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สวัสดีครับ 

 วารสารโรงเรียนนายเรือฉบับน้ี กองบรรณาธิการวารสารโรงเรียนนายเรือ จัดทําเปน     
ฉบับรวมเลมของปที่ ๑๐ โดยรวบรวมวารสารโรงเรียนนายเรือ ปที่ ๑๐ ฉบับที่ ๑ – ฉบับที่ ๔ ไวในเลม
เดียวกัน บทความตาง ๆ ที่นําเสนอตอทานผูอานมีเน้ือหาสาระเขมขนนาสนใจเชนเคย      เร่ิมดวย
บทความเรื่อง  “ศึกษาการสึกกรอนของพื้นผิวโลหะตางชนิดกันในนํ้าทะเลเทียม โดย  น.อ.สบสุข  
ลีละบุตร  ทําการศึกษาการสึกกรอนของพ้ืนผิวโลหะตางชนิดกันในนํ้าทะเลเทียม เพ่ือสงเสริมการเรียน
การสอนวิชาเคมีของนักเรียนนายเรือ เกี่ยวกับ Oxidation Reduction Reaction      ตอดวยบทความ
เรื่อง  ผลกระทบของขอตกลงเขตการคาเสรีไทย – จีน ตอปริมาณการสงออกทุเรียนของไทยไป
จีน โดย ผศ.สมพร  กิตติโสภากูร และ นางสาววรรณสิริ วรรณวงศ  นําเสนอเกี่ยวกับการศึกษา
ผลกระทบของขอตกลงเขตการคาเสรี ไทย – จีน ตอปริมาณการสงออกทุเรียน ซ่ึงเปนผลไมสงออกที่สําคัญ
ของไทยไปสาธารณรัฐประชาชนจีน        ตอดวยบทความเร ื่อง  KM ของโรงเรียนนายเรือ โดย         
น.อ.หญิง ผศ.ขนิษนาฏ  รัตนพฤกษ  นําเสนอเกี่ยวกับการดําเนินกิจกรรมการจัดการความรูของ
โรงเรียนนายเรือเม่ือยางเขาสูปที่ ๔ และยังคงมีการพัฒนาอยางเขมขนตอไป     ตอดวยบทความเกี่ยวกับ
การรักษาสุขภาพ ซ่ึงมีความสําคัญอยางยิ่งตอชีวิตของเราทุกคน   เรื่องแรก เคมีกับชีวิตประจําวัน ตอน
สมดุลเกลือแร – สมดุลชีวิต โดย น.อ.หญิง ก่ิงแกว  แกวกรรณ  นําเสนอเกี่ยวกับความสําคัญของ
การรักษาสมดุลนํ้าและเกลือแรของรางกายมนุษยในความเขมขนที่เหมาะสม หากเกิดการเสียสมดุล
อยางกะทันหันจะเกิดอันตรายตอรางกายได  และเรื่องที่ ๒ การรักษามะเร็งโดยวิธีธรรมชาติ  โดย  
กองบรรณาธิการ วารสารโรงเรียนนายเรือ นําเสนอความรูเกี่ยวกับตนเหตุการเกิดโรคมะเร็งและวิธี 
(ที่อาจ) พิชิตมะเร็งได     ตอดวยบทความเรื่อง  ตําบลที่โรงเรียนนายเรือ ละติจูด ๑๓0 ๓๖/  ๓๒.๕๓″  
เหนือ ลองจิจูด ๑๐๐0 ๓๕/ ๓๔.๔๑″  ตะวันออก  โดย  น.อ.วินัย  มณีพฤกษ  นําเสนอเกร็ดความรู
เกี่ยวกับความเปนมาของตําบลที่ ที่เปนที่ตั้งของโรงเรียนนายเรือปจจุบัน       ตอดวยบทความเรื่อง   อัน
เน่ืองมาดวยชื่อของกลุมประเทศตาง ๆ โดย  น.ต.หญิง นภสจันทร  วีระประจักษ  นําเสนอที่มาของ
การแบงชื่อกลุมประเทศตาง ๆ ในโลก รวมทั้งความหมายที่แฝงอยูในชื่อน้ัน ๆ         ตอดวยบทความ
เร่ือง  กฎหมายมนุษยธรรมระหวางประเทศ โดย น.อ.ผศ.อมรเทพ  แกลวกสิกรรม  นําเสนอ
ความรูเกี่ยวกับกฎหมายมนุษยธรรมระหวางประเทศ   ซ่ึงใหความคุมครองประชาชน  พลเรือนผูบริสุทธิ์   
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ทุกคนที่จะตองไดรับการคุมครองและไดรับการปฏิบัติอยางมีมนุษยธรรม      ตอดวยการประเมิน
โครงการ  คายพัฒนาจิตสํานึกคุณธรรม จริยธรรม และบริการสังคม  โดย น.อ.หญิง นงเยาว       
ศิริสนธิ ทําการประเมินผลการดําเนินงานตามโครงการดังกลาว เพ่ือนําขอมูลที่ไดรับไปพัฒนาจัดทํา
โครงการอื่น ๆ ตอไป       ตอดวยบทความเรื่อง  QA การประกันคุณภาพการศึกษา (๑) โดย แผนก
ประกันคุณภาพการศึกษา (เพื่อพลาง) กองสถิติและวิจัย โรงเรียนนายเรือ นําเสนอขอมูลขาวสาร
การประกันคุณภาพการศึกษา ซ่ึงเปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ตองมีการดําเนินการ
อยางตอเน่ือง       ตอดวยบทความเรื่อง  หลักการวัดและประเมินผลการศึกษา โดย ร.ต.สันติ  งามเสริฐ  
นําเสนอเกี่ยวกับความสําคัญของการวัดและประเมินผลการศึกษา   ซ่ึงมีตอการจัดกิจกรรมการเรียน   
การสอน และประโยชนตอการศึกษาในดานอ่ืน ๆ อีกดวย     ตอดวยบทความภาษาอังกฤษ เร่ือง  
China’s Rapid Economic Growth and Its Impact on Southeast Asia โดย น.ต.หญิง  ปภาพร  
กลอมศิริ  นําเสนอเกี่ยวกับการพัฒนาเศรษฐกิจของจีนที่เติบโตอยางรวดเร็ว  จนมีผลกระทบตอ
ประเทศตาง ๆ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต       ตอดวย  ศัพทเฉพาะทางการวิจัย  (๑๒)  โดย  
น.อ.หญิง ดร.ประอร  สุนทรวิภาต  แนะนําศัพทเฉพาะทางการวิจัย เกี่ยวกับการวิเคราะหขอมูล และ
การวิจัยเชิงพัฒนา        และสุดทาย  ขาวนายเรือ โดย  กองบรรณาธิการ วารสารโรงเรียนนายเรือ 
นําเสนอกิจกรรมและขาวตาง ๆ ภายในโรงเรียนนายเรือในชวงที่ผานมา และพบกันใหม.....สวัสดีครับ 
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ศึกษาการสึกกรอนของ 
พ้ืนผิวโลหะตางชนิดกันในนํ้าทะเลเทียม 

Studies to the corrosion of  
differential surface metals in artificial seawater 

 
น.อ. สบสุข ลีละบุตร 

กองวิชาฟสิกสและเคมี ฝายศึกษา โรงเรียนนายเรือ 
 
 

บทคัดยอ 
 การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาการสึกกรอนของพื้นผิวโลหะตางชนิดกันในน้ําทะเลเทียม 
ภายใตเง่ือนไขที่ อุณหภูมิเฉลี่ย ๓๐๐C ความเค็ม ๓๐ ppt ทดลองในหองปฏิบัติการ เปนระยะเวลา ๑ ป
โดยการศึกษาพื้นผิวโลหะที่ถูกเจาะฝงลงในแผนเหล็กทําตัวเรือ ๓ ชนิดไดแก โลหะอะลูมิเนียม โลหะ
สังกะสี และโลหะตะกั่ว ตามลําดับโดยวิธีการวัดความสึกกรอน ดวยเครื่องมือวัด (Vernier Caliper) และ
ศึกษาลักษณะการเกิดออกไซด ดวยเครื่องตรวจโครงสรางภายในของโลหะ (Microscope)  

ผลการทดลองพบวา เกิดการสึกกรอนบนพื้นผิวของโลหะในลักษณะที่แตกตางกัน เปนไปตาม
คาศักยไฟฟารีดักชันมาตรฐานที่ ๒๕๐C และการเกิดออกไซด จะมีลักษณะเฉพาะตัวของแตละคูโลหะที่
ทําการทดลอง  

Abstract 
 This research aimed to studies the corrosion of differential surface metals in artificial 
seawater in condition to average room temperature 30๐C, sanitary 30 ppt (part per thousand) in 
laboratory,  period of experimental in one year. This case to studies metals are pressed into 
surface of iron metal (ship construction) such as Aluminium metal, Zinc metal and Lead metal 
respectively. The measurement of the corrosion of surface metals by Vernier Caliper and 
studies to form of oxide with Microscope.  

The results show that the corrosion of surface metals are differential form, according to 
the standard potential reduction at 25๐C , and oxide of metals are specific form in each couple 
of experiment. 
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ความสําคญัของปญหาวิจัย 
 ในธรรมชาติเม่ือโลหะสัมผัสกับความชื้นในอากาศหรือนํ้า ยอมเกิดกระบวนการเปลี่ยนแปลงทาง
เคมี (Oxidation-Reduction Reaction) ทําใหโลหะนัน้เกิดออกไซดหรือที่เรียกวาสนิม การที่โลหะเหล็ก
เกิดสนิม เปนกระบวนการที่เราสามารถสังเกตเห็นหรือสัมผัสไดดวยการชั่ง หากเราตองการศึกษาการ
เกิดสนิมเหล็กโดยใชสมการปฏิกิริยาทางเคมี ซ่ึงจะบอกไดวา สนิมมาจากเหล็ก กาซออกซิเจน และน้ํา
หรือความชื้นไดอยางไร แมปฏิกิริยาที่เกี่ยวของคอนขางซับซอน แตพอที่จะสามารถอธิบายไดวา พ้ืนที่
ผิวของโลหะบางบริเวณทําหนาที่เปนขัว้แอโนด ซ่ึงเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชัน ดังน้ี 

Fe(s)                       Fe2+(aq)    +   2e- 
อิเล็กตรอนทีป่ลอยออกมาจะรีดิวซออกซิเจนในอากาศเปนนํ้าทีข่ั้วแคโทด ซ่ึงเปนอีกบริเวณหนึ่งบน
พ้ืนผิวเดียวกนัของโลหะ ดังปฏิกิริยา 

O2(g) + 4H+(aq)  + 4e-                       2H2O(l) 
ซ่ึงสามารถเขยีนปฏิกิริยารวมไดดังน้ี 

2Fe(s)+O2(g) +  4H+(aq)                 2Fe2+(aq)    +  2H2O(l) 
 
จากปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นในสภาพของความเปนกรดนี้  H+ ไอออนสวนหนึ่งไดจากปฏิกิริยาระหวาง
คารบอนไดออกไซดในอากาศกับนํ้าเกดิเปนกรดคารบอนนิก (H2CO3) โดยที่ไอออน Fe2+ ซ่ึงเกิดขึ้นที่
ขั้วแอโนดจะถกู ออกซิไดซตอดวยออกซิเจน ดังสมการ 

4Fe2+(aq) +  O2(g) + (4 + 2x)H2O(l)                 2Fe2O3 x H2O(s)+8H+(aq) 
เหล็ก (III) ออกไซดที่ถูกไฮเดรตนี้คือ สนิมเหล็กนั่นเอง ซ่ึงปริมาณน้ําที่อยูกับเหลก็ออกไซดน้ันจะไมคงที่ 
 กระบวนการดงักลาวที่เกิดขึน้นี้ ยอมกอใหเกิดความเสยีหายตอทรัพยสินในแตละปเปนจํานวน
มาก ฉะนั้นในวิชาชีพการเปนทหารเรือ จึงจําเปนที่จะตองศึกษาลักษณะการเกิดปฏิกิริยาเคมีของโลหะใน
นํ้าทะเล เชน โครงสรางตัวเรือหรืออุปกรณ ที่มีโลหะเปนสวนประกอบ เพ่ือเปนองคความรูพ้ืนฐานของลูก
นาวี ซ่ึงสามารถจะนําความรูไปพัฒนาตอยอดในเรื่องของงานวิจัยการปองกันการสึกกรอน หรือการเกิด
สนิม การสรางทุนระเบิดโดยอาศัยความรูทางดานเทคโนโลยีการกัดกรอน และงานในหนาที่ราชการที่
เกี่ยวของตอไปไดในอนาคต 
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วัตถุประสงคของการวิจัย 

๑. เพ่ือศึกษาลักษณะการเกิดสนิมของพ้ืนผิวโลหะตางชนิดกันในน้ําทะเลเทียม 
๒. เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบความแตกตางของการสึกกรอนของพื้นผิวโลหะตางชนิดกันใน       

นํ้าทะเลเทียม 
๓. เพ่ือนําผลการศึกษามาบูรณาการในการเรียนการสอนวิชาเคมีพ้ืนฐาน 
๔. เพ่ือนําผลการศึกษาไปประยุกตใชกับงานวิจัยในสวนที่เกี่ยวของทางทหารเรือ 

 
ขอบเขตของการวิจัย 
 การวิจัยน้ีเปนการศึกษาการเกิดสนิมของพื้นผิวโลหะตางชนิดกันในน้ําทะเลเทียม ซ่ึงมีขอบเขต
การวิจัยดังน้ีคือ 

๑. ศึกษาการเกิดสนิมของพื้นผิวโลหะไดแก อะลูมิเนียม (Al)  สังกะสี (Zn) ตะกั่ว (Pb) โดยทํา
การเจาะฝงลงในแผนเหล็ก (Fe) ทดสอบตามลําดับ 

๒. ศึกษาเปรียบเทียบความแตกตางของการสึกกรอนของพื้นผิวโลหะอะลูมิเนียม (Al) สังกะสี 
(Zn) และตะกั่ว (Pb) ที่ถูกเจาะฝงลงในแผนเหล็ก (Fe)ทดสอบซึ่งถูกแชในน้ําทะเลเทียม 

๓. ผลการศึกษาที่ไดนํามาบูรณาการการเรียนการสอนในหัวขอการเกิดปฏิกิริยารีดอกซ 
(Oxidation-Reduction Reaction) ในวิชาเคมีพ้ืนฐาน 

๔. นําผลการศึกษาไปเปนขอมูลหรือประยุกตใชกับงานทดลองหรืองานวิจัยในสวนที่เกี่ยวของ
กับการสึกกรอนของโลหะในน้ําทะเล 
 

วิธีดําเนินการวิจัย 

 การวิจัยเชิงทดลองนี้เปนการศึกษาการเกิดสนิมและเปรียบเทยีบความแตกตางของการสึกกรอน
ของพื้นผิวโลหะตางชนิดกนัในน้ําทะเลเทียม ซ่ึงเปนการศึกษาในหองปฏิบัติการภายใตเง่ือนไขดังน้ี 

๑. เตรียมตัวอยางทดสอบโดยใชแผนเหล็กตอเรือขนาดเล็ก ซ่ึงแผนเหล็กทดสอบนี้มีขนาดกวาง 
๑.๕  น้ิว ยาว ๓ น้ิว และหนาประมาณ ๐.๔ – ๐.๖ มิลลิเมตร โดยทําการเจาะฝงโลหะอะลูมิเนียม (Al)  
สังกะสี (Zn) และตะกั่ว (Pb) เสนผาศูนยกลาง (φ) ประมาณ ๔ มิลลิเมตร ตรงกึ่งกลางแผนเหล็ก จํานวน 
๓ แผน ตามลําดับ โดยเคลือบสารกันการสึกกรอนไวดานหนึ่งเพ่ือศึกษาการสึกกรอนเพียงดานเดียว    
ดังรูปที่ ๑ 
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รูปท่ี ๑  การเจาะฝงโลหะลงในแผนเหล็ก 
 
๒.นํ้าทะเลเทยีมเตรียมจากเกลือโซเดียมคลอไรด(NaCl) ๓๐.๖๘ กรมั และเกลือโซเดียมซัลเฟต 

(NaSO4) ๐.๗๑ กรัม/ปริมาตรน้ํา ๑ ลติร 
 
 
 
 
 

๓.ทําการแชแผนเหล็กทดสอบดังกลาวในน้ําทะเลเทียมปริมาตร ๑ ลิตรในหองปฏิบัติการซึ่งมี
ระดับความเคม็ประมาณ ๓๐ ppt (part per thousand) โดยทําการเปลี่ยนถายน้ําทะเลเทียมทุก ๑ เดือน 
และทําการทดสอบเปนระยะเวลา ๑ ป 

๔.ทําการตรวจสอบคาความเปนกรด-ดาง (pH)  อุณหภูมิ (0C) ความหนาแนนของน้ําทะเลเทยีม  
(Density of artificial  seawater)  เพ่ือเปนขอมูลภายใตเง่ือนไขตามสภาวะแวดลอมที่ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลง 

๕.ทําการวัดความหนาของแผนโลหะดวยเครื่องมือวัด (Vernier Caliper) เพ่ือศึกษาการ
เปลี่ยนแปลงของพ้ืนผิวโลหะของโลหะอะลูมิเนียม (Al) สังกะสี (Zn) และตะกั่ว (Pb) วามีการสึกรอนมาก
นอยเพียงใด 

๖.ทําการตรวจสอบแผนโลหะดวยเครื่องตรวจโครงสรางภายในของโลหะ (Microscope) เพ่ือ
ศึกษาลักษณะการเกิดสนิมหรือการสึกรอนของพื้นผิวโลหะมีความแตกตางกันอยางไร 

๗.ทําการวิเคราะหประมวลผลขอมูลที่ไดจากการทดลอง 
 

 
 

สภาพของน้ําทะเลเทียม 
pH T0C  (Average) SPGr@300C 

6.5 - 7.8 30 1.018 
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ผลการวิจัย 
 การสึกกรอนของพื้นผิวโลหะตางชนิดกันในน้ําทะเลเทียมภายใตเง่ือนไขตามสภาวะแวดลอมของ
การทดลอง ในตารางดานลางมีผลทําใหเกิดการผุกรอนในลักษณะที่แตกตางกัน สรุปดังน้ี 

๑. ลักษณะการเกิดสนิม 
 ๑.๑ แผนโลหะเหลก็ (Fe) ที่เจาะฝงดวยโลหะอะลูมิเนียม (Al) เกิดการสึกกรอนบริเวณ

โลหะอะลูมิเนียมอยางรวดเร็วในชวงระยะแรก และเริ่มเกิดเปนออกไซดสีขาว ลักษณะเปนแผนฟลมครอบคลุม 
พ้ืนผิวโลหะอะลูมิเนียม ทาํใหอัตราการสกึกรอนเกิดชาลงในระยะหลงั จากรูปที่ ๒ (A, B)  
                 Al      Fe    

    
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี ๒(A) เร่ิมตนการทดลอง 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี ๒(B)   เกิดแผนฟลมคลุมผิวโลหะ Al 

 
๑.๒ แผนโลหะเหลก็ (Fe) ที่เจาะฝงดวยโลหะสังกะสี (Zn) เกิดการสึกกรอนซ่ึงมีลักษณะ

การเกิดออกไซดของโลหะสังกะสี (Zn) ที่เพ่ิมขึ้นอยางตอเน่ืองตลอดระยะเวลาการทดลอง อยางชัดเจน
ดังรูปที่ ๓ แสดงการเกิดออกไซดของโลหะสังกะสี (Zn ) 
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รูปท่ี ๓  แสดงการเกิดออกไซด (Zn ) 

        ๑.๓ แผนโลหะเหล็ก (Fe) ที่เจาะฝงดวยโลหะตะกั่ว (Pb ) เกิดการเปลี่ยนแปลง
ในชวงตน คือ เกิดการบวมพองของพื้นผิวโลหะเหล็กและเริ่มเปนสนมิขยายวงกวางมากขึ้น ขณะที่โลหะ
ตะกัว่ (Pb) ยังคงสภาพเดิมดังรูปที่ ๔ (A และ B)     

 

 
 
 
 
 
 
 

 รูปท่ี ๔ (A) การพองบวมของผิวโลหะ  Fe 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี ๔ (B) เกิดสนิมเหล็กสีนํ้าตาลแดง 
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๒. ศึกษาเปรยีบเทียบความแตกตางของการสึกกรอนของโลหะ 
    ๒.๑ โลหะทั้งสามชนิดที่ถูกเจาะฝงลงในแผนเหล็กในชวงระยะเวลาการทดลองที่เทากันเกดิ

การเปลี่ยนแปลงที่แตกตางกนัคือ แนวโนมการสึกกรอนที่เกิดขึ้นจากมากไปหานอย ไดแก โลหะอะลูมิเนียม 
(Al) โลหะสังกะสี (Zn) และโลหะตะกั่ว (Pb) ตามลําดับ ดังรูปกราฟที่ ๕ 

รูปที ่๕ เปรียบเทยีบการสึกกรอนของโลหะ
ทัง้ ๓ ชนดิบนแผนเหล็ก

-2

-1

0

1

2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

 

 
อภิปรายผลการวิจัย 

จากการทดลองตามสภาวะเงื่อนไขนี้ สงผลทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงพื้นผิวโลหะทั้งสามชนิดคือ 
โลหะอะลูมิเนียม (Al), โลหะสังกะสี (Zn), โลหะตะกัว่ (Pb) ที่ถูกเจาะฝงลงในแผนเหล็ก เกิดการผุกรอนที่
แตกตางกัน โดยแผนอะลูมิเนียมมีการสึกกรอนอยางรวดเร็วในชวงแรกของการทดลอง และเริ่มชาลง
เน่ืองจากเกิดออกไซดสขีาวมีลักษณะเปนแผนฟลมปกคลุมพ้ืนผวิหนาโลหะอะลูมิเนียม ซ่ึงมีความละเอียด 
มาก จนทําใหโมเลกุลของน้ําไมสามารถแทรกผานแผนฟลมลงไปได เปนผลทําใหอัตราการสกึกรอนลด
นอยลงในชวงเวลาตอมา และเปนสาเหตใุหพ้ืนผิวของแผนเหล็ก บริเวณโดยรอบโลหะอะลูมิเนียม เกิด
เปนสนิมเหลก็เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ   (ดังรูปที่ ๖)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

กราฟบน( Zn)     กราฟกลาง (Pb )     กราฟลาง (Al) 
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รูปท่ี ๖ แสดงบริเวณรอยตอระหวางโลหะเหล็กออกไซด(Fe2O3 ) 
และอะลูมิเนียมออกไซด (Al2O3 ) ซึ่งโมเลกุลของนํ้าสามารถแทรกซึม 

 
หากบริเวณโดยรอบโลหะอะลูมิเนียม มีการเกิดออกไซดของเหล็ก (Fe2O3) กัดเซาะลึกลงไปใตแผนฟลม
ของอะลูมิเนียมออกไซด (Al2O3) ซ่ึงโมเลกุลของน้ําสามารถซึมผานออกไซดของเหล็กไดดีกวาทําให
ความชื้นไปสัมผัสกับผิวของโลหะอะลูมิเนียม เกิดปฏิกิริยาเคมีเกิดเปนอะลูมิเนียมออกไซด  (Al2O3)ได
ตอไปอีกและเกิดแผนฟลมอะลูมิเนียมออกไซดอีกครั้งสลับกันไปในลักษณะเชนน้ี จนแผนเหล็กสึกกรอน
นานเขาอาจสามารถทะลุไปยังอีกดานหนึ่งของแผนเหล็กได  แตจะเกิดขึ้นไดเร็วกวาการสึกกรอนบน
พ้ืนผิวของเหล็กเพียงอยางเดียว 

 ในกรณีของโลหะสังกะสี (Zn) ที่ถูกเจาะฝงลงในแผนเหล็ก ลักษณะการเกิดสังกะสีออกไซด 
(ZnO) มีอัตราการเกิดไดชากวาอะลูมิเนียมออกไซด (Al2O3) เน่ืองจากคาความตางศักยไฟฟาคูของ 
(Fe/Al) มีคามากกวาคูของ (Fe/Zn) จึงทําใหเกิดการสึกกรอนไดดีกวาภายใตสภาวะการทดลองเดียวกัน 
แตเน่ืองจากลกัษณะการเกดิผลึกออกไซดของอะลูมิเนียม (Al2O3) มีชองวางในโครงผลึกนอยกวาผลึก
สังกะสีออกไซด (ZnO) ทําใหโมเลกุลของน้ําสามารถแทรกซึมผานผลึกสังกะสีออกไซด (ZnO)ไดดีกวา 
ซ่ึงมีความตอเน่ืองในการเกิดออกไซดหรือสนิมไดดีกวาอะลูมิเนียม จึงมีแนวโนมที่จะเกิดการผุกรอนบน
พ้ืนแผนเหล็กที่สามารถทะลุถึงกันไดรวดเร็วกวาในกรณีแรก 

 ในกรณีคูของโลหะตะกัว่ (Pb) ที่ถูกเจาะฝงลงในแผนเหล็ก ลักษณะการเกิดสนิมจะเห็นได
ชัดเจนบริเวณโดยรอบโลหะตะกัว่ (Pb) เน่ืองจากคาศักยไฟฟารีดักชันมาตรฐานของโลหะตะกั่ว (Pb) มี
คา – 0.13 0E (volt) ซ่ึงคาศักยไฟฟารีดักชันมาตรฐานของ โลหะเหล็ก (Fe) มีคา –0.44 0E (volt) จึงทํา
ใหโลหะเหล็กเปนฝายใหอิเล็กตรอน เกิดเปนเหล็กออกไซดหรือสนิมเหล็กไดดีกวา  ดังรูปที่ ๗ 
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รูปท่ี ๗  แสดงการเกิดเหล็กออกไซด 

 
เม่ือเปรียบเทยีบการสึกกรอนของโลหะทั้งสามชนิดแลวจะเห็นไดวามีการเปลี่ยนแปลงและการเกิด
ออกไซดในชวงเวลาเดียวกันที่แตกตางกันกลาวคือ 
 การเกิดออกไซดของโลหะอะลูมิเนียม จะมีแผนฟลมสีขาวปดบริเวณผิวหนาของโลหะอะลูมิเนียม 
ทําใหการสึกรอนหยุดชะงักไปเปนชวง ๆ จนกระทั่งพ้ืนผิวเหล็กบริเวณรอบขางอะลูมิเนียมเกิดออกไซด
โมเลกุลของน้ําซึมผานเขาไปสัมผัสกับโลหะอะลูมิเนียมไดอีกครั้งจึงเกิดการสึกรอนของโลหะอะลูมิเนียม
ตอไป  (ดังกราฟรูปที่ ๘) 
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รูปท่ี ๘ การเกิดออกไซดของอะลูมิเนียมบนแผนเหล็ก 
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ขณะที่การเกดิออกไซดของโลหะสังกะสเีกิดขึ้นอยางตอเน่ือง ตามลักษณะเสนกราฟจะสูงขึ้นโดยลําดับ 
อันเนื่องมาจากลักษณะของสังกะสีออกไซด (ZnO) มีรูพรุนสามารถใหโมเลกุลของน้ําซึมผานไดจึงเกิด
ออกไซดไดดีกวาอะลูมิเนียม 
 สวนของโลหะตะกัว่ จะเห็นไดวาเกือบจะไมมีการเปลี่ยนแปลงเนื่องจากคาศักยไฟฟารีดักชนั
มาตรฐานของโลหะตะกัว่สูงกวาของเหล็ก สามารถรับอิเล็กตรอนไดดีกวาเหล็ก ทําใหเกิดออกไซดบน
พ้ืนผิวเหล็กไดมากวาบนพื้นผิวของโลหะตะกัว่ 
 
ขอเสนอแนะ 
 ๑.การทดลองการสึกกรอนของโลหะตางชนิดกันในน้ําทะเลเทียม โดยมีเปาประสงค เพ่ือสงเสริม
ในการเรียนการสอนวิชาเคมี เรื่อง Oxidation – Reduction Reaction นําหลักการหรือทฤษฎีไปทําการ
ทดลอง ทําใหนักเรียนเกิดทักษะและกระบวนการเรียนรูจากเรื่องดังกลาว ซ่ึงสามารถนําไปบูรณาการ
หรือประยุกตใชกับงานที่เกี่ยวของไดในอนาคต 
 ๒. การศึกษาตอยอดจากการทดลองในครั้งน้ี อาจจะศึกษาความแตกตางของเสนผาศูนยกลาง
ของโลหะที่ถูกเจาะฝงลงในแผนเหล็ก เม่ือเพ่ิมขนาดเสนผาศูนยกลางใหใหญขึ้น จะมีผลตอการสึกกรอน
มากนอยเพียงใด หรือทําการทดลองกับนํ้าทะเลจริงเพ่ือเปรียบเทียบผลกับการทดลองในครั้งน้ี 
 ๓. การใชโลหะตะปูเกลียวที่มีคาศักยไฟฟามาตรฐานรีดักชันนอยกวาเหล็กเจาะทะลุแผนเหล็ก 
และทําการศึกษาระยะเวลาการสึกกรอนจนแผนเหล็กทะลุ เพ่ือนําขอมูลไปประยุกตใชในงานที่เกี่ยวของ
ไดตอไป 
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บทคัดยอ 
 การศึกษาน้ีมีวัตถุประสงคเพือ่ศึกษาผลกระทบของขอตกลงเขตการคาเสรีไทย-จนี ตอปริมาณ
การสงออกทเุรียนของไทยไปจนี ซ่ึงเปนสนิคาตัวหน่ึงในโครงการเกบ็เกี่ยวลวงหนา (Early Harvest Program)  
เริ่มลดภาษีสินคานําเขาผักและผลไมพิกัดศุลกากร ตอนท่ี ๐๗-๐๘ เหลือรอยละ ๐ ตั้งแตวันท่ี ๑ ตุลาคม ๒๕๔๖ 
โดยศึกษาสาระสําคัญของขอตกลงเขตการคาเสรีอาเซยีน-จีนและไทย-จีน สถานการณการสงออกทุเรียนของ
ไทยไปสาธารณรัฐประชาชนจีน อปุสรรคตอการสงออกทเุรียนของไทยไปประเทศจีน และผลกระทบของขอตกลง 
เขตการคาเสรีไทย-จีนตอปริมาณการสงออกทุเรียนของไทยไปประเทศจีน โดยใชวิธีกําลังสองนอยที่สุด (Ordinary 
Least Square) มีตัวแปรอิสระไดแก ราคาสงออกทเุรียนของไทยไปสาธารณรัฐประชาชนจีน ผลิตภัณฑ    
มวลรวมภายในประเทศที่แทจริงของสาธารณรัฐประชาชนจีน และอตัราแลกเปลี่ยนที่แทจริงระหวางเงินบาท
และเงินหยวน ตวัแปรตาม คอืปริมาณสงออกทุเรียนของไทยไปประเทศจีน ขอมูลท่ีใชเปนขอมูลทุติยภูมิ
แบบอนกุรมเวลารายไตรมาส ในชวงป พ.ศ. ๒๕๔๔-๒๕๕๑  

         ผลการศึกษาพบวา ขอตกลงเขตการคาเสรีไทย-จีนในการลดภาษนํีาเขาสินคาผกัและผลไมทุก
รายการใหเหลือรอยละ ๐ มีผลทําใหปริมาณการสงออกทุเรียนของไทยไปจีนเพิ่มขึ้น แมวาปญหาในดาน
ภาษีนําเขาจะหมดไป แตยงัมีอุปสรรคในดานอื่น ๆ ทีเ่ปนอุปสรรคตอการสงออกทุเรียนของไทย ซึ่งจะตอง
ไดรับการแกไขเพื่อผลักดันการสงออกทุเรียนของไทยใหขยายตัวมากกวาที่เปนอยู  อยางไรก็ตาม  ปริมาณ
การสงออกทเุรยีนของไทยไปสาธารณรฐัประชาชนจีน เปนไปตามหลกัอุปสงค คอืปริมาณการสงออกเปลี่ยนแปลงไป 

                                                            
๑ อาจารยประจํา  คณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยหอการคาไทย 
๒ นักศึกษาหลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต คณะเศรษฐศาสตร  มหาวิทยาลัยหอการคาไทย ปการศึกษา ๒๕๕๒ 
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ในทิศทางเดียวกับรายได (ผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศที่แทจริงของจีน) และอตัราแลกเปลี่ยนที่แทจริง 
(เงินบาทเทียบกับหยวน) และเปลี่ยนแปลงไปในทศิทางตรงขามกนักับราคา (ราคาสงออกทุเรียนของไทยไป
จีน) ซึ่งตรงกบัสมมุติฐานทีต่ั้งไวอยางมีนัยสําคัญทางสถิต ิ

Abstract 
 The objective of this research is to study the impact of Free Trade Agreement between 
Thailand and the People’s Republic of China on quantity of Thailand’s durian export to the People’s 
Republic of China, which is one of the items in Early Harvest Program. The FTA started reducing an 
import customs tariff on vegetables and fruits to be 0% from 1st of October 2003. The research is to 
study about the theme of free trade agreement between ASEAN and the People’s Republic of China 
and Thailand and the People’s Republic of China, Thailand’s durian export situation to the People’s 
Republic of China, obstacles of Thailand’s durian export to the People’s Republic of China and the 
impact of free trade agreement between Thailand and the People’s Republic of China on quantity of 
Thailand’s durian export to the People’s Republic of China. This study has used Ordinary Least 
Square method. The independent variables are Thailand’s durian export price to the People’s 
Republic of China, real GDP of the People’s Republic of China and real exchange rate between Thai 
baht and China Yuan. The dependent variable is quantity of Thailand’s durian export to the People’s 
Republic of China. The data is quarterly time series secondary data during 2001 to 2008. 

        The findings indicate that free trade agreement between Thailand and the People’s Republic of 
China in reducing import customs tariff of all lists of vegetables and fruits to be 0% increase quantity of 
Thailand’s durian export to the People’s Republic of China. Although there’s no import customs tariff 
problem, other obstacles still exist to be the barriers for Thailand’s durian export which must be solved in 
order to increase the growth of Thailand’s durian export. However, quantity of Thailand’s durian export to 
the People’s Republic of China follows the law of demand. The quantity of durian export changes in the 
same direction with the income (GDP of the People’s Republic of China) and the real exchange rate (Thai 
baht compared with China Yuan) and changes in the opposite direction with the price (Thailand’s durian 
export price to the People’s Republic of China) which follow the assumptions significantly. 
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บทนํา 
          ประเทศไทยดาํเนินนโยบายสงเสริมการคาระหวางประเทศหลายแนวทาง สวนหนึ่งคอื การจัดตั้ง 
เขตการคาเสรี โดยในป ๒๕๕๒ ประเทศไทยไดลงนามในการจัดต้ังเขตการคาเสรกีับประเทศตางๆ มาแลว
ดังตอไปนี ้
 ๑.เขตการคาเสรีไทย-อินเดีย ลงนามวันท่ี ๙ ตลุาคม ๒๕๔๖ สําหรับ Early Harvest Scheme 
ในสินคา ๘๒ รายการ มีผลตั้งแตวันที ่๑ กันยายน ๒๕๔๗ ภาษลีดลงรอยละ ๕๐ ของอตัราภาษีป ๒๕๔๗ 
และลดอีกรอยละ ๒๕ ต้ังแตวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๔๘ และยกเลิกการเก็บภาษตีั้งแตวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๔๙ 
         ๒.เขตการคาเสรีไทย-เปรู ลงนามวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๔๖ ซึ่งครอบคลุมการเปดเสรีและอํานวย
ความสะดวกทางดานการคาสินคา บริการและการลงทนุรวมทั้งการขยายความรวมมือดานอื่น ๆ ที่เกีย่วของ
และเปนเขตการคาเสรีโดยสมบูรณภายในป ๒๕๕๘ (ยกเลิกภาษีระหวางกันทันทีที่เร่ิมความตกลงไมนอย
กวา ๕๐% ของจํานวนรายการสินคาทั้งหมด) 
         ๓.เขตการคาเสรี BIMSTEC (ประกอบดวย ๗ ประเทศ ไดแก บังกลาเทศ ภูฏาน อินเดีย พมา 
เนปาล ศรลีังกา และไทย) ลงนามวันที ่๘ กุมภาพันธ ๒๕๔๗ มีผลตั้งแต ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๓ ลดภาษีสินคา
ในกลุม Fast Track และตั้งแต ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๔ ลดภาษีสินคากลุม Normal Track 
         ๔.เขตการคาเสรีไทย-ออสเตรเลีย ลงนามวันที ่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๔๗ มีผลตั้งแตวันที ่ ๑ 
มกราคม ๒๕๔๘ (ครอบคลุมสินคาทุกรายการ เหลอืรอยละ ๐ ทันที) โดยกําหนดใหไทยและออสเตรเลยีเร่ิม
เปดเสรีการคาทั้งในดานสินคา บริการ และการลงทุนระหวางกัน รวมทั้งรวมมือกันแกไขปญหาอุปสรรคทาง
การคาที่ไมใชภาษี เชน มาตรการดานสุขอนามัยท่ีเขมงวดของออสเตรเลียและมาตรการตอบโตการทุมตลาด 
และในสาขาตางๆ เพือ่อํานวยความสะดวกทางการคา 
         ๕.เขตการคาเสรีไทย-นิวซีแลนด ลงนามวันที ่ ๑๙ เมษายน ๒๕๔๘ มีผลตั้งแตวันท่ี ๑ 
กรกฎาคม ๒๕๔๘ (ครอบคลุมสินคาทุกรายการ เหลอืรอยละ ๐ ทันที) ซึ่งจะครอบคลุมเรือ่งการเปดตลาด
ดานการคาสินคา บริการ การลงทุน และความรวมมือท่ีเก่ียวของกับการคา เชน พาณิชยอิเล็กทรอนิกส 
ทรัพยสินทางปญญา การจดัซื้อจัดจางโดยรัฐ และนโยบายการแขงขนั เปนตน 
         ๖.เขตการคาเสรีไทย-ญี่ปุน (JTEPA) ลงนามวันท่ี ๓ เมษายน ๒๕๕๐ โดยมีความรวมมือกันใน
ดานการเกษตร เศรษฐกจิ การคา และอตุสาหกรรม มีผลตั้งแตวันท่ี ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๐       
         ๗.เขตการคาเสรีอาเซียน-จนี ลงนามวันที่ ๔ พฤศจกิายน ๒๕๔๕ เพื่อเปนกรอบและแนวทาง
สําหรับการเจรจาจัดตั้งเขตการคาเสรีอาเซียน-จีน ที่ครอบคลุมท้ังเรื่องการเปดเสรีการคาสินคา การคา
บริการ  การลงทุน และความรวมมือทางเศรษฐกิจตาง ๆ  และตอมาทั้งสองฝายสามารถสรุปการเจรจาและ 
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และลงนามในความตกลง ดานการคาสินคาระหวางอาเซียน-จีน ในระหวางการประชุมสุดยอดอาเซียน-จีน 
เม่ือวันท่ี ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๔๗ ณ กรุงเวียงจันทน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
         ๘.เขตการคาเสรีไทย-จนี ลงนามวนัท่ี ๑๘ มิถุนายน ๒๕๔๖ ณ กรุงปกกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจนี 
โดยใหนําสินคาเกษตรพิกดัศุลกากรตอนที่ ๐๗-๐๘ (ผักและผลไม) มาเรงลดภาษีระหวางกันกอนประเทศ
อาเซียนอื่น ๆ โดยลดอตัราภาษีใหเหลอืรอยละ ๐ ตั้งแตวันท่ี ๑ ตลุาคม ๒๕๔๖ 
         จีนเปนตลาดสงออกผลไมที่สําคัญของไทย ไทยสงออกผลไมไปยังจีนประมาณ ๒๐๐,๐๐๐–
๓๐๐,๐๐๐ ตนั/ป ผลไมที่ผูบริโภคชาวจนีใหความนิยมมาก ไดแก ทุเรียน มังคุด ลําไย กลวยไข ชมพูทับทิม
จันทร มะมวงน้ําดอกไม เงาะโรงเรียน สมโอ มะขามหวาน มะพราวน้ําหอม สมเปลือกรอน เปนตน  
         ทุเรียนเปนผลไมที่ไดรับความนิยมมากในหมูผูบริโภคชาวจีนตอนใต โดยประมาณวา ในมณฑล
ตาง ๆ ซึ่งอยูในเขตดูแลของนครเซ่ียงไฮ มีปริมาณการบริโภครวมประมาณ ๒๐,๐๐๐ ตันตอป โดยเฉพาะใน
นครเซี่ยงไฮ มณฑลเจอเจียง มณฑลอันฮุย และมณฑลเจียงซู ทุเรียนเปนผลไมที่ปลูกไดในเขตรอนชื้น 
แมวาหลายประเทศในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใตจะมีสภาพอากาศที่เอื้ออํานวยตอการปลูกทุเรียนและ
พยายามพัฒนาพันธุทุเรียนในเชิงพาณิชย โดยเฉพาะเวียดนาม แตทุเรียนของไทยยังคงไดรับการยอมรับ
อยางแพรหลายสําหรับผูบริโภคชาวจีน  
 
วัตถุประสงคของการศกึษา  
         ๑.เพือ่ศึกษาสถานการณการสงออกทุเรียนของไทยไปสาธารณรฐัประชาชนจนี อุปสรรคตอการ
สงออกทุเรียนของไทยไปสาธารณรฐัประชาชนจีน 
         ๒.เพื่อศึกษาผลกระทบของขอตกลงเขตการคาเสรีไทย-จีนตอปริมาณการสงออกทุเรียนซึ่งเปน
ผลไมสงออกที่สําคัญของไทยไปสาธารณรัฐประชาชนจีน 
 
ระเบียบวิธกีารศกึษา 
         ๑.การศึกษาในเชิงพรรณนา เพือ่อธิบายถึงสาระสําคัญของขอตกลงเขตการคาเสรีอาเซียน-จนี
และไทย-จีน สถานการณการสงออกทุเรียนของไทยไปสาธารณรฐัประชาชนจีน และอุปสรรคตอการสงออก
ทุเรียนของไทยไปสาธารณรฐัประชาชนจีน 
        ๒.การศึกษาในเชิงปริมาณ ศึกษาผลกระทบของขอตกลงเขตการคาเสรีไทย-จนีตอปริมาณการ
สงออกทุเรียนของไทยไปสาธารณรัฐประชาชนจีน มีตัวแปรอิสระไดแก ราคาสงออกทเุรียนของไทยไปสาธารณรัฐ  



ปที่ ๑๐ ฉบับที่ ๑ - ๔ มกราคม – ธันวาคม  ๒๕๕๓ 

                                                                               ๑๕ 

๑๕

 
 
ประชาชนจนี ผลติภัณฑมวลรวมภายในประเทศที่แทจริงของสาธารณรัฐประชาชนจีน และอตัราแลกเปลี่ยนที่
แทจริงระหวางเงินบาทและเงินหยวน ตัวแปรตาม คือ ปริมาณสงออกทุเรียนของไทยไปสาธารณรฐัประชาชนจีน 
การศึกษาใชวธิีกําลังสองนอยที่สุด (Ordinary Least Square) ขอมูลที่ใชศึกษาเปนขอมูลรายไตรมาสโดยมี
จํานวน  ๓๒ ขอมูล 
 
ผลการศกึษา 
         ไทยมีการสงออกทุเรียนสดไปยังตลาดโลกในป ๒๕๕๑ ประมาณ ๒๑๙,๔๓๘ ตัน มูลคา ๓,๕๔๘.๒๐ 
ลานบาท ซ่ึงตลาดสงออกที่สําคัญของทเุรียนสด ไดแก สาธารณรฐัประชาชนจนี ฮองกง อนิโดนีเซีย และ
ไตหวัน ที่มีสดัสวนการสงออกทั้งสิ้นมากกวารอยละ ๙๐ ของปริมาณการสงออกทุเรียนสดของไทย 
        ในชวงกอนเปดเขตการคาเสรีไทย-จีน ไทยสงออกทุเรยีนสดไปจําหนายยังฮองกงมากที่สุด โดย
ในป ๒๕๔๕ ไทยสงออกทุเรียนสดไปฮองกงประมาณ ๔๕,๙๖๓ ตัน มูลคา ๘๖๘.๘๕ ลานบาท คิดเปนรอย
ละ ๔๐.๕ ของการสงออกทุเรียนสดของไทย ขณะทีส่งออกไปสาธารณรัฐประชาชนจีนเพียง ๓๘.๖๓ ตัน 
มูลคา ๑.๑๒ ลานบาท คิดเปนรอยละ ๐.๐๓ ของการสงออกทุเรียนสดของไทย มีความเปนไปไดวาการ
สงออกทุเรียนไทยไปยังฮองกงนั้นเพือ่เปนการสงตอไปยังจีน โดยจะเห็นไดวาปริมาณการสงออกทุเรียน    
ไปฮองกงลดลงหลังจากการเปดเขตการคาเสรีไทย-จีนแลว โดยในป ๒๕๕๑ ไทยสงออกทุเรียนสดไป
สาธารณรัฐประชาชนจีนประมาณ ๙๓,๘๘๘.๘๖ ตัน มูลคา ๑,๕๕๑.๘ ลานบาท คิดเปนรอยละ ๔๒.๗๙ ของ
การสงออกทุเรียนสดของไทย ขณะที่สงออกไปฮองกงประมาณ ๖๑,๕๑๓.๓๓ ตัน มูลคา ๗๓๔.๔๙ ลานบาท 
คิดเปนรอยละ ๒๘.๐๓ ของการสงออกทุเรียนสดของไทย 
         ปญหาและอุปสรรคการสงออกทุเรียนไปสาธารณรฐัประชาชนจีน 
         ๑.ปญหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ   
         มาตรฐานคุณภาพสินคาของไทยบางสวนยังไมมีการกําหนดคุณภาพและขาดความรวมมือใน
การกําหนดมาตรฐานสินคาสงออกของทั้ง ๒ ประเทศ ใหเปนท่ียอมรับซึ่งกันและกัน 
         การตรวจรับรองโรคพืชและแมลง  ในการนําเขาผลไมตองมีใบรับรองโรคพืชและแมลง และตอง
ผานการตรวจสอบจากเจาหนาที่ของรฐัดานสุขอนามัยพชื ณ ดานกักกันพืช ทีท่าอากาศยานและทาเรือ  
        ๒.ในการสงออกผลไม ผลผลิตตองมาจากสวนทีจ่ดทะเบียนและผานการตรวจสอบจากกรมวิชา 
การเกษตร 
         ๓.การเก็บภาษีมูลคาเพิ่มภายในสาธารณรัฐประชาชนจนี  แมอัตราภาษีนําเขาจะลดเหลอืศูนยก็
ตาม แตสาธารณรัฐประชาชนจีนยังมีการเก็บภาษีมูลคาเพิ่มจากผูนําเขารอยละ ๑๓ สําหรับผลไมสด 



ปที่ ๑๐ ฉบับที่ ๑ - ๔ มกราคม – ธันวาคม  ๒๕๕๓ 

                                                                               ๑๖ 

๑๖

   
 

         ๔.แหลงรวบรวมและกระจายสินคาของไทย ยังขาดผูขายสงสินคา (Distributors) ของไทย      
ในตลาดจีนท่ีทําหนาที่เปนผูรวบรวมสินคาที่นําเขาจากไทย และกระจายสินคาของไทยไปยังตลาดในมณฑล       
ตางๆ ในสาธารณรัฐประชาชนจีน 
         ๕.เสนทางและระวางขนสงสินคาในสวนที่ยังเปนปญหา คาระวางขนสงคอนขางสูงและขาดแคลน  
โดยเฉพาะในชวงท่ีตองการสงออกมากๆ ขาดเรือพาณิชยที่เปนของไทยในการขนสงสินคาเสนทางแมน้ําโขง  
ซ่ึงปจจุบันตองพึ่งพาเรือพาณิชยของสาธารณรัฐประชาชนจีนเกือบทัง้หมด 
         ๖.ความเขาใจการบริหารจัดการธุรกิจในจนี ขาดศูนยกลางขอมูลทางดานธุรกิจการคาเชิงลึกของ
สาธารณรัฐประชาชนจีนทั้งดานกฎหมาย ระเบียบ และวัฒนธรรมการคาของจีนท่ีจะเชื่อมโยงใหกับผูสงออก
ของไทยใชในการตัดสินใจลงทุนรวมทั้งปญหาการเจรจาทางการคาทีย่ังใชภาษาจนีเปนหลัก 
        ๗.ปญหาอื่น ๆ เชน ขอจํากัดทางดานธรรมชาติของผลไม  ลักษณะการผลิตเปนเกษตรรายยอย   
การขายสินคาในลักษณะขายฝาก เปนตน 
         ในการศึกษาเชิงปริมาณไดทําการทดสอบคา residual ของสมการ เพื่อทดสอบสถียรภาพของสมการ 
ผลการทดสอบพบวา คาสถติ ิt (t-statistics = -๘.๐๐๔๘๔๘) มีคามากกวา ADF ทุกระดับความเชือ่ม่ัน (๑%, ๕%, 
๑๐%) ซึ่งมีคาเทากับ -๓.๖๗๐๑๗๐, -๒.๙๖๓๙๗๒ และ -๒.๖๒๑๐๐๗ ตามลาํดับ หมายความวา ปฏเิสธ
สมมุติฐานหลกัที่วา E มีปญหา unit root ดังนั้น สมการมีความเสถียรภาพไมเปน spurious regression 
         ในการวิเคราะหผลกระทบของขอตกลงเขตการคาเสรีไทย-จีน ตอปริมาณการสงออกทุเรียนของไทย
ไปสาธารณรัฐประชาชนจีน กําหนดตัวแปรอิสระ ๔ ตวั ตามทฤษฎีอปุสงค คอื ราคาสงออกทุเรียนของไทยไป
สาธารณรัฐประชาชนจีน (P) ผลติภัณฑมวลรวมภายในประเทศท่ีแทจริงรายไตรมาสของสาธารณรฐัประชาชนจีน 
(YCN) อตัราแลกเปลีย่นท่ีแทจริง (RER) และตวัแปร Dummy โดยใหคาเปน ๐ สําหรับขอมูลในชวงกอนเปดเขต
การคาเสรีไทย-จีน (ไตรมาสแรกของป ๒๕๔๔ ถึง ไตรมาสที่สาม ของป ๒๕๔๖) และมีคาเปน ๑ สําหรับขอมูล
หลังจากการเปดเขตการคาเสรีไทย-จีน (ไตรมาสที่สี่ของป ๒๕๔๖ ถึง ไตรมาสที่สี่ของป ๒๕๕๑) 

        ผลการศึกษาเปนดังน้ี 
lnXt  = 71.30654 – 3.210037 InPt + 1.823636 InYCNt + 9.947013 InRERt +  
   3.963453 Dt 

         (3.739213)       (-7.050195) ***   (1.739355)*      (2.036577)**       (6.452434)*** 
 R2  =    0.918888              Adjusted R2    =   0.906872  
 F-statistics  =    76.49876     D.W.        =   2.067423  
        หมายเหตุ : ตวัเลขในวงเลบ็ คือ คา t-statistics 
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        *   มีนัยสําคัญทางสถติิ ณ ระดับความเชื่อม่ันรอยละ ๙๐ 

      **   มีนัยสาํคัญทางสถติ ิณ ระดับความเชื่อม่ันรอยละ ๙๕ 

        ***  มีนัยสําคัญทางสถติิ ณ ระดับความเชื่อม่ันรอยละ ๙๙ 

         ผลการคํานวณพบวา R2 ของสมการมคีาเทากับรอยละ ๙๒ แสดงใหเห็นวา ปรมิาณการสงออก
ทุเรียนของไทยไปสาธารณรฐัประชาชนจีน สามารถอธบิายไดจากการเปลี่ยนแปลงของตวัแปรอสิระตาง ๆ 
ไดแก ราคาสงออกทเุรียนของไทยไปสาธารณรฐัประชาชนจีน ผลติภัณฑมวลรวมภายในประเทศทีแ่ทจริงราย
ไตรมาส ของสาธารณรฐัประชาชนจนี อัตราแลกเปลี่ยนท่ีแทจริง และตัวแปร Dummy โดยที่ปจจัยอื่นๆ คงที ่
สวนอีกรอยละ ๘ เปนอิทธิพลจากการเปลี่ยนแปลงของปจจัยอื่น ๆ นอกจากปจจัยทั้งสี่ที่กลาวมาแลว โดย
สมการมีคา F-statistics เทากับ ๗๖.๔๗ D.W. เทากับ ๒.๐๗ อยูในชวงที่ไมเกิดปญหา Autocorrelation  
         จากการตรวจสอบนัยสําคัญทางสถิติของคาสัมประสิทธตวัแปรแตละตัวดวย t-statistics ของ
คาสัมประสิทธ พบวา ราคาสงออกทุเรียนของไทยไปสาธารณรัฐประชาชนจีน (P) มีนัยสําคัญทางสถติ ิ ณ 
ระดบัความเชือ่ม่ันรอยละ ๙๙ ผลติภัณฑมวลรวมภายในประเทศทีแ่ทจริงรายไตรมาสของสาธารณรัฐประชาชนจนี 
(YCN) มีนัยสําคัญทางสถติ ิณ ระดับความเชื่อม่ันรอยละ ๙๐  อัตราแลกเปลี่ยนที่แทจริง (RER) มีนัยสําคญั
ทางสถิติ ณ ระดับความเชื่อม่ันรอยละ ๙๕ และตัวแปร Dummy (D) ซ่ึงเปนตวัแปรทางนโยบายขอตกลงเขต
การคาเสรีไทย-จีน มีนัยสําคัญทางสถติิ ณ ระดับความเชื่อม่ันรอยละ ๙๙ 
         ผลการวิเคราะหความสัมพนัธระหวางตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม สามารถอธบิายไดดังนี้ 
         ราคาสงออกทเุรียนกับปริมาณการสงออกทุเรียนของไทยไปสาธารณรฐัประชาชนจีน มีความ 
สัมพันธในทิศทางตรงขามกัน คาความยดืหยุนของอุปสงคทุเรียนตอราคา คอื ๓.๒๑ หมายความวา ราคา
สงออกทุเรียนของไทยไปสาธารณรฐัประชาชนจีน เปลี่ยนแปลงไปรอยละ ๑ ปรมิาณการสงออกทุเรียนของ
ไทยไปสาธารณรัฐประชาชนจีนเปลี่ยนแปลงไปรอยละ ๓.๒๑ ในทิศทางตรงขามกัน โดยที่ปจจยัอื่นๆ คงที ่
         ผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศที่แทจริงรายไตรมาสของสาธารณรัฐประชาชนจีนกับปริมาณ
การสงออกทุเรียนของไทยไปสาธารณรัฐประชาชนจีน มีความสัมพันธในทิศทางเดียวกัน คาความยืดหยุน
ของอุปสงคทุเรียนตอรายได คือ ๑.๘๓ หมายความวา ผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศที่แทจริงรายไตร
มาสของสาธารณรัฐประชาชนจีนเปลี่ยนแปลงไปรอยละ ๑ ปริมาณการสงออกทุเรียนของไทยไปสาธารณรัฐ
ประชาชนจีนเปลี่ยนแปลงไปรอยละ ๑.๘๒ ในทิศทางเดียวกัน โดยที่ปจจัยอื่น ๆ คงที่ 
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         อัตราแลกเปลีย่นที่แทจริงกับปริมาณการสงออกทุเรียนของไทยไปสาธารณรฐัประชาชนจีน มี
ความสัมพันธในทิศทางเดียวกัน หมายความวา อัตราแลกเปลีย่นทีแ่ทจริงเปลี่ยนแปลงไปรอยละ ๑ จะทําให
ปริมาณการสงออกทุเรียนของไทยไปสาธารณรฐัประชาชนจีน เปลีย่นแปลงไปในทศิทางเดียวกันรอยละ ๙.๙๕ 
โดยที่ปจจัยอืน่ๆ คงที่  
         ตวัแปร Dummy จากผลการประมาณคาพบวา มีความสัมพนัธในทศิทางบวกกบัอตัราแลกเปลีย่น 
ท่ีแทจริง ผลติภัณฑมวลรวมภายในประเทศที่แทจริงรายไตรมาสของสาธารณรฐัประชาชนจนี และราคาสงออก 
ทุเรียนของไทยไปสาธารณรฐัประชาชนจีน หมายความวา ภายหลังจากขอตกลงเขตการคาเสรีไทย-จีน สงผล
ใหปริมาณการสงออกทุเรียนของไทยไปสาธารณรฐัประชาชนจนี เพิม่ขึ้น ๓.๙๖ ตันตอไตรมาส 
 
สรุป 
         ขอตกลงเขตการคาเสรีไทย-จีนในการลดภาษีนําเขาสินคาผักและผลไมทุกรายการใหเหลือ
รอยละ ๐ มีผลทําใหปริมาณการสงออกทุเรียนของไทยไปยังสาธารณรัฐประชาชนจีนเพิ่มขึ้น ดูไดจากใน      
ป ๒๕๔๔ ซึ่งเปนชวงกอนเปดเขตการคาเสรีไทย-จีน ไทยสงออกทุเรียนไปเปน  มูลคา ๒.๙๑ ลานบาท คิด
เปนรอยละ ๒.๐๒ ของการสงออกทุเรียนของไทย แตภายหลังจากการเปดเขตการคาเสรีไทย-จีนแลว ใน     
ป ๒๕๕๑ ไทยสงออกทุเรียนไปสาธารณรัฐประชาชนจีนประมาณ ๙๓,๘๘๘.๘๖ ตัน มูลคา ๑,๕๕๑.๘ ลานบาท 
คิดเปนรอยละ ๔๒.๗๙ ของการสงออกทุเรียนของไทย จะเห็นไดวาปริมาณการสงออกทุเรียนของไทยหลัง
การเปดเขตการคาเสรีไทย-จีน มีปริมาณการสงออกเพิ่มขึ้นอยางมาก และจากการศึกษาในเชิงปริมาณใหผล
การศึกษาไปในทิศทางเดียวกัน คือ ภายหลังจากขอตกลงเขตการคาเสรีไทย-จีน สงผลใหปริมาณการสงออก
ทุเรียนของไทยไปสาธารณรัฐประชาชนจีนเพิ่มขึ้น ๓.๙๖ ตันตอไตรมาส  แตแมวาปญหาในดานภาษีนําเขา
จะหมดไป แตไทยก็ยังตองเผชิญกับอุปสรรคในดานอื่นๆ ท่ียังเปนอุปสรรคสําคัญตอการสงออกทุเรียนของ
ไทย โดยเฉพาะเรื่องคุณภาพสินคา ปญหาสารตกคาง ปญหาดานสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช ปญหาการ
ขนสง และปญหาการเก็บภาษีมูลคาเพิ่มสาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งตองไดรับการปรับปรุงแกไขเพื่อผลักดัน
การสงออกทุเรียนใหขยายตัวมากกวาที่เปนอยู 
 ผลการศึกษาสมการอุปสงคการสงออกทุเรียนไปสาธารณรัฐประชาชนจีน พบวา ปจจัยท่ีกําหนด
ปริมาณการสงออกทุเรียนของไทยไปสาธารณรัฐประชาชนจีน คือ ราคาสงออกทุเรียนของไทยไปสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน ผลิตภัณฑ มวลรวมภายในประเทศทีแ่ทจริงของสาธารณรฐัประชาชนจีน อัตราแลกเปลี่ยนที่
แทจริง (เงินบาทเทียบกบัหยวน) และขอตกลงเขตการคาเสรีไทย-จนี โดยมีนัยสําคัญทางสถติิ ณ ระดับความ
เชือ่ม่ันรอยละ ๙๙ ๙๐ ๙๕   และ   ๙๙   ตามลําดับ  ปริมาณการสงออกทเุรียนของไทยไปสาธารณรฐัประชาชนจีน   
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เปนไปตามหลักอุปสงค  คอื  ปริมาณการสงออกทุเรียนเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางเดียวกับรายได (ผลติภัณฑ
มวลรวมภายใน ประเทศที่แทจริงของสาธารณรฐัประชาชนจีน) และอตัราแลกเปลี่ยนท่ีแทจริง (เงนิบาทเทียบ
กับหยวน) และเปลี่ยนแปลงไปในทศิทางตรงกันขามกับราคา (ราคาสงออกทุเรียนของไทยไปสาธารณรัฐ
ประชาชนจนี) ซึ่งตรงกับสมมุติฐานทีต่ั้งไวอยางมีนัยสาํคัญทางสถติ ิ 
         จากการศึกษาพบวาทุเรียนมีความยืดหยุนของอุปสงคตอราคามาก ขอตกลงเขตการคาเสรีไทย-
จีน ทําใหราคานําเขาทุเรียนของไทยลดลง ปริมาณการสงออกทุเรียนของไทยเพิ่มขึ้นมากกวาสัดสวนราคาที่
ลดลง ดังนั้น สําหรับทเุรยีนท่ีมีความยดืหยุนของอุปสงคตอราคามาก การลดราคาจะมีผลตอปริมาณการ
สงออกทุเรียนของไทย  
         ทุเรียนมีความยืดหยุนของอุปสงคตอรายไดมาก ปรมิาณการสงออกทุเรียนของไทยจะเพิ่มขึน้ใน
สัดสวนท่ีมากกวารายไดที่เพิ่มขึ้น ดังนั้น ปริมาณการสงออกทุเรียนของไทยจึงขึ้นอยูกบัภาวะเศรษฐกจิของ
จีนซ่ึงเปนประเทศคูคาดวย 
         จากการศึกษาพบวา อัตราแลกเปลีย่นบาทตอหยวนทีอ่อนคาลงจะทําใหปริมาณการสงออก
ทุเรียนของไทยไปสาธารณรฐัประชาชนจีนเพิ่มขึ้น ดังนัน้ ประเทศไทยควรมีการดแูลอตัราแลกเปลี่ยนใหออน
คาเมื่อเทียบกบัเงินสกุลอื่น เพือ่ใหการสงออกของไทยสามารถแขงขนัในดานราคากับประเทศอืน่ได 
 
ขอเสนอแนะ 
         ในการแกไขปญหาตองอาศยัความรวมมือของท้ังภาครัฐและเอกชนรวมมือกัน เนื่องจากปญหา
บางดานภาคเอกชนไมสามารถแกไขไดดวยตวัเองตองใหภาครัฐชวยเหลือ แตขณะเดียวกันภาคเอกชนกต็อง
มีการปรับตวัในการแขงขันดวยเชนกัน แนวทางการแกไขปญหามีดังนี้ 
         ๑.การพฒันาการผลิตทุเรยีนใหมีคุณภาพ  ภาครัฐตองหามาตรการสนบัสนนุพฒันาชาวสวนทเุรียน 
ใหมีความรูในดานเทคโนโลยี การปลูก การเก็บเกี่ยว การเกบ็รักษา และบรรจุภัณฑ รวมท้ังสรางความรู 
ความเขาใจในการใชสารกําจัดแมลงและโรคพืชทีถู่กตองใหกับชาวสวนทุเรียน เพื่อรกัษาคุณภาพและภาพลักษณ 
ของทุเรยีนไทย 
         ๒.ควรมีการรวมมือประสานงานระหวางภาครัฐไทยและภาครัฐของสาธารณรัฐประชาชนจีนอยาง
ใกลชิด เพื่อทราบมาตรการ วิธีการตรวจสอบสินคานําเขาที่อาจมีการเปลี่ยนแปลงไปตามสถานการณ เพื่อ
เตรียมการปรับปรุงทุเรียนของไทยใหสอดคลองกับความตองการของผูซื้อ เพื่อท่ีจะไดไมถูกกักและถูก
ทําลาย 
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       ๓.ภาครัฐควรมีการประชาสัมพันธผลไมไทยโดยเฉพาะทุเรียนใหชาวจีนรูจักผลไมไทยมากขึ้น โดยมี
การจัดงานแสดงสินคาตามเมืองใหญ ๆ  ของสาธารณรัฐประชาชนจีนเปนประจําทุกป  เพื่อใหคนจีนไดชิมและรูจัก
ผลไมไทย ตัวอยางเชน เคยมีบริษัทของไทยนําทุเรียนไปขายที่จีน  โดยจัดวางสวยงาม บรรจุหีบหออยางดี  แต
กลับไมประสบผลสําเร็จเทาที่ควร เพราะคนจีนไมรูจักวิธีการแกะทุเรียนรับประทาน ดังน้ัน ถาจะใหคนจีน
รับประทานทุเรียนไทยเปนตองแกะใหเขาชิมเลย หลายคนพอไดรับประทานทุเรียนดี ๆ ของไทยจะชอบทุกราย 
         ๔.ภาครัฐควรเจรจากับทางการสาธารณรฐัประชาชนจีนในการลดภาษีมูลคาเพิ่มผลไมสดจาก
รอยละ ๑๓ ใหเหลือรอยละ ๐ เพือ่ชวยใหทุเรียนไทยสามารถแขงขนัไดมากขึ้น 
         ๕.ภาครัฐควรพัฒนาเสนทางการขนสงทางบกใหสามารถใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 
เนื่องจากการขนสงทางบกผานชายแดนไทยเขาสูประเทศเพื่อนบานในหลายเสนทางจะใชเวลาสั้นกวาการ
ขนสงทางเรือ โดยใชเวลาประมาณ ๒ วัน ซ่ึงสั้นกวาการขนสงทางเรือประมาณ ๓-๕ วัน ทําใหผลไมไทยมี
คุณภาพและความสดยาวนานขึ้นและสามารถกระจายไปยังตลาดในภูมิภาคตางๆ ของสาธารณรัฐประชาชน
จีนไดเพิ่มขึ้น พรอมกันนี้ยังลดตนทุนในการขนสงจากไทยไปสาธารณรัฐประชาชนจีนลงอีกดวย. 
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���������		����� ����������������	�	����	 !�"#��$%�	 ��������"&'�� ( �)�� ���
	"&'�����	�� �������	����)��
������������������������������		����� "&�%"�*��+ ,--. )�
	���/���������		��������������
/�%��+0 �����1�$������1)��"�*����!�����������)�� !��������/$�'��� ����������	 RTNA Show and 
Share Y�2010 2!��	�%����"3	�������/����4��"&�%"�*��+ ,--. ���	��	 �5��
1������������	 KM ��
�������		����� /��1��%�����6����������		������)*�����6���'���5����*��������%��6���'���������		����� 
2!���*�����/��	����
	���'���������������������������1	����"3	�"������%���	 �������	�!���)�� 
�����"3	��������%% �������)�� (Story Telling)� 
1��"3	5��	8�	����)��������%���������������� �9	���*
6���
1������������������������������������	���%���	���	�" �)*���'�����������/���� '����������
����
�����!�	  
 �������	�	��������������������������������		��������������	�	��������������
	
"&�%"�*��+ ,--:  �"3	'��'��%��	����� �����������������"3	�����
1��/��1��%5�����'���1�� ����������
�������������
	"&��� �!��	�	���
1����������������
�������)��5)��� ������������������*�� �+*'����	
����������������������		��������
1������%�����5��;< �)*	���+*'����	5���'��������6���/��	���� = 
����>5�*���%��1��'$��*��% �";!�<�����	���	��������������������0��?��	� �)*�"3	'���	�		���    
�������6���%��/��	�'��	��	'������
����������������������*�� �������'��%�)*����
��)�� �9����� ��'��
�����!�	
	
������ ��	'���'$��	����*'�����������" ����>5�*����������������5����2!��'��1	��'��
	��'1��"�*/�	��	'������%����)���)���%��� ��'�����������%	�� �������9��� 
	"&�%"�*��+ ,--.    
���'����	��	����1	���	�����0�������1)�� (Core Knowledge) ���������		������� ���*%�	����)��
	������		�����
1��"3		��'1��/�44�%���'�����$+/�%������'����'�5��������� ?��
�����%��1��������  
'�����  2!�� ���'���������/��'�;	0���������		�����	��	�� 
 
	"&�%"�*��+ ,--, ��������������	�	����� KM Team �������		����� ���'��������
���'����	��	'��/��)����%%��%'�������������������)*%��%'���������		����� ����� Motto '��
�+*'����		����
6�
	�����*�$�	���)��5)
1�����
��)*��*1	�� !�����/����4������������������ ���	��  
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 1	!�� ��)��")���	����	��� ��"�*��/��	�������� Motto 	�� �������
�%�������)��5)�������� 
����������	�������!� 2!���������)� ��A����'���*�����2!��/���	���������� ��)��")���	����	���� �����	��	�9
6�������� ����)��")���	����	��� �9������$���	 
�����'�������*��%����9���$���	 ��$"/���"#41�*���9
���$���	
	�)$�����	'��'��1�����'�����������)���������$���	 ��%�)$����	 �5���)��")���	"�*/%���+0
2!����	�)*��	  
 /��� ��%�'	1	�����	 ����"�*/%���+0'��'��	��� �"3	 Motto ���� = 5��	�)���9'��%
'�	'���� �	'��'����	��	�	/���/�"�*/%���+0
	�����	��	 = ����� ��"#41�*����%��� �*�����������     
�9'��%�"1���	�)���"3	�������'���������)��" ���	��	�����
1������������)����������"���%�	����
1����<��+��$��6����"�)* ��'��	����*�%�'	1	�����	'��'��
1�'��	��6����'���� ������/$�/�%��+0
����'���"3	���'$���		�� �9������'��*����� �5������'��	 ���'���������1)��	��	���
1��	��	�����%���
%���  ���	��'��	�9���6�����'��'	%$4�$+1	�����	��'��	�"����%����)�� �)*����	���������6��6�'��	��
���� 
 /���� �5�B	��	 5�B	���	 5�B	���0��� Motto 	���9���������*����� �5�������*�%
��� ����� ����'��KM �"�5��*��� �5��*�	/��	��������� KM �"3	����5���?��*��	 2!��	�� KM %���	�9
%���� �������� KM �*����	��	�"��%�	����	� ��	��������"C��/A �5��*���'D<E��)�� ������'��
1� KM 
�"3	�����A���6��� �*����	��	�"��%�	����	 �������9�����"C��/A����6�	��	��� KM ����5���?��*��	 
�5��*��	'�� KM �*�����"���
	����6���������)*�		��	 �
	6������������ �������%��� KM �5���?��*��	 

1�������� =  '�	�������	�)�%���� Motto 	�������� KM 6���5�B	��	��������� �%�����		��	
	��������
5�B	����
�
1����)�
	����� 5���'���*
1��������1��/	��	�	��	 
1������'����	�"3	'�� 
1������
�/��1�������� /��	 KM 6���5�B	���	 �� ��������� ���'�������� �����/	��	 ��		��	�9�*���
���5)��2����)��2����)�� 1�������	 = 	��	�����"�)����0�������
	���"C�%���'��������"C�%����9��������
	1	���
	��	���" '��
1����"C�%�����	����)�����"�*/�'A�?�5 �)*/$�'��� KM 6���5�B	���0��
1���/��� 	*������	
��%��0����	����5��*�����%$�)���'�����$+?�5 �����"C�%�����	'����"�*/�'A�?�5	��	�� '���)������)���9
�"3	�5�������'���"3	5��	8�	�����'�� KM �������������'�� KM ���� = �)�� ���5%������'�� KM ���
��
1�����"�*��6	0���1	�����	�)*%$�)�����1)��"�*��� �6�	 �	
	��0��'��������5%"*5���$���	���
�����/�)��")���	����	���"�*/%���+0�*1������	 �	
	��0������� ���'�������� �'�	���)*�����
	
���"C�%�����	���
1����������	��	 = �����%'��%���� �"3	��	  
 �������1)��'������	�	���
	"&�%"�*��+ ,--, �����FG���� ���'��������������A����
����	��	'���������  (Mind  Map)   
	�+*�������	����9��*�$�	
1����������)$����	 '����������  �6$�6		�� 
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"C�%���-CoP� 2!���9����)���	��� �������		��������)$�� CoP �����!�	������ �����/������0�������
	���
"C�%�����	  ���	�	 !�  -I  �����  �)*�������		�����������	�'��;����/���)��	�1)��	��	    �5��
1�
���)��5)��������?��?���
� ���'����"3	�����*�$�	
1����)��5)'$��*��%���������		�������������/��	
����
	������� KM �)*��������?��?���
�
	�)��	���	�� 
 /���'�����'������	�	�9�����/���� Model �������������������������		����� 1)�����'��������
��0�������1)��������%����)������"&�%"�*��+ ,--: ����9������ ����*'��*�����"? ��������������
������ ����9	�%����"3	�6����� KM Team �������		����� '�� 5)������ /$���* 5�/$���* 1��1	��FK��;!�<� 
�������		����� (
	�+*	��	) 6����$�"�*���
1��	�'��  (����	$4��'�����	��'��	'$�������������5��
 !������	��) '��
1� �������		������� Model '������������� 4Ks RTNA Model �)*�������		�����
6��"3	�	�
'������������������/�%�� 
 /���'������������������	�	���
	"&�%"�*��+ ,--, 	�����*��� Model �)*��0�������
����)����)�� ��������
14�'��������	��	�� ���)��5)���������		����� /��	
14������������������
� �)*
��*1	�� !�����/����4������������������ �)��	�������������������������		�����'��
1������%�)��
�"3	1	���	��������������������� : 
	 :I 1	�������'�5��� �)*�"3	1	���������������������
�����������'�5��������� 
 
	"&�%"�*��+ ,--. �������		��������'����	����������������'�����������	������"&'��
���	�� ���
6� Concept ������0������� /��5��")��*�5��	 	���������	/�� LO� ���� ����� Motto 	��
5������*%�*�� �"3	��������A�%����	��� �5��*��	�)���������
���������0������������� �)��
������*����%    5��")��*�5��	 ����>5�*�����������	���������	/�� LO ���� �)���"3	�����
14���� 
  !��������������	���5�� !������	�������"3	'��������)��1)��������9��� �����	���9�����������	��
��������'���*5�� !��� ��	��	���A�%��
1������	'��%��	��� 4Ks RTNA Model �"3	������   
 4 Ks RTNA Model �"3	��"�%%�������������������������		����� '�������������'��
�%%���)�")�'� ���5����+������/��'�;	0�� �������		�����'�����1	���� ��������		������"3	�1)��
�)��	��'1��6��		��'���)��	��'1��/�44�%���1)�� 
1��������������/���� �������6�5 /���� 
����%����")���	�")����'��	�)����������*%%���;!�<��)*�*%%���%��1��������'��'�	/��� �)*��
"�*/�'A�?�5�  ���'�����"3	�"L�1����������������������� ���*%�	����)��	������		�����
1�
�"3		��'1��/�44�%���'�����$+/�%������'����'�5��������� ?��
�����%��1��������'����� �������%
��0�������1)�� ( ��% (4Ks) 2!���"3	��%��0�������'��/	�%/	$	��*%�	����)��	������		�����
1��"3	 
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	��'1��/�44�%���'�����$+/�%������'����'�5��������� ?��
�����%��1��������'���� "�*�%���� 
 K1 : ���	�������������	���/	?����6����  
 K2 : ���	���FG���6�6�5'1����� 
 K3 : ���	���"�����)*")��F#�?��*���	�� 
 K4 :  ���	%��1�������� 
 ?��
����%������� 4Ks  	�� �*"�*�%�"��������������� = '���"/	��"L�1���
14� ���
�������		�����"�*�$��0�%%���)�")��*�5��	 �"���%��������1)��	���1��	F��")�����)9�1)�����
	5��
")��*�5��	 ")��*�5��	���)*��������	��
14�%��� �)9�%����!�	�����%�	������0����������������
����)��")���	����	������	���5���
� ��0�������'��������)��")���	����	������ ���")��9���	��
14���� 
 ���"3	��0�������'��������)��")���	����	���	�� ���")��9���	���)9� ���'��F��")��*�5��	�1)��	��)��	1�	
1	���"'�;'���������	 �)*�������5���5�����'���*�����"
	��*�/	���'���")���	�")�����)���)� �5��/����
��B	A����������	��� �)*%������;�������	���
1������!�	'���'�����0�� /���)
1�%$�)����������		�����   �����)��
5)����	��� �)*�"3	��0���1���������	������" 
 ������� ������0������� M� �9������*��/�����1	�1������0���������� = �����%���
���)*��%���
6���0�������*��%��� �������	�����*2�%��� = ��� �)��%������ ���
6�����>5�*
	��'1��"�*/�	��	 ���'$��	'������������)�'������ 2!��/���	���9	�%�"3	����?��?���
���%���������������� 
�������� 
 �������
	"&�%"�*��+  ,--. ��	����1	����� 	�������/���� Model 
1�������
/�%��+0�)��  
	�*��%"C�%��� �9FG���� ���'������������'�	������)��������)*��%�	'!� �5���5�������
1)��1)������*%�	��� ���'�������� �	��������� ���'���������"3	/��	"�*�%/����4�����
��������0������� 2!�����
6��'�	����� ���'��������
	��"�%%���� = �*6���
1�
1���*%�	��� ���'�
���������������!�	 �)����������0�������
	���"C�%�����	���	�	 .I ����� 
 
	�+*�������	 ������)$�� CoP ������� ���	�	 ( �)$��(�����% 4Ks) �5��/������0�������'��
/	�%/	$	"�*��9	�$'A;�/��0���������		�����  2!�������*2�%��� = ���������� ��1	������� �1��	��	 
����>5�* CoPs '��� (  2!������"�%��
1���� = '������ �5��*'����	��	����1	����������'$���'�"3	
�������� 
 �)�������	�	��	����1	��
	"&�%"�*��+ ,--. 	�� �������		������"3	1	���1	!��'�����   
��%�����)���������������������	����'�5��� 
	��		�'��;�����������������������'�5���"�*���"& 
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/����4����	��	�9��  �������		��������)!�
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	5��")�
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	/��	��
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	���"C�%�����	 
 �������1)�� 
	"& ,--( �� FG���� ���'�������������'�	�� KAIZEN �)*�������*%%��0
�������
	�*%%/��/	�'; ����*�)����	
1����)��5)���� !��1)��������� 5���'�������)��")���	����	���
	�*%%
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"C�%�����	�����)��5)���  /��	1	!��	��	�� �������		���������	�������	�	��	'���������%	5��	8�	��     
�����"3	�1�$�"3	�) /��)����%%��%'�� �������		����� �)*���������������
������)��5)�������	
	������"3	/����4 KM Team ��%�$+���)��5)'$�'��	'����/��	�)����	
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น.อ.หญิงก่ิงแกว แกวกรรณ  

    อาจารยฝายศึกษา โรงเรียนนายเรือ 

 

๑.  ที่มาของเรื่อง  
 “ผลการตรวจเลือดพบวาคุณปามีปริมาณเกลือโซเดียมในรางกายต่ํามาก ซ่ึงเปนเร่ืองแปลกมาก  
เพราะในคนปกติถามีปริมาณเกลือในเลือดตํ่าขนาดนี้ จะตองเกิดอาการช็อกไปแลว หมอขอเจาะเลือดตรวจ
ซํ้าอีกคร้ังนะคะ” 
 เสียงคุณหมอแจงแกคุณแมสามีของผูเขียน  วันน้ันครอบครัวเรานําคุณแมสงโรงพยาบาล
กลางดึก  เนื่องจากทานมีอาการออนเพลียมาก  รับประทานอาหารและน้ําแลวอาเจียน  กลามเนื้อไมมีแรง  
มือเร่ิมเหยียดไมได  ในตอนแรกเราคิดกันวาคุณแมอาจขาดน้ําตาลกะทันหันเพราะทานเปนโรคเบาหวานอยู
แตเดิม   
 ผลการตรวจครั้งที่สอง ยังคงเหมือนเดิม คุณหมอซักประวัติและปรึกษากันนานพอสมควร 
จากนั้นจึงแจงใหเราทราบวา 
 “คุณปาปวยเนื่องจากภาวะเกลือโซเดียมในเลือดต่ําชนิดเรื้อรัง (Chronic Hyponatremia) สาเหตุ
เน่ืองจากการรับประทานยารักษาโรคความดันท่ีทําใหมีการขับปสสาวะ ประกอบกับการระมัดระวังการ
ควบคุมการรับประทานอาหารรสเค็ม และชอบดื่มน้ําบอย ๆ  แตวารางกายสามารถปรับตัวใหอยูในสภาพที่
ทนตอการที่มีปริมาณเกลือในรางกายต่ําได จึงไมมีอาการผิดปกติเกิดขึ้นกอนหนาน้ี  แตกอนคุณปาจะปวย
ครั้งนี้ คุณปาทองเสียทําใหสูญเสียเกลือแรไปมากจนเกิดการเสียสมดุลเกลือแรในรางกาย  หมอจะรับเขา
รักษาตัวในโรงพยาบาล แลวใหน้ําเกลือท่ีผสมเกลือโซเดียมคลอไรดเพิ่มลงไป จากนั้นจะเจาะเลือดตรวจดู
ปริมาณเกลือในรางกายเปนระยะๆ จนกวาปริมาณเกลือจะเขาสูสภาวะปกติ” 

 ผูเขียนรับฟงคุณหมออธิบายไป คิดตามไป จากที่เคยทราบมาวา คนเราจะขาดเกลือแรจนเกิด
อันตรายไดในตอนที่ปวยทองเสียรุนแรง  จากการอาเจียนหลาย ๆ ครั้ง  หรือจากออกกําลังกายหนัก ๆ จน
สูญเสียนํ้าและเกลือแรจํานวนมาก  ซึ่งอาจมีอันตรายถึงแกชีวิตไดหากไมไดรับการชดเชยไดทันเวลา  แลว
ทําไมคนปกติที่ดูแลรักษาสุขภาพอยางดีเชนคุณแมกลับมาปวยในคราวนี้ เนื่องจากการระมัดระวังในการไม
รับประทานอาหารรสเค็มและการดื่มนํ้าบอย ๆ จะเปนไปไดดวยหรือ 
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๒. เกลือแรกับรางกาย 
  เม่ือเขารับการรักษาในโรงพยาบาลได ๓ วัน ปริมาณเกลือโซเดียมในเลือดของคุณแมจึงเขาสู
สภาวะปกติ  หมอจึงใหกลับบานได และนัดใหมารับการตรวจอาการเปนระยะ ๆ  การปวยของคุณแมในคร้ังนี้   

ท่ีปฏิบัติอยูในปจจุบัน มีหัวขอการสอนที่เกี่ยวของกับเร่ืองนี้โดยตรงซ่ึงจะไดกลาวในหัวขอตอไป  

  กอนอื่นขอทบทวนความรูเรื่องเกลือแร  ตามปกติรางกายคนเราจําเปนตองไดรับสารอาหารที่
สําคัญครบทั้ง ๖ ประเภท ไดแก โปรตีน คารโบไฮเดรต ไขมัน วิตามิน เกลือแร และน้ํา จึงจะทําใหอวัยวะ
ตาง ๆ ทําหนาที่ไดตามปกติ  รางกายจะมีเกลือแรอยูรอยละ ๔-๕ ของน้ําหนักตัว และสามารถแบงเกลือแรที่
คนตองการออกเปน ๒ ประเภท คือ  

๑) เกลือแรท่ีตองการในปริมาณมากตอวนัหรือเกลือแรหลัก  (Major Minerals, Macro  Minerals)  
หมายถึง รางกายตองการวนัละมากกวา ๑๐๐ มิลลิกรัม เชน แคลเซียม ฟอสฟอรัส โปแตสเซยีม 
เปนตน 

๒) เกลือแรทีต่องการในปริมาณนอยตอวนั (Micro Minerals, Trace Minerals) หมายถึง 
รางกายตองการวันละ นอยกวา ๑๕  มิลลิกรัม เชน เหล็ก สังกะสี ไอโอดีน ฟลอูอรนี เปนตน 

เกลือแรมีความสาํคัญตอรางกาย คือ 

๑) เปนสวนประกอบของกระดูกและฟน เชน แคลเซียม ฟอสฟอรสั และแมกนีเซียม 

๒) เปนสวนประกอบของโปรตีน ฮอรโมน เชน เหล็ก เปนสวนประกอบของสารที่ทาํหนาที่ขนถาย
ออกซเิจนไปยังสวนตางๆ ทั่วรางกาย 

๓) ควบคุมความเปนกรด-ดางของรางกาย เพือ่ความสมดุลในการทํางานของเซลลตางๆ 

๔) ควบคุมความสมดุลของน้ําที่อยูภายในรางกาย 

๕) เกลือแรหลายชนิดทําหนาทีเ่ปนตวัเรงปฏกิิริยาภายในรางกาย 

 รางกายคนเราเปรียบเสมือนโรงงานใหญ ท่ีตองมีการทํางานของอวัยวะตาง ๆ ประสานสัมพันธ
กันอยูตลอดเวลา ดังนั้นเกลือแรท่ีทําหนาที่ดังกลาวมาแลว จึงมีความจําเปนตอรางกายที่เราไมควรจะละเลย 
(วรวุฒิ เจริญศิริ ศูนยขอมูลสุขภาพกรุงเทพ) 
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๓. เซลลชีวภาพ-เซลลความเขมขน 
  สําหรับวิชาเคมีทั่วไปน้ัน  นอกจากการเรียนรูในภาคทฤษฎีของวิทยาศาสตรบริสุทธิ์แลว ผูเขียน
ยังไดเพิ่มเติมองคความรูในวิทยาศาสตรประยุกตในวิชาชีพทหารเรือ และการนําไปใชในชีวิตประจําวัน  
บทเรียนเรื่อง ไฟฟาเคมี เปนบทเรียนสําคัญบทหนึ่งท่ีนักเรียนนายเรือชั้นปท่ี ๑ จะตองศึกษาการ
เกิดปฏิกิริยาไฟฟาเคมีของสารตางชนิด เชน การเกิดปฏิกิริยาไฟฟาเคมี เซลลกัลวานิก แบตเตอรี่ชนิดตางๆ 
เซลลเชื้อเพลิง  การกัดกรอน  และการปองกันการผุกรอนแบบตางๆ เชน การซอมทําสีตัวเรือ และ การ
ปองกันการผุกรอนของตัวเรือแบบคาโทดิก(Catodic Protection)  โดยการใชสังกะสีกันกรอน เปนตน  
นอกจากนี้ นักเรียนนายเรือยังไดศึกษาในเรื่องที่เกี่ยวกับความสําคัญของสมดุลเกลือแรและนํ้า ซึ่งมี
ความสําคัญและจําเปนตอชีวิตอยางมากในหัวขอ เซลลความเขมขน ซึ่งเปนศักยไฟฟาที่เกิดจากความ

เขมขนของไอออนชนิดเดียวกันที่มีคาไมเทากัน   สําหรับเซลลชีวภาพ 
ก็คือ เซลลความเขมขนชนิดหนึ่งในสิ่งมีชีวิตนั่นเอง   

  ศักยของเมมเบรน คือ ศักยไฟฟาที่เกิดขึ้นระหวางทั้ง
สองดานของเมมเบรนชนิดตางๆของเซลล เชน เซลลกลามเน้ือ และ
เซลลประสาท  ศักยของเซลลนี้ทําใหเกิดการแพรขยายของสัญญาณ
ประสาทและการเตนของหัวใจ  ศักยของเซลลนี้เกิดขึ้นเม่ือใดก็ตามที่
ความเขมขนภายในและภายนอกเซลลของไอออนชนิดเดียวกัน

แตกตางกัน เชน ความเขมขนของไอออน K+ ภายในและภายนอกเซลลประสาทเทากับ ๔๐๐ มิลลิโมลาร 
และ ๑๕ มิลลิโมลาร ตามลําดับ หากถือวาเปนเซลลความเขมขน และใชสมการเนินสทสําหรับไอออนเพียง
ชนิดเดียว เราจะเขียนไดวา   

             E = E0 -  0.0257V ln [K+]ex 

                                           = -(0.0257 V) ln 15  

          = 0.084  โวลต  หรือ  84 มิลลิโวลต 

  เม่ือตัวหอย “ex” และ “in” หมายถึงภายนอกและภายในตามลําดับ  ใหสังเกตวาเราสามารถ
กําหนดให E0 = 0 เพราะไอออนที่เกี่ยวของเปนชนิดเดียวกัน ดังนั้นจึงมีศักยไฟฟา 84 มิลลิโวลต เกิดขึ้น
ระหวางทั้งสองดานของเมมเบรน เนื่องจากความเขมขนของไอออนไมเทากัน   (Raymond Chang:221) 
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  กลาวโดยสรุป คือ การทํางานของเซลลกลามเนื้อ  เซลลประสาท และการเตนของหัวใจ จะ
เกิดขึ้นไดเพราะมีศักยไฟฟาที่เกิดจากความแตกตางของความเขมขนของเกลือแรชนิดตาง ๆ ทั้งภายในและ
ภายนอกเซลล  และรางกาย หรือเซลลตองรักษาความเขมขนนี้ใหคงที่ เพื่อใหรางกายทํางานเปนปกติ 

๔. Hyponatremia อาการปวยยอดนิยมของนักกีฬาหรือผูที่ออกกําลังกายหนักๆ 

  เม่ือ ๓๐ ปที่ผานมา เคยมีการเตือนใหนักกีฬาระมัดระวังเกี่ยวกับการสูญเสียน้ํา  นักกีฬาไดรับ
คําแนะนําใหด่ืมน้ําปริมาณมาก ๆ แตหลังจากการศึกษาอีกหลายครั้งพบความเก่ียวพันระหวางการสูญเสีย
นํ้า และการที่รางกายมีอุณหภูมิสูงขึ้น ซึ่งอาจนําไปสูภาวะหัวใจลมเหลว แตงานวิจัยใหมมองในอีกแงหนึ่งวา 
การที่รางกายได รับน้ํามากเกินไประหวางออกกําลังกายก็กอใหเกิดความเสี่ยงไดเชนกัน  (http:// 
thaiclinic.com/) 

  หลายปท่ีผานมา มีนักกีฬาเสียชีวิต หรือเกิดอาการปวยอยางนากลัว จากภาวะ Hyponatremia 
ในการแขงขันประเภทที่ใชความทนทานของรางกายและระยะเวลานานหลายราย  รวมถึงผูปวยอื่น ๆ เชน  

  - Craig Barrett นักกรีฑาชาวนิวซีแลนดลมปวยลงในระหวางการเดิน ๕๐ กิโลเมตร โดยมีความ
เปนไปไดที่มีสาเหตุมาจากการดื่มน้ํามากเกินไป (Water Intoxication) 

 - Matthew Carrington นักศึกษามหาวิทยาลัยแคลิฟอรเนีย (California State University) เสียชีวิต 
เนื่องจากภาวะ Hyponatremia ในเดือนกุมภาพันธ ค.ศ.๒๐๐๕  

    - James McBride นายตํารวจชั้นสัญญาบัตร  แหงประเทศโคลัมเบีย เสียชีวิตเนื่องจากภาวะ 
Hyponatremia เม่ือวันที่ ๑๐ สิงหาคม ค.ศ.๒๐๐๕  ในการเขารวมหลักสูตรการฝกการตรวจพื้นที่โดยใช
จักรยาน  ในวันท่ีสองของการฝก ระหวางการขี่จักรยาน ท่ีระยะทาง ๑๒ ไมล (จาก ๑๙ ไมล)  เนื่องจากเขา
ด่ืมน้ําปริมาณมากเกินไป (ประมาณ ๑๑ ลิตร) 

    - Leah Betts เสียชีวิตเม่ือวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ค.ศ.๑๙๙๕ หลังจากรับประทานยา Ecstasy 
ในงานฉลองวันเกิดครบรอบอายุ ๑๘ ป และดื่มน้ําปริมาณมากเกินไป  

    -  Cynthia Lucero ลมเจ็บในระหวางการแขงขันวิ่งมาราธอน ใน Boston Marathon ป ค.ศ.๒๐๐๒
นับเปนรายที่สองในประวัติศาสตรที่เสียชีวิตในการแขงขัน 
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   - มกราคม ค.ศ.๒๐๐๗ Jennifer Strange ชาวสคราเมนโต แหงรัฐแคลิฟอรเนีย เพศหญิง  
เสียชีวิตหลังจากการแขงขันดื่มน้ํา ท่ีจัดโดยสถานีวิทยุทองถิ่น การแขงขันนี้มีชื่อวา “”Hold your wee for a 
Wii” 

   - หลังจากการแขงขัน London Marathon 2007   David Rogers นักวิ่งวัย ๒๒ ป ลมเจ็บ และ
เสียชีวิตในเวลาตอมา เนื่องจากภาวะ Hyponatremia 

   -  Michelle McCool นักกีฬามวยปล้ําอาชีพ ถูกนําตัวเขารักษาในโรงพยาบาลเปนระยะเวลา ๑๖ 
วัน เนื่องจากภาวะ Hyponatremia 

    (http://enwikipedia.org/)  

   - Bob  Irving  นักจักรยานมาราธอนชื่อดัง  ด่ืมน้ํามากเกินไป ในระหวางการแขงขันขี่จักรยาน 
Half Ironman และทําใหเขาปวยในระหวางการแขงขันชวงสุดทาย เขาอาเจียนออกมา และมีอาการผิดปกติที่
กลามเนื้อขา   Bob  Irving เคยไดยินเร่ืองเกี่ยวกับอันตรายของการดื่มนํ้ามากเกินไป แตเขาคิดวานั่นเปน
เพียงเรื่องเลา แตในท่ีสุดเขาก็ไดประสบกับเหตุการณน้ันดวยตัวเอง เม่ือป ๑๙๙๘ จากนั้นเขาเลี่ยงท่ีจะด่ืมน้ํา
ปริมาณมากระหวางการออกกําลังกายมาราธอน (http://thaiclinic.com/)  

   บทความวิจัยใน The NEW ENGLAND JOURNAL of MEDICINE  เร่ือง Hyponatremia 
among Runners in Boston Marathon โดย Chrispher S.D. Almond M.D.,M.P.H. และคณะ 
ทําการศึกษากลุมนักวิ่งมาราธอนในการแขงขันบอสตันมาราธอน ป ค.ศ.๒๐๐๒ เพื่อคาดคะเนการเกิดภาวะ 
Hyponatremia และจําแนกปจจัยท่ีอาจเปนสาเหตุของการเกิดภาวะนี้   

   การดําเนินการวิจัยทําโดยการศึกษานักวิ่งที่อาสาสมัครเขารวมโครงการ ในดานลักษณะกลุม
ประชากร  ประวัติการฝก หลังการแขงขันดําเนินการเก็บตัวอยางเลือดของนักวิ่ง  และกรอกขอมูลการ
บริโภคของเหลว (น้ํา เครื่องดื่มเกลือแร หรือเคร่ืองดื่มอื่นๆ) และการปสสาวะในระหวางการแขงขัน 
ผลการวิจัยพบวา นักวิ่งจํานวน ๗๖๖ คนลงทะเบียนเขารวมโครงการ และ ๔๘๘ คน (รอยละ ๖๔) ให
ตัวอยางเลือดหลังผานเสนชัย   รอยละ ๓๕ เกิดภาวะ Hyponatremia (ความเขมขนของโซเดียมนอยกวา
หรือเทากับ ๑๓๕ มิลลิโมลตอลิตร)  และรอยละ ๐.๖ เกิดภาวะ Hyponatremia ขั้นวิกฤต (Critical 
Hyponatremia) (ความเขมขนของโซเดียมนอยกวาหรือเทากับ ๑๒๐ มิลลิโมลตอลิตร)  การวิเคราะหขอมูลที่
ไดพบวา การเกิดภาวะ  Hyponatremia  มีความสัมพันธอยางชัดเจนกับการเพิ่มของน้ําหนักตัว  การบริโภค
ของเหลวปริมาณมากกวา  ๓  ลิตร   ระหวางการแขงขัน   การบริโภคของเหลวทุก ๆ  หนึ่งไมล   ระยะเวลาในการแขงขัน   
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เพศหญิง  และดัชนีมวลกายต่ํา (Low body-mass index(BMI)) (http://content.nejm.org/) 
  สําหรบัในประเทศไทย หัวขอ Hyponatremia  เปนหัวขอหนึ่งทีคุ่ณหมอนํามาสนทนากันใน
เว็บบอรด เกีย่วกับวิธีการรักษาผูปวยที่เปนโรค Hyponatremia และกลาวถึงการพบผูปวยประเภทน้ีบอยขึ้น  
(http://mdbuu.ipbfree.com/) 

   เว็บบอรดของวงการกีฬาไทย มีหัวขอสนทนา “อาการ Hyponatremia (ด่ืมน้ํามากถึงตาย)” 
นํามาเตือนนักกีฬาใหระมัดระวัง (http://www.thaibadminton.com/)   

   ขณะท่ีเว็บไซตของบริษัทขายเครื่องดื่มเกลือแรตราอักษรหนึ่ง กลาวถึง อันตรายจากการดื่ม
นํ้ามากเกินไป และการชดเชยเกลือแรในกรณีที่มีการออกกําลังกายอยางหนักและยาวนาน (http:// 
www.sponsor.co.th/)  

   น่ันคือสวนหนึ่งท่ีกลาวถึงอันตรายจากการดื่มน้ํามากเกินไป โดยเฉพาะในกรณีท่ีมีการออก
กําลังกายที่หนักๆอยางตอเนื่องยาวนาน  ผูเขียนเห็นวาความรูในเรื่องนี้นาจะเปนประโยชนอยางยิ่งกับ
นักเรียนนายเรือ และวิชาชีพทหารเรือเปนอยางยิ่ง 

๕. Hyponatremia คืออะไร 

   Hyponatremia คือ ภาวะที่รางกายมีระดับเกลือแรโซเดียม (Sodium; สัญลักษณเคมี Na) ใน
เลือดต่ํากวาปกติโซเดียมมีหนาที่ชวยรักษาความดันโลหิตใหเปนปกติ  สนับสนุนการทํางานของประสาทและ
กลามเนื้อ และทําหนาที่เปนอิเล็กโทรไลตที่ชวยควบคุมปริมาณน้ําในของเหลวภายในเซลล  ในทาง
การแพทยมีการกลาวถึงเรื่องน้ีวา  เกิดจากการที่รางกายไดรับน้ํามากเกินไประหวางการแขงขันหรือการออก
กําลังกายที่หนักและยาวนาน ซึ่งเปนสาเหตุทําใหระดับเกลือโซเดียมในเลือดลดต่ําลง  น้ําที่มีปริมาณเกิน
พอจะผานเขาสูเซลล มีผลทาํใหเซลลบวมนํ้า โดยเฉพาะการบวมของสมองซึ่งมีขอบเขตจํากัดตามขนาดของ
กะโหลกศีรษะที่ไมสามารถขยายไดซึ่งมีอันตรายอยางยิ่ง  

  อาการหรือสัญญาณของการเกิดภาวะ Hyponatremia ไดแก เวียนศีรษะ อาเจียน  ปวดศีรษะ 
สับสน ซึม ออนเพลีย เบื่ออาหาร กระวนกระวาย หงุดหงิด กลามเนื้อออนแรง กระตุก หรือเปนตะคริว เปน
ลม ความรูสึกตัวลดลง หรือหมดสติ (Coma) 

  ตามปกติปริมาณโซเดียมในเลือดจะมีความเขมขนระหวาง ๑๓๖-๑๔๕ มิลลิโมลตอลิตร และ
ภาวะ   Hyponatremia  จะเกิดขึ้นเม่ือปริมาณโซเดียมในเลือดมีคาต่ํากวา  ๑๓๕  มิลลิโมลตอลิตร   ถึงตรงนี้  
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ผูเขียนขอเสริมวา ในกรณีของคุณแมท่ีไดเลาไวตอนตนเร่ืองนั้น ผลการตรวจเลือดพบวามีปริมาณเกลือแร
เพียง ๑๐๖ มิลลิโมลตอลิตร ซึ่งอยูในขั้นวิกฤตแลว หากเขารับการรักษาไมทันจะมีอันตรายถึงแกชีวิตได   

  ความไมสมดุลระหวางโซเดียมกบัน้าํในรางกาย เกิดขึ้นไดจาก ๓  สาเหต ุคอื 

  ๑) In Hypervolemic Hyponatremia : เกิดจากการที่มีน้ําจํานวนมากไปเจอืจาง ทําใหความ
เขมขนของโซเดียมลดลง โดยทั่วไปจะมผีลทําใหเกิดอาการไตวาย หัวใจลมเหลว และตบัวาย 

  ๒)  In Euvolemic Hyponatremia : ปริมาณน้ําอยูในระดบัปกติ แตมีปริมาณโซเดียมต่ํา 
โดยทั่วไปเปนสภาวะแบบเร้ือรัง เชน จากการเปนมะเร็ง หรือการไดรบัยาบางชนิด 

  ๓) In Hypovolemic Hyponatremia : ปริมาณน้ําและโซเดียมต่ําทั้งคู  อาจเกิดไดขณะออก
กําลังกายในทามกลางอากาศรอนโดยไมมีการดื่มน้ําและเกลือแรชดเชย  หรอือาจเกิดจากการเสียเลอืดมาก
ผิดปกต ิ

  สาเหตุท่ีทําใหเกิดภาวะ  Hyponatremia ไดแก  การบริโภคน้ํามากเกินไประหวางออกกําลัง
กาย  ระหวางออกกําลังกายรางกายจะสูญเสียโซเดียมผานทางเหงื่อ การดื่มน้ํามากเกินไปในการออกกําลัง
กายที่ใชความทนทานของรางกาย เชน การวิ่งมาราธอน และไตรกรีฑา  น้ําจะไปเจือจางความเขมขนของ
โซเดียมในเลือด  

  นอกจากนี้ยังมีสาเหตุอื่น ๆ เชน  ตอมแอดรีนอล (Adrenal) ทํางานบกพรอง ตอมน้ี ผลิต
ฮอรโมนที่ชวยในการรักษาสมดุลของเกลือโซเดียม โปตัสเซียม และน้ํา  ตอมไธรอยดทํางานต่ํากวาปกติ
(Hypothyroiddism)  อาจมีผลทําใหระดับโซเดียมในเลือดต่ําลง  การใชยาบางชนิด เชน ยานอนหลับ หรือ 
ยาขับปสสาวะ  ยาขับปสสาวะมีผลทําใหปริมาณโซเดียมในเลือดต่ําลง  การมีฮอรโมน ADH (Antidiuretic 
Hormone)สูงกวาปกติ มีผลทําใหรางกายเก็บน้ําไวแทนที่จะขับออกมาทางปสสาวะ  หรือในกรณีท่ีผูปวย
เปนภาวะเกลือโซเดียมในเลือดต่ําชนิดเรื้อรังอยูแลว มีการปวยอื่นๆที่มีการอาเจียนหรือทองเสียรุนแรง ทําให
รางกายสูญเสียของเหลวและอิเล็กโทรไลต เชน โซเดียมได เปนตน  

  ปจจัยที่ทําใหมีความเสี่ยงตอการเกิดภาวะ Hyponatremia  ไดแก 

   -ผูสูงวัย การมีปริมาณโซเดียมในเลือดต่ําอาจเปนเรื่องปกติในผูสูงวัย   

   -การรับประทานอาหารที่มีโซเดียมต่ํา หรือการดื่มเคร่ืองดื่มท่ีมีฤทธิ์ขับปสสาวะ เชน เบียร หรือ 
สุรา เปนตน 
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   -การออกกําลังกายอยางหนักๆตอเนื่องยาวนาน และดื่มนํ้ามากเกินไป เชน การแขงขันวิ่ง
มาราธอน  ไตรกรีฑา หรือ ขี่จักรยานมาราธอน เปนตน 

   -สภาพอากาศที่รอน เพิ่มการสูญเสียโซเดียมทางเหง่ือ 

   -สภาวะที่ทําลายการขับนํ้าของรางกาย เชน ฮอรโมนบางชนิด และโรคไต เปนตน 

   -การใชยาบางชนิด เชน ยาแกปวด จะทําใหปสสาวะหรอืมีเหงื่อออกมากผิดปกติ 

  สําหรับผูปวยภาวะเกลือโซเดียมในเลือดต่ําชนิดเรื้อรัง ระดับโซเดียมในเลือดจะลดลงแบบคอยเปน
คอยไป  อาการและความซับซอนของอาการปวยจะเปนระดับปานกลาง  แตถาเปนผูปวยภาวะเกลือโซเดียม
ในเลือดต่ําชนิดเฉียบพลัน ระดับโซเดียมในเลือดจะลดต่ําลงอยางรวดเร็ว มีผลตอแรงเคลื่อนไฟฟา หรือศักย
เมมเบรนของเซลล ซึ่งมีผลอันตรายรายแรง เชน ทําใหสมองบวมน้ําอยางรวดเร็ว จนหมดสติ และเสียชีวิตได  
นอกจากนี้ นักวิจัย เชื่อวาภาวะ Hyponatremia มีความสัมพันธกับหญิงวัยกอนหมดประจําเดือนในดาน
ฮอรโมนในเพศหญิง ที่สงผลตอขีดความสามารถของรางกายในการรักษาสมดุลโซเดียมไว  (http:// 
www.mayoclinic.com/)  

๖. สมดุลเกลือแร-สมดุลชีวิต กับนักเรียนนายเรือ 

  โดยท่ัว ๆ ไป ในแตละวันนักเรียนนายเรือมีกิจกรรมที่มีการเคลื่อนไหว มีการออกกําลังกายและ
เลนกีฬาวันละไมต่ํากวา ๒ ชั่วโมง  และในบางคร้ังอาจมีการออกกําลังกายที่หนัก ๆ และยาวนานในสภาพ
อากาศที่รอนเชนในบานเรา นอกจากความเสี่ยงตอการปวยเนื่องจากความรอน (Heatstroke) ท่ีทราบกัน
โดยทั่วไปแลว  ยังมีโอกาสที่จะเกิดอาการปวยดวยภาวะ Hyponatremia ได  โดยเฉพาะอยางยิ่ง ในระหวาง
การฝกที่ยาวนานในพื้นท่ีจํากัด เชน ในเรือ อาจทําใหไดรับสารอาหารไมเพียงพอเปนปจจัยเสริม  

  คุณ Tosapol นายแพทยแหงกองทัพอากาศ อดีตนักเรียนเตรียมทหาร และผูปกครองนักเรียน
เตรียมทหาร รุน ๕๒ ทานไดใหความเห็นไวในเว็บบอรดโรงเรียนเตรียมทหาร อยางนาสนใจ ดังนี้ 

  “การฝก หลายระดับ หลายหลักสูตร ของสถาบันทหาร-ตํารวจ ในหลาย ๆ ประเทศไมเฉพาะแต
ประเทศไทย มักจะมีสวนใดสวนหนึ่งที่ทําใหผูรับการฝกขาดนํ้า มากนอยแตกตางกัน ซึ่งจะเชื่อมโยงถึง    
การเสียเกลือแรดวย มีประโยชนในแงไดฝกการปรับตัว ฝกความอดทนไดบาง แต ท้ังผูฝก และผูรับการฝก 
มีความรูเพียงพอหรือไม ไดรับคําแนะนําเพียงพอหรือไม มีความรอบคอบเฝาระวัง ตรวจสอบ การ
เปลี่ยนแปลงและสัญญาณอันตรายตาง ๆ  ของรางกายไดถูกตองทันกาลหรือไม   สําหรับเรื่องเกลือแร  เปน
สิ่งจําเปนตอรางกายมาก  ที่สําคัญไดแก  โซเดียม  โปตัสเซียม และแคลเซียม การทํางานของกลามเนื้อทุกสวน 
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จะตองมีกระบวนการแลกเปลี่ยนสารเหลานี้ เขา ๆ ออก ๆ เซลลตางๆของรางกาย รวมทั้งเซลลกลามเนื้อ
หัวใจ  

  แคลเซียม ก็สําคัญมาก ขาดนิดขาดหนอย หัวใจจะเตนไมปกติ แตโชคดีที่รางกายมีแคลเซียม
สะสมอยูมากในกระดูก พอจะหมุนเวียนมาสนับสนุนได 

  โซเดียม ก็สําคัญ แตมีปริมาณในเลือดสูงกวาโปตัสเซียม ขาดไปบางก็ยังพอมีเวลาปรับตัวไหว 
เชนมี ๑๔๐ ขาดไป ๑๐ ก็ยังเหลือ ๑๓๐ คิดเปนเปอรเซ็นตก็ไมมากนัก 

  แตโปตัสเซียม มีแคระดับหลักหนวย สมมุติวามี ๔  ถาขาดไป ๑ เหลือ ๓ เทากับวาขาดไปถึง 
๒๕ เปอรเซ็นต การขาดโปตัสเซียมทําใหหัวใจเตนผิดจังหวะและหยุดเตนได  

  การออกกําลังกายหนัก มีเหงื่อออกมาก จะเสียโซเดียมไดมากๆ  การอาเจียนมากๆ เชน 
เมาเรือ อาจจะเสียโปตัสเซียมไดจนถึงระดับที่อาจเกิดอันตรายได (http://www.afaps.ac.th/ forum/) 
   

๗. บทสรุปของความพอดี 

  รางกายคนเราจะมีการรักษาสมดุลน้ําและเกลือแรในความเขมขนที่เหมาะสม  ซ่ึงหากมีการเสีย
สมดุลดังกลาวก็อาจเกิดอาการปวยตั้งแตเล็กนอย หรืออาจปวยจนมีอันตรายถึงแกชีวิตไดในกรณีที่เสียสมดุล
อยางกะทันหันในเวลาอันรวดเร็ว  สําหรับนักเรียนนายเรือนั้น   คงตองใหความสนใจในเรื่องของการออก
กําลังกายหนักและนานตอเน่ือง รวมถึงปจจัยเสริมท่ีทําใหเกิดการเสี่ยงตอการเสียสมดุลของเกลือแรและน้ํา
ในรางกาย ไดแก การเมาเรือ การอาเจียน การทองเสีย หรือแมแตกรณีที่ปวยและมีการไดรับยาบางชนิด 
หรือการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลซึ่งมีผลใหรางกายขับปสสาวะและขาดน้ํามากอนหรือระหวางชวงที่ตองมี
การออกกําลังกายหนักๆและยาวนาน   

  สําหรับผูเขียนแลว มีความเห็นวา นักเรียนทหารน้ันมีรางกายที่แข็งแรงดีอยูแลว การเกิดการ
เจ็บปวยหนัก ๆ ที่อันตรายน้ัน  มักไมไดเกิดจากปจจัยเดียว  บางครั้งอาจมีหลายปจจัยเกิดขึ้นรวมกันได  
เชน การออกกําลังกายอยางหนักและดื่มน้ําปริมาณมากในระยะเวลาอันสั้น  การปวยและรับประทานยาบาง
ชนิดแลวไปออกกําลังกายหนัก ๆ   การไดรับการพักผอนไมเพียงพอหรือไดรับสารอาหารไมเพียงพอใน
ชีวิตประจําวันแลวไปออกกําลังกายหนัก ๆ หรือแมแตสภาพอากาศที่รอนจัดเชนในบานเรา เปนตน  

  เปนเร่ืองท่ีบอกไดยากวาเราตองชดเชยน้ําและเกลือแรมากนอยเทาใดจึงจะพอดี    ผูเชี่ยวชาญ
f 



ปที่ ๑๐ ฉบับที่ ๑ - ๔                                                                                          มกราคม – ธันวาคม  ๒๕๕๓ 

                                                                     ๓๖ 
 

 

บอกวาปญหาจากอาการ Hyponatremia เปนปญหาใหญ และความกลัวปญหานี้ ทําใหนักกีฬาบางรายไม
กลาดื่มน้ํามาก จนอาจทําใหรางกายขาดน้ําได  ความพอดีในเรื่องนี้จึงเปนสิ่งสําคัญ 
  ตามปกติคนทั่วไปตองการดื่มน้ําวันละ ๑.๕-๒ ลิตร (๖-๘ แกว) และเมื่อออกแรงทํากิจกรรม      
๑ ชั่วโมงอาจชดเชยได ๑-๓ แกว  จึงมีคําแนะนําโดยรวมวา ใหด่ืมนํ้าเมื่อรูสึกกระหายน้ํา เพราะรางกายเรามี
สัญชาตญาณที่ดี รูวาเม่ือใดที่เราตองการน้ํา(สําหรับนักเรียนทหารที่ไมอาจกําหนดเวลาแนนอน อาจดื่มเม่ือมี
โอกาส เชน กอนหรือชวงพักการฝกหรือออกกําลังกาย) การดื่มท่ีถูกตอง ไมใชด่ืมคร้ังละหลาย ๆ แกวใน
คราวเดียว  ควรเฉลี่ยดื่มคร้ังละ ๑ -๒ แกว ด่ืมบอย ๆ คร้ัง  และไมควรรีบด่ืมเร็ว ๆ  ใหคอย ๆ ด่ืม 
ไมเชนนั้นจะรูสึกจุก  นอกจากนี้  ไมควรด่ืมคร้ังละมาก ๆ ในคราวเดียว  เพราะรางกายจะไดรับน้ํามาก
เกินไปจนขับออกไมทัน  ทําใหเกิดอันตรายได   

  สําหรับผูที่ออกกําลังกายหนัก ๆ และนานหลายชั่วโมง เชน นักกีฬามาราธอนตาง ๆ ควรดื่มน้ํา
เทากับจํานวนของเหลวที่รางกายสูญเสียไป ในอัตราไมเกิน ๑ ลิตรตอชั่วโมง  หรืออาจด่ืมในอัตรา ไมเกิน     
๑ แกวในทุก ๆ ๒๐ นาที และสามารถดื่มเกลือแรชดเชยไดหากออกกําลังกายอยางหนักเปนระยะเวลานาน
กวา ๑ ชั่วโมง แตตองไมลืมวา ไมควรดื่มมากเกินไป เพราะอาจทําใหเกิดภาวะเกลือแรสูงผิดปกติได 

  และก็คงเปนเรื่องยากอีกเชนกัน สําหรับทหารอาชีพ หรือนักเรียนทหาร ท่ีจะตองฝกหนักเพื่อให
มีรางกายที่แข็งแรง ทนทาน และอดทนอยางสูงภายใตสิ่งแวดลอมที่จํากัดและยากลําบาก ไมวาจะเปน เวลา 
อุณหภูมิ สภาพภูมิประเทศ อาหารและน้ํา ฯลฯ โดยไมมีความเสี่ยงเลย  ขณะที่ยังตองมีความพอดีในการ
คงไวซ่ึงความแข็งแกรงทั้งจิตใจและรางกาย ผูควบคุมการฝกที่มีประสบการณตองพิจารณาดวยดุลพินิจที่
เหมาะสมเพื่อคงไวซึ่งความสมบูรณทั้งการฝกและความปลอดภัยของผูรับการฝก สําหรับผูรับการฝก ควรมี
การเตรียมความพรอมของรางกาย การดูแลรักษาสุขภาพรางกายของตนเองใหมีความแข็งแรง พรอมตอการ
ฝกที่หนักและยาวนาน ก็เปนสิ่งสําคัญที่จะลืมเสียมิได   
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ตําบลท่ีโรงเรียนนายเรือ 
ละติจูด ๑๓  ํ ๓๖/ ๓๒.๕๓// เหนือ  

ลองจิจูด ๑๐๐  ํ ๓๕/ ๓๔.๔๑// ตะวันออก 
 

น.อ.วินัย  มณีพฤกษ 
ผูอํานวยการกองวิชาอุทกศาสตร ฝายศึกษา โรงเรียนนายเรือ 

 

 
 

 
  

 
 
 
 
 
ในทุกวันพฤหัสบดี ขาราชการโรงเรียนนายเรือจะไปแถวโดยพรอมเพรียงกัน ณ ลานสวนสนาม

โรงเรียนนายเรือเพ่ือรอรับธง ตรวจบัญชพีลและฟงประกาศตาง ๆ ในขณะที่รอธงขึ้น ขาราชการทั้งหมด
จะหันหนาไปทางเสาธง   ถาสังเกตใหดีจะเห็นแผนทองเหลือง ขนาด ๑๔ X ๒๖ เซนติเมตร บริเวณโคน
เสาธงบันทึกวา ตําบลที่โรงเรียนนายเรือ  ละติจูด ๑๓  ํ ๓๖/ ๓๒.๕๓// เหนือ ลองจิจูด ๑๐๐  ํ ๓๕/ ๓๔.๔๑// 
ตะวันออก (อานวา ละตจูิด สิบสามองศา สามหกลิปดา สามสองจุดหาสามฟลิปดาเหนือ ลองจิจูด      
หน่ึงรอยองศา สามสิบหาลิปดา สามสิบสี่จุดสี่หน่ึงฟลิปดา ตะวันออก) บางทานก็สงสัยวา โรงเรียนนาย
เรือมีขนาดกวางใหญ ทําไมระบุไวแตเพียงตําแหนงเดียว ตําบลที่ดังกลาวมีความเปนมาอยางไร 
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 โรงเรยีนนายเรือมีเน้ือที่ประมาณ ๑๓๗ ไร (รวม ๒ ฝง)  สําหรบัในสวนของทีเ่ปนโรงเรียนนายเรอื 
(ไมรวมพื้นที่บานพักขาราชการ) ดานทิศเหนือจรดกับพ้ืนที่ของตํารวจน้ํา บริเวณละติจูด ๑๓  ํ ๓๖/ ๔๑.๑๐๐๔// 
เหนือ ลองจิจูด ๑๐๐  ํ ๓๕/ ๔๖.๒๕๒๖// ตะวันออก ดานทิศใตสุดติดกับกําแพงของโรงทราย ที่ละติจูด         
๑๓  ํ ๓๖/ ๑๔.๗๒๒๕// เหนือ ลองจิจูด ๑๐๐  ํ ๓๕/ ๕๔.๕๖๑๒// ตะวันออก ดานตะวันออก บรเิวณประตู
กลาง โรงเรียนนายเรือ ที่ละติจูด ๑๓  ํ ๓๖/ ๒๘.๑๘๔๔// เหนือ ลองจิจูด ๑๐๐  ํ ๓๕/ ๕๑.๒๒๔// ตะวนัออก และ
ดานทิศตะวันตกสุดติดกับแมนํ้าเจาพระยา ที่ ๑๓  ํ ๓๖/ ๓๗.๑๒๘๑// เหนือ ลองจิจูด ๑๐๐  ํ ๓๕/ ๓๑.๘๑๙๒// 
ตะวันออก แตบริเวณโคนเสาธงโรงเรียนนายเรือตําบลที่ที่บันทึกไวในแผนทองเหลือง เปนตําบลที่ของหมุด
ระดับของกรมอุทกศาสตร กองทัพเรือ สําหรับหมุดระดับน้ีผูใดทําลายมีโทษปรบั ๒,๐๐๐.-บาท หรือถูก
จําคุก โดย หมุดระดับน้ีมีการปรบัยาย หลายครั้งตามการซอมแซมฐานเสาธงโรงเรยีนนายเรือ โดยปจจุบัน
มีคาระดบั ๑.๘๙๓๘๗ เมตร จากระดับทะเลปานกลาง ซ่ึงหมุดดังกลาวอยูในตาํบลทีล่ะติจูด ๑๓  ํ ๓๖/ ๓๒.๕๓// 
เหนือ ลองจิจูด ๑๐๐  ํ ๓๕/ ๓๔.๔๑// ตะวนัออก โดย พลเรือตรีประสาน  สุขเกษตร เสนาธิการโรงเรียนนายเรือ 
(ยศและตําแหนงในขณะนั้น) ไดดําเนินการจัดทําแผนทองเหลือง ระบุตําบลที่ไปติดไวใหเห็นมาจนปจจุบันนี้ 
 

 
 
 สําหรับคาความสูงของหมุดบริเวณเสาธง มีคาความสงู ๑.๘๙๓๘๗ เมตร จากระดบัทะเลปานกลาง   
มีความเปนมาอยางไรนั้น ก็คงตองยอนกลับไปถึงที่มาตั้งแตแรกเริ่มคือ ในสมัยของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา
เจาอยูหัว รัชกาลที่ ๖ ไดมีการวาจางชาวยุโรป ชื่อ มิสเตอร มาสเตอร (Master) เม่ือเดือนกันยายน     
พ.ศ.๒๔๕๓ ใหทําการสรางสถานีวัดระดับน้ําแบบถาวรที่เกาะหลัก จ.ประจวบคีรีขันธ  โดยใชเครื่องมือ
ตรวจวัดระดับนํ้า ตั้งแต ๒๑ ตลุาคม ๒๔๕๓ โดยทําการตรวจวัดระดับนํ้าอยางตอเน่ืองจนถึงเดือน
เมษายน ๒๔๕๔ รวมเวลาตรวจ ๖ เดือนเศษ จากนัน้จึงนําผลที่ไดมาคาํนวณหาคาเฉลี่ย ซ่ึงถือเปนเสนเกณฑ 
อันหนึ่ง เรียก ระดับทะเลปานกลาง (Mean Sea Level)  และกําหนดใหระดับทะเลปานกลางมีคาเปนศูนย  
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จากเสนเกณฑดังกลาว ไดทําการโยงระดับถายคาไวที่หมุดระดับชายฝงของเกาะหลัก ซ่ึงสรางเปนรอย
บากบนหินทราย และใหชื่อหมุดนี้วา หมุด BMA ซ่ึงมีคาสูงกวาระดับทะเลปานกลาง ๑.๔๔๓๙ เมตร 
หมุดนี้นับเปนหมุดระดับแรกที่กําหนดใหเปนเสนเกณฑมาตรฐานในการโยงระดับความสูงของประเทศ
ไทย ตอมาไดดําเนินการตรวจระดับนํ้าไปจนถึง เดือนตุลาคม พ.ศ.๒๔๕๘ รวมเวลาตรวจวัดประมาณ    
๕ ป จึงไดมีการนําเอาคาที่บันทึกไวมาคํานวณคาเฉลี่ยใหมอีกครั้งหน่ึง ผลที่ไดปรากฏวาระดับทะเล   
ปานกลางใหมต่ํากวาเดิม ๐.๐๐๓๘ เมตร คาของ BMA จึงเปลี่ยนเปน ๑.๔๔๗๗ เมตร เหนือระดับทะเล
ปานกลางเกาะหลัก ระดับทะเลปานกลางใหมน้ีไดใชเปนพ้ืนเกณฑระดับทะเลปานกลางมาตรฐานของ
ประเทศไทย และจากหมุด BMA น้ี กรมแผนที่ทหารไดทําการโยงระดับถายคาไปยังหมุดระดับทั่ว
ประเทศเพื่อใชเปนพ้ืนเกณฑอางอิงในงานสํารวจแผนที่ทั้งทางบก และในทะเล และหมุดที่บริเวณเสาธงของ
โรงเรียนนายเรือ ที่มีคา ๑.๘๙๓๘๗ เมตร จากระดับทะเลปานกลาง  ก็โยงคามาจากหมุดกรมแผนที่ทหาร 
ในพ้ืนที่สําโรง จังหวัดสมุทรปราการนั่นเอง 
 



อันเน่ืองมาดวยช่ือของกลุมประเทศตาง ๆ 
น.ต.หญิง นภสจันทร  วีระประจักษ 
อาจารยฝายศึกษา โรงเรียนนายเรือ 

 
 
ในปจจุบันเม่ือเราอานขาวจะเห็นหัวขอขาวกลาวถึงกลุมประเทศ เชน ประเทศในซีกโลกเหนือ 

(The Global North) ประเทศในซีกโลกใต (the Global South) ประเทศโลกที่หน่ึง (First World) หรือ 
ประเทศโลกทีส่าม (Third World) หรือในเนื้อขาวจะกลาวถึง “ซีกโลกเหนือสั่งวัคซีนหวัด ๐๙ กวา ๑๐๐๐
ลานโดส” หรือ “การพัฒนาระหวางประเทศและประเทศซีกโลกใตใน ศตวรรษที่ ๒๑” หรือ “มาเลเซียกาว
สู 'ประเทศโลกที่หน่ึง' ตามวิสัยทศัน ๒๐๒๐” หรือ “ประเทศโลกที่สามกําลังเผชิญกบัปญหาความ       
อดอยาก” ชื่อที่เรียกกลุมประเทศเหลานีอ้าจทําใหผูอานเกิดความสบัสนไดวาพูดถึงเรื่องอะไร 

เม่ือเราดูแผนที่โลกจะเห็นวา เสนศนูยสตูร (Equator) แบงโลกออกเปนสองสวนคอื ซีกโลกเหนอื 
และซีกโลกใตทําใหคนสวนใหญเขาใจวาประเทศในซีกโลกเหนือ (Northern Hemisphere) คือประเทศที่
อยูเหนือเสนศนูยสตูร และประเทศในซีกโลกใต (Southern Hemisphere) คือประเทศที่อยูใตเสนศูนยสตูร 
ซ่ึงก็เปนความเขาใจในทางภูมิศาสตร ทวาในทางรัฐศาสตรเม่ือพูดถึงประเทศในซีกโลกเหนือจะมีความหมาย 
ตางออกไป คือหมายถึงประเทศที่มีความมั่งคั่งซึ่งสวนใหญตั้งอยูทางซีกโลกเหนือ ยกเวนประเทศออสเตรเลีย 
และนิวซีแลนดที่ตั้งอยูในซกีโลกใตแตถกูจัดเปนประเทศในซีกโลกเหนือ ในทางตรงกันขามประเทศในซีก
โลกใตจะหมายถึงกลุมประเทศยากจนหรอืประเทศที่มีการพัฒนานอยกวาประเทศเหลานั้น 

ในทางทฤษฎน้ัีน Charles Kegley  และ Gregory Raymond (๒๐๐๕) กลาววา ประเทศในซีก
โลกเหนือ และประเทศในซกีโลกใตมีความแตกตางกันใน ๔ มิติ  คอืในดาน การเมือง เทคโนโลยี ความ
ม่ังคั่ง และประชากร ประเทศในซีกโลกเหนือประกอบไปดวยรฐัทีมี่การปกครองในระบอบประชาธิปไตย 
มีการประดิษฐทางเทคโนโลยี มีความมั่งคั่ง และมีประชากรที่อยูในวยัทองเปนจํานวนมากอันเนื่องมาจาก
มีระบบสาธารณสุขและการแพทยที่ดี ซ่ึงปจจัยทั้งสี่ประการนี้มีความแตกตางกันมากในประเทศในซีกโลก 
ใต ในบางประเทศมลีักษณะที่คลายกบัประเทศในซีกโลกเหนือ แตไมมีประเทศใดมอีงคประกอบครบ     
ทั้ง ๔ ดาน สําหรับประเทศไทยนั้นถูกจัดไวในกลุมประเทศในซีกโลกใต 

มีคําถามวาอะไรเปนปจจัยที่ทําใหเกิดความแตกตางระหวางประเทศในซีกโลกเหนือ และประเทศ 
ในซีกโลกใต? การวิเคราะหระดับโลกอาจวิเคราะหไดวา เกิดจากการแสวงหาอาณานิคมสองระลอก 
ระลอกแรกเมื่อ ปลายศตวรรษที่ ๑๕ โดยดัทช (เนเธอรแลนด), อังกฤษ, ฝรั่งเศส, โปรตุเกส และ สเปน 
ประเทศเหลานี้มีพลังอํานาจทางทะเล  ระลอกนี้ไดรับการสงเสริมจากลัทธิพาณิชยนิยม (Mercantilism) 
ซ่ึงมีบทบาทอยางมากในระบบระหวางประเทศในอดีตที่รัฐออกมาแสวงหาสินคามีคาเพื่อแสวงหาอํานาจ  
และสิ้นสุดลงในศตวรรษที่ ๑๘ เม่ือจักรวรรดินิยมลมสลาย ทําใหลัทธิพาณิชยนิยมลดบทบาทลง แต
แนวคิดของ Adam Smith เรื่องมือที่มองไมเห็น (ที่เชื่อวา แมเม่ือมนุษยจะแสวงหาแตผลประโยชน
สวนตัว หากที่สุดแลวจะมีมือที่มองไมเห็นมาจัดการใหกลายเปนสาธารณประโยชน และผลประโยชนของ
ชาติ  ไมวาบุคคลผูน้ันจะตั้งใจหรือไม)   และความมั่งคั่งของชาติ  มีบทบาทมากขึ้น  ปจจุบันการแสวงหา 
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ทองคํา หรือวัตถุมีคาตามแบบลัทธิพาณิชยนิยมไดหมดลงไปแลวแตกลับมีแนวความคิดเรื่อง พาณิชยนิยม 
ใหม (Neo-Mercantilism) เปนเวอรชั่นใหม แนวคิดพาณิชยนิยมใหม แนะใหรัฐบาลออกกฎระเบียบ
ทางการคาเพื่อเพ่ิมผลประโยชนของรัฐ และความมั่นคง  หลักใหญคือ การอยูดีกินดีของชาติเม่ือเทียบ
กับชาติอ่ืน  รัฐมีบทบาทเกี่ยวกับการแสวงหาอํานาจในนามของประเทศของตน จากความคิดที่วา
เศรษฐศาสตรระหวางประเทศเปนสนามรบของรัฐในการแสวงหาอํานาจ  ซ่ึงเศรษฐศาสตรระหวาง
ประเทศเปนเกมที่มีผูชนะและผูแพ Zero-sum Game, Win-lost Situation โดยเฉพาะอยางยิ่งเม่ือ
เปาหมายของนโยบายทางเศรษฐกิจคือ การไดผลกําไรจากการเพิ่มการสงออกและลดการนําเขา หนทาง
ที่นําไปสูเปาหมายดังกลาวคือ การกีดกันทางการคา ในรูปกําแพงภาษี และ ที่ไมใชภาษี เชน โควตา 
มาตรฐานสินคา เปนตน รัฐตาง ๆ จะรับเอาแนวคิดแบบพาณิชยนิยมใหมมาใชมากนอยตางกัน 

ระลอกที่สองระหวางปคริสตศักราช ๑๘๗๐-๑๙๑๘ มีการประดิษฐคิดคนเทคโนโลยีที่ทันสมยั 
เชน เรือกลไฟ การสรางทางรถไฟ การแพทยที่ทันสมัย ทําใหจักรวรรดินิยมระลอกใหมเกิดขึ้น 
มหาอํานาจในยุโรปจึงตัดสินใจที่จะสํารวจและทําใหทวปีแอฟริกามีความ ศวิิไลซ  ปคริสตศักราช ๑๘๘๕ 
มีการประชุมที่กรุงเบอรลิน  (Berlin Conference) กษัตริยลีโอโปลที่สอง (Leopold II) ของเบลเยียม 
สามารถโนมนาวให  ฝรั่งเศส และเยอรมนี (ภายใตการนําของบิสมารค) เชื่อวา การคากับแอฟริกาเปน
ผลประโยชนรวมกันของทั้งสามประเทศ เพราะทวปีแอฟริกามทีรัพยากรที่เปนทีต่องการเชน ทอง เพชร 
ยางพารา ชา ฝน และ ทาส เปนตน ประเทศอังกฤษ ฝรั่งเศส เยอรมัน เบลเยียม โปรตุเกส อิตาลี ตางก็
แบงกันวาประเทศไหนจะไดทวีปแอฟริกาสวนไหน ประเทศเบลเยียมซ่ึงเปนประเทศเล็ก ๆ ในยุโรปสามารถ 
ครอบครองประเทศคองโกซึ่งเปนประเทศใหญทางตอนกลางของทวีปแอฟริกาได และกษตัริยลีโอโปลที่สอง 
ไดวาจางนายเดวิด ลิฟวิงสโตน (David Livingstone)  มาเปนผูบกุเบิกทวปีแอฟริกา 

 ในปจจุบันถึงแมวาจะไมมีการลาอาณานิคม แตยงัมีการดูดทรัพยากรจากประเทศชายขอบ 
(Periphery) โดยประเทศแกนกลาง (Core) ซ่ึงประเทศในซีกโลกใตพบวาประเทศของตนเปนรัฐชายขอบ
แมวาบางประเทศจะเปนประเทศที่มีทรัพยากรที่มีคา เชน ทองคํา เพชร แตไมสามารถใชทรัพยากรของ
ตนในการพัฒนาประเทศได ในทางกลับกันประเทศในซีกโลกเหนือที่ไมมีทรัพยากรมีคากลับเปนประเทศ
ที่อยูตรงแกนกลาง สามารถใชการบริหารจัดการดึงดูดทรัพยากรจากประเทศชายขอบมาใช และสราง
ความตองการในระดับโลกใหตองการสนิคาของตนได ยกตัวอยางเชน ฝรั่งเศสมีไวน อิตาลีมีนํ้ามัน
มะกอกกับมะเขือเทศ เปนตน การไมมีการกระจายอํานาจและความมั่งคั่งน้ันเปนปญหาสําคัญของกลุม
ประเทศในซีกโลกใต กอใหเกิดปญหาความยากจนและความไมเทาเทียมกัน ชีวติของคนในประเทศ    
ซีกโลกเหนือกต็างจากซีกโลกใต เม่ือเร็ว ๆ น้ีมีแผนดินไหวขนาด ๗.๕ ริกเตอรทีป่ระเทศเฮตแิละนิวซีแลนด 
หลังจากนั้นเพียงสามวัน ประเทศนวิซีแลนดสามารถบริหารจัดการใหประเทศกลับคืนมาใหม ประเทศ    
เฮติไมสามารถทําได 
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ประเทศในซีกโลกเหนือหรือประเทศที่พัฒนาแลวเหลานี้บางทีก็ถูกเรียกวาประเทศโลกที่หน่ึง ซ่ึง
ใชเรียกประเทศที่มีความมั่งคั่งและมีการปกครองในระบอบประชาธิปไตย เชน ประเทศยุโรปตะวันตก 
อเมริกาเหนือ ญ่ีปุน ออสเตรเลีย นิวซีแลนด ตรงกันขามกับประเทศโลกที่สองซึ่งปกครองดวยระบอบ
คอมมิวนิสตและมีระบบเศรษฐกิจแบบคอมมิวนิสต และประเทศโลกที่สามซึ่งเปนกลุมประเทศไมฝกใฝ
ฝายใด และเปนประเทศกําลังพัฒนา แตคําวาประเทศโลกที่หน่ึง และประเทศโลกที่สอง และ สาม ที่แบง
ตามระบอบการปกครองนั้นดูจะลาสมัยเพราะวาประเทศที่ปกครองดวยระบอบคอมมิวนิสตหลังการลม
สลายของสหภาพโซเวียตนั้นเหลือนอยมาก เชน คิวบา เกาหลีเหนือ และลาว เปนตน ในปจจุบันประเทศ
โลกที่หน่ึง สอง สาม และส่ีน้ัน ดูตามระบบเศรษฐกิจเปนสําคัญ สําหรับคําวาประเทศโลกที่สี่เปนคําศัพท
ใหม ใชเรียกชนกลุมนอยที่มีความเปนอยูที่แยกตัวออกจากสังคมโลก หาของปา หรืออาจทําเกษตรกรรม
แบบด้ังเดิม มีวัฒนธรรมเปนของตนเอง แตเปนชาติ (Nation) ที่ไมมีอํานาจอธิปไตยเปนของตนเอง  

ตามอนุสญัญามอนเตวิเดโอ ป ค.ศ.๑๙๓๓ มาตรา ๑ ไดกําหนดองคประกอบของรฐั (State) วามี
ดินแดน ประชากร รัฐบาล และอํานาจอธิปไตย ในทางปฏบิัติรัฐทีเ่กิดใหมตองไดรับการรบัรองจากรฐัอ่ืน
ดวย โดยทัว่ไปจะใชการรบัรองโดยการเขาเปนสมาชิกขององคการสหประชาชาติ สวนคําวารฐัชาติ (Nation 
State) เปนรฐัที่กอตั้งจากการรวมชนชาติ (Nation) เขาดวยกนั อาจมีชนชาตเิดียว (Homogeneous) เปน
หลักในประเทศ เชน ประเทศเกาหลี ญ่ีปุน หรือ โปรตุเกส หรือมีหลากหลายชนชาติ (Heterogeneous) เชน 
สหรฐัอเมรกิา  และยังมีคําวาชาตทิี่อยูในหลายรฐั (Many State Nation) อันหมายถึงชนชาตเิดียวกันที่อยู
กระจายไปหลายรฐั เชน ชาวเคิรด (Kurd) ที่อาศยัใน อิหราน อิรัก ซีเรีย ตุรกี เลบานอน อารเมเนีย และ
อาเซอรไบจาน ที่พยายามจะกอตั้งประเทศเคอรดิสถาน (Kurdistan)   แตไมสาํเรจ็  หรือในเมืองไทยเราก็มี
ชนกลุมนอยเชนชาวเขาเผาแมว เผากระเหรี่ยงที่อาศัยอยูในประเทศจีน พมา ไทย ลาว เปนตนชนกลุมนอย
พวกนี้อาจเรียกตวัเองไดวาเปนประเทศโลกที่สี่เพราะเขาลักษณะขางตน แตคาํวาประเทศโลกที่สี่จะไม
สามารถใชไดกับชาวเคิรดทีช่ีวติความเปนอยูไมไดอยูแบบเกษตรกรรม ด้ังเดิมหรือหาของปา 
 ปจจุบันบทบาทของประเทศโลกที่สี่มีมากขึ้น โดยเฉพาะอยางยิ่งพวกชนพื้นเมือง (Indigenous 
People) ซ่ึงเปนพวกชนเผา “อินูอิท” (Inuit) ที่กระจายตัวอยูบริเวณคาบสมุทรอารกติก อยูในประเทศ 
แคนาดา เดนมารค ฟนแลนด ไอซแลนด นอรเว สวีเดน รัสเซีย และสหรัฐอเมรกิา (อะแลสกา) สามารถ
รวมกลุมที่เรียกวา Arctic Council จัดการประชุมระดับนานาชาติเพ่ือเรยีกรองสิทธิในการอนุรักษ
ธรรมชาติและอนุรักษวิถชีีวติแบบดั้งเดิมเอาไว   
 จะเห็นไดวาชือ่น้ันมีสวนสําคัญที่จะทําใหเราเขาใจในความหมายที่แฝงอยูในนั้น อีกไมนาน
ประเทศจีนซึ่งอยูเหนือเสนศนูยสูตรอาจสามารถถูกจัดเขากลุมประเทศในซีกโลกเหนอื ประเทศมาเลเซีย
อาจถูกจัดวาเปนประเทศโลกที่หน่ึงเหมือนสิงคโปร จะเห็นไดวาคาํนิยามเกี่ยวกบักลุมประเทศเหลานี้มี
สิทธิที่จะเปลีย่นแปลงสมาชิกอยูตลอดเวลาขึ้นอยูกบัสถานภาพของประเทศที่เปลี่ยนแปลงไป  
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����:�:��	  � �>�����������  
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�)	���&"����"   �&��&/� +%��,89�
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��������&���2�&����� ���� ����"� �����1���������&�)��+%��,89�
�!�����)	�������&� �1�� ��������
.��$%���!��)	�����!�
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               2�,��$��!/�23����������+
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�)	���&"���'#�%!           
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 �� ��!
%��"(� �&%�(���������� ;��������!�
�)	�����.1�
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                 ���'#�%!%	����������6��!�#,��	�&"���%	�����.�	���������	�2�!
"������� �&/��!/ .�	
��#��0��������,���!�	�
�,����������!
��
�!�����)�/��&"�����	�2�!
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���'#�%!#,���.�	���������!
��
�� ��!
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1�*��������!������#,��	�&" (�����	�2�!
"�������) �$�����������'#�%!    
               
D. ����I�	����������JE�:; 
 ��������.�	���'#�%!�!����23��&����� 89�
�!�������'#�%!��������������%����2l���&�������	� 
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�&/����.1��2l����
�������+�	�������$����6��!�#,��	�&"#�����'#�%!�����	
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�� ��!
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�	�
�!��(� ��!���!�
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������
	�
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 �23�%	� 
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���
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����Y&
)��6�	"���#$"29�
�)	  ������������!���	�&"6���,�"#��
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&��!��/��!� ���������!��!���	�&"���(	�����	�
 �1�� �)%2�������%��)	�%���   
��/��!��!�����!���2l���&�%����    ��&�
*�������&7�5����!�+%��,89�
%	������ �1�� ���������	����������
Y����  Y��2, ���
�Y��%�* ���Y��?� ����(Y� ��(����!
* ��������&7�5���  ���+�,���������	���!��!
��&�����&�%��
  ����������+���	��%��5���1�%�  �
������$�!�!)	�
���	��!�����������!/��##,�����	�&"
���
���	�'#�%! �	��23���0!�!��!���#���23���������
���
���
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�������.���
��&� ���#���!/ �!��0!�!�%	��.1	����,�&��,�&��23����Y?.����'#�%!���+�,���������	��  
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H. �$K;��	�L?��"�����	
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��(?
5����,�����2�,��Y��	���������!����<��,.�����������	�����.�	���
(	����  +�,���2>�"&%��!�����,��+��6�	��!�
�)	���&"�����	�"  �1���	����,�������&�%���2�!/ 
                [. ����&�������	1!��%89�
%��)	��    ���������)��)�� �����,����!��23�2>�2y�?*%�������	1!��%  
���'#�%!6�	�!����#�������	�"+�	� 6�	�!�%��
��.������#)��89�
%��)	�� 6�	�!����������2l���&�%������	
������#������%�  �����&"2�� "���#$"����29�
�)	  ����6�	�!�+����#%��1&��#����
��#���� ;���"(�
������!/�	�#�������,����&��23�2>�2y�?*+�,�����	��"��!  ���'#�%!"(��!���,'��������#������Y

���!�%��
��.��&�%��
 
                `. ��������
+�,���
����&�
*��� 
                      �������89�
1�,������
��
(�'52��0*���������	�������23���&�
*�1�
  ����
��&�
*����&�� - �2)��89�
%��)	���&/��	�������
/
�� �����:�E��;
���E����F��������	�$9	��� 
���#���!/�	��������2�	��,�� 
                b. ������
��+�,�����	�&""������(�)*   
                     �	��.1	������
��)��2�,1�1��23����!���.������	�" �	��'#�%!�����
 ������
	�
 
�������.�	��	2�,'
1�*;����&%�(�!�#���23�%����������1!��%)��2�,1�1�������� 
                ^. ���.1	���("�
 
                     '�
�&���2+�	����.1	���("�
����23�����%	���	��.��������� ��!
�+%�%	�����)&�����
�,����%���S���
��(?
5����,�����2�,��Y ����,.����������&/��23�5������!�#,%	���!���1��
�����	�2�!
")��+%��,89�
#��%	���!���.1	���("�
   ���.1	���("�
�!�������)&������,����%���S���

��(?
5����,�����2�,��Y#���23�����%	���	�� �1�� ���.1	5�)��������
(�
��'�
��1�"  ���.1	�& �&�?0* 
�!�����1&�%����(�&  ��#�!��'�
��1�"  ���.1	�& �&�?0*+�,������+"")����*�����2�,1�1�%�'�

�����	�&"��( �% ���.1	�& �&�?0*�!���	�&"����&"����,�����2�,��Y'�
��1�" ���.1	5������& �&�?0*
���������
 ������+"")������89�
%��)	�� ���������.1	����������!/)���&4�!��23�����/�&4�!���.1�
������� �23�����%	���	��   ���������%���������&������	�"'�
�!�&%�(2�,��*�23�����������#,������
'#�%!)	�Y��+""���.�	��	%&�������#���1���.����%����&/�  ����&���� ������.�	"���#$" �������#&"%&�
89�
%��)	��'�
���("�
�!����1�" 
                a. ���%��%����������&")	�Y�� 
             %	��.�	'����6�	"&�&""& 1�������%��%�����������	'�
�&�%� �	�
��5!���%��� - �!���,���  
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�(#��%  ��0!�!��23�6�	�#�#��$#,%	����	�&"���(	�����������,���� ��	�+%�#,.1	�����	�2�!
"���
������5�:�!/��,�������&�)&�%����&��S���
�,�����2�,��Y ;������6��	�
%��89�
%��)	�� �$#,���.�	
�� ��!
������5�:�&�������!/ 
 
M. �����N���;9����#�� 9�	����� 
                  ���.1	���(5.����������&/������������,�����	%��������.#  ���+%�#,%	��2>�"&%�.�	
���%	��%����&��S���
��(?
5����,�����2�,��Y ����,���.1	���(5.��&�?0,�������!����!����
���%	����#�����������!%���S���
�,�����2�,��Y��	      .����.1	���(5�!��&����& �!��������
�&��!/ 

[. �	��.1	��5! +�,���!��������	�"�!���##,���.�	�������"���#$" �(�)*�������������2  
�������#���23� 

`. �	��.1	���(5�!�'�
�&�?0,���������+
�+
,6��!�#,����)�/���	 
b. �	��.1	�����? ���(5�!��!�����? ���(51!����  ���(5��! ����"(�8��1� 
.�����)�� ������E����%? % �&/��!2�,��$����	��.1	���������&�������!�&�?0,�23����(5

��! ���(51!�����!�%	���	�� �(�����
�����.1	%���~�?1�%�.���/��!�;����!�2l����
������� ������#
���.�	���������!
��
�
�����	��)���.��,
,
�� +�,���6���!
�
����(�+��%������+���	��%��
5���1�%� ����.1	����!/+�	���#���.�	��������� ��!
%��1!��%������� ���.�	"���#$" ��	�������!
��

%���&%�(�������;���������������	�2�!
"�������'�
%���!������
���#,��	�&" 

^. �	��.1	��,�(��!����.�	"��+6�)
�
%&� �����!�&�?0,+%�%&���	���
.�������
��(?
*  
.1	��,�(��&����"(�;����,�"��.�������
��(?
* .1	���(5�!����.�	"���#$"'�
1�/������!����������%��#
�"��	'�
�����$�;*��
* 

a. �	��.1	�&"�&�;���%��%&/������1����'
��&"�&%�(�����&""(��!���	�&"���(	�������Y?
%���S���
��(?
5����,�����2�,��Y�����&"�&%�(�!���#�����������.##��������� 

h. �(���,�"��������.1	��	+%�%	���	�
����,�&��,�&��23����Y?�������6���,�"#��
����!������#+
�+
,�2l����
��	.�	�	�
�!��(� %	��"&���������!�����,�"��.�	����!��(� %	��������
	�

�������.�	�(���,�"������23��&�%��
 �����
����,���.����������
	�
�(���,�"����������)&�+
	� 
���������	�"��/��(���+�	� 

j. ���(5����� ������.1	��	+%�%	���,�&��,�&��23����Y?�������!���!�
� ������� ��!
1!��%
���"���#$")��������� ���������!
��
�!��!%����&�
*����������.�	�	�
�!��(� �	��.1	���(5�����
�&����"(�   ��	�+%������##,.1	���(5�����!��!�&�%��
�	�
�����&/���	��������.�	"(����#�������	�" 
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g. ���(5���;��*�!����.�	%�"�� ���(5���;��*�!�������+""�23����Y?���������".�	���

����������"������)��������������6�.�	%�"���
������� #������ ��!
���������.���������$�
�23�����%	���	�� 
 
O.����A$#�:$:��?>�� ��  � �PQ��;9���E������Q��# 
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��(?
5����,�����2�,��Y"&  &%�.�	���(	����+��"(�������� ����6�	�!���	�)	�
��������	�"+%�%������	���#�������	�"�&/��&/�+�	� ������� %	��2>�"&%�%��"(�������!/�
����!��(?
5��� 
������)���	���#�������	�"+�	� '�
��������1�%��&�5(* �!6�� ��Y ��?� Y���� 4��, ������� �������
�1���  ��.1�%&�������6�	�!��)	���������	�"�&/��23����"%�������  ����)���	���#�������	�"+�	��$%	��
2>�"&%�%���)�������6�	�!�����	��������	�"  .�2�,��$��!/�!��&�2>�"&%��!����&  �� 
               h. [ ��&�2�,�&�)&/���/�4�� 
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 ��	��(?
5���  ���
��,����(�+��%����!
�%�
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  ��'�?%��������
 ���%&����
��&
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* ������
�Y��%�* ��,"�����������+��
*.�- �!������	�23��2%��
�()���)��"(���������	����	���&"��%�4�����+��
*�&��23��!�
���&" ���)��)����,���1����� 
����,���������Y ��������23���� ���	���� ���"&�&".1	+�����'�
���.�	��%�"+�� ���#&"
�23�%&�2�,�&� ���.1	'����(?
* ������.�	"(���"��  ������.�	��/����!���'�
������.# �����'�?
�23���(�� 
                     h.[.`  %	��.�	����23�5���+�,�������5�����"(�  �1�� �����������!��� ���
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                h.b 6�	"���#$"29�
�)	+�,6�	���1!��%#������%	���&"2�� 
                 �������& �!������������� �1�� ���	��� ��"��� ��
�6�	"���#$" 29�
�)	 +�,
6�	���1!��%#�������&"2��'�
��������89�
�
������1&�1	�������������0*�����
 6�	"���#$"29�
�)	 +�,
6�	���1!��%#�������&"2��%	����	�&"�����+��&�?�������+��
*�!�#���23�%������+�,�����$��!��(������!� 
#,�23���	 �	�������2>�"&%� ��!�������+%��,89�
%	����������(���%�����!��23��2�����(	����6�	"���#$" 
29�
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��&"��(����.�	�����	�������S���
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 �����)��"�������������?���? �	
�����9
�	�'**�����)��"�@"��A (CIPP Model) ��� 
���J�JK(*�� (Stufflebeam and others, 1971) @#�������	�'**���9�����������"��� (Decision model) 
�������*�������)��"� ��)��*�
� �����)��"� 6 (��/%) ��
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 ,. �����)��"��^� '��(
�� (Context Evaluation) ���������)��"������
����� ����
�������� <���������������;�<����(����*���������b����������'()������;���$��$��;������������
���� c �����)��"��^� '��(
�� �����
�����.#�/��"�&" (;�<�'����������� c ����"��^����
�������������(��)�*����������;�<���������� ;�<������)��"�����������������*���*
���d$��)���:;�<��$��$��;�������������������(
����*����������������*�;�<����9b����
�d�*��;�<���� 
 0.  �����)��"��e����*<?���
� (Input Evaluation) ���������)��"�����e����������
�������
�)��*
�� � �� �;�<���� ^���
�e�����?�����'���;�<�����(<������������������"����� <���;
*��($
���d$��)���:���������� ;�<�d
���)��"����������������"������
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� �(��������)��"��e����)�;

�����*��������)��"������������������?� ��
�����"������'������;��)��;�<���� �e����*<?���
�����9

� �� �;�<���� 
 4.  �����)��"���)*����� (Process Evaluation) ���������)��"������
������������
�g"*��"���'��������;��;�<���� �����)��"���)*����������
 0 (��/%) �<� �������)��"��������
������g"*��"��"� '()�����)��"���)*������%)�g"*��"�	����������������������� �)9���;
��

�
��	(�������)�9�: ������	�������*��$���)*����������"����������
�����;��)�� 
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 6.  �����)��"��(�("� (Product Evaluation) ���������)��"��((� &:�����
������������
�$��$��;������������;�<���� @#����������
����������������"?��$�(� �����)��"��(�("�9�������
����"����������*�����*��� ���(
��("�;�<�������*���������d
��)�������� 
 ���<����<�����9
������"�������?���? ����'**��*d����<��������)��"����������� �!��
�"�����#� �$%&��� ��"&��� '()*�"�������� '*������ 4 ����<� 
 ������ ,  ������()���������������	
��*'**��*d�� 
 ������ 0  ���������*d�������"��;k���� �����������<������������������ 6 �
��
�����? 
   0.,  �
��*�"*� (Context) ���������� ������ 1 �
� 
   0.0  �
���e��������
� (Input) ���������� ������ ,, �
� 
   0.4  �
����)*�����*�";�� (Process) ���������� ������ = �
� 
   0.6  �
���(�("�  (Product) ���������� ������ l �
� 
'**��*d�������"��;k���?� 6 �
����? �
����d������'**������)��%��� (Rating Scale) 1 �)��* 
����"&����("��"�:� ���;
�?��;����)'��'��()�)��*�����"��;k������? 
   �)��*�������$�  �;
�)'��������*  1 
   �)��*���  �;
�)'��������*  6 
   �)��*�����(��  �;
�)'��������*  4 
   �)��*�
�  �;
�)'��������*  0 
   �)��*�
�����$�  �;
�)'��������*  , 
�
��	(�)'�����'**��*d�� ����������%;�����>(���������
� '()����%o:�����'�(�(���
����>(�������? 
   6.1h 5 1.hh  �������;k��
����)��*  �������$� 
   4.1h 5 6.6=  �������;k��
����)��*  ��� 
   0.1h 5 4.6=  �������;k��
����)��*  ����(�� 
   ,.1h 5 0.6=  �������;k��
����)��*  �
� 
   ,.hh 5 ,.6=  �������;k��
����)��*  �
�����$� 
  ������  4  �����
�����;
'��������"��;k���(��/%)�����"������* '*������ 6  ;���
�  �����? 
   4.,  �
���;�<��$�������� * (��$%���*�� , �
�) 
   4.0  �eb;�/�$�����'()�
�����
�� 
   4.4  �
�����'�)�����'�
�����*��$�� <����� �!�� 
   4.6  �
�����'�)�<�� c (d
���) 
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 �(����"����);:�
��	(�����
��������*'**��*d�� ����	
��
��������������;�����>(�� 
(Mean) '()����*����*�����q�� (Standard Deviation) ��^� ��� �������
��'()�������
� ��$�
��
�����? 
 ,.  ��^� ��� ���������?���������������� �������;��)���	����)��*��� ( x   = 4.10) 
 0.  �
��*�"*� (Context) �����������������*;(�����'()�;�$�( ���d$��)���: '()��s�;�� 
���������� �����������<��������;k����  �������;��)���	����)��*����(�� ( x   =  4.64) ��<��
 "���%��������
�  *����
�;(�����'()�;�$�(��������������������(
����*�%"&������������
������>(���������$� ���(����<��
����d$��)���:'()��s�;������������������9������;��)�� '()
�
��"�������������
����������������;��)�������d �!���$%&���'()��"&������������� 
���(����* 
 4.  �
���e����*<?���
� (Input) ���������� �������**$�(��� �*��)��%  �;�)�����
��"���� �d����� ���'()��(� �����������<��������;k�����������;��)���	����)��*��� (x   =  4.14) 
��<�� "���%��������
�  *����
��"�����	
*���&���'()�	
9���"�����������;��)��������>(��
�������$� ���(����<��
������� �;�)����9
������������ �� � '()�
��d���������"�����*��� kb
��)�9�:�������;��)�� ���(����* 
 6.  �
����)*�����*�";�� (Process) ���������� �������*����q��"��. ���'*��
;�
������*�"�9�* �����)������ ����g"*��"&��� ���*��� kb��)�9�: �����������<��������;k����
�������;��)���	����)��*��� ( x   =  4.16) ��<�� "���%��������
� *����
����*��� kb��)�9�:
����	(�"&"�"�"��!���9��9��:�������;��)��������>(���������$� ���(����<��
������*�
�@��d�����
�"�����������;��)�� '()�
�����g"*��"�"�������������.������������;��)�� ���(����* 
 1.  �
���(�("� (Product)  ���������� �������*�����	
 ;(��&�����9��"���)������ ���
���"����� ���� #� ��� �����)9���� ��&:;��� '()���������������(��/%)��?��� �����������<�
�������;k�����������;��)���	����)��*��� ( x  =  4.14) ��<�� "���%��������
� *����
��������
���"�����9���;(<�'()'*���e������$��;
'���	
�<��������>(���������$� ���(����<��
�����g"*��"�"�����
������������
��*d
�� '()�
����������?������"�����
����)9���� ��&:'��;��� ���(����* 
 j.  �
���;�<��$����� �eb;��$�����'()�
�����'�) ��^� ��� *��� �����������<�    
�������"��;k���(��/%)�������������������������*�
���;�<��$�������� * �eb;��$�����'()�
�����
��  
�����
�����'�)�����'�
�����*��$� '()�
�����'�)�<�� c  *����������"��;k����;(��;(����
����� �������()�����������? 
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;��
� 1 (����* �<� 
   ,.  ��
�����	
;(��&��� 
   0.  ��
�g"*��"&��� ��
*$b 
   4.  ��
9���;(<������'()�	
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������ 
   6.  ��
�9
��(�����������"������� 
   1.  ��
��
��9<�������;
'��������� 
  j.0  �eb;��$�����'()�
�����
�� �����������<��������"��;k���� �eb;��$�����
'()�
�����
����� *��������
������"��������������� ����(����*����������	
��*���'�������
�"��;k��������$���;��
��$� 1 (����* �<� 
   ,.  9�����(���������������������;��)�� 
   0.  ��;���������;
���� �� � 
   4.  �"��������������� 
   6.  �����������<�����(����������
� 
   1.  ����g"*��"&��������������� 
  j.4  �
�����'�)�����'�
�����*��$�� <����� �!��  *����"����������������<�����'�) 
����(����*�������$���;��
� 1 (����* �<� 
   ,.  �������������(�9�����K����� 
   0.  ����;
�����������<��������������������"����� 
   4.  ���� "����(�������g"*��"&��� 
   6.  ���*��� kb��)�9�:���d�����������'�(�;�<���9�*� 
   1.  ������;���
����*���&����;
�;��)����*����������������<� 
  j.6  �
�����'�)�<�� c  *��� �����������<����
�����'�)����(����*�������$���
;��
� 1 (����* �<� 
   ,.  ����(<���> �)�	
���������
������������ 
   0. ����(<���d�����;�����(;�<���9�*� 
   4.  ������"����������$����� 
   6.  �����9���;(<�����*��;�<���k��
������ 
   1.  �))��(��������������� "������ 4 ��� 
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Stufflebeam, Daniedl L. and Others.  Educational Evaluation and Decision Making.  Illinois :  
 F.E Peacock, 1971. 



        การประกันคุณภาพการศึกษา(๑) 
 
 

         แผนกป ร ะ กั น คุ ณภ าพก า ร ศึ กษ า  ( เ พื่ อ พ ล า ง )    
                                                                                     กองสถิติและวิจัย โรงเรียนนายเรือ                       

   

กลาวนํา : ยุทธศาสตรสูความสําเร็จในการประกันคุณภาพการศึกษา คือ การสรางความตระหนัก
และความรูความเขาใจในเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาใหกับบุคลากรของสถานศึกษา 
วารสารโรงเรียนนายเรือ จึงเปนชองทางหนึ่งที่สําคัญในการเผยแพรขอมูลขาวสารการประกัน
คุณภาพการศึกษาใหแกกําลังพลของโรงเรียนนายเรือ อยางตอเนื่องทุกไตรมาส 

ที่มาของการประกันคุณภาพการศึกษา 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ มาตรา ๔๗ ใหมีระบบประกันคุณภาพ
การศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ มาตรา ๔๘ ใหหนวยงานตนสังกัดและ
สถานศึกษาจัดใหมีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา และใหถือวาการประกันคุณภาพ
ภายใน เปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ตองดําเนินการอยางตอเน่ืองโดยมีการจัดทํา
รายงานประจําปเสนอตอหนวยงานตนสังกัด หนวยงานที่เกี่ยวของ และเปดเผยตอสาธารณชน เพ่ือนําไปสู
การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา และเพ่ือรองรับการประกันคุณภาพภายนอก  ดังนั้น การประกัน
คุณภาพการศึกษา จึงเปนการบริหารจัดการ และดําเนินกิจกรรมตามภารกิจปกติของสถานศึกษา เพื่อ
พัฒนาคุณภาพของผูเรียนอยางตอเน่ือง ซ่ึงจะเปนการสรางความมั่นใจใหผูรับบริการการศึกษา 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๕ ได
กําหนดจุดมุงหมายและหลักการของการจัดการศึกษาที่มุงเนนคุณภาพและมาตรฐานโดยกําหนด
รายละเอียดไวในหมวดที่ ๖ มาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา ประกอบดวย “ระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน” และ “ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายนอก” เพ่ือใชเปนกลไกในการ
ผดุงรักษาคุณภาพและมาตรฐานของสถาบันอุดมศึกษา 
ความหมาย 
 การประกันคุณภาพการศึกษา หมายถึง กิจกรรมหรือแนวปฏิบัติใด ๆ ที่หากดําเนินการตาม
ระบบและแผนที่ไดวางไวแลว จะทําใหเกิดความมั่นใจวาจะไดผลผลิตของการศึกษาที่มีคุณภาพ ตาม
คุณลักษณะที่พึงประสงค (สวนวิจัยและพัฒนา สํานักมาตรฐานอุดมศึกษา ทบวงมหาวิทยาลัย, ๒๕๔๒) 
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        ๗๐ 
 
 
 การประกันคุณภาพการศึกษา หมายถึง กิจกรรมหรือแนวปฏิบัติใด ๆ ที่หากไดดําเนินการตาม
ระบบและแผนที่ไดวางไวแลว จะทําใหเกิดความมั่นใจไดวา จะไดนายทหารสัญญาบัตรที่มีคุณภาพตาม
คุณลักษณะที่พึงประสงค (คูมือการประกันคุณภาพการศึกษาโรงเรียนนายเรือ พ.ศ.๒๕๔๓) 

 การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
 เปนการสรางระบบและกลไกในการพัฒนา ติดตาม ตรวจสอบและประเมินการดําเนินงาน
ของสถานศึกษาใหเปนไปตามนโยบาย เปาหมาย และระดับคุณภาพตามมาตรฐานที่กําหนดโดย
สถานศึกษาหรือหนวยงานตนสังกัด โดยหนวยงานตนสังกัดและสถานศึกษากําหนดใหมีระบบการ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและใหถือวาการประกันคุณภาพภายในเปนสวนหนึ่งของกระบวนการ
บริหารการศึกษาที่ตองดําเนินการอยางตอเน่ือง มีการจัดทํารายงานประจําปที่เปนรายงานประเมิน
คุณภาพภายในเสนอตอสถาบัน หนวยงานตนสังกัด และหนวยงานที่เกี่ยวของเพ่ือพิจารณาและเปดเผย
ตอสาธารณชนเพื่อนําไปสูการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาและเพื่อรองรับการประกันคุณภาพ
ภายนอก 

 การประกันคุณภาพการศึกษาภายนอก 
 เปนการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาเพื่อใหมีการติดตามและตรวจสอบคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา โดยคํานึงถึงความมุงหมาย หลักการ และแนวการจัดการศึกษา   
ในแตละระดับ ซ่ึงประเมินโดยสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการ
มหาชน) (สมศ.) โดย พ.ร.บ.การศึกษาแหงชาติ ฯ ไดกําหนดใหสถานศึกษาทุกแหงตองไดรับการประเมิน
คุณภาพภายนอกอยางนอย ๑ ครั้งในทุกรอบ ๕ ป นับตั้งแตการประเมินครั้งสุดทาย และเสนอผลการ
ประเมินตอหนวยงานที่เกี่ยวของและสาธารณชน ซ่ึง สมศ.ดําเนินการประเมินคุณภาพภายนอก รอบแรก 
(๒๕๔๔-๒๕๔๘) และรอบที่ ๒ (๒๕๔๙-๒๕๕๓) เสร็จสิ้นแลว และเตรียมการประเมินคุณภาพภายนอก
รอบที่ ๓ (๒๕๕๔-๒๕๕๘)  

ความสําคัญของการประกันคุณภาพการศึกษา  
 การประกันคุณภาพการศึกษา มีความสําคัญ ๓ ประการ คือ  
    ๑) ทําใหประชาชนไดรับขอมูลคุณภาพการศึกษาทีเ่ชื่อถือได เกิดความเชื่อม่ันและ
สามารถตัดสนิใจเลือกใชบริการที่มีคุณภาพมาตรฐาน 
    ๒) ปองกันการจัดการศึกษาที่ไมมีคุณภาพ ซ่ึงจะเปนการคุมครองผูบริโภคและเกิดความ
เสมอภาคในโอกาสที่จะไดรับการบริการการศึกษาที่มีคณุภาพอยางทั่วถึง 
    ๓)  ทําใหผูรับผิดชอบในการจัดการศึกษามุงบริหารจัดการศกึษาสูคุณภาพและมาตรฐาน
อยางจริงจัง ซ่ึงมีผลใหการศึกษามีพลังทีจ่ะพัฒนาประชากรใหมีคุณภาพอยางเปนรูปธรรมและตอเน่ือง 



ปที่ ๑๐ ฉบับที่ ๑ - ๔                                                                                   มกราคม – ธันวาคม  ๒๕๕๓ 

        ๗๑ 
 

 
 การประกันคุณภาพการศึกษา จึงเปนการบริหารจัดการและการดําเนินกิจกรรมตามภารกิจ
ปกติของสถานศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพของผูเรียนอยางตอเน่ือง ซ่ึงจะเปนการสรางความมั่นใจให
ผูรับบริการการศึกษา ทั้งยังเปนการปองกันการจัดการศึกษาที่ดอยคุณภาพและสรางสรรคการศึกษาให
เปนกลไกที่มีพลังในการพัฒนาประชากรใหมีคุณภาพสูงยิ่งขึ้น 

ความจําเปนและวัตถุประสงค 
 ภารกิจหลักที่สถาบันอุดมศึกษาจะตองปฏิบัติมี ๔ ประการ คือ การผลิตบัณฑิต  การวิจัย 
การใหบริการทางวิชาการแกสังคม และการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม  การดําเนินการตามภารกิจทั้ง 
๔ ประการดังกลาว มีความสําคัญอยางยิ่งตอการพัฒนาประเทศทั้งระยะสั้นและระยะยาว ปจจุบันมีปจจัย
ภายในและภายนอกหลายประการที่ทําใหการประกันคุณภาพการศึกษาในระดับอุดมศึกษา      เปน
สิ่งจําเปนที่จะตองเรงดําเนินการ ปจจัยดังกลาว คือ  
    ๑) คุณภาพของสถาบันอุดมศึกษาและบัณฑิตภายในประเทศ มีแนวโนมที่จะมีความ
แตกตางกันมากขึ้น ซ่ึงจะกอใหเกิดผลเสียแกสังคมโดยรวมของประเทศในระยะยาว 
    ๒) ความทาทายของโลกาภิวัตนตอการอุดมศึกษา ทั้งในประเด็นการบริการการศึกษา
ขามพรมแดน และการเคลื่อนยายนักศึกษาและบัณฑิต อันเปนผลจากการรวมตัวของประเทศในภูมิภาค
อาเซียน ซ่ึงทั้งสองประเด็นตองการการรับประกันคุณภาพการศึกษา 
    ๓) สถาบันอุดมศึกษามีความจําเปนที่จะตองสรางความมั่นใจแกสังคมวาสามารถพัฒนา
องคความรูและผลิตบัณฑิต ตอบสนองยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศใหมากขึ้น ไมวาจะเปนการสราง  
ขีดความสามารถในการแขงขันระดับสากล การพัฒนาภาคการผลิตจริงทั้งอุตสาหกรรมและบริการ    
การพัฒนาอาชีพ คุณภาพชีวิต ความเปนอยูระดับทองถิ่นและชุมชน 
    ๔) สถาบันอุดมศึกษาจะตองใหขอมูลสาธารณะ (Public Information) ที่เปนประโยชน    
ตอผูมีสวนไดสวนเสีย ทั้งนักศึกษา ผูจางงาน ผูปกครอง รัฐบาล และประชาชนทั่วไป 
    ๕) สังคมตองการระบบอุดมศึกษาที่ เปดโอกาสใหผู มีสวนไดสวนเสียมีสวนรวม 
(Participation) มีความโปรงใส (Transparency) และมีความรับผิดชอบซึ่งตรวจสอบได (Accountability) 
    ๖) พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ .ศ .๒๕๔๒ แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒)          
พ.ศ.๒๕๔๕ กําหนดใหสถานศึกษาทุกแหงจัดใหมีระบบการประกันคุณภาพภายใน รวมถึงใหมีสํานักงาน
รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาทําหนาที่ประเมินคุณภาพภายนอก โดยการประเมินผล
การจัดการศึกษาของสถานศึกษา  
    ๗) คณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.)ไดประกาศมาตรฐานการอุดมศึกษา (๗ ส.ค.๔๙) 
เพ่ือเปนกลไกกํากับมาตรฐานระดับหนวยงาน โดยทุกหนวยงานระดับอุดมศึกษาจะไดใชเปนกรอบ
ดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา 
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    ๘) กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ไดมีประกาศ ศธ.เร่ืองมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา      
(๑๒ พ.ย.๕๑) เพ่ือเปนกลไกสงเสริมและกํากับใหสถาบันอุดมศึกษาจัดการศึกษาใหมีมาตรฐานตาม
ประเภทหรือกลุมสถาบันการศึกษา ๔ กลุม 
    ๙) ศธ.ไดมีประกาศ ศธ. เรื่องกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (๒ ก.ค.๕๒) 
และ กกอ.ไดประกาศแนวทางการปฏิบัติตามกรอบดังกลาว เม่ือ ๑๖ ก.ค.๕๒ เพ่ือใหการจัดการศึกษา
ระดับอุดมศึกษาเปนไปตามมาตรฐานการอุดมศึกษาและเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาของบัณฑิตใน
แตละระดับคุณวุฒิและสาขาวิชา 

 สถาบันอุดมศึกษารวมกับตนสังกัดจึงจําเปนตองพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
การศึกษา โดยมีวัตถุประสงค ดังน้ี 
    ๑) เพ่ือตรวจสอบและประเมินการดําเนินงานของภาควิชา คณะวิชาหรือหนวยงาน
เทียบเทาและสถาบันอุดมศึกษาในภาพรวม ตามระบบคุณภาพและกลไกที่สถาบันนั้น ๆ กําหนดขึ้น โดย
วิเคราะหและเปรียบเทียบผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ในทุกองคประกอบ 
    ๒) เพ่ือใหทราบสถานภาพของตนเองอันจะนําไปสูการกําหนดแนวทางในการพัฒนา
คุณภาพไปสูเปาหมาย (Targets) และเปาประสงค (Goals) ที่ตั้งไวตามจุดเนนของตนเองและเปนสากล 
    ๓) เพ่ือทราบจุดแข็ง จุดที่ควรปรับปรุงตลอดจนไดรับขอเสนอแนะในการพัฒนาการ
ดําเนินงานเพื่อเสริมจุดแข็ง และพัฒนาจุดที่ควรปรับปรุงของสถาบันอยางตอเน่ือง 
    ๔) เพ่ือใหขอมูลสาธารณะที่ เปนประโยชนตอผู มีสวนไดสวนเสีย ทําให ม่ันใจวา
สถาบันอุดมศึกษาสามารถสรางผลผลิตทางการศึกษาที่มีคุณภาพและไดมาตรฐานตามที่กําหนด 

 ศธ.ไดมีประกาศ ศธ.เรื่อง มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา ๒๕๕๑ กําหนดประเภทหรือกลุม
สถาบันอุดมศึกษาเปน ๔ กลุม คือ 
    ก.  วิทยาลัยชุมชน เนนการผลิตบัณฑิตระดับต่ํากวาปริญญาตรี 
    ข. สถาบันที่เนนระดับปริญญาตรี  
    ค. สถาบันเฉพาะทาง เนนการผลิตบัณฑิตเฉพาะทางหรือเฉพาะกลุมสาขาวิชา        อาจ
จําแนกไดเปน ๒  ลักษณะ คือ เปนสถาบันที่เนนระดับบัณฑิตศึกษา และสถาบันที่เนนระดับปริญญาตรี 
    ง. สถาบันที่เนนการวิจัยขั้นสูงและผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษาโดยเฉพาะระดับ
ปริญญาเอก 
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ยุทธศาสตรสูความสําเร็จในการประกันคณุภาพการศึกษา 
 การประกันคุณภาพเปนสิ่งที่อยูในกระบวนการบริหารและกระบวนการทํางานตามปกติ โดย
จะตองมียุทธศาสตรในการดําเนินงานที่จะนําไปสูความสําเร็จยุทธศาสตรดังกลาว ไดแก 
 ๑) ยุทธศาสตรภาวะผูนําของผูบริหาร ผูบริหารสถานศึกษาจะตองเปนแกนหลักในการ
บริหารและดําเนินการรวมกับแกนนําอ่ืน ๆ เพ่ือชวยผลักดัน สงเสริม สนับสนุน และประสานใหบุคลากร
ภายในสถานศึกษาและบุคลากรที่เกี่ยวของภายนอกรวมกันทํางานเปนทีม ผูบริหารจะตองเห็น
ความสําคัญเขามาบริหารจัดการ และมีสวนรวมตั้งแตตน และคอยติดตาม กํากับดูแล สงเสริม สนับสนุน
การดําเนินงานใหมีความตอเน่ือง 
 ๒) ยุทธศาสตรการทํางานเปนทีม  การประกันคุณภาพการศึกษาเปนเรื่องของบุคลากรทุกคน
ในสถานศึกษา มิใชเปนเรื่องของคนใดคนหนึ่งโดยเฉพาะ แตเปนเรื่องที่ทุกคนจะตองทํางานรวมกันอยาง
ตอเน่ือง และมีความเชื่อมโยงระหวางภารกิจตาง ๆ ของสถานศึกษา เพ่ือใหบรรลุเปาหมายหรือ
มาตรฐานการศึกษาที่ตองการ โดยจะตองรวมกันกําหนดเปาหมาย วางแผนการทํางาน ออกแบบ     
การประเมินตนเอง ชวยกันทําและพัฒนา ปรับปรุง โดยเรียนรูแลกเปลี่ยน ปรึกษาหารือ และพ่ึงพาอาศัย  
ซ่ึงกันและกัน หากสถานศึกษามีการทํางานเปนทีมที่เขมแข็ง ก็จะทําใหการประกันคุณภาพมีความ
ตอเน่ืองและยั่งยืน ถึงแมจะเปลี่ยนผูบริหารหรือบุคลากรบางคน ก็ยังดําเนินการตอไปได เพราะทีมงานยังอยู 
 ๓) ยุทธศาสตรการสรางความตระหนักและความรูความเขาใจ การที่สถานศึกษา จะมีการ
ทํางานเปนทีมที่เขมแข็ง ทุกคนในทีมจะตองมีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับกระบวนการ  ในการประกัน
คุณภาพ สถาบันการศึกษา จึงจําเปนตองสรางความตระหนัก และความรูความเขาใจใหกับบุคลากรของ
สถานศึกษา โดยการจัดประชุม ชี้แจง และฝกอบรม การเรียนรูจากเอกสาร คูมือตาง ๆ โดยผูบริหารตอง
แสดงความตระหนักใหผูอ่ืนเปนเปนแบบอยาง และเขามามีสวนรวม  
 ๔) ยุทธศาสตรการกําหนดผูรับผิดชอบ การดําเนินการประกันคุณภาพ จําเปนตองมีผูที่
รับผิดชอบในการประสาน และกํากับ ติดตามการดําเนินงานอยางเปนระบบ จึงควรมอบหมายใหมี
คณะกรรมการหรือคณะทํางานเพื่อเปนตัวกลางในการประสาน กํากับ ดูแล และการดําเนินงาน   ให
เชื่อมโยงกัน โดยคณะกรรมการดังกลาว อาจจะใชคณะกรรมการที่สถานศึกษามีอยูแลว 
 ๕) ยุทธศาสตรการวางแผนและการกํากับดูแล การพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา
จําเปนจะตองมีการวางแผน และการกํากับดูแลที่เปนระบบ  เพ่ือใหมีการดําเนินงานที่มีประสิทธิภาพ 
โดยมีการวางแผน การกํากับดูแล และจัดใหมีการประชุมตามระยะเวลาที่กําหนดอยางสม่ําเสมอ  เพ่ือ
รายงานความกาวหนาของงานที่ทําไปแลว และชวยกันพัฒนางานที่จะทําตอไป 
 ๖) ยุทธศาสตรการมีสวนรวมและการปรกึษาหารือกับผูเกี่ยวของ นอกจากจะตองทํางาน
เปนทีมระหวางบุคลากรภายในสถานศึกษาเองแลว ควรจะตองทํางานรวมกับบุคลากรและองคกรตาง ๆ 
ที่เกี่ยวของ ไมวาจะเปนผูปกครอง  ชุมชน หนวยงานในเขตพื้นที่และหนวยงานที่กํากับดูแลสวนกลาง  
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เพ่ือใหสามารถตอบสนองความตองการของผูที่เกี่ยวของ และเปนการระดมการมีสวนรวม จากทุกฝาย 
เพ่ือชวยกันพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษาใหเปนไปตามเปาหมายที่ตองการ 
 
การเชื่อมโยงระหวางการประกันคุณภาพการศึกษาภายในและการประกันคุณภาพการศึกษาภายนอก 
  “ตามมาตรา ๔๘ ของ พ.ร.บ.การศึกษาแหงชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) 
พ.ศ.๒๕๔๕    ระบุวา “ใหหนวยงานตนสังกัดและสถานศึกษาจัดใหมีระบบการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาและใหถือวาการประกันคุณภาพภายในเปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ตอง
ดําเนินการอยางตอเน่ือง” และมาตรา ๔๙ ของ พ.ร.บ.ฉบับเดียวกันระบุถึงการประเมินคุณภาพภายนอก
ไววา “ใหมีสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา มีฐานะเปนองคการมหาชนทํา
หนาที่พัฒนา เกณฑ วิธีการประเมินคุณภาพภายนอก และทําการประเมินผลการจัดการศึกษาเพื่อใหมี
การตรวจสอบคุณภาพของสถานศึกษา” 
 จากขอมูลขางตนจะเห็นวา การประกันคุณภาพการศึกษาภายในเปนสวนหนึ่งของ
กระบวนการบริหารการศึกษาปกติที่ตองดําเนินการอยางตอเน่ือง โดยมีการควบคุมดูแลปจจัยที่เกี่ยวของ
กับคุณภาพ มีการตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานเพื่อนําไปสูการพัฒนาปรับปรุง
คุณภาพอยางสม่ําเสมอ ดวยเหตุน้ี ระบบประกันคุณภาพภายในจึงตองดูแลทั้งปจจัยนําเขา (INPUT) 
กระบวนการ (PROCESS) และผลผลิตหรือผลลัพธ (OUTPUT/OUTCOME) ซ่ึงตางจาก    การประเมิน
คุณภาพภายนอกที่เนนการประเมินผลการจัดการศึกษา  ดังนั้น ความเชื่อมโยงระหวาง   การประกัน
คุณภาพภายในกับการประเมินคุณภาพภายนอกจึงเปนสิ่งจําเปน โดยไดเชื่อมโยงใหเห็น       ดัง
แผนภาพ  
 
 
 
 
 

 
 
 

แผนภาพ  ความสัมพันธระหวางการประกนัคณุภาพการศึกษาภายในกับการประเมินคุณภาพภายนอก 

 จากแผนภาพ จะเห็นไดวา เม่ือสถาบันอุดมศึกษามีการดําเนินการประกันคุณภาพภายใน
แลว จําเปนตองจัดทํารายงานประจําปที่เปนรายงานประเมินคุณภาพภายใน ซ่ึงเปนผลจากการประกัน
คุณภาพภายในหรือเรียกวา รายงานการประเมินตนเอง  (Self Assessment Report : SAR) เพ่ือนําเสนอ 
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สภาสถาบัน หนวยงานตนสังกัด หนวยงานที่เกี่ยวของ และเปดเผยตอสาธารณชน เอกสารดังกลาวจะ
เปนเอกสารเชื่อมโยงระหวางการประกันคุณภาพภายในของสถาบัน การติดตามตรวจสอบของตนสังกัด 
และการประเมินคุณภาพภายนอก โดย สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา 
(องคการมหาชน) หรือ สมศ. ดังนั้น สถาบันอุดมศึกษาจําเปนตองจัดทํารายงานการประเมินตนเองที่มี
ความลุมลึกสะทอนภาพที่แทจริงของสถาบันในทุกองคประกอบคุณภาพ (คูมือการประกันคุณภาพ
การศึกษา ภายในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา พ.ศ.๒๕๕๓) 

องคความรูดานการประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนนายเรือ 
 คณะอนุกรรมการดําเนินการองคความรูของโรงเรียนนายเรือดานการบริหารจัดการ   ใน
ปงบประมาณ ๒๕๕๓ ไดดําเนินการสรรสรางองคความรูที่เปนประโยชนตอการดําเนินการดานการประกัน
คุณภาพการศึกษาของโรงเรียนนายเรือ ไดแก “การเตรียมความพรอมเพ่ือรับตรวจและประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในโรงเรียนนายเรือ” โดยสรุปออกมาเปน 

 แผนผังการเตรียมความพรอมเพ่ือรับตรวจและประเมินคุณภาพการศึกษาภายในโรงเรียนนายเรือ ดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

พบกนัใหมฉบบัหนา... 
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หลักการวัดและประเมินผลการศึกษา 
(The Principle of Educational Measurement and Evaluation)   

 
                         ร.ต.สันติ  งามเสริฐ 

รักษาราชการประจําแผนกศึกษาและวิจัย กองสถิติและวิจัย โรงเรียนนายเรือ 

 
 
 การจัดการศึกษานั้นจําเปนตองมี “ระเบียบแบบแผน/ จุดมุงหมาย” ที่ชัดเจน เพ่ือชวยในการ
กําหนดคุณลักษณะที่พึงประสงคของผูสําเร็จการศึกษา สําหรับใชวางแผนการเรียนรู จุดมุงหมายยังชวย
ใหทิศทางมาตรฐานการศึกษา การจัดประสบการณการเรียนรูหรือกิจกรรมการเรียนการสอนที่เหมาะสม 
การวัดและประเมินผลเขามามีบทบาทสําคัญในการตัดสินผลการเรียนรูของผูเรียนวาบรรลุผลสําเร็จตาม
จุดมุงหมายที่ตั้งไวหรือไม ? มากนอยเพียงไร ? เพ่ือใหการจัดการศึกษาเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ควร
ประกอบดวยองคประกอบพื้นฐานที่สําคัญ ๕ ประการ ดังน้ี  

 ๑. ปรัชญาการศึกษา (Educational Philosophy) เปนความเชื่อที่ใชในการจัดการศึกษา 
สําหรับเปนหลักยึดในการปฏิบัติ ปรัชญาการศึกษาจะเปนตัวกําหนดทิศทางของการจัดการศึกษาวา
ตองการใหผูเรียนมีคุณลักษณะเปนเชนไร มีความสามารถในดานใด หรือใหมีความเจริญงอกงามใน   
ทางใด ดังนั้นปรัชญาการศึกษาจึงเปรียบเสมือนเปนปณิธานหรืออุดมการณที่กําหนดไว ซ่ึงปรัชญาของ
สถานศึกษาแตละแหงจะแตกตางกันออกไป เชน “การศึกษาคือความเจริญงอกงาม” “การศึกษาเปนการ
เรียนรูตลอดชีวิต”   เปนตน ดังน้ัน การจัดการศึกษาจะตองพยายามใหผูเรียนมีความรู ความสามารถ 
พัฒนาผูเรียนใหมีความรู ความคิด ใหมีความสามารถ/ ทักษะตาง ๆ ตามปรัชญาการศึกษาที่กําหนดไว 
แตถาไมสามารถดําเนินตามปรัชญาการศึกษาที่กําหนดไว จะถือวาการจัดการศึกษานั้นลมเหลว 

 ๒. หลักสูตร (Curriculum) เปนองคประกอบที่กําหนดคุณลักษณะตางๆ ที่จําเปนเพ่ือชวย
ใหผูเรียนมีคุณลักษณะ ความรูความสามารถตามปรัชญาการศึกษาที่กําหนด หลักสูตรจะเปนตัวกําหนด
รายละเอียดวา ผูเรียนจะบรรลุตามปรัชญาการศึกษาไดน้ัน ผูเรียนจะตองมีคุณลักษณะเชนใด มีความรู 
ความสามารถหรือมีทักษะในดานใดบาง หลักสูตรจะประกอบดวย ๒ สวนคือ  

  ๒.๑ จุดมุงหมาย (Objective) จุดมุงหมายนี้ชวยในการกําหนดคุณลักษณะหรือ
พฤติกรรมที่พึงประสงคที่จะใหเกิดในตัวผูเรียน ดังเชน หลักสูตรการศึกษาโรงเรียนนายเรือ พ.ศ.๒๕๕๓
ไดแก หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาการทางเรือ) ที่มีจุดมุงหมายเพื่อพัฒนานักเรียนนายเรือให
เปนบัณฑิตอุดมศึกษาที่มีเอกลักษณของทหารเรือ มีความรูและทักษะในการเดินเรือระดับเดินเรือ   ดารา
ศาสตร มีความรูความสามารถในวิชาการและวิชาชีพที่เปนประโยชนตอการปฏิบัติงานในกองทัพเรือ มี
ความรูพ้ืนฐานเกี่ยวกับการปฏิบัติการทางเรือและปฏิบัติการทางทหาร และมีทักษะการสื่อสารดวย
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษที่ดี เปนตน  การกําหนดจุดมุงหมายทางการศึกษามักประสบปญหาเกี่ยวกับ 
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ความคลุมเครือของคําที่ใช จึงมีคณะบุคคลที่พยายามจัดหมวดหมู และระดับชั้นของพฤติกรรมการเรียนรู 
เพ่ือชวยใหการกําหนดจุดมุงหมายทางการศึกษาเปนไปอยางรัดกุมและสื่อความหมายตรงกันมากขึ้น 
เชน Benjamin S. Bloom และคณะ (๑๙๖๕ อางถึงใน ศิริชัย  กาญจนวาสี, ๒๕๔๘) ไดจําแนก
จุดมุงหมายทางการศึกษาออกเปน ๓ ดาน คือ 

  ๒.๑.๑ ดานพุทธิพิสัย หรือดานความรูความคิด (Cognitive Domain) เปนจุดมุงหมาย
ทางการศึกษาที่แสดงลําดับขั้นการเรียนรูที่เกิดขึ้นในสมอง ซ่ึงเปนการเรียนรูดานสติปญญาเกี่ยวกับ
ความรู ความคิด และการแกปญหา โดยมีการปรับปรุงใหมีความเหมาะสมขึ้น ดังแผนภาพที่ ๑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 แผนภาพที่ ๑ : ระดับการเรียนรูดานพุทธิพิสัยตามการจําแนกของ Benjamin S. Bloom  

  ๒.๑.๒ ดานจิตพิสัย หรือดานอารมณความรูสึก (Affective Domain) เปนจุดมุงหมาย
ทางการศึกษาที่แสดงลําดับขั้นการเรียนรูที่เกิดขึ้นในจิตใจ ซ่ึงเปนการเรียนรูทางดานอารมณและ
ความรูสึก เชน เจตคติ คานิยม ความสนใจ ความซาบซึ้ง เปนตน Krathwolh และคณะ (อางถึงใน ศิริชัย  
กาญจนวาสี, ๒๕๔๘) ไดจัดลําดับพัฒนาการตามความซับซอนของจิตพิสัย ดังแผนภาพที่ ๒ 

 

 

 

 

 
Cognitive Domain 

Bloom’s Original Version Revised Version 

๑. ความรู (Knowledge) 
๒. ความเขาใจ (Comprehension) 
๓. การประยุกต (Application) 
๔. การวิเคราะห (Analysis) 
๕. การสังเคราะห (Synthesis) 
๖. การประเมินคา (Evaluation) 

๑. จํา (Remember) 
๒. เขาใจ (Understand) 
๓. ประยุกต (Apply) 
๔. วิเคราะห (Analyze) 
๕. ประเมิน (Evaluate) 
๖. สรางสรรค (Create) 
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 แผนภาพที่ ๒ : ระดับการเรียนรูดานจิตพิสัยตามการจําแนกของ Benjamin S.Bloom  

  ๒.๑.๓ ดานทักษะพิสัย หรือดานปฏิบัติการ (Psychomotor Domain) เปนลําดับขั้น
การเรียนรูที่เกิดขึ้นกับระบบประสาทสัมผัสกลามเน้ือ และอวัยวะตาง ๆ เปนการเรียนรูทางดานทักษะ
การเคลื่อนไหว และใชสวนตาง ๆ ของรางกายไดอยางคลองแคลวสัมพันธกัน โดยมีลําดับขั้นพัฒนาการ
ดังแผนภาพที่ ๓ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 แผนภาพที่ ๓ : ระดับการเรียนรูดานทักษะพิสัยตามการจําแนกของ Benjamin S.Bloom 

  ๒.๒ เน้ือหา (Content) เน้ือหาจะเปนสวนกําหนดสาระหรือรายละเอียดของ
ประสบการณการเรียนรูที่เหมาะสม สําหรับใชเปนสิ่งเรา หรือเครื่องมือที่ชวยใหเกิดพฤติกรรมหรือการ
เรียนรูตามจุดมุงหมายที่กําหนด   

 

 
Psychomotor Domain 

๑. รับรู (Perception) คือ การรับรูผานระบบประสาทสัมผัสทั้ง ๕ (ตา, หู, จมูก, ลิ้น, ผิวกาย) 
๒. พรอมปฏิบัติ (Set) คือ ความพรอมดานสมอง อารมณ และรางกาย 
๓. ปฏิบัติตามคําแนะนํา (Guided Response)  คือ ปฏิบัติดวยการเลียนแบบ 
๔. ปฏิบัติเปนนิสัย (Mechanism)  คือ ปฏิบัติจนเปนนิสัยอยางม่ันใจ 
๕. ปฏิบัติซับซอน (Complex Overt Response)  คือ ปฏิบัติที่ซับซอนโดยไมตองคิดมาก  
๖. ปรับเปลี่ยนการปฏิบัติ (Adaptation)  คือ พลิกแพลงการปฏิบัติใหเขากับสถานการณ 
๗. สรางการปฏิบัติใหม (Origination) คือ สรางการปฏิบัติข้ึนมาใหมดวยตนเองหรือปรับปรุง 
 

 Affective Domain 

๑. การรับรู (Recieving) คือ รับรูตอส่ิงเราที่อยูรอบตัว (ตระหนัก, ตั้งใจ, สนใจ)  
๒. การตอบสนอง (Responding) คือ เกิดความเต็มใจและพอใจในการตอบสนอง 
๓. การสรางคานิยม (Valuing) คือ เชื่อวาสิ่งน้ันมีคุณคาสําหรับตน 
๔. การจัดระบบคานยิม (Organization)  คือ รวบรวมคานิยมตางๆ ที่เหมือนกันใหอยูดวยกัน 
๕. การแสดงตามคานิยม (Characterization) คือ การแสดงออกตามคานยิม 
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 ๓. การจัดประสบการณการเรียนรู (Learning Experiences) เปนการสรางสถานการณ
หรือเง่ือนไข เพ่ือใหเกิดการเรียนรูและเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไปในทิศทางที่ตองการ ซ่ึงวิธีที่นิยมใชกัน
ทางการศึกษาคือ “การสอน” ซ่ึงเปนกระบวนการถายทอดประสบการณโดยใชรูปแบบตาง ๆ เพ่ือใหเกิด
การเรียนรูทางดานพุทธิพิสัย จิตพิสัย และทักษะพิสัย ตามที่กําหนดไว ซ่ึงมีองคประกอบดังน้ี (ศิริชัย  
กาญจนวาสี, ๒๕๔๘)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพที่ ๔ : การจัดประสบการณการเรียนรู 
 
 ๔. การวัดและประเมินผล (Measurement and Evaluation) เปนการติดตามวา        
เ ม่ือผูสอนได จัดการเรียนการสอน / จัดประสบการณเรียนรูแลว ผู เรียนมีคุณลักษณะ ความรู
ความสามารถ หรือทักษะตามจุดมุงหมายของการสอนมากนอยเพียงใด การวัดและประเมินผลจะทํา
หนาที่ในการตรวจสอบผลของการจัดการเรียนการสอนวาผูเรียนเกิดคุณลักษณะ ความรูความสามารถ 
และทักษะตาง ๆ มากนอยเพียงใด หรือยังมีสิ่งใดบกพรองที่ควรไดรับการแกไขบาง ซ่ึงการวัดและ
ประเมินผลนั้น จําเปนที่จะตองยอมรับความแตกตางในดานการเรียนรูระหวางบุคคล กลาวคือ “คนเรา
เรียนรูไดไมเทากันในระยะเวลาที่เทากัน และคนเราเรียนรูไดเทากันในระยะเวลาที่ตางกัน” ขึ้นอยูกับวัตถุ
ของการประเมินวา เราตองการประเมินเพ่ือจัดตําแหนง (Placement Evaluation) หรือตองการประเมิน
วาผานจุดประสงคการเรียนรูหรือไม (Criterion-Referenced Evaluation) 

 ๕. การวิจัย (Research) การวิจัยเปนองคประกอบสุดทายของการจัดการศึกษา          
เปนกระบวนการคนหาความจริง สาเหตุของปญหาหรือขอบกพรองตาง ๆ จากการจัดประสบการณการ
เรียนการสอนใหกับผูเรียน เพ่ือนําไปปรับปรุงและพัฒนากระบวนการเรียนการสอน การวัด และ
ประเมินผลการศึกษา ดังน้ัน การวิจัยจึงเปนสิ่งจําเปนสําหรับการจัดการศึกษา ซ่ึงทําใหทราบจุดบกพรอง 
 

 
หลักสูตร 

เทคนิคการจัดกิจกรรม 
การเรียนรู 

ส่ือวัสดุ/ อุปกรณ 
การเรียนการสอน 

ผูเรียน ผูสอน 
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ในบางประการ หรืออาจใชประกอบการพิจารณาการตัดสินใจตาง ๆ กลาวโดยสรุปองคประกอบของการ
จัดการศึกษา ๕ ประการ แสดงดังแผนภาพที่ ๕  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภาพที่ ๕ : องคประกอบของการจัดการศึกษา 

 

ความหมายของการวัด การทดสอบ และการประเมินผล 

 การวัด (Measurement) หมายถึง กระบวนการกําหนดตัวเลข (Assignment of Numerals) 
ใหแกคุณลักษณะหรือสิ่งตาง ๆ ที่ตองการวัดตามกฎเกณฑ ปรากฏการณ หรือพฤติกรรมตาง ๆ โดย
อาศัยองคประกอบ ๓ สวนที่สําคัญ ไดแก ๑) จุดมุงหมายของการวัด ๒) เครื่องมือที่ใชวัด และ ๓) การ
แปลผล 
  ตัวอยางของการวัด เชน  
   ๑. นนร.กีรติ  ส. สอบวิชาภาษาอังกฤษ ๒ ได ๕๖ คะแนน 
   ๒. นนร.สมโภชน  ง. มีคะแนนเจตคติตอการเรียนวิชาการเดินเรือ เทากับ ๓.๖๗  

 
ปรัชญาการศึกษา 

หลักสูตร 

การจัดประสบการณ 
การเรียนรู 

การวัดและ
ประเมินผล 

การวิจัย 
ผล
ยอน
กลับ

กําหนดเปาประสงค/ความตองการของการจัด
การศึกษา 

กําหนดคุณลักษณะตาง ๆ ที่จะทําใหผูเรียน
บรรลุปรัชญา 

ดําเนินการหรือปฏิบัติเพ่ือใหบรรลุเปาหมายของ
หลักสูตร 

ติดตามผลของการจัดการเรียนการสอนใน
หลักสูตร 

หาขอเท็จจริง ขอบกพรอง อุปสรรคตอการจัด
การศึกษา 
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   ๓. นนร.สมยศ  น. ขับรถดวยความเร็ว ๙๐ กิโลเมตร/ชั่วโมง 
   ๔. นนร.จิระศักดิ์  ส. มีนํ้าหนัก ๖๕ กิโลกรัม 

  การวัดแบงไดเปน ๒ ประเภท คือ  
   ๑. การวัดทางตรง (Direct Measurement) เปนการวัดคุณลักษณะที่ตองการวัดได
โดยตรง เชน สวนสูง นํ้าหนัก ระยะทาง ปริมาตร มวล ความเร็ว ฯลฯ การวัดทางตรงเรียกอีกอยางหนึ่ง
วา “การวัดดานวิทยาศาสตร หรือการวัดทางกายภาพที่เปนรูปธรรม” ดังเชนตัวอยางลําดับที่ ๓ และ ๔ 
   ๒. การวัดทางออม (Indirect Measurement) เปนการวัดคุณลักษณะที่ตองการวัด
โดยตรงไมได สิ่งที่วัดเปนนามธรรม ตองวัดโดยผานกระบวนการทางสมองหรือพฤติกรรม เชน         วัด
ความรู วัดเจตคติ วัดความสนใจ วัดบุคลิกภาพโดยผานเครื่องมือวัด ซ่ึงการวัดทางการศึกษาสวนใหญ
เปนการวัดทางออม ซ่ึงแบงออกเปน ๓ ดาน ดังที่กลาวไวขางตน คือ 
   ๒.๑ ดานสติปญญา (Cognitive Domain) เชน ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วัดเชาว
ปญญา วัดความถนัดทางการเรียน วัดความคิดสรางสรรค ฯลฯ 
   ๒.๒ ดานความรูสึก (Affective Domain) เชน วัดความสนใจ วัดเจตคติ วัดความ
สนใจ วัดบุคลิกภาพ วัดความวิตกกังวล ฯลฯ 
   ๒.๓ ดานทักษะ (Psychomotor Domain) เชน วัดการเคลื่อนไหว วัดทักษะ       การ
ปฏิบัติโดยใชเครื่องมือ ฯลฯ 
 การทดสอบ (Testing) หมายถึง การนําเครื่องมือหรือสิ่งเราที่ไปเราใหผูถูกทดสอบไดแสดง
พฤติกรรมหรือความสามารถที่ตองการออกมา ผลการทดสอบที่ไดมักออกมาในรูปของคะแนน และ
คะแนนก็คือสิ่งที่แทนความหมายของบุคคล ดังน้ัน การทดสอบจึงควรจะมีประสิทธิภาพ โดยใชเครื่องมือ
การทดสอบที่มีคุณภาพ และตองพยายามดําเนินการทดสอบใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ และใหความ
ยุติธรรมแกผูถูกทดสอบทุกคนภายใตสถานการณเดียวกัน เพ่ือการไดมาซึ่งความสามารถที่แทจริงของ
บุคคลนั้น ๆ ใหมากที่สุด องคประกอบของการทดสอบมีดังน้ี 
  ๑. บุคคลที่ถูกทดสอบ 
  ๒. เครื่องมือที่ใชในการทดสอบ 
  ๓. การดําเนินการทดสอบ 
  ๔. ผลการทดสอบในรูปของคะแนนที่แทนความสามารถของผูถูกทดสอบ 

 การประเมินผล (Evaluation) หมายถึง กระบวนการในการตัดสินคุณคาของสิ่งตาง ๆ โดยอาศัย
ขอมูลจากการวัดนํามาพิจารณาเปรียบเทียบกับเกณฑ กระบวนการประเมินประกอบดวย ๓ สวนไดแก 
๑) ผลที่ไดจากการวัด (Measurement) ๒) เกณฑที่ตั้งไว (Criteria) และ ๓) การตัดสินคุณคา 
(Judgement)   จะเห็นไดวา  การประเมินผลเปนกระบวนการที่ตองอาศัยผลที่ไดจากการวัด   แลวนํามา 
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เปรียบเทียบกับเกณฑหรือมาตรฐานที่ตั้งไว จากนั้นจึงอาศัยการตัดสินใจของผูประเมินเปนอันดับสุดทาย  

  ตัวอยางของการประเมินผล เชน  
๑. นักเรียนนายเรือ เอกรินทร ร. มีผลการเรียนต่ํากวา นักเรียนนายเรือ สมโชค  ส. 
๒. นักเรียนนายเรือ สมชัย  ห. สอบผานวิชาคณิตศาสตร 
๓. นักเรียนนายเรือ กีรติ  ส. มีระดับคะแนนวิชาภาษาอังกฤษเทากับ D+ 

 
ลักษณะของการวัดผลการศึกษา 
  การวัดผลการศึกษามีความยุงยากและตองแกไขในเร่ืองการกําหนดหรือการใหนิยาม
ความหมายของสิ่งที่วัด ซ่ึงสิ่งที่วัดนั้นมักเปนนามธรรม จําเปนตองนิยามใหชัดเจนเพื่อเปนที่รูจักและ
เขาใจสําหรับผูที่ทําการวัด อีกทั้งเคร่ืองมือที่ใชวัดจะตองมีคุณภาพ แตการวัดผลนั้นยอมมีขีดจํากัด และ
ผลที่ไดยอมมีความคาดเคลื่อนปนอยูเสมอ ทั้งน้ีเพราะวา 
   ๑. การไมสามารถกําหนดคุณลักษณะที่ตองการวัดไดอยางชัดเจน หากผูวัดไมเขาใจสิ่ง
ที่ตองการวัด การวัดยอมเกิดความผิดพลาดหรือเกิดความคาดเคลื่อนไดงาย ดังนั้นผูวัดจะตองพยายาม
ทําความเขาใจถึงความสามารถหรือพฤติกรรมตาง ๆ ที่ตองการใหเกิดขึ้นแกผูเรียนนั้นวาประกอบดวย
อะไรบาง และมีคุณสมบัติเปนอยางไร 
   ๒. คุณลักษณะหรือพฤติกรรมที่ตองการใหเกิดขึ้นแกผูเรียนไดอยางสมบูรณน้ัน จะตอง
อาศัยการผสมผสานพฤติกรรมยอย ๆ หลายชนิด การวัดเพียงชวงเวลาใดเวลาหนึ่งจะทําใหผลการวัดไม
ตรงกับสภาพความเปนจริงของบุคคล ซ่ึงปญหาดังกลาวอาจแกไขไดโดยใชเครื่องมือวัดที่หลากหลาย
ควบคูกัน และตองพยายามวัดใหละเอียดทุกแงทุกมุม 
   ๓. พฤติกรรมบางอยางอาจไมเกิดขึ้นในสภาวะหรือในระหวางการเรียนในโรงเรียน    
แตอาจเกิดขึ้นเม่ือผูเรียนไดประสบพบกับปญหาจริง ๆ ในชีวิตประจําวัน จึงจะแสดงพฤติกรรมนั้น ๆ 
ออกมา เชน ความสามารถในการแกปญหาเฉพาะหนา เปนตน ดังนั้นการแกปญหาก็คือ การเลือกใช
แบบทดสอบที่กําหนดสถานการณจําลอง แลวใหผูเรยีนแกปญหาเมื่อประสบกับสถานการณน้ัน เปนตน 
 
หลักการวัดและประเมินผลการเรียนรู 
  การวัดและประเมินผลการเรียนรูเปนกระบวนการที่มีระบบในการปฏิบัติ ประกอบกับเปน
การวัดและประเมินผลทางออม จึงจําเปนตองวางแผนอยางเปนระบบใหชัดเจน โดยมีหลักการที่สําคัญที่
ควรคํานึงถึงในแตละขั้นตอนดังน้ี 
   ๑. กําหนดจุดมุงหมายของการวัดและประเมินผลใหชดัเจน ตองตอบคําถามวาวัดและ
ประเมินผลไปทําไม จุดมุงหมายของการวัดและประเมนิผลมีหลายประการ เชน เพ่ือตรวจสอบความรู
พ้ืนฐาน เพ่ือวินิจฉัยขอบกพรอง  เพ่ือเปรียบเทียบระดับพัฒนาการ หรือเพ่ือตัดสินผลการเรียน ซ่ึงตอง 
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สอดคลองกับวัตถุประสงคของหลักสูตร และจุดประสงคการสอน เพ่ือนําไปใชไดตามวัตถุประสงคที่
ตองการ 
   ๒. วิเคราะหเปาหมายของการเรียนรูที่ตองการใหเกิดขึ้น หลักสําคัญในขั้นตอนนี้คือ 
ตองตอบคําถามใหไดวาสิ่งที่ตองการวัดและประเมินผลคืออะไร เชน ความสามารถทางสติปญญา 
ความรูสึก หรือทักษะการปฏิบัติ ซ่ึงตองสอดคลองกับวัตถุประสงคการสอนของครูผูสอน 
   ๓. เลือกใชเครื่องมือที่มีคุณภาพและเหมาะสม หลักสําคัญของขั้นตอนนี้คือ ตองตอบ
คําถามวา ควรวัดและประเมินอยางไร ตั้งแตการเลือกใชเครื่องมือ การออกแบบสรางเครื่องมือ ลงมือ
สรางเครื่องมือ ทดลองใช และตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ 
   ๔. นําเครื่องมือไปทดสอบ โดยการคํานึงถึงปจจัยโดยรอบที่จะมีอิทธิพลตอการแสดง
ความสามารถของผูเรียน เชน สภาพแวดลอมตาง ๆ เปนตน 
   ๕. ตรวจใหคะแนน เปนขั้นตอนที่ตองคํานึงถึงคือ ความยุติธรรม ตองทําดวยใจที่เปน
กลาง ไมลําเอียงหรืออคติ ตรวจใหคะแนนโดยใชหลักเกณฑเดียวกัน 
   ๖. ตัดสินคุณคาของผลการเรียนรู หลักสําคัญของขั้นตอนนี้คือ ตองตอบคําถามวาควร
ตัดสินผลดวยวิธีใด ซ่ึงตองพิจารณาใหรอบคอบ กอนที่จะสรุปผลการเรียนรู โดยคํานึงถึงหลักเกณฑและ
วิธีการแปลความหมายเปนสําคัญ 
   ๗. รายงานและนําผลไปใชในการพัฒนาและปรับปรุงการเรียนรู เชน ใชสําหรับการ
ปรับปรุงและพัฒนาการเรียนรูของผูเรียน ปรับปรุงพัฒนาการสอนของครู เปนตน 
  
ประเภทของการวัดและประเมินผลการศึกษา  

 การวัดและประเมินผลเปนสวนหนึ่งของการจัดการศึกษา โดยทําหนาที่ตรวจสอบ ติดตามผลการ
ดําเนินการจัดการทุกระยะ ทําใหการจัดการศึกษาเปนไปอยางครบถวนสมบูรณ การวัดและประเมินผล
การศึกษามีหลายรูปแบบตามสาระที่จําแนก ในที่น้ีผูเขียนขอนําเสนอเปน ๓ รูปแบบ ดังน้ี 

๑. จําแนกตามจุดมุงหมายของการวัดและประเมินผล มีดวยกัน ๖ ประเภท ดังน้ี 
๑.๑ การวัดและประเมินผลเพื่อจัดตําแหนง (Placement) เปนการตรวจสอบความรูของ

ผูเรียนกอนที่จะเรียนรู เพ่ือตองการทราบวาผูเรียนมีพ้ืนฐานความรู ความสามารถอยูในระดับใด หาก
พบวาผูเรียนยังไมมีความรูในดานนั้น ๆ หรือความรูยังไมพอ จะตองทําการปรับความรูพ้ืนฐานกอน    
แตถาพบวา ผูเรียนมีพ้ืนฐานความรูดีแลวก็ไมจําเปนที่จะตองเรียนเน้ือหาน้ัน ๆ ซํ้าอีก ตัวอยางของ
เครื่องมือในประเภทนี้ไดแก แบบสอบความพรอม (Readiness Test) แบบสอบกอนเรียน (Pretest)   
แบบสอบวัดความถนัด (Aptitude Test) เปนตน 
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๑.๒ การวัดและประเมินผลเพื่อคัดเลือก (Selection) เปนการวัดและประเมินผลเพื่อ

คัดเลือกคน โดยมีเกณฑการตัดสินผลและมีผลการตัดสินเปน “รับ และ ไมรับ” ไมวาจะเปนการสอบ
คัดเลือกเขาสถานศึกษา การสอบชิงทุนศึกษาตอ การคัดเลือกคนเขาทํางาน โดยเครื่องมือจะตองมี  
ความยาก เน่ืองจากตองการคนเกง 
   ๑.๓ การวัดและประเมินผลเพื่อวินิจฉัย (Diagnosis) เปนการวัดและประเมินผลเพื่อคนหา
วา ผูเรียนเกงหรือออนเพราะเหตุใด เกงหรือออนในเร่ืองอะไร เพ่ือหาสาเหตุในการพัฒนาและปรับปรุง
การเรียนการสอนใหเหมาะกับผูเรียน ดังน้ันแบบสอบที่สรางขึ้นจะตองจัดขั้นตอนหรือเร่ืองราวใหละเอียด 
เพ่ือที่จะไดทราบวาผูเรียนมีจุดออนในขั้นตอนใด หรือเรื่องใด 
   ๑.๔ การวัดและประเมินผลเพื่อเปรียบเทียบ (Assessment) เปนการวัดและประเมินผล
เพ่ือเปรียบเทียบพัฒนาการของผูเรียน วามีความเจริญงอกงามเพียงใด โดยการเปรียบเทียบเปนระยะๆ   
คนละชวงเวลา อาจเปนชวงกอนเรียน หลังเรียน และสิ้นสุดภาคเรียน แตก็ตองคํานึงถึงเนื้อหาที่วัดนั้น
จะตองเปนเนื้อหาเดียวกัน เครื่องมือที่ใชไดเชน แบบสอบที่ครูสรางขึ้น (Teacher-made Test)        
แบบสัมภาษณ (Interview) แบบสังเกต (Observe) เปนตน  
   ๑.๕ การวัดและประเมินผลเพื่อพยากรณ (Prediction) เปนการวัดและประเมินผลเพื่อ
คาดคะเนลวงหนาวาอนาคตจะสามารถเรียนไดสําเร็จหรือไม หรือควรเรียนตออะไร หรือประกอบอาชีพ
อะไร ซ่ึงจะชวยเปนสัญญาณเตือนใหคอยปรับปรุงหรือรักษาระดับการเรียน ถาผลการเรียนไมดีก็ควร
ตองแกไขวิธีการเรียนเสียใหม ถาผลการเรียนอยูในระดับดีก็แสดงใหเห็นถึงวิธีการเรียนที่เหมาะสม    
ควรพยายามรักษาระดับไวตอไป เพ่ือปรับปรุงพัฒนาใหเรียนดียิ่งขึ้น เครื่องมือประเภทน้ี  ไดแก       
แบบสอบวัดความถนัด (Aptitude Test) เปนตน  

    ๑.๖ การวัดและประเมินผลเพื่อประเมินคา (Evaluation) เปนการวัดและประเมินผลเพื่อ
สรุปคุณภาพของการจัดการเรียนการสอนวาผูเรียนบรรลุวัตถุประสงคในรายวิชาหรือในระดับชั้นนั้น
เพียงใด โดยนําผลการวัดทั้งหมดตลอดภาคเรียนมาเปนขอมูลในการตัดสินผลขั้นสุดทายในรูปของเกรด 
เชน เกรด A-F หรือในรูปแบบของระดับคุณภาพ ไดแก ดีมาก ดี ผาน หรือ ได หรือ ตก เครื่องมือวัด
ประเภทนี้ไดแก แบบสอบที่ครูสรางขึ้น (Teacher-made Test) แบบสอบมาตรฐาน (Standardized Test) 

  ๒. จําแนกตามขั้นตอนของกระบวนการเรียนการสอน แบงเปน ๓ ประเภท ดังน้ี 

   ๒.๑ การวัดและประเมินผลกอนเรียน (Pre-Evaluation) เปนการวัดและประเมินผลกอนที่จะ
มีการจัดการเรียนการสอนเกิดขึ้น เพ่ือตรวจสอบความรูพ้ืนฐานและทักษะของผูเรียนวามีความรูเพียง
พอที่จะเรียนวิชาใหมหรือไม การสอบกอนเรียนมิใชเปนการสอบเพื่อวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แตเปน
การสอบเพื่อใหผูสอนทราบพื้นฐานความรูของผูเรียน เพ่ือชวยใหครูผูสอนวางแผนการสอนไดอยาง 
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เหมาะสม เครื่องมือที่ใชไดแก แบบสอบที่ครูสรางขึ้น (Teacher-made Test) แบบสังเกต (Observe) 
แบบสัมภาษณ (Interview) เปนตน  

   ๒.๒ การวัดและประเมินผลระหวางเรียน (Formative Evaluation) เปนการวัดและ
ประเมินผลในระหวางที่มีการจัดการเรียนการสอน เพ่ือตรวจสอบความกาวหนาของผูเรียนวาบรรลุ
วัตถุประสงคของการเรียนรูหรือไม หากพบวามีขอบกพรองในเรื่องใด หรือในจุดประสงคใด เครื่องมือที่
ใชวัดประเภทนี้ไดแก แบบสอบที่ครูสรางขึ้น (Teacher-made Test) แบบสัมภาษณ (Interview)       
แบบสอบปากเปลา (Oral Test) เปนตน  

   ๒.๓ การวัดและประเมินผลหลังเรียน (Summative Evaluation) เปนการวัดและประเมินผล
หลังจากที่สิ้นสุดการเรียนการสอน เพ่ือตัดสินผลการเรียนรูของผูเรียนวารอบรูเน้ือหามากนอยเพียงใด มี
ความสามารถในระดับใด ควรตัดสินได-ตก, ผาน-ไมผาน หรือไดเกรดอะไร เครื่องมือที่ใชวัดประเภทนี้
ไดแก แบบสอบที่ครูสรางขึ้น (Teacher-made Test) แบบสอบผลสัมฤทธิ์ (Achievement Test)       
เปนตน  

  ๓. จําแนกตามความหมายของคะแนน แบงเปน ๓ ประเภท ดังน้ี 

  ๓.๑ การประเมินแบบอิงกลุม (Norm-Referenced) เปนการนําคะแนนที่ไดจากการทดสอบ
หรือผลงานของบุคคลใดบุคคลหนึ่งไปเปรียบเทียบกับบุคคลอื่น ๆ ที่ไดทําแบบทดสอบฉบับเดียวกันหรือ
ไดทํางานอยางเดียวกัน การประเมินแบบอิงกลุมเปนการใชเพ่ือจําแนกหรือจัดลําดับบุคคลในกลุมการ
ประเมินแบบน้ีมักใชกับการประเมินเพ่ือคัดเลือกเขาศึกษาตอในสถาบันการศึกษาตาง ๆ หรือจัดลําดับ
อาวุโสของนักเรียนนายเรือ หรือภายหลังสําเร็จการศึกษาของนักเรียนนายเรือ 
  ๓.๒ การประเมินแบบอิงเกณฑ (Criterion-Referenced) เปนการนําคะแนนที่ไดจาก
แบบทดสอบหรือผลงานของบุคคลใดบุคคลหนึ่งไปเปรียบเทียบกับเกณฑหรือเปาหมายที่กําหนดไว  เชน 
การประเมินระหวางการเรียนการสอนวาผูเรียนไดบรรลุผลการเรียนรูที่คาดหวังที่ไดกําหนดไวหรือไม  
  ๓.๓ การประเมินแบบอิงเกณฑและอิงกลุม (Norm-Criterion Referenced) เปนการประเมิน
ที่ผสมผสานกัน โดยมีแนวความคิดตั้งอยูบนทฤษฎีที่วา “การเปรียบเทียบคะแนนของผูเรียนกันเอง
ภายในกลุมจะมีความสมบูรณขึ้น ถาผูเรียนไดมีความรู ความสามารถตามคุณสมบัติขั้นต่ําแลว” กลาวคือ     
เม่ือผูเรียนผานการตรวจสอบความรู ความสามารถขั้นต่ําระหวางการเรียนการสอนแลว นาจะทําใหการ
เปรียบเทียบคะแนนรวมภายในกลุมผูเรียนหลังเสร็จสิ้นการสอนมีความเหมาะสม และสามารถตัดสิน
ระดับการเรียนรูของผูเรียนไดดียิ่งขึ้น 
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ประโยชนของการวัดและประเมินผลการศึกษา 

 ประโยชนของการวัดและประเมินผลการศึกษามิไดมีเฉพาะการจัดการเรียนการสอนเทานั้น 
แตยังมีประโยชนแกบุคคลกลุมตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการศึกษาอีก ดังน้ี  

 ๑. ประโยชนตอผูเรียน 
  ๑.๑ ทําใหผูเรียนรูระดับความสามารถของตน วาตนเองเดนหรือดอยในดานใด เพ่ือจะ
ไดพัฒนาและแกไขขอบกพรองของตนเอง 
  ๑.๒ ชวยในการเลือกวิชาเอก โปรแกรม หรือวิชาเรียนของผูเรียน 
  ๑.๓ ทําใหผูเรียนรูระดับความงอกงามในการเรียนของตน วาพัฒนาขึ้นมากนอยเพียงใด 

 ๒. ประโยชนตอครูผูสอน 
  ๒.๑ ชวยใหครูทราบพื้นฐานความรูของผูเรียนแตละคน ชวยในการเตรียมการสอน 
  ๒.๒ ทําใหผูสอนทราบความกาวหนาของผลการสอน วาสอนผูเรียนไดเรียนรูไปไดมาก
นอยเพียงใด 
  ๒.๓ ทําใหผูสอนทราบความเดนหรือดอยในดานตาง ๆ ของผูเรียนแตละคน 
  ๒.๔ ชวยใหผูสอนสามารถแกไขขอบกพรองของผูเรียนไดตรงจุด 
  ๒.๕ ชวยใหสามารถเลือกวิธีการสอนและกิจกรรมการเรียนการสอนไดอยางเหมาะสม 
  ๒.๖ ชวยในการจัดกลุมผูเรียนเพ่ือทํากิจกรรมและการเรียนการสอน 
  ๒.๗ ชวยในการรายงานผลการเรียนของนักเรียนแตละคนใหแกผูปกครอง อาจารย หรือ
สถาบันการศึกษาอื่นๆ ไดทราบ 

 ๓. ดานการแนะแนว 
  ๓.๑ ชวยวินิจฉัยความสามารถดานตาง ๆ ของผูเรียนแตละคน 
  ๓.๒ ชวยใหทราบปญหาขอบกพรองของผูเรียน 
  ๓.๓ ชวยใหทราบรายละเอียดเกี่ยวกับผูเรียนอันจะเปนประโยชนตอการใหคําปรึกษา
  ๓.๔ ชวยใหทราบสาเหตุตาง ๆ ของปญหาเกี่ยวกับการเรียน การปรับตัวไดตรงจุด 
  ๓.๕ ชวยในการสํารวจความถนัดและความสนใจของผูเรียน 
  ๓.๖ ชวยใหผูปกครองเขาใจผูเรียนของตนเองวามีความสามารถอะไรบาง 
  ๓.๗ ชวยใหผูสอน ผูบริหาร ตลอดจนผูปกครองหาแนวทางในการสงเสริมลักษณะเดนของผูเรียน 

 ๔. ดานการบริหาร 
  ๔.๑ ชวยในการสอบคัดเลือก หรือคัดสรรผูเรียน 
  ๔.๒ ชวยใหทราบสถานภาพทางการศึกษาที่แทจริงของสถานศึกษา 
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         ๘๘  
 
 
  ๔.๓ ทําใหเห็นขอบกพรองตาง ๆ ในดานการเรียนการสอนที่ควรแกไขปรับปรุง 
  ๔.๔ ใชเปนขอมูลในการวางแผนการปฏิบัติงานตาง ๆ ของสถานศึกษา 
  ๔.๕ ใชเปนขอมูลสําหรับรายงานใหผูบริหารการศึกษาและผูเกี่ยวของทราบ 
  ๔.๖ ใชเปนขอมูลสําหรับการแนะแนวของสถานศึกษา 
  ๔.๗ กอใหเกิดการวิจัยเพ่ือการปรับปรุง และพัฒนาสถาบัน 

 ๕. ดานการวิจัย 
  ๕.๑ ชวยใหเห็นปญหาตาง ๆ เกี่ยวกับการเรียน การสอน การบริหาร และศึกษาหา
ความจริง และแนวทางในการแกปญหาตาง ๆ  
  ๕.๒ ทําใหไดขอมูลตาง ๆ ที่จําเปนเพ่ือใชวิเคราะหผลในการวิจัย 
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Introduction 

Since the introduction of economic reforms in 1979, China has increasingly developed 

its economy and become the fast-growing economy in the world.  China�s rapid economic 

growth over the past 28 years (1979 # 2007), makes China at present the world�s second 

largest economy and a major economic power.  Economists forecast that China will become the 

largest power within a decade.  However, some of them believe the rise of China as an 

economic power and its continuing economic development has shifted the China-ASEAN 

political and economic relationship, as well as posed some worries and challenges the 

Southeast Asia.  This essay explores economic aspects of China, in term of China�s economic 

development, China-ASEAN economic development, and the impact of China�s economic 

growth on Southeast Asia.  It is also an insight into how China�s rapid economic growth creates 

both opportunities and threats in Asia. 

 

China�s economic development 

How China has successfully developed the country�s economy rapidly is of interest to many 

leaders of countries, as well as economists.  To acquire an insight into this, an analysis of China�s 

economic conditions before the initiation of economic reforms in 1979 (Morrison, 2006 and 2007) 

and the country�s economic growth after reforms should be discussed. 

 

Before China�s economic reforms 

According to Morrison (2006 & 2007), China began to reform the country�s economy in 

1979.  Before this period,  China�s economy was centralized and governed by the state 

government.  The country�s resource distribution, price controls, and establishment of production 

goals were under Chinese government control.  The Chinese government�s objective was to 

create a self-reliant economy.  There was also restriction of foreign investment in Chinese 

industrialization.  Consequently, the Chinese economy was sluggish and inefficient, due to 

hardly any profit stimulus, lack  of competition, and controls  of price and production.  Moreover,  
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standards of living in China were lower than other developing countries.  These things were the 

results of Chinese government�s policy and the country�s centralized economic system (ibid). 

 

China�s economic growth after reforms 

Morrison (2007) claims that the objectives of the Chinese government in reforming the 

country�s economy were to increase economic development and to raise standards of living.  In 

1979 China initiated economic reforms, for example, the government allowed farmers to sell 

some of their corps on the free market; set up four special economic zones to draw foreign 

investment, and increased exports and imports for high-tech goods.  As a result, China changed 

the country�s economy from government control to the use of free market principles.  

Furthermore, the goal of Chinese economic reforms was to decentralize the Chinese economy, 

particularly in the area of trade.  These measures have been successful in developing the 

Chinese economy. 

The outcome of China�s economic reforms since 1979 to 2007 indicates that the 

Chinese economy has developed more rapidly than the past.  China�s average annual real GDP 

was 9.7% in 1979.  The figure increased to 11.5% in 2007 (Morrison 2007, p.4).  Regarding 

this, economists identify two main reasons for China�s economic growth.  Firstly, China has 

huge capital investment because of domestic savings and foreign investment.  Secondly, China 

had rapid increase in productivity growth (i.e. low wages, technology, large population, maker 

for goods).  China is a major trading power.  For example, China had a trade deficit balance of 

$2 billion in 1979, which consisted of export value of $14 billion and import value of $16 billion.  

However, the Chinese trade balance in 2007 was a surplus of $254.5 billion, which is calculated 

from export value of $1,299.5 billion and import value of $975 billion (Morrison, 2007).  It can be 

implied that the Chinese economic reforms lead to the country�s fast economic growth and the 

Chinese government�s policies added more economic value to the country.  This means today 

China is a major economic power. 

 

Chinese-ASEAN economic development 

Glosny (2006) asserts that Chinese�s long-term grand strategic objectives and 

international policy for economic modernization is to keep friendly and constant relations with 

Southeast  Asia,  in  order  to  make China become a rich and powerful country.  There are two  
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aspects of China-ASEAN economic development; China�s economic policy towards Southeast 

Asia and China-ASEAN relations. 

 

China�s economic policy towards Southeast Asia 

 Vaughn and Morrison (2006) suggest that China�s grand strategy and foreign policy, 

which aims to modernize the Chinese economy, are the factors that help China maintain good 

relations with Southeast Asia.  Moreover, China-ASEAN economic development seeks to 

strengthen the country�s economic power and to stabilize its people�s standards of living 

(Vaughn and Morrison, 2006 and Lampton, 2007).  As China focuses on economic growth, the 

Chinese government implements it economic Win-Win policies (the policies that offer economic 

advantages for both China and Southeast Asia) to rely on bilateral, multilateral, and cooperative 

approaches.  The examples of China-ASEAN economic development are ASEAN plus 3,  

China-ASEAN Free Trade Area, and APEC (China Institute of Contemporary Relations, 2002, 

Vaughn and Morrison, 2006 and Lampton, 2007).  As a result, China�s fast economic 

development had significantly changed economic and political relations between China and 

Southeast Asia.  This relationship is likely to create more mutual aid and collaboration in trade 

that will enhance China�s economy. 

 

Chinese-ASEAN economic relations 

 China�s economic relationship with ASEAN is becoming closer and more growing.  

According to Glosny (2006), one of China�s economic concerns is to assist ASEAN attain 

growth in the 21
st
 century.  The Chinese government is applying a Win-Win economic policy 

with ASEAN.  This policy aims to reduce ASEAN�s fears of China as a threatening nation.  

Furthermore, the policy enhances China-ASEAN economic relations for China�s economic 

growth and wealth in Southeast Asia.  Additionally, the China-ASEAN economic relationship has 

led to the fast development of bilateral and multilateral economic and trade collaboration, which 

is necessary for China�s economic development in the region.  As a result, ASEAN has become 

one of the major trade partners with China (China Institute of Contemporary International 

Relations, 2002, Glosny, 2006, and Vaughn and Morrison, 2006). 
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Impact of China�s economic growth on ASEAN 

 China�s economic growth and its rise as a major power creates both threats to and 

opportunities for ASEAN.  There are numerous threats; China is a more competitive trader than 

ASEAN,  because of its labour incentives,  low cost production, more foreign directed 

investments, and subsidies on Chinese agricultural products (Glosny, 2006 and Morrison, 2006).  

These are factors that worry ASEAN.  The ASEAN nations cannot compete with China, and so 

are constantly losing markets to China (Morrison, 2006).  In contrast, there are also economic 

opportunities.  ASEAN can expand trade with investment from China because China has not 

only purchasing power for raw materials but also funds for foreign investment (Morrison, 2007).  

Therefore, ASEAN should be aware of this and figure out how to benefit from their economic 

relationship with China.  

 

Conclusion 

 The rise of China as a major economic power reflects how the Chinese government has 

successfully reformed and is developing the country�s economy.  As a result, China�s economy 

has changed from central state control into a more decentralized economy under free trade 

market principles.  This makes China the fast-growing economy in the world (Morrison 2006 & 2007. 

To purchase a long-term grand strategy, China has established China-ASEAN economic 

development.  The Chinese government expects that this development will assist China build an 

economic foundation, which is essential for becoming a rich and powerful nation.  Hence, China 

has maintained friendly and stable relations with ASEAN.  China�s economic policy focuses on a 

Win-Win policy,  which allows more economic collaboration among China and Southeast Asia 

nations (Glosny 2006, and Vaughn and Morrison, 2006).  The size of China�s economy indicates 

that China is likely to obtain more economic benefits than ASEAN.  However, China�s economic 

growth creates both opportunities and threats in Southeast Asia.   
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ศัพทเฉพาะทางการวิจัย(๑๒) 
(Research   Terminology)                                               

                        
 
                       

                                                                น.อ.หญิง ดร. ประอร  สุนทรวิภาต 
                                                             ผูอํานวยการกองสถิติและวิจัย  โรงเรียนนายเรือ 

                                                      
   
 
 ศัพทเฉพาะทางการวิจัยฉบบัน้ีเปนการทาํความรูจักกบัการวิเคราะหขอมูลดวย Descriptive 
Statistics  :  สถิติเชิงบรรยายซึ่งมีความสําคัญและใชกันมาก และอีกรูปแบบหนึ่งของการวิจัย คือ 
Development Research  :  การวิจัยเชิงพัฒนาการ  ซ่ึงหลายทานอาจสับสนกับ Research and 
Development : การวิจัยและพัฒนา 

คําที่ ๓๒  Descriptive Statistics :  สถิติบรรยาย/สถิติเชิงบรรยาย 

    Descriptive Statistics  :  Data  analysis techniques enabling the researcher to  
       meaningfully describe data with numerical indices or in    
       graphic form. 

   หมายถึง  สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลเพ่ือบรรยายคุณลักษณะของสิ่งที่ตองการศึกษา
จากกลุมใดกลุมหน่ึงโดยเฉพาะ  ผลการวเิคราะหจะไมกลาวอางไปยังประชากร  สถิติทีใ่ชในการบรรยาย 
หรือพรรณนาคุณลักษณะของขอมูลที่ใชกันเปนสวนมาก  ไดแก  ความถี่ (Frequency)  รอยละ 
(Percentage) คาเฉลี่ยเลขคณิต (Arithmetic Mean)  มัธยฐาน (Median)  พิสัย (Range)  และสวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard  Deviation)   

    ผูเขียนขอยกตัวอยางการใชสถิติเชิงบรรยายซึ่งใชกันมากในงานวิจัยเชิงบรรยายและการ
วิจัยเชิงสํารวจ  ไดแก  คาความถี่และคารอยละในการบรรยายสถานภาพของกลุมตัวอยาง และใช
คาเฉลี่ยเลขคณิตในการบรรยายระดับคุณภาพ/ความพึงพอใจของกลุมตัวอยางตามตารางที่ ๑ และ ๒ 
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 ตัวอยางที่ ๑  :  การวิเคราะหสถานภาพของผูตอบแบบสํารวจความพึงพอใจในกระบวนการ
สอบคัดเลือกเขาเปนนักเรยีนเตรียมทหารในสวนของกองทัพเรือ  ปการศึกษา ๒๕๕๒ 
  ๑. ระดับการศึกษาของผูสอบผานภาควิชาการ และมารายงานตัวสอบภาคความ
เหมาะสม  ปรากฏผลดังตารางที่ ๑ 

ตารางที่ ๑  :  แสดงระดับการศึกษาของผูสอบผานภาควิชาการและมารายงานตวั ฯ 
 

ระดับการศึกษา จํานวน (คน) 
(Frequency) 

รอยละ 
(Percentage) 

ม.๔ ๑๑๙ ๕๒.๑๙ 

ม.๓ ๗๙ ๓๔.๖๕ 

ม.๕ ๒๙ ๑๒.๗๒ 

อ่ืน ๆ ๑ ๐.๔๔ 

รวม ๒๒๘ ๑๐๐.๐๐ 
 (คําอธิบายใตตาราง) 

 ผูสอบผานภาควิชาการและมารายงานตัวฯ  สวนใหญจบการศึกษาระดับชั้น ม.๔ จํานวน ๑๑๙ คน  
คิดเปนรอยละ ๕๒.๑๙ 
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 ตัวอยางที่ ๒  :  การวิเคราะหผลการประเมินระดับความพึงพอใจในกระบวนการสอบคัดเลือก
เขาเปนนักเรยีนเตรยีมทหารในสวนของกองทัพเรือ ปการศึกษา ๒๕๕๓  ภาคความเหมาะสม  ปรากฏ
ดังตารางที่ ๒ 

ตารางที่ ๒  :  แสดงระดับความพึงพอใจในกระบวนการสอบคัดเลือกเขาเปน นตท.(ทร.) / ๒๕๕๓ 
                 ภาคความเหมาะสม  

รายการสอบภาคความเหมาะสม 

ระดับความพึงพอใจ 

รอยละ คาเฉลี่ย 
มาก
ท่ีสุด 
๕ 

มาก 
๔ 

ปาน
กลาง 
๓ 

นอย 
๒ 

นอย
ท่ีสุด 
๑ X  

แปล
ความ 

๑. การสัมภาษณทวงทีวาจาที่โรงเรียนนายเรือ ๔.๐๒* มาก 
     ๑.๑ สถานที่สอบสัมภาษณ  ๒๙.๘๖ ๕๒.๐๘ ๑๗.๓๖ ๐.๗๐ - ๔.๑๑* มาก 
 ๑.๒ ข้ันตอนในการสัมภาษณ มีความยุติธรรม  
      โปรงใส  รัดกุม  เปนระบบ  ๒๓.๘๑ ๕๖.๔๖ ๑๙.๗๓ - - ๔.๐๔ มาก 

 ๑.๓ ความเพียงพอ/ คุณภาพของกรรมการ 
       สอบสัมภาษณ ๒๓.๙๗  ๕๒.๗๔ ๒๑.๙๒ ๑.๓๗ - ๓.๙๙ มาก 

 ๑.๔ ระยะเวลาในการสอบสัมภาษณ ๒๖.๒๑  ๔๔.๑๔ ๒๗.๕๘ ๒.๐๗ - ๓.๙๔ มาก 
๒. การสอบพลศึกษาที่โรงเรียนนายเรือ ๓.๙๘ มาก 
 ๒.๑ ข้ันตอนในการสอบมีความยุติธรรม โปรงใส  
       รัดกุม เปนระบบ ๓๔.๔๔ ๔๖.๖๗ ๑๗.๒๒ ๑.๖๗ - ๔.๑๔* มาก 

     ๒.๒ ปริมาณและคุณภาพของกรรมการ และ            
       เจาหนาที่    ๒๙.๔๔ ๕๔.๔๔ ๑๒.๗๘ ๒.๗๘ ๐.๕๖ ๔.๐๙ มาก 

     ๒.๓ สถานที่สอบพลศึกษา ๒๘.๘๙ ๔๖.๑๑ ๒๒.๒๒ ๒.๒๒ ๐.๕๖ ๔.๐๑ มาก 
     ๒.๔ สิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ    ๒๔.๕๘ ๔๖.๙๓ ๒๖.๒๖ ๑.๖๗ ๐.๕๖ ๓.๙๓ มาก 
 ๒.๕ ระยะเวลาในการสอบพลศึกษา ๒๑.๒๓ ๔๑.๓๔ ๒๘.๔๙ ๗.๒๖ ๑.๖๘ ๓.๗๓ มาก 
๓. การตรวจรางกายที่โรงพยาบาลสมเด็จพระปนเกลา ๓.๘๙ มาก 
     ๓.๑ ข้ันตอนในการตรวจรางกายเปนระบบ ๒๒.๖๕ ๕๙.๖๗ ๑๗.๑๓ ๐.๕๕ - ๔.๐๔* มาก 
 ๓.๒ ปริมาณและคุณภาพของเจาหนาที่ตรวจ       
       รางกาย  ๒๔.๘๖ ๕๑.๓๘ ๑๙.๘๙ ๓.๘๗ - ๓.๙๗ มาก 

 ๓.๓ สถานที่ในการตรวจรางกาย  ๒๐.๔๔ ๕๓.๕๙ ๒๓.๗๖ ๑.๖๖ ๐.๕๕ ๓.๙๒ มาก 
 ๓ .๔ ความทันสมัยและพอเพียงของอุปกรณการ
       ตรวจรางกาย  ๒๕.๙๗ ๔๔.๗๕ ๒๓.๒๐ ๕.๕๓ ๐.๕๕ ๓.๙๐ มาก 

 ๓.๕  สิ่งอํานวยความสะดวกตาง ๆ  ๒๐.๐๐ ๔๙.๔๔ ๒๖.๑๑ ๔.๔๕ - ๓.๘๕ มาก 
 ๓.๖ ความสะดวกรวดเร็ว/ ระยะเวลาในการ          
       ตรวจรางกาย ๑๔.๓๗ ๔๕.๓ ๓๑.๔๙ ๘.๒๙ ๐.๕๕ ๓.๖๕ มาก 
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รายการสอบภาคความเหมาะสม 

ระดับความพึงพอใจ 

รอยละ คาเฉลี่ย 
มาก
ท่ีสุด 
๕ 

มาก 
๔ 

ปาน
กลาง 
๓ 

นอย 
๒ 

นอย
ท่ีสุด 
๑ X  

แปล
ความ 

๔. การตรวจสุขภาพจิตท่ีโรงเรียนนายเรือ ๓.๖๓ มาก 
 ๔.๑  แบบทดสอบสุขภาพจิต  ๑๒.๗๗ ๕๐.๕๖ ๓๑.๑๑ ๕.๐๐ ๐.๕๖ ๓.๗๐* มาก 
 ๔.๒  ระยะเวลาในการตรวจสอบสุขภาพจิต ๑๒.๙๒ ๔๑.๕๘ ๓๔.๘๓ ๑๐.๑๑ ๐.๕๖ ๓.๕๖ มาก 

ในภาพรวม ๓.๘๘ มาก 

 (คําอธิบายใตตาราง) 
ผูสอบคัดเลือกเขาเปน นตท.(ทร.) ภาคความเหมาะสม ปการศึกษา ๒๕๕๓ ในภาพรวมมี

ระดับความพึงพอใจอยูในระดับมาก ( X = ๓.๘๘) โดยพบวาผูสอบคัดเลือกฯ มีความพึงพอใจใน
กระบวนการสอบเขาเปน นตท.(ทร.) ภาคความเหมาะสมทุกขั้นตอนอยูในระดับมาก ทั้งการสัมภาษณ
ทวงทีวาจา การสอบพลศึกษา การตรวจรางกาย และการตรวจสุขภาพจิต ( X = ๔.๐๒, ๓.๙๘, ๓.๘๙ 
และ ๓.๖๓ ตามลําดับ)    

 
คําที่ ๓๓  Development Research  :  การวิจัยเชิงพัฒนาการ 

  Development Research  :  การวิจัยเชิงพัฒนาการมีจุดมุงหมายแตกตางไปจากการวิจัย
และพัฒนา (Research and Development)  กลาวคือ การวิจัยเชิงพัฒนาการเปนการวิจัยที่มุงศึกษา
การเปลี่ยนแปลงตามเงื่อนไขของเวลา  (Time Dimension)  ซ่ึงแตเดิมน้ันมุงเฉพาะการเปลี่ยนแปลงใน
เชิงพัฒนาการของพฤติกรรมมนุษย  เชน  เด็ก หรือผูสูงอายุ  จึงเปนรูปแบบของการวิจัยที่ใชบอยทาง
การศึกษาและจิตวิทยาพัฒนาการ  นอกจากนี้การวิจัยเชิงพัฒนาการยังมุงศึกษาการเปลี่ยนแปลงของ
ตัวแปรหรือกลุมตัวแปร  โดยเฉพาะอยางยิ่งตัวแปรที่เกี่ยวกับพฤติกรรมของกลุมบุคคล เชน ความรู  
ความคิด  ความสนใจ  ความตองการ  การแสดงออก  และสวนมากจะมุงความสนใจที่การ
เปลี่ยนแปลงอยางตอเน่ืองตามระยะเวลา  และเปนการศึกษาเชิงบรรยายโดยไมมีการจัดกระทําใดๆ ที่
จะสงผลตอการเปลี่ยนแปลง   

สําหรับการวิจัยและพัฒนา (R & D)  เปนการวิจัยที่มีจุดมุงหมายเพื่อสรางหรือคนหาแนวคิด 
แนวทาง วิธีปฏิบัติ หรือสิ่งประดิษฐที่นําไปใชเพ่ือพัฒนากลุมคน หนวยงาน หรือองคกร จุดหมายปลายทางที่
คาดหวังจึงเปนการมุงใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในดานตางๆ  เชน  แนวคิด พฤติกรรม วิถีปฏิบัติที่
คาดหมายวาจะดีขึ้น  ตัวอยางงานวิจัยและพัฒนา เชน การพัฒนาหลักสูตรการศึกษาของโรงเรียนนายเรือ 
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ซ่ึงผลที่ไดจากการวิจัยอาจอยูในรูปของหลักการ  วัตถุประสงค  โครงสราง  และแนวทางของหลักสูตร  
คูมือครูอาจารย  สื่อและชุดการเรียน  แนวทางในการประเมินผลและระบบในการบริหารจัดการ
หลักสูตร 

   ประเภทและลักษณะของการวิจัยเชิงพัฒนาการ  แบงไดเปน ๒ ประเภทใหญ ๆ คือ 
    ๑. การศึกษาระยะยาว  (Longitudinal Study)  เปนการศึกษาการเปลี่ยนแปลงของกลุม

ตัวอยางหนึ่ง  ตลอดชวงระยะเวลาหนึ่ง  ซ่ึงอาจไมยาวมากนัก เชน ๒ ป ๕ ป หรืออาจยาวนานนับสิบ
ป  การศึกษาระยะยาวนี้  ยังแบงออกเปน ๒ ชนิด  ไดแก 

     ๑.๑ การศึกษาแนวโนม  (Trend Study)  เปนการศึกษาขอมูลในตัวแปรกลุมใด
กลุมหน่ึงจากอดีตจนถึงปจจุบัน หรือจากปจจุบันตอไปเปนระยะเวลาหนึ่ง  เพ่ือคาดหมายแนวโนมที่จะ
เปนไปในอนาคต  เปนการคาดหมายบนพื้นฐานของขอเท็จจริงที่มีอยูจนถึงปจจุบัน  ซ่ึงอาจมีการ
เปลี่ยนแปลงโดยไมคาดหมาย  และอาจสงผลใหแนวโนมในอนาคตเบี่ยงเบนไปได  จึงควรศึกษา
แนวโนมในระยะไมเกิน ๕ ป  จึงจะมีความนาเชื่อถือ 

     ๑.๒ การศึกษาติดตามกลุม (Follow – up Study)  การวิจัยชนิดนี้มีจุดมุงหมาย
เพ่ีอวิเคราะหการเปลี่ยนแปลงของบุคคลกลุมใดกลุมหน่ึงในชวงระยะเวลาตางๆ เปนการวิจัยที่ใช
แนวทางของการเปรียบเทียบขอมูลในคนกลุมเดียวกัน (Within – Subjects Study) ตัวอยางเชน 

  - การติดตามผู เขาเรียนตามโครงการขยายโอกาสทางการศึกษาของ
กระทรวงศึกษาธิการ  กลุมประชากร คือ ผูจบการศึกษาตามโครงการนี้รุนแรก  ผูวิจัยทําการสุม
ตัวอยางจากประชากรแลวศึกษาติดตามกลุมตัวอยางนี้ ๕ ป  โดยเก็บขอมูลในตัวแปรที่เกี่ยวเน่ืองกับ
เปาหมายของโครงการขยายโอกาสทางการศึกษา เปนตน  (ผองพรรณ  ตรัยมงคลกูล, ๒๕๔๓) 

  - การติดตามและประเมินผลนายทหารผูสําเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายเรือ 
ปการศึกษา ๒๕๔๐  เม่ือปฏิบัติงานครบ ๕ ป  กลุมตัวอยางประชากร ไดแก  นายทหารผูสําเร็จ
การศึกษาจากโรงเรียนนายเรือ ปการศึกษา ๒๕๔๐  ศึกษาติดตามกลุมตัวอยางนี้ ๕ ป  โดยเก็บขอมูล
ตั้งแตออกปฏิบัติงานเปนปแรก  ปที่ ๓  และปที่ ๕  ทําการวิเคราะหระดับคุณภาพในดานความรู
ความสามารถในการปฏิบัติงาน  ดานความรับผิดชอบในการปฏิบัติหนาที่ และดานคุณลักษณะผูนํา
ทหาร  เปรียบเทียบกันใน ๓ ชวงของเวลาที่ออกปฏิบัติงานดังกลาว  เพ่ือเปนขอมูลยอนกลับมา
ปรับปรุงและพัฒนากระบวนการผลิตนายทหารสัญญาบัตรของโรงเรียนนายเรือใหมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น
ตอไป  (กองสถิติและวิจัย  โรงเรียนนายเรือ, ๒๕๔๗) 
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      ตารางที่ ๓ : แสดงการเปรียบเทียบระดับคุณภาพของผูสําเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายเรอื ปการ    
                     ศึกษา ๒๕๔๐ ที่ปฏิบัติงานในปแรก กับเมื่อปฏิบัติงานครบ ๕ ป  ตามความคิดเห็น    
                      ของผูบังคับบัญชา 

 

รายการประเมิน 
คุณภาพผูสําเร็จการศกึษาจาก โรงเรียนนายเรือ 
ปฏิบัติงานในปแรก ปฏิบัติงานครบ ๕ ป 

คาเฉลี่ย  ระดับคุณภาพ คาเฉลี่ย   ระดับคุณภาพ 
๑. ดานความรูความสามารถที่ใชในการปฏิบัติงาน ๒.๗๕ คอนขางดี ๒.๙๘ คอนขางดี 
   ๑.๑  ความรูความสามารถในวิชาชีพทหารเรือ ๒.๘๕ คอนขางดี ๓.๑๓ ดี 
   ๑.๒  ความรูความสามารถทางวชิาการทั่วไป ๒.๘๑ คอนขางดี ๓.๐๒ ดี 
   ๑.๓ ความรูความสามารถในสาขาวชิาที่สําเร็จการศึกษา       ๒.๙๔ คอนขางดี ๓.๐๐ ดี 
   ๑.๔ ความรอบรู / กวางขวาง / โลกทศันกวางไกล ๒.๗๒ พอใช ๒.๙๔ คอนขางด ี
   ๑.๕ ความสามารถในการคิด  วิเคราะห  วิจารณ  และ 

ตัดสินใจอยางมีเหตุผล 
๒.๖๘ พอใช ๓.๐๒ ดี 

   ๑.๖ ความคิดในการริเริม่  สรางสรรคและพัฒนางาน ๒.๗๐ พอใช ๒.๙๑ คอนขางด ี
   ๑.๗ ความสามารถในการใชภาษาพูด / ทวงทีวาจา ๒.๘๑ คอนขางดี ๒.๙๖ คอนขางด ี
   ๑.๘ ความสามารถในการใชภาษาเขียน / งานหนังสือ ๒.๒๕ พอใช ๒.๖๑ พอใช 
   ๑.๙ การมีระเบียบแบบแผนในการทํางาน ๒.๖๐ พอใช ๒.๘๕ คอนขางด ี
   ๑.๑๐ ความสามารถในการแกปญหาเฉพาะหนา ๒.๗๒ พอใช ๓.๐๑ ดี 
   ๑.๑๑ ความสามารถในการทํางานรวมกับผูอ่ืน ๓.๐๐ ดี ๓.๑๘ ดี 
   ๑.๑๒ การรูจักติดตอประสานงาน ๒.๘๓ คอนขางดี ๓.๑๒ ดี 
   ๑.๑๓ การขวนขวายใฝหาความรูและฝกฝนตนเองอยูเสมอ ๒.๙๑ คอนขางดี ๓.๐๐ คอนขางด ี
   ๑.๑๔ ความสามารถในการถายทอดความรูใหแกผูอ่ืน ๒.๖๒ พอใช ๒.๙๑ คอนขางด ี
   ๑.๑๕. การรูจักประยุกตใชความรูใหเปนประโยชน  
            และมีความเหมาะสมกับงานที่ไดรับมอบหมาย 

 
๒.๗๔ 

 
พอใช 

 
๓.๐๕ 

 
ดี 

๒. ดานความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน ๒.๘๖ คอนขางดี ๓.๐๙ ดี 
   ๒.๑  ความรับผิดชอบในงานที่ไดรับมอบหมาย ๓.๐๒ ดี ๓.๒๖ ดี 
   ๒.๒   ความกระตือรือรนและขยันหม่ันเพียรในการทาํงาน    ๒.๙๑ คอนขางดี ๓.๑๖ ดี 
   ๒.๓ ความละเอียดรอบคอบ  ไมประมาทเลินเลอ ๒.๗๒ พอใช ๒.๙๖ คอนขางด ี
    ๒.๔ การเอาใจใสติดตามและกํากับดูแลงาน ไมปลอยปละละเลย  ๒.๘๑ คอนขางดี ๓.๐๒ ดี 
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ตารางที่ ๓ (ตอ) 
 

รายการประเมิน 
คุณภาพผูสําเร็จการศึกษาจาก โรงเรียนนายเรือ 
ปฏิบัติงานในปแรก ปฏิบัติงานครบ ๕ ป 

คาเฉลี่ย  ระดับคุณภาพ คาเฉลี่ย  ระดับคุณภาพ 
   ๒.๕ ความสามารถในการทํางานใหสําเร็จลุลวงดวยดี  
         และมีประสิทธิภาพ 

๒.๘๓ คอนขางดี ๓.๐๓ ดี 

๓. ดานคุณลกัษณะผูนําทหาร  ๒.๙๘ คอนขางดี ๓.๑๘ ดี 
๓.๑ ความแขง็แรงของรางกาย ๓.๒๕ ดี ๓.๓๐ ดี 
๓.๒ ความอดทน / เขมแข็งทางอารมณ / สุขุม / เยือกเย็น  

         และมีสติรอบคอบ 
๒.๙๖ คอนขางดี ๓.๐๕ ดี 

   ๓.๓ บุคลิกภาพ / ลักษณะทาทาง และการแตงกาย ๓.๑๕ ดี ๓.๒๕ ดี 
   ๓.๔ ระเบียบวินัย ๓.๐๘ ดี ๓.๑๕ ดี 
   ๓.๕ การเปนผูนํา / การปกครองบังคับบัญชา ๒.๗๙ คอนขางดี ๓.๑๖ ดี 
   ๓.๖  การเปนผูตาม / เคารพในอาวโุส ไมกระดางกระเดื่อง ๓.๐๙ ดี ๓.๓๐ ดี 
   ๓.๗ ความสํานึกในหนาที่รับผิดชอบ ๒.๙๒ คอนขางดี ๓.๒๑ ดี 
   ๓.๘ การตรงตอเวลา ๒.๗๕ คอนขางดี ๓.๐๙ ดี 
   ๓.๙ ความเชื่อม่ันในตนเอง / กลาตัดสนิใจ ๒.๘๕ คอนขางดี ๓.๐๕ ดี 
   ๓.๑๐ ความเปนผูใฝรู / ใฝพัฒนาอยูเสมอ ๒.๘๙ คอนขางดี ๒.๙๔ คอนขางด ี
   ๓.๑๑ ความประพฤติดีมีคุณธรรม / ยุติธรรม / ซ่ือสัตย  สุจริต   ๓.๐๒ ดี ๓.๒๗ ดี 
   ๓.๑๒  การรูจักกาลเทศะ / กริยามารยาทและการวางตวั ๒.๙๘ คอนขางดี ๓.๑๔ ดี 
   ๓.๑๓  ความเปนสุภาพบรุุษ ๓.๐๐ ดี ๓.๒๓ ดี 
   ๓.๑๔  ความมีนํ้าใจเปนนักกีฬา / รูจักยกยองผูอ่ืน ๓.๐๐ ดี ๓.๑๙ ดี 
   ๓.๑๕  การยอมรับฟงความคิดเห็นผูอ่ืน ๒.๘๙ คอนขางดี ๓.๑๘ ดี 
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ตารางที่ ๓ (ตอ) 

 

รายการประเมิน 
คุณภาพผูสําเร็จการศึกษาจาก โรงเรียนนายเรือ 
ปฏิบัติงานในปแรก ปฏิบัติงานครบ ๕ ป 

คาเฉลี่ย  ระดับคุณภาพ คาเฉลี่ย  ระดับคุณภาพ 
   ๓.๑๖  ความรวมมือ  และเสียสละเพื่อประโยชนสวนรวม ๒.๙๒ คอนขางดี ๓.๒๓ ดี 
   ๓.๑๗  การมีมนุษยสัมพันธ ๒.๙๘ คอนขางดี ๓.๒๖ ดี 
   ๓.๑๘  การเปนผูมีวัฒนธรรมอันดี ๒.๙๘ คอนขางดี ๓.๑๕ ดี 
   ๓.๑๙  การมีทัศนคติที่ดีตอกองทัพเรือ / วิชาชีพทหารเรอื ๓.๐๖ ดี ๓.๒๕ ดี 

ในภาพรวม ๒.๘๖ คอนขางด ี ๓.๐๘ ดี 

(คําอธิบายใตตาราง) 

ผูสําเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายเรือ ที่ปฏิบัติงานครบ ๕ ป ในภาพรวมมีคุณภาพอยูในระดับดี
และมีคุณภาพสูงกวาการปฏิบัติงานในปแรกทุกดาน ทั้งดานความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน (ปแรก 
X  = ๒.๘๖ ,ครบ ๕ ป X  = ๓.๐๙)  ดานคุณลักษณะผูนําทหาร  (ปแรก X  = ๒.๙๘, ครบ ๕ ป X  = ๓.๑๘)   
และดานความรูความสามารถที่ใชในการปฏิบตัิงาน (ปแรก X  = ๒.๗๕ ,ครบ ๕ ป X  = ๒.๙๘)  

 ๒. การศึกษาภาคตัดขวาง (Cross  Sectional Study)  เปนการศึกษาในเชิงกวาง   โดย
ศึกษาขอมูลจากกลุมคนที่หลากหลายในชวงเวลาเดียวกัน     ซึ่งมีผลดีในดานความทันเวลา/รวดเร็ว 
ของผลการวิจัย  และไมมีปญหาในเรื่องการสูญหายของกลุมตัวอยาง  ตัวอยางเชน  การวิจัยเปรียบเทียบ
สมรรถภาพทางกายระหวางนักเรียนนายเรือกับนักเรียนเตรียมทหารในสวนของกองทัพเรือและบุคคล
ซ่ึงผานการสอบคัดเลือกเขาเปนนักเรียนเตรียมทหาร ในสวนของกองทัพเรือ เปนการศึกษาจาก       
กลุมตัวอยาง ๓ กลุมพรอมกัน ในปการศึกษาเดียวกัน (๒๕๓๕) โดยไมตองติดตามตั้งแตกอนเรียน
เตรียมทหาร          นักเรียนเตรียมทหาร        นักเรียนนายเรือ (กองสถิติและวิจัย โรงเรียนนายเรือ, 
๒๕๓๕) 
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รายการอางอิง 
 

กองสถติิและวจัิย โรงเรยีนนายเรือ.     การเปรียบเทียบสมรรถภาพทางกายระหวางนักเรียนนายเรือกับ 
นักเรียนเตรียมทหารในสวนของกองทัพเรือและบุคคลซึ่งผานการสอบคัดเลือกเขาเปน
นักเรียนเตรียมทหารในสวนของกองทัพเรือ. เอกสารวิจัย, ๒๕๓๕. 

กองสถติิและวจัิย โรงเรยีนนายเรือ.     การติดตามและประเมินผลผูสําเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายเรือ 
เมื่อปฏิบัตงิานครบ ๕ ป.  เอกสารวิจัย, ๒๕๔๗. 

ผองพรรณ  ตรัยมงคลกลู.  การออกแบบการวิจัย.  กรงุเทพ ฯ :  สํานักพิมพมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร.   
๒๕๔๓.   
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