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ถึงเวลาเปลี่ยนแปลง ? 
          นับตัง้แตรัฐบาลของ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวตัร นายกรัฐมนตรีขึ้นมาปกครองประเทศ ไดมีการ
กําหนดนโยบายตาง ๆ ขึ้นมามากมายโดยมีจุดประสงคเพ่ือนําความเปลีย่นแปลงที่ดีมาสูประเทศไทย 
หน่ึงในนโยบายที่สําคัญและถือวามีความเรงดวนคือ การปฏิรูประบบราชการใหมีประสิทธิภาพ ลดการ
ซํ้าซอนของหนวยงานที่มีการทํางานในลกัษณะเดียวกนั เพ่ือใหการปฏิบตัิงานมีความคลองตวั ประหยัด 
และสามารถสนองตอความเปลี่ยนแปลงของภาวะแวดลอมไดเปนอยางดี  ในชวงเวลาทีผ่านมารัฐบาลได
ปรับเปลี่ยนโครงสรางหนวยงานระดับกระทรวงไปแลวรวมสองครั้ง ยังคงเหลอืเพียงกระทรวงกลาโหม
เปนหนวยงานสุดทายที่จะตองปรับโครงสรางใหเปนไปตามนโยบายของรัฐบาลตอไป โดยตองทําใหเสร็จ
สิ้นภายในเดือนกันยายน ๒๕๔๗ 
          จากนโยบายดังกลาวของรัฐบาลอาจทําใหเกิดผลกระทบตอ โรงเรียนนายเรืออันเปนสถาบันผลติ
นายทหารสัญญาบตัรหลกัของกองทัพเรือ ในขณะนีเ้ร่ิมมีการหารือในหมูผูบังคบับญัชาระดับสงูในกระทรวง 
กลาโหมและเหลาทัพตาง ๆ ถึงความเปนไปไดในการรวมเอาหนวยการศึกษาหลักของ ๓ เหลาทัพคอื 
โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา โรงเรียนนายเรือ และ โรงเรียนนายเรืออากาศ รวมเขาเปนโรงเรียน
รวมเหลาของกองทัพ โดยมีแนวความคดิที่วาโรงเรียนทั้งสามเปนหนวยที่ปฏิบตัิงานซ้ําซอนกัน  ซ่ึงการ
เปลี่ยนแปลงทีอ่าจจะเกิดขึน้นี้ควรมีการวิเคราะหผลดีผลเสียอยางถองแทเสยีกอนการตัดสนิใจใด ๆ ลงไป 
เพราะเรื่องนี้ยอมมีผลกระทบตอความปลอดภัยและม่ันคงของชาต ิ เน่ืองจากนายทหารที่จบการศึกษา
จากสถาบันโรงเรียนเหลาตาง ๆ คือองคประกอบหลักที่สําคัญยิ่งตอการปองกันประเทศ  มิฉะน้ันเม่ือได
ตัดสินใจเปลี่ยนแปลงไปแลว ถาเกิดผลเสียภายหลังกค็งไมตางจากการ  “ร้ือซอมของที่ทํางานไดดีอยูแลว” 
 
ทําไมตองเปนโรงเรียนรวมเหลา 
          ผูมีความคิดเห็นสนับสนุนการรวมโรงเรียนสามเหลาทัพเขาเปนโรงเรียนรวมเหลาอาจกลาวอาง
วาโรงเรียนดังกลาวนี้จําเปนตองเกิดขึ้นดวยเหตุผลตามที่จะไดนํามาวิเคราะหตอไปดังน้ีคือ 
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• เปนนโยบายของรัฐบาลปจจุบัน 
• ชวยประหยัดงบประมาณ 
• โรงเรียนรวมเหลาสามารถผลิตนายทหารที่มีคุณสมบตัิเชนเดียวกันกับการผลติจากโรงเรียน

เหลาของสามเหลาทัพเดิม 
• ประเทศที่เจรญิแลวเชน ญ่ีปุน สิงคโปร และออสเตรเลียนํามาใชแลวไดผลด ี
 
เม่ือพิจารณาโดยผิวเผินโดยปราศจากการวิเคราะหและไตรตรองใหละเอียดรอบคอบแลว ประเด็น

ที่ยกขึ้นมาอางทั้ง ๔ ประการดูเสมือนเปนขอเท็จจริงที่เห็นกันอยูชดัแจงจนไมอาจโตแยงได  แตถาได
วิเคราะหเจาะลึกลงไปแลวสิง่ที่เห็นวาเปนขอเท็จจริงอาจเปนภาพลวงตาที่นําไปสูการตัดสินใจที่มีพ้ืนฐาน
อยูบนความรูสึก จนเกิดผลกระทบตอคณุภาพของนายทหารที่จะผลิตออกมาจากโรงเรียนรวมเหลา และ
อาจทําใหหลักประกันความปลอดภัยของชาติตองสั่นคลอน 

 
 วิเคราะหขอเท็จจรงิที่หนึ่ง “เปนนโยบายของรัฐบาลปจจุบัน” 
          ตามนโยบายปฏิรูประบบราชการที่รัฐบาลประกาศ มีเปาหมายประการหนึ่งคือยุบหนวยงานที่มี
การปฏิบตัิงานซ้ําซอน เพ่ือใหเกิดความมีประสิทธิผล และประหยัด โดยใหหนวยราชการ กระทรวง 
ทบวง กรมตาง ๆ พิจารณาปรับโครงสรางของตนเองเองเสนอรัฐบาลเพื่อพิจารณา หรือมิฉะนั้นรัฐบาลก็
จะดําเนินการใหเสียเอง   
           ตามที่ผูเขียนไดตรวจสอบจากขาวสาร และบทความจากสื่อตาง ๆ จนถงึขณะนี้ยังไมพบขอความ 
ใด ๆ ที่ระบวุาใหกระทรวงกลาโหมยุบรวมโรงเรียนเหลาทัพทั้งสามเขาเปนโรงเรียนเดียวกัน ซ่ึงตามการ
วิเคราะหของผูเขียนแลวเห็นวาในสวนของกระทรวงกลาโหม หนวยงานที่ซํ้าซอนตามที่นายกรัฐมนตรี
เอยถึง สวนหน่ึงนาจะหมายถึงหนวยงานฝายอํานวยการขนาดใหญของกระทรวงกลาโหมที่ทาํงานซ้ําซอน 
กับงานฝายอํานวยการของกองทัพ มากกวาที่จะหมายถึงโรงเรียนเหลาทั้งสามซึง่เปนสถาบันอุดมศึกษา
ของกองทัพทีต่างผลติบุคลากรเฉพาะทาง เพ่ือเปนกําลังหลกัของแตละกองทพัที่มีลักษณะการทาํสงคราม 
ตางมิติกัน 

ถาพิจารณาวาโรงเรยีนเหลาทั้งสามเปนหนวยงานที่ทําหนาที่ซํ้าซอนกันแลว มหาวิทยาลัยตาง ๆ 
เชน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร มหาวทิยาลัยมหิดล และจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ฯลฯ มหาวิทยาลัย
เหลานี้มีคณะซึ่งผลติบัณฑติยที่สาขาวชิาเดียวกันออกมา เชน วิศวกร แพทย เภสชักร และนักวทิยาศาสตร 
เหลานี้เปนตน ยอมเปนหนวยงานที่ปฏบิัติงานซ้ําซอนกันชัด ๆ เสียยิ่งกวาโรงเรียนเหลาสามเหลาทัพที่
ผลิตบัณฑติยออกมาทําหนาที่เฉพาะทาง คือรบบนบก ในทะเล และในอากาศ  โดยนัยตาง ๆ ที่กลาว
มหาวิทยาลยัเหลานี้จึงนาที่จะยุบรวมกันเสียมากกวาโรงเรียนเหลาสามเหลาทัพ  แตก็มิไดเปนไปเชนนั้น 
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เน่ืองจากเมื่อพิจารณานโยบายรัฐบาลปจจุบันในดานการศึกษา ปรากฏวามีการสนับสนนุและพยายาม
ขยายการศึกษาของประเทศอยางกวางขวาง โดยใหปฏิบตัิตามพระราชบัญญัติการศึกษาของชาติ พ.ศ.
๒๕๔๒  ดวยเหตุผลตามทีก่ลาวมาทั้งหมดนี้ ความเขาใจวารัฐบาลตองการใหมีการยุบรวมโรงเรียนเหลา
ทัพ      ทั้งสามเขาดวยกันจึงนาจะเปนความเขาใจที่คลาดเคลื่อน 
 
วิเคราะหขอเท็จจรงิที่สอง “ชวยประหยัดงบประมาณ” 
          แนวความคิดในการรวมโรงเรียนเหลาสามเหลาทัพเขาดวยกันตามเสียงหลายกระแสที่ผูเขียน   
ไดรับทราบมาพอประมวลไดวาจะเปนดังน้ีคือ เม่ือนักเรียนจบการศกึษาจาก โรงเรียนเตรียมทหารแลว
แทนที่จะแยกกันไปศึกษาตามโรงเรียนเหลาของตนเองที่ โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา โรงเรียน
นายเรือ และ โรงเรียนนายเรืออากาศ ตามระบบการศึกษาเดิม ก็เปลี่ยนไปเปนเรียนรวมกันทีโ่รงเรียน
รวมเหลาเขาชะโงกที่กลายสภาพมาจากโรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลาใชเวลาเรียนที่น่ีรวม ๔ ป    
จนจบปริญญาตรีในสาขาวชิาทั้งทางดานวิศวกรรมศาสตร และวทิยาศาสตรเหมือน ๆ กัน สวนในดาน
วิชาทหารทัว่ไปเรียนและฝกรวมกนั วิชาทหารเฉพาะเหลาแยกฝกตามกองทพัในชวงปลายภาคการศึกษา  
เม่ือสําเร็จการศึกษาและประดับยศแลวแยกยายไปศึกษาเพิ่มเติมตามเหลาทัพอีกระยะหนึ่งกอนที่จะ
บรรจุเขาปฏิบตัิงาน  ในสวนของกองทัพเรือตามแนวทางที่พิจารณากันไวในปจจุบัน นายทหารที่จบ  
หลักสูตรปริญญาตรีแลวตองเขารับการศกึษาเพิ่มเติมอีก ๑ ปที่ โรงเรียนนายเรือในหลักสตูรวิทยาการ
ทหารเรือเพ่ือใหมีความรูพอเพียงที่จะปฏิบัติงานในเรอืได  วิเคราะหตามแนวทางที่กลาวมานีเ้ห็นไดวามี
เพียงโรงเรียนเดียวที่จะถกูยบุคือ โรงเรียนนายเรืออากาศ สวนทีค่งอยูคือ โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา 
ที่เปลีย่นชื่อไปเปนโรงเรียนรวมเหลา และ โรงเรียนนายเรือทีต่องคงอยูเพ่ือใหความรูเพ่ิมเติมแกนาย
ทหารเรือ ที่เพ่ิงจบการศึกษาจากโรงเรียนรวมเหลา สวนโรงเรยีนนายเรืออากาศเดิมกต็องปรับเปลีย่นไป
เปนที่ทําการ ของกองทัพอากาศโดยปริยาย 
          พิจารณาในแงกําลังพลของนกัเรยีนเหลาทพัตาง ๆ ครูอาจารยบางสวนในกรณขีองโรงเรียนนาย
เรือ และทั้งหมดในกรณีของ โรงเรียนนายเรืออากาศทีย่ายไปอยูที่โรงเรียนรวมเหลาแลว เห็นไดคราว ๆ 
วางบประมาณที่ใชอยูเดิมแทบไมมีการเปลี่ยนแปลงเลย แตเปนเพียงการยายงบประมาณเทานั้น ยิ่งไป
กวานั้นโรงเรียนรวมเหลาซึง่ก็คือ โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลาเดิมยังตองใชงบประมาณเพิ่มเติมใน
การปรับปรุงสิง่อํานวยความสะดวกในการศึกษาใหสอดคลองกับจํานวนนักเรียนที่เพ่ิมมากขึ้นราวสาม
เทา และจัดหาที่พักเพิ่มเตมิสําหรับครูอาจารยที่จะยายไปอยูใหมดวย  ดังน้ันเม่ือพิจารณาโดยรวมตามที่
วิเคราะหมาทัง้หมดแลวการเกิดขึ้นของโรงเรียนรวมเหลาไมนาจะเปนการประหยัดงบประมาณ แตกลับ
เปนการเพิ่มงบประมาณเสยีดวยซ้ําไป 
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วิเคราะหขอเท็จจรงิที่สาม “โรงเรียนรวมเหลาผลิตนายทหารที่มีคุณสมบัติ
เชนเดียวกับที่ผลิตไดจากโรงเรียนเหลาทัพเดิม” 
          การวิเคราะหในหัวขอน้ีผูเขียนจะละเวนในสวนของนายทหารที่ผลติจากโรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา 
และโรงเรียนนายเรืออากาศ  เน่ืองจากไมคุนเคยพอที่จะพิจารณาได แตจะวิเคราะหเฉพาะสวนที่ผลิตได
จากโรงเรียนนายเรือเทานัน้ 
          บรรพบุรุษทหารเรือพร่ําเนนย้ําหลักการฝกคนที่วา “เหล็กในคนสําคัญกวาเหล็กในเรือ”  ในสมัย
ที่ผูเขียนเขาเปนนักเรียนนายเรือเม่ือยี่สบิกวาปมาแลวก็ไดรับการสอนถึงหลักการดังกลาว ซ่ึงหมายความ 
วาผูปฏบิัติงานในเรือไดตองมีความแข็งแกรง อดทนไดตอสภาพความคับแคบ ความเปนอยูและการ
ปฏิบตัิงานที่ลาํบาก มีความทนทะเล ปฏิบัติงานไดไมวาสภาพทะเลจะเลวรายเพียงใด โดยเฉพาะขณะที่
ทําการรบดวยแลวผูแข็งแกรงเทานั้นจึงยืนหยัดปฏิบตัิภารกิจอยูได  การปลกูฝงเหล็กในคนจําเปนตอง
ไดรับการเพาะบมอยางตอเน่ืองนับแตยางกาวเขามาในโรงเรียนนายเรือ จนกระทั่งวันสุดทายที่สําเร็จ
การศึกษา ออกไป  ทั้งน้ีเน่ืองจากวามนุษยเปนสัตวที่ดํารงชีพอยูบนบก การไปอาศัยและปฏิบัติงานใน
ทะเลจึงเปนสิง่ฝนธรรมชาตอิยางมาก การปรับตวัใหสามารถทํางานในทะเลไดเปนอยางดีจึงตองกระทํา
อยางตอเน่ืองและยาวนานพอจึงจะสามารถ “เพาะเหลก็ในคน” ได ซ่ึงจะทําไดดังน้ีตองมีการจัดสภาพการ
เรียน      การสอนและภาวะแวดลอมทุกขณะใหมีความรูสึกเปนชาวเรือตลอดชวงระยะเวลา ๔ หรือ ๕ ป
ที่ศึกษาอยูในโรงเรียนนายเรือ  เปรียบเทียบโดยอุปมา การเพาะบมที่ยาวนานพอควรนี้ ก็เสมือนกับการ
หมัก   นํ้าองุนใหเปนไวนคณุภาพดีจําเปนตองใชเวลานานและกรรมวิธลีะเอียดออน  แตถาเปนการหมัก
ใน  ระยะเวลาสั้นผลผลติที่ไดก็แคไวนคูลเลอรที่คุณภาพต่ํากวา  ในประเด็นน้ีอาจมีผูแยงวาไวนหมัก
หลายปหรือระยะสั้นก็ด่ืมไดเมาเหมือนกัน แตแอลกอฮอลที่หมักระยะสั้นยอมมีพิษตกคางไมพึงประสงค
มากกวาที่ไดรับการหมักระยะยาวที่มีคุณภาพดีกวาและไมมีพิษตกคาง 
          จากการวิเคราะหที่ผานมาขางตน ผูเขียนจึงลงความเห็นวาการผลิตนายทหารเรือหลักที่ได     
รับการปลูกฝงเพาะบมที่ยาวนานที่ โรงเรียนนายเรือจะใหผลผลิตที่มีคุณภาพดีกวาการศึกษาที่อยูใน
สภาพแวดลอมแบบมนุษยบนดิน ๔ ป แลวมาเรงรัดฝกใหเปนมนุษยในเรือเพียง ๑ ปกอนออกปฏิบตัิงาน
จริง  ถึงแมจะใชงานไดแตเราจะยอมเสีย่งทดลองดวยเดิมพันความปลอดภัยของชาติหรือถาเกิดสงคราม
ขึ้นมาในอนาคต  แตถามีความคิดวาในหลายสิบปขางหนาประเทศไทยไมนาจะมีสงครามทางเรือกับใคร 
คําตอบนี้ก็ไมจําเปน และกองทัพเรือก็ไมนาจําเปนตองมีดวยเชนกัน 
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วิเคราะหขอเท็จจรงิที่ ๔ “ประเทศที่เจริญแลวเชน ญี่ปุน สิงคโปร และ
ออสเตรเลียนํามาใชแลวไดผลดี” 
          เม่ือจะมีการผลักดนัใหมีการเปลีย่นแปลงใด ๆ ขึ้นในประเทศที่กําลังพัฒนา ผูสนับสนุนมักใชสูตร
สําเร็จโดยชี้ตวัอยางจากประเทศที่พัฒนาแลววามีการปฏิบัติแลวไดผลดี โดยคิดวาสามารถคัดลอกเอาไป
ใชไดเลย ไมจําเปนตองพิจารณาถึงเง่ือนไขแวดลอมของตนเสียกอนจึงคอยนํามาปรับใช  ผลของการ
ตามอยางประเทศที่พัฒนาแลวโดยไมเคยตั้งคําถามใด ๆ เลย มีตัวอยางใหเห็นชัดเจนที่สุดคอื “วิกฤติ
เศรษฐกิจของไทยในป ๒๕๔๐“ ที่จนปจจุบันสังคมไทยก็ยังเจ็บปวดกันอยู และไมนาจะลืมกันงาย ๆ 
          ในแงของการพิจารณาใหเกิดโรงเรียนรวมเหลาก็มีลักษณะทํานองเดียวกนัที่ผูสนับสนนุตองชี้
ตัวอยางโรงเรยีนรวมเหลาของประเทศทีพั่ฒนาแลวคือญ่ีปุน สิงคโปร และออสเตรเลียวานํามาใชไดผลด ี
โดยไมเคยหยดุคิดพิจารณาดูวาโรงเรียนรวมเหลาของประเทศเหลานีมี้ที่มาที่ไปอยางไร และที่วาผลิต
ออกมาไดผลดน้ัีนทราบไดอยางไร เพราะนับแตสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่ ๒ เปนตนมา ผลิตผล         
จากโรงเรียนรวมเหลาในประเทศเหลานี้ยงัไมเคยไดรับการทดสอบคณุภาพคือเขาสงครามจริงเลย เม่ือ
เปรียบเทียบกบัประเทศไทยที่สงทหารเขาสมรภูมิในตางประเทศอยางตอเน่ืองทั้งในเกาหลี เวียดนาม 
ลาว และกมัพูชาเปนตน โดยอุปมาแลวนายทหารที่จบจากโรงเรียนรวมเหลาของประเทศเหลานี้ก็คือ      
สินคาที่ผลติเสร็จบรรจุหีบหอไวแตยังไมไดนําไปใชงานเลย แลวจะทราบวามีคุณภาพดีไดอยางไร 
          โรงเรียนนายเรือญ่ีปุนตั้งขึ้นเปนหลักเปนฐานเมื่อป ๒๔๓๖ กอนการสถาปนาโรงเรยีนนายเรือ
ไทย ๑๓ ป โดยใหนายทหารเรืออังกฤษเปนผูเริ่มการสอน และจัดทําหลักสตูรให  อาคารหลังแรกสราง
ดวยอิฐแดงทีนํ่าเขาจากประเทศอังกฤษ ควบคุมการกอสรางโดยวิศวกรอังกฤษ และถือเปนสญัลักษณ รวม
ใจของนายทหารเรือญ่ีปุน  หลักสูตรการศึกษาในสมัยจักรพรรดินาวีมีระยะเวลา ๔ ป มีการปลูกฝงและ
เพาะบมใหเปนชาวเรืออยางเขมขน นายทหารที่จบการศึกษาจากสถาบันแหงนีไ้ดแสดงความสามารถ เปน
ที่ประจักษหลายครั้ง  การรบทางเรือสมัยสงครามโลกครั้งที่ ๒ ระหวาง ญ่ีปุน – สหรัฐฯ ในมหาสมุทร
แปซิฟก แสดงใหเห็นขีดความสามารถที่สูงยิ่งของกองทัพเรือญ่ีปุน การที่ตองพายแพในสงครามนั้น
เพราะญี่ปุนดอยกวาสหรัฐฯทางดานวิทยาศาสตร เทคโนโลย ี และเศรษฐกิจ ทําใหไมสามารถหา     
เครื่องจักรสงครามมาทดแทนกับที่สญูเสยีไปได ตางกบัฝายสหรฐัฯที่มีชดเชยอยางไมจํากัด 
          เม่ือสงครามโลกครัง้ที่ ๒ สิ้นสุดลง สหรัฐอเมริกาไดเขามาจัดระเบียบใหญ่ีปุนอยางเบ็ดเสร็จ   
โดยมีจุดประสงคมิใหเปนภัยคุกคามตอตนเองอีกตอไป เริ่มจากการเขียนรฐัธรรมนูญใหใช  จัดระเบียบ
สังคมใหเปนไปตามแนวทางที่สหรัฐอเมรกิาตองการ โรงเรียนนายเรือญ่ีปุนเปนอีกสถาบันหนึ่งที่ไดรับ  
ผลกระทบจากการจดัระเบยีบทีว่านี้ คือใหนักเรียนนายเรือญ่ีปุนใชเวลาศึกษาในโรงเรียนนายเรอื   เพียง
ระยะสั้น ๆ จนไมมีเวลาพอที่จะ “เพาะเหล็กในคน” วิธีการศกึษาแบบใหมคือใหรับการศกึษาระดับ
ปริญญาตรี และวิชาทหารพื้นฐานที่โรงเรียนรวมเหลาเปนเวลา ๔ ป จบการศึกษาแลวเขาศึกษาตอที ่
Officer Candidate School ของกองกําลังปองกันตนเองทางทะเลของญี่ปุน ซ่ึงก็คือ โรงเรียนนายเรือเดิม  
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ใชเวลาศึกษาเพียง ๑ ป  โดยรับจากนักเรียนรวมเหลาประมาณ ๑๐๐ คน จากมหาวิทยาลัยและ       
นายทหารชั้นประทวนอีก ๑๕๐ คน รวมทั้งสิ้นประมาณ ๒๕๐ คนตอป  สวนจะไดผลดีหรือไมน้ันตองรอดู
สงครามทางเรือของญี่ปุนครั้งตอไป 
          สิงคโปรเปนประเทศที่มีประชากรราวสองลานกวาคน มีสภาพเปนเกาะ ฝงตะวันออกประชิด     
มาเลเซีย ฝงตะวันตกประชิดชองแคบสงิคโปรซ่ึงเปนสวนที่แคบมากที่สุดตอนหนึ่งของชองแคบมะละกา 
และประจนัหนากับเกาะสุมาตราของอินโดนีเซีย จากการบรรยายสรุปที่ผูเขียนไดเขารับฟงเม่ือคราวไป
เยี่ยมกองบัญชาการทหารเรอืสิงคโปรปทีแ่ลวกับหมูเรือฝกนักเรยีนนายเรือ  ไดทราบวา กองทัพเรือ
สิงคโปร มีกําลังพลทั้งสิ้นประมาณ ๔,๐๐๐ คน  ภารกิจตามสภาพบังคับทางภมิูศาสตรของประเทศทํา
หนาที่คลายตาํรวจน้ํา และศุลกากรมากกวาจะเปนทหารเรือ อาวุธยุทโธปกรณทันสมัยเพราะมีเศรษฐกิจ
ที่ดี  ตามสภาพของประเทศสิงคโปรแลว การแยกตั้งโรงเรียนเหลาสําหรับสามเหลาทัพเปนการไม
เหมาะสม และไมจําเปน เพราะประเทศมีลักษณะคลายเมืองใหญ ๆ เมืองหน่ึงเทานั้น  ถามีสงครามใหญ
ระหวางประเทศเกิดขึ้นสิงคโปรนาจะทําไดแคยันไวไมกี่ชั่วโมงเพื่อถวงเวลาใหพันธมิตรมาชวย ถาถามวา
สิงคโปร ม่ันใจในกองทัพเรอืของตนหรือไม ผูเขียนมีความเห็นวาไมม่ันใจ เพราะดูจากวิดิทัศนความยาว
ราว ๒๐ นาท ีปรากฏมีภาพ ผูบัญชาการกองเรือที่ ๗ ของสหรัฐอเมริกา ผูบัญชาการหมูเรือดําน้ําสวีเดน 
และ   รองผูบัญชาการทหารเรือออสเตรเลียสลับกันออกมาพูดคําซ้ํา ๆ กันวา กองทัพเรือสิงคโปรเปน 
World Class Navy อยูหลายครั้ง  การที่ตองใหผูอ่ืนมาชวยรบัรองตนเองนั้น แสดงถึงความไมม่ันใจใน
ตนเองอยางเห็นไดชัด 
          เม่ือเดือนพฤศจิกายน ๒๕๓๘ ผูเขียนไดมีโอกาสไปรวมสมัมนาทางวิชาการที่โรงเรียนรวมเหลา 
ออสเตรเลยี ที่เพ่ิงกลายสภาพจากโรงเรียนเฉพาะเหลามาเปนโรงเรียนรวมเหลาไดไมนานหลายปนัก จึง
มีโอกาสไดสนทนากับผูมีสวนเกี่ยวของกับการศึกษาในโรงเรียนดังกลาว ซ่ึงแสดงความกังวลและสงสัย
ถึงคุณภาพของนักเรียนรวมเหลาที่จบออกไปวาจะมีคณุภาพดีเหมือนกับที่ผลิตจากโรงเรียนเหลาเฉพาะ
หรือไม   
          การเกิดขึ้นของโรงเรียนรวมเหลาออสเตรเลียมาจากนโยบายของฝายการเมืองที่ตองการ
ประหยัดงบประมาณที่ใชจายในกองทัพ  ซ่ึงการพจิารณาตั้งอยูบนพ้ืนฐานทางยทุธศาสตรทีว่าออสเตรเลีย  
เปนประเทศที่ไมมีภัยคุกคามอยางเดนชัดจากตางประเทศ กองทัพทําหนาที่เพียงตรวจตรารักษาผลประโยชน 
แหงชาติและปฏิบัตงิานตามที่รัฐบาลมอบหมาย  ถามีสงครามเกิดขึ้นจริงก็หวงัความชวยเหลือจากพันธมิตร 
สําคัญคือสหรฐัอเมริกา ซ่ึงเคยชวยมาแลวครั้งหน่ึงในสมัยสงครามโลกครั้งที่ ๒  ฝายการเมืองในขณะนั้น
ยังพิจารณาตอไปถึงความเปนไปไดในการยุบโรงเรียนรวมเหลา และผลตินายทหารจากการรับเอาผูที ่ 
จบปริญญาตรจีากมหาวิทยาลัยเขามาศึกษาหลักสตูรนายทหารเปนเวลาราว ๑ ปที่ Officer Candidate 
School ก็จะไดนายทหารไวใชโดยรฐับาลไมตองใชจายเงินสําหรับการเรียนในระดับอุดมศึกษาแมแตสลึง
เดียว  ทําใหประหยดังบประมาณมากขึ้นไปอีก   แตจนถึงบัดนี้ยงัไมมีความคบืหนาใด ๆ  ในการดําเนินการ  
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ใด เขาใจวาคงเลิกลมความคิดไปแลว 
          มีประเด็นนาสนใจทีผู่เขียนคิดวานาจะนํามาพิจารณาคือ ถาโรงเรียนรวมเหลาเปนทางเลือกที่
ประหยัด ใหผลดี และมีคณุภาพ  ทําไมประเทศที่พัฒนาแลวและมีกําลังทางเรอืที่เกรียงไกรเชน รัสเซีย 
อังกฤษ สหรฐัฯ ฝรั่งเศส อิตาลี สเปน ฯลฯ จึงไมยุบโรงเรียนนายเรือไปเปนโรงเรียนรวมเหลาศึกษา
รวมกับเหลาทัพอ่ืน แตกลบัมุงม่ันที่จะผลิตนายทหารเรือดวยวธิีการแบบเดิม 
 
กองทัพคือหลักประกันความปลอดภัยของชาติ 
          สมัยผูเขียนเปนนายทหารเด็ก ๆ เคยไดรับคําถามจากเพื่อนที่เปนพลเรือนวาทหารทํางานอะไร
ในยามปราศจากสงคราม ผูเขียนกต็อบวาหนาทีย่ามสงบของทหารคือการฝกและเตรยีมการใหพรอม
สําหรับสงคราม เพ่ือนผูเขียนจึงสรุปวาการใชงบประมาณของกองทัพในยามสงบก็คือความสูญเปลา
เพราะไมสรางผลผลติใด ๆ ใหแกประเทศ ทําเอาผูเขยีนถึงกับอ้ึงไปทีเดียว แมผูเขียนจะพยามอธิบายวา
ทหารตองเตรยีมพรอมไวตลอดเวลาจะรอใหสงครามเกิดกอนไมได ก็ยากที่จะใหเพ่ือนยอมรบัอยางไมมี
ขอกังขา  จนกระทั่งผูเขียนมาไดยินคําอุปมาของนายกรัฐมนตรี ที่ไดตอบประเดน็การใชงบประมาณทาง
ทหารยามสงบวาเหมือนการจายเบี้ยประกันภัยจากอุบัติเหตุ ซ่ึงเปนคําอธิบายที่ชัดเจนปราศจากขอสงสัย 
โดยสิ้นเชิง 
           ถาเปรียบความมั่นคงปลอดภัยของชาติเหมือนกับรถยนตคนัหนึ่ง การทําประกันอุบัติเหตุไว
ยอมทําใหเกิดความอุนใจ และชวยแกไขปญหาได   การประกันภัยรถยนตมีหลายประเภท เชน ประกันภัย 
ชั้น ๑ ชั้น ๓ หรือประกันภัยตามพระราชบัญญัต ิซ่ึงเปนการประกันขัน้ต่ําสดุ  ผูเปนเจาของรถยนตราคาสูง 
มักทําประกันภัยแบบชัน้ ๑ สวนผูประกันภัยขั้นต่ําสดุคือผูตองการประหยัดหรือคิดวาไมนาจะมีอุบัติภัย
เกิดขึ้น  แตเม่ือเกิดอุบัติเหตุใหญ ๆ ขึ้นแลวมักจะคิดกันวาทําไมเราไมประกนัภัยชั้น ๑ เสียแตแรก     
การใชงบประมาณปองกันประเทศกเ็ชนเดียวกัน ถาจายเล็กนอยพอใหมีกองทัพก็ไมตางกบัการประกันภัย 
รถยนตขั้นต่ําตามกฎหมาย แลวฝากความมั่นคงปลอดภัยของชาติไวกบัโชคชะตาวาไมนาจะมีสงคราม
เกิดขึ้น แตความปลอดภัยของประเทศเปนสิ่งทีไ่มอาจประนีประนอมได งบประมาณที่ใชจายไปกับ      
โรงเรยีนนายเรือเพ่ือผลตินายทหารหลักอันเปนรากแกวของกองทัพเรอืเปรียบเสมือนการจายเงินประกันภัย 
ชั้นหนึ่งอันเปนหลักประกันความปลอดภยัของชาตใินทะเล 
 
ประเด็นละเอียดออนของการเกิดโรงเรียนรวมเหลา 
          โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา และ โรงเรียนนายเรือเปนสถาบันหลกัที่เกาแกของประเทศ
ไดรับการสถาปนาขึ้นดวยสายพระเนตรอันยาวไกลของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว รัชกาล
ที่ ๕ ที่มีพระราชประสงคจะใหกองทัพไทยมีนายทหารไทยที่มีความรูความสามารถในการเปนผูนําปองกัน
ประเทศ จากอริราชศตัรูไดเอง โดยไมตองพ่ึงพานายทหารตางชาตเิชนในกาลกอน   ไดเสด็จพระราชดําเนิน
มาทรงเปด 
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โรงเรยีนทั้งสองดวยพระองคเอง โดยเฉพาะอยางยิ่งไดพระราชทานนามของพระองคใหกับโรงเรียนนายรอย 
พระจุลจอมเกลา ยังความปลาบปลื้มแกศิษยแหงสถาบันน้ีเปนอยางยิ่ง การเปลี่ยนโรงเรียนนายรอย   
พระจุลจอมเกลา เปนโรงเรียนรวมเหลายอมมีผลใหเกดิความเปลีย่นแปลงทั้งตอนามสถาบัน และภารกิจ
ด้ังเดิมที่เคยกาํหนดไวแตครัง้กระโนน จึงตองมีการพิจารณากนัอยางละเอียดรอบคอบวามีความเหมาะสม 
หรือไม อยางไร 
 
 
บรรณานุกรม 
๑. นเรศ, น.ท. “หากโรงเรียนนายเรือถูกนําไปรวมเปนโรงเรียนรวมเหลา”, วารสารโรงเรยีนนายเรือ, 
เม.ย. – มิ.ย.๔๖ . 
๒. Dean, Lt., “Eta Jima : Hollowed Halls”, Proceeding; March, 1983. 
๓. Larson, Adm., “Service Academies : Critical to Our Future”, Proceeding; October,1995. 
 
  



e – Education 
⌦⌫ 

 
น.อ.ภาณุฤทธิ์  ยุกตะทัต 

รองผูอํานวยการ กองวิชาวิศวกรรมเครื่องกลเรือ  
ฝายศึกษา โรงเรียนนายเรือ 

 
 
ความหมายของ e – Education 

มีการใหนิยามความหมายของ e – Education ไวมากมายซึ่งพอจะสรุปได คือ 
 เปนการพัฒนาและประยุกตสารสนเทศ (Information) และความรู (Knowledge) เพ่ือสนับสนนุ
การเรียนรูที่มีผูเรียนเปนศูนยกลาง 

 เปนการสงเสริมใหมีการพัฒนา ประยุกต และใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สาร (ICT) เพ่ือ
การสรางความรู ตอยอดความรู และเผยแพรความรู 

 เปนการพัฒนาทรัพยากรมนุษยที่มีสติปญญา และความเอื้ออาทร เพ่ือรองรับการพัฒนาทางดาน
การเรียนรู 

e – Education กับ พ.ร.บ. ปฏิรูปการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๒ 
 ผูเรียนเปนศูนยกลางของการเรียนรู 
 ครอบคลุมการศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย 
 ขยายโอกาสในการเรียนรู และสรางความเทาเทียมกนัในการเรียนรู 

 
เร่ิมดวยการทําความเขาใจคําวา “ความรู (Knowledge)” 
 ความรู มาจากการไดรับสารสนเทศผสมผสานกับการสรางกระบวนการทางความคิด เพ่ือการ  
ตัดสินใจทีถู่กตอง มีผูใหคําจํากัดความของ “ความรู (Knowledge)” ไวหลายอยาง เปนตนวา หมายถึง 
ความสามารถที่นําไปสูการกระทําที่มีประสิทธิภาพ หรือ ความรูเปนสารสนเทศที่เปลี่ยนแปลงบางสิ่ง
บางอยางไปสูการปฏิบตัิ หรือการทําใหคนหรือองคกรสามารถปฏบิัติงานไดอยางมีประสิทธภิาพ หรือ 
ความรูเปนความคิดและการกระทําที่ไดรับการยอมรับโดยคนกลุมใดกลุมหน่ึงของสังคม หรือความรูเปน
การใชสารสนเทศ (Information) เพ่ือประโยชนดานใดดานหนึ่งเพ่ือใหเกิดความเฉลียวฉลาด (Wisdom) 
โดยสารสนเทศนั้นผานการประมวลผลแลว เพ่ือใชในการตัดสินใจเรื่องใดเรื่องหน่ึง 
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เราสามารถวาดผังของระดับการดําเนินการและวัตถุประสงคการไดมาซึ่งขอมูลจนกระทั่งเกิดเปน
ความรู ไดดังรูป 

 
วัตถุประสงคของการจัดการความรู 

 

 ดังน้ันความรูจึงเปนผลผลติของสารสนเทศ ซ่ึงประกอบดวยขอเท็จจริง ความคิดเห็น ทฤษฎ ี
หลักการ และกรอบแนวคดิตางๆ รวมถึงทักษะและประสบการณของแตละบุคคลซึ่งใชเพ่ือการตัดสินใจ
ในการทํางาน โดยสารสนเทศมีอยูในแหลงขอมูล เชนสื่อตางๆ ทรัพยากรในหองสมุด เราไดประโยชน
จากสารสนเทศนํามาผานกระบวนการทางความคิดเพื่อใหเกิดเปนความรู ดังน้ันสิ่งที่จะทําใหองคกร
ประสบความสําเร็จอยูที่ความรูของบุคคลในการทํางานใหบรรลุผลตามเปาหมาย โดยมีความสัมพันธ     
ดังรูป 

 
ความสัมพันธระหวางความรูกับกระบวนการทํางาน 

 
แนวทางการพัฒนา 

การจะพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนนายเรือจําเปนตองมีวิสัยทัศนและเปาหมายในการพัฒนา
อยางชัดเจน ถึงแมวาในปจจุบันโรงเรียนนายเรือจะยังไมมีแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศ แตผูเขียนก็
เปนสวนหนึ่งในคณะทํางานการจัดทําแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศ จึงพอจะมีวิสัยทศันในดานการ
พัฒนาการศึกษาอยูบาง กลาวคือ “การพัฒนา ประยุกตสารสนเทศและความรู เพ่ือพัฒนาการศึกษา และ
พัฒนาทรัพยากรมนษุย เพ่ือเตรียมความพรอม และเพิ่มขดีความสามารถสูการนาํพาไปยังการมเีศรษฐกิจ  
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และสังคมบนพื้นฐานของความรู” เม่ือมีวิสัยทศันในลักษณะนี้ เราจะสามารถกําหนดเปาหมายในการ
พัฒนาไดอยางชัดเจน 

เปาหมายการพัฒนา 
๑. ป พ.ศ. ๒๕๔๖ จะตองมีการเชื่อมโยงระบบเครือขายหลักภายในโรงเรียนนายเรอื และใชประโยชน

เพ่ือการศึกษาไดอยางทั่วถงึ 
๒. ป พ.ศ. ๒๕๔๗ การศึกษาทุกสาขาวิชาที่โรงเรียนนายเรือเปดสอน จะตองมีการใชคอมพิวเตอรหรือ

เทคโนโลยสีารสนเทศในการเรียน-การสอน ไมต่ํากวารอยละ ๒๐ และเพ่ิมการใชใหไดรอยละ ๕๐  
ภายในป พ.ศ. ๒๕๔๙ 

๓. ป พ.ศ. ๒๕๔๘ มีการเชื่อมตอเครือขายเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาของโรงเรียนนายเรือ กับ
มหาวิทยาลยัตางๆ ทัว่ประเทศ 

๔. มีการสรางนวตักรรมการศกึษาที่เอ้ือใหเกิดการบูรณาการการศึกษาที่มีคุณภาพสอดคลองกับความ
ตองการของกองทัพเรือ 

๕. ผูที่จบการศึกษาตามหลักสตูรการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๕ ไมต่ํากวารอยละ ๕๐  จะตองมีความสามารถ
ในการแขงขันทางเศรษฐกิจแหงความรู 

 
 ดังน้ัน เพ่ือใหการดําเนนิการเปนไปตามเปาหมายที่กําหนด เราจึงจําเปนตองกําหนดแนวทางใน
การดําเนินการเพื่อพัฒนาทางดานการศึกษา หรือในยคุนี้อาจจะเรียกวา “ยุทธศาสตรการพัฒนา” ได
อยางเปนรูปธรรม ซ่ึงแนวทางการดําเนินการตาง ๆ สามารถกําหนดเปนยุทธศาสตรในแตละดานไดดังน้ี 
ยุทธศาสตรที่ ๑ การบริหารนโยบายและการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ  

 สรางระบบการบริหารจัดการและการใชทรัพยากรทางดานการศึกษารวมกัน 
ยุทธศาสตรที่ ๒ พัฒนาโครงสรางพื้นฐานสารสนเทศเพื่อการศึกษา 

 เรงพัฒนาโครงสรางพื้นฐานใหมีความเทาเทียม 
 จัดทํามาตรฐานของระบบตาง ๆ 

ยุทธศาสตรที่ ๓ การพัฒนาบุคลากร  
 ฝกอบรม และพัฒนาบุคลากรทางดานการศึกษา 
 สนับสนุนใหมีการผลิตบุคลากรทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 พัฒนาผูเรียนใหเกิดความรู และทักษะ ในการใชสารสนเทศเพื่อการศึกษา 

ยุทธศาสตรที่ ๔ การพัฒนาสาระทางการศึกษา 
 สนับสนุนการผลิตขอมูล ความรู และเผยแพรความรู 
 สงเสริมใหมีการผลิตสื่อมัลติมีเดียเพ่ือการศึกษา 
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ยุทธศาสตรที่ ๕ การสรางเครือขายการเรียนรู 
 สรางเครือขายการเรียนรูในกลุมวิชาตาง ๆ ในโรงเรียนนายเรือ เชน 

ScienceNet, EngineerNet 
 สนับสนุนใหมีการแลกเปลี่ยนประสบการณทางดานวิชาการ 

 
จากการกําหนดยุทธศาสตรดังกลาว จะเห็นไดวาในปจจุบัน โรงเรียนนายเรือไดเริ่มมีการพัฒนา 

การศึกษาไปไดระยะเวลาหนึ่งแลว และเปนไปตามเปาหมายที่กําหนด ซ่ึงจะกลาวถึงในที่น้ีเพียงเล็กนอย
เพ่ือใหทุกทานพอมีแนวคิดรวมในการพฒันาการศึกษาของโรงเรียนนายเรือ 

ระบบเครือขายหลักของโรงเรียนนายเรือ (Backbone) 
คําวา ระบบเครือขายหลักของโรงเรียนนายเรือ หมายถึง ระบบเครือขายสวนรวมของโรงเรียนที่

ทุกหนวยงาน และทุกกิจกรรมในโรงเรยีนตองอาศัยระบบเครือขายนี้ดําเนินกิจกรรมรวมกัน กิจกรรม
เหลานี้อาจดําเนินอยูภายในโรงเรียนนายเรือ หรือระหวางโรงเรียนนายเรือกับหนวยงานอ่ืนในกองทัพเรือ 
ซ่ึงในอนาคตอาจรวมไปถึงสถาบันในตางประเทศ หรืออาจเปนกิจระหวางโรงเรียนนายเรือกับ
สถาบันการศกึษาอื่นก็ได โดยอาศัยระบบเครือขายหลักเปนชองทางออกสูภายนอก กิจกรรมบนระบบ
เครือขายหลักจะดําเนินไดโดยรวดเร็วเพียงใด ขึ้นอยูกับความเร็ว และความสามารถในการจัดการระบบ 
ของระบบเครอืขาย น่ันหมายความวา คณะทํางานที่ออกแบบระบบเครือขาย มีวสิัยทัศนเพียงใด 
 
สภาพปจจุบันเปนอยางไร 

ระบบเครือขายหลักที่ใชอยูในปจจุบันนี ้ กรมอิเล็กทรอนิกสทหารเรือออกแบบและติดตั้ง เม่ือป 
พ.ศ.๒๕๔๔ โดยเลือกใชเทคโนโลยีอีเทอรเน็ตความเร็วสูง (Fast Ethernet) ที่มีความเรว็ ๑๐๐ ลานบติ 
ตอวินาท ี (Megabits per second หรือใชคํายอวา Mbps) เริ่มเผยแพร ในขณะที่มีเทคโนโลยีระบบ
เครือขายความเร็วสูงอยางอ่ืนอยูแลว คอืระบบ FDDI และระบบ ATM ที่มีความเร็ว ๑๕๕ Mbps การที่      
กรมอิเล็กทรอนิกสทหารเรือและโรงเรยีนนายเรือ เลือกใชเทคโนโลยอีีเทอรเน็ตความเรว็สูงมีสาเหตุมาจาก 
งบประมาณทีมี่อยูอยางจํากดั อยางไรกต็ามในระบบเครือขายหลักของโรงเรียน นายเรือไดเลอืกใชเคเบิล  
ใยแกวนําแสง (Fiber Optic) เปนสายสงสญัญาณหลัก เพ่ือใหสามารถเพิ่มความเรว็ในการรบั-สงขอมูลได
ในระดับความเร็ว ๑๐๐๐ ลานบิต ตอวินาที (Gigabites per second) ตามความตองการในอนาคต 

โรงเรียนนายเรือไดรับมอบอาคารเรียน ๖ ในป พ.ศ. ๒๕๔๕ จึงพิจารณายายศูนยคอมพิวเตอร
มายังบริเวณชั้น ๔ อาคารเรียน ๖ และปรับโครงสรางการจัดการระบบเครือขายหลัก เปนระบบเครือขาย
ที่ใชงานอยูในปจจุบัน โดยมีความเรว็ในการรับสงขอมูลเปน 10/100 Mbps เน่ืองจากจําเปนตองใช
อุปกรณเดิมเปนอุปกรณปลายทาง   ทําใหประหยัดคาใชจายในการจดัหาอุปกรณปลายทาง นอกจากนั้น
ระบบเครือขายหลกัของโรงเรียนนายเรือยงัเชื่อมตอกบัผูใหบริการอินเตอรเน็ต (Internet Service Provider) 
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คือ บริษัท จัสมิน อินเตอรเน็ต จํากัด ที่ความเร็วในประเทศ 1 Mbps  

ระบบเครือขายหลักปจจุบันของโรงเรียนนายเรือ ไดรับการติดตั้งมาเปนเวลา ๒ ปแลว โดยมี
ศูนยกลางอยูที่บริเวณชั้น ๔ อาคารเรียน ๖ มีการเชื่อมโยงไปยังสถานีงานตางๆ โดยศูนยคอมพิวเตอร
ไดติดตั้งสวิทชปลายทางทีอ่าคารทุกอาคารเพื่อรองรับการเชื่อมโยงไปยังจุดใชงานภายในอาคาร ดังรูป 

 

Cadet (Proxy)
192.168.1.4

Modem
 203.147.0.153

Router
203.147.5.1

Firewall
203.147.5.62
192.168.0.1

Switch

Linux (Proxy)
192.168.1.5Pradu (DC1, DNS, DHCP)

192.168.1.2
Mail (DC2, pop3, smtp)

192.168.0.4
Web (www)
192.168.1.3

Static NAT
203.147.5.2-->192.168.1.2
203.147.5.3-->192.168.1.4
203.147.5.4-->192.168.0.4
203.147.5.55-->192.168.1.5
203.147.5.56-->192.168.1.3

203.147.5.62

192.168.0.1

Rack Modem
203.147.5.6-2033.147.5.21

JI-Net 1024 kbits/s

Building6
192.168.2.x

Building3
192.168.3.x

Service Room
192.168.4.x

Naval Cadet Regiment
192.168.10.x

Building9
192.168.9.x

Bridge Sim
192.168.5.x

Hospital
192.168.12.x

Head Quarter
192.168.11.x

Intranet (www)
192.168.0.2

Modem

Laptop computer

Static Route
203.147.5.2/255.255.255.255 GW 203.147.5.62
203.147.5.4/255.255.255.255 GW 203.147.5.62
203.147.5.56/255.255.255.255 GW 203.147.5.62

RTNA Network Infrastructor (May 2003)

Layer 3 Switch 192.168.1.1  at Floor 2 Building 6

 
ผังแสดงการเชื่อมโยง ระบบเครือขายหลักของโรงเรียนนายเรือ 
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ระบบเครือขายหลักที่ออกแบบไว จะตองรองรับอะไรบาง 
ระบบเครือขายหลักจะตองรองรับกระแสขอมูลขาวสาร (traffic) ในดานตาง ๆ ดังตอไปน้ี 

๑. การสืบคนสารสนเทศ ของอาจารย ขาราชการ และนักเรียนนายเรือ จากแหลงขอมูลทั้ง
ภายในและภายนอก 

๒. การติดตอสื่อสารระหวางบคุคล เชน Pirch และ ICQ  
๓. การติดตอสื่อสารระหวางกลุมบุคคล เชน Netmeeting, Teleconference เปนตน 
๔. การเรียนการสอนออนไลน หรือ e-Learning  
๕. งานบริหารและการจัดการศึกษา เชน งานกาํลังพล งานทะเบยีนและประมวลผล งานการเงิน 

งานแผนและงบประมาณ งานพัสดุ งานประวตัิบคุลากร เปนตน 
 
 

จะใชระบบเครือขายใหคุมคาไดอยางไร 
การจัดตั้งระบบเครือขายหลกัของโรงเรียนนายเรือน้ี มีวัตถุประสงคหลักเพื่อใชในงานดานตาง ๆ 

ของโรงเรียนนายเรือ โดยมีเปาหมายอยูที่นักเรียนนายเรือเปนสําคัญ ดังน้ันทุกหนวยงานจะตองมี      
โฮมเพจ ของตนเอง ทั้งหนาภาษาไทย และ หนาภาษาอังกฤษ จัดทําเนื้อหาเพื่อบริการนักเรียนนายเรือ 
และบคุคลทั่วไป ในระดบัโปรแกรมสาขาวิชาที่เปดสอน นอกจาก จะตองทําโฮมเพจของตนเองแลว    
ควรมีหนาบทเรียนออนไลนไวดวย หากยงัไมพรอมที่จะทําเนื้อหาออนไลน ก็ควรจัดทํา course syllabus 
ทุกรายวชิาที่โปรแกรมวิชา ทําการเปดสอน ออนไลนไว หากหนวยงานใด ประสงคจะทําโฮมเพจของ
หนวยงาน แลวติดขัดในเรื่องใด ๆ ก็ตาม สามารถปรึกษาเจาหนาที่ ที่ศูนยคอมพวิเตอรได ทุกวนัทําการ 
ที่หมายเลขโทรศัพท ๓๘๑๒ อยางไรก็ตามคงตองทําความเขาใจดวยวาเจาหนาที่ของศูนยคอมพิวเตอร  
ก็เปนอาจารยที่มีภาระงานการสอนสัปดาหละ ๖ - ๑๒ ชั่วโมง ในบางครัง้อาจจําเปนตองนัดหมาย     
เปนการลวงหนา ทั้งน้ีเจาหนาที่ศูนยคอมพิวเตอรจะพยายามใหความชวยเหลืออยางเต็มความสามารถ 
 

สื่อการเรียนรู 
 ในยุทธศาสตรที่ ๔ การพัฒนาสาระทางการศึกษา จําเปนตองไดรับความรวมมือจากอาจารย   
ทุกทาน ดวยเหตุผลทีว่าคงไมมีผูใด ที่จะมีความรู และคําแนะนําในการเรียน-การสอน ในวิชาทีอ่าจารย
แตละทานสอนไดดีกวาอาจารยผูสอนวิชานั้น ๆ การจัดทําสื่อการเรียนรูไวบนระบบเครือขายหลักของ  
โรงเรียนนายเรือจึงนับวามีความสําคัญในการพัฒนาทางดานการศึกษา สื่อการเรียนรูในที่น้ีจึงหมายถึง 
Courseware ซ่ึงประกอบดวย 
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๑. CAI (Computer Aid Instruction) ไดแก 
(๑) Class Note, Scanned Images, Text book, Tutorials and Assignment สิ่งเหลานี้ครูผูสอน

จะตองทําใหมีอยูบนเครือขายอินทราเน็ตของโรงเรียนนายเรือ 
(๒) ซอฟตแวรการเรียน-การสอนแบบ Interactive ในลักษณะ Shareware 
(๓) โปรแกรมประยุกตทีใ่ชในการพัฒนาสื่อการเรียนในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส ซ่ึงหมายถึงโปรแกรม 

เชน authorware, Macromedia เปนตน 
 
๒. WBI (Web Based Instruction) ตัวอยางเว็บ WBI 

 
http://www.uni.net.th 
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www.nectec.or.th/courseware 

๓. E – learning ตัวอยางเว็บ E - learning 

 
www.chulaonline.com 
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แหลงความรูและอางอิง 
เม่ือทราบวาสือ่การเรียนรูคอือะไร และดตูวัอยางสื่อการเรยีนรูประเภทตาง ๆ แลว ในขัน้ตอนแรก 

ของการพัฒนา คงตองเร่ิมจากการศึกษาหาความรูใหตัวเอง เพ่ือกาวตามเทคโนโลยีใหทัน ตัวอยาง 
เว็บไซตซ่ึงเปนแหลงความรูดานระบบเครือขายและอุปกรณ เชน http://whatis.techtarget.com/ (เปน
สารานุกรมคําศัพทตาง ๆ ทั้งดานไอที และดานอ่ืน ๆ), http://www.10gea.org/10GEA_NI051102_ 
PressPresentation_F.pdf และ http://www.howstuffworks.com (อธิบายการทํางานของอุปกรณ     
เครือขายตางๆ)  

โปรแกรมคนหา จะมีลักษณะใชงาน 2 แบบ คือ คนดวย คํา วลี หรือขอความ เชน โปรแกรม    
คนหาของบรษิัท http://www.google.com/ โดยที่คํา หรือ วลีน้ันจะตองสอดคลองกับ สิ่งที่ ตองการคนหา 
และ แบบคนหาในลักษณะที่เปนสารบัญ ที่เรียกดูไดเปนลําดับชั้น เชน http://www.google.com/ โดย
คลิกที่ สารบบเวบ็ หรือที่ http://www.yahoo.com/ การที่จะคนขอมูลที่ตองการพบหรือไม ขึ้นอยูกับการ
ใชคําทีค่นหา การใชบอย ๆ จะเปนการฝกใหเกิดความชํานาญ อยาเบื่อหนายตอ การทดลองเดาคํา หรือ 
วลี ไมมีสตูรสาํเร็จสําหรับการเลือกใชคําที่ตองทองจํา 

หากตองการความรูเพ่ิมเตมิในเรื่องอ่ืน ๆ จะสามารถหาไดโดยใชโปรแกรมการคนหา ซ่ึงเปน
เครื่องมือคนหาขอมูล ในเครือขายอินเตอรเน็ต ดวยขอความ หรือวลี ทีต่องการ ผานโฮมเพจของผู
ใหบริการ แหลงใหบริการ โปรแกรมคนหา มีจํานวนมาก เชน http://www.yahoo.com/, http://www. 
google.com/, http:// www.alltheweb.com/, http://www.siamguru.com/ เปนตน โปรแกรมคนหา      
จะชวยใหผูใช สามารถ คนหาขอมูลที่ตองการไดโดยรวดเร็ว 

 

 
หนาโฮมเพจของ http://www.google.co.th/ ซึ่งเปนผูใหบริการโปรแกรมคนหา ที่ดีที่สุดรายหนึ่ง 
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ดังน้ันจึงสามารถสรุปไดวาโปรแกรมคนหา เปนเครื่องมือสําคัญสําหรับผูใชงานอินเตอรเน็ต เพ่ือ
เสาะแสวงหาขอมูลทีต่องการ ไมวาขอมูลน้ันจะมีประโยชนหรือ ไรสาระ ผูใชตองตัดสินใจเลือก หรือ     
ไมเลือกขอมูลน้ันเอง โปรแกรมคนหาจะไมจําแนกขอมูลให แหลงบริการโปรแกรมคนหาที่ยกตัวอยาง   
มาในบทความนี้จัดไดวา เปนแหลงที่ดีที่สุด คนไดทั้งภาษาองักฤษและภาษาไทย ขอแนะนําสําหรับ      
ผูอานที่ไมเคยใชโปรแกรมคนหา คือ เปดเครื่องคอมพิวเตอร ที่ตออยูกับระบบอินเตอรเน็ต เปดโปรแกรม
คนผานเวบ็ แลวทดลองตามคําแนะนําของเอกสารฉบับน้ี ขอใหประสบความสําเรจ็นะครับ 
 
จดหมายอิเล็กทรอนิกส (e-mail) 
จดหมายอิเล็กทรอนิกส สําคัญอยางไร 

จดหมายอิเล็กทรอนิกสจัดไดวาเปนชองทางหนึ่ง สําหรับการสื่อสารขอมูลที่มีประสิทธิภาพ เปน
การสรางมลูคาเพิ่มใหแกระบบเครือขาย เปนประโยชนในการสื่อสารขอมูลระหวางหนวยงานตอหนวยงาน 
ทั้งภายนอกสถาบันและภายในสถาบัน ระหวางหนวยงานกับบคุลากรในหนวยงาน ระหวางบุคคลกบั
บุคคล เชนครูกับศษิย ครกูับผูบังคบับญัชา เปนตน ประหยัดทั้งกระดาษ ไมตองเสียคาสง รวดเร็ว       
ใชเวลา ไมกี่นาทีก็ถึงปลายทางแลว ถาจาหนาถูกตอง ถาอยากจะใชจะทําอยางไร 

ดังน้ันผูอานทุกทานคงตองเริ่มสํารวจตัวเองวาเคยขอ บัญชีผูใชกับศูนยคอมพิวเตอรหรือไม     
ถาไมเคยก็ไปขอไดที่ศูนยคอมพวิเตอร หรือถาไมแนใจก็สอบถามไป ที่ศูนยคอมพิวเตอร อยางไรก็ตาม
บางทานที่เคยขอแลว บอกวาใชไมไดเลย แยมาก ไมรูจักบริการ แตจากการตรวจสอบ พบวาเปนจริง
เพียงบางกรณีเทานั้น แตสวนใหญรอยละ 99 มักจะ ลืมชื่อบัญชีผูใชบาง ลืมรหัสผานบาง ไมเคยเปด    ดู
เลยบาง หรือเปดดูแลวไมเคยลบจดหมายเกาออกเสียบาง จนจดหมายเต็มตู ทําใหเปดอานไมได    บาง
รายรายแรงกวานั้น เปดไมเปน ไมรูจะเปดอยางไร ถามีปญหาอยางนี้ โปรดอยาอาย ขอคําแนะนํา จาก
เพ่ือนรอบขาง ที่ใชเปน หรือขอความชวยเหลือไดจาก ศูนยคอมพิวเตอร ยินดีใหบริการครับ มีแลว ใช
เปนแลว ก็ระวังจดหมายผิดซองก็แลวกนั เปนความเสียหนาอยางยิ่ง ที่สงจดหมายผิดคน ระวังนะครับ 
จดหมาย อิเล็กทรอนิกส ใชเปนหลักฐานตามกฎหมายได 

ครู อาจารยทุกคน บุคลากรทุกคน โดยเฉพาะผูบริหารทุกระดับ จําเปนตองมี e-mail address 
ของตนเอง และเปดใชเปน เปนความเสยีหายอยางยิ่ง ที่ผูบริหารใหผูอ่ืนเปดจดหมายอิเล็กทรอนิกสของ
ตนอานได แลวนําเสนอตนเอง เจาของจดหมายตองอานจดหมายดวยตนเอง จดหมายบางฉบับก็ไมควร
ใหผูอ่ืนรู เรื่องไอที เปนความจําเปน ที่บังคับใหเราทกุคนตองพัฒนาตนเองใหสามารถใชได และใชเปน
ทุกดาน อยาใหผูบริหารระดับสูงในหนวยอ่ืนมาตอวาโรงเรียนนายเรือ ซ่ึงควรที่จะเปนผูนําทางดาน
การศึกษาของกองทัพเรือ วาลาหลังกวาตน อยาหลงตวัเองวาบรรจุเปนครูอาจารยของโรงเรียนนายเรือ
แลวจะตองเกงกวาชาวบานการทีค่รูอาจารยยังฝนลมๆแลงๆวาดฝนภาคภูมิใจกบัการจบการศึกษา     ได
เกียรตินิยมอันดับหน่ึง เม่ือ  ๑๐ - ๒๐  ปที่แลว ยังนึกวาตนเองเกงแบบไมมีใครเทียบได  โดยไมพยายาม 
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๑๙ 
 
 
กาวตามเทคโนโลยี นับวาเปนอันตรายอยางรายแรงตอแนวทางในการพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนนายเรือ 
 
มาเรงชวยกันพัฒนาโรงเรียนนายเรือกันเถดิ 

ในบางชวงเวลาที่ผานมา อาจารยและศษิยเกาของโรงเรยีนนายเรือ ซ่ึงปจจุบันอาจจะเปนผูบริหาร 
ในระดับสูงของโรงเรียนนายเรือหลายคนบนกันวา ไมมีการพัฒนาการศึกษาบาง ไมมีอะไรดีขึ้นบาง     
โรงเรียนนายเรือเปนอยางไรก็เปนอยางนั้น เราทุกคนในโรงเรียนนายเรือคงยอนเวลากลับไปหาอดีตไมได 
แตเราสามารถสรางปจจุบนั และ อนาคตใหดีขึ้นได เพียงแตทกุคนตองรูหนาที่ ชวยกันวางแผนงาน      
ที่สําคัญ และจําเปนรวมกัน เพ่ือไปสูเปาหมายที่ตั้งไวรวมกัน ชวยกนัทํางานอยางเอ้ืออาทรตอกัน ให
บรรลุเปาหมายนั้นกอนเวลาที่ตั้งไว เรามีเวลาไมมาก ขอใหทุกคนลืมเรื่องที่ผานมาในอดีตใหหมด แลว
คิดใหไดวา เรามีอาชีพไดทํางานไดอยูไดอาศัยในสถาบันแหงน้ี ก็เพราะโรงเรียนนายเรือ 
 
แลวจะชวยกันอยางไร 

คงตองเริม่ตนกันตั้งแตในระดับกองวิชา จะตองชวยกนัผลตินักเรยีนนายเรือใหเปนคนดี รับผดิชอบ 
มีนํ้าใจ และเกงในวิชาชีพ โดยตองคํานึงวาตองไดมาตรฐาน หากจะเปรียบเทยีบโรงเรียนนายเรือเปน  
โรงงานผลิต ก็จําเปนตองเปนโรงงานที่นําวัตถุดิบ คือ นักเรียนเตรยีมทหารมาผลิตใหเปนนายทหารเรือ   
ที่ดี สามารถทํางานใหกับหนวยงานตาง ๆ ของกองทพัเรือไดอยางมีประสิทธภิาพ ดังน้ันจึงจําเปนตอง
ผลิตตามใจผูใชนักเรียนเหลานั้น เม่ือจบการศึกษา หากจะผลิตนักเรียนนายเรือตามแนวทางที่โรงเรียน
นายเรือคิดเอาเองวาดี คงจะเปนการเดินทางที่ผิดเสนทาง 

ผูบริหารทุกระดับ จะตองคิด (ใหสถาบัน) ใหญ ในทุกดาน มอง (การณ) ไกล ใจกวาง มองเห็น
ความสามารถของคน และใชคนเปน สรางศรัทธาและสามัคคีใหเกิดขึ้นในใจคนทกุระดับและ มีคุณธรรม 
จรรยา เปนตวัอยางที่ดีตอศิษย และคนทั่วไป ณ วันน้ีเรานาจะถึงเวลาเลิกทําตวัเปนกะเหรี่ยงทายดอยที่
ไปเที่ยวดูงาน หรือเชิญวทิยากรมาพูดถึงความเกงของตัวเองใหฟง แลวมาชวยกันลงมือพัฒนางานที่ตน
รับผิดชอบใหเร็ว และดีขึ้นกวาเมื่อวานกันไดแลว  

การกาวตามเทคโนโลยี ไมใชเรื่องนาอาย การที่มีเครือ่งคอมพิวเตอรแลวไมรูวาจะใชงานอยางไร 
ใชทําอะไรที่เปนประโยชนตอการศึกษาจะเปนเรื่องทีน่าอายมากกวา โดยเฉพาะอยางยิ่งผูที่รับราชการอยู
ในโรงเรียนนายเรือ สถาบันอันเปนรากแกวของกองทพัเรือ หากมีขอความใดในบทความนี ้ รบกวนจิตใจ 
ใครบางคน ผูเขียนตองกราบขออภัย มา ณ ที่น้ีดวย ผูเขียนมิไดเจตนาจริง ๆ มีเพียงความตั้งใจจริงที่จะ
ใหการพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนนายเรือเกิดขึ้นอยางเปนรูปธรรม และอยางจริงจังเสียที 
 



 
 ⌫  

น.อ.รศ.ดร.นเรศ เพ็ชรนิน 
รองศาสตราจารย ฝายศึกษา โรงเรียนนายเรือ 

 
 

 
เม่ือประมาณเดือนพฤษภาคม-กรกฎาคมปน้ี ผูเขียนไดรับการแตงตั้งจากกองทัพเรือใหเปน

สมาชิกคนหนึง่ในคณะทํางานพิจารณาจัดทําหลักเกณฑ เพ่ือคัดเลือกผูบริหารระดับสูงของกองทัพเรือ 
และไดมีโอกาสเสนอแนวความคิดและรางหลักเกณฑ เพ่ือการคัดเลือกผูบริหารระดับสูงของกองทัพเรือ   
จึงใครจะนําเสนอรายละเอียดของแนวความคิดและเหตผุลบางสวนที่เปนที่มาของหลักเกณฑดังกลาวให
ทานผูอานไดทราบ 
 
๑. บทนํา “ระบบราชการที่เนนเรื่องคุณภาพและประสิทธิภาพ” 
 ในชวง ๒-๓ ปที่ผานมานี้ รัฐบาลสนับสนุนและผลักดันใหมีการปฏรูิประบบราชการ     เพ่ือสราง
ระบบราชการไทยยุคใหมที่เหมาะสม มีศักยภาพและสามารถกาวทนัสถานการณและสิ่งแวดลอมตาง ๆ 
ที่เปลีย่นแปลงไปอยางรวดเร็วในดานเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และเทคโนโลยี    ดังน้ัน ในระยะหลัง ๆ 
น้ีจึงมีการปรับเปลีย่นโครงสรางหนวยงานราชการ และการกําหนดกรอบการบริหารราชการแผนดินให
สอดคลองกับยุคสมัยในปจจุบัน ดังมีกําหนดไวในมาตรา ๓/๑ แหงพระราชบญัญัติการบรหิารราชการ
แผนดิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ.๒๕๔๕ วา “การบริหารราชการแผนดินตามพระราชบัญญัติน้ีตองเปนไปเพ่ือ
ประโยชนสุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิต์อภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ ความคุมคาในเชิง    
ภารกิจแหงรัฐ การลดขั้นตอนการปฏิบตัิ การลดภารกิจและยบุเลิกหนวยงานที่ไมจําเปน ………..”  
 อยาเพิ่งคิดวาที่กลาวมานั้นไมเกี่ยวของกับตวับคุคลหรอืตัวขาราชการ แมวาจะเปนการปรบั  
โครงสรางหนวยงานของราชการหรือแมกระทัง่การปรบัโครงสรางของหนวยงานตาง ๆ ในสงักดักระทรวง 
กลาโหม ที่กําลังดําเนินการอยูในขณะนี ้ ลวนแลวแตมีผลโดยตรงตอการปฏิบตังิานของขาราชการทั้งสิน้ 
ซ่ึงหลาย ๆ ทานกค็งเห็นและทราบความเปลี่ยนแปลงของขาราชการสังกัดกระทรวงอื่น ๆ กันบางแลววา 
การปฏิบตัิงานของขาราชการในยคุนี้ ใหความสําคัญในเรื่อง “คุณภาพของคน” และ “ผลติผล/ ประสิทธิภาพ 
ของงาน” เพ่ือใหการบริหารราชการเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ การที่จะรูไดวาการบริหารงานของหนวย
และการปฏบิตัิงานของขาราชการมีผลิตผลหรือมีประสิทธิภาพเพียงใดนั้น ก็ตองอาศัยการประเมินจาก
ผลงานรวมทั้งการประเมินคาตามหลักเกณฑและวิธีการที่มีมาตรฐานและยตุิธรรม ซ่ึงขาราชการในสวน
ของกระทรวงกลาโหมคงตองรับการประเมินเชนเดียวกนักับขาราชการกระทรวงอื่น ๆ ที่กําลังทํากันใน
ปจจุบัน 
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    ๒๑ 
 
 
บทความนี้ก็เปนเรื่องราวสวนหนึ่งของการปรับปรุงและพัฒนาระบบบริหารขาราชการหรือกําลัง

พลของกองทัพเรือ มิใชเปนเรื่องของการปรับปรุงและพัฒนาขาราชการในสวนของกองทัพเรือทั้งหมด  
แตเปนการพิจารณาจัดทาํหลักเกณฑการคัดเลือกผูบรหิารระดับสูงของกองทัพเรือ ซ่ึงเปนผลการพิจารณา 
ของคณะทํางานจัดทําหลักเกณฑการคัดเลือกฯ ที่กองทัพเรือแตงตั้งเม่ือเดือนพฤษภาคม ๒๕๔๖ (โดยมี 
พลเรือโทวรีพล วรานนท เปนหัวหนาคณะทํางาน) ในบทความนี้จะขอกลาวถึงแนวความคิดและเหตุผล
ตาง ๆ กอนที่จะกําหนดมาเปนหลักเกณฑเพ่ือเสริมสรางความเขาใจและเผยแพรใหรับทราบไว ณ ที่น้ี 

 
๒. การศึกษาวิเคราะหระบบการประเมินคาบุคลากรโดยทั่วไป 
 ๒.๑ เหตุผลและความจําเปนของการประเมินคาบคุลากร 
  องคกรใด ๆ ไมวาจะเปนหนวยงานราชการหรือบริษัทเอกชน การที่จะสรางผลประโยชน
หรือผลกําไรและพัฒนาองคกรใหมีความเจริญรุงเรืองไดอยางม่ันคงและยั่งยืนได ลวนตองอาศัยปจจัย
สําคัญทั้งสี่ประการคือ คน เครื่องมือ เงินทุน และวธิีการหรือกลยุทธในการดําเนินงาน โดยเฉพาะอยางยิ่ง
ปจจัยเรื่องคนนั้นมีความสําคัญมากที่สุด หนวยงานราชการและบรษิัทเอกชนที่ไดรับการยอมรับสวนใหญ
มักจะพัฒนาบุคลากรของตนใหมีคุณภาพและมีศักยภาพเพียงพอที่จะปฏิบตัิงานไดอยางมีประสิทธิภาพ
และนําความเจริญรุงเรืองมาสูองคกรของตน หรือแมกระทั่งการพฒันาประเทศ จะเห็นไดวาประเทศที่   
มุงม่ันที่จะพัฒนาบานเมืองใหมีความเจรญิรุงเรืองนั้น มักจะสรางประชาชนพลเมืองของตนใหมีคุณภาพ
เปนอันดับแรก เชน สิงคโปร ญ่ีปุน เปนตน และที่สาํคัญที่สุดกค็ือการคัดสรรบคุลากรที่มีคุณภาพและมี
ความรูความสามารถอยางเหมาะสมมาเปนผูบริหารขององคกร ซ่ึงถือวาเปนกุญแจสําคัญในการที่จะนํา
องคกรไปสูความสําเร็จและมีความเจริญรุงเรืองสืบไป 
  อยางไรก็ตาม การคัดสรรบุคลากรที่เหมาะสมกบัตําแหนงบรหิารขององคกรนั้นก็มี
แนวความคิดหลากหลาย อาจจะเหมาะสมเพราะเปนผูที่คุนเคยและมีแนวความคิดเดียวกนั อาจจะ
เหมาะสมเพราะเชื่อฟงหรือสั่งการใหกระทําการใด ๆ ไดโดยงาย อาจจะเหมาะสมเพราะมีความรู
ความสามารถหรือมีศักยภาพในอันที่จะดําเนินงานนั้น ๆ ได ฯลฯ ไมวาจะเหมาะสมดวยเหตุผลใดๆก็มิใช
เรื่องผิดหรือ    เสียหาย หากสามารถทําใหกิจขององคกรนั้นสําเรจ็ไดตามวัตถปุระสงคและเปาหมายที่
กําหนดไว แตกรณีขององคกรที่มีภารกิจสําคัญและไมสามารถยอมรับความเสี่ยงใด ๆ ได ก็ตองพิจารณา
เลือกบุคลากรที่มีคุณลักษณะที่ดี มีความรูความสามารถเพียงพอ และเปนทีย่อมรับของคนสวนใหญ 
เชนเดียวกับ   ภารกิจของกองทัพที่มิไดเปนองคกรของใครคนใดหรือกลุมใด แตเปนภารกิจที่เกี่ยวกบั
ความอยูรอดของประเทศชาติและพลเมืองในชาต ิ จึงจําเปนตองคัดสรรบุคลากรที่มีความเหมาะสมทั้งใน
ดานคุณลักษณะสวนบคุคลและมีความรูความสามารถอยางเพยีงพอ จึงจะเปนที่ยอมรับของคนรอบขาง 
และผูบงัคบับญัชา จะม่ันใจไดวาบุคลากรที่คัดสรรมาแลวน้ันเปนผูที่มีศักยภาพเพียงพอที่จะนําองคกร
ไปสูทิศทางที่ถูกตอง  
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แมบางครั้งจะไมถูกใจผูบังคบับญัชาแตเพ่ือประโยชนของชาติและสันตสิุขของประชาชนแลว ตองยอมรับได  

ความจริงบุคลากรในกองทัพเรือลวนแตมีความรูความสามารถในตวัเอง เพียงแตมีความแตกตาง
กันดานความถนัดหรือแขนงวิชา และแตกตางกันทีมี่ความรูความสามารถมากนอยไมเทากัน แตเรา
ตองการบุคลากรที่ดีที่สุดสําหรับงานบริหารหนวย จึงตองคัดสรรผูที่เหมาะสมที่สุดในจํานวนบุคลากร    
อีกมากมายในกลุมที่เกี่ยวของ หรืออยางนอยก็ควรจะคัดสรรบคุคลกลุมหน่ึงซ่ึงมีความรูความสามารถ
อยางเหมาะสมและผานเกณฑประเมินมาแลวเพ่ือเสนอใหผูบังคับบญัชาเลือกสรรไดตอไป 
 ๒.๒ การประเมินคาบุคลากรในหนวยงานเอกชน 
  ปจจุบันระบบการประเมินคาบุคลากรหรอืการประเมินสมรรถนะของการปฏิบตัิงาน 
(Competency Appraisal System) ถูกนํามาใชกนัทั้งในหนวยงานภาครัฐและบริษัทเอกชน บริษัท     
เอกชนมักเปนผูนําในดานนี้ เพราะบรษิัทเอกชนเนนผลกําไรของกิจการ ซ่ึงหมายถึงการลงทุนใหนอย    
ที่สุดเพื่อใหไดผลลัพธหรือผลผลติที่มากที่สุด การจะทําใหไดเชนนั้นก็ตองอาศัยประสิทธิภาพของงานและ
คุณภาพของบคุลากร จึงตองมีตวัวัดประสิทธภิาพ (Performance Indicators) ซ่ึงก็คือแบบประเมินคา 
น่ันเอง แตในขณะนี้หนวยงานภาครฐัก็กําลังนําระบบประเมินคาหรือนําระบบตรวจวัดประสทิธิภาพใน
การปฏิบตัิงานมาใชกับขาราชการ ซ่ึงเปนผลจากการปฏิรูประบบราชการนั่นเอง โดยยึดหลักการทีว่า 
“ขาราชการเปนผูที่รับเงินเดือนอันมาจากภาษขีองประชาชน ดังนัน้ ประชาชนจึงตองม่ันใจไดวาขาราชการ 
ปฏิบตัิหนาที่ไดอยางมีประสิทธิภาพคุมคากับภาษีที่จายใหเปนเงินเดือน”  
  การประเมินคาบุคลากรของบริษทัเอกชนมักเนนดูที่ผลลัพธของการปฏิบตัิงาน แมจะมี
บางสวนที่เกี่ยวกับคุณลักษณะสวนบุคคลและการปกครองดูแลผูอยูใตสังกัดบาง แตก็เปนเรื่องที่เกี่ยวของ
กบัการปฏิบตังิานเปนสวนใหญ ดังตัวอยางหัวขอประเมินของบริษัทในประเทศและตางประเทศ (ประเทศ
ตะวันออกและตะวันตก) ที่แสดงไวในตารางขางลางนี ้
  สําหรับผูประเมินน้ันก็แตกตางกันไป บางแหงใชหัวหนาหนวย บางแหงใชบุคคลอ่ืนๆ
มารวมใหคะแนนดวย แตสวนใหญมักมีกลไกในการตรวจสอบรวม เชน มีการเสนอผลประเมินให
ผูบริหารระดบัสูงกวาและผูบริหารของฝายงานอื่น ๆ มารวมพิจารณาผลประเมนิ (ไมใชมารวมประเมิน) 
สวนการใหคะแนนนั้น มีทั้งแบบใหคะแนนเปน ๔ - ๗ ระดับ บางแหงก็มีตัวชีว้ัดหรือคําอธิบายสําหรับ
คะแนน    แตละระดบั (KPI : Key Performance Indicators) บางแหงก็ไมมีคําอธิบายใดๆในแตละระดบั 
นอกจากนี้บางแหงยังใหนํ้าหนักของหัวขอการประเมินแตกตางกันไปดวย ขึ้นอยูกับวาบริษทันั้นจะให
ความสําคัญในเรื่องใด 
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ตารางแสดงองคประกอบที่ใชในการประเมินคาของบริษัทเอกชน 
 

บริษัทของไทยแหงหนึ่ง บริษัทญ่ีปุนแหงหนึ่ง บริษัทอเมริกาแหงหนึ่ง 
• ดานผลงาน ๔ ขอ 

(ปริมาณ คุณภาพ ความคุมคา) 
• ดานการบริหารงาน ๑๐ ขอ 

(ความคิดริเริ่ม การวางแผน  
การตัดสินใจ การควบคุมติดตาม 
ฯลฯ) 

• ดานพฤติกรรมในการทํางาน ๖ ขอ 
ความรับผิดชอบ การพัฒนาตนเอง  
การปกครองผูใตบังคับบัญชา 
ฯลฯ 

• การปฏิบัติตน ๓ ขอ 
(ความมีวินัย ความตรงตอเวลา 
ความซื่อตรง) 

หมายเหตู 
- ใชระดับคะแนน ๕ ระดับ 
- น้ําหนักคะแนนแตละดานไมเทากัน 
- ไมใช KPI ในแตละระดับคะแนน 

• ความสามารถในการเขาใจงาน 
(มีความรูความสามารถในงาน) 

• ความสามารถในการวิเคราะห 
(การวิเคราะหและตัดสินใจ) 

• ความสามารถในการบริหาร 
(การใชทรัพยากรอยางคุมคา) 

• การติดตอส่ือสารและการสังคม 
(การสรางความสัมพันธกับ
สังคม) 

• ความยืดหยุนและการปรับตัว 
(การยอมรับความ
เปล่ียนแปลง) 

• การควบคุมตนเอง 
(การควบคุมอารมย ความ
อดทน) 

หมายเหต ู
- ใชระดับคะแนน ๗  ระดับ 
- น้ําหนักคะแนนแตละดานเทากัน
หมด 
- ใช KPI ในแตละระดับคะแนน 
 

• ความรูในหนาที่การงาน 
• การวางแผนและจัดการ 
• มนุษยสัมพันธระหวางบุคคล 
• การสื่อสารถายทอด 
• ความคิดริเริ่มและการปรับตัว 
• การวิเคราะหและสรางสรรค 
• การทํางานรวมกันเปนทีม 
• การปกครองผูใตบังคับบัญชา 
• การเปนผูนําและการจัดการ 
• การวางตัวในธุรกิจ 
• การบริการลูกคา 
• การรักษาความลับ 
• คุณภาพของงาน 
• ประมาณของงาน 
หมายเหตู 
- ใชระดับคะแนน ๖ ระดับ 
- น้ําหนักคะแนนแตละดานไมเทากัน 
- ไมใช KPI ในแตละระดับคะแนน 

 
 สิ่งที่นาสนใจอีกอยางหนึ่งของระบบประเมินคาของบรษิัทเอกชนกค็อื มักแยกการประเมินเปน   
๒ ประเภท หรือประเมิน ๒ ครั้งในปเดียวกัน ประเภทที่ ๑ คอืประเมินโดยมีวัตถุประสงคเพ่ือวัดผล    
การปฏิบตัิงานในปน้ัน ๆ และนําผลประเมินมาใชประกอบการพิจารณาเงินรางวลัประจําป (Bonus) และ
ประเภทที่ ๒ คือประเมินโดยมีวัตถปุระสงคเพ่ือพิจารณาในแงของการบริหาร (การเลือ่นขั้นเลื่อน
ตาํแหนง) ซ่ึงประเภทหลังน้ีจะไมคอยใหความสําคัญเร่ืองผลงานในปน้ันๆ แตจะดูที่ความรูความสามารถ
และศักยภาพของการบริหารงานในอนาคต  
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๒.๓ การประเมินคาบุคลากรในหนวยงานของรัฐ 
สําหรับหนวยงานราชการนั้น ในระยะหลังน้ีสํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน 

(กพ.) ก็พัฒนารูปแบบการประเมินคาขาราชการมาใชเชนกัน สวนหนึ่งก็เปนการขยายผลของการปฏิรูป
ระบบราชการไทย และอีกสวนหนึ่งก็เปนนโยบายของรัฐในการที่จะใหขาราชการปฏิบตัิงานไดอยางมี  
ประสิทธิภาพ  

ระบบประเมินคาของสํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือนแบงเปน ๒ ระดับคือ 
การประเมินในระดับ ๘ ลงมาเพ่ือแตงตัง้ใหดํารงตําแหนงสูงขึ้น และการประเมนิเพ่ือคัดเลือกและแตงตั้ง
ผูบริหารในระดับ ๙ 

การประเมินในระดับ ๘ ลงมา กําหนดผูประเมินในระดับตาง ๆ จํานวน ๓ คน มีจํานวน
องคประกอบในการประเมิน ๓ ดาน คือ ดานความรูในงานที่รับผดิชอบ ประกอบดวย ความรูเกี่ยวกบั
การบริหารงาน การบริหารนโยบาย การบริหารเชิงกลยุทธ และกฎหมายที่เกี่ยวของ มีระดับคะแนน ๔ 
ระดับ คะแนนเต็ม ๓๐ คะแนน ดานสมรรถนะในการปฏิบัติงาน ประกอบดวย ทกัษะการคิด วสิัยทัศน 
ความสามารถในการจัดการ การปฏิสัมพันธกับบุคคลอ่ืน ลักษณะสวนบุคคล คุณธรรมและจรรยาบรรณ 
การสรางเครือขายงาน ความยืดหยุน ฯลฯ มีระดับคะแนน ๔ ระดับ คะแนนเตม็ ๓๐ คะแนน ดาน      
ผลการปฏิบตัิตามภารกจิหลัก พิจารณาความสําเร็จของงานตามภารกิจหลักยอนหลัง ๓ ป โดย
พิจารณาผลงานเทียบกบัแผนงาน มีระดับคะแนน ๔ ระดับ คะแนนเต็ม ๔๐ คะแนน 

การประเมินเพ่ือคัดเลือกผูบริหารระดับ ๙ กําหนดผูประเมิน ๕ คน  มีการประเมนิใน ๕ 
ดาน คือ สมรรถนะหลักในการบริหาร สมรรถนะเกี่ยวกับหนาทีก่ารงาน ความประพฤติ ประวตัิการ     
รับราชการ และคุณลกัษณะเฉพาะในดานตําแหนงบริหารที่จะแตงตั้ง การประเมินสําหรับขาราชการ
ระดับ ๙ น้ีนอกจากจะกําหนดระดับคะแนนไว ๕ ระดับแลว ยังตองเขียนความเห็นในแตละดานกํากับไว
ใหชัดเจนดวย 

ทั้งการประเมนิในระดับ ๘ ลงมาเพื่อแตงตั้งใหดํารงตําแหนงสูงขึ้น และการประเมินเพ่ือ
คัดเลือกและแตงตั้งผูบริหารในระดับ ๙ ผูรับการประเมนิจะตองจัดทําเอกสารเสนอขอมูลของตนเองสงให
ผูประเมิน ประกอบดวย ขอมูลพ้ืนฐานของผูรับการประเมิน ความรูเกี่ยวกบังานในตําแหนงที่จะขอ      
รับการแตงตั้ง โครงการ / แผนงานที่ประสงคจะทําหากไดรับการแตงตั้ง ผลสําเร็จของงานตามภารกิจ
หลักยอนหลัง ๓ ป และผลงานทางวิชาการ 

จากขอมูลดังกลาวจะเห็นไดวา การประเมินคาของขาราชการพลเรือนเองก็เนนที่การ
ปฏิบตัิงานและผลงาน สวนคุณลักษณะนสิัย คุณธรรมจริยธรรม การปกครอง น้ันก็มักแฝงไวในดานการ
ปฏิบตัิงานดวย โดยเฉพาะการประเมินเพ่ือคัดเลือกผูบริหารระดับสงูน้ัน นอกจากจะพิจารณาจากความรู
ความสามารถและผลงานในอดีตแลว ยังพิจารณาวิสัยทัศนและศกัยภาพดานการบริหารในอนาคตของ
ผูรับการประเมินอีกดวย 
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๒.๔ การประเมินคากําลังพลของหนวยงานในสังกัดกระทรวงกลาโหม 
 กรมกําลังพลกองบัญชาการทหารสูงสุดพยายามจัดทําระบบการประเมินคานายทหารที่

เปนมาตรฐานกลาง เพ่ือใชเทียบเคียงผลประเมินระหวางเหลาทัพ เพราะใหแตละเหลาทัพดําเนนิการโดย
วิธกีารของแตละเหลา จะเกิดความไมเสมอภาคเมื่อยายไปปฏิบตัิราชการในสวนกลาง หรือยายจาก
สวนกลางกลบัมายังเหลาของตน จึงไดจัดทําแบบประเมินคานายทหารสัญญาบัตรของกองทัพไทยขึ้น 
และเสนอใหเหลาตางๆนําไปใชในการประเมินบคุลากร แตที่ผานมาก็ไมไดรับการขานรับจากแตละเหลา 
โดยเฉพาะกองทัพบกและกองทัพอากาศก็ไดคิดระบบประเมินคาขึน้มาเอง  

 แบบประเมินคาของกองบัญชาการทหารสูงสุดมีองคประกอบในการประเมิน ๓ ดานคือ 
ดานลักษณะนิสัยและความประพฤติ (๕ ขอ) ดานความรูความสามารถ (๕ ขอ) และดานการปฏิบตัิงาน 
(๕ ขอ) มีระดับคะแนนในแตละขอ ๕ ระดับ แตละระดบัจะมีรายละเอียดอธิบายคณุลักษณะในระดบัน้ันๆ 
(KPI) ใชผูประเมิน ๑ คน (ผูบังคับบัญชาของผูรับการประเมิน) และผูใหความเห็นชอบอีก ๒ คน (ไมได
ประเมินโดยตรง) แบบประเมินของกองบัญชาการทหารสูงสุดนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือใชประเมินคา       
นายทหารสัญญาบัตรทุกระดับ มิไดมีไวเพ่ือการคัดเลือกผูบริหารเปนการเฉพาะ ปจจุบันกองทัพเรือก็
นํามาใชในการประเมินคาบคุลากรดวย 

 กองทัพอากาศแบงการประเมินเปน ๒ ประเภทคือระดับเรอือากาศตร-ีเรืออากาศเอก 
และระดบันาวาอากาศตร-ีนาวาอากาศเอก แตองคประกอบและหวัขอในแตละสวนเหมือนกัน จะแตกตาง
กันในเรื่องน้ําหนักของแตละหัวขอ องคประกอบทีใ่ชในการประเมินมี ๓ ดานคือ ดานอุปนิสัยและ
บุคลิกลักษณะ (ความเปนผูนํา วินัยทหาร มนุษยสัมพันธ ความซือ่สัตย และการปฏิบตัิตน) ดานความรู    
ความสามารถ (สติปญญา ความคิดริเริม่ ความรอบรู วิสัยทศัน การพัฒนาตนเอง และการปกครอง  
บังคับบัญชา) และดานการปฏิบตัิงาน (ปริมาณงาน ผลสัมฤทธิข์องงาน คุณภาพของงาน และความ    
คุมคาในการใชทรัพยากร) ในแตละขอไมมีการกําหนดระดับคะแนน (เชน ระดับ ๑-๔) แตจะลงคะแนน
จริงตามน้ําหนักคะแนนของขอน้ันๆ เชน หากการประเมินในขอสติปญญามีคะแนนเต็ม ๑๐ คะแนน      
ผูประเมินกต็องลงคะแนนในชวง ๑–๑๐ เปนตน การประเมินในระดบัเรืออากาศตรี-เรืออากาศเอกจะเนน
นํ้าหนักในดานการปฏิบตัิงาน สวนการประเมินระดับนาวาอากาศตรี-นาวาอากาศเอก เนนใหนํ้าหนักใน
ดานความรูความสามารถ ผูประเมินมี ๓ คน แตละคนใหคะแนนในแบบประเมนิแตจะมีการใหนํ้าหนักผู
ประเมินแตละคนแตกตางกนัไป สิ่งที่นาสนใจอีกอยางหนึ่งในแบบประเมินของกองทัพอากาศคอื หนาปก
ของแบบประเมินจะเขียนไวอยางชัดเจนวาหากผูประเมินมีเจตนาที่เปนอคติตอผูรับการประเมิน จะไดรับ
การพิจารณาโทษ  

๒.๕ การประเมินคากําลังพลของกองทัพเรือจากอดีตถึงปจจุบนั 
  ในชวงหลายปที่ผานมานี ้ กรมกําลังพลทหารเรอืก็ไดกําหนดหลักเกณฑและวธิีการ
ประเมินคากําลังพลและนํามาประยุกตใชในการประเมนิคานายทหารระดับตาง ๆ ซ่ึงก็มีการเปลี่ยนแปลง 
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รูปแบบมาหลายครั้ง เชน การประเมินโดยผูบังคับบญัชาเพียงคนเดียว การประเมินโดยผูบังคับบัญชา
ของผูถูกประเมินและผูบังคบับัญชาหนวยอ่ืน การประเมินโดยรุนพ่ี / รุนเดียวกัน / รุนนอง ฯลฯ แตก็มักมี
อุปสรรคไมสามารถทําใหลงตวัเปนมาตรฐานและใชไดอยางตอเน่ือง ในระยะหลังๆ กองบัญชาการทหาร
สูงสุดก็ออกแบบประเมินคานายทหารมาใหเหลาทัพตางๆใชอีก เพ่ือใหการประเมินคานายทหารมี
มาตรฐานเดียวกัน แตก็ยังไมสามารถบรรลุตามวัตถุประสงคเน่ืองจากแตละเหลาทัพยังคงทําหลักเกณฑ
การประเมินคาที่เหมาะสมกับคุณลักษณะการบริหารกําลังพลในสวนของเหลาทัพเอง 
  ปญหาที่ทําใหการประเมินคานายทหารไมประสบผลสาํเร็จก็มีอยูหลากหลายประการ ซ่ึง
พอนํามากลาวไดดังน้ี 

- ปญหาอันเนื่องมาจากการยอมรับ ยังมีขาราชการในกองทัพเรือจํานวนมากทีย่ังไม
ยอมรับหรือเชื่อม่ันในระบบการประเมินคาของกรมกําลังพลทหารเรือ จึงไมใสใจหรือเอาจริงเอาจังกับการ
ประเมินคาเทาใดนัก ซ่ึงจะสงผลกระทบตอการประเมนิโดยรวม ทั้งน้ี อาจเกิดจากการประชาสมัพันธเพ่ือ
สรางความเขาใจสรางความตระหนักใหเกิดกับขาราชการยังไมเพียงพอ 

- ปญหาอันเนื่องมาจากความเหมาะสมของแบบประเมิน เน้ือหา และการใหคะแนน คือ
ปจจัยที่ทําใหผูประเมินไมอยากประเมิน เชน ยุงยาก เขาใจยาก มีความหลากหลายในแตละคน ฯลฯ 
ทั้งน้ีอาจเกิดจากการออกแบบคําถามที่ไมสอดคลองกับวตัถุประสงคที่ตองการจะประเมิน และการสราง
สภาวะหลากหลายในตัวแบบประเมินเอง เชน คําถามเขาใจยากตองตีความ ไมไดกําหนดความชัดเจน
ของระดับคะแนน  ฯลฯ 

- ปญหาที่เกิดจากความเปนธรรมของผูประเมิน คือการที่ผูประเมินไมใหความสําคัญ
การประเมินอยางจริงจัง ไมกลาประเมินตามความเปนจริง ประเมินโดยใชความรูสึกสวนตัวที่มีตอผูถูก
ประเมิน ฯลฯ ทั้งน้ีอาจเกิดจากการประชาสัมพันธที่ไมเพียงพอ หรือเกิดจากจริยธรรมของผูประเมิน  

- ปญหาที่เกิดจากนโยบาย คอื การกําหนดนโยบายหรือแนวทางจากกองทัพเรือขาด
ความตอเน่ือง ขาดการเอาจริงเอาจังที่จะใชระบบประเมินคา และไมไดนําผลการประเมินมาใชประโยชน
ในการพิจารณาบําเน็จหรือการโยกยายอยางจริงจัง สงผลใหคนสวนใหญวจิารณในทํานองวาระบบไม
เหมาะสม ไมสามารถบงบอกสภาพความเปนจริงได จึงไมใหความสําคัญ   

กรมกําลังพลทหารเรือในฐานะที่เปนเจาของกิจกรรมการประเมินคาประสบปญหา
ดังกลาวมาแลว แมวาจะพยายามพัฒนาหลักเกณฑและวธิีการตางๆมาใชปรับปรุงแกไขระบบประเมินคา
ใหดียิ่งขึ้น แตอยาสรุปวาที่กรมกําลังพลทหารเรือดําเนินการมาเปนความลมเหลว ทุกสิ่งทกุอยางลวน
ตองมีการปรับปรุงอยางตอเน่ือง และที่สาํคัญคือความสําเร็จหรือลมเหลวน้ันขึ้นอยูกับความตระหนักและ
เอาจริงเอาจังของผูปฏิบตัิเอง 
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๓. แนวคิดในการจัดทําหลักเกณฑเพื่อคัดเลือกผูบริหารระดบัสูง 
 ๓.๑ คําปรารภ 

ไมวาจะถามใครเพื่อขอความเห็นเกี่ยวกบัเรื่องของการจัดทําระบบประเมินคาหรอื     
หลักเกณฑการคัดเลือกผูบรหิารระดับสูง ทุกคนก็เห็นดีดวยทั้งสิ้นวาควรจะมีเครื่องมือเหลานี้มาใชในการ
ประเมินคาของบุคลากร แตก็มักจะไมเชื่อม่ันวาจะสามารถสรางความเปนธรรมหรือไดผลลัพธที่ดีได 
โดยนัยแลวกค็ือตอตานหลกัการนี้น่ันเอง ทั้งน้ีก็เน่ืองจากวาที่ผานมาเขาเหลานัน้รูสึกไดวาไมไดรับความ
เปนธรรมจากการประเมิน และไมคิดที่จะชวยกันปรับปรุงแกไขใหดียิ่งขึ้น ที่กลาวเชนนี้มิใชจะตําหนิใคร 
แตอยากจะปลุกใจใหทุกคนหันมาชวยกนัคิดชวยกันทาํในสิ่งที่ตนเองคิดวาไมดีไมถูกตอง ดีกวาจะมาตัด
พอหรือวิจารณวาไมดีไมเหมาะสมแตเพียงอยางเดียว หากใจเราคิดวาระบบนี้ไมนาเชื่อถือเสียแตตอน
แรกแลว ก็เสมือนวาไมมีความพยายามที่จะปรับปรุงแกไขใหไดสิ่งที่ตองการตอไป 
 ๓.๒ วัตถุประสงค 
  การพิจารณาจัดทําหลักเกณฑในครั้งน้ี มีวัตถุประสงคหลักเพื่อกาํหนดกลไกและวิธีการ
ในการประเมนิคาและคัดเลอืกผูบริหารที่เหมาะสมในระดับตางๆ อันจะเปนเครื่องมือที่ชวยในการ
ตัดสินใจของผูบังคับบัญชา และเปนแนวทางในการเสนอยายบรรจภุายในกองทัพเรือ 
  ผูบริหารระดบัสูงในที่น้ีหมายถึงผูบริหารในระดับกองขึน้ไปจนถึงระดับกรม น่ันคือเนน
การประเมินเพ่ือคัดเลือกผูที่จะมาดํารงตาํแหนงผูอํานวยการและรองผูอํานวยการกองใดๆ ตนถึงการ
คัดเลือกเจากรมและรองเจากรมใดๆ แตหากกลไกและวิธีการนี้เหมาะสมและเปนที่ยอมรับ ก็สามารถ
นําไปขยายผลใชในการประเมินคาประจาํปไดดวย 
 ๓.๓ คุณลักษณะของผูบริหารที่พึงประสงค 
  ผูบริหารระดบัสูงเปนผูที่ปฏิบัติงานระดับยุทธศาสตรและนโยบาย (Strategy & Policy) 
ซ่ึงเหนอืกวาระดับยุทธวธิ ี (Tactical) หรือระดับผูปฏิบตัิงานทัว่ไป ดวยเหตน้ีุการบริหารงานตางๆจึงตอง
คํานึงถึงปจจัยและสภาวะแวดลอมที่ซับซอนและบางครัง้ก็ไมสามารถกําหนดเปาหมายหรือหลักปฏิบตัิที่
ชัดเจนเปนรูปธรรม นอกจากนี้ยังตองพิจารณาถึงปจจัยภายนอกอื่นๆที่เขามาเกี่ยวของเพ่ือใหภารกิจที่
ไดรับมอบหมายบรรลตุามวตัถุประสงคทีต่องการ เชน การประสานงานกับบุคคลหรือหนวยงานภายนอก 
การปฏิสัมพันธกับผูเกีย่วของ การนําขอมูลหรือปจจัยของผูอ่ืนมาพิจารณารวมกับขอมูลหรือปจจัยที่ตนมี
อยู ฯลฯ ดังน้ัน ผูบริหารระดับสูงจึงตองมีความรูความสามารถในงานระดับจุลภาคหรืองานระดับยุทธวธิี
เปนทุนเดิมอยูแลว บวกเพิ่มดวยความรูความสามารถในระดบัมหภาคในอันที่จะดูแลภาพรวมไดทั้งเรื่อง
คนและเรื่องงาน อีกทั้งยังตองอาศัยคุณลกัษณะสวนบคุคลทีเ่หมาะสม เชน การมีวิสัยทศัน คณุธรรมและ
จริยธรรม ความอดทนอดกลั้น  มนุษยสัมพันธฯลฯ จะเห็นไดวาคงไมใชเรื่องงายนกัที่จะพัฒนา
หลักเกณฑเพ่ือการคัดเลือกผูบริหารระดบัสูงเหลานี ้ แตหากตองการคนดีคนเกงมาเปนผูนําและเปนผู
กําหนดอนาคตของกองทัพเรือแลว เราจําเปนตองคัดเลือกบุคลากรที่ดีที่สุด  ในขณะเดียวกันก็ตองพัฒนา
บุคลากร 
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ที่มีอยูใหมีศักยภาพเพียงพอที่จะเปนผูบริหารระดับสูงได 
 ๓.๔ องคประกอบที่สําคัญสําหรับการประเมิน 
  ดังไดกลาวมาแลววา โดยทั่วไปการประเมินคาบคุลากรมักเนนที่การปฏิบตัิงานและ      
ผลงาน แตกองทัพเปนองคกรที่มีภารกิจดานความมั่นคงและไมหวังผลกําไรที่เปนรูปธรรม จึงตองอาศัย
ปจจัยอ่ืน ๆ ในการดําเนินงานใหไดตามภารกิจและวัตถุประสงคซ่ึงแตกตางจากหนวยงานทั่วไป เชน 
ความเปนผูนําหนวย ความกลาหาญและมุงม่ัน การตัดสินใจที่รวดเรว็และถกูตอง การปกครองบงัคับบัญชา 
ตามแบบธรรมเนียมทหาร ฯลฯ คณะทํางานฯ ไดพิจารณาแลวเห็นวาองคประกอบทีส่ําคัญสําหรับ         
ผูบริหารระดบัสูงมีดังน้ี 
  (๑) องคประกอบดานอุปนิสัย/ความประพฤติ ผูบรหิารหนวยพึงมีอุปนิสัยและความ
ประพฤติที่ดี เปนที่ไววางใจของผูบังคับบัญชาและเปนที่เชื่อถือของผูใตบังคับบญัชา เชน การวางตวัที่
เหมาะสมกับสถานภาพและโอกาส การพูดจาที่สุภาพและมีเหตุผล กลาคิดกลาทําและยอมรับฟงความ  
คิดเห็นของผูอ่ืน มีความหนักแนน อดทนและซื่อสตัยยุตธิรรม การรูจักควบคมุอากัปกิริยาและอารมณ
ของตนเอง ปรับตวัใหเขากบัสถานการณน้ันๆไดอยางเหมาะสม มีมนุษยสัมพันธที่ดีในหมูคณะ เปนตน  

(๒) องคประกอบดานการปกครองบงัคับบญัชา ผูบริหารหนวยพึงควบคุมบคุลากร
ในบังคบับัญชาของตนในการปฏิบตัิงานใหบรรลุเปาหมายสําเร็จลุลวงไปได ใหการ อบรมชี้แนะและ
สงเสริมใหผูใตบังคบับัญชาไดรับการพัฒนาในดานตางๆ การชี้แจงใหผูปฏิบตัเิขาใจวัตถุประสงคและ      
เปาหมายของงาน มีทักษะในการสื่อสารที่ดีสามารถสรางสัมพันธภาพที่ดีในหมูบคุลากรในหนวยของตน
และหนวยอ่ืน ๆ มีบคุลกิภาพและระเบียบวนัิยที่ดีเปนที่นาเชื่อถือของผูใตบังคบับญัชา อบรมสัง่สอน เพ่ือ 
ยกระดับความรูความสามารถของผูใตบังคับบัญชาของตน มีความยุติธรรมและโปรงใสในการปกครอง 
และเปนผูชวยของผูบังคับบัญชาของตนได เปนตน 

(๓) องคประกอบดานความรูความสามารถในการปฏิบัตงิาน ผูบริหารหนวยพึงมี
ศักยภาพเพียงพอในการปฏิบัติงาน อุทิศตนใหกับงานในความรบัผิดชอบ มีความรูความสามารถ        
หลากหลายและสามารถใชความรูความสามารถนั้นใหเกิดประโยชนตองานของตน กระตอืรือรนและ
ขวนขวายใฝรูเพ่ือยกระดับความรูและขยายวิสัยทัศนของตนเองอยูเสมอ มีความมุงม่ันและความพยายาม
ที่จะใหงานสําเร็จตามวตัถปุระสงคเปนมีผลงานเปนเลิศ มีการวางแผนกอนลงมือทํางานและติดตาม
ประเมินผลการปฏิบตัิอยูเสมอ สามารถปองกันปญหาหรือแกปญหาที่เกิดขึ้นได มีความยดืหยุนที่จะ
เปลี่ยนแปลงและปรบัปรุงวธิีการหรือความคิดอยางสม่ําเสมอและตอเน่ือง ประสานงานและใหความ
รวมมือในการปฏิบตัิงานกับฝายตาง ๆ มีความคิดริเริม่กลาเผชิญหนาและทาทายตออุปสรรคปญหาและ
สิ่งใหม ๆ มีความรับผิดชอบตอหนาที่การงานของตน เปนตน 
 ๓.๕ ระบบและกลไกที่ใชในการประเมิน 
                ในการประเมินคาบุคลากรนัน้ จะตองพิจารณาความเหมาะสมทั้งกลไกและระบบหรือวิธีการ
ในการประเมนิตามหลักวิชาการ   เพ่ือสรางระบบประเมินที่มีความถูกตองตามความเปนจริง  และได 
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รับความเชื่อถอืจากทุกฝาย แมในความเปนจริงน้ัน เราอาจไมสามารถกลาวไดวา ระบบทีพั่ฒนากัน
ขึ้นมานั้นจะเปนระบบที่สมบูรณเชื่อถือไดเสียทั้งหมด แตก็ตองพยายามหาหนทางและวิธีการที่ดีที่สุดใน   
ขณะน้ี และพัฒนาปรับปรุงใหดียิ่งขึ้นอยางตอเน่ืองตอไป 

ในการประเมินคานั้น โดยทั่วไปสามารถแบงกลุมผูประเมินได ๔ กลุมใหญ ๆ คือ      
การประเมินโดยผูบังคับบญัชา การประเมินโดยผูรวมงาน การประเมินโดยผูใตบังคบับญัชา และ        
การประเมินตนเอง 

(๑) การประเมินโดยผูบังคับบัญชา เชน ผูอํานวยการกอง เปนผูประเมิน หัวหนา
แผนกของตน (หรือบุคลากรอื่น ๆ ในกอง) เปนสิ่งจําเปนและขาดไมได ขอดีคือเปนการประเมินผลการ
ปฏิบตัิของหัวหนาแผนก วาเปนผูมีบุคลิกลักษณะและอุปนิสยัอยางไร สามารถทําใหภารกิจของกอง
ดําเนินไปไดอยางมีประสิทธภิาพหรือไม สามารถปกครองบังคบับัญชาบุคลากรในแผนกไดดีเพียงใด 
เปนตน แตมีสิ่งที่ตองระวังคือ ความลําเอียง ความไมเปนธรรม ในการประเมิน อันอาจเนื่องมาจากความ
รักชอบ / เกลยีดชัง หรือความไมรูไมเขาใจกันอยางถองแท 

(๒) การประเมินผลโดยผูรวมงาน เชน หัวหนาแผนก A เปนผูถูกประเมินโดย        
หัวหนาแผนก B, C, D, หรือ ผูอยูในระดับใกลเคียงกัน (แตเปนคนในกองเดียวกนั) เปนตน ซ่ึง         ผล
ประเมินจากแตละคนจะตองปดผนึกสงใหผูอํานวยการกองเทานั้น ขอดีคือคนในระดับเดียวกันและทํางาน
ในหนวยเดียวกันยอมรูตื้นลกึหนาบางของผูถูกประเมินในฐานะผูรวมงานไดดีกวา แตมีขอควรระวังคอื 
อาจมีปญหาความชอบไมชอบอันเนื่องมาจากความขัดแยงในการทํางานรวมกัน หรืออาจมีการใหคะแนน
เพ่ือชวยเหลือกัน เชน หน.แผนก A, B, C, D ตางก็ใหคะแนนสูงทุกคน ซ่ึงจะทําใหทั้งสี่คนมีคะแนนใน
ระดับเดียวกัน 

(๓) การประเมินโดยผูใตบังคบับัญชา เชน บคุลากรในแผนก A เปนผูประเมิน        
หัวหนาแผนก A ซ่ึงเปนปจจัยสําคัญในฐานะความพึงพอใจของบุคลากรในแผนกที่มีตอ หน.แผนกของ
ตน ขอดีคอืเปนการวัดความสามารถในการปกครองบังคับบญัชาของผูถูกประเมิน ขอควรระวังคือ 
บุคลากรในแผนกอาจใหคะแนน หัวหนาแผนกที่ใจดีไมเขม็งวด มากกวา หัวหนาแผนกที่ตรงไปตรงมา
หรือเอาจรงิเอาจังในการปฏบิัติงาน และอาจทําให หัวหนาแผนกไมกลาขัดใจบุคลากรภายในหนวยของตน 

(๔) การประเมินตนเอง เปนการจัดทํารายงานประจําปของผูถกูประเมินเอง ซ่ึงเปน
การกลาวถึงภาระงานที่ตนเองไดรับมอบหมายในชวง ๑ ป และผลการดําเนินงานเปนอยางไรในความคิด
ของตน รวมทั้งกลาวถึงสิ่งที่ตนเองควรปรับปรุง สิ่งทีต่องการใหผูบงัคับบัญชาปรบัปรุงแกไข ฯลฯ โดย
ปกติการประเมินตนเองจะไมนํามาคิดเห็นคะแนนประเมิน แตจะนํามาเปนขอมูลสนับสนนุการตัดสินใจ
ของผูประเมินเทานั้น 
  สําหรับวธิีการประเมินน้ันจะตองจัดทําเปนแบบประเมินคาโดยกําหนดองคประกอบใน
แตละดานและปจจัยยอยในแตละองคประกอบ     มีคําอธิบายความหมายของปจจัยแตละขออยางชัดเจน  
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วิธีการกําหนดระดับคะแนนนั้นมีอยูหลายรูปแบบ ซ่ึงสวนใหญมีลักษณะดังน้ี 

- การกําหนดระดับคะแนนในแตละปจจัย ซ่ึงอาจแบงระดับไดตั้งแต ๓-๗ ระดับ และใน
แตละระดับอาจมีขอความกํากับไวอยางชดัเจนวาระดับน้ันๆควรมีคณุลักษณะอยางไร เชน 
แบบที่ ๑ 

ปจจัยที่ใชประเมิน (๔) ดีมาก (๓) ดี (๒) พอใช (๑) ต่ํา 
• ความสามารถในการบริหารงาน 
หมายถึง ความสามารถในการวางแนวทางการปฏิบัติงานสําหรับตนเอง
และผูอ่ืน สามารถวางแผนใหสอดคลองกับกําลังคน และทรัพยากรที่มี
อยู สามารถกําหนดวิธีการติดตามการปฏิบัติไปสูความสําเร็จของงานได 

  
* 

  

แบบที่ ๒ 
ปจจัยที่ใชประเมิน (๔) ดีมาก (๓) ดี (๒) พอใช (๑) ต่ํา 

• ความสามารถในการบริหารงาน 
หมายถึง ความสามารถในการวางแนว 
ทางการปฏิบัติงานสําหรับตนเอง
และผูอ่ืน สามารถวางแผนให
สอดคลองกับกําลังคน และ
ทรัพยากรที่มีอยู สามารถกําหนด
วิธีการติดตามการปฏิบัติไปสู
ความสําเร็จของงานได 

 
สามารถวางแผน
งานไดอยางละเอยีด 
มีการติดตามผลการ
ดําเนินงาน 
ประเมินผลทุกระยะ
และปรับปรุงงานใหดี
ข้ึนเสมอ 

 
วางแผนงานทุกครั้ง
กอนทํางานใด ๆ 
ตระเตรียม จัดสรร
เวลา และดูแลการ
ดําเนินงานใหเปนไป
ตามแผนอยูเสมอ 

* 
เตรียมการและ
วางแผนงานตาม
สมควร ติดตาม
ความคืบหนาของ
งานเปนระยะ ๆ 

 
ไมคอยวางแผนงาน
นัก มักทํางานตาม
โอกาสและเวลาทีพ่ึงมี 
ไมคอยติดตามผลการ
ดําเนินงาน และมักลืม
ทํา 

 
- การกําหนดคะแนนดิบใหแตละหัวขอประเมิน คือไมกําหนดระดับแตใหคะแนนในแต

ละขอตามที่กาํหนด ซ่ึงแตละขออาจมีคะแนนเต็มไมเทากัน เชน 
ปจจัยที่ใชประเมิน คะแนนที่ได 

• ความสามารถในการบริหารงาน (คะแนนเต็ม ๑๐ คะแนน) 
หมายถึง ความสามารถในการวางแนวทางการปฏิบัติงานสําหรับตนเองและผูอ่ืน สามารถวางแผนให
สอดคลองกับกําลังคน และทรัพยากรที่มีอยู สามารถกําหนดวิธีการติดตามการปฏิบัติไปสูความสําเร็จ
ของงานได 

๘ 

• ผลสัมฤทธิ์ของงาน(คะแนนเต็ม ๑๕ คะแนน) 
หมายถึง การปฏิบัติงานจนสําเร็จลุลวงตามเปาหมายหรือตามความคาดหวังและทันตามกําหนดเวลา 
ใชทรัพยากรตาง ๆ ไดอยางคุมคาและมีประสิทธิภาพ สามารถนําไปใชปฏิบัติไดจริง 

๑๐ 
 
  นอกจากการใหคะแนนตามระดับที่ผูประเมินเห็นควรแลว ยังอาจใชการถวงน้ําหนัก
(Weighting) ในองคประกอบแตละดานดวยเพื่อกําหนดความสําคัญของดานที่ตองการจะเนน เชน หากมี
การกําหนดองคประกอบในการประเมินไว ๓ ดาน คือ ดานอุปนิสัย ดานการปกครองบังคับบัญชา และ
ดานการปฏิบตัิงาน ในกรณีที่เปนการประเมินนายทหารฝายกําลังรบก็อาจใหนํ้าหนักในดานการปกครอง
บังคับบัญชามากกวาดานอ่ืน หรือ ในกรณทีี่เปนการประเมินนายทหารฝายอํานวยการก็อาจใหนํ้าหนักใน
ดานการปฏิบตัิงานมากกวาดานอ่ืน เปนตน 
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ตัวอยางการใหนํ้าหนักคะแนนในแตละดาน 
นายทหารฝายอํานวยการ 
ดานอุปนิสัย 
ดานการปกครองบังคับบัญชา 
ดานการปฏิบตัิงาน 

Weight 
๓๐% 
๒๐% 
๕๐% 

Points 
๔ 
๕ 
๔ 

weighted Points 
๑.๒ 
๑.๐ 
๒.๐ 

รวม ๑๐๐% เฉลี่ย ๔.๓ ๔.๒ 
นายทหารฝายกําลังรบ 
ดานอุปนิสัย 
ดานการปกครองบังคับบัญชา 
ดานการปฏิบตัิงาน 

Weight 
๓๐% 
๕๐% 
๒๐% 

Points 
๔ 
๕ 
๔ 

Real Points 
๑.๒ 
๒.๕ 
๐.๘ 

รวม ๑๐๐% เฉลี่ย ๔.๓ ๔.๕ 
 
 
 



 
เครื่องมือในการวัดผลการศึกษา 

ท่ีหลากหลายรูปแบบ / วิธีการ 
 

 
 
 

  
             หัวหนากองสถิตแิละวิจยั โรงเรียนนายเรอื 

 

บทนํา 
 จากฉบบัที่แลวผูเขยีนไดกลาวถึงเคร่ืองมือในการวัดผลการศึกษาวามีอยูอยางหลากหลาย
รูปแบบ / วิธีการ ซ่ึงครผููสอนพึงมีความรู ความเขาใจ และสามารถสรางหรือเลือกใชไดอยางถูกตอง    
เหมาะสม สอดคลองกับวตัถุประสงคของการเรียนการสอน 
 ในฉบบัน้ีผูเขยีนจึงขอลงลกึไปถึงแบบทดสอบชนิดตาง ๆ และขอดี ขอดอย เพ่ือเปนแนวทาง
ในการพิจารณาเลือกใชไดอยางเหมาะสมตอไป  โดยจะขอกลาวถึงวตัถุประสงคทางการศึกษา / การเรียน
การสอนเสียกอนในเบื้องตน 

วัตถุประสงคทางการศึกษา /  การเรียนการสอน               
วตัถปุระสงคทางการศึกษา / การเรียนการสอน  คือ จุดหมายปลายทางของการเรยีนการสอน และ

เปนแนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ตลอดจนการวัดผลการศึกษา  ซ่ึงจะตอง  มีการ
กําหนดใหชัดเจนตั้งแตเบื้องตน ทั้งในระดับหลักสูตร  ระดับวชิา และหัวขอวิชา 

วัตถุประสงคทางการศึกษา / การเรียนการสอน  แบงออกไดเปน ๒ ระดับ และ ๓ ดาน  ดังนี้ 

๑. วัตถุประสงคทางการศกึษา  แบงออกไดเปน ๒ ระดับ  คือ 
   ๑.๑ วตัถุประสงคทัว่ไป  ( General Objective )  เปนวัตถุประสงคที่มีความหมายกวาง 

ไมเฉพาะเจาะจง ไดแก วตัถุประสงคของหลักสตูร วิชา และความมุงหมายในการจดัการศึกษาเปนตน ซ่ึง
อาจมีคําที่เรียกที่แตกตางกนัออกไปอีก คือ จุดมุงหมาย  ความมุงหมาย จุดหมายและจุดประสงคทั่วไป 
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 ตัวอยาง  :   ความมุงหมายของหลักสูตรการศึกษาโรงเรียนนายเรือ พ.ศ. 
๒๕๔๕ ประกอบดวย  (โรงเรียนนายเรือ, ๒๕๔๕) 
  ๑.๑.๑  ดานการศึกษาวิชาการข้ันอุดมศึกษาระดบัปริญญาตร ี
   ใหนักเรียนนายเรือ มีความรูดานวิชาการตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถาบันการศกึษาระดับอุดมศึกษาทั้งในประเทศและตางประเทศ โดยใหมีวุฒิการศึกษาระดับปรญิญาตรี
ในทาง   วิทยาศาสตรและวศิวกรรมศาสตรสาขาตาง ๆ   ที่เหมาะสมตามความตองการของกองทัพเรือ 
 ๑.๑.๒  ดานการศึกษาและฝกปฏิบตัวิิชาชีพทหารเรือ 
         ใหนักเรยีนนายเรือมีความรู ประสบการณ และความชํานาญ ดานวิชาชีพทหารเรือ
ขั้นพ้ืนฐาน จนถึงขั้นปฏบิัตงิานเพื่อใหพรอมที่จะปฏิบตัหินาที่นายทหารสัญญาบตัรชั้นผูนอย  มีพ้ืนฐาน    
เพียงพอที่จะรบัการศึกษาเพิม่เติมสําหรับการปฏิบตัิหนาที่ในระดับสูงขึน้ไป  มีความสํานึกในความ
รับผิดชอบตอหนาที่ และมีบุคลิกลักษณะเหมาะสมที่จะเปนผูบังคบับญัชาและผูนําทหาร ดังนั้นการฝกศึกษา
และอบรมวิชาชีพทหารเรือจึงมีการฝกอบรมศึกษาในวิชาการอาวุธและยุทธวิธี  การสื่อสาร  สมุททานุภาพ  
และประวตัิการสงครามทางเรือ  นาวิกโยธิน  การเรือและเดินเรือ  วชิาชางกลเรือ  ระเบียบขอบงัคับ  และ
กฎหมายทหาร  ทั้งทางภาคทฤษฎีและปฏิบัตทิั้งในและนอกที่ตั้งปกต ิ  โดยศึกษารวมกันทุกคนในเบื้องตน 
และแยกศึกษาวิชาเชีย่วชาญเฉพาะวิชาชีพทหารเรือตามพรรค-เหลาตอไป 
 ๑.๑.๓ ดานการฝกอบรมคุณลักษณะผูนําและคุณธรรมของนายทหาร  ประกอบดวย 
 ๑.๑.๓.๑ การกํากับดูแลความประพฤติ  และความเหมาะสมในการเปนทหาร  ให
นักเรยีนนายเรือมีคุณสมบตันิายทหารสัญญาบตัรที่ดี  พรอมดวยบคุลิกผูนํา   คุณธรรมทหาร  และปฏภิาณ
ไหวพรบิ  สามารถปฏิบตัหินาที่ปกครองบังคบับญัชา และปฏิบตัิภารกิจตามที่ผูบังคบับญัชามอบหมายได
อยางมีประสิทธิภาพ  ยึดม่ันในระบบเกียรติศักดิ์ของหมูคณะและของตนเอง  มีความจงรักภักดีตอสถาบันชาต ิ 
ศาสนา  พระมหากษัตริย และดําเนินชีวติอยูรวมกันในสังคมไดอยางมีเกียรติสมศักดิศ์ร ี
 ๑.๑.๓.๒ การอบรมศีลธรรมและจริยธรรม  ใหนักเรียนนายเรือเปนผูที่มีคุณธรรม  
จริยธรรม และวัฒนธรรมอันดีงาม  มีความประพฤติ  อุปนิสัย  และจิตสํานึกรบัผิดชอบ  ยึดม่ันในหลัก
ธรรมะ  มีหลกัศีลธรรมในการดําเนินชีวติและการปฏบิตัิราชการ 
 ๑.๑.๓.๓ การฝกและศึกษาวิชาพลศึกษา  ใหนักเรียนนายเรือไดมีการพัฒนาทั้ง
ทางดานรางกาย  อารมณ  สังคม  จิตใจ และสติปญญาเพ่ือใหเปนผูที่รางกายแข็งแรงสมบูรณ       สม
ลักษณะทหาร มีอารมณราเริงแจมใส รูจักควบคุมอารมณไดในสภาวะการณตาง ๆ เพ่ือเปนการเสริมสราง
ความสามัคคี และรูจักทํางานรวมกันเปนหมูคณะ สามารถเปนผูนําทางการกีฬาของหนวย เม่ือสําเร็จเปนนาย
ทหาร เปนผูที่เคารพกติกา  รักความยุติธรรมและเปนสุภาพบุรุษ มีจิตใจเขมแข็ง อดทนและอดกลั้น กลา
ตัดสินใจใชปฏภิาณไหวพรบิในการแกปญหา  รูจักพิจารณาวางแผนในการแกปญหา  
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 ๑.๒ วัตถุประสงคเฉพาะ / เชงิพฤติกรรม ( Behavioral  Objective )   
   วัตถุประสงคเฉพาะ / เชิงพฤติกรรม  เปนวัตถุประสงคที่ชี้ใหเห็นสิ่งที่ตองการจาก         
การศึกษา / การเรียนการสอนอยางเฉพาะเจาะจง  เกี่ยวของกับเนื้อหาวิชาโดยตรง และบงบอกถึง    
พฤติกรรมการกระทําอยางชัดเจนวาจะใหผูเรียนทําอะไรไดบาง  ซ่ึงก็คือวัตถุประสงคที่ใชในการจัดการ
เรียนการสอนของครูในชั้นเรียนและในการฝกปฏิบตัิน่ันเอง 
  การกําหนดวัตถุประสงคเชิงพฤติกรรมที่ชัดเจน / วัดไดน้ีจะทําใหครูสามารถหาวิธกีารสอน เลือก
สื่อการเรียน จัดกิจกรรมการเรียน และเตรียมการวัดและประเมินผลไดอยางเหมาะสม  อันจะทําใหการ
สอนบรรลวุัตถุประสงคที่ตัง้ไว 

  ตัวอยาง : การกําหนดวัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม   
   ๑.๒.๑ ในหัวขอ “การถือทายเรือ”  คือ 
             ผูเรยีนสามารถอธิบายความหมาย   หลักการ   ความสําคัญ   และประเภท
ของการถือทายเรือได 
            ผูเรียนสามารถบอกชื่ออุปกรณ   และสวนประกอบตาง  ๆ    ของอุปกรณใน
การถือทายเรอืได 
             ผูเรยีนสามารถถอืทายเรือในสถานการณตาง ๆ    ทั้งในทะเลเปด  และใน
รองน้ําแคบได 
   ๑.๒.๒ ในหัวขอ “วัตถุประสงคทางการศกึษา / การเรียนการสอน”  คือ 
             ผูเรียนสามารถบอกความแตกตางระหวางวัตถุประสงคทั่วไป  และ
วัตถุประสงคเฉพาะ / เชิงพฤติกรรมพรอมยกตัวอยางได   

 ๒.  วตัถุประสงคทางการศึกษา / การเรียนการสอน    แบงตามลกัษณะการเรยีนรู  ออกเปน ๓  
ดาน  ดังน้ี ( Bloom , ๑๙๕๖)     

  ๒.๑ ดานพุทธิพิสัย ( Cognitive Domain) 

   พุทธิพิสัย  เปนวตัถุประสงคที่เกี่ยวกับการเรียนรูทางดานสติปญญา  คือ  ความรูความ
เขาใจ  และการใชความคิด ใน  ๖ ระดับตั้งแตต่ําสุดจนถึงสูงสุด  ไดแก   
   ๒.๑.๑ ความรู (Knowledge) คือ ความสามารถในการจาํเนื้อหาความรู ทฤษฎี หลกัการ 
และระลึกไดเม่ือตองการนํามาใช 
   ๒.๑.๒ ความเขาใจ (Comprehension) คือ ความสามารถในการแปล / ตีความ ขยายความ
และสรุปจับใจความประเด็นสําคัญ 
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   ๒.๑.๓ การนําไปใช (Application) คือ ความสามารถในการนําความรู ทฤษฎี และ      
หลักการตาง ๆ ไปใชแกปญหาในสถานการณใหมได 
   ๒.๑.๔ การวเิคราะห (Analysis) คือ ความสามารถในการแยกแยะออกเปน   สวนยอย 
ใหเห็นถึงองคประกอบ  โครงสราง   และความสัมพันธระหวางสวนยอยนั้น 
   ๒.๑.๕ การสังเคราะห (Synthesis) คือ ความสามารถในการนําองคประกอบ  สวนยอย ๆ 
มาประกอบกนัเขาเปนเรื่องราวที่มีโครงสรางใหม 
   ๒.๑.๖ การประเมินคา (Evaluation) เปนความสามารถทางสตปิญญาขั้นสูงสุด คือ 
ความสามารถในการตัดสินคุณคา (ดีเลวอยางไร)  โดยอาศัยเกณฑ (Criteria) และมาตรฐาน (Standard) ที่
วางไว 

      ๒.๒  ดานจิตพิสัย (Affective Domain)  

      จิตพิสัย  เปนวตัถุประสงคที่เกี่ยวกับการเรียนรูทางดานจิตใจ  ซ่ึงรวมถึงความสนใจ  
อารมณ  เจตคติ  คานิยม และคุณธรรมดวย  โดยเปนกระบวนการที่เกิดขึ้นภายใน  ตั้งแตพฤติกรรมตื้น
ที่สุดจนถึงลึกซึ้งที่สุดมี  ๖  ขั้นตอนดังน้ี 

    การรับรู (Receiving / Attending)                                               การตอบสนอง (Responding) 
 

                   การจดัระบบคุณคา / คานิยม (Organization)                             การเหน็คุณคา (Valuing) 
 

                         การสรางลักษณะนิสัย (Characterization) 
 
  ๒.๓  ดานทักษะพิสัย (Psychomotor Domain)  

   ทักษะพสิัย เปนวตัถปุระสงคทีเ่กี่ยวกับความสามารถในการปฏิบัตทิางดานรางกาย
ตามลําดับการพัฒนาทักษะจากต่ําสุดถึงสูงสุด คือ  

        การเลียนแบบ          การทําตามบอก             การเพิ่มเติม / ประยุกต 
 
                   การทําไดอยางเปนธรรมชาติ / ชํานาญ            การทําไดหลายรูปแบบ 
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แบบทดสอบ (Test) 

 แบบทดสอบ เปนเครื่องมือในการวัดผลผูเรียนไดทั้งดานจิตใจ สตปิญญา และการปฏิบตัิ โดย
การสรางชุดของคําถามขึ้น  เพ่ือใหผูถูกทดสอบตอบสนองหรือแสดงพฤติกรรมอยางใดอยางหนึ่งออกมา
ใหสามารถวัดได สังเกตได ตามวตัถุประสงคเชิงพฤตกิรรม 
 แบบทดสอบแบงออกไดเปนหลายประเภท / หลายรูปแบบ ซ่ึงครคูวรพิจารณาเลอืกใชใหตรง
ตามวตัถุประสงคของการเรียนการสอนดังน้ี 

 ๑. แบงตามสิ่งทีต่องการวัดเปนเกณฑ 
  ๑.๑ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ (Achievement Test) 
        ๑.๑.๑  แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน(Scholastic Achievement Test) 

        ๑.๑.๒ แบบทดสอบวัดความพรอม (Readiness Test) 

          ๑.๑.๓  แบบทดสอบวนิิจฉัย (Diagnostic Test) 

  ๑.๒ แบบทดสอบความถนดั (Aptitude Test) 

           ๑.๒.๑  แบบทดสอบความถนัดทางการเรียนทั่ว ๆ ไป (Scholastic Aptitude Test) 

          ๑.๒.๒ แบบทดสอบความถนัดเฉพาะ (Specific Aptitude Test) 

  ๑.๓ แบบทดสอบวัดบุคลิกภาพและการปรบัตวั (Personality And Adjustment Test) 

  ๑.๔ แบบทดสอบความสนใจ (Interest Test) 

  ๑.๕ แบบทดสอบเจตคติ (Attitude Test) 

  ๒. แบบตามวิธีตอบ 
  ๒.๑  แบบทดสอบความเรยีง (Essay Test) 

  ๒.๒ แบบทดสอบปรนัย (Objective Test) 

  ๒.๓ แบบทดสอบใหปฏิบตั ิ(Performance Test) 

 ๓. แบงตามวิธีดําเนินการสอบ 
  ๓.๑  แบบทดสอบรายบุคคล (Individual Test) 

  ๓.๒ แบบทดสอบเปนกลุม (Group Test) 

  ๓.๓ แบบทดสอบจํากัดอัตราเร็ว (Speed Test) 

   - แบบจํากัดเวลา  (Time Limit Test) 

   - แบบจํากัดงาน (Work Limit Test) 

  ๓.๔ แบบทดสอบชนิดใหสอบเต็มกําลังความสามารถ (Power Test) 

  ๓.๕ แบบทดสอบขอเขียน (Written Test) 

  ๓.๖ แบบทดสอบปากเปลา (Oral Test) 
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 ๔ .แบงตามการนําผลการทดสอบไปใช 
  ๔.๑  แบบทดสอบครูสราง (Teacher Made Test) 

  ๔.๒ แบบทดสอบมาตรฐาน (Standardized Test) 
 ในบทความนี้ผูเขียนขอกลาวถึงเฉพาะแบบทดสอบอัตนัย  แบบทดสอบปรนัย  และ 
แบบทดสอบการปฏิบตัิ  ซ่ึงเปนแบบทดสอบที่มีความสําคัญในการวัดผลการศกึษาตามวัตถปุระสงคเชิง
พฤติกรรมทางดานสติปญญาและทักษะปฏิบตั ิ

 ๑. แบบทดสอบ / ขอสอบอัตนัย (Subjective or Essay Test) 
  ขอสอบอัตนัย  หรือขอสอบแบบความเรียง เปนขอสอบที่ผูตอบจะตองเรียบเรียงความรู
ความเขาใจและความคิดเห็น เขียนออกมาเปนขอความ 

  ๑.๑ จุดมุงหมายในการนํามาใช 
   ๑.๑.๑ ตองการใหผูตอบแสดงความคิดสรางสรรค (Creativity) และบรรยายความคิด
ออกมาไดอยางอิสระ อีกทั้งพัฒนาทักษะการเขียน 
   ๑.๑.๒  ตองการวัดความรูความสามารถระดับสูง ในระดบัการนําไปใช  การวิเคราะห การ
สังเคราะห และประเมินคา 
   ๑.๑.๓  เม่ือผูเขาสอบมีจํานวนนอย 
   ๑.๑.๔  เม่ือมีเวลาในการสรางขอสอบนอย 
   ๑.๑.๕  เม่ือมีเวลาในการตรวจขอสอบมากเพียงพอ 

  ๑.๒ ชนิดของขอสอบอัตนัย 
   ๑.๒.๑ ชนิดไมจํากัดคําตอบ (Extended Response Items) 
     เปดโอกาสใหผูตอบไดรวบรวมความคดิ ความรูทั้งหมด แลวตอบออกมาได
อยางเต็มที่ภายในระยะเวลาที่กําหนดให  ขอสอบอัตนัยชนิดนี้มักจะใชคําถาม  ถามอยางกวาง ๆ  ใน
เรื่องตาง ๆ   เชน  จงอภิปรายถึงสถานภาพของการกีฬาไทยในปจจุบัน 
       ๑.๒.๒ ชนิดจํากัดคําตอบ  (Restricted  Response  Items) 

       คําถามจะกําหนดขอบเขตของคําตอบใหแคบลง โดยคําถามจะมีทิศทาง
เฉพาะเจาะจงมากขึ้น ชวยใหการตรวจใหคะแนนงายขึ้น มีความเปนปรนัยสูงขึน้ บางทีเรียกขอสอบ
อัตนัยชนิดนีว้า  “ขอสอบความเรียงอยางสั้น”  (Short  Essay  Item)  เชน  จงเปรียบเทียบขอดีขอดอยของ
ขอสอบอัตนัยและปรนัย 
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  ๑.๓ ขอดีของขอสอบอัตนัย 
         ๑.๓.๑ สามารถวดัความสามารถทางสตปิญญาไดทุกระดับ  ตั้งแตขั้นความรู  
ความจํา  ไปจนถึงขั้นประเมินคา 
         ๑.๓.๒  สามารถวดัความสามารถทางสติปญญาระดับสูงไดดี  เชน  การนําไปใช  การ
วิเคราะห   และประเมินคา 
         ๑.๓.๓ สะดวกและงายในการสรางขอสอบ 
 ๑.๓.๔ ชวยพัฒนาทักษะในการเขียนของผูเรียน 

  ๑.๔ ขอดอยของขอสอบอัตนัย 
         ๑.๔.๑ การใหคะแนนมกัมีความเที่ยงต่ํา  อันเนื่องมาจากความเห็นสวนตัว  อารมณ
ของผูตรวจ  ความลําเอียง  การเขียนตอบอานงาย  หรือยาก 
         ๑.๔.๒  ขอสอบมีนอยขอ  มักไมครอบคลุมเน้ือหา  ทําใหความตรงต่ํา 
         ๑.๔.๓  การตรวจใหคะแนนใชเวลามาก 

  ๑.๕ หลกัการตรวจใหคะแนนขอสอบอัตนัย 
          เน่ืองจากการตรวจใหคะแนนสอบอัตนัย  มักขาดความเปนปรนัย  ดังน้ัน  เพ่ือลด
ความคลาดเคลื่อนในการตรวจใหคะแนนขอสอบอัตนัยลงใหมากที่สดุ  จึงควรปฏิบัติดังน้ี 
         ๑.๕.๑  เขียนแนวคาํตอบไวลวงหนา  แบงการใหคะแนนในแตละสวนใหชัดเจน 
        ๑.๕.๒ ตรวจคําตอบใหเสร็จไปทลีะขอ  ไมควรตรวจใหเสร็จทุกขอทีละคน 
        ๑.๕.๓ ทบทวน โดยตรวจสอบคะแนนในแตละขออีกสักครั้ง  หลังจากที่ตรวจแตละ
ขอของทุกคนเสร็จแลว  โดยเฉพาะอยางยิ่งคะแนนของคนตน ๆ และทาย ๆ 

 ๒. ขอสอบปรนัย  (Objective  Test) 

   ขอสอบปรนัย   คือ  ขอสอบที่มีความชัดเจนในคาํถาม  การใหคะแนนและการแปล   
ความหมายของคะแนน 

  ๒.๑ ชนิดของขอสอบปรนัย 
          ขอสอบปรนัยแบงไดเปน  ๔ ชนิด 
           ๒.๑.๑  ขอสอบชนิดตอบสั้น ๆ / เตมิคํา (Short  Answer  Form) 

           ๒.๑.๒  ขอสอบชนิดถูกผิด  ( True  False  Item) 

           ๒.๑.๓  ขอสอบชนิดจับคู  (Matching  Item) 

           ๒.๑.๔  ขอสอบชนิดเลือกตอบ  (Multiple  Choice  Item) 
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           ขอสอบปรนัยทั้งชนดิเติมคํา  ชนิดถูกผิดและชนิดจับคู  เปนขอสอบที่วัด
ความสามารถดานสติปญญาในระดับต่ํา   เพียงแคความรู    ความจํา   โดยทั่วไปจึงไมเหมาะสม      ที่
จะนํามาใชสําหรับการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษา  ผูเขียนจึงขอแนะนําเฉพาะขอสอบชนิด
เลือกตอบซึ่งใชวัดความสามารถดานสตปิญญาในระดบัสูงได 

  ๒.๒ ขอสอบชนิดเลือกตอบ  ( Multiple  Choice ) 

           ขอสอบชนิดเลือกตอบ  ในแตละขอประกอบดวยสวนที่เปนขอคําถาม  (Stem) 

และสวนที่เปนตวัเลือก  (Response,  Option)     โดยในสวนทีเ่ปนตวัเลือกนั้นจะประกอบไปดวยตวัทีเ่ปน
คําตอบถูก  (Answer,  Key)  และตวัลวง (Distracter) 

 ๒.๒.๑  ชนิดของขอสอบแบบเลือกตอบ 
    ขอสอบแบบเลือกตอบแบงออกเปน  ๒  ชนิดใหญ ๆ   ไดแก 

 ๒.๒.๑.๑  แบบมีคําตอบที่ถกูตองขอเดียว (Correct  Answer)  เปนแบบที่มี
ขอคําตอบถูกเพียงขอเดียว  สวนตวัเลือกอ่ืนจะผิดหมด 
 ๒.๒.๑.๒  แบบใหเลือกคําตอบที่ถูกตองที่สุด (Best  Answer)  แบบน้ีจะมีขอ
คําตอบถูกหลายขอ  แตจะมีคําตอบทีถู่กที่สุดเพียงคําตอบเดียว 

      ๒.๒.๒  ขอดีของขอสอบชนิดเลือกตอบ 
 ๒.๒.๒.๑  สามารถวัดสมรรถภาพสมองระดับสูง ๆ ไดดี 
 ๒.๒.๒.๒ วัดครอบคลุมเน้ือหาไดมาก 
 ๒.๒.๒.๓  ตรวจใหคะแนนงายรวดเรว็   และมีความเปนปรนัยสูงในการ
ตรวจใหคะแนน 
 ๒.๒.๒.๔ มีความเที่ยงสูง  คะแนนที่ไดคงเสนคงวา เพราะสามารถลดการ
เดาลงไดมาก   
 ๒.๒.๒.๕ เหมาะสําหรับนําไปวิเคราะหเพ่ือเก็บไวใชหรือปรับปรุงใหดีขึ้น
ตอไป 
  ๒.๒.๓ ขอดอยของขอสอบชนิดเลือกตอบ 

  ๒.๒.๓.๑   สรางใหดีไดยาก 

  ๒.๒.๓.๒  เสยีเวลาในการสรางมาก 
  ๒.๒.๓.๓  สิ้นเปลื้องแรงงานในการจัดพิมพขอสอบมาก 
  ๒.๒.๓.๔  ไมชวยพัฒนาทกัษะการเขียนของผูเรียน 
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  ๒.๒.๔ ขอเสนอแนะในการสรางขอสอบชนิดเลือกตอบ 
   ๒.๒.๔.๑  เขียนขอคําถามใหชัดเจน ภาษางาย ๆ กระจางชัด เขาใจได
ตรงกัน 
   ๒.๒.๔.๒  พยายามเนนเรือ่งที่ตองการถามใหเดนชัด ใหผูตอบอานแลวรู
ทันทีวาถามอะไร 
   ๒.๒.๔.๓  ควรเขียนคําถามใหเปนประโยคสมบูรณ 
   ๒.๒.๔.๔ ไมใชคําถามปฏิเสธ หรือคําถามที่เปนปฏิเสธซอน 
   ๒.๒.๔.๕  ควรมีตัวเลือกมากตัว เพ่ือลดอัตราการเดา 
   ๒.๒.๔.๖  เขยีนตวัเลือกใหเปนเอกพันธกัน ถือเปนพวกเดียวกัน 
   ๒.๒.๔.๗ ใชคําหรือขอความที่กระชับ 
   ๒.๒.๔.๘  ตัวเลือกทุกขอควรมีโอกาสที่จะถูกเลือกได 
   ๒.๒.๔.๙   คําตอบทีถู่กตองมีคําตอบเดียว 
   ๒.๒.๔.๑๐ ควรใหตําแหนงของขอที่ถูกกระจายคละกันไป 
   ๒.๒.๔.๑๑ ตัวเลือกที่เปนตัวเลข   ควรเรียงลําดับตัวเลขจากมากไป
นอย หรือนอยไปมากไมควรเรียงคละกนั 
   ๒.๒.๔.๑๒ ไมควรมีตัวเลือกที่วา ถูกทุกขอ ผิดทกุขอ ไมมีขอใดถูก 

 ๓. แบบทดสอบการปฏิบัติ (Performance Test) 

          แบบทดสอบการปฏิบตั ิเปนเครื่องมือที่ใชวัดและประเมินผลการปฏิบตัิของ   ผูเรียน
ไดในคราวเดียวกัน วาเม่ือครูไดใหผูเรียนฝกปฏบิัตติามวตัถุประสงคเชิงพฤตกิรรมที่กําหนดไวแลวน้ัน  
ผูเรียนทําอะไรไดบางและดเีพียงใด  โดยครู / ผูประเมินสามารถพิจารณาตัดสินไดเลยวาการปฏิบัติน้ันมี
คุณภาพอยูในระดับใดตามมาตรวัดคุณภาพ (Rating Scale) ที่กําหนด   เชน   ดีมาก   ดี   พอใช  หรือควร
ปรับปรุง โดยไมตองใหผลออกมาเปนคะแนนที่ตองนาํมารวมกันกอน แลวจึงประเมินผลอีกครั้ง  ซ่ึง
จะตองยุงยากเสียเวลา และอาจเกิดความผิดพลาดขึ้นไดในขั้นตอนของการรวมคะแนน  ซ่ึงแบบทดสอบ
ดังกลาวนี้ อาจจัดไดวาเปนแบบทดสอบอเนกประสงค 
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ตัวอยางแบบทดสอบ  /  ประเมินผลการฝกปฏิบัตินักเรียนนายเรือชั้นปที่  ๑ / ๒๕๔๓ 
(น.ท.หญิง ประอร  สุนทรวภิาต, ๒๕๔๓)  

ระดับคุณภาพการปฏบิัต ิ
รายการประเมนิ ดีมาก  

๔ 
ดี 
๓ 

พอใช 
๒ 

ควรปรับปรุง 
๑ 

หมายเหต ุ

๑. การเรือ      
 ๑.๑ นกหวีดเรือ      
 ๑.๒ การเชือก      
 ๑.๓  การบริบัน - บาระตู      
 ๑.๔ การผูกเชือกธง - สลุตธง      
 ๑.๕ การรอก      
 ๑.๖ การชักหยอนเรอืเล็ก      
 ๑.๗ ด่ิงน้ําตื้น, ด่ิงทราย      
๒. การอาวุธ / ทหารราบ      
 ๒.๑ การปน ๗๖/๕๐      
 ๒.๒ การปน ๔๐/๖๐      
 ๒.๓ บุคคลทามือเปลา      
 ๒.๔ บุคคลทาอาวุธ      
๓. การทัศนสัญญาณ      
 ๓.๑ โคมไฟสากล      
 ๓.๒ ธงสองมอืสากล      
 ๔. พลศึกษา      
 ๔.๑  วายน้ํา ๕๐ เมตร ทาฟรีสไตล      
 ๔.๒ กายบริหารแบบราชนาว ี
             ตอนที่ ๑ และ ๒ 

     

๕. ขอเสนอแนะเพิ่มเติม 
…………………………………………………………………………………….......................................... 
……………………………………………………………………………………………………………….. 
.......................................................................................................................................................................... 

  ลงชื่อ........................................................กรรมการตรวจสอบและประเมินผล 
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บทสรุป 
 ในการจะพิจารณาเลือกใชเครื่องมือ ในการวัดผลการศึกษาใหถูกตองเหมาะสมนั้น  เปน
เรื่องที่ครูผูสอนจะตองกําหนดวัตถุประสงคของการเรียนการสอนเชิงพฤติกรรม ในแตละหัวขอวิชาให
ชัดเจนเสียกอน  เพ่ือเปนแนวทางในการจัดการเรียนการสอนใหบรรลุวตัถปุระสงคแลวเลือกใชเครื่องมือ
วัดผลการศึกษาที่เหมาะสม     เพื่อที่จะตอบไดวาเมื่อผูเรียนผานการเรียน / ฝกปฏิบตัิแลวน้ัน  ผูเรียน
สามารถทําอะไรไดบางและอยางไร  เพ่ือจะไดพัฒนาผูเรียนไปไดอยางถูกทาง 

 ในการวัดผลการศึกษาของผูเรียนนั้น  ควรจะเลือกใชเครื่องมือหลายแบบประกอบกัน  ทั้งน้ี
เพ่ือใหครอบคลุมสิ่งที่จะวดัทั้งดานจิตใจ   สติปญญา   และการปฏบิัติ   อันไดแก 
  ๑) การสังเกตพฤติกรรมของผูเรยีนทุกครั้งที่เขาสอนตลอดเวลา เพ่ือดูความสนใจ  
ความเขาใจในบทเรียนดวยสีหนาทาทาง  ความกระตอืรือรน  การเขารวมกิจกรรม  ดูอารมณ  และสังคม  
เปนตน 
  ๒) การใชคําถาม / การสอบปากเปลา  (Oral  Test)    ทุกครั้งที่สอน  เพ่ือตรวจสอบ / วัดความ
เขาใจในบทเรยีน  และการใหผูเรียนไดแสดงความคิดเหน็ตาง ๆ ซ่ึงจะชวยเสริมสรางทักษะในการพูดใหกับ
ผูเรียนดวย 
  ๓) การสอบขอเขียน  (Written  Test)   เพ่ือทบทวนระหวางเรียน และสรุปผลความรูเม่ือ
การเรียนเสร็จสิ้นลงแลว หากจํานวนผูเรียนมีจํานวนไมมากนัก ควรใชแบบทดสอบอัตนัยเพ่ือวัดความรูได
ในระดับสูง  และยังจะชวยเสริมทักษะในการเขียนใหกับผูเรียนดวย  แตหากผูสอบมีจํานวนมากหลาย
รอย  หลายพัน  เปนหม่ืน  เชน  การสอบคัดเลือกเขาศึกษาตอ  ก็แนนอนวาคงตองใชขอสอบปรนัยชนิด
เลือกตอบ   เพราะจะทําใหตรวจขอสอบไดรวดเร็วและยุตธิรรม 

  อยางไรก็ตาม  หากเปนไปไดควรใชคูกันไปทั้งอัตนัยและปรนัย  โดยในการสอบรอบแรก
ใชขอสอบปรนัยชนิดเลือกตอบ  เพ่ือคัดเลือกคนใหเหลือนอยลงกอน แลวจึงใชขอสอบอัตนัยหรือ
แบบทดสอบความถนัด  (Aptitude  Test)  หรือแบบทดสอบเจตคต ิ  (Attitude  Test)  อีกครัง้ในรอบที่สอง  ก็จะทํา
ใหเราสามารถคัดเลือกคนไดอยางรอบคอบและละเอียดยิ่งขึ้น 
  ๔) แบบทดสอบการปฏิบตั ิ (Performance  Test)   ภายหลังจากการฝกปฏิบตัิ  ควรวัดและ
ประเมินผลการปฏิบัติใหออกมาในรูปของระดับคุณภาพ  เพ่ือความสะดวกชัดเจน    ปองกันความ
ผิดพลาด  และเปนแนวทางในการพัฒนาการปฏิบตัิไดอยางเปนรูปธรรม 

 
 
 
 
 



ระบบเครือขายโรงเรียนนายเรือ  (ตอนจบ) 
 

 น.ต.ไกรสิทธิ์  มหิวรรณ 
อาจารยฝายศึกษา โรงเรียนนายเรือ 

 
 

 เครื่องคอมพิวเตอรไดถูกนํามาใชงานในหนวยงานตาง ๆ เพ่ิมมากขึ้นเปนลําดับ ไมวาจะเปน   
การนํามาใชงานในสํานักงาน เชน พิมพหนังสือราชการ ทําบัญชคีรุภัณฑของหนวยงาน ทําบัญชีสถานะ  
ทางการเงิน หรือการนาํมาใชงานเพื่อคนควาหาความรูจากแหลงขอมูลตาง ๆ ที่ถกูรวบรวมไวในเครือขาย 
อินเทอรเน็ต ทําใหเกิดความรวดเร็วในการศึกษาคนควาหรือคนหาสิ่งที่ตองการไดอยางมาก โดยเฉพาะ
โรงเรยีนนายเรือ ซ่ึงเปนสถาบนัการศกึษา การไดเขาถึงแหลงขอมูลหรือแหลงความรู   ที่มีอยูใน
อินเทอรเน็ต นับวามีความสําคัญไมนอย นักเรียนนายเรือสามารถคนควาหาขอมูลเกีย่วกบัการเรยีน การ
สอนในสาขาวชิาของตนเองไดนอกเหนือจากที่มีอยูในตําราเรียน เชนการศึกษาการทํางานของ   
เครื่องจักรกลตางๆ ในลักษณะของภาพเคลื่อนไหวซ่ึงไมสามารถดูไดจากหนังสือเรียน อาจารยสามารถ
เขาถึงแหลงขอมูล เอกสารอางอิงหรือสื่อการสอนที่ทันสมัยเพ่ือใชในการเตรียมการเรียนการสอน และ 
ติดตามความกาวหนาหรือการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี งานคนควาหรืองานวิจัยใหม ๆ ขาราชการ 
ทุกคนสามารถเขาถึงขอมูลขาวสาร โดยเฉพาะประกาศตาง ๆ ของกองทัพเรือไดอยางรวดเร็ว เชน    
การแตงตั้งโยกยาย สวัสดิการ ระเบียบขอบังคับ แบบฟอรมหนังสือราชการ  นับไดวาเครื่องคอมพวิเตอร
และอินเทอรเน็ตไดเขามามบีทบาทในชวีติประจําวันของเรามากขึ้นกวาแตกอน การใชงานอินเทอรเน็ต
บนระบบเครือขายภายในโรงเรียนนายเรอืเพ่ือเชื่อมตอออกไปสูระบบเครือขายภายนอกถือไดวามี สวน
สําคัญตอการพัฒนา การเรียนรูแกบุคลากรที่อยูภายในโรงเรียนนายเรือเปนอยางยิ่ง 
 ระบบเครือขายของโรงเรียนนายเรือมีโครงสรางดังที่กลาวไวในตอนที่ ผูดูแลระบบไดดําเนินการ
วางโครงสรางและติดตั้งเครือ่งใหบริการตาง ๆ ไวแลว ในการใชบรกิารตาง ๆ เชน การชมเวบ็ไซตหรือ
การใชบริการจดหมายอิเล็กทรอนิกส ผูใชบริการจะตองปรับแตงคาตาง ๆ บนเครื่องคอมพิวเตอร ของตนเอง
ใหถูกตองกอนจึงจะสามารถใชบริการตาง ๆ ไดโดยเริม่ตั้งแตขัน้ตอนการตรวจสอบไอพแีอดเดรส วาไดรับ
การแจกจายจากเครื่อง DHCP Server หรือยังและหากไดรับการแจกจายมาแลวไอพีแอดเดรส       
ดังกลาวใชงานไดหรือไม หากพบวาใชงานไดตามปกติจึงตั้งคาตาง ๆ ใหแกโปรแกรมที่จะใชงาน หาก
พบวาไอพีแอดเดรสดังกลาวมีปญหาไมสามารถใชงานไดตามปกต ิ ก็ตองดําเนินการแกไขในสวนนี้กอน 
จึงจะไปตั้งคาและใชงานโปรแกรมตอไป การใชงานระบบเครือขายภายในโรงเรียนนายเรือเพ่ือใชงาน   
อินเทอรเน็ตโดยสวนใหญแลวจะเปนการใชงานเพื่อคนควาขอมูลเยี่ยมชมเวบ็ไซตตาง ๆ ผานทางโปรแกรม 
เบราซเซอร เชน Internet Explorer, Opera, หรือ Netscape และการใชงานจดหมายอิเล็กทรอนกิสผาน
ทางโปรแกรมอีเมลไคลแอนท เชน Outlook Express, MS-Outlook, Eudora และอื่น ๆ  ดังน้ันในที่น้ีจะ
อธิบายถึงขั้นตอนการตั้งคาเพื่อใชงานโปรแกรมเบราซเซอรและอีเมลไคลแอนทโดยในสวนของโปรแกรมเบราซ
เซอรจะอธิบายการตั้งคาให Internet Explorer เนื่องจากเปนโปรแกรมที่มอียูบนเครื่องคอมพิวเตอร  
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ของทุกคนอยูแลวยกเวนผูที่ใชระบบปฏิบัติการลีนุกส สวนโปรแกรมอีเมลไคลแอนทจะอธิบายถึงขั้นตอน
การตั้งคาใหแกโปรแกรม Outlook Express ซ่ึงผูใชงานสวนใหญจะใชโปรแกรมทัง้สองในการทอง          
อินเทอรเฯตและรับ-สงจดหมายอิเล็กทรอนิกส ผูที่ใชโปรแกรมอื่นที่ไมใชสองโปรแกรมขางตนก็สามารถ
ตั้งคาใหแกโปรแกรมเหลานัน้ไดโดยใชคาเดียวกันแตจะมีวิธีการเขาถงึสวนทีต่ั้งคาไมเหมือนกันโดยผูใช
สามารถศึกษาไดจากคูมือของโปรแกรมนั้น ๆ  
 
การกําหนดใหเน็ตเวริคการครับไอพีแอดเดรสอัตโนมตัิ 

ในระบบเครือขายโรงเรียนนายเรือไดกําหนดใหเครื่องลูกขายรบัไอพีแอดเดรสจากเครื่อง DHCP 
Server โดยอัตโนมัต ิ ดังน้ันเครือ่งลูกขายจะตองตั้งคาของเน็ตเวิรคการดใหรับคาไอพีแอดเดรสจาก
เครื่องเซิรฟเวอร โดยมีขั้นตอนดังน้ี (เครื่องคอมพิวเตอรไดติดตั้งเนต็เวิรคการดเรียบรอยแลว) 

ในที่น้ีจะอางอิงระบบปฏิบตักิารวินโดว 98 เปนหลัก 
๑. คลิกขวาบน Network Neighborhood เลือก Properties ดังรูปที่ ๑ เพ่ือเปดหนาตาง 

Network 

 
รูปท่ี ๑ 

๒. คลิกเลือก TCP/IP และคลิกที่ Properties ดังรูปที่ ๒ เพ่ือเปดหนาตาง TCP/IP Properties 
**หากไมมี TCP/IP ใหคลกิ Add เพ่ือเขาสูขั้นตอนการเพิ่ม TCP/IP protocol โดยจะมี
หนาตางใหมขึ้นมาใหเลือก Protocol และจะมีหนาตางใหมขึน้มาอีกซึ่งจะมีสวนที่ใหเลือก
สองดาน ดานซายใหเลือก Microsoft ดานขวาใหเลือก TCP/IP 
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รูปท่ี ๒ 

๓. เลือกแท็ป IP Address และใหเลือกชอง “Obtain an IP address automatically“ 

 
รูปท่ี ๓ 
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๔. คลิก OK เพ่ือปดหนาตาง TCP/IP Properties 
๕. คลิก OK เพ่ือปดหนาตาง Network 
๖. ระบบปฏิบตัิการจะใหทําการ Restart ก็ใหทําตามคําแนะนํา 

 
การตรวจสอบไอพีแอดเดรส 
 เม่ือไดตั้งคาเน็ตเวิรคการดใหรับคาไอพีแอดเดรสจาก DHCP Server โดยอัตโนมัติแลว หลังจาก
ทําการ Restart เครื่องคอมพิวเตอรโดยที่ไดตอสายเนต็เวิรค (สาย UTP) เขากับชองของเน็ตเวิรคการด
เรียบรอยแลวใหทําการตรวจสอบวาเครื่องคอมพิวเตอรไดรับไอพีแอดเดรสอยางถูกตองหรือไมดังน้ี 

๑. คลิกที่ Start และเลือก Run ดังรูปที่ ๔ เพ่ือใหหนาตาง Run ปรากฏขึ้น 

       
                  รูปท่ี ๔                รูปท่ี ๕ 

 
๒. พิมพ “winipcfg” ลงในชองวางแลวจึงคลกิ OK ดังรูปที่ ๕ 
๓. หนาตาง IP Configuration จะปรากฏขึน้ โดยจะแสดงรายละเอียดตาง ๆ ของเนต็เวิรคการด

ดังรูปที่ ๖  ซ่ึงชองบนสุดจะแสดงชื่อของเน็ตเวิรคการด หากไมพบเปนชื่อของเน็ตเวิรคการด
ใหคลิกทีปุ่ม Drop down ดานขวามือของชองแลวเลอืกที่ชื่อของเน็ตเวิรคการด ถัดลงมาใน
ชอง Adapter Address จะเปนหมายเลขประจาํตวัของเน็ตเวิรคการด (MAC Address)  ใน
ชอง IP Address ชอง Subnet Mask และชอง Default Gateway จะเปนไอพีแอดเดรส, 
หมายเลขแสดงกลุมของเน็ตเวิรคและเกตเวยที่ไดรับการแจกจายจาก DHCP Server 
ตามลําดับ หากในชอง IP Address ปรากฏหมายเลข 169.254.X.X และในชอง Subnet 
Mask  
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ปรากฏหมายเลข 255.255.0.0 โดยที่ไมมีเกตเวย แสดงวาเครื่องคอมพิวเตอรไมไดรับการ
แจกจายไอพีแอดเดรสจากเซิรฟเวอร ใหทําการตรวจสอบสายเคเบลิตางๆ ใหเรยีบรอยและ
คลิกปุม Renew เพ่ือรองขอไอพีแอดเดรสเขาไปที่เซิรฟเวอรใหม (ในบางกรณีจะตองทําการ
รีสตารทเครื่องคอมพิวเตอรใหม) เม่ือไดรับไอพีแอดเดรสแลวใหคลิก OK เพ่ือปดหนาตางนี ้

 
รูปท่ี ๖ 

๔. คลิกที่ Start และเลือก Run ดังรูปที่ ๔ อีกครั้ง พิมพ “command“ ลงในชองวางแลวคลิ๊ก 
OK ดังรูปที่ ๗ เพ่ือเรียกหนาตาง MS-Dos Prompt ขึ้นมา 

 
รูปท่ี ๗ 

๕. ทําการทดสอบการทํางานของระบบเนต็เวิรคโดยการใชคําสั่ง Ping โดยการพิมพ “ping 
192.168.1.1” บน dos prompt  (ใหแทน 192.168.1.1 ดวยหมายเลขเกตเวยที่ไดจากขอ ๓) 
ดังรูปที่ ๘ ซ่ึงจะตองไดผลลัพธดังในรูป ใหสังเกตในวงเล็บที่แสดง ๐% loss เปนหลัก หาก
ผลลัพธที่ไดไมเปน ๐% loss แสดงวาการเชื่อมตอกับระบบเครือขายมีปญหาเกิดขึ้นซึง่
อาจจะเกิดจากปญหาของไอพีแอดเดรสหรือปญหาของสายเคเบลิ   ใหลองคลิกที่ปุม   
Release  
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และ Renew ในรูปที่ ๖ ตามลําดับ เพ่ือแกปญหาในกรณีที่เน็ตเวิรคการดอาจจะยังคงใชไอพี
แอดเดรสของเดิมอยูซ่ึงอาจจะเกิดขึ้นหากนําเครื่องคอมพิวเตอรไปใชยังหลายที่โดยแตละที่
ใชกลุมของเน็ตเวิรคตางกันเชน อาคาร ๖ และ อาคาร ๔ ดังน้ันไอพีแอดเดรสของเดิมจะใช
ไมได แตโดยปกติแลวเครื่องคอมพิวเตอรจะตรวจสอบกอนเสมอในขณะที่เปดเครือ่งใหมเพ่ือ
รับไอพีแอดเดรสที่ถูกตอง จากนั้นทดลองใชคําสั่ง Ping ไปที่เกตเวยอีกครั้ง 

 
รูปท่ี ๘ 

๖. เม่ือทดลองการเชื่อมตอกับระบบเครือขายโดยใชคําสั่ง Ping เรียบรอยแลวใหปดหนาตาง 
MS-DOS Prompt โดยพิมพ exit หรือคลิกเครื่องหมายกากบาทที่มุมบนขวาของหนาตาง
และเขาสูขั้นตอนการตั้งคาใหโปรแกรมตาง ๆ ตอไป 

 
การกําหนดคาให Internet Explorer เพื่อใชงานในระบบเครือขายโรงเรียนนายเรือ 
 ในการกําหนดคาใหแกโปรแกรมเบราซเซอร Internet Explorer น้ันมีเพียงการกําหนดพร็อกซี่
เซิรฟเวอรและพอรทที่ใชงานใหแกโปรแกรมดังมีวิธีการตอไปน้ี (ใช Internet Explorer 6.0 ในการทํา    
ตัวอยางภาพ)  

๑. เปดโปรแกรม Internet Explorer ขึ้นมา จากนั้นคลิกที่ Tools และเลือก Internet Options.. 
เพ่ือเปดหนาตางของ Internet Options ดังรูปที่ ๙ 
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รูปท่ี ๙ 

๒. เลือกที่แท็ป Connections และคลิกที่ LAN Settings เพ่ือเปดหนาตาง Local Area Network 
(LAN) Settings ดังรูปที่ ๑๐ 

 
รูปท่ี ๑๐ 

๓. บนหนาตาง Local Area Network (LAN) Settings ใหเลือกในชองหนา Use a proxy 
server for your LAN  ในชอง Address ใหใสชื่อของพร็อกซี่เซิรฟเวอรซ่ึงก็คือ 
cadet.rtna.ac.th หรือ firewall.rtna.ac.th ในชอง Port ใสหมายเลขของพอรทที่พร็อกซี่ 

 



ปที่ ๓ ฉบับที่ ๓                                                                                         กรกฎาคม - กันยายน ๒๕๔๖ 

                                                                      ๕๑      
 

เซิรฟเวอรใหบริการคือ 8080 และคลิกเลือก Bypass proxy server for local addresses ดัง
รูปที่ ๑๑ 

. 
รูปท่ี ๑๑ 

๔. คลิก OK เพ่ือกลับไปสูหนา Internet Options และคลิก OK อีกครั้งเพ่ือออกจาก Internet 
Options เปนอันสิ้นสุดการกําหนดคาใหแก Internet Explorer 

๕. ทดลองใชงานโดยการเปดเว็บไซตตางๆ โดยผูใชงานจะตองใสบญัชีผูใชงานใหถูกตองใน
กรณีที่ระบบไดสอบถามเพื่อยืนยันการใชสิทธ ิ หากยงัไมมีบัญชีผูใชงานใหดําเนนิการติดตอ
ทางศูนยคอมพิวเตอรเพ่ือขอบัญชีผูใชงาน 

 
การกําหนดคาใหแก Outlook Express เพื่อใชงานจดหมายอิเล็กทรอนิกสของ         
โรงเรียนนายเรือ 
 จดหมายอิเล็กทรอนิกสเปนทางเลือกหนึ่งสําหรับการติดตอสื่อสารในยุคปจจุบันซึง่ถือไดวามี
ความรวดเร็ว สะดวกและประหยัดคาใชจาย ทางศูนยคอมพิวเตอรโรงเรียนนายเรือ ไดดําเนินการติดตั้ง
การใหบริการจดหมายอิเล็กทรอนิกสสําหรับนักเรียนนายเรือ และขาราชการภายในโรงเรียนนายเรือเพ่ือ
ใชในการติดตอสื่อสารกับบคุคลอื่น ๆ แตก็ยังไมไดแจงใหทราบอยางเปนทางการจึงทําใหยังไมมีการใช
งานกันอยางแพรหลาย  โดยบริการจดหมายอิเล็กทรอนิกสที่ใหบริการมีอยูสองรูปแบบคอื เว็บเมล 
(Web-mail) และ POP3  ซ่ึงใชโปรโตคอล HTTP และ POP ในการติดตอกับเมลเซิรฟเวอรตามลําดับ 
 การใชเว็บเมลสามารถใชงานไดโดยใชเว็บเบราซเซอรเปดเวบ็ไซต https://mail.rtna.ac.th  
จากนั้นก็ล็อคอิน (login) เขาใชงานเหมอืนกับเวบ็เมลที่ใหบริการโดยไมคิดคาใชจายจากบางบรษิัท สวน
การใชงานจดหมายอิเล็กทรอนิกสโดยการใชโปรโตคอล POP น้ันสามารถทําไดโดยการใชอีเมลไคล
แอนท 
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และกําหนดคาการใชงานใหถูกตอง การกําหนดคาใหแกโปรแกรม Outlook Express เพ่ือใชโปรโตคอล 
POP ในการรับ-สงจดหมายอิเล็กทรอนิกสน้ันมีขั้นตอนดังน้ี 

๑. เปดโปรแกรม Outlook Express ขึ้นมา ดังรูปที่ ๑๒ 

 
รูปท่ี ๑๒ 

๒. สรางบัญชีผูใชงานโดยการคลิกที่ Tools และเลือก Accounts ดังรูปที่ ๑๓ 

 
รูปท่ี ๑๓ 
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๓. หนาตาง Internet Account จะปรากฏ ใหคลิก Add และเลือก Mail ดังรูปที่ ๑๔ 

 
รูปท่ี ๑๔ 

๔. หนาตางสําหรับใหกรอกชื่อจะปรากฏขึ้น ใหใสชื่อลงในชอง Display name: ดังรูป จากนั้น
คลิก Next 

 
รูปท่ี ๑๕ 
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๕. ใส e-mail address ของผูใชงานลงในชอง E-mail address: และคลกิ Next 

**ใหแทน username ดวยชื่อบัญชีผูใชของตนเอง 

 
รูปท่ี ๑๖ 

๖. หนาตาง E-mail Server Names จะปรากฏขึ้น ในชองบนที่เปน Drop down เมนูใหเลือก 
POP3 สวนในสองชองขางลางใหใส mail.rtna.ac.th จากนั้นคลิก Next 

 
รูปท่ี ๑๗ 
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๗. หนาตาง Internet Mail Logon จะปรากฏขึ้นมา ในชอง Account name: จะมีบัญชีผูใชงาน
ใสไวใหแลว ใหตรวจสอบดคูวามถูกตอง เอาเครื่องหมายถูกที่หนา Remember password 
ออกเพ่ือไมใหโปรแกรมจําพาสเวิรด (เพ่ือความปลอดภยั) ดังรูป และคลิก Next 

 
รูปท่ี ๑๘ 

๘. คลิก Finish เพ่ือออกจากการกําหนดคาและการสราง account   ดังรูป 

 
รูปท่ี ๑๙ 

๙. เริ่มการรับ-สงจดหมายอิเล็กทรอนิกสโดยการคลิก  Send/Recv บนหนาตางหลักของ
โปรแกรม (รูปที่ ๑๒) 
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ขั้นตอนตางๆ ที่ไดกลาวมาขางตนสามารถทําใหผูใชงานสามารถใชงานระบบเครือขายเพื่อเปด
ชมเวบ็ไซตและรับสงจดหมายอิเล็กทรอนิกสได ซ่ึงขั้นตอนเหลานี้เปนเพียงขัน้ตอนวธิีการติดตั้งพ้ืนฐาน
สําหรับเคร่ืองคอมพวิเตอรที่อยูในสภาวะการทาํงานอยางปกติ อยางไรกต็ามจากประสบการณการทํางาน 
และไดสัมผัสกับการใชงานเครื่องคอมพิวเตอร ในบางครั้งจะเกิดปญหาที่อยูนอกเหนือจากที่ไดมีอธิบาย
ไวในคูมือการใชงานตาง ๆ ซ่ึงจะตองอาศัยความชํานาญและประสบการณในการแกไขแตปญหาวิธีทาง
แกปญหาตาง ๆ เหลานี้โดยสวนใหญแลวสามารถคนหาวธิีแกไขไดจากในอินเทอรเน็ต โดยจะมีผูที่
ประสบปญหาอยางเดียวกันน้ีนํามาสอบถามหรือผูที่สามารถแกไขปญหาตางๆ ไดก็จะนํามาเปนหัวขอใน
การอธิบายเพือ่ใหผูอ่ืนทราบ  

ในกรณีที่ผูใชงานไมสามารถเชื่อมตอเขากับระบบเครือขายไดถึงแมจะพยายามแกไขแลวกต็าม
ใหลองไปตรวจสอบดูจากเครื่องคอมพิวเตอรขางเคียงดูวามีปญหาเดยีวกันหรือไม หากเกิดปญหา
เดียวกันก็อาจจะหมายความไดวาเกิดจากความผิดพลาดของระบบเครือขายหลัก แตหากเครื่อง
คอมพิวเตอรขางเคียงสามารถใชงานไดอยางปกติแสดงวามีปญหาบางอยางเกิดขึ้นกับเครื่อง
คอมพิวเตอรของผูใชน้ัน เชน เน็ตเวิรคการดเสีย ปญหาไดรฟเวอร ปญหาที่โปรแกรม หรืออาจเกิดจาก
ปญหาจากระบบปฏบิตัิการ หากแกไขปญหาในเบื้องตนแลวไมสามารถใชงานไดก็ใหดําเนินการแจง
เจาหนาที่เพ่ือขอคําปรึกษาหรือใหมาชวยดําเนินการแกไขให 

ในการศึกษาและใชงานเครือ่งคอมพิวเตอรขั้นพ้ืนฐาน การติดตั้งโปรแกรมตาง ๆ เพ่ือใชงานหรือ
การศึกษาเรื่องใด ๆ ก็ตาม  ในยุคปจจุบันเม่ือเราสามารถเชื่อมตอกับระบบเครอืขาย www ไดแลวน้ัน   
ขอมูลตาง ๆ จะมีอยูมากมายใหเราศกึษาทําความเขาใจ เพียงแตผูใชงานมีความตั้งใจจริงในการพยายาม   
ที่จะเรียนรูในสิ่งที่ตนเองไมเขาใจ ไมปฏิเสธที่จะเรียนรูสิ่งใหม ๆ เม่ือมีเครื่องคอมพิวเตอรที่สามารถเปดดู
เว็บไซตไดอยูตรงหนาเรา สิ่งที่จะอธิบายในสิ่งที่เราไมรูก็อยูตรงหนาเรานั่นเอง  ผูเขียนขอยกคํากลาวที่มี
อยูบนเวบ็ไซตพันทิพดอทคอมในสวนทีเ่ปนกระทูถามตอบปญหาตาง ๆ กลาวไววา (www.pantip.com) 
“ไมมีใครรูในทุก ๆ  อยาง เรารูในสิ่งที่ผูอ่ืนไมรู มากเทากับที่ไมรูในสิ่งที่ผูอ่ืนรู” 
 
 
 
 



⌫   
รวบรวมโดย น.อ.หญิง ผศ.ขนิษนาฏ  รัตนพฤกษ 
ผูชวยศาสตราจารย ฝายศึกษา โรงเรียนนายเรือ 

 
 
 

ประเทศไทยไดรับเกียรติใหเปนเจาภาพจัดการประชุมวาดวย “ความรวมมือดานเศรษฐกิจเอเชีย-   
แปซิฟก” 2003  (Asia – Pacific Economic Cooperation : APEC)  ในป พ.ศ.๒๕๔๖ โดยจะมีการจัด
ประชุมระดับเจาหนาที่อาวุโสเอเปค   การประชุมระดับรัฐมนตรีการคาเอเปค   หมุนเวียนไปตามจังหวัดตาง ๆ 
และเชื่อมโยงไปถึงการประชุมระดับผูนําเศรษฐกิจเอเปค ที่กรุงเทพมหานคร ในเดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๔๖  
 
ความเปนมา 

เอเปค (APEC) ยอมาจาก Asia-Pacific Economic Cooperation คือกลุมความรวมมือทางเศรษฐกิจ
ในระดับภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟก กอตั้งขึ้นจากการประชุมรัฐมนตรีของประเทศในแถบเอเชีย-แปซิฟก เม่ือ
เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๓๒ เพื่อตอบสนองตอภาวะการพึ่งพาทางเศรษฐกิจที่เพิ่มขึ้นโดยมุงเนนการ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและการพัฒนาที่ยั่งยืนของโลกและภูมิภาค โดยมีเปาหมายสนับสนุนการขยายตัว
ทางเศรษฐกิจและการคาของภูมิภาค พัฒนาและสงเสริมระบบการคาหลายฝาย สงเสริมการเปดเสรีการคาใน
ภูมิภาคในลักษณะที่มิใชการรวมกลุมทางการคาที่กีดกันประเทศนอกกลุม ลดอุปสรรคและอํานวยความ
สะดวกดานการคาสินคา การคาบริการ และการลงทุนระหวางสมาชิกใหเปนไปโดยเสรี สอดคลองกับ
กฎเกณฑของแกตต (GATT) ซึ่งปจจุบันพัฒนามาเปนองคการการคาโลก (World Trade Organization หรือ 
WTO) หัวใจของเอเปคคือการสงเสริมระบบการคาพหุภาคีและสนับสนุนหลักการรวมกลุมทางเศรษฐกิจแบบ
เปด (Open regionalism) ซึ่งมีลักษณะเฉพาะคือการใหสิทธิประโยชนที่สมาชิกเอเปคใหแกกัน และมีผลตอผู
ท่ีมิไดเปนสมาชิกเอเปคดวย ท้ังน้ีเพื่อกระตุนใหผูท่ีมิไดเปนสมาชิกเอเปคเปดเสรีระบบการคาการลงทุน 
ลักษณะสําคัญของเอเปคคือไมมีการเจรจา ทั้งน้ีเน่ืองจากเอเปคเปนเวทีแหงความรวมมือ การดําเนินการใด 
ๆ ของกลุมจึงกระทําบนพื้นฐานของฉันทามติและความสมัครใจ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อ –  

 สนับสนุนการขยายตัวทางเศรษฐกิจและทางการคาของภูมิภาคของโลก  
 พัฒนาและสงเสริมระบบการคาพหุภาคี และสนับสนุนผลักดันใหการเจรจาการคาหลายฝายรอบ
อุรุกวัยประสบผลสําเร็จ 

 ศึกษาลูทางในการเปดเสรีการคาในภูมิภาค ในลักษณะที่มิใชการรวมกลุมทางการคาที่กีดกัน
ประเทศนอกกลุม (Open Regionalism) 
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 ขยายความรวมมือสาขาเศรษฐกิจท่ีนาสนใจรวมกัน 
 สงเสริมและสนับสนุนใหมีการไหลเวียนสินคา บริการ ทุน และเทคโนโลยีระหวางกันโดยเสรี
สอดคลองกับกฎของแกตต 

ปจจุบันเอเปคมีจํานวนสมาชิก ๒๑ ประเทศ สมาชิกแรกเริ่มในป พ.ศ.๒๕๓๒  มีสมาชิก ๑๒ ราย    
ไดแก  ออสเตรเลีย สหรัฐอเมริกา แคนาดา ญี่ปุน เกาหลีใต นิวซีแลนด  และอาเซียนเดิม (คือ สิงคโปร     
อินโดนีเซีย มาเลเซีย บรูไน ฟลิปปนส และไทย) ตอมาในป พ.ศ.๒๕๓๔ – ๒๕๓๗  มีสมาชิกเพิ่มขึ้นอีก     
๖ ราย คือ สาธารณรัฐประชาชนจีน  ฮองกง  จีนไทเป  ปาปวนิวกินี  ชิลี และเม็กซิโก และลาสุดใน      
เดือนพฤศจิกายนป พ.ศ.๒๕๔๑ เอเปคมีสมาชิกเพิ่มขึ้นอีก ๓ ราย คือ เปรู เวียดนาม รัสเซีย 
 
การเปนเจาภาพจัดประชุม 
  สมาชิกเอเปคจะหมุนเวียนเปนเจาภาพการประชุมเอเปคในแตละป เพื่อติดตามความคืบหนาเสนอแนะ 
นโยบายและแนวทางการดําเนินงานดานตาง ๆ ของเอเปค ปจจุบันมีการหมุนเวียนกันเปนเจาภาพระหวาง
ประเทศในกลุมอาเซียน ๑ ป กับประเทศนอกกลุมอาเซียน ๒ ป  สําหรับป พ.ศ.๒๕๔๔ สาธารณรัฐ     
ประชาชนจีนเปนเจาภาพการประชุมเอเปค ตามดวยเม็กซิโกในป พ.ศ.๒๕๔๕ ประเทศไทยในป พ.ศ.๒๕๔๖ 
ชิลีในป พ.ศ.๒๕๔๗  และสาธารณรัฐเกาหลีในป  พ.ศ.๒๕๔๘  สําหรับประเทศไทยไดเปนเจาภาพในป พ.ศ.
๒๕๔๖ ถือวาเปนครั้งท่ี ๒ เน่ืองจากไทยเคยเปนเจาภาพมาครั้งหนึ่งเม่ือป  พ.ศ.๒๕๓๕  
 
นโยบายของเวทีเอเปค 

 เอเปค ไมใชเวทีเจรจาการคา แตเปนเวทีสําหรับปรึกษาหารือและแลกเปลี่ยนขอคิดเห็นเกี่ยวกับ
ประเด็นทางเศรษฐกิจตาง ๆ ท่ีประเทศสมาชิกสนใจ 

 เอเปคสนับสนุนแนวทางภูมิภาคแบบเปด (Open regionalism) โดยสมาชิกตกลงดําเนินการเปด
เสรีบนพื้นฐาน MFN (Most – Favoured Nation) โดยไมเลือกปฏิบัติกับประเทศนอกกลุม แตให
สิทธิประโยชนกับประเทศที่ไมไดเปนสมาชิกเอเปคเชนเดียวกับที่ใหสมาชิก (non - 
discrimination) เพื่อเปนตัวอยางที่ดีของการเปดเสรีและกระตุนการเปดเสรีของประเทศนอก
กลุมดวย รวมทั้งชวยลดอุปสรรคและสนับสนุนการคาเสรีในระดับพหุภาคี แตแนวทางดังกลาวก็
อาจทําใหสมาชิกมีความระมัดระวังในการเปดเสรีมากขึ้น เพื่อปองกันผูไดประโยชนโดยไมตอง
จาย (free rider) 
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 การดําเนินการใด ๆ ยึดหลักฉันทามติ ความสมัครใจ ความเทาเทียมกัน และการมีผลประโยชน
รวมกันของประเทศสมาชิก 

 เอเปคคํานึงถึงความแตกตางของระบบเศรษฐกิจ สังคม และระดับการพัฒนาของประเทศสมาชิก 
 การรวมกลุมของเอเปคจนถึงปจจุบันไมไดมีขอผูกพันทางกฎหมาย 
 เนนความสําคัญเทาเทียมกันของการดําเนินงาน ๓ ดาน ดังนี้ 

               ๑) การเปดเสรีการคาและการลงทุน (Trade and Investment Liberalization) 
               ๒) การอํานวยความสะดวกทางการคาและการลงทุน (Trade and Investment Facilitation) 

     ๓) ความรวมมือทางเศรษฐกิจและวิชาการ (Economic and Technical Cooperation :  
ECOTECH) 

 
แนวทางความรวมมือ 

ในการประชุมผูนําเอเปคครั้งที่ ๒ เม่ือเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๓๗ ณ เมืองโบกอร ประเทศ       
อินโดนีเซีย ที่ประชุมไดประกาศปฏิญญาโบกอรแสดงเจตนารมณที่จะใหมีการเปดเสรีดานการคาและการ   
ลงทุนในภูมิภาคเอเซีย แปซิฟก โดยกําหนดเปาหมายใหประเทศอุตสาหกรรมเปดเสรีภายในป พ.ศ.๒๕๕๓ 
(ค.ศ.๒๐๑๐) และประเทศสมาชิกที่กําลังพัฒนาเปดเสรีภายใน ป พ.ศ.๒๕๖๓ (ค.ศ.๒๐๒๐) เอเปคมีแผนงาน
ท่ีสําคัญ คือ การเปดเสรีและอํานวยความสะดวก ดานการคาและการลงทุน รวมทั้งความรวมมือทางดาน
เศรษฐกิจและวิชาการ 

ในการเปดเสรีดานการคาและการลงทุน สมาชิกเอเปคแตละประเทศไดมีการจัดทําแผนการดําเนินงาน 
ของตน (Individual Action Plan : IAP) ตามความสมัครใจเพื่อกาวไปสูเปาหมายตามปฏิญญาโบกอร    
นอกจากนี้ ยังมีการเปดเสรีใหเร็วขึ้นหลายสาขาตามความสมัครใจ โดยในเบื้องตนไดกําหนดไว ๙ สาขา 
ประกอบดวย สินคาและบริการเกี่ยวกับสิ่งแวดลอม ปลาและผลิตภัณฑ ผลิตภัณฑปาไม อุปกรณและ   
เคร่ืองมือแพทย พลังงาน ของเลน อัญมณีและเครื่องประดับ เคมีภัณฑ และการจัดทําการยอมรับรวมใน     
สินคาโทรคมนาคม 

ในดานการอํานวยความสะดวก เอเปคไดมีการจัดทําแผนงานรวม (Collective Action Plans : 
CAPs) เพื่อใหมีการไหลเวียนของการคาและการลงทุนระหวางกันเปนไปโดยสะดวกและปรับประสานพิธีการ
ศุลกากร การจัดพิมพคูมือกฎระเบียบดานการลงทุน และการปรับประสานมาตรฐานสินคา เปนตน 
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สวนในดานความรวมมือทางเศรษฐกิจและวิชาการ เอเปคไดมีการจัดทํากิจกรรมรวมในโครงการ  

ตาง ๆ มากกมาย เพื่อสงเสริมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย การถายทอดเทคโนโลยี และการพัฒนาวิสาหกิจ
ขนาดเล็กและขนาดกลาง 

 
การประชุมระดับตาง ๆ ของเอเปค 

 การประชุมผูนําเศรษฐกิจเอเปค  (APEC Leaders Meeting) มีการประชุมปละ ๑ คร้ังตั้งแตป 
พ.ศ.๒๕๓๖ เปนตนมา และมักจัดขึ้นในชวงเดือนตุลาคม/พฤศจิกายน เปนการประชุมระดับ     
สูงสุดของเอเปค โดยมีผูนําประเทศ /รัฐบาลเปนผูเขารวมประชุม สําหรับประเทศไทยมี       
นายกรัฐมนตรีเปนผูเขารวมประชุม 

 การประชุมรัฐมนตรีการคาเอเปค  (APEC Meeting of Minister Responsible For Trade – 
MRT) มีการประชุมปละ ๑ ครั้ง ตั้งแตเริ่มกอตั้งเอเปคในป ๒๕๓๒  จัดขึ้นกอนหนาการประชุม  
ผูนําเศรษฐกิจเอเปค โดยมีรัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศและรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงพาณิชย เปนผูเขารวมประชุม 

 การประชุมเจาหนาที่อาวุโสเอเปค  (APEC Senior Officials Meeting – SOM)  มีการประชุม     
ปละ ๓-๔ คร้ัง โดยปลัดกระทรวงการตางประเทศหรือผูแทนเปนหัวหนาคณะ และอธิบดี      
กรมเศรษฐกิจการพาณิชยหรือผูแทนเปน Plus one ทําหนาที่ติดตามหรือทบทวนการดําเนินงาน 
ของคณะกรรมการ คณะทํางานกลุมยอยตาง ๆ ตลอดจนการบริหารงานของสํานักเลขาธิการ         
เอเปค  และงบประมาณสําหรับกิจกรรมตาง ๆ ของเอเปค เพื่อเสนอที่ประชุมรัฐมนตรีเอเปค
พิจารณา 

 การประชุมคณะกรรมการ ไดแกการประชุมคณะกรรมการวาดวยการคาและการลงทุน (CTI) 
คณะกรรมการดานเศรษฐกิจ (EC) คณะกรรมการดานงบประมาณและการบริหาร (BMC) และ
คณะอนุกรรมการเจาหนาที่อาวุโสวาดวยความรวมมือทางเศรษฐกิจและวิชาการ (ESC)  มีการ
ประชุมปละ ๓ คร้ังในชวงตอเนื่องกับการประชุมเจาหนาที่อาวุโสเอเปค 

 การประชุมคณะทํางาน  เปนการประชุมผูเชี่ยวชาญเฉพาะดาน รวม ๑๓ ดาน ไดแก การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม พลังงาน การขนสง โทรคมนาคม 
และสารสนเทศ การทองเท่ียว  ขอสนเทศดานการคาและการลงทุน (ปจจุบันไมมีการจัดประชุม) 
การสงเสริมการคา การอนุรักษทรัพยากรทางทะเล การประมง  โครงสรางพื้นฐานทางเศรษฐกิจ 
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วิสาหกิจขนาดเล็ก-ขนาดกลาง และเทคโนโลยีดานการเกษตร นอกจากนั้นยังมีการประชุมของ
กลุมเฉพาะกิจสตรี คณะทํางานดานพาณิชยอิเล็กทรอนิกส  และกลุมเฉพาะกิจดาน e- APEC  

 การประชุมกลุมผูเชี่ยวชาญและกลุมยอยตาง ๆ ภายใต CTI ไดแกกลุมการเขาสูตลาด กลุม     
ผูเชี่ยวชาญดานการลงทุน กลุมบริหาร คณะอนุกรรมการดานมาตรฐานและการรับรอง 
คณะอนุกรรมการดานพิธีการศุลกากร กลุมผูเช่ียวชาญดานสิทธิในทรัพยสินทางปญญา กลุม
นโยบายการแขงขนัและการผอนคลายกฎระเบียบ กลุมผูเชี่ยวชาญดานการจัดซ้ือโดยรัฐ กลุมไม
เปนทางการดานการเคลื่อนยายของนักธุรกิจ และกลุม  WTO 

 นอกจากนั้นยังมีการประชุมระดับรัฐมนตรีในสาขาตาง ๆ ท่ีจัดขึ้นเปนคร้ังคราว (ตอมาเร่ิม
จัดเปนประจํา) เพื่อพิจารณาปญหาเฉพาะดานในกรอบเอเปค เชน ดานการคา การคลัง 
สิ่งแวดลอม การศึกษา วิสาหกิจขนาดยอม-ขนาดกลาง คมนาคม วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
และสตรี 

 
ผลการประชุมสําคัญท่ีผานมา 

 การเปดการคาเสรีดานการคาและการลงทุนในภูมิภาคและการแกไขวิกฤตเศรษฐกิจในภูมิภาค
เม่ือป พ.ศ.๒๕๔๐  

 การดําเนินการโครงขายรองรับทางสังคม เพื่อลดผลกระทบของวิกฤตเศรษฐกิจตอประชาชนใน
ทองถิ่นของสมาชิกเอเปคที่ประสบวิกฤตเศรษฐกิจ และชวยใหบุคคลเหลานี้สามารถปรับตัว    
รับมือไดดีขึ้นหากเกิดวิกฤตในอนาคต 

 การพิจารณาประเด็นเรื่องโลกาภิวัตน (Globalization) และการผลักดันการเจรจาการเปดเสรี     
การคารอบใหมในกรอบขององคการการคาโลก (WTO) ภายในป ค.ศ.๒๐๐๑ 

 การประชุมระดับผูนําเศรษฐกิจเอเปคเมื่อป พ.ศ.๒๕๔๔ ที่นครเซี่ยงไฮ สาธารณรัฐประชาชนจีน 
ท่ีประชุมไดออกแถลงการณเฉพาะเกี่ยวกับการตอตานการกอการรายที่เกิดขึ้นในสหรัฐอเมริกา 
เม่ือวันท่ี ๑๑ กันยายน พ.ศ.๒๕๔๔ เพื่อแสดงความมุงม่ันและตั้งใจรวมกันของผูนําเอเปคที่จะ
ดําเนินการในดานตาง ๆ เพื่อตอตานการกอการราย 

 
แผนงานท่ีสําคัญของเอเปค 

ดานการคาการลงทุน 
 ในป พ.ศ.๒๕๓๗ ผูนําเอเปคไดประกาศเปาหมายโบเกอรในการเปดเสรีทางการคาและการ     
ลงทุนของสมาชิก  เอเปค  คือภายในป  พ.ศ.๒๕๕๓  (ค.ศ.๒๐๑๐) สําหรับประเทศที่พัฒนาแลว   
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และภายในป ๒๕๖๓ (ค.ศ. ๒๐๒๐) สําหรับประเทศสมาชิกกําลังพัฒนา การกําหนดเปาหมาย
เปดเสรีของเอเปคเปนการประกาศเจตนารมณทางการเมืองท่ีแสดงถึงความตั้งใจ และชี้นําการ
จัดทํานโยบายรัฐบาลในประเด็นที่เกี่ยวของใหสอดคลองกับการปรับปรุงแกไขขั้นตอน และ
กฎหมายภายในประเทศสมาชิก 

 ถัดมาในป พ.ศ.๒๕๓๘ ที่ประชุมผูนํา เอเปคไดใหการรับรองแผนปฏิบัติการโอซากา (OSAKA  
Action) เปนกรอบสําหรับแนวทางการดําเนินงานของสมาชิกเพื่อบรรลุเปาหมายโบกอร ซึ่ง
ตอมาเอเปคไดจัดทําแผนงานตาง ๆ ขึ้นเพื่อดําเนินการตามแผนปฏิบัติการโอซากา สวนที่ ๑ ใน
ดานเปดเสรีและอํานวยความสะดวกทางการคาและการลงทุน โดยมีแผนงานที่สําคัญ เชน 
• Individual Action Plans  หรือ IAPS  ท่ีกําหนดใหประเทศสมาชิกจัดทําแผนงานที่ตนจะ

ดําเนินการเพื่อบรรลุการเปดเสรีทางการคาและการลงทุน โดยเรียกแผนงานนี้วา IAPS   
เปนแผนงานที่ประเทศสมาชิกกําหนดและปฏิบัติโดยความสมัครใจและความพรอมของตน 
โดยมีกําหนดเริ่มปฏิบัติตามแผนตั้งแต ๑ มกราคม พ.ศ.๒๕๔๐ จนถึงป  พ.ศ.๒๕๕๓/๒๕๖๓ 
(ค.ศ.๒๐๑๐/๒๐๒๐) ใน ๑๔ สาขา ไดแก ภาษีศุลกากร มาตรการที่ไมใชภาษีศุลกากร 
บริการ การลงทุน มาตรฐานและการรับรองพิธีการศุลกากร สิทธิในทรัพยสินทางปญญา  
นโยบายการแขงขัน การจัดซื้อโดยรัฐ การผอนคลายกฎระเบียบ  กฎวาดวยแหลงกําเนิด
สินคา  การปรองดองขอพิพาท การเคลื่อนยายของนักธุรกิจ และการปฏิบัติตามผลการ
เจรจารอบอุรุกวัย โดยแบงเปนแผนงานระยะสั้น – กลาง – ยาว  ท้ังน้ี เอเปคไดสรางกลไก
ในการติดตามผลการปฏิบัติตามและการปรับปรุง IAPS ของสมาชิกอยางสมํ่าเสมอ โดย
สมาชิกจะตองเสนอแผนงาน IAPS ท่ีปรับปรุงใหมทุกป และรายงานผลการปฏิบัติตาม 
IAPS ในป    ท่ีผานมาดวย ในป พ.ศ.๒๕๔๓ เอเปคไดใหความสําคัญกับการปรบัปรงุ IAPS 
ท่ีเรียกวาโครงการ electronic prototype IAP: e-IAP  เพื่อเพิ่มความโปรงใส ชวยในการใช
งานไดงายและสะดวกขึ้น (user-friendly) และเปนประโยชนตอภาคธุรกิจ ซึ่งโครงการนี้เปน
ผลงานรูปธรรมสําคัญอันหน่ึงของการประชุมผูนําเอเปคในป พ.ศ.๒๕๔๓ โดยเอเปคได
สนับสนุนใหสมาชิกรายงาน IAPS ของตนตามรูปแบบใหมใหมากที่สุดเทาที่จะทําไดในป 
พ.ศ.๒๕๔๓ และใหจัดทํา IAPS ตามระบบใหมอยางเต็มที่ตั้งแตป พ.ศ.๒๕๔๔ เปนตนไป 

• Collective Action Plans  หรือ CAPS  คือแผนการดําเนินรวมกันของสมาชิกเอเปค      
สวนใหญเนนแผนงานทางดานการอํานวยความสะดวกทางการคาและการลงทุน โดยมี         
คณะอนุกรรมการ/คณะทํางาน    และกลุมผูเชี่ยวชาญตาง  ๆ  ภายใตเอเปคดูแลรับผิดชอบ 
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จัดทําขึ้นรวม๑๕ สาขา เชนเดียวกับ IAPS  ขางตน โดยเพิ่มสาขาการรวบรวมขอมูลและ      
การวิเคราะหอีกสาขาหนึ่ง  กิจกรรมภายใต CAPS  มักเกี่ยวของกับการรวบรวมจัดทําฐาน     
ขอมูลดานตาง ๆ  การปรับประสานกฎระเบียบ การปรับมาตรฐานสินคา การจัดทําเอกสารคูมือ
เผยแพร (คูมือการลงทุนในเอเปค คูมือการเดินทางของนักธุรกิจในเอเปค)  และการจัดสัมมนา/
ฝกอบรมเพื่อแลกเปลี่ยนความรูและประสบการณระหวางสมาชิกเกี่ยวกับการอํานวยความ
สะดวกทางการคาและการลงทุนในสาขาตาง ๆ การจัดทําหลักการแบบไมผูกพันในสาขาตาง ๆ 
เชนการลงทุนนโยบายการแขงขัน  การจัดซ้ือโดยรัฐ และการอํานวยความสะดวกทางการคา 
เปนตน 
• Early Voluntary Sectoral Liberalization  หรือ  EVSL คือ แผนงานการเปดเสรีใหเร็วขึ้น

รายสาขาความสมัครใจภายใตกรอบเอเปค ซึ่งเอเปคริเริ่มแผนงานน้ีในชวงปลายป พ.ศ.
๒๕๓๙ และเอเปคไดคัดเลือกสาขาเพื่อเปดเสรีขึ้น ๑๕ สาขา สําหรับกําหนดเวลาที่    ลด
อัตราภาษีใหถึงขั้นสุดทายสวนใหญจะเปนประมาณป ค.ศ.๒๐๐๓-๒๐๐๕ ตอมาที่ประชุม
รัฐมนตรีเอเปค เม่ือเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๔๑ ท่ีกรุงกัวลาลัมเปอร ไดเห็นชอบให     
นําเรื่องการเปดเสรีใหเร็วขึ้นหลายรายสาขา (เฉพาะเรื่องการลด/เลิกภาษีศุลกากร) เขาสู
กรอบ WTO สวนเรื่องมาตรการที่มิใชภาษีศุลกากร การอํานวยความสะดวก ความรวมมือ
ทางเศรษฐกิจและวิชาการและอื่น ๆ ใหเอเปคดําเนินการตามแผนงานที่กําหนดไวตอไป  
อยางไรก็ตามจนถึงขณะนี้ ยังไมมีความคืบหนาเกี่ยวกับขอเสนอการเปดเสรีใหเร็วขึ้น      
รายสาขาที่เอเปคนําเขาสูกรอบ WTO 

• พาณิชยอิเล็กทรอนิกส (Electronic Commerce) ที่ประชุมผูนําเอเปคครั้งที่ ๖ เม่ือเดือน
พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๔๑ ณ กรุงกัวลาลัมเปอร ประเทศมาเลเซีย เห็นชอบแผนแมบทดาน
พาณิชยอิเล็กทรอนิกสในกรอบเอเปค (APEC Blueprint for Action on Electronic 
commerce) เพื่อเนนบทบาทนําของภาคเอกชนในการพัฒนาเทคโนโลยีการพาณิชย
อิเล็กทรอนิกส  บทบาทของภาครัฐในการอํานวยความสะดวกและการเสริมสรางสภาพแวดลอม 
และกฎระเบียบที่เอื้ออํานวยตอการพาณิชยอิเล็กทรอนิกส  ตอมาในป ๒๕๔๒ มีการจัดต้ัง
คณะทํางาน (Steering Group) โดยมีวาระการทํางาน ๒ ป เพื่อพิจารณาดําเนินงาน/      
กิจกรรมความรวมมือดานน้ีใหสอดคลองตามแผนแมบท และหลีกเลี่ยงความซ้ําซอน กับ   
งานที่กลุมยอยอื่น ๆ ไดดําเนินการแลว  ประเด็นสําคัญท่ีครอบคลุม เชน การจัดทํา 
readiness indicator   เพื่อวัดความพรอมของแตละประเทศสมาชิกในเร่ืองการพาณิชย 
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อิเล็กทรอนิกส การพัฒนาระบบการคาไรเอกสาร (paperless trading) โดยกําหนดเปาหมายให
ประเทศสมาชิกเอเปคจะตองบรรลุเปาหมายการคาแบบไมใชเอกสารภายในป ค.ศ.๒๐๐๕ 
สําหรับสมาชิกพัฒนาแลว และภายในป ค.ศ. ๒๐๑๐ สําหรับสมาชิกกําลังพัฒนา   
• APEC Food System  เปนขอเสนอจากสภาที่ปรึกษาทางธุรกิจของ เอเปค (ABEC) ใน

ลักษณะโครงการระยะยาว วัตถุประสงคเพื่อสรางความมั่นคงดานอาหารในภูมิภาค ซึ่ง
กําหนดแผนงานความรวมมือของสมาชิกเอเปคใน ๓ ประเด็นหลัก คือ การพัฒนา       
โครงสรางพื้นฐานในชนบท / การสงเสริมการคาสินคาอาหาร โดยใหความชวยเหลือทาง
เทคนิควิชาการเพื่อยกระดับมาตรการสุขอนามัย และการเปดเสรีการคาอาหารใหเร็วกวา
เปาหมายโบกอร / การกระจายเทคโนโลยีการผลิตและการแปรรปูอาหาร 

 
การเปนประธานการประชุม เอเปค  

พ.ศ.๒๕๓๒ ออสเตรเลีย ณ กรุงแคนเบอรรา 
พ.ศ.๒๕๓๓ สิงคโปร 
พ.ศ.๒๕๓๔ สาธารณรัฐเกาหลี ณ กรุงโซล 
พ.ศ.๒๕๓๕ ไทย  ณ กรุงเทพมหานคร 
พ.ศ.๒๕๓๖ สหรัฐอเมริกา  ณ นครซีแอตเติล 
พ.ศ.๒๕๓๗ อินโดนีเชีย  ณ กรุงจาการตา  
พ.ศ.๒๕๓๘ ญี่ปุน  ณ นครโอซากา 
พ.ศ.๒๕๓๙ สาธารณรัฐฟลิปปนส  ณ กรุงมะนิลา 
พ.ศ.๒๕๔๐ แคนาดา ณ นครแวนคูเวอร 
พ.ศ.๒๕๔๑ มาเลเซีย  ณ กรุงกัวลาลัมเปอร 
พ.ศ.๒๕๔๒ นิวซีแลนด  ณ เมืองโอคแลนด 
พ.ศ.๒๕๔๓ บรูไน ดารุสซาลาม  ณ  บันดาร เสรี เบกาวัน 
พ.ศ.๒๕๔๔ สาธารณรัฐประชาชนจีน  ณ นครเซี่ยงไฮ 
พ.ศ.๒๕๔๕ เม็กซิโก 
พ.ศ.๒๕๔๖ ไทย  
พ.ศ.๒๕๔๗ ชิลี 
พ.ศ.๒๕๔๘ สาธารณรัฐเกาหลี 
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กําหนดการประชุม เอเปค ๒๐๐๓ 
การประชุมระดับเจาหนาท่ีอาวุโส 

                ครั้งที่ ๑                  วันที่ ๑๒-๒๑ กุมภาพันธ ๒๕๔ ที่จังหวัดเชียงราย 
                ครั้งที่ ๒                  วันท่ี ๒๑-๓๐ พฤษภาคม ๒๕๔๖ ที่จังหวัดขอนแกน 
                ครั้งที่ ๓                  วันที่ ๑๔-๒๓ สิงหาคม ๒๕๔๖         ท่ีจังหวัดภูเก็ต 
          การประชุมระดับรัฐมนตรีการคาเอเปค คร้ังที่ ๑๕ 
                วันที่ ๒-๓ มิถุนายน ๒๕๔๖                                     ที่จังหวัดขอนแกน 
          การประชุมระดับรัฐมนตรีเอเปค ครั้งที่ ๑๕ 
                วันที่ ๑๗-๑๘ ตุลาคม ๒๕๔๖                                    ที่ศูนยการประชุมแหงชาติสิริกิติ์  
          การประชุมระดับผูนําเศรษฐกิจเอเปค คร้ังท่ี ๑๑ 
                 วันท่ี ๒๐-๒๑ ตุลาคม ๒๕๔๖ (๑๑th APEC Leaders Meeting) ที่กรุงเทพมหานคร 
          การประชุมเอเปคที่ขอนแกน 

จังหวัดขอนแกนถือเปนตัวแทนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ท่ีไดรับเกียรติคัดเลือกเปนสถานที่จัดการ
ประชุมวาดวย “ความรวมมือดานเศรษฐกิจเอเชีย-แปซิฟก”  (Asia – Pacific Economic Cooperation : 
APEC) ในป พ.ศ.๒๕๔๖ หรือ เอเปค 2003 โดยไดรับเกียรติใหเปนเจาภาพจัดการประชุม ๒ ระดับคือ 

 การประชุมระดับเจาหนาที่อาวุโสเอเปค คร้ังที่ ๒ (APEC Senior Officials Meeting – SOM) 
ระหวางวันที่ ๒๑-๓๐ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๔๖ โดยกรมเศรษฐกิจระหวางประเทศ  กระทรวง   
การตางประเทศ เปนเจาภาพจัดการประชุม 

 การประชุมรัฐมนตรีการคาเอเปค (APEC Meeting of Minister Responsible For Trade – 
MRT) ระหวางวันที่ ๒-๓ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๔๖ โดยกรมเจรจาการคาระหวางประเทศ กระทรวง
พาณิชย เปนเจาภาพจัดการประชุม 

สถานท่ีในการจัดประชุม  - กระทรวงการตางประเทศและกระทรวงพาณิชยไดกําหนดสถานที่ดังนี้ 
สถานท่ีประชุม     

 สถานที่หลัก โรงแรมโซฟเทล ราชา ออคิด ขอนแกน 
 สถานที่ประชุมหารืออยางไมเปนทางการ (Retreat) เรือนภูพานคํา เขื่อนอุบลรัตน 

สถานท่ีจัดงานเลี้ยงกาลาดินเนอร  
 ศูนยประชุมอเนกประสงคกาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแกน 
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สถานท่ีพัก             
 โรงแรมโซฟเทล ราชา ออคิด  โรงแรมโฆษะ และโรงแรมเจริญธานีปริ๊นเซส 

 
บทบาทของไทยกับเอเปค 

บทบาทของไทยในเอเปคในชวง ๒-๓ ป ปที่ผานมา จะเนนการมสีวนรวมในลกัษณะ pro-active 
มากยิ่งขึ้น เชือ่วาบทบาทและความสําคญัของไทยในเวทีเอเปคจะเพิ่มมากขึ้นตามลําดับ โดยเฉพาะอยางยิ่ง
ในชวงที่ไทยเปนเจาภาพจดัการประชุมเอเปคในป ค.ศ.๒๐๐๓ จะเปนโอกาสใหไทยสามารถผลักดันประเดน็
ความรวมมือซึ่งอยูในความสนใจของสมาชิกกําลังพฒันา นอกจากนี ้ ไทยสามารถฟนฟคูวามนาเชื่อถือของ
ประเทศและความเชือ่ม่ันในเศรษฐกจิไทยในสายตาของภาคธุรกิจของสาธารณชนเอเปค ดวยการนําเสนอ
แนวทางพฒันาเศรษฐกจิอยางยั่งยืนของรฐับาล  การเสนอประเด็นใหม ๆ ที่ตอบสนองกบัสถานการณดาน
เศรษฐกจิและสังคมที่กําลังเปล่ียนแปลงโดยเฉพาะการปรับตวัเขาสูยคุดิจิตอลและภาคเศรษฐกจิใหม เพื่อให
ความรวมมือเอเปคในอนาคตมีความหมายและเกีย่วของโดยตรงตอการยกระดับมาตรฐานการครองชพี และ
ความเจริญทางเศรษฐกจิในภูมิภาคอยางแทจริง 

นับตั้งแตการกอตั้งเอเปค ไทยไดเขารวมในกิจกรรมดานตาง ๆ ของเอเปคอยางสม่ําเสมอ และมี  
สวนรวมในกระบวนการตัดสินใขของเอเปคเพื่อใหกจิกรรมของเอเปคมีทิศทางการดําเนินการที่สอดคลองกบั
ผลประโยชนและสงเสริมการพฒันาของสมาชิกในภูมิภาค 

 
การคาระหวางไทยกับเอเปค 

 เอเปคมีบทบาทสําคัญดานการคาและการลงทุนของไทย ในป พ.ศ.๒๕๔๔ การคาระหวางไทย
กับสมาชิกเอเปคมีสัดสวนรอยละ ๗๐ ของมูลคาการคารวมของไทย 

 เอเปคเปนตลาดสงออกทีส่าํคัญที่สุดของไทย ในป พ.ศ.๒๕๔๔ ไทยสงออกไปเอเปครอยละ ๗๒ 
ของมูลคาการสงออกรวมของไทย สินคาสงออกสําคัญของไทยไปเอเปค  ไดแก  เคร่ืองคอมพิวเตอร 
และสวนประกอบ  แผงวงจรไฟฟา  กุงสดแชเย็น/แชแข็ง  เสือ้ผาสําเร็จรปู  ยานพาหนะ  
อุปกรณและสวนประกอบ และเม็ดพลาสตกิ 

 เอเปคเปนแหลงนําเขาทีส่ําคัญท่ีสุดของไทย  โดยในป พ.ศ.๒๕๔๔ ไทยนําเขาจากเอเปคถงึ  
รอยละ ๖๘ ของการนําเขารวมของไทย สินคานําเขาสําคัญจากเอเปค ไดแก เคร่ืองจักรไฟฟา
และสวนประกอบ  แผงวงจรไฟฟา  เคร่ืองจกัรทีใ่ชในอตุสาหกรรม  เคมีภัณฑ  และเครื่องคอมพวิเตอร  
อุปกรณและสวนประกอบ 



ปที่ ๓ ฉบับที่ ๓                                                                                               กรกฎาคม - กันยายน ๒๕๔๖ 

                                                                      ๖๗ 
 

ยุทธศาสตรไทยในเอเปค 
การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของไทยจําเปนตองพึ่งพาการคาระหวางประเทศ จึงอาจมองเปดเสรีวา

เปนการเพิ่มโอกาสหรือการเปดตลาด มากกวาจะถอืวาเปนสิ่งที่คุกคาม 
เอเปคมีกิจกรรมที่ครอบคลมุหลายมิติทั้งดานเศรษฐกิจและสังคม เปนโอกาสและชองทางใหไทยใช

เวทใีนการแสดงหาความรวมมือที่สนับสนุนนโยบายรฐับาลในการฟนฟูเศรษฐกจิ และสงเสริมความแข็งแกรง
ทางสังคม รวมทั้งแลกเปลี่ยนประสบการณและชวยใหเกิดการพฒันารวมกัน  การกําหนดยุทธศาสตรและ
ทาทีที่เหมาะสมของไทยในเอเปคจึงเปนสิ่งท่ีมีความสาํคัญยิ่ง  ยทุธศาสตรท่ีสําคญั ประกอบดวย 

 ไทยจะใชเอเปคเปนเวทชีวยเสริมสรางความแข็งแกรงทางเศรษฐกจิของประเทศสมาชิกที่เปน
ประเทศกําลังพฒันารวมทั้งประเทศไทย เพือ่รองรับสภาวะความผันผวนของเศรษฐกจิโลกใน
อนาคต ซึ่งทําไดโดยผานความรวมมือในการพฒันาดานตาง ๆ 

 ประเทศไทยสามารถมีบทบาทนําในการเปนศูนยกลางของภูมิภาคในดานตาง ๆ เนือ่งจาก
ประเทศไทยมทีรัพยากรและภูมิศาสตรท่ีเหมาะสม 

 นอกจากการเสริมสรางความสามารถเพือ่เตรียมพรอมกับการเปดเสรีแลว ไทยยังเนนการ
อํานวยความสะดวกทางการคา (Trade Facilitation) และโดยที่การคาในอนาคตมีแนวโนมที่จะ
เผชิญกับมาตรการกีดกันที่ไมใชภาษีมากขึ้น ไทยจึงตองผลักดันใหมีการกําหนดมาตรฐานสนิคา
สงออกท่ีเปน   มาตรฐานเดียวกัน โดยเฉพาะอยางยิ่งสินคาเกษตร เกษตรแปรรูป และสนิคา   
อุตสาหกรรม 

 ประเทศไทยสามารถแสดงบทบาทในการเชื่อมโยงระหวางประเทศในกลุมเอเปคกับประเทศ
เพื่อนบานที่ยงัไมไดเปนสมาชิกเอเปค รวมถึงพมา ลาว และกัมพูชา เพือ่ใหเกิดการพฒันาขึ้นใน
วงกวาง และเปนประโยชนตอการพฒันาของประเทศเพือ่นบานในภมิูภาคนี้ตอไป 

 ในสวนของความมั่นคงทางดานการเงิน ควรผลักดันใหมีการดําเนินการตอในเรื่องความรวมมือ
ดานการเงินระหวางสมาชิกเอเปค ซ่ึงเปนสิ่งที่ไทยไดริเริ่มมาแลวจาก "ขอริเริ่มที่เชียงใหม 
(Chiangmai Initiative)" เพือ่เสริมสรางความเขมแข็งดานการเงินของประเทศในภูมิภาค และ
ปองกันไมใหเกิดวิกฤตการณทางการเงินขึ้นอีกในภูมิภาค นอกจากนี้ ไทยควรสงเสริมใหเอเป
คหารือเรือ่งภาวะเศรษฐกจิในภูมิภาคและหามาตรการบรรเทาผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจ     
ถดถอย รวมท้ังตองการใหเรงกระบวนการปฏิรูปโครงสรางระบบการเงินของโลก (International 
Financial Architecture)  
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นโยบายหลักของไทยตอเอเปคในอนาคต 
ประเทศไทยยงัคงเนนความสําคัญของความรวมมือที่เปนรูปธรรมทางเศรษฐกจิและวิชาการ 

(ECITECH) ซึ่งกิจกรรมที่ไทยจะเขาไปมีสวนรวมอยางเต็มที่ใน พ.ศ.๒๕๔๔ ไดแก กิจกรรมดานโครงขาย
รองรับทางสังคม การพฒันาเศรษฐกจิบนพื้นฐานของความรู  เนือ่งจาก ใน พ.ศ.๒๕๔๓ เอเปคไมเนนการ
เสนอความคดิริเริ่มใหม แตเนนการนํากรอบความรวมมือท่ีมีอยู ตลอดจนแผนการดําเนินการตาง ๆ ไป
ปฏิบติัใหสงผลเปนรูปธรรมเพือ่ประโยชนในการเตรียมพรอมสําหรับการเปดเสร ี และเพื่อเสริมสรางความ      
นาเชื่อถือของความรวมมือเอเปค นอกจากนีไ้ทยยังคงเนนการเผยแพรบทบาทและกจิกรรมความสําคัญ    
ของเอเปคสูสาธารณชน และขยายความรวมมือเอเปค โดยเปดโอกาสใหสตรีและเยาวชน ตลอดจนภาคธุรกิจ 
เขามามีสวนรวมในกจิกรรมของเอเปคมากขึ้น 

ไทยกับการมองอนาคตของเอเปค 
เอเปคในขณะนี้ยังไมสามารถดําเนินการผลักดันการเปดเสรีและอํานวยความสะดวกทางการคาและ

การลงทุนท่ีสงผลเปนรูปธรรมได เนือ่งจากสมาชิกสวนใหญยังอยูกับการแกไขปญหาวิกฤตภายในประเทศ 
นอกจากนี ้ ความลมเหลวของการเปดเสรีลวงหนารายสาขาตามความสมัครใจ (Early Voluntary Sectoral 
Liberalization-EVSL) เปนบทเรียนสําคัญทําใหเอเปคไมพยายามเสนอความคิดริเร่ิมที่ทะเยอทะยาน (ambitious) 
เกินไปอีก สวนสมาชิกทีพ่ฒันาแลวยอมรับขอจํากัดของสมาชิกที่กาํลังพฒันา โดยไมผลักดันเร่ืองการเปดเสรี
เหมือนกอน ซึ่งสงผลดีตอสมาชิกที่กําลังพฒันาเพราะทําใหเอเปคหนักลับมาใหความสําคัญกับประเด็นที่สมาชกิ 
สวนใหญสามารถเห็นพองและดําเนินการรวมกัน เชน การพฒันาเศรษฐกจิทีอ่ยูบนพื้นฐานของความรู     
การเสริมสรางความสามารถ/ทักษะ ซ่ึงตองดําเนินการอยางจริงจังใหเกิดผลเปนรูปธรรม และเผยแพรตอ   
สาธารณชนใหมากขึ้น มิฉะนั้น อาจสงผลในระยะยาวตอความนาเชือ่ถอืและความหมายของเอเปคได 

วิกฤตเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นในภูมิภาคเมื่อป พ.ศ.๒๕๔๐ ทําใหเอเปค ตองพิจารณาหามาตรการเพือ่
ชวยเหลอืสมาชิกที่ไดรับผลกระทบใหสามารถปรับตัว โดยมีการเตรียมสรางโครงขายรองรบัทางสังคมอยาง
เหมาะสม ท้ังนี้ มิใชเพือ่บรรเทาผลกระทบจากวิกฤตเศรษฐกจิในคร้ังนี้เทานั้น หากยังรวมไปถงึการบรรเทา
ผลกระทบทีอ่าจเกิดขึ้นในอนาคตจากการที่ระบบเศรษฐกิจของสมาชกิจะตองมีการปรับเปลี่ยนไปสูการเปด
เสรีทางการคาและการลงทนุในหลายสาขาตามเปาหมายโบกอร โครงขายรองรับทางสังคมจะทําใหประชาชน
ของเอเปคซ่ึงมีฐานะเปนผูถือหุน (Stakeholders) ไดรับความมัน่ใจวาผูท่ีไดรับผลกระทบทีอ่าจเกิดขึ้นจาก
นโยบายเปดเสรีการคาและการลงทุนของเอเปคไดรับการดูแลอยางทัว่ถึงและเปนธรรม 
ท่ีมา   -  เอกสารเผยแพร กรมเศรษฐกจิระหวางประเทศ กระทรวงการตางประเทศ  
        - กรมเจรจาการคาระหวางประเทศ กระทรวงพาณิชย e-mail : mrt๒๐๐๓@moc.go.th 
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ผูชวยศาสตราจารย ฝายศึกษา โรงเรียนนายเรือ 
 
 
 

รูสึกตื่นเตนพอสมควร    เพราะเปนครั้งแรกของการเขียนบทความลงวารสารอยางเปนทางการ  
ตอนแรกคิดไมออกวาจะเขียนเร่ืองอะไรดี  แตเพราะทําหนาที่สอนวิชาที่เกี่ยวของกับการบริหาร  
แนวความคิดจึงวนอยูกับเรื่องของการบริหาร และเขาใจวากระบวนการเรียนรูที่มีคุณคาที่สุดก็คือ การ
เรียนรูแลวนําไปประยุกตใชกับการดําเนินชีวิตในสังคมดวยปฐมเหตุน้ีเอง STRATEGY  OF  LIFE  จึงเกิดขึ้น 

กลยุทธ  (STRATEGY)   มีรากศัพทมาจากภาษากรีก คือ STRATEGIA ซ่ึงหมายถึงศาสตรและ
ศิลปในการบังคับบัญชากองทัพแตตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานป ๒๕๔๒ ไดใหนิยามคําวา
กลยุทธไวดังน้ี  กลยุทธ  (STRATEGY)  หมายถึง การรบที่มีเลหเหลี่ยมหรือวิธีการที่ตองใชกลอุบายตาง ๆ 
หรือเลหเหลี่ยมในการตอสู จากนิยามดังกลาว เราจะเห็นวากลยุทธ เปนคําที่ใชอธิบายถึง ยุทธวิธีในการ
ทําสงครามที่แมทัพจะตองใชความคิดอยางมีชั้นเชิง 
 ปจจุบันกลยุทธ (STRATEGY) ไดถูกนํามาใชในการดําเนินการดานธุรกิจอยางกวางขวางและ   
ลึกซึ้ง ทั้งน้ีอาจเปนเพราะวาการดําเนินการดานธุรกิจในปจจุบันมีการแขงขันกันสูงมาก ตางฝายตางงัด
กลยุทธทุกรูปแบบมาแขงขันกัน  ดังน้ันกลยุทธจึงเปนวิถีแหงการอยูรอดของธุรกิจ แมแตการบริหาร 
ภาครัฐ   ซ่ึงเปนการบริหารที่มุงเนนดานบริการเพื่อความผาสุขและการอยูดีกินดีของประชาชน   ยังตอง 
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ใชกลยุทธ (STRATEGY) ในการบริหาร  หากจะยอนกลับมาพิจารณาวิถีชีวิตของมนุษยในโลกที่มากไป
ดวยการแขงขัน  ในทัศนะของผูเขียนขอย้ํา ณ ที่น้ีวา เปนวิถีชีวิตที่เปยมไปดวยการแขงขัน ตอสูใน    
ทุกรูปแบบจริง ๆ ไมวาจะเปนการตอสูกับคน   กิเลสและสิ่งเยายวนตาง ๆ ที่อยูรอบตัวเรา ฯลฯ 

ทําอยางไรเราจึงจะอยูในสังคมแหงการแขงขันที่มีชั้นเชิง เลหเหลี่ยมที่แหลม-คม-ลึก-เขมขนและ
มีสภาพแวดลอมที่เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วไดอยางมีความสุขตามอัตภาพแหงตน ในเม่ือยุค IT ทําให
เราเกิดความรูสึกวาโลกใบนี้มีขนาดเล็กลง ทั้ง ๆ ที่โดยตัวของมันเองก็มีขนาดเทาเดิม  สภาพแวดลอม
ภายในสังคมมีความซับซอนซอนปม และคอนขางเปราะบาง  สับสน  สังคมไมแนใจระหวางแนวคิดที่วา 
“ไมกูไมรวย”  กับแนวคิดที่วา  “ออมกอนรวยกอน”  แนวทางไหนจะชี้นําวิถีชีวิตไปสูเปาหมายไดอยางมี
คุณภาพ ม่ันคงและยั่งยืน  การเมืองที่มุงหวังเพ่ือใหไดอํานาจรัฐเปนหลัก  ประโยชนตนประโยชนชาติยัง
ทับซอนกันอยู ยากที่จะแยกออกจากกันได  เทคโนโลยีที่ทันสมัย และเปนการทันสมัยที่มีอันตรายควบคู
เหมือนเงาตามตัว  เศรษฐกิจที่ปลุกกระแสบริโภคนิยม  ขาดวิจารณญาณในการบริโภค  ละเลยการออม
อยางมีระบบ บนพ้ืนฐานแหงการเรียนรูของผูเขียนเชื่อวา  การที่มนุษยจะมีชีวิตอยูในสังคมปจจุบันที่มี
ลักษณะดังกลาวไดอยางมีความสุขตามอัตภาพแหงตนนั้น มนุษยจะตองมี  STRATEGY  OF  LIFE  
โดยการนําหลักของ  STRATEGIC  MANAGEMENT   มาประยุกตใช  ซ่ึงในเบื้องตนเราจะตองคํานึงถึง
ปจจัยสําคัญดังตอไปน้ีเสียกอน กลาวคือ 

๑. ลักษณะของวิถีชีวิตปจจุบัน  (PRESENT  LIFE) ในประเด็นนี้เราจะตองหาคําตอบตอ
คําถามเหลานี้ใหไดวา ……… 

๑.๑  วิถีชีวิตในปจจุบันเราเปนอยางไร ? 
๑.๒  สถานภาพทางสังคมอยูในระดับใด ? 
๑.๓  สถานะทางเศรษฐกิจเปนอยางไร? 

๒. ลักษณะวิถีชีวิตในอนาคต  (FUTURE  LIFE)  ในประเด็นที่สองนี้  เราจะตองหาคําตอบตอ
คําถามเหลานี้ใหไดวา………. 

๒.๑  เปาหมายของชีวิตในระยะกลาง  ระยะยาวเปนอยางไร  ?   
๒.๒  มีหนทางใดบางที่จะไปถึงเปาหมายได  ? 
๒.๓  จะไปถึงเปาหมายดวยวิธีการอยางไร? 

๓.   สภาพแวดลอมของชีวิต  (ENVIRONMENT OF LIFE) หมายถึงสิ่งแวดลอมภายในครอบครัว  
สังคมในหนวยงาน  สภาพแวดลอมทางสังคม  เทคโนโลยี  เศรษฐกิจสวนบุคคลและเศรษฐกิจโดยรวม 
เราคงปฏิเสธไมไดวาสิ่งแวดลอมดังกลาวมีอิทธิพลตอวิถีชีวิตของมนุษยทุกคน  ประเด็นสําคัญคงอยูที่วา
คน ๆ น้ันจะใชประโยชนจากสภาพแวดลอมมาเปนตัวผลักดันหรือบั่นทอนใหวิถีชีวิตดําเนินไปในทิศทาง
ที่สดใสหรือมืดมน 
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๔. การจัดสรรทรัพยากรของชีวิต (RESOURCES OF LIFE)  หมายถึง ทรัพยทุกประเภท   
ที่เปนกรรมสิทธิ์ของเรา ซ่ึงแตละคนจะมีในลักษณะที่แตกตางกันทั้งปริมาณและคุณคา ดังน้ันผูเปน      
เจาของทรัพยสินจะตองวางแผนการใชทรัพยากรดังกลาวอยางเหมาะสม เพ่ือคุณภาพชีวิตที่ดีทั้งปจจุบัน
และม่ันคง ยั่งยืนในอนาคต 

๕.  การดําเนินชีวิตใหบรรลุวัตถุประสงคหรือเปาหมาย  (OBJECTIVE  ACHIEVEMENT  
OF  LIFE)  การดําเนินชีวิตอยางมีกลยุทธน้ัน  จะตองใหความสําคัญกับวัตถุประสงคหรือเปาหมายในทกุ
ระดับของชีวิต  นับตั้งแตวัยศึกษาเลาเรียน  วัยทํางาน  และวัยแหงบั้นปลายของชีวิตของแตละคน  ซ่ึง
บอกไมไดวาวัตถุประสงคหรือเปาหมายสูงสุดในบั้นปลายชีวิตของแตละคนคืออะไร คุณ/
ทาน ………….….เทานั้นที่จะเปนผูใหคําตอบนี้ …………………….. 

จากขอความดังกลาวมาขางตน  เราอาจกลาวไดวา   STRATEGY  OF  LIFE   หมายถึง
กระบวนการในการดําเนินชีวิตอยางมีระบบและมีเปาหมายที่แนนอนชัดเจน โดยการวิเคราะหสภาพแวดลอม 
แหงชีวิตในทุกแงมุม เพ่ือสรางความมั่นใจวาภายใตสภาพแวดลอมที่มีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว    
ทาทายในทุกสถานการณน้ัน   เราสามารถดํารงชีวิตอยูไดอยางมีคุณภาพ ม่ันคง  ยั่งยืนและ  สมศักดิ์ศรี 
ของความเปนมนุษย 

STRATEGY  OF  LIFE  PROCESS 
 การตัดสินใจของมนุษยในทุก ๆ เร่ือง มักจะมีผลตอวิถีชีวิตทั้งในปจจุบันและอนาคต  โดยเฉพาะ 
อยางยิ่งการตัดสินใจในเรื่องที่สําคัญ ๆ เชน  การประกอบอาชีพ  การบริโภค  การกระทําหรือละเวน   
การกระทําในบางเรื่อง การเลือกคูครองหรือแมแตการตัดสินใจกระทําการในสิ่งที่ไมพึงปรารถนาทั้งที่
สมัครใจและไมสมัครใจ ฯลฯ สิ่งเหลานี้จะมีผลตอคุณภาพชีวิตของแตละคน  ดังนั้นกอนที่เราจะตัดสินใจ
ดําเนินการในเรื่องใดเกี่ยวกับชีวิตของเรา หากไมตองการใหเกิดความผิดพลาดหรือหากจะเกิดความผิดพลาด 
ขึ้นจริง ๆ ก็ขอใหพลาดนอยที่สุด เสียหายนอยที่สุด เราจะตองคิดอยางมีกลยุทธ (STRATEGIC  
THINKING)  เสียกอน  ผมเขียนอยางนี้อาจเกิด ปุจฉา  ขึ้นในใจของทานผูอานวา  คิดอยางไรจึงจะถือ
วาเปนการคิดอยางมีกลยุทธ   วิสัชนา เพ่ือใหเขาใจงาย ๆ ก็คือ คิดลึก (คิดไกล)  คิดกวาง  คิดรอบดาน
และทุกมิติของความคิด จะตองเปนความคิดอยางมีวิจารณญาณ เพ่ือกําหนดแนวทางที่ดีที่สุด (ONE  
BEST  WAY)   หากจะวิสัชนาใหหรูเหมาะสมกับยุค  IT  ก็ตองวิสัชนาวา เปนการคิดอยางมี  VISION  
(คงจะไมมีปุจฉาตอนะครับเพราะมันจะ จบไมลง ………………………….) 
 อยางไรก็ตามการคิดอยางมีกลยุทธ (STRATEGIC  THINKING) ถือเปนรากฐานสําคัญใน  
STRATEGY  OF  LIFE  PROCESS  ซ่ึงมีองคประกอบที่สําคัญ ๆ  ๖  ประการคือ 
 ๑. การวิเคราะหสภาพแวดลอมของชีวิต  (ENVIRONMENT  OF  LIFE  ANALYSIS)     
โดยหลักการก็คือ  เราจะตองวิเคราะหตัวเองและศึกษาสภาพแวดลอมที่เกี่ยวของกับตัวเราวา  มีลักษณะ 
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และสภาพที่แทจริงเปนอยางไร   โดยการวิเคราะห  SWOT  (SWOT  ANALYSIS)   วาแตละปจจัยมี
สวนในการสนับสนุนใหวิถีชีวิตของเรา พัฒนาดีขึ้นอยางยั่งยืนหรือบั่นทอนวิถีชีวิตของเราใหออนแอ      
ตกต่ํา  ไมกาวหนา ซ่ึงปจจัยที่ตองวิเคราะหมี  ๔  ปจจัย คือ 

๑.๑ จุดแข็ง  (STRENGTH)  เปนการวิเคราะหตัวเราเองเพื่อหาจุดเดน  หรือขอดีวา 
ตัวเรามีขอดีหรือมีดีในดานใดบางและขอดีเหลานี้ที่เราประพฤติปฏิบัติอยู จะเปนตัวสนับสนุนหรือสงเสริม
ใหวิถีชีวิตของเราเจริญกาวหนาอยางมั่นคงและยั่งยืนบนพื้นฐานของความถูกตองและชอบธรรม ซ่ึงผลลัพธ 
สุดทายก็คือ ความสุขที่ม่ันคงของชีวิตนั่นเอง  ตัวอยางจุดแข็งของคนเรา  เชน ขยันในหนาที่การงาน ใฝรู  
มีความรับผิดชอบตอตนเองและผูที่ตนเกี่ยวของดวย  มีความซื่อสัตยสุจริต  อดทน  อดกลั้น  รูจักบริโภค
อยางฉลาด  รูจักออม  มีวินัยทางการเงิน  มีคุณธรรม  ไมฝากชีวิตหรือหวังความร่ํารวยจาก “หวย” ทั้งที่
ชอบดวยกฎหมาย (บนดิน) และมิชอบดวยกฎหมาย (ใตดิน) ฯลฯ 

๑.๒ จุดออน  (WEAKNESS)  เปนการวิเคราะหเพ่ือหาจุดดอยหรือจุดออนในตัวเราวา
มีอะไรบาง  โดยปกติแลวจุดออนหรือจุดดอย  จะมีลักษณะไปในแนวทางที่ตรงขามกับจุดแข็งหรือจุดเดน  
เชน  ไมขยัน ไมรับผิดชอบ  ไมรูจักออม ขาดวินัยทางการเงิน   ตกเปนทาสอบายมุข   ทุจริตทันทวงทีที่
มีโอกาส เลน “หวย”  ทั้งล็อตเตอรี่ + เลขทาย ๒ ตัว  ๓  ตัว + บนดิน+ใตดิน ฯลฯ  การวิเคราะหตนเอง
ในประเด็นนี้เราตองมีความซื่อสัตยและใจจะตองกวางที่จะยอมรับความจริง  มิฉะน้ันเราจะไดผลจากการ
วิเคราะหที่ดอยคุณภาพ (เชื่อถือไมได)  ซ่ึงจะสงผลเสียถึง  STRATEGY  OF  LIFE  PROCESS  ทั้ง
ระบบ 

๑.๓  โอกาส  (OPPORTUNITY)  คนเราทุกคนอยากจะเปนคนดีดวยกันทุกคน  แตเรา
ไมสามารถทําใหคนทุกคนเปนคนดีได……..(สวนหนึ่งของพระราชดํารัสในรัชกาลปจจุบัน) โดยหลักการ
แลวผูเขียนยังมีความเชื่อม่ันวา   คนเราทุกคนอยากจะสรางชีวิตของตนและครอบครัวใหมีความเขมแข็ง  
มีความมั่นคงทั้งในปจจุบันและอนาคต แตดวยสภาพแวดลอมที่มีอยูรอบตัวเราที่มีการเปลี่ยนแปลงอยาง
รวดเร็วทั้งในดานบวกและดานลบ  สําหรับดานบวกแนนอนยอมเปนคุณประโยชนตอตัวเราและสวนรวม 
สวนดานลบดูออกจะลอแหลมไปในทางที่จะเปนปรปกษตอวิถีชีวิตของคนในสังคม ดังน้ันการ
เปลี่ยนแปลงดังกลาว  จึงกอใหเกิดมิติขึ้น ๒ มิติ คือ“โอกาส”กับ “อุปสรรค” กลาวคือการเปลี่ยนแปลงของ
สภาพแวดลอมอาจจะเปน ”โอกาส” ของคนหนึ่งแตอาจจะเปน”อุปสรรค” ของอีกคนหนึ่งก็ได  และเปน
การยากมากที่เราจะควบคุมสภาพแวดลอมได  แตเราคงจะไมปลอยวางใหชีวิตโลดแลนไปตามกระแสยุค  
IT และสภาพแวดลอมที่เปลี่ยนแปลงไปอยางไรขอบเขตเราตองปรับยุทธศาสตรของตัวเราใหเปนผูกํากับ 
IT  และสภาพแวดลอม   หมายความวา เราจะไมบริโภคเทคโนโลยีตาม   FASHION  หรือตามคําโฆษณา 
ตามหลักของการตลาด หรือบริโภคเพราะ ลด  แลก  แจก  แถม  แตเราจะตอง  STRATEGIC  
THINKING  ทุกครั้งกอนตัดสินใจบริโภค เชน การบริโภคโทรศัพทเคลื่อนที่หรือที่เรียกกันติดปากวา   
“มือถือ”  ถาเรามี STRATEGIC  THINKING  เราจะตองคิดเพื่อตอบคําถามเหลานี้ใหไดกอน 
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- บริโภคเพื่ออะไร 
- จําเปนหรือไม  ถาไดคําตอบวา “ไมจําเปน”  ผลแหงความคิด “ยกเลิกไมบริโภค”  

ถาไดคําตอบวา “จําเปน”  ตองคิดตอ ……………….. 
- จําเปนมากนอยแคไหน  เพียงใด  ประเด็นนี้เปนระดับของความจําเปนที่ดูออกจะ

พูดยากเพราะระดับของความจําเปนแตละคนไมเทากัน  แตอยางไรก็ตาม ผูเขียน
ขออนุญาตเสนอแนวความคิดในการพิจารณาระดับของ “ความจําเปน”  ดังน้ี 

 
สถานภาพเมือ่ไมมีโทรศัพทเคลื่อนที ่ ระดับความจําเปน 

-  ทําใหชีวิตไมสามารถดํารงอยูได 
-  ทําใหชีวิตดํารงอยูไดแตทําธุรกรรมไมไดหรือไม    
   สะดวก จนเปนเหตุใหภารกิจหรือธุรกิจเสียหาย    
   ไมสามารแขงขันได 

 
จําเปนมาก 

-  ชีวิตดํารงอยูไดตามปกติ  ธุรกิจหรือภารกิจ 
   ดําเนินการได แตไมสะดวก 

จําเปนนอย 

-  ชีวิตดํารงอยูไดตามปกติ 
-  ภารกิจหรือธุรกิจดําเนินตอไปได 

ไมจําเปน 

 
หากคิดแลวไดคําตอบวา “จําเปนมาก” และมีกําลังเพียงพอในการจายคาบริการ ก็ตัดสินใจ

บริโภคสิ่งนั้น  หากไดคําตอบ “จําเปนมาก”  แตไมมีกําลังทรัพยเพียงพอในการจายคาบริการ  อยางนี้
ตองตัดสินใจงดบริโภค  หากดื้อ หวังนํ้าบอหนา  สุดทายอาจถูกบังคับใหงดบริโภคจากผูใหบริการ  หาก
จําเปนนอย และ “ไมจําเปน”  ตองตัดสินใจงดบริโภคสิ่งน้ัน  แตหากตัดสินใจบริโภคเพราะความอยาก 
หรือเพ่ือความทันสมัยใหทัดเทียมสังคม คนรอบขาง และคิดวาไมเดือดรอนมีเงินพอที่จะจายคาบริการ         
ซํ้ารายบางคนตัดสินใจบริโภคโดยไมคํานึงถึงคาใชจายที่จะเพ่ิมขึ้นในวันขางหนา ในความคิดของผูเขียน
ถือวาคนที่คิดอยางนี้  ตกอยูภายใตอาณัติของยุค  IT  โดยสิ้นเชิง และจะมีผลกระทบตอเศรษฐกิจสวน
บุคคล (จุลภาค)  และอาจจะลุกลามไปถึงระบบเศรษฐกิจโดยรวม  (มหภาค)  ก็เปนได  สุดทายโอกาสก็
จะไมมี 
  ๑.๔  อุปสรรค  (THREAT)  หมายถึง ปจจัยที่จะขัดขวางความเจริญกาวหนาของชีวิต
หรือปจจัยที่จะทําใหวิถีชีวิตของเราตกต่ํา หรือเบี่ยงเบนไปในทิศทางที่ไมพึงปรารถนา ในทางธุรกิจ
อุปสรรคหมายถึง ปจจัยภายนอกองคการ  แตสําหรับชีวิตของเราอุปสรรคนั้นคงจะตองรวมถึงปจจัยภายใน 
และภายนอกตัวเราดวย  ไมวาจะเปนจุดออนในตัวเราที่กลาวมาแลวในขอ ๑.๒ หรือการเปลี่ยนแปลง
ของสภาพสังคมภายนอก  ที่มีผลกระทบหรือบั่นทอน ทําลาย วิถีชีวิตของเราใหตกต่ําลง 
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 ๒.  การกําหนดเปาหมายของชีวิต  (GOAL  OF  LIFE)   การกําหนดเปาหมายของชีวิตนั้น  
เราจะตองนําขอมูลที่ไดจากการวิเคราะห  SWOT  ในขอ ๑  มาประมวลอยางรอบดาน  เพ่ือกําหนด   
เปาหมายของชีวิตใหชัดเจนวา  เราจะไปใหถึงจุดไหน เม่ือกําหนดเปาหมายแลว เราก็จะตองกลับไปดู    
จุดออน  (WEAKNESS)  และจะตองปรับหรือแกไขจุดออนใหเปนจุดแข็ง เพ่ือใหเกิดความมั่นใจวาจะ
ประสบความสําเร็จตามเปาหมาย เชน  กําหนดเปาหมายไววาหลังจากไดรับพระราชทานยศเรือตรีแลว  
๕  ป  เราจะมีบานบนเนื้อที่ไมนอยกวา  ๕๐ ตารางวา (เชาซื้อ) หรือหลังจากไดรับพระราชทานยศเรือตรี
แลว ๕  ป เราจะมีครอบครัว (ภรรยา) พรอมกับการมีบานบนเนื้อที่ ๕๐  ตารางวา (เชาซื้อสองแรง
ชวยกัน)  หรือเม่ือเกษียณราชการเราจะมีบานพรอมที่ดินเปนของตนเอง  มีรถเกงมีเงินเก็บ  ๓  ลาน 
(ฝาก สหกรณออมทรัพยวังเดิม) และรับบํานาญรายเดือนจํานวนหนึ่ง  จะเห็นไดวาเปาหมายของชีวิต
ดังกลาว  เปนการกําหนดไวอยางชัดเจน  วัดได  สวนจะเปนไปไดหรือไมน้ัน ขึ้นอยูกับกลยุทธของเรา
กับการนํากลยุทธไปใช ซ่ึงจะกลาวในขอ ๓  และ  ๔  ตอไป 

๓. การกําหนดกลยุทธของชีวิต (STRATEGIC  FORMULATION  OF  LIFE)  หมายถึง การ
กําหนดแนวทางในการดําเนินชีวิตในอนาคต  ซ่ึงเราจะยึดเปาหมายของชีวิตเปนหลักในการกําหนด  
แนวทาง  เชน  ตามตัวอยางในขอ ๒ ที่เรากําหนดเปาหมายไววาเม่ือเกษียณอายุราชการแลวเราจะมี
บาน  มีรถเกง  มีเงินเก็บ  ๓  ลาน  ดังน้ันแนวทางที่จะบรรลุตามเปาหมายก็คือ 

๓.๑  จะตองมีวินัยทางการเงิน 
๓.๒  จะตองมีพฤติกรรมบริโภคที่ฉลาด 
๓.๓  จะตองไมเขาไปเกี่ยวของกับอบายมุขทุกประเภท  

เราจะเห็นวาหลักสําคัญของการกําหนดกลยุทธของชีวิตก็คือจะตองกําหนดใหสัมพันธในเชิงบวก
กับวัตถุประสงค  กลาวคือ “กลยุทธจะตองสงเสริมความสําเร็จของวัตถุประสงค 

๔. การนํากลยุทธของชีวิตไปปฏิบัติ  (STRATEGY  OF  LIFE IMPLEMENTATION)  หมายถึง  
การนํากลยุทธของชีวิตที่กําหนดไวในขอ ๓ ไปปฏิบัติใหเปนรูปธรรมจริง ๆ ขออยาใหเขาทํานอง  NATO  
(NO  ACTION, TALK  ONLY)  เพราะลักษณะดังกลาวจะไมมีโอกาสบรรลุเปาหมายไดเลย  เราจะตอง
นํากลยุทธที่กําหนดไวมาปฏิบัติ โดยจะตองวางแผนกลยุทธในการปฏิบัติใหชัดเจนในทุกขั้นตอน กิจกรรม 
ในทุก ๆ กลยุทธจะตองประสานสนับสนุน สงเสริมซ่ึงกันและกัน เชน กลยุทธของการมีวินัยทางการเงิน  
เราจะตองวางแผนการใชเงินอยางเปนระบบ กลาวคือ นํารายไดมาเปนตัวตั้ง กําหนดรายจายอยางมี
ประสิทธิภาพ  (ใชจายตามจําเปน ไมเกินตัว เกิดประโยชนสูงสุด และรูจักทําเงินใหเปนเงิน)  กําหนด
จํานวนเงินในการออมใหเหมาะสม ขอเนนตรงนี้วาตองมีเหลือสําหรับ“ออม”หากใครบอกวา“ผมก็
อยากออม”  “ดิฉันก็อยากออม “แตมันไมมีเงินเหลือใหออม อยางนี้ผมเชื่อวานาจะมีความผิดปกติในขัน้ตอน 
ใดขั้นตอนหนึ่งอยางแนนอน ลองกลับไปพิจารณาดูซิครับ  สําหรับการรูจักทําเงินใหเปนเงินนั้น ตองคิด
ใหดีอยาหลงผิดทําในสิ่งที่ผิดกฎหมาย  ในสวนของกลยุทธดานพฤติกรรมบริโภคและกลยุทธในการที่ไม 
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เขาไปเกี่ยวของกับอบายมุข ก็จะตองกําหนดแผนกลยุทธในการปฏิบัติทํานองเดียวกันกับกลยุทธในดาน
การมีวินัยทางการเงินดวยเชนกัน 

๕. การควบคุมกลยุทธ  (STRATEGY  CONTROL)  หมายถึง  การควบคุมในขั้นตอนของ 
การนํากลยุทธไปปฏิบัติ  ซ่ึงเราจะตองควบคุมใหการดําเนินชีวิตเปนไปตามแผนกลยุทธที่เรากําหนดไว 
โดยการติดตาม  ตรวจสอบพฤติกรรม  วิเคราะหปญหา ปรับปรุงแกไขและพัฒนา  เพ่ือจะไดม่ันใจใน
ระดับหน่ึงวา วิถีชีวิตของเรานาจะเดินไปสูเปาหมายไดสําเร็จตามที่กําหนดไว ถือไดวาเปนการควบคุม
ตนเองที่ไมงายเลย  แตก็ไมยากเกินไปสําหรับคนที่มีแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์สูง  เพราะแรงจูงใฝสัมฤทธิ์ของ
คนเราเปรียบเสมือนยุทธศาสตรที่สําคัญในการควบคุมตนเอง 

๖. การประเมินผลกลยุทธ    (STRATEGY  EVALUATION)  เปนขั้นตอนสุดทายของ  
STRATEGY  OF  LIFE  PROCESS  ความจริงแลว ในการดําเนินการทุกขั้นตอนที่กลาวมา เราจะตอง
ประเมินผลทุกขั้นตอนของการดําเนินการ  ในทางการบริหารเราเรียกวาเปนการประเมินระหวางปฏิบัติ  
แตประเด็นการประเมินผลในขอ  ๖  น้ี  เปนการประเมินผลขั้นสุดทาย   เปนการสรุปผลเพื่อนําที่ไดจาก
การวัดไปเปรียบเทียบกับเปาหมายที่กําหนดไววาสัมฤทธิ์ผลตามเปาหมายหรือไม 
 สรรพสิ่งทั้งมวลในโลกนี้ ไมมีสิ่งใดสมบูรณรอยเปอรเซ็นตฉันใด บทความฉบับน้ีก็มีลักษณะ    
ฉันนั้น  ผูเขียนเชื่อวาคงมีขอบกพรองอยูมากที่จะตองแกไข   หากจะมีโอกาสไดเขียนอีกในวันขางหนา  
 STRATEGY  OF  LIFE  PROCESS  ไดดําเนินมาถึงจุดนี้ลองพลิกกลับเพ่ือตรวจเนื้อหาสาระก็
พบวาครบถวนกระบวนความ  จึงขออนุญาตใชเน้ือที่เพ่ือสรุปสั้น ๆ และงาย ๆ วา กลยุทธไมใชศาสตรที่
ใชในการทําศึกสงครามและการทําธุรกิจเทานั้น แตกลยุทธเปนศาสตรที่สามารถนําไปประยุกตใชกับชีวิต
ของเราไดในทุกแงมุม และผูเขียนเชื่อม่ันวา หากเรากําหนดกลยุทธของชีวิตใหถูกตองเหมาะสมแลว 
ความยากลําบากในบั้นปลายชีวิตนาจะมีนอยลงหรืออาจไมมีเลยก็มีความเปนไปได   
 
 
 
อางอิง 
 
กิ่งพร  ทองใบ.  “ กลยุทธและนโยบายธุรกิจ” โรงพิมพมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช,  ๒๕๔๖  
จินตนา  บุญบงการ และ ณัฏฐพันธ  เขจรนันท.  “การจัดการเชงิกลยุทธ”  ซีเอ็ดยูเคชั่น, ๒๕๔๔ 
วิชติ  อูอน.  “การจัดการเชิงกลยุทธ” ศูนยเทคโนโลยีทางการศึกษา มหาวิทยาลัยศรปีทุม, ๒๕๔๖
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บทนํา 
รถยนตน่ังในปจจุบันไดมีการพัฒนาไปอยางรวดเรว็ ทั้งในดานสมรรถนะของเครื่องยนต ในดาน

ความปลอดภยั ในดานความสะดวกสบาย และในดานรูปลักษณ ผูผลิตไดมีการนําเอาเทคโนโลยีใหม ๆ 
มาใชมากขึ้น เชนมีการนําเอาระบบน้ํามันเชื้อเพลิงแบบทอนํ้ามันความดันสูง (Common Rail) มาใชใน
เครื่องยนตดีเซลสาํหรบัรถบรรทุกเลก็ มีการนําเอาระบบแอนตลิ็อคเบรก (ABS) มาใชเพ่ือเพ่ิมประสทิธภิาพ 
ในการเบรก มีการใชคอมพิวเตอรชวยในการออกแบบตัวรถใหมีแรงตานอากาศนอยลงและยังคงไวซ่ึง
ความสวยงามในเวลาเดียวกัน ระบบสงกําลัง (Transmission) หรือที่เรามักจะเรียกกันติดปากวาระบบ
เกียรก็มีการพัฒนาปรับปรุงเชนกัน เม่ือประมาณ ๑๐ ปที่ผานมา ผูอานคงจะคุนเคยกบัระบบสงกําลัง
เพียง ๒ แบบคือเกียรธรรมดา (Manual Transmission) และเกยีรอัตโนมัต ิ (Automatic Transmission) 
ปจจุบันเราไดยินคําวา เกียรทิปโทรนิค (Tiptronic) เกยีรซีวที ี(CVT) เกียรมัลติโทรนิค (Multitronic) และ
ชื่ออ่ืน ๆ ที่เราอาจจะไมคุนเคยเชน เกียรเซ็นโซนิค (Sensonic) ระบบเหลานี้นอกจากจะมีความแตกตาง
ในเรื่องชื่อแลว รูปรางและวิธีการใชงานก็ยังแตกตางกันไปดวย เชน ในรถยนตน่ังบางคันมีปุมกดสําหรับ
เปลี่ยนเกียรอยูที่กานพวงมาลัย ทําใหผูขับขีส่ามารถเปลี่ยนเกยีรไดโดยไมตองละมือจากพวงมาลัย ใน
บทความนี้ผูเขียนไดรวบรวมขอมูลเกี่ยวกบัระบบสงกําลงัของรถยนตน่ังมานําเสนอ ขอมูลสวนใหญผูเขยีน 
ไดมาจากบทความทางอินเตอรเน็ตและจากเวปไซตของรถยนตตาง ๆ รวมถึงจากเอกสารที่ผูเขยีนมักจะ
ไดรับเม่ือผูเขยีนไปดูรถยนตที่นํามาจัดแสดงตามงานตาง ๆ ถาผูอานสนใจรายละเอียดเพิ่มเตมิ สามารถ
อานไดจากเวปไซตขางทายบทความ ผูเขียนหวังวาบทความนี้จะชวยใหผูอานเขาใจความแตกตางของ
ระบบสงกําลังของรถยนตน่ังในปจจุบันและอาจจะนําไปเปนขอพิจารณาในการเลอืกซื้อตอไป 
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เกียรธรรมดา 
 ในยุคแรกรถยนตทัว่ไปใชระบบเกียร
ธรรมดา รถยนตเคลื่อนที่ไดโดยเครื่องยนต
หมุนสงกําลังผาน อุปกรณตาง ๆ ไปทําใหลอ
ของรถยนตหมุน ระบบสงกําลังของรถยนตที่
ใชเกียรธรรมดามีสวนประกอบหลัก ๆ ดังรูป   
ที่ ๑ การสงกําลังเริ่มจากเครื่องยนต คลัทช 
เกียร เพลากลาง เฟองทาย เพลาหลัง และ   
ลอหลังทั้งสองขาง ในภาพเปนรถยนตที่
ขับเคลื่อน ดวยลอหลัง ลอคูหนาของรถยนต
คันนี้ไมไดรับแรงขับจากเครื่องยนต รถยนตที่
ขับเคลื่อนลอหลังสวนมากเปนรถบรรทุกและรถกระบะขนาดเล็กทีเ่ราเรียกรถปคอัพ สวนรถยนตที่
ขับเคลื่อนลอหนา จะไมมีเพลากลางดังในรูป แตจะมีเพลาขบัตอออกจากชุดเกียรไปที่ลอหนาทั้งสองขาง
ทําใหลอหนาเปน  ตวัฉุดใหรถเคลื่อนที่ไปขางหนา รถยนตน่ังสวนมากจะใชระบบขับเคลื่อนลอหนา แตถา
พิจารณาในเรื่องระบบสงกําลังของรถยนตขบัเคลื่อนลอหนาหรือลอหลังก็มีหลักการทํางานคลาย ๆ กัน 
ในบทความนีเ้ม่ือผูเขียนกลาวถึงระบบสงกําลัง ผูเขียนหมายถึงสวนที่อยูระหวางเครื่องยนตและเพลา
กลาง น่ันคือคลัทชและเกยีรชนิดตาง ๆ ทีเ่กริ่นไวในตอนตนนั่นเอง 

คลัทชทํางานอยางไร 
 อุปกรณชิ้นแรกที่รับกําลังจากเครื่องยนต

คือคลัทช รถยนตตองมีคลทัชเปนตวัตัดและตอกําลงั
ระหวางเครื่องยนต และลอรถยนต เพราะวาในขณะที่เรา
ขับรถนัน้ เพลาของเครื่องยนตตองหมุนอยูตลอดเวลาแต
ลอรถยนตไมไดหมุนตลอดเวลา เชนเวลาจอดติดไฟแดง 
ถารถยนตไมมีคลัทช เครื่องยนตจะตองดับเม่ือเรา
เหยียบเบรกใหลอหยุดหมุน หลักการทํางานของคลทัช
น้ันอธิบายไดดังรูปที่ ๒ จานทางซายมือ (จานใหญ) น้ัน
ตอกับเพลาของเครื่องยนต สวนจานทางขวามือ (จาน
เล็ก) น้ันตอกับเพลาที่สงกําลังไปยังลอ (โดยผานเกียร)  จานใหญจะหมุนตลอดเวลาที่เครื่องยนตยัง 
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ติดอยู สวนจานเล็กอาจจะหมุนหรือไมหมุนขึ้นอยูกบัวาผู
ขับขี่ เหยียบแปนคลัทชหรือไม 

ถาไมเหยียบแปนคลัทช จานเล็กจะถูกกดอัดติด
กับจานใหญโดยสปริงทีแ่ข็งแรงมากดังรูปที่ ๓ เน่ืองจาก
ผิวหนา ของจานเล็กทําดวยวัสดุที่มีความฝดมากทําให
มันหมุนติดไปกับจานใหญตลอดเวลา ดังน้ันถาจานใหญ 
หมุน ๖๐ รอบในหนึ่งนาที จานเล็กก็จะหมุน ๖๐ รอบใน
หน่ึงนาทีดวย สภาวะนี้เราเรียกวาคลัทชตอกําลัง วัสดุที่

ยึดติดที่ผวิของจานเล็กที่ชวยใหเกิดความฝดมาก
เรียกวาผาคลทัช ถาผาคลทัชสึกหรอก็จะทําใหจานเลก็ไมยึดติดสนทิดีกับจานใหญ ผูใชก็จะตองนํารถไป
เปลี่ยนผาคลทัช 

ถาผูขับขี่เหยยีบแปนคลัทช จะมีกลไกไปฝนแรงสปริงทําใหจานเล็กไมสัมผัสกับจานใหญ จานใหญ
ยงัคงหมุนอยูเพราะเครื่องยนตหมุน แตจานเล็กไมหมุนและไมมีการสงกําลังไปยังลอ สภาวะนี้เราเรียกวา 
คลัทชตัดกําลงั เม่ือจะเปลี่ยนเกียรผูขบัขีต่องเหยียบแปนคลัทชเสมอ การที่ตองออกแรงเหยียบแปน   
คลัทชมากเพราะวาตองออกแรงฝนแรงกดของสปริงที่แข็งมากนั่นเอง ซ่ึงเปนขอเสียของเกยีรธรรมดา
เพราะจะทําใหผูขับขีเ่กิดความเมื่อยลาถาตองเหยียบแปนคลัทชบอย ๆ เพ่ือเปลี่ยนเกียร 

เกียร 
อุปกรณที่ตอจากคลัทชคือเกียร เกียรมีหนาที่ปรับอัตราเร็วในการหมุนของลอและเครื่องยนตให

เหมาะสม เพ่ือใหเครื่องยนตทาํงานไดอยางมีประสทิธภิาพและมีความปลอดภัยตอชิ้นสวนของเครื่องยนต 
ความเรว็รอบของเครื่องยนตตองอยูในชวงที่
เหมาะสมตลอดเวลา ไมมากเกินไปหรือไม
นอยเกินไป เชนเครื่องยนตตองหมุนอยูในชวง 
๘๐๐ รอบ/นาที ถึง ๗๐๐๐ รอบ/นาท ี แตลอ   
รถยนตอาจจะหยุดหมุน หมุนชาหรือหมุนเร็ว
มากตามสภาพการขับขี ่ ตามปกติในรถยนต
ทุกคันจะมีมาตรวัดแสดงความเร็วของรถยนต
ซ่ึงเปนตวับอกความเรว็ในการหมุนของลอ   
น่ันเอง แตในรถบางคนัจะมีมาตรวดัแสดง
ความเรว็รอบของเครื่องยนตดวย ผูอานจะ 
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สังเกตเห็นวาที่มาตรวัดความเรว็รอบของเครื่องยนตจะมีเขตสีแดงที่ความเรว็รอบประมาณ ๗๐๐๐ รอบ/
นาท ี ขึ้นไป (ขึ้นอยูกับรถยนตแตรุน) หมายความวาถาเครื่องยนตหมุนดวยความเร็วรอบไกลเขตน้ันจะ
เปนอันตรายตอเครื่องยนต ผูอานอาจจะจําลองสภาพการขบัรถที่มีแตคลทัชไมมีเกยีร ดวยการขบัรถเกียร
หน่ึง แลวไมเปลี่ยนเกยีร เม่ือตองการใหรถเร็วขึ้นก็เหยียบคันเรงมากขึ้น รถจะแลนเร็วขึ้นและเข็มวัดรอบ
เครื่องยนตก็จะสูงขึ้นตามไปดวย ถาเหยียบคันเรงตอไป ในทีสุ่ดรอบเครื่องยนตจะสูงเกินไปจนถึงเขต
อันตราย (เขตสีแดง) และเครื่องยนตก็อาจจะชํารุดเสียหายได เพ่ือใหรถยนตสามารถแลนเรว็ขึ้นโดยที่
เครื่องยนตไมตองหมุนเร็วมาก (เข็มวัดรอบไมเขาเขตสีแดง) รถยนตจึงตองมีเกยีรเพ่ือปรับความเร็วใน
การหมุนของเครื่องยนตและลอใหสมดุลกัน 

หลักการของเกียรคือการใชเฟองที่มีขนาดตางกันมาขบกันดังในรูปที่ ๔ ถาเฟองอันใหญหมุนครบ
หน่ึงรอบ เฟองอันเล็กจะตองหมุนมากกวาหนึ่งรอบ ถาเฟองอันใหญตออยูกับเพลาที่มาจากเครื่องยนต
(ผานคลัทช) เฟองอันเล็กตออยูกับเพลากลางทีต่อไปยังลอ จะเห็นวาเพลาที่ตอไปยังลอจะหมุนดวย
ความเรว็รอบมากกวาเครื่องยนต เราเรยีกอัตราสวนจํานวนรอบของเครื่องยนตตอจํานวนรอบเพลากลาง
วาอัตราทด การเปลี่ยนเกียรคือการเปลีย่นขนาดของเฟองที่มาขบกนันั่นเอง รถที่มีเกียรเดินหนา ๕ 
จังหวะ (๕ speeds) คือรถที่มีเฟอง ๕ คูที่มีขนาดตางกันอยูในชดุเกียรหรือเรียกวามี ๕ อัตราทด โดย
อัตราทดจะมีคาประมาณ ๓.๕ ที่เกียรหน่ึงและลดลงเรื่อย ๆ จนมีคาประมาณ ๐.๙ ที่เกียรหา ระบบเกียร
ธรรมดาเปนระบบที่ไมซับซอน มีประสิทธิภาพในการสงกาํลังสูง แตวาผูขับขีต่องเหยียบแปนคลัทชทุก
ครั้งที่ตองการเปลี่ยนเกียร เม่ือขับรถในสภาพการจราจรหนาแนน ก็ตองเปลี่ยนเกียรบอยขึ้น ทาํใหเกิด
ความเมื่อยลาเพราะตองเหยียบแปนคลัทชบอย ๆ ขอเสียอีกอยางหนึ่งคือการเขาเกียรผิด เชน ตองการ
จะเปลี่ยนจากเกียรสี่ไปเปนเกียรหา ก็อาจจะเขาผิดไปเปนเกียรสามได ทําใหรอบเครื่องยนตถูกดึงให
สูงขึ้นเปนอันตรายตอเครื่องยนต การฝกขับรถเกียรธรรมดาใหคลองจึงเปนเรื่องที่ตองใชเวลาพอสมควร
และสรางความเบื่อหนายใหกับผูฝกขบัรถใหมๆ  

เกียรอัตโนมัติ 
ดวยเหตผุลดงักลาวจึงไดมีการพัฒนาระบบเกียร

อัตโนมัติขึ้นมา สวนประกอบของระบบเกียรอัตโนมตัิ
แสดงในรูปที่ ๕ ระบบเกยีรอัตโนมัติจะไมมีทั้งแปนคลัทช
และคลัทช แตจะมีอุปกรณที่เรียกวา Torque Converter 
มาทําหน าท ีแทนคลัทช และจะมีชุดเกียรที่เรียกวา Planetary 
Gearsets  ซ่ึงมีรูปรางและการทํางานแตกตางไปจากชดุ 
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เกียรของระบบเกียรธรรมดา คําวา Planet น้ันอาจจะทําใหผูอานนึกถึงดาวเคราะห ซ่ึงจริง ๆ แลว       
ชุดเกียรแบบนี้ก็จะประกอบดวยเฟองหลายอันเรียงตวักันเปนวงโดยมีเฟองอันหน่ึงอยูตรงกลาง คลายกับ
ดาวเคราะหหมุนรอบดวงอาทิตย โดยเฟองที่อยูตรงกลางเรียกวา Sun Gear และเฟองทีอ่ยูรอบ ๆ    
เรียกวา Planet Gear การเปลี่ยนอัตราทดเกียรทําไดโดยระบบจะทําการล็อคเกยีรบางตวัและปลอยให
เกียรที่เหลือเคลื่อนที่อิสระ  

การใชเกียรอัตโนมัติก็สะดวกเพราะคันโยกมีตําแหนงหลักๆใหโยกไปขางหนาหรือขางหลังเพียง ๔ 
ตําแหนง คือ P R N D ไมตองมีการโยกเกียรไปทางซายหรือทางขวาเหมือนเกยีรธรรมดา ตาํแหนง P 
ใชเม่ือจอดรถและตองการไมใหรถไหล ตาํแหนง R ใชเม่ือตองการใหรถเคลื่อนทีไ่ปขางหลัง ตาํแหนง N 
คือเกียรวาง ตําแหนง D ใชเม่ือตองการใหรถเคลื่อนทีไ่ปขางหนา เม่ือรถจอดอยูและเกียรอยูในตําแหนง
เกียรวาง ผูขบัขีต่องการใหรถเดินหนาก็เพียงแตเหยียบเบรกแลวปรบัคันเกียรมาอยูในตําแหนง D แลว
ปลอยเบรก รถจะคอย ๆ แลนไปขางหนาชา ๆ เม่ือตองการความเร็วสูงขึน้ก็เพียงแตเหยียบคันเรงรถก็
จะแลนเรว็มากขึ้น ในชวงนี้ถึงแมวาคนขับไมไดเลื่อนคันเกียรแตกลไกภายในของเกียรอัตโนมตัิจะทําการ
เปลี่ยนอัตราทดจากหนึ่งไปสอง สองไปสาม และสามไปสี่  โดยอัตโนมัติ ถาผูขบัขี่ลดความเรว็ลงโดยการ
ผอนคันเรง กลไกภายในก็จะทําการลดอัตราทดเกียรลงใหเอง ถาผูขับขี่สังเกตเสียงของเครื่องยนต จะ
ทราบวาระบบเปลี่ยนเกียรเม่ือไร ถารถยนตคนัไหนมีมาตรวัดรอบเครื่องยนต ผูขบัขี่จะสงัเกตเห็นไดชัดเจน 
จากเข็มวัดรอบจะลดลงทันทีเม่ือระบบเปลี่ยนเกียรใหสงูขึ้น  ตามปกติอัตราทดของเกยีรสี่ (หรือเกียรสุดทาย) 
จะถูกออกแบบใหมีคานอยกวาหนึ่ง น่ันคือเม่ือรถยนตแลนดวยเกียรสี่จํานวนรอบของเครื่องยนตจะนอย
กวาจํานวนรอบของเพลากลาง เกียรที่อัตราทดมีคานอยกวาหนึ่งน้ีเรียกวาโอเวอรไดรฟ (Over Drive) 
รถยนตที่แลนที่เกียรโอเวอไดรฟจะชวยประหยัดน้ํามันแตอัตราเรงจะนอยทําใหเรงแซงไมดี ในรถยนต
บางคันจึงมีปุมกดที่หัวเกียรเพ่ือใหผูขับขี่สามารถบังคับใหรถยนตไมเปลี่ยนเกียรไปที่เกียรโอเวอรไดรฟ
ได น่ันคือรถยนตจะไมเปลีย่นเกียรไปที่เกียรสุดทายนัน่เอง เรียกสภาวะนั้นวาโอเวอรไดรฟออฟ (Over 
Drive Off หรือ O/D Off) 

Torque Converter 
สวนประกอบหลักของรถยนตที่ใชเกียรอัตโนมัติก็คือ 

Torque Converter ดังแสดงในรูปที่ ๖ ถาเปรียบเทยีบกับ
ระบบคลทัชของเกียรธรรมดา จะเห็นวาการตัดตอกําลังของ
เกียรธรรมดานั้นทําไดโดยคลัทชตอเพลาสองทอนเขาดวยกัน
ดวยจานที่มีความฝด แต Torque Converter ทําใหเพลาสอง 

                                                           
i Picture from http://www.howstuffworks.com 

 
     รูปที่ ๖ Torque Converteri 
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ทอนหมุนตามกันไดโดยที่เพลาทั้งสองไมไดสัมผัสกันเลย เพ่ือใหเขาใจหลักการทํางานของ Torque 
Converter ผูอานลองจินตนาการวามีพัดลมสองตัวตัง้หันหนาเขาหากัน เม่ือเปดสวิทชของพัดลมตัวหน่ึง 
แรงลมจากพัดลมตวัน้ันจะทาํใหใบพัดของพัดลมอีกตวัหมุนตามทั้งๆทีมั่นปดสวิทชอยู ถาเราปรบัความเรว็ 
ของพัดลมตัวแรกใหสูงขึ้น พัดลมตัวที่สองก็จะหมุนเร็วขึ้น Torque Converter ก็อาศัยหลักการเดียวกนั
แตใชแรงจากน้ํามันแทนแรงจากลม ใบพัดแรกของ Torque Converter ตออยูกับเพลาของเครื่องยนต       
ใบพัดที่สองตออยูกับเพลาที่ไปยังลอ(ผานชุดเกียร) เม่ือเครื่องยนตหมุนใบพัดทีต่อกับเครื่องยนตจะผลัก
ใหนํ้ามันใน Torque Converter ไปดันใหใบพัดที่สองหมุน ทําใหเพลาที่ตอไปยังลอหมุนได ใบพัดตัวแรก
น้ีจะหมุนอยูตลอดเวลาตราบใดที่เครื่องยนตยังติดอยู ถาผูขบัขี่ไมไดเรงเคร่ืองยนตใบพัดจะหมุนชา 
แรงดันจากน้ํามันก็จะนอย ถาผูขับขี่เรงเครื่องยนตแรงดันจากน้ํามันก็จะมาก เวลาที่ผูขบัขี่จอดรถยนต
โดยเกียรอยูในตําแหนง D แลวเหยยีบเบรกไว รถยนตจะไมเคลื่อนที่ทัง้ๆที่เครื่องยนตยังหมุนอยู
เพราะวาเครื่องยนตหมุนชา แรงดันจากน้ํามันไมมาก แรงเบรกจึงสามารถตานรถไวได แตถาเปนรถยนต
เกียรธรรมดา ผูขับตองเปลี่ยนเปนเกยีรวางหรือเหยียบแปนคลัทชเม่ือตองการจะหยุดรถ มิเชนนั้น
เครื่องยนตก็จะดับ  

ผูอานอาจจะเกิดคําถามขึ้นในใจวาพัดลมสองตัวทีต่ั้งหันหนาเขาหากันดังที่อธิบาย จะหมุนดวย
ความเรว็เทากันหรือไม พัดลมตัวใดหมุนเร็วกวา ถาผูอานทําการทดลองจะพบวาพัดลมตวัที่หมุนตาม
ตองหมุนชากวา เพราะแรงจากพัดลมตัวแรกไมสามารถถายเทมาทีพั่ดลมตัวที่สองไดทั้งหมด ใน Torque 
Converter ก็เชนกัน เพลาที่ตอกับชุดเกียรรถยนตจะหมุนชากวาเพลาที่ตอมาจากเครื่องยนตประมาณ๑ 
๒-๘ % น่ันหมายความวา ถาเครื่องยนตหมุน ๑๐๐ รอบในหนึง่นาที เพลาที่ตอไปยังเกยีรจะหมุน
ประมาณ ๙๒–๙๘ รอบในหนึ่งนาที สวนในระบบเกียรธรรมดานั้น เม่ือเราไมเหยียบแปนคลัทช เพลาทัง้
สองจะหมุนไปดวยกันดวยความเรว็เทากัน การสูญเสียใน Torque Converter น่ีเองคือเหตผุลหลักทีว่า
ทําไมในรถยนตรุนเดียวกนั ติดตั้งเคร่ืองยนตรุนเดียวกัน รถคันทีใ่ชเกียรอัตโนมตัิจะมีอัตราการสิ้นเปลือง
นํ้ามันเชื้อเพลงิสูงกวาและทาํความเรว็สูงสุดไดนอยกวารถยนตที่ใชเกียรธรรมดา อาการอีกอยางหนึ่ง
ของเกียรอัตโนมัติคือการตอบสนองตอการกดคันเรง ถาคนขบัเรงเครื่องยนตทาํใหรอบเครื่องยนตสูงขึน้ 
ความเรว็ของรถยนตจะไมเพ่ิมทันที เพราะแรงดันจากน้ํามันตองใชเวลาชวงหนึง่ที่จะไปขบัใบพัดที่สอง
ใหหมุนเร็วขึ้นมา แตสําหรบัรถเกยีรธรรมดาเนื่องจากเพลาทั้งสองจับติดกัน เม่ือผูขับขี่เรงเครื่องยนต 
ความเรว็ของรถยนตก็จะเพ่ิมขึ้นทันท ี ดังน้ันผูขับขี่จะรูสึกวารถยนตที่ใชเกยีรธรรมดานั้นตอบสนองตอ
การกดคันเรงไดดีกวา 

Torque Converter แบบมี Lock-up 
เน่ืองจาก Torque Converter มีการสูญเสียคอืเพลาที่ตอไปยังเกียรจะหมุนชากวาเพลาจาก    

เครื่องยนต ทาํใหสิ้นเปลืองเช้ือเพลิง จึงมีการเพิ่มอุปกรณเขาไปที่ Torque Converter เรียกวา  Lock-up  



ปที่ ๓ ฉบับที่ ๓                                                                                         กรกฎาคม – กันยายน ๒๕๔๖ 

           ๘๒ 
 
 
ทําหนาที่ล็อคเพลาทั้งสองใหหมุนไปดวยกัน ดวยความเร็วเทากัน กลไกของตวั Lock-up น้ีจะทํางานเมื่อ
ความเรว็ของรถยนตมากกวา ๖๐ กิโลเมตรตอชัว่โมงขึ้นไป การม ี Lock-up จะชวยใหรถยนตประหยัด
มากขึ้น ดังน้ันผูอานจะเห็นวารถยนตบางรุนจะมีคําวา Automatic Transmission Torque Converter 
with Lock-up  

ในยุคแรก ๆ การเปลี่ยนอัตราทดของเกียรอัตโนมัติน้ันใชกลไกและแรงดันน้ํามันเทานั้น ไมมีระบบ
ไฟฟามาเกี่ยวของ การเปลี่ยนเกยีรเพ่ิมขึ้นหรือลดลง ทําไดโดยการใชแรงดันน้ํามันที่เปลี่ยนตาม
ความเรว็รอบเครื่องยนตมาควบคุมรวมกบักลไกที่ไดจากการเหยียบคันเรง การเปลี่ยนเกียรจึงไมคอย
นุมนวลจนผูขบัขี่รูสึกได ปจจุบันระบบอิเล็กทรอนิคสเขามามีบทบาทในการตัดสินใจวาควรจะเพิ่มหรือลด
เกียรเม่ือใด โดยมีเซนเซอรตรวจวัดรอบเครื่องยนต คนัเรง และตวัแปรอ่ืนๆ แลวนํามาประมวลผลโดย
คอมพิวเตอรกอนจะตัดสินใจสั่งใหกลไกเปลี่ยนเกยีร (การประมวลผลนี้ใชเวลานอยมาก) ทําใหการ
เปลี่ยนเกียรนุมนวล เหมาะสม รถยนตหลายยี่หอในปจจุบันใชระบบอิเล็กทรอนิคสในการควบคุม เชน 
Toyota๒ มีระบบเกียรอัตโนมตัิทีต่ั้งชื่อวา Super ECT (Electronic Controlled Transmission)  

เกียร ทิปโทรนิค (Tiptronic) 
ผูอานจะเห็นวาในระบบเกียรอัตโนมัติ การเปลี่ยนเกียรไมไดอยูในความควบคุมของผูขับขี่โดยตรง 

แตอยูที่การกดคันเรงและรอบเครื่องยนต ในบางเวลาผูขับขีไ่มตองการที่จะเปลีย่นเกียรสูงขึ้นก็ไม
สามารถจะควบคุมได ทําใหผูขับขีบ่างคนตองใชเทคนคิสวนตวัในการควบคุมเกียร เชนเวลาทีจ่ะเรงแซง 
บริษทัที่ผลิตรถยนตจึงไดพัฒนาระบบเพิม่เติมขึ้นมา เปดโอกาสใหคนขับสามารถเปลีย่นเกียรขึ้นหรือลง
ไดดวยตวัเอง โดยเพิ่มวงจรอิเล็กทรอนิคสเขาไปเพื่อใหคนขับสามารถสั่งการคอมพิวเตอรใหเปลี่ยนเกียร
สูงขึ้นหรือต่ําลง ทําใหการเปลี่ยนเกยีรในรถยนตสมัยน้ีงายเหมือนกับการคลิกเมาสของคอมพิวเตอร การ
ออกแบบกลไกควบคุมก็อาจจะแตกตางกนัตามบรษิัทผูผลิต รถยนตบางคันมีชองพิเศษที่รองเกียรเพ่ือให
ผูขับขี่สามารถปรับเกยีรขึน้หรือลงดวยตนเอง เชน ในรถยนต Audi Volkswagen๓ หรือ Porsche 
เรียกวาระบบทิปโทรนิค (Tiptronic)  

ระบบคลัทชอิเล็กทรอนิกส 
เน่ืองจากเกียรอัตโนมัติซ่ึงมี Torque Converter เปนสวนประกอบ มีความสะดวกสบายเพราะไม

ตองออกแรงเหยียบคลัทช แตมีการสูญเสียพลังงานและการตอบสนองไมดีเทาเกียรธรรมดา จึงไดมีการ
พัฒนาระบบเกียรธรรมดาแบบไมตองมีแปนคลัทชขึ้นมา แตยังคงมีคันเกียรใหผูขับขี่โยกเปลีย่นเกียรเอง 
เม่ือผูขับขีต่องการเปลี่ยนเกียรก็ทําการโยกคันเกียรไดเลย คันเกียรก็จะมีลักษณะแบบเกียรธรรมดา
ทั่วไป (เกยีรกระปุก) ระบบนี้จะมีเซนเซอรตรวจวัดแรงผลักจากมือของผูขับขี่ที่ผลักหัวเกยีร เซ็นเซอรจับ
ตําแหนงของคันเรง เซ็นเซอรวัดความเรว็รอบเครื่องยนต เซ็นเซอรจับตําแหนงของเบรกและอ่ืน ๆ มา 
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ประกอบการตัดสินใจวาผูขับขีต่องการเปลี่ยนเกยีร ระบบก็จะทําการตัดกําลังของคลัทชดวยไฟฟาหรือไฮ
ดรอลิกส เม่ือผูขับขี่เปลี่ยนเกียรเรียบรอยแลว ระบบก็จะทําการตอกําลังของคลทัชโดยใชเวลา      นอย
มาก ระบบน้ีก็เหมือนกับเกียรธรรมดานัน่เอง เพียงแตผูขบัขี่ไมตองเหยียบแปนคลัทชแตยังตองเปลี่ยน
เกียรดวยตวัเอง ระบบน้ีใชในรถยนตบางรุน เชน ในรถยนต SAAB รุน 900 SE Turbo๔ (ปจจุบันเลิก
ผลิตแลว) ใชชื่อระบบวาเกยีรเซ็นโซนิค (Sensonic) และในรถยนตรุน 993 BTR ของบริษทั RUFi ใชชื่อ
ระบบวา EKS (Electronische Kupplung System หรือ Electronic Clutch System) ระบบนี้มีขอเดน
ของเกียรธรรมดาคือไมมีการสูญเสียกําลงัเพราะไมมี Torque Converter ผูขับขีส่ามารถเปลีย่นเกียรได
ดวยตวัเองและผูขับขี่ไมตองออกแรงเหยียบแปนคลัทช 

Automated Manual Transmission 

ระบบน้ีปจุบันพัฒนาใหสะดวกมากขึ้น โดยเพิ่มระบบการขับเคลื่อนอัตโนมัติเขาไปดวย เชน ถา 
ขับในเมืองผูขบัขี่ก็สามารถเลือกเปนระบบขับอัตโนมัต ิ โดยคอมพิวเตอรจะตัดสนิใจทุกอยางเริ่มตั้งแต 
ตัดกําลังของคลัทช เปลี่ยนเกียร ตอกําลังคลทัช ผูขบัเพียงแตเหยยีบคันเรงหรือเหยียบเบรกเทานั้น เม่ือ
ผูขับขี่ตองการที่จะเปลี่ยนเกียรเองก็กดปุมควบคุมใหเปนแบบธรรมดา (Manual) ระบบจะทาํหนาที่ตัด
และตอกําลังคลัทชให การเปลี่ยนเกียรของระบบน้ีจะเปนการ
เปลี่ยนแบบเพิ่มขึ้นหรือลดลงครั้งละหนึ่งเกียรซ่ึงเราเรยีกวา
การเปลี่ยนแบบ Sequential มิใชการเปลี่ยนแบบเลอืกไดอิสระ
เหมือนกับเกียรธรรมดา ระบบนี้คลายกบัระบบทีใ่ชอยูใน
รถแขงฟอรมูลาวัน (Formular 1) รถยนตน่ังที่ใชระบบน้ีคือรถ 
BMW๕ รุน M3 เรียกระบบนี้วา SMT (Sequential Manual 
Transmission) รถยนต CITROEN๖ C3 บางรุน เรียกระบบนี้
วา SensoDrive นอกจากนี้ยังใชในรถยนต Smart๗ ซ่ึงเปน
รถยนตน่ังขนาดเล็กสองที่น่ังซ่ึงผูเขียนคาดวาผูอานบางทาน
เคยเห็นกันมาบางแลวบนถนนเมืองไทย  

ระบบสงกําลังแบบ CVT  
เน่ืองจากสถานการน้ํามันของโลกในปจจุบันทําใหบริษทัรถยนตเนนเรื่องการประหยัดเชื้อเพลิงมาก

ขึ้น การใชอัตราทดเกียรที่เหมาะสมจะชวยทําใหรถยนตประหยัดน้าํมันเชื้อเพลิง บริษัทผูผลติจะ 

                                                           
i บริษัท RUF เปนทั้งบริษัทผูผลิตรถยนตและดัดแปลงรถยนตบางรุนของ Porsche (http://www.ruf-automobile.de 
ii Picture from http://www.citroen.com 

    
รูปที่ ๗ คันเกยีรแบบ SensoDriveii 
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คํานวณหาอัตราทดเกียรที่เหมาะสมกับการใชงานและประหยัดน้ํามันเชื้อเพลิงในขั้นตอนการออกแบบ 
อัตราทดนี้ไมสามารถเปลีย่นแปลงในขณะขับขี่ได เชนเกียรธรรมดาโดยทั่วไปจะมี ๕ อัตราทด (5 
Speeds) เกียรอัตโนมัติโดยทั่วไปจะมี ๔ อัตราทด (4 Speeds) เพ่ือใหอัตราทดมีความหลากหลายมาก
ขึ้นและสามารถปรับใหเขากบัสภาพการขบัขี่รวมทั้งยังชวยประหยัดน้ํามันจึงไดมีการพัฒนาระบบสง
กําลังแบบ CVT (Continuously Variable Transmission) ขึ้นมา  

ระบบสงกําลังแบบ CVT จะไมใชการขบกนัของเฟองเหมือนเกียรทั่วไป แตจะใชสายพานหรือโซดัง
รูปที่ ๘ การเปลี่ยนอัตราทดทําไดโดยการเปลี่ยนเสนผานศูนยกลางของเพลาหนาและเพลาหลังโดยการ
ขยับกรวยเขาหรือออก ถาขยับกรวยออกเพลาจะมี
ขนาดเล็กลง ถาขยบักรวยเขาเพลาจะมีขนาดใหญขึน้ 
ระบบสงกําลังแบบนี้คลายๆกับโซในจักรยานเสือภูเขา
น่ันเอง ขอดีของระบบเกียร CVT คือระบบสามารถ
ปรับอัตราทดไดละเอียดและตอเน่ือง ดังน้ันในบางครั้ง
เราจึงเรียกวาการเปลี่ยนอัตราทดแบบไมมีขั้น 
(Stepless) ผูขับขี่สามมารถสงัเกตความแตกตางของ
เกียร CVT กับเกียรอัตโนมัติทั่วไป โดยดูจากเข็มวัด
รอบของเกียร CVT จะไมลดลงในทันททีี่มีการเปลี่ยน
เกียรสูงขึ้น คอมพิวเตอรสามารถคํานวณหาอัตราทดที่
เหมาะสมกับสภาพการขับขี่ในขณะนั้น หรืออาจจะตั้งใหเหมาะสมกับรสนิยมของผูขับขี่ก็ได จํานวนเกียร
ของระบบ CVT ไมไดจํากัดอยูเพียงคาคงที่ ๕ คาเทานั้น ในทางทฎษฎีรถยนตที่ใชเกยีร CVT สามารถมี
อัตราทดเกียรไดไมจํากัด แตในทางปฏิบตัิบรษิัทผูผลติจํากัดจํานวนอัตราทดไวประมาณ 5-7 ระดับ ผูขับ
ขี่สามารถเปลีย่นอัตราทดไดดวยตนเองโดยโยก
คันเกียรหรือกดปุมที่พวงมาลัยเพ่ือเปลี่ยนเกียรขึ้น
หรือลงครั้งละหนึ่งระดับ การที่รถยนตแบบเกียร 
CVT สามารถควบคุมรอบเครื่องใหทํางานอยูใน
ยานที่มีประสิทธิภาพสูงตลอดเวลาโดยใชการเปลี่ยน 
อัตราทดอยางตอเน่ืองนี้ทําใหประหยัดเชือ้เพลิง 
ระบบเกียรแบบน้ีจึงนิยมติดตั้งในรถยนตที่เนน
การประหยัดน้ํามันเชื้อเพลงิเปนพิเศษ  

                                                           
i Picture from http://www.edmunds.com 
ii Picture from http://www.hondacity4you.com 

     
  รูปที่ ๘ ระบบสงกําลังแบบ CVTi 

                  
   รูปที่ ๙ ระบบสเตียรแมติก (Steermatic) ของ         
                 รถยนต Honda Cityii 
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ขอดอยของระบบ CVT คอืสายพานไมสามารถสงถายกําลังไดสูงเทากับระบบเฟอง ระบบเกียร

แบบน้ีจึงใชในรถยนตน่ังขนาดเล็ก แตในปจจุบันไดมีการพัฒนาระบบนีใ้หสงกาํลังไดมากขึ้นโดยใชโซ
แทนสายพาน สําหรับในเมืองไทย รถยนตที่มีระบบเกียร CVT ใหเลือกคือรถ Honda City ซ่ึงมีปุมกด
เพ่ือเปลี่ยนเกียรอยูที่กานพวงมาลัยเรยีกวาระบบสเตียรเมติก (Steermatic) และรถยนต Mitsubishi 
Lancer Cedia สวนรถยนตน่ังขนาดใหญที่ใชระบบนีไ้ดแก รถยนต Audi A6 ซ่ึงใชเกียร CVT ที่มีชื่อ
เฉพาะวาเกียร Multitronic Tiptronic โดยคําวา Multitronic เปนตวัชี้วาเกียรที่ใชในรถยนตรุนน้ีเปนระบบ 
CVT ซ่ึงตางไปจากเกียรของรถ Audi รุนอ่ืนๆซึ่งเปนระบบ Tiptronic ธรรมดา 

บทสรุป 

ผูอานจะเห็นวาคําวาเกียรอัตโนมัติกบัเกยีรธรรมดาอาจจะไมเพียงพอสําหรับการจัดกลุมรถยนตน่ัง
ที่มีอยูในปจจุบัน เพราะถาจะจัดกลุมรถเกียรอัตโนมัตจิากการที่รถคนัน้ันไมมีแปนคลัทช รถทีใ่ชเกียร
แบบ Tiptronic กับ SMT ก็จะอยูในกลุมเดียวกัน แตถาจัดกลุมโดยดูวารถยนตใช Torque Converter 
หรือใชคลทัช รถที่ใชเกียรแบบ Tiptronic กับ SMT ก็จะอยูคนละกลุม และยังมีระบบอ่ืนๆทีไ่มสามารถจัด
อยูในกลุมทั้งสองกลุม อยางไรก็ตามบทความนี้มิไดพยายามที่จะจัดกลุมของเกียรรถยนตที่มีอยู แต
บทความนี้ไดชี้ใหเห็นความแตกตางของระบบสงกําลังของรถยนตน่ังในปจจุบัน สดุทายนี้ผูเขียนหวังวา
ในครั้งตอไปเม่ือผูอานไดรับใบโฆษณาขายรถยนตจากตัวแทนจําหนายแลวผูอานพบขอความแปลกๆใน
ชองระบบสงกาํลัง จะทําใหผูอานเขาใจความหมายมากขึ้น 
                                                           

เอกสารอางอิง (Reference) 
๑ Memmer, Scott. http://www.edmunds.com 
๒ http://www.toyota.co.th 
๓ http://www.yontrakit.com 
๔ Anderson, Bruce. http://www.911handbook.com/articles/f_rufcar.html 
๕ http://www.bmw.com 
๖ http://www.citroen.com 
๗ http://www.smart.com 
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เชาวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๔๖ เวลา ๐๕๓๐ (ตามเวลา U.S. Pacific Time) หรือเวลาประมาณ  
๑๗๓๐ ของวนัเดียวกนัตามเวลาทองถิ่นในประเทศไทย ไดมีรายงานการแพรระบาดของหนอนอนิเทอรเน็ต 
ในประเทศญีปุ่น ไตหวัน และสิงคโปร  หนอนอินเทอรเน็ตตวัน้ีมีชื่อวา WORM_MSBLAST.D และม ี  
ชื่ออ่ืน ๆ อีกคือ W32.Welchia.Worm, W32.Nachi.worm, Win32.Nachi.Worm, Welchia, 
W32/Nachi-A  ซ่ึงเปนคนละชนิดกบั W32.Blaster.Worm ตามที่ไดมีการเผยแพรขาวเรื่องการระบาด
ของหนอนอินเทอรเน็ตตามสื่อตาง ๆ มากมายทั่วประเทศ หนอนอินเทอรเน็ตชนิดนี้จะมีผลกระทบตอ
เครื่องคอมพิวเตอรที่ใชระบบปฏิบตัิการวนิโดวเอ็กซพี และวินโดว 2000 (Windows XP, 2000) คลาย ๆ 
กับ W32.Blaster.Worm โดยอาศัยชองโหวบนระบบปฏบิตัิการทําใหเครื่องทีโ่ดนเลนงานกลายเปน
แหลงดาวนโหลดหนอนชนิดนี้ หลังจากนั้นจะเขาควบคุมเคร่ืองอ่ืนใหเขามาดาวนโหลด และจะเริ่มการ
ทํางานทุกครัง้ที่เปดเครื่อง นอกจากนั้นหนอนชนิดนี้ยังพยายามที่จะกําจัดหนอน W32.Blaster.Worm 
ออกไปจากเครื่องคอมพิวเตอรที่ถูกเลนงานดวย 
 
การแพรกระจายของหนอน Win32.Nachi.Worm 
 การแพรกระจายของหนอนตวัน้ีจะดําเนนิการโดยเครื่องที่โดนเลนงานจะสแกนเครื่องคอมพิวเตอร 
เครื่องอ่ืน ๆ ในระบบเครือขายทุกเครื่องทีเ่ปดพอรท 135/TCP ไวเพ่ือดูวาจะสามารถนําหนอนไปแพรได
หรือไม เม่ือเจอเปาหมายก็จะสั่งการใหเครื่องเปาหมายเขามาดาวนโหลดหนอนไปจากเครื่องที่โดนเลน
งานกอนแลวโดยอาศัยชองสัญญาณที่ ๖๖๖ ถึง ๗๖๕ (port:666-675) เม่ือเครื่อง     เปาหมายโดนเลน
งานก็จะมีอาการเชนเดียวกบัเครื่องทีต่ิดหนอนชนิดนี้เครื่องอ่ืน ๆ คือทําใหตวัเองเปนแหลงดาวนโหลด
และสแกนระบบเครือขายเพ่ือนําไปติดเครือ่งอ่ืน ๆ และผลจากการสแกนและสงแพ็คเกจ อยางหนักในระบบ 
เครือขายจากการกระทําของหนอนชนิดนี้ทําใหระบบเครือขายเกิดความเสียหายไมสามารถใชการได 
 
ผลกระทบตอระบบเครือขายโรงเรียนนายเรอื 
 เน่ืองจากระบบเครือขายโรงเรียนนายเรอื ไดดําเนินการติดตั้งกําแพงไฟ (Firewall) เพ่ือการ
รักษาความปลอดภัยใหแกระบบ จากเหตุการณการแพรกระจายของหนอนชนิดนี้ในวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๔๖
ไมสงผลกระทบตอระบบเครอืขายโรงเรียนนายเรือ  เพราะพอรทที่ ๑๓๕ และ ๖๖๖ ถึง ๗๖๕ ไดถูกปด   
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จากการเชื่อมตอกับระบบเครือขายภายนอกไวแลวโดยกําแพงไฟจึงทําใหระบบเครือขายภายใน
โรงเรียนนายเรือ ปลอดภัยจากหนอนชนิดนี้ไดในเบื้องตน 
 

Cadet (Proxy)
192.168.1.4

Modem
 203.147.0.153

Router
203.147.5.1

Firewall
203.147.5.62
192.168.0.1

Switch

Linux (Proxy)
192.168.1.5Pradu (DC1, DNS, DHCP)

192.168.1.2
Mail (DC2, pop3, smtp)

192.168.0.4
Web (www)
192.168.1.3

Static NAT
203.147.5.2-->192.168.1.2
203.147.5.3-->192.168.1.4
203.147.5.4-->192.168.0.4
203.147.5.55-->192.168.1.5
203.147.5.56-->192.168.1.3

203.147.5.62

192.168.0.1

Rack Modem
203.147.5.6-2033.147.5.21

JI-Net 1024 kbits/s

Building6
192.168.2.x

Building3
192.168.3.x

Service Room
192.168.4.x

Naval Cadet Regiment
192.168.10.x

Building9
192.168.9.x

Bridge Sim
192.168.5.x

Hospital
192.168.12.x

Head Quarter
192.168.11.x

Intranet (www)
192.168.0.2

Modem

Laptop computer

Static Route
203.147.5.2/255.255.255.255 GW 203.147.5.62
203.147.5.4/255.255.255.255 GW 203.147.5.62
203.147.5.56/255.255.255.255 GW 203.147.5.62

RTNA Network Infrastructor (May 2003)

Layer 3 Switch 192.168.1.1  at Floor 2 Building 6

อุปกรณเครือขายทีเ่กดิปญหา

 
 

รูปท่ี ๑ 

 
 ในวันพุธที่ ๔ กันยายน ๒๕๔๖ เวลาประมาณ ๑๒๓๐ ระบบเครือขายโรงเรียนนายเรือ ไดเริ่ม
เกิดปญหาในการใชงานขึ้นโดยมีอาการใชงานไดบางไมไดบางเปนจังหวะ โดยผูเขียนเขาใจวาปญหา    
ดังกลาวไดเกดิขึ้นเฉพาะเครื่องคอมพวิเตอรของผูเขยีนเองเพราะไดกําลังทดลองใชงานเครื่องคอมพิวเตอร 
อีกเครื่องที่ไมคอยจะสมบูรณและไมนานนักก็ไดรับแจงจากบริเวณขางเคียงวาเกิดปญหาเดียวกนันี้        
บนเครื่องคอมพิวเตอรเครื่องอ่ืนอีก จึงไดเริ่มทําการตรวจสอบ โดยเริ่มตรวจสอบที่อุปกรณเครือขาย 
(Layer III Switch) ที่ชั้น ๒ ของอาคารกองวิชาวศิวกรรมเครื่องกลเรือ (รูปที่ ๑ ที่ลูกศรชี)้   พบวามีการ
ทํางานอยางผิดปกติคืออุปกรณตัวน้ีไดมีการปดตัวเองและเริ่มทํางานใหมอัตโนมัตบิอยครั้งมากและระบบ
เครือขายจะใชงานไดในชวงที่อุปกรณน้ีเริ่มทํางานในไมกี่นาทีแรกเทานั้นหลังจากนั้นจะใชงานไมไดและ
อุปกรณตัวน้ีก็จะร-ีสตารทตัวเองและวนเวียนลักษณะนี้ตลอด  
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จากการตรวจสอบพอรทที่เชื่อมตอกับอาคารตาง ๆ ในโรงเรียนนายเรือ บนอุปกรณน้ีจึงเห็นวามี

การสงขอมูลเขามาที่บางพอรทมากอยาง  ผิดปกติจึงเปนสาเหตใุหอุปกรณตัวน้ีทํางานไมไหวจึงหยุดการ
ทํางานและตองรี-สตารทตวัเองอัตโนมัติซ่ึงเปนสาเหตใุหระบบเครอืขายใชงานไดบางไมไดบาง เมือ่ตรวจสอบ
ขอมูลบนเครื่องคอมพิวเตอร ที่ทําหนาที่เปนกําแพงไฟก็ไมพบสิ่งปกติใด ๆ แตเม่ือตรวจสอบขอมูลที่บันทึก
การทํางานของเครื่องเซิรฟเวอร ก็พบวามีไวรัสชนิดหนึ่งเขามาอยูในเครื่องคอมพิวเตอรและไดถูกกําจัด
ออกไปแลวโดยโปรแกรมปองกันไวรัสบนเครื่อง เม่ือพิจารณารายละเอียดขอมูลของไวรสัจึงไดทราบวา
เปนหนอนอินเทอรเน็ตชนิดหนึ่งที่มีชื่อวา WORM_MSBLAST.D หรือ W32.Nachi.Worm  แสดงวา
หนอนชนิดนี้ไดมีการเล็ดลอดเขามาในระบบเครือขายของโรงเรียนนายเรือและนาจะเปนสาเหตขุองความ
ผิดปกติของระบบเครือขาย จึงไดทําการปลดการเชื่อมตอเขากบัอุปกรณเครือขาย (Layer III Switch) 
ของอาคารตาง ๆ ที่ทําใหอุปกรณตวัน้ีเกดิปญหาซึ่งไดแก อาคาร ๓ อาคาร ๙ อาคารกองบัญชาการ และ
อาคารฝกจําลองเรือเดิน (Bridge Sim)   จึงทําใหระบบทีเ่หลือซ่ึงไดแก อาคาร ๔ - ๕ อาคาร๖และ
โรงพยาบาลโรงเรียนนายเรอืเขาสูสภาวะการทํางานอยางปกติในเชาวันพฤหัสที่ ๕ กันยายน ๒๕๔๖ และ
เปนเวลาทั้งสิน้ ๑๗ วันนับจาก  วันที่หนอนชนิดนี้ไดเริ่มระบาดในระบบเครือขายตาง ๆ ทัว่โลก 
 
เคร่ืองมือที่ชวยในการวิเคราะหปญหา 
 หลังจากที่ไดทราบขอมูลและมีความเปนไปไดวาหนอน WORM_MSBLAST.D ไดแพรระบาดใน
ระบบเครือขายของโรงเรียนนายเรือ และในเบื้องตนไดสังเกตการณทํางานของ Layer III Switch พบวา
บางพอรทมีการสงขอมูลออกมากอยางผิดปกติและไดทําการปลดการเชื่อมตอของบางอาคารออกจาก
ระบบเครือขายหลกัไปแลวนั้น ก็ไดดําเนินการตรวจสอบสถิตปิริมาณของขอมูลทีผ่านเขา-ออกแตละพอรท 
บน Layer III Switch โดยดูจากกราฟที่ไดทําการบันทึกสถติิไวทุก ๕ นาทีโดยโปรแกรมที่ชื่อวา MRTG 
(Multi Router Traffic Router) ซ่ึงไดนํามาติดตั้งบนเครื่องเซิรฟเวอรของกองวิชาวิศวกรรมเครื่องกลเรือ 
(กววร.ฯ) เพ่ือใชตรวจสอบการใชงานระบบเครือขายภายในโรงเรียนนายเรือ หลายเดือนที่แลว จากการ
พิจารณากราฟที่ไดก็พบความผิดปกติของขอมูลที่เขา-ออกในแตละพอรทที่มีปญหาเชน ในรปูที่ ๒ ซ่ึง
เปนกราฟแสดงขอมูลเขา-ออกของพอรทที่เชื่อมตอกับเราทเตอรมีขอมูลขาออก(สงออกไปขางนอกเครือขาย) 
มากผิดปกติตัง้แตเวลาประมาณ ๑๓๐๐ ของวนัที่ ๔ กันยายน ๒๕๔๖ เสนกราฟที่แสดงเปนเสนเด่ียวคือ
ปริมาณขอมูลขาเขามายังภายในซึ่งปกติจะมีมากกวาขอมูลขาออก สวนเสนกราฟทึบ จะแสดงปริมาณ
ขอมูลขาออกไปยังเครือขายภายนอกซึ่งปกติจะไมสูงมากนักและนอยกวาขอมูลขาเขา สังเกตุไดวาใน
ชวงเวลา ๐๘๐๐ ถึง ๑๓๐๐ (ในวงกลม) ระบบเครือขายยังทํางานปกต ิในรูปที่ ๓ เปนตวัอยางของกราฟ
ในชวงการทํางานอยางปกติของพอรทเดียวกนัหลังจากที่ไดแกไขปญหาแลว ในรูปที่ ๔ เปนกราฟของ
ขอมูลที่เขา-ออกของอาคารหลังหน่ึงที่มีปญหาการระบาดของหนอนชนิดนี้ จะเห็นไดวาในชวงเวลา
ประมาณ ๑๓๐๐ ถึง ๑๗๐๐ มีขอมูลถูกสงออกจากอาคารนั้นเปนจํานวนมากผิดปกติและสงผลใหระบบ 
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เครือขายหลกัมีปญหา  จึงตองทําการปลดการเชื่อมตอของอาคารหลงันี้ออกจากระบบเครือขายหลักเพื่อให
ระบบโดยรวมสามารถใชงานไดอยางปกต ิ
 

 
รูปท่ี ๒ 

 
รูปท่ี ๓ 

 
รูปท่ี ๔ 

 เครื่องมืออีกอยางในการนํามาใชเพ่ือชวยตรวจสอบวาเครื่องคอมพิวเตอรเครื่องใดใช
ระบบปฏิบตัิการ Windows XP/ 2000 โดยที่ยังไมไดติดตั้งโปรแกรมแกไขขอบกพรองก็คือโปรแกรม 
DCOM-KB826369-X86-ENU.exe ที่บริษัทไมโครซอฟท ไดพัฒนาขึ้นมาเพื่อใหผูดูแลระบบใชรวมใน
การชวย แกไขปญหาที่เกิดจากหนอนชนิดนี้ไดสะดวกขึ้น ทําใหทราบวาเครื่องคอมพิวเตอรเครื่องใด ไอพี
แอดเดรส ใดที่มีโอกาสถูกโจมตีจากหนอนตัวน้ีบาง 
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การดําเนินการแกไข 

ไดเริ่มดําเนินการตรวจสอบเครื่องคอมพิวเตอรที่อาคารตาง ๆ ที่มีปญหาการระบาดของหนอน
อินเทอรเน็ต โดยเริ่มที่อาคารกองวิชาวิศวกรรมศาสตรเน่ืองจากมีขอมูลที่ชัดเจนวามีเครื่องคอมพิวเตอร
เครื่องใดที่ใชระบบปฏิบตัิการ Windows XP และ 2000 จากการตรวจสอบพบหนอน WORM_ 
MSBLAST.D บนเครื่องคอมพิวเตอรจํานวน ๑ เครื่องจึงดําเนินการแกไขโดยนําโปรแกรมสแกนไวรัสที่
ออกมาลาสุดไปสแกนเพื่อกําจัดหนอนชนิดนี้ออกจากเครื่องคอมพิวเตอรจากนั้นไดนําโปรแกรมสําหรับ
การอุดชองโหวหรือขอบกพรองของระบบปฏิบตัิการไปติดตั้งเพ่ิมเติมเพ่ือไมใหเครือ่งคอมพิวเตอรถูก    
โจมตีจากหนอนชนิดนี้อีกเม่ือแกไขเรียบรอยจึงไดทําการเชื่อมตอระบบของอาคารกองวชิาวศิวกรรมศาสตร 
เขากบัระบบเครือขายหลักและสามารถใชงานไดอยางปกติ ซ่ึงเปนเคร่ืองยืนยันวาปญหาของระบบเครือขาย 
เกิดจากหนอน WORM_MSBLAST.D  หลังจากนั้นไดเริ่มการแกไขที่อาคารตาง ๆ โดยตรวจสอบ 
เครื่องคอมพวิเตอรทุกเคร่ืองที่ใชระบบปฏบิัติการ Windows XP และ 2000 และไดตรวจสอบไวรสัชนิดอ่ืน 
บนเครื่องคอมพิวเตอรที่ใชระบบปฏิบตัิการ Windows 98 และ ME บางเครื่องที่มีโอกาส ปรากฎผลดังน้ี 

 
อาคาร จํานวนเครื่องคอมพิวเตอรที่ตรวจพบหนอน 

WORM_MSBLAST.D 
กองบัญชาการ 1 
อาคาร 3 1 
อาคาร 6 1 
อาคาร 9 1 
หอง Server 3 
Bridge Sim เจาหนาที่ที่อาคารไดแกไขเองจึงไมไดรับรายงาน 

 
เครื่องคอมพิวเตอรที่โดนหนอน WORM_MSBLAST.D  เลนงานไดถูกสแกนเพื่อกําจัดหนอน

และไดติดตั้งโปรแกรมเพื่อแกไขขอบกพรองและไดทําการเชื่อมตอระบบเครือขายของอาคารตาง ๆ เขา
กับระบบเครือขายหลักในวนัที่ 9 กันยายน 2546 เวลาประมาณ 1300 ซ่ึงระบบโดยรวมทั้งระบบทํางาน
ไดอยางปกติ 
 

ปญหาขอขัดของตางๆ ที่เกิดขึ้นและขอเสนอแนะ 
 ระบบเครือขายโรงเรยีนนายเรือไดติดตัง้กาํแพงไฟขึน้มาเพื่อสรางความปลอดภัยใหระบบเครือขาย     
ไดระดับหนึ่ง โดยเหตุการณระบาดของหนอนอินเทอรเน็ต WORM_MSBLAST.D นัน้การทํางานโดยทั่วไป
ของหนอนชนดินี้ไมสามารถจะเจาะทะลุผานกําแพงไฟเขามาไดจึงทําใหปลอดภัยจากหนอนนีไ้ดใน 
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ตอนตน แตจากการระบาดของหนอนชนิดนี้ในระบบเครือขายแสดงวาไดมีการนําเครื่องคอมพิวเตอรที่
โดนหนอนชนิดนี้เลนงานมาแลวเขามาเชือ่มตอกับระบบเครือขายของโรงเรียนนายเรือ ซ่ึงไมสามารถ
ปองกันการระบาดภายในได ทําใหเครื่องคอมพิวเตอรเครื่องอ่ืน ๆ ภายในระบบเครือขายไดรับผลกระทบ
ดวย กําแพงไฟทีต่ิดตั้งสามารถปองกันการบกุรุกจากภายนอกไดซ่ึงเปนตวักลางระหวางเครือขายภายนอก 
และเครือขายภายใน แตการระบาดที่เกดิขึ้นภายในเองนั้นกําแพงไฟไมสามารถปองกันได ดังน้ันความ
ปลอดภัยของระบบเครือขายนอกจากจะตองใชกําแพงไฟแลวจะตองใชวินัยในการใชเครื่องคอมพิวเตอร
ของผูใชงานทกุคนดวย เชน การติดตามขาวสารบนสื่อตาง ๆ และดําเนินการปองกันใหแกเครื่อง
คอมพวิเตอรที่ตนเองใชงานอยูเพ่ือไมใหถูกโจมตีและระบาดไปยังเครื่องอ่ืน ๆ  การนําเคร่ืองคอมพวิเตอร 
ชนิดพกพาไดมาเชื่อมตอกบัระบบเครือขายภายในโรงเรยีนนายเรือ ก็จะตองตรวจสอบเครื่องคอมพิวเตอร 
ของตนเองวาไปติดไวรัสที่ไหนมาบางหรือไม หากติดมาก็จะทําใหเครือขายภายในเกิดปญหาได การ
อัพเดท ใหโปรแกรมปองกันไวรัสบนเครื่องคอมพิวเตอรของตนเองอยางสม่ําเสมอก็เปนอีกแนวทางใน
การแสดงความรับผิดชอบตอระบบโดยรวม เครื่องคอมพิวเตอรของผูเขยีนเองก็โดนหนอน 
WORM_MSBLAST.D โจมตีเชนกันแตโปรแกรมปองกันไวรัสไดแจงเตือนและแกไขใหเน่ืองจากไดทํา
การอัพเดทขอมูลเกี่ยวกบัไวรัสเสมอ ในการตรวจสอบเครื่องคอมพิวเตอรตามอาคารตาง ๆ ไดมีโอกาส
สแกนเครื่องคอมพิวเตอรที่ไมใชเปาหมายในการโจมตีของหนอนชนิดนี้พบไวรัสชนิดอ่ืนหลายชนิดมาก
บนเครื่องคอมพิวเตอรที่ตาง ๆ นอกจากนั้นพบวาเครื่องคอมพิวเตอรบางเครื่องยังไมไดติดตั้งโปรแกรม
ปองกันไวรัสและหลายเครื่องที่  ไมมีการอัพเดทขอมูลของไวรัสใหแกโปรแกรมเหลานี้ทําใหไมสามารถ
ปองกันไวรัสที่เกิดขึ้นใหม ๆ ได การนําโปรแกรมตาง ๆ ที่ไมไดใชในการปฏิบตังิานหรือเกมสตาง ๆ มา
ติดตั้งบนเครือ่งคอมพิวเตอรที่    ใชงานอยูน้ันก็เปนอีกสาเหตหุน่ึงของปญหาตาง ๆ ที่เกิดขึ้นหาก
โปรแกรมเหลานั้นมีไวรัสแอบแฝงอยู   ซ่ึงบางครั้งทําความเสยีหายใหระบบไดหรืออาจจะทําใหผูโจมตี
ระบบสามารถขโมยขอมูลทีส่ําคัญตาง ๆ ไปได 
 ในสวนของการแกไขปญหาตามอาคารตาง ๆ ก็มีปญหาบางเล็กนอยนั่นคือ เจาหนาที่ที่ทําหนาที่
ในการดูแลระบบเครือขายโรงเรยีนนายเรอื น้ันมีเพียง ๓ นาย ซ่ึงเปนอาจารยของกองวชิาวศิวกรรมศาสตร 
และวิศวกรรมเครื่องกลเรือและก็มีหนาที่ประจําในการสอนอยูแลวโดยเฉพาะในชวงเวลานีเ้ปนชวงที่
จะตองทําการตรวจขอสอบปลายภาคและเตรยีมการสอนในภาคการศึกษาถัดไปทําใหไมสามารถดูแล
และแกไขไดอยางเต็มที่ จะเห็นไดวาในการตรวจและแกไขปญหาทีเ่กิดขึ้นซ่ึงเริ่มเกิดปญหาในวันที่ ๔ 
กันยายน ๒๕๔๖ ตรวจสอบพบปญหาและแกไขในเบือ้งตนไดใน ๕ กันยายน ๒๕๔๖ แตแกไขเสร็จสิ้นทํา
ใหทั้งระบบใชงานไดอยางสมบูรณใน ๙ กันยายน ๒๕๔๖ ทําใหการเชื่อมตอในบางอาคารตอง      
หยุดชะงักไปเปนเวลาถึง ๕ วัน (๓ วันทําการ) หากศูนยคอมพิวเตอรมีเจาหนาที่ประจําที่มีความรู    
ความสามารถในดานระบบเครือขายโดยตรงอยางเพียงพอก็จะสามารถดําเนินการแกไขไดรวดเรว็กวานี ้
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สรุป 
 จากเหตุการณครั้งน้ีถึงแมหนอน WORM_MSBLAST.D จะไมไดทําความเสียหายตอระบบ  
เครือขายโรงเรียนนายเรือ ไดมากนักแตก็เปนอุทาหรณใหแกทุกคนไดดีวาการดําเนินการปองกันใหแก
เครื่องคอมพวิเตอรทีต่นเองใชงานอยูและการปองกนัใหระบบเครือขายของโรงเรียนนายเรือ น้ันไมสามารถ 
อาศัยเฉพาะเจาหนาของศูนยคอมพิวเตอรไดเพียงอยางเดียวจะตองอาศัยความรวมมือของทุกคนในการ
ดําเนินการและการใชงาน เพราะในอนาคตขางหนาอาจจะมีไวรัสหรือหนอนอินเทอรเน็ตที่มีความสามารถ 
ในการทาํความเสียหายแกระบบไดมากกวานี้เกิดขึน้ซ่ึงอาจจะถึงขัน้ตองทําใหสูญเสียขอมูลทีส่ําคญัทั้งหมด 
ไปก็เปนไปไดและก็อาจจะตองแกไขโดยการลบทุกอยางทิ้งและเริ่มทกุอยางใหมหมด เชน การสูญเสีย   
ขอมูลงบประมาณของหนวย ขอมูลเงินเดือนของขาราชการ ขอมูลกําลังพล ถึงแมสิ่งเหลานี้จะสามารถ  
นํากลับมาไดแตก็ไดสรางความลําบากใหเราไดไมมากกน็อย แตหากในบางกรณทีี่ขอมูลตาง ๆ ถูกแกไข
โดยที่ผูใชไมไดตรวจสอบและนําไปใชงาน อาจทําความเสียหายใหแกหนวยไดมากกวา สิ่งตาง ๆ เหลานี้
คือภัยที่เกิดขึน้อยูในโลกอนิเทอรเน็ตและเกี่ยวของกับเราโดยตรงไมสามารถที่จะละเลยได การมีวินัยใน
การใชระบบเครือขายและการใชเครื่องคอมพิวเตอร การหมั่นขยันหาขอมูลความรูกาวทนัโลกติดตาม
เทคโนโลยีกเ็ปนหนทางหนึ่งในการ ปองกันตนเองและสวนรวมใหปลอดภัยจากอันตรายทีเ่รามองไมเห็น 
 
 
เอกสารอางอิง 
www.thaicert.nectec.or.th 
www.trendmicro.com 
www.pantip.com/tech/software/ 
www.microsoft.com 
 



                 รายงานผลการวิจัย 
                   การสํารวจความคิดเห็นผูสอบไดเปนนกัเรียนเตรียมทหาร   

                           ในสวนของกองทัพเรอื   ปการศึกษา  ๒๕๔๖ 
ร.ท.หญิง จุฬาวลัย  สุนทรวิภาต 
ร.ต.หญิง ธรรมรส  ชางไมงาม 

ประจําแผนกศึกษาและวิจัย   กองสถิติและวิจัย  โรงเรียนนายเรือ 

 

สาระสังเขป 

การสํารวจความคิดเห็นผูสอบไดเปนนักเรียนเตรยีมทหาร ในสวนของกองทัพเรือ ปการศึกษา 
๒๕๔๖    มีวตัถุประสงคเพ่ือศึกษาสถานภาพและการเตรียมตวัเพ่ือสอบคัดเลือก  ความคิดเห็นเกี่ยวกบั 
การสอบคัดเลอืก รวมถึง เพ่ือทราบปญหา  และขอเสนอแนะในการปรับปรุงและพัฒนาการสอบคัดเลือก
เขาเปนนักเรยีนเตรยีมทหาร   โดยเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมตวัอยางที่เปนผูสอบไดเปนนักเรียนเตรียม
ทหารในสวนของกองทัพเรือ ปการศึกษา  ๒๕๔๖   ทั้งตวัจริงและสํารอง   จํานวน ๙๑ คน  โดยการ
วิเคราะหขอมูล การหาคาความถี่ (Frequency) คารอยละ (Percentage)  คามัชฌิมเลขคณติ (Arithmetic 
Mean) และการวิเคราะหเน้ือหา (Content  Analysis)  ผลการวิจัยโดยสรุป  มีดังน้ี 
 
 ๑.   สถานภาพสวนตัว :  ผูสอบไดฯ สวนมากอายุ ๑๘ ป  (รอยละ ๔๒.๘๖)  ศึกษาใน
สถานศึกษาซึง่อยูในกรุงเทพฯ (รอยละ ๒๘.๕๗)  สวนใหญศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๕ (รอยละ 
๕๘.๒๔)  ทั้งหมดศึกษาในแผนการเรียนวิทย-คณิต (รอยละ ๑๐๐.๐๐) สวนมากมีระดับคะแนนเฉลี่ย
สะสมระหวาง  ๓.๐๐ – ๓.๔๙ (รอยละ ๓๗.๓๖)  สวนมากบิดาเปนขาราชการพลเรือน  (รอยละ ๒๔.๑๘)  
และมารดา   ไมประกอบอาชีพ / แมบาน (รอยละ ๒๖.๓๗) รองลงมาเปนขาราชการครู (รอยละ ๒๔.๑๘) 
 ๒. การเตรยีมตัวเพื่อสอบคัดเลือกเขาเปนนักเรียนเตรียมทหาร :  ผูสอบไดฯ สวนใหญ  
สอบคัดเลือกเขาเปนนักเรียนเตรียมทหารเปนครั้งที่ ๒ (รอยละ ๕๘.๒๔) มีการเรียนกวดวิชากอน
สอบ (รอยละ ๘๖.๘๑)  โดยสวนมากเรียนที่สถาบันกวดวิชาดาวตะวัน จ.ลพบุรี (รอยละ ๑๕.๑๙)      
สวนใหญเรียนแบบอยูประจําชวงใกลสอบทั้งเดือน  (รอยละ ๕๑.๙๐) และสวนมากมีคาใชจายในการเรียน
กวดวิชาอยูในชวง ๑๐,๐๐๑ –๑๕,๐๐๐ บาท  (รอยละ ๓๔.๑๘) 
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๓.  ดานการสอบคัดเลือกเขาเปนนักเรียนเตรียมทหาร :  ผูสอบไดฯ สวนใหญสมัครสอบ   

ทั้ง ๔ เหลาทัพ  (รอยละ ๘๐.๒๒) โดยสวนใหญสามารถสอบผานภาควิชาการของกองทัพเรือ ไดเพียง
เหลาทัพเดียว (รอยละ ๕๒.๗๕)   สําหรับความยากงายของขอสอบนั้น  สวนมากเห็นวา ขอสอบวิชา
ภาษาอังกฤษและวิทยาศาสตรคอนขางยาก สวนวิชาคณิตศาสตรและภาษาไทยมีความยากงายอยูใน
ระดับปานกลาง  สําหรับการสอบในรอบที่สอง  สวนใหญเห็นวา การตรวจรางกาย การทดสอบ
สุขภาพจิต การสอบสัมภาษณ  และการสอบพลศึกษามีความเหมาะสม  (รอยละ ๙๗.๘๐, ๙๖.๗๐, 
๙๖.๗๐, ๙๕.๖๐ ตามลําดับ)  

๔. ความคาดหวังทีจ่ะไดรับเมื่อเปนนักเรียนเตรียมทหารในสวนของกองทพัเรือ :  ๑) 
ดานการศึกษา / การสอน : ไดรับความรู  และทักษะอยางเต็มที่จากอาจารยที่มีคุณภาพ  (ความถี่ ๑๙)   
๒)  ดานการปกครอง:  ตองการการปกครองที่มีความเขมงวด  แตอยูในขอบเขต  เด็ดขาด  และยุติธรรม 
(ความถี่ ๒๑) ๓) ดานชีวติความเปนอยู / สิ่งแวดลอม: ตองการสิ่งแวดลอมที่ดี สะอาด  สะดวกสบาย 
รมรื่น (ความถี่ ๑๘)    
 ๕.  ปญหา / อุปสรรค และขอเสนอแนะในการสอบคัดเลือกฯ:  การรับสมัครฯ มีการ
ดําเนินการที่ดีมาก (ความถี ่๒๖)   สําหรับการสอบภาควิชาการ ทุกหองสอบควรติดเครื่องปรับอากาศ  
เน่ืองจากอากาศรอนอบอาวมาก  ทําใหขาดสมาธิในการทําขอสอบ) (ความถี ่๑๗) แตอีกจํานวนหนึ่งเห็น
วาเหมาะสมแลว (เปนระบบ มีการควบคุมดูแลดี  เรียบงาย) (ความถี่ ๑๑)  
 
๑.  วตัถุประสงค 

๑. เพ่ือศึกษาสถานภาพและการเตรยีมตวั เพ่ือสอบคัดเลือกเขาเปนนักเรยีนเตรียมทหารของ                
ผูสอบไดเปนนักเรียนเตรียมทหารในสวนของกองทัพเรือ  ปการศึกษา  ๒๕๔๖ 

๒. เพ่ือศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกเขาเปนนักเรียนเตรียมทหารในสวนของ
กองทัพเรือ ปการศึกษา ๒๕๔๖ 

๓. เพ่ือทราบปญหา และขอเสนอแนะในการปรับปรุง และพัฒนาการสอบคัดเลือกเขาเปนนักเรยีน 
เตรียมทหารในสวนของกองทัพเรือในปตอไป 

๒.  วิธีดําเนินการวิจัย 
        ๒.๑   ประชากรและกลุมตัวอยาง 
   ประชากร ไดแก  นักเรียนที่สอบไดเปนนักเรียนเตรียมทหาร ในสวนของกองทัพเรือ  ปการศึกษา  
๒๕๔๖  ทั้งตัวจริง ๘๕ คน  และสํารอง ๑๒ คน รวมจํานวน ๙๗  คน   

   กลุมตัวอยาง  ไดแก  นักเรียนที่สอบไดเปนนักเรียนเตรียมทหาร ในสวนของกองทัพเรือ                
ปการศึกษา  ๒๕๔๖    ที่เก็บรวบรวมไดในวันรายงานตัว วันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๔๖   จํานวน  ๙๑  คน   
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        ๒.๒   เครื่องมือในการสํารวจความคิดเห็น 
    เครื่องมือที่ใชในการสํารวจความคิดเห็นครั้งนี้  คือ  แบบสํารวจความคิดเห็นผูสอบไดเปน    
นักเรียนเตรียมทหาร ในสวนของกองทัพเรือ   ปการศกึษา ๒๕๔๖  ซ่ึงถามเกี่ยวกับ สถานภาพสวนตัว
ของผูสอบได การเตรียมตัวเพ่ือสอบคดัเลือกเขาเปนนักเรียนเตรยีมทหาร  ความคิดเห็นเกี่ยวกับการ
สอบคัดเลือกฯ  รวมถึงความคาดหวังเม่ือเขาเปนนักเรียนเตรยีมทหาร ในสวนของกองทัพเรือ โดยแบบ
สํารวจ   มีลักษณะเปนแบบตรวจสอบรายการ (Check List)  และขอคําถามปลายเปด (Open-ended 
Form)           
๓.  การวิเคราะหขอมูล   

 วิเคราะหขอมูล โดยการหาคาความถี่ (Frequency)  และ  คารอยละ  (Percentage)  รวมทั้ง
การวิเคราะหเน้ือหา  (Content  Analysis)   
๔.  สรุปผลการวิจัย 

ผลการสํารวจความคิดเห็นผูสอบไดเปนนักเรยีนเตรียมทหาร ในสวนของกองทพัเรือ ปการศึกษา  
๒๕๔๖   สรุปผลดังตารางตอไปน้ี 

ตารางที่ ๑   แสดงผลการสาํรวจความคิดเห็นของผูสอบไดเปนนักเรียนเตรยีมทหารในสวนของกองทัพเรือ  
                                                     ปการศึกษา  ๒๕๔๖   

รายการสรุป 
สถานภาพของผูสอบไดฯ ปการศึกษา ๒๕๔๖ 

๑. ดานสถานภาพสวนตวั สถานภาพ รอยละ 
    ๑.๑  อายุ ๑๘ ป ๔๒.๘๖ 
    ๑.๒ ภูมิภาคของสถานศกึษา กรุงเทพฯ ๒๘.๕๗ 
    ๑.๓ ระดับการศึกษา มัธยมศึกษาปที่ ๕ ๕๘.๒๔ 
    ๑.๔ แผนการเรยีน วิทย – คณิต ๑๐๐.๐๐ 
    ๑.๕ คะแนนเฉลีย่สะสม  ๓.๐๐ – ๓.๔๙ ๓๗.๓๖ 
 ๒.๕๐ – ๒.๙๙ ๒๕.๒๘ 

ขาราชการพลเรือน ๒๔.๑๘     ๑.๖ อาชีพบิดา 
ขาราชการทหาร / คร ู ๑๒.๐๙ 

แมบาน ๒๖.๓๗     ๑.๗ อาชพีมารดา 
ขาราชการคร ู ๒๔.๑๘ 
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ตารางที่ ๑  (ตอ) 
 
๒. ดานการเตรียมตวัเพื่อสอบคดัเลือกเขาเปนนักเรยีนเตรยีมทหาร 
     ๒.๑ จํานวนครั้งที่สอบคดัเลือก ฯ ครั้งที่ ๒ ๕๘.๒๔ 
     ๒.๒ การเรียนกวดวชิากอนสอบคัดเลือก ฯ มีการเรยีนกวดวิชา ๘๖.๘๑ 
     ๒.๓ สถาบนักวดวชิาที่เรียนกอนสอบ
คัดเลือก ฯ 

ดาวตะวัน  ลพบุรี ๑๕.๑๙ 

     ๒.๔ รูปแบบในการเรยีนกวดวชิา 
เรียนแบบอยูประจําชวงใกลสอบทั้ง

เดือน 
๕๑.๙๐ 

     ๒.๕ คาใชจายในการเรยีนกวดวชิา ๑๐,๐๐๑ –๑๕,๐๐๐ บาท ๓๔.๑๘ 
๓. ดานการสอบคัดเลือกเขาเปนนักเรยีนเตรยีมทหาร 
     ๓.๑ จํานวนเหลาทพัทีส่มัครสอบ ครบทั้ง ๔ เหลาทัพ ๘๐.๒๒ 
     ๓.๒จํานวนเหลาทพัทีส่ามารถสอบผาน
ภาควิชาการ 

ได ทร. เหลาทัพเดียว ๕๒.๗๕ 

๔.  เหตุผลในการตัดสินใจเลือกเปนนักเรียนเตรยีมทหาร   ในสวนของกองทัพเรือ   
-  ชอบ / ภูมิใจในอาชีพทหารเรือ  (ความถี่ ๔๕) 
-  ชอบทะเล / อยากสัมผัสใกลชิดกบัทะเล / ชอบน่ังเรือ    (ความถี่ ๑๑) 
-   มีโอกาสเดินทางไปตางประเทศ /  อยากออกทองเทีย่วทางทะเล (ความถี่ ๑๑) 
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ตารางที่ ๒  แสดงความคดิเห็นของผูสอบไดเปนนักเรียนเตรยีมทหารในสวนของกองทัพเรือ เกี่ยวกับ 

      ความยากงายของขอสอบแตละวชิา ปการศึกษา ๒๕๔๖ 
 

วิทยาศาสตร ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร ภาษาไทย 
ระดับ 

ความยากงาย จํานวน
(คน) 

รอยละ 
จํานวน

(คน) 
รอยละ 

จํานวน
(คน) 

รอยละ 
จํานวน

(คน) 
รอยละ 

ยาก ๑๔    ๑๕.๓๘ ๒๗  ๒๙.๖๗ ๑๒  ๑๓.๑๘ ๑๒   ๑๓.๑๙ 
คอนขางยาก ๔๑  ๔๕.๐๕* ๓๑   ๓๔.๐๖* ๓๙  ๔๒.๘๖* ๒๘  ๓๐.๗๗ 
ปานกลาง ๒๗   ๒๙.๖๗ ๒๗  ๒๙.๖๗ ๒๔  ๒๖.๓๗ ๓๖ ๓๙.๕๖* 
คอนขางงาย   ๕     ๕.๕๐   ๓    ๓.๓๐ ๑๒   ๑๓.๑๙     ๙    ๙.๘๙ 
งาย   ๔     ๔.๔๐   ๓    ๓.๓๐   ๔    ๔.๔๐   ๖    ๖.๕๙ 

รวม  ๙๑ ๑๐๐.๐๐  ๙๑ ๑๐๐.๐๐  ๙๑ ๑๐๐.๐๐ ๙๑ ๑๐๐.๐๐ 
คาเฉลี่ย  (X) ๓.๖๒   ๓.๘๔   ๓.๔๗   ๓.๓๔   

 
ตารางที่ ๓   แสดงความคดิเห็นของผูสอบไดเปนนักเรียนเตรยีมทหาร  ในสวนของกองทัพเรือ เกี่ยวกับ 
                    ความเหมาะสมของการสอบรอบที่สอง  ปการศึกษา  ๒๕๔๖   
 

การสอบรอบสอง เหมาะสม (รอยละ) ไมเหมาะสม (รอยละ)
การตรวจรางกาย ๙๗.๘๐ ๒.๒๐ 

การทดสอบสุขภาพจิต ๙๖.๗๐ ๓.๓๐ 

การสอบสัมภาษณ ๙๖.๗๐ ๓.๓๐ 

การสอบพลศึกษา ๙๕.๖๐ ๔.๔๐ 
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             ๙๘ 
 

ตารางที่ ๔   แสดงความคดิเห็นของผูสอบไดเกี่ยวกบัปญหา  อุปสรรค  และขอเสนอแนะ  ในการสอบ      
                     คัดเลือกฯ ปการศึกษา  ๒๕๔๖   
 

ปญหา  อุปสรรค   และขอเสนอแนะในการสอบคัดเลือก ฯ 

 
การรบัสมัคร 

-  ดําเนินการไดดีมาก รวดเรว็  เปนระบบ สะดวกสบาย   (ความถี่ ๒๖) 
 

การสอบภาควิชาการ 
     -  ทุกหองสอบควรติดเครื่องปรับอากาศ เน่ืองจากอากาศรอนอบอาวมาก  ทําใหขาดสมาธ ิ
        ในการทําขอสอบ  (ความถี่ ๑๗) 
     -   เหมาะสมดีมาก  เปนระบบ  มีการกํากับดูแลดี  เรียบงาย  (ความถี่ ๑๑)  
 
อ่ืนๆ  
      -   ควรประกาศผลสอบเปนคะแนน และลําดบัที่  เพ่ือความโปรงใส  (ความถี่ ๒)  
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             ๙๙ 
 
 
ตารางที่ ๕   แสดงความคดิเห็นของผูสอบไดเกี่ยวกบัความคาดหวังที่จะไดรับ  เม่ือเขามาเปนนักเรียน 
                 เตรียมทหารในสวนของกองทัพเรือ  ปการศึกษา  ๒๕๔๖   
 

ความคาดหวังที่จะไดรับ  เมื่อเขามาเปนนักเรียนเตรียมทหารในสวนของกองทัพเรือ 

 
๑)  ดานการศึกษา/การเรียนการสอน 

- ไดรับความรู และทกัษะอยางเต็มที่จากอาจารยที่มีคุณภาพ  (ความถี ่๑๙) 
      -  การเรยีนการสอนเปนระบบ / มีมาตรฐาน / สื่อการสอนดี  (ความถี่ ๗) 
      -  จะตั้งใจเรียนใหจบภายใน ๖ ป  (ความถี่ ๖) 
      -  ตองการไดทุนไปศึกษาตอตางประเทศ  (ความถี่ ๖) 
 
๒)   ดานการปกครอง 
      -   การปกครองที่มีความเขมงวด  แตอยูในขอบเขต เด็ดขาด และยุตธิรรม (ความถี่ ๒๑) 
      -  ไดฝกความมรีะเบยีบ / วินัย (ความถี่ ๑๗) 
 
๓)  ดานชวีติความเปนอยู / สิ่งแวดลอม 
      -  สิ่งแวดลอมที่ดี  สะอาด  สะดวกสบาย  รมร่ืน  (ความถี ่๑๘) 
      -  กินดี  อยูดี  สุขสบาย  (ความถี่ ๗) 
      -  อยากอยูในรปูแบบชวีติทหารที่มีการปกครองเขมงวด  อยูในระเบียบ  (ความถี่ ๖) 
 
๔)  ดานอ่ืนๆ 
      -  อยากพัฒนาทุกๆ ดาน  มีความกาวหนาทั้งในวิชาชีพวิชาการใหทัดเทียมอารยประเทศ  
(ความถี่ ๑) 
      -  ไดมีมนุษยสัมพันธที่ดี  ไดคบเพ่ือนในรุน (ความถี่ ๑) 
    -  หวังที่จะจบออกไปรับใชชาติ  รับราชการในกองทัพใหดีที่สุด  (ความถี่ ๑) 
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อภิปรายผล  

๑.  ในภาพรวม  ผูสอบไดเปน นตท.(ทร.)  ในปการศกึษา ๒๕๔๖  มีสถานภาพสวนตวัใกลเคียงกัน
กับผูสอบไดเปน นตท.(ทร.) ในปการศึกษา ๒๕๔๕ ทั้งในดานอายุ  ภูมิภาคของสถานศึกษา  ระดับ
การศึกษา  แผนการเรียน  ระดับคะแนนเฉลีย่สะสม  และอาชีพบิดา  มารดา 

       อยางไรก็ดี  หากพิจารณาถึงระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมใหละเอียดลงไปแลวจะพบวา  ผูสอบได
เปน นตท.(ทร.) ปการศึกษา ๒๕๔๖  มีผูที่เรียนเกง / ไดระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม ๓.๕๐ - ๔.๐๐ (รอยละ 
๑๗.๕๘)  นอยกวาผูสอบไดฯ ในปการศกึษา ๒๕๔๕ (รอยละ ๓๒.๐๔)  และผูสอบไดเปน นตท.(ทร.)         
ปการศึกษา ๒๕๔๖  มีผูทีเ่รียนออนมาก / ไดระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ํากวา ๒.๐๐ (รอยละ ๔.๔๐)  แต      
ผูสอบไดฯ     ในปการศึกษา ๒๕๔๕  ไมมีผูที่เรียนออนมาก / ไดรับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่าํกวา ๒.๐๐  

๒. ดานการเตรียมตัวและการสอบคัดเลือกเขาเปน  นตท. ปการศึกษา ๒๕๔๖  ในภาพรวม       
ใกลเคียงกันกับ  ในปการศึกษา ๒๕๔๕  ทั้งในเรื่องของจํานวนครั้งที่สอบ  การเรียนกวดวิชา  รูปแบบ        
ในการเรียนกวดวิชา  คาใชจายในการเรียนกวดวิชา  จํานวนเหลาทัพที่สมัครสอบ  และจํานวนเหลาทัพ        
ที่สอบผานภาควิชาการ 

       ผูสอบไดฯ ปการศึกษา ๒๕๔๖  มีการเรียนกวดวิชา (รอยละ ๘๖.๘๑)  มากขึ้นกวาผูสอบไดฯ 
ในปการศึกษา ๒๕๔๕ (รอยละ ๘๒.๐๘)  และมีแนวโนมวาจะสูงขึ้นตอไป   จากคารอยละดังกลาวนี้  
แสดงใหเห็นวาการเรียนกวดวิชานาจะเปนปจจัยสําคัญอันหนึ่งที่ทําใหนักเรียนสามารถสอบเขาเปน 
นตท.(ทร.) ได  และก็คงเปนเชนเดียวกันกับผูสอบเขาเปน นตท. ในสวนของโรงเรียนเหลาทัพอื่น   
ทั้งน้ีอาจเปนเพราะการแขงขันที่สูงขึ้นนั่นเอง   

๓. ขอสอบคัดเลือกเขาเปน นตท.(ทร.)  ปการศึกษา ๒๕๔๖  ตามความคิดเห็นของผูสอบไดฯ     
ในภาพรวม  ยังคงมีความยากงายใกลเคียงกันกับในปการศึกษา ๒๕๔๕  โดยมี ๒ วิชาที่ยังคงตอง   
ลดความยากของขอสอบลงไปอีกในปตอไป  คือ ขอสอบวิชาภาษาอังกฤษ ( X = ๓.๘๔)  และขอสอบ
วิชาวิทยาศาสตร ( X = ๓.๖๒)  ซ่ึงสอดคลองกับผลการวิเคราะหความยากงายของขอสอบคัดเลือก  
เขาเปน นตท.(ทร.)  ปการศึกษา ๒๕๔๖   สําหรับขอสอบที่ยากนั้น  ผูสอบเกือบทั้งหมดตองเดา  ทําให
ไมสามารถจําแนกผูสอบที่เรียนเกงและออนได   จึงอาจเปนเหตุผลหนึ่งที่ทาํใหผูที่มีผลการเรียนออน
จํานวนหนึ่งสามารถสอบผานเขามาได 
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ขอเสนอแนะ  

 จากผลการศึกษาวิจัย  ไดขอเสนอแนะ  ดังนี้ 
 ๑.   เม่ือผูสอบไดเปนนักเรียนเตรยีมทหารในสวนของกองทัพเรือ ปการศึกษา ๒๕๔๖  ขึ้นมา
เปนนักเรียนนายเรือ ชั้นปที่ ๑  ในปการศึกษา ๒๕๔๘  โรงเรียนนายเรือ โดยฝายศึกษาพึงให    
ความสําคัญในการติดตามและกาํกับดูแลกลุมนักเรียนนายเรือ ที่มีพ้ืนฐานระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมกอน
เขาโรงเรียนเตรียมทหาร ต่ํากวา ๒.๐๐ อยางใกลชิด  เพ่ือใหนักเรียนนายเรือกลุมน้ีไดพัฒนา   การ
เรียนจนสามารถสําเร็จการศึกษาได 
 ๒.  โรงเรียนนายเรือ  โดยกองสถิติและวิจัย  ควรทําการศึกษาวิจัยใหลึกลงไปถึงอิทธิพลของ
การกวดวิชาที่มีตอการสอบเขาเปนนักเรียนเตรยีมทหารในสวนของกองทัพเรือ และตอการศึกษาที่
โรงเรียนเตรียมทหาร และโรงเรียนนายเรือ 
             ๓.   คณะอนุกรรมการออกขอสอบคัดเลือกเขาเปนนักเรยีนเตรียมทหารในสวนของกองทัพเรือ  
ในปการศึกษา ๒๕๔๗  พึงใหความสําคัญที่จะลดระดับความยากของขอสอบวชิาภาษาอังกฤษ  และ   
ขอสอบวิชาวทิยาศาสตรลง  ใหอยูในระดับพอเหมาะเพื่อลดอัตราการเดาของผูสอบใหมากที่สดุ เพ่ือที่จะ
ไดเปนเครื่องมือที่สามารถคัดสรรผูมีความรูความสามารถเขามาเปน นตท.(ทร.) ไดอยางเหมาะสม 


	วารสาร รร.นร. ปีที่ 3 ฉบับที่ 3
	หน้าปกใน
	สารบัญ
	โรงเรียนนายเรือ หลักประกันความปลอดภัยของชาติทางทะเล โดย น.อ.จรินทร์บุญเหมาะ
	e – Education กับการพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนนายเรือ โดยน.อ.ภาณุฤทธิ์ ยุกตะทัต
	หลักเกณฑ์เพื่อคัดเลือกผู้บริหารระดับสูงของกองทัพเรือ (ตอนที่ 1) โดยน.อ.รศ.ดร.นเรศ เพ็ชรนิน
	เครื่องมือในการวัดผลการศึกษา ที่หลากหลายรูปแบบ / วิธีการ โดย นาวาเอกหญิง ดร.ประอร สุนทรวิภาต
	ระบบเครือข่ายโรงเรียนนายเรือ (ตอนจบ)โดยน.ต.ไกรสิทธิ์ มหิวรรณ
	สาระน่ารู้เกี่ยวกับเอเปค (APEC)รวบรวมโดย น.อ.หญิง ผศ.ขนิษนาฏ รัตนพฤกษ์
	STRATEGY OF LIFEโดยน.ท.ผศ.วันทวี ปาลโมกข์
	เกียร์ธรรมดาหรือเกียร์อัตโนมัติ โดยน.ต.ดร.ประกิต รำพึงกุล
	หนอนอินเทอร์เน็ต W32.Nachi.worm กับระบบเครือข่ายใน รร.นร. โดยน .ต.ไกรสิทธิ์ มหิวรรณ
	รายงานผลการวิจัย การสำรวจความคิดเห็นผู้สอบได้เป็นนักเรียนเตรียมทหาร ในส่วนของกองทัพเรือ ปีการศึกษา ๒๕๔๖ โดยร.ท.หญิง จุฬาวลัย สุนทรวิภาต

