน้ัน เชน            

แบบทดสอบชนิดเลือกตอบ (ปรนัย) หรือเขียนตอบ 

( อัตนัย) ซึ่ งครูผู สอนจะตองเลือกชนิดของ

ขอสอบใหเหมาะสม  

  การตอบคําถามทั้ง 3 ขอดังกลาว

จะชวยใหครูผูสอนกําหนดทิศทางและกรอบการ

วัดผลการเรียนรูของผูเรียนไดอยางเหมาะสม 

ตอบสนองความมุ งหมายของการวัด และ

สะทอนความรู ของผู เ รี ยนไดอย างแทจริ ง        

นักการศึ กษาหลายท านจั ดประ เภทหรื อ

องคประกอบพฤติกรรมการเรียนรูไวในแงมุมตางๆ 

ในป ค.ศ.1956 บลูม และคณะ (Bloom, B.S. et 

al., 1956) ไดจํ าแนกพฤติกรรมด านพุทธิ พิสั ย  

(Cognitive Domain) หรือความรูทางสมองของ

ผูเรียน โดยแบงเปน 6 ขั้น จากระดับงายจนถึง

ระดับที่ซับซอน ไดแก 1) ความรู (Knowledge) 

2) ความเขาใจ (Comprehension) 3) การนํา     

ไปใช (Application)  4) การวิเคราะห (Analysis)     

5) การสังเคราะห (Synthesis) และ 6) การประเมินคา 

(Evaluation) ถือได ว า เปนจุดมุ งหมายทาง

การศึกษาที่มีความสําคัญและรูจักกันอยาง

แพรหลายที่ครูผูสอนใชกันมากวา 50 ป อยางไร

  

 

ก็ตาม จุดมุงหมายทางการศึกษาของบลูม และ

คณะ (1956) ยังมีจุดออนและขอจํากัดหลาย

ประการ เชน การที่แบงพฤติกรรมการเรียนรูเปน 

6 ขั้นน้ันทําใหเกิดความเขาใจวาพฤติกรรมแตละขั้น

ดังกลาวไมสามารถทับซอนหรือเหลื่อมล้ํากันได

จะตองใหบรรลุในขั้นตํ่ากอนเสมอ นักการศึกษา

บางทานแสดงขอคิดเห็นวาบางครั้งพฤติกรรม 

ในขั้นการวิเคราะหมีความซับซอนมากกวา    

ขั้นประเมินคาเสียอีก และการใหคํานิยามของ    

แตละขั้นยังไมสามารถแบงแยกกันอยางชัดเจน 

(วิทวัฒน  ขัตติยมาน และ ฉัตรศิริ  ปยะพิมล

สิทธ์ิ, ม.ป.ป.) จากขอคนพบดังกลาวขางตนในป 

ค.ศ.1990 – 1999 David Krathwohl ซึ่งเปน

ห น่ึ ง ในคณะที่ ร วมสร า งจุ ดมุ งหมายทา ง

ก า ร ศ ึก ษ า ข อ ง บ ล ูม  ( เ ด ิม )  แ ล ะ  Lorin 

Anderson ลูกศิษยของบลูมจึงไดรวบรวม

นั ก จิ ต วิ ท ย า ก ลุ ม พุ ท ธิ นิ ย ม ( Cognitive 

Psychologists) นักทฤษฎีดานหลักสูตรและ

นักวิจัยดานการสอน (Curriculum Theorists and 

Instructional Researchers) และผูเช่ียวชาญ  

ดานการทดสอบและการประเมิน (Testing and 

Assessment Specialists) เพ่ือดําเนินการปรับปรุง

จุดมุงหมายทางการศึกษาดานพุทธิพิสัยเสียใหม 

สวนตัวบลูมเองไมไดเขารวมในกระบวนการ

ปรับปรุงในครั้งน้ีเน่ืองจากตนเองปวย จนกระทั่ง

การปรับปรุงจุดมุงหมายทางการศึกษาสําเร็จได

ในป ค.ศ.2001 โดยสิ่งที่แตกตางกันระหวาง

จุดมุงหมายทางการศึกษาของ Bloom (1956) 

และ Bloom’s Taxonomy Revised (2001) 

(Anderson, L. W., & Krathwohl, D. R., 2001) ดังน้ี 
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  1. เพ่ิมมิติความรู (Knowledge) 

ควบคู กับมิ ติกระบวนการทางพุทธิปญญา 

(Cognitive Process) เพ่ือชวยใหการกําหนดจุดประสงค

การเรียนรูมีความชัดเจนมากย่ิงขึ้น ประกอบดวย 

ความรูเชิงขอเท็จจริง (Factual Knowledge) 

ความรูในเชิงมโนทัศน (Conceptual Knowledge) 

ความรูเชิงวิธีการ (Procedural Knowledge) และ

ความรูเชิงอภิปญญา (Metacognitive Knowledge) 

  

 3. กระบวนการทางพุทธิปญญา    

ขั้นที่ 1 เปลี่ยนจากเดิม คือ ความรู (Knowledge) 

เปนจํา (Remembering) ขั้นที่ 5 เปลี่ยนจากเดิม 

คือ สังเคราะห (Synthesis) เปนประเมินคา

(Evaluating) และขั้นที่ 6 เปลี่ยนจากเดิม คือ 

ประเมินคา (Evaluation) เปนคิดสรางสรรค 

(Creating) เพ่ือใหสะทอนธรรมชาติของการคิด

ที่นิยามไวในแตละขั้นอยางชัดเจน  

  2. ปรับปรุงรูปแบบคําศัพทจาก 

“คํานามไปเปนคํากริยา”เพ่ือการอธิบายใหเห็น

ถึงกระบวนการทางพุทธิปญญาที่ชัดเจนย่ิงขึ้น 

   

  4. ปรับปรุงคําจํากัดความ (Definition) 

ของกระบวนการทางพุทธิปญญาในแตละขั้นใหมี

ความชัดเจนมากขึ้นรายละเอียด ดังน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

แผนภาพท่ี 1: แสดงกระบวนการทางพุทธิปญญาตามจุดมุงหมายทางการศึกษาของ Bloom (1956)   

          และ Bloom’s Taxonomy Revised (2001) 

 

จํา (Remembering) 

เขาใจ (Understanding) 

ประยุกตใช (Applying) 

วิเคราะห(Analyzing) 

ประเมินคา

(Evaluating) 

คิดสรางสรรค

(Creating) 

Bloom’s Taxonomy Revised (2001) 

ความรู (Knowledge) 

ความเขาใจ (Comprehension) 

การนําไปใช (Application) 

การวิเคราะห(Analysis) 

การสังเคราะห 

(Synthesis) 

การประเมินคา

(Evaluation) 

Bloom’s Taxonomy (1956) 
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  บทความน้ีผูเขียนไดนําเสนอเน้ือหา

เกี่ยวกับจุดมุงหมายทางการศึกษาของ Bloom’s 

Taxonomy Revised (2001) ที่ดําเนินการ

ปรับปรุงโดย Anderson & Krathwohl (2001) 

โดยมีหัวขอในการนําเสนอ ดังน้ี  

  1. มิ ติความรูและกระบวนการทาง 

พุทธิปญญา (พุทธิพิสัย): ผูเขียนมุงอธิบายคําจํากัด

ความของมิติความรูทั้ง 4 ประเภทและคําจํากัดความ

ของกระบวนการทางพุทธิปญญาทั้ง 6 ขั้น  

 2. คําบงช้ีและตัวอยางขอคําถามของ
กระบวนการทางพุทธิปญญา: ผูเขียนมุงอธิบาย
คําบงช้ี (กริยา) ของกระบวนการทางพุทธิปญญา
ในแตละขั้น พรอมตัวอยางขอคําถามประกอบ 
ซึ่งจะเปนประโยชนตอครูผูสอนในการสราง
ขอสอบการวัดกระบวนการทางพุทธิพิสัย        
ในแตละขั้นไดอยางถูกตอง สามารถวัดผล
         
 

 

การเรียนรูของผูเรียนไดตรงกับความตองการ 

 3. กา ร เ ล ือ ก ใ ช แ บบทดสอบว ัด
กระบวนการทางพุทธิปญญา: ผูเขียนมุงอธิบาย
การเลือกใชเครื่องมือที่เหมาะสมในการวัดการเรียนรู 
ในแตละขั้นของกระบวนการทางพุทธิปญญา  
   
 4. บทสรุป 

1. มิติความรูและกระบวนการทางพุทธิปญญา 

 จากการปรับปรุงจุดมุงหมายทางการ
ศึกษาของ Bloom (1956) เปน Bloom’s Taxonomy 
Revised (2001) สงผลใหการวัดจุดมุงหมาย
ทางการศึกษาดานพุทธิพิสัยจากเดิมที่มีการวัด
เ พียงมิ ติ เ ดียว  คื อ  พฤ ติกรรมการ เรี ยนรู 
เ ป ลี่ ย น เ ป น วั ด  2 มิ ติ  ไ ด แ ก  มิ ติ ค ว า ม รู
(Knowledge Dimension) จํานวน 4 ประเภท 
และมิติกระบวนการทางพุทธิปญญา (Cognitive 
Process) จํานวน 6 ขั้น ปรากฏดังตารางที่ 1 
  

 

ตารางที่ 1: จุดมุงหมายทางการศึกษาของบลูมที่ปรับปรุงใหม (Bloom’s Taxonomy Revised, 2001) 

มิติความรู 

(Knowledge Dimension) 

มิติกระบวนการทางพุทธิปญญา (Cognitive Process)  

จํา 

(Remembering) 

เขาใจ 

(Understanding) 

ประยุกตใช 

(Applying) 

วิเคราะห 

(Analyzing) 

ประเมินคา

(Evaluating) 

คิดสรางสรรค 

(Creating) 

ความรูเชิงขอเท็จจริง 

(Factual Knowledge)       

ความรูเชิงมโนทัศน 

(Conceptual Knowledge)   
 

   

ความรูเชิงวิธีดําเนินการ 

(Procedural Knowledge)       

ความรูเชิงอภิปญญา 

(Metacognitive Knowledge) 
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  ก า ร นํ า ต า ร า ง จุ ด มุ ง ห ม า ย ท า ง

การศึกษาของบลูมที่ปรับปรุงใหม (Bloom’s 

Taxonomy Revised, 2001) ไปใชน้ัน สามารถ

กระทําได  โดยครูผูสอนตองกําหนดจุดประสงค

การเรียนรู ใหอยู ในมิ ติความรู (Knowledge 

Dimension) ในมิติใดมิติหน่ึงและในขณะเดียวกัน

ก็จะตองกําหนดใหอยูในมิติกระบวนการทาง  

พุทธิปญญา (Cognitive Process) ระดับใดระดับหน่ึง 

เชนกัน ตัวอยางในตารางที่ 1 ครูผูสอนตองการ

วัดความรูเชิงมโนทัศนในระดับการประยุกตใช 

ดังนั้น ตัวอยางการต้ังจุดประสงคการเรียนรูใน

รูปแบบนี้  เชน“ผู เรียนสามารถประยุกตใช

หลักการของภาวะผูนําทางทหารไปปกครอง

บังคับบัญชานักเรียนนายเรือช้ันตํ่ากวาได” น่ัน

หมายความวา นักเรียนที่เรียนในบทเรียนน้ีจะได

เรียนรูเกี่ยวกับ “หลักการของภาวะผูนําทาง

ทหาร” และในขณะเดียวกันก็ไดใชกระบวนการ

ทางพุทธิปญญาในระดับ “ประยุกตใช” ผูเขียนเอง 

มีความเห็นดวยเปนอยางย่ิงวาการปรับปรุง

จุดมุงหมายทางการศึกษาดานพุทธิพิสัยของบลูม

ใหมน้ัน มีประโยชนอยางย่ิงสําหรับครูผูสอน 

อาทิเชน 1) ครูผูสอนสามารถวิเคราะหการเรียนรู

ของผูเรียนไดละเอียดมากขึ้นทั้งในมิติความรู 

และมิติกระบวนการทางพุทธิปญญา 2) คําจํากัด

ความในแตละขั้นของกระบวนการทางพุทธิ

ปญญา (พุทธิพิสัย) มีความชัดเจนมากขึ้น ไมทับ

ซอนกัน และ 3) ชวยใหครูผูสอนสามารถเขียนและ

วิเคราะหจุดประสงคการเรียนรูไดชัดเจนมากขึ้น 

กลาวคือ ถาจุดประสงคการเรียนรูไมชัดเจนและ          

ไมสามารถหาจุดตัดระหวางมิ ติความรูและ     

มิติกระบวนการทางพุทธิปญญาได จุดประสงค

  

 

 

การเรียนรูในขอน้ันยอมมีปญหา และตองไดรับ
การปรับปรุงใหเหมาะสมและชัดเจนมากขึ้น 
  

  ตัวอยางของจุดประสงคการเรียนรู  

   ตัวอยางที่ 1 มิติความรูเรื ่อง 

“ความรูเชิงมโนทัศน” กับมิติกระบวนการทาง

พุทธิปญญาในระดับ “เขาใจ”ดังน้ี เมื่ออาน

บทความเรื่องหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

นักเรียนสามารถสรุปภาพที่องคพระบาทสมเด็จ

พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชตองการให

เกิดขึ้นในสังคมไทยได 

   ตัวอยางที่  2 มิ ติความรู เรื่อง 

“ความรูเชิงวิธีดําเนินการ” กับมิติกระบวนการ

ทางพ ุทธ ิป ญญาในระด ับ  “ประย ุกต ใช ”      

เมื่อเรียนเรื่องการสรางขอสอบแลวผู เรียน

สามารถปฏิบัติการสรางขอสอบที่มีคุณภาพได  

   ตัวอยางที่  3 มิ ติความรู เรื่อง 

“ความรูเชิงมโนทัศน” กับมิติกระบวนการทาง

พุทธิปญญาในระดับ “ประยุกตใช” เมื่อเรียน

เรื่องภาวะผูนําทางทหารแลวผูเรียนสามารถนํา

หลักการดังกลาวไปใชในการปกครองบังคับ

บัญชานักเรียนนายเรือช้ันตํ่ากวาได  

   รายละเอียดจุดมุ งหมายทาง

การศึกษาของบลูมที่ปรับปรุงใหมผู เขียนได

นําเสนอรายละเอียดเก่ียวกับมิติความรู และ  

การเปรียบเทียบคําจํากัดความของพฤติกรรม     

การเรียนรูตามแนวคิดของบลูม (1956) และ    

ที่ปรับปรุงใหม (2001) ดังน้ี 
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  1.1 มิติความรู (Knowledge Dimension) 
แบงออกเปน 4 ประเภท ดังนี ้

 1.1.1 ความรูเชิงขอเท็จจริง (Factual 
Knowledge) คื อ  ความรู พ้ื น ฐ าน เกี่ ย วกั บ
องคประกอบตาง ๆ ที่จะตองทราบในวิชาเรียน
หรือการแกปญหาตาง ๆ ไดแก  
 1)1ความรู เกี ่ยวกับศัพทเฉพาะ 

(Terminology) 

 2)1ความรูเกี่ยวกับรายละเอียด

จํา เพาะและองค ประกอบของส วนต าง  ๆ

(Specific Details and Elements)  

 1.1.2 ความรูเชิงมโนทัศน (Conceptual 
Knowledge) หรือความคิดรวบยอด คือความรู
เ ก่ี ย ว กับความสั ม พันธ ร ะหว า งหลั ก ก า ร 
องคประกอบพ้ืนฐานตาง ๆ ในโครงสรางขนาด
ใหญที่ทํ าใหองคประกอบพ้ืนฐานเหลา น้ัน
สามารถทํางานรวมกันได ประกอบดวย  
 1)1ค ว า ม รู เ กี่ ย ว กั บ ก า ร จั ด
ประเภท หมวดหมู และการจัดลําดับ 

 2) ความรูเกี่ยวกับหลักการตาง ๆ  

 3) ความรูเกี่ยวกับทฤษฎีแบบแผน 
และโครงสราง 

1.1.3 ค ว า ม รู เ ชิ ง วิ ธี ดํ า เ นิ น ก า ร 
(Procedural Knowledge) คือ ความรูเกี่ยวกับ
วิธีดําเนินการทํางานแตละเรื่องวาจะทําอยางไร
วิธีการแกไขปญหาและระเบียบวิธีการแสวงหา
ความรู ไดแก  
 1) ความรู เ รื่ องทักษะเฉพาะ  

และสูตร เชน รูเก่ียวกับโปรแกรมคอมพิวเตอร

  

 

 

 

 
วาโปรแกรมใดใชทําอะไรไดบาง  

 2) ความรู เทคนิคและระเบียบ 

ว ิธ ีเ ฉพาะ  เช น  ว ิธ ีก า รทางว ิทยาศาสตร     

เทคนิคการส ัมภาษณ  เทคนิคการส ืบสวน

สอบสวน เทคนิคการสรางขอสอบ เทคนิค    

การวิจัย เปนตน  

 3) ความรูเรื่องเกณฑการพิจารณา

เลือกกระบวนการที่เหมาะสม  

1.1.4 ความรูเชิงอภิปญญา ( Metacognitive 

Knowledge) เป นความรู เก่ี ยวกั บกระบวนการ          

ทางปญญา หรือกระบวนการเรียนรูของคน       

รู เ กี่ ย ว กั บ ก ร ะ บ ว น ก า ร ข อ มู ล ข า ว ส า ร 

กระบวนการเรียนรูของตนเอง ไดแก  

 1)1ยุทธวิธีการเรียนรูหรือวิธีการ
ไดมาซึ่งความรูตาง ๆ  

 2) รู เ ก่ียว กับกระบวนการใช
ปญญา การใชเน้ือหา และเง่ือนไขที่เหมาะสม
กลาวคือ รูวาเวลาใดหรือเหตุผลใดที่จะใชความรู
ในเรื่องน้ัน ๆ 

 3) ความรู เ ก่ียวกับตนเอง คือ    
รูจุดออน จุดแข็งของตนเอง รูวาตนรูอะไร และ        
มีความรูในระดับใด 

 1.2 การเปรียบเทียบคํ า จํา กัดความ
พฤติกรรมการเรียนรูตามแนวคิดของบลูม
แบบเดิม (1956) และปรับปรุงใหม (2001) 
ดังนี ้
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ตารางที่ 2: การเปรียบเทียบคําจํากัดความพฤติกรรมการเรียนรูตามแนวคิดของบลูมแบบเดิม (1956)     
               และปรับปรุงใหม (2001) 

Bloom’s Taxonomy  

(1956) 

Bloom’s Taxonomy 

Revised (2001) 
สรุปผลการเปรียบเทยีบ 

1. ความรู (Knowledge) 

 หมายถึง ความสามารถท่ีทรงไว ซ่ึง

เ รื่ อ ง ราว  ขอ เ ท็จจริ งต าง ๆ ท่ี เคย มี

ประสบการณมาแลว  และสามารถ

ถายทอดสิ่งเหลานั้นออกมาไดดวยการ

พูด เขียน ระลึกไดการรูจักประกอบดวย 

การ รู เ นื้ อหา  รู ก ระบวนการ  และ         

รูความคิดรวบยอด  

1. จํา (Remembering) 

 หมายถึง ความสามารถในการดึง

เอาความรูท่ีเกี่ยวของออกมาไดจาก

ความจําระยะยาว ไดแก ความรูท่ีมีอยู

ในความทรงจํา การเรียกความรูท่ีได

เรียนไปนานแลวกลับมาได   

 

คําจํากัดความยังคงคลายเดิม 

แตกต างกัน ท่ีคํ าศัพท เ ดิมเปน

คํานามเปลี่ยนใหมเปนคํากริยา 

เพ่ือตองการสะทอนใหเห็นถึงการ

คิดท่ีเปนลักษณะของการกระทํา 

2. ความเขาใจ (Comprehension)  

    หมาย ถึ ง  ความสามารถ ในการ

ดัดแปลงขอเท็จจริง เร่ืองราว หลักการ 

ท ฤ ษ ฎี ใ ห ก ล า ย เ ป น รู ป แ บ บ ห รื อ

โครงสรางใหมท่ีคลาย ๆ กับของเดิมท่ี

ตนเคยรู และพยายามใหมีความหมาย

ตอตนเองมากข้ึนประกอบดวย การแปล

ความ การตีความ และการขยายความ 

2. เขาใจ (Understanding)  

 หมายถึง ความสามารถในการ

สรางความหมายจากสิ่งท่ีไดเรียนรูไป

ในแงของการพูด การเขียน เพ่ือการ

สื่อสารใหผู อ่ืนเขาใจดวยวิธีการของ

ตนเอง อาจใชถอยคํา ภาษาเขียน 

สั ญ ลั ก ษ ณ  รู ป ภ า พ  เ ป น ต น 

ประกอบด วย การตีความ/  แปล

ความหมาย การยกตัวอยาง การจัด

ประเภท การสรุปความ การสรุปอางอิง 

การเปรียบเทียบ และการอธิบาย  

 

คําจํากัดความยังคงคลายเดิม 

ขยายความใหมีความชัดเจนมาก

ขึ้นเพ่ิมเติมในเรื่องการยกตัวอยาง 

การจัดประเภท การเปรียบเทียบ 

แตกต างกัน ท่ีคํ าศัพท เ ดิมเปน

คํานามเปลี่ยนใหมเปนคํากริยา 

เพ่ือตองการสะทอนใหเห็นถึงการ

คิดท่ีเปนลักษณะของการกระทํา 

3. การนําไปใช (Application) 

   หมายถึง ความสามารถท่ีนําเอาวิธีการ 

ทฤษฎี กฎเกณฑ และแนวความคิดตางๆ 

ไปปรับใชในการแกปญหา หรือตาม

ส ถ า น ก า ร ณ ท่ี กํ า ห น ด ใ ห ไ ด อ ย า ง

เหมาะสม  

3. ประยุกตใช (Applying)  

 หมายถึง การนําความรูของตนไปใช

ในการกระทํา การปฏิบั ติ  หรือการ

แกปญหาในสถานการณท่ีเผชิญ หรือใน

ชีวิตจริง โดยสถานการณนั้นตองเปน

สถานการณใหมหรือแตกตางไปจากเดิม 

หากเปนการนําไปใชในสถานการณท่ี

คุนเคยแลวจะไมเรียกวาประยุกตใช 

 

คําจํากัดความยังคงมีคลาย ๆ เดิม 

เพ่ิมคําอธิบายใหมีความชัดเจน   

มากข้ึน แตกตางกันท่ีคําศัพทเดิม

เ ป น คํ า น า ม เ ป ลี่ ย น ใ ห ม เ ป น

คํากริยา เ พ่ือตองการสะทอน    

ให เห็นถึงการคิดท่ีเปนลักษณะ 

ของการกระทํา 
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ตารางที่ 2: (ตอ) 

Bloom’s Taxonomy  

(1956) 

Bloom’s Taxonomy 

Revised (2001) 
สรุปผลการเปรียบเทยีบ 

4. การวิเคราะห (Analysis) 

   หมายถ ึง  ค ว ามส ามา รถ ในกา ร

แยกแยะ เ รื ่อ ง ราว ใดๆ ให ออก เป น

ส ว น ย อ ย ๆ ไ ด  แ ส ด ง ใ ห เ ห็ น ถึ ง

ความสัมพันธกันระหวางสวนยอยนั้นๆ 

ประกอบดวย การวิเคราะหสวนประกอบ

กา ร วิ เ ค ร า ะห ค ว ามสั ม พั น ธ  แ ล ะ       

การวิเคราะหหลักการ 

4. วิเคราะห (Analyzing) 

 หมายถึง ความสามารถในการ

พิจารณาแยกแยะ แจกแจง แยก

ส วนประกอบ  จั ด ระบบ  การ ให

ค ว า ม เ ห็ น  ก า ร ใ ห เ ห ตุ ผ ล  แ ล ะ

ตรวจสอบไดวาสวนประกอบนั้นๆ 

เกี่ยวของกันอยางไร และแตละสวน

นั้นเกี่ยวของกับโครงสรางใหญอยางไร 

สามารถหย่ังถึงเบื้องหลัง ความเปนมา

หรือสวนประกอบนั้น ๆ ได 

 

คําจํากัดความยังคงมีคลาย ๆ เดิม 

แตกต างกัน ท่ีคํ าศัพท เ ดิมเปน

คํานามเปลี่ยนใหมเปนคํากริยา 

เพ่ือตองการสะทอนใหเห็นถึงการ

คิดท่ีเปนลักษณะของการกระทํา 

5. การสังเคราะห (Synthesis) 

   หมาย ถึ ง  ค ว ามส ามา รถ ในกา ร

รวบรวมสวนประกอบยอย ๆ ใหเปน

เร่ืองใหม โครงสรางใหม มีความชัดเจน 

และคุณภาพสูงกวาเดิม ประกอบดวย

การสังเคราะหขอความ การสังเคราะห

แ ผ น ง า น  แ ล ะ ก า ร สั ง เ ค ร า ะ ห

ความสัมพันธ 

5. ประเมินคา (Evaluating) 

 หมายถึงการตัดสินคุณคาสิ่งของ 

กิจกรรม หรือปรากฏการณ โดยอาศัย

เ ก ณ ฑ แ ล ะ ม า ต ร ฐ า น ท่ี กํ า ห น ด 

ประกอบดวย การตรวจสอบ และ  

การวิจารณ 

 

มีการปรับเปลี่ยนลําดับพฤติกรรม

การเรียนรูลําดับท่ี 5 การสังเคราะห 

(เดิม) ไปเปนกระบวนการทาง 

พุทธิปญญาข้ันท่ี 6 คิดสรางสรรค

( ใหม ) ส วนคํ าจํ ากั ดความนั้ น  

คลายเดิม คําศัพท เปลี่ยนจาก

คํานามเปนคํากริยา  

6. การประเมินคา (Evaluation) 

   หมาย ถึ ง  ค ว ามส ามา รถ ในกา ร

พิจารณาตัดสิน ตีราคา หรือคุณภาพ  

ของเร่ืองราวหรือสิ่งตาง ๆ ตามเกณฑ

ห รื อม า ต ร ฐ า น อั น ใ ด อั นห นึ่ ง ห รื อ

ความสามารถท่ีจะสร าง เกณฑหรือ

มาตรฐานจากความรู ท่ี เ รียนมาแลว 

นํามาตัดสินคุณคาของสิ่ งตาง ๆ ได 

ประกอบดวย การประเมินคาโดยอาศัย

ขอเท็จจริงภายในและการประเมินคา

โดยอาศัยเกณฑภายนอก 

6. คิดสรางสรรค (Creating) 

 หมายถึง ความสามารถของบุคคล

ในการคิดพัฒนาสิ่ งประดิษฐ  หรือ    

จัดกระทําสิ่งใหมท่ีเกิดจากความคิด

ของตนเอง โดยมิไดลอกเลียนแบบ

ผลงานของบุคคลอ่ืนในลักษณะของ        

การคั ดลอก ท้ั งหมด  ห รือการนํ า     

เอาส วนประกอบย อย  ๆ  เข ามา

ประสานกันใหเกิดเปนผลงานใหม    

ท่ีแตกตางไปจากเดิม ประกอบดวย 

การสราง การพัฒนา การวางแผน 

และการผลิต 

 

มีการปรับเปลี่ยนลําดับพฤติกรรม

การเรียนรูลําดับท่ี 6 การประเมินคา 

(เดิม) ไปเปนกระบวนการทาง  

พุทธิปญญาขั้นท่ี 5 ประเมินคา (ใหม) 

สวนคําจํากัดความนั้นคลายเดิม 

แตเพ่ิมคําอธิบายใหมีความเขาใจ

มากย่ิงข้ึน และคําศัพทเปลี่ยนจาก

คํานามเปนคํากริยา  
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2. คําบงชี้และตัวอยางขอคําถามในการวัดกระบวนการทางพุทธิปญญา 

  ผูเขียนขอนําเสนอคําบงช้ีและตัวอยางขอคําถามในการวัดกระบวนการทางพุทธิปญญาทั้ง 6 ขั้น 
ตามจุดมุงหมายทางการศึกษาของบลูมที่ปรับปรุงใหม (Bloom’s Taxonomy Revised, 2001 ) ปรากฏ
ดังตารางที่ 3 
 
ตารางที่ 3: คําบงช้ีและตัวอยางขอคําถามการวัดกระบวนการทางพุทธิปญญาตามแนวคิดของบลูม 

    ที่ปรับปรุงใหม (Bloom’s Taxonomy Revised, 2001) 

กระบวนการทางพุทธิปญญา คําบงชี ้ ตัวอยางขอคาํถาม 

1. จํา (Remembering)   - เรือรบในกองทัพเรือไทยแบงเปนกี่ประเภท 

- ผูบัญชาการทหารเรือคนปจจุบันคือใคร 

- ขอใดตอไปนี้ไมใชคานิยมของกองทัพเรือ 

- ใครคือองคบิดาของทหารเรือไทย  

 - จํา (Recognizing)  

คือ ความรูท่ีมีอยูในความทรงจํา 

- ระบุ  

 - ระลึกได (Recalling)  

คือ สามารถเรียกความรูท่ีไดเรียน

ไปนานแลวกลับมาได  

- ระลึก 

 

- จงรองเพลงทหารเรือท่ีชื่นชอบจํานวน 1 เพลง 

- จงเขียนพฤติกรรมการทําความดีตอสังคมของตนเอง 
มาอยางนอย 3 พฤติกรรม 

- จงระบุแหลงทองเท่ียวทางทะเลของกองทัพเรือมาสัก    
3 แหลง 
 

2. เขาใจ (Understanding)  

 - แปลความ (Interpreting)    - อธิบาย 
- นําเสนอ 
- แปลความ 

- จงอธิบายหลักการยกพลขึ้นบกมาอยางละเอียด 

- จากแผนภูมิ ท่ีกําหนดใหจงอธิบายรายละเอียด        

พอสังเขป 

- จงแปลความหมายจากการอ านบทประ พันธ            
ท่ีกําหนดให  

 - ยกตัวอยาง (Exemplifying) - ยกตัวอยาง 

- วาดภาพประกอบ 

- ใหนักเรียนยกตัวอยางเหตุการณทางประวัติศาสตร 

ดานการเมืองของไทยที่บงบอกถึงการใชหลักการของ

ระบอบประชาธิปไตย  

- ใหนักเรียนยกตัวอยางภาพประกอบความหมายของ

ขอความท่ีกําหนดให  
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ตารางที่ 3 : (ตอ) 

กระบวนการทางพุทธิปญญา คําบงชี ้ ตัวอยางขอคาํถาม 

 - จัดประเภท (Classifying) - จัดกลุม  

- จัดหมวดหมู 

- ใหนักเรียนจัดกลุมผูบังคับบัญชาท่ีใชหลักการของภาวะ

ผูนําทางทหารเหมือนกันในการปกครองบังคับบัญชา  

- ใหนักเรียนเลาเรื่องราวจากกลุมคําท่ีกําหนดให  

 - สรุป (Summarizing)  - ยอความ 

- ลงความเห็น 

- จากเหตุการณการยกพลขึ้นบกของฝายพันธมิตรท่ี  

หาดนอรมังดีของฝรั่งเศสในวันท่ี 6 มิถุนายน คศ.1944      

จงสรุปเหตุการณท่ีเกิดขึ้น  

 - สรุปอางอิง (Inferring) - สรุป 

- ทํานาย 

- จากเหตุการณท่ีพลเอก ประยุทธ  จันทรโอชา ทําการ

รัฐประหารเม่ือวันท่ี 22 พฤษภาคม 2557 จงอธิบายวา     

ทานใชหลักการของภาวะผูนําทางทหารมาใชอยางไร   

 - เปรียบเทียบ (Comparing)  - เปรียบเทียบ 

- จับคู 

- จากบทเพลงท่ีเปดใหฟงใหนักเรียนระบุวาเพลงใดเปน

เพลงไทยสากล 

 - อธิบาย (Explaining)  - อธิบาย 

- บรรยาย 

- จงอธิบายการเกิดลมบกลมทะเล  

- จงอธิบายการเกิดปรากฏการณฟารองฟาผา 

3. ประยุกตใช (Applying)     

 - นําไปใช  

(Executing or Implementing) 

- ดําเนินการ 

- ใช 

- จากสถานการณท่ีกําหนดใหนักเรียนจะใชหลักการของ

ภาวะผูนําทางทหารในขอใดมาใชในการแกไขปญหา

เพราะเหตุใด 

- จงแกโจทยปญหาทางคณิตศาสตรดังตอไปนี้ 

4. วิเคราะห (Analyzing)    

 - บอกความแตกตาง 

(Discriminating)  

- บอกความแตกตาง 

- จําแนก 

- คัดเลือก 

- จุดเนน   

- จงบอกความแตกตางระหวางผูบังคับบัญชาและ       

ผูนํามาอยางละเอียด  

- พฤติกรรมใดท่ีเปนพฤติกรรมเดนชัดท่ีแสดงออกถึง

ความเปนนักเรียนนายเรือ 

- จงระบุถึงลักษณะการประชุมท่ีบงบอกถึงการเปน  

การประชุมท่ีใชหลักประชาธิปไตย และการประชุม     

ท่ีเนนการสั่งการ 
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ตารางที ่3 : (ตอ) 

กระบวนการทางพุทธิปญญา คําบงชี ้ ตัวอยางขอคาํถาม 

  - จัดการ (Organizing)   - เชื่อมโยง 

- ปะติดปะตอเรื่องราว 

- จงอธิบายถึงปจจัยท่ีสนับสนุนและนําพาไปสูการ

ตัดสินใจทํารัฐประหารของ พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา 

- จงอธิบายเหตุผลและความจําเปนในการอพยพแรงงาน

ของคนชนบทเขาสูเมืองหลวง 

- จงเขียนแผนภาพแสดงความสัมพันธของปจจัยท่ีมี

ความสัมพันธกับแรงจูงในการเรียนของนักเรียนนายเรือ  

  - คุณลักษณะ (Attributing)  - หาสิ่งเหมือน  

- หย่ังเห็น 

- จงระบุและอธิบายกระทําของประชาชนท่ีบงบอกถึง

ความจงรักภักดีตอสถาบันพระมหากษัตริย 

- จงยก ตัวอย า งและอ ธิบายการปฏิบั ติ ง านของ

กองทัพเรือท่ีแสดงใหเห็นถึงความพยายามในการปกปอง

รักษาอธิปไตยของชาติทางทะเล  

5. ประเมินคา (Evaluating)    

    - ตรวจสอบ (Checking)  - คนหา 

- ทดสอบ 

- จงตรวจสอบวาผลการปฏิบัติงานท่ีไดมีความสัมพันธ

หรือสอดคลองกับวัตถุประสงคของโครงการหรือไม  

- จงตรวจสอบวารายงานการวิจัยมีความถูกตองตาม

รูปแบบและหลักการเขียนหรือไม  

- จงตรวจสอบวาพฤติกรรมการสอนของครูสอดคลอง

กับหลักจรรยาบรรณความเปนครูหรือไม 

    - วิจารณ (Critiquing)  - ตัดสิน - จงเลือกนักเรียนบังคับบัญชาโดยการพิจารณาจาก

หลักการของภาวะผูนําทางทหาร  

- จงเลือกวิธีการคัดเลือกนักเรียนนายเรือเพ่ือไปศึกษา

ตอตางประเทศท่ีมีความเหมาะสมและยุติธรรมมากท่ีสุด 

- จงเลือกหลักการท่ีเหมาะสมท่ีสุดในการนํามาใช

สําหรับการปกครองบังคับบัญชานักเรียนนายเรือใน

ปจจุบัน  

6. คิดสรางสรรค (Creating)   

 - ทําใหเกิดขึ้น (Generating) - สราง - จงเสนอแนวทางใหมสําหรับการแกไขปญหาการ

กระทําผิดระเบียบวินัยทหารของนักเรียนนายเรือ 
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กระบวนการทางพุทธิปญญา คําบงชี ้ ตัวอยางขอคาํถาม 

- เสนอ  - จงเสนอแนวทางการประเมินการฝกภาคปฏิบัติทาง

ทะเลของนักเรียนนายเรือท่ีเหมาะสมท่ีสุด 

 

 - วางแผน (Planning) - ออกแบบ - จงวางแผนการเรียนเพ่ือใหสามารถทําคะแนนสอบได

สูงสุด 

- จงออกแบบวิธีการฝกและทดสอบสมรรถภาพทางกาย

ของนักเรียนนายเรือ 

- จงออกแบบวิธีการดําเนินการวิจัยเพ่ือใหไดผลการวิจัย

ท่ีมีความถูกตองและสามารถนําไปใชประโยชนไดจริง  

 - ผลผลิต (Producing)  - สราง 

- กอตั้ง  

- จงเขียนเรียงความในหัวขอ “ความภาคภูมิใจของ

นักเรียนนายเรือ” ในภารกิจการปกปองอํานาจอธิปไตย

ทางทะเล 

- จงแตงบทกลอนเพ่ือเปนการถวายความอาลัยแด

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 

 

 

 
 
 

3. การเลือกใชเครื่องมือวัดกระบวนการทางพทุธปิญญา 

  การเลือกใชเครื่องมือวัดความรูทางสมอง
ของผูเรียน สวนใหญครูผูสอนมักจะออกแบบ
การวัดผลการเรียนรูดวยการเก็บคะแนนระหวาง
ภาคการทดสอบกลางภาค และการทดสอบ
ปลายภาค เครื่องมือที่ ใชในการทดสอบน้ัน   
สวนใหญจะเปนแบบทดสอบที่ครูสรางขึ้นเอง 
(Teacher made test) ขอสอบจะมีคุณภาพ
เพียงใด สามารถสะทอนความรูความสามารถ
ของผู เ ร ียนไดมากนอยเพียงใด  ขึ ้นอ ยู ก ับ
  

 
 

 

ความสามารถในการสรางขอสอบของครูผูสอน
โดยตรงจากประสบการณการเปนครูสอน
นั ก เ รี ย น น า ย เ รื อ แ ล ะ ส ถ า บั น ภ า ย น อ ก       
ผู เขียนขอเสนอแนะวาครูผูสอนควรพัฒนา
ความรูดานการวัดและประเมินผลการศึกษา
เ พ่ือ ให ส ามารถสร า งข อสอบที่ มี คุณภาพ    
ถ ูกต อ งตามหล ักการ  ผลที ่ไ ด จ ากการว ัด 
สามารถสะทอนความรู  ความสามารถของ
ผูเรียนไดอยางแทจริง และควรสราง  
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ขอสอบทันทีภายหลังสิ้นสุดการสอนในแตละ
เน้ือหา เพ่ือเปนการปองกันและลดปญหาที่
อาจจะเกิดขึ้นในกระบวนการสรางขอสอบ เชน
ขอจํากัดดานเวลาในการสรางขอสอบ เปนตน   
จ น ส ง ผ ล ใ ห ผ ล ก า ร ท ด ส อ บ ไ ม ส ะ ท อ น
ความสามารถของผูเรียนไดอยางแทจริง ขอสอบ
ที่ครูผู สอนคุน เคยในแวดวงทางการศึกษา
สามารถแบงไดเปน 2 ประเภทหลัก ๆ ไดแก    
1)  ขอสอบชนิดเลือกตอบ (ปรนัย)  ไดแก       
1.1)  ขอสอบแบบถูกผิด (True-False) 1.2) ขอสอบ
แบบจับคู (Matching) 1.3) ขอสอบแบบตอบสั้น
หรือเติมคํา (Completion) และ 1.4) ขอสอบ
แบบเลือกตอบชนิดหลายตัวเลือก (Multiple 
Choices) และ 2) ขอสอบชนิดเขียนตอบ/ แบบ
ความเรียง (อัตนัย) ไดแก 2.1) ขอสอบเขียนตอบ
แบบจํา กัดคํ าตอบ (Restricted Response 
Questions) และ  2 .2 )  ข อสอบเข ียนตอบ       
แบบไมจํากัดคําตอบ (Extended Response 
Questions) โดยขอสอบแตละชนิดมีคุณลักษณะ
ที่ เหมาะสมและความสามารถในการวัดผล    
การเรียนรูของผูเรียนที่แตกตางกันไป ดังน้ัน 
ครูผูสอนจึงตองเลือกใชขอสอบใหเหมาะสมกับ
บริบท และเน้ือหาที่มุงวัด ผูเขียนขอนําเสนอ
ประเด็นสาระที่สํ าคัญและคิดวานาจะเปน
ประโยชนสํ าหรับครูผู สอน เ พ่ือประกอบ      
การพิจารณาการเลือกใชขอสอบใหเหมาะสม ดังน้ี 

    1. เวลาในการสรางขอสอบ 

      ถาครูผูสอนมีเวลาที่เพียงพอ
สําหรับการสรางขอสอบ ควรเลือกใชขอสอบ
แบบเลือกตอบชนิดหลายตัวเลือก และขอสอบ
ประเภทอ่ืน ๆ รวมดวย เน่ืองจากขอสอบชนิด
หลายตัวเลือกน้ันสามารถวัดกระบวนการทาง
  

 

พุทธิปญญาของผูเรียนไดอยางหลากหลายต้ังแต
ระดับพ้ืนฐานจนถึงระดับซับซอนสูงสุด แตการ
สรางขอสอบประเภทน้ีใหมีคุณภาพน้ันทําได
คอนขางยาก แตหากครูผูสอนไมมีเวลามากนัก
ในการสรางขอสอบก็ควรเลือกใชขอสอบชนิด
เขียนตอบ (อัตนัย) แบบเติมคําหรือแบบจับคู ซึ่งมี
วิธีในการสรางที่คอนขางงายและใชเวลาไมนานนัก 

    2. การตรวจใหคะแนน  

      ถาครูผูสอนมีเวลาในการตรวจ
ใหคะแนนคอนขางนอย ควรเลือกใชขอสอบ
แบบเลือกตอบชนิดหลายตัวเลือก แบบเติมคํา 
หรือแบบจับคู  ซึ่งจะใชเวลาในการตรวจให
คะแนนนอยกวาขอสอบแบบเขียนตอบหรือ 
แบบความเรียง (อัตนัย) 

    3. กระบวนการทางพุทธิปญญา 
ที่มุงวัด (พุทธิพิสัย)  

      3.11ถาตองการวัดกระบวนการ
ทางพุทธิปญญาในระดับจํา (Remembering) 
ควรเลือกใชขอสอบแบบถูกผิด แบบเลือกตอบ
ชนิดหลายตัวเลือก หรือแบบจับคู 

    3 .2 1 ถ าต อ งการ วัดความรู
เ กี ่ยวก ับคําน ิยามศ ัพท เฉพาะ ควรเล ือกใช
ขอสอบแบบตอบสั้นหรือเติมคํา 

      3.31ถาตองการวัดกระบวนการ
ทางพุทธิปญญาในระดับวิเคราะห (Analyzing)     
ประเมินค า (Evaluating) และคิดสร างสรรค 
(Creating) ควรเลือกใชขอสอบแบบเขียนตอบ หรือ
แบบความเรียง (อัตนัย) ชนิดไมจํากัดคําตอบ 
เน่ืองจากจะเปนการเปดโอกาสใหผูเรียนไดเขียนตอบ
โดยเสรีตามความคิดและจินตนาการของผูเรียนเอง 
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4. บทสรุป  

 การวัดกระบวนการทางพุทธิปญญา 

(พุทธิพิสัย) หรือการคิดของสมองของผูเรียนผาน

ข อ สอบที่ ค รู ผู ส อนสร า ง ขึ้ น ต ามแนวคิ ด

จุดมุงหมายทางการศึกษาของบลูมที่ปรับปรุง

ใ ห ม ใ น ป  ค . ศ . 2 0 0 1  โ ด ย  Anderson & 

Krathwohl ประกอบดวยการวัดผลการเรียนรู 

2  มิ ติ  ไ ด แ ก  มิ ติ ค ว า ม รู  (Knowledge 

Dimension) หมายถึง ความรูที่ครูผูสอนมุงจัด 

ก า ร เ รี ย น ก า ร ส อ น น้ั น  เ ป น ค ว า ม รู ใ น       

รูปแบบใดสามารถแบงไดเปน 4 ประเภท ไดแก 

1) ความรูเชิงขอเท็จจริง (Factual Knowledge)           

2) ความรูเชิงมโนทัศน (Conceptual Knowledge) 

หรือความคิดรวบยอด 3) ความรูเชิงวิธีดําเนินการ 

(Procedural Knowledge) และ 4) ความรู เชิง 

อภิปญญา (Metacognitive Knowledge) ในสวน

ข อ ง มิ ติ ก ร ะ บ ว น ก า ร ท า ง พุ ท ธิ ป ญ ญ า   

(Cognitive Process) หมายถึง กระบวนการคิด 

 

 

 

 

 

 

ข อ ง ส ม อ ง ส า ม า ร ถ แ บ ง ไ ด เ ป น  6 ขั้ น           

ได แก  1 )  จํ า  ( Remembering)  2 )  เ ข า ใ จ 

(Understanding)  3) ประยุกตใช (Applying) 

4)  วิเคราะห (Analyzing)   5)  ประเมินคา (Evaluating) 

และ 6) คิดสรางสรรค (Creating) ซึ่งเปนการวัด

การเรียนรูทางพุทธิปญญาหรือการคิดของสมอง

ของผูเรียนต้ังแตระดับขั้นพ้ืนฐานไปจนถึงขั้นที่

ซับซอนมากขึ้น ซึ่งแตกตางจากจุดมุงหมาย  

ทางการศึกษาดานพุทธิพิสัยของบลูมแบบเดิม 

(1956) ที่มุงวัดพฤติกรรมการเรียนรูของผูเรียน

เพียงมิติเดียว เครื่องมือที่จะนํามาใชในการ

วัดผลการเรียนรูของผูเรียนน้ัน ครูผูสอนจึงตอง

ตัดสินใจเลือกใชเครื่องมือหรือขอสอบใหมีความ

เหมาะสมกับมิติความรูและกระบวนการทาง

พุทธิปญญา (พุทธิพิสัย) ที่มุงวัดเพ่ือใหผลการวัด 

ที่ ได มีความน า เ ช่ือถือและสะทอนความรู

ความสามารถของผูเรียนในเน้ือหาน้ัน ๆ  ไดอยางแทจริง 

 

 

 

ภาพที่ 1: นักเรียนนายเรือชั้นปท่ี 5  

ประจําปการศึกษา 2559 กําลังถูกวัดผลการเรียนรู 

ในวิชาครูทหาร ดวยการทําขอสอบท่ีครูสรางขึ้น ณ 

 หอประชุมภูติอนันต โรงเรียนนายเรือ  
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  บทความวิชาการเรื่องน้ีผูเขียนมุงนําเสนอความรูเรื่องการประเมินผลความรูความสามารถของ
ผูเรียนเมื่อเสร็จสิ้นการเรียนการสอนรายวิชา คือ การตัดเกรด (Grading) น่ันเอง เกรดเปนสัญลักษณแทน
ความรูความสามารถของผูเรียนในการเรียนรูในรายวิชาตาง ๆ ดังน้ัน การตัดเกรดจึงเปนหนาที่โดยตรง
ของครูผูสอนในการกําหนดเกรดใหกับผูเรียน เพ่ือเปนการสะทอนวาผูเรียนมีความรูความสามารถตาม
จุดมุงหมายของรายวิชาเพียงพอหรือไม อยูในระดับใด ดังน้ัน ครูผูสอนจะตองกําหนดกระบวนการตัดเกรด   
ใหชัดเจน อันไดแก เน้ือหาที่จะนํามาใชในการตัดเกรด นํ้าหนักความสําคัญของเน้ือหาน้ัน  ๆ และรูปแบบ
การตัดเกรด โดยทั่วไปรูปแบบการตัดเกรดมี 3 วิธี คือ การตัดเกรดแบบอิงกลุม การตัดเกรดแบบอิงเกณฑ 
และการตัดเกรดแบบอิงเกณฑและอิงกลุม 

 

คําสําคัญ: การตัดเกรดแบบอิงเกณฑ, การตัดเกรดแบบอิงกลุม     
 

   

 This academic article aims to orientate student's knowledge assessment when they 
completed each subject or “Grading.” A grade indicates student’s achievement in each 
subject. Therefore, grading process ought to be proper and fair to every stakeholder 
concerned and it is each instructor's direct responsibility to perform such duty. This is to 
reflect the student's real competency, whether they reach each subject objectives. Thus, 
teacher should be clear in grading which includes content, load as well as format which 
are as follow: norm-referenced grading, criterion-referenced grading and criterion and 
norm referenced grading. 

Keywords: Criterion-referenced grading, Norm-referenced grading.    

การกําหนดระดบัผลการเรียนรู: การตัดเกรด
Knowledge Assessment: Grading 

Abstract 

บทคัดยอ 
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บทนํา  

 การกําหนดเกรดผลการเรียน (Grading) 

เปนการประเมินผลการเรี ยนรู อย า งห น่ึ ง        

ซึ่งจะตองดําเนินการอยางเปนระบบมีการกําหนด

เกณฑการตัดสินที่ไดมาตรฐาน อยูบนพ้ืนฐาน

ของความถูกตอง เหมาะสม และความยุติธรรม

ตามหลักวิชา โดยการประเมินผลการเรียนรูน้ัน

เปนกระบวนการตัดสินคุณคาการเรียนรูของ

ผูเรียนโดยนําผลการเรียนน้ันไปเปรียบเทียบกับ

ความสามารถของกลุมหรือเกณฑมาตรฐาน 

ดังน้ันการประเมินผลการเรียนรูที่ดีจะตองอาศัย

การวัดผลที่ครอบคลุมดวยวิธีการที่หลากหลาย 

มีผลการวัดที่เช่ือถือได มีวิธีการแปลความหมาย

คะแนนที่เหมาะสม และใชวิธีการตัดสินคุณคา   

ที่ยุติธรรม (ศิริชัย  กาญจนวาสี, 2548) ดังนั้น   

ถาคะแนนที่ไดจากการวัดมีความคาดเคลื่อน     

ไมเหมาะสม หรือไมถูกตอง และครูผูสอนยังนํา

คะแนนดังกลาวมาใชในการตัดสินผลการเรียนรู

ของผูเรียนน้ัน ปญหาตาง ๆ ยอมเกิดขึ้นอยาง

แนนอน เชน ความไมยุติธรรมสําหรับผูเรียน

  

 

 
เกรดไมสะทอนความรูความสามารถของผูเรียน
อย างแทจริ ง  ความไม เปนมาตรฐานของ
กระบวนการวัดและประเมินผล เปนตน  

 ครูผูสอนนอกจากจะทําหนาที่ประสิทธ์ิ

ป ร ะส าท วิ ช าค ว าม รู ใ ห แ ก ศิ ษ ย แ ล ว  ใ น

ขณะเดียวกันครูผูสอนเองก็อยูในฐานะที่จะตอง

ตัดสินความรู  ความสามารถวาศิษยของตน    

แตละคนมีความรูความสามารถเปนที่นาพอใจ

หรือไม อยูในระดับใด สถานการณปจจุบัน      

ที่บรรยากาศการแขงขันคอนขางสูง การตัดสินผล

ความรูที่ถูกตอง มีความยุติธรรมจึงมีความสําคัญ

เปนอยางยิ่ง โดยทั ่วไปเกรดนิยมกําหนดเปน

สัญลักษณ เปนตัวอักษร หรือเปนตัวเลข ทั้งน้ี

ขึ้ น อยู กั บ ก า รกํ า หนดขอ งแต ล ะสถา บัน        

สวนจํานวนเกรดจะกําหนดเปนกี่เกรดน้ันขึ้นอยูกับ

ดุลยพินิจของครูผู สอน ปรัชญาการศึกษา 

ลักษณะวิชา ตลอดจนกฎระเบียบของแตละสถาบัน

ที่กําหนดขึ้น ตัวอยางการกําหนดสัญลักษณของ

เกรดปรากฏดังตารางที่ 1 (ศิริชัย กาญจนวาสี,  2548)

  

ตารางที่ 1: ระบบการใหเกรดเปนสัญลักษณ 

2 เกรด 3 เกรด 5 เกรด 
8 เกรด 

สัญลักษณ ระดับ ความหมาย 

  

A A 4.0  ดีเย่ียม (Excellent) 

   

B+ 3.5  ดีมาก (Very Good) 

 

G (ดี) B B 3.0  ดี (Good) 

   

C+ 2.5  ปานกลาง (Fairly Good) 
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ตารางที่ 1: (ตอ)  

2 เกรด 3 เกรด 5 เกรด 
8 เกรด 

สัญลักษณ ระดับ ความหมาย 

S (ผาน) P (ผาน) C C 2.0  พอใช (Fair) 

   

D+ 1.5  ออน (Poor) 

  

D D 1.0  ออนมาก (Very Poor) 

U (ไมผาน) F (ตก) F F 0  ตก (Fail) 

 

เรามักจะไดยินกันบอย ๆ วา “โรงเรียนแตละ

แหงใหเกรดไมเหมือนกัน โรงเรียนขนาดใหญ

มักจะกดเกรดบางโรงเรียนขนาดเล็กมักจะปลอย

เกรดบาง นํามาเปรียบเทียบกันไม ไดบาง”     

เมื่อเปนเชนน้ีเกรดที่ไดมาก็จะไมมีความหมาย 

ดังน้ันเกรดที่ไดมาควรจะตองมีความสัมพันธใน

ระดับสูงกับความรูความสามารถในรายวิชาน้ัน ๆ 

ของผู เรียนแตละคน ดังน้ันจึงมีความจําเปน

อยางย่ิงที่ครูผูสอนจะตองหาวิธีการที่จะทําให

เกรดเปนสัญลักษณแทนความรู ความสามารถ

ของผูเรียนอยางแทจริง สามารถนํามาใชเพ่ือการ

พัฒนาการเรียนการสอนไดอยางมีประสิทธิภาพ 

(อุไร  จักษตรีมงคล, 2556)  

วัตถุประสงคการตัดเกรด 

 วัตถุประสงคการตัดเกรดน้ันก็เพ่ือที่จะให

ไดเกรดที่เปนตัวบงช้ีผลการเรียนรู/ ผลการ

ปฏิ บั ติ งานของผู เ รี ยนที่ มี ความเปนธรรม      

เพ่ือประโยชนในการจัดการเรียนการสอนและ

สื่อสารกับผูเกี่ยวของ (นงลักษณ  วิรัชชัย, 2546)  

แนวคิดของการตัดเกรด 

  ลักษณะที่สําคัญประการหน่ึงที่จะตอง
เกิดขึ้นเสมอในกระบวนการตัดเกรด คือ "การใช
วิจารณญาณหรือดุลยพินิจของครูผูสอนเอง"
เ น่ืองจากธรรมชาติที่แตกตางกันของแตละ
รายวิชา อันไดแก จุดมุงหมายการเรียนรายวิชา 
เน้ือหารายวิชา กิจกรรมการเรียนการสอน   
ความพรอม และความสนใจของผูเรียน ดังน้ัน  
จึงเปนการยากที่จะใชรูปแบบการตัดเกรดแบบ
เดียวกันทั้งหมดในแตละรายวิชา โดยทั่วไป   
การจัดการเรียนการสอนในแตละรายวิชา  
ครูผูสอนจะตองกําหนดจุดมุงหมายการเรียนรู 
รวมทั้งวิธีการตัดเกรดใหชัดเจนต้ังแตกอนสอน 
วาตองการกําหนดเกรดไปทําไม เพ่ือจําแนก
ความสามารถของผูเรียนหรือเพ่ือตองการทราบ
ความกาวหนาหรือการปรับปรุ งผู เ รี ยนใน
ระหวางเรียน เมื่อผูสอนชัดเจนกับจุดมุงหมาย
ของการกําหนดเกรดแลวก็จะสามารถกําหนด
ขอบเขตเน้ือหาที่จะนํามาใชเปนองคประกอบใน
การตัดเกรดได และนําไปสูการกําหนดรูปแบบ
การแปลความหมายคะแนนไดอยางเหมาะสม 
โดยประเด็นสําคัญที่ครูผูสอนจะตองให 
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ความสําคัญไดแก 

   1. ควรมีกิจกรรมการวัดใดบางใน
การตัดเกรด กลาวคือ เน้ือหาที่นํามาใชสอบเพ่ือ
เก็บคะแนนน่ันเอง เชน การทดสอบประจํา
หนวย  (คะแนนรายบ ุคคล  คะแนนกลุ ม )       
การสอบกลางภาค การสอบปลายภาค คะแนน
จิตพิสัย เปนตน  
   2. นํ้าหนักความสําคัญของแตละ
กิจกรรม กลาวคือ การวัดผลหรือเน้ือหาตามขอ 1 
แตละรายการน้ันมี นํ้าหนักความสําคัญเปน   
เชนไร เพื ่อใหเปนตัวแทนของจุดมุ งหมาย
       
 
 

 

การเรียนรูของรายวิชาน้ัน ๆ มากที่สุด โดยทั่วไป 
นิยมกําหนดเปนรอยละ (%) เพ่ือรอการประมวล
เขาดวยกันเปนคะแนนรวมรายวิชาสําหรับใชใน
การตัดเกรดน่ันเอง 
   3 .  มี วิ ธี การ ตัดสินผลอย า ง ไ ร 
กลาวคือ การไดมาของคะแนนน้ันมีวิธีการสอบ
อยางไรบาง ใชแบบทดสอบชนิดใดบาง และการ
แปลความหมายคะแนนเปนแบบอิงเกณฑ หรือ
อิงกลุม โดยรายละเอียดขององคประกอบที่ใชใน
การตัดเกรด  ปรากฏดังแผนภาพที่ 1  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 อุทุมพร  จามรมาน (2535 องถึงใน ศิริชัย  

กาญจนวาสี, 2548) ไดกลาวถึงหลักการใหเกรดวา 

การให เกรดแกผู เรียนน้ัน ครูผูสอนจะตอง

คํานึงถึงประเด็นที่สําคัญ ดังน้ี 

 1 )  การ ให เกรดจะต อง ต้ั งอ ยู บน

พ้ืนฐานของความยุติธรรมทั้งผูให (ครูผูสอน) 

และผูรับ (ผูเรียน) 

 2) การใหเกรดจะตองยึดจุดมุงหมาย

การเรียนรูของรายวิชาเปนหลัก 

 3) การให เกรดจะตองอาศัยขอมูลที่

ถูกตอง เช่ือถือได เครื่องมือวัดจะตองมีทั้งความ

ตรงและความเที่ยง กลาวคือ ผูสอนจะตอง

พยายามหาความสัมพันธระหวางสิ่งที่ประเมิน

กับจุดประสงคการเรียนรูรายวิชาใหได ซึ่งก็คือ

ความตรงเชิงเ น้ือหาน่ันเอง สวนความตรง     

เชิงพยากรณน้ันจะตองมองไปถึงการนําไปใชใน

ชีวิตประจําวันได เชน ผูเรียนที่ไดเกรด A วิชา

ภาษาอังกฤษจะตองมีความสามารถในการ

จุดมุงหมายของการเรียน 

กําหนดกิจกรรมการวัดผล 

กําหนดนํ้าหนักความสําคัญของกิจกรรม 

รูปแบบการตัดเกรด 

                             ภาพที่ 1 องคประกอบของการตัดเกรด (ศิริชัย  กาญจนวาสี, 2548) 
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สื่อสารดวยภาษาอังกฤษไดดีกวาผูเรียนที่ไดเกรด 

B เ ป น ต น  ส ว น ค ว า ม เ ที่ ย ง น้ั น ห ม า ย ถึ ง         

การประเมินผลจะตองไดผลเหมือนเดิมเมื่อเวลา

ผานไป โดยปจจัยที่สงผลตอความเที่ยงของ  

การประเมิน ไดแก ความผิดพลาดดานการสื่อสาร

ระหวางผูสอนและผูเรียนในกระบวนการสอบ 

ครูผูสอนไมกําหนดเกณฑในการใหคะแนนที่

ชัดเจนทําใหเกิดความลําเอียงในการใหคะแนน

ของครู และความไมใสใจในการสอนของครู

เทาที่ควร เชน ใชการสอบที่ไมหลากหลาย และ

ไมสะทอนความสามารถที่แทจริงของผู เรียน  

เปนตน (อุไร  จักษตรีมงคล, 2556) 

 ศิริ ชัย  กาญจนวาสี (2548) ไดเสนอ

แนวทางของการวัดผลและการกําหนดเกรด 

ดังน้ี   

 1) ปจจัยที่ ใช ในการกําหนดเกรด   

ควรประกอบด วยปจ จัยหลั กของความรู

ความสามารถหรือทั กษะของผู เ รี ยนตาม

จุดมุงหมายการเรียนรูเปนสําคัญ และปจจัยเสริม 

เช น  การม ีส วนร วม ในก ิจกรรมการ เร ียน       

การสอน เจตคติตอการเรียน ความรับผิดชอบ

   

 

 

 

เปนตน โดยปจจัยหลักจะตองเปนปจจัยที่สําคัญ

ที่ สุ ด ที่ ใ ช ใ น ก า ร กํ าห นด เ ก รดแก ผู เ รี ย น        

สวนปจจัยเสริม น้ันเปนเพียงสวนประกอบ       

ที่สามารถนํามาพิจารณาในกรณีที่ปจจัยหลัก

ขาดความสมบูรณน่ันเอง 

 2)1เครื่องมือที่ใชในการวัดผลจะตองมี

ประสิทธิภาพทั้งดานความตรง และความเที่ยง 

สามารถวัดไดครอบคลุมตามเน้ือหาและนํ้าหนัก

ความสําคัญที่ตองการประเมิน มีเครื่องมือวัดผล 

และ วิ ธีการ วัดผลที่ หลากหลาย บ อยครั้ ง       

(ทั ้ ง ร ะห วา ง เ ร ีย น แล ะสิ ้น สุด ก า ร เ ร ีย น )     

มีมาตรการในการตรวจใหคะแนนที่ชัดเจน 

 3 )1เกณฑที่ ใช ในการกําหนดเกรด

จะตองเหมาะสมกับธรรมชาติของรายวิชาน้ัน ๆ 

โดยการระบุใหชัดเจนและสอดคลองกับกิจกรรม

การวัดผล (เก็บคะแนน) หรือแผนการสอนรายวิชา 

 4)1การตัดสินผลจะตองเปนไปอยาง

ยุติธรรมสําหรับผูเรียนทุกคน โปรงใส สามารถ

อธิบายใหผูเรียนและผูเก่ียวของยอมรับไดดวย

หลักการและเหตุผล การใชวิจารณญาณจะตอง

เปนไปอยางมีคุณธรรม 

      

  

 

   

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 2 

นักเรียนนายเรือ ชั้นปท่ี 5  

กําลังนําเสนอหัวขอโครงรางการวิจัย 

ของวิชางานคนควาอิสระทางวิทยาการทางเรือ 1  

ประจําปการศึกษา 2559 
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รูปแบบการตัดเกรด  

 รูปแบบการตัดเกรดที่สําคัญมี 3 รูปแบบ 

ได แก  การต ัด เกรดแบบอ ิงกลุ ม  (Norm-– 

Referenced Grading) ก า ร ต ัด เ ก ร ด แบบ      

อิงเกณฑ (Criterion - Referenced Grading) 

และการตัดเกรดแบบอิงเกณฑและอิงกลุม

(Criterion and Norm Referenced Grading)

รายละเอียด ดังน้ี 

 1. การตัดเกรดแบบอิงกลุม (Norm - 

Referenced Grading)  

   การตัดเกรดประเภทน้ีมีแนวคิด

ต้ังอยูบนทฤษฎีของความแตกตางระหวางบุคคล 

โดยมีความเช่ือวาบุคคลมีความสามารถใน     

การเรียนรูไดตางกัน จึงนําคะแนนมาเปรียบเทียบ

กันภายในกลุม (เอมอร  จังศิริพรปกรณ, 2550) 

คะแนนที่ไดจากแบบทดสอบน้ันใชแทนความรู

ความสามารถของผูเรียนแตละคน โดยคะแนนที่

ไดจะตองมาจากแบบทดสอบชุดเดียวกันหรือ

แบบทดสอบคูขนานกัน ลักษณะของขอสอบ

จะตองมีความยากพอเหมาะ และมีคาอํานาจ

จําแนกคอนขางสูง ดังน้ัน แนวคิดน้ีจึงพยายาม

กระจายคะแนนความรูความสามารถของผูเรียน

เชน กลุมเกง กลุมปานกลาง และกลุมออน 

   1.1 วัตถุประสงคการตัดเกรด

แบบอิงกลุม 

    เพ่ือตองการกําหนดระดับผล

การ เ รี ยนรู ของผู เ รี ยน โดยการ เปรี ยบผล         

การเรียนรูของผูเรียนภายในกลุมของตนเอง 

 

  

   1.2 ขอตกลงเบื้องตน 

    1)1คะแนนของผูสอบแตละคน

ไดมาจากแบบทดสอบชุดเดียวกัน/คูขนานกัน

และมีคุณภาพ 

    2)1ผูสอบมีความรูความสามารถ

ในเรื่องน้ันตางกัน 

    3)1คะแนนสอบที่ไดจะตองมี

การกระจายจึงจะนํามาตัดเกรดแบบน้ีได 

   1.3 วิธีการตัดเกรดแบบอิงกลุม  

    วิธีการตัดเกรดแบบอิงกลุม  

มีดวยกันหลากหลายวิธี เชน การกําหนดเกรด  

โดยกําหนดเปอรเซ็นตของแตละเกรดไวลวงหนา 

หมายถึง ผูสอนกําหนดไวลวงหนาวาจํานวน

ผูเรียนก่ีคน (รอยละเทาใด) ที่จะไดเกรด A B   

C D F หรืออาจจะใชคาพิสัยในการกําหนด      

ชวงเกรด หรืออาจจะใชคามัธยฐานตามวิธีของ 

Dewey B. Struit ครูผู สอนบางท านอาจใช

คาเฉลี่ยของคะแนนในการตัดเกรด แตวิธีการตัด

เกรดแบบอิงกลุมที่ผูเขียนตองการนําเสนอใน

ครั้งน้ี คือ การใชคะแนนมาตรฐานที (T Score) 

ซึ่งเปนวิธีที่งายสําหรับผูสอนในการดําเนินการ 

กอนอ่ืนตองมาทําความรูจักกับคะแนนมาตรฐาน 

เสียกอน (Standard Score) รายละเอียดดังน้ี  

   คะแนนมาตรฐานมีด วย กัน 2 

ประเภท คือ คะแนนมาตรฐานซี (Z Score) 

และคะแนนมาตรฐานที (T Score) โดยคะแนน

ทั้งสองอยางน้ีก็คือ คะแนนที่ถูกแปลงมาจาก

คะแนนดิบใหกลายมาเปนคะแนนมาตรฐาน  
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เพ่ือใหคะแนนน้ันมีหนวยเดียวกัน และสามารถ

นํ ามา เปรี ยบ เที ยบ กัน ได แม คะแนนจะมี

แหลงที่มาที่แตกตางกันก็ตาม โดยสูตรในการ

คํานวณหาคะแนนมาตรฐาน ดังน้ี  

 

  คะแนนมาตรฐาน Z    =  

   เมื่อ  Z  คือ คะแนนมาตรฐานซี 

    Xi คือ คะแนนดิบของผูเรียนแตละคน 

    X คือ คะแนนเฉลี่ยของกลุม 

    S.D. คือ คาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานคะแนนภายในกลุม 

 คะแนนมาตรฐานซี (Z) โดยทั่วไปจะมีคาระหวาง - 3 ถึง +3 มีคาเฉลี่ยเทากับ 0  

คาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานเทากับ 1 ถาคา Z < 0 แสดงวาผูเรียนคนน้ันมีคะแนนตํ่ากวาคาเฉลี่ยของกลุม 

ถาคา Z = 0 แสดงวาผูเรียนคนน้ันมีคะแนนเทากับคาเฉลี่ยของกลุม แตถาคา Z > 0 แสดงวาผูเรียนคนน้ัน 

มีคะแนนสูงกวาคาเฉลี่ยของกลุม  

 ในสวนของคะแนนมาตรฐานที ( T Score ) น้ัน คือ คะแนนที่แปลงมาจากคะแนน

มาตรฐานซีอีกครั้งหน่ึง เน่ืองจากวาคะแนนมาตรฐานซีคามีคานอยและติดลบ ทําใหดูยาก จึงไดมี       

การแปลงคะแนนจากคะแนนมาตรฐานซี เปน คะแนนมาตรฐานที ซึ่งจะมีคาเฉลี่ยเทากับ 50 คาสวน

เบ่ียงเบนมาตรฐานเทากับ 10 โดยสูตรในการคํานวณคะแนนมาตรฐานที ดังน้ี  

  คะแนนมาตรฐาน T = 50 + 10Z 

   เมื่อ  T  คือ คะแนนมาตรฐาน T 

    Z คือ คะแนนมาตรฐาน Z 

 

 

 

 
         T = 50 

 

Z = 0 

 

+ 3 - 3 

คะแนนสูงกวาคาเฉลี่ยของกลุม คะแนนต่ํากวาคาเฉลี่ยของกลุม 

Xi - X 

  S.D. 
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 1.4 ขั้นตอนการตัดเกรดแบบอิงกลุม  

 1) แปลงคะแนนดิบที่รวบรวมจาก

เน้ือหาตาง ๆ ในกิจกรรมการเรียนการสอน

ทั้งหมดของรายวิชาน้ันใหเปนคะแนนมาตรฐานที 

(T Score)  

 2) ใชวิจารณญาณอยางมีคุณธรรม

ของครูผูสอนในการตัดสินใจกําหนดจํานวนเกรด

ที่จะใหวาผลการจัดการเรียนการสอนในครั้งน้ี

ผูเรียนมีความรูความสามารถตามจุดมุงหมาย

ของรายวิชาเปนอยางไรบาง เชน ควรจะมี A 

หรือ F หรือไม โดยมีเกณฑในการพิจารณา ดังน้ี

  2.1)  แบงเกรดออกเปน 8 

เกรดในกรณีที่ผูเขาสอบมีความสามารถแตกตาง

กันมาก คือ คนเกงก็เกงจริง คนออนก็ออนจริง และ

จะตองมีผูเขาสอบมากพอสมควร คือ เกรด A - F

  2.2) แบงเกรดออกเปน 7 

เกรด ใชในกรณีที่ผูเรียนในกลุมมีความสามารถ

แตกตางกันไมมาก ดังน้ี  A,B+,B,C+,C,D+,D  

ถ า ค น อ อ น ยั ง ไ ม ถึ ง ขั้ น ส ม ค ว ร ส อ บ ต ก 

B+,B,C+,C,D+,D,F ถาคนเกงยังไมถึงขั้นได  A  

คนออนก็ไมสมควรสอบได  

  2.3) แบงออกเปน 5 - 6 เกรด   

ใชในกรณีที่ผูเรียนกลุมมีความสามารถใกลเคียง

กันดังน้ี A,B+,B,C+,C ถาคนเกงของกลุมควรได 

A และคนออนก็พอใชได B+,C+,C,D+,D ถาคน

เกงของกลุมไมถึงขนาดได A และคนออนก็ออนมาก  

C+,C,D+,D1ถ าคน เก งของกลุ ม ไม เ ก งและ     

ทายกลุมก็ออนมาก  

 3) เมื่อกําหนดจํานวนเกรดไดแลว 

ใหหาพิสัย (Range) ของคะแนนมาตรฐานทีที่จะ

นํามาใชกําหนดเกรดวามีชวงกวางเทาไร โดยใช

คะแนนมาตรฐานทีสูงสุดลบดวยคะแนนมาตรฐาน

ทีตํ่าสุด 

 4) หาความกวางของแตละชวงเกรด 

เ พ่ื อ กํ าหนดว า แต ล ะ เ ก รดที่ จ ะ ให น้ั น จะ           

มีชวงกวางเพียงใด หาไดโดยการนําคาพิสัยของ

คะแนนมาตรฐานที (ตามขอ 3) หารดวยจํานวน 

เกรดที่กําหนดไว (ตามขอ 2) ก็จะไดความกวาง

ของคะแนนมาตรฐานทีของแตละเกรด  

  5) กําหนดชวงคะแนนมาตรฐานที
ของแตละเกรด ซึ่งจะมีลักษณะเปนไปได 2 กรณีคือ 
  5.1) ถาจํานวนเกรดตามขอ 2 
เปนจํานวนคู (เชน 2, 4, 6, 8 เกรด) ใหกําหนด
ชวงหรือแบงชวงของเกรดต้ังแตคาเฉลี่ยของ
คะแนนมาตรฐานทีขึ้นและลงไป (คาเฉลี่ยคะแนน
มาตรฐาน T = 50) รายละเอียดดังตัวอยางที่ 1 
  5.2) ถาจํานวนเกรดตามขอ 2 

เปนจํานวนคี่ (เชน 3, 5, 7 เกรด) ใหกําหนดชวง

หรือแบงชวงของเกรด โดยใหเกรดที่อยูกึ่งกลาง

ครอมคะแนนมาตรฐานทีเฉลี่ย ดังน้ันเกรดที่อยู

กลางจึงมีคาเทากับชวงของเกรดหาร 2 แลว

นําไปบวกลบกับคาเฉลี่ยคะแนนมาตรฐานที  

ชวงตอไปทั้งขึ้นและลงจนครบจํานวนเกรดที่

กําหนดไว เชน ถากําหนดจํานวนเกรดไว 5 เกรด 

คือ A  B + B  C+ C ดังน้ัน เกรด B คือ เกรดที่อยู

ตรงกลาง และผูเรียนที่มีคะแนนมาตรฐานทีอยู

ระหวาง +- 50 (ตามความกวางของชวงเกรด)   

จะไดเกรด B รายละเอียดดังตัวอยางที่ 2 
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 6)1นําคะแนนมาตรฐานทีที่ไดไป
แปลความหมายกับชวงของเกรดที่ กําหนดไว     
ตามขอ 5 จากน้ันแปลความหมายออกมาเปน
สัญลักษณของเกรด 

  1.5 ขอดีและขอเสีย (ศิริชัย กาญจนวาสี, 

2548)  

           ขอดี   

 1. ชวยกระตุนใหผูเรียนเกิดการแขงขัน 

เปนแรงจูงใจใหผูเรียนพยายามเรียนใหไดดีที่สุด 

มิใชหวังเพียงเรียนเพ่ือใหสอบผานวัตถุประสงค 

ที่ครูกําหนดไวเทาน้ัน 

 2. สะดวกในการนําไปปฏิบัติของครูผูสอน 

ขอเสีย 

 1. การกําหนดเกรดขึ้นอยูกับความรู

ความสามารถของกลุมผูเรียน 

 2.  มีปญหาในการเปรียบเทยีบความสามารถ 

ของผูเรียนระหวางรุน แมอาจจะไดเกรดเดียวกัน

แตความสามารถอาจจะไมเทากัน

 

   

 

 

 

 

  

        

                         

 

 

 

 

ตัวอยางที่ 1 การตัดเกรดแบบอิงกลุม จํานวน 8 เกรด (A, B+, B, C+, C, D+, D, F) 

ตารางที่ 2: แสดงคะแนนดิบ คะแนนมาตรฐานซี คะแนนมาตรฐานทีของผูเรียน 
 

คนที่ คะแนนดิบ 
คะแนนมาตรฐานซี 

(Z Score) 

คะแนนมาตรฐานที 

(T Score) 
เกรด 

1 60.39 0.19 51.93 C+ 

2 66.98 2.07 70.65 (คาสูงสุด) A 

3 59.54 -0.05 49.52 C 

 

ภาพที่ 3 

 

นักเรียนนายเรือ ชั้นปท่ี 3  

กําลังฝกปฏิบัติการสรางขอสอบ 

ในวิชาครูทหาร ปการศึกษา 2559 
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ตารางที่ 2: (ตอ) 

คนที่ คะแนนดิบ 
คะแนนมาตรฐานซี 

(Z Score) 

คะแนนมาตรฐานที 

(T Score) 
เกรด 

4 62.11 0.68 56.82 B 

5 64.46 1.35 63.49 A 

6 57.61 -0.60 44.03 D+ 

7 59.46 -0.07 49.29 C 

8 64.11 1.25 62.50 A 

9 59.46 -0.07 49.29 C 

10 57.86 -0.53 44.74 D+ 

11 54.46 -1.49 35.09 (คาตํ่าสุด) F 

12 59.80 0.03 50.26 C+ 

13 57.89 -0.52 44.83 D+ 

14 54.71 -1.42 35.80 F 

15 56.79 -0.83 41.70 D 

X 59.71  

S.D. 3.52  

  1. แปลงคะแนนดิบใหเปนคะแนนมาตรฐานที 

  2. กําหนดจํานวนเกรดคือ 8 เกรด คือ A,B+,B,C+,C,D+,D, F (จํานวนเกรดเปนเลขคู) 

  3. กําหนดความกวางของแตละชวงเกรด  

   ความกวาง = 
     
        =   4.45 ประมาณ 5 
 
 
 

70.65 - 35.09 

         8 
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  4. กําหนดคะแนนแตละชวงเกรด ตามขอ 5.1 คือ ใหกําหนดชวงหรือแบงชวงของเกรด
ต้ังแตคะแนน (มาตรฐาน) เฉลี่ยเปนตนไป (คือที่ z = 0, T = 50 ขึ้นและลงไป) ดังน้ี 
 
    > 62.00  คะแนน  เกรด  A 

    58.01–62.00  คะแนน  เกรด B+ 

    54.01–58.00  คะแนน  เกรด B 

    50.01–54.00  คะแนน  เกรด C+ 

    46.01–50.00  คะแนน  เกรด C 

    42.01–46.00  คะแนน  เกรด D+ 

    38.01–42.00  คะแนน  เกรด D 

    < 38.01  คะแนน  เกรด F 

ตัวอยางที่ 2 การตัดเกรดแบบอิงกลุม จํานวน 5 เกรด (A, B+, B, C+, C) 
ตารางที่ 3: แสดงคะแนนดิบ คะแนนมาตรฐานซี คะแนนมาตรฐานทีของผูเรียน 
 

คนที่ คะแนนดิบ 
คะแนนมาตรฐานซี 

(Z Score) 

คะแนนมาตรฐานที 

(T Score) 
เกรด 

1 60.39 0.19 51.93 B 

2 66.98 2.07 70.65 (คาสูงสุด) A 

3 59.54 -0.05 49.52 B 

4 62.11 0.68 56.82 B+ 

5 64.46 1.35 63.49 A 

6 57.61 -0.60 44.03 C+ 

7 59.46 -0.07 49.29 B 

8 64.11 1.25 62.50 A 

9 59.46 -0.07 49.29 B 

10 57.86 -0.53 44.74 C+ 

11 54.46 -1.49 35.09 (คาตํ่าสุด) C 
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ตารางที่ 3: (ตอ) 

คนที่ คะแนนดิบ 
คะแนนมาตรฐานซี 

(Z Score) 

คะแนนมาตรฐานที 

(T Score) 
เกรด 

12 59.80 0.03 50.26 B 

13 57.89 -0.52 44.83 C+ 

14 54.71 -1.42 35.80 C 

15 56.79 -0.83 41.70 C+ 

X 59.71  

S.D. 3.52  

 
  1. แปลงคะแนนดิบใหเปนคะแนนมาตรฐานที 

  2. กําหนดจํานวนเกรดคือ 5 เกรด คือ A,B+,B,C+,C (จํานวนเกรดเปนเลขคี่) 

  3. กําหนดความกวางของแตละชวงเกรด  
   ความกวาง = 
 
        =    7.11 ประมาณ 7 
  4.1กําหนดคะแนนแตละชวงเกรด ตามขอ 5.2 โดยใหเกรดกึ่งกลางครอมคะแนน

มาตรฐานเฉลี่ย (T=50) ดังน้ันเกรดที่อยูกลาง (เกรด B) จึงมีคาเทากับชวงของเกรดหาร 2 แลวนําไปบวก

ลบกับคะแนนมาตรฐานเฉลี่ยแลวจึงหาชวงตอไปทั้งขึ้นและลง ดังน้ี  

    > 59.00  คะแนน  เกรด  A 

    53.01–59.00  คะแนน  เกรด B+ 

    47.01–53.00  คะแนน  เกรด B 

    41.01–47.00  คะแนน  เกรด C+ 

    < 41.01  คะแนน  เกรด C 

70.65 - 35.09 

         5 
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2. การตัดเกรดแบบอิงเกณฑ (Criterion-- 

Referenced Grading)  

   การตัดเกรดประเภทน้ีมีแนวคิด

ต้ังอยูบนทฤษฎีการเรียนเพ่ือรอบรูที่วาดวย  

การใหผู เรียนมีความรู  ความสามารถอะไร     

ทําอะไรไดบาง คะแนนที่ไดจากแบบทดสอบ   

ใชแทนความรูความสามารถของผู เรียนใน

ขอบเขตเน้ือหาที่สําคัญของรายวิชาน้ัน ๆ ดังน้ัน 

การวัดความรูความสามารถของผูเรียนจึงเปน

การเปรียบเทียบกับเกณฑมาตรฐานที่พึงมีตามที่

ครู ผู สอนกํ าหนด โดย ไม นําผลคะแนนไป

เปรียบเทียบกับผูเรียนภายในกลุม การตัดเกรด

วิธี น้ีจะเปนการนําคะแนนดิบที่ รวมมาจาก

กระบวนการวัดผลทั้ งหมดในรายวิชาเปน

คะแนนในเรือนรอย (100 คะแนน) ของผูเรียน

แตละคนไปเปรียบเทียบกับเกณฑ/เปาหมาย

ที่ต้ังไว การประเมินแบบน้ีมักจะออกมาในรูป

ผาน - ไมผาน หรือ รู - ไมรู  หรือ ดี - ผาน - ตก 

หรือจะออกมาในรูปเกรด A, B+, B, C+, C, D+, 

D และ F ตามที่ครูผูสอนกําหนดชวงคะแนนของ

แตละเกรดไวลวงหนา  

 2.1 วัตถุประสงคการตัดเกรดแบบอิงเกณฑ 

 เพ่ือตองการกําหนดระดับผลการเรียนรู

แกผูเรียนโดยการนําคะแนนไปเปรียบกับเกณฑ

มาตรฐานที่ครูผูสอนกําหนดไวแลว  

 2.2 ขอตกลงเบื้องตน 

    1) คะแนนของผูสอบแตละคนไดมา

จากแบบทดสอบชุดเดียวกัน/ คูขนานกันและ      

มีคุณภาพ 

 2) คะแนนที่ไดเปนตัวแทนระดับ

ความรูความสามารถของผูสอนในการนําพา

ผู เรียนบรรลุหรือไมบรรลุ วัตถุประสงคตาม

เปาหมายที่ต้ังไว 

 3) เ ก ณ ฑ ม า ต ร ฐ า น ที่ กํ า ห น ด

สามารถใชตัดสินระดับความรูความสามารถ  

ของผูเรียนได 

 2.31รูปแบบการตัดเกรดแบบอิงเกณฑ  

  วิธีการตัดเกรดแบบอิงเกณฑทีนิ่ยมใช

มีดวยกัน 2 ประเภท ดังน้ี (เอมอร จังศิริพรปกรณ, 

2550) 

  แบบที่ 1 ตัดสินใหผาน - ไมผาน 

       หลักการสําคัญ คือ การ

กําหนดเกณฑขั้นตํ่า (Minimum Requirement)

ในรูปของคะแนนดิบ หรือเปอรเซ็นตเอาไว   

โดยครูผูสอนจะตองกําหนดคะแนนไววาผูเรียน

จะตองมีคะแนนความสามารถตามวัตถุประสงค 

และเน้ือหาอะไรบาง จากน้ันดําเนินการประเมิน

วาใครสอบผาน - ไมผานตามเกณฑที่กําหนดไว  

  แบบที่ 2 กําหนดเกณฑไวตายตัว 

       ห ลั ก ก า ร สํ า คั ญ  คื อ 

ครูผูสอนจะตองดําเนินการกําหนดเกณฑในรูป

ของคะแนนดิบ หรือ เปอรเซ็นตลวงหนาไว    

วาคะแนนของแตละชวงเกรดเปนเชนไร เชน 

ระเบียบโรงเรียนนายเรือวาดวยการศึกษา    

พ.ศ.2559 ในผนวก ก การใหระดับคะแนน

ภาคทฤษฎีรายวิชา วาการตัดเกรดแบบอิงเกณฑ

ใหใชเกณฑดังตอไปน้ี (โรงเรียนนายเรือ, 2558)  
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     80 - 100 คะแนน  เกรด  A 

     75–79  คะแนน  เกรด B+ 

     70–74  คะแนน  เกรด B 

     65–69  คะแนน  เกรด C+ 

     60–64  คะแนน  เกรด C 

     55–59  คะแนน  เกรด D+ 

     50–54  คะแนน  เกรด D 

     ตํ่ากวา 50 คะแนน  เกรด F 

  2.4 ขอดีและขอเสีย (ศิริชัย กาญจนวาสี, 
2548) 
    ขอดี    
     1 . 1 ช ว ย เสร ิมสร า งความร วมม ือ
ระหวางผูเรียน และพัฒนาการเรียนรูรวมกัน 
  2.1องคกรวิชาชีพสวนใหญมีเกณฑ
มาตรฐานสําหรับการตัดสินคุณภาพ  
    ขอเสีย   
  1.1ผูสอนแตละคนอาจจะมีเกณฑการ
ตัดสินระดับความรูความสามารถที่แตกตางกัน 
  2.1ปญหาความเช่ือถือไดของเกณฑ   
ที่กําหนดขึ้น  

3 .1การตัดเกรดแบบอิงเกณฑและอิงกลุม 
(Criterion and Norm Referenced Grading)  
 การตัดเกรดแบบผสม โดยมีแนวคิด
ต้ังอยูบนทฤษฎีที่วาการเปรียบเทียบคะแนนของ
ผูเรียนกันเองภายในกลุมน้ันจะมีความหมาย
สม บู รณ ขึ้ น  ถ า ผู เ รี ย น เหล า น้ั นมี ค ว าม รู
ค ว ามส าม า รถต ามคุณสม บั ติ ขั้ น ตํ่ า แ ล ว    
กลาวคือ เมื่อผูเรียนผานการตรวจสอบความรู
ความสามารถขั ้น ตํ่า ในระหว างการ เร ียน       
การสอนแลว น าจะทําให การเปร ียบเท ียบ

คะแนนรวมของผูเรียนแตละคนมีความเหมาะสม
และสามารถใชตัดสินระดับการเรียนรูของผูเรียน
ไดดีย่ิงขึ้น 

 3.11ว ัตถ ุประสงค การต ัดเกรดแบบ    
อิงเกณฑและอิงกลุม 

  เ พ่ื อ ต อ ง ก า ร กํ าหนดระ ดับผ ล     
การเรียนรูแกกลุมผูเรียนที่ผานเกณฑคุณภาพ 
ขั้นตํ่าที่ครูผูสอนกําหนดไวแลว โดยการนํา
คะแนนของกลุมผูเรียนที่ผานเกณฑแลวน้ันไป
เปรียบกันเองภายในกลุมอีกครั้งหน่ึง 

 3.21ขอตกลงเบื้องตน 

 1) คะแนนสอบยอยและคะแนนรวม
ไดมาจากเครื่องมือวัดผลที่มีคุณภาพ 

  2) ผูสอบมีความรูความสามารถใน
เรื่องน้ันตางกัน 

 3) คะแนนที่ ได เปน ตัวแทนของ
ระดับความรูความสามารถของผูสอบ 

 4) เกณฑที่กําหนดสามารถใชตัดสิน
ระดับความรูความสามารถของผูสอบได  
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 3.3 ขอดีและขอเสีย (ศิริชัย กาญจนวาสี, 
2548) 

           ขอดี    
  1. ชวยเสริมสรางความรวมมือและ
การแขงขันระหวางผูเรียน   
  2. มีการตรวจสอบความกาวหนาใน
การเรียนรูและผลสรุปของการเรียนรู 
         
                          ขอเสีย 
    - ปญหาความเหมาะสมและความ
เช่ือถือไดของเกณฑ และความซับซอนในการปฏิบัติ
  
 

บทสรุป  

  การตัดเกรดเปนการประเมินผล    
การเรียนรูของผูเรียนแบบสรุป เปนหนาที่และ
ความรับผิดชอบของครูผูสอนโดยตรงในการทํา
หนาที่ ดังกลาว เกรดน้ันถือไดวาเปนตัวแทน
ความรูความสามารถตามรายวิชาของผูเรียน
ดัง น้ัน กระบวนการตัดเกรดจะตองอยูบน
พ้ื น ฐ า น ข อ ง ค ว า ม ถู ก ต อ ง ต า ม ห ลั ก วิ ช า        
ความเหมาะสมกับธรรมชาติของวิชา และความ
ยุติธรรมกับผูเรียน โดยสิ่งที่ครูผูสอนจะตองให
ความสําคัญเปนอยางย่ิงในกระบวนการตัดเกรด 
คือ การวางแผนการตัดเกรดลวงหนาอยาง
ชัดเจน เพ่ือใหสอดคลองกับจุดมุงหมายการ
เรียนรูรายวิชา ระบุองคประกอบหรือเน้ือหา    
ที่ จ ะ ถู ก นํ า ม า ใ ช ใ น ก า ร ตั ด เ ก ร ด ใ ห ชั ด             
ใช เครื่องมือวัดผลที่มีคุณภาพ ระบุนํ้าหนัก
ความสําคัญของแตละเน้ือหา ตลอดจนกําหนด
เกณฑการตัดสินใหชัดเจน วาจะใชการตัดเกรด
รูปแบบใดจึงจะเหมาะสมที่สุดกับรายวิชาน้ัน ๆ
โดยทั่วไปรูปแบบของการตัดเกรดมี 3 รูปแบบ 

 
ไดแก 1) การตัดเกรดแบบอิงกลุม 2) การตัด
เกรดแบบอิงเกณฑ และ 3) การตัดเกรดแบบ  
อิงเกณฑและอิงกลุม  ซึ่ งทั้ ง  3 รูปแบบน้ัน        
มีขอตกลงเบื้องตนในการใช ขั้นตอนการปฏิบัติ
ตลอดจนขอดีและขอเสียแตกตางกันไป ดังน้ัน 
ครูผูสอนจึงตองเลือกวิธีการตัดเกรดที่เหมาะสม
กับรายวิชาใหมากที่สุด โดยมีเปาหมายที่สําคัญ
คือการพัฒนาคุณภาพและการสะทอนถึ ง
คุณภาพของผูเรียนในรายวิชาน้ัน ๆ อยางแทจริง 
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พลเรือตรีหญิง ประอร  สุนทรวิภาต, ปร.ด. 
Rear Admiral Praon  Suntornviphat, Ph.D. 

 

 แนวทางในการเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรม เพ่ือเสริมสรางความเปนบัณฑิตที่พึงประสงค     

ของสถาบันอุดมศึกษา สามารถจําแนกได 2 ระดับ คือ ระดับนโยบาย และระดับการปฏิบัติในระดับ

นโยบายแนวทางในการดําเนินงาน  ไดแก  1) การกําหนดใหการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรม เปนนโยบาย

หลักของสถาบัน  2) กําหนดกฎระเบียบขอบังคับและบทลงโทษตางๆที่เก่ียวของใหชัดเจนและบังคับใช

อยางจริงจัง  3) กําหนดแนวทางการปฏิบัติในการสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม แกนิสิตนักศึกษาทั้ง

ภายในและภายนอกหลักสูตรการศึกษาใหชัดเจนทั้งวิชาการ การกํากับติดตามและประเมินผล ในสวน

ระดับการปฏิบัติ ไดแก  1) การกําหนดแผนงานโครงการ และกิจกรรมใหชัดเจนทั้งในวิธีการ ตัวช้ีวัด 

ชวงเวลา งบประมาณ ผูรับผิดชอบและการประเมินผล  2) ดําเนินกิจกรรมตามแผนดวยวิธีการ            

ที่หลากหลายอยางตอเน่ืองกับนักศึกษาทุกช้ันป  3) ผูบริหาร คณาจารย และบุคลากร ควรปฏิบัติตัวให

เปนตัวอยางที่ดีในการมีคุณธรรมจริยธรรม  4) กําหนดพฤติกรรมบงช้ีคุณธรรมจริยธรรมใหชัดเจน  5) ใหนิสิต

นักศึกษาเปนกลไกสําคัญในการทํากิจกรรมปลูกฝงคุณธรรมจริยธรรม  6) กําหนดใหนิสิตนักศึกษามีสมุด

บันทึกคุณธรรมจริยธรรม และ 7) ควรมีการเชิดชูและยกยองคนดีมีคุณธรรมจริยธรรม หรือบุคคล

ตัวอยาง  เพ่ือเปนการสรางคานิยมคนดีใหเกิดขึ้นในสถาบัน 

คําสําคัญ: คุณธรรมจริยธรรม สถาบันอุดมศึกษา 

แนวทางในการเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรมในสถาบันอุดมศึกษา 
Practical Guidelines in Enhancing Morals and Ethics 

 in Higher Education Institutions 

บทคัดยอ
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 Policy for practical guidelines to develop a desirable attribute of graduates are   

1) to set collegian’s moral and ethics development as the principle of the institution    

2) to clearly set rules, regulations, and related punishments for those who violate them 

and enforce them properly 3) to set guidelines in enhancing morals and ethics inside as 

well as outside of the curriculum in terms of academics, monitoring, and evaluation. At 

practice level what should be considered are 1) to clearly set plans, programs, projects, 

and activities which compose of methods, indicators, duration, budget, personnel in 

charge, and evaluation 2) to continually conduct activities as planned by various 

methods and cover every year class collegians 3) executives, faculties and staff should 

be role models 4) to clearly set moral and ethics indicators 5) to assign students as a key 

role in such practice 6) students are to have journals to enter their moral and ethics 

practice 7) recognition should be practiced. 

 

Keywords: Moral and Ethics, Higher Education Institution. 

 

บทนํา 

คุณธรรมจริยธรรม คือ พ้ืนฐานสําคัญใน

การดํารงชีวิตที่มีคุณภาพดีงามอยางสงบสุข    

ในสั งคม  และบุคคลควรไดรับการปลูกฝ ง

เสริมสรางคุณธรรมจริยธรรมใหเกิดในทุกชวง

ชีวิตต้ังแต จากครอบครัว และสถาบันการศึกษา

ทั้ งระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จนถึงระดับ 

อุดมศึกษา ซึ่งมีจุดมุงหมายสําคัญควบคูไปกับ

การให ความรู แก ผู เ ร ียน กล าวค ือ ต องให       

มีความรู คู คุณธรรม กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

  

 

 

ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (Thai Qualifications 

Framework for Higher Education) ไดกําหนด 

ผลการเรียนรูที่คาดหวังใหบัณฑิตมีอยางนอย   

5 ด าน ซึ่ งสถา บันอุดมศึกษาทุกแห งต อง

ดําเนินงาน โดยผานกระบวนการเรียนการสอน 

การฝกอบรม ตลอดจนการปลูกฝงดวยวิ ธี    

การตางๆ เพ่ือใหผูสําเร็จการศึกษามีคุณลักษณะ

ของบัณฑิตที่พึงประสงคอยางนอยตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ ไดแก 

Abstract 
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1.) ดานคุณธรรมจริยธรรม (Ethics and 
Moral) หมายถึง การพัฒนานิสัยในการประพฤติ
อยางมีคุณธรรมจริยธรรม  และดวยความ
รั บ ผิ ด ช อ บ ทั้ ง ใ น ส ว น ต น  แ ล ะ ส ว น ร ว ม            
มีความสามารถในการปรับปรุงวิถีชีวิตในความ
ขัดแยงทางคานิยม การพัฒนานิสัย และการ
ปฏิบั ติตนตามศีลธรรม ทั้ ง ในเรื่ องสวนตัว     
และสังคม 

 2.) ดานความรู (Knowledge) หมายถึง 

ความสามารถในการเขาใจ การนึกคิด และการ

นํา เสนอขอมูล  การ วิ เคราะหและจําแนก

ข อ เท็ จจริ ง ในหลั กการ  ทฤษฎี  ตลอดจน

กระบวนการตางๆ และสามารถเรียนรูดวยตนเองได

 3. )  ดานทักษะทางปญญา (Cognitive 

Skills) หมายถึง ความสามารถในการวิเคราะห

สถานการณและใชความรู ความเขาใจในแนวคิด  

หลักการ ทฤษฎี และกระบวนการตางๆใน    

การคิด วิเคราะห และการแกปญหา เมื่อตอง

เผชิญกับสถานการณใหมๆที่ไมไดคาดคิดมากอน 

 4.) ดานทักษะความสัมพันธระหวาง

บุคคลและความรับผิดชอบ ( Interpersonal Skill 

and Responsibity) หมายถึง ความสามารถ

ในการทํางานเปนกลุม  การแสดงถึงภาวะผูนํา 

ค ว า ม รั บ ผิ ด ช อ บ ต อ ต น เ อ ง แ ล ะ สั ง ค ม 

ความสามารถในการวางแผน และรับผิดชอบใน

การเรียนรูของตนเอง 

 5.) ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข  

การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ                 

(Numerical Analysis, Communication and 

Information Technology Skills) ห ม า ย ถึ ง 

ความสามารถในการว ิเคราะหเช ิงต ัว เลข        

   

 

ความสามารถในการใชเทคนิคทางคณิตศาสตร 

และสถิติ ความสามารถในการสื่อสารทั้งการพูด  

การเขียน และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 จะ เห็นว าผลการ เ รี ยนรู ที่ สถา บัน 

อุดมศึ กษาต อง ดํ า เ นินการ ให เ กิดขึ้ นซึ่ ง มี

ความสําคัญเปนลําดับแรก คือ ดานคุณธรรม

จริยธรรม  โดยผลการเรียนรูทั้งดานความรู  

ทักษะทางปญญา และความสัมพันธระหวาง

บุคคลและความรับผิดชอบ จะมีสวนชวย

ส ง เสริมคุณธรรมจริยธรรมให เ กิดขึ้นด วย  

นอกจาก น้ีจากผลงาน วิจั ยของ เครื อข าย

สถาบันอุดมศึกษาเขตภาคกลาง (ดร.อัจฉรา   

ไ ช ยู ปถั มภ ,  พล เ รื อ ต รี หญิ ง  ด ร . ป ร ะอ ร       

สุนทรวิภาต และคณะ) โดยการสนับสนุนงบประมาณ 

จากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา      

ไดทําการวิจัย เรื่อง การพัฒนาตัวบงช้ีคุณธรรม

จริยธรรมและแนวทางปฏิบัติเพ่ือเสริมความเปน

บัณฑิตที่ พึงประสงคของสถาบันอุดมศึกษา 

พบวาตัวบงช้ีคุณธรรมจริยธรรมที่เหมาะสมใน

การปลูกฝงแกนิสิตนักศึกษาสถาบันอุดมศึกษา

เ พ่ื อ เ ส ริ ม ส ร า ง คุ ณ ธ ร ร ม จ ริ ย ธ ร ร ม ใ น

สถา บัน อุ ดมศึ กษ า  มี ทั้ ง สิ้ น  1 5  ตั วบ ง ช้ี        

เรียงตามลําดับ ไดแก  ความซื่อสัตย  ความ

รับผิดชอบตอตนเองและสวนรวม ความมีวินัย 

(ตรงตอเวลา เคารพกฎระเบียบ) ความเสียสละ

ตอสวนรวม ความอดทน ความขยันหมั่นเพียร  

ความกตัญู การมีจรรยาบรรณวิชาชีพ ความ

สามัคคี ความประหยัดและพอเพียง การมีสติ  

การรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน ความออนนอม

ถอมตน ความศรัทธาในหลักศาสนาและการ
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รูจักกาลเทศะ ซึ่งสถาบันอุดมศึกษาควรนําไป

เสริมสรางใหเกิดขึ้นกับผู เรียนอยางตอเน่ือง

จริงจัง เพ่ือใหไดบัณฑิตที่มีผลการเรียนเปนไป

ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

แหงชาติ อยางแทจริง 

ความหมายของคุณธรรมจริยธรรม 

 คุณธรรมจริ ย ธ รรมมี ค ว ามหมาย
เก่ียวของในดานของคุณงามความดีแมวาจะมี
ความหมายที่ตางกัน แตก็มีความสัมพันธซึ่งกัน
และกัน กลาวคือ คุณธรรมเนนเรื่องความสํานึก
ในความดีงาม ความรูสึกผิดชอบช่ัวดีที่ยึดมั่น  
อยูภายใน เกิดจากการตัดสินใจดวยตนเองไมมี
ใครบังคับ สวนจริยธรรมเนนที่การประพฤติการ
แสดงออกถึงความถูกตองดีงามทั้งกาย วาจา ใจ 
เพ่ือใหตนเอง และคนในสังคมรอบขางมีความสุข
  
การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมแกนิสิตนักศึกษา 

1. คุณธรรมจริยธรรมที่ควรปลูกฝงให

เกิดขึ้นในสถาบันอุดมศึกษา 

 คุณธรรมจริยธรรมที่ควรปลูกฝงแกนิสิต 

นักศึกษา ในสถาบันอุดมศึกษาตามพระบรม

ราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว   

(นฤมล โอสถานุเคราะห, 2549) ไดแก ความ

ซื่อสัตย ความมีวินัย ความรับผิดชอบ ความ

มุงมั่นอดทน พากเพียร ความมีสติรอบคอบ  

ความมีศรัทธาและความจริงใจ การมีทักษะชีวิต  

ความเสียสละ การมีจิตของความเปนผูให การมีจิต 

ประชาธิปไตย และจิตสาธารณะ การรูรักสามัคคี  

การมีจรรยาบรรณวิชาชีพ  ความเขาใจผู อ่ืน 

และเขาใจโลก และการใชปรัชญาแบบพอเพียง  

เปนทิศทางการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม และ

ค า นิยมที่ พึ งประสงค ให แก นิ สิ ต นักศึกษา        

ในสถาบันอุดมศึกษาจากคุณธรรมจริยธรรม 

ดังกลาว ทั้ง 3 กลุม คือ กลุมคุณธรรมจริยธรรม

ประจํ า ตัว หรือคุณธรรมจริยธรรมในการ

ดํ า ร ง ชี วิ ต  ก ลุ ม คุ ณ ธ ร รม จ ริ ย ธ ร ร ม เ พ่ื อ

ความสําเร็จของการทํางานและการประกอบ

อาชีพ และกลุมคุณธรรมจริยธรรมที่มีตอสังคม

สวนรวม 

 2.  รูปแบบ/ แนวทางการพัฒนา

คุณธรรมจริยธรรมของนิสิตนักศึกษาใน

สถาบันอุดมศึกษา 

      2.1 พระมหาวุฒิชัย  วชิรเมธี ได

กลาวถึงรูปแบบในการปลูกฝงคุณธรรมจริยธรรม 

ใหแก เยาวชน ดัง น้ี   1 )  การสอนโดยตรง         

ในรายวิชา  2) การบูรณาการไวในกิจกรรม   

การเรียนการสอน  3) การสนับสนุนสงเสริมงาน

ด าน กิ จก า ร นั กศึ กษาอย า ง เ ป น รู ป ธ ร รม          

4) ผูสอนตองประพฤติตนเปนแบบอยางที่ ดี    

แกนักศึกษา และ  5) การใหรางวัล และการยก

ยองชมเชยนักศึกษาที่ทําความดี กระทําตนเปน

ประโยชนแกสังคม 

      นอกจากน้ันยังไดเสนอแนวทางใน

การประ เมินด านคุณธรรมจริ ยธรรมของ

นักศึกษาวาควรตองดําเนินการดังน้ี  1) ผูสอน

กับผู เรียนรวมกันกําหนดคุณธรรมจริยธรรม     

ที่พึงประสงค ซึ่งควรไดรับการปลูกฝง หรือแกไข

โดยเรงดวน โดยอาจกําหนดเปนบทบัญญัติ เชน 

ความซื่ อสั ตย  การตรงต อ เ วลา  การ เห็ น

ประโยชนสวนรวมมากกวาประโยชนสวนตน 

เปนตน  2) วางแผนรวมกับผูเรียนในการกําหนด

เกณฑการประเมินดานคุณธรรมจริยธรรม       

วาจะพิจารณาจากสิ่งใดบางในการประเมิน     
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(ตัวบงช้ี) และใหนํ้าหนักความสําคัญอยางเปน

รูปธรรม  3) กําหนด/ เลือกเครื่อมือและวิธีการ 

เพ่ือใชในการประเมินคุณธรรมจริยธรรมของ

ผูเรียน เชน การสังเกตพฤติกรรมของผูเรียน  

แบบบันทึกผลการสังเกต การประเมินตนเอง

ของผูเรียน การประเมินโดยเพ่ือน และอาจารย

ผูสอน เปนตน 

      2 .2  ผลการ วิจั ยของ  อ ภิญญา     

มะนะโรจน (2539 อางถึงใน นฤมล  โอสถานุเคราะห, 

2549) พบวา การปลูกฝงคุณธรรมแกนิสิต

นักศึกษาทําไดหลายวิธี ไดแก  1) ตองสราง

ศรัทธาให เกิดแกคุณธรรมน้ันๆโดยการจัด

สิ่งแวดลอมใหเหมาะสม  2) การทําตัวเปน

แบบอยางที่ดี  3) ตองคํานึงถึงวัยและขั้นตอน

การพัฒนาคุณธรรม  4) มหาวิทยาลัยจะตอง

กําหนดนโยบายปรับปรุงหลักสูตรการเรียน    

การสอน และกิจกรรมสงเสริมในดานตางๆเพ่ือ

ปลูกฝงคุณธรรม  5) อาจารยผูสอนและอาจารย

ที่ปรึกษามีสวนสําคัญในการปลูกฝงคุณธรรม

มากที่สุด  6) คุณธรรมที่สําคัญที่จะตองปลูกฝง

ใหแกนิสิตมากที่สุด คือ ความรับผิดชอบ และ

การรูจักตนเอง ใฝรู  ไตรตรองเหตุผล และ

เสียสละเพ่ือสวนรวม ตามลําดับ 

      2.3 ผลการวิจัยของ ฉลอง  ใจฉลาด 

และคณะ (2552) ในเรื่องรูปแบบการเสริมสราง

คุ ณ ธ ร ร ม  จ ริ ย ธ ร ร ม ข อ ง นิ สิ ต นั ก ศึ ก ษ า

สถาบันอุดมศึกษาไทย วาควรประกอบดวย     

1) การเปนแบบอยางที่ดีดานคุณธรรม จริยธรรม

ของผูสอน  2) การจัดการเรียนการสอนแบบ    

มีส วนรวม  3) การสอดแทรกในการเร ียน      

การสอนทุกรายวิชา  4) การกําหนดเปนรายวิชา

  

การศึกษาทั่วไปในหลักสูตร  5) การจัดกิจกรรม

เสริมหลักสูตร 6) การสรางสภาพแวดลอม      

ที ่ด ีในสถาบ ันอ ุดมศ ึกษา 7 )  การส ง เสร ิม

ศิลปวัฒนธรรมและยึดมั่นในประชาธิปไตย      

8) การจัดกิจกรรมเชิงบูรณาการอยางสรางสรรค 

แนวทางเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรมใน
สถาบันอุดมศึกษา 

 แนวทางการ เสริ มสร า งคุณธรรม

จริยธรรมในสถาบันอุดมศึกษา ประกอบดวย

แนวทางในระดับนโยบายและระดับผูปฏิบัติ 

1. แนวทางปลูกฝงคุณธรรมจริยธรรม

ในระดับนโยบาย   

สถาบันอุดมศึกษาควรดําเนินการดังน้ี 

 1.1 กําหนดเปนนโยบายหลักใหมี

การเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรมแก นิสิต 

นักศึกษา นอกเหนือจากเรื่องการเรียนการสอน

ซึ่งทําประจําอยูแลวตามหลักสูตรการศึกษา  

โ ด ย มี แ ผ น ง า น ส นั บ ส นุ น บุ ค ล า ก ร แ ล ะ

งบประมาณดําเนินการอยางชัดเจน และมีการ

กํากับติดตามผลการดําเนินงานอยางตอเน่ือง

เปนระบบ 

 1.2 ใหมีหนวยงานระดับสถาบัน 

หรือคณะกรรมการรวมระดับสถาบัน เ พ่ือ

ควบคุมกํากับการดําเนินงานสงเสริมคุณธรรม

จริยธรรมอยางจริงจังทั้งระดับสถาบัน คณะ 

และสาขาวิชา 

 1.3 กําหนดกฎ ระเบียบ ขอบังคับ 

และบทลงโทษตางๆที่ เกี่ยวของกับคุณธรรม

จริยธรรมภายในสถาบันให ชัดเจน และม ี     

การบังคับใชอยางจริงจัง อีกทั้งคณะผูบริหาร  
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คณาจารย  และ บุคลากร  ต อ งทํ า ตั ว เป น

แบบอยางที่ดีใหปรากฏ 

 1.4 กําหนดรูปแบบ/ แนวทางการ

ปฏิ บั ติ ในการปลูกฝ งสอดแทรกคุณธรรม

จริยธรรม แก นิสิต นักศึกษา ใหชัดเจน งายตอ

การนําไปปฏิบัติต้ังแตพฤติกรรมที่ตองการใหเกิด 

วิ ธีการ การกํากับติดตาม และประเมินผล    

การดําเนินงาน รูปแบบทําได 2 แนวทางคือ  

   1.4.1 สงเสริมและสอดแทรก
คุณธรรมจริยธรรมภายในหลักสูตรการศึกษา 
ไดแก 
  1) การกําหนดเปนรายวิชาเฉพาะ

ขึ้นมาใหมที่มีความมุงหมายเพ่ือสงเสริมและ

สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมใหแกผู เรียน    

เปนการเฉพาะ ใหเปนวิชาบังคับในหมวดวิชา

ศึกษาทั่วไป (General Education) ไมนอยกวา 

2 วิชา (4 หนวยกิต จาก 30 หนวยกิตที่มีอยูใน

หมวดน้ี)  เชน วิชาการพัฒนาและสงเสริม

คุณธรรมจริยธรรม วิชาคุณธรรมจริยธรรม

สําหรับบัณฑิตอุดมคติไทย วิชาจรรยาบรรณ

วิชาชีพและจริยศาสตรเบ้ืองตน วิชาจริยธรรม

ตํารวจ  วิชาปรัชญาและศาสนากับการครองชีวิต 

วิชาการพัฒนาผูนําคุณธรรมและจริยธรรม เปนตน 

  2) การบูรณาการในทุกรายวิชา 

โดยอาจารยผูสอนตามที่ระบุไว ใน มคอ.3 : 

รายละเอียดของรายวิชา ซึ่งเปนสิ่งที่ตองปฏิบัติ

ตามมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษาทุกแหงอยูแลว 

โดยเฉพาะอยางย่ิงในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป เชน 

วิชาประวั ติศาสตร  วิชาการเมืองไทยและ

การเมืองระหวางประเทศ 

 

 
 1.4.2 ส ง เสริมและสอดแทรก

คุณธรรมจริยธรรมภายนอกหลักสูตรการศึกษา

ในรูปแบบของการจัดโครงการและหรือกิจกรรม

ตางๆ ที่ เปนการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรม 

ให แ ก นิ สิ ต นั กศึ กษ าควบคู กั น ไ ป กั บก า ร

สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมภายในหลักสูตร

การศึกษา เชน โครงการคายอบรมคุณธรรม

จริยธรรม โครงการจิตอาสาชวนคุณทําความดี

เพ่ือสังคม โครงการพัฒนาความเปนมนุษย  

โครงการบําเพ็ญประโยชนตอสังคม โครงการ

ตามรอยพุทธทาส โครงการสัปดาหสงเสริม

จริยธรรม โครงการธนาคารความดี โครงการ

ทดแทนบุญคุณแผนดิน โครงการคายอาสา  

โครงการประกวดคอนเสิรตสีขาว เปนตน  

นอกจากน้ียังมีการดําเนินการในลักษณะอ่ืน ๆ 

เชน การสัมมนาบัณฑิตไทยไมโกง การจัดบอรด

เผยแพรหลักธรรมและขอคิดหนาหองเรียน   

การจัดกิจกรรมวันสําคัญทางศาสนา การศึกษา 

ดูงาน การบริจาคโลหิต การบริจาคของขวัญ   

ใหเด็ก/ งานวันเด็ก เปนตน 

 1 . 5  ส ร า ง ส ภ า พ แ ว ด ล อ ม ใ น

สถาบันอุดมศึกษาใหเปนตนแบบของคุณธรรม

จริยธรรมทั้งระดับผูบริหาร อาจารย บุคลากร 

และนักศึกษา 

 2. แนวทางปลูกฝงคุณธรรมจริยธรรม

ในระดับผูปฏิบัติ 

 ควรดําเนินการสอดแทรกคุณธรรม

จริยธรรมแกนิสิต นักศึกษา ตามแนวทางที่

สถาบันกําหนดนโยบายแลว อยางจริงจัง เปน

รูปธรรม ดังน้ี 
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  2.1 ใหมีคณะกรรมการกําหนด

แผนงาน โครงการและกิจกรรมในการปลูกฝง

คุณธรรมจริยธรรมแกนิสิตนักศึกษา โดยจะตอง

ระบุกิจกรรม รูปแบบ/ วิธีการ ตัวชี้วัดผล

ดําเนินงาน ชวงเวลา งบประมาณผูรับผิดชอบ 

และการประเมินผลไวอยางชัดเจน 

  2.2 ควรมีกลยุทธในการดําเนินงาน

ทั้ง 3 สวน ไดแก 

   1)  กลย ุทธ เช ิงป องก ันปอง

ปรามเพ่ิอไมใหนักศึกษากระทําผิด 

   2) กลยุทธเชิงพัฒนา เพ่ือสราง

กระบวนการเรียนรูคุณธรรม พัฒนาชีวิตจิตใจให

สูงดีงาม 

   3) กลยุทธเชิงจูงใจ เพ่ือสราง

ความเช่ือมั่นในการกระทําบนหนทางที่ถูกตอง 

  2.3 กําหนดพฤติกรรมบงช้ีคุณธรรม

จริยธรรมใหชัดเจนในแตละสถาบันและหรือใน

รายวิชา อาจารยผูสอนอาจกําหนดใหคุณธรรม

จริยธรรม เปนสวนหน่ึงของนํ้าหนักคะแนนใน

รายวิชา เชน คะแนนการมีวินัย การตรงตอเวลา 

ความรั บผิ ดชอบ ความ เสี ยสละ ซื่ อสั ตย 

สามมัคคี เปนตน 

  2.4 จัดกิจกรรมการปลูกฝงคุณธรรม

จริยธรรมตามแผนอยางทั่วถึงทุกช้ันป อยาง

ตอเน่ืองตลอดหลักสูตร และควรจัดกิจกรรมการ

ปลูกฝงฯ ทั้งในช่ัวโมงเรียน และนอกหองเรียน

ในทุกๆกิจกรรมอยางตอเน่ืองและหลากหลาย 

ในรูปแบบวิธีการ 

  2.5 คณาจารย ควรปลูกฝงคุณธรรม

จริยธรรม ใหแกผูเรียนดวยวิธีการที่หลากหลาย 

โดยเนนการเรียนรูดวยตนเอง  เชน  การใชสื่อ 

 
คลิปวีดีโอ การทํางานกลุม บทบาทสมมติ เปนตน 

  2.6 คณะผูบริหาร คณาจารย และ

บุคลากร ควรปฏิบัติตัวใหเปนแบบอยางที่ ดี    

ในดานการมีคุณธรรมจริยธรรม เชน การวางตัว

เหมาะสม แตงกายสุภาพถูกตองตามระเบียบ 

การตรงตอเวลา การมีเหตุผล เสียสละ เปนตน 

เ พ่ือ ให นักศึกษาคุ น ชิน กับสิ่ งแวดลอมที่ มี       

แตความดี มีคุณธรรมและเกิดความละอาย    

ตอการกระทําผิด 

  2.7 จัดใหนิสิตนักศึกษา มีสวนรวม

ในกิจกรรมสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมและจิต

อาสาทุกป อยางนอย ภาคการศึกษาละ 1 ครั้ง  

ใหตอเน่ืองสูงขึ้นจากระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

  2.8 ให นิสิตนักศึกษา เปนกลไก

สําคัญในการทํากิจกรรมเพ่ือเปนการปลูกฝงและ

สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมแกนิสิตไปในคราว

เดียวกัน และใหเกิดความเคยชินในการปฏิบัติ

จนเปนนิสัยแกนักศึกษา 

  2 . 9 1 กํ า ห น ด ใ ห ม ีส ม ุด บ ัน ท ึก

ประจําตัว หรือแฟมสะสมงานของนักศึกษาที่

เปนสื่อถึงการกระทําความดีมีคุณธรรมจริยธรรม 

และควรมีรายงานผลการปฏิบัติตนของนักศึกษา 

(Transcript) เมื่อจบการศึกษา 

  2.10 ดานการประเมินผลพฤติกรรม
คุณธรรมจริยธรรม ควรกําหนดเกณฑและแนว
ทางการประเมินไวอยางชัดเจน โดยประกาศให
นักศึกษาทราบลวงหนา ต้ังแตแรกเขาและมี   
การเก็บบันทึกแฟมสะสมผลงาน (Portfolio)   
ที่แสดงคุณลักษณะ/ ผลงานที่สะทอนพฤติกรรม 
ดานคุณธรรมไวอยางเปนรูปธรรม มีการทบทวน  
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และนําผลการพัฒนามาใชเปนเครื่องมือในการ
พัฒนานักศึกษาอยางตอเน่ือง 
  2.11 ควรมีกิจกรรมการเชิดชูเกียรติ
และยกยองคนดี หรือบุคคลตัวอยางเพ่ือเปนการ
สรางคานิยมคนดีใหเกิดขึ้นในสถาบัน 
 
 

บทสรุป 
 
 แนวทางในการเสริมสรางคุณธรรม
จริยธรรม เพ่ือเสริมสรางความเปนบัณฑิตที่พึง
ประสงคของสถาบันอุดมศึกษา เพ่ือใหเกิด
สัมฤทธิผลน้ัน คณะผูบริหาร คณาจารยและ
บุคลากรในสถาบันุดมศึกษาควรตองปฏิบัติตน
เปนแบบอยางที่ดี สรางสิ่งแวดลอมที่ดีในสถาบัน
ทั้ ง ในด านความซื่ อสัตยสุจริต  ไมแสวงหา
ผลประโยชนในทางมิชอบ ความรับผิดชอบตอ
ตนเองและสวนรวม ปฏิบัติตนในฐานะผูนําและ 
ผูตามที่ดี ความมีวินัยตรงตอเวลา การแตงกาย
เหมาะสม และควรมีการยกยองเชิดชูเกียรติ   
ทั้งนิสิตนักศึกษา และบุคลากรที่ประพฤติดีมี
คุณธรรม เพ่ือใหนิสิตนักศึกษา/ ผูเรียนเกิดความ
ละอายหากจะกระทําผิดหรือละเมิดคุณธรรม
จริยธรรมของสถาบัน และยังมีกําลังใจที่จะพฤติ
ปฏิบัติตนเปนคนดีตลอดไป 
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 โรงเรียนนายเรือ  (รร.นร. )  ได ดํา เ นินการดานประกันคุณภาพการศึกษา ตาม

พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ ซึ่งกําหนดใหมีการจัดทํารายงานประเมินตนเอง เสนอตอสํานักงาน

รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) สําหรับในปการศึกษา ๒๕๕๖ ที่ผานมา รร.นร. 

ไดรับการตรวจประเมินดานการประกันคุณภาพการศึกษาจาก สมศ. โดย รร.นร. ไดรับคะแนนในมาตรฐาน   

ที่ ๑, ๓, ๔, ๕, ๖ และ ๗ อยูในระดับดี (๓.๕๑ – ๔.๕๐) หรือดีมาก (๔.๕๑ - ๕.๐๐) ยกเวนในมาตรฐาน 

ที่ ๒ มาตรฐานดานการวิจัยและงานสรางสรรค อยูในระดับที่ควรปรับปรุง (๑.๕๑ - ๒.๕๐) การศึกษา   

ในครั้งน้ีเปนการวิจัยเชิงคุณภาพ ประกอบการสัมภาษณเชิงลึกผูทรงคุณวุฒิ ๓ ทาน คือ หัวหนาสํานัก

ประกันคุณภาพการศึกษา รร.นร. ผูอํานวยการกองวิชาวิศวกรรมศาสตร รร.นร. และรองผูอํานวยการกอง

คุณภาพและมาตรฐานการฝกศึกษาทหาร สปท. รวมทั้งใชขอมูลทุติยภูมิ คือ ขอมูลที่ไดจากเอกสารทาง

วิชาการ แนวคิด ทฤษฎีและผลงานวิจัยที่เก่ียวของ ซึ่งผูวิจัยไดรวบรวมขอมูลโดยคนควาจากแหลงตางๆ 

มาวิเคราะหกําหนดแนวทางในการพัฒนางานดานการวิจัยของโรงเรียนนายเรือเพ่ือใหไดตามมาตรฐาน

ดานการประกันคุณภาพการศึกษาของ สมศ. ผลจากการศึกษาพบวา แนวทางในการพัฒนางานดานการ

วิจัยของ รร.นร. ประกอบดวย ผูบริหาร รร.นร. ตองใหความสําคัญกับการผลิตผลงานวิจัย และใหการ

สนับสนุนงบประมาณ เวลา แหลงขอมูล เทคโนโลยีสารสนเทศ รร.นร. ควรมีนโยบายสนับสนุนงานวิจัยให 

 

แนวทางในการพัฒนางานดานการวิจัยของโรงเรียนนายเรือเพื่อใหไดตามมาตรฐานดาน 
การประกันคุณภาพการศึกษาของสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา 

Research Work Development for Royal Thai Naval Academy According to 
National Education Standards and Quality Assessment Standards 
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เปนภารกิจสําคัญภารกิจหน่ึงของ รร.นร.  มีการกําหนดแนวทางในการพัฒนานโยบายดานการวิจัยใหเปน

รูปธรรม  มีการวางแผนดําเนินงานระยะสั้นและระยะยาว โดยมีเปาหมายการดําเนินการตามมาตรฐาน

สําหรับสถาบันการศึกษา สงเสริมการผลิตงานวิจัยและงานสรางสรรค ที่มีคุณภาพเปนที่ยอมรับใน

ระดับชาติและนานาชาติ เปนประโยชนตอการศึกษาของ รร.นร. และพัฒนาการทางทหารของกองทัพเรือ 

รวมทั้งมีการปรับเปลี่ยนโครงสรางของ รร.นร. ใหสนับสนุนการดําเนินงานดานการวิจัย การสรางแนวทาง

ในการรับราชการของนักวิจัยใหมีแนวทางที่ชัดเจน  การจัดหางบประมาณสนับสนุนในการทําวิจัยในดาน

ตาง ๆ เชน จัดหาอุปกรณพ้ืนฐานในการทําวิจัย จัดหางบประมาณในการจัดทําวารสารวิชาการและการ

จัดการประชุมนายเรือวิชาการ เปนตน  การจัดต้ังกองวิจัย รร.นร. แทนสํานักงานวิจัย รร.นร. เพ่ือ

รับผิดชอบงานวิจัยของ รร.นร.  การจัดต้ังกองสารสนเทศ รร.นร. เพ่ือรับผิดชอบดูแลระบบสารสนเทศ

สวนกลางของ รร.นร. รวมทั้งฐานขอมูลดานการวิจัยและฐานขอมูลอ่ืน ๆ เพ่ือการบริหารจัดการงานวิจัย

อยางครบวงจร  การสรางเครือขายการทําวิจัยกับองคกรภายนอก รวมทั้งหาแหลงเงินทุนจากภายนอก 

และอํานวยความสะดวกในการขอทุนภายนอกใหแกครู อาจารย และนักวิจัย 

 

คําสําคัญ: วิจัย ประกันคุณภาพ 

 

 This is a qualitative study utilizing in-depth interviews of 3 experts; Director, 

Qualitative Assurance Division, Royal Thai Naval Academy (RTNA) , Director, Engineering 

Department, Education Division, Royal Thai Naval Academy and Deputy Director, Quality 

and Standard on Military Education and Training Division, National Defense Studies 

Institute. This study also utilizes the secondary data from previous academic researches, 

concepts and theories from related researches. These data are analyzed and used to 

determine the approaches for research work development for Royal Thai Naval Academy 

according to National Education Standards and Quality Assessment’s Standard. The study 

shows that there is a need for research work development for Royal Thai Naval 

Academy.  These development should be, first, research policy’s improvement start off 

with commitment from high ranking officers that include plans and activities. Second, 

there should be a clear career path for researchers. Third, research funding should be  

set up to support every research’s aspects such as research equipment acquisition, journal  

Abstract 
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publication and RTNA Conference. Fourth, Research Department should be established. 

Fifth, Information Department should be set up to takecare RTNA information backbone, 

and research database. Lastly, RTNA should develop research network with external 

institution and to facilitate researchers to find external funding agencies. 

 

Keywords: Research, Quality Assessment.  

 

บทนํา 

 โรง เรี ยนนายเรื อ  ( รร .นร . )  ได

ดําเนินการดานประกันคุณภาพการศึกษา ตาม

พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ 

และแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ ซึ่ง 

พรบ.ดังกลาว กําหนดให รร.นร. ตองมีระบบ

การประกันคุณภาพการศึกษา โดยการประกัน

คุณภาพการศึกษาเปนสวนหน่ึงของกระบวนการ

บริหารการศึกษาที่ตองดําเนินการอยางตอเน่ือง 

ตองมีการจัดทํารายงานประเมินตนเอง (Self 

Assessment Report, SAR) เสนอตอหนวยงาน

ตนสังกัด หนวยงานที่เก่ียวของ และเปดเผยตอ

สาธารณชน สําหรับระบบการประกันคุณภาพ

การศึกษาของ รร.นร. แบงออกเปน ๒ สวน 

ประกอบดวย สวนที่ห น่ึง เปนการประกัน

คุณภาพภายในระดับกองทัพ เพ่ือแสดงความ

เปนอัตลักษณของสถาบัน ซึ่งมีอยู ๘ มาตรฐาน 

๕๑ ตัวบ ง ช้ี  ประกอบด วยมาตรฐานที่  ๑ 

คุณภาพผูสํ า เร็จการศึกษา มาตรฐานที่  ๒ 

งานวิจัยและงานสรางสรรค มาตรฐานที่  ๓    

การบริการทางวิชาการ มาตรฐานที่ ๔ การทํานุ

   

บํารุ งศิลป วัฒนธรรมและขนบธรรมเ นียม

ประเพณีทางทหาร มาตรฐานที่ ๕ การบริหาร

จัดการและการพัฒนาสถาบัน มาตรฐานที่ ๖ 

การบริหารหลักสูตรและการเรียนการสอน 

มาตรฐานที่ ๗ การฝกศึกษาวิชาทหารและภาวะ

ผูนํา และมาตรฐานที่ ๘ การประกันและพัฒนา

คุณภาพการศึกษาภายใน สวนที่สอง เปนการ

ประกันคุณภาพภายนอกและเปนการดําเนินงาน

ตามมาตรฐานกลางของสํ า นักงานรับรอง

มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) 

ซึ่งมีอยู ๖ ดาน ๑๘ ตัวบงช้ี ประกอบดวย ดาน

คุณภาพบัณฑิต ดานการวิจัยและงานสรางสรรค 

ดานการบริการวิชาการแกสังคม ดานการทํานุ

บํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ดานการบริหารและ

การพัฒนาสถาบัน และดานการพัฒนาและ

ประกันคุณภาพภายใน สําหรับในปการศึกษา 

๒๕๕๖ ที่ผานมา รร.นร. ไดรับการตรวจประเมิน

ด า นก า รประ กั นคุณภาพกา รศึ กษ าจ าก          

๒ หนวยงาน ประกอบดวยสถาบันวิชาการ

ปองกันประเทศ (สปท.) และ สมศ. โดย รร.นร. 

ไดรับคะแนนในมาตรฐานที่ ๑, ๓, ๔, ๕, ๖, ๗ 
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และ ๘ อยูในระดับดี (๓.๕๑ – ๔.๕๐) หรือดี

มาก (๔.๕๑ - ๕.๐๐)  ยกเวนในมาตรฐานที่ ๒

มาตรฐานดานการวิจัยและงานสรางสรรคอยูใน

ระดับที่ควรปรับปรุง (๑.๕๑ - ๒.๕๐)   

ดวย รร.นร. มุงเนนงานดานการฝก 

ศึกษา มากกวางานดานการวิจัยและการบริการ

วิชาการ ซึ่งแตกตางกับมหาวิทยาลัยโดยทั่วไป 

ซึ่งกอใหเกิดอุปสรรคตอการดําเนินการวิจัยให

เปนไปตามมาตรฐานดานการประกันคุณภาพ

การศึกษา ของ สมศ. ไดแก ปญหาดานกําลังพล

ในการวิจัย เชน การบรรจุและการหมุนเวียน

กําลังพล โดยเฉพาะในตําแหนงอาจารยที่ยังไมมี

ความชัดเจน อาจารยไมมีแรงจูงใจในการทําวิจัย  

ขาดการฝกอบรมเพ่ือใหความรู กับอาจารย

เก่ียวกับการทํางานวิจัย ขาดเครือขายงานวิจัย

ทั้งภายในและภายนอกกองทัพ สําหรับดาน

งบประม าณ  ร ร . น ร .  ย ัง ม ีข อ จํ า ก ัด ด า น

งบประมาณสนับสนุนในการทําวิจัย งป. ในการ

จัดทําวารสารวิชาการ รร.นร. งป. ในการจัดการ

ประชุมนายเรือวิชาการ งป. ในการสงอาจารย

เขารวมการประชุมวิชาการในสาขาที่เก่ียวของ  

งป.ในการสนับสนุนใหอาจารยตีพิมพเผยแพร

ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการทั้งในประเทศและ

ตางประเทศและ งป. ในการนําเสนอผลงานวิจัย

ทั้งในประเทศและตางประเทศ  นอกจากน้ี 

รร.นร. ยังไมมีหนวยงานเฉพาะในการสนับสนุน

เก่ียวกับการทําวิจัยของบุคลากรของ รร.นร. ซึ่ง

ปจจัยทั้ งด านนโยบาย ดานกําลั งพล ดาน

งบประมาณ และดานโครงสรางหนวยดังกลาว  

มีผลกระทบตอคะแนนในมาตรฐานที่ ๒ มาตรฐาน

ดานการวิจัยและงานสรางสรรค ของ สมศ.   

การศึกษาครั้งน้ี จะทําใหทราบถึง

แนวคิดของการประกันคุณภาพการศึกษา สภาพ

การดําเนินงานดานการวิจัยของ รร.นร.  ปญหา

อุปสรรคในการพัฒนางานดานการวิจัยของ 

รร.นร. และนําเสนอแนวทางในการพัฒนางาน

ดานการวิจัยของ รร.นร.  

ดัง น้ัน ดวยความสําคัญของการ

ดําเนินการวิจัยของ รร.นร.ให เปนไปตาม

มาตรฐานดานการประกันคุณภาพการศึกษา 

ของ สมศ. ดังที่กลาวมาน้ี ผูเขียนจึงมีความสนใจ

ที่จะทําการศึกษาในเรื่อง “แนวทางในการ

พัฒนางานดานการวิจัยของ รร.นร. เพ่ือใหได

ตามมาตรฐานดานการประกันคุณภาพการศึกษา

ของสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน

คุณภาพการศึกษา” ทั้งน้ีเพ่ือปรับปรุงคะแนน  

ในมาตรฐานดานการวิจัยและงานสรางสรรค    

ของ รร.นร.ใหอยูในระดับดี (๓.๕๑ – ๔.๕๐) 

สํ าหรับการประเมินรอบสี่ ของ สมศ.ในป

การศึกษา ๒๕๖๐ ตอไป 
 
วัตถุประสงค 

เพ่ือศึกษารูปแบบการดําเนินงาน
ดานการวิจัยของโรงเรียนนายเรือและนําเสนอ
แนวทางในการพัฒนางานดานการวิจัยของ
โรงเรียนนายเรือ 
 
ขอบเขตของการศึกษา 

การศึกษาครั้ง น้ี ผู เขียนตองการ

ศึกษารูปแบบการดําเนินงานดานการวิจัยของ

โรงเรียนนายเรือ เพ่ือใหไดแนวทางในการพัฒนา

งานดานการวิจัยของโรงเรียนนายเรือเพ่ือใหได
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ตามมาตรฐานดานการประกันคุณภาพการศึกษา

ของสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน

คุณภาพการศึกษา (สมศ.) 
 
วิธีการศึกษา 

การศึกษาในครั้ ง น้ี เปนการวิจัยเชิง
คุณภาพ ประกอบดวยการสัมภาษณเชิงลึก
ผูทรงคุณวุฒิ ๓ ทาน คือ หัวหนาสํานักประกัน
คุณภาพการศึกษา รร.นร. ผูอํานวยการกองวิชา
วิศวกรรมศาสตร รร.นร. และรองผูอํานวยการ
กองคุณภาพและมาตรฐานการฝกศึกษาทหาร 
สปท. รวมทั้งใชขอมูลทุติยภูมิ คือ ขอมูลที่ได
จากเอกสารทางวิชาการ แนวคิด ทฤษฎีและ
ผลงานวิจัยที่ เกี่ยวของ ซึ่งผู เขียนไดรวบรวม
ขอมูลโดยคนควาจากแหลงตางๆ มาวิเคราะห
กําหนดแนวทางในการพัฒนางานดานการวิจัย
ของโรงเรียนนายเรือเพ่ือใหไดตามมาตรฐานดาน
การประกันคุณภาพการศึกษาของ สมศ. 
 
ผลการศึกษา 

จาการศึกษาเอกสารเ ก่ียว กับการ
ดําเนินงานดานการวิจัยของโรงเรียนนายเรือ 
พบวา รร.นร.มีนโยบายที่สงเสริมใหครู-อาจารย 
บุคลากรทางการศึกษา และหนวยงานในฝาย
ศึกษา ผลิตผลงานวิชาการ งานวิจัย และงาน
สร า งสรรคน วัตกรรมที่ เป นประโยชนต อ
การศึกษา การเรียนการสอน และการบริหาร
การศึกษา รวมทั้ งสนับสนุนทรัพยากรและ
งบประม าณอย า งพอ เ พี ย ง  สํ า ห รั บ ก า ร
ดําเนินการวิจัยของ รร.นร. น้ันมีสํานักงานวิจัย
โรงเรียนนายเรือ เปนหนวยงานรับผิดชอบงาน
ดานการวิจัยของ รร.นร.  โดยมีหนาที่สงเสริม
การผลิตงานวิจัยและงานสรางสรรคของ รร.นร. 
ใหมีคุณภาพเปนที่ยอมรับในระดับชาติและ
นานาชาติ เปนประโยชนตอการศึกษาของ 
รร.นร. บริหารจัดการงานวิจัยและงานสรางสรรค

อยางมีประสิทธิภาพเปนระบบ จัดทําระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศดานการวิจัยที่ทันสมัย   
ใหมีระบบฐานขอมูลดานการวิจัยครอบคลุมการ
ดําเนินงานดานการวิจัยของ รร.นร. ครบทุกดาน 
จัดทําระบบเช่ือมโยงองคความรูจากการวิจัย 
และงานสรางสรรคสูการพัฒนาการเรียนการสอน  

รร.นร. ไดจัดทําคูมือการวิจัย รร.นร. เพ่ือ
ใชเปนแนวทางในการทํางานวิจัย และโครงงานตาง ๆ  
ใ นทุ ก ขั้ น ตอน  สํ าห รั บ นั ก เ รี ยนนาย เ รื อ            
ครู-อาจารย และขาราชการ รร.นร. ที่มีความสนใจ
เกี่ยวกับงานวิจัย หรือตองการที่จะทําวิจัย อันจะ
เปนประโยชนตอการวางแผน  การเตรียมการดําเนิน 
การวิจัยในแตละขั้นตอน และรูปแบบของเอกสาร
จะเปนการผสมผสานระหวางรูปแบบของการ
ทํางานวิจัยโดยทั่วไป และการเรียบเรียงเอกสารวิจัย 

สําหรับงบประมาณในการดําเนินการวิจัย 
รร.นร. ไดอนุมัติหลักเกณฑการสนับสนุนเงินทุนใน
การวิจัยและพัฒนา รร.นร. และหลักเกณฑการให
เงินรางวัลผูมีผลงานการวิจัยและพัฒนา รร.นร. 
ยกตัวอยาง เชน โครงการวิจัยและพัฒนาเชิง
วิทยาศาสตร/เทคโนโลยี/วิศวกรรม สนับสนุน
งบประมาณไมเกิน ๕๐,๐๐๐ บาท/โครงการ/ป 
สําหรับโครงการวิจัย ฯ ที่ตองการงบประมาณ
มากกวา ๕๐,๐๐๐ บาท สามารถเสนอขออนุมัติ
ดําเนินโครงการตอสํานักงานวิจัยและพัฒนา
กองทัพเรื อ(สวพ.ทร.) สํ านักการวิจั ยและ
พัฒนาการทหารของกลาโหม (สวพ.กห.) และ
สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)    

ผลการดําเนินงานดานการวิจัยของ 
รร.นร.สําหรับในปการศึกษา ๒๕๕๖ ผลการ
ดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาในภาพรวม 
ของ รร.นร. อยูในระดับดี (๓.๕๑ – ๔.๕๐) ถึง  ดี
มาก (๔.๕๑ - ๕.๐๐)  ยกเวนในมาตรฐานที่ ๒  
ดานการวิจัยและงานสรางสรรค อยูในระดับที่  
ควรปรับปรุง (๑.๕๑ - ๒.๕๐) รายละเอียดตาม
ตารางที่ ๑ และ ๒ 
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ตารางท่ี ๑ ผลการดําเนนิงานประกันคุณภาพการศึกษาในภาพรวมของ รร.นร. 
 

มาตรฐาน 
คะแนน 

เฉลี่ย 

ผลการ 

ประเมิน 
น้ําหนัก 

คะแนนเฉลี่ย 

X น้ําหนัก 

๑ คุณภาพผูสําเร็จการศึกษา ๔.๕๒ ดีมาก ๔๐ ๑๘๐.๘๐ 

๒ การวิจัยและงานสรางสรรค ๑.๙๘ ตองปรับปรุง ๓๐ ๕๙.๕๔ 

๓ การบริการทางวิชาการและวิชาชีพ ๔.๐๐ ดี ๒๐ ๘๐.๐๐ 

๔ การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและ

ขนบธรรมเนียมประเพณีทางทหาร 

๕.๐๐ ดีมาก ๑๐ ๕๐.๐๐ 

๕ 
การบริหารจัดการและการพฒันา 

สถาบนั 

๔.๓๗ ดี 
๓๐ ๑๓๑.๑๐ 

๖ 
การบริหารหลกัสูตรและการเรียน 

การสอน 

๔.๘๓ ดีมาก 
๓๐ ๑๔๔.๙๐ 

๗ 
การฝกศึกษาวิชาทหาร และ 

ภาวะผูนํา  

๕.๐๐ ดีมาก 
๒๐ ๑๐๐.๐๐ 

๘ การประกัน และพัฒนาคุณภาพภายใน ๔.๕๓ ดี ๒๐ ๙๐.๖๐ 

 คะแนนเฉลี่ย มาตรฐานที่ ๑ – ๘ 
  

๒๐๐ ๘๔๒.๒๐ 

 ผลการประเมิน 

( ๘๔๒.๒ ÷ ๒๐๐ = ๔.๒๑)  
๔.๒๑ ดี - - 
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 ตารางท่ี ๓.๒ แสดงผลการประเมินคณุภาพตามมาตรฐาน / ตวับงชี ้ มาตรฐานท่ี ๒ 

 
ตัวบงช้ี นํ้าหนัก 

 

 

(A) 

ผลดําเนินงาน (คะแนนอิงเกณฑ ๕ ระดับ) รวม 

๓  

ป 

เฉลี่ย 

๓  

ป 

คะ 

แนน 

ที่ได 

(B) 

ผล 

คูณ 

(A)* 

(B) 

ป๒๕๕๔ ป๒๕๕๕ ป๒๕๕๖ 

ตัวต้ัง ผลลัพธ ตัวต้ัง ผลลัพธ ตัวต้ัง ผลลัพธ 

ตัวหาร คะแนน ตัวหาร คะแนน ตัวหาร คะแนน 

๒.๑ ระบบ

และกลไก

ในการ

สนับสนุน

การผลิต

งานวิจัยฯ 

๖     ๕ ใน ๓   ๓ ๑๘ 

     ๘ ขอ      

๒.๒ รอย

ละของ

อาจารย

ประจําที่

รับทุนทํา

วิจัย หรือ

งาน

สรางสรรค 

๖ -  ๐ ๐ ๙ ๑๕ ๙ ๗.๘๓ ๑ ๖ 

   ๕๕  ๖๐  ๑๑๕    

๒.๓ 

งานวิจัย

หรืองาน

สรางสรรค

ที่ไดรับการ

ตีพิมพหรือ

เผยแพร* 

๖ - ๐ ๐.๒๕ ๐.๔๕ ๑ ๑.๖๗ ๑.๒๕ ๑.๐๙ ๐.๒๗ ๑.๖๓ 

   ๕๕  ๖๐  ๑๑๕    
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๒.๔ 

งานวิจัย

หรืองาน

สรางสรรค

ที่นํามาไป

ใช

ประโยชน* 

๖ - ๐ ๒ ๓.๖๔ ๑ ๑.๖๗ ๓ ๒.๖๑ ๐.๖๕ ๓.๙๑ 

   ๕๕  ๖๐  ๑๑๕    

๒.๕ 

ผลงาน

วิชาการที่

ไดรับการ

รับรอง

คุณภาพ* 

๖ - ๑.๙๒ ๑๐ ๑๘.๑๘ ๒ ๓.๓๓ ๑๒ ๑๐.๔๓ ๕.๐๐ ๓๐ 

   ๕๕  ๖๐  ๑๑๕    

รวม ๓๐          ๕๙.๕๔ 

ผล

ประเมิน 

ม.๒ 

          ๑.๙๘ 

ระดับ

คุณภาพ 

         ควรปรบัปรงุ 

 

จากการสัมภาษณเชิงลึกผูทรงคุณวุฒิ
และจากขอมูลที่ไดจากเอกสารทางวิชาการ 
แนวคิด ทฤษฎีและผลงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการ
ประกันคุณภาพการศึกษาและการพัฒนางาน
ดานการวิจัย ทําใหไดแนวทางในการพัฒนางาน
ดานการวิจัยของโรงเรียนนายเรือเพ่ือใหไดตาม
มาตรฐานดานการประกันคุณภาพการศึกษาของ 
สมศ. ๖ แนวทางประกอบดวย  
๑.แนวทางในการพัฒนานโยบายดานการวิจัย  

ผูบริหาร รร.นร. ตองใหความสําคัญกับ
การผลิตผลงานวิจัย และใหการสนับสนุน

งบประมาณ เวลา แหลงขอมูล เทคโนโลยี
สารสนเทศ รร.นร. ควรมีนโยบายสนับสนุน
งานวิจัยใหเปนภารกิจสําคัญภารกิจหน่ึงของ 
รร.นร. มีการกําหนดแนวทางในการพัฒนา
นโยบายดานการวิจัยใหเปนรูปธรรม มีการ
วางแผนดําเนินงานระยะสั้นและระยะยาว โดยมี
เปาหมายการดําเนินการตามมาตรฐานสําหรับ
สถาบันการศึกษา สงเสริมการผลิตงานวิจัยและ
งานสรางสรรค ที่มีคุณภาพเปนที่ยอมรับใน
ระดับชาติและนานาชาติ เปนประโยชนตอ
การศึกษาของ รร.นร. และพัฒนาการทางทหาร
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ของกองทัพเรือ  รวมทั้ งมีการปรับเปลี่ ยน
โครงสร า งของ  รร .นร .  ให ส นับส นุนการ
ดําเนินงานดานการวิจัย 
๒.แนวทางในการพัฒนาดานกําลังพลดานการ
วิจัย 
 รร.นร. ควรดําเนินการเ พ่ิมจํานวน
นักวิจัยและคุณภาพนักวิจัย สรางแนวทางในการ
รับราชการ (Career path) ของครู อาจารย 
และนักวิจัย ใหมีแนวทางที่ชัดเจน มีการบริหาร
จัดการกําลังพลของ รร.นร. อยางรอบคอบ 
รวมทั้งประสานกับหัวหนาสายวิทยาการในการ
ปรับยายครู อาจารยและนักวิจัย ที่บรรจุอยูใน 
รร.นร. การเพ่ิมจํานวนงานวิจัยและคุณภาพ
งานวิจัย นอกจากน้ี ควรหามาตรการสราง
แรงจูงใจหรือสิ่งตอบแทนใหครู อาจารย และ
นักวิจัย เรงผลิตผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรค  

๓.แนวทางในการพัฒนาดานงบประมาณวิจัย 
 รร.นร. ควรมีแผนระยะสั้นและระยะ
ยาวตามแนวทางยุทธศาสตรดานการวิจัยของ 
รร.นร. ในการจัดหางบประมาณสนับสนุน     
การวิจัย มีการจัดหาเงินทุนสนับสนุนในการ   
ทําวิจัย และการจัดหาอุปกรณพ้ืนฐานในการ  
ทําวิจัย ลดขั้นตอนในการขออนุมัติโครงการวิจัย 
โดยเฉพาะขั้นตอนทางดานเอกสาร เพ่ืออํานวย
ความสะดวกใหกับครู อาจารย และนักวิจัย  
จัดหางบประมาณในการจัดทําวารสารวิชาการ  
งป. ในการจัดการประชุมนายเรือวิชาการ งป. 
ในการสงอาจารยเขารวมการประชุมวิชาการใน
สาขาที่ เ ก่ียวของ  งป. ในการสนับสนุนให
อ า จ า ร ย ตี พิ ม พ เ ผ ย แ พ ร ผ ล ง า น วิ จั ย ใ น
วารสารวิชาการทั้งในประเทศและตางประเทศ 
และ งป. ในการสนับสนุนใหอาจารยไปนําเสนอ
ผลงานวิจัยทั้ งในประเทศและตางประเทศ 
รวมทั้งปรับเพ่ิมวงเงินสูงสุดในการดําเนินการ
โครงการวิจัยและพัฒนาเชิงวิทยาศาสตร/
เทคโนโลยี/วิศวกรรมของ รร.นร.จาก ๕๐,๐๐๐.-
บาท เปน ๑๐๐,๐๐๐.-บาท    

๔.แนวทางในการพัฒนาดานโครงสราง
หนวยงานที่เก่ียวของกับการดําเนินงานดาน
การวิจัย 
 รร.นร. ควรมีการจัดต้ังกองวิจัย รร.นร. 
แทนสํานักงานวิจัย รร.นร. เ พ่ือรับผิดชอบ
งานวิจัยใหครบวงจร PDCA และควรบรรจุกําลัง
พลใหกับกองวิจัย รร.นร. ใหเหมาะสม  
 
๕.แนวทางในการพัฒนาดานทรัพยากร
สนับสนุนงานวิจัย 
 รร.นร. ควรมีการจัดต้ังกองสารสนเทศ 
รร.นร. เพ่ือรับผิดชอบดูแลระบบสารสนเทศ
สวนกลางของ รร.นร. ฐานขอมูลดานการวิจัย
และฐานขอมูลอ่ืน ๆ เพ่ือการบริหารจัดการ
งานวิจัยอยางครบวงจร ควรจัดทําฐานขอมูล
ด า น ก า ร วิ จั ย เ พ่ื อ ใ ห ส า ม า ร ถ ใ ช ติ ด ต า ม
ปร ะ เ มิ น ผ ล ง า น วิ จั ย  นํ า ข อ มู ล ม า ใ ช ใ น         
การตัดสินใจได รวมทั้งเปนแหลงคนควางานวิจัย
อีกดวย นอกจากน้ี ควรมีระบบติดตามจัดเก็บ
เอกสารหลักฐานที่ เ ก่ียวของกับงานวิจัยที่มี
ประสิทธิภาพ 

๖. แนวทางในการพฒันาดานอ่ืนๆ 
 รร.นร. ควรจัดสงครู อาจารย และ
นักวิจัย ไปยังหนวยงานตาง ๆ ของกองทัพเรือ 
เพ่ือรวบรวมประเด็นปญหา หรือหัวขอในการ 
ทําวิจัย การสรางเครือขายการทําวิจัยกับองคกร
ภายนอก รวมทั้งหาแหลงเงินทุนจากภายนอก 
และอํานวยความสะดวกในการขอทุนภายนอก
ใหแกครู อาจารย และนักวิจัย การแสวงหา
แหลงเผยแพรผลงานวิจัยและตีพิมพบทความ
วิชาการในระดับชาติ นานาชาติ และอํานวย
ความสะดวกใหแกครู อาจารย และนักวิจัยใน
การเผยแพรงานวิจัย การจัดทําวารสารวิชาการ 
รร.นร. ใหไดรับการยอมรับในระดับชาติและ
นานาชาติซึ่งจะเปนแหลงเผยแพรวิชาการดาน
การวิจัยของ รร.นร. และยกระดับงานวิจัย 
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ให เปนงานวิจัยระดับนานาชาติ การจัดทํา  
ค ว า ม ต ก ล ง ร ะ ห ว า ง โ ร ง เ รี ย น น า ย เ รื อ  
กองทัพเรือ ศูนยฝกพาณิชยนาวี มหาวิทยาลัย
บู รพา  และค ณ ะพาณิ ช ย น า วี น าน าช า ติ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตศรีราชา 
ในการรวมกันจัดประชุมวิชาการประจําป โดยทั้ง
สามสถาบันสลับกันเปนเจาภาพในการจัด
ประชุม ฯ  การจัดการความรูดานการวิจัย     
การสงเสริมใหมีการนําผลวิจัยไปใชประโยชนเชิง
วิชาการและเชิงธุรกิจ รวมทั้งการแสวงหาความ
รวมมือกับโรงเรียนนายเรือของประเทศสมาชิก 
ASEAN ในการร วม กันจั ดประ ชุม วิชาการ
นานาชาติ 
 

บทสรุป 
 แนวทางในการพัฒนางานดานการ

วิจัยของ รร.นร. ประกอบดวย ผูบริหาร รร.นร. 

ตองใหความสําคัญกับการผลิตผลงานวิจัย และ

ใหการสนับสนุนงบประมาณ เวลา แหลงขอมูล 

เทคโนโลยีสารสนเทศ รร.นร. ควรมีนโยบาย

สนับสนุนงานวิจัยใหเปนภารกิจสําคัญภารกิจ

หน่ึงของ รร.นร. มีการกําหนดแนวทางในการ

พัฒนานโยบายดานการวิจัยใหเปนรูปธรรม     

มีการวางแผนดําเนินงานระยะสั้นและระยะยาว 

โดยมีเปาหมายการดําเนินการตามมาตรฐาน

สําหรับสถาบันการศึกษา สงเสริมการผลิต

งาน วิจั ยและงานสร า งสรรค  ที่ มี คุณภาพ      

เปนที่ยอมรับในระดับชาติ  และนานาชาติ     

เปนประโยชนตอการศึกษาของ รร.นร. และ

พัฒนาการทางทหารของกองทัพเรือ รวมทั้ง     

มีการปรับเปลี่ยนโครงสรางของ รร.นร. ให

สนับสนุนการดําเนินงานดานการวิจัย การสราง 

  

 
แนวทางในการรับราชการของนักวิจัยใหมี

แนวทางที่ ชั ด เจน  การจัดหางบประมาณ

สนับสนุนในการทําวิจัยในดานตาง ๆ เชน จัดหา

อุปกรณพ้ืนฐานในการทําวิจัย จัดหางบประมาณ

ในการจัดทําวารสารวิชาการและการจัดการ

ประชุมนายเรือวิชาการ เปนตน การจัดต้ัง    

กองวิจัย รร.นร. แทนสํานักงานวิจัย รร.นร.   

เพ่ือรับผิดชอบงานวิจัยของ รร.นร. การจัดต้ัง

กองสารสนเทศ รร.นร. เพ่ือรับผิดชอบดูแล

ระบบสารสนเทศสวนกลางของ รร.นร. รวมทั้ง

ฐานขอมูลดานการวิจัยและฐานขอมูลอ่ืน ๆ เพ่ือ

การบริหารจัดการงานวิจัยอยางครบวงจร     

การสร าง เครื อข ายการทํ า วิจั ย กับองคกร

ภายนอก รวมทั้งหาแหลงเงินทุนจากภายนอก 

และอํานวยความสะดวกในการขอทุนภายนอก

ใหแกครู อาจารย และนักวิจัย 

ขอเสนอแนะ 

 สํ า ห รั บ ก า ร ดํ า เ นิ น ก า ร ต า ม
แนวทางในการพัฒนางานดานการวิจัยของ 
รร.นร. เพ่ือใหไดตามมาตรฐานดานการประกัน
คุณภาพการศึ กษาของสํ า นั กงานรั บรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา ทั้ง   
๖ ดานน้ัน เห็นควรใหความสําคัญเรงดวนกับ
การพัฒนานโยบายดานการวิจัยเปนลําดับแรก  
ลําดับที่สองคือ การพัฒนาดานกําลังพลดาน  
การวิจัย การพัฒนาดานโครงสรางหนวยงาน    
ที่ เกี่ยวของกับการดําเนินงานดานการวิจัย    
(การจัดต้ังกองวิจัย รร.นร.) และการพัฒนาดาน
ทรัพยากรสนับสนุนงานวิจัย (การจัดต้ังกอง
สารสนเทศ รร.นร.) และลําดับที่สาม คือ การพัฒนา
ดานงบประมาณวิจัย และการพัฒนาดานอ่ืน ๆ 
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                                                                   เรือเอก สันติ  งามเสริฐ 
  Lieutenant  Santi  Ngamsert 

 

 การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือ 1) ประเมินความพึงพอใจในคุณภาพนายทหารผูสําเร็จ
การศึกษาจากโรงเรียนนายเรือ 2) ศึกษาการนําความรูที่ไดจากหลักสูตรการศึกษาโรงเรียนนายเรือ และ
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิทยาการทหารเรือไปใชในการปฏิบัติงาน 3) ประเมินความพึง
พอใจตนเองในการปฏิบัติงานของนายทหารผูสําเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายเรือ และ 4) ศึกษาแนวทาง
ในการปรับปรุงและพัฒนาการฝกศึกษาของโรงเรียนนายเรือใหมีความเหมาะสมมากย่ิงขึ้น รูปแบบการ
วิจัยใชระเบียบวิธีวิจัยเชิงบรรยาย (Descriptive Research) ประชากรที่ใชสําหรับการวิจัย คือ นายทหาร
ผูสําเร็จการศึกษาฯ ในปการศึกษา 2555 จํานวน 43 นาย และผูบังคับบัญชาของนายทหารผูสําเร็จ
การศึกษาทุกนาย สามารถเก็บรวบรวมขอมูลกับผูบังคับบัญชา และผูสําเร็จการศึกษาไดรอยละ 81.40 
และ 79.07 ตามลําดับ เครื่องมือที่ใชในการวิจัยจํานวน 2 ฉบับ ไดแก แบบสอบถามการติดตามและ
ประเมินผลนายทหารผูสําเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายเรือ ปการศึกษา 2555 สําหรับผูบังคับบัญชา 
และสําหรับตัวนายทหารผูสําเร็จการศึกษา ซึ่งเปนแบบสอบถามชนิดออนไลน สถิติที่ใชในการวิเคราะห
ขอมูล ไดแก คาความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ยเลขคณิต คาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะหเน้ือหา 

สรุปผลการวิจัย 
 1. นายทหารผูสําเร็จการศึกษาไดรับการประเมินคุณภาพอยูในระดับดีขึ้นไปทุกนาย และ
ผูบังคับบัญชามีความพึงพอใจในคุณภาพนายทหารผูสําเร็จการศึกษาในภาพรวมอยูในระดับมาก       
สวนผูสําเร็จ การศึกษามีความพึงพอใจในคุณภาพของตนเองในภาพรวมอยูในระดับมากเชนเดียวกัน  
  2. นายทหารผูสําเร็จการศึกษาแสดงความคิดเห็นวาไดนําความรูจากการฝกศึกษา         
ตามหลักสูตรการศึกษาโรงเรียนนายเรือ พ.ศ.2545 และหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิทยาการ
ทหารเรือไปใชในการปฏิบัติงานในภาพรวมอยูในระดับมาก  

การติดตามและประเมินผลนายทหารผูสําเรจ็การศึกษาจากโรงเรียนนายเรือ ปการศึกษา 2555 
The Follow-up Evaluation of Navy Officers Who Graduated from 

 The Royal Thai Naval Academy in The Academic Year 2012 

 

บทคัดยอ 
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  3. นายทหารผูสําเร็จการศึกษามีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของตนเองในภาพรวมอยูใน
ระดับมาก โดยพบวา เรื่องที่มีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด จํานวน 2 เรื่อง ไดแก ผูบังคับบัญชา/ 
หัวหนางานและตําแหนงหนาที่การงานในปจจุบัน นอกน้ันมีความพึงพอใจในระดับมาก  
  4. ผูบังคับบัญชาเสนอแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาการฝกศึกษาของโรงเรียนนายเรือ 
คือ 1) พัฒนาสมรรถนะดานความเปนครูทหาร ทักษะการนําเสนอ และการบรรยายสรุป และ 
การประยุกตใชเทคโนโลยีสมัยใหมในการปฏิบัติงานในอนาคต 2) พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของนักเรียน
นายเรือโดยเฉพาะทักษะการพูด 3) เนนการฝกและพัฒนาสมรรถนะดานทักษะวิชาชีพทหารเรือ 4) 
พัฒนาสมรรถนะดานการคิดวิเคราะหอยางเปนระบบ และ 5) พัฒนาบุคลิกลักษณะภาวะผูนําทางทหาร 
ความรับผิดชอบ ความอดทนในการปฏิบัติหนาที่ ตลอดจนความรักและความภาคภูมิใจในการเปน
ทหารเรือ สวนผูสําเร็จการศึกษาไดเสนอแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาการฝกศึกษาของโรงเรียนนายเรือ 
คือ การพัฒนานักเรียนนายเรือในเรื่องการเขียนหนังสือราชการ และระบบงานสารบรรณ 

 
คําสําคัญ: การติดตามและประเมินผล, นายทหารผูสําเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายเรือ  
 

 

 The purposes of this research were 1) to evaluate commanders’ satisfaction in 
the quality of junior officers who graduated from the Royal Thai Naval Academy in 2012   
2) to examine how well the RTNA curriculum and the Graduate Diploma curriculum 
prepare junior officers for their jobs. 3) to evaluate these officers’ satisfaction of their 
own performance. 4) to find the guidelines for future improvement of the RTNA’s 
education and training system. Descriptive research methodologies were implemented to 
this research. The population was 43 junior officers who graduated in 2012 and their 
respective commanders. The response rate was 81.40% and 79.07% respectively. Data 
was collected by using two online questionnaires (for junior officers and their 
commanders). The data was analyzed by using descriptive statistics, frequency, 
percentage, arithmetic mean, standard deviation and content analysis. 

The major findings of the study were: 
 1. Each individual junior officer’s competency level was evaluated as good or 

higher by his commander. Commanders were highly satisfied with the junior officers’ 
overall performance. Also, the junior officers themselves were highly satisfied with their 
own performance. 

 2. In general, the officers indicated that they were able to apply their 
knowledge gained from the RTNA to their work at the high level.  
 3. In general, the officers had high satisfaction of their own performance. Most 
issues surveyed gained high level of satisfaction.  However, the top two issues, with 
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which the officers were very highly satisfied, were their commanders and their current 
positions. 
 4. The commanders offered the following suggestions for future improvement: 

4.1 Instill in naval cadets skills on instructing, presenting, briefing and 
applying technology to their jobs. 
  4.2 Develop naval cadets’ English skills, especially speaking. 
  4.3 Emphasize training that develops naval professional skills.  
  4.4 Develop analytical thinking in all naval cadets.  
  4.5 Develop leadership qualities such as responsibility, perseverance and 
pride to be in the Thai Navy. 

 5. The junior officers suggested that the RTNA put more focus on two subjects, 
namely Official Correspondence Writing and Document Flow System. 

 

Keywords: The Follow-up Evaluation, Junior Officers. 
 

หลักการและเหตุผล 
 โ ร ง เ รี ย นน าย เ รื อ เ ป น แหล ง ผ ลิ ต
นายทหารสัญญาบัตรของกองทัพเรือมีบทบาท
สําคัญในการใหความรู ทาง วิชาการระดับ 
อุดมศึกษาสาขาตาง ๆ ทั้งดานวิศวกรรมศาสตร    
และวิทยาศาสตร  ตามความตองการของ
กองทัพเรือ ใหความรูและประสบการณดาน 
การเดินเรือ และพ้ืนฐานวิชาชีพทหารเรืออยาง
เพียงพอที่จะไปปฏิบัติหนาที่นายทหารเรือ
พรรค-เหลาตางๆ และมีศักยภาพที่จะพัฒนา
ความรูความสามารถในระดับสูงขึ้นตอไป 
ตลอดจนมีความเปนผูนํา มีความสํานึกในหนาที่ 
มีความรับผิดชอบ เทิดทูนและยึดมั่นในสถาบัน
ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย และการปกครอง
ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย
ทรงเปนประมุข (โรงเรียนนายเรือ, 2558) 
 การติดตามและประเมินผลนายทหาร
ผูสําเร็จการศึกษา คือ กระบวนการที่จะใหขอมูล
ยอนกลับมาสูสถาบันการศึกษาวาคุณภาพของ
บัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาออกไปทํางานน้ันดี
เพียงใด เปนไปตามวัตถุประสงคของสถาบัน  

 
และเปนที่พึงพอใจของผูใชงานหรือไม เพ่ือใหได
แนวทาง ในการปรั บปรุ ง และ พัฒนาการ
ดําเนินงานจัดการศึกษาของสถาบันอยางเปน
รูปธรรม (ประอร  สุนทรวิภาต, 2545) สถาบัน
วิชาการปองกันประเทศ กองบัญชาการกองทัพ
ไทย ได กํ าหนด ตั วบ ง ช้ี ใ นก า รตร วจสอบ        
แล ะปร ะ เ มิ น คุ ณ ภ าพก า ร ศึ ก ษ าภ าย ใ น
สถาบันการศึกษาของกองทัพระดับปริญญาตรี
ขึ้นไป รอบสี่ (พ.ศ.2559 - 2563) จํานวนทั้งสิ้น 
10 มาตรฐาน 32 ตัวบงช้ี โดยมาตรฐานดาน
คุณภาพศิษย ตัวบงช้ีที่ 2 คือ ผูเรียนมีความรู
ความสามารถตามหลักสูตร มีเกณฑการประเมิน
ตัวบงช้ี จํานวน 5 ขอ โดยเน้ือหาในขอที่ 5 คือ  
ผลการประเมินคุณภาพผูสําเร็จการศึกษาตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 
ซึ่งวิธีการวัดตัวบงช้ีที่ 2 เกณฑการพิจารณาขอ 
5 น้ี  สถาบันวิชาการปองกันประเทศฯ ได
กําหนดไววาผูที่มีผลการประเมินคุณภาพตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ
จากหนวยผูใชงานในระดับดีขึ้นไปน้ัน จะตองมี   
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คาเฉลี่ยต้ังแต 3.51 ขึ้นไปจากคะแนนเต็ม 5 
(สถาบันวิชาการปองกันประเทศ กองบัญชาการ
กองทัพไทย, 2558)  

 โรงเรียนนายเรือไดดําเนินการติดตาม
และประเมินผลนายทหารผูสําเร็จการศึกษาจาก
โรงเรียนนายเรือ มาอยางตอเน่ืองโดยใชกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ.
2552 (TQF) เปนกรอบแนวคิดในการติดตามและ
ประเมินผลผูสําเร็จการศึกษา ดังน้ัน การติดตาม
และประเมินผลนายทหารผูสําเร็จการศึกษาใน
ครั้งน้ี กองสถิติและวิจัย โรงเรียนนายเรือก็ยังคง
ใชกรอบแนวคิดเดิมในการติดตามและประเมินผล
นายทหารผูสําเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายเรือ
ไดแก1) ดานคุณธรรม จริยธรรม 2) ดานความรู      
3 )  ด านทักษะทางปญญา 4 )  ด านทักษะ
ความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 
5 )  ด า น ทั ก ษ ะก า ร วิ เ ค ร า ะห เ ชิ ง ตั ว เ ล ข          
การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2552) 
และดานทักษะทางวิชาชีพทหารเรือและภาวะ
ผูนําอีก 1 ดาน เพ่ือใหสอดคลองกับอัตลักษณ
ของโรงเรียนนายเรือ คือ “สุภาพบุรุษ ผู นํา 
เช่ียวชาญวิชาชีพทหารเรือ” และวิสัยทัศนของ
โรงเรียนนายเรือ คือ “โรงเรียนนายเรือจะเปน
สถาบันผลิตนายทหารเรือที่เปนเลิศในภูมิภาค
อาเซียน” (โรงเรียนนายเรือ, 2558) เพ่ือเปน
ขอมูลแกโรงเรียนนายเรือในดานการบริหาร
โดยเฉพาะอยางย่ิงเพ่ือใหสอดคลองกับเกณฑ
คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ใน
หมวดที่ 3 การใหความสําคัญกับผูรับบริการและ 
ผูมีสวนไดสวนเสีย หัวขอ CS6 การวัดทั้งความ
พึงพอใจและความไมพึงพอใจของผูรับบริการ
และผูมีสวนไดสวนเสีย ซึ่งโรงเรียนนายเรือได
กําหนดใหผูรับบริการ คือ หนวยผูใชผลผลิตจาก
โรงเรียนนายเรือ อันไดแก หนวยงานตางๆ ใน
กองทัพเรือที่มีผูสําเร็จการศึกษาไปปฏิบัติหนาที่ 
ภายหลังที่สําเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายเรือ 

เชน กองเรือยุทธการ หนวยบัญชาการนาวิก
โยธิน เปนตน ส วนผู มีส วนไดส วนเสีย น้ัน 
โรงเรียนนายเรือไดกําหนดไว คือ นายทหาร
ผูสําเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายเรือ 
 นอกจากน้ีการติดตามและประเมินผล
นายทหารผูสําเร็จการศึกษาฯ ยังสามารถ
นํามาใชตอบโจทยดานการประกันคุณภาพทั้ง
ภายในและภายนอกสถานศึกษาของโรงเรียน
นายเรือไดอีกดวย และที่สําคัญผลการวิจัยที่ได
จะเปนประโยชนสําหรับผูบริหาร ครูอาจารยใน
การ กําหนดแนวทางในการปรับปรุ งและ
พัฒนาการฝกศึกษาของโรงเรียนนายเรือใหมี
ประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น ไดผลผลิตซึ่ ง เปน
นายทหารสัญญาบัตรที่ มี คุณภาพตรงตาม
วัตถุประสงคของโรงเรียนนายเรือ และตรงตาม
ความตองการของกองทัพเรือ ซึ่งเปนหนวยผูใช
ผลผลิต ผูรับบริการ และผูมีสวนไดสวนเสียตอไป 

วัตถุประสงคการวิจัย  

 1. เพ่ือประเมินความพึงพอใจในคุณภาพ
นายทหารผูสําเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายเรือ 
 2. เพ่ือศึกษาการนําความรูที่ไดจากหลักสูตร
การศึกษาโรงเรียนนายเรือ และหลักสูตร
ประกาศ นีย บัตร บัณฑิต  สาขา วิทยาการ
ทหารเรือไปใชในการปฏิบัติงาน    
 3. เพ่ือประเมินความพึงพอใจตนเองในการ
ปฏิบัติงานของนายทหารผูสําเร็จการศึกษาจาก
โรงเรียนนายเรือ 
 4. เพื่อศึกษาแนวทางในการปรับปรุง
และพัฒนาการฝกศึกษาของโรงเรียนนายเรือ
ใหมีความเหมาะสมมากยิ่งขึ้น  

 
วิธีการศึกษา 
 กลุมประชากร  
   ประชากรที่ ใ ช ใ นการ วิจั ยค รั้ ง น้ี
ประกอบดวย 2 กลุม คือ 1) นายทหารผูสําเร็จ
การศึกษาจากโรงเรียนนายเรือ ปการศึกษา  
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2555 จํานวน 43 นาย และ 2) ผูบังคับบัญชา
ของผูสําเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายเรือ 
จํานวน 43 นาย โดยการศึกษาวิจัยในครั้งน้ีใชวิธี
การศึกษากับประชากร 

 เครื่องมือวิจัย 
   แ บ บ ส อ บ ถ า ม ก า ร ติ ด ต า ม แ ล ะ
ประเมินผลนายทหารผูสําเร็จการศึกษาจาก
โรงเรียนนายเรือปการศึกษา 2555 ชนิด
ออนไลน จํานวน 2 ฉบับ สําหรับผูบังคับบัญชา 
และนายทหารผูสําเร็จการศึกษา 

 ขั้นตอนการดําเนินการวิจัย 
 1.1ตรวจสอบรายช่ือ และตําแหนง
ปจจุบันของผูสําเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนาย
เรือปการศึกษา 2555 จากกรมกําลังพลทหารเรือ 
และกองเรือยุทธการ เพ่ือเตรียมรางหนังสือ
ราชการในการขอความรวมมือในการตอบ
แบบสอบถามออนไลน  
 2.1จัดสงหนังสือราชการไปยังหนวยงาน 

 
ที่มีผูสําเร็จการศึกษาปฏิบัติงานอยูในขณะน้ัน 
ในวันที่ 13 มกราคม พ.ศ.2559 เพ่ือขอความ
รวมมือผูบังคับบัญชาและผูสําเร็จการศึกษาใน
การตอบแบบสอบถามออนไลนผานทางเว็บไซต
ของโรงเรียนนายเรือ 

 3 .1ผู วิจั ยตรวจสอบจํานวนขอมูล   
การตอบกลับ และประสานงานทางโทรศัพทไป
ยังหนวยตาง ๆ ในกองทัพเรือที่ ยังไมตอบ
แบบสอบถามหรือตอบแบบสอบถามยังไมครบ 
เพ่ือทวงถามเก่ียวกับการตอบแบบสอบถาม
ออนไลนจากขอมูล ณ วันที่ 9 มีนาคม 2559 
พบวา สามารถรวบรวมขอมูลจากการตอบ
แบบสอบถามออนไลนในสวนของผูบังคับบัญชา
ไดจํ านวนทั้ งสิ้น  35 คน (รอยละ 81.40)     
สวนผูสําเร็จการศึกษาพบวา สามารถเก็บ
รวบรวมได จํานวน 34 นาย (รอยละ 79.07)  

 4.1ตรวจสอบความถูกตองของขอมูล
เพ่ือเตรียมวิเคราะหขอมูลทางสถิติตอไป 

 

การวิเคราะหขอมูล 
  ผูวิจัยดําเนินการวิเคราะหขอมูลโดยจําแนกเปน 2 สวน ดังน้ี 

1. ขอมูลเชิงปริมาณ (Quantitative Data) วิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอรในการคํานวณ 
หาคาความถี่ (Frequency) คารอยละ (Percentage) คาเฉลี่ยเลขคณิต (Arithmetic .Mean) และคา
สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) โดยมีเกณฑในการแปลความหมาย ดังน้ี (วิเชียร เกตุสิงห, 2543) 

 X = 4.50-5.00 หมายความวา มีความพึงพอใจคุณภาพผูสําเร็จการศึกษา/ 
 มีระดับการนําไปใชในการปฏิบัติงาน/ พึงพอใจในการปฏิบัติงานในระดับมากที่สุด 
 X = 3.50-4.49 หมายความวา มีความพึงพอใจคุณภาพผูสําเร็จการศึกษา/ 
 มีระดับการนําไปใชในการปฏิบัติงาน/ พึงพอใจในการปฏิบัติงานในระดับมาก 
 X = 2.50-3.49 หมายความวา มีความพึงพอใจคุณภาพผูสําเร็จการศึกษา/ 
 มีระดับการนําไปใชในการปฏิบัติงาน/ พึงพอใจในการปฏิบัติงานในระดับปานกลาง 
 X = 1.50-2.49 หมายความวา มีความพึงพอใจคุณภาพผูสําเร็จการศึกษา/ 
 มีระดับการนําไปใชในการปฏิบัติงาน/ พึงพอใจในการปฏิบัติงานในระดับนอย 
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 X = 1.00-1.49  หมายความวา มีความพึงพอใจคุณภาพผูสําเร็จการศึกษา/ 
มีระดับการนําไปใชในการปฏิบัติงาน/ พึงพอใจในการปฏิบัติงานในระดับนอยที่สุด 

 - คุณภาพผูสําเร็จการศึกษาตามเกณฑที่สํานักวิชาการปองกันประเทศกําหนด (สํานักวิชาการ
ปองกันประเทศ, 2559)  

 X = 4.50-5.00 หมายความวา   มีคุณภาพอยูในระดับดีมาก 

 X = 3.50-4.49 หมายความวา   มีคุณภาพอยูในระดับดี 

 X = 2.50-3.49 หมายความวา   มีคุณภาพอยูในระดับพอใช 

 X = 1.50-2.49 หมายความวา   มีคุณภาพอยูในระดับควรปรับปรุง 

 X = 1.00-1.49 หมายความวา   มีคุณภาพอยูในระดับตองปรับปรุง 

 2. ขอมูลเชิงคุณภาพ (Qualitative Data) ใชการวิเคราะหเน้ือหา (Content Analysis)   

ผลการศึกษา 

 ผลการศึกษาสรุปได 4 ประเด็น ดังน้ี  

 1.1ความพึงพอใจคุณภาพนายทหาร
ผูสําเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายเรือ 

  1.1 นายทหารผูสําเร็จการศึกษาทุกนาย 
ไดรับการประเมินคุณภาพอยูในระดับดีขึ้นไป 
ทุกนาย  ( X ≥3.50)  โดยมีผลการประเมิน
คุณภาพอยูในระดับดีและดีมาก (รอยละ 51.43, 
48.57 ตามลําดับ) 

  1.2 ผู บังคับบัญชาทุกพรรค-เหลา    

มีความพึงพอใจในคุณภาพผูสําเร็จการศึกษาใน

ร ะ ด ับ ใ ก ล เ ค ีย ง ก ัน อ ยู ใ น ร ะ ด ับ ม า ก              

โดยผู บังคับบัญชาพรรคนาวินมีระดับความ     

พึงพอใจสูงสุด ( X =4.46) รองลงมาคือพรรคนาวิน 

(พลาธิการ) ( X =4.44) และพรรคนาวิกโยธิน   

มีระดับความพึงพอใจตํ่าสุด ( X =4.18) 

   

  1.3 ผูบังคับบัญชามีความพึงพอใจใน
คุณภาพนายทหารผูสําเร็จการศึกษาในภาพรวม   
อยูในระดับมาก ( X =4.41) โดยมีความพึงพอใจ
ในคุณภาพดานความมีคุณธรรมและจริยธรรม
สูงสุดอยูในระดับมากที่สุด ( X =4.61) รองลงมา 
คือ ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและ
ความรับผิดชอบอยูในระดับมากที่สุด ( X =4.55) 
และดานความรูของผูสําเร็จการศึกษาไดรับ
ความพึงพอใจตํ่าสุดอยูในระดับมาก ( X =4.22) 

 1.4 ผูสําเร็จการศึกษามีความพึงพอใจ
คุณภาพของตนเองในภาพรวมอยูในระดับมาก             
( X =4.37) โดยมีความพึงพอใจคุณภาพของ
ตนเองสู งสุ ด ในด านความมีคุณธรรมและ
จริยธรรมอยู ในระดับมากที่ สุ ด  ( X =4.50)
รองลงมา คือ ดานทักษะวิชาชีพทหารเรือและ
ภาวะผู นําอยู ในระดับมาก ( X =4.48) และ       
มีความพึงพอใจในคุณภาพของตนเองตํ่าสุดใน
ดานความรูอยูในระดับมาก ( X =4.13) 
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ตารางที่ 1: แสดงความพึงพอใจคุณภาพนายทหารผูสําเร็จการศึกษาฯ จําแนกตามความคิดเห็นของ 

     ผูบังคับบัญชาและตนเอง 

รายการประเมิน  

ความพึงพอใจคุณภาพนายทหารผูสําเร็จการศึกษา 

จําแนกตามความคิดเห็นของผูใหขอมูล 

ผูบังคับบัญชา 

(N = 35 นาย) 

ตนเอง 

(N = 34 นาย) 

X  S.D. การแปลผล X  S.D. การแปลผล 

1. ดานคุณธรรมและจริยธรรม 4.61 0.35 มากท่ีสุด 4.50 0.41 มากท่ีสุด 

2. ดานความรู  4.22 0.55 มาก 4.13 0.60 มาก 

3. ดานทักษะทางปญญา  4.23 0.52 มาก 4.42 0.41 มาก 

4. ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

4.55 0.35 มากท่ีสุด 4.48 0.41 มาก 

5. ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลขการสื่อสาร
และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

4.30 0.42 มาก 4.19 0.47 มาก 

6. ดานทักษะทางวิชาชีพทหารเรือและภาวะผูนํา 4.53 0.37 มากท่ีสุด 4.48 0.44 มาก 

ในภาพรวม 4.41 0.37 มาก 4.37 0.39 มาก 

 

 2. การนําความรูและทักษะที่ไดรับจาก
การศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาโรงเรียนนายเรือ
และหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขา
วิทยาการทหารเรือไปใชในการปฏิบัติงาน ดังน้ี   
 2.1 นายทหารผูสําเร็จการศึกษาแสดง
ความคิดเห็นวา ไดนําความรูจากการฝกศึกษา
ตามหลกัสูตรการศึกษาโรงเรียนนายเรือ พ.ศ.2545 
ไปใชในการปฏิบัติงานในภาพรวมอยูในระดับ
มาก ( X =3.88) โดยเฉพาะเรื่องการปกครอง
บังคับบัญชา/ การปลูกฝงคุณลักษณะผูนําทหาร
มีการนําไปใชสูงสุดอยูในระดับมากสวนเรื่องที่
นําไปใชตํ่าสุด คือ ความรูตามสาขาวิชาที่สําเร็จ
การศึกษาจากโรงเรียนนายเรือ (วิศวกรรมไฟฟา
วิศวกรรมเครื่องกลเรือ วิศวกรรมอุทกศาสตร
และบริหารศาสตร) อยูในระดับปานกลาง 

 2.2 นายทหารผูสําเร็จการศึกษาได
แสดงความคิดเห็นวาไดนําความรูจากการฝก
ศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต 
สาขาวิทยาการทหารเรือไปใชในการปฏิบัติงาน
ในภาพรวมอยูในระดับมาก ( X =3.92) และ  
ทุกเรื่องไดถูกนําไปใชในการปฏิบัติงานอยูใน
ระดับมากเชนเดียวกัน  
 3. ความพึงพอใจตนเองในการปฏิบัติงาน
ของนายทหารผูสําเร็จการศึกษาจากโรงเรียน
นายเรือ 
 นายทหารผูสําเร็จการศึกษาฯ มีความ
พึงพอใจในการปฏิบัติงานของตนเองในภาพรวม 
อยูในระดับมาก ( X =4.26) โดยพบวา เรื่องที่มี
ความพึงพอใจในระดับมากที่สุด จํานวน 2 เรื่อง 
ไดแก ผูบังคับบัญชา/ หัวหนางาน และตําแหนง
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ห น า ที่ ก า ร ง า น ใ น ป จ จุ บั น  น อ ก น้ั น มี           
ความพึงพอใจในระดับมาก และยังพบวา เรื่องที่
ผูสําเร็จการศึกษามีความพึงพอใจตํ่าสุดอยูใน
ระดับมาก คือ การเปดโอกาสใหนําเสนอหรือ
แสดงผลงานทางวิชาการของหนวยงาน 
 4 .  แ น ว ท า ง ใ น ก า ร ป ร ับ ป ร ุง แ ล ะ
พัฒนาการฝกศึกษาของโรงเรียนนายเรือ 
  4.1 คุณลักษณะ/ คุณสมบัติของ
ผู สํ า เร็ จการศึกษาฯ ที่ หน วยผู ใชต องการ         
5 ลําดับแรก คือ 
  ลําดับที่ 1 ความรูทางวิชาการ/ 
วิชาชีพทหารเรือ  
   ลําดับที่  2 ความเปนผู นําทาง
ทหาร / คุณลักษณะทางทหารที่ดี 

 ลําดับที่ 3 ความรับผิดชอบ 
 ลําดับที่ 4 ความเคารพในระบบ
อาวุโส รูจักกาลเทศะ และระบบเกียรติศักด์ิ 
 ลําดับที่ 5 ความขยันหมั่นเพียร
และใฝรู 
  4.2 เรื่องที่ผูบังคับบัญชาพึงพอใจและ
ไมพึงพอใจ 3 ลําดับแรก ดังน้ี  
   1) เรื่องที่พึงพอใจ 3 ลําดับ ดังน้ี   
  ลําดับที่ 1 ความรูทางวิชาการ
และวิชาชีพทหารเรือ  
   ลําดับที่ 2 ความรับผิดชอบ/ การ
รูจักหนาที่ของตนเอง 
   ลําดับที่ 3 ความมีระเบียบวินัย 
   2) เรื่องที่ไมพึงพอใจ 3 ลําดับ ดังน้ี 
  ลําดับที่ 1 ทักษะในงานที่ปฏิบัติ  
  ลําดับที่ 2 ทักษะการใช
ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร  (โดยเฉพาะทักษะ
การพูด) และการประยุกตใชเทคโนโลยีสมัยใหม
กับการปฏิบัติงาน  
     ลําดับที่ 3 ความกระตือรือรนใน
การปฏิบัติงานทักษะความเปนครูทหารทักษะใน
การเขาสังคม การปฏิสัมพันธกับเพ่ือนรวมงาน 
และทักษะการคิดอยางมีเหตุผล 

   4 . 3  แนวทา ง ใ น ก า รปรั บป รุ ง แ ล ะ
พัฒนาการฝกศึกษาของโรงเรียนนายเรือ 
 4.3.1 ผูบังคับบัญชาเสนอแนะแนวทาง
ในการปลูกฝงและพัฒนานักเรียนนายเรือในเรื่อง
ตาง ๆ ดังน้ี  
    1) บุคลิกลักษณะภาวะผูนําทางทหาร  
    2) ความรับผิดชอบและความกลา
แสดงออก 
    3) ความอดทนในการปฏิบัติหนาที่   

     4) ความเปนครูทหาร ทักษะการ
นําเสนอ และการบรรยายสรุป  
    5) ความรักและความภาคภูมิใจใน
การเปนทหารเรือ 
    6) ทักษะวิชาชีพทหารเรือ  
    7) ทักษะการใชภาษาอังกฤษเพ่ือ
การสื่อสาร  
 4.3.2 ผูสําเร็จการศึกษาเสนอแนะแนว ทาง 
ในการปลูกฝงและพัฒนานักเรียนนายเรือ คือ 
การเขียนหนังสือราชการ และระบบงานสารบรรณ 

อภิปรายผลการศึกษา 
 1. ความพึงพอใจในคุณภาพนายทหาร
ผูสําเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายเรือ ปการศึกษา 
2555 พบวา มีคาสูงขึ้นจากการติดตามผูสําเร็จ
การศึ กษาฯ ในปที่ ผ านมาทั้ ง ในส วนของ
ผูบังคับบัญชาประเมิน  (X 2554= 4.29, X 2555= 4.41) 

แ ล ะ ผู สํ า เ ร็ จ ก า ร ศึ ก ษ า ป ร ะ เ มิ น ต น เ อ ง             

(X 2554= 4.16, X 2555= 4.37) ซึ่งเปนอีกตัวบงช้ี

หน่ึงที่แสดงใหเห็นวาโรงเรียนนายเรือสามารถ
ผลิตนายทหารสัญญาบัตรที่มีสมรรถนะไดตรง
ความความตองการของหนวยผูใชไดเปนอยางดี 
เห็นไดจากคาความพึงพอใจที่ผูบังคับบัญชามี
ความพึงพอใจในคุณภาพผูสําเร็จการศึกษาอยูใน
ระดับมากที่สุด จํานวน 3 ดาน ไดแก ดานความ
มีค ุณธรรมจร ิยธรรม ( X =4.61) ดานทักษะ

ความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 

(X =4.55) และดานทักษะวิชาชีพทหารเรือและ
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ภาวะผูนํา (X =4.53) อยางไรก็ตามผูบังคับบัญชา

สวนหน่ึงมีขอเสนอแนะใหโรงเรียนนายเรือ   
เพ่ิมการปลูกฝงและพัฒนาบุคลิกลักษณะภาวะ
ผูนําทางทหาร ความรับผิดชอบ ความอดทนใน
การปฏิบัติหนาที่ ตลอดจนความรักและความ
ภาคภูมิใจในการเปนทหารเรือใหแกนักเรียน 
นายเรือ เนนการฝกและพัฒนาสมรรถนะดาน
ทักษะวิชาชีพทหารเรือแกนักเรียนนายเรือ และ
การประยุกต ใช เทคโนโลยีสมัยใหม ในการ
นําเสนอขอมูล ซึ่งสอดคลองกับบทความวิชาการ
ของ ประอร  สุนทรวิภาต (2545) ที่ไดกลาวไว
วา โรงเรียนนายเรือควรที่จะตองมีการติดตาม
และประเมินนายทหารผูสําเร็จการศึกษาจาก
โ ร ง เ รี ย น น า ย เ รื อ ว า มี คุ ณ ภ า พ ต ร ง ต า ม
วัตถุประสงค และความตองการของกองทัพเรือ
หรือไม เพ่ือประโยชนในการปรับปรุงและพัฒนา
คุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนนายเรือ 
ใหไดผลผลิต คือ นายทหารสัญญาบัตรที่มี
คุณภาพตรงตามวัตถุประสงคของโรงเรียนนายเรือ 
และตรงตามความตองการของกองทัพเรือได
อยางเปนรูปธรรม   
 2. ผูบังคับบัญชามีความพึงพอใจคุณภาพ
ผูสําเร็จการศึกษาตํ่าสุดในเรื ่องความสามารถ 
ในการเขียนงานหนังสือ (หนังสือราชการ) ซึ่ง
สอดคลองกับผลการประเมินตนเองของผูสําเร็จ
การศึกษาที ่พบวา เรื่องความสามารถในการ
เขียนงานหนังสือมีคาตํ่าสุดเชนเดียวกัน และยัง
สอดคลองกับขอเสนอแนะของผูบังคับบัญชา
ของผู สํ า เร็ จการศึกษาในการติดตามและ
ประเมินผลฯ ผูสําเร็จการศึกษาในปการศึกษา 
2554 ที่วาควรเพ่ิมช่ัวโมงเรียนเกี่ยวกับการเขียน
หนังสือราชการและงานดานธุรการทางเรือ   
(กองสถิ ติและ วิจั ย ,  2558 )  อาจสืบ เ น่ือง         
มาจากในการปฏิบัติงานจริง  ผูสําเร็จการศึกษา
บางส วนอยู ใน ตําแหน งงานที่ เปนผู บั งคับ    
บัญชาระดับตน มีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวของ  
  

กับงานหนังสือคอนข างมาก ประกอบกับ
ประสบการณและทักษะเก่ียวกับงานหนังสือ
คอนขางนอย จึงมีความรูสึกวาตนเองควรไดรับ
การพัฒนาในดานน้ี โดยผูสําเร็จการศึกษาสวน
หน่ึงไดเสนอแนะใหโรงเรียนนายเรือพัฒนา
นักเรียนนายเรือ ในเรื่องการเขียนหนังสือ
ราชการ และระบบงานสารบรรณ เน่ืองจากมี
ความสําคัญและจําเปนมากในการปฏิบัติราชการ 
 3. คุณสมบัติที่หนวยผูใชตองการเปน
ลําดับแรก คือ ความรูทางวิชาการ/ วิชาชีพ
ทหารเรือ  และผลการ วิจัยที่ ได ก็ ยั งพบว า 
ผู บั งคับ บัญชามีความพึงพอใจในผู สํ า เ ร็ จ
การศึกษาดานทักษะวิชาชีพทหารเรือและภาวะ
ผูนําอยูในระดับมากที่สุด (X =4.53) สอดคลอง

กับผลการวิจัยที่วา ความพึงพอใจในตัวผูสําเร็จ
การศึกษาลําดับแรก คือ ความรูทางวิชาการ 
และวิชาชีพทหารเรือ สวนเรื่องที่ผูบังคับบัญชา
ไมพึงพอใจ ลําดับแรก คือ ทักษะในงานที่ปฏิบัติ
น้ัน อาจเปนเพราะผูสําเร็จการศึกษาเพ่ิงจะ
สําเร็จการศึกษาประมาณ 3 ป ทําใหทักษะใน
การทํางานตาง ๆ น้ัน อาจจะยังไมชํานาญหรือ
คลองแคลวในสายตาของผูบังคับบัญชา อยางไร
ก็ตามเปนหนาที่ของโรงเรียนนายเรือโดยตรงใน
การปลูกฝงคุณลักษณะผูนําทางทหาร ตลอดจน
ทักษะทางดานวิชาชีพทหารเรือในสภาพจริง
ใหแกนักเรียนนายเรือใหไดมากที่สุดในขณะที่
กําลังฝกศึกษาที่โรงเรียนนายเรือ เพ่ือใหสามารถ
เรียนรูการปฏิบัติงานไดเร็วและมีประสิทธิภาพ
เมื่อสําเร็จการศึกษาและไปปฏิบัติราชการตาม
หนวยตาง ๆ ตอไป 

บทสรุปและประโยชนท่ีไดจากการศึกษา 
 บทสรุป 
 1. นายทหารผูสําเร็จการศึกษาไดรับ
การประเมินคุณภาพอยูในระดับดีขึ้นไปทุกนาย 
และผู บังคับบัญชามีความพึงพอใจคุณภาพ
นายทหารผูสําเร็จการศึกษาในภาพรวมอยูใน 
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ระดับมาก สวนผู สํ า เร็ จการศึกษามีความ       
พึงพอใจคุณภาพของตนเองในภาพรวมอยูใน
ระดับมากเชนเดียวกัน  
  2. นายทหารผูสําเร็จการศึกษาแสดง
ความคิดเห็นวาไดนําความรูจากการฝกศึกษา
ตามหลักสูตรการศึกษาโรงเรียนนายเรือ พ.ศ.
2545และหลักสูตรประกาศนียบัตร สาขา
วิทยาการทหารเรือไปใชในการปฏิบัติงานใน
ภาพรวมอยูในระดับมาก 
  3 . 1 นายทหารผู สํ า เ ร็ จการศึกษา       
มีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของตนเอง   
ในภาพรวมอยูในระดับมาก         
  4. ผูบังคับบัญชาเสนอแนวทางในการ
ปรับปรุงและพัฒนาการฝกศึกษาของโรงเรียน
นายเรือ คือ 1) พัฒนาสมรรถนะดานความเปน
ครูทหาร ทักษะการนําเสนอ และการบรรยาย
สรุป และการประยุกตใชเทคโนโลยีสมัยใหมใน
การปฏิบัติงานในอนาคต 2) พัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษของนักเรียนนายเรือ โดยเฉพาะ
ทักษะการ พูด  3 )  เนนการฝกและพัฒนา
สมรรถนะดานทักษะวิชาชีพทหารเรือ 4) พัฒนา
สมรรถนะดานการคิดวิเคราะหอยางเปนระบบ 
และ 5) พัฒนาบุคลิกลักษณะภาวะผูนําทาง
ทหาร ความรับผิดชอบ ความอดทนในการ
ปฏิบัติหนาที่  ตลอดจนความรักและความ
ภาคภูมิใจในการเปนทหารเรือ สวนผูสําเร็จ
การศึกษาไดเสนอแนวทางในการปรับปรุงและ
พัฒนาการฝกศึกษาของโรงเรียนนายเรือ  คือ      
การพัฒนานักเรียนนายเรือในเรื่องการเขียน
หนังสือราชการ และระบบงานสารบรรณ 

 ประโยชนท่ีไดจากการศึกษา 
  1 .1ผลการวิจัยที่ ไดจะเปนขอมูล     
อันเปนประโยชนตอกองทัพเรือและโรงเรียนนายเรือ
เ พ่ื อ ใช เ ป นแนวทาง ในการปรั บปรุ ง ง าน 
กระบวนการเรียนการสอน การประเมินผล    
การเรียนรู  และที่สําคัญยังเอ้ือประโยชนแก
โรงเรียนนายเรือในดานกลไกการประกัน

คุณภาพทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา    
อีกทั้งยังไดแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนา   
การฝกศึกษาของโรงเรียนนายเรือ เพ่ือใหได
ผลผลิต คือ นายทหารสัญญาบัตรที่มีคุณภาพ
คุณสมบัติตรงตามวัตถุประสงคของโรงเรียนนายเรือ 
และตรงตามความตองการของหนวยผูใชงานทั้ง
ในและนอกกองทัพเรือ 
  2 .  ชวยให เ กิดวัฒนธรรมคุณภาพ
ภายในโรงเรียนนายเรือ และที่สําคัญยังเปน
ก ร อ บ ห รื อ ช อ ง ท า ง ใ น ก า ร สื่ อ ส า ร ที่ มี
ประสิทธิภาพในดานการสรางความเขาใจ และ
ความมั่นใจในกลุมผูที่เกี่ยวของ หรือผูมีสวนได
ส วน เสี ย  เชน  หน วยงานของกองทัพ เรื อ 
ผูปกครอง สังคม นักเรียนนายเรือ ตลอดจน
สถาบันการศึกษาอ่ืนๆ ทั้งในและตางประเทศ
เกี่ยวกับความรู  ความสามารถ ทักษะ และ
สมรรถนะของผูสําเร็จการศึกษาจากโรงเรียน
นายเรือที่พึงมีตามมาตรฐานการศึกษาในแตละ
คุณวุฒิ 
  3. ข อม ูลและข อเสนอแนะตางๆ 
ขอ งผู บ ัง ค ับบ ัญ ช า จ ะ เ ป น ป ร ะ โ ย ชน ต อ
นายทหารผู สําเร็จการศึกษาเองในการพัฒนา 
และปรับปรุงการปฏิบัติงานของตนใหเหมาะสม
และสอดคลองกับความตองการของหนวยที่ตน
ปฏิบัติงานตอไป  

ขอเสนอแนะ 
 1. โรงเรียนนายเรือควรเพ่ิมการฝก
ทักษะภาคปฏิบัติวิชาชีพทหารเรือที่คลายคลึง 
กับงานที่ผูสําเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายเรือ
จะตองปฏิบัติในอนาคตเมื่อสําเร็จการศึกษา 
เนนการฝกและการประเมินตามสภาพจริง 
เพ่ือใหนักเรียนนายเรือมีความคุนเคยในการ
ป ฏิ บั ติ ง าน  และส าม ารถปรั บ ตั ว ในกา ร
ปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพเมื่อสําเร็จ
การศึกษา 
 2. ครูอาจารย  นายทหารปกครอง 
ตลอดจนผูที่เกี่ยวของทุกระดับรวมกับทบทวน 
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หลักสูตร เน้ือหาที่บรรจุในหลักสูตร กิจกรรม
การเรียนการสอนทั้ งในและนอกหลักสูตร
การศึกษาโรงเรียนนายเรือ เพ่ือนําไปสูการ
พัฒนานักเรียนนายเรือไปสูสมรรถนะที่ตองการ
ตามความมุ งหมายของหลักสูตรการศึกษา 
โรงเรียนนายเรือ ตลอดจนความตองการของ
หนวยผูใช ดังน้ี 

  2.1 ความกระตือรือรน ความอดทน 
และความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน 

  2.2 ทักษะความเปนครูทหารการ
บรรยายสรุป และการนําเสนอ 

  2 . 3  การ เขี ยนห นั งสื อร าชการ 
(ระบบงานสารบรรณ) 

  2.4 ทักษะภาษาอังกฤษ โดยเฉพาะ
ทักษะการพูดและการนําเสนอ   

  2.5 ทักษะการคิดวิเคราะหอยางมี
เหตุผล 
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                                                                   เรือเอก สันติ  งามเสริฐ 
  Lieutenant  Santi  Ngamsert 

 

 การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือ 1) ประเมินความพึงพอใจในคุณภาพนายทหารผูสําเร็จ
การศึกษาจากโรงเรียนนายเรือ 2) ศึกษาการนําความรูที่ไดจากหลักสูตรการศึกษาโรงเรียนนายเรือ และ
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิทยาการทหารเรือไปใชในการปฏิบัติงาน 3) ประเมินความพึง
พอใจตนเองในการปฏิบัติงานของนายทหารผูสําเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายเรือ และ 4) ศึกษาแนวทาง
ในการปรับปรุงและพัฒนาการฝกศึกษาของโรงเรียนนายเรือใหมีความเหมาะสมมากย่ิงขึ้น รูปแบบการ
วิจัยใชระเบียบวิธีวิจัยเชิงบรรยาย (Descriptive Research) ประชากรที่ใชสําหรับการวิจัย คือ นายทหาร
ผูสําเร็จการศึกษาฯ ในปการศึกษา 2555 จํานวน 43 นาย และผูบังคับบัญชาของนายทหารผูสําเร็จ
การศึกษาทุกนาย สามารถเก็บรวบรวมขอมูลกับผูบังคับบัญชา และผูสําเร็จการศึกษาไดรอยละ 81.40 
และ 79.07 ตามลําดับ เครื่องมือที่ใชในการวิจัยจํานวน 2 ฉบับ ไดแก แบบสอบถามการติดตามและ
ประเมินผลนายทหารผูสําเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายเรือ ปการศึกษา 2555 สําหรับผูบังคับบัญชา 
และสําหรับตัวนายทหารผูสําเร็จการศึกษา ซึ่งเปนแบบสอบถามชนิดออนไลน สถิติที่ใชในการวิเคราะห
ขอมูล ไดแก คาความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ยเลขคณิต คาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะหเน้ือหา 

สรุปผลการวิจัย 
 1. นายทหารผูสําเร็จการศึกษาไดรับการประเมินคุณภาพอยูในระดับดีขึ้นไปทุกนาย และ
ผูบังคับบัญชามีความพึงพอใจในคุณภาพนายทหารผูสําเร็จการศึกษาในภาพรวมอยูในระดับมาก       
สวนผูสําเร็จ การศึกษามีความพึงพอใจในคุณภาพของตนเองในภาพรวมอยูในระดับมากเชนเดียวกัน  
  2. นายทหารผูสําเร็จการศึกษาแสดงความคิดเห็นวาไดนําความรูจากการฝกศึกษา         
ตามหลักสูตรการศึกษาโรงเรียนนายเรือ พ.ศ.2545 และหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิทยาการ
ทหารเรือไปใชในการปฏิบัติงานในภาพรวมอยูในระดับมาก  

การติดตามและประเมินผลนายทหารผูสําเรจ็การศึกษาจากโรงเรียนนายเรือ ปการศึกษา 2555 
The Follow-up Evaluation of Navy Officers Who Graduated from 

 The Royal Thai Naval Academy in The Academic Year 2012 
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  3. นายทหารผูสําเร็จการศึกษามีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของตนเองในภาพรวมอยูใน
ระดับมาก โดยพบวา เรื่องที่มีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด จํานวน 2 เรื่อง ไดแก ผูบังคับบัญชา/ 
หัวหนางานและตําแหนงหนาที่การงานในปจจุบัน นอกน้ันมีความพึงพอใจในระดับมาก  
  4. ผูบังคับบัญชาเสนอแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาการฝกศึกษาของโรงเรียนนายเรือ 
คือ 1) พัฒนาสมรรถนะดานความเปนครูทหาร ทักษะการนําเสนอ และการบรรยายสรุป และ 
การประยุกตใชเทคโนโลยีสมัยใหมในการปฏิบัติงานในอนาคต 2) พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของนักเรียน
นายเรือโดยเฉพาะทักษะการพูด 3) เนนการฝกและพัฒนาสมรรถนะดานทักษะวิชาชีพทหารเรือ 4) 
พัฒนาสมรรถนะดานการคิดวิเคราะหอยางเปนระบบ และ 5) พัฒนาบุคลิกลักษณะภาวะผูนําทางทหาร 
ความรับผิดชอบ ความอดทนในการปฏิบัติหนาที่ ตลอดจนความรักและความภาคภูมิใจในการเปน
ทหารเรือ สวนผูสําเร็จการศึกษาไดเสนอแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาการฝกศึกษาของโรงเรียนนายเรือ 
คือ การพัฒนานักเรียนนายเรือในเรื่องการเขียนหนังสือราชการ และระบบงานสารบรรณ 

 
คําสําคัญ: การติดตามและประเมินผล, นายทหารผูสําเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายเรือ  
 

 

 The purposes of this research were 1) to evaluate commanders’ satisfaction in 
the quality of junior officers who graduated from the Royal Thai Naval Academy in 2012   
2) to examine how well the RTNA curriculum and the Graduate Diploma curriculum 
prepare junior officers for their jobs. 3) to evaluate these officers’ satisfaction of their 
own performance. 4) to find the guidelines for future improvement of the RTNA’s 
education and training system. Descriptive research methodologies were implemented to 
this research. The population was 43 junior officers who graduated in 2012 and their 
respective commanders. The response rate was 81.40% and 79.07% respectively. Data 
was collected by using two online questionnaires (for junior officers and their 
commanders). The data was analyzed by using descriptive statistics, frequency, 
percentage, arithmetic mean, standard deviation and content analysis. 

The major findings of the study were: 
 1. Each individual junior officer’s competency level was evaluated as good or 

higher by his commander. Commanders were highly satisfied with the junior officers’ 
overall performance. Also, the junior officers themselves were highly satisfied with their 
own performance. 

 2. In general, the officers indicated that they were able to apply their 
knowledge gained from the RTNA to their work at the high level.  
 3. In general, the officers had high satisfaction of their own performance. Most 
issues surveyed gained high level of satisfaction.  However, the top two issues, with 
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which the officers were very highly satisfied, were their commanders and their current 
positions. 
 4. The commanders offered the following suggestions for future improvement: 

4.1 Instill in naval cadets skills on instructing, presenting, briefing and 
applying technology to their jobs. 
  4.2 Develop naval cadets’ English skills, especially speaking. 
  4.3 Emphasize training that develops naval professional skills.  
  4.4 Develop analytical thinking in all naval cadets.  
  4.5 Develop leadership qualities such as responsibility, perseverance and 
pride to be in the Thai Navy. 

 5. The junior officers suggested that the RTNA put more focus on two subjects, 
namely Official Correspondence Writing and Document Flow System. 

 

Keywords: The Follow-up Evaluation, Junior Officers. 
 

หลักการและเหตุผล 
 โ ร ง เ รี ย นน าย เ รื อ เ ป น แหล ง ผ ลิ ต
นายทหารสัญญาบัตรของกองทัพเรือมีบทบาท
สําคัญในการใหความรู ทาง วิชาการระดับ 
อุดมศึกษาสาขาตาง ๆ ทั้งดานวิศวกรรมศาสตร    
และวิทยาศาสตร  ตามความตองการของ
กองทัพเรือ ใหความรูและประสบการณดาน 
การเดินเรือ และพ้ืนฐานวิชาชีพทหารเรืออยาง
เพียงพอที่จะไปปฏิบัติหนาที่นายทหารเรือ
พรรค-เหลาตางๆ และมีศักยภาพที่จะพัฒนา
ความรูความสามารถในระดับสูงขึ้นตอไป 
ตลอดจนมีความเปนผูนํา มีความสํานึกในหนาที่ 
มีความรับผิดชอบ เทิดทูนและยึดมั่นในสถาบัน
ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย และการปกครอง
ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย
ทรงเปนประมุข (โรงเรียนนายเรือ, 2558) 
 การติดตามและประเมินผลนายทหาร
ผูสําเร็จการศึกษา คือ กระบวนการที่จะใหขอมูล
ยอนกลับมาสูสถาบันการศึกษาวาคุณภาพของ
บัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาออกไปทํางานน้ันดี
เพียงใด เปนไปตามวัตถุประสงคของสถาบัน  

 
และเปนที่พึงพอใจของผูใชงานหรือไม เพ่ือใหได
แนวทาง ในการปรั บปรุ ง และ พัฒนาการ
ดําเนินงานจัดการศึกษาของสถาบันอยางเปน
รูปธรรม (ประอร  สุนทรวิภาต, 2545) สถาบัน
วิชาการปองกันประเทศ กองบัญชาการกองทัพ
ไทย ได กํ าหนด ตั วบ ง ช้ี ใ นก า รตร วจสอบ        
แล ะปร ะ เ มิ น คุ ณ ภ าพก า ร ศึ ก ษ าภ าย ใ น
สถาบันการศึกษาของกองทัพระดับปริญญาตรี
ขึ้นไป รอบสี่ (พ.ศ.2559 - 2563) จํานวนทั้งสิ้น 
10 มาตรฐาน 32 ตัวบงช้ี โดยมาตรฐานดาน
คุณภาพศิษย ตัวบงช้ีที่ 2 คือ ผูเรียนมีความรู
ความสามารถตามหลักสูตร มีเกณฑการประเมิน
ตัวบงช้ี จํานวน 5 ขอ โดยเน้ือหาในขอที่ 5 คือ  
ผลการประเมินคุณภาพผูสําเร็จการศึกษาตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 
ซึ่งวิธีการวัดตัวบงช้ีที่ 2 เกณฑการพิจารณาขอ 
5 น้ี  สถาบันวิชาการปองกันประเทศฯ ได
กําหนดไววาผูที่มีผลการประเมินคุณภาพตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ
จากหนวยผูใชงานในระดับดีขึ้นไปน้ัน จะตองมี   
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คาเฉลี่ยต้ังแต 3.51 ขึ้นไปจากคะแนนเต็ม 5 
(สถาบันวิชาการปองกันประเทศ กองบัญชาการ
กองทัพไทย, 2558)  

 โรงเรียนนายเรือไดดําเนินการติดตาม
และประเมินผลนายทหารผูสําเร็จการศึกษาจาก
โรงเรียนนายเรือ มาอยางตอเน่ืองโดยใชกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ.
2552 (TQF) เปนกรอบแนวคิดในการติดตามและ
ประเมินผลผูสําเร็จการศึกษา ดังน้ัน การติดตาม
และประเมินผลนายทหารผูสําเร็จการศึกษาใน
ครั้งน้ี กองสถิติและวิจัย โรงเรียนนายเรือก็ยังคง
ใชกรอบแนวคิดเดิมในการติดตามและประเมินผล
นายทหารผูสําเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายเรือ
ไดแก1) ดานคุณธรรม จริยธรรม 2) ดานความรู      
3 )  ด านทักษะทางปญญา 4 )  ด านทักษะ
ความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 
5 )  ด า น ทั ก ษ ะก า ร วิ เ ค ร า ะห เ ชิ ง ตั ว เ ล ข          
การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2552) 
และดานทักษะทางวิชาชีพทหารเรือและภาวะ
ผูนําอีก 1 ดาน เพ่ือใหสอดคลองกับอัตลักษณ
ของโรงเรียนนายเรือ คือ “สุภาพบุรุษ ผู นํา 
เช่ียวชาญวิชาชีพทหารเรือ” และวิสัยทัศนของ
โรงเรียนนายเรือ คือ “โรงเรียนนายเรือจะเปน
สถาบันผลิตนายทหารเรือที่เปนเลิศในภูมิภาค
อาเซียน” (โรงเรียนนายเรือ, 2558) เพ่ือเปน
ขอมูลแกโรงเรียนนายเรือในดานการบริหาร
โดยเฉพาะอยางย่ิงเพ่ือใหสอดคลองกับเกณฑ
คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ใน
หมวดที่ 3 การใหความสําคัญกับผูรับบริการและ 
ผูมีสวนไดสวนเสีย หัวขอ CS6 การวัดทั้งความ
พึงพอใจและความไมพึงพอใจของผูรับบริการ
และผูมีสวนไดสวนเสีย ซึ่งโรงเรียนนายเรือได
กําหนดใหผูรับบริการ คือ หนวยผูใชผลผลิตจาก
โรงเรียนนายเรือ อันไดแก หนวยงานตางๆ ใน
กองทัพเรือที่มีผูสําเร็จการศึกษาไปปฏิบัติหนาที่ 
ภายหลังที่สําเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายเรือ 

เชน กองเรือยุทธการ หนวยบัญชาการนาวิก
โยธิน เปนตน ส วนผู มีส วนไดส วนเสีย น้ัน 
โรงเรียนนายเรือไดกําหนดไว คือ นายทหาร
ผูสําเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายเรือ 
 นอกจากน้ีการติดตามและประเมินผล
นายทหารผูสําเร็จการศึกษาฯ ยังสามารถ
นํามาใชตอบโจทยดานการประกันคุณภาพทั้ง
ภายในและภายนอกสถานศึกษาของโรงเรียน
นายเรือไดอีกดวย และที่สําคัญผลการวิจัยที่ได
จะเปนประโยชนสําหรับผูบริหาร ครูอาจารยใน
การ กําหนดแนวทางในการปรับปรุ งและ
พัฒนาการฝกศึกษาของโรงเรียนนายเรือใหมี
ประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น ไดผลผลิตซึ่ ง เปน
นายทหารสัญญาบัตรที่ มี คุณภาพตรงตาม
วัตถุประสงคของโรงเรียนนายเรือ และตรงตาม
ความตองการของกองทัพเรือ ซึ่งเปนหนวยผูใช
ผลผลิต ผูรับบริการ และผูมีสวนไดสวนเสียตอไป 

วัตถุประสงคการวิจัย  

 1. เพ่ือประเมินความพึงพอใจในคุณภาพ
นายทหารผูสําเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายเรือ 
 2. เพ่ือศึกษาการนําความรูที่ไดจากหลักสูตร
การศึกษาโรงเรียนนายเรือ และหลักสูตร
ประกาศ นีย บัตร บัณฑิต  สาขา วิทยาการ
ทหารเรือไปใชในการปฏิบัติงาน    
 3. เพ่ือประเมินความพึงพอใจตนเองในการ
ปฏิบัติงานของนายทหารผูสําเร็จการศึกษาจาก
โรงเรียนนายเรือ 
 4. เพื่อศึกษาแนวทางในการปรับปรุง
และพัฒนาการฝกศึกษาของโรงเรียนนายเรือ
ใหมีความเหมาะสมมากยิ่งขึ้น  

 
วิธีการศึกษา 
 กลุมประชากร  
   ประชากรที่ ใ ช ใ นการ วิจั ยค รั้ ง น้ี
ประกอบดวย 2 กลุม คือ 1) นายทหารผูสําเร็จ
การศึกษาจากโรงเรียนนายเรือ ปการศึกษา  
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2555 จํานวน 43 นาย และ 2) ผูบังคับบัญชา
ของผูสําเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายเรือ 
จํานวน 43 นาย โดยการศึกษาวิจัยในครั้งน้ีใชวิธี
การศึกษากับประชากร 

 เครื่องมือวิจัย 
   แ บ บ ส อ บ ถ า ม ก า ร ติ ด ต า ม แ ล ะ
ประเมินผลนายทหารผูสําเร็จการศึกษาจาก
โรงเรียนนายเรือปการศึกษา 2555 ชนิด
ออนไลน จํานวน 2 ฉบับ สําหรับผูบังคับบัญชา 
และนายทหารผูสําเร็จการศึกษา 

 ขั้นตอนการดําเนินการวิจัย 
 1.1ตรวจสอบรายช่ือ และตําแหนง
ปจจุบันของผูสําเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนาย
เรือปการศึกษา 2555 จากกรมกําลังพลทหารเรือ 
และกองเรือยุทธการ เพ่ือเตรียมรางหนังสือ
ราชการในการขอความรวมมือในการตอบ
แบบสอบถามออนไลน  
 2.1จัดสงหนังสือราชการไปยังหนวยงาน 

 
ที่มีผูสําเร็จการศึกษาปฏิบัติงานอยูในขณะน้ัน 
ในวันที่ 13 มกราคม พ.ศ.2559 เพ่ือขอความ
รวมมือผูบังคับบัญชาและผูสําเร็จการศึกษาใน
การตอบแบบสอบถามออนไลนผานทางเว็บไซต
ของโรงเรียนนายเรือ 

 3 .1ผู วิจั ยตรวจสอบจํานวนขอมูล   
การตอบกลับ และประสานงานทางโทรศัพทไป
ยังหนวยตาง ๆ ในกองทัพเรือที่ ยังไมตอบ
แบบสอบถามหรือตอบแบบสอบถามยังไมครบ 
เพ่ือทวงถามเก่ียวกับการตอบแบบสอบถาม
ออนไลนจากขอมูล ณ วันที่ 9 มีนาคม 2559 
พบวา สามารถรวบรวมขอมูลจากการตอบ
แบบสอบถามออนไลนในสวนของผูบังคับบัญชา
ไดจํ านวนทั้ งสิ้น  35 คน (รอยละ 81.40)     
สวนผูสําเร็จการศึกษาพบวา สามารถเก็บ
รวบรวมได จํานวน 34 นาย (รอยละ 79.07)  

 4.1ตรวจสอบความถูกตองของขอมูล
เพ่ือเตรียมวิเคราะหขอมูลทางสถิติตอไป 

 

การวิเคราะหขอมูล 
  ผูวิจัยดําเนินการวิเคราะหขอมูลโดยจําแนกเปน 2 สวน ดังน้ี 

1. ขอมูลเชิงปริมาณ (Quantitative Data) วิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอรในการคํานวณ 
หาคาความถี่ (Frequency) คารอยละ (Percentage) คาเฉลี่ยเลขคณิต (Arithmetic .Mean) และคา
สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) โดยมีเกณฑในการแปลความหมาย ดังน้ี (วิเชียร เกตุสิงห, 2543) 

 X = 4.50-5.00 หมายความวา มีความพึงพอใจคุณภาพผูสําเร็จการศึกษา/ 
 มีระดับการนําไปใชในการปฏิบัติงาน/ พึงพอใจในการปฏิบัติงานในระดับมากที่สุด 
 X = 3.50-4.49 หมายความวา มีความพึงพอใจคุณภาพผูสําเร็จการศึกษา/ 
 มีระดับการนําไปใชในการปฏิบัติงาน/ พึงพอใจในการปฏิบัติงานในระดับมาก 
 X = 2.50-3.49 หมายความวา มีความพึงพอใจคุณภาพผูสําเร็จการศึกษา/ 
 มีระดับการนําไปใชในการปฏิบัติงาน/ พึงพอใจในการปฏิบัติงานในระดับปานกลาง 
 X = 1.50-2.49 หมายความวา มีความพึงพอใจคุณภาพผูสําเร็จการศึกษา/ 
 มีระดับการนําไปใชในการปฏิบัติงาน/ พึงพอใจในการปฏิบัติงานในระดับนอย 
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 X = 1.00-1.49  หมายความวา มีความพึงพอใจคุณภาพผูสําเร็จการศึกษา/ 
มีระดับการนําไปใชในการปฏิบัติงาน/ พึงพอใจในการปฏิบัติงานในระดับนอยที่สุด 

 - คุณภาพผูสําเร็จการศึกษาตามเกณฑที่สํานักวิชาการปองกันประเทศกําหนด (สํานักวิชาการ
ปองกันประเทศ, 2559)  

 X = 4.50-5.00 หมายความวา   มีคุณภาพอยูในระดับดีมาก 

 X = 3.50-4.49 หมายความวา   มีคุณภาพอยูในระดับดี 

 X = 2.50-3.49 หมายความวา   มีคุณภาพอยูในระดับพอใช 

 X = 1.50-2.49 หมายความวา   มีคุณภาพอยูในระดับควรปรับปรุง 

 X = 1.00-1.49 หมายความวา   มีคุณภาพอยูในระดับตองปรับปรุง 

 2. ขอมูลเชิงคุณภาพ (Qualitative Data) ใชการวิเคราะหเน้ือหา (Content Analysis)   

ผลการศึกษา 

 ผลการศึกษาสรุปได 4 ประเด็น ดังน้ี  

 1.1ความพึงพอใจคุณภาพนายทหาร
ผูสําเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายเรือ 

  1.1 นายทหารผูสําเร็จการศึกษาทุกนาย 
ไดรับการประเมินคุณภาพอยูในระดับดีขึ้นไป 
ทุกนาย  ( X ≥3.50)  โดยมีผลการประเมิน
คุณภาพอยูในระดับดีและดีมาก (รอยละ 51.43, 
48.57 ตามลําดับ) 

  1.2 ผู บังคับบัญชาทุกพรรค-เหลา    

มีความพึงพอใจในคุณภาพผูสําเร็จการศึกษาใน

ร ะ ด ับ ใ ก ล เ ค ีย ง ก ัน อ ยู ใ น ร ะ ด ับ ม า ก              

โดยผู บังคับบัญชาพรรคนาวินมีระดับความ     

พึงพอใจสูงสุด ( X =4.46) รองลงมาคือพรรคนาวิน 

(พลาธิการ) ( X =4.44) และพรรคนาวิกโยธิน   

มีระดับความพึงพอใจตํ่าสุด ( X =4.18) 

   

  1.3 ผูบังคับบัญชามีความพึงพอใจใน
คุณภาพนายทหารผูสําเร็จการศึกษาในภาพรวม   
อยูในระดับมาก ( X =4.41) โดยมีความพึงพอใจ
ในคุณภาพดานความมีคุณธรรมและจริยธรรม
สูงสุดอยูในระดับมากที่สุด ( X =4.61) รองลงมา 
คือ ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและ
ความรับผิดชอบอยูในระดับมากที่สุด ( X =4.55) 
และดานความรูของผูสําเร็จการศึกษาไดรับ
ความพึงพอใจตํ่าสุดอยูในระดับมาก ( X =4.22) 

 1.4 ผูสําเร็จการศึกษามีความพึงพอใจ
คุณภาพของตนเองในภาพรวมอยูในระดับมาก             
( X =4.37) โดยมีความพึงพอใจคุณภาพของ
ตนเองสู งสุ ด ในด านความมีคุณธรรมและ
จริยธรรมอยู ในระดับมากที่ สุ ด  ( X =4.50)
รองลงมา คือ ดานทักษะวิชาชีพทหารเรือและ
ภาวะผู นําอยู ในระดับมาก ( X =4.48) และ       
มีความพึงพอใจในคุณภาพของตนเองตํ่าสุดใน
ดานความรูอยูในระดับมาก ( X =4.13) 
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ตารางที่ 1: แสดงความพึงพอใจคุณภาพนายทหารผูสําเร็จการศึกษาฯ จําแนกตามความคิดเห็นของ 

     ผูบังคับบัญชาและตนเอง 

รายการประเมิน  

ความพึงพอใจคุณภาพนายทหารผูสําเร็จการศึกษา 

จําแนกตามความคิดเห็นของผูใหขอมูล 

ผูบังคับบัญชา 

(N = 35 นาย) 

ตนเอง 

(N = 34 นาย) 

X  S.D. การแปลผล X  S.D. การแปลผล 

1. ดานคุณธรรมและจริยธรรม 4.61 0.35 มากท่ีสุด 4.50 0.41 มากท่ีสุด 

2. ดานความรู  4.22 0.55 มาก 4.13 0.60 มาก 

3. ดานทักษะทางปญญา  4.23 0.52 มาก 4.42 0.41 มาก 

4. ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

4.55 0.35 มากท่ีสุด 4.48 0.41 มาก 

5. ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลขการสื่อสาร
และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

4.30 0.42 มาก 4.19 0.47 มาก 

6. ดานทักษะทางวิชาชีพทหารเรือและภาวะผูนํา 4.53 0.37 มากท่ีสุด 4.48 0.44 มาก 

ในภาพรวม 4.41 0.37 มาก 4.37 0.39 มาก 

 

 2. การนําความรูและทักษะที่ไดรับจาก
การศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาโรงเรียนนายเรือ
และหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขา
วิทยาการทหารเรือไปใชในการปฏิบัติงาน ดังน้ี   
 2.1 นายทหารผูสําเร็จการศึกษาแสดง
ความคิดเห็นวา ไดนําความรูจากการฝกศึกษา
ตามหลกัสูตรการศึกษาโรงเรียนนายเรือ พ.ศ.2545 
ไปใชในการปฏิบัติงานในภาพรวมอยูในระดับ
มาก ( X =3.88) โดยเฉพาะเรื่องการปกครอง
บังคับบัญชา/ การปลูกฝงคุณลักษณะผูนําทหาร
มีการนําไปใชสูงสุดอยูในระดับมากสวนเรื่องที่
นําไปใชตํ่าสุด คือ ความรูตามสาขาวิชาที่สําเร็จ
การศึกษาจากโรงเรียนนายเรือ (วิศวกรรมไฟฟา
วิศวกรรมเครื่องกลเรือ วิศวกรรมอุทกศาสตร
และบริหารศาสตร) อยูในระดับปานกลาง 

 2.2 นายทหารผูสําเร็จการศึกษาได
แสดงความคิดเห็นวาไดนําความรูจากการฝก
ศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต 
สาขาวิทยาการทหารเรือไปใชในการปฏิบัติงาน
ในภาพรวมอยูในระดับมาก ( X =3.92) และ  
ทุกเรื่องไดถูกนําไปใชในการปฏิบัติงานอยูใน
ระดับมากเชนเดียวกัน  
 3. ความพึงพอใจตนเองในการปฏิบัติงาน
ของนายทหารผูสําเร็จการศึกษาจากโรงเรียน
นายเรือ 
 นายทหารผูสําเร็จการศึกษาฯ มีความ
พึงพอใจในการปฏิบัติงานของตนเองในภาพรวม 
อยูในระดับมาก ( X =4.26) โดยพบวา เรื่องที่มี
ความพึงพอใจในระดับมากที่สุด จํานวน 2 เรื่อง 
ไดแก ผูบังคับบัญชา/ หัวหนางาน และตําแหนง
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ห น า ที่ ก า ร ง า น ใ น ป จ จุ บั น  น อ ก น้ั น มี           
ความพึงพอใจในระดับมาก และยังพบวา เรื่องที่
ผูสําเร็จการศึกษามีความพึงพอใจตํ่าสุดอยูใน
ระดับมาก คือ การเปดโอกาสใหนําเสนอหรือ
แสดงผลงานทางวิชาการของหนวยงาน 
 4 .  แ น ว ท า ง ใ น ก า ร ป ร ับ ป ร ุง แ ล ะ
พัฒนาการฝกศึกษาของโรงเรียนนายเรือ 
  4.1 คุณลักษณะ/ คุณสมบัติของ
ผู สํ า เร็ จการศึกษาฯ ที่ หน วยผู ใชต องการ         
5 ลําดับแรก คือ 
  ลําดับที่ 1 ความรูทางวิชาการ/ 
วิชาชีพทหารเรือ  
   ลําดับที่  2 ความเปนผู นําทาง
ทหาร / คุณลักษณะทางทหารที่ดี 

 ลําดับที่ 3 ความรับผิดชอบ 
 ลําดับที่ 4 ความเคารพในระบบ
อาวุโส รูจักกาลเทศะ และระบบเกียรติศักด์ิ 
 ลําดับที่ 5 ความขยันหมั่นเพียร
และใฝรู 
  4.2 เรื่องที่ผูบังคับบัญชาพึงพอใจและ
ไมพึงพอใจ 3 ลําดับแรก ดังน้ี  
   1) เรื่องที่พึงพอใจ 3 ลําดับ ดังน้ี   
  ลําดับที่ 1 ความรูทางวิชาการ
และวิชาชีพทหารเรือ  
   ลําดับที่ 2 ความรับผิดชอบ/ การ
รูจักหนาที่ของตนเอง 
   ลําดับที่ 3 ความมีระเบียบวินัย 
   2) เรื่องที่ไมพึงพอใจ 3 ลําดับ ดังน้ี 
  ลําดับที่ 1 ทักษะในงานที่ปฏิบัติ  
  ลําดับที่ 2 ทักษะการใช
ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร  (โดยเฉพาะทักษะ
การพูด) และการประยุกตใชเทคโนโลยีสมัยใหม
กับการปฏิบัติงาน  
     ลําดับที่ 3 ความกระตือรือรนใน
การปฏิบัติงานทักษะความเปนครูทหารทักษะใน
การเขาสังคม การปฏิสัมพันธกับเพ่ือนรวมงาน 
และทักษะการคิดอยางมีเหตุผล 

   4 . 3  แนวทา ง ใ น ก า รปรั บป รุ ง แ ล ะ
พัฒนาการฝกศึกษาของโรงเรียนนายเรือ 
 4.3.1 ผูบังคับบัญชาเสนอแนะแนวทาง
ในการปลูกฝงและพัฒนานักเรียนนายเรือในเรื่อง
ตาง ๆ ดังน้ี  
    1) บุคลิกลักษณะภาวะผูนําทางทหาร  
    2) ความรับผิดชอบและความกลา
แสดงออก 
    3) ความอดทนในการปฏิบัติหนาที่   

     4) ความเปนครูทหาร ทักษะการ
นําเสนอ และการบรรยายสรุป  
    5) ความรักและความภาคภูมิใจใน
การเปนทหารเรือ 
    6) ทักษะวิชาชีพทหารเรือ  
    7) ทักษะการใชภาษาอังกฤษเพ่ือ
การสื่อสาร  
 4.3.2 ผูสําเร็จการศึกษาเสนอแนะแนว ทาง 
ในการปลูกฝงและพัฒนานักเรียนนายเรือ คือ 
การเขียนหนังสือราชการ และระบบงานสารบรรณ 

อภิปรายผลการศึกษา 
 1. ความพึงพอใจในคุณภาพนายทหาร
ผูสําเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายเรือ ปการศึกษา 
2555 พบวา มีคาสูงขึ้นจากการติดตามผูสําเร็จ
การศึ กษาฯ ในปที่ ผ านมาทั้ ง ในส วนของ
ผูบังคับบัญชาประเมิน  (X 2554= 4.29, X 2555= 4.41) 

แ ล ะ ผู สํ า เ ร็ จ ก า ร ศึ ก ษ า ป ร ะ เ มิ น ต น เ อ ง             

(X 2554= 4.16, X 2555= 4.37) ซึ่งเปนอีกตัวบงช้ี

หน่ึงที่แสดงใหเห็นวาโรงเรียนนายเรือสามารถ
ผลิตนายทหารสัญญาบัตรที่มีสมรรถนะไดตรง
ความความตองการของหนวยผูใชไดเปนอยางดี 
เห็นไดจากคาความพึงพอใจที่ผูบังคับบัญชามี
ความพึงพอใจในคุณภาพผูสําเร็จการศึกษาอยูใน
ระดับมากที่สุด จํานวน 3 ดาน ไดแก ดานความ
มีค ุณธรรมจร ิยธรรม ( X =4.61) ดานทักษะ

ความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 

(X =4.55) และดานทักษะวิชาชีพทหารเรือและ
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ภาวะผูนํา (X =4.53) อยางไรก็ตามผูบังคับบัญชา

สวนหน่ึงมีขอเสนอแนะใหโรงเรียนนายเรือ   
เพ่ิมการปลูกฝงและพัฒนาบุคลิกลักษณะภาวะ
ผูนําทางทหาร ความรับผิดชอบ ความอดทนใน
การปฏิบัติหนาที่ ตลอดจนความรักและความ
ภาคภูมิใจในการเปนทหารเรือใหแกนักเรียน 
นายเรือ เนนการฝกและพัฒนาสมรรถนะดาน
ทักษะวิชาชีพทหารเรือแกนักเรียนนายเรือ และ
การประยุกต ใช เทคโนโลยีสมัยใหม ในการ
นําเสนอขอมูล ซึ่งสอดคลองกับบทความวิชาการ
ของ ประอร  สุนทรวิภาต (2545) ที่ไดกลาวไว
วา โรงเรียนนายเรือควรที่จะตองมีการติดตาม
และประเมินนายทหารผูสําเร็จการศึกษาจาก
โ ร ง เ รี ย น น า ย เ รื อ ว า มี คุ ณ ภ า พ ต ร ง ต า ม
วัตถุประสงค และความตองการของกองทัพเรือ
หรือไม เพ่ือประโยชนในการปรับปรุงและพัฒนา
คุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนนายเรือ 
ใหไดผลผลิต คือ นายทหารสัญญาบัตรที่มี
คุณภาพตรงตามวัตถุประสงคของโรงเรียนนายเรือ 
และตรงตามความตองการของกองทัพเรือได
อยางเปนรูปธรรม   
 2. ผูบังคับบัญชามีความพึงพอใจคุณภาพ
ผูสําเร็จการศึกษาตํ่าสุดในเรื ่องความสามารถ 
ในการเขียนงานหนังสือ (หนังสือราชการ) ซึ่ง
สอดคลองกับผลการประเมินตนเองของผูสําเร็จ
การศึกษาที ่พบวา เรื่องความสามารถในการ
เขียนงานหนังสือมีคาตํ่าสุดเชนเดียวกัน และยัง
สอดคลองกับขอเสนอแนะของผูบังคับบัญชา
ของผู สํ า เร็ จการศึกษาในการติดตามและ
ประเมินผลฯ ผูสําเร็จการศึกษาในปการศึกษา 
2554 ที่วาควรเพ่ิมช่ัวโมงเรียนเกี่ยวกับการเขียน
หนังสือราชการและงานดานธุรการทางเรือ   
(กองสถิ ติและ วิจั ย ,  2558 )  อาจสืบ เ น่ือง         
มาจากในการปฏิบัติงานจริง  ผูสําเร็จการศึกษา
บางส วนอยู ใน ตําแหน งงานที่ เปนผู บั งคับ    
บัญชาระดับตน มีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวของ  
  

กับงานหนังสือคอนข างมาก ประกอบกับ
ประสบการณและทักษะเก่ียวกับงานหนังสือ
คอนขางนอย จึงมีความรูสึกวาตนเองควรไดรับ
การพัฒนาในดานน้ี โดยผูสําเร็จการศึกษาสวน
หน่ึงไดเสนอแนะใหโรงเรียนนายเรือพัฒนา
นักเรียนนายเรือ ในเรื่องการเขียนหนังสือ
ราชการ และระบบงานสารบรรณ เน่ืองจากมี
ความสําคัญและจําเปนมากในการปฏิบัติราชการ 
 3. คุณสมบัติที่หนวยผูใชตองการเปน
ลําดับแรก คือ ความรูทางวิชาการ/ วิชาชีพ
ทหารเรือ  และผลการ วิจัยที่ ได ก็ ยั งพบว า 
ผู บั งคับ บัญชามีความพึงพอใจในผู สํ า เ ร็ จ
การศึกษาดานทักษะวิชาชีพทหารเรือและภาวะ
ผูนําอยูในระดับมากที่สุด (X =4.53) สอดคลอง

กับผลการวิจัยที่วา ความพึงพอใจในตัวผูสําเร็จ
การศึกษาลําดับแรก คือ ความรูทางวิชาการ 
และวิชาชีพทหารเรือ สวนเรื่องที่ผูบังคับบัญชา
ไมพึงพอใจ ลําดับแรก คือ ทักษะในงานที่ปฏิบัติ
น้ัน อาจเปนเพราะผูสําเร็จการศึกษาเพ่ิงจะ
สําเร็จการศึกษาประมาณ 3 ป ทําใหทักษะใน
การทํางานตาง ๆ น้ัน อาจจะยังไมชํานาญหรือ
คลองแคลวในสายตาของผูบังคับบัญชา อยางไร
ก็ตามเปนหนาที่ของโรงเรียนนายเรือโดยตรงใน
การปลูกฝงคุณลักษณะผูนําทางทหาร ตลอดจน
ทักษะทางดานวิชาชีพทหารเรือในสภาพจริง
ใหแกนักเรียนนายเรือใหไดมากที่สุดในขณะที่
กําลังฝกศึกษาที่โรงเรียนนายเรือ เพ่ือใหสามารถ
เรียนรูการปฏิบัติงานไดเร็วและมีประสิทธิภาพ
เมื่อสําเร็จการศึกษาและไปปฏิบัติราชการตาม
หนวยตาง ๆ ตอไป 

บทสรุปและประโยชนท่ีไดจากการศึกษา 
 บทสรุป 
 1. นายทหารผูสําเร็จการศึกษาไดรับ
การประเมินคุณภาพอยูในระดับดีขึ้นไปทุกนาย 
และผู บังคับบัญชามีความพึงพอใจคุณภาพ
นายทหารผูสําเร็จการศึกษาในภาพรวมอยูใน 
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ระดับมาก สวนผู สํ า เร็ จการศึกษามีความ       
พึงพอใจคุณภาพของตนเองในภาพรวมอยูใน
ระดับมากเชนเดียวกัน  
  2. นายทหารผูสําเร็จการศึกษาแสดง
ความคิดเห็นวาไดนําความรูจากการฝกศึกษา
ตามหลักสูตรการศึกษาโรงเรียนนายเรือ พ.ศ.
2545และหลักสูตรประกาศนียบัตร สาขา
วิทยาการทหารเรือไปใชในการปฏิบัติงานใน
ภาพรวมอยูในระดับมาก 
  3 . 1 นายทหารผู สํ า เ ร็ จการศึกษา       
มีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของตนเอง   
ในภาพรวมอยูในระดับมาก         
  4. ผูบังคับบัญชาเสนอแนวทางในการ
ปรับปรุงและพัฒนาการฝกศึกษาของโรงเรียน
นายเรือ คือ 1) พัฒนาสมรรถนะดานความเปน
ครูทหาร ทักษะการนําเสนอ และการบรรยาย
สรุป และการประยุกตใชเทคโนโลยีสมัยใหมใน
การปฏิบัติงานในอนาคต 2) พัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษของนักเรียนนายเรือ โดยเฉพาะ
ทักษะการ พูด  3 )  เนนการฝกและพัฒนา
สมรรถนะดานทักษะวิชาชีพทหารเรือ 4) พัฒนา
สมรรถนะดานการคิดวิเคราะหอยางเปนระบบ 
และ 5) พัฒนาบุคลิกลักษณะภาวะผูนําทาง
ทหาร ความรับผิดชอบ ความอดทนในการ
ปฏิบัติหนาที่  ตลอดจนความรักและความ
ภาคภูมิใจในการเปนทหารเรือ สวนผูสําเร็จ
การศึกษาไดเสนอแนวทางในการปรับปรุงและ
พัฒนาการฝกศึกษาของโรงเรียนนายเรือ  คือ      
การพัฒนานักเรียนนายเรือในเรื่องการเขียน
หนังสือราชการ และระบบงานสารบรรณ 

 ประโยชนท่ีไดจากการศึกษา 
  1 .1ผลการวิจัยที่ ไดจะเปนขอมูล     
อันเปนประโยชนตอกองทัพเรือและโรงเรียนนายเรือ
เ พ่ื อ ใช เ ป นแนวทาง ในการปรั บปรุ ง ง าน 
กระบวนการเรียนการสอน การประเมินผล    
การเรียนรู  และที่สําคัญยังเอ้ือประโยชนแก
โรงเรียนนายเรือในดานกลไกการประกัน

คุณภาพทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา    
อีกทั้งยังไดแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนา   
การฝกศึกษาของโรงเรียนนายเรือ เพ่ือใหได
ผลผลิต คือ นายทหารสัญญาบัตรที่มีคุณภาพ
คุณสมบัติตรงตามวัตถุประสงคของโรงเรียนนายเรือ 
และตรงตามความตองการของหนวยผูใชงานทั้ง
ในและนอกกองทัพเรือ 
  2 .  ชวยให เ กิดวัฒนธรรมคุณภาพ
ภายในโรงเรียนนายเรือ และที่สําคัญยังเปน
ก ร อ บ ห รื อ ช อ ง ท า ง ใ น ก า ร สื่ อ ส า ร ที่ มี
ประสิทธิภาพในดานการสรางความเขาใจ และ
ความมั่นใจในกลุมผูที่เกี่ยวของ หรือผูมีสวนได
ส วน เสี ย  เชน  หน วยงานของกองทัพ เรื อ 
ผูปกครอง สังคม นักเรียนนายเรือ ตลอดจน
สถาบันการศึกษาอ่ืนๆ ทั้งในและตางประเทศ
เกี่ยวกับความรู  ความสามารถ ทักษะ และ
สมรรถนะของผูสําเร็จการศึกษาจากโรงเรียน
นายเรือที่พึงมีตามมาตรฐานการศึกษาในแตละ
คุณวุฒิ 
  3. ข อม ูลและข อเสนอแนะตางๆ 
ขอ งผู บ ัง ค ับบ ัญ ช า จ ะ เ ป น ป ร ะ โ ย ชน ต อ
นายทหารผู สําเร็จการศึกษาเองในการพัฒนา 
และปรับปรุงการปฏิบัติงานของตนใหเหมาะสม
และสอดคลองกับความตองการของหนวยที่ตน
ปฏิบัติงานตอไป  

ขอเสนอแนะ 
 1. โรงเรียนนายเรือควรเพ่ิมการฝก
ทักษะภาคปฏิบัติวิชาชีพทหารเรือที่คลายคลึง 
กับงานที่ผูสําเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายเรือ
จะตองปฏิบัติในอนาคตเมื่อสําเร็จการศึกษา 
เนนการฝกและการประเมินตามสภาพจริง 
เพ่ือใหนักเรียนนายเรือมีความคุนเคยในการ
ป ฏิ บั ติ ง าน  และส าม ารถปรั บ ตั ว ในกา ร
ปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพเมื่อสําเร็จ
การศึกษา 
 2. ครูอาจารย  นายทหารปกครอง 
ตลอดจนผูที่เกี่ยวของทุกระดับรวมกับทบทวน 
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หลักสูตร เน้ือหาที่บรรจุในหลักสูตร กิจกรรม
การเรียนการสอนทั้ งในและนอกหลักสูตร
การศึกษาโรงเรียนนายเรือ เพ่ือนําไปสูการ
พัฒนานักเรียนนายเรือไปสูสมรรถนะที่ตองการ
ตามความมุ งหมายของหลักสูตรการศึกษา 
โรงเรียนนายเรือ ตลอดจนความตองการของ
หนวยผูใช ดังน้ี 

  2.1 ความกระตือรือรน ความอดทน 
และความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน 

  2.2 ทักษะความเปนครูทหารการ
บรรยายสรุป และการนําเสนอ 

  2 . 3  การ เขี ยนห นั งสื อร าชการ 
(ระบบงานสารบรรณ) 

  2.4 ทักษะภาษาอังกฤษ โดยเฉพาะ
ทักษะการพูดและการนําเสนอ   

  2.5 ทักษะการคิดวิเคราะหอยางมี
เหตุผล 
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