
´ŒÒ¹ÊÑ§¤ÁÈÒÊµÃ� Á¹ØÉÂÈÒÊµÃ� áÅÐ ÈÖ¡ÉÒÈÒÊµÃ�
»‚·Õè 5 ©ºÑº·Õè 1 Á¡ÃÒ¤Á - ¸Ñ¹ÇÒ¤Á 2561
ISSN 2392-5663
RTNA Journal of Social Science, Humanities and Education
Vol.5 No.1 January - December 2018

ÇÒÃÊÒÃÇÔªÒ¡ÒÃ
âÃ§àÃÕÂ¹¹ÒÂàÃ×Í



"การแลนเรือ สอนใหคนคิดเอง ทำเอง เพราะเมื่อเราลงไปแลนเรือแลว เรือไมวิ่ง 
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ไหวไหมถาไหวเราก็สู แตถาไมไหวแลวเรายังสูเรือก็จะคว่ำ ถาลมเบาเราจะตอง 

ทำอยางไรเรือจึงจะวิ่งและถาไมมีลมเราจะทำอยางไร เราก็ควรจะนั่งรอใหลมมา 

ถาเราแลนใบเปน ดูทิศทางลมเปน ถาเปนตัวนี้ เด็กไทยเปนตัวนี้ แลวนำมาใช 

ในชีวิตนำมาใชในกิจการงานได ไมมีทางขาดทุน เพราะรูเทคนิคการใชชีวิต 

เด็กไทยจะรูจักเเละเขาใจในการคิดเองทำเอง"
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กองทัพอวกาศของ Donald J. Trump: 
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บทคดัยอ่

	 วนัจนัทร์ที	่18	มถินุายน	ค.ศ.	2018	ณ	การประชมุคณะกรรมการอวกาศแห่งชาต	ิ(National	
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ที่มุ่งพัฒนาขีปนาวุธอวกาศ	รวมถึงเลเซอร์อวกาศ	เพื่อปกป้องสหรัฐอเมริกาจากการโจมตีด้วยอาวุธ
นิวเคลียร์ในวงกว้างตลอดจนขีปนาวุธข้ามทวีป	(Intercontinental	Ballistic	Missiles	หรือ	ICBMs)	
(U.S.	Department	of	State,	n.d.;	Crowley,	n.d.)	ภายใต้โครงการนี้เองเทคโนโลยีอาวุธได้ถูก
พัฒนาอย่างมาก
	 บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อทำาการศึกษาประวัติศาสตร์ในการพัฒนาอาวุธอวกาศของ
ประเทศสหรัฐอเมริกาเพื่อพิสูจน์ว่าแท้จริงแล้วไม่ใช่เรื่องใหม่	วิเคราะห์ความเป็นไปได้ของรูปแบบ
กองทัพอวกาศที่อาจมีขึ้นภายใต้ข้อจำากัดกฎหมายระหว่างประเทศ	 และวิเคราะห์ผลกระทบ
ต่อราชอาณาจักรไทย	ตลอดจนการเตรียมตัวรับมือกับสถานการณ์ดังกล่าวทั้งในเชิงกฎหมายและ
ยุทธศาสตร์

ค�าส�าคัญ : กองทัพอวกาศ,	กฎหมายระหว่างประเทศ,	ความมั่นคงในอวกาศ,	อาวุธอวกาศ,	อวกาศ

Abstract

	 On	June	18,	2018,	at	the	National	Space	Council,	the	U.S.	President,	Donald	
J.	Trump,	declared	“We are going to have the air force and we are going to have the 
space force – separate but equal,”	stating	that	the	Space	Force	would	be	the	sixth	
branch	of	the	armed	forces	to	shore	up	American	dominance	in	outer	space.	He	also	
asked	General	Joseph	Dunford,	chairman	of	the	Joint	Chiefs	of	Staff,	to	carry	out	this	
tremendous	assignment.	(David	Smith,	2018)	การอ้างอิงไม่ปรากฏข้อมูลในบรรณานุกรม	
รูปแบบ (Surname, Date, p.)
	 Such	declaration	sounds	imaginary,	and	is	in	merely	scientific	fiction.	Whereas,	
in	fact,	in	1983,	the	United	States	of	America,	by	Ronald	Wilson	Reagan,	the	U.S.	Presi-
dent	at	the	time,	has	declared	Strategic	Defense	Initiative	(SDI)	project	which	aimed	
at	developing	of	space-based	missiles	and	space-based	laser	in	order	to	protect	the	
America	 from	massive	 nuclear	 attacks,	 including	 Intercontinental	 Ballistic	 Missiles	
(ICBMs)	(U.S.	Department	of	State,	n.d.;	Crowley,	n.d.)	การอ้างอิงไม่ปรากฏในบรรณานุกรม	

รูปแบบ (Surname, Date, p.)	Many	futuristic	weapon	technologies	were	devel-

oped	under	this	project.
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	 This	article	was	written	up	on	purposes	of	telling	the	history	of	developing	of	

U.S.A.’s	 space	weapons	which	 is	 not	 brand-new	 idea,	 analyzing	 the	propensity	 of	

space	force’s	form	under	international	laws’	restrictions,	and	analyzing	the	impacts	

on	Kingdom	of	Thailand,	including	the	way	to	deal	with	this	situation.

 

Keywords:	Space	force,	International	law,	Space	security,	Space	weapon,	Outer	space

บทน�

ารสงครามนั้นมีมาตั้งแต่โบราณ	เมื่อมนุษย์
รวมตวัเป็นชนเผ่า	หรอืสงัคมย่อมมกีารบรหิาร

จัดการฝึกฝนกองกำาลังเพื่อปกป้องกลุ่มของตนเอง	
อาวุธและเทคโนโลยีทางการทหารได้ถูกพัฒนา
เรื่อยมา	จากรบด้วยดาบด้วยทวน	เป็นรบด้วยธนู	
รบด้วยดินปืน	มาจนถึงอาวุธสมัยใหม่อย่างขีปนาวุธ	
รถถัง	เรือรบ	หรือเครื่องบินรบ

	 อาวุธชิ้นแรกของมนุษยชาติที่มีศักยภาพ
เพียงพอที่จะเข้าถึงอวกาศ	 ถูกพัฒนาขึ้นในยุค
สงครามโลกครัง้ที	่๒	โดยประเทศเยอรมน	ีในปี	ค.ศ.	
1944	กรุงลอนดอนแห่งสหราชอาณาจักรถูกโจมตี
ด้วยจรวด	V-2	(V-2	rocket)	จากประเทศเยอรมนี	
จรวด	V-2	นีม้รีะยะปฏบิตักิารประมาณ	200	กโิลเมตร	
(Hickman,	 2018;	Hollingham,	 2014;	 The	
Aerospace	 Corporation,	 2018)	 ซึ่งเป็นระยะที่
สู งจากพื้นโลกมากพอที่จะเข ้าสู ่พื้นที่อวกาศ	
(Vosburgh,	1970,	pp.	134-136)

	 ภายหลังจากปี	ค.ศ.	1945	หลังสิ้นสุด
สงครามโลกครั้งที่	2	ความขัดแย้งครั้งใหม่ที่รู้จักกัน
ในนามว่าสงครามเย็น	 (Cold	 War)	 ก่อตัวขึ้นในปี	
ค.ศ.	1947	ระหว่างสองขัว้อำานาจของโลกในขณะนัน้	
คือสหรัฐอเมริกาและประเทศสหภาพโซเวียต	 เมื่อ	

Harry	 S.	 Truman	ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาใน
ขณะนั้น	 ประกาศหลักการทรูแมน	 (Trueman	
Doctrine)	ต่อรฐัสภา	มใีจความสำาคญัว่าสหรฐัอเมรกิา
จะให้ความช่วยเหลือทั้งด้านการทหารและด้าน
เศรษฐกิจแก่ประเทศที่ถูกภัยคอมมิวนิสต์คุกคาม
จากภายใน	 (Harry	 S.	 Truman	 Presidential	
Library	&	Museum,	n.d.;	History.com,	2009)

	 ในยคุสงครามเยน็นีเ้อง	 มเีหตุการณ์สำาคญั
อย่างหนึ่งที่กระตุ้นให้เทคโนโลยีอวกาศพัฒนาไป
อย่างมาก	 เรียกว่า	 “Space	 Race”	 ซ่ึงเป็นการ
แข่งขันเทคโนโลยอีวกาศกนัระหว่างสหภาพโซเวยีต
และสหรฐัอเมรกิา	 เพื่อพิสูจน์ความสำาเร็จในระบอบ
การปกครองของตน	 เหตุการณ์นี้เร่ิมจากสหภาพ
โซเวียตส่งดาวเทียม	Sputnik	ขึ้นโคจรรอบโลกได้
สำาเรจ็ในวนัที	่4	ตลุาคม	ค.ศ.	1957	(History.com,	
2009)

	 โครงการยทุธศาสตร์การป้องกนั	 (Strategic	
Defense	 Initiative	 -	SDI)	 ซ่ึงถูกประกาศโดย
ประธานาธิบดี	Ronald	Wilson	Reagan	แห่ง
สหรัฐอเมริกาในปี	ค.ศ.	1983	ซ่ึงมุ่งพัฒนาพัฒนา
ขีปนาวุธอวกาศ	รวมถึงเลเซอร์อวกาศ		เพื่อปกป้อง
สหรัฐอเมริกาจากการโจมตีด้วยอาวุธนิวเคลียร์ใน

ก
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วงกว้าง	ตลอดจนขีปนาวธุข้ามทวปี	(Intercontinental	
Ballistic	Missiles	หรือ	ICBMs)	(Department	of	
U.S.	 State,	n.d.;	Crowley,	n.d.)	การอ้างอิง
ไม่ปรากฏข้อมลูในบรรณานกุรม	กเ็ป็นส่วนหนึง่ของ	
Space	Race	เช่นกนั	และแม้การพฒันาอาวธุในโครงการ
ดังกล่าวจะล้มเหลว	(Department	of	U.S.	State,	

n.d.)	การอ้างองิไม่ปรากฏข้อมลูในบรรณานกุรม แต่
กค็งไม่อาจปฏเิสธได้ว่าแนวคดิในการพัฒนาในวนันัน้
ไม่มีผลใด	ๆ	ต่อแนวคิดจัดตั้งกองทัพอวกาศของ
สหรัฐอเมริกาในปี	ค.ศ.	2018	นี้	ซึ่งน่าจะต้องมีการ
วิเคราะห์ความเป็นไปได้ในการจัดตั้ง	 และข้อจำากัด

ภายใต้กรอบกฎหมายระหว่างประเทศต่อไป

ย้ อนไปในยุคสงครามเย็นในปี	ค.ศ.	1983	
สหรั ฐ อเมริกาได ้ เริ่ มดำ า เนินโครงการ

ยุทธศาสตร์การป้องกัน	SDI	ดังกล่าวไปข้างต้น	โดย
โครงการนี้มีชื่อเล่นว่า	“Star	Wars”	(Williamson,	
2017)	ซึ่งมีผลให้ช่วงเวลาน้ัน	กระทรวงกลาโหม
แห่งสหรัฐอเมริกาได้รับงบประมาณสูงยิ่งกว ่า
องค์การ	 National	 Aeronautics	 and	 Space	
Administration	(NASA)	(Topping,	1984,	p.	331)

	 เนื่องจากโครงการนี้ริเริ่มขึ้นเพ่ือป้องกัน
สหรัฐอเมรกิาจากขปีนาวธุข้ามทวปี		การพัฒนาอาวธุ
ที่สำาคัญจึงเป็นระบบต่อต้านจรวดหรือขีปนาวุธที่
เรียกว่า	 Anti-ballistic	 missile	 (ABM)	 system	
หรือ	Ballistic	missile	defense	(BMD)	system	
(Topping,	1984,	p.	330)	ในรูปแบบที่สามารถติด
ตั้งในอวกาศ	 (Space-based	 system)	 โดยสอง
เทคโนโลยีลำ้าสมัยท่ีได้รับการพิจารณาและพัฒนา
ในช่วงยุคดังกล่าว	 ได ้แก ่	 เลเซอร์พลังงานสูง	
(High-energy	 laser)	และอาวุธลำาแสงอนุภาค	
(Particle	 beam	weapon)	 (Topping,	 1984,	
p.	332)	ซึ่งได้รับการวิจัยและพัฒนาเพื่อให้สามารถ
ใช้เป็นได้ทัง้ระบบต่อต้านขปีนาวธุ	และอาวธุต่อต้าน
ดาวเทียม	 (Anti-satellite	 weapon	 หรือ	 ASAT)	
(Topping,	 1984,	 p.	 332-333;	 Congressional	
Digest,	2003,	p.	72)

 อาวุธเลเซอร์พลังงานสูง	2	ชนิด	ที่ซึ่งได้รับ
การพัฒนาในยุคดังกล่าว	ได้แก่	เลเซอร์	X-ray	และ
เลเซอร์เคมี	 (Chemical)	 โดยแนวคิดแบบดีดออก	
(Pop-up)	 ถูกนำาเสนอให้นำามาใช้กับเลเซอร์	 X-ray	
กล่าวคือ	 ต้องมีการส่งอุปกรณ์สำาหรับยิงเลเซอร์ไป
โคจรในอวกาศรอบโลก	 และเมื่ออุปกรณ์นี้ตรวจจับ
ขีปนาวุธข้ามทวีปได้เคร่ืองมือสำาหรับยิงเลเซอร์ซ่ึง
อยู่ภายในอุปกรณ์นี้จะดีดตัวออกมาจากอุปกรณ์	
เพือ่ยงิทำาลายเป้าหมาย	(Carter,	1984,	pp.	27-28)	
ปรากฏว่ามีการการทดสอบเลเซอร์	X-ray	จนถึง
เดือนธันวาคม	 ค.ศ.	 1985	 แต่การทดสอบล้มเหลว
เรื่อยมา	 จนในที่สุดโครงการถูกยกเลิกไปในปี	 ค.ศ.	
1992	(Hecht,	2008,	p.	31)

	 ในเดือนตุลาคม	ค.ศ.	1997	กองทัพอากาศ
สหรฐัอเมรกิาได้นำาอาวธุเลเซอร์เคมชีือ่ว่า	Mid-Infrared	
Advanced	Chemical	Laser	(MIRACL)	ซ่ึงถูก
พัฒนาโดยกองทัพเรือสหรัฐอเมริกา	 มาทดสอบยิง
ดาวเทยีม	แต่การทดลองไม่ประสบผลสำาเรจ็	(Fournier,	
1997,	p.	30)

	 ในส่วนของอาวธุลำาแสงอนภุาคนัน้	กองทพับก
สหรัฐอเมริกาก็ได ้ พัฒนาอาวุธลำาแสงอนุภาค
ภายใต้โครงการ	White	Horse	(Sipapu)	ในปี	ค.ศ.	
1987	แต่เนือ่งจากไม่ได้รบังบประมาณเพิม่เตมิ	โครงการ
จึงหยุดชะงักไป	(Gallagher,	1984,	p.	28)

ประวัติศาสตร์: กองก�ลังอวกาศในอดีตจำนถึงปัจำจำุบัน
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	 อาวธุลำาแสงอนภุาคและเลเซอร์พลงังานสงู	
ล้วนเป็นอาวุธชนิดท่ีโจมตีด้วยพลังงานโดยตรง	
(Directed-energy	 weapon)	 ซึ่งแม้การพัฒนา
อาวุธดังกล่าวเพื่อใช้ในอวกาศยังไม่เห็นผลสำาเร็จ
ชัดเจนในปัจจุบัน	แต่สหรัฐอเมริกา	รวมถึงประเทศ
ที่มีความพร้อมอื่น	ๆ	เช่นรัสเซีย	จีน	หรืออิสราเอล	
เป็นต้น	ต่างก็พัฒนาอาวุธซึ่งโจมตีด้วยพลังงานจลน์	
(Kinetic-energy	weapon)	 ได้แก่	 ขีปนาวุธขนาด
ต่าง	ๆ	ที่สามารถยิงขึ้นสู่อวกาศได้	และทดลองใช้
สำาเรจ็มาแล้ว	(David,	2007;	McIntyre,	Malveaux,	
and	O’Brien,	2008;	Gertz,	2016;	Ahronheim,	
2018)	ถงึแม้ประเทศเหล่านีจ้ะยงัไม่ได้จดัตัง้กองทพั
อวกาศอย่างเป็นทางการก็ตาม	

	 ขีปนาวุธที่สามารถส่งขึ้นถึงอวกาศเหล่านี	้
ได้แก่	 ขีปนาวุธนำาวิถีที่สามารถยิงจากภาคพื้นหรือ
จากอากาศยานขึ้นสู่อวกาศโดยตรง	 จรวดหลายหัว
แบบกลับเข้าโลกได้	 (Multiple	 independently	

targetable	 reentry	 vehicle	 -	MIRV)	 (Parsch,	
2006)	 และขีปนาวุธข้ามทวีป	 (ICBM)	 นอกจากนี้
ยังมี เทคโนโลยีล ่าสุดซ่ึงพัฒนาสำาเร็จแล ้วโดย
สหรัฐอเมริกา	 รัสเซีย	 และจีน	 นั่นคือเคร่ืองร่อน
ความเร็วสูงกว่าเสียง	 (Hypersonic	 glider)	
(Dorminey,	 2016;	 DARPA,	 n.d.;	 Trevithick,	
2017)

	 เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบนโยบายทางการ
ทหารในอวกาศของสหรัฐอเมริกาในอดีตของ
ประธานาธิบดี	 Ronald	 Wilson	 Reagan	 และใน
ปัจจุบนัของประธานาธบิด	ีDonald	J.	Trump	พบว่า
ในยุคอดีตน้ันสหรัฐอเมริกามิได้ริเร่ิมท่ีจะจัดต้ัง
กองทัพอวกาศอย่างเป็นรูปธรรม	หากแต่พัฒนา
เทคโนโลยี	 และอาวุธต่างๆ	 ให้เพียงพอต่อการ
ป้องกันภัยท่ีอาจมาทางอวกาศเท่านั้น		ส่วนในยุค
ป ัจจุบันซึ่ ง เทคโนโลยีดั งกล ่าวมีมากขึ้นและ
พรัง่พร้อมแล้ว	ประธานาธบิด	ีDonald	J.	Trump	จงึได้

รูปที่ 1: ภาพจ�าลองการท�างานของอาวุธเลเซอร์ X-ray ในอวกาศ (Hecht, 2008)
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ประกาศแนวคิดว่าจะจัดตั้งกองทัพอวกาศแยกออก
มาเป็นอิสระจากกองทัพอากาศ		ซึ่งแม้ว่าจะยังไม่มี
การเปิดเผยรายละเอียดภารกิจหรือโครงสร้างที่
ชัดเจนก็ตาม	 แต่เมื่อขึ้นชื่อว่าเป็นกองทัพแล้ว	 อาจ
มิได้มีขึ้นเพียงเพื่อการป้องกันอีกต่อไปเหมือนอย่าง
ที่เป็นมา	แต่จะมีแสนยานุภาพในการรุกรานด้วย		
สิ่ งนี้ ยืนยันได ้จากสิ่ งพิมพ ์ของกองทัพอากาศ
สหรัฐอเมริกาใน	ค.ศ.	2003	ที่เผยแนวคิดการสร้าง
อาวุธสำาหรับติดตั้งในอวกาศ	 ที่เรียกว่ามัดเหล็ก
ความเร็วสูง	 (Hypervelocity	 rod	bundles)	 โดย
อาวุธนี้จะทำาให้สหรัฐอเมริกาโจมตีสถานที่ใด	ๆ	บน
โลกได้ทุกที่จากอวกาศ	 (U.S.	 Air	 Force,	 2003,	
p.	D-7)

	 เว็บไซต์ไทยรัฐออนไลน์เอง	 ก็ได้วิเคราะห์
บทบาทของกองทัพอวกาศของสหรัฐอเมริกาที่อาจ
จะมีขึ้น	 สรุปได้ว่าน่าจะยังมิใช่การขับยานอวกาศ
สู้กันอย่างในภาพยนตร์	 แต่คงมุ่งใช้อาวุธทางทหาร

ในอวกาศเพื่อป้องกันขีปนาวุธจากต่างชาติที่จะเข้า
โจมตเีขตแดนของสหรฐัอเมรกิา	และป้องกนัขปีนาวธุ
ต่างชาติที่มุ ่งโจมตีดาวเทียมของสหรัฐอเมริกา		
เนื่องจากดาวเทียมนั้นนอกจากจะมีบทบาทสำาคัญ
ในการพยากรณ์อากาศ		การทำาธุรกรรมทางการเงิน	
หรือใช้ในกิจการสำาคัญขนาดใหญ่อื่น	 ๆ	 ซึ่งมีความ
สำาคญัต่อระบบเศรษฐกจิของภาคพลเรือนแล้ว	ยงัเป็น
ปัจจัยสำาคญัในการประสานงานภายในกองทัพสหรัฐ	
ตลอดจนเป็นเบื้องหลังความแข็งแกร่งของกองทัพ
สหรัฐอเมริกา	(ไทยรัฐออนไลน์,	2561)

รปูที ่2: จ�าลองภาพจรวด MIRV พุง่สูอ่วกาศแล้วแยกตวัเป็นขีปนาวธุหลายลกูกลบัสูโ่ลกเพือ่โจมตเีป้าหมาย 
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รูปที่ 3: จ�าลองภาพเครื่องล่อน Hypersonic ที่ถูกส่งโดยจรวดออกไปนอกชั้นบรรยากาศ
 แล้วแตกตัวพุ่งกลับมาโจมตีเป้าหมายบนโลก

ากหัวข ้อก ่อนหน้า	ผู ้ เขียนขอคาดคะเน			
ความเป็นไปได้ของรูปแบบและภารกิจของ	

กองทัพอวกาศ	ซึง่อาจเป็นไปได้	กล่าวคอืเป็นหน่วยงาน
ซึง่ประกอบด้วยอาวธุตดิตัง้บนภาคพืน้	(Earth-based	
weapons)	และอาวธุตดิตัง้ในอวกาศ	(Space-based	

weapons)	ซึง่อาจจำาแนกประเภทได้ตามตารางดงันี้

ความเป็นไปได้ของรูปแบบการจำัดตั้งกองทัพอวกาศสหรัฐ
ภายใต้กรอบกฎหมายระหว่างประเทศ

จ

	 อาวธุซ่ึงโจมตด้ีวยพลงังานจลน์	 (KEWs)	 เป็น

อาวุธซึ่งใช้พลังทำาลายจากการเคลื่อนที่ของวัตถ	ุ

(Jasani,	1987,	p.	14)	เพื่อกระแทกเป้าหมายด้วย

มวลของวัตถุ	 (Preston,	Johnson,	Edwards,	

Miller,&	Shipbaugh,	2002,	pp.	36-37)	ตัวอย่าง

ของอาวุธเหล่านี้	เช่น	จรวด	ขีปนาวุธ	หรือดาวเทียม

ที่มีขึ้นเพื่อชนดาวเทียมอื่น	(Co-orbital)	(Jasani,	

1987,	p.	14)	อาวธุเหล่านีส้ามารถทำางานร่วมกบัหวัรบ

เคม	ีนวิเคลยีร์	หรอืชวีภาพ	ได้อกีด้วย	(Everett,	1985,	

p.	49)	การอ้างอิงไม่ปรากฏข้อมูลในบรรณานุกรม

	 ในทางกลับกันอาวุธซึ่งโจมตีด้วยพลังงาน

โดยตรง	 (DEWs)	 กระทบเป้าหมายโดยใช้พลงังาน

ลำาแสงความเร็วสูง	(Jasani,	1987,	p.	14)	สามารถ

แบ่งเป็นเลเซอร์ความเร็วสูง	 (High-energy	 lasers	

–	HELs	ลำาแสงอนภุาค	(Particle-beam	weapons	

-	PBWs)	และความถี่วิทยุพลังงานสูง	(High-power	
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อาวุธติดตั้งใน

อวกาศ	(Space-

based	Weapons

อาวุธซ่ึงโจมตีด้วยพลังงานจลน์	(Kinetic	

energy	weapons	-	KEWs)

อาวุธสำาหรับป้องกันจรวด	(Ballistic	

missile	defense	-	BMD	weapons)

อาวุธต้านจรวด	(Ballistic	missile	

defense	-	BMD	weapons)

อาวุธสำาหรับป้องกันจรวด	(Ballistic	

missile	defense	-	BMD	weapons)

อาวุธสำาหรับป้องกันจรวด	(Ballistic	

missile	defense	-	BMD	weapons)

อาวุธสำาหรับโจมตีดาวเทียม	(Anti-

satellitie	weapons	-	ASAT

อาวุธสำาหรับโจมตีดาวเทียม	(Anti-

satellitie	weapons	-	ASAT

อาวุธสำาหรับโจมตีดาวเทียม	(Anti-

satellitie	weapons	-	ASAT

อาวุธต้านดาวเทียม	(Anti-satellitie	

weapons	-	ASAT

อาวุธซึ่งใช้เพื่อโจมตีเป้าหมายอื่น

อาวุธซึ่งใช้เพื่อโจมตีเป้าหมายอื่น

อาวุธซึ่งใช้เพื่อโจมตีเป้าหมายอื่น

อาวุธซึ่งโจมตีด้วยพลังงานโดยตรง	

(Directed	energy	weapons	-	DEWs)

อาวุธซ่ึงโจมตีด้วยพลังงานจลน์	(Kinetic	

energy	weapons	-	KEWs)

อาวุธซึ่งโจมตีด้วยพลังงานโดยตรง	

(Directed	energy	weapons	-	DEWs)

อาวุธติดตั้งบน

ภาคพื้น	(Earth-

based	Weapons)

radio-frequency	weapons	-	HPRFs)	(William,	1998, 

p.	11)	การอ้างอิงไม่ปรากฏข้อมูลในบรรณานุกรม 

นอกจากนีย้งัมคีลืน่แม่เหลก็ไฟฟ้า	 (Electromagnetic	

pulse	-	EMP)	ซึ่งเกิดจากแรงระเบิดซึ่งสร้างรังสี

แกรมมา	ซึ่งสามารถทำาลายระบบคอมพิวเตอร์และ

อิเล็กทรอนิกส์ของศัตรูได้ในวงกว้าง	 การโจมตี

ลักษณะนี้จะไม่มุ่งโจมตโีดยตรงด้วยแรงระเบดิ	แต่จะ
ทำาให้เกดิระเบดิในอวกาศหรอือากาศ	เอแผ่รงัสแีกมมา

ไปโจมตี	 (Washington	 State	 Department	 of	
Health,	2003,	p.1)

	 ทั้งนี้	ทั้ง	KEWs	และ	DEWs	สามารถถูกใช้ได้
ใน	3	ภารกิจ	หลัก	ๆ	ดังนี้
	 1.	ใช้เป็นอาวุธต้านจรวดและขีปนาวุธ	(BMD)	
เพื่อยิงทำาลายจรวด	 หรือขีปนาวุธที่จะเข้ามาโจมตี
อาณาเขตของรัฐ	ซ่ึงสามารถทำาได้ทั้งโดยใช้จรวด	
หรือลำาแสงยงิจากภาคพ้ืนข้ึนสู่อากาศ	ก่อนขีปนาวธุ



14  ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 มกราคม-ธันวาคม 2561

วารสารวิชาการโรงเรียนนายเรือ
ด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศึกษาศาสตร์

จะพุ่งลงสู่เป้าหมาย	 หรือใช้ลำาแสงยิงจากอวกาศใส่
ขปีนาวุธทีเ่ดนิทางผ่านอวกาศ	 ดงักล่าวมาแล้วในบท
ก่อนหน้า
	 2.	ใช้เป็นอาวุธสำาหรับโจมตีดาวเทียม	(ASAT)	
เพื่อทำาลายดาวเทียมของศัตรูในอวกาศ	 ซึ่งอาจรวม
ถึงวัตถุอื่นใด	ของศัตรูในอวกาศด้วย
	 3.	ใช้เป็นอาวุธโจมตีสิ่งอื่น	ๆ	อย่างเช่น	กรณี
การใช้คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า	 (EMP)	 เพื่อทำาลายระบบ
คอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์ของศัตรู	เป็นต้น
	 ปัจจุบันมีกฎหมายอวกาศในระดับนานาชาติ
ที่สำาคัญอยู่	 5	 ฉบับ	 (United	Nations	Office	of	
Outer	Space	Affair,	ไม่ปรากฏปีที่พิมพ์)	ได้แก่		

	 1.	Treaty	on	Principles	Governing	 the	
Activities	 of	 States	 in	 the	 Exploration	 and	
Use	 of	 Outer	 Space,	 including	 the	 Moon	
and	 Other	 Celestial	 Bodies	 (1967	 Outer	
Space	Treaty)

	 2.	Agreement	on	the	Rescue	of	Astronauts,	
the	Return	of	Astronauts	and	the	Return	of	
Objects	 Launched	 into	Outer	 Space	 (1968	
Rescue	Agreement)

	 3.	Convention	on	International	Liability	
for	Damage	Caused	by	Space	Objects	(1972	
Space	Liability	Convention)

	 4.	Convention	on	Registration	of	Objects	
Launched	into	Outer	Space	(1975	Registration	
Convention)

	 5.	Agreement	Governing	the	Activities	
of	States	on	the	Moon	and	Other	Celestial	
Bodies	(1979	Moon	Agreement)
	 กฎหมายเหล่านี้ครอบคลุมมิติต่าง	 ๆ	 ของ
กิจกรรมทางอวกาศ	รวมถึงการใช้กำาลังทหารด้วย	
โดยมีบทบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับประเด็น	ดังนี้

 1967 Outer Space Treaty, Article IV

  “States Parties to the Treaty undertake 
not to place in orbit around the earth any 
objects carrying nuclear weapons or any 
other kinds of weapons of mass destruction, 
install such weapons on celestial bodies, 
or station such weapons in outer space in 
any other manner.

  The moon and other celestial bodies 
shall be used by all States Parties to the 
Treaty exclusively for peaceful purposes. 
The establishment of military bases, installations 
and fortifications, the testing of any type 
of weapons and the conduct of military 
manoeuvres on celestial bodies shall be 
forbidden. The use of military personnel for 
scientific research or for any other peaceful 
purposes shall not be prohibited. The use 
of any equipment or facility necessary for 
peaceful exploration of the moon and other 
celestial bodies shall also not be prohibited.”

 1979 Moon Agreement, Article 3

     “3. States Parties shall not place in 
orbit around or other trajectory to or 
around the moon objects carrying nuclear 
weapons or any other kinds of weapons 
of mass destruction or place or use such 
weapons on or in the moon.

    4. The establishment of military bases, 
installations and fortifications, the testing 
of any type of weapons and the conduct of 
military man uvres on the moon shall be 
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forbidden. The use of military personnel for 
scientific research or for any other peaceful 
purposes shall not be prohibited. The use 
of any equipment or facility necessary for 
peaceful exploration and use of the moon 
shall also not be prohibited.”

	 ทั้งนี้ 	 แม้กฎหมายดังกล่าวจะยังมีความ
คลมุเครอือยูบ้่าง	แต่เท่าทีป่รากฏชดัในตวับทกฎหมาย	
พอจะสรปุได้ว่า	การจัดตัง้กองทพัอวกาศเพือ่ใช้กำาลงั
ทหารในอวกาศ	จะพบกับข้อจำากัดดังต่อไปนี้

	 1.	ห้ามนำาขึ้นโคจรรอบโลก	ติดตั้งบนเทหวัตถุ	
หรอืประจำาการโดยวธิกีารใด	ๆ 	ท่ีคล้ายคลึงกนัในอวกาศ	
ซึ่งอาวุธนิวเคลียร์หรืออาวุธอานุภาพทำาลายล้างสูง	
(Weapon	of	Mass	Destruction	หรือ	WMD)	
(1967	 Outer	 Space	 Treaty,	 Article	 IV,	
paragraph	1)

	 2.	 ห้ามจัดตั้งฐานทัพ	 หรือป้อมปราการทาง
ทหาร	ทดลองอาวุธไม่ว่าชนิดใด	ๆ	หรือซ้อมรบ	บน
เทหวัตถุ	(1967	Outer	Space	Treaty,	Article	IV,	
paragraph	2)

	 3.	ห้ามใช้	นำาขึ้นโคจร	ติดตั้ง	หรือประจำาการ
โดยวิธีใด	ๆ	บนดวงจันทร์หรือเทหวัตถุ	ซึ่งอาวุธ
นิวเคลียร์	 หรืออาวุธอานุภาพทำาลายล้างสูง	 (1979	
Moon	Agreement,	Article	3,	paragraph	3)

	 4.	ห้ามจัดตั้งฐานทัพ	หรือป้อมปราการทาง
ทหาร	ทดลองอาวุธไม่ว่าชนิดใด	ๆ	หรือซ้อมรบ	
บนดวงจนัทร์	หรอืเทหวตัถุ	(1979	Moon	Agreement,	
Article	3,	paragraph	4)

	 จากหลกักฎหมายดงักล่าว	จะเห็นได้ว่า	“การใช้”	
อาวุธนิวเคลียร์	 และอาวุธอานุภาพทำาลายล้างสูง	
ถูกห้ามเฉพาะบนดวงจันทร์	 และเทหวัตถุเท่านั้น	

(1979	Moon	Agreement)	แต่ในห้วงอวกาศรอบ
โลกนั้นกลับปลอดจากอาวุธดังกล่าว	เพียงการโคจร	
ติดต้ัง	ประจำาการ	แต่ไม่ปลอดจากการใช้	(1967	
Outer	Space	Treaty)	ดังนั้น	การใช้อาวุธนิวเคลียร์	
หรืออาวุธอานุภาพทำาลายล้างสูงเพ่ือโจมตีวัตถุบาง
อย่างในอวกาศ	ยกตัวอย่างเช่น	การยิงขีปนาวุธจาก
ภาคพื้น	หรือจากอากาศยานทำาลายดาวเทียม	จึงยัง
ไม่ใช่สิ่งที่ถูกห้ามอย่างเด็ดขาด

	 อาวธุนวิเคลียร์	หรอือาวธุอานภุาพทำาลายล้างสงู	
ซึ่งถูกส่งจากพื้นโลกแห่งหนึ่ง	 ไปทำาลายเป้าหมาย
บนพืน้โลกอกีแห่งหนึง่	 แต่ใช้ห้วงอวกาศเป็นทางผ่าน
ในการขนส่งอาวุธ	 กล่าวคือ	 ขีปนาวุธข้ามทวีป	
(ICBM)	จรวด	MIRV	และเครื่องร่อน	Hypersonic	
ก็ไม่ถูกห้ามด้วยกฎหมายดังกล่าวเช่นกัน		เนื่องจาก
อาวุธเหล่านี้ไม่ได้ถูกนำาไปโคจรรอบโลก	ดวงจันทร์	
หรือเทหวัตถุ	รวมถึงไม่ได้ถูกนำาไปติดตั้งหรือประจำา
การบนอวกาศ	 หรืออาจไม่ชัดเจนว่าในแง่กฎหมาย
อาวุธดังกล่าวเหล่านี้ได้ใช้ห้วงอวกาศเป็นทางผ่าน
หรอืไม่	 เนือ่งจากไม่มกีฎหมายอวกาศระหว่างประเทศ
ฉบับใดให้นิยามคำาว่า	“อวกาศ”	ไว้

	 อาวุธตามแบบ	(Conventional	weapon)	
(กระทรวงต่างประเทศ,	2015)	ซึง่ไม่ใช่อาวธุนวิเคลยีร์
หรืออาวุธอานุภาพทำาลายล้างสูง	 อาจถูกนำาขึ้นไป
โคจรรอบโลก	ดวงจันทร์	หรือเทหวัตถุได้	เพราะ
กฎหมายดังกล ่าวห ้ามการโคจรเฉพาะอาวุธ
นิวเคลียร์	 หรืออาวุธอานุภาพทำาลายล้างสูงเท่านั้น	
(Nuclear	Threat	Initiative,	2017)	และถึงแม้ว่า
อนสุญัญา	ว่าด้วยการขึน้ทะเบยีนวตัถอุวกาศ		(1975	
Convention	 on	 Registration	 of	 Objects	
Launched	into	Outer	Space)	ใน	Article	II	และ	
Article	 V	 จะกำาหนดให้รัฐภาคีสมาชิกขึ้นทะเบียน
วัตถุอวกาศ	 และแจ้งการขึ้นทะเบียนต่อเลขาธิการ
สหประชาชาติก็ตาม	 (1975	 Convention	 on	
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Registration	of	Objects	Launched	into	Outer	
Space)	แต่ก็เป็นกระบวนการแจ้งหลังจากที่ส่งวัตถุ
ข้ึนโคจรแล้ว	และอนสุญัญานีก้ไ็ม่ได้กำาหนดกระบวนการ 
หรือทางแก้ไขใด	กรณีมีการส่งวัตถุที่เป็นอาวุธ	หรือ
อาจใช้เป็นอาวุธขึ้นโคจร	โดยที่นิยามคำาว่า	“อาวุธ”	
กไ็ม่ได้ถกูระบไุว้ในกฎหมายระหว่างประเทศ	ว่าด้วย
อวกาศฉบับใดๆ

	 ปัจจุบันยังไม่มีนิยามในทางกฎหมายที่ชัดเจน
ของคำาว่า	 “อาวุธนิวเคลียร์”	 และ	 “อาวุธอานุภาพ
ทำาลายล้างสงู”	ประเดน็จงึเป็นทีน่่าพเิคราะห์ว่าเลเซอร์	
X-ray	 ที่ไม่ได้โจมตีเป้าหมายด้วยระเบิดนิวเคลียร์
โดยตรง		เหมอืนอย่างทีเ่กดิในยคุสงครามโลกครัง้ที	่2	
ท่ีฮิโรชิมาและนางาซากิ	 แต่ใช้ระเบิดนิวเคลียร์
เป็นแรงผลิตเลเซอร์	(Topping,	1984,	p.	350) 
ถูกห้ามไม่ให้ขึ้นโคจรด้วยหรือไม่	กรณีน้ี	George	
Harry	 Stine	 นายทหารเรือนักวิทยาศาสตร์ด้าน
จรวด	 มีความเห็นว่ากฎหมายดังกล่าวมุ่งจัดการ
อาวุธนิวเคลียร์ระเบิดเท่านั้น	 (Explosive	 atomic	
device)	(Stine,	1981,	pp.	99-101)	ไม่รวมอาวุธ
ลำาแสง	(Directed-energy	weapon)	และ	Stephen	
Gorove	นกัวชิาการด้านกฎหมายอวกาศกม็มีมุมอง
เช่นกันว่า	 สนธิสัญญาอวกาศนี้แท้จริงแล้วมุ่งห้าม
เฉพาะขีปนาวุธ	(Gorove,	1973,	p.	166)

	 ในส่วนอาวุธอานุภาพทำาลายล้างสูงเอง	แม้
กฎหมายอวกาศระหว่างประเทศไม่ได้ให้นิยามไว้	
แต่ก็เป็นทีย่อมรบัโดยท่ัวไปในระดบัสากลว่าหมายถงึ	
อาวุธนิวเคลียร์	 เคมี	 และชีวภาพ	ตลอดจนอาวุธ
อื่นใดที่มีลักษณะการทำาลายล้างเทียบเท่า	 (U.N.	
General	Assembly,	1981)	ประเด็นปัญหาจึงถูก
ย้อนกลับมาพิจารณากรณีเลเซอร์	 X-ray	 อีกครั้ง
หนึ่ง	ซึ่งหากอาวุธนี้ไม่เป็นอาวุธนิวเคลียร์ตามความ
หมายข้างต้นแล้ว	 กย่็อมไม่เป็นอาวุธอานภุาพทำาลาย
ล้างสงูดจุกนั		แต่ทัง้นีแ้น่นอนว่าการโคจรด้วยวตัถใุดๆ	

ที่บรรจุอาวุธเคมีหรือชีวภาพย่อมทำาไม่ได้ภายใต้
กฎหมายน้ี	นอกจากน้ี	ในส่วนของอาวุธลำาแสง
อานุภาค	(Particle	beam)	นั้น	Edward	Anthony	
Fessler	นกัวชิาการผูศ้กึษาการวเิคราะห์ทางกฎหมาย
ต่ออาวุธลำาแสง	มีความเห็นว่าสนธิสัญญาอวกาศไม่
มุ่งควบคุมอาวุธลำาแสง	(Fessler,	1978,	p.	55-60)	
นั่นคืออาวุธลำาแสงอานุภาคก็ไม ่เข ้าข ่ายอาวุธ
นวิเคลยีร์และอาวุธอานภุาพทำาลายล้างสงู	หากวนัใด
เทคโนโลยีได้รับการพัฒนาจนสำาเร็จ	อาวุธนี้อาจ
ถูกนำามาโคจรได้

	 นอกจากการใช้อาวุธในอวกาศแล้ว	 ยังมีการ
ปฏิบัติการด้านข่าวสารทางทหารในอวกาศ	 ซ่ึงไม่
ถูกห้ามโดยกฎหมายระหว่างประเทศใด	ๆ	ด้วย	เช่น	
การส่งดาวเทียมขึ้นไปโคจรรอบโลก	 เพื่อถ่ายภาพ
ภูมิประเทศหรือบริเวณค่ายทหารของประเทศอื่น	
เป็นต้น

	 จากที่กล่าวมานี้สรุปได้ว่า	 แม้ระบบกฎหมาย
อวกาศระหว่างประเทศจะร่างขึ้นจากแนวคิดว่า
ห้วงอวกาศเป็นสมบัติของมนุษยชาติ	และต้องถูกใช้
โดยวัตถุประสงค์เพื่อสันติเท่านั้น	รวมถึงระบุว่าไม่มี
รัฐใดสามารถมีอำานาจอธิปไตยในอวกาศ	 (Terra	
nullius)	 (1967	 Outer	 Space	 Treaty,	 Article	
I-II)	 (Hillier,	1998,	p.	223)	แต่ในความเป็นจริง	
กฎหมายเองกลับมีช่องว่างให้การดำาเนินการทาง
ทหารในอวกาศพอจะมีความเป็นไปได้อยู่		นั่นคือ
การตั้งกองทัพอวกาศ	หรือ	Space	Force	นั้น	ก็มี
ความเป็นไปได้	 และจะมีรูปแบบคือสามารถมี	 และ
ใช้อาวธุบางประเภท	ซ่ึงกฎหมายมไิด้ห้ามอย่างชัดแจ้ง	
และสามารถมีดาวเทียมเพื่อปฏิบัติการด้านข่าวสาร
ทางทหาร	ดังที่กล่าวมา
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 ม่ว่าประเทศสหรัฐอเมริกาจะจัดตั้งกองทัพ
อวกาศได้สำาเร็จในทางนิตินัยหรือไม่	 แต่ใน

ทางพฤตินัยพบว่าประเทศสหรัฐอเมริกา	 รวมถึง
ประเทศมหาอำานาจ	และประเทศท่ีมีความพร้อม
ทางเทคโนโลยี	และกำาลังทหาร	ก็มีศักยภาพมาก
พอที่จะขับเคลื่อน	 และใช้อาวุธทางทหารในอวกาศ
อยู่แล้ว		การจัดตั้งกองทัพอวกาศอย่างเป็นทางการ
จึงเป็นสัญลักษณ์ในเชิงนโยบายระหว่างประเทศว่า	
สหรฐัอเมรกิามุง่มอีำานาจเหนอืทางการทหารในอวกาศ		
ซึ่งเป็นพื้นท่ีสาธารณะสำาหรับมนุษยชาติ		และทุก
ประเทศรวมถงึประเทศไทย	ถ้าหากมกีารจดัตัง้ดงักล่าว
ขึ้นจริง	จะส่งผลกระทบ	ดังนี้

 1. ผลกระทบต่อประเทศมหาอ�านาจอื่น 

	 ในที่นี้ขอยกตัวอย่างประเทศสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน	และประเทศสหพันธรัฐรัสเซีย	ซึ่งเป็น
คู ่แข่งกับสหรัฐอเมริกาด้านเทคโนโลยีทางทหาร	
ตระหนกัถงึความมัน่คงแห่งชาตติน	และผลประโยชน์
จากการสำารวจทรัพยากร	ตลอดจนการใช้ประโยชน์
อื่น	 ๆ	 จากอวกาศมากขึ้น	 มาตรการป้องกันต่าง	 ๆ	
ในการป้องกันผลประโยชน์แห่งชาติย่อมจะตามมา	
การผลติและพฒันายทุโธปกรณ์	ไม่ว่าเพือ่วตัถปุระสงค์
ในการรุกราน	หรือการป้องกัน	จะมีมากข้ึน	 เช่น	
การป้องกัน	 ก่อกวน	 หรือโจมตีดาวเทียมสอดแนม	
กล่าวคอื	เป็นไปได้ว่าประเทศจนีและประเทศรัสเซีย	
อาจจะจัดตั้งกองทัพอวกาศโดยเอาอย่างประเทศ
สหรัฐอเมริกา	ซึ่งสถานการณ์นี้เองอาจจะลุกลามไป
ยังประเทศที่มีความพร้อมทางเทคโนโลยีอื่น	ๆ	ผลัก
ดันให้ชาติเหล่านั้นจัดตั้งกองทัพอวกาศของตน	 เช่น	

ประเทศญีปุ่น่	ประเทศเกาหลีเหนอื	ประเทศเกาหลีใต้	
ประเทศปากสีถาน	ประเทศอนิเดยี	ประเทศอสิราเอล	
และประเทศอืน่	ๆ	ในแถบยโุรปเป็นต้น	ซึง่สถานการณ์
นี้อาจนำาไปสู่การขัดกันทางอาวุธในอวกาศ	 และยก
สมรภูมิรบจากภาคพื้นขึ้นสู่อวกาศในที่สุด

 2. ผลกระทบต่อประเทศไทย

	 สำาหรับประเทศไทย	หากสถานการณ์ดังกล่าว
ในย่อหน้าที่แล้วเกิดขึ้น	คงกล่าวมิได้ว่าประเทศไทย
จะไม่ได้รับผลกระทบ	 เนื่องจากประเทศไทยเอง
เป็นสมาชิกองค์การสหประชาชาติ	 และเป็นภาคี
สมาชิกในสนธิสัญญาอวกาศ	 ค.ศ.	 1967	 (Outer	
Space	 Treaty	 1967)	 (Committee	 on	 the	
Peaceful	 Uses	 of	 Outer	 Space	 Legal	
Subcommittee,	 2018,	 p.9)	 เป็นหนึ่งในผู้ทรง
สิทธิในเวทีโลกที่จะใช้ประโยชน์จากการสำารวจ
อวกาศเช่นกนั		ทัง้ในปัจจบุนัประเทศไทยกม็สีำานกังาน
พัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ	
(Geo-Informatics	 and	 Space	 Technology	
Development	Agency	–	GISTDA)	(สำานักงาน
พฒันาเทคโนโลยอีวกาศและภูมิสารสนเทศ,	 ม.ป.ป.)	
เป็นหน่วยงานรฐัซึง่ดำาเนนิการดงักล่าว	ทัง้ยงัมบีรษิทั
เอกชนสัญชาติไทยเกิดใหม่อย่าง	mu	Space	ซ่ึง
ดำาเนินการด้านกิจการดาวเทียมด้วย	(mu	Space	
Corp,	n.d.)	การรักษาความม่ันคงของอวกาศใน
ภาพรวม	มิให้กระทบต่อภารกิจของหน่วยงานภาค
รัฐและภาคเอกชนไทย

	 การรกัษาความความลบัทางทหาร	 หรอืข้อมลู
ข่าวสารราชการจะต้องได้รับการพัฒนาให้ดีขึ้น	

กองทัพอวกาศสหรัฐ: ผลกระทบและแนวทางในการปรับตัว
ของราชอาณาจำักรไทย

ไ
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เนื่องจากหากประเทศหลาย	 ๆ	 ประเทศตั้งกองทัพ
อวกาศแล้ว	 ดาวเทียมสอดแนมย่อมมีจำานวนมาก	
ข้อมลูสถานทีต่ัง้ทางทหาร	 หรอืข้อมลูแหล่งทรพัยากร
ทางธรรมชาติที่สำาคัญ	ย่อมถูกล่วงรู้ได้ไม่ยากนัก

	 ประเทศไทยซึ่งมักดำาเนินนโยบายระหว่าง
ประเทศโดยวางตัวเป็นกลางมาตลอด	 มีกระทรวง
กลาโหม	และกองทัพอากาศ	เป็นหน่วยงานหลักที่
ดแูลความมัน่คงของชาตด้ิานอวกาศ	 อาจดำาเนนิการ
เพื่อเตรียมรับมือกับเหตุการณ์ดังกล่าว	ดังนี้

	 1.	เตรยีมความพร้อมสำาหรบัการมรีะบบต่อต้าน
ขีปนาวุธ	ที่เรียกว่า	Anti-ballistic	missile	 (ABM)	
system	หรอื	Ballistic	missile	defense	weapons	
ในอนาคต

	 จริงอยู่ว่าการมีระบบดังกล่าวประจำาการใน
กองทพัไทย	 จะทำาให้ประเทศเพือ่นบ้านและประเทศ
อื่น	ๆ	 จับตามอง	 เพ่งเล็ง	และอาจตั้งข้อสังเกตว่า
ประเทศไทยอาจเข้าสนับสนุนฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งใน
กรณีมีความขัดแย้ง	ทั้งนี้	โดยขนาดและงบประมาณ
ของประเทศแล้ว	ประเทศไทยไม่มศีกัยภาพเพียงพอ
จะเข้าเป็นคูข่ดัแย้งกบัประเทศมหาอำานาจแต่อย่างใด	
การมีระบบดังกล่าวนี้จึงเป็นไปเพื่อการป้องกันผล
ประโยชน์ชาติในกรณีจำาเป็น	 และอาจเพื่อเป็นผู้นำา
ด้านเทคโนโลยีด้านความมั่นคงในระดับภูมิภาค	
เพื่อเป็นที่พึ่งทางเทคโนโลยีเสาหลักความมั่นคงแก่
ประเทศอาเซยีนเท่านัน้		โดยอาจจะยงัไม่ต้องจดัให้มี
ในขณะนี้	เพียงแต่เตรียมความพร้อมด้านเทคโนโลยี
และวัสดุอุปกรณ์สำาหรับการจัดให้มีระบบดังกล่าว		
ท้ังนี้อาจมอบหมายให้สถาบันเทคโนโลยีป้องกัน
ประเทศ	(Defense	Technology	Institute)	ดำาเนนิการ

	 2.	เตรียมพร้อมด้านการปฏิบัติการข่าวกรอง

	 เตรียมความพร้อมท้ังการปฏิบัติการด้าน
ข้อมลูข่าวสาร	ทัง้เชงิรกุและเชงิรบั	(สรุชาต	ิบำารงุสุข,	

2553	 น.	 10-11)	 เช่น	 การตรวจการณ์จากอวกาศ	
(กองทัพอากาศ,	2559,	น.	16)	การปกป้องคุ้มครอง
ทางอเิลก็ทรอนกิส์	และการต่อต้านข่าวกรอง	เป็นต้น	
(สุรชาติ	บำารุงสุข,	2553)	โดยดำาเนินการใด	ๆ	ให้
ล่วงรู้ข้อมูลข่าวสารของประเทศอื่น	 ๆ	 ให้มากที่สุด	
และป้องกันข้อมูลข่าวสารฝ่ายตนให้มากที่สุด	

	 ประเทศไทยอาจมีนโยบายการหาข่าวกรอง
จากแหล่งข้อมูลเปิดเกี่ยวกับเทคโนโลยีการพัฒนา
อาวธุทีส่ามารถใช้ในอวกาศ		หรือการดำาเนนิการทาง
ทหารในอวกาศจากประเทศต่าง	 ๆ	 โดยมอบหมาย
สำานกังานผู้ช่วยทตูทหารในประเทศต่าง	ๆ	โดยเฉพาะ
ในประเทศมหาอำานาจให้ดำาเนินการเรื่องนี้

	 3.	สนับสนุนร่างสนธิสัญญาระดับนานาชาติ
เพื่อห้ามอาวุธทุกชนิดในอวกาศ

	 เมื่อปี	ค.ศ.	2014	ประเทศรัสเซีย	ร่วมกับ
ประเทศจนี	 ได้เสนอร่างสนธิสญัญาป้องกันการตดิตัง้
อาวุธในอวกาศ		(Prevention	of	the	Placement	
of	Weapons	in	Outer	Space	Treaty	หรอื	PPWT)	
ต่อทีป่ระชมุว่าด้วยการปลดอาวธุ	 (Conference	on	
Disarmament)	แต่ร่างดงักล่าวยงัไม่ได้รบัการยอมรับ
เนื่องจากยังมีจุดบกพร่องหลายประการ	อาทิ	
สนธิสัญญาไม่ครอบคลุมถึงปัญหาอาวุธต่อต้าน
ดาว เที ยมชนิ ดที่ ใช ้ ด า ว เที ยมชนดาว เที ยม	
ไม่ครอบคลุมอาวุธอย่างอ่อน	 เช่น	การใช้เลเซอร์
ทำาลายระบบการทำางานของดาวเทียมชั่วคราว	
ไม่ครอบคลมุการใช้อาวุธจากภาคพืน้เพ่ือทำาลายวตัถุ
ในอวกาศ	 และไม่ครอบคลุมถึงประเด็นขยะอวกาศ
ซึง่เป็นประเดน็ใกล้ตวั	และมผีลทำาลายดาวเทยีมอืน่	ๆ	
เช่นกัน	(Listner	&	Rajagopalan,	2014)	ปี ค.ศ.ที่
อ้างองิไม่ตรงกบัในบรรณานกุรม 2007	 ซึง่แน่นอน
ว่าประเทศผู้คัดค้านคือประเทศสหรัฐอเมริกา	 ซึ่งได้
พัฒนาเทคโนโลยีในอาวุธอวกาศมาโดยตลอด
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	 สนธิสัญญานี้	 แม้จะมีจุดบกพร่องอยู่บ้าง	 แต่
นับเป็นจุดเร่ิมต้นท่ีดีท่ีจะป้องกันความไม่สงบ	การ
เผชญิหน้าทางทหารในอวกาศ	และการยกสมรภูมริบ
จากโลกไปสูน่อกโลก	อันจะเป็นการพิทักษ์ความสงบสขุ
และผลประโยชน์ร่วมกันของมนุษยชาติ

	 สำาหรับประเทศไทยและประเทศอื่น	ๆ	หลาย
ประเทศ	ทีไ่ม่มีความพร้อมทางเทคโนโลยแีละยทุโธปกรณ์	
การสนับสนุนข้อตกลงตามสนธิสัญญานี้จะเป็น
ประโยชน์	 และประหยดังบประมาณยิง่กว่าการพฒันา
ระบบอาวุธอวกาศเพื่อป้องกันตัวให้เร็วที่สุดเท่าท่ี
จะทำาได้	และแม้สนธิสัญญานี้อาจจะไม่สามารถ
ห้ามการใช้อาวธุในอวกาศได้ทัง้หมด	 แต่จะทำาให้การ
ใช้อาวุธดังกล่าวเป็นไปได้ยากลำาบากและช้าขึ้น	
ประเทศกำาลงัพัฒนาต่าง	ๆ	รวมถงึประเทศไทยจงึจะ
ยงัมเีวลาเตรยีมตัวพฒันาด้านอืน่	ๆ 	รวมถงึเทคโนโลยี
ทางการทหารด้วย	ดังน้ัน	กระทรวงกลาโหมอาจ
มีนโยบายสนับสนุนช่วยเหลือรัฐบาลรัสเซียและจีน	
ในการทำาวิจัยทางกฎหมายเพื่อเติมเต็มช่องว่างของ
ร่างสนธิสัญญาดังกล่าว	 เพื่อสันติสุขของมวลมนุษย์
โดยรวม

	 4.	การดำาเนนิการด้านกฎหมายระหว่างประเทศ

	 กระทรวงกลาโหมอาจสนับสนุนการวิจัยทาง
กฎหมายเพือ่หาคำานยิามทีเ่หมาะสมทีส่ดุ	สำาหรบัคำาว่า	
“อวกาศ”	 (Outer	 space)	 และ	 “อาวุธอวกาศ”	
(Space	weapon)	เสนอต่อสำานกังานกจิการอวกาศ
แห่งองค์การสหประชาชาต	ิ(United	Nations	Office	
for	Outer	Space	Affairs)	เพื่อให้คณะอนุกรรมการ
กฎหมาย	 (The	 legal	 sub-committee)	 ภายใต้
คณะกรรมการว่าด้วยการใช้อวกาศอย่างสันต	ิ
(Committee	on	the	Peaceful	Uses	of	Outer	
Space	หรอื	COPUOS)	ได้พจิารณาปรบัปรงุกฎหมาย
ระหว่างประเทศว่าด้วยอวกาศ	 ซึ่งนิยามของคำาว่า
อาวุธอวกาศนั้น	 สามารถให้นิยามได้โดยครอบคลุม

อาวุธทุกชนิด	 ดังที่ผู ้เขียนได้แสดงไว้ในตารางใน
บทที่แล้ว	ซึ่งอาจเสนอให้ใช้คำานิยามว่า

	 “อาวุธหรอืสิง่ซึง่ประสงค์ใช้อย่างอาวธุใด	 ๆ	
ดังต่อไปนี้

	 (1)	ซ่ึงติดต้ังในอวกาศ	ไม่ว่าจะเพื่อเจตนา
โจมตีเป้าหมาย	ณ	ที่ใดก็ตาม

	 (2)	ซ่ึงติดต้ัง	หรอืสามารถยงิได้จากบนพืน้โลก	
ใต้ดิน	บนหรือในทะเล	หรือในห้วงอากาศ	 เพื่อให้
ผ่านหรือเกิดผลในอวกาศ”

	 ยิ่งไปกว่านั้น	กระทรวงกลาโหมอาจสนับสนุน
ให้มกีารวจิยัทางกฎหมาย	 เพือ่หาคำานยิามทีเ่หมาะสม
สำาหรับคำาว่า	“อาวธุนวิเคลยีร์”	(Nuclear	weapon)	
และ	“อาวุธอานุภาพทำาลายล้างสูง”	(Weapon	of	
Mass	 Destruction)	 เสนอต่อที่ประชุมว่าด้วยการ
ปลดอาวุธ	 เพื่อให้มีการพิจารณา	 และมีมาตรการที่
เหมาะสมในการควบคุมอาวุธดังกล่าวอย่างแม่นยำา	
และเฉพาะเจาจะจง	 อันจะเป็นบรรทัดฐานในการ
ควบคุมอาวุธดังกล่าวในอวกาศต่อไป

	 5.	การดำาเนินการด้านความสัมพันธ์ระหว่าง
ประเทศในระดับภูมิภาค

	 ประเทศไทยต้ังอยู่ในภูมิภาคเอเชียตะวันออก
เฉยีงใต้	และเป็นสมาชกิสมาคมประชาชาตแิห่งเอเชยี
ตะวันออกเฉียงใต้	 (Association	 of	 Southeast	
Asian	Nations	 -	ASEAN)	 ซ่ึงมีการจัดต้ังคณะ
อนุกรรมการว่าด้วยเทคโนโลยีอวกาศและการ
ประยุกต์ใช้	 (Sub-Committees	 on	 Space	
Technology	and	Applications)	ภายใต้คณะ
กรรมการ	ASEAN	ว่าด้วยวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย	ี
(ASEAN	Committee	on	Science	and	Technology	
–	ASEAN	COST)	(ASEAN,	n.d.) ปี ค.ศ.ที่อ้างอิง
ไม่ตรงกับในบรรณานุกรม 1995/2018	 ซึ่ง
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คณะอนุกรรมการนีเ้อง	มแีผนจะดำาเนนิการประสาน
ความร่วมมือด้านเทคโนโลยีอวกาศ	 ตลอดจนการ
แบ่งปันข้อมลูระหว่างประเทศสมาชิก	(ASEAN,	2017,	
p.	 48)	ปี ค.ศ.ที่อ้างอิงไม่ตรงกับในบรรณานุกรม 
1995/2018	ดงันัน้	ประเทศไทยอาจดำาเนนิการผ่าน
คณะอนุกรรมการชดุนี	้โดยเสนอให้มกีารทำาข้อตกลง

บทสรุป
 

ากที่กล่าวมาข้างต้นแล้ว	เห็นได้ว่ากองทัพอวกาศหรือการติดต้ังกำาลังทางทหารในอวกาศ	
แท้จริงไม่ใช่เรื่องไกลเกินความจริง	 หรือเป็นเพียงจินตนาการในนิยายเชิงวิทยาศาสตร์หรือ

ภาพยนตร์	 หากแต่ประเทศมหาอำานาจอย่างสหรัฐอเมริกาได้เคยดำาเนินการพัฒนาเทคโนโลยีอาวุธ
อวกาศมาแล้ว	และผลจากการพัฒนาดังกล่าว	ก็	ส่งผลให้ปัจจุบันสหรัฐอเมริกามีอาวุธที่สามารถยิงสู่
อวกาศได้	ทั้งยังกระตุ้นให้ประเทศมหาอำานาจอื่น	ๆ	พัฒนาอาวุธดังกล่าวรวมถึงมาตรการป้องกันด้วย	
และแม้กฎหมายระหว่างประเทศว่าด้วยอวกาศ	จะมุ่งรักษาสันติภาพในอวกาศเพ่ือประโยชน์ต่อ
มวลมนษุยชาต	ิแต่กฎหมายดงักล่าวเองกย็งัคงเปิดประตใูห้มกีารใช้กำาลงัทหารและอาวธุในอวกาศได้อยูบ้่าง

	 ประเทศไทย	แม้ไม่มีงบประมาณและเทคโนโลยีเทียบเท่าประเทศมหาอำานาจอื่น	ๆ	ในการที่
จะแข่งขันหรือติดตั้งอาวุธอวกาศ	(ซึ่งไม่จำาเป็น)	ก็ยังมีทางรักษาผลประโยชน์และความมั่นคงของชาติ
ได้โดยการเตรียมพร้อมในเชิงป้องกัน	 แสวงหาข่าวกรองให้มากท่ีสุด	 และสนับสนุนความร่วมมือ
ระหว่างประเทศที่จำาเป็นเพื่อคัดค้านการติดตั้งหรือใช้อาวุธในอวกาศ	อันจะเป็นการขยายสมรภูมิรบ
จากพืน้โลกไปสูอ่วกาศ		ซึง่จะตอบสนองและสอดรบักับยทุธศาสตร์กองทัพอากาศไทย	20	ปี	ซึง่กำาหนด
เป้าหมายให้ใช้อวกาศเป็นพื้นท่ีปฏิบัติการด้านความมั่นคง	 เพื่อพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติ	
(กองทัพอากาศ,	2559,	น.	16)	รวมถึงส่งผลดีต่อประเทศชาติแลประชาคมโลกโดยรวมในระยะยาว

บรรณานุกรม

กระทรวงต่างประเทศ.	(2555).	การลดอาวุธตามแบบ.	สืบค้น	13	กันยายน	2561,	จาก	
http://www.mfa.go.th/main/th/issues/9902-
%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A5%E0%B8%94%E0%B8%AD%
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จ

ในระหว่างประเทศสมาชิก	ในการใช้อวกาศอย่าง
สันติ	 ปราศจากอาวุธและการใช้กำาลัง	 ตลอดจน
ทำาความตกลงวางเงื่อนไขมิให้ใช้ข้อมูลข่าวสารที่ได้
มาจากประเทศอืน่ในทางเป็นปฏปัิกษ์ต่อประเทศนัน้	
โดยอาจให้ใช้ข้อมูลข่าวสารโดยคำานึงถึงหลักความ
สันติเท่านั้น
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บทคัดย่อ

านวิจัยเรื่องน้ีมีวัตถุประสงค์	1)	เพื่อศึกษาความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต่อการบริหาร
จัดการด้านการให้บริการของกองทุนฌาปนกิจสงเคราะห์สตรีและบุรุษอำาเภอท่ายาง	 จังหวัด

เพชรบุรี	 2)	 เพื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการบริหารจัดการด้านการให้บริการ
ของกองทุนฌาปนกิจสงเคราะห์สตรีและบุรุษอำาเภอท่ายาง	 จังหวัดเพชรบุรี	 จำาแนกตาม	 เพศ	 อายุ	
ระดับการศึกษา	อาชีพ	รายได้ต่อเดือน	สถานภาพ	และสมาชิกภาพ	และ	3)	เพื่อศึกษาข้อเสนอแนะ
ของประชาชนที่เป็นสมาชิกที่มีต่อการปรับปรุงและพัฒนาการบริหารจัดการด้านการให้บริการ
ของกองทุนฌาปนกิจสงเคราะห์สตรีและบุรุษอำาเภอท่ายาง	 จังหวัดเพชรบุรี	 เป็นการวิจัยเชิงสำารวจ	
กลุ่มตัวอย่าง	คือ	สมาชิกของกองทุนฌาปนกิจสงเคราะห์สตรีและบุรุษอำาเภอท่ายาง	จังหวัดเพชรบุรี	
จำานวน	26,143	คน	และมีกลุ่มตัวอย่างจำานวน	394	คน	ได้จากการกำาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้
สูตรทาโร่	ยามาเน่	(Taro	Yamané)		และใช้การสุ่มตัวอย่างง่าย	(Simple	Random	Sampling)		
ในการเก็บรวบรวมข้อมูล	เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย	คือ	แบบสอบถาม	สถิติที่ใช้	คือ	สถิติบรรยาย	ได้แก่	
ความถี่		ร้อยละ	ค่าเฉลี่ย	ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน	และสถิติอนุมาน	ได้แก่	การทดสอบค่า	ที-	เทสท	์	
การทดสอบความแปรปรวนแบบทางเดียว	 (One	 -Way	 ANOVA)	 หากพบความแตกต่างจะทดสอบ
เป็นรายคู่ด้วยวิธีการของเชฟเฟ่	แล้วนำามาวิเคราะห์ประมวลผลด้วยโปรแกรมสำาเร็จรูป

	 ผลการวิจัยพบว่า	1)	ประชาชนท่ีเป็นสมาชิกของกองทุนฌาปนกิจสงเคราะห์สตรีและบุรุษ
อำาเภอท่ายาง	 จังหวัดเพชรบุรี	 มีความพึงพอใจต่อการบริหารจัดการด้านการให้บริการของกองทุน
ฌาปนกิจสงเคราะห์สตรีและบุรุษอำาเภอท่ายาง	จังหวัดเพชรบุรี	โดยรวมทุกด้านอยู่ในระดับมาก		
2)	ประชาชนที่เป็นสมาชิกของกองทุนฌาปนกิจสงเคราะห์สตรีและบุรุษอำาเภอท่ายาง	จังหวัดเพชรบุรี	
ที่มีอาชีพ	และรายได้ต่อเดือนต่างกัน	มีความพึงพอใจโดยรวมทั้ง	4	ด้าน	แตกต่างกัน	อย่างมีนัยสำาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ	.05	ส่วนประชาชนท่ีมี	เพศ	อายุ	ระดับการศึกษา	สถานภาพ	และสมาชิกภาพ	
โดยรวมทั้ง	4	ด้านมีความพึงพอใจไม่แตกต่างกัน	3)	ประชาชนที่เป็นสมาชิกของกองทุนฌาปนกิจ
สงเคราะห์สตรีและบุรุษอำาเภอท่ายาง	จังหวัดเพชรบุรี	 ได้เสนอแนะปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหาที่
สำาคัญ	คือ	ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน	ควรเพิ่มจำานวนและฝึกอบรมเจ้าหน้าที่เพื่อการปฏิบัติงานที่
รวดเร็ว	 ถูกต้อง	 มีความรับผิดชอบและซื่อสัตย์สุจริต	 ด้านกระบวนการให้บริการ	 ควรมีป้าย
ประชาสัมพันธ์ให้สมาชิกเข้าใจขั้นตอนการรับบริการด้านต่างๆ	 ด้านสิ่งอ�านวยความสะดวก 
ควรขยายพ้ืนทีท่ีใ่ช้เป็นสำานกังาน	และจดัหาสิง่อำานวยความสะดวกต่างๆ	ให้เพียงพอกบัสมาชกิทีม่าติดต่อ	
และด้านข้อก�าหนด กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ควรลดอัตราค่าสมัครของสมาชิกใหม่	และควรจ่ายเงิน
สงเคราะห์ทั้งหมดในครั้งเดียว

ค�าส�าคัญ:	1.	ความพึงพอใจ	2.	การบริหารจัดการ	3.	ฌาปนกิจสงเคราะห ์

ง
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Abstract

	 The	objectives	of	this	research	were	as	follows:	1)	to	study	people’s	satisfaction	
towards	the	management	of	the	public	service	of	the	Cremation	Funds	for	Men	and	
Women	of	Tha	Yang	District,	Phetchaburi	Province,	2)	to	compare	people’s	satisfaction	
towards	the	operation	of	the	funds,	classified	according	to	gender,	age,	level	of	
education,	occupation,	monthly	income,	marital	status,	and	membership	status,	and	
3)	to	study	the	suggestions	for	an	improvement	on	the	fund	management.	It	was	a	
survey	 research.	The	 sample	 group	was	394	out	of	 total	 26,143	members	of	 the	
funds,	which	was	sized	by	Taro	Yamane’s	formula	and	the	simple	random	sampling	
was	applied.	 	Two	types	of	statistics	were	focused:	descriptive	statistics	using	
frequency,	percentage,	means	as	well	as	standard	deviation,	and	inferential	statistics	
using	T-test	or	One-Way	ANOVA	test.	If	differentiation	was	found,	it	was	tested	in	
a	pair	by	mean	of	Scheffe’	and	analyzed	by	statistic	package.	

	 The	results	of	the	research	were	found	as	follows:

	 1)	People’s	satisfaction	towards	the	supervision	of	the	funds	was	at	a	high	
level	in	all	aspects.	2)	The	results	of	hypothesis-test	were	found	that	the	members	
with	different	occupation	and	monthly	income	had	satisfaction	towards	the	services	
in	all	aspects	differently	with	the	statistically	significant	average	of	0.05,	but	the	ones	
with	different	gender,	age,	level	of	education,	marital	status,	and	length	of	membership	
had	satisfaction	 towards	 the	 services	 in	all	 aspects	 indifferently.	3)	The	members	
suggested	some	solutions	to	the	problems	:	 (1)	as	for	the	aspect	of	the	staff	and	
personnel	giving	the	services,	they	should	be	increased	in	number	and	should	be	
trained	to	work	fast,	correctly,	responsibly	and	honestly;	(2)	as	for	the	aspect	of	the	
process	and	procedures	of	the	services,	there	should	be	a	notice	board	for	indicating	
the	various	steps	of	the	services;	(3)	as	for	the	aspect	of	the	facility,	the	area	of	the	
office	which	was	small	should	be	expanded;	(4)	as	for	the	aspect	of	the	rules	and	
regulations,	the	fee	for	new	membership	was	very	high	and	thus	should	be	reduced	
and	it	was	also	suggested	that	there	should	be	one-time	payment	for	the	members.

Keywords:	1.	Satisfaction	2.	Management	3.	Cremation	Service
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จธรรมของชีวติมอียูว่่า	การเกดิ	แก่	เจบ็	ตาย	
เป็นวงจรแห่งชีวิตที่คนทุกคนเมื่อเกิดมา

แล้วต้องประสบ	ไม่มีผู้ใดหลุดพ้นจากวงจรแห่งชีวิต
นีไ้ปได้	เมือ่ความตายมาถงึจะมผีลกระทบไม่เพยีงแต่
กบัผูต้ายเท่านัน้แต่ยังมผีลกระทบต่อญาตพิีน้่องท่ียงั
มชีีวติอยู่ในเบือ้งหลงัอกีด้วย	การฌาปนกิจสงเคราะห์
จึงถือได้ว่าเป็นวิธีหนึ่งท่ีจะช่วยในเรื่องนี้ได้		รุ่งนภา	
ทองเสนอชินเขต	 ได้กล่าวไว้ในบทความเรื่อง	 “การ
ฌาปนกิจสงเคราะห์กบัสงัคมไทย”	ว่า		การช่วยเหลือ
เกื้อกูลกันในสังคมเป็นคุณลักษณะของสังคมไทยมา
ตั้งแต่อดีต	 กลุ่มครอบครัวที่ตั้งถิ่นฐานอยู่ในท้องถิ่น
เดยีวกนั	มวีฒันธรรมและกจิกรรมบางประการร่วมกนั	
เพือ่สนองความต้องการของสมาชิกและเพือ่แก้ปัญหา
การดำาเนินชีวิตประจำาวันร่วมกัน	เมื่อมี	“การตาย”	
เกิดขึ้น	 จะมีการจัดการศพด้วยการช่วยเหลือกันใน
หมู่เครือญาติและชุมชน	ซึ่งการตายนั้นนำามาซ่ึง
ความสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สิน	 ยิ่งหากคนตาย
เป็นเสาหลกัของครอบครวัจะมผีลกระทบต่อสมาชกิ
ในครอบครัวเป็นอย่างมาก	 จึงมีการจัดกลุ่มข้ึนมา
เพื่อช่วยบรรเทาผลกระทบอันเกิดจากการเสียชีวิต
นั้น	และเรียกกันว่า	“สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์”

	 การฌาปนกิจสงเคราะห์	 คือ	 กิจการที่บุคคล
หลายคนตกลงเข้าร่วมกันเพื่อสงเคราะห์ซึ่งกันและ
กนัในการจัดการศพและสงเคราะห์ครอบครวัผูเ้สยีชวีติ
ที่ เป ็นสมาชิกและมิได ้ประสงค์จะหากำาไรหรือ
รายได้เพื่อแบ่งปันกัน	 การฌาปนกิจสงเคราะห์มี
หน่วยงานของรฐักำากบัดแูลมใิห้เกิดการทุจรติฉ้อโกง
ภายใต้	 “พระราชบัญญัติการฌาปนกิจสงเคราะห์	
พ.ศ.	2545”	การดำาเนนิกิจการของสมาคมฌาปนกจิ
สงเคราะห์	มีหน้าที่เป็นคนกลางในการเรียกร้องเงิน
สงเคราะห์จากสมาชิกทุกคน	 เมื่อมีสมาชิกเสียชีวิต	

และนำาเงินไปมอบให้กับผู ้รับเงินสงเคราะห์ของ
สมาชิกผู้เสียชีวิต

	 ในปัจจบุนัการฌาปนกจิสงเคราะห์ม	ี2	รปูแบบ	
คือ	 การฌาปนกิจสงเคราะห์ที่จัดตั้งโดยภาคเอกชน	
และการฌาปนกจิสงเคราะห์ทีจั่ดตัง้โดยส่วนราชการ	
หน่วยงานรัฐ	 หรือองค์กรวิชาชีพ	 ซึ่งเป็นนิติบุคคล
ภายใต้การกำากับดูแลของรัฐ	 ตัวอย่างการฌาปนกิจ
สงเคราะห์ทีจั่ดตัง้โดยภาคเอกชน	เช่น	การให้บรรเทา
ขององค์กรการเงินชุมชนในรูปแบบสวัสดิการ
ชุมชนที่เรียกว่า	 “สวัสดิการเสียชีวิต”เพื่อช่วยเหลือ
สมาชิกในชุมชน	เป็นการบรรเทาความเดือดร้อน
ที่ได้รับจากผลกระทบของการเสียชีวิตของสมาชิก	

	 ตัวอย่างองค์กรการเงินชุมชนที่มีสวัสดิการ
เสียชีวิต	เช่น	กองทุนสัจจะลดรายจ่ายวันละ	1	บาท	
ของตำาบลนำ้าขาว	จังหวัดสงขลา	 	 เมื่อสมาชิกมีการ
ออมสจัจะครบ	180-5,840	วนั	จะช่วยเหลอืค่าทำาศพ
ต้ังแต่	 2,500-30,000	 บาท	 เพ่ิมข้ึนตามระยะ
การออม	 และวิสาหกิจชุมชนธนาคารหมู ่บ ้าน
บกห้องพฒันา	ตำาบลห้วยยงู	อำาเภอเหนอืคลอง	จังหวัด
กระบี่	 หากสมาชิกเสียชีวิตจะมอบพวงหรีด	 1	พวง	
พร้อมเงนิช่วยเหลอืรายละไม่เกิน	18,000	บาท	เป็นต้น

	 ส่วนการฌาปนกิจสงเคราะห์ท่ีจัดต้ังโดยส่วน
ราชการ	 หน่วยงานรัฐ	 หรือองค์การวิชาชีพ	 เช่น	
สถาบันการเงินเฉพาะกิจ	ธนาคารเพ่ือการเกษตร
และสหกรณ์การเกษตร	 (ธ.ก.ส.)	มีการให้บริการ
ฌาปนกิจสงเคราะห์เป็นบริการที่	ธ.ก.ส.	มอบให้กับ
ผู้ใช้บริการท้ังท่ีเป็นผู้กู้และผู้ฝากเงินเป็นกรณีพิเศษ	
โดยเงินสงเคราะห์ท่ีเรียกเก็บแต่ละเดือนขึ้นอยู่กับ
จำานวนสมาชิกที่เสียชีวิตในเดือนดังกล่าว	แต่ไม่เกิน
อัตราที่กำาหนดในกฎกระทรวง	 และอาจมีการเรียก
เก็บเงินสงเคราะห์ไว้ล่วงหน้าประมาณ	1	ปี	เพ่ือ

1. ความเป็นมาและความส�คัญของปัญหา

สั
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สำารองจ่ายเป็นค่าจัดการศพแต่ต้องไม่เกินอัตราที่
ทีป่ระชมุใหญ่กำาหนดและต้องกำาหนดในข้อบงัคบัด้วย

	 ประโยชน์ของการฌาปนกิจสงเคราะห์นั้น	
สมาชิกจะได้รับการช่วยเหลือโดยมีเงินจัดการศพ
ให้แก่ครอบครัวผู้เสียชีวิต	 และเมื่อมีเงินเหลือจาก
การจัดการศพ	ทำาให้มีเงินใช้จ่ายในครอบครัว	มีเงิน
ทนุในการประกอบอาชพี	 เป็นทุนการศกึษาบตุรและ
เป็นรากฐานให้ครอบครัวยังคงความมั่นคงต่อไป	
ดังนั้นการฌาปนกิจสงเคราะห์จึงเป็นท่ีพึ่งสุดท้าย
ของชีวิต	เป็นหลักประกันความมั่นคงให้ครอบครัว	
โดยเฉพาะครอบครัวของผู้มีรายได้ไม่มาก	 จะช่วย
บรรเทาความเดอืดร้อนได้อย่างมาก	และยงัถอืเป็นการ
ทำาบญุร่วมกนัอกีด้วย	นบัได้ว่าเป็นมรดกทางวัฒนธรรม
ของสังคมไทย	อย่างไรกต็าม	การฌาปนกจิสงเคราะห์
ยงัคงมีการพัฒนาระบบการจดัการของแต่ละหน่วยงาน
ท่ีดูแลเพื่อความถูกต้อง	โปร่งใส	และมีเงินเพียงพอ
ในการสงเคราะห์จัดการศพเพ่ือความมั่นคงและ
ยั่งยืนต่อไป	(รุ่งนภา	ทองเสนอชินเขต,	2557)

		 สำาหรบัอำาเภอท่ายางท่ีใช้เป็นพืน้ทีว่จิยัในครัง้นี	้	
เป็นอำาเภอหนึง่ในจงัหวดัเพชรบรุ	ีมพีืน้ทีก่ารปกครอง
ตามพระราชบัญญัติลักษณะการปกครองพื้นที่	พ.ศ.
2457	ทั้งหมด	12	ตำาบล	118	หมู่บ้าน	ประชากร
ประมาณร้อยละ	80		เป็นเกษตรกร	มีอาชีพปลูกพืช	
ผลผลิตหลัก	 ได้แก่	 ข้าว	 กล้วยหอมทอง	 กล้วยไข่	
กล้วยนำ้าว้า	มะนาว	ชมพู่	อ้อย	มะม่วง	 ถ่ัว	และ
มะพร้าว	(วิกิพีเดีย	สารานุกรมเสรี,	ม.ป.ป.)

	 ทางราชการอำาเภอท่ายาง	จังหวัดเพชรบุรีได้
เล็งเห็นความทุกข์ยากของประชาชนในเขตอำาเภอ
ท่ายาง	 จึงได้มีกองทุนฌาปนกิจสงเคราะห์ข้ึนเพื่อ
การอนุเคราะห์ประชาชนทั้งเพศหญิงและเพศชาย
ของตำาบลต่างๆ	ในเขตอำาเภอท่ายาง	โดยมวีตัถปุระสงค์
เพื่อทำาการสงเคราะห์สมาชิกที่เสียชีวิตด้วยเงิน
สงเคราะห์โดยไม่ประสงค์หากำาไรเพื่อแบ่งปันกัน	

โดยสอดคล้องกับพระราชบัญญัติการฌาปนกิจ
สงเคราะห์	พ.ศ.	2545	ซึ่งเป็นกฎหมายที่ใช้ควบคุม
กำากับดูแลและส่งเสริมสนับสนุนการดำาเนินกิจการ
ของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์	 หรือการฌาปนกิจ
สงเคราะห์ของหน่วยราชการ	 หน่วยงานของรัฐ	
รัฐวสิาหกจิ	 และองค์กรวชิาชพีซ่ึงเป็นนติิบคุคลท่ีอยู่
ภายใต้การกำากบัของรฐั	โดยมุง่คุม้ครองสทิธปิระโยชน์
ของประชาชนท่ีตกลงเข้าร่วมกันเป็นสมาชิกของ
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์เพ่ือการฌาปนกิจ
สงเคราะห์นัน้	หรอืเพือ่มใิห้กลุม่บคุคลหรือคณะบคุคล
แสวงหาประโยชน์อันมิบังควรได้โดยชอบธรรมด้วย
กฎหมายในการดำาเนินกิจการฌาปนกิจสงเคราะห์

	 ผู ้วิจัยมีความสนใจในเรื่องของการวิจัยเพื่อ
พัฒนาชุมชนและมีความต้องการจะทราบถึงความ
พึงพอใจของประชาชนท่ีเป็นสมาชิกที่มีต ่อการ
บริหารจัดการด ้านการให ้บริการของกองทุน
ฌาปนกิจสงเคราะห์สตรีและบุรุษอำาเภอท่ายาง	
จังหวัดเพชรบุรี	ใน	4	ด้าน	คือ	1)	ด้านกระบวนการ
ให้บริการ	2)	ด้านเจ้าหน้าที่ผู ้ปฏิบัติการ	3)	ด้าน
สิ่งอำานวยความสะดวก	และ	4)	ด้านข้อกำาหนด	กฎ
ระเบียบท่ีเก่ียวข้อง	จึงได้ทำาการวิจัยเรื่อง		“ความ
พงึพอใจของประชาชนทีม่ต่ีอการบรหิารจดัการด้าน
การให้บริการของกองทุนฌาปนกิจสงเคราะห์สตรี
และบุรุษอำาเภอท่ายาง	จังหวัดเพชรบุรี”	เพื่อนำาผล
การศึกษาวิจัยไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการปรับปรุง
และพัฒนากองทุนฌาปนกิจสงเคราะห์สตรีและ
บุรุษอำาเภอท่ายาง	จังหวัดเพชรบุรี	ต่อไป

2. วัตถุประสงค์ของการวิจำัย

	 2.1	เพื่อศึกษาความพึงพอใจของประชาชนที่
มต่ีอการบรหิารจดัการด้านการให้บรกิารของกองทนุ
ฌาปนกิจสงเคราะห์สตรีและบุรุษอำาเภอท่ายาง	
จังหวัดเพชรบุรี
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	 2.2	เพือ่เปรยีบเทียบความพึงพอใจของประชาชน
ทีม่ต่ีอการบรหิารจดัการด้านการให้บรกิารของกองทนุ
ฌาปนกิจสงเคราะห์สตรีและบุรุษอำาเภอท่ายาง	
จังหวัดเพชรบุรี

	 2.3	เพือ่ศกึษาข้อเสนอแนะของประชาชนทีเ่ป็น
สมาชกิทีม่ต่ีอการปรบัปรงุและพฒันาการบรหิารจดัการ
ด้านการให้บริการของกองทุนฌาปนกิจสงเคราะห์
สตรีและบุรุษอำาเภอท่ายาง	จังหวัดเพชรบุรี

3. สมมติฐานของการวิจำัย

	 3.1	ประชาชนที่เป็นสมาชิกที่มีเพศต่างกัน	มี
ความพึงพอใจต่อการบริหารจัดการด้านการให้
บริการของกองทุนฌาปนกิจสงเคราะห์สตรีและ
บุรุษอำาเภอท่ายาง	จังหวัดเพชรบุรี	แตกต่างกัน

	 3.2	ประชาชนที่เป็นสมาชิกที่มีอายุต่างกัน	มี
ความพึงพอใจต่อการบริหารจัดการด้านการให้
บริการของกองทุนฌาปนกิจสงเคราะห์สตรีและ
บุรุษอำาเภอท่ายาง	จังหวัดเพชรบุรี	แตกต่างกัน

	 3.3	ประชาชนทีเ่ป็นสมาชกิทีม่รีะดบัการศกึษา
ต่างกัน	 มีความพึงพอใจต่อการบริหารจัดการด้าน
การให้บริการของกองทุนฌาปนกิจสงเคราะห์สตรี
และบุรุษอำาเภอท่ายาง	จังหวัดเพชรบุรี	แตกต่างกัน

	 3.4	ประชาชนทีเ่ป็นสมาชกิทีมี่อาชพีต่างกนั	มี
ความพึงพอใจต่อการบริหารจัดการด้านการให้
บริการของกองทุนฌาปนกิจสงเคราะห์สตรีและ
บุรุษอำาเภอท่ายาง	จังหวัดเพชรบุรี	แตกต่างกัน

	 3.5	 ประชาชนทีเ่ป็นสมาชกิทีม่รีายได้ต่อเดอืน
ต่างกัน	มคีวามพึงพอใจต่อการบริหารจดัการด้านการ
ให้บริการของกองทุนฌาปนกิจสงเคราะห์สตรีและ
บุรุษอำาเภอท่ายาง	จังหวัดเพชรบุรี	แตกต่างกัน

	 3.6	ประชาชนท่ีเป็นสมาชิกท่ีมสีถานภาพต่างกนั	
มีความพึงพอใจต่อการบริหารจัดการด้านการให้

บริการของกองทุนฌาปนกิจสงเคราะห์สตรีและ
บุรุษอำาเภอท่ายาง	จังหวัดเพชรบุรี	แตกต่างกัน

	 3.7	ประชาชนทีเ่ป็นสมาชกิภาพต่างกัน	มคีวาม
พึงพอใจต่อการบริหารจัดการด้านการให้บริการ
ของกองทุนฌาปนกิจสงเคราะห์สตรีและบุรุษ
อำาเภอท่ายาง	จังหวัดเพชรบุรี	แตกต่างกัน

4. ประโยชน์ที่คาดว่าจำะได้รับ

	 4.1	ทำาให้ทราบถงึความพึงพอใจของประชาชน
ทีม่ต่ีอการบรหิารจดัการด้านการให้บรกิารของกองทนุ
ฌาปนกิจสงเคราะห์สตรีและบุรุษอำาเภอท่ายาง	
จังหวัดเพชรบุรี	

	 4.2	ทำาให้ทราบผลการเปรยีบเทยีบความพงึพอใจ
ของประชาชนที่มีต่อการบริหารจัดการด้านการให้
บริการของกองทุนฌาปนกิจสงเคราะห์สตรีและ
บรุษุอำาเภอท่ายาง	จงัหวัดเพชรบุร	ีทีจ่ำาแนกตามเพศ	
อาย	ุระดับการศกึษา	อาชพี	รายได้ต่อเดือน	สถานภาพ		
และสมาชิกภาพ

	 4.3	ได้ทราบข้อเสนอแนะแนวทางในการปรบัปรงุ
และพัฒนาการบริหารจัดการด้านการให้บริการ
ของกองทุนฌาปนกิจสงเคราะห์สตรีและบุรุษ
อำาเภอท่ายาง	จังหวัดเพชรบุรี	

	 4.4	ได้นำาผลของการวจัิยนีไ้ปเป็นแนวทางปรบัปรงุ
แก้ไขการให้บริการของกองทุนฌาปนกิจสงเคราะห์
สตรีและบุรุษอำาเภอท่ายาง	จังหวัดเพชรบุรี	ต่อไป

5. วิธีด�เนินการวิจำัย

	 การวจิยัครัง้นีเ้ป็นการวจิยัเชิงสำารวจ	 (Survey	
Research)	โดยประชากรทีใ่ช้ในการวจัิย	คอื	ประชาชน
ท่ีเป็นสมาชิกของกองทุนฌาปนกิจสงเคราะห์สตรี
และบุรุษอำาเภอท่ายาง	 จังหวัดเพชรบุรี	 ซ่ึงได้แก่
ประชาชนที่เป็นสมาชิกในพื้นที่ในเขตอำาเภอท่ายาง
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ทั้ง	12	ตำาบล	 คือ	ท่ายาง	ท่าคอย	ยางหย่อง	
หนองจอก	มาบปลาเค้า	ท่าไม้รวก	วงัไคร้	กลดัหลวง	
ปึกเตียน	 เขากระปุก	 ท่าแลง	 บ้านในดง	 พื้นที่การ
ปกครองตามพระราชบัญญัติลักษณะการปกครอง
พื้นที่	พ.ศ.	2557	ทั้งหมด	12	ตำาบล	118	หมู่บ้าน	
จำานวน	 26,143	 คน	 ซึ่งกำาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง
ได้	จำานวน	394	คน	วิธีการคำานวณจากสูตรการหา
ขนาดกลุ่มตัวอย่างของทาโร	ยามาเน่	และใช้วิธีการ
สุม่แบบแบ่งชัน้ภูม	ิ(Stratified	random	sampling)	
ตามตำาบล	 แล้วนำามาหาสัดส่วนของประชากร	
(Proportional	to	Size)	เพื่อเป็นกลุ่มตัวอย่างแยก
แต่ละตำาบลเมื่อได้ขนาดกลุ่มตัวอย่างดังกล่าวแล้ว	
จึงใช้วิธีสุ่มแบบง่าย	(Simple	random	sampling)	
โดยการจบัฉลากด้วยวธิหียบิครัง้ละ	1	ใบ	และนำาใบ
ที่หยิบได้คืนเข้าที่เดิมแล้วจับอีกจนครบตามจำานวน
ที่ต้องการในการเก็บรวบรวมข้อมูล	

	 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม
ปลายปิดและปลายเปิด	ใช้สถิตบิรรยาย	ได้แก่	ความถี่	
(Frequency)	 ร้อยละ	 (Percentage)	 ค่าเฉลีย่	 ( )	
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	 (SD)	และสถิติอนุมานหรือ
อ้างอิง	 ได้แก่	 การทดสอบค่าที	 (Independent	
t-test)	การทดสอบความแปรปรวนแบบทางเดียว	
(One-Way	 ANOVA)	 เมื่อพบความแตกต่างอย่างมี
นัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ	.05	จึงทำาการทดสอบ
ความแตกต่างของค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่ด้วยวิธีการของ
เชฟเฟ่	 (Scheffé)	 ซึ่งสามารถสรุปผลของการวิจัย
ตามข้อค้นพบได้ดังต่อไปนี้	

	 ข ้อมูลที่ ใช ้ ในการวิจัยได ้ โดยการศึกษา
ค้นคว้าจากหนังสือ	ตำารา	เอกสาร	วิทยานิพนธ์	และ
งานวิจัยที่เก่ียวข้อง	 แบบสอบถาม	 เอกสาร	 ตำารา
วิชาการ	 แนวคิดทฤษฎีและผลงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง	
แล้วนำามากำาหนดกรอบแนวความคิดในการวิจัย
เป็น	2	ตัวแปร	คือ	

 1. ตัวแปรอิสระ	(Independent	Variables)	
ได้แก่	 1)	 ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม	
ในด้านเพศ	อายุ	ระดับการศึกษา		อาชีพ	รายได้
ต่อเดือน	สถานภาพ		และสมาชิกภาพ	

 2. ตวัแปรตาม	(Dependent	Variables)	ได้แก่	
ความพึงพอใจของประขาชนที่มีต ่อการบริหาร
จัดการด้านการให้บริการของของกองทุนฌาปนกิจ
สงเคราะห์สตรีและบรุุษอำาเภอท่ายาง	จังหวดัเพชรบรีุ	
ด้านบริการสาธารณะต่างๆ	4	ด้าน		ได้แก่	1)	ด้าน
กระบวนการให้บริการ	 2)	 ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ
งาน	3)	ด้านสิ่งอำานวยความสะดวก		และ	4)	ด้าน
ข้อกำาหนด	กฎ	ระเบียบที่เกี่ยวข้อง

	 เครื่องมือที่ใช้การวิจัย	 ได้แก่	 แบบสอบถาม	
โดยแบ่งออกเป็น	3	ตอน	คือ

 ตอนที่ 1	ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบ	
สอบถาม	แบ่งออกเป็น	เพศ	อายุ	ระดับการศึกษา		
อาชีพ	รายได้ต่อเดือน	สถานภาพ		และสมาชิกภาพ	
ลักษณะของคำาถามเป ็นแบบสำารวจรายการ	
(Check	List)

 ตอนที่ 2	ความพึงพอใจของประขาชนที่มีต่อ
การบริหารจัดการด้านการให้บริการของกองทุน
ฌาปนกิจสงเคราะห์สตรีและบุรุษอำาเภอท่ายาง	
จังหวัดเพชรบุรี	 แบ่งออกเป็น	4	ด้าน	ๆ	ละ	5	ข้อ	
คือ	1)	ด้านกระบวนการให้บริการ	2)	ด้านเจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงาน	 3)	 ด้านสิ่งอำานวยความสะดวก	 และ	
4)	ด้านข้อกำาหนด	กฎ	ระเบยีบทีเ่กีย่วข้อง	รวมทัง้สิน้
จำานวน	20	ข้อ	 ลักษณะของแบบสอบถาม	 เป็น
มาตราส่วนประมาณค่า	(Rating	Scale)	ตามวิธีการ
ของลเิคร์ิท	(Likert)	แบ่งออกเป็น	5	ระดับ	คอื	มากทีส่ดุ	
มาก	ปานกลาง	น้อย	น้อยที่สุด	 โดยมีค่าเท่ากับ	5,	
4,	3,	2,	1

 ตอนที่ 3	ข้อเสนอแนะอื่น	ๆ 	เกี่ยวกับแนวทาง
ในการปรับปรุงและพัฒนาการบริหารจัดการด้าน
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      ระดับค่า       ช่วงค่าเฉลี่ย                    การแปลผล

5	 	 	 							4.21	-	5.00	 							ความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด

4	 	 	 							3.41	-	4.20	 							ความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก

3	 	 	 							2.61	-	3.40	 							ความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง

2	 	 	 							1.81	-	2.60	 							ความพึงพอใจอยู่ในระดับน้อย

1	 	 	 							1.00	-	1.80	 							ความพึงพอใจอยู่ในระดับน้อยที่สุด

การให้บริการของกองทุนฌาปนกิจสงเคราะห์สตรี
และบรุษุอำาเภอท่ายาง	จงัหวัดเพชรบุร	ีแบ่งออกเป็น	
4	ด้าน	คือ	1)	ด้านกระบวนการให้บริการ	2)	ด้าน
เจ้าหน้าทีผู่ป้ฏิบตังิาน	3)	ด้านสิง่อำานวยความสะดวก		
และ	4)	ด้านข้อกำาหนด	กฎ	ระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง	
ลักษณะของแบบสอบถามเป็นแบบปลายเปิดให้
แสดงความคิดเห็น

	 แบบสอบถามท้ังฉบับผ่านการพิจารณาจาก
ผูเ้ชีย่วชาญ	จำานวน	3	รปู/คน	และทดสอบความเทีย่ง	
(Reliability)	ได้ค่าสมัประสทิธิแ์อลฟ่า	( -coefficient)	
(ธรีะศกัดิ	์อุน่อารมณ์เลศิ,	2549,	น.	65)	เท่ากบั	0.981

	 การเก็บรวบรวมข้อมูล	 ได้ดำาเนินการส่งแบบ	
สอบถามให้กลุ่มตัวอย่างตอบและเก็บรวบรวมกลับ
คืนมาด้วยตนเอง	 ได้ครบทั้งหมด	 จำานวน	 394	 ชุด	
แล้วนำาแบบสอบถามที่ได้มาตรวจสอบความถูกต้อง
ครบถ้วนสมบูรณ์ของคำาตอบและจัดระเบียบข้อมูล	
จากนั้นตรวจให้คะแนนแล้วนำาไปวิเคราะห์ผลเพ่ือ
หาค่าเฉลี่ย	( )	ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	(SD)	และ

แปลผลตามเกณฑ์ของการแบ่งค่าดังนี้

 การทดสอบสมมติฐานการวิจัยโดยการ

วิเคราะห์เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของ

ประชาชนที่มีต ่อการบริหารจัดการด้านการให้

บริการของกองทุนฌาปนกิจสงเคราะห์สตรีและ

บุรุษอำาเภอท่ายาง	 จังหวัดเพชรบุรี	 สำาหรับปัจจัยที่

มีจำานวน	2	กลุ่ม	ได้แก่	เพศ	และสมาชิกภาพ	ใช้การ

ทดสอบค่าที	(t	–	test)	และใช้การทดสอบความ

แปรปรวนแบบทางเดยีว	(ONE-WAY	ANOVA)	สำาหรบั

ปัจจัยที่มีจำานวนมากกว่า	2	กลุ่ม	ได้แก่	อายุ	ระดับ

การศึกษา	 อาชีพ	 รายได้ต่อเดือน	 และสถานภาพ	

โดยมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ	0.05	จึงทดสอบ

ความแตกต่างของค่าเฉล่ียเป็นรายคู่ด้วยวิธีการของ

เชฟเฟ่	 (Scheffé)	 และวิเคราะห์ข้อเสนอแนะแนว

ทางในการปรับปรุงและพัฒนาการบริหารจัดการ

ด้านการให้บริการของกองทุนฌาปนกิจสงเคราะห์

สตรแีละบรุษุอำาเภอท่ายาง	จงัหวัดเพชรบุร	ีแบ่งออก

เป็น	4	ด้าน	คือ	1)	ด้านกระบวนการให้บริการ	

2)	ด้านเจ้าหน้าทีผู้่ปฏบิตังิาน	3)	ด้านสิง่อำานวยความ

สะดวก		และ	4)	ด้านข้อกำาหนด	กฎ	ระเบยีบทีเ่กีย่วข้อง	

ลักษณะของแบบสอบถามเป็นแบบปลายเปิดให้

แสดงความคิดเห็น	โดยใช้การวิเคราะห์เน้ือหา	



36  ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 มกราคม-ธันวาคม 2561

วารสารวิชาการโรงเรียนนายเรือ
ด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศึกษาศาสตร์

ตารางที่ 6.2 ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการแปลผลความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อ

การบริหารจัดการด้านการให้บริการของกองทุนฌาปนกิจสงเคราะห์สตรีและบุรุษอ�าเภอท่ายาง 

จังหวัดเพชรบุรี โดยรวมทั้ง 4 ด้าน

		1.	ด้านกระบวนการให้บริการ	 	 	 	 						3.91	 				.64	 											มาก

		2.	ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน	 	 	 	 						4.10	 				.64	 											มาก

		3.	ด้านสิ่งอำานวยความสะดวก	 	 	 	 						3.97	 				.66	 											มาก

		4.	ด้านข้อกำาหนด	กฎ	ระเบียบที่เกี่ยวข้อง		 																4.07	 				.57	 											มาก

  รวม                            4.01     .56            มาก

ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการบริหารจัดการด้าน

การให้บริการของกองทุนฌาปนกิจสงเคราะห์สตรีและบุรุษ

อ�าเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี

ระดับความพึงพอใจ

X        SD            แปลผล

แล้วนำามาแจกแจงความถี	่ (Frequency)	และนำาเสนอ

ในรปูตารางประกอบคำาบรรยาย	 สรปุเพือ่ตอบโจทย์

วิจัยและวัตถุประสงค์ของการวิจัยที่กำาหนดไว้

6. ผลการวิจำัย

 จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลสามารถสรุปผลได้

ดังนี้

 6.1 ปัจจยัส่วนบคุคลของผูต้อบแบบสอบถาม	

พบว่า	ประชาชนที่เป็นสมาชิกของกองทุนฯ	ที่ตอบ

แบบสอบถาม	ส่วนมากเป็นเพศหญิง	ร้อยละ	73.10	

มีอายุ	50-59	ปี	ร้อยละ	44.90	มีระดับการศึกษาตำ่า

กว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่า	 ร้อยละ	 84.30	 มี

อาชีพเกษตรกรรม	ร้อยละ	57.10	มีรายได้ต่อเดือน	

10,000	 บาทลงมา	 ร้อยละ	 50.50	 มีสถานภาพ

สมรสแล้ว	ร้อยละ	59.60	และมีสมาชิกภาพตำ่ากว่า	

10	ปี	ร้อยละ	60.20

 6.2 ผลการวเิคราะห์ความพึงพอใจของประชาชน

ทีมี่ต่อการบรหิารจดัการด้านการให้บรกิารของกอง

ทุนฌาปนกิจสงเคราะห์สตรีและบุรุษอ�าเภอ

ท่ายาง จังหวัดเพชรบุร	ีพบว่า	โดยรวมทั้ง	4	ด้าน	

อยู่ในระดับมาก	 ( =4.01,	 SD=.56)	 และเมื่อ

พิจารณาในแต่ละด้านก็พบว่าอยู่ในระดับมากทุก

ด้านตามลำาดับ	 คือ	 ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน	 (

=4.10,	SD=.64)	รองลงมา	คือ	ด้านข้อกำาหนด	กฎ	

ระเบยีบทีเ่กีย่วข้อง	( =4.07,	SD=.57)	และสดุท้าย	

คือ	ด้านกระบวนการให้บริการ	( =3.91,	SD=.64)	

(ดังแสดงในแผนภูมิที่	6.2)
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แผนภูมิที่ 6.2 แสดงค่าเฉลี่ยความพึงพอใจโดยรวม ทั้ง 4 ด้าน และทุกด้าน อยู่ในระดับมาก

7. ผลการทดสอบ
 7.1 ผลการทดสอบสมมตฐิาน	โดยการวิเคราะห์
เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของประชาชนที่
มต่ีอการบรหิารจดัการด้านการให้บรกิารของกองทนุ
ฌาปนกิจสงเคราะห์สตรีและบุรุษอำาเภอท่ายาง	
จังหวัดเพชรบุรี	 พบว่า	 ประชาชนที่เป็นสมาชิก
ของกองทุนฌาปนกิจสงเคราะห์ที่มี	เพศ	อายุ	ระดับ
การศึกษา	สถานภาพ	และสมาชิกภาพ	 โดยรวมทั้ง	
4	ด้านไม่แตกต่างกัน	แต่ประชาชนท่ีเป็นสมาชิก
ของกองทนุฌาปนกิจสงเคราะห์ทีมี่อาชพี	และรายได้
ต่อเดือนต่างกัน	 มีความพึงพอใจต่อการบริหาร
จัดการด้านการให้บริการของกองทุนฌาปนกิจ
สงเคราะห์สตรแีละบรุษุอำาเภอท่ายาง	จงัหวดัเพชรบรีุ	
โดยรวมทั้ง	4	ด้าน	แตกต่างกันอย่างมีนัยสำาคัญทาง
สถติทิีร่ะดบั	0.05	ซึง่ผลการวจิยัเป็นไปตามสมมตฐิาน
ที่ตั้งไว้	

 7.2 ผลการวเิคราะห์ข้อเสนอแนะแนวทางใน
การปรับปรุงและพัฒนาการบริหารจัดการด้าน
การให้บริการของกองทุนฌาปนกิจสงเคราะห์
สตรแีละบรุษุอ�าเภอท่ายาง จงัหวดัเพชรบรุ ีพบว่า	
ประชาชนท่ีเป็นสมาชกิฯ	ได้ให้ข้อเสนอแนะท่ีสำาคญั	
คือ	ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานควรเพิ่มจำานวนและ
ฝึกอบรมเจ้าหน้าทีเ่พือ่การปฏบิตังิานทีร่วดเรว็	ถกูต้อง	
มคีวามรบัผดิชอบและซือ่สตัย์สจุรติ	 ด้านกระบวนการ
ให้บริการควรมีป้ายประชาสัมพันธ์ให้สมาชิกเข้าใจ
ขั้นตอนการรับบริการด้านต่างๆ	 ด้านส่ิงอำานวย
ความสะดวกควรขยายพื้นที่ที่ใช้เป็นสำานักงาน	และ
จัดหาสิ่งอำานวยความสะดวกต่างๆ	 ให้เพียงพอกับ
สมาชิกที่มาติดต่อ	และด้านข้อกำาหนด	กฎ	ระเบียบ
ที่เกี่ยวข้อง	ควรลดอัตราค่าสมัครของสมาชิกใหม่ลง	
และควรจ่ายเงินสงเคราะห์ทั้งหมดในครั้งเดียว	
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8. สรุปผลการวิจำัย

 จากผลการวิจัยในครั้งนี้	 จึงสรุปได้ว่า	 ความ

พึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการบริหารจัดการ

ด้านการให้บรกิารของกองทนุฌาปนกจิสงเคราะห์

สตรแีละบรุษุอ�าเภอท่ายาง จงัหวัดเพชรบรุ	ี อยู่ใน

ระดบัมากทัง้	4	ด้านตามลำาดบั	คอื	1)	ด้านกระบวนการ

ให้บริการ	 2)	 ด้านเจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงาน	 3)	 ด้าน
สิง่อำานวยความสะดวก	 และ4)	 ด้านข้อกำาหนด	 กฎ	
ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	อยู่ในระดับมาก	ทั้ง	4	ด้าน	ตาม

ตารางท่ี 1 แสดงการเปรยีบเทยีบความแตกต่างโดยรวม ทัง้ 4 ด้าน ด้านอาชีพและรายได้ต่อเดือน แตกต่างกัน 
อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ส่วนนอกนั้นโดยรวมไม่พบความแตกต่าง

รายได้ต่อเดือน

อาชีพ

แตกต่าง

ไม่แตกต่าง

ไม่แตกต่าง

ไม่แตกต่าง

แตกต่าง

แตกต่าง

แตกต่าง

แตกต่าง

แตกต่าง

แตกต่าง

สถานภาพ ไม่แตกต่าง ไม่แตกต่าง ไม่แตกต่าง ไม่แตกต่าง ไม่แตกต่าง

สมาชิกภาพ ไม่แตกต่าง ไม่แตกต่าง แตกต่าง ไม่แตกต่าง ไม่แตกต่าง

ตารางท่ี 7.1 เปรียบเทียบความแตกต่างความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการบริหารจัดการด้าน
การให้บรกิารของกองทนุฌาปนกจิสงเคราะห์สตรแีละบรุษุอ�าเภอท่ายาง จงัหวัดเพชรบรุี 
โดยรวมทั้ง 4 ด้าน

ตัวแปรตาม

ตัวแปรอิสระ

1. ด้าน
กระบวนการ
ให้บริการ

2. ด้าน
เจำ้าหน้าที่

ผู้ปฏิบัติงาน

3. ด้าน
สิ่งอ�นวย

ความสะดวก

4. ด้าน
ข้อก�หนด
กฎระเบียบ
ที่เกี่ยวข้อง

ด้าน
โดยรวมทั้ง 
4 ด้าน

เพศ ไม่แตกต่าง ไม่แตกต่าง ไม่แตกต่าง ไม่แตกต่าง ไม่แตกต่าง

อายุ ไม่แตกต่าง ไม่แตกต่าง ไม่แตกต่าง ไม่แตกต่าง ไม่แตกต่าง

ระดบัการศกึษา ไม่แตกต่าง ไม่แตกต่าง แตกต่าง แตกต่าง ไม่แตกต่าง

ลำาดบั	 คอื	 1.	 ด้านกระบวนการให้บรกิาร	 (	 =3.91,	
SD=.64)	อยู่ในระดับมาก	2.	ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ
งาน	(	=4.10,	SD=.64)	อยู่ในระดับมาก	3.	ด้าน
สิง่อำานวยความสะดวก	(	=3.97,	SD=.66)	อยูใ่นระดบั
มาก	4.	ด้านข้อกำาหนด	กฎ	ระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง	
(	=4.07,	SD=.57)		อยู่ในระดับมาก	โดยทั้ง	4	ด้าน	
(	=4.01,	SD=.56)	อยูใ่นระดบัมาก	และเปรยีบเทยีบ
ประชาชนที่ เป ็นสมาชิกมีความพึงพอใจที่มีต ่อ
การบริหารจัดการด้านการให้บริการของกองทุน
ฌาปนกิจสงเคราะห์สตรีและบุรุษอำาเภอท่ายาง	
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กระบวนการขอรับเงนิสงเคราะห์ครอบครวั	กระบวนการ
ย้ายสถานที่อยู่ของสมาชิก	ขอเปลี่ยนแปลงชื่อ-สกุล	
และประวัติส่วนตัว	 กระบวนการขอกลับเข้าดำารง
สมาชกิภาพขัน้ตอนหรอืกระบวนการ	ด้านเจ้าหน้าที่
ผู ้ปฏิบัติงาน	 กล่าวคือ	 เจ้าหน้าที่มีความซ่ือสัตย์
สจุรติในการปฏิบตัหิน้าท่ี	เจ้าหน้าทีม่เีพียงพอสำาหรับ
ให้บริการสมาชกิ	เจ้าหน้าท่ีมคีวามสามารถในการสือ่สาร
ให้สมาชกิเข้าใจได้ง่าย	 เจ้าหน้าทีม่คีวามกระตอืรอืร้น
ในการปฏบิตังิาน	 เจ้าหน้าทีม่คีวามรบัผดิชอบในการ
ให้บริการ	 ปริมาณของเจ้าหน้าท่ี	 คุณลักษณะ	
และพฤตกิรรมให้บรกิารของเจ้าหน้าที	่ด้านสิง่อ�านวย
ความสะดวก	กล่าวคือ	มีวัสดุ/อุปกรณ์/เครื่องมือ
ในการให้บริการสถานที่ให้บริการเหมาะสม	สะอาด	
สวยงาม	มทีีน่ัง่เพยีงพอสำาหรับสมาชกิท่ีมารบับรกิาร	
มีบริเวณที่จอดรถสำาหรับประชาชนที่มาติดต่ออย่าง
เพียงพอ	 มีจุดประชาสัมพันธ์หรือติดต่อสอบถาม	
มีการนำาระบบสารสนเทศมาให้บริการเพื่อความ
รวดเร็วสถานที่	วัสดุ	อุปกรณ์	เครื่องมือ	และวิธีการ
ต่างๆ	 เพื่ออำานวยความสะดวกแก่สมาชิก	และด้าน
ข้อก�าหนด กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	กล่าวคือ	การ
กำาหนดหลักฐานในการยื่นขอรับเงินค่าจัดการศพ	
การกำาหนดลำาดับในการขอรับเงินสงเคราะห์
ครอบครวั	การกำาหนดการส่งเงินสงเคราะห์	จงึทำาให้
ประชาชนท่ีเป็นสมาชิกมีความพึงพอใจต่อการ
บริหารจัดการด ้านการให ้บริการของกองทุน
ฌาปนกิจสงเคราะห์สตรีและบุรุษอำาเภอท่ายาง	
จังหวัดเพชรบุรี	อยู่ในระดับมาก	ซึ่งไม่สอดคล้องกับ	
อนัชชา จันทร์หอม ได้ศึกษาวิจัยเร่ือง	“ความพึง
พอใจของสมาชิกการฌาปนกิจสงเคราะห์ช่วยเหลือ
เพื่อนครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีผลต่อการ
ให้บริการด้านการฌาปนกิจสงเคราะห์ช่วยเหลือ
เพื่อนครูและบุคลากรทางการศึกษาของสำานักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพ
และบคุลากรทางการศกึษา”	 โดยมวีตัถปุระสงค์เพือ่

จังหวัดเพชรบุรี	 แตกต่างกัน	 ในด้านเพศ	 อายุ	 การ
ศกึษา	สถานภาพ	สมาชกิภาพ	ไม่แตกต่างกนั	ส่วนด้าน	
อาชีพ	และรายได้ต่อเดือน	แตกต่างกัน	ประชาชนที่
เป็นสมาชิกมีความพึงพอใจต่อการบริหารจัดการ
ด้านการให้บริการของกองทุนฌาปนกิจสงเคราะห์
สตรแีละบรุษุอำาเภอท่ายาง	จงัหวดัเพชรบุร	ีแตกต่างกนั	
อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติท่ีระดับ	0.05	นอกจากนี้
ประชาชนที่เป็นสมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์ยังได้ให้
ข้อเสนอแนะแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาที่
สำาคัญ	 คือ	 ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน	 ควรเพ่ิม
จำานวนและฝึกอบรมเจ้าหน้าที่เพื่อการปฏิบัติงานที่
รวดเรว็	 ถกูต้อง	 มคีวามรบัผดิชอบและซือ่สัตย์สจุรติ	
ด้านกระบวนการให้บรกิาร	ควรมีป้ายประชาสัมพันธ์
ให้สมาชิกเข้าใจข้ันตอนการรับบริการด้านต่างๆ	
ด้านสิ่งอำานวยความสะดวก	ควรขยายพื้นที่ที่ใช้เป็น
สำานักงาน	 และจัดหาสิ่งอำานวยความสะดวกต่างๆ	
ให้เพยีงพอกบัสมาชกิท่ีมาตดิต่อ	และด้านข้อก�าหนด 
กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	 ควรลดอัตราค่าสมัครของ
สมาชิกใหม่ลง	 และควรจ่ายเงินสงเคราะห์ท้ังหมด
ในครั้งเดียว

9. อภิปรายผลการวิจำัย
	 จากการสรุปผลการวิจัย	สามารถนำามา
อภิปรายผล	ได้ดังนี้

 9.1 ความพงึพอใจของประชาชนทีมี่ต่อการ
บริหารจัดการด้านการให้บริการของกองทุน
ฌาปนกิจสงเคราะห์สตรีและบุรุษอ�าเภอท่ายาง 
จังหวัดเพชรบุรี	พบว่า	โดยรวมท้ัง	4	ด้าน	อยู่ใน
ระดับมาก	 (	 =4.01,	 SD=.56)	 ท้ังน้ีอธิบายได้ว่า
กองทุนฌาปนกิจสงเคราะห์สตรแีละบุรุษอำาเภอท่ายาง	
จังหวัดเพชรบุรีสามารถให้บริการแก่ประชาชนที่มา
ติดต่อได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพในด้าน
การให้บรกิาร	 ด้านกระบวนการให้บรกิาร	 กล่าวคอื	
กระบวนการรบัสมาชกิ	 กระบวนการรบัเงินจดัการศพ
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ศึกษาความพึงพอใจของฌาปนกิจสงเคราะห์
ช่วยเหลือเพื่อนครูและบุคลากรทางการศึกษาของ
สำานักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและ
สวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาและเพื่อ
นำาข้อมูลที่ได้ไปนำาเสนอต่อผู้บังคับบัญชาให้เป็น
แนวทางในการปรับปรุงการให้บริการด้านการ
ฌาปนกิจสงเคราะห ์ช ่วยเหลือเพื่อนครูและ
บุคลากรทางการศึกษาในด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ	
ด้านกระบวนการให้บริการ	ด้านข้อกำาหนด	กฎ	
ระเบยีบทีเ่กีย่วข้อง	 และด้านสิง่อำานวยความสะดวก	
ประชากรที่ใช้ในการศึกษา	คือ	สมาชิกฌาปนกิจ
สงเคราะห์ช่วยเหลือเพ่ือนครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาที่มาใช้บริการด้านการฌาปนกิจสงเคราะห์
ช่วยเหลือเพื่อนครูและบุคลากรทางการศึกษาของ
สำานักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและ
สวสัดภิาพครแูละบคุลากรทางการศึกษา	ในช่วงเวลา
ที่ทำาการศึกษา	คือ	ระหว่างวันที่	5	กันยายน	2555	
ถึงวันที่	 14	 กันยายน	 2555	 จำานวน	 119	 คน	
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาเป็นแบบสอบถามโดย
ประเมินค่า	5	ระดับ	สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
ใช้โปรแกรมสำาเรจ็รปู		สถติใินการศกึษา	คอื	ค่าร้อยละ	
ค่าเฉลี่ย	 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	ผลการศึกษา
พบว่า	 สมาชกิการฌาปนกจิสงเคราะห์ช่วยเหลอืเพือ่น
ครูและบุคลากรทางการศึกษา	 ผู้ตอบแบบสอบถาม
ส่วนมากเป็นเพศหญิง	 มีอายุระหว่าง	 30	 ปี	
มีสถานภาพโสด	มรีะดบัการศกึษาปรญิญาตร	ีมรีายได้
ต่อเดือน	 15,000	 ถึง	 24,999	บาท	และมีระยะ
เวลาการเป็นสมาชิกไม่เกิน	10	ปี	นอกจากนี้ผลการ
ศกึษายงัพบว่า	ระดบัความพงึพอใจต่อการให้บรกิาร
ด้านฌาปนกิจสงเคราะห์ช่วยเพื่อนครูและบุคลากร
ทางการศึกษาของสำานักงานคณะกรรมการส่งเสริม
สวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลกรทางการ
ศกึษา	โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง	เมือ่พจิารณา
เป็นรายด้าน	โดยเรียงลำาดับจากค่าเฉลี่ยจากมากไป

หาน้อย	พบว่า	ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจ
อยู่ในระดับมากลำาดับแรก	 คือ	 ด้านข้อกำาหนด	 กฎ	
ระเบยีบทีเ่กีย่วข้อง	 รองลงมามคีวามพอใจปานกลาง	
คอื	ด้านกระบวนการให้บรกิาร	ด้านเจ้าหน้าทีผู่ใ้ห้บรกิาร	
และลำาดับสุดท้ายความพึงพอใจอยู่ในระดับน้อย	
คอื	ด้านสิง่อำานวยความสะดวก	(อนชัชา	จนัทร์หอม,	
2555,	บทคัดย่อ)	ซึ่งอยู่ในระดับปานกลาง

 9.2 เปรียบเทยีบความพงึพอใจของประชาชน
ที่มีต ่อการบริหารจัดการด ้านการให ้บริการ
ของกองทุนฌาปนกิจสงเคราะห์สตรีและบุรุษ
อ�าเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุร	ี แตกต่างกัน	พบว่า	
ประชาชนท่ีเป็นสมาชิกมีความพึงพอใจต่อการ
บริหารจัดการด ้านการให ้บริการของกองทุน
ฌาปนกิจสงเคราะห์สตรีและบุรุษอำาเภอท่ายาง	
จังหวัด	เพชรบุรี	ที่มีอาชีพ	และมีรายได้ต่อเดือน	
ต่างกัน	 มีความพึงพอใจต่อการบริหารจัดการด้าน
การให้บริการกองทุนฌาปนกิจสงเคราะห์สตรีและ
บุรุษอำาเภอท่ายาง	 จังหวัดเพชรบุรี	 โดยรวมทั้ง	 4	
ด้านแตกต่างกัน	 ทั้งนี้อธิบายได้ว่า	 ประชาชนที่เป็น
สมาชิกของกองทุนฌาปนกิจสงเคราะห์สตรีและ
บรุษุอำาเภอท่ายาง	จงัหวดัเพชรบรุย่ีอมมคีวามแตกต่าง	
ทัง้อาชพีและรายได้ต่อเดือน	ซ่ึงถอืว่าเป็นปัจจัยสำาคญั
อย่างหนึ่งที่ทำาให้ความพึงพอใจที่มีต่อการบริหาร
จัดการด้านการให้บริการของกองทุนฌาปนกิจ
สงเคราะห์สตรแีละบรุษุอำาเภอท่ายาง	จงัหวดั	เพชรบุร	ี
แตกต่างกัน	อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ	0.05	
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย	อ�าพร โสภา	ได้ศึกษาวิจัย
เรือ่ง	“ความพงึพอใจของสมาชกิฌาปนกจิสงเคราะห์
ช่วยเพื่อนครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีมีต่อการ
ให้บริการสวัสดิการเงินกู ้ของสำานักงานส่งเสริม
สวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการ
ศกึษาจงัหวดันครปฐม”	การวิจยัครัง้น้ีมวีตัถปุระสงค์	
เพือ่	1)	ศกึษาระดับความพงึพอใจของสมาชิกฌาปนกจิ
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สงเคราะห์ช่วยเพื่อนครูและบุคลากรทางการศึกษา
ที่มีต่อการให้บริการสวัสดิการเงินกู้ของสำานักงาน
ส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากร
ทางการศกึษา	จงัหวัดนครปฐม	และ	2)	เปรยีบเทยีบ
ความพึงพอใจของสมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์ช่วย
เพื่อนครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีต่อการให้
บริการสวัสดิการเงินกู ้ของสำานักงานส ่งเสริม
สวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาจังหวัดนครปฐม	จำาแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล	
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้	จำานวน	335	คน	เครื่องมือที่ใช้ใน
การวจิยัเป็นแบบสอบถาม		สถติทิีใ่ช้ในการวเิคราะห์
ข ้อมูลได ้แก ่ 	 ค ่าความถ่ี	 ค ่าร ้อยละ	 ค ่าเฉลี่ย	
ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน	การทดสอบค่าท	ีการวเิคราะห์
ความแปรปรวนทางเดียว	และการวิเคราะห์	เนื้อหา		
ผลการวจัิยพบว่า	 1)	 สมาชกิฌาปนกจิสงเคราะห์ช่วย
เพื่อนครูและบุคลากรทางการศึกษา	 มีระดับความ
พึงพอใจต่อการให้บริการสวัสดิการเงินกู ้ของ
สำานักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและ
บคุลากรทางการศกึษา	จงัหวัดนครปฐม	ในภาพรวม
อยู่ในระดับมาก	 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน	 พบว่า	
อยู่ในระดับมากทุกด้าน	 เรียงตามลำาดับดังนี้	 ด้าน
สวสัดกิารเงนิกู้	ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที	่ด้าน
กระบวนการให้บริการ	 ขั้นตอนการให้บริการ	 และ
ด้านสถานทีแ่ละสิง่อำานวยความสะดวก	และ	2)	การ
เปรียบเทียบความพึงพอใจของสมาชิกฌาปนกิจ
สงเคราะห์ช่วยเพื่อนครูและ	บุคลากรทางการศึกษา
ท่ีให้บริการสวัสดิการเงินกู้	 จำาแนกตามปัจจัยส่วน
บุคคล	พบว่า	สมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์ช่วยเพื่อน
ครแูละบคุลากรทางการศึกษาทีม่	ีเพศ	อตัราดอกเบี้ย	
และการทำาประกันคุ้มครองวงเงินกู้ต่างกัน	 มีความ
พึงพอใจต่อการให้บริการสวัสดิการเงินกู้แตกต่าง
กัน	 อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ	 0.05	 ส่วน
สมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์ช ่วยเพื่อนครูและ
บุคลากรทางการศกึษาทีม่สีถานภาพสมรส	อาย	ุระดบั

การศึกษา	 ตำาแหน่ง	 และรายได้ต่อเดือน	 วงเงินกู้
แตกต่างกันมีความพึงพอใจต่อการใช้สวัสดิการเงิน
กู้ไม่แตกต่างกัน	(อำาพร	โสภา,	2555,	บทคัดย่อ)

10. ข้อเสนอแนะ

 ข้อค้นพบ	(Fact	Findings)	จากการวิจัยและ
การอภปิรายผลดังกล่าวมาแล้ว	 สามารถสรปุผลเป็น
ข้อเสนอแนะ	โดยแบ่งเป็น	3	ระดับ	ดังนี้

 10.1 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย

	 	 ผลการวิจยัพบว่า	ความพงึพอใจของประชาชน
ทีม่ต่ีอการบรหิารจดัการด้านการให้บรกิารของกองทนุ
ฌาปนกิจสงเคราะห์สตรีและบุรุษอำาเภอท่ายาง	
จังหวัดเพชรบุรี	โดยรวมทั้ง	4	ด้าน	อยู่ในระดับมาก	
จึงมีข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย	 คอื	 กองทนุฌาปนกจิ
สงเคราะห์สตรแีละบรุษุอำาเภอท่ายาง	 จงัหวดัเพชรบุร	ี
ควรกำาหนดนโยบายเกี่ยวกับการส่งเสริมด้านการให้
บริการของกองทุนฯเพื่อให้บรรลุถึงเป้าหมายของ
การพฒันาถงึทีส่ดุ	กล่าวคอื	ทำาให้ประชาชนมีความ
พึงพอใจต่อการบริหารจัดการด้านการให้บริการทั้ง	
4	ด้านของกองทุนได้อยู่ในระดับมากที่สุดต่อไป

 10.2 ข้อเสนอแนะส�าหรับผู้ปฏิบัติ

	 	 ผลการวจัิยพบว่า	ประชาชนมคีวามพึงพอใจ
ต่อการบริหารจัดการด้านการให้บริการของกองทุน
ฌาปนกิจสงเคราะห์สตรีและบุรุษอำาเภอท่ายาง	
จังหวัดเพชรบุรี	 อยู่ในระดับมาก	 จึงมีข้อเสนอแนะ
สำาหรับผู้ปฏิบัติ	คือ	
	 	 1)	กองทนุฌาปนกจิสงเคราะห์สตรีและบรุุษ
อำาเภอท่ายาง	จังหวัดเพชรบุรี	 ควรปรับปรุงการ
บริหารจัดการกองทุนด ้านการให ้บริการให ้มี
ประสิทธภิาพมากยิง่ข้ึนตามข้อเสนอแนะของประชาชน	
เพื่อให้ประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก
ที่สุด	ทั้ง	4	ด้าน	คือ	1)	ด้านกระบวนการให้บริการ	
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2)	 ด้านเจ้าหน้าที่ผู ้ปฏิบัติงาน	 3)	 ด้านสิ่งอำานวยความสะดวก	 และ	 4)	 ด้านข้อกำาหนด	 กฎระเบียบที่
เกี่ยวข้อง
 10.3 ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัย
	 	 1)	 ควรวิจัยเกี่ยวกับความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการบริหารจัดการด้านการให้บริการ
ของกองทุนฌาปนกิจสงเคราะห์ในอำาเภอและจังหวัดอื่น	ๆ
	 	 2)	 ควรวจิยัเกีย่วกบัปัจจยัอืน่ทีส่่งผลต่อการบริหารจัดการด้านการให้บริการของกองทุนฌาปนกิจ
สงเคราะห์ในอำาเภอและจังหวัดอื่นๆ
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การจำัดการศึกษาส�หรับนักเรียนนายเรือ
ให้มีทักษะที่จำ�เป็นในศตวรรษที่ 21

บ
บทคัดย่อ

ทความทางวิชาการเรื่องน้ีผู ้เขียนมุ่งนำาเสนอเน้ือหาเกี่ยวกับการจัดการศึกษาสำาหรับ
นักเรียนนายเรอื	(นนร.)	ให้มีทกัษะทีจ่ำาเป็นในศตวรรษที	่21	เนือ้หาในบทความ	ประกอบด้วย	

6	ตอน	ได้แก่	ตอนที่	1	บทนำา:	เป็นการกล่าวถึงทักษะของผู้เรียนในศตวรรษท่ี	21	ตอนท่ี	2	
วิธีกำาหนดแนวทางการจัดการศึกษา:	เป็นการประยุกต์ใช้	Bartlett		Model	และ	SWOT	Analysis	
เป็นเครื่องมือกำาหนดแนวทางการจัดการศึกษาของโรงเรียนนายเรือ	 (รร.นร.)	 ตอนที่	 3	 เป้าหมาย
การผลิต	นนร.:	เป็นการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาของ	รร.นร.	เพื่อนำา
ไปสู่การกำาหนดเป้าหมายการผลิต	 นนร.ให้สอดคล้องกับความต้องการในศตวรรษที่	 21	 ตอนที่	 4	
สภาวะแวดล้อมและปัจจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการผลิต	 นนร.:	 เป็นการวิเคราะห์จุดแข็ง	 จุดอ่อน	 และ
โอกาสในการพฒันา	นนร.	ตอนที	่5	การจดัการศกึษาสำาหรบั	นนร.ให้มทีกัษะทีจ่ำาเป็นในศตวรรษที	่21:	
ให้ความรู้เก่ียวกับทักษะ	 ความรู้พื้นฐานท่ีเกี่ยวข้องกับการพัฒนาทักษะ	 และแนวทางการจัดการ
ศึกษาของ	รร.นร.	คือ	1)	กำาหนดเป้าหมายการผลิต	นนร.	(Ends)	ได้แก่	ทักษะทางปัญญา	ทักษะ
การปฏบิตั	ิและทกัษะทางสงัคม	2)	วธิกีารจดัการศกึษา	(Ways)	ได้แก่	การพัฒนาครผููส้อน	และการจดั									
การเรียนการสอน	และ	3)	 เครื่องมือท่ีใช้ในการจัดการศึกษา	 (Means)	คือ	หลักสูตร	รร.นร.ที่มี
การปรับปรุงและพัฒนาให้เหมาะสม	และตอนที่	6	บทสรุป	

ค�าส�าคัญ:	ทักษะทางปัญญา	ทักษะการปฏิบัติ	และทักษะทางสังคม	
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Abstract

	 This	 academic	article	 aims	 to	 introduce	educational	 administration	 for	naval	

cadets	in	terms	of	essential	skills	for	the	21st	century.	The	article	consists	of	6	chapters:		

Chapter	1:	Learner’s	Skills	for	the	21st	Century;	Chapter	2:	Education	Guidelines	for	

the	Royal	Thai	Naval	Academy:	This	chapter	deals	with	adopting	Bartlett	Model	and	

SWOT	Analysis	in	order	to	draw	up	the	guidelines	for	educational	administration	of	

the	Royal	Thai	Naval	Academy;	Chapter	3:	Expected	Outcome:	This	chapter	 is	an	

analysis	of	the	Royal	Thai	Naval	Academy	educational	administration	environments	

that	leads	to	an	establishment	of	goals	in	order	to	respond	to	the	needs	of	the	21st	

century;	Chapter	4:	Environments	and	Affecting	Factors	of	the	Production	of	the	

Naval	Cadets:	This	chapter	analyses	weaknesses,	 strengths,	and	development	

opportunities	of	the	naval	cadets;	Chapter	5:	Educational	Administration	to	Prepare	

the	Naval	Cadets	for	the	21st	Century:	This	Chapter	focuses	on	essential	skills,	basic	

knowledge	of	skill	development	and	the	Royal	Thai	Naval	Academy’s	educational	

administration	 ,i.e.,	 1)	 establishment	 of	 goals	 (Ends):	 cognitive	 skills,	 performance	

skills,	and	social	skills,	2)	methods	of	education	(Ways):	teacher	development	and	

educational	 administration,	 and	3)	means	of	 education	 (Means):	 the	Royal	Thai	

Naval	Academy’s	curriculum;	and	Chapter	6:	Conclusion.

ก
1. บทน�

ารศึกษาเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของคนไทย	 เพื่อให้คนเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์แบบ	มีความเจริญงอกงาม						

ในชวีติ	มปัีญญาเป็นต้นทุนในการประกอบอาชพีและการดำารงอยูใ่นสงัคมอย่างมคีวามสขุ	การขยายตัว

อย่างกว้างขวางของสื่อและเทคโนโลยีข้ันสูง	โดยเฉพาะอย่างยิ่งสื่อคอมพิวเตอร์และส่ืออิเล็กทรอนิกส์						

ได้เข้ามามีบทบาทสำาคัญในวิถีชีวิตของมนุษย์	พลเมืองของประเทศในศตวรรษที่	21	จึงต้องมีชีวิตอยู่

ท่ามกลางกระแสการเปลี่ยนแปลง	 ดังนั้นการพัฒนาทักษะของผู้เรียนที่เคยปฏิบัติกันมา	 คงไม่เพียงพอต่อ

การมีคุณภาพชีวิตที่ดีในยุคปัจจุบัน	 (ทิศนา	 แขมมณี,	 2557)	 สถานศึกษาจึงต้องมีนโยบายในการ

ขับเคลื่อนการศึกษา	 เพื่อการบรรลุวิสัยทัศน์	 พันธกิจ	 และวัตถุประสงค์ของหลักสูตรที่กำาหนด	 อีกทั้งเพื่อ
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พัฒนาผู ้ เรียนให ้มี ทักษะท่ีจำาเป ็นในศตวรรษ
ที่	21	อันประกอบด้วยทักษะท่ีมีอักษรย่อว่า	3Rs	
+	8Cs	 ได้แก่	 3R:	อ่านออก	(Reading)	 เขียนได้	
(WRiting)	 คิดเลขเป็น	(ARithmetics)	และ	8Cs:	
ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญานและทักษะในการ
แก้ไขปัญหา	 (Critical	 Thinking	 and	 Problem	
Solving)	 ทักษะการสร้างสรรค์และนวัตกรรม	
(Creativity	 and	 Innovation)	 ทกัษะด้านความ
เข้าใจต่างวฒันธรรม	 ต่างกระบวนทัศน์	 (Cross	 –	
cultural	Understanding)	ทกัษะด้านความร่วมมอื
การทำางานเป็นทมี	 และภาวะผูน้ำา	 (Collaboration	
Teamwork	 and	 Leadership)	 ทักษะการสื่อสาร	
สารสนเทศ	 และรู้เท่าทันสื่อ	 (Communication,	
Information	 and	 Media	 Literacy)	 ทักษะด้าน
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สือ่สาร	 (Computing	 and	 ICT	 Literacy)	 ทกัษะ
อาชพีและทกัษะการเรยีนรู	้(Career	and	learning	
Skills)	และความมีเมตตา	กรุณา	วินัย	คุณธรรม	
จรยิธรรม	(Compassion)	เพือ่ให้ผูเ้รยีน	มคีณุภาพชีวติ
ที่ดีท่ามกลางกระแสการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิตอล	
(กระทรวงศึกษาธิการ,	 2560)	 ทิศนา	 แขมมณี	
(2557)	ได้เสนอทักษะของผู้เรียนในตวรรษท่ี	21	
คือ	 ทักษะทางปัญญา	 ทักษะทางสงัคม	 และทกัษะ
การใช้เทคโนโลย	ี โดยกระทรวงกลาโหม	 (กห.)	 ได้
กำาหนดเป้าหมายคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของ
ผูส้ำาเรจ็การศกึษาจากสถาบนัการศกึษาของ	กห.	ได้แก่	
คณุลกัษณะผูน้ำา	 วชิาชีพทหาร	 วชิาการ	 ทกัษะการ
เรียนรู้	3Rs	+	8Cs	(สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ,	
2561)	 ผู้เขียนขอนำาเสนอคำากล่าวตอนหนึ่งของ
ศาสตราจารย์	นายแพทย์	วิจารณ์		พานิช	ที่เขียนไว้
อย่างน่าสนใจในหนังสือ	“การสร้างการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่	21”	ใจความว่า		

	 “…โลกสมัยใหม่ทุกอย่างเปลี่ยนตลอดเวลา	

เด็กต้องมีชีวิตอีก	50-60-70	ปี	โลกมันจะเปลี่ยนไป
อย่างนกึไม่ถงึเลยว่าจะเปลีย่นไปอย่างไร	 เขาต้องเป็น
ส่วนหนึง่ของการเปลีย่นแปลง	 เขาต้องเป็นผู้หนึง่ทีม่ี	
ส่วนร่วมในการเปลี่ยนแปลง	 หากเขาไม่ทำาอย่างนั้น	
เขาจะถูกเปลี่ยนแปลง	 ชีวิตเขาจะยากลำาบากมาก						
เพราะเขาจะเป็นผู้ถูกกระทำา…”	 (วิจารณ์	 พานิช,	
2556		อ้างถึงใน	ทิศนา		แขมมณี,	2557)

	 รร.นร.	 เป็นแหล่งผลิตนายทหารสัญญาบัตร
ของกองทพัเรอื	(ทร.)	มบีทบาทสำาคญัในการให้ความรู้
ทางวิชาการระดับอุดมศึกษา	ด้านการเดินเรือและ
วชิาชพีทหารเรอือย่างเพยีงพอ	การจัดการศกึษาของ	
รร.นร.คำานงึถึงมาตรฐานทีเ่กีย่วข้อง	 ได้แก่	 ข้อบงัคับ
สภาการศึกษาวิชาการทหาร	ว่าด้วยการกำาหนด
มาตรฐานหลักสูตรการศึกษาระดับปริญญาตรีของ
โรงเรยีนทหาร	พ.ศ.2558	ประกาศกระทรวงศกึษาธิการ								
เรื่องเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตร	ี
พ.ศ.2558	 และข้อบังคับสภาวิศวกร	 ว่าด้วยการ
รับรองปริญญาประกาศนียบัตรหรือวุฒิบัตรในการ
ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม	พ.ศ.2554	ซ่ึง
การจัดการศึกษาของ	 รร.นร.	 มุ่งผลิต	 นนร.ให้มี
สมรรถนะหลัก	 3	 ด้าน	 ได้แก่	 1)	 ความรู้วิชาการ
อดุมศึกษา	2)	ทกัษะวชิาชพีทหารเรอื	และ	3)	ทกัษะ
ความเป็นผูน้ำา	คณุธรรมและจรยิธรรม	อกีทัง้นโยบาย												
ผู้บัญชาการทหารเรือ	 ประจำาปีงบประมาณ	 2562	
ให้ความสำาคัญกับแนวทางการพัฒนาองค์บุคคล
ของกำาลังพล	ทร.	ให้สะท้อนค่านิยม	ทร.	4	ประการ	
คือ	1)	ความเป็นชาวเรือ	(Seamanship)	2)	ความ
ซ่ือสัตย์และความจงรักภักดี	 (Allegiance)	 3)	
เป็นผู้มคีณุธรรมจริยธรรม	 และความเป็นสุภาพบรุุษ
ทหารเรอื	(Integrity	and	Gentleman)	และ	4)	ความ
เป็นผู้นำา	 (Leadership)	อีกทั้งยังให้ความสำาคัญกับ
การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของ	นนร.อีกด้วย	
(กองทัพเรือ,	2561)
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	 จากที่กล่าวมาข้างต้นคงเกิดคำาถามขึ้นในใจ
ว่าการจดัการศกึษาสำาหรับ	 นนร.ให้มทีกัษะทีจ่ำาเปน็
ในศตวรรษที่	21	จะมีแนวทางดำาเนินการอย่างไร	
ทกัษะทีจ่ำาเป็นของ	นนร.ในศตวรรษที	่21	มอีะไรบ้าง	
และอะไรคือเคร่ืองมือสำาคัญในการพัฒนาทักษะ
ของ	นนร.	ซึง่ผู้เขยีนขอนำาเสนอเนือ้หาสาระดงักล่าว
ในลำาดับต่อไป		

2. วิธีก�าหนดแนวทางการจัำดการ
ศึกษาเพ่ือพัฒนาทักษะที่จำ�เป็นของ 
นนร.ในศตวรรษที่ 21   

 ารกำาหนดแนวทางการจัดการศึกษาหรือ
การกำาหนดยุทธศาสตร์การศึกษา	คือ	การ

ใช้ทรัพยากรต่าง	ๆ	 เพื่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของ
หลักสูตร	 ซึ่งเปรียบเสมือนเครื่องมือที่จะนำาไปสู่
ความสำาเร็จตามเป้าหมายขององค์กร	ถ้าพลงัอำานาจ
ไม่เข้มแข็ง	หรอืทรพัยากรต่าง	ๆ 	ไม่ได้รบัการสนบัสนนุ

อย่างเพยีงพอ	เป้าหมายขององค์กรกจ็ะสำาเรจ็ได้ยาก	
เครื่องมือที่นักบริหารนำามาใช ้ ในการกำาหนด
ยุทธศาสตร์การปฏิบัติงานขององค์กรมีหลายอย่าง	
ได้แก่	Bartlett		Model	และ	SWOT	Analysis	ซึ่ง
ผู้เขียนได้นำาทั้ง	 2	 เทคนิคนี้มาเป็นเครื่องมือในการ
จัดการศึกษาของ	รร.นร.	โดยมีรายละเอียด	ดังนี้

 2.1 Bartlett Model  

	 	 	ศาสตราจารย์	Henry	C.	Bartlett	แห่ง
วิทยาลัยการทัพเรือสหรัฐอเมริกา	 ได้เสนอหลักการ	
ในการกำาหนดยุทธศาสตร์	คือ	การทำาให้เกิดความ
สมดุลระหว่างเป้าหมายที่กำาหนด	(Ends)	วิธีการ	
(Ways)	 และเคร่ืองมือที่ ใช ้	 (Means)	 ภายใต้
ข้อจำากัดด้านทรัพยากร	(Resource	Constraints)	
และสภาวะแวดล้อมด้านความมั่นคง	 (Security	
Environment)	 วิธีการจะเป็นตัวเชื่อมระหว่าง
เคร่ืองมือกับเป้าหมาย	 ดังนั้นหากทรัพยากรท่ีมี
ไม่สามารถสนับสนุนหรือส่งเสริมวิธีการภายใต้การ
ดำาเนินการ	ด้วยเครื่องมือได้อย่างเพียงพอ	ประกอบ
กับมีสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลในทางลบ	 ย่อมส่งผลให้เกิด

ก

แผนภาพที่ 1: Bartlett		Model	(กองทัพเรือ,	2543;	Paul,	2009)
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ความเสี่ยงที่จะไม่บรรลุตามเป้าหมายท่ีกำาหนด	
(กองทัพเรือ,	 2543;	 Paul,	 2009)	 รายละเอียด
ดงัภาพท่ี	1	ดงันัน้การจดัการศกึษาจงึต้องบรหิารจดัการ
ให้เกิดความสมดุลระหว่างเป้าหมายการผลิต	นนร.	
วธิกีารจดัการศกึษา	และเครือ่งมอืทีใ่ช้ในการจดัการ
ศึกษา	ภายใต้การสนับสนุนทรัพยากรอย่างเพียงพอ

 2.2 SWOT Analysis 

	 	 	 การวิเคราะห์	 SWOT	 เป็นเทคนิคที่นิยม
กนัอย่างแพร่หลายในการกำาหนดกลยทุธ์ขององค์กร					
เป็นการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมและศักยภาพของ
องค์กร	 เป็นเครือ่งมอืในการประเมนิสถานการณ์ของ
องค์กร	ซึง่จะช่วยผูบ้รหิารกำาหนดจดุแขง็	 (Strengths)	
และจุดอ่อน	(Weaknesses)	ขององค์กร	ได้แก่										
โครงสร้างองค์กร	ระบบการปฏบิติังาน	ทกัษะ	ความรู้	
ความสามารถของบุคลากร	 การบริหารจัดการ	
และค่านิยมขององค์กร	ส่วนการวิเคราะห์โอกาส	

S	+	T	=	กลยุทธ์ป้องกัน:		

	 				ใช้จดุแข็งหลกีเลีย่งอปุสรรค

W	+	T	=	กลยุทธ์เชิงรับ:		

	 					ลดจุดอ่อนและหลกีเลีย่งอุปสรรค

ปัจจัยภายใน

ปัจจัยภายนอก	 	 	 S:	Strengths	 			 												W:	Weaknesses

	O:	Opportunities
W	+	O	=	กลยุทธ์เชิงแก้ไข:		

	 					เอาชนะจุดอ่อนโดยอาศยัโอกาส

S	+	O	=	กลยุทธ์เชิงรุก:		

	 				ใช้จดุแข็งสร้างโอกาส

T:	Threats

SWOT	 เป็นไปได้	 4	แนวทาง	 ได้แก่	 กลยุทธ์เชิงรุก	
กลยทุธ์เชงิแก้ไข	กลยทุธ์เชงิป้องกนั	และกลยทุธ์เชงิรบั	
รายละเอียดดังนี้	

	 เม่ือพจิารณาในรายละเอียดจะพบว่า	Bartlett		
Model	และ	SWOT	Analysis	มแีนวคิดทีค่ล้ายคลงึกนั	
ซึ่งผู ้เขียนได้นำาหลักการของทั้งสองเทคนิคมาใช้
ในการกำาหนดแนวทางการจัดศึกษาเพ่ือพัฒนา
ทักษะที่จำาเป็นของ	นนร.ในศตวรรษที่	21	โดยมี
รายละเอียด	ดังนี้	

	 1)	การกำาหนดเป้าหมายการผลติ	นนร.	(Ends)	
ได้จากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้อง	
ได้แก่	แผนการศึกษาแห่งชาติ	วิสัยทัศน์และพันธกิจ
ของ	รร.นร.	คณุลกัษณะทีพ่งึประสงค์ของหน่วยทหาร
มหาดเล็กรักษาพระองค์	 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร	
คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้สำาเร็จการศึกษาจาก	
รร.นร.	 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของนายทหาร

ตารางที่	1:	การกำาหนดกลยุทธ์ด้วยการวิเคราะห์	SWOT		

(Opportunities)	และอุปสรรค	(Threats)	เป็นการ
วิเคราะห์ปัจจัยภายนอกองค์กร	ได้แก่	นโยบาย	
กฎหมาย	ระเบยีบทีเ่กีย่วข้อง	สภาวะเศรษฐกิจ	สงัคม	
วัฒนธรรม	 และเทคโนโลยี	 (Armstrong,	 1996)	
การกำาหนดกลยุทธ์ขององค์กรด้วยการวิเคราะห์	

สญัญาบัตรที	่ทร.	ต้องการ	นโยบายผู้บญัชาการทหารเรอื				
โดยคำานงึถึงสภาวะแวดล้อมด้านความมัน่คง	 (Security	
Environment)	รวมไปถึงการวิเคราะห์โอกาส	และ
อุปสรรคของเทคนิค	 SWOT	 จะช่วยให้การกำาหนด
เป้าหมายการผลิต	นนร.	มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น		
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แผนภาพท่ี 2: การจัดการศึกษาสำาหรับ	นนร.ให้มีทักษะที่จำาเป็นในศตวรรษที่	21

	 2)	การกำาหนดวธิกีาร	(Ways)	ทีจ่ะใช้เครือ่งมอื
ต่าง	ๆ	ภายใต้การสนับสนุนของทรัพยากรที่	รร.นร.
หรอืหน่วยงานต่าง	ๆ	สามารถสนบัสนนุได้	ซึง่หมายถงึ
แนวทางการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะที่
จำาเป็นของ	 นนร.ในศตวรรษที่	 21	 นั่นเอง	 อย่างไร
ก็ตามถึงแม้ผู้บริหารสถาบันจะกำาหนดยุทธศาสตร์
การศึกษาดเีพยีงใด	แต่ถ้ายงัขาดทรัพยากรสนบัสนุน
การเรยีนรูอ้ย่างเพยีงพอ	ย่อมส่งผลให้เป้าหมายการผลติ	
นนร.บรรลุผลได้ยาก	โดยสามารถนำาเทคนิค	SWOT	
มาช่วยในเรื่องการทบทวนการบริหารการศึกษา
ของ	รร.นร.ว่ามีความเหมาะสมหรือไม่	อย่างไร	

	 3)	 เครือ่งมอืทีใ่ช้ในการจัดการศกึษา	(Means)	
หลกัสตูร	รร.นร.	ถอืได้ว่าเป็นคมัภร์ีหลกัใน	การกำาหนด
แนวทางการจัดศึกษาของ	 รร.นร.	 ดังนั้น	 หลักสูตร	
รร.นร.ควรได้รับการปรับปรุงและพัฒนา	ให้ทันสมัย
อยู่เสมอ	 เพื่อให้สามารถผลิต	นนร.ได้สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์หลักสูตรและความต้องการในศตวรรษ
ที่	21		

	 4)	 การวิเคราะห์ความเสี่ยง	 (Risk)	 ในที่นี้
หมายถึง	 โอกาสที่การจัดการศึกษาของ	รร.นร.จะ
ไม่บรรลุผลตามเป้าหมายที่กำาหนด	ทั้งนี้ความเสี่ยง
ล้วนส่งผลมาจากข้อจำากัดด้านทรัพยากรต่าง	ๆ	ที่
สนับสนุนการจัดการศึกษา	 เช่น	 เวลาในการฝึกหัด
ศึกษาของ	นนร.	ความร่วมมือของคนภายในองค์กร			
เป็นต้น	 ดังนั้น	 ผู้บริหารของ	 รร.นร.จะต้องบริหาร
ความเสี่ยงดังกล่าวอย่างมีประสิทธิภาพ	โดยเทคนิค	
SWOT	มีส่วนช่วยสนับสนุนการกำาหนดยุทธศาสตร์
การศึกษาของ	รร.นร.	 ในเรื่องการวิเคราะห์จุดอ่อน
และภาวะคุกคามภายในและภายนอก	รร.นร.	ซึ่งจะ
ช่วยให้ผู้บริหารเห็นความเสี่ยงที่เกิดขึ้น	จนนำาไปสู่	
การกำาหนดยุทธศาสตร์ด้านการจัดการศึกษาของ	
รร.นร.ได้อย่างเหมาะสม		

	 การจัดการศึกษาสำาหรับ	นนร.ให้มีทักษะที่
จำาเป็นในศตวรรษที่	 21	 โดยการผสมผสานแนวคิด
ตามเทคนคิ	Bartlett		Model	และ	SWOT	Analysis	

รายละเอียดตามแผนภาพที่	2	 
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วามรู้และทักษะท่ีจำาเป็นในศตวรรษท่ี	 21	
เป็นความรู้และทักษะท่ีได้รับการยอมรับ

ในวงวิชาการว่ามีความสำาคัญต่อการดำารงชีวิต	
การประกอบอาชีพ	 และการพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมของประเทศในสภาวะการณ์ปัจจุบัน	ผู้เขียน
ได้รวบรวมความรูจ้ากเอกสารทีเ่กีย่วข้อง	เพือ่นำาไปสู่
การกำาหนดทักษะท่ีจำาเป็นของ	 นนร.ในศตวรรษ
ที่	21	โดยมีรายละเอียด	ดังนี้		
	 3.1	 แผนการศึกษาชาติ	 พ.ศ.2560	 –	 2579	
กำาหนดแนวทางการจัดการศึกษาเพ่ือให้ผู ้เรียนมี
ทักษะและคุณลักษณะพื้นฐานของพลเมืองไทย	
โดยทักษะและคุณลักษณะท่ีจำาเป็นในศตวรรษท่ี	
21	คือ	ความมีวินัย	การมีจิตสาธารณะ	และทักษะ
ที่มีอักษรย่อว่า	3Rs	+	8Cs	ตามที่ผู้เขียนได้กล่าวไว้
แล้วข้างต้น				
	 3.2	คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาสถาน
ศึกษาสังกัดกระทรวงกลาโหม	พ.ศ.2561	กำาหนด
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู ้สำาเร็จการศึกษา
จากสถาบันการศึกษาสังกัดกระทรวงกลาโหม	
ระดับปริญญาตรี	 ได้แก่	 ความเป็นผู้นำา	 ความรู้
วิชาการทหาร/ทักษะวิชาชีพทหาร	 วิชาการ
ในระดับอุดมศึกษา	 และทักษะ	 3Rs	 +	 8Cs		
(สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ,	2561)		
	 3.3	คณุลกัษณะทีพ่งึประสงค์ของผูส้ำาเรจ็การ
ศึกษาจาก	รร.นร.	ดังนี้	(โรงเรียนนายเรือ,	2558)	
	 	 3.3.1	มคีวามรูท้างวชิาการระดบัปรญิญาตรี	
ในสาขาวิชาต่าง	ๆ	ตามมาตรฐานสภาการศึกษา
วิชาทหาร	และสอดคล้องกับมาตรฐานอุดมศึกษา
ของชาติ	
	 	 3.3.2	 มคีวามรูค้วามสามารถในการเรอืและ

การเดินเรือระดับสากล	 ตลอดจนมีความรู้พื้นฐาน	

ในวชิาชีพทหารเรืออย่างเพียงพอ	พร้อมทีจ่ะศกึษาต่อ
ในวิชาชีพทหารเรือชั้นสูงต่อไป

  3.3.3	 มสีขุภาพกายทีแ่ขง็แรงและมคีณุลกัษณะ
ทางทหารที่ดี	

	 	 3.3.4	มีความเป็นผู้นำาทางทหาร	มีความ
กล้าหาญ	อดทน	มีระเบียบวินัย		มีความรับผิดชอบ
ต่อหน้าที	่สามารถบงัคบับญัชาหน่วยของตนให้ปฏบิติั
ตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายได้	

	 	 3.3.5	มคีวามมานะอตุสาหะ	มคีวามซือ่สตัย์
สุจริต	 มีความยุติธรรม	 รวมทั้งมีความจงรักภักดีต่อ
ชาติ	ศาสนา	และพระมหากษัตริย์

	 3.4	ทิศนา	แขมมณี	(2557)	ได้เสนอทักษะที่
จำาเป็นในศตวรรษที่	 21	 จำานวน	 5	 กลุ่ม	 ได้แก่	
กลุม่ท่ี	1	ความรูใ้นวชิาแกน:	ภาษาท่ีสำาคญัในปัจจบุนั	
คณติศาสตร์	วทิยาศาสตร์	เศรษฐศาสตร์	ประวตัศิาสตร์	
หน้าท่ีของพลเมอืง	ศลิปะ	เป็นต้น	กลุม่ท่ี	2	คณุธรรม
และคุณลักษณะ:	 ความรับผิดชอบ	ความซ่ือสัตย์	
ความกล้าเชิงจริยธรรม	 การตัดสินใจเชิงจริยธรรม	
และความกล้าเส่ียง	 กลุ่มที่	 3	 ทักษะทางปัญญา:	
ทักษะการสื่อสาร	 การคิดวิเคราะห์	 การคิดวิพากษ์	
การคิดอย่างมวิีจารณญาน	คดิสงัเคราะห์	คดิสร้างสรรค	์
คดิตดัสนิใจ	และทกัษะการเรยีนรู	้ (การแสวงหาข้อมูล	
การวิเคราะห์ข้อมลู	การเรยีนรู	้		ด้วยตนเอง)	กลุม่ท่ี	4	
ทักษะทางสังคม:	 การรับผิดชอบต่อตนเองและ
สงัคม	ความมวีนิยัในตนเอง	ความยดืหยุน่	ความเข้าใจ
ผู้อื่น	 ความเป็นผู้นำา	 การให้ความร่วมมือกับสังคม	
การปฏสิมัพนัธ์กบัสงัคม	และ	การทำางานเป็นทมี	และ
กลุ่มที่	5	ทักษะการใช้เทคโนโลยี:	การใช้เทคโนโลยี
ดิจิตอล	 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ	 และการใช้
เทคโนโลยีในการสื่อสาร			

3. เป้าหมายการผลิต นนร. ให้มีทกัษะที่จำ�เป็นในศตวรรษที่ 21

ค
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 3.5	 นโยบายผู้บัญชาการทหารเรือ	 ประจำาปี	
งบประมาณ	2562	กำาหนดสมรรถนะการทดสอบ
ภาษาอังกฤษแบบอเมริกัน	(ALCPT)	ของ	นนร.
ชัน้ปีที	่1	–	5	ต้องมคีะแนน	ALCPT	ผ่านเกณฑ์	60	70	
75	80	และ	80	คะแนน	ตามลำาดบั	(กองทัพเรอื,	2561)		

	 จากสภาวะแวดล้อมท่ีผู ้เขียนได้รวบรวมไว้
ข้างต้น	 คงมีคำาถามท่ีเกิดข้ึนในใจของผู้อ่านหลาย
ท่านว่า	“ทักษะที่จำาเป็นของ	นนร.ในศตวรรษที่	21	
มีอะไรบ้าง”	“วิธีการจัดการศึกษาเพ่ือให้	นนร.มี
ทักษะที่จำาเป็นในศตวรรษที่	 21	 ปฏิบัติได้อย่างไร”	
“จะใช้เคร่ืองมืออะไรเพื่อนำาพา	 นนร.ไปสู่ทักษะที่
กำาหนดไว้ตามเป้าหมาย”	 จากการวิเคราะห์สภาวะ
แวดล้อมทีเ่กีย่วข้องกบัการจดัการศกึษาของ	 รร.นร.	
สามารถสังเคราะห์เป้าหมายในการผลิต	นนร.ให้มี
ทักษะที่จำาเป็นในศตวรรษที่	 21	 จำานวนทั้งส้ิน	
8	สมรรถนะ	ได้แก่	1.	ความเป็นผู้นำา	คุณธรรมและ
จริยธรรม	2.	ความมีวินัย	3.	การมีจิตสาธารณะ	
4.	ทกัษะวชิาชพีทหารเรอื	5.	ความรูว้ชิาการในระดบั
อุดมศึกษา	6.	ทักษะทางปัญญา	7.	ทักษะทางสังคม	
และ	8.	ทกัษะการใช้เทคโนโลยแีละการตดิต่อสือ่สาร	
จะเห็นได้ว่าความรู้และทักษะในลำาดับที่	1	–	5	นั้น	
เป็นทกัษะ	การเรยีนรูท้ี	่นนร.และครผููส้อนของ	รร.นร.	
มคีวามคุน้เคยเป็นอย่างดี	แต่ทกัษะในลำาดบัที	่6	–	8	

นัน้	อาจจะยงัเป็นปัญหาในการสอน	นนร.ของครผููส้อน
หลายท่าน	 เนือ่งจากเป็นการสอนทักษะขัน้สูงแก่	นนร.
อกีทัง้ยงัมกีารปฏบิตัทิีมี่ความเป็นนามธรรม	และปฏบิติั
ได้ยาก	 อย่างไรกต็ามท้ัง	 8	 สมรรถนะทีก่ล่าวมาข้างต้น	
สามารถสรปุรวมเป็นทกัษะทีจ่ำาเป็นของ	นนร.ในศตวรรษ
ที่	21	จำานวน	3	ทักษะ	ได้แก่	ทักษะทางปัญญา	
(Cognitive	Skills)	ทกัษะการปฏบัิต	ิ(Performance	
Skills)	และทักษะทางสังคม	(Social	Skills)

	 ทกัษะ	 (Skill)	 มลีกัษณะเป็นกระบวนการหรอื
วิธีการหรือขั้นตอนที่สามารถใช้เป็นเครื่องมือใน							
การเรยีนรู	้การทำางาน	หรอืการมปีฏสิมัพนัธ์กบัผูอ้ืน่ได้	
ดังนั้น	ทักษะต่าง	ๆ	เหล่านั้น	จึงสามารถพัฒนา
แก่ผูเ้รยีนได้	ดงันัน้	ครผููส้อนจะต้องทำาความเข้าใจว่า	
“ทกัษะหมายถงึอะไร”	“หลักการเรียนรู้และหลักการ
สอนทักษะเป็นอย่างไร”	 “รูปแบบการสอน	 วิธีการ
สอน	และเทคนิคการสอนทักษะเป็นอย่างไร”	ซ่ึง
ผู้เขียนจะได้นำาเสนอรายละเอียดในลำาดับถัดไป	 แต่
ก่อนอื่นผู้เขียนขอนำาเสนอผลการวิเคราะห์สภาวะ
แวดล้อมและปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการผลิต	 นนร.ให้
มทีกัษะทีจ่ำาเป็นในศตวรรษที	่21	ด้วยเทคนคิ	SWOT	
เพื่อเป็นข้อมูลในการกำาหนดแนวทางการจัดการ
ศึกษาสำาหรับ	นนร.	รายละเอียดดังนี้	

ภาวะแวดล้อมและปัจจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการ
ผลติ	 นนร.ให้มคีวามรูแ้ละทกัษะทีจ่ำาเป็นใน

ศตวรรษที่	 21	 ผู้เขียนขอนำาเสนอปัจจัยภายในและ
ภายนอก	รร.นร.	ดังนี้

	 4.1	ปัจจัยภายใน	รร.นร.	
	 	 ประกอบด้วยจุดแข็ง/จุดอ่อนในการพัฒนา	
ดังนี้

4. สภาวะแวดล้อมและปัจำจำยัทีเ่ก่ียวข้องกับการผลิต นนร.ให้มีทกัษะทีจ่ำ�เป็น
ในศตวรรษที่ 21

ส   4.1.1	จุดแข็ง
1)	 รร.นร.มนีโยบายการบรหิารการศกึษา

และกระบวนการในการกำากับติดตามงานที่ชัดเจน

2)	หลักสูตร	รร.นร.มีมาตรฐานตามที่
หน่วยงานหรอืองค์กรวชิาชพีกำาหนด	ได้แก่	กระทรวง
ศึกษาธิการ	 สภาการศึกษาวิชาการทหาร	 และสภา
วิศวกร
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3)	 ครูผู้สอนของ	 รร.นร.	 มีคุณวุฒิตรง

หรอืเกีย่วเนือ่งกบัสาขาและรายวชิาทีส่อนในหลักสตูร

4)	 รร.นร.มปัีจจัยสนบัสนนุการเรยีนรูท้ั้ง

ในและนอกห้องเรียนที่เพียงพอ	เช่น	แหล่งฝึก	

งบประมาณ	อุปกรณ์การเรียนการสอน	เป็นต้น	

5)	 นนร.ถอืได้ว่าเป็นบคุคลทีม่คีวามรูแ้ละ

ความสามารถในระดบัต้น	ๆ	ของประเทศ	ได้รบัการฝึก

และปลกูฝังความเป็นผูน้ำา	คณุธรรม	จรยิธรรม	ความมี

วินัย	และความรับผิดชอบตลอดเวลา	อีกทั้ง	รร.นร.

เป็นโรงเรยีนประจำา	จงึง่ายต่อการบรหิารจัดการ	นนร.

	 	 4.1.2	จุดอ่อน

1)	ครูผู้สอนบางส่วนยังขาดทักษะความ

เป็นครูทหาร	ไม ่ ได ้สำ า เร็จการศึกษาทางด ้าน

ศึกษาศาสตร์โดยตรง		

2)	ครูผู ้สอนบางส่วนยังมีความรู ้และ

ความเข้าใจท่ีไม่เพียงพอเกี่ยวกับการสอนทักษะ	

โดยเฉพาะทักษะที่จำาเป็นในศตวรรษที่	21	ซึ่งถือได้

ว่าเป็นการสอนทักษะขั้นสูงให้แก่	นนร.	

3)	 ครูผู้สอนบางส่วนขาดประสบการณ์

หรือโอกาสในการพัฒนาตนเอง	

4)	ครูผู้สอนมีภาระงานมากที่นอกเหนือ

จากภาระงานด้านการสอน	 เช่น	 งานบริหาร	 งาน

ธรุการ	และงานอื่น	ๆ		

5)	นนร.มีกจิกรรมการปฏบัิตใินแต่ละวัน

จำานวนมาก	ไม่มเีวลาว่างทีเ่พยีงพอสำาหรับการศกึษา

ค้นคว้าและการทบทวนบทเรียน	ซึง่อาจส่งผลกระทบ

ต่อประสิทธิภาพการเรียนรู้ของ	นนร.

	 4.2	ปัจจัยภายนอก	รร.นร.	คือ	โอกาสในการ

พัฒนา	ดังนี้	

	 	 	 4.2.1	กระทรวงกลาโหมกำาหนดคณุลกัษณะ

ที่พึงประสงค์ของผู้สำาเร็จการศึกษาจากสถาบันการ

ศกึษาสงักดักระทรวงกลาโหมทีช่ดัเจน	และทีส่อดคล้อง

กับแผนการศึกษาชาติ	พ.ศ.2560	–	2579		

	 	 	4.2.2	นโยบายผูบ้ญัชาการทหารเรอื	ประจำาปี	

งบประมาณ	 2562	 ส่งเสริมการพัฒนาด้านการ

ศึกษา	ภาวะผู้นำา	คุณธรรมและจริยธรรมของ	นนร.

	 	 	 จากที่ผู้เขียนได้นำาเสนอผลการวิเคราะห์

สภาวะแวดล้อมและปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการผลิต	

นนร.ให้มีทักษะที่จำาเป็นในศตวรรษที่	 21	 ในลำาดับ

ต่อไปผู้เขียนขอนำาเสนอการจัดการศึกษาสำาหรับ	

นนร.ให้มีทักษะที่จำาเป็นในศตวรรษที่	21

5. การจำัดการศึกษาส�หรับ นนร.ให้มีทักษะที่จำ�เป็นในศตวรรษที่ 21

ต ามทีผู้่เขยีนได้กล่าวไว้ข้างต้นว่า	การท่ีจะพฒันา
ทักษะที่จำาเป็นของผู้เรียนในศตวรรษที่	 21	

ได้อย่าง	มปีระสทิธิภาพนั้น	ครูผู้สอนต้องเข้าใจก่อน

ว่า	“ทกัษะคอือะไร”	“หลกัการสอนเพือ่พฒันาทกัษะ

มีวิธีการอย่างไร”	ดังน้ัน	เพื่อให้เกิดความเข้าใจท่ี

ชัดเจนมากยิ่งขึ้น	ผู้เขียนขอนำาเสนอเนื้อหาสาระที่

เกีย่วกับทกัษะ	ตลอดจนความรู้พืน้ฐานทีเ่ก่ียวข้องกบั
การพัฒนาทักษะของผู ้ เรียนในศตวรรษที่ 	 21	
รายละเอียดดังนี้	
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	 5.1	ความหมายของทักษะ

	 	 		ทักษะ	(Skill)	หมายถึง	ความสามารถใน
การกระทำา	การลงมอืกระทำา	หรอืการปฏบิติั	ซึง่ต้อง
อาศยัความรู	้ความคดิ	หรอืประสบการณ์เป็นพืน้ฐาน
ในการกระทำา	 และเมื่อกระทำาแล้วมักเกิดความรู้	
ความเข้าใจเพิม่ขึน้ตามมา	โดยหลกัการแล้วเมือ่บคุคล
จะลงมือกระทำาสิ่งใดก็ต้องรู ้วิธีการกระทำาสิ่งนั้น			
ก่อนเสมอ	วิธีการจะระบุข้ันตอนหรือกระบวนการ
ในการกระทำาว่า	ขั้นที่	1	2	3	และ	4	จะกระทำาอะไร	
อย่างไร	 จนเกิดการเรียนรู้ในลักษณะของการทำาได้	
ทำาเป็น	 ทำาคล่อง	 และทำาชำานาญ	 จากการที่ผู้เขียน
ได้รวบรวมและวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมที่เกี่ยวข้อง
กบัการกำาหนดเป้าหมายการผลติ	นนร.จำานวน	3	ทักษะ	
ประกอบด้วย	1)	ทักษะการปฏิบัติ	(Performance	
Skills)	 เป็นทักษะที่สังเกตได้โดยตรงจากพฤติกรรม
การแสดงออกของผู้เรียน	เช่น	ทักษะการพูด	ทักษะ
การเล่นดนตรี	 ทักษะการเดินเรือ	 ทักษะการนำาเรือ	
เป็นต้น	 2)	 ทักษะทางปัญญา	 (Cognitive	 Skills)	
เป็นความสามารถในการใช้สมองดำาเนินการคิดให้
บรรลวุตัถุประสงค์	 เป็นกระบวนการภายในสมองของ
ผูเ้รยีนทีม่องไม่เหน็	ผูอ้ืน่รู้ได้โดยการอนมุานจากการเล่า	
และผลงานที่กระทำาของผู้เรียน	 เช่น	 ทักษะการคดิ	
ทกัษะการวเิคราะห์	ทกัษะการสงัเคราะห์	ทกัษะการ
แก้ปัญหา	เป็นต้น	และสุดท้าย	3)	ทักษะทางสังคม	
(Social	 Skills)	 เป็นความสามารถในการปฏิสมัพนัธ์
กบัผูอ้ืน่	เป็นทกัษะทีจ่ำาเป็นของบคุคลต่อการอยูร่่วม
กนัในสงัคม	เช่น	ทกัษะการสือ่สาร	ทกัษะการทำางาน
ร่วมกัน	ทักษะการเป็นผู้นำาและผู้ตาม	ทักษะการแก้
ปัญหา	ทักษะการลดความขัดแย้ง	เป็นต้น	บทบาท
และหน้าทีข่องครผููส้อน	นอกจากการรบัผดิชอบพัฒนา
ทกัษะขัน้สงูของผูเ้รยีนแล้ว	ยงัมหีน้าทีใ่นการพฒันา

พัฒนาความรู้ทางสติปัญญา	คุณธรรม	จริยธรรม	

ความคดิ	 และเจตคตทิีด่ขีองผูเ้รยีน	 จงึจะได้ชือ่ว่าครู

ผู้สอนเป็นผู้ทำาหน้าที่ของตนได้อย่างสมบูรณ์แบบ		

	 5.2	ความรู้พื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา

ทักษะที่จำาเป็นในศตวรรษที่	21	

	 	 ความรู ้พ้ืนฐานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา	

นนร.ให้มีทักษะที่จำาเป็นในศตวรรษที่	 21	 ที่ผู้เขียน

ต้องการนำาเสนอ	ได้แก่	การเรียนรู้	วิธีการสอน	และ

เทคนิคการสอน	รายละเอียดดังนี้	

	 	 5.2.1	การเรยีนรู	้หมายถึง	การเปลีย่นแปลง

พฤติกรรมอย่างถาวรทัง้ด้านความรู	้ เจตคติ	 และทกัษะ

การปฏบิติั	อนัเป็นผลมาจากการจัดประสบการณ์การ

เรยีนรู	้และการมปีฏสิมัพนัธ์ของผูเ้รยีน	หากพฤตกิรรมใด

ท่ีเกิดข้ึนอันเนื่องมาจากวัยวุฒิหรือวุฒิภาวะท่ีสูงข้ึน

หรือเกิดจากปฏิกิริยาสะท้อน	จะไม่ถือว่าเป็นการ

เรียนรู้	เช่น	การเดินได้คล่องเมื่ออายุมากขึ้น	การ

มองเห็นเมื่ออายุมากขึ้น	เป็นต้น

	 	 5.2.2	 วิธีการสอน	 หมายถึง	 การจัดการ

เรียนรู้ด้วยวิธีต่าง	ๆ	เพื่อช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียน

รู้ตามวตัถุประสงค์ท่ีกำาหนดไว้	บทบาทของครูผู้สอน	

คือ	การคิด	การวางแผน	และการออกแบบการสอน	

จัดเตรียมสื่อการสอน	การดำาเนินการสอน	การวัด

และประเมนิผลการเรยีนรูข้องผูเ้รยีน	โดยหลกัการแล้ว	

ครูผู้สอนจะต้องเลือกใช้วิธีการสอนที่เหมาะสมกับ

วัตถุประสงค์การเรียนรู้	เนื้อหาวิชา	และกลุ่มผู้เรียน	

วธิกีารสอนมหีลากหลายวธิ	ีเช่น	การสอนแบบบรรยาย	

การสอนแบบนำาอภิปราย	 การสอนแบบสัมภาษณ์					

การสอนแบบสาธิตและปฏิบัติ	 เป็นต้น	ครูผู้สอนจะ

ต้องเลือกหรือบูรณาการการสอนด้วยวิธีต่าง	ๆ	เพื่อ

ให้ผู้เรียนมีทักษะที่บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กำาหนด		
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   5.2.3	เทคนคิการสอน	หมายถงึ	กลวธิต่ีาง	ๆ	
ทีค่รูผูส้อนนำามาใช้เสรมิการสอนแต่ละวธิ	ี เพือ่ให้การ
สอนเกิดประสทิธิภาพสงูสุด	 เช่น	 เทคนิคการนำาเข้าสู่
บทเรยีน	เทคนิคการยกตัวอย่าง	เทคนิคการใช้คำาถาม	
เทคนคิการอธบิายและเสรมิกำาลงัใจ	เทคนคิการสรปุ
บทเรียน	เป็นต้น		

	 	 	 หลงัจากทีผู่เ้ขยีนได้นำาเสนอความรูพ้ื้นฐาน
ที่เก่ียวข้องกับการพัฒนา	นนร.ให้มีทักษะท่ีจำาเป็น
ในศตวรรษที่	21	แล้ว	ลำาดับต่อไปจะเป็นการนำา
เสนอแนวทางการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนา	 นนร.ให้
มีทักษะที่จำาเป็นในศตวรรษที่	21	

 5.3	แนวทางการจดัการศกึษาเพือ่พฒันา	นนร.
ให้มีทักษะที่จำาเป็นในศตวรรษที่	21

	 	 	ตามที่ผู้เขียนได้กล่าวถึงการนำา	Bartlett		
Model	และ	SWOT	Analysis	มาใช้เป็นเครื่องมือ
ในการกำาหนดแนวทางการจัดการศึกษาสำาหรับ	
นนร.ให้มทีกัษะทีจ่ำาเป็นในศตวรรษที	่21	รายละเอยีด
ดังนี้	

	 	 	5.3.1	กำาหนดเป้าหมายการผลติ	นนร.	(Ends)	

	 	 			จากการวเิคราะห์สภาพแวดล้อมทีเ่กีย่วข้อง	
สามารถกำาหนดทกัษะทีจ่ำาเป็นของ	นนร.	ในศตวรรษ
ที่	21	ได้จำานวน	3	ทักษะ	ได้แก่	ทักษะทางปัญญา	
(Cognitive	Skills)	ทกัษะการปฏบัิต	ิ(Performance	
Skills)	 และทักษะทางสังคม	 (Social	 Skills)	
รายละเอียด	ดังนี้

	 	 	1)	ทักษะทางปัญญา	เป็นความสามารถใน
การใช้สมองดำาเนินการคิดเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์	
เป็นกระบวนการที่เกิดข้ึนภายในสมองท่ีมองไม่เห็น	
จะเห็นได้จากการคิดและการบอกเล่าของผู้กระทำา	
ดังนั้น	ทักษะทางปัญญาของ	นนร.ท่ีต้องการ	คือ	
ทกัษะเกีย่วกับความรูใ้นวชิาชพีทหารเรอื	 และทกัษะ

ความรูวิ้ชาการในระดบัอดุมศกึษา	ซึง่สามารถแสดงออก
ในรูปแบบของทักษะ	 การสื่อสาร	 การคิดวิเคราะห์	
การคิดวิพากษ์	 การคิดอย่างมีวิจารณญาณ	 การคิด
สังเคราะห์	 การคิดริเริ่ม	 การคิดสร้างสรรค์	 การคิด
แก้ปัญหา	และการคิดจินตนาการ	ซึ่งทักษะดังกล่าว
จะเน้นให้ผู้เรียนแสวงหาข้อมูล/การเข้าถึงข้อมูล
ด้วยตนเอง	การวิเคราะห์ข้อมลู	การสร้างองค์ความรู้	
การชี้นำาตนเอง	การเรียนรู้ด้วยตนเอง	การปรับปรุง
วธิกีารเรียนรู้ด้วยตนเอง	 การใฝ่รู้และรับผิดชอบการ
เรยีนรู้ด้วยตนเอง				

	 	 	2)	ทักษะการปฏิบัติ	เป็นความสามารถใน
การกระทำาหรือการปฏิบัติงานใด	ๆ	อย่างเป็นลำาดับ
ขัน้ตอน	เพือ่ให้งานสำาเรจ็ได้ตามวตัถปุระสงค์ทีก่ำาหนด	
สังเกตได้ชัดเจนจากพฤติกรรมการแสดงออกของ
ผูเ้รียน	เช่น	ทกัษะวชิาชพีทหารเรอื	ทกัษะวชิาการใน
สาขาวชิาท่ีศกึษาในระดับอดุมศกึษา	และทักษะการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ	เป็นต้น		

	 	 	3)	ทกัษะทางสงัคม	เป็นความสามารถของ
บคุคลในการปฏสัิมพันธ์กบัผู้อืน่	 เป็นทักษะท่ีจำาเป็น
ในการอยู่ร่วมกันของมนุษย์	และการปฏิบัติงานร่วม
กับผู้อื่น	ได้แก่	ความเป็นผู้นำา	ความมีคุณธรรมและ
จรยิธรรม	ความมวีนิยั	และการมจีติสาธารณะ	ทกัษะ
การแก้ปัญหาในสถานการณ์ต่าง	ๆ	ทกัษะความสมัพันธ์
ระหว่างบุคคล	นอกจากนีย้งัรวมไปถงึทกัษะในตนเอง	
เช่น	 ทักษะการรู้จักตนเอง	 การยอมรับตนเอง	 การ
ไตร่ตรองและการทบทวนตนเอง	 และทักษะการ
ปรับปรุงตนเอง	

	 	 	จะเหน็ได้ว่าทัง้ทกัษะทางปัญญา	ทกัษะการ
ปฏิบัติ	 และทักษะทางสังคม	 มีความเป็นนามธรรม
ค่อนข้างสูง	 แต่มีลักษณะที่เหมือนกันคือ	 เป็นการ
กระทำาที่มีลำาดับข้ันตอน	 นั่นหมายความว่าทั้ง	 3	
ทักษะ	 มีลำาดับขั้นตอนที่จะให้ผู้เรียนทำาความเข้าใจ
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ในเนือ้หาสาระ	 แต่สิ่งแตกต่างกัน	 คือ	 สิ่งที่กระทำา
หรอื	การแสดงออก	ในลำาดบัต่อไปจะเป็นการนำาเสนอ
วิธีการการจัดการศึกษา	 เพื่อให้	 นนร.มีทักษะที่
สอดคล้องกับความต้องการในศตวรรษที่	21	

	 5.3.2	วิธีการจัดการศึกษา	(Ways)

	 	 	 ทกัษะทีจ่ำาเป็นในศตวรรษที	่ 21	 เน้นการ
พัฒนาทักษะขั้นสูง	ซึ่งต้องให้	นนร.	ฝึกคิดบ่อย	ๆ	
หลกัการเรยีนรูท้กัษะให้มปีระสทิธภิาพ	ผูเ้รยีนจะต้อง
รูแ้ละเข้าใจขัน้ตอนหรอืวิธกีารของทกัษะนัน้	ๆ	นนร.	
ได้เหน็การกระทำาทีเ่ป็นลำาดบัขัน้ตอน	ได้เหน็ตวัอย่าง
ท่ีดีจากครูผู้สอน	ได้ลองปฏิบัติตามทักษะนั้น	ๆ	ได้
รับความรู้เสริมจากครูผู้สอน	 ได้มีเวลาในการฝึกฝน
ทกัษะอย่างเพยีงพอและในสถานการณ์ทีห่ลากหลาย	
ได้กำาลังใจและการเสริมแรงจากครูผู ้สอน	ได้รับ
ข้อมูลป้อนกลับที่ถูกต้องและเหมาะสม	 และสดุท้าย
ได้มกีารปรบัปรงุทกัษะให้ดข้ึีน	(ทิศนา	แขมมณี,	2557)	
บทความทางวชิาการเรือ่งนี	้ผูเ้ขยีนมุง่นำาเสนอ	วิธีการ
จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะที่จำาเป็นของ	นนร.ใน
ศตวรรษที่	21	ด้วยวิธีดำาเนินการ	2	แนวทาง	ได้แก่	
การพัฒนาคุณภาพครูผู้สอน	 และการจัดการเรียน
การสอนที่เหมาะสม	รายละเอียดดังนี้			

	 5.3.2.1	การพัฒนาคุณภาพครูผู้สอน

	 	 	ครู	 คือ	 ผู ้ปลุกจิตวิญญาณการเรียนรู้	
เปรยีบเสมอืนแสงเทยีนส่องทางแก่ผูเ้รยีน	 ดงันัน้	 ครู
จะต้องมคีณุสมบตัทิีด่	ีไม่ใช่มคีวามรู้ดเีพยีงอย่างเดียว	
เช่น	ครผููส้อนจะต้องประพฤตตินให้เป็นทีร่กัของบคุคล
อืน่	มจีติใจทีห่นกัแน่น	พดูจาด	ีสภุาพ	อดทน	ไม่ชกันำา
ศิษย์ในทางเสื่อม	มีความสามารถในการถ่ายทอด
บทเรียน	มีคุณธรรมประจำาใจ	 ให้กำาลังใจศิษย์เสมอ	
ชวนให้อยากเรียนรูแ้ละมคีวามเมตตา	ต่อศษิย์	จงึจะ
สามารถนำาพาศิษย์ไปสูเ่ป้าหมายทีต้่องการได้	 รร.นร.	

เป็นแหล่งผลิตนายทหารสัญญาบัตรหลักของ	ทร.	
ดังนั้น	ครูผู้สอนจะต้องปฏิบัติตนให้เป็นแบบอย่างที่
ดีแก่ศษิย์ทัง้ด้านความรู้	 ด้านจิตใจ	และด้านการกระทำา
ด้วยเช่นกัน	 ครูผู้สอนควรได้รับการพัฒนาจิตวญิญาณ
ความเป็นครู	ดังนั้น	ผู้เขียน	ขอนำาเสนอแนวทางการ
พฒันาครผููส้อน	 เพือ่ให้มคีณุสมบตัทิีด่	ีมคีวามพร้อม
สำาหรบัการพฒันา	นนร.ให้มทีกัษะทีจ่ำาเป็นในศตวรรษ
ที่	21	ดังนี้			

	 	 	 1)	 ผู้บริหารจะต้องปลุกจิตวิญญาณความ
เป็นครูทหารให้แก่ครูผู้สอนของ	 รร.นร.ในรูปแบบ
ต่าง	ๆ	เนื่องจากครูผู้สอนจะต้องเป็นผู้ทำาหน้าที่เปิด
ประตูทางวิญญาณของศษิย์	เพ่ือนำาศษิย์ไปสู่คณุธรรม
ชัน้สูง	รวมทัง้การปลกูฝังจรรยาบรรณคร	ูโดยเฉพาะ
การมีความรักและเมตตาต่อศิษย์	 ให้ความเอาใจใส่
ช่วยเหลอืศษิย์	ส่งเสรมิให้กำาลงัใจในการศกึษาเล่าเรียน
แก่ศิษย์ทุกคน	 ครูต้องปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี
แก่ศิษย์ทั้งทางกาย	วาจา	และจิตใจ	และครูต้อง
ไม่กระทำาตนเป็นปฏิปักษ์ต่อความเจริญ	ทางกาย	
สติปัญญา	 จิตใจ	 อารมณ์	 และสังคมของศิษย์”	
(ข้อบังคับครุสภา,	2556)							

	 	 	2)	 ครูผู ้สอนต้องพัฒนาตนเองในด้าน
การอ่าน	เพือ่ให้มคีวามรูแ้ละทกัษะทางวิชาการเท่าทนั
การเปลี่ยนแปลงในสภาวการณ์ปัจจุบัน	 โดยเฉพาะ
แนวโน้มการพัฒนาทักษะของผู้เรียนในศตวรรษ
ท่ี	21	รวมท้ังเรียนรู ้การนำาเทคโนโลยีสมัยใหม่
มาใช้เป็นสื่อประกอบการสอน

	 	 	3)	ครูผู้สอนต้องพัฒนาความรู้ความเข้าใจ
เกีย่วกับทกัษะ	หลักการสอน	รูปแบบและวิธกีารสอน	
รวมทัง้เทคนคิการสอนทกัษะ	 เพือ่ช่วยสนบัสนนุการ
สอน	นนร.ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด	

	 	 	4)	 พัฒนาความรู ้ด ้านหลักการวัดและ
ประเมนิผลการศกึษาแก่ครผููส้อน	เพือ่ให้การออกแบบ



56  ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 มกราคม-ธันวาคม 2561

วารสารวิชาการโรงเรียนนายเรือ
ด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศึกษาศาสตร์

การวัดและประเมินผลผู้เรียนสอดคล้องกับทักษะที่
จำาเป็นในศตวรรษที่	21		
	 	 	 5)	 พัฒนาความรู้และทักษะด้านการวิจัย
และการผลิตผลงานทางวิชาการประเภทต่าง	ๆ	แก่
ครผููส้อน	 เพือ่เป็นการส่งเสรมิการพฒันาองค์ความรู้
ของครูผู้สอนอย่างต่อเนื่อง

	 5.3.2.2	การจดัการเรยีนการสอนทีเ่หมาะสม

	 	 	 วธีกีารสอนทีนิ่ยมใช้สอนทกัษะทางปัญญา	
ทักษะการปฏิบัติ	 และทักษะทางสังคม	 ได้แก่	 การ
สอนแบบบรรยาย	แบบนำาอภิปราย	แบบสาธิตและ
ปฏบิตั	ิแบบทดลอง	แบบโครงงาน	แบบอปุนยั	(สอน
การปฏิบัติไปสู่หลักการ)	แบบนิรนัย	 (สอนหลักการ
ไปสู่การปฏิบัติ)	โดยส่วนใหญ่ครูผู้สอนจะคุ้นเคยกับ
การสอนทักษะการปฏิบัติเป็นอย่างดี	 ส่วนการสอน
ทักษะทางปัญญาและทักษะ	ทางสังคมนั้นครูผู้สอน
ส่วนใหญ่จะไม่คุน้เคย	 เนือ่งจากมคีวามยุง่ยากมากกว่า
การสอนทักษะการปฏิบัติ	 อย่างไรก็ตาม	 ไม่ว่าจะ
เป็นการสอนทกัษะใด	ล้วนเป็นการสอนทีช่่วยให้ผู้เรียน
เกดิความรู	้ความเข้าใจในทกัษะท่ีเรยีนทัง้สิน้	สามารถ
ลงมือกระทำาตามกระบวนการของความรู้	 ความเข้า
ใจในทักษะนั้น	ๆ	จนสามารถกระทำาได้อย่างถูกต้อง	
และเกิดความชำานาญ	 สามารถบรรลุจุดมุ่งหมายที่
ต้องการได้	 ในลำาดบัต่อไปผูเ้ขียนขอนำาเสนอแนวทาง
การจดัการเรยีนการสอนเพือ่ให้	นนร.	มทีกัษะทีจ่ำาเป็น
ในศตวรรษที่	21	โดยมีรายละเอียด	ดังนี้	

	 	 	1)	ก่อนทำาการสอน	ครูผู้สอนต้องศึกษา
สาระสำาคญัของทกัษะทีต้่องสอนให้เข้าใจ	โดยการระบุ
ความหมายและขัน้ตอนการสอนทักษะนัน้	ๆ	ให้ชัดเจน	
ยกตวัอย่างเช่น	ครผููส้อนต้องการสอนเนือ้หาโครงการ
แก้มลิงอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ	ซึ่งเป็นโครงการ
ทีพ่ระบาทสมเดจ็พระปรมินทรมหา	ภมิูพลอดลุยเดช	
ทรงพระราชดำาริขึ้นเพื่อแก้ไขปัญหานำ้าท่วม	 และใน

เนื้อหานี้ครูผู ้สอนต้องการพัฒนาสมรรถนะของ	
นนร.ในระดับ	“ทักษะการคดิสังเคราะห์”	ดังนัน้	ครู	
ผูส้อนต้องเตรยีมการ	คอื	เนือ้หาภาคทฤษฎขีองโครงการ
แก้มลิง	และขัน้ตอนการพฒันาทกัษะการคดิสังเคราะห์
ของ	นนร.	คอื	เริม่ต้นด้วยการสอนเนือ้หาภาคทฤษฎี	
ต่อด้วยการสอนแบบสาธิตและปฏิบัติ	เพื่อให้	นนร.
มีทักษะในการสร้างโมเดลแก้มลิง	เป็นต้น	เนื่องจาก
การพัฒนาทักษะการคิดสังเคราะห์จะต้องสอน
ความรูภ้าคทฤษฎใีห้	 นนร.เข้าใจอย่างลกึซึง้	 จากนัน้
ออกแบบการสอนให้ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะการคิด
สังเคราะห์	คือ	กระบวนการสร้างโมเดลแก้มลิงตาม
หลักการที่	นนร.ได้เรียนรู้ในภาคทฤษฎีไปแล้ว			

	 	 	2)	ศึกษาหลักการสอน	และแนวการสอน
ทกัษะนัน้	ๆ	ให้เข้าใจก่อนว่ามขีัน้ตอน	การสอนทกัษะ
อย่างไรบ้าง	 การสอนทักษะแต่ละขั้นตอนควรมีวิธี
ดำาเนินการอย่างไร		

	 	 	3)	เลือกแนวการสอน	ว่าจะสอนหลักการ
ก่อนการสอนการปฏิบัติ	 (แบบนิรนัย)	 หรือจะสอน
การปฏิบัติก่อนการสอนหลักการ	(แบบอุปนัย)	แต่
ผู้เขียนขอสนับสนุนแนวการสอนแบบอุปนัย	ซ่ึงจะ
เป็นการส่งเสริมให้ผู ้เรียนได้ศึกษาค้นคว้าด้วย
ตนเองก่อน	วางแผนการสืบค้นข้อมลูและการคดัเลือก
ข้อมูลด้วยตนเอง	 รับผิดชอบการเรียนรู้ด้วยตนเอง
หรือเป็นกลุ่ม	 เป็นแนวการสอนที่สอดคล้องกับการ
สอนในศตวรรษที	่21	โดยครูผู้สอนทำาหน้าทีส่นบัสนนุ
หรืออำานวยความสะดวกในการเรียนรู้	(Facilitator)					
แก่ผู้เรียน

	 	 	4)	 การออกแบบการสอน	 ในขั้นตอนนี้มี
กิจกรรมของครูผู้สอนท่ีเกี่ยวข้องกับการออกแบบ
การจดัการเรยีนการสอน	คอื	การกำาหนดวตัถปุระสงค์
การเรียนรู้	 (วัตถุประสงค์ทั่วไปและวัตถุประสงค์เชิง
พฤติกรรม)	การเลอืกวธีิการสอน	การกำาหนดขัน้ตอน
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การสอน	 การเลือกใช้เทคนิค	 การสอนที่เหมาะสม
กับเน้ือหา	 การออกแบบวิธีการวัดและประเมินผล
การเรียนรู้ของผู้เรียน	ประเด็นท่ีผู้เขียนเน้นยำ้าใน
ขั้นตอนนี้	คือ	การเลือกรูปแบบการสอนที่เหมาะสม
กบัเน้ือหาวชิาและสามารถพฒันาทกัษะของ	นนร.ได้
อย่างแท้จรงิ	โดยมีหลกัในการคดัเลอืกรปูแบบการสอน	
ดังนี้	

	 	 		4.1)	รปูแบบการสอนมโนทัศน์	เหมาะสำาหรบั
การสอนเพื่อพัฒนาทักษะ	การคิดรวบยอด

	 	 		4.2)	รปูแบบการสอนคิดสร้างสรรค์	เหมาะ
สำาหรับการพัฒนาทักษะการคิดสร้างสรรค์	และการ
คิดสังเคราะห์	

	 	 		4.3)	รปูแบบการสอนเน้นการเรยีนรูเ้ป็นทมี	
เหมาะสำาหรับการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ร่วมกัน
เป็นทีม	ความรับผิดชอบ	จิตสาธารณะ	เป็นต้น	

	 	 		4.4)	รปูแบบการสอนแบบสาธติและปฏบิตั	ิ
เหมาะสำาหรับการพัฒนาทักษะการปฏิบัติของ
ผู ้เรียนที่ต้องมีครูผู ้สอนปฏิบัติให้ดูเป็นตัวอย่าง	
นกัเรียนได้ฝึกการปฏบิตัภิายใต้การกำากบัดแูลของครู	
และนักเรียนได้ฝึกปฏิบัติด้วยตนเองจนเกิดความ
ชำานาญ

	 	 		4.5)	 รูปแบบการสอนที่ยึดผู ้เรียนเป็น
ศูนย์กลาง	 เป็นรูปแบบการสอนที่เหมาะสมสำาหรับ
การพฒันาทกัษะของผูเ้รยีนในศตวรรษที	่21	เนือ่งจาก
เป็นการจัดการเรยีนการสอนทีค่ำานงึถงึความแตกต่าง
ระหว่างบุคคลของผู้เรียน	 ทิศนา	แขมมณี	 (2545)	
ได้นำาเสนอโมเดลซิปปา	 (CIPPA)	 หรือรูปแบบการ
ประสานห้าแนวคดิ	โมเดลนีจ้ะช่วยให้ผูเ้รยีนมส่ีวนร่วม
ในกระบวนการเรยีนรู	้มปีฏิสมัพนัธ์ต่อกนั	มกีารแลก
เปลีย่นข้อมลู	ความคดิเหน็	ประสบการณ์ระหว่างกัน	
ร่วมกันผลิตผลงาน	สามารถนำาความรู้ไปใช้ในชีวิต
ประจำาวัน	 และยังเป็นรูปแบบการสอนท่ีใช้ได้ผลดี

ในสภาวะการณ์ปัจจุบนั	สอดคล้องกบัการพฒันาทกัษะ
ของผู้เรียนในศตวรรษที่	21	ที่เน้นการพัฒนาทักษะ
ความร่วมมือและ	 การทำางานเป็นทีม	 ทักษะอาชีพ	
และทกัษะทีจ่ำาเป็นต่อการดำารงชวีติของ	นนร.	การนำา
หลักการของโมเดลซิปปาไปประยุกต์ใช้ในการ
ออกแบบการจัดการเรียนการสอนกระทำาได้ดังนี้

	 	 4.5.1)	 การสร้างความรู้	 (Construction):	
กิจกรรมการเรียนรู้ที่ดี				ควรเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริม
ให้ผู้เรียนมโีอกาสสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง	 ดังนัน้	
ครผููส้อนควรออกแบบ	 การเรยีนการสอนทีใ่ห้ผูเ้รยีน
มีส่วนร่วมในสืบค้นความรู้	สร้างสรรค์องค์ความรู้
ด้วยตนเอง	 หากกล่าวไปแล้วคือกระบวนการเรียน
การสอนที่เป็นกระบวนการทางวิทยาศาสตร์นั่นเอง	
ประกอบด้วย	 5	 ขั้นตอน	 ได้แก่	 ขั้นกำาหนดปัญหา	
ขัน้การตัง้สมมติฐาน	ขัน้ตรวจสอบสมมตฐิาน	ขัน้การ
วิเคราะห์ข้อมูล	และขั้นการสรุปผล	

	 	 4.5.2)	การมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างกัน	(Inter-
action):	 กิจกรรมการเรียนรู้ที่ดีจะต้องเปิดโอกาส
ให้ผู้เรียนได้มีปฏิสัมพันธ์ระหว่างกัน	เป็นการช่วยให้
ผูเ้รยีนมส่ีวนร่วมทางสงัคม	ดงันัน้	ครผููส้อนควรออกแบบ
การเรียนการสอนให้	นนร.มีการทำางานกลุ่มมากขึ้น	
ส่งเสริมการพัฒนาทักษะ	การทำางานเป็นทีม	 และ
การมีจิตสาธารณะ

	 	 4.5.3)	การเรียนรู้กระบวนการหรือขั้นตอน
ของความรู	้(Process	Learning)	:	กจิกรรมการเรียนรู้
ท่ีดีควรเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้เรียนรู้กระบวนการ
หรือขั้นตอนของความรู้	 มิใช่เพียงแค่เรียนรู้เนื้อหา
ในระดับความรู้ความจำาเท่านัน้	ควรส่งเสริมการเรียนรู้
ที่เกิดทักษะทางปัญญา	 ทักษะการปฏิบัติงาน	 และ
ทักษะทางสังคม	 ซึ่งเป็นทักษะที่จำาเป็นต่อการดำารง
ชีวิตในศตวรรษที่	21	ดังนั้น	ครูผู้สอนควรกำาหนด
วัตถุประสงค์การเรียนรู้ท่ีเน้นการทักษะขั้นสูงของ	
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นนร.	 และควรออกแบบการเรียนการสอนให้	 นนร.
ได้เรียนรู้ขั้นตอนหรือกระบวนการของความรู้นั้น	 ๆ	
มากกว่าการเรียนรู้แบบท่องจำา

	 	 	4.5.4)	การเคลื่อนไหวร่างกาย	(Physical	
Participation):	การเรยีนรูต้้องอาศยัการเคลือ่นไหว
ร่างกาย	 ซึ่งจะช่วยให้ประสาทการรับรู้ได้ดี	 ดังนั้น
การสอนจึงจำาเป ็นต้องมีกิจกรรมให้ผู ้ เรียนได ้
เคลื่อนไหวที่หลากหลาย	 เพื่อช่วยให้ผู้เรียนมีความ
พร้อมในการรบัรูแ้ละเรยีนรู้ตลอดเวลา	เช่น	ครผููส้อน
อาจกำาหนดให้	 นนร.มีวิธีการแสวงหาความรู้และ
การนำาเสนอความรูท้ีห่ลากหลาย	 นนร.มส่ีวนร่วมใน
กจิกรรมการเรยีนการสอน	 เน้นการเรยีนการสอนแบบ	
“Active	learning”

	 	 	4.5.5)	การนำาความรู้ไปใช้จรงิ	(Application):	
การนำาความรู้ไปใช้ในชีวิตจริงหรือการปฏิบัติจริง	
จะช่วยให้	นนร.ได้รับประโยชน์จากการเรียน	ทำาให้
เกิดการเรียนรู้เพิ่มเติมขึ้นเรื่อยๆ	และเกิดการเรียนรู้
ทีล่กึซึง้	กจิกรรมการเรยีนรูท้ีม่แีต่เพยีงการสอนเนือ้หา
สาระในภาคทฤษฎี	 โดยขาดกิจกรรมการนำาความรู้
ไปประยุกต์ใช้	 จะส่งผลให้	 นนร.ขาดการเชื่อมโยง
ระหว่างความรูท้ฤษฎีกบั	 การปฏบิตั	ิ ซึง่การนำาความรู้
ไปใช้เป็นประโยชน์ในการดำารงชีวิต	 เป็นเป้าหมาย
สำาคัญของการจัดการศึกษาและการเรียนการสอน	
และยงัเป็นทกัษะทีจ่ำาเป็นของผูเ้รยีนในศตวรรษที	่21

	 5)	 จัดเตรียมสื่อ	 วัสดุ	 และอุปกรณ์สนับสนุน
การเรียนการสอน	ทักษะที่ต้องการในศตวรรษที่	21	
เน้นการพัฒนาทักษะการคิดสร้างสรรค์	 ทักษะการ
สื่อสาร	การรู้เท่าทันสื่อ	ดังนั้น	ครูผู้สอนควรจะต้อง
เลอืกใช้สือ่การสอนทีทั่นสมยั	 ฝึกการใช้งานสือ่การสอน
ให้เกดิความชำานาญ	เนือ่งจากการสอนด้วยโปรแกรม
นำาเสนอ	Power	Point	น่าจะเป็นวิธีการนำาเสนอที่

ธรรมดาไปเสียแล้ว	 นอกจากนี้ครูผู้สอนจะต้องรู้ให้
เท่าทันสือ่สมยัใหม่	รูจั้กวธิกีารและช่องทางการแสวงหา
ความรูท้ีห่ลากหลาย	เพือ่ให้สามารถแนะนำาผูเ้รียนใน
การสืบค้นข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ	 เนื่องจาก
ปัจจุบันเนื้อหาสาระในบทเรียนไม่ได้อยู ่เพียงแค่
เนือ้หาในตำาราท่ีครูผู้สอนเตรียมไว้เท่านัน้	 แต่ผู้เรียน
ยงัสามารถสบืค้นข้อมลูได้อย่างกว้างขวาง	 ดงันัน้	 สิง่ที่	
รร.นร.ควรกระทำาเพ่ือเป็นการส่งเสริมการเรียน
การสอนในศตวรรษที่	21	ได้แก่	

	 	 	 	 5.1)	 พัฒนาครูผู้สอนให้สามารถผลิตสื่อ
การสอน	และนวัตกรรมการศึกษาสมัยใหม่	

	 	 	 	 5.2)	 ส่งเสรมิการนำาเทคโนโลยกีารศึกษา
สมยัใหม่มาใช้ในระบบการเรยีนการสอนของ	 รร.นร.	
เช่น	บทเรยีนโปรแกรม	(Program	Lesson)	การเรยีน
การสอนผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์	 (E-Learning)	
เป็นต้น	

	 	 	 	 5.3)	 ปรบัปรงุระบบเครอืข่ายอนิเตอร์เน็ต
ให้มีความเสถียร	ผู้เรียนสามารถสืบค้นข้อมูลได้
อย่างมีประสิทธิภาพ	

	 	 	 	 5.4)	 จดัสภาพแวดล้อมให้เอือ้ต่อการเรยีนรู้
ของ	นนร.	 เช่น	วัสดุ	อุปกรณ์สนับสนุนภายใน
ห้องเรียน	ป้ายภาษาอังกฤษตามสถานที่ต่าง	ๆ	เพื่อ
เป็นการจัดสภาพแวดล้อมที่ เ อ้ือต่อการพัฒนา
ทักษะภาษาอังกฤษของ	นนร.	ตามนโยบายของ
ผู ้บัญชาการทหารเรือในเรื่องการพัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษของข้าราชการและ	นนร.	

	 6)	จดัเตรยีมเครือ่งมอืสำาหรบัการวดัและประเมนิ
ผลการเรียนรู้ของ	นนร.	

	 7)	การดำาเนินการสอน	ในขั้นตอนนี้ครูผู้สอน
จะต้องดำาเนนิการสอนตามแผน	 การสอนท่ีเตรียมไว้	
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รวมทั้งสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ของ	นนร.	และ
ดำาเนนิการแก้ปัญหาต่าง	ๆ	ทีอ่าจจะเกดิขึน้ในระหว่าง
การเรียนการสอน	

	 8)	การวิเคราะห์ผลการเรียนรู้ของ	นนร.	และ
ประสทิธิภาพการสอนของครผููส้อน	วางแผนการปรบัปรงุ
และพัฒนาการสอนของตนเอง

	 9)	 ครูผู้สอนต้องติดตามความเคลื่อนไหวทาง	
การศึกษา	เรียนรู ้จากการฟัง	การอ่าน	และการ
ปฏิสัมพันธ์กับผู้เชี่ยวชาญในเนื้อหานั้น	ๆ	

	 10)	พยายามเรยีนรูแ้ละพฒันาทกัษะการสอน
และการคดิขัน้สงูประเภทต่าง	ๆ	เพือ่เป็นแบบอย่างทีด่ี
ให้แก่	นนร.	ในการนำาไปปรบัใช้ในชีวติการรับราชการ

	 5.3.3	เครือ่งมอืท่ีใช้ในการจดัการศกึษา	(Means)	

	 	 การจดัการศึกษาของ	รร.นร.เป็นการจดัการ
ศกึษาเฉพาะทาง	มหีลกัสตูร	รร.นร.	ซึง่เปรยีบเสมอืน
คัมภีร์หลักสำาหรับการจัดการเรียนการสอน	 ดังนั้น	
นอกจากการปรับตัวเองของครูผู ้สอนท่ีจะต้อง
ออกแบบการจัดการเรียนการสอน	 นนร.	 เพื่อให้มี
สมรรถนะที่ต้องการในศตวรรษที่	 21	 แล้ว	 รร.นร.					
ควรปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องกับบริบทและ
สภาพแวดล้อมทางการศกึษาท่ีเปลีย่นแปลงไป	ผูเ้ขยีน
ขอนำาเสนอแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนา
หลักสูตร	รร.นร.	ตามลำาดับขั้นตอน	ดังนี้

	 	 				5.3.3.1	การศึกษาเนื้อหาและกำาหนด
เป้าหมายของหลักสูตร	 ในขั้นตอนนี้	 รร.นร.จะต้อง
ศึกษาเนื้อหาสาระที่ต้องการพัฒนาทักษะของ	นนร.
ในศตวรรษที่	21	ทบทวนกฎ	ระเบียบ	ข้อบังคับที่
เกีย่วข้องกบัมาตรฐานหลกัสตูร	 นโยบายผูบั้งคบับัญชา	
ความต้องการของหน่วยผู้ใช้ผลผลิต	เพื่อนำาไปสู่การ
กำาหนดเป้าหมายในการผลิต	 นนร.ให้ชัดเจน	
ในขัน้ตอนน้ีรวมไปถึงการวเิคราะห์ศกัยภาพของ	 รร.นร.	

ในด้านคณุภาพครูผูส้อน	งบประมาณ	อาคาร	สถานที่	
วัสดุ	อุปกรณ์สนับสนุนการฝึกศึกษา

	 	 	 5.3.3.2	 ขั้นร่างหลักสูตร	 ในขั้นตอนนี้
เป็นการกำาหนดวตัถปุระสงค์ของหลกัสตูร	 เนือ้หาสาระ
ของหลกัสตูร	การจัดกจิกรรมการเรยีนการสอน	การวดั
และประเมินผล	 โดยคำานึงถึงเป้าหมายสูงสุดคือ	
การพัฒนา	นนร.ให้มทีกัษะทีจ่ำาเป็นในศตวรรษที	่21	

	 	 	 5.3.3.3	 การตรวจสอบคุณภาพหลักสูตร	
ในขัน้ตอนนี	้รร.นร.จะต้องดำาเนนิการตรวจสอบความ
สอดคล้องขององค์ประกอบต่าง	ๆ	ในหลกัสตูร	ได้แก่	
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร	เนื้อหาสาระ	การจัดการ
เรียนการสอน	กิจกรรมและสื่อการเรียนรู้	วิธีการวัด
และประเมนิผลการเรยีนรูข้อง	 นนร.	 โดยปรึกษาและ
รับฟังข้อเสนอแนะจากผู้เชี่ยวชาญด้านต่าง	 ๆ	 เช่น	
ผูเ้ชีย่วชาญด้านเนือ้หาหลกัสตูร	คณะกรรมการพจิารณา
หลกัสตูรการศึกษาของ	รร.นร.	หน่วยผูใ้ช้ผลผลติของ	
รร.นร.	เป็นต้น	

	 	 5.3.3.4	การนำาหลักสูตรไปใช้	ในขั้นตอนนี้
เป็นการนำาหลักสูตรไปสู่การปฏิบัติจริง	คือ	การนำา
หลกัสตูรไปใช้ในการจดัการเรยีนการสอนจรงินัน่เอง	
ขั้นตอนนี้เป็นหัวใจสำาคัญของการพัฒนาหลักสูตร	
เพือ่ให้รูว่้าหลกัสตูรมีปัญหา	อปุสรรค	และข้อขดัข้อง
ในระหว่างการใช้หลักสูตรหรือไม่	อย่างไร	

	 	 5.3.3.5	การประเมินหลักสูตร	ในขั้นตอนนี้
เป็นการเกบ็รวบรวมข้อมูลของหลักสตูร	เพือ่ประเมนิ
ผลการใช้หลักสูตร	 โดยการประเมินหลักสูตรนั้นมี
ทั้งการประเมินในระหว่างการใช้หลักสูตร	 และการ
ประเมนิหลังการใช้หลักสูตร	(มผู้ีสำาเร็จการศกึษาแล้ว)	
รร.นร.	ควรจัดให้มกีารประเมินหลักสูตรทัง้ในระหว่าง

การใช้หลักสูตร	และหลังการใช้หลักสูตร   
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บทสรุป

นศตวรรษท่ี	 21	 เยาวชนของประเทศไทย	 รวมถึง	 นนร.ต้องดำารงชีวิตอยู่ท่ามกลางกระแส

การเปล่ียนแปลงท่ีเป็นไปอย่างรวดเร็ว	บริบทการจัดการศึกษาก็ต้องมีการเปลี่ยนแปลงไป

ตามสภาพแวดล้อมของโลกที่เปลี่ยนแปลงไปเช่นกัน	 การสอนด้วยวิธีการแบบเดิม	 ๆ	 คงไม่เหมาะสม

กับปัจจุบัน	 รร.นร.ก็ต้องปรับตัวในการออกแบบการจัดการเรียนการสอน	 เพ่ือให้	นนร.มีทักษะ

ที่จำาเป็นในศตวรรษ	ที่	21	อย่างแท้จรงิ	เน้นการสอนให้เข้าใจในกระบวนการหรอืวธิกีารของทกัษะ	ดงันัน้	

ครูผู้สอนต้องทำาความเข้าใจเก่ียวกับทักษะว่าหมายถึงอะไร	 มีขั้นตอนหรือวิธีการสอนทักษะอย่างไร	

จึงจะส่งผลให้ผู้เรียนมีทักษะขั้นสูง	ผู้เขียนได้ทำาการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้อง	พบว่า	ทักษะ

ที่จำาเป็นของ	นนร.ในศตวรรษที่	21	ประกอบด้วย	3	ทักษะ	ได้แก่	1)	ทักษะทางปัญญา:	เป็นทักษะที่

เกิดขึ้นในสมอง	มีความเป็นนามธรรมสูง	จะเห็นได้จากการคิดและการบอกเล่าของผู้เรียน	2)	ทักษะ

การปฏิบัติ:	ความสามารถในการกระทำาหรือการปฏิบัติงานใด	ๆ	อย่างเป็นลำาดับขั้นตอน	สังเกตได้

ชัดเจนจากพฤติกรรมการแสดงออก	 และ	 3)	 ทักษะทางสังคม:	 เป็นความสามารถของบุคคลในการ

ปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นเป็นทักษะที่จำาเป็นในการอยู่ร่วมกันของมนุษย์	และการปฏิบัติงานร่วมกับผู้อื่น	

	 การจัดการศึกษาสำาหรับ	นนร.ให้มีทักษะที่จำาเป็นในศตวรรษที่	 21	ผู้เขียนใช้เทคนิค	Bartlett		

Model	และ	SWOT	Analysis	เป็นกรอบในการกำาหนดแนวทางการจัดศึกษา	ได้แก่	1)	การกำาหนด

เป้าหมาย	(Ends):	รร.นร.จะต้องกำาหนดเป้าหมายการผลิต	นนร.	ให้ชัดเจนว่าในศตวรรษที่	21	

ต้องการให้	นนร.มีสมรรถนะด้านใดบ้าง	จากการวิเคราะห์	พบว่า	ทักษะที่จำาเป็นของ	นนร.	คือ	ทักษะ

ทางปัญญา	ทักษะการปฏิบัติ	และทักษะทางสังคม	2)	การกำาหนดวิธีการ	(Ways)	จัดการศึกษา

เพื่อพัฒนาทักษะที่จำาเป็นของ	นนร.	ได้แก่	การพัฒนาคุณภาพครูผู้สอน	และการจัดการเรียนการสอน

ที่เหมาะสม	 เช่น	 ปลุกจิตวิญญาณความเป็นครูทหาร	พัฒนาความรู้ความเข้าใจของครูผู้สอนเกี่ยวกับ

ทักษะ	หลักการวัดและประเมินผลการศึกษา	หลักการสอน	การเลือกวิธีการสอน	การกำาหนดขั้นตอน

การสอน	การเลือกใช้เทคนิคการสอนท่ีเหมาะสม	ทำาส่ือการสอน	และส่งเสริมการนำาเทคโนโลยี

การศึกษาสมัยใหม่มาใช้ในกระบวนการเรียนการสอน	และ	3)	เครื่องมือที่ใช้ในการจัดการศึกษา	

(Means)	 หลักสูตร	 รร.นร.เป็นคัมภีร์หลักในการจัดการเรียนการสอน	 ดังนั้น	 ควรปรับปรุงหลักสูตร	

รร.นร.ให้ทันสมัย	และสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมทางการศึกษาที่เปล่ียนแปลง	และความต้องการ

ด้านทักษะที่จำาเป็นของผู้เรียนในศตวรรษที่	21		

ใ
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บทคัดย่อ

	 ในปัจจบุนัโรงเรยีนนายเรอืยงัไม่ได้ประเมนิผลความรูด้้านวชิาชพีทหารเรอืในด้านการเดนิเรอื
และนำาเรือก่อนการสำาเร็จการศึกษาของนักเรียนนายเรือชั้นปีที่	 5	 พรรคนาวิน	 ทำาให้เมื่อนักเรียน
นายเรือสำาเร็จการศึกษาแล้ว	โรงเรียนนายเรือไม่สามารถทราบผลการศึกษาตามหลักสูตรได้	ส่งผลให้
โรงเรียนนายเรือขาดข้อมูลการประเมินผลในการปรับหลักสูตร	 ข้อมูลการจัดการเรียนการสอน	 และ
การฝึกที่ชัดเจนเป็นรูปธรรม	ดังนั้น	การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินผลความรู้ตามมาตรฐาน
วชิาชีพทหารเรอืของกองทพัเรอืในด้านการเดนิเรอืและนำาเรอืของนกัเรียนนายเรอืช้ันปีที	่5	พรรคนาวนิ	
ปีการศึกษา	2560	โดยกระบวนการวิจัยแบ่งออกเป็น	4	ขั้นตอน	คือ	

	 1)	ศึกษาและวิเคราะห์เนื้อหาความรู้และออกตารางแบบทดสอบ	

	 2)	ออกแบบทดสอบความรู้และรูปแบบการทดสอบภาคปฏิบัติ	:	โดยการประเมินผลความรู้
ทั้งหมดมีคะแนนเต็ม	180	คะแนน	แบ่งเป็น	การประเมินผลความรู้	120	คะแนน	การประเมินผล
ภาคปฏิบัติผ่านเครื่องฝึกจำาลองการเดินเรือ	2	สถานการณ์	ๆ	ละ	30	คะแนน	รวม	60	คะแนน	

	 3)	ตรวจสอบคุณภาพแบบทดสอบความรู้และรูปแบบการทดสอบภาคปฏิบัติ	:	จากการ
สัมภาษณ์ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ	

	 4)	 ประเมินผลความรู้	 นักเรียนนายเรือชั้นปีที่	 5	 ปีการศึกษา	 2560	 และนำาผลการสอบมา
วิเคราะห์ตามหลักสถิติ	

	 จากผลการวิจัยครั้งนี้	 ทำาให้เราทราบว่านักเรียนนายเรือชั้นปีที่	 5	 พรรคนาวิน	 ปีการศึกษา	
2560	 ได้คะแนนประเมินผลความรู้เฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ	 57.51	 ไม่ผ่านเกณฑ์ที่กองทัพเรือกำาหนดไว้
คอืร้อยละ	70	อาจเกดิจากสาเหต	ุ2	ประการ	ได้แก่	1)	ผลการประเมนิครัง้นีไ้ม่ส่งผลกบันักเรยีนนายเรอื
ชั้นปีที่	5	แต่อย่างใด	ทำาให้นักเรียนไม่ได้ทบทวนก่อนการประเมิน	2)	นักเรียนนายเรือชั้นปีที่	5	
ขาดทักษะการคิดวิเคราะห์	โดยเฉพาะในวิชาการนำาเรือและกฎระเบียบข้อบังคับในการเดินเรือ

 

Abstract

	 So	far	the	Naval	Academy	has	not	carried	out	an	evaluation	of	the	naval	

professional	knowledge	of	Navigation	and	Ship	Handling	of	the	5th	year	naval	cadets	

before	graduation,	resulting	in	a	lack	of	clear	and	concrete	evaluation	data	on	
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teaching	and	learning	management.	The	purpose	of	this	research	was	to	evaluate	
the	knowledge	of	Navigation	and	Ship	Handling	according	to	the	naval	professional	
standards	 gained	by	 the	5th	year	naval	 cadets	 in	 the	academic	year	2017.	The	
research	tools	were	a	theoretical	test	and	a	practical	test	which	was	taken	via	a	
navigational	simulator.	The	tests	were	designed	through	studying	and	analyzing	the	
contents	of	a	total	of	9	subjects	in	the	curriculum	of	the	Naval	Academy	covering	
Navigation	and	Ship	Handling	needed	for	naval	officers	in	performing	duties	as	a	
master	of	a	ship,	a	navigation	officer	and	an	officer	in	charge	of	a	navigational	watch.	

The	research	process	was	divided	into	4	steps.

	 1)	Studied	the	operating	conditions	and	then	defined	the	knowledge	contents	
in	order	to	design	a	test	table.	

	 2)	Designed	a	test	and	evaluation.	The	researcher	and	the	expert	created	the	
test	of	the	knowledge	and	the	practical	assessment	model	within	the	concept	that	
corresponded	 to	 the	 learning	behavior	of	 the	 learners.	With	a	 total	of	180	marks	
provided,	 the	 knowledge	 assessment	was	 based	 on	 a	 120-point	 scale,	 and	 the	
practical	assessment	was	carried	out	through	two	simulation	models,	and	they	are	
worth	30	marks	each.

	 3)	Examined	the	quality	of	the	theoretical	test	and	the	practical	evaluation	
model	based	on	expert	interviews.	

	 4)	Evaluated	the	knowledge.	The	theoretical	knowledge	and	the	practical	skill	
of	the	5th	year	naval	cadets	in	the	academic	year	2017	were	assessed,	and	then	the	
test	results	were	statistically	analyzed.

	 The	report	showed	that	the	cadets	had	an	average	score	of	57.51	percent,	
and	70	percent	of	them	failed	to	meet	the	criteria	set	by	the	Royal	Thai	Navy,	which	
may	be	due	to	two	reasons.

	 1)	The	results	of	this	evaluation	did	not	affect	the	cadets’	GPAs,	so	they	did	not	
review	for	the	assessment.

	 2)	The	fifth	year	students	lacked	the	skills	of	thinking	and	synthesis,	especially	
of	ship	handling	and	navigation	regulations.
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ที่มาและความส�คัญของปัญหา

รงเรียนนายเรือเป็นสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาของกองทัพเรือมีหน้าที่ให้การศึกษา	 ฝึกและ

อบรมนักเรียนนายเรือด้านวิทยาการ	 วิชาทหาร	 จริยศึกษา	 และพลศึกษา	 เพื่อให้มีความรู้ความ

สามารถและประสบการณ์เหมาะสมที่จะเป็นนายทหารสัญญาบัตรของกองทัพเรือ	ปฏิบัติหน้าที่นายทหาร

สัญญาบัตรได้อย่างมีประสิทธิภาพ	มีความเป็นผู้นำา	มีคุณธรรมประจำาใจ	มีความสำานึกในหน้าที่และความ

รบัผดิชอบ	สบืทอดแบบธรรมเนยีมประเพณขีองทหารเรอื	เทดิทูนและยดึมัน่ในชาต	ิศาสนา	พระมหากษตัริย์	

และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์	 ทรงเป็นประมุข	 โดยแบ่งหลักสูตรการศึกษา

ออกเป็น	2	หลักสูตร	ได้แก่	หลักสูตรโรงเรียนนายเรือ	พ.ศ.	2558	(ปรับปรุง)	และหลักสูตรโรงเรียนนายเรือ	

พ.ศ.	2558	ภาคปฏิบัติ	ซึ่งทั้งสองหลักสูตรกำาหนดการเรียนและการฝึกทักษะและประสบการณ์ในวิชาชีพ

ทหารเรือ	ให้แก่นักเรียนนายเรือ	เป็นระยะเวลา	5	ปี	 เพื่อให้เป็นนายทหารสัญญาบัตรที่มีขีดสมรรถนะ

ตรงตามความต้องการของกองทพัเรอื	บรรลตุามแผนยทุธศาสตร์ของโรงเรียนนายเรือ	เเละแผนยุทธศาสตร์

ของกองทัพเรือ	ดังน้ันโรงเรียนนายเรือได้กำาหนดตำาแหน่งงานที่จะบรรจุภายหลังสำาเร็จการศึกษาของ

พรรคนาวินให้สามารถปฏิบัติหน้าท่ีเป็น	ผู้ควบคุมเรือ	นายยามเรือเดิน	และต้นหน	ได้	

 

โ

รูปที่ 1 ขีดสมรรถนะต�าแหน่งงานของที่ผู้ส�าเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายเรือ
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	 ความมุ่งหมายของหลักสูตรดังกล่าว	มีกองวิชาการเรือและเดินเรือ	ฝ่ายศึกษา	โรงเรียนนายเรือ	

รบัผดิชอบให้ความรูใ้นวิชาการเรอืทางทฤษฎแีละการเรอื	ทัง้การเรอืเล็ก	เรอืใหญ่	และรบัผดิชอบในการสอน

วิชาเดินเรือภาคทฤษฎีทุกรูปแบบ	ทั้งการเดินเรือใกล้ฝั่ง	เดินเรือดาราศาสตร์	และการเดินเรืออิเล็กทรอนิกส์	

อีกทั้งเป็นหน่วยรับผิดชอบการฝึก	ณ	ท่ีตั้งต่าง	ๆ	ระหว่างปีการศึกษา	รวมถึงจัดส่งครู	–	อาจารย์ประจำา

กองวิชาให้ปฏิบัติหน้าที่ครูฝึกพรรคนาวินในการฝึกภาคทะเลทั้ง	ในประเทศและต่างประเทศของนักเรียน

นายเรืออย่างต่อเนื่องทุกการฝึก	เพื่อตอบสนองวัตถุประสงค์ของหลักสูตรของโรงเรียนนายเรือ	

 

ตารางที่ 1 ความสอดคล้องระหว่างหลักสูตรกับขีดความสามารถ

	 ในปัจจบุนันกัเรยีนนายเรอืชัน้ปีที	่5	พรรคนาวนิ	

ยังไม่ได้รับการวัดประเมินผลความรู ้ด้านวิชาชีพ

ทหารเรือในด้านการเดินเรือและนำาเรือก่อนการ

สำาเร็จการศึกษา	 ซึ่งความรู้ด้านวิชาชีพทหารเรือ

เป็นองค์ประกอบสำาคัญของขีดสมรรถนะประจำา

ตำาแหน่งงานทีก่องทัพเรอืกำาหนดให้โรงเรยีนนายเรอื

ปฏิบัติ	 อีกทั้งกองทัพเรือได้กำาหนดเกณฑ์การ

ประเมนิผลการปฏบิตังิานมาตรฐานทีร้่อยละ	70	ทำาให้

เมื่อนักเรียนนายเรือสำาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร		

โรงเรียนนายเรือไม่สามารถทราบผลการศึกษาตาม

หลักสูตรได้		ส่งผลให้โรงเรียนนายเรือขาดข้อมูล

การประเมนิผลในการปรับหลกัสตูร	ข้อมลูการจดัการ

เรียนการสอนและการฝึกที่ชัดเจนเป็นรูปธรรม	

	 เมื่อเกิดปัญหาดังกล่าว	 ผู้วิจัยจึงเห็นความ

สำาคัญและความจำาเป็นอย่างยิ่งที่จะวิจัยเร่ือง															

การประเมนิผลความรูต้ามมาตรฐานวชิาชพีทหารเรอื

ของกองทัพเรือในด้านการเดินเรือและนำาเรือ

ของนกัเรยีนนายเรอืชัน้ปีที	่5	พรรคนาวนิ	ปีการศึกษา	
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2560	 ทั้งน้ี	 ผลการวิจัยจะเป็นข้อมูลสำาคัญในการ

ปรบัปรงุ	 หลกัสตูรการเรียนของโรงเรยีนนายเรือ	 ซึง่

จะเป็นประโยชน์ต่อโรงเรยีนนายเรอื	กองทพัเรอื	และ

ประเทศชาติ	 ในการสร้างบุคลากรที่มีความสามารถ

ตอบสนองความต้องการของชาติต่อไป	

ค�ถามวิจำัย
	 ความรู้วิชาชีพทหารเรือในด้านการเดินเรือ

และนำาเรอืของนกัเรียนนายเรอืช้ันปีที	่5	พรรคนาวนิ	

ปีการศกึษา	2560	ก่อนสำาเรจ็การศกึษาจากโรงเรยีน

นายเรอื	มค่ีาเฉลีย่ผ่านเกณฑ์ของกองทพัเรอืได้กำาหนด

ไว้ร้อยละ	70	หรือไม่

วัตถุประสงค์การวิจำัย
	 เพื่อประเมินผลความรู้ด้านวิชาชีพทหารเรือ

ในด้านการเดินเรือและนำาเรือของนักเรียนนายเรือ

ชั้นปีที่	5	พรรคนาวิน	ปีการศึกษา	2560	

	 เพ่ือนำาผลการวิจัยมาพัฒนาการจัดการฝึก	

ศึกษา	และการพัฒนาหลักสูตรการศึกษา

 

ขอบเขตการวิจำัย
	 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงประยุกต์ผู้วิจัย

ได้กำาหนดขอบเขตของการวิจัย	ดังนี้

 ขอบเขตด้านเนื้อหา

	 	 ศกึษาและวเิคราะห์เนือ้หาวชิาชพีทหารเรือ

ในด้านการเดินเรือและนำาเรือตามหลักสูตรของ

โรงเรียนนายเรือที่ ใช ้ ในการปฏิบัติหน ้าที่ เป ็น

ผูค้วบคุมเรอื	นายยามเรอืเดนิ	และต้นหน	ผ่านแนวคดิ

ทฤษฎีทีเ่กีย่วข้องของคร	ู-	อาจารย์ของกองวชิาการเรือ

และเดินเรือ	และบุคคลท่ีเคยปฏิบัติราชการเป็น

ครูฝึกภาคทะเลของนักเรียนนายเรือ	

	 	 จัดทำาข้อสอบความรู้และแบบทดสอบภาค

ปฏบิติัวชิาชพีทหารเรือในด้านการเดนิเรอืและนำาเรอื	

ของนกัเรียนนายเรือชัน้ปีที	่5	พรรคนาวิน	ปีการศกึษา	

2560	ภายใต้เนือ้หาในวชิาทัง้หมด	9	วชิา	ประกอบด้วย

วิชาการเรือ	1,	การเรือ	2,	เดินเรือ	1,	เดินเรือ	2,	

เดินเรือ	3,	เดินเรือ	4,	เดินเรือ	5,	การนำาเรือ	

และกฎระเบียบและข้อบังคับในการเดินเรือ

	 	 วิเคราะห์ข้อมูลการประเมินผลความรู้ด้าน

วิชาชีพทหารเรือในด้านการเดินเรือและนำาเรือ	 ของ

นักเรียนนายเรือชั้นปีที่	5	พรรคนาวิน	ปีการศึกษา	

2560	เป็นรายบุคคล

 ขอบเขตด้านประชากร

	 	 ประชากรทีใ่ช้ในการวิจัย	จำาแนกจากนกัเรยีน

นายเรือชั้นปีที่	5	พรรคนาวิน	ปีการศึกษา	2560	

รวมจำานวนทั้งสิ้น	40	นาย		

ข้อจำ�กัดในการวิจำัย

	 การทดสอบภาคปฏิบัติโดยใช้เครื่องฝึกจำาลอง

การเดินเรือ	 ไม่ได้เกิดขึ้นในเวลาเดียวกันทุกนาย	

ประชากรมีอิสระในการสอบความรู้และสอบปฏิบัติ

ค�จำ�กัดความที่ใช้ในการวิจำัย

 การประเมินผลความรู้	หมายถึง	ประเมินผล

การตัดสินพฤติกรรมการศึกษาของผู้เรียนซึ่งเป็น

คุณลักษณะที่พึ่งประสงค์จะให้เกิดขึ้นกับผู ้เรียน

ตามข้ันตอนของกระบวนการเรียนการสอน
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ความเข้าใจ

ความรู้ที่เกิดจากความจำา

อันประกอบด้วยความรู้ความสามารถ	ทักษะ	และ

ลักษณะนิสัยต่าง	ๆ	แบ่งเป็น	3	ประเภทได้แก่	

	 พุทธิพิสัย	 หมายถึง	 พฤติกรรมท่ีเกี่ยวกับ

สติปัญญา	ความรู้	ความคิด	หรือพฤติกรรมทางด้าน

สมองของบคุคล	 ในอนัทีท่ำาให้มคีวามเฉลยีวฉลาด	 มี

ความสามารถในการคิดเรื่องราวต่าง	 ๆ	 ได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ	ซึ่งเป็นความสามารถทางสติปัญญา

	 ทักษะพิสัย	 หมายถึง	 พฤติกรรมการเรียนรู้ที่

บ ่งถึงความสามารถในการปฏิบัติงานได้อย ่าง

คล่องแคล่ว	พฤตกิรรมด้านน้ีจะเหน็ได้จากการกระทำา	

	 จติพสิยั	หมายถึง	พฤตกิรรมทางด้านจติใจ	ซึง่

จะเกี่ยวกับค่านิยม	ความรู้สึก	ความซาบซึ้ง	ทัศนคติ	

ความเชือ่	ความสนใจ	และคณุธรรม	โดยการประเมนิผล

ความรู้จะประเมินผลเพียงพุทธิพิสัย	และทักษะ

พสิยัเท่านัน้	 ผ่านการใช้แบบทดสอบความรู้และแบบ

ทดสอบภาคปฏิบัติ

	 วิชาชีพทหารเรือในด้านการเดินเรือและนำา

เรือ	หมายถึง	 เนื้อหาตามหลักสูตรของโรงเรียนนาย

เรือ	ในวิชาทั้งหมด	9	วิชาได้แก่	การเรือ	1,	การเรือ	

2,	 เดินเรือ	 1,	 เดินเรือ	 2,	 เดินเรือ	 3,	 เดินเรือ	 4,	

เดนิเรอื	5,		การนำาเรอื	และกฎระเบยีบและข้อบงัคับ

ในการเดินเรือ

รูปที่ 2 ระดับการเรียนรู้ด้านพุทธิพิสัย 6 ระดับ
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	 ผู้ควบคุมเรือ	หมายถึง	ผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบ

และปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้บังคับการเรือ

	 นายยามเรอืเดิน	 หมายถึง	 นายทหารยามพรรค

นาวนิ	 คอื	 ผูด้ำาเนนิงานแทนผูบ้งัคบัการเรอืตามหน้าที่

ทีก่ำาหนดไว้ในหมวดนี	้เกีย่วกับความปลอดภยัของเรือ	

การรักษาระเบียบวินัยและความสงบเรียบร้อย

ภายในเรอื	 ตลอดจนการปฏิบตักิารประจำาวนัภายใน

เรอืให้เป็นไปโดยเรียบร้อย

	 ต้นหน	 หมายถึง	 ผู้ท่ีมีหน้าท่ีรับผิดชอบต่อ

ผู้บังคับการเรือ	 เกี่ยวกับรักษาความปลอดภัยใน

การเดินเรือและการนำาร่อง	 ตลอดจนการเรือ	 ให้

เป็นไปตามข้อบังคับ	 ระเบียบปฏิบัติและคำาแนะนำา

สำาหรบัการเดนิเรอื	การนำาร่องและการเรอืนัน้	ๆ 	ตลอด

จนเสนอแนะการสับเปลี่ยนหน้าท่ีของทหารให้

เหมาะสมสำาหรับการปฏิบัติในเรื่องเกี่ยวกับความ

ปลอดภัยในการเดินเรือและการนำาร่อง

	 นกัเรียนนายเรอืชัน้ปีท่ี	5	พรรคนาวิน	ปีการศึกษา	

2560	หมายถึง	นักเรียนนายเรือชั้นปีที่	5	ห้อง	

วฟ.1	วฟ.2	และ	อศ.	ที่เป็นพรรคนาวินรวมจำานวน

ทั้งสิ้น	40	นาย		

วิธีการด�เนินการวิจำัย
	 การวิจัยในคร้ังนี้ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงสถิต	ิ

โดยมีขั้นตอนการดำาเนินงานวิจัยดังนี้

	 ประชากร	 ได้แก่	 นักเรียนนายเรือ	 ชั้นปีที่	 5	

พรรคนาวิน	ปีการศึกษา	2560

	 เครื่องมือท่ีใช ้ ในการประเมินผลความรู ้	

นักเรียนนายเรือชั้นปีท่ี	5	พรรคนาวิน	ปีการศึกษา	

2560	แบ่งเป็น	2	 เครื่องมือ	ได้แก่	แบบทดสอบ

ความรู้และแบบทดสอบภาคปฏิบัติผ่านเครื่องฝึก

จำาลองการเดินเรือ	คะแนนรวมทั้งสิ้น	180	คะแนน	

แบ่งออกเป็นแบบทดสอบความรู้	1	ฉบับ	และแบบ

ทดสอบภาคปฏิบัติผ่านเครื่องฝึกจำาลองการเดินเรือ	

2	สถานการณ์	

	 แบบทดสอบความรู้จากความรู้การนำาเรือ	

เดินเรอื	และข้อบงัคบัในการเดินเรอื	ในหวัข้อทีเ่ก่ียวข้อง

กับการปฏิบัติหน้าท่ีผู้ควบคุมเรือและนายยามเรือ

เดิน	กำาหนดเนื้อหาจากวิชา	การเรือ	1,	การเรือ	2,	

เดนิเรอื	1,	เดนิเรอื	2,	เดนิเรอื	3,	เดนิเรอื	4,	เดนิเรอื	5,	

การนำาเรือ	 และกฎระเบียบข้อบังคับในการเดินเรือ	

มีลักษณะแบบเลือกตอบ	 4	 ตัวเลือก	 จำานวนแบบ

ทดสอบ	120	ข้อ	ๆ 		ละ	1	คะแนน	รวม	120	คะแนน	

	 แบบทดสอบภาคปฏิบัติใช้เคร่ืองฝึกจำาลอง

การเดินเรือ	มีลักษณะเป็นแบบประเมิน	โดยครูฝึก

กองวิชาการเรือและเดินเรือประกอบด้วย	 แบบ

มาตราส่วน	(Rating	Scale)	ม	ี5	ทางเลือก	และแบบ

ตรวจสอบรายการ	(Checklist)	กำาหนดสถานการณ์

การฝึกการนำาเรอืโดยใช้เครือ่งฝึกจำาลอง	2	สถานการณ์	

คะแนนรวมเต็มรวมทั้งสิ้น	60	คะแนน	ได้แก่

	 สถานการณ์ที่	 1	 การเข้าเทียบออกจากเทียบ	

ใช้เรือชุดบางระจัน	 เพื่อทดสอบทักษะในการนำาเรือ

เข้าเทียบออกจากเทียบ	 การกลับลำาในที่แคบ	 และ

การนำาเรือในร่องนำ้าท่าเรือแหลมเทียน	 ฐานทัพเรือ

สัตหีบ	คะแนนเต็ม	30	คะแนน

	 สถานการณ์ที่	 2	การนำาเรือเข้าจอดทอดสมอ	

ใช้เรือชุดเจ้าพระยา	เพื่อทดสอบทักษะในการนำาเรือ

แก้กระแสนำ้า	 คุณลักษณะเรือ	 บริเวณทะเลเปิด	

คะแนนเต็ม	30	คะแนน

	 การเกบ็รวบรวมข้อมลู	 ผูว้จิยัทำาการสอบแบบ

ทดสอบความรู้และแบบทดสอบภาคปฏิบัติโดยใช้
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เครือ่งฝึกจำาลองการเดนิเรอื	นกัเรยีนนายเรอืชัน้ปีที	่5	

พรรคนาวิน	ปีการศึกษา	2560	เป็นเวลา	4	วัน																										

ในช่วงวันที่	6	–	22	ธันวาคม	2560	และตรวจแบบ

ทดสอบให้เสร็จภายใน	31	ธันวาคม	2560

	 การวเิคราะห์ข้อมลู	ผูว้จัิยจะดำาเนินการวเิคราะห์

ข้อมูลด้วยวิธีการทางสถิติดังนี้

	 แบบทดสอบความรู	้วเิคราะห์โดยการหาร้อยละ	

ค่าเฉลีย่	และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน	จากคะแนนเตม็	

120	คะแนน

	 แบบทดสอบภาคปฏบิตั	ิ	สรปุจำานวนผูท้ดสอบ

ผ่านและทดสอบไม่ผ่านท้ัง	2	สถานการณ์	หาค่า

เวลาเฉล่ียในการเก็บคนตกนำ้าของนักเรียนนายเรือ

ทกุนาย	และวเิคราะห์โดยการหาร้อยละ	ค่าเฉลีย่	และ

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเป็นรายข้อ	

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
	 การศึกษาวิจัยในครั้งนี้	 มีวัตถุประสงค์เพื่อ

ประเมินผลความรู้ตามมาตรฐานวิชาชีพทหารเรือ

ของกองทัพเรือในด้านการเดินเรือและนำาเรือของ

นักเรียนนายเรือชั้นปีที่	 5	 พรรคนาวิน	 ปีการศึกษา	

2560	ผูว้จิยันำาเสนอผลการวเิคราะห์ข้อมลู	แบ่งเป็น	

3	ตอน	ดังนี้

	 	 ตอนที	่1	ศกึษาและวเิคราะห์เนือ้หาวชิาชีพ

ทหารเรือในด้านการเดินเรือและนำาเรือที่ใช้ในการ

ปฏบิตัหิน้าทีเ่ป็น	ผูค้วบคมุเรอื	นายยามเรอืเดนิ	และ

ต้นหน	 เป็นตารางวเิคราะห์แบบทดสอบและรปูแบบ

แบบทดสอบภาคปฏิบัติ

	 	 ตอนที	่2	จดัทำาแบบทดสอบความรูแ้ละแบบ

ประเมินผลการทดสอบภาคปฏิบัติวิชาชีพทหารเรือ

ในด้านการเดินเรือและนำาเรือ	หลังจากการวเิคราะห์

ความเหมาะสมแล้ว

	 	 ตอนท่ี	3	วเิคราะห์ผลการประเมนิผลความรู้

ด้านวิชาชีพทหารเรือในด้านการเดินเรือและนำาเรือ

ของนกัเรียนนายเรือชัน้ปีที	่5	พรรคนาวิน	ปีการศกึษา	

2560

	 รายละเอียดในแต่ละขั้นตอน	ดังนี้

 ตอนท่ี 1 ศึ กษาและวิ เคราะห ์ เ น้ือหา

วชิาชีพทหารเรอืในด้านการเดินเรอืและน�าเรือทีใ่ช้

ในการปฏิบตัหิน้าทีเ่ป็น ผู้ควบคมุเรอื นายยามเรอืเดนิ 

และต้นหน เป็นตารางวิเคราะห์แบบทดสอบและ

รูปแบบแบบการทดสอบภาคปฏิบัติ

	 หลังจากที่ผู้วิจัยทำาการศึกษาเนื้อหาวิชาชีพ

ทหารเรือในด้านการเดินเรือและนำาเรือ	 และการ

พฤติกรรมการเรียนรู้	 ร่วมกับอาจารย์ประจำาวิชา	

การเรือ,	 เดินเรือ,	 การนำาเรือ	 และกฎระเบียบ

ข้อบังคับ	ได้ผลดังนี้	

	 1.	ตารางวิเคราะห์แบบทดสอบความรูใ้นหัวข้อ

ที่ เกี่ยวข ้องกับการปฏิบัติหน้าที่ 	 ผู ้ควบคุมเรือ	

นายยามเรอืเดนิ	โดยกำาหนดเนือ้หาจากวชิา	การเรอื	1,	

การเรอื	2,	เดนิเรอื	1,	เดนิเรอื	2,	เดนิเรอื	3,	เดนิเรอื	4,	

เดินเรือ	5,	การนำาเรือ,	และกฎระเบียบข้อบังคับใน

การเดินเรือ	 มีลักษณะแบบเลือกตอบ	 4	 ตัวเลือก	

จำานวนแบบทดสอบ	120	ข้อ	ๆ		ละ	1	คะแนน	รวม	

120	 คะแนน	 รายละเอียดตามตารางที่	 2	 ตาราง

วิเคราะห์แบบทดสอบความรู้
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  วารสารวิชาการโรงเรียนนายเรือ
ด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศึกษาศาสตร์
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วารสารวิชาการโรงเรียนนายเรือ
ด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศึกษาศาสตร์

ตารางที่ 2 ตารางวิเคราะห์แบบทดสอบความรู้

	 2.	 รูปแบบแบบการทดสอบภาคปฏิบัติโดยใช้

เครื่องฝึกจำาลองการเดินเรือ	มีลักษณะเป็นแบบ

ประเมิน	 โดยให้ครูฝึกกองวิชาการเรือและเดินเรือ

เป็นผูป้ระเมนิ	ประกอบดว้ย	แบบมาตราสว่น	(Rating	

Scale)	มี	5	ทางเลือก	และแบบตรวจสอบรายการ	

(Checklist)	
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  วารสารวิชาการโรงเรียนนายเรือ
ด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศึกษาศาสตร์

 สถานการณ์การฝึกการนำาเรือโดยใช้เครื่อง
ฝึกจำาลอง	2	สถานการณ์	คะแนนรวมเต็มรวมทั้งสิ้น	
60	คะแนน	ได้แก่

	 2.1	 การเข้าเทียบออกจากเทียบ	 ใช้เรือชุด
บางระจนั	เพือ่ทดสอบทกัษะของผูค้วบคมุ	ด้านการ	
นำาเรอื	 เข้าเทยีบออกจากเทยีบ	 การกลบัลำาในท่ีแคบ	
และการนำาเรือในร่องนำ้า	 ที่ท ่าเรือแหลมเทียน	
ฐานทัพเรือสัตหีบ	คะแนนเต็ม	30	คะแนน	

	 2.2	 การนำาเรือเข้าจอดทอดสมอ	 ใช้เรือชุด
เจ้าพระยา	 เพื่อทดสอบทักษะของต้นหน	ด้าน
การนำาเรือแก้กระแสนำ้า	คุณลักษณะเรือ	บริเวณ

ทะเลเปิด	คะแนนเต็ม	30	คะแนน

 ตอนที ่2 จดัท�าแบบทดสอบความรูแ้ละแบบ

ประเมนิผลการทดสอบภาคปฏิบตัวิชิาชพีทหารเรอื

ในด้านการเดินเรือและน�าเรือ 

 ผู้วิจัยได้ทำาการออกแบบทดสอบความรู้และ
แบบทดสอบภาคปฏิบัติร่วมกับผู้เชี่ยวชาญ	 จำานวน	
2	ท่าน	ได้แก่	นาวาเอก	สุพจน์	สุระอารีย์		(อาจารย์
ฝ่ายศึกษา	 โรงเรียนนายเรือ)	 และนาวาตรี	 ธารา	
แก้วอรุณ	 (ครูฝึก	 กองวิชาการเรือและเดินเรือ	
ฝ่ายศึกษา	โรงเรียนนายเรือ)	ได้ผลดังนี้

	 1.	แบบทดสอบความรู้	จำานวน	120	ข้อ	แบบ
เลือกตอบ	4	ตัวเลือก	ใช้เวลาสอบ	2	ชั่วโมง	แบ่งได้
ดังนี้

	 1.1	การเรือ	1	–	2	จำานวน	11	ข้อ	

	 1.2	เดินเรือ	1	–	2	จำานวน	34	ข้อ	

	 1.3	เดินเรือ	3	จำานวน	21	ข้อ	

	 1.4	เดินเรือ	4	–	5	จำานวน	3	ข้อ	

	 1.5	กฎระเบียบข้อบังคับในการเดินเรือ	

	 					จำานวน	30	ข้อ	

	 1.6	การนำาเรือ	จำานวน	21	ข้อ	

 2.	แบบประเมินผลการทดสอบภาคปฏิบัติ

เป็นรายบุคคล	จำานวน	2	สถานการณ์การฝึก	ได้แก่	

การเข้าเทียบ	–	ออกจากเทียบ	และการทอดสมอ

	 จากการสัมภาษณ์ความคิดเห็น	 นาวาเอก	

ผูช่้วยศาสตราจารย์	พรีศลิป์	อนนัยวราคม	(รองผู้อำานวยการ	

กองวิชาการเรือและเดินเรือ	ฝ่ายศึกษา	โรงเรียน

นายเรือ)	 (สัมภาษณ์,	 7	 ธันวาคม	 พ.ศ.2560)	 ใน

เรื่องความเหมาะสมของแบบทดสอบความรู้และ

แบบประเมินผลภาคปฏิบัติ	มีประเด็น	ดังนี้

	 1.	แบบทดสอบความรูม้คีวามเหมาะสมด	ีมกีาร	

กระจายตัวของความยากและง่ายของข้อสอบ

ได้เหมาะสม	 ควรเพ่ิมข้อสอบด้านการสังเคราะห์

และประเมินค่าในวิชากฎระเบียบข้อบังคับในการ

เดินเรือในมากขึ้น

	 2.	 แบบประเมินผลการทดสอบภาคปฏิบัติตั้ง

เกณฑ์การประเมนิเหมาะสม	แต่ระหว่างการประเมนิ

อาจมีข้อจำากัดของเคร่ืองฝึกจำาลองการเดินเรือ	

ทำาให้การวางแผนในการนำาเรือเข้าทอดสมอต้องใช้

การแบริงระยะจากเรดาห์เท่านั้น	

	 3.	การจัดนกัเรยีนนายเรอืชัน้ปีที	่5	ประเมินผล

ภาคปฏิบัติเพียงชั้นเดียวในห้องฝึก	 อาจทำาให้

ไม่มีผู้นำาเรือที่แท้จริง	 เนื่องจากผู้นำาเรืออาจได้รับ

การช่วยเหลือจากผู้ที่ไม่ได้นำาเรือได้	 ดังนั้น	 ควรจัด

นักเรียนนายเรือชั้นปี ท่ี	1	–	4	เป ็นเจ ้าหน้าที่

ตำาแหน่งต่าง	ๆ	และจัดนักเรียนนายเรือชั้นปีที่	5	

เป็นผู้นำาเรือเพียง	1	นายในแต่ละห้องฝึกเท่านั้น
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วารสารวิชาการโรงเรียนนายเรือ
ด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศึกษาศาสตร์

 ตอนที่ 3 วิเคราะห์ผลการประเมินผลความรู้ด้านวิชาชีพทหารเรือในด้านการเดินเรือและ
น�าเรือ ของนักเรียนนายเรือชั้นปีที่ 5 พรรคนาวิน ปีการศึกษา 2560 จ�านวน 40 นาย

	 จากที่ได้ดำาเนินการทดสอบความรู้และแบบทดสอบภาคปฏิบัติแล้ว	 ผู้วิจัยได้นำาผลมาวิเคราะห์
โดยค่าสถิติพ้ืนฐาน	ผลการวิเคราะห์ปรากฏดังตารางที่	3	สรุปผลได้ดังนี้

 1)	 แบบทดสอบความรู้	 คะแนนเต็ม	 120	
คะแนน	มคีะแนนเฉลีย่	60.35	คะแนนคดิเป็นร้อยละ	
50.29	คะแนนสูงสุด	75	คะแนนคิดเป็นร้อยละ	
62.5	คะแนนตำ่าสุด	39	คะแนนคิดเป็นร้อยละ	32.5	
และมีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	7.7	คะแนน	

	 2)	 การเข้าเทียบ	 –	 ออกจากเทียบ	 คะแนน
เต็ม	30	คะแนน	คะแนนเฉลี่ย	21.5	คะแนนคิดเป็น
ร้อยละ	 71.67	 คะแนนสูงสุด	 24	 คะแนนคิดเป็น
ร้อยละ	80	คะแนนตำ่าสุด	19	คะแนนคิดเป็นร้อยละ	
63.33	และมีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	1.69	คะแนน	

	 3)	การทอดสมอ	คะแนนเต็ม	30	คะแนน	
คะแนนเฉลี่ย	 21.68	คะแนนคิดเป็นร้อยละ	 72.27	
คะแนนสูงสุด	 26	 คะแนนคิดเป็นร้อยละ	 86.67	
คะแนนตำ่าสุด	 18.5	 คะแนนคิดเป็นร้อยละ	 61.67	
และมีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	2.54	คะแนน		

	 4)	 ผลการประเมินความรู้	 คะแนนเต็ม	 180	
คะแนน	มคีะแนนเฉลีย่	103.53	คะแนนคดิเป็นร้อยละ	
57.57	คะแนนสูงสุด	122	คะแนนคิดเป็นร้อยละ	
67.78	 คะแนนตำ่าสุด	 77	 คะแนนคิดเป็นร้อยละ	
42.78	และมีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	9.87	คะแนน		

ตารางที่ 3 ค่าสถิติพื้นฐาน (คะแนนเฉลี่ย คะแนนสูงสุด คะแนนต�่าสุด ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน)
 ของการประเมินผลความรู้ด้านวิชาชีพทหารเรือในด้านการเดินเรือและน�าเรือ 
ของนักเรียนนายเรือชั้นปีที่ 5 พรรคนาวิน ปีการศึกษา 2560 จ�านวน 40 นาย

สรุปผลการวิจำัย 

	 1)	 การศึกษาและวเิคราะห์เนือ้หาวิชาชพีทหารเรอืในด้านการเดินเรือและนำาเรือที่ใช้ในการปฏิบัติหน้าที่
เป็นผูค้วบคมุเรอื	นายยามเรอืเดนิ	และต้นหน	เป็นตารางวเิคราะห์แบบทดสอบและรูปแบบการประเมนิผล
ภาคปฏิบัติ	
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  วารสารวิชาการโรงเรียนนายเรือ
ด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศึกษาศาสตร์

	 2)	จดัทำาแบบทดสอบความรูแ้ละแบบประเมนิผล
การทดสอบภาคปฏิบัติวิชาชีพทหารเรือในด้าน
การเดินเรือและนำาเรือ	 ผู ้วิจัยร่วมกับผู้เชี่ยวชาญ
จำานวน	 2	 ท่าน	 ออกแบบทดสอบความรู้	 จำานวน	
120	ข้อ	แบบเลือกตอบ	4	ตัวเลือก	ใช้เวลาสอบ	2	
ชั่วโมง	แบ่งเป็น	วิชาการเรือ	1	–	2	จำานวน	11	ข้อ	
วิชาเดินเรือ	1	–	2	จำานวน	34	ข้อ	 วิชาเดินเรือ	3	
จำานวน	21	ข้อ	เดินเรือ	4	–	5	จำานวน	3	ข้อ	วิชา
กฎระเบียบข้อบังคับในการเดินเรือ	 จำานวน	30	ข้อ	
วิชาการนำาเรือ	 จำานวน	 21	 ข้อ	 และออกแบบ
ประเมินผลการทดสอบภาคปฏิบัติโดยใช้เครื่องฝึก
จำาลองการเดินเรือ	จำานวน	2	สถานการณ์

	 3)	 วิเคราะห์ข้อมูลผลการประเมินผลความรู้
ด้านวิชาชีพทหารเรือในด้านการเดินเรือและนำาเรือ	
ของนกัเรยีนนายเรอืชัน้ปีที	่5	พรรคนาวนิ	ปีการศกึษา	
2560	ผลปรากฏว่า	ผลการประเมินความรู้	คะแนน
เต็ม	180	คะแนน	มีคะแนนเฉลี่ย	103.53	คะแนน
คิดเป็นร้อยละ	 57.57	 คะแนนสูงสุด	 122	 คะแนน
คิดเป็นร้อยละ	 67.78	 คะแนนตำ่าสุด	 77	 คะแนน
คิดเป็นร้อยละ	42.78	และมีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	
9.87	คะแนน		

อภิปรายผลการวิจำัย

	 ผู้วิจัยขอแบ่งการอภิปรายออกเป็น	2	ส่วนคือ	
การศึกษาและวิเคราะห์เนื้อหาวิชาชีพทหารเรือใน
ด้านการเดินเรือและนำาเรือ	 ที่ใช้ในการปฏิบัติหน้าที่
เป็นผู้ควบคุมเรือ	นายยามเรือเดิน	และต้นหน	และ
การวิเคราะห์ผลการประเมินผลความรู้ด้านวิชาชีพ
ทหารเรือในด้านการเดินเรือและนำาเรือของนักเรียน
นายเรือชั้นปีที่	5	พรรคนาวิน

 1)	การศึกษาและวิเคราะห์เนือ้หาวิชาชพีทหารเรอื
ในด้านการเดินเรือและนำาเรือท่ีใช้ในการปฏิบัติ

หน้าท่ีเป็น	ผูค้วบคมุเรอื	นายยามเรอืเดนิ	และต้นหน		
พบว ่ าแบบทดสอบความรู ้และแบบทดสอบ
ภาคปฏิบัติไม่สามารถวัดพุทธิพิสัยในระดับการ
สงัเคราะห์และประเมนิค่าให้ครบทุกวชิาได้	เนือ่งจาก
การจัดการเรียนในหลักสูตรไม่ได ้ออกแบบมา
ให้ตอบโจทย์พฤติกรรมท้ังสองระดับ	นอกจากนี้
ยังมี เนื้อหารายวิชาบางวิชา	ไม ่สอดคล ้องกับ
การปฏิบัติหน้าท่ีเป็นผู้ควบคุมเรือ	นายยามเรือเดิน	
และต ้นหน	 อีกทั้ งผู ้วิจัยได ้รับข ้อคิดเห็นของ	
นาวาเอก	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	พีรศิลป์	อนัยวราคม	
(รองผู ้อำานวยการกองวิชาการเรือและเดินเรือ	
โรงเรียนนายเรอื)	 ผูเ้ชีย่วชาญในการเรยีนและการฝึก
วิชาชีพทหารเรือที่มีต่อการดำาเนินการวิจัย	ได้แก่	
เพิ่มข้อสอบด้านการสังเคราะห์และประเมินค่าใน
วิชากฎระเบียบข้อบังคับในการเดินเรือให้มากขึ้น	
ผู้วิจัยเห็นว่าวิชากฎระเบียบข้อบังคับไม่สามารถใช้
ข้อสอบในการสังเคราะห์และประเมินค่าได้		และควร
จดันกัเรยีนนายเรอืชัน้ปีที	่1	–	4	เป็นเจ้าหน้าทีต่ำาแหน่ง
ต่าง	ๆ	รวมทัง้จดันกัเรยีนนายเรอืชัน้ปีที	่5	เป็นผูน้ำาเรอื
เพียง	 1	 นาย	 ในแต่ละห้องฝึกเท่านั้น	 ซ่ึงผู้วิจัย
เหน็ว่าด้วยข้อจำากัดเรือ่งเวลาว่างของนกัเรยีนนายเรือ
ทั้ง	5	ชั้นปีไม่ตรงกันจึงไม่สามารถกระทำาได้

	 2)	 การวิเคราะห์ผลการประเมนิผลความรูด้้าน
วิชาชีพทหารเรือในด้านการเดินเรือและนำาเรือของ
นักเรียนนายเรือชั้นปีที่	 5	 พรรคนาวิน	 ปีการศึกษา	
2560	พบว่า

	 แบบทดสอบความรู้	คะแนนเต็ม	120	คะแนน	
มีคะแนนเฉลี่ย	60.35	คะแนนคิดเป็นร้อยละ	50.29	
ไม่ผ่านเกณฑ์คุณวุฒิวิชาชีพทหารเรือที่กองทัพเรือ
ตัง้ไว้ร้อยละ	70	แม้แต่ผู้ทีไ่ด้คะแนนสงูสดุ	75	คะแนน
คิดเป็นเพียงร้อยละ	62.5	อีกทั้งผู้ที่ได้คะแนนตำ่าสุด	
39	คะแนนคิดเป็นเพียงร้อยละ	32.5	และมีส่วน
เบีย่งเบนมาตรฐานมากถึง	7.7	คะแนน	ท่ีได้ผลเช่นนี้
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ผู้วิจัยวิเคราะห์ว่านักเรียนนายเรือขาดทักษะการคิด
วเิคราะห์	โดยเฉพาะในวชิาการนำาเรอืและกฎระเบยีบ
ข้อบงัคบัในการเดนิเรอื	ผนวกกบัการขาดการเตรยีมตวั
ก่อนการทดสอบความรู้	เน่ืองจากผลการทดสอบ
ความรู้ไม่มีผลต่อผลการศึกษาของนักเรียนนายเรือ

	 ผลการประเมินผลจากแบบทดสอบภาค
ปฏิบัติแบ่งเป็น	2	หัวข้อ

	 การเข้าเทยีบ	–	ออกจากเทยีบ	คะแนนเตม็	30	
คะแนน	คะแนนเฉลี่ย	 21.5	 คะแนนคิดเป็นร้อยละ	
71.67	ผ่านเกณฑ์คณุวฒุวิชิาชพีทหารเรอืทีก่องทพัเรือ
ตั้งไว้ร้อยละ	 70	 ผู้ท่ีได้ะแนนตำ่าสุด	 19	 คะแนน
คิดเป็นร้อยละ	63.33	ซึ่งไม่เกณฑ์ฯ	และมีส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานตำ่าเพียง	1.69	คะแนน	

	 การทอดสมอ	คะแนนเตม็	30	คะแนน	คะแนน
เฉลี่ย	 21.68	 คะแนนคิดเป็นร้อยละ	 72.27	 ผ่าน
เกณฑ์คุณวุฒิวิชาชีพทหารเรือที่กองทัพเรือตั้งไว้
ร้อยละ	 70	 ผู้ที่ได้คะแนนตำ่าสุด	 18.5	 คะแนนคิด
เป็นร้อยละ	61.67	ซึง่ไม่เกณฑ์ฯ	และมส่ีวนเบีย่งเบน
มาตรฐานตำ่าเพียง	2.54	คะแนน

	 จากผลการประเมินทั้งสองหัวข้อมีค่าเฉลี่ย
ผ่านเกณฑ์ทีก่ำาหนด	อกีทัง้มส่ีวนเบีย่งเบนมาตรฐานตำา่	
อาจสืบเนื่องจากในห้องฝึกประกอบด้วยนักเรียน
นายเรือชั้นปีที่	 5	 ซึ่งผลัดกันทำาหน้าที่เป็นผู้นำาเรือ	
ส่งผลให้ผู้นำาเรือสามารถได้รับคำาแนะนำาจากผู้ที่ไม่
ได้นำาเรือ

	 ผลการประเมนิความรู้มคีะแนนเตม็	180	คะแนน	
มคีะแนนเฉลีย่	103.53	คะแนนคดิเป็นร้อยละ	57.57	
ซึง่ไม่ผ่านเกณฑ์คณุวุฒวิิชาชีพทหารเรอืท่ีกองทัพเรอื
ตั้งไว้ร้อยละ	 70	 แม้แต่ผู้ท่ีได้คะแนนสูงสุด	 122	
คะแนนคิดเป็นร้อยละ	67.78	ซึ่งไม่ผ่านเกณฑ์ฯ	ผู้ที่
ได้คะแนนตำ่าสุด	 77	 คะแนนคิดเป็นร้อยละ	 42.78	
ตำ่ากว่าเกณฑ์ถึงร้อยละ	 28.22	 และมีส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐานมากถงึ	9.87	คะแนน	เนือ่งจากแบบทดสอบ
ความรู้มีสัดส่วนคะแนนคิดเป็นร้อยละ	66.67	(120	
คะแนนจาก	180	คะแนน)	ทำาให้ร้อยละค่าเฉลีย่ของ
ผลคะแนนรวมไม่ผ่านเกณฑ์ฯ

ข้อเสนอแนะ

 ข้อเสนอแนะในการน�าผลการวิจัยไปใช้

	 	 จากผลการวิจัยครั้งนี้	 ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะ
ในการนำาผลวิจัยไปใช้	ดังนี้

	 	 1)	 นำาข้อมูลตารางแบบทดสอบความรู	้
ไปปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนรายวิชาใน
หลักสูตรให้ครอบคลุมด้านพุทธิพิสัยในระดับการ
สงัเคราะห์และประเมนิค่า	และปรบัปรงุหวัข้อการสอน
ให้สอดคล้องกับความรู ้ในการปฏิบัติหน้าที่เป็น
ผู้ควบคุมเรือ	นายยามเรือเดิน	และต้นหน	

	 	 2)	นำาผลการประเมินความรู้ของนักเรียน
นายเรือชั้นปีที่	 5	 พรรคนาวิน	 ปีการศึกษา	 2560	
รายบุคคลไปปรับปรุงการเรียนการสอนวิชาชีพ
ทหารเรือทั้ง	9	วิชา

 ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป

	 	 1)	ควรจัดนักเรียนนายเรือชั้นปีท่ี	1	–	4	
เป็นเจ้าหน้าทีต่ำาแหน่งต่าง	ๆ	และจดันกัเรยีนนายเรอื
ชัน้ปีท่ี	5	เป็นผู้นำาเรอืเพยีง	1	นาย	ในการประเมนิผล
ภาคปฏิบัติ	 	

	 	 2)	ควรเพิม่รปูแบบการประเมนิผล	เช่น	มกีาร
ประเมนิการขดีเข็มโดยใช้แผนที	่เพือ่ให้การประเมนิผล
ความรู้มีความหลากหลาย

	 	 3)	ควรกำาหนดให้มกีารประเมนิด้านยทุธการ
ไว้ในการประเมนิด้วย	 เพือ่ให้ได้ผลการประเมินวชิาชพี
ทางด้านการรบทางทหารด้วย
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บทคัดย่อ

ารวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาต้นทุนท่ีจะนำามาวิเคราะห์หาปัจจัยสำาคัญท่ีมีผลต่อ

ต้นทุน	 เพือ่เป็นข้อมูลประกอบการตดัสินใจหาแนวทางการปรับปรุงการใช้เรือขนส่งทางลำานำา้

ของกองทพัเรอืโดยกรมการขนส่งทหารเรอื	ประเภทเรอืเวรด่วนทางธรุการซึง่ให้บรกิาร	รบั-ส่ง	กำาลงัพล

กองทพัเรอืและส่วนราชการอืน่ทีข่อรบัการสนบัสนนุ	 เพือ่เป็นสวสัดิการในการเดนิทางมาปฏบิตังิาน

อย่างเหมาะสมและเกิดประโยชน์สูงสุด

ก
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 ผลการศึกษาพบว่าเรือเวรด่วนทางธุรการที่ให้บริการอยู่นั้นมีต้นทุนที่สำาคัญ	3	ประเภทคือ	
1.	เงินทุน	(Capital	Cost)	ได้แก่	ค่าเสื่อมราคาเรือ	2.	ค่าใช้จ่ายในการดำาเนินงาน	(Operating	Ex-
pense)	ได้แก่	ค่านำา้มนัดีเซลหมนุเรว็	ค่านำา้มนัหล่อลืน่	เบีย้เลีย้งเจ้าหน้าที	่ค่าซ่อมบำารงุเรอืตามวงรอบ	
ค่าซ่อมบำารงุฉกุเฉนิ	 และค่าอะไหล่	 (PMS)	 3.	 ค่าใช้จ่ายในการจดัการจดัการ	 (Administration	 Ex-
pense)	ได้แก่	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจอดเรือ	ทั้งนี้เรือเวรด่วนทางธุรการทั้ง	5	ชุดเรือ	รวม	23	ลำา	ซึ่ง
แต่ละชุดมีข้อจำากัดและขีดความสามารถแตกต่างกันรวมถึงค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานที่แตกต่างกัน	
การวิจัยนี้ใช้ค่าใช้จ่ายเฉล่ียของแต่ละชุดเรือโดยการนำาข้อมูลประวัติพื้นฐานของเรือ	สถิติเวลา
ปฏิบัติงานเรือและเจ้าหน้าที่	 อัตราความส้ินเปลืองนำ้ามันเชื้อเพลิง	 สถิติและวงรอบแผนการ
จัดสรรงบประมาณซ่อมบำารุงในระดับต่างๆรวมถึงค่าใช้จ่ายส่ิงอำานวยความสะดวกและสถิติ
การซ่อมบำารงุท่าเรอื	โดยเก็บข้อมลูการปฏบิตังิานในช่วงปีงบประมาณ	2559-2560	(	1	ตลุาคม	2558	
–	30	กันยายน	2560)	รวม	24	เดือน	จำานวน	10,114	เที่ยว	มาคำานวณค่าใช้จ่ายปฏิบัติการเฉลี่ย	
เปรียบเทียบกับอัตราค่าโดยสารของเรือด่วนเจ้าพระยาที่บริษัท	 เรือด่วนเจ้าพระยา	จำากัด	และ
อัตราค่าใช้จ่ายในการเช่าเหมาลำาเรือจากเอกชน

	 จากการศกึษาสามารถนำาข้อมลูทีไ่ด้ไปดำาเนนิการจัดเรือเวรด่วนทางธรุการให้บริการ	 โดยพิจารณา
จากเรือเวรด่วนทางธุรการที่ให้บริการมีทั้งหมด	5	สาย/วัน	ดังนี้	1.	สายราชนาวีสโมสร	(พระนคร)	
-	 กองเรือยกพลขึ้นบกและยุทธบริการ	 กองเรือยุทธการ(บางนา)	 จำานวน	 1	 ลำา	 2.	 สายปากเกร็ด
(นนทบุรี)	 –	กองบัญชาการกองทัพเรือ	 (บางกอกใหญ่)	จำานวน	1	ลำา	3.	สายกองเรือยกพลขึ้นบก
และยุทธบริการ	 กองเรือยุทธการ	 (บางนา)	 –	 ราชนาวีสโมสร	 (พระนคร)	 จำานวน	 1	 ลำา	 4.	 สาย
โรงเรียนนายเรือ	(ปากนำ้า)	–	อู่ทหารเรือพระจุลจอมเกล้า	กรมอู่ทหารเรือ	(พระสมุทรเจดีย์)	จำานวน	
3	ลำา	5.	สายปากเกรด็	(นนทบรุ)ี	–	วดัราชาธวิาสราชวรวหิาร	(ดสุติ)	จำานวน	1	ลำา	รวมทัง้สิน้	7	ลำา/วนั		
โดยมีจำานวนผู้โดยสารมากท่ีสุด/เท่ียว	ในแต่ละสายเดินเรือเป็น	13	คน	58	คน	48	คน	46	คน	
และ	 30	 คน	 ตามลำาดับ	 ดังนั้นในการจัดเรือให้บริการในแต่ละสายควรจัดเรือไม้เล็กให้บริการก่อน
ยกเว้น	สายที่	2.	สายปากเกร็ด	(นนทบุรี)	 -	กองบัญชาการกองทัพเรือ	(บางกอกใหญ่)	เนื่องจากมี
สถติผิูโ้ดยสารมากทีส่ดุเกนิความจขุองเรอืไม้เล็ก	 หรือเรือไม้เล็กท่ีพร้อมปฏบิติัการจำานวนไม่เพียงพอ
เนื่องจากติดภารกิจอ่ืน	หรือเข้ารับการซ่อมทำา	ให้ทำาการจัดเรือไม้กลางหรือเรือไม้ใหญ่แทนได้
ตามความเหมาะสม	ท้ังนี้จะต้องคำานึงถึงจำานวนผู้โดยสารเป็นสำาคัญ	ซ่ึงจะต้องมีจำานวนใกล้เคียง
ความจุเต็มลำาของเรือชนิดต่าง	ๆ	โดยทางกองทัพเรือจะต้องกระตุ้นและประชาสัมพันธ์ให้กำาลังพล
เห็นว่าการเดินทางทางนำ้ามีความสะดวก	รวดเร็ว	ประหยัดและปลอดภัยกว่าการเดินทางบนถนน	
อกีทัง้ยงัช่วยรฐับาลลดการแออดัของการจราจรตามท้องถนน	ส่งผลให้เกดิการลดอบุติัเหตุ	ประหยดั
พลังงานเชื้อเพลิงและลดมลพิษทางอากาศและเสียงได้อีกด้วย	

ค�าส�าคัญ :	ความคุ้มค่า,	เรือขนส่งทางลำานำ้า,	กรมการขนส่งทหารเรือ
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Abstract

 The	purpose	of	this	 research	 is	to	 investigate	and	analyze	the	cost	 factors	to	
identify	the	factors	influencing	the	cost	in	order	to	improve	the	efficiency	of	the	usage	
of	the	riverine	transportation	vessels	of	the	Naval	Transportation	Department	(NTD).	It	
focuses	on	the	use	case	of	ferry	service	operating	daily	for	naval	personnel.	This	
quantitative	approach	research	applies	mathematical	 formulations	to	compute	the	
statistical	data	from	various	parameters	into	the	useful	numerical	data.	The	output	
is	then	performed	in	the	analytical	processes.	An	unbiased	indicator,	based	on	fact,	
is	set	 to	 justify	 the	worthiness	of	each	 individual	sample.	Finally,	based	on	results	
achieved,	the	solution	is	proposed.	

	 Our	investigation	reveals	that	the	ferry	service	has	three	main	types	of	costs:	(1)	
Capital	Cost	such	as	depreciation	(2)	Operating	Expenses	such	as	diesel,	lubrication,	
crew	 allowance,	 maintenance,	 troubleshooting	 and	 spares.	 (3)	 Administration	
Expense	 such	 as	mooring	 fee.	 The	 survey	was	 conducted	 from	 active	 23	 vessels	
which	are	classified	into	five	categories:	Small	Wooden	Boat	(SWB),	Medium	Wooden	
Boat	 (MWB),	Large	Wooden	Boat	 (LWB),	Steel	Boat	 (SB)	and	Catamaran	 (CAT).	Each	
class	has	different	limits,	capabilities,	and	operating	costs.	Average	costs	are	
calculated	based	on	statistical	data:	boat	operating	time,	crew	operating	time,	fuel	
consumption,	 boat	maintenance,	 facility	 and	pier	maintenance.	 To	 achieve	 a	 high	
confident	 level,	a	 total	of	10,114	 journeys	 in	the	fiscal	year	A.D.	2016-2017	or	B.E.	
2559-2560	(1	October	A.D.2015	or	B.E.2558	-	30	September	A.D.2017	or	B.E.2560)	is	used	
to	calculate	the	average	operating	expenses.	Their	costs	are	compared	to	the	
commercial	fare	of	Chao	Phraya	Express	Boat	(CPEB)	of	the	Chao	Phraya	Express	Boat	
Company	Limited	and	commercial	 	boat	 for	 rent.	 This	 result	 is	 implementable	 to	
improve	the	efficiency	of	routine	cruise	scheduling	for	the	ferry	service.	

	 According	to	the	current	ferry	service	of	the	NTD,	there	are	seven	vessels	sailing	
in	five	riverine	routes.	There	is	a	considerable	gap	on	the	passenger	capacity	to	handle	
some	fluctuations.	On	the	other	hand,	the	other	boat’s	classes	should	be	used	for	
other	tasks	that	yield	the	higher	ratio	of	the	number	of	passengers	and	the	full	
capacity	of	the	boat.	In	addition,	they	should	be	assigned	to	the	long	navigation	due	
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to	their	high	capacity,	high	machine	power,	high	endurance.	What’s	more,	they	can	
also	be	used	for	the	recreational	service	with	predictable	number	of	passengers	or	
the	coastal	passenger	boat.

Keyword :	Worthiness,	Riverine	Transportation	Vessel,	Naval	Transportation	
Department

ก
1. หลักการและเหตุผล 

ารขนส่งทางลำานำ้าเป็นระบบการขนส่งที่มี
ต้นทุนต่อหน่วยบรรทุกตำ่าสามารถขนส่งได้

คราวละมาก	 ๆ	 แต่ใช้เวลาขนส่งมากกว่าการขนส่ง
รูปแบบอื่น	 ๆ	 อาจต้องใช้เรือที่กินนำ้าลึกไม่มากและ
ขนาดไม่ใหญ่นักเน่ืองจากมีข้อจำากัดเรื่องความลึก
ของนำ้าและความกว้างของแม่นำ้า	 โดยการเดินทาง
อาจต้องเช่ือมต่อการขนส่งรูปแบบอื่นร่วมด้วยใน
การไปให้ถึงที่หมาย

	 การขนส่งผู้โดยสารทางลำานำ้าในปัจจุบันได้รับ
ความนิยมอยู่มากถึงแม้การการเดินทางทางลำานำ้า
จะทำาความเรว็ได้ตำา่กว่ารปูแบบอืน่	 แต่เวลาเดนิทาง
รวมที่ใช้จะเป็นมาตรฐานเดิม	ๆ	ซึ่งสามารถคำานวณ
เวลาเดินทางได้อย่างคงท่ี	ซึ่งในแต่ละเท่ียวใช้เวลา
ใกล้เคียงกันมากแทบจะไม่ต่างกัน	แตกต่างจากการ
เดนิทางโดยรถโดยสาร	 ซึง่มักจะประสบปัญหาความ
แออดัของสภาพการจราจรในเวลาเร่งด่วน	ทำาให้การ
เดนิทางทางถนนมเีวลาไม่แน่นอน	 อาจจะเรว็หรือช้า
ก็ได้	 จึงต้องเผื่อเวลาเดินทางหรือออกก่อนเวลาเป็น
เวลานาน		อีกทั้งยังสามารถขนส่งผู้โดยสารต่อเที่ยว
ได้ปริมาณมากทำาให้ค่าใช้จ่ายต่อคนตำ่าลงด้วย

 กองทัพเรือโดยกรมการขนส่งทหารเรือได้จัด
เรือเวรด่วนทางธุรการสำาหรับ	 รับ-ส่ง	 กำาลังพลมา
ปฏิบัติงาน	 เพื่อเป็นสวัสดิการในเวลาเร่งด่วนควบคู่
กับการบริการรถสวัสดิการ	 รับ-ส่ง	 ที่มีอยู่	 ซ่ึงใน
ปัจจุบันการเดินทางโดยการใช้เรือขนส่งทางลำานำ้า	
สามารถช่วยลดความหนาแน่นของปริมาณรถยนต์
ในท้องถนนได้ดี	และผู้ใช้บริการกย็งัสามารถควบคมุ
เวลาได้ด้วย	อีกท้ังยังเป็นการส่งเสริมให้กำาลังพล
กองทัพเรือหันมาใช้การเดินทางมาปฏิบัติงานทาง
ลำานำ้ามากข้ึน	ถือเป็นการช่วยรัฐบาลในการแก้ไข
ปัญหาจราจรที่มีอยู่ในขณะนี้	

	 การดำาเนินการให้บริการ	 รับ-ส่ง	 กำาลังพลมา
ปฏบิตังิานเพือ่เป็นสวสัดิการนัน้	มค่ีาใช้จ่ายทีก่องทพัเรอื
ต้องจัดสรรให้ดำาเนินการในแต่ละปีค่อนข้างสูง	
โดยมีเรือที่ใช้ในราชการอยู่ทั้งหมด	23	ลำา	และจัด
ให้มีการวิ่งวันละ	7	ลำา	ซึ่งเรือแต่ละลำามีขนาดความ
จุและอัตราความส้ินเปลืองในการปฏิบัติการต่างกัน	
หากมีการศึกษาต้นทุนในการใช้งานอย่างจริงจัง	
แล้วนำาข้อมูลมาวิเคราะห์ความคุ้มค่าเพื่อหาวิธีลด
ค่าใช้จ่ายที่ไม่จำาเป็นลง	ทั้งนี้เพื่อเป็นการประหยัด
งบประมาณของกองทัพเรือในส่วนนี้	 และสามารถ
นำางบประมาณในส่วนทีล่ดลงได้ไปพฒันากองทพัเรอื
ในส่วนที่มีความจำาเป็นด้านอื่นได้มากขึ้นต่อไป
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2. วัตถุประสงค์

	 1.	 เพือ่ศกึษาต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการใช้เรอื
ขนส่งทางลำานำ้าของกองทัพเรือโดยกรมการขนส่ง
ทหารเรือ	

	 2.	เพ่ือศึกษาอัตราการใช้ประโยชน์ในการใช้
เรือขนส่งทางลำานำ้าของกองทัพเรือโดยกรมการ
ขนส่งทหารเรือ

	 3.	เพือ่ศกึษาแนวทางการใช้เรอืขนส่งทางลำานำา้
ของกองทพัเรอืโดยกรมการขนส่งทหารเรอืทีเ่หมาะสม
และเกิดประโยชน์มากขึ้น

3. วิธีการศึกษา 

ารศึกษาวิจัยจะทำาการวิเคราะห์จากการ
เก็บข้อมูลและสถิติต่าง	 ๆ	 ในการใช้เรือเวร

ด่วนทางธุรการเป็นเวลา	2	ปี	ระหว่างปีงบประมาณ	
2559	 -	 2560	 (1	 ตุลาคม	 2558	 –	 30	 กันยายน	
2560)	 โดยมีเรือเวรด่วนทางธุรการที่กรมการขนส่ง
ทหารเรือใช้ปฏิบัติราชการจำานวน	 23	ลำา	 แบ่งเป็น	
5	ชุดเรือ	ดังนี้

	 				1.	เรือไม้เล็ก		จำานวน	9	ลำา

	 				2.	เรือไม้กลาง		จำานวน	2	ลำา	

	 				3.	เรือไม้ใหญ่		จำานวน	3	ลำา

	 				4.	เรือเหล็ก	จำานวน	6	ลำา

	 				5.	เรือ	CATAMARAN		จำานวน	3	ลำา

	 งานวิจัยนี้มีจุดมุ ่งหมายเพื่อที่จะรวบรวม
ข้อมูลมาวิเคราะห์ปัจจัย	ที่ทำาให้ต้นทุนการใช้เรือสูง
และศึกษาแนวทางในการลดต้นทุนการใช้เรือขนส่ง
ทางลำานำ้าของกองทัพเรือ	 ประเภทเรือเวรด่วนทาง

ธุรการ	โดยกรมการขนส่งทหารเรือ	และหาแนวทาง
ปรับปรุงการใช้เรือให้เหมาะสมและเกิดประโยชน์
สูงสุด	ซึ่งมีวิธีการดำาเนินการวิจัยดังนี้

	 1 .ศึกษาวรรณกรรมและเอกสารวิ จัยที่
เกีย่วข้องกบัการวเิคราะห์การลดต้นทุน	 ความคุม้ค่า
การใช้เรอืในการขนส่งทางลำานำา้	 เพือ่เป็นแนวทางใน
การวางแผนการเกบ็ข้อมูล	วเิคราะห์	และประเมนิผล	
ตลอดจนหลักการและทฤษฎท่ีีเกีย่วกบัการวเิคราะห์
ต้นทุน	 เพื่อที่จะนำาทฤษฎีการวิเคราะห์ต้นทุนโดย
ใช้หลักการทางบัญชีต้นทุน	 (Cost	 Accounting	 )	
ร่วมกับการวิเคราะห์ต้นทุนโดยหลักการทางสถิติ	
(Statistical	 Costing)	 หาต้นทุนการในการใช้เรือ
ขนส่งทางลำานำ้าประเภทเรือเวรด่วนทางธุรการ	และ
ใช้เป็นข้อมูลรายงานให้ผู้บังคับบัญชารับทราบเกี่ยว
กบัต้นทุนค่าใช้จ่ายในการใช้เรือ	ท้ังนีจ้ะใช้แนวความ
คิดด้านต้นทุนที่เหมาะสม	รวมถึงระเบียบต่าง	ๆ	
ของกองทัพเรือท่ีกำาหนด	มาใช้วเิคราะห์เพ่ือให้ทราบ
ค่าใช้จ่ายด้านต้นทุนท่ีถูกต้องเหมาะสำาหรับการนำา
ไปเป็นแนวทางในการวางแผนปรับใช้งบประมาณ
อย่างคุ้มค่ามากที่สุด

	 	 บุญเกียรติ	การะเวกพันธุ์	และคณะ	(2557)	
ได้กล่าวว่า	ความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐหมายถึง	
การดำาเนินการของส่วนราชการที่เป็นไปอย่างมี
ประสิทธภิาพ	มกีารกำาหนดเป้าหมาย	แผนการทำางาน	
ระยะเวลาแล้วเสร็จของงาน	 รวมทั้งงบประมาณที่
ต้องใช้	 และการดำาเนินการนั้นมีการปฏิบัติที่บรรลุ
เป้าหมาย	ภายในระยะเวลาท่ีกำาหนด	ใช้งบประมาณตำา่	
การดำาเนนิน้ันเปิดเผยและเทีย่งธรรม	 สะดวกรวดเรว็	
มีความรับผิดชอบ	 เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดของ
ประชาชนและบรรลุภารกิจของรัฐ

	 	 มาริษา	 แก้วบำารุง	 (2554)	 ได้กล่าวถึงการ
ขนส่งผู้โดยสารด้วยเรือไว้ว่า	เป็นการเคล่ือนย้ายบคุคล

ก
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ด้วยเรือไปตามแม่นำ้า	ทะเล	และมหาสมุทร	ปัจจุบัน
การขนส่งผู ้โดยสารทางเรือได้ลดความสำาคัญลง	
ไม่ค่อยนิยม	 ใช้เวลาเดินทางมากกว่าการขนส่ง
ประเภทอืน่	แต่จะเน้นให้ความสำาคญัในการส่งสนิค้า
ระหว่างประเทศมากกว่า	เพราะขนส่งได้คราวละมาก	ๆ	
และราคาถกู	ในส่วนการขนส่งผูโ้ดยสารด้วยเรอืของไทย
นั้นเริ่มจากการขนส่งผู้โดยสารในแม่นำ้าจะอยู่ในรูป
แบบของเรอืเมล์	การขนส่งผูโ้ดยสารทางทะเลภายใน
ประเทศนั้น	จะเป็นเรือโดยสารระหว่างแผ่นดินและ
เกาะใหญ่ที่มีชุมชนตั้งอยู่	 แต่การขนส่งผู้โดยสารใน
แม่นำ้าถดถอยอย่างรวดเร็ว	 เนื่องจากมีการขนส่งรูป
แบบอื่นเข้ามาแทน	คือทางถนน	ทางรถไฟ	และทาง
อากาศ	โดยข้อได้เปรยีบของการขนส่งผูโ้ดยสารด้วย
เรอื	คอื	ต้นทนุดำาเนนิงานตำา่	ประหยดันำา้มนัเช้ือเพลงิ	
อัตราค่าขนส่งถูกกว่าการขนส่งประเภทอื่น	 ๆ	 และ
สามารถขนส่งได้ครัง้ละเป็นปรมิาณมาก	 ส่วนข้อเสีย
เปรยีบของการขนส่งผูโ้ดยสารด้วยเรือ	คอื	การขนส่ง
ผู้โดยสารด้วยเรือมีความล่าช้ามากในการเดินทาง
เมื่อเปรียบเทียบกับการขนส่งผู้โดยสารประเภทอื่น	
การบริการถูกกีดขวางด้วยธรรมชาติ	 การบริการมี
ลักษณะเป็นฤดูกาลและการขนส่งผู้โดยสารด้วยเรือ
มักต้องมาจากการขนส่งทางอื่นก่อน

	 	 ดวงมณ	ี	โกมารทตั	(2555)	ได้ให้ความหมาย
ของต้นทุนไว้ว่า	ต้นทุนหมายถึง	“มูลค่าที่วัดได้เป็น
จำานวนเงนิของสนิทรพัย์	 หรอืความเสยีสละทีก่จิการ
ได้ลงทนุไปเพือ่ให้ได้สินค้า	สนิทรพัย์หรอืบรกิารต่าง	ๆ	
ซึ่งกิจการคาดว่าจะนำาไปใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์ใน
ภายหลงั”	ส่วนคำาว่า	“ค่าใช้จ่าย”	(Expense)	หมายถงึ
ต้นทุนที่ถูกใช้ประโยชน์ไปบางส่วนหรือท้ังหมดใน
ระยะเวลาที่กำาหนดไว้ซึ่งตามปกติก็คือ	“งวดบัญชี”	
กล่าวอีกนัยหนึ่งคือสภาพการเป็นต้นทุนได้สิ้นสุดลง	
(Expired	 cost)	 เมือ่กิจการได้ใช้ประโยชน์ในจำานวน

ต้นทุนนั้น	จึงมีการตัดจำาหน่าย	(Expiration)	ต้นทุน
เป็นค่าใช้จ่ายแทน	และมวัีตถปุระสงค์ในการใช้ต้นทนุ
เป็น	2	ประเภท	คือ	ต้นทุนทางตรง	และต้นทุนทาง
อ้อม	1.ต้นทุนทางตรง	(Direct	Cost)	หมายถึง		
ต้นทุนที่มีลักษณะสัมพันธ์โดยตรงกับหน่วยคิด
ต้นทุน	 สามารถที่จะติดตาม	 (Cost	 Tracing)	 และ
กำาหนดมูลค่าให้กับหน่วยคิดต้นทุนได้โดยง่าย	
2.ต้นทุนทางอ้อม	(Indirect		Cost)	หมายถึงต้นทุน
ทีม่ลีกัษณะเกีย่วข้องกบัหน่วยคดิต้นทนุ	แต่ไม่สามารถ
ติดตามและกำาหนดมูลค่าให้กับหน่วยคิดต้นทุนได้
โดยง่าย	จะต้องอาศยัวธิกีารปันส่วนหรอืจดัสรรต้นทนุ	
(Cost	 Allocation)	 ให้กับหน่วยคิดต้นทุนนั้น	 โดย
ใช้หลักเกณฑ์ที่เหมาะสม	และต้นทุนตามปริมาณ
กิจกรรม	สามารถจำาแนกได้เป็น	4	ประเภทคือ	

	 	 1.	ต้นทนุผนัแปร	หรอืต้นทุนแปรได้	(Variable	
Cost)	 หมายถึงต้นทุนซึ่งมีจำานวนรวมเปลี่ยนแปลง
ขึ้นลงเป็นอัตราส่วนโดยตรงกับปริมาณกิจกรรม	 จึง
มีผลทำาให้

	 	 	 	 (1)	 ต้นทุนผันแปรต่อหน่วยคงที่ไม่ว่า
ปริมาณของกิจกรรมจะเพิ่มขึ้นหรือลดลง

	 	 	 	 (2)	 ติดตามได้โดยง่ายว่าเป็นต้นทุนของ
แผนกใด

	 	 	 	 (3)	 สามารถคำานวณต้นทนุเข้าในหน่วย		
คิดต้นทุน	(Cost	Object)	ได้โดยง่าย

	 	 2.	 ต้นทุนคงที่	 (Fixed	 Costs)	 หมายถึง
ต้นทุนที่มีจำานวนรวมไม่เปลี่ยนแปลงภายในช่วงท่ี
พจิารณา	(Relevant	Range)	แม้จะมกีารเปลีย่นแปลง
ปริมาณกิจกรรมไปในทางเพิ่มขึ้นหรือลดลงก็ตาม

	 	 3.	 ต้นทุนกึ่งผันแปร	 (Semi	 variable	
Cost)	หรือต้นทุนผสม	(Mixed	Cost)	คือต้นทุนที่มี
ลักษณะผสมทั้งท่ีเป็นต้นทุนคงที่และต้นทุนผันแปร		
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กล่าวคือ	จำานวนรวมของต้นทุนจะเปลี่ยนแปลง

ตามปริมาณกิจกรรมแต่ไม่ได้แปรไปในอัตราส่วน

โดยตรงกับปริมาณกิจกรรม

	 	 4.	ต้นทุนกึ่งคงที่	 (Semifixed	Cost)	หรือ

ต้นทนุตามขัน้กจิกรรม	(Step	Cost)	หมายถึงต้นทุนซ่ึง

คงทีใ่นช่วงกจิกรรมหนึง่	ๆ 	เมือ่ช่วงกจิกรรมเปลีย่นแปลง

ไปอีกระดังหนึ่ง	 ต้นทุนก็จะเปลี่ยนแปรตามไปด้วย	

และจะคงที่เท่าเดิมตลอดช่วงกิจกรรมอันใหม่

	 	 วิไล	วีระปรีย	 (2534)	ได้กล่าวว่าค่าใช้จ่าย

เรือ	(Ship	Running	Cost)	เมื่อเรือเดินในทะเลเป็น

ค่าใช้จ่ายที่มีจำานวนมากท่ีสุดในค่าใช้จ่ายท้ังหมด	

ประกอบด้วย	ค่านำ้ามันเชื้อเพลิง	 (Fuel	Oil)	ค่านำ้า

มันหล่อลื่น	(Fuel	Oil	Intermediate	)	ค่าซ่อมแซม

และรกัษา	(Direct	Repairs	/	Maintenance)	เงนิเดอืน

ลกูเรือ	(Crew	Normal	Wages)	เงนิล่วงเวลาลกูเรอื	

(Crew	Overtime	 /	 Allowances)	 ค่าอาหาร/

นำ้าดื่ม	 (	Food	and	Drink	 )	ค่ายา	 (	Medical	

Expenses	)	ค่าท่องเที่ยว	(Travelling	Expenses)		

ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดลูกเรือ	(Crew	/	Officers	Misc.	

Expenses)	ค่านำ้า/ค่าไฟ	(Water	/	Electricity)	ซึ่ง

นำาข้อมูลมาปรับใช้ประกอบการวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย

ในการใช้ให้บริการเรือเวรด่วนทางธุรการ

	 	 ดิศรณ์	ปนัดเศรณี	(2551)	ทำาการวิเคราะห์

ต้นทุนการปฏิบัติการของเรือรบในกองทัพเรือ	 เพื่อ

หาแนวทางในการตัดสินใจในการจัดหาเรือรบมา

ทดแทนใหม่	 ให้เหมาะสมกบัการปฏบิตักิารของเรอืรบ	

และเป็นข้อมูลในการเสนอของบประมาณในการ

รกัษาผลประโยชน์ทางทะเล	โดยใช้หลกัการวเิคราะห์

องค์ประกอบของต้นทนุทีเ่กีย่วข้องในการปฏบิตักิาร	

และนำามาหาความสัมพันธ์ของตัวแปรเพื่อคำานวณ

ต้นทุนทั้งหมด	 โดยใช้สมการถดถอยเชิงพหุ	 ทำาให้

ทราบถึงต้นทุนการปฏิบัติการเรือโดยเฉลี่ยที่เป็น

องค์ประกอบสำาคัญอยู่	 3	 ส่วนหลักคือ	 1.ค่าซ่อม

บำารุงเรือ	 (ประมาณ	 50%)	 2.ค่านำ้ามันเชื้อเพลิง	

(ประมาณ	22%)	3.เงินเดือนกำาลังพลเรือ	(ประมาณ	

18%)

	 2.วิเคราะห์ค่าใช้จ่ายที่เป็นปัจจัยสำาคัญใน

การปฏิบัติการของเรือเวรด่วนทางธุรการ	 โดย

ศึกษาจากการใช้ทฤษฎี	 Cost	 Analysis	 ในการ

วิเคราะห์ต้นทุนที่เกิดขึ้นในแต่ละชุดเรือ	 เพื่อนำามา

คำานวณหาต้นทุนรวมของแต่ละชนิดเรือของเรือเวร

ด่วนทางธุรการ	

	 3.คำานวณค่าใช้จ่ายในการให้บริการเรือเวร

ด่วนทางธุรการของ	5	ชุดเรือ	โดยรวบรวมข้อมูล

เกี่ยวกับเรือเวรด่วนทางธุรการทั้งหมด	23	ลำา	อัน

ประกอบด้วย	ราคาเรอื	อายเุรอื	อตัราความสิน้เปลอืง

นำ้ามันเชื้อเพลิง	ความจุผู้โดยสาร	สถิติการออกเรือ	

และจำานวนผูโ้ดยสารประจำาเดอืน	และค่าใช้จ่ายเกีย่วกบั

ท่าเรือ	ในช่วงเวลาตั้งแต่		1	ตุลาคม	2558	–	30	

กันยายน	2560	และข้อมูลที่สำาคัญอื่น	ๆ	มาบันทึก

ในโปรแกรม	Microsoft	excel	เพือ่ช่วยในการจดัเก็บ

ข้อมูลเรือเวรด่วนทางธุรการประมวลผลข้อมูล

	 ค่าใช้จ่ายชุดเรือ/ปี	=	เงินทุน/ปี+ค่าใช้จ่ายใน

การดำาเนินงาน/ปี+ค่าใช้จ่ายในจัดการ/ปี

	 4.ศึกษาข ้อมูลการการให ้บริการเรือใน

ลักษณะเดียวกนัในรูปแบบอืน่	เพ่ือนำามาเปรียบเทยีบ

ค่าใช้จ่ายและวิเคราะห์หาความคุ ้มค่าในการให้

บริการเรือ
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4. ผลการศึกษา 

ากการเก็บข้อมูลและสถิติการใช้เรือเวร

ด่วนทางธุรการมาคำานวณหาค่าใช้จ่ายที่

เกิดข้ึนในแต่ละชุดเรือ	ซึ่งงานวิจัยน้ีทำาการศึกษา

ความคุ้มค่าในการใช้เรือขนส่งทางลำานำ้า	 โดยศึกษา

ต้นทนุการให้บรกิารเรือเวรด่วนทางธรุการ	ซึง่ให้บรกิาร	

รบั-ส่ง	กำาลงัพลของกองทพัเรอื	และส่วนราชการอ่ืน

ทีข่อรบัการสนบัสนนุ	ทางแม่นำา้เจ้าพระยามาปฏบัิตงิาน	

เพื่ อ เป ็นสวัสดิการโดยมีตารางเวลาเดินเรือ

ดงัตารางที	่1	เส้นทางตัง้แต่	อำาเภอปากเกร็ด	จงัหวัด

นนทบุรี	ไปจนถึง	อำาเภอพระสมุทรเจดีย์	จังหวัด

สมุทรปราการ	จำานวน	5	สายเรือ	 รวม	7	ลำา/วัน	

ได้แก่

	 	 1.	สายราชนาวสีโมสร	(พระนคร)	-	กองเรือ

ยกพลขึน้บกและยทุธบรกิาร	กองเรอืยทุธการ(บางนา)	

จำานวน	1	ลำา/วัน	ระยะทาง	27	กม.	ใช้เวลาเดินทาง

ประมาณ	1.5	ชั่วโมง/เที่ยว

	 	 2.	สายปากเกรด็	(นนทบุร)ี	–	กองบญัชาการ

กองทัพเรือ	(บางกอกใหญ่)	จำานวน	1	ลำา/วัน	ระยะ

ทาง	23	กม.	ใช้เวลาเดินทางประมาณ	1.5	ชั่วโมง/

เที่ยว

	 	 3.	 สายกองเรอืยกพลขึน้บกและยทุธบรกิาร	

กองเรอืยทุธการ	(บางนา)	–	ราชนาวสีโมสร	(พระนคร)	

จำานวน	1	ลำา/วัน	ระยะทาง	27	กม.	ใช้เวลาเดินทาง

ประมาณ	1.5	ชั่วโมง/เที่ยว

	 	 4.	สายโรงเรียนนายเรอื	(ปากนำา้)	–	อูท่หารเรอื

พระจุลจอมเกล้า	กรมอู่ทหารเรือ	(พระสมุทรเจดีย์)	

จำานวน	3	ลำา/วัน	ระยะทาง	7	กม.	ใช้เวลาเดินทาง

ประมาณ	0.5	ชั่วโมง/เที่ยว

 	 5.	สายปากเกรด็	(นนทบุร)ี	–	วดัราชาธวิาส
ราชวรวิหาร	(ดุสิต)	จำานวน	1	ลำา/วัน	ระยะทาง	21	
กม.	ใช้เวลาเดินทางประมาณ	1.25	ชั่วโมง/เที่ยว	

	 การให้บริการเรือเวรด่วนทางธรุการท้ัง	5	สาย	
ได้มีการเก็บข้อมูลสถิติจำานวนผู้โดยสารในแต่ละวัน
จากบนัทกึปมูเรือ	และรายงานการใช้เรอืประจำาเดอืน	
รวมถึงการออกเรือแต่ละเดือนจากคำาสั่งให้เรือ
ปฏิบัติราชการ	 เพื่อนำามาหาอัตราจำานวนผู้โดยสาร
ที่ใช้เรือเฉลี่ยดังตารางที่	3

	 จาการวิเคราะห์ต้นทุนการปฏิบัติการของเรือ
เวรด่วนทางธุรการพบว่า	มีรายการต้นทุนที่มี
องค์ประกอบสำาคัญ	3	ประเภท	ดังนี้คือ	1.	เงินทุน	
(Capital	Cost)	ได้แก่	ค่าเส่ือมราคาเรอื	2.	ค่าใช้จ่าย
ในการดำาเนินงาน	 (Operating	 Expense)	 ได้แก่	
ค่านำ้ามันดีเซลหมุนเร็ว	ค่านำ้ามันหล่อลื่น	เบี้ยเลี้ยง
เจ้าหน้าที่	ค่าซ่อมบำารุงเรือตามวงรอบ	ค่าซ่อมบำารุง
ฉกุเฉนิและค่าอะไหล่	(PMS)	3.	ค่าใช้จ่ายในการจดัการ	
(Administration	Expense)	ได้แก่	ค่าใช้จ่ายเกีย่วกบั
การจอดเรือ	 ในส่วนของเงินเดือนของผู้ปฏิบัติงาน
จะไม่นำามาคำานวณ	 เนือ่งจากถ้าไม่ได้ใช้เรอืในภารกจิ
บริการกำาลังพลนี	้กจ็ะมเีจ้าหน้าทีป่ฏบิติังานอยูต่ลอด	
ถือเป็นการดำาเนินการด้านสวัสดิการ	จึงไม่นำามาคิด
ค่าใช้จ่าย	ในการศกึษาและเกบ็ข้อมูลแต่ละชดุเรอืเวร
ด่วนทางธุรการนั้น	 ทำาให้ทราบค่าใช้จ่ายแต่ละชุด
เรือเวรด่วนทางธุรการ	 ที่ให้บริการรับ-ส่งกำาลังพล
มาปฏิบัติราชการเพื่อเป็นสวัสดิการ	 เฉลี่ยต่อปีดัง
ตารางที	่2	เมือ่นำาสถติิการใช้เรอืและค่าใช้จ่ายในการ
ปฏิบัติงานเรือท่ีเกิดข้ึนมาหาอัตราการใช้เรือเฉล่ีย	
(งป.59-60)	ได้ตามตารางที่	4	เพื่อนำาค่าใช้จ่ายเฉลี่ย
ต่อคนต่อเที่ยวมาเปรียบเทียบกับค่าใช้จ่ายการให้
บริการเรือในลักษณะเดียวกัน	แต่ในรูปแบบอื่น	เช่น	
การใช้เรือด่วนเจ้าพระยาหรือการเช่าเหมาลำาเรือ
จากเอกชนเป็นต้น

จ
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	 การศึกษาข้อมูลการให้บริการเรือในลักษณะ
เดียวกันในรูปแบบต่าง	ๆ 	เพื่อนำามาวิเคราะห์เปรียบ
เทียบค่าใช้จ่ายเฉลี่ย	(บาท)/เท่ียว/คน	โดยศึกษา
ข้อมูลจาก	 บริษัท	 เรือด ่วนเจ ้าพระยา	 จำากัด	
ซึ่งดำาเนินงานภายใต้การกำากับดูแลของกรมเจ้าท่า	
ซึ่งอยู่ภายใต้การบริหารงานของกระทรวงคมนาคม	
ปัจจุบันให้บริการเดินเรือโดยสารเส้นทางระหว่าง	
ปากเกร็ด	 (นนทบุรี)	 ถึงราษฎร์บูรณะรวมระยะทาง
ประมาณ	32	กิโลเมตร	กับ	4	สายการเดินเรือหลัก
ได้แก่	1.	สายเรอืประจำาทาง	2.	สายเรอืด่วนพเิศษธงส้ม	
3.	สายเรือด่วนพิเศษธงเหลือง	4.	สายเรือด่วนพิเศษ
ธงเขียว	 ซึ่ง	 ณ	 ปัจจุบันจอดรับส่งผู้โดยสารตลอด
เส้นทางการเดินเรือจำานวน	38	ท่าเรือ	ใช้เรือในการ

บริการทั้งสิ้น	65	ลำา	ซึ่งมีเรือขนาดใหญ่ท่ีรับการ

ส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการ
ลงทุนหรือ	บีโอไอ	จำานวน	15	ลำา	บรรจุผู้โดยสารได้	
150	คน	ขนาดกลาง	50	ลำา	บรรจผุูโ้ดยสารได้	90	คน	
และพนักงานเจ้าหน้าที่อีกกว่า	300	ชีวิต	ซึ่งสามารถ
รองรับผู้โดยสารได้ประมาณ	 35,000	 ถึง	 40,000	
คนต่อวัน	หรือประมาณ	13.5	ล้านคนต่อปี	โดยมี
เส้นทางการให้บริการตาม	รูปท่ี	1	และมีอัตรา
ค่าโดยสารระยะทางไกลสดุเท่ากบั	32	บาท/คน/เทีย่ว	
ตามตารางที่	 5	 อีกทั้งได้ศึกษาข้อมูลอัตราการเช่า
เหมาลำาเรือด่วนรายวัน	ขนาด	70	ที่นั่ง	มีค่าใช้จ่าย
เท่ากับ	25,000	บาท/วัน/ลำา	ซ่ึงถ้าคำานวณจาก
อัตราการใช้บริการจริงเฉลี่ย	 31	 คน/เที่ยว	 จะมีค่า
ใช้จ่ายรายบุคคลเท่ากับ	313.79	บาท/เที่ยว/คน 

ที่มา	:	ตารางเวลาเดินเรือเวรด่วนฯ	และคำาสั่งกรมการขนส่งทหารเรือให้กำาลังพลและยานพาหนะไปปฏิบัติ
ราชการ

5. ตารางและรูปภาพ
ตารางที่	1	เวลาเดินเรือเวรด่วนทางธุรการ
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ตารางท่ี	2	ค่าใช้จ่ายในการใช้เรือเวรด่วนทางธุรการในการปฏิบัติงานต่อปี

ตารางท่ี	3	สถิติผู้โดยสารที่ใช้เรือเวรด่วนทางธุรการ

ท่ีมา:การคำานวณ

ท่ีมา:การคำานวณ
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ตารางท่ี	4	อัตราการใช้เรือเวรด่วนทางธุรการแต่ละชุดเรือ	(งป.59-60)	

ตารางท่ี	5	อัตราค่าโดยสารเรือด่วนเจ้าพระยา

ท่ีมา:การคำานวณ	

ท่ีมา:การคำานวณ	

ตารางที่	6	ประมาณการอัตราการใช้เรือเวรด่วนทางธุรการที่มีผู้โดยสารเต็มลำา

ท่ีมา:การคำานวณ
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6. อภิปรายผลการศึกษา

ากการวิจัยพบว่าต้นทุนการใช้เรือขนส่งทาง
ลำานำ้าประเภทเรือเวรด่วนทางธุรการ	แบ่ง

เป็น	3	ประเภท	คือ	1.	เงินทุน	(Capital	Cost)	ได้แก่	
ค่าเสื่อมราคาเรือ	2.	ค่าใช้จ่ายในการดำาเนินงาน	
(Operating	Expense)	ได้แก่	ค่านำ้ามันดีเซลหมุน
เร็ว	 ค่านำ้ามันหล่อลื่น	 เบ้ียเลี้ยงเจ้าหน้าท่ี	 ค่าซ่อม
บำารุงเรือตามวงรอบ	ค่าซ่อมบำารุงฉุกเฉิน	และค่า
อะไหล่	(PMS)	3.	ค่าใช้จ่ายในการจัดการ	(Admin-
istration	 Expense)	 ได้แก่	 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการ
จอดเรือ	จะเห็นได้ว่าค่าใช้จ่ายในการดำาเนินงาน	
(Operating	 Expense)	 เป็นปัจจัยสำาคัญที่มีผลต่อ
ค่าใช้จ่ายรวมทีเ่กดิข้ึน	อาจทำาให้ค่าใช้จ่ายรวมสงูถ้าใช้เรอื
มาก	และทำาให้ค่าใช้จ่ายรวมตำา่ถ้าใช้เรือน้อย	ทั้งนี้ขึ้น
อยู ่กับอัตราความสิ้นเปลืองและค ่าซ ่อมบำารุง
เฉพาะของชุดเรือด้วย	 แต่หากใช้เรือน้อยเกินไปจะ
ทำาให้เกิดค่าใช้จ่ายด้านเงินทุน	(Capital	Cost)	เป็น
ค่าเส่ือมราคาสูงโดยไม่เกดิประโยชน์เท่าทีค่วร	ดงัเช่น
ชุดเรือ	Catamarans	ที่มีค่าเสื่อมราคาสูงถึงร้อยละ	
31.75	ของค่าใช้จ่ายทั้งหมดของชุดเรือฯ	

	 เรือเวรด่วนทางธุรการ	สาย	ปากเกร็ด	 -	
กองบัญชาการกองทัพเรือ	 มีจำานวนผู้โดยสาร/เที่ยว	
สูงสดุเท่ากบั	58	คน/เทีย่ว/สาย	แสดงให้เหน็ว่าสายนี้
ไม่สามารถใช้เรือไม้เล็กได้	 เนื่องจากเรือไม้เล็กจุได้

ตารางท่ี	7	ประมาณการอัตราการใช้เรือเอกชนภายนอกที่มีผู้โดยสารเต็มลำา

ท่ีมา:การคำานวณ

จ เพยีง	50	คน	ซึ่งไม่เพียงพอต่อสถิติจำานวนผู้โดยสาร
สูงสุดที่เก็บข้อมลูได้	 ต้องใช้เรอืไม้กลางหรอืเรอืไม้ใหญ่
เท่านัน้	และเม่ือสงัเกตจากข้อมูลจะเหน็ว่า	ค่าใช้จ่าย
ต่อคนต่อเท่ียวของเรือไม้	 จะค่อนข้างตำ่าซ่ึงเป็น
เพราะในการวิ่งต่อเที่ยวจำานวนความจุกับจำานวน
ผูโ้ดยสารจะมคีวามเหมาะสม	แต่ยงัมบีางสายใช้เรอืชดุ
ท่ียังมีผู ้โดยสารไม่สัมพันธ์กับความจุมาก	 ทำาให้
เหลอืทีว่่างมาก	ส่งผลให้ค่าใช้จ่ายต่อคนมีค่าสูง	 ซ่ึง
การศึกษาอัตราการใช้ประโยชน์ของเรือขนส่ง
ผู้โดยสาร	จะต้องได้ต้นทุนดำาเนินงานที่ตำ่า	ประหยัด
นำ้ามันเชื้อเพลิง	สามารถขนส่งได้ครั้งละเป็นปริมาณ
มาก	 และมีอัตราค่าขนส่งถูกกว่าการขนส่งโดยวิธี
อื่นๆ	

	 เมื่อทำาการศึกษาการให ้บริการเรือด ่วน
เจ้าพระยา	ซึง่ให้บรกิารในแนวทางและระยะทางใกล้
เคียงกับเรือเวรด่วนทางธุรการ	 และมีอัตราการให้
บริการที่สามารถเปรียบเทียบกับเรือเวรด่วนทาง
ธรุการในด้านระยะทาง	ความเรว็	และการจอด	รบั	-	
ส่ง	 พบว่า	 ประเภทเรือธงเขียวซ่ึงอัตราค่าโดยสาร
ระยะยาวที่สุดอยู่ที่ราคา	 32	 บาท/เที่ยว	 มีค่าแตก
ต่างจากค่าใช้จ่าย/คน/เทีย่วของเรือไม้เล็ก	เรือไม้กลาง	
เรือไม้ใหญ่	 เรือเหล็กและเรือ	 Catamarans	 โดยมี
อัตราค่าใช้จ่ายเฉลี่ยอยู่ที่	 69.76	บาท	70.17	บาท	
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84.24	บาท	174.53	บาท	และ	249.32	บาท/คน/
เทีย่ว	ตามลำาดบั	ซึง่เป็นอตัราค่าใช้จ่ายทีส่งูกว่าเรอืด่วน
เจ้าพระยาเกิน	2	เท่า	เลยทีเดียว	ถึงแม้ว่าราคา
การให้บริการเรือด่วนเจ้าพระยาจะตำ่ากว่าค่าใช้จ่าย
รายบุคคลของการให้บริการเรือเวรด่วนทางธุรการ
กต็าม	แต่เส้นทางการให้บรกิารเรอืด่วนเจ้าพระยาน้ัน	

ยังไม่ครอบคลุมท่าเรือที่เชื่อมต่อกับหน่วยงาน
กองทพัเรอือย่างทัว่ถงึ	หรอืท่าเรอืบางท่าทีเ่รอืสาธารณะ
ไม่สามารถเข้าจอดได้	 จึงไม่สามารถให้กำาลังพลใช้
บริการเรือด่วนเจ้าพระยาทดแทนเรือเวรด่วนทาง
ธุรการได้ทั้งหมด	

	 การเช่าเหมาลำาเรือมีค่าใช้จ่ายเฉล่ียเท่ากับ	

ท่ีมา:	http://www.chaophrayaexpressboat.com

รูปท่ี	1	เส้นทางให้บริการเรือด่วนเจ้าพระยา
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313.79	บาท/คน/เทีย่ว	(คำานวณจากอตัราผู้โดยสาร
เฉลี่ย	 31	 คน)	 จะเห็นว่าอัตราค่าใช้จ่ายเฉลี่ย/คน/
เที่ยว	 ของเรือเวรด่วนทางธุรการมีค่าตำ่ากว่าการเช่า
เหมาลำาเรอืเพือ่มาให้บรกิารอยูพ่อสมควร	 ดงันัน้การ
เช่าเหมาลำาเรือมาให้บริการจึงไม่เหมาะแก่การ
ดำาเนินการ	

	 ในส่วนที่ค่าใช้จ่ายของเรือเวรด่วนทางธุรการ
มีอัตราสูงกว่าเรือด่วนเจ้าพระยานั้น	สาเหตุเกิดจาก
การทีเ่รือเวรด่วนทางธรุการบรรทกุคนไม่เตม็ความจุ
ของเรือ	 ซึ่งมีท่ีว่างเหลือค่อนข้างมากในบางสาย	
แต่ถ้าหากเราสามารถบรรทุกผู้โดยสารได้เต็มความ
จุของแต่ละชุดเรือได้	 	ค่าใช้จ่าย/คน/เที่ยว	ของเรือ
เวรด่วนทางธุรการ	ประกอบด้วย	 เรือไม้เล็ก	 เรือไม้
กลาง	เรอืไม้ใหญ่	เรอืเหลก็	และเรอื	Catamaran	จะมี
ค่าใช้จ่ายรายบุคคล	 ตามตารางที่	 6	 มีค่าเท่ากับ	

34.88	บาท	33.92	บาท	30.54	บาท	103.34	บาท	
และ	 78.95	 บาท/คน/เที่ยว	 ตามลำาดับ	 ซึ่งมีมูลค่า
ลดลงจากเดิมมาก	 และถ้าการเช่าเหมาลำาเรือโดยมี
ผูโ้ดยสารเตม็ลำาทกุเทีย่วจะมค่ีาใช้จ่ายเฉลีย่รายบคุคล
เท่ากับ	138.96	บาท/คน/เท่ียว	ตามตารางท่ี	7	
ซ่ึงมค่ีาลดลงจากเดิมเช่นกนั	 แต่กย็งัสูงกว่าค่าใช้จ่าย
เฉล่ียรายบุคคลของเรือเวรด่วนทางธุรการมากอยู่ดี	
จะเห็นได้ว่าถ้าปรับให้เรือบรรทุกผู ้โดยสารเต็ม
ความจุหรือมทีีว่่างน้อยทีสุ่ด	 ค่าใช้จ่ายเฉล่ียรายบคุคล
จะลดลงมาใกล้เคียงกับอัตราค่าโดยสารเรือด่วน
เจ้าพระยาซ่ึงเป็นราคาตลาด	ยกเว้นเรือเหล็ก	และเรือ	
Catamaran	ทีย่งัคงสงูกว่าราคาตลาดอยู	่	ซึง่คิดจาก
อัตราที่วิ่งระยะไกลที่สุดโดยมีลักษณะการจอดให้
บริการและระยะทางใกล้เคียงกับการให้บริการเรือ
เวรด่วนทางธุรการระยะทางไกลสุด	27	กม.	เท่ากัน	

7. บทสรุปและประโยชน์ทีไ่ด้จำากการศึกษา

ากผลการวิจัยที่ได้ทำาให้ทราบข้อมูลเพื่อใช้ในการจัดเรือเวรด่วนทางธุรการให้บริการกำาลังพลให้มี
ประสทิธภิาพมากขึน้	 โดยถ้ามกีารส่งเสรมิให้กำาลังพลหนัมาเดินทางทางลำานำา้มากขึน้ด้วยการนำาเสนอ

ข้อมูลด้านประโยชน์และความจำาเป็นในการเดินทางทางลำานำ้า	อาทิเช่น	การเดินทางทางลำานำ้ามากขึ้น
จะช่วยลดความแออัดของการจราจรตามท้องถนน	ทำาให้รัฐบาลลดค่าใช้จ่ายในการขยายถนน	ตัดถนนเพิ่ม	
และซ่อมแซมถนน	 และเมื่อมีรถวิ่งน้อยลงจะทำาให้คุณภาพชีวิตของประชาชนดีขึ้น	 เนื่องจากมีสภาพ
แวดล้อมที่ดีขึ้น	 มลพิษทางอากาศและเสียงจะลดลง	 ทั้งนี้อัตราการใช้ประโยชน์ของเรือเวรด่วนทางธุรการ
ยงัมต้ีนทนุดำาเนนิงานทีส่งูอยู	่เนือ่งจากนำา้มนัเชือ้เพลิงมรีาคาสูง	และการเลือกใช้เรือทีม่อีตัราความส้ินเปลืองสูง	
ทำาให้มีอัตราค่าขนส่งต่อคนสูงกว่าการใช้เรือด่วนเจ้าพระยา	 ซ่ึงการใช้งบประมาณยังไม่คุ้มค่าเท่าที่ควร	
ซึ่งหากสามารถบริหารจัดการให้ค่าใช้จ่ายรายบุคคล/เที่ยว/คน	ลดลงได้	โดยการที่กำาลังพลหันมาใช้บริการ
เรือเวรด่วนทางธุรการมากขึ้น	จะทำาให้ค่าใช้จ่ายรายบุคคล/เที่ยว/คน	ลดตำ่าลงมาใกล้เคียงกับราคาตลาด
มากขึ้น	ดังตารางที่	6	และ	7		

	 ผลการศึกษาที่ได้นั้น	 จึงนำามาพิจารณาจัดเรือเวรด่วนทางธุรการ	 โดยให้ใช้เรือไม้เล็กจำานวน	 9	 ลำา	
เรอืไม้กลางจำานวน	2	ลำา	และเรอืไม้ใหญ่จำานวน	3	ลำา	ด้วยอัตราผู ้โดยสารเต็มลำา	 มาให้บริการรับ-ส่ง
กำาลังพล	เน่ืองจากมีขนาดความจุของเรือท่ีเหมาะสมกับปริมาณผู้โดยสารเฉลี่ยที่ใช้บริการอยู่ในปัจจุบัน	

จ
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และมีอัตราความสิ้นเปลืองนำ้ามันเชื้อเพลิงตำ่า	ทำาให้
ค่าใช้จ่ายเฉลีย่/คน/เทีย่ว	 ใกล้เคยีงกบัอตัราค่าโดยสาร
เรอืด่วนเจ้าพระยาในระยะทางไกลทีส่ดุ	และลกัษณะ
การให้บรกิารจอดท่าทีใ่กล้เคยีงกนั	ซึง่ใช้เรอืให้บรกิาร
จำานวนทั้งสิ้นวันละ	 7	 ลำา	 ใน	 5	 สายเดินเรือ	 โดย
จำานวนเรอืไม้เลก็	 เรอืไม้กลางและเรอืไม้ใหญ่รวมกัน
ได้จำานวนทั้งสิ้น	13	ลำา	ก็เพียงพอต่อการให้บริการ
ที่ใช้ในแต่ละวันและทำาให้ประหยัดค่าใช้จ่ายลงได	้
โดยมีข้อจำากัดว่าต้องไม่จัดเรือไม้เล็กที่มีอยู่จำานวน	
9	ลำา	ให้บรกิาร	ในสายสาย	ปากเกรด็	–	กองบญัชาการ
กองทพัเรอื	 เนือ่งจากสายนีม้จีำานวนผูโ้ดยสารค่อนข้าง
มากกล่าวคือมีสถิติผู ้โดยสารสูงสุดต่อเที่ยวอยู ่ที	่
58	 คน	 ขณะที่เรือไม้เล็กมีความจุอยู่ที่	 50	 คน/ลำา
เท่านั้น	 จึงไม่เพียงพอต่อการให้บริการกำาลังพลจาก
สถติจิำานวนผูโ้ดยสารสงูสดุ/เท่ียว	ท่ีทำาการเกบ็ข้อมลูได้	
ในส่วนอีก	4	สายเรือที่เหลือนั้น	ให้จัดชุดเรือไม้เล็ก
ให้บริการทั้งหมด	ซึ่งผลการวิจัยที่ ได ้ทำาให ้เรา
ทราบต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการให้บริการเรือเวร
ด่วนทางธุรการแต่ละชุดเรือ	ซึ่งค่าใช้จ่ายต่อคนต่อ
เที่ยวยังมีอัตรามากกว่าอัตราค่าบริการในระยะทาง
ไกลของเรือด่วนเจ้าพระยา	 จึงยังไม่คุ้มค่าในการ
ดำาเนินการนัก	 แต่ถ้ามองทางด้านการใช้ประโยชน์
จากทรพัยากรทีม่อียูไ่ด้อย่างหลากหลาย	 โดยใช้เป็น
สวัสดิการแก่กำาลังพลนอกเหนือจาการใช้ฝึกทาง
ยุทธวิธี	 ถือว่ามีความคุ้มค่าเนื่องจากนำาทรัพยากร
มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด	 แต่เมื่อได้ข้อมูลจาก
การศึกษามาช่วยเป็นแนวทางในบริหารการให้
บริการเรือเวรด่วนทางธุรการอย่างเหมาะสมและ
เป็นประโยชน์มากขึน้	 อกีทัง้ยงัช่วยลดค่าใช้จ่ายด้าน
ต่าง	 ๆ	 ทำาให้ค่าใช้จ่าย/เที่ยว/คน	 ลดลง	 สามารถ
ช่วยรัฐบาลประหยัดงบประมาณในการดำาเนินการ
ลงได้	 กองทัพเรือยังสามารถนำางบประมาณที่เหลือ
ไปพัฒนากองทัพในส่วนอื่นที่จำาเป็นต่อไปได้อีก	

ทั้งนี้ยังช่วยทำาให้บรรยากาศที่พักอาศัยที่ปราศจาก
มลพิษในเมืองน่าอยู่ขึ้นมากอีกด้วย

8. ข้อเสนอแนะ

ารศึกษานี้พบว่าการใช้บริการเรือเวรด่วน
ทางธรุการในปัจจุบนัยงัไม่คุม้ค่า	โดยมจีำานวน

ผูใ้ช้บรกิารน้อยเกนิไป	ซึง่ทำาให้ค่าใช้จ่ายเฉลีย่ของผูใ้ช้
บริการต ่อคนต่อเที่ยวมีอัตราสูงกว ่าอัตราค ่า
บริการในระยะทางไกลของเรือด่วนเจ้าพระยา	
สาเหตุเนื่องมาจากจากยานพาหนะทางนำ้ารวมถึง
อุปกรณ์	 เครื่องมือ	 เครื่องใช้ประกอบการให้บริการ
ทางเรือ	 และการบำารุงรักษา	 รวมถึงความเสียหาย
อื่น	ๆ	ที่อาจจะเกิดขึ้น	มีราคาค่อนข้างสูง	ดังนั้น
เห็นควรเสนอให้มีการดำาเนินการ	ดังนี้	

	 1.	 มีการรณรงค์หรือจูงใจให้กำาลังพลมาใช้
บริการมากขึ้น	 เพื่อให้ต้นทุนคงท่ีที่เสียไปได้ใช้
ประโยชน์กับกำาลังพลได้อย่างทัว่ถงึมากข้ึน	 เพ่ือทำาให้
ค่าใช้จ่ายต่อคนต่อเที่ยวลดลงตำ่ากว่าโดยต้องเพิ่ม
การจอดเรอืในท่าต่าง	ๆ	มากข้ึนเพือ่เข้าถงึผูใ้ช้บรกิาร	
และจูงใจให้สนใจในการใช้บริการเพิ่มมากขึ้นได้	
และเมื่อสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายได้ก็จะสามารถ
นำางบประมาณที่เหลือไปพัฒนาในส่วนอื่นที่จำาเป็น	
ซ่ึงการคมนาคมทางลำานำ้านับว่าเป็นการย้อนไป
ดำารงชีวติแบบอนุรักษ์นยิมในวถิไีทยเดมิ	ๆ	เพือ่กลบั
สู่ธรรมชาติอีกด้วย	และเมื่อการจราจรทางบกลดลง	
มลพิษต่างๆลดลง	 สุขภาพและคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนก็จะดีขึ้นต่อไป

	 2.	 ให้ความสนใจและปรับปรุงการบริหาร
จัดการการให้บริการเรือเวรด่วนทางธุรการอย่าง
จริงจังในทุก	ๆ	กิจกรรม	ซ่ึงการให้บริการเรือเวร
ด่วนทางธุรการของกองทัพเรือเกี่ยวข้องกับความ
ปลอดภัย	เศรษฐกิจ	สังคมและสิ่งแวดล้อม	ถ้ามกีาร

ก
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บริหารจัดการที่ดีแล้วจะเป็นจุดเล็ก	 ๆ	 จุดหนึ่ง	 ที่มี
ผลกระทบกบัสงัคมใหญ่ได้ในอนาคต	 ซึง่จะต้องสร้าง
มาตรฐานความปลอดภัยในการให้บริการอย่างมี
ประสทิธภิาพ	 เพือ่เพิม่ความเชือ่มัน่ให้กบัผูรั้บบรกิาร
และเจ้าหน้าที่		

	 3.	 ใช้งานเรอื	 อุปกรณ์	 และเครือ่งมอืท่ีเกีย่วข้อง
กบัการใช้เรอือย่างถกูวิธ	ีและต้องบำารงุรกัษาอย่างเป็น
มาตรฐาน	 และเป็นไปตามหลักการท่ีกำาหนด	 เพื่อ

ประวัติผู้เขียน

ชื่อ – นามสกุล	 	 นาวาตรี	เอกวัฒน์		สงวนเผ่า	

วัน เดือน ปีเกิด			 20	พฤศจิกายน	2525

สถานที่เกิด	 	 จังหวัดนครพนม

วุฒิการศึกษา	 	 วิทยาศาสตร์บัณฑิต	สาขาบริหารศาสตร์	โรงเรียนนายเรือ		

ปีที่ส�าเร็จ	 	 พ.ศ.2549

ทุนที่ได้รับ	 	 ทุนกองทัพเรือประจำาปีงบประมาณ	2559	หลักสูตรการจัดการโลจิสติกส์และโซ่
อุปทาน 	 	 	 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ต�าแหน่งปัจจุบัน		 รักษาราชการหัวหน้าแผนกจัดหา	กองการพัสดุ	กรมการขนส่งทหารเรือ	

สถานที่ท�างานปัจจุบัน	 กรมการขนส่งทหารเรือ
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ค�แนะน�ทั่วไป

1.	 ผลงานที่ส่งตีพิมพ์จะต้องไม่ได้รับการเผยแพร่ในสิ่งพิมพ์อ่ืนใดมาก่อน	 และต้องไม่อยู่ในระหว่างการพิจารณาของ
วารสารอื่น	การละเมิดลิขสิทธิ์ถือเป็นความรับผิดชอบของผู้ส่งบทความโดยตรง

2.	ต้นฉบับที่ส่งตีพิมพ์ต้องเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษเท่านั้น
3.	ต้นฉบับต้องผ่านการกลั่นกรองโดยผู้ทรงคุณวุฒิและได้รับความเห็นชอบจากกองบรรณาธิการ
4.	ผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์ถือเป็นลิขสิทธิ์ของวารสาร

นโยบายพิจำารณากลั่นกรองบทความ

	 วารสารวิชาการโรงเรียนนายเรือด้านสังคมศาสตร์	 มนุษยศาสตร์	 และศึกษาศาสตร์	 รับพิจารณาบทความวิชาการ	
บทความวิจัย	ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับสังคมศาสตร์	มนุษยศาสตร์	และศึกษาศาสตร์	โดย
วารสารฯ	จะนำาเสนอบทความคุณภาพที่สามารถแสดงถึงประโยชน์เชิงทฤษฎีสำาหรับนักวิจัยในการพัฒนาหรือสร้าง
องค์ความรู้ใหม่	 และประโยชน์ในเชิงปฏิบัติ	 ดังนั้นบทความที่จะได้รับลงตีพิมพ์จะต้องผ่านการพิจารณากล่ันกรองโดย
ผูท้รงคณุวุฒใินสาขาทีเ่กีย่วข้อง	และจะต้องเป็นบทความทีแ่สดงให้เหน็ถงึคุณภาพในทางวชิาการและประโยชน์ดงักล่าวข้างต้น

กระบวนการการพิจำารณากลั่นกรองบทความ (Review Process)

	 บทความที่ได้รับการพิจารณาตีพิมพ์ในวารสารฯ	 จะต้องผ่านการพิจารณาจากกองบรรณาธิการและผู้ทรงคุณวุฒิ	
ในสาขาที่เกี่ยวข้องโดยมีกระบวนการดังต่อไปนี้

1.	กองบรรณาธิการจะแจ้งให้ผู้ส่งบทความทราบเมื่อกองบรรณาธิการได้รับบทความเรียบร้อยสมบูรณ์
2.	กองบรรณาธิการจะตรวจสอบหวัข้อและเนือ้หาของบทความถงึความเหมาะสมและสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของวารสารฯ	รวมถงึ

ประโยชน์ในเชิงทฤษฎีและเชิงปฏิบัติ
3.	ในกรณทีีก่องบรรณาธกิารพจิารณาเห็นควรรบับทความพจิารณาตพีมิพ์	กองบรรณาธกิารจะส่งบทความให้ผูท้รงคณุวฒุิ

ในสาขาทีเ่กีย่วข้องเพือ่ตรวจสอบคุณภาพของบทความว่าอยูใ่นระดับทีเ่หมาะสมทีจ่ะลงตพีมิพ์หรอืไม่	เมือ่ผู้ทรงคณุวุฒไิด้
พิจารณากลั่นกรองบทความแล้ว	กองบรรณาธิการจะคัดเลือกโดยอิงตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิว่าบทความนั้น	
ควรได้รับการตีพิมพ์	หรือควรส่งกลับให้กับผู้ส่งบทความเพื่อแก้ไขก่อนพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง	หรือปฏิเสธการลงตีพิมพ์

ข้อก�หนดของบทความต้นฉบับ (Manuscript Requirements)

1.	ผู้เขียนบทความควรใช้ฟอนท์	Th	Sarabun	ขนาด	16	พอยน์	สำาหรับบทความภาษาไทย	และบทความภาษาอังกฤษ	
โดยบทความที่จะส่งไม่ควรมีความยาวเกิน	7,000	คำา

2.	ชื่อของบทความควรจะมีความกระชับและได้ใจความชัดเจนทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
3.	บทความต้องระบุชือ่และสถานทีท่ำางานหรอืสถานศึกษา	วฒุกิารศกึษาช้ันสงูสดุ/หรอืตำาแหน่งทางวชิาการ	 (ถ้ามี)	 รวมทัง้

สถานที่ติดต่อ	ของผู้เขียนบทความทุกคน	ไว้ในส่วนที่แยกออกจากบทความ
4.	ผู้ส่งบทความจะต้องเขียนบทคัดย่อ	(ความยาวไม่ควรเกิน	250	คำา)	ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
5.	ผู้ส่งบทความควรตรวจสอบความถูกต้องของการพิมพ์ต้นฉบับ	เช่น	ตัวสะกด	วรรคตอน	และความเหมาะสม	ความ

สละสลวยของการให้ภาษา	เป็นต้น
6.	ผู้ส่งบทความต้องเขียนอ้างอิงเอกสารโดยจัดอยู่ในรูปแบบ	APA	Style

ค�แนะน�ส�หรับผู้ประสงค์ส่งบทความลงตีพิมพ์
ในวารสารวิชาการโรงเรียนนายเรือ

ด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศึกษาศาสตร์



	 6.1	 การอ้างอิงในเนื้อหาเพื่อบอกแหล่งที่มาของข้อความใช้วิธีอ้างอิงแบบนาม-ปี	 โดยระบุชื่อเขียน	 ปีที่พิมพ์	 และ
เลขหน้าของเอกสาร	ไว้ข้างหน้าหรือข้างหลังของข้อความที่ต้องการอ้างอิง	เช่น	นาวี	รักชาติ	(2561:	50-55)…	
หรือ	...(Miller,	2018:	18-22)	และในกรณีที่ผู้แต่งมากกว่า	6	คนขึ้นไป	(ประเสริฐ	คงบุตร	และคณะ,	2559:	
76-92)	 (สามารถดูรายละเอียดได้ที่	 http://www.ams.cmu.ac.th/lib/administrator/paper/APA%20
6th%20New.pdf)

	 6.2	การเขียนบรรณานุกรมให้รวบรวมเอกสารที่ใช้อ้างอิงไว้ท้ายบทความ	เรียงตามลำาดับตัวอักษรชื่อผู้เขียน	โดยใช้
รูปแบบการเขียนตามรูปแบบ	APA	Style	 (สามารถดูรายละเอียดได้ที่	 http://journal.human.cmu.ac.th/
files/form2.pdf)

7.	 ผู้ส่งบทความจะต้องเขียนอ้างอิงเอกสารอื่นโดยจัดให้อยู่ในรูปแบบ	 APA	 Style	 (สามารถดูรายละเอียดได้ที่	 http://
en.wikipedia.org/wiki/APA_	 list)	 และจะต้องตรวจสอบความถูกต้องและความสมบูรณ์ของการอ้างอิง	 ในกรณี
ที่ผู้ส่งบทความต้องการอ้างอิงเอกสารภาษาไทย	ควรใช้ชื่อตามด้วยปีที่ตีพิมพ์ในวารสาร	เช่น	(ประเสริฐ	คณาวัฒนไชย,	
2551)	และ	(ประเสริฐ	คณาวัฒนไชย	และคณะ,	2551)	ในกรณีที่ผู้แต่งมากกว่า	6	คนขึ้นไป	

8.	 ผู้ส่งบทความต้องกำาหนดประเภทของบทความให้ชัดเจนว่าเป็นบทความวิชาการหรือบทความวิจัย	 องค์ประกอบของ
บทความทั้ง	2	ประเภทมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

  บทความวชิาการ	บทความควรชีป้ระเด็นทีต้่องการนำาเสนอให้ชดัเจนและมลีำาดบัเนือ้หาทีเ่หมาะสมเพือ่ให้ผู้อ่านสามารถ
เข้าใจได้ชัดเจน	รวมถึงมีการใช้ทฤษฎีวิเคราะห์และเสนอแนะประเด็นอย่างสมบูรณ์
 บทความวจิยั	 บทความควรนำาเสนอการวจิยัและผลทีไ่ด้รับอย่างเป็นระบบ	 โดยบทความควรมอีงค์ประกอบดงัต่อไปนี	้
(สามารถมีหัวข้อหรือองค์ประกอบที่แตกต่างได้)
 บทน�า (Introduction)	ทีค่รอบคลมุความสำาคญัและทีม่าของของปัญหาวจิยั	พร้อมทัง้เสนอภาพรวมของบทความ
 ทบทวนวรรณกรรม (Literatue Review)
 ระเบียบวิธีวิจัย (Research Methodology)	ที่สามารถอธิบายวิธีดำาเนินการวิจัย	 รวมถึงการเก็บข้อมูลหรือ
เครื่องมือที่ใช้ในการทำาวิจัยอย่างชัดเจน
 ผลการศึกษา (Research Finding)
 อภิปรายและสรุปผลการวิจัย (Discussion/Conclusion)
 เอกสารอ้างอิง (References)

การเตรียมและส่งบทความต้นฉบับ

	 ผู้เขียนสามารถส่งบทความต้นฉบับ	ผ่านระบบ	email:	rtna.edu.ls@gmail.com	พร้อมแนบบทความต้นฉบับ	
ในรูปแบบไฟล์	Microsoft	Word	ที่มีเนื้อหา	ตาราง	และภาพประกอบอยู่ในไฟล์เดียวกัน

สิ่งที่ผู้เขียนจำะได้รับอภินันทนาการจำากวารสาร

	 กองบรรณาธิการจะมอบวารสารฉบับที่บทความของผู้เขียนได้รับการตีพิมพ์จำานวน	2	ฉบับ	

หมายเหตุ

	 ข้อคดิเห็นทีป่รากฏและแสดงในเนือ้หาบทความต่าง	ๆ 	ในวารสารวชิาการโรงเรยีนนายเรอืด้านสังคมศาสตร์	มนษุยศาสตร์	
และศกึษาศาสตร์	ถอืเป็นลขิสทิธิเ์ฉพาะของโรงเรยีนนายเรอื	หากบคุคลหรอืหน่วยงานใดต้องการนำาทัง้หมด	หรอืส่วนหนึง่
ส ่วนใดไปเผยแพร่ต ่อหรือเพื่อกระทำาการใด	ๆ	จะต้องได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากโรงเรียนนายเรือ
ก่อนการดำาเนินการ	
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