






 
   

 
   

 
 

แนวความคิดในการหาตําบลที่เรือดาราศาสตร 
              ในฉบับที่ผานมาไดกลาวถึงความเปนมาของการเดินเรือ ระบบพิกัดทีใ่ชในการเดินเรือ  และ
ระบบพิกัดทีใ่ชกับวตัถุทองฟา   ซ่ึงสรุปไดวาระบบพิกัดทั้งสองมีความคลายคลึงกันสามารถนํามาแทน
กันได หรือนําพิกัดของวัตถุทองฟามาพลอตในแผนที่เดินเรือได ซ่ึงเรียกตําบลที่น้ีวา Geographic 
position ของวัตถุทองฟา (GP)  จากความสัมพันธน้ีทาํใหนักเดินเรอืตั้งสมมุติฐานวา  การที่สามารถนํา
พิกัดของวัตถุทองฟามาพลอตในแผนที่เดินเรือไดน้ัน นักเดินเรือนาจะใชวัตถทุองฟาเปนที่หมาย 
ในการหาตาํบลทีเ่รือได     ตามสมมุตฐิานนี้นักเดนิเรือจึงนําเอาวิธกีารหาตําบลที่เรอืโดยใชที่หมายชายฝง 
(ที่หมายที่รูตาํบลที่แนนอนแลว) มาวิเคราะห  เพ่ือหาวิธีการปฏิบตัติอไป 
 

การหาตําบลที่เรือในการเดินเรือชายฝง (เดินเรือนํารอง) 
การหาตําบลที่เรือในการเดินเรือชายฝง ใชวธิีการหาความสัมพันธระหวางตําบลที่เรือ กับตําบลที ่

ของที่หมายชายฝงซ่ึงมีอยู ๓ วิธี ไดแก  การวัดทิศของที่หมาย หรือการแบริ่งที่หมาย การวัดระยะ
ระหวางตําบลที่เรือ กับที่หมาย   และการวัดมุม (แนวนอน) ระหวางที่หมาย  นํามาเปนวธิีการหาตําบลที่  
โดยใชวธิีการหาความสัมพันธไมวาจะเปนวิธเีดียวหรือสองวิธีใชกับที่หมาย  หน่ึงแหง  สองแหง  หรือ
สามแหงก็ได  แลวนําความสัมพันธน้ันมาพลอตลงในแผนที่ผลที่ไดจะเปนตําบลที่เรือในขณะนั้น  เชน  
แบริ่งเข็มไขว (ใชความสัมพันธ ๑ วิธี ตอที่หมาย ๓ แหง)  แบริ่งกับระยะทาง (ใชความสัมพันธ ๒ วิธ ี
ตอที่หมาย ๑ แหง)  แบริ่งกบัมุม (ใชความสัมพันธ ๒ วิธี ตอที่หมาย ๒ แหง)  เปนตน 

การแบริ่งที่หมาย  ในการแบริ่งที่หมายนักเดินเรือใชเข็มทิศเปนตวับอกทิศ  มีขอจํากัดวา  ที่
หมายที่ใชในการแบริ่งน้ันตองสามารถมองเห็นไดในขณะแบร่ิง   ความละเอียดถกูตองขึ้นอยูกบั  ความ
เดนชัดของทีห่มาย  และความละเอียดในการแบงสเกลองศาของแผนเข็มทิศ 

การวัดระยะระหวางตําบลที่เรือกับทีห่มาย   การวัดระยะนักเดินเรือใชอุปกรณวัดระยะเปน
เครื่องมือ (การวัดระยะนาจะเกิดในยุคที่มีการทําแผนที่เดินเรือแลว) ระยะที่วดัไดเปนระยะบนผิวโลก
กําหนดใหมีหนวยเปนไมลทะเล (Nautical mile, ๑ ไมลทะเล = ๒,๐๐๐ หลา)  เพ่ือใหสะดวกในการ  
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พลอตลงในแผนที่เดินเรือซ่ึงมีหนวยระยะทางเปนไมลทะเลเชนเดียวกัน  ระยะทางเปนไมลทะเลบน
แผนที่  เปนระยะทางเชิงมุมที่จดุศนูยกลางของโลก ระหวางตําบลที่สองตําบลที่ (๑ ไมลทะเล 
เทากับระยะบนผิวโลกที่รองรับมุมที่จุดศูนยกลางของโลกกวาง ๑ ลิบดา)  ขอจํากัดและความละเอียด
ถูกตองในการวัดระยะขึ้นอยูกับความเดนชัดของที่หมาย  คุณสมบัตแิละประสิทธภิาพของอุปกรณ   

การวัดมุมระหวางที่หมาย เปนการวัดมุมที่เรือ ระหวางที่หมายสองที่หมายใชเครื่องวัดมุม เปน
อุปกรณในการวัดมุม  ขอจํากัดและความละเอียดถูกตองในการวัดมุม นอกจากขึ้นอยูกับอุปกรณแลว ยัง
ขึ้นอยูกับการมองเห็นของที่หมาย  และความเดนชัดของที่หมายดวย 

วิธีการทั้ง ๓ วิธีเปนวธิีการที่นํามาใชเดินเรือในยุคทีมี่การทําแผนที่เดินเรือใชแลว การนําคา
ความสัมพันธระหวางตําบลที่ที่หาไดตามวธิีดังกลาวมาพลอตลงในแผนที่เดินเรือน้ัน  มีขอสังเกตวา
ตําบลที่ของที่หมายจะตองอยูในแผนที่เดินเรือแผนที่ใชอยูจึงทําการพลอตได 

สรุป  การหาตําบลที่เรือในการเดินเรือชายฝง ไดจากการนําเอาวิธีหาความสมัพันธระหวาง
ตําบลที่มาใช  ซ่ึงไดแก  การแบริ่ง  การวัดระยะระหวางตําบลที่เรือ กับที่หมาย    และการวัดมุมระหวาง
ที่หมาย    มีขอจํากัดอยูที่ ตําบลที่ของที่หมาย จะตองอยูในแผนที่เดินเรือแผนที่ใชขณะน้ันจึงจะ
ใชหาที่เรือได 
 

แนวทางการใชวิธีหาความสัมพันธระหวางตําบลที่ กับเดินเรอืดาราศาสตร 
วิธีการหาความสัมพันธระหวางตําบลทีท่ี่ใชในการเดินเรือชายฝงมีขอจํากัดสําคัญคือ  ตําบลที่

ของที่หมายตองอยูในแผนที่เดินเรือที่ใชขณะน้ัน  หากนําเอาวิธีการหาความสัมพันธระหวางตําบลที่มาใช
ในการเดินเรือดาราศาสตร  ตําบลที ่ GP ของวัตถุทองฟาจะตองอยูในแผนที่เดินเรือแผนที่ใชดวย  
โดยทั่วไปแผนที่เดินเรือมาตราสวน  ๑ : ๒๔๐,๐๐๐  เปนแผนที่เดินเรือขนาดเลก็ที่สุดที่ใชในการเดินเรือ
ชายฝง  ซ่ึงครอบคุมพ้ืนที่ในชวง ละติจูด และลองจิจูด ประมาณ  ๒๐  หรือคิดเปนระยะจากผูตรวจ
ประมาณ ๑๒๐ - ๑๘๐ ไมลทะเล (ระยะทีร่องรับมุมที่จุดศูนยกลางของโลกขนาด ๒o- ๓o)  
                   ในระบบขอบฟา  ระยะเชิงมุม จากผูตรวจถึงวตัถทุองฟา มีคาเทากับ ๙๐๐ - สูงของวัตถุ
ทองฟา (h)  การที่จะนําวตัถุทองฟามาใชหาที่เรือโดยวิธีหาความสมัพันธน้ัน  ตาํบลทีข่อง GP ตองอยู
หางผูตรวจไดไมเกิน ๑๘๐ ไมลทะเล หรือคิดเปนระยะเชิงมุมไดไมเกิน  ๓๐ แสดงวาวตัถทุองฟานั้นตอง
สูงตั้งแต ๘๗๐  ขึ้นไป  ปกตวิัตถุทองฟาทีนํ่ามาใชตรวจ  ตองมีความสวางมากพอสําหรับการสังเกต  ซ่ึง
มีอยูประมาณ  ๖๐  ดวง  และทั้ง  ๖๐  ดวงนี้มีความสูงกระจายกันไปทั่วทั้งทองฟา (มีดิคลิเนชั่น และ 
SHA กระจายไปทั่วทรงกลมทองฟา)  ดังน้ันในทองฟาความสูงตั้งแต  ๘๗๐

  ขึ้นไป  หรือทองฟาประมาณ  
๒%  จึงมีวัตถุทองฟาที่นํามาใชตรวจไดอยูเพียง  ๑ - ๒  ดวง  หรือไมมีเลย 
                   จากขอจํากัดนี้พอสรุปไดวาไมสามารถใชวตัถทุองฟาที่มีตําบลที่ GP อยูในแผนที่เดินเรือ
ขณะน้ันมากําหนดเปนแนวทางในการหาตําบลที่เรือดาราศาสตรไดน่ันก็คือไมสามารถนําวิธีการ 
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หาความสัมพันธระหวางตําบลที่ที่ใชในการเดินเรอืชายฝง หรือวิธีการหาที่เรือชายฝงโดยตรง 
มาใชเปนวิธีหาตําบลทีเ่รือดาราศาสตรได  

การหาตําบลที่เรือไมวาวิธใีดก็ตาม  สิ่งที่นักเดินเรือตองการคือ เสนตําบลที่ (Line Of 
Position, LOP) 

- LOP ของการแบริ่ง คือ เสนแบริ่ง หรือเสนตรงทีล่ากจากที่หมายไปทางทิศกลับกับทิศที่แบริ่ง 
- LOP ของการวัดระยะระหวางตําบลทีเ่รือ กับที่หมาย คือ  เสนรอบวงของวงกลมที่มีจุดศูนยกลาง 

อยูที่ตําบลทีข่องที่หมาย  รัศมีเทากับระยะหางระหวางตําบลที่   
- LOP ของการวัดมุมระหวางที่หมาย คือ แขนทั้งสองของมุมที่วัดได  โดยแขนของมุมทั้งสอง

ตองลากผานที่หมายที่ใชวดัมุม 
การพลอต LOP ลงในแผนที่เดินเรือ   LOP ของการแบริ่ง และของการวัดมุม ไมสามารถทําได

หากตําบลที่ของที่หมายไมอยูในแผนที่ทีใ่ชขณะนั้น เพราะไมมีจุดเริ่มตน  แตสําหรับการพลอต LOP 
ของการวัดระยะหางระหวางตําบลที่สามารถทําได  ขอยกตวัอยางประกอบคําอธิบายดังน้ี   (สมมุติให
ระบบพิกัดทีใ่ชเปนระบบพิกัด X,Y เพ่ืองายตอการอธิบาย)  เรือหลวงเจาพระยา เดินทางดวยเข็มจริง 
๐๔๕๐ ความเร็ว ๑๕ นอต  เม่ือเวลา ๐๙๑๕ ตนหนทําการหาที่เรือโดยการวัดระยะจากเกาะกระ (X๐,Y๐) 
ไดระยะ R1 ไมล  ใหพลอต LOP ขณะน้ัน  

การพลอต LOP ในกรณีทีต่ําบลที่ของทีห่มาย ไมอยูในแผนที่ ทําไดโดย 
๑.ใชตําบลที่ทีค่าดวานาจะอยูใกลตําบลที่เรือมากที่สุด เปนตําบลที่สมมุติ (Assumed Position, 

AP) ในที่น้ีกําหนดให AP อยูที่ X1,Y1 

๒.คํานวณหาระยะหางระหวาง เกาะกระ กับ AP ไดระยะ   R   =  22 ∆Υ+∆Χ  
๓.คํานวณหาแอซิมัธจริง (Zn) ของเกาะกระ จาก AP   Zn = 90๐– tan -1( ∆Χ∆Υ )  
๔.หาระยะหางระหวาง LOP ที่ผาน AP (ระยะ R)  กับ LOP ที่ผานตําบลที่เรือ (ระยะ R1) มีคา

เทากับ  R – R1  
๕.การพลอต LOP ของตําบลทีเ่รือ  จากทฤษฎีทีว่า เสนรอบวงของวงกลมตองตัง้ฉากกับรัศมี

เสมอ เราจึงดําเนินการตามวิธีดังน้ี ที่ AP ลากเสนตรงไปในทศิของเกาะกระ (Zn) (เสนตรงนีค้อืสวนของ
รัศมีของวงกลมที่ลากจากเกาะกระถึง AP)  จาก AP วัดระยะเทากับผลตางของระยะหางระหวาง LOP 
ไปตามแนวเสนตรงเสนนี้ ในทิศทางเขาหา หรือออกจากเกาะกระ ข้ึนอยูกับระยะทางทีว่ัดได วาจะสั้น
กวา หรือยาวกวาระยะทางที่คํานวณไดของ AP  จากนั้นลากเสนตั้งฉากออกไปทั้งสองขาง เสนตั้ง
ฉากนี้คือ LOP ที่ผานตําบลทีเ่รือ 
               การที่นักเดินเรือสามารถพลอต LOP ของการวัดระยะหางจากที่หมายที่อยูไกลออกไปนอก
แผนที่ไดน้ัน  ในการเดินเรือดาราศาสตรนักเดินเรือจึงใชการวัดระยะหางจากวัตถทุองฟา (๙๐๐- 
สูงของวัตถุทองฟา) หรือการวัดสูงของวัตถุทองฟา    เปนวิธีการในการหาตําบลที่เรือดาราศาสตร  
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วิธีการหาตําบลทีเ่รือดาราศาสตร   
 การหาตําบลที่เรือโดยใชการวัดระยะหางจากที่หมายที่รูตําบลที่แลว เปนวิธีการเดียวที่
สามารถนํามาใชหาตําบลที่เรือดาราศาสตรได ตามวิธกีารพลอต LOP ที่กลาวขางตน นักเดินเรือตอง
กําหนดตําบลที่ AP แลวนําไปคํานวณหาระยะหางและแอซิมัธจริง (Zn) ไปยังวัตถุทองฟา กอนจะนําไป
เปรียบเทียบกบัระยะที่วัดไดเพ่ือพลอต LOP ตอไป  ในการคํานวณระยะหางหรือสูงคํานวณ และแอซิมัธ
จริงของวัตถุทองฟานั้น สามารถทําไดโดยนําเอาระบบพิกัดอิเควเตอรทองฟา ซ่ึงมีขั้วทองฟา (NCP, 
SCP) กับอิเควเตอรทองฟาเปนหลักของระบบ มาประกอบกับระบบทองฟาซึ่งมีจุดเซนิธ (Z) กับเสนขอบ
ฟาเปนหลักของระบบมาประกอบกัน ทําใหเกิดสามเหลี่ยมทรงกลมขึ้นประกอบดวย ขั้วทองฟาเหนือ 
(NCP)  จุดเซนิธ (Z) และวัตถุทองฟา  มีดานทั้งสามของสามเหลี่ยมไดแก NCP – Z มีความยาว 90o – 
LAT (CO – LAT)   Z – วตัถุทองฟา มีความยาว 90o – ALT (CO – ALT)   และ NCP – วัตถุทองฟา 
มีความยาว 90o – DEC (CO – DEC)   มุมที่ NCP เรียกวามุมเมอริเดียน (t) มีชื่อเปนตะวันออก 
(E) หรือตะวันตก (W) ขึ้นอยูกับการวัดมุมวัดไปทางทิศใด และมุมที่จุดเซนธิ (Z) เรียกวา มมุแอซิมัธ 
(Az) เปนมุมที่วัดที่จุด Z โดยมีชื่อเรียกตามจุดที่เริ่มวดั ถาวัดจาก NCP จุดเริ่มก็จะเปนเหนือ (N)  หาก
เริ่มจาก SCP จุดเริ่มก็จะเปนใต (S) ตามดวยมุมที่วัดไดถึงวัตถุทองฟามีคาเปนองศา และตามดวยทิศของ
วัตถทุองฟาวาอยูทางทิศใดของผูตรวจ (ตะวันออก “E”  หรือตะวันตก “W”) เชน N 28o E หรือ S 105 o W 
เปนตน สามเหลี่ยมที่เกิดขึน้น้ีเรียกวา สามเหลีย่มดาราศาสตร และจากสามเหลี่ยมดาราศาสตรสามารถ
นําไปคํานวณหาคาตาง ๆ ได ดังน้ี 

  Sin h    =  Sin L  Sin d  +  Cos L  Cos d  Cos t  

  Sin Zn  = 
hCos

tSindCos  

      h     =   มุมสูงของวัตถุทองฟาทีค่ํานวณได  
   Zn =   มุมแอซิมัธของวตัถทุองฟา 
     L =   ละติจูดของ Ap 
     d =   ดิคลิเนชั่นของวัตถุทองฟา 
     t =   มุมเมอริเดียน 
 การพลอต LOP ของวัตถทุองฟา 
 ๑. กําหนดตําบลทีข่อง AP ไดคาละติจูด (L) และลองจิจูด 
 ๒. หาคาพิกัดระบบอิเควเตอรทองฟาจากปฏิทินดาราศาสตร (Almanac) ไดคาดคิลิเนชั่น (d)  
และมุมเวลากรีนิซ 
 ๓. หาคามุมเมอริเดียน (t) คํานวณจากลองจิจูด และมุมเวลากรีนิซ 
 ๔. คํานวณหาสูงคํานวณ (h)  และมุมแอซิมัธ (Zn) ของวัตถุทองฟา 
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 ๕. หาแอซิมัธจริง (Az) จากมุมแอซิมัธที่คํานวณได     
 ๖. หาระยะหางที่คํานวณไดจากสูงคํานวณ (90o – สูงคํานวณ) 
 ๗. หาระยะหางที่วัดไดจากสูงที่วัดได (90o – สูงที่วัดได) 
 ๘. พลอต LOP จาก AP ตามวิธีการที่กลาวมาแลว 
 หา LOP จากการวัดสูงวตัถทุองฟา ๓ ดวง จะได LOP ๓ เสนตัดกนั นักเดินเรือก็จะไดตําบลที ่ 
แนนอนตามทีต่องการ 
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 สรุป แนวทางในการหาตําบลที่เรือดาราศาสตรไดจากการนาํเอาวิธีการหาที่เรือในการ    
เดินเรือชายฝงมาวเิคราะห  ผลจากการวิเคราะหไดขอจํากัดวาตําบลทีข่องที่หมายทีใ่ชหาที่เรือ ตองอยูใน
แผนที่เดินเรือที่ใชอยูขณะน้ัน เน่ืองจากวิธีการหาตําบลทีท่ี่ใชตองการจุดเริม่ตนหรอืจุดอางอิงในการ
ลากเสนตาํบลที่ (LOP) ซ่ีง LOP เปนสิ่งสาํคัญที่สุดทีต่องการ ในการหาที่เรือ 
 แผนที่เดินเรือขนาดเล็กทีส่ดุที่นํามาใชในการเดินเรือมีมาตราสวน ๑ : ๒๔๐,๐๐๐ ครอบคลุม
พ้ืนที่ในระยะ ๑๒๐ – ๑๘๐ ไมลทะเล ซ่ึงหมายความวาที่หมายทีจ่ะใชในการเดินเรือชายฝงตองอยูหาง
จากผูตรวจไดไมเกิน ๑๘๐ ไมลทะเล น่ันก็คือหากตองการใชวิธีการหาที่เรือชายฝงมาใชในการ     
เดินเรือดาราศาสตร ตําบลที่ GP ของวตัถุทองฟาตองอยูหางจากผูตรวจไดไมเกิน ๑๘๐ ไมลทะเล หรือ ๓o 
(๙๐o – สูงของวตัถทุองฟา)  แสดงวาวัตถุทองฟานั้นตองสูงเกินกวา ๘๗o  ขึ้นไป หรือคิดเปน ๒% ของ
ทองฟา ซ่ึงมีวัตถุทองฟาอยูประมาณ  ๑ - ๒  ดวง  หรือไมมีเลย  จึงไมสามารถนําวิธีการหาทีเ่รอืชายฝง  



ปที่ ๓ ฉบับที่ ๔                                                                                            ตุลาคม – ธันวาคม  ๒๕๔๖ 

๘ 
 

มาใชหาที่เรือดาราศาสตรไดโดยตรง 
 วิธกีารหาทีเ่รือชายฝงมีวิธีการเดยีวที่สามารถพลอต LOP ได โดยที่ที่หมายทีใ่ชในการหาทีเ่รือ
ไมอยูในแผนที่เดินเรือ น่ันก็คือวธิีการวัดระยะหางระหวางทีห่มายกับผูตรวจ ทําไดโดยกําหนดตําบลที่
สมมุต ิ (AP) เปนจุดอางอิง คํานวณระยะหางและแอซิมัธจริง ระหวาง AP กับที่หมาย นําระยะหางที่
คาํนวณไดมาเปรียบเทียบกับระยะหางที่วัดได  ผลตางที่เกิดข้ึนเปนระยะหางของ LOP เขาหรือ
ออกจาก AP ไปตามแนวทิศแอซิมัธจริง  ซ่ึงวธิีการนี้สามารถนํามาใชกับการหาที่เรือดาราศาสตรได
โดยการวัดสูงของวัตถุทองฟา ระยะหางของวัตถุทองฟาก็คือ ๙๐o – สูง  การเปรยีบเทยีบระยะหาง จึงเปน
การเปรยีบเทยีบสงูระหวางสูงคํานวณ กบัสูงจรงิทีว่ัดได  การหาที่เรือดาราศาสตรก็คือ การหาตําบลที่
โดยการวัดระยะหางระหวางที่หมายกบัผูตรวจน่ันเอง 
 
 



⌫⌫⌫ 
⌫ 

โดย  น.อ. จรินทร  บุญเหมาะ 
ผูอํานวยการกองวิชาการเรือ และเดินเรือ ฝายศึกษา โรงเรียนนายเรือ 

 
 
ปฏิรูปการศึกษา 

 ในวงการศึกษาทุกระดับขณะนี้ไมวาที่ไหน จะไดยินแตเร่ืองการปฏิรูปการเรียนการสอนที่ให ผูเรียน 
เปนศูนยกลาง และมีความสําคัญที่สดุ ในกระบวนการศึกษา  ทั้งน้ีเพ่ือใหเปนไปตาม พระราชบัญญัติ
การศึกษาแหงชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ ทําใหครูอาจารยในสถาบันการศกึษาตางตื่นตวัศึกษาแนวทางการสอน
ดังกลาวกันอยางขนานใหญ   เพ่ือนํามาใช ซ่ึงในขณะนี้ปรากฏวามีความเขาใจเรื่องการเรียนการสอนที่
เนนผูเรยีนไปตาง ๆ  นานา  ครูอาจารยจํานวนมากยังมีความเขาใจที่ผิดโดยคดิวา การเรียนในทุกวิชา
นักเรียนตองแสวงหาความรูดวยตนเองทั้งสิ้น  เนนการทํากิจกรรมโดยละทิ้งการสอนแบบเดิม ๆ ไปเสีย
อยางสิ้นเชิง  ผูสอนหลาย ๆ ทานยังอยูในสภาวะสบัสนไมทราบวาสอนอยางไร จึงจะถือวานักเรียนเปน
ศูนยกลาง ซ่ึงภาวะดังกลาวนี้ยังมีผูเขาใจที่คลาดเคลื่อนเพ่ิมขึ้นเรื่อย ๆ แตจากการวิเคราะหของผูเขียน
พบวา กระบวนการเรียนการสอนแบบใหผูเรียนเปนศูนยกลางนี ้ เคยนํามาใชกับสังคมไทยมาแลวแต
โบราณกาล ซ่ึงสอดคลองกับหลักการทีพ่ระพุทธเจาบรมครูผูยิ่งใหญไดใหแนวทางไวแลวเม่ือสองพันกวา
ปกอน  การสอนที่เรียกวาผูเรียนเปนศูนยกลางจึงเปนเพียงเร่ืองเกาเลาใหม หรือนํามาตั้งชื่อใหมเทานั้น 
 
อยางไรจึงเรียกวาการศึกษาที่นักเรียนเปนศูนยกลาง 

 การศึกษาที่เนนผูเรียนเปนศูนยกลางทีก่ลายเปนเรื่องเดนประเด็นรอนในแวดวงการศึกษา
ปจจุบัน มีชื่อเรียกอยูหลายอยาง คือ การเรียนแบบเด็กเปนศูนยกลาง (Child Centered Learning) 
หรือ เรียนแบบนักเรียนเปนศูนยกลาง (Student Centered Learning) หรือ เรียนแบบรวมดวย
ชวยกัน (Active Learning) การศึกษาแบบนี้จัดกิจกรรมใหนักเรียน แสวงหาและสะสมความรู ดวย
วิธีการตาง ๆ เต็มตามศักยภาพ  ของตนเอง  สําหรับนํามาใชแกปญหา สรางสรรค และใชประโยชนใน
ชีวติจริง โดยมีจุดมุงหมายใหผูเรียนคิดเปนแกปญหาเปนและทําเปน ในการศึกษาที่ผูเรียนเปนศูนยกลาง
น้ี ครูจะปรับเปลี่ยนหนาที่จากการ เปนแหลงความรู  ไปเปน ผูชีท้าง ใหนักเรียนแสวงหาความรูไดดวย
ตนเอง และ ขัดเกลาความรู ที่นักเรียนไดรับใหมีความสมบูรณ  ครูจึงมีบทบาทที่สําคัญเสยียิ่งกวาเดิม 
เม่ือเปรียบเทยีบกับการศึกษาแบบที่ครเูปนผูสอนแตเพียงอยางเดียว 
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หลักการของการเรียนรูโดยนักเรียนเปนศูนยกลางมีอยูวา  บุคคลทุกคนมีขีดความสามารถใน
การรับรูประสบการณรอบตวั  นํามาพินิจพิเคราะหคัดสรรและปรบัใหเหมาะกับตน  และเก็บไวเปนองค
ความรูเพ่ือนําไปใชในการดํารงชีวติ  หรือนํามาเอาไปตอยอดผสมผสานกับประสบการณใหม ๆ เพ่ือ
พัฒนาองคความรูเดิมของตนใหดียิ่งขึ้น ในกระบวนการศึกษานี้ครเูปลี่ยนสภาพจากผูสอนเพยีงอยางเดยีว 
ไปเปนผูอํานวยการเรียน ดังน้ี 
 ๑. นํานักเรียนเขาสูบทเรียนใหม โดยเสนอแนะการเชือ่มโยงกับความรูเดิมของนักเรียน 
 ๒. แยกแยะหัวขอเรื่องที่จะเรียนโดยใหนักเรียนมีสวนรวม เชนเรื่องที่ยากและซบัซอนครูตองเปน
ผูอธิบาย  เรื่องที่นักเรียนคนควาเองได ก็ใหเปนผูดําเนินการกันเอง 
 ๓. ใหนักเรียนแบงงานกันทํา โดยวางแผนกันเอง 
 ๔. กระตุนใหนักเรียนคิดแกปญหา และสรุปปญหาดวยตนเอง 
 ๕. ใหมีการอภิปรายอยางทั่วถึงและสรปุเปนความรูที่ไดรับโดยรวม 
 ๖. ครูเสริม และขัดเกลา ใหความรูที่นักเรียนไดรับมีความสมบูรณ 
 จากขั้นตอนทีก่ลาวมาแลวทั้งหมด เห็นไดวาการศึกษาแบบนักเรยีนเปนศูนยกลางนั้น นักเรยีน
เปนผูมีความสําคัญที่สุด เพราะทุกคนเปนตวัหลักในการรวมสรางองคความรูใหมใหเกิดขึ้น ในขณะที่
ครูทําหนาที่เปนผู ชี้ทาง และ อํานวยความสะดวก ใหเทานั้น โดยนัยการศกึษาดวยวิธทีีก่ลาวนีค้วามรู
ความสามารถจึงเกิดขึ้นไดจากตัวนักเรียนเอง ดวยการสนับสนุนจากครูผูสอน แตทั้งน้ีมิไดหมายความวา
ครูจะไมตองสอนเลย  เพราะผูเรียนตองไดรับการปูพ้ืนฐานจากครผููสอนกอน เชน การอาน การเขียน 
การคิดเลข กฎ หรือทฤษฎีใหม ๆ  เหลานี้เปนตน  ถาขาดขอมูลเบื้องตนเหลานี้แลวผูเรียนก็อาจใช
เวลานานกวาจะเรียนรูไดหรือไมสามารถคนพบความรูใดไดเลยจนตลอดชีวติ ตัวอยางเชน ความรูทีว่า
โลกกลมอาจตองตายและเกิดใหมหลายชาติจึงจะคนพบความจริงน้ีไดดวยตนเอง ดังน้ันขอความทีว่า 
ผูเรียนสําคญัที่สุด ในมาตรา ๒๒  ของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒  จึงมิได
หมายความวา นักเรียนเปนเทวดา อยากจะทํา หรืออยากจะเรียนอยางไรก็ไดตามใจตนตามที่ครูหรือ
นักเรียนหลาย ๆ คนเขาใจเชนน้ัน 
 
ความเขาใจผิดเก่ียวกบัการศึกษาแบบเนนผูเรียนเปนศูนยกลาง 

 ผูเรียนไดรับความรูจากสื่อตาง ๆ รวมทั้งการพูดคุยกับบุคคลตาง ๆ เกี่ยวกับแนวทางการศึกษา
แบบ ผูเรียนเปนศูนยกลาง และมคีวามสําคัญที่สุด พบวายังมีความเขาใจที่คลาดเคลือ่นเกี่ยวกบั    
การศึกษาแบบนี้ซ่ึงพอประมวลไดคือ 

- การใหนักเรียนทองจําจะตองเลิกไป 
- ครูตองเลิกสอนในแบบบรรยาย และใหนักเรียนคนควาหาความรูกันเอง 
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- เน่ืองจากนักเรียนสําคัญที่สดุ การเรียนการสอนจึงขึ้นอยูกับความประสงคของนกัเรียน ครู
เปนเพียงผูสนองความตองการนักเรียนเทานั้น 

- ไมจําเปนตองมีแบบเรียน มีเพียงหองสมุด และสื่อตาง ๆ เชน อินเตอรเนต ใหนักเรียน
คนควาก็พอเพียงแลว 

ความเขาใจทีก่ลาวมาแลวนีนั้บวาจะย่ิงแผกวางขยายออกไปเรื่อย ๆ และถายงัปลอยให
สถานการณ น้ีดําเนินตอไป นักเรียนและครูคงหางเหินกัน ผลลพัธที่ไดก็คงเปนผลผลิตของการศึกษาที่
ไดผูมีความรูมาแคหยิบมือหน่ึง และผูไมรูวาตนเองไดเรียนรูอะไรมาบางจํานวนมาก เม่ือเปนดังน้ีแลว 
Child Centered ก็จะกลายไปเปน “ควายเซ็นเตอร”  แบบที่นักเรียนมัธยมคนหนึ่งเอยขึ้นมาใน
โทรทัศนเม่ือ ๒ - ๓ ปที่ผานมา ดังน้ันเม่ือนําเอาความเขาใจที่คลาดเคลื่อนมาวเิคราะหหาขอเท็จจริงแต
ละประเด็นที่ถกูตอง ควรเปนดังน้ี 
 
การเรียนแบบทองจําตองเลิกไป 
 อันนี้เปนความเขาใจที่ผิดอยางมาก ครูบางคนถึงกับหามนักเรียนทองสูตรคูณเลย ถาคนเราไม
ตองจําอะไรแลว ก ไก  ข ไข ก็จําไมได จําตัวเลขไมได แลวจะอานหนังสือไดอยางไร การทองกลอน เชน 
“ผูใหญหาผาใหม…” เพ่ือใหจําคําที่ใชไมมวนวามีกี่คาํ เหลานี้ไรประโยชนเชนนัน้หรือ  ถาจะใหถูกตอง
ควรจะพดูวาการทองจําที่ไมมีจุดประสงคควรจะเลิกไปนาจะถูกตองกวา สิ่งใดจําเปนตองทองจําก็ยังคง
ตองทองกันอยู  สิ่งที่ไมจําเปนตองทอง เชน รายชื่อคณะรัฐมนตรี ในรัฐบาล แตละชุด ก็ไมตองทองจํา 
เพราะมีการเปลี่ยนแปลงอยูเสมอ ดังน้ีเปนตน 
 ผูเขียนไดยิน หรือไดอานบทความบอย ๆ วาการเรียนแบบเดิม ๆ ของไทย เนนที่การทองจําเลย
ทําใหการศึกษาของไทยไมกาวไปไหน จึงลองพิจารณาดูวาถาระบบการศกึษาเดิม ๆ ของไทยลมเหลว
แลวคนรุนผูเขยีน รุนพอ รุนปู รุนทวดของผูเขียนมีสวนรวมนําพาประเทศเจรญิตอเน่ืองจากอดีตจนถึง
ปจจุบันนี้ไดอยางไร มิฉะน้ันปานนี้เมืองไทยก็คงลาหลงั เหมือนประเทศเพื่อนบานทางซีกตะวนัออก และ
วันตก เชนปจจุบัน  เม่ือคิดยอนไปถึงตอนที่ผูเขียนไดรับการศึกษาตั้งแตประถมจนถึงการศึกษาระดับ
สูงสุดผูเขียนไดรับมา  ผูเขียนไดพบสิ่งที่นาสนใจ และหักลาง ขอความที่วาระบบการสอนไทยเนนการ    
ทองจํา เพราะเทาที่จําไดในสมัยเกาตอนผูเขียนเปนเด็กนั้น เม่ือเริ่มเขาชั้นประถมก็เริ่มดวยการใหทองจํา 
พยัญชนะ สระ และตวัเลข เพ่ือปูพ้ืนฐานที่สําคัญที่สุด เพราะตองนําไปใชเปนเครือ่งมือในการอาน เขียน 
และคิดเลขในระดับการศึกษาตอไป ในขัน้นี้ผูเขียนขอถามวาถาไมใหทองจําแลวจะใหใชวิธไีหน  เม่ืออาน
ออกเขียนได  ก็เริ่มเรียนวิชาความรูที่ซับซอนขึ้น  เชน คณิตศาสตร วิทยาศาสตร ภูมิศาสตร        
ประวตัศิาสตร ซ่ึงวิชาเหลานี้ ผูเขียนไดรับการสอนแบบผสมผสาน ใหใชวิธทีองจํา และทําความเขาใจไป
พรอม ๆ กัน เชน วิชาคณติศาสตรทีต่องทองจําก็มี สูตรคูณ สตูรคาํนวณพื้นที่ และปริมาตร  แตเม่ือไป 
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ทําโจทยแบบฝกหัด หรือขอสอบ ตองตีความ ทาํความเขาใจและปรบัใชกบัสูตรที่บันทึกไวในสมอง 
สําหรับวชิาดานสังคมสวนทีต่องจําก็มีเชน ขนาดพื้นที่ประเทศ ปที่เกดิเหตุการณสาํคัญ ๆ ไมใชจําเนื้อหา
เรื่องราวทั้งหมดคําตอคํา  เพราะเหตุการณเหลานี้เม่ือเขาใจแลวยอมประมวลเขยีนออกมาเปนประโยค
ของตนเองไดอยูแลว การจําตัวเลขบางอยางเชน ศักราชที่เกิดเหตุการณสําคัญ ก็เพ่ือใหสามารถลําดับ
เหตุการณทีต่อเน่ืองและสงผลมาถึงเหตกุารณปจจุบันได เห็นไดวาไมวาวชิาอะไรก็ตาม  การทองจําเปน
องคประกอบสําคัญอันหนึ่ง เพียงแตวา ทองจําในสิ่งที่จําเปน และทําความเขาใจในสวนทีเ่หลือ การ
ทองจําแบบไถดะโดยไมเขาใจจุดประสงคเทานั้นทีเ่ปนการไมถูกตอง ดังน้ันความคิดทีว่าการทองจํา
จะตองเลิกไป หรือการเรียนแบบเกาของไทยเนนการทองจําจึงเปนคําพูดพลอย ๆ  ของคนที่สักเอาแต
พูด โดยไมรูจักคิดพิจารณาขอเท็จจริงเสยีมากกวา 
 
ครูตองเลิกสอนแบบบรรยาย และใหนักเรียนคนควาหาความรูกันเอง  
 คําวา Active Learning หรือเรียนแบบรวมดวยชวยกัน เปนสาเหตุหลักของความคิดทีว่าครู
จะตองเลิกบรรยาย อยางสิ้นเชิง แลวใหนักเรียนคนควาหาความรูกนัเอง  เลยเขาใจกันวาครทูีย่ังบรรยาย
ในหองเรียนเปนพวกลาหลงัเปนไดโนเสารเตาลานป อันน้ีเปนความเขาใจผิดในลักษณะ “ฟงไมไดศัพท
จับไปกระเดยีด” เปนคําขลังที่นักการศึกษาแบบ ปู ๆ ปลา ๆ เอยจนติดปากโดยไมเคยพิจารณาใน
รายละเอียดวา Active Leraning มีกระบวนการอยางไร ในขอเท็จจริงแลวการสอนแบบบรรยายยังคงอยู 
และจะอยูตอไปตราบที่ยังมีการเรียนการสอนกันอยู แตตองปรับลดใหนอยลงโดยครูจะตองเปนผูบรรยาย
เน้ือหาสาระทีเ่ขาใจยาก เชน กฎเกณฑ หรือทฤษฎใีหม ๆ ใหนักเรียนทราบเสียกอน จากนั้นจึงปลอยให
นักเรียนระดมความคิดในการแสวงหาความรูใหมจากที่ครูไดเกริ่นไวในลักษณะรวมดวยชวยกัน โดยวธิี
ดังกลาวนักเรยีนทุกคนก็จะเรียนรูไปพรอม ๆ กัน ดวยสติปญญาและศักยภาพของตนเอง ถางดบรรยาย
ไปโดยสิ้นเชิงแลว เรื่องที่นักเรียนตองเรียนรูใหม ๆ เชน ทฤษฎีบทในวชิาแคลคูลัส  นักเรียนทั้งชั้นคง
ตองใชเวลาทั้งปสังเคราะหความรูขึ้นมาโดยปราศจากการชี้นําของครูผูสอน  หรือเร่ืองที่ยากมาก ๆ ใชเวลา 
ทั้งชีวติก็ไมอาจเรียนรูไดเลยถามัว Active Learning  อยางเดียวอยู 
 
เนื่องจากนักเรียนสําคญัที่สุด การเรียนการสอนจึงขึ้นอยูกับความประสงคของ
นักเรียน ครูเปนเพียงผูสนองความตองการของนักเรียนเทานั้น  
 คําวา ผูเรยีน “สําคัญที่สดุ” ที่ปรากฏอยูใน มาตรา ๒๒  ของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ 
พ.ศ. ๒๕๔๒ กอใหเกิดความรูสึกในทางที่ไมสรางสรรคตอทั้งฝายครู และนักเรียนบางสวน  เม่ือตีความ
กันตามตวัอักษรโดยปราศจากความเขาใจเจตนารมณเบือ้งหลังคาํดังกลาว ความรูสกึที่วานี้คือ ฝาย ครูอาจ
มีความรูสึกนอยใจวาแตเดิมที่สังคมไทยยกยองใหครูเปนปูชนียบุคคล    เปนที่เคารพของนักเรียน  
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กลับกลายเปนผูไรความสําคัญ สวนนักเรียนกอ็าจเขาใจวาตอไปน้ีครูตองตามใจนักเรียนบุคคลผูมี
ความสําคัญทีสุ่ดในหองเรียน จะเรียนหรือทําอะไรครูตองโอนออนผอนตามทั้งสิ้นมิฉะนั้นก็จะขัดกับ
กฎหมาย   ในที่สุดความสมัพันธที่ใกลชดิกันในฐานะครูกับศษิย ตามวัฒนธรรมไทยดั้งเดิมคงสูญไป ครู
และนักเรยีนคงมีความรูสึกที่หางเหินกัน  ซ่ึงที่กลาวมานี้เปนความเขาใจที่ผิดพลาด เพราะถายอมให
นักเรียนเปน      ผูกําหนดสิ่งตาง ๆ ตามใจแลว ในวิชาแคลคูลสั ครูอาจารยตองเปลี่ยนไปสอนการ
ทําอาหารตามความตองการของนักเรียน หรือทํากิจกรรมใด ๆ ทีไ่มเกี่ยวของกับวิชาแคลคูลสัเลย อัน
เปนสิ่งไมถูกตอง ที่ถูกคือตองดําเนินการเรียนการสอนใหเปนไปตามกรอบที่หลักสตูรกําหนดไววา
นักเรียนตองเรียนรูอะไรในชั่วโมงนั้น ๆ สวนทีว่านักเรียนสาํคัญทีสุ่ดคือ ความรูที่จะเกิดขึ้นกบันักเรียน
น้ันเกิดจากกระบวนการเรียนรูที่นักเรียนตองคิด วิเคราะห  และสรุป รวบยอดหาองคความรูใหมดวย
ตนเอง ภายใตการอํานวยการของครูที่ตองเฝาดู และชี้แนะให นักเรียนจึงสําคญัที่สุด ตามระบบการ
เรียนรูน้ี  มิไดหมายความวานักเรียนเปนเทวดาทีค่รูตองตามใจ แตอยางใด 
 
ไมจําเปนตองมีแบบเรียน มีเพยีงหองสมุด และสื่อตาง ๆ เชน อินเตอรเนต ให
นักเรียนคนควาก็เพยีงพอแลว  
 ในยุค Internetmaniac ที่ความรูมหาศาลอาจคนหาไดจากคอมพิวเตอร Online ถึงกับผูที่มี      
E – brain  (E  ตัวหนาอาจยอไดทั้งคําวา  Electnonics  หรือ Extreme) มีความคิดวาตอไปนี้ไมตองมี
ตํารับตํารากันแลวอยากเรยีนรูอะไรก็เปดหาเอาจากอินเตอรเนต  ความรูสึกที่วานี้ไดแพรเขาไปในผู  
เกี่ยวของกับการศึกษาบางสวน จึงนําไปสูแนวคิดทีว่าตอไปไมตองมีตําราสําหรับเรยีน ใหนักเรียนไป   
คนควาหาความรูเอาจากหองสมุด และอินเทอรเนตเอง ซ่ึงสอดคลองกับหลักการของ Active Learning  
อันนี้เปนความเขาใจที่ไมถกูตองอยางมาก เพราะการเรียนไมวาในวชิาใด ๆ ยอมมีวัตถุประสงคที่ชัดเจนวา
ตองการใหนักเรียนรูเรื่องอะไร จําตองมีแบบเรียนหลักที่ภาษาอังกฤษเรียก  Textbook  ไวใหนักเรียน
เปนแนวทางในการคนควาหารายละเอียดจากหองสมุดหรือแหลงความรูอ่ืน ๆ ถาปราศจากแบบเรยีน
ที่วานี้แลว การเรียนก็จะเปนไปแบบสะเปะสะปะไรทศิทาง สําหรับอินเทอรเนตนั้น แมปจจุบันเริ่มมีแบบ
ภาษาไทยใหบริการบางแลวแตความรูทีห่ลากหลายและเฉพาะทางสวนใหญเกือบทั้งหมดยังคงเปน
ภาษาอังกฤษที่คนไทยสวนใหญไมมีความรูความชํานาญพอที่จะใชอยางไดผล ยิ่งเปนระดับ ประถม 
มัธยม หรือมหาวิทยาลยัในประเทศไทยดวยแลว แทบหวังวาจะเขาใจไดสักครึง่หน่ึงยังไมไดเลยเพราะ
ไมไดเปนภาษาที่ใชมาแตกําเนิด และยังไมมีโอกาศใชในชวีิตประจําวันในประเทศไทยที่มีทัง้ภาษาพูด
และเขียนของตนเองที่สมบรูณ  ถาผูอานบางทานอาจแยงวาความรูภาษาอังกฤษของคนไทยโดยเฉลี่ย
พัฒนาขึ้นมามากแลว ผูเขียนบอกไดเลยวาเปนแคความรูสึก เพราะจากการที่ผูเขียนเดินตลาดบอย ๆ 
เพราะชอบหาภาพยนต VCD ตางประเทศภาษาอังกฤษเสียงในฟลมมาดูเพ่ือดํารงสภาพภาษาอังกฤษ
ของตนเองให 
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อยูในเกณฑพอใชงานไวเสมอ  ไดพบขอมูลที่นาสนใจวา VCD เสียง Sound Track  ภาษาอังกฤษ     
นับวันยิ่งหาซือ้ยากกวาในสมัยกอน แมแตในรานที่เคยจําหนายเฉพาะ VCD หนังตางประเทศเกือบ     
ทั้งหมดเปนพากษไทย แทบทั้งสิน้  ดังนีก้ารหวังทีจ่ะใหนักเรียนไทยคนควา  อินเทอรเนตอยางคลองแคลว 
ยังคงหางไกลความเปนจริงเพราะกําแพงภาษานั่นเอง ตลาดทีว่านี้เปนตวัชี้อยางดีถึงความสนใจในการ
ใชภาษาอังกฤษของคนไทยวาเปนอยางไร 
 ดังนั้นการเรียนโดยมีตําราหลักยังคงเปนสิง่จําเปน  สวนแหลงความรูอ่ืน ๆ น้ันเปนเพียง
สวนประกอบ ที่ครูตองชีแ้นะแหลง หรือจัดหามาใหนักเรียนใชคนควาอยางทัว่ถึง  และตองแนใจวา
นักเรียนทุกคนไดเขาถึงแหลงความรูเสรมิจริง ๆ การสักแตวาสั่งใหไปคนโดยไมสนใจวานักเรยีนจะไปหา
ความรูมาไดจริงหรอืไมน้ัน  นับเปนการการกระทําของครูที่ไมรับผิดชอบ  และผิดหลักการของการเรียน
การสอนที่      นักเรียนเปนศูนยกลาง ทีค่รูทุกคนตองสาํนึกไวเสมอ 
 
การเรียนการสอนของไทยในสมัยกอน 
 ตามที่ผูเขียนไดรายยาวมาจนถึงตอนนี้ พอสรุปเปนประเด็นไดวา การเรียนการสอนที่ผูเรียนเปน
ศูนยกลางและนักเรียนสําคญัที่สุดนั้นมีกระบวนการคือ ครูผูสอนเปนผูอํานวยการเรียนโดยเปนผูจัด
สภาพการเรียนรูใหแกนักเรยีน ดวยการบรรยายหลักการในเรื่องทีย่ากและซบัซอน กระตุนใหนักเรียน
ชวยกันคิดคนหาคําตอบ จัดหาหรือชี้ถึงแหลงความรูเสริม ใหคําปรกึษาแกนักเรยีนเม่ือมีขอตดิขัด  และ
ขัดเกลาความรูที่นักเรียนสังเคราะหไดดวยตนเองใหสมบูรณ สวนนักเรียนนั้นตองนําหลักการพื้นฐานที่
ครูบรรยายใหฟงมาชวยกันครุนคิด วิเคราะห ทําความเขาใจในแบบการระดมสติปญญา มีการถกแถลง
กันอยางกวางขวาง คนควาเพิ่มเติมในประเด็นที่สงสัย สอบถามครูเพ่ือขอแนวทางหรือการชี้แนะเพ่ิมเติม 
และนําไปสูขอสรุปสังเคราะหออกมาเปนองคความรูใหมดวยตวันักเรยีนเอง ดวยวธิีการดังกลาวนี้  ความรู    
ที่นักเรียนแตละคนไดรับจึงเปนไปตามกระบวนการที่เปนธรรมชาติและลุมลึก  เพราะเปนการเรยีนรูดวย
ตนเองเกือบทกุขั้นตอนในกระบวนการทั้งหมด นักเรียนจึงสําคัญที่สดุในกระบวนการเรียนรูแบบนักเรียน
เปนศูนยกลาง 
 เม่ือยอนดูการศึกษาเลาเรยีนในอดีตของไทยนบัแตกรุงสุโขทยั  อยธุยา  มาจนถึง กรุงรตันโกสินทร  
ผูเขียนไดคนพบสิ่งที่นาประหลาดใจวามีความสอดคลองกับวิธีการเรยีนการสอนแบบผูเรยีนเปน       
ศูนยกลางที่กาํลังกลาวขานถึงกันในปจจุบันเปนอยางมาก เพียงแตมีจุดที่เริ่มเบีย่งเบนไปหลังยุคที่เริ่มมี 
กฎหมายการศึกษาภาคบังคับ  ที่มีนักเรียนเขาสูระบบการศกึษามากขึ้นกระทัง่หลักการดี ๆ ที่ใชมา    
แตเดิมเริ่มเปลี่ยนไป จนตองมาพิจารณา ปฏิรูปการศกึษากันใหมในปจจุบัน  

เม่ือไทยรับเอาพุทธศาสนาจากอินเดียมาเปนศาสนาประจําชาติไดนําเอาหลักการเรียนรูที่     
พระพุทธเจาไดเคยสอนสาวก มาใชในระบบการศกึษาไทยแตโบราณ  ซ่ึงมีศูนยกลางการศึกษาอยูทีว่ัด  
และในสํานักของพระมหากษัตรยิดวย  เชนกัน  หลักการศึกษาแบบพุทธ มีอยู ๔ ประการ คือ 
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 ๑. ฟง (สุตมยปญญา) คือปญญาเกิดขึ้นไดจากการรับฟง 
 ๒. คิด (จินตมยปญญา) คอืปญญาที่เกิดขึ้นไดจากการคิดหรือจินตนาการ 
 ๓. ถาม (ปุจฉา) คือปญญาที่เกิดขึ้นไดจากการถาม 
 ๔. เขยีน (ลิขติ) หรือบันทึก คือ ปญญาทีเ่กิดขึ้นดวยการบันทึกเก็บเอาไวพรอมนําไปใชเม่ือจําเปน 

หลักการแบบพุทธที่กลาวมาขางตนมีแนวทางในรายละเอียด ดังน้ี 
 การฟง ในสมัยพุทธกาลเปนสื่อชนิดเดียวที่ครใูชถายทอดความรูไปยังศิษยเพราะสมัยน้ัน    
ทัศนอุปกรณไมมีการประดิษฐขึ้น  แตถาเปนยุคปจจุบันนี้ ขั้นแรกของการศึกษาแบบพุทธจะตองรวมเอา
ฟงและดูเขาไวดวยกันคือ ฟงบรรยาย พรอมดูจากแผนใส สไลด หรือหุนจําลอง ประกอบการสอน        
ดังน้ัน การฟง และดูจึงเปนขั้นตอนการศึกษาทีค่รูใชวิธีการบรรยายเรื่องใหม ๆ ใหศิษยไดรับทราบ เชน 
เดียวกับที่ครยูุคปจจุบันใชกันอยู 
 การคิด ในพุทธประวตัิน้ันการสอนสาวกของพระองคในโอกาสตาง ๆ ทรงเนนการจุดประเด็นให
ผูฟงนําไปขบคิด จินตนาการ และไตรตรองดูดวยตนเองจนนําไปสูขอสรุปที่เปนความรูของตนเองในที่สุด 
 การถาม  เน่ืองจากบุคคลมีศักยภาพในการเรียนรูตางๆกันบางคนเมื่อฟงและคดิสามารถสรุป
รวบยอดเปนความรูไดเลย แตบางคนอาจไมเขาใจแจมแจงตองสอบถามประเด็นสงสัยเพ่ิมเตมิ เม่ือครู
อธิบายขยายความใหแลวกนํ็าไปสรุปเปนคําตอบได ซ่ึงการถามนี้นอกจากถามครูแลวยังหมายถึงการถก
แถลงกันในหมูนักเรียนเพ่ือใหไดความคิดที่หลากหลายนําไปสูคําตอบที่กระจางแจงชัดเจนในที่สดุในแบบ
รวมดวยชวยกันเรียน 
            เขียน คํานี้นอกจากจะหมายถึงจดลงสมุดแลวยังหมายถึง การบันทึกลงสมอง แถบบนัทึกภาพ
และเสยีง หรือในปจจุบันยงัขยายไปถึงบันทึกลงสื่อตาง ๆ เชน CD หรือ harddisk ในคอมพิวเตอร เปน
ตน เพ่ือนําเอาความรูน้ีกลับมาใชอีกเม่ือตองการหรือเพ่ือนํามาตอยอดขยายความรูใหกวางขวางออกไป
อีก 
 หลักการที่วาทั้งหมดนี้มีความเหมือนกับการเรียนการสอนแบบนักเรียนเปนศนูยกลางที่พูดถึงใน
ปจจุบัน  โดยนํามาใชกับทั้งการสอนในวัด และในวังสมัยโบราณ  จนมาถึงสมัยรัตนโกสินทรตอนตน    
ดังนั้นการเรยีนการสอนที่วากําลังปฏิรูปอยูในปจจุบันน้ี เปนเรื่องทีมี่มาแลวในสมยัพุทธกาลและแพรหลาย 
ในสังคมไทยมานานแลวทีนํ่ามาพูดกันในเวลานี้จึงเหมือนกับการเอา “เรื่องเกามาเลาใหม” น่ันเอง 

 
จุดผกผันของการเรียนการสอนแบบนักเรียนเปนศูนยกลางของไทย 
 นับตั่งแตรัฐบาลออกกฏหมายการศึกษาภาคบังคับขึ้นมาจนถึงปจจุบันรวมทั้งการที่คนไทยมีการ
ตื่นตวัเรื่องการศึกษาอยางมาก ทําใหมีนักเรียนเขาสูระบบการศึกษามากยิ่งขึ้น  การศึกษาของราษฏร
เริ่มเคลื่อนยายออกจากวัดมาสูการตั้งโรงเรียนนอกวัด  แมการศึกษาในวัดยังตองยายจากอารามออกมา
ตั้งเปนอาคารเรียนแยกตางหากอยูในบริเวณวัด ดังจะเห็นไดจากการทีมี่โรงเรยีนวัดอยูมากมายในเมืองไทย  
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ซ่ึงเปนผลสบืเนื่องจากระบบการศึกษาเลาเรียนในอดีต  เม่ือจํานวนนักเรียนตอครูมีปริมาณเพิ่มมากขึ้น  
การเรียนการสอนแบบเดิมที่นักเรียนเปนศูนยกลางเริม่เปนไปไดยากขึ้น ซ่ึงโดยหลักการแลวก็ไมไดหมด
ไปโดยสิ้นเชิง  แตระดับนํ้าหนักของการสอนแบบบรรยายเริ่มเปนวิธีหลักที่มีสดัสวนมากที่สดุ  เม่ือ
เปรียบเทียบกบัวธิีการแบบเดิมที่ครูคนหนึง่มีลูกศิษยในความรับผิดชอบแบบนบัตวัได  ผลการศกึษาจึง
เปนไปแบบทีเ่ห็นกันอยูในปจจุบัน 
 ตามประสบการณที่เปนทั้งผูเรียนและผูสอนของผูเขียน ฟนธงไดเลยวาคุณภาพการเรียนของ  
นักเรยีนเปนปฏิภาคผกผนักบัจํานวนนักเรยีน ในหองเรียนที่มีนักเรยีนจํานวนนอยครูสามารถดูแลนักเรียน 
ไดทั่วถึง และสามารถใชวธิีการเรียนการสอนแบบนักเรียนเปนศูนยกลางไดเต็มรูปแบบ แตหองเรียนที่มี
นักเรียนจํานวนมากนั้นจําเปนตองใชการบรรยายเปนหลัก โดยตองสอนแบบหวานขาวซึ่งนักเรยีนผูใดจะ
รับความรูที่ครูสอนไดมากนอยเพียงใด ขึ้นอยูกับศกัยภาพหรือสติปญญาในการเรียนรูของนกัเรียนผูน้ัน 
ผลที่ไดรับคือนักเรียนบางคนไดรับความรูมากเหมือนเมล็ดขาวไปตกอยูเปนกระจุกบางคนรับไมไดเลย  
เหมือนไมมีเมล็ดขาวที่หวานไปตกเลย  นักเรียนบางคนรับความรูไดเพียงเล็กนอย เหมือนที่เมลด็ขาวไป
ตกเพียงไมกี่เมล็ด ถาผูใดตองการรูวาการเรยีนการสอนแบบนี้เปนอยางไรใหไปลงทะเบยีนเรียนที่
มหาวิทยาลยัรามคําแหงดูก็จะทราบดี แตผูที่ผานการเรียนแบบน้ีไปไดก็นับวาเปนคนมีขีดความสามารถ
ที่สูงมาก 
 
ขอสรุป  
 การเรียนการสอนแบบนักเรียนเปนศนูยกลางนี้นับเปนการสอนแบบเกาของไทยที่กําลังรณรงค
ใหนํากลับมาใชอีกอยางรวดเร็วและทัว่ถึง  นับวาเปนความคิดที่ดีมาก  แตอาจไมสามารถทําใหเกิดผลได
จริงจังในทางปฏิบตัิถาไมมีการจัดสภาพใหเหมาะสมกบัการเรียนดวยวิธีดังกลาว  ซ่ึงเปนหนาทีข่อง
ผูบริหาร การศึกษาในทุกระดับ และทุกสถาบันของประเทศจะตองใชกระบวนการบริหารจัดการใหเกิดขึ้น
ไดอยางเปนรูปธรรม ถาการปฏิรูปการเรียนการสอนเปนเพียงการสั่งการเปนลายลักษณอักษรใหครู
ปฏิบตัิแตขาดการสนับสนุนที่เปนรูปธรรมจากผูบริหาร ครูยังคงตองรับภาระการสอนกับนักเรยีนจํานวน
มากใน    แตละหอง และยังตองมีภาระงานนอกเหนือจากการสอนอีกมาก  ถาเปนดังน้ีแลวการปฏิรูป
การเรียน   การสอนที่นักเรยีนเปนศูนยกลาง “เร่ืองเกาที่นํากลับมาเลาใหม” ก็คงเปนฝนลม ๆ แลง ๆ 
เทานั้น 
 
 



 
น.อ. สบสุข ลีละบุตร 
ประจําโรงเรียนนายเรือ 

 
 
 
 โลกยุคปจจุบันมีความเจริญกาวหนาทางเทคโนโลยีและการใชพลังงานในกิจกรรมดานตาง ๆ เพ่ิม 
มากขึ้น ประกอบกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมที่ถูกใช กําลังเสื่อมโทรมลงทุกขณะจึงมีความ   
จําเปนอยางยิ่งที่ตองมองหาพลังงานทดแทน เพ่ือพัฒนาเศรษฐกจิและสังคมในอนาคตภายภาคหนา  จึง
ไดมีการประชมุตกลงรวมกันระหวางสหรฐัอเมริกาและยุโรป (๒๕ มิ.ย.๒๕๔๖) ในการแลกเปลี่ยนขอมูล
จากหองปฏิบัติการ เพ่ือพัฒนาเทคโนโลยีการใชกาซไฮโดรเจนมาเปนพลังงานทดแทนสําหรับอนาคต 
สหรัฐอเมริกาไดทุมทุน ๑.๒ ลานลานเหรียญสหรัฐโดยตั้งเปาหมายเริ่มแรกที่จะเปลี่ยนปจจัยการ
เจริญเตบิโตทางเศรษฐกิจของสหรัฐ จากการใชนํ้ามันปโตรเลียมจากตางประเทศมาเปนการกระตุนตลาด
เซลลเชื้อเพลงิไฮโดรเจนทีนํ่ามาใชภายในบานและธุรกจิการคาโดยปราศจากมลพษิหรือที่เรียกกันวา กาซสี
เขยีว (Greenhouse Gases) 
 ในแตละประเทศที่กําลังพัฒนาดานพลังงานตางมองประเด็นสําคัญมาที่พลังงานทดแทนจาก   
พลังงานธรรมชาติเพ่ิมมากขึ้น เชน พลังงานแสงอาทิตย พลังงานน้ํา ลม และคลืน่ในทะเล พลงังานจาก
มวลชวีภาพ เปนตน ซ่ึงในที่น้ีจะกลาวถึงพลังงานที่นาจับตามองอยางหนึ่ง ไดแก พลังงานไฮโดรเจน    
ซ่ึงแตเดิมเชื้อเพลิงจากฟอสซิล (Fossil fuels) เชนปโตรเลยีม และถานหิน กําลังจะหมดไปและไมเปนที่
พึงประสงคของสังคมอุตสาหกรรมที่ตองการพลังงานอ่ืน ๆ มาทดแทน จากเงื่อนไขดังกลาว แหลง     
พลังงานธรรมชาติที่นํากลับมาใชใหมจะมีบทบาทสําคญัยิ่งขึ้นในอนาคตอันใกล 

การประชุมรวมระหวางประเทศประเด็นสาํคัญในการตดัสินใจหาแหลงพลังงานในการกําเนิด    
ไฟฟา การแจกจาย และการลดมลภาวะ ไดพุงเปามาที่กาซไฮโดรเจนซึ่งถูกมองเปนทางเลือกอยาง
เดนชัดจากการประชุมรวมดังกลาว 

พลังงานไฮโดรเจนที่เกิดจากการใชแสงอาทิตยผานโฟโตโวลตาอิคโซลารเซลล ถาหากสรางเซลล
ในพ้ืนทีว่งกลมเสนผาศูนยกลางประมาณ ๑๐๐ ไมล จะมีประสิทธภิาพที่สามารถผลติพลังงานสําหรับทวีป
อเมริกาไดทั้งทวีป และผลพลอยไดจากขบวนการ ปฏิกิริยาทีเ่กิดขึ้นคือ นํ้าบริสุทธิ์สามารถนําไปใช
ประโยชนไดอีกทางหนึ่ง เซลลเชื้อเพลิงที่ไดจากพลังงานเคมีจะมีประสิทธิภาพมากกวา พลังงานที่เกิด
จากเทคโนโลยีการสันดาปภายในเครื่องยนตประมาณ ๒-๓ เทาเม่ือมีขนาดเทาเทยีมกัน 
 ทั้งน้ีองคการ NASA ไดใชเทคโนโลยีเซลลเชื้อเพลิงไฮโดรเจนในยานอวกาศ ตั้งแตป ค.ศ. ๑๙๖๐ 
และปจจุบันหลาย ๆ ประเทศในโลกเริ่มสนใจและพัฒนาพลังงานไฮโดรเจนมาใชเพ่ิมมากขึ้น ตวัอยางเชน 
ระบบการขนสงมวลชน 
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 ในป ค.ศ. ๑๙๖๕  Roger Billing  เปนผูริเริ่มคิดคนพลังงานเชื้อเพลิงไฮโดรเจน ซ่ึงเปนโครงการ
วิทยาศาสตรในระดับมัธยมปลาย และตอมามีการพัฒนาเซลลเชื้อเพลิงของ Billing และเทคโนโลยี     
พลังงานไฮโดรเจนรวมทั้งเคร่ืองมือผลิตไฮโดรเจนตาง ๆ จนกระทั่งสามารถพัฒนาเครื่องยนตรุนใหมซ่ึง
สามารถขับเคลื่อนดวยเชื้อเพลิงไฮโดรเจน ความกาวหนาและความสมบูรณแบบของเครื่องยนตรุนใหมน้ี 
ยังมีอุปสรรคที่เกิดจากขบวนการ เชน กาซไนตริคออกไซด ซ่ึงทําใหเกิดมลพิษในอากาศ เครื่องยนต      
ตีกลบั และความปลอดภยัของถังเก็บเชื้อเพลิงไฮโดรเจน จนในที่สุดก็สามารถพัฒนาถังเกบ็เชื้อเพลิง
ไฮโดรเจนโดยเก็บไฮโดรเจนไวในโลหะ 
 
ไฮดรายด (Metal hydride) 

ในป ค.ศ. ๑๙๘๗ สหรัฐอเมริกาไดนําเขาน้ํามันจากตางประเทศ ๖๔ เปอรเซนตของน้ํามัน      
ซ่ึงสวนใหญเปนพวกปโตรเลียม โดยนําไปใชในระบบการขนสง สหรัฐอเมรกิา พยายามที่จะลดการ
อุปโภคน้ํามันสวนนี้ลง โดยเพิ่มประสทิธิภาพของระบบการขนสงใหมากขึ้นและปญหาอีกประการหนึ่งที่
เปนผลจากยทุธศาสตรการใชพลังงาน ซ่ึงมีผลกระทบตอสังคมชุมชนเมืองในเร่ืองของมลพิษทางอากาศ 
ในแตละปจํานวนมลสารหนึ่งพันลานตันถูกปลอยขึ้นสูบรรยากาศของโลกเปนสาเหตุที่มีผลกระทบเกิดขึ้น
อยางหลีกเลี่ยงไมไดคือการเผาไหมสารไฮโดรคารบอน ในทางการแพทยมีผลการวิจัยที่สงผลกระทบตอ
สุขภาพของประชาชน ดังเชน 

๑. การศึกษาขบวนการ Photo Chemical Oxidant   ซ่ึงเปนสาเหตุทําใหเกิดโรคเรื้อรังถาวรใน
เน้ือเยื่อปอดและระบบการทาํงานของปอด 

๒. ระดับของ Carbon monoxide (CO) ที่สูงมากมีผลตอการเตนของหัวใจและอาจทําใหถึงตาย
ได 

๓. Sulfur  เปนสารมลพิษทีท่ําใหเกิดการระคายเคืองตอระบบทางเดนิหายใจและโรคหืดกําเริบ 
๔. อนุภาคแขวนลอยเปนสาเหตุทําใหเกดิผื่นแดงบริเวณทางเดินหายใจและอาจถงึตายได 
๕. Oxides  ของไนโตรเจนเปนสาเหตใุหเกิดวัณโรคเรื้อรังและลดอัตราการหายใจลง 
๖ .สารพิษตะกั่วจะถูกดูดซมึเขาไปอยูในรางกายอยางถาวรและเปนปญหาตอระบบประสาท 
Dr. James E. Hansen หัวหนาสถาบันการศึกษาอวกาศขององคการนาซา ไดชี้ใหเห็นวา สสาร

ซ่ึงอาจจะเปน  CO2   ในธรรมชาติ  มีอิทธิพลตอการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศของโลก ฤดูแลงที่ผดิปกติก็มี
ผลเกี่ยวของกบั Greenhouse effect  ในชวงฤดูรอนที่ผานมา เคยรอนเพ่ิมขึ้น ๓๓ เปอรเซ็นต ในป ค.ศ. 
๑๙๕๐   จนถึงป ค.ศ. ๑๙๗๐ รอนเพ่ิมขึ้นถึง ๕๐ เปอรเซ็นต  
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ความตองการเทคโนโลยี  
ทีมวิจัยวิทยาศาสตรจากประเทศ อิสราเอล เยอรมัน และญี่ปุน ไดพยายามสรางเครื่องมือที่มี  

ประสิทธิภาพ สามารถเกิดผลผลติไฮโดรเจนถึง ๕๐ เปอรเซ็นต  จากพลังงานแสงอาทิตย โดยอาศัย    
หลักการทํางานพื้นฐานงาย ๆ ดังแสดงในภาพ 
        H2  O2 

 
 Solar    Electric                          cathode              anode 
 Panels                                            power                                    Electrolyzer 
     controller 
 
 
 ไฮโดรเจนไดรับพิจารณาใหเปนทางเลือกในการนําแหลงพลังงานดังเดิมมาใชทดแทน เพราะวามี
ผลกระทบตอระบบนิเวศนนอยมาก พรอมกันน้ีก็มีการพัฒนาประสทิธิภาพพลังงานใหสูงขึ้นและมีการเก็บ
สะสมเชื้อเพลงิใหนอยลง 
 การออกแบบการพัฒนาพลังงานโดยการผลิตกระแสไฟฟาจากเซลลแสงอาทิตยและสงไปยังสวน 
Electrolyzer เพ่ือแยกน้ําทาํใหเกิดกาซไฮโดรเจนและกาซออกซิเจน ดังสมการ 
 Anode (Oxidation)  H2O                            ½ O2(g)   +   2H+   +    2e- 
 Cathode (Reduction) 2e-    +   2 H2O                             H2(g)     +  2 OH- 
 กาซออกซิเจนและกาซไฮโดรเจนที่เกิดจากขบวนการดังกลาวจะถูกทําใหบริสทุธิอี์กขั้นตอนหนึง่
และนําไปเก็บไวในถังเก็บ (Storage Tank) เพ่ือใชเปนเชื้อเพลิงตอไป 
 การพัฒนาระบบเครื่องยนตสันดาปภายใน ICE (Internal Combustion Engine)  โดยไมใช     
เชื้อเพลิงปโตรเลียมมีขอดี ๒ ประการคือ 
 ๑. สามารถลดการนําเขาน้าํมันเชื้อเพลิง 
 ๒. ลดมลภาวะในเขตพื้นทีชุ่มชนเมือง 

พลังงานไฮโดรเจนนาจะเปนเทคโนโลยีทีเ่หมาะสมในปจจุบันสามารถแกไขปญหาดังกลาวได   
แมวาระบบพลังงานไฮโดรเจนจะทําใหสิ่งแวดลอมดีขึ้น แตตนทุนในการดําเนินการในสวนของระบบสะสม
เชื้อเพลิงรถยนตพลังงานไฮโดรเจนยังคงมีราคาสูง ดังน้ันการแกปญหาที่ตรงจุดคือการลดขนาดของ     
ถังเก็บและเพ่ิมประสิทธิภาพเซลลเชื้อเพลิง ซ่ึงนาจะเปนไปไดที่จะผลิตรถยนตออกสูตลาดในอนาคต 

ปจจุบันเซลลเชื้อเพลิงไฮโดรเจนเริ่มเขามาทดแทนมาตรฐานเครื่องยนตสันดาปภายใน เน่ืองจาก
มีประสิทธิภาพสูงกวา  การเปรียบเทียบทางดานเศรษฐกิจกลายเปนจุดที่นาสนใจมากขึ้น 
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คาใชจายคํานวณไดหากใชเชื้อเพลิงปโตรเลียมทัว่ไปประมาณ ๕.๓ เซนตตอไมล (ซ่ึงอาจจะ  
แตกตางกันบางในแตละพ้ืนที่) เม่ือเปรียบเทียบกับเชือ้เพลิงไฮโดรเจนจะแพงกวาประมาณ ๓ เทาของ   
รถยนตที่ใชเชือ้เพลิงทั่วไป  ราคาเชื้อเพลิงตอไมลสาํหรับไฮโดรเจนที่ไมรวมภาษี วิธีน้ีอาจจะเปนแรง    
จูงใจใหผูบริโภคหันมาสนใจมากยิ่งขึ้น ตัวอยางเชน ในประเทศสวเีดน มีการยกเวนภาษสีําหรับรถยนต
พลังงานไฮโดเจนซึ่งถือวาเปนการคืนกําไรใหแกสังคมโดยใชเชื้อเพลิงเผาไหมที่สะอาด 

ประสิทธิภาพของเซลลเชื้อเพลิงมีผลกระทบตอนํ้าหนักและขนาดของระบบถังเก็บเชื้อเพลิงที่
พัฒนาได โดยรถยนตสามารถวิ่งไดเฉลีย่ประมาณ ๑๘๐ ไมล และความสิ้นเปลอืงเช้ือเพลิงอยูที่ ๑๕ ไมล
ตอแกลลอน เม่ือเปรียบเทยีบความสิ้นเปลืองของแกสโซลีน ๘๕ ปอนดจะสมมูลกับ ๑,๔๔๐ ปอนดของ
ไฮโดรเจน ถังเก็บเชื้อเพลิงไฮโดรเจนไดอยางปลอดภัยทําจากโลหะเหล็ก-ไตเตเนียม ไฮดรายด ออกแบบ
ใหเหมาะสมกับรถยนตน่ังทัว่ไป ซ่ึง The Academy of Science ไดพัฒนาขนาดของเซลลเชื้อเพลิงให
ลดลงเหลือ ๑.๓ ปอนดตอกําลังมา อุปกรณชิ้นสวนนีเ้รยีกวา "Laser Cell" 
 
ตารางการเปรียบเทียบ คาสมมูลของแหลงพลังงานตอหนึ่งหนวยปริมาตรหรือนํ้าหนักของ H2 

 
Equivalent Energy Source Cubic Meter H2 gas Liter Liquid H2 Kilogram H2 Pound H2 
Gasoline  (Liter) 0.358 0.279 3.93 1.78 
Methanal (Liter) 0.676 0.536 7.55 3.41 
Diesel (Liter) 0.279 0.221 3.12 1.41 
Coal Lignite (Ton) 0.000731 0.000579 0.00816 0.00369 
Barrels of Crude 0.00176 0.00140 0.0197 0.00890 

 
 
สําหรับในประเทศไทย โครงการรณรงคลดมลพิษในอากาศ โดยกรมควบคมุมลพิษ 

กระทรวงวิทยาศาสตรเทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม รวมกับกรุงเทพมหานคร ดร.พิจิตต รัตตกลุ ในชวงที่
ดํารงตําแหนงผูวาราชการกรุงเทพมหานคร ไดวางมาตรการในการลดมลพิษในอากาศใหลดนอยลง ทํา
ใหสภาพอากาศในกรุงเทพมหานครเริ่มดีขึ้นในเรื่องของฝุนและควันพิษ สวนการนําเทคโนโลยีสะอาดมา
ใชกับระบบการขนสงมวลชน คงจะมีความเปนไปได และในอนาคตอันใกล ประเทศไทยอาจจะมีรถยนต
พลังงานไฮโดรเจนใชกันอยางแพรหลายมากขึ้น 
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สรุป 
การเปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตยใหเปนกระแสไฟฟา และนํากระแสไฟฟานี้ผานน้ําที่มีสภาพเปน

กรด (Water acidic) ทําใหเกิดกาซไฮโดรเจน (Solar – to – hydrogen production) หากนําเชื้อเพลิง
ไฮโดรเจนมาทําปฏิกิริยากบัออกซเิจนทางขบวนการทางเคมสีามารถผลติกระแสไฟฟาไดอยางตอเน่ือง 
ตราบเทาที่มีการปอนเชื้อเพลิงดังกลาว กระแสไฟฟาที่ผลติไดจะนําไปหมุนมอเตอรทําใหลอรถยนตหมุน
ได จึงมีเปนที่เชื่อไดวาเซลลเชื้อเพลิงไฮโดรเจนในอนาคต จะเขามาแทนที่เครื่องยนตสันดาปภายใน 
(ICE)  และเปนทางเลือกหลักของระบบการขนสงมวลชน เพราะมีความเหมาะสมในทุก ๆ ดาน ซ่ึง       
ผูบริโภคจะไดแหลงพลังงานที่มีประสิทธภิาพ ชุมชนเมืองจะไมไดรับมลพิษที่เกิดจากควันเสียของรถยนต 
และอีกประการหนึ่งคือ เศรษฐกิจจะมีโอกาสเจริญเตบิโตอยางตอเน่ืองและยั่งยืน 
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๔.  ผลการพิจารณาหลักเกณฑเพื่อคัดเลือกผูบริหารระดับสูง 
 คณะทํางานไดพิจารณาโดยคํานึงถึงทฤษฎี หลักการเกี่ยวกับการประเมิน ปญหาของการ
ประเมินในอดีต และแนวทางการประเมินของหนวยงานอื่น ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน เพ่ือใหไดหลักเกณฑ
และรูปแบบที่มีความชัดเจน มีความเปนธรรมและมีความนาเชื่อถือสูง มีความยืดหยุนในการนําไปใช 
ตลอดจนกองทัพเรือไดประโยชนสูงสุด ซ่ึงไดขอสรุปเปนหลักเกณฑและวิธีการประเมินคาเพื่อคัดเลือก   
ผูบริหารระดับสูงดังจะกลาวตอไปน้ี 
 
 ๔.๑ การกําหนดวัตถุประสงคของการประเมิน 
  การกําหนดวัตถุประสงคเปนสิ่งสําคัญอยางยิ่งกอนที่จะทําการประเมิน เน่ืองจากจะตอง
สรางความชัดเจนและทําความเขาใจแกผูประเมินอยางถองแทวา การประเมินนี้มีจุดมุงหมายเพื่ออะไร 
และจะเกิดผลกระทบอยางไร เปนสิ่งที่ผูประเมินจะตองตระหนักไวเสมอในระหวางพิจารณาใหคะแนน 
เพ่ือใหไดผลประเมินที่เปนธรรมและตรงกับความเปนจริงมากที่สุด สําหรับการพิจารณาของคณะทํางาน
ในครั้งน้ีมุงจัดทําหลักเกณฑเพ่ือใชในการคัดเลือกผูบริหารระดับสูงของกองทัพเรือ ผูประเมินจึงตอง
คํานึงถึงคุณลักษณะตาง ๆ ที่เหมาะสมกับการเปนผูบริหารของผูรับการประเมิน อยางไรก็ตามคณะทํางาน 
มองการณไกลเอาไวแลววาสามารถนําไปประยุกตใชกับการประเมินคาระดับอ่ืน ๆ ได โดยเปลี่ยนแปลง
ตัวแปรเพียงบางสวน  
 
 ๔.๒ การกําหนดองคประกอบที่ใชในการประเมิน 

แนวความคิดที่นํามาใชในการกําหนดองคประกอบสําหรับประเมินเพ่ือคัดเลือกผูบริหาร
ระดับสูงคือผูบริหารระดับสูงควรมีความเหมาะสมในการ  “ครองตน ครองคน ครองงาน ดวยหลักคุณธรรม”   
จึงกําหนดการประเมินไว ๔ ดาน ดังน้ี 
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• องคประกอบดานคุณลักษณะสวนบุคคล (Personal competency)  

ผูบริหารระดับสูงจะตองมีคุณสมบัติผูนําทางทหาร (Military genius) และมีคุณสมบัติทางสังคมที่
สามารถทําใหสังคมยอมรับและไววางใจ 

(๑) บุคลิกภาพ (Personality) หมายถึง กิริยาทาทางลักษณะผึ่งผาย นาเลื่อมใสเม่ือบุคคลอื่นได
พบเห็น บุคลิกทาทีและการแสดงออกที่ทําใหผูอ่ืนศรัทธาและเชื่อม่ันไดวาสามารถเปนผูนําที่ดีได  

(๒) มารยาทสังคม (Social etiquette) การเปนผูปฏิบัติตนไดอยางเหมาะสม รักษามารยาทและ
กฎเกณฑในสังคม การพูดหรือการเจรจาอยางเหมาะสม ความนอบนอมตามควรแกกาละเทศะ 

(๓) สติปญญา (Intelligence) หมายถึง ภูมิปญญาและปฏิภาณไหวพริบที่สามารถรับรูสิ่งที่  
ถูกตองและตัดสินใจไดอยางรวดเร็ว ความสามารถในการเรียนรูและเขาใจในสิ่งตาง ๆ 

(๔) ความกลาหาญ (Courage) หมายถึงความกลาที่จะเผชิญกับอันตรายจากการรบหรือ  
การปฏิบัติงาน กลาที่จะตัดสินใจหรือดําเนินการในเรื่องตางๆ กลาคิดกลาทําและแสดงความกลาที่จะ  
รับผิดชอบในหนาที่และความผิดของตน 

(๕) ความอดทน (Stamina) หมายถึงความทนทานของรางกายและจิตใจตอความยากลําบากจาก
การปฏิบัติงาน 

(๖) วิสัยทัศน (Vision) หมายถึง ความสามารถในการวิเคราะหขอมูล ขาวสาร หรือเหตุการณ  
ตาง ๆ และนํามาคาดคะเนเหตุการณที่จะเกิดขึ้นในอนาคตไดอยางถูกตอง ซ่ึงทําใหสามารถเตรียมการ
ไดดี ตัดสินใจไดอยางรวดเร็วและถูกตอง 

(๗) ความมุงมั่น (Determination) หมายถึงความกลาที่จะดํารงจุดมุงหมายแมในเหตุการณที่  
ยังลางเลือน เม่ือตัดสินใจแลวไมเปลี่ยนแปลง 

(๘) พลังใจ (Will power) หมายถึงความสามารถในการควบคุมตนเองใหสงบเยือกเย็นภายใต
ความกดดัน มีเหตุผลตลอดเวลา และมีกําลังใจไมคลอนแคลนอารมณไมแปรปรวน 
 
• องคประกอบดานการปกครองบังคับบัญชา (Interpersonal competency) 

(๑) การสื่อสารและสั่งการ (Communication/control) หมายถึง ความสามารถในการถายทอด
ความคิดของตนไดอยางถูกตอง ชัดเจน นาเชื่อถือ ทั้งการเขียนและการพูด สามารถใหคําแนะนํา
กลับไปยังผูใตบังคับบัญชา / ผูรวมงาน ความสามารถในการบรรยายสรุป 

(๒) การทํางานเปนทีม (Teamwork) หมายถึง การทํางานอยางมีประสิทธิภาพ รวมกับทีมหรือ
หนวยงานทั้งภายในและภายนอกหนวยงานของตนเพื่อบรรลุภารกิจ มีความยืดหยุน ยอมรับฟงขอมูล
หรือขอคิดเห็นของผูอ่ืน รวมทั้งยอมรับและดําเนินงานตามมติที่ประชุม 

(๓) มนุษยสัมพันธ (Human relation) หมายถึง ความเปนมิตร เขาสังคมไดดี มีความยืดหยุน 
ประนีประนอม สามารถสรางความสัมพันธที่ดีกับบุคคลที่มีสถานะสูงกวา สถานะเดียวกัน และสถานะต่าํ
กวาในหนวยงาน มีการตอบสนองที่ดีตอการวิจารณ การสรางแรงจูงใจแกผูอ่ืน 



ปที่ ๓ ฉบับที่ ๔                                                                                            ตุลาคม – ธันวาคม  ๒๕๔๖ 

            ๒๔ 
 
 

(๔) วินัย (Discipline) หมายถึง การรักษาและปฏิบัติตนตามแบบธรรมเนียมและกฎระเบียบของ
ทหาร ไดแก การแตงกายถูกระเบียบ การเชื่อฟงคําสั่งผูบังคับบัญชา และการกวดขันผูใตบังคับบัญชาให
มีระเบียบวินัย 
 
• องคประกอบดานการบริหารจัดการ (Managerial  competency) 

(๑) การคิดอยางเปนระบบ (Conceptual thinking) หมายถึง ความสามารถในการศึกษาคนควา
หาขอมูลหรือปจจัยที่จะนํามาประยุกตใชกับงานของตน การทําความเขาใจและคิดวิเคราะหอยางเปน
ระบบ ครบวงจร มองในภาพรวม และคาดคะเนเหตุการณลวงหนา 

(๒) ความรูในการทํางาน (Professional knowledge) หมายถึง การพัฒนาตนเองใหทันกับ  
ความกาวหนาของเทคโนโลยีและวิทยาการ พัฒนาการตางๆในขอบเขตงานของตน และสามารถประยุกต
วิทยาการและความเชี่ยวชาญของตนเพื่อใหงานสําเร็จลุลวงไปไดดวยดี 

(๓) การริเริ่มและปรับตัว (Initiative & adaptability) หมายถึง การเรียนรูในสิ่งใหม ๆ และริเริ่ม
นําสิ่งใหม ๆ มาประยุกตใชในการปรับปรุงงานที่ไดรับมอบหมาย การยอมรับความเปลี่ยนแปลง เม่ือ
สถานการณเปลี่ยนแปลงไป ก็สามารถปรับการทํางานใหสําเร็จตามกําหนดได 

(๔) การบริหารงาน (Managerial ability) หมายถึง ความสามารถในการวางแนวทางการ  
ปฏิบัติงานสําหรับตนเองและผูอ่ืน สามารถวางแผนใหสอดคลองกับกําลังคน และทรัพยากรที่มีอยู 
สามารถกําหนดวิธีการติดตามการปฏิบัติไปสูความสําเร็จของงานได 

(๕) ผลสัมฤทธิ์ของงาน (Achievement) หมายถึง การปฏิบัติงานจนสําเร็จลุลวงตามเปาหมาย
หรือตามความคาดหวังและทันตามกําหนดเวลา ใชทรัพยากรตาง ๆ ไดอยางคุมคาและมีประสิทธิภาพ 
สามารถนําไปใชปฏิบัติไดจริง 

(๖) คุณภาพของงาน (Quality of work) หมายถึง ความสามารถในการทํางานใหสําเร็จตาม  
ความคาดหวัง และไดผลงานที่มีคุณภาพ มีความประณีต สมบูรณ สามารถนําไปใชไดจริง 

(๗) การประนีประนอม (Compromising) หมายถึง ความสามารถในการประสานความคิดเห็น 
การบรรเทาความขัดแยงหรือผอนหนักใหเปนเบาโดยอาศัยการรอมชอม เชน ยอมรับขอเสนอหรือ  
ตอบสนองความตองการของฝายตรงขาม เพ่ือใหภารกิจลุลวงไปไดตามวัตถุประสงค 
 
• องคประกอบดานคุณธรรม (Moral competency) 

(๑) จริยธรรม (Ethical integrity) หมายถึง การมีคุณธรรมและดํารงตนอยูในกฎเกณฑ การ
ประพฤติปฏิบัติที่ถูกตองทั้งในสังคมและการปฏิบัติหนาที่ 

(๒) ความยุติธรรม (Justice) หมายถึง การปฏิบัติตอผูใตบังคับบัญชา รวมทั้งผูเกี่ยวของตาง ๆ 
อยางเปนธรรมและเทาเทียมกัน ตรงไปตรงมา ไมลําเอียง ตัดสินปญหาตางๆไดดวยหลักการและเหตุผล
ที่ถูกตองเหมาะสม 
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(๓) ความซื่อสัตย (Honesty) / ความภักดี (Loyalty) หมายถึง ความจริงใจ (True) และเชื่อม่ัน
(Faithful) ตอหนวยงาน ผูบังคับบัญชา และผูใตบังคับบัญชา ความจงรักภักดีตอองคกร กองทัพ  
ประเทศชาติ และพระมหากษัตริย 

(๔) ความสุจริต (Integrity) หมายถึง การปฏิบัติงานดวยความยึดม่ันในความถูกตองและเสนอ  
ผลงานตามความจริง พรอมที่จะปกปองผูที่ปฏิบัติงานดวยความสุจริต 
 
 ๔.๓ การกําหนดระดับคะแนนและตัวชี้วัด (KPI : Key Performance Indicators) 

ปจจัยที่ใชในการประเมินในองคประกอบแตละดาน จะมีการกําหนดระดับคะแนนไว ๕ 
ระดับ พรอมทั้งมีคํานิยามหรือตัวชี้วัด (KPI) แตละระดับคะแนนไวอยางชัดเจน โดยหลักการแลว 
ความหมายของระดับคะแนนเปนดังน้ี 

ระดับคะแนน ๕ หมายถึงระดับ “ดีมาก” เปนลักษณะของการทํางานเชิงรุก มีความทุมเท
กับภารกิจและหนาที่รับผิดชอบสูง มีความรูความเขาใจในงานของตนอยางลึกซึ้ง และมักขวนขวายเพื่อ
เรียนรูและพัฒนาตนเองอยูเสมอ มีความคิดที่เปนระบบและวางแผนงานหรือเตรียมงานลวงหนาเสมอ มี
ความโดดเดน รักคุณธรรม และไมละเลยเมื่อพบเห็นสิ่งที่ไมถูกตอง เปนที่ยอมรับของบุคคลโดยทั่วไป 

ระดับคะแนน ๔ หมายถึงระดับ “ดี” เปนลักษณะที่ทํางานกึ่งเชิงรุก มีคุณลักษณะบุคคล
ครบถวน ปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ มีการพัฒนาตนเองที่ดี มีการเตรียมการณที่ดี สามารถ
ปฏิบัติงานใหลุลวงไปไดดวยดีตามเวลาที่กําหนด 

ระดับคะแนน ๓ หมายถึงระดับ “พอใช” เปนลักษณะของคนปกติหรือทํางานในเชิงตั้งรับ 
ตามบทบาทหนาที่และกรอบงานของตน มีผลงานในระดับที่ยอมรับได แตขาดความกระตือรือรน และ
ขาดความขวนขวายที่จะพัฒนาตนเองใหดียิ่งขึ้น 

ระดับคะแนน ๒ หมายถึงระดับ “ควรปรับปรุง” เปนลักษณะที่ต่ํากวาความคาดหวังหรือ
ต่ํากวามาตรฐานที่ควรเปน ขาดการพัฒนาตนเอง และมักละเลยเมื่อไมอยูในสายตา ตองคอยกวดขันหรือ
กระตุนอยูเปนนิจ 

ระดับคะแนน ๑ หมายถึงระดับ “ตองปรับปรุง” เปนลักษณะที่ยอมรับไมไดที่จะเปน
ขาราชการในกองทัพเรือตองเรงปรับปรุงใหดีขึ้น มิฉะน้ันจะเปนผลเสียตอภารกิจของหนวยหรือสราง
ภาพพจนที่เสียหายใหแกหนวย 

ขอสังเกตประการหนึ่งของการใหคะแนนก็คือ การไมยึดม่ันในความเปนจริงและความ
แตกตางของผูประเมินแตละคน ในกรณีแรกคือไมลงคะแนนตามความเปนจริงแมทราบดีวาผูรับการ
ประเมินมีคุณภาพต่ําในขอที่กําลังประเมิน เน่ืองจากเกรงความขัดแยงที่อาจจะเกิดขึ้นภายหลัง และ    
เกรงวาผูรับการประเมินที่เปนผูใตบังคับบัญชาของตนจะเสียเปรียบเม่ือไปเทียบเคียงผลประเมินกับ
หนวยอ่ืน ๆ กรณีที่สองคือผูประเมินมีมุมมองที่แตกตางกันหรือมีความเขมตางกันในการประเมินแมวา    
ผูรับการประเมินและประเด็นที่กําลังประเมินจะเหมือนกัน  ดวยเหตุน้ี จึงตองมีคําอธิบายกํากับไวทุกระดับ 
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ในทุก ๆ ปจจัยที่ประเมิน แมวาจะไมสามารถแกปญหาดังกลาวขางตนไดทั้งหมด แตก็สามารถลดชองวาง   
ที่เกิดจากความหลากหลายไดระดับหนึ่ง 
  
 ๔.๔ การกําหนดตัวบุคคลผูประเมิน 
  ดังไดกลาวมาขางตนแลววา กลุมผูประเมินแบงออกได ๔ กลุมคือ กลุมผูประเมินที่เปน  
ผูบังคับบัญชา กลุมผูประเมินที่เปนผูรวมงาน กลุมผูประเมินที่เปนผูใตบังคับบัญชา และการประเมิน    
ตนเอง แตเน่ืองจากการประเมินโดยผูใตบังคับบัญชานั้นยังตองอาศัยเวลาที่จะทําความเขาใจและอาศัย
การยอมรับ ในการพิจารณาครั้งน้ีจึงไมไดนํามาใช คงเหลือเพียง ๓ กลุม ดังน้ี 
  (๑) กลุมผูประเมินเปนผูบังคับบัญชา หรือผูมีอาวุโสสูงกวาในสายบังคับบัญชา    
เดียวกัน จํานวน ๒ คน ซ่ึงถือไดวาเปนผูที่อยูใกลชิดและมีการทํางานรวมกันมากที่สุด สามารถประเมิน
ไดทั้งในดานคุณลักษณะสวนบุคคล การปกครองบังคับบัญชา และการปฏิบัติงาน เชน ผูอํานวยการกอง
และรองผูอํานวยการกองประเมินหัวหนาแผนกในกองของตน เจากรมและรองเจากรมประเมินผูอํานวยการ 
กองในกรมของตน เปนตน 
  (๒) กลุมผูประเมินที่เปนผูรวมงาน หรือผูทํางานในระดับเดียวกัน (ไมต่ํากวา ๓ คน) 
เปนผูที่เคยปฏิบัติงานรวมกัน มีการติดตอประสานงาน หรือมีปฏิสัมพันธกันในระดับเดียวกัน จึงเปนการ
ประเมินที่สามารถไดขอเท็จจริงจากอีกมุมหน่ึงและนาจะเปนประโยชนตอการประเมินได เชน การ
ประเมินโดยหัวหนาแผนกในกองเดียวกันหรือหัวหนาแผนกจากกองที่มีการทํางานรวมกันบอย ๆ  
  (๓) การประเมินตนเอง  เปนการเปดโอกาสใหผูรับการประเมินพิจารณาผลงานและ
ความสามารถของตนเอง ทั้งงานที่ทําผานมาในชวง ๑ ป หรือความคาดหวังในอนาคต การประเมิน
ตนเองมิใชทําเพื่อใหคะแนน แตเปนขอมูลใหผูประเมินอ่ืน ๆ นําไปใชศึกษากอนทําการประเมิน และเปน   
อีกหนทางหนึ่งที่จะรับทราบผลการดําเนินงาน ปญหาและอุปสรรค ตลอดจนความตองการของผูรับ    
การประเมิน 
 
 ๔.๕ การคิดคะแนนรวม 
  การคิดคะแนนรวมทั้งจากผลประเมินที่ไดจากแบบประเมิน และคะแนนที่ไดจากการศึกษา 
มีขั้นตอนดังน้ี 
  (๑) คะแนนที่ไดจากการประเมินดวยแบบประเมินคาจะตองนํามาคิดน้ําหนักคะแนนโดย
แยกตามประเภทผูประเมินดังน้ี 

ในกรณีที่ผูประเมินเปนผูบังคับบัญชาหรือผูมีอาวุโสสูงกวา ใหนํ้าหนักคะแนนใน
องคประกอบแตละดานคือ ดานคุณลักษณะสวนบุคคล ๒๕% : ดานการปกครอง ๒๐% : ดานการ
ปฏิบัติงาน ๓๕% : ดานคุณธรรม ๒๐% แลวนํามาหาคาเฉลี่ย 
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ในกรณีที่ผูประเมินเปนผูรวมงานหรือผูที่อยูในระดับเดียวกัน ใหนํ้าหนักคะแนน
ในองคประกอบแตละดานคือ ดานคุณลักษณะสวนบุคคล ๓๐% : ดานการปกครอง ๒๐% : ดาน        
การปฏิบัติงาน ๒๐% : ดานคุณธรรม ๓๐% แลวนํามาหาคาเฉลี่ย 
   เม่ือไดคะแนนเฉลี่ยจากทั้งกลุมผูบังคับบัญชาและจากกลุมผูรวมงานแลว จะนํา
คะแนนเฉลี่ยที่ไดมากําหนดน้ําหนักคะแนนอีกคือ ใหนํ้าหนักคะแนนประเมินจากกลุมผูบังคับบัญชา 
๗๐% : กลุมผูรวมงาน ๓๐% หลังจากนั้นจึงนําคะแนนที่ไดทั้งสองกลุมมารวมกันเปนคะแนนประเมินที่ได
ของปปจจุบัน 
  (๒) คะแนนเฉลี่ยสะสมยอนหลังไปในอดีตตั้งแตไดชั้นยศนาวาโทเปนตนมาจนถึง      
การประเมินในครั้งหลังสุด (ไมรวมครั้งปจจุบัน) ในกรณีน้ีจะมีวิธีการลดความเบี่ยงเบนของคะแนนโดย
การนําผลประเมินในแตละครั้งมาเรียงลําดับตั้งแตสูงสุดไปหาต่ําสุด แลวตัดคะแนนสูงสุดและต่ําสุดออก 
กอนนําคะแนนในสวนที่เหลือมาหาคาเฉลี่ย ซ่ึงจะชวยขจัดคะแนนที่ใหสูงมากเกินจริงและคะแนนต่ํามาก
เกินจริงได เชน คะแนนประเมิน ๑๐ ครั้งหลังสุดเม่ือนํามาเรียงลําดับกันแลวไดเปน ๙๐, ๘๕, ๘๕, ๘๓, 
๘๐, ๘๐, ๗๘, ๗๗, ๗๕, ๖๕ เม่ือตัดคะแนนสูงสุด (๙๐) และต่ําสุด (๖๕) ออกไปแลวจะไดคาเฉลี่ยจาก
คะแนนที่เหลืออีก ๘ ครั้งเปน ๘๐.๓๗๕ คะแนน  
  (๓) นําคะแนนประเมินในปปจจุบันและคะแนนเฉลี่ยสะสมในอดีตมารวมกันและหาคาเฉลี่ย 
ซ่ึงจะไดผลประเมินรวมที่ไดจากการประเมินคาตามองคประกอบและปจจัยตาง ๆ 
 
 ๔.๖ การคิดคะแนนจากผลการศึกษาของผูรับการประเมิน 
  ที่ไดกลาวมาแลวน้ันสวนใหญจะเปนเรื่องการประเมินความรูความสามารถและผล     
การปฏิบัติงานของบุคลากร แตมีอีกสิ่งหน่ึงที่ถือวาเปนปจจัยสําคัญในการสรางศักยภาพของบุคลากร
กอนที่จะนําศักยภาพเหลานั้นไปใชในการปฏิบัติงาน ซ่ึงก็คือการศึกษานั่นเอง คณะทํางานฯพิจารณา
แลวเห็นวาปจจัยในดานการศึกษาเปนปจจัยสําคัญอยางยิ่งในการสรางและพัฒนาบุคลากรใหมีคุณภาพ
และมีความสามารถในดานตาง ๆ  จึงนําปจจัยดานการศึกษามาเปนสวนหนึ่งของการประเมินดวย 
  บางคนอาจเห็นแยงวาการศึกษามิไดทําใหคนเปนคนดีหรือมิไดสรางคนใหมีคุณภาพ  
เสมอไป คนที่มีการศึกษาสูง ๆ แตนิสัยเสียทํางานไมเปนแกนสารก็มีมากมาย น่ันก็เปนความจริงแตไมจริง
ทั้งหมด การที่บุคลากรที่ไดรับการฝกและศึกษาในระดับสูงไมสามารถนําความรูมาใชใหเกิดประโยชนได
อยางเต็มที่ไดน้ันเปนสิ่งที่ควรประนาม แตการที่เราไมใหโอกาสหรือไมสรางโอกาสใหเขาเหลานั้นนําความรู
ที่ไดเลาเรียนมาออกมาใชไดอยางเต็มที่ก็เปนสิ่งที่ควรตําหนิเชนกัน การศึกษาแมไมสามารถนํามาเปน   
เครื่องบงชี้คุณภาพของคนไดทั้งหมด แตหากไดผานกระบวนการศึกษามาอยางถูกตองและเหมาะสมแลว 
มากนอยก็ตองเกิดประโยชนแกตัวเขาเอง อยางนอยก็มีความรูมากขึ้นกวาเดิม มีหูตากวางขวางกวาเดิม  
หรือมีโอกาสไดผานหูผานตาในสิ่งใหม ๆ ซ่ึงนาจะสามารถนํามาใชประโยชนไดหากมีโอกาส 
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  มนุษยจําเปนตองเรียนรูตลอดชีวิต (พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติฉบับปจจุบัน
บัญญัติไวเชนนั้น) คนที่ขวนขวายหาความรูใสตนเปนคนที่นาสรรเสริญ คนที่งอมืองอเทาไมกระตือรือรน
ที่จะศึกษาหาความรูเพ่ิมเติมจะกลายเปนคนที่ถูกจํากัดใหอยูในโลกแคบ ความคิดอานก็จะอยูในวงแคบ 
แมมีความเชี่ยวชาญและช่ําชองในวงการนั้นๆ แตเม่ือออกสูโลกภายนอกแลว จะกลายเปนคนโงเขลา   
ทันที ดวยเหตุน้ี จึงควรสงเสริมผูที่ใฝรูและใฝศึกษา เพราะถือเปนทุนที่จะนํามาใชในการปฏิบัติงานได   
ไมมากก็นอย และยังเปนการกระตุนใหบุคลากรทุกระดับเปนคนใฝรูและกระตือรือรนที่จะพัฒนาตนเอง
อยูเสมอ 
  ในการคิดคะแนนปจจัยดานการศึกษานั้น จะกําหนดคะแนนเต็มไว ๒๐ คะแนน       
คณะทํางาน ฯ ไดแบงคะแนนในดานนี้ออกเปน ๓ สวนคือ  

การศึกษาดานวิชาการระดับปริญญา โดยแตละระดับปริญญามีคะแนนเต็ม ๔ คะแนน 
รวมแลวสูงสุดตองไมเกิน ๑๒ คะแนน (ระดับปริญญาตรี - โทจะคิดตามเกรดเฉลี่ยที่ได) 

การศึกษาตามแนวทางรับราชการ ประกอบดวย หลักสูตรพรรคนาวินและพรรคกลิน 
หลักสูตรเสนาธิการทหารเรือและหลักสูตรนายทหารอาวุโสคะแนนเต็ม และวิทยาลัยการทัพเรือ โดย      
แตละหลักสูตรมีคะแนนเต็ม ๔ คะแนน รวมแลวสูงสุดไมเกิน ๑๒ คะแนน  

การฝกศึกษาทางทหาร เชน การฝกสงทางอากาศ การฝกปราบเรือดําน้ํา การอบรม
หลักสูตรการขาว เปนตน คิดตามระยะเวลาการศึกษา หากเปนการศึกษาในระยะเวลา ๑ ป มีคะแนนเต็ม 
๕ คะแนน หากเปนการศึกษาในระยะเวลา ๒ ป มีคะแนนเต็ม ๑๐ คะแนน แตเม่ือรวมกันแลวสูงสุดตอง
ไมเกิน ๑๐ คะแนน 
  หลายคนคงคิดวา ถาเชนนั้นคนที่เรียนปริญญาโทและปริญญาเอกคงไดเปรียบ หรือคนที่
เอาแตทํางานแตไมมีโอกาสไดเรียนคงเสียเปรียบ แตความจริงแลวไมไดเปนเชนน้ัน ลองพิจารณา
เปรียบเทียบไดจากตัวอยางตอไปน้ี 
 

ตารางแสดงตัวอยางผลประเมินดานการศึกษา 
คะแนนของนาวาเอก A คะแนนของนาวาเอก B คะแนนของนาวาเอก C 

ปริญญาตรีโรงเรียนนายเรือ         ๒.๘ 
ช้ันตนพรรคนาวิน                    ๓.๐ 
หลักสูตรเสนาธิการ                  ๓.๒ 
วิทยาการการทัพเรือ                ๓.๐ 
 
                              รวม     ๑๒.๐ 

ปริญญาตรีโรงเรียนนายเรือ       ๒.๘ 
ช้ันตนพรรคนาวิน                   ๓.๐ 
ASW+DRM(รวม ๖ เดือน)        ๒.๕๒ 
หลักสูตรเสนาธิการ                 ๓.๒ 
วิทยาการการทัพเรือ                ๓.๐ 
                              รวม    ๑๔.๕๒ 

ปริญญาตรีโรงเรียนนายเรือ       ๒.๘ 
ปริญญาโท                           ๒.๙ 
ปริญญาเอก                          ๒.๕ 
หลักสูตรเสนาธิการ                 ๓.๐ 
วิทยาการการทัพเรือ                ๓.๐ 
                                รวม   ๑๔.๒ 

 
   คะแนนดานการศึกษานี้ จะนําไปใชในตอนที่ ๒ ของการคิดคะแนนรวม ไมไดนําไปคิด
รวมกับผลการประเมินตามแบบประเมินคาดังกลาวขางตน 
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 ๔.๗ การนําผลประเมินไปใช 
  ดังไดกลาวมาแลววาหลักเกณฑที่คณะทํางานฯไดพิจารณาขึ้นมานี้ มีวัตถุประสงคหลัก
เพ่ือใชในการคัดเลือกผูบริหารระดับสูงของกองทัพเรือ หรือกลาวงาย ๆ ก็คือ ใชในการคัดเลือกผูบริหาร
ในอัตรานาวาเอกและนาวาเอก (พิเศษ) รวมทั้งการคัดเลือกผูที่จะเลื่อนยศเปนพลเรือตรี จึงไดกําหนด   
ขั้นตอนและเกณฑการไดคะแนนไวดังน้ี 
  (๑) ผูที่เหมาะสมจะไดรับการพิจารณาใหดํารงตําแหนงบริหารในอัตรานาวาเอกและ
นาวาเอกพิเศษ ควรไดคะแนนประเมินรวม(คะแนนสุดทายที่ไดในขอ ๔.๖) ไมต่ํากวารอยละ ๗๕  สวน      
ผูที่จะไดรับการพิจารณาใหเลื่อนยศเปนพลเรือตรีควรมีคะแนนประเมินรวมไมต่ํากวา รอยละ ๘๐ ผูทีผ่าน
เกณฑในขั้นนี้ถือไดวา เปนผูที่มีคุณลักษณะไดตามเกณฑมาตรฐานและเปนผูมีศักยภาพเพียงพอที่จะ
เปนผูบริหารหรือเปนพลเรือตรีไดทุกคน 
  (๒) หลังจากไดผูผานเกณฑมาตรฐานแลว จะนําคะแนนประเมินรวมมารวมกับคะแนน
การศึกษาในอัตราสวน ๘๐ : ๒๐ แลวเรียงลําดับคะแนนจากมากไปหานอย ผูที่ไดคะแนนมากกวาใน      
ขั้นนี้ จะไดรับการพิจารณาใหดํารงตําแหนงในชั้นยศสูงขึ้นกอนผูไดคะแนนต่ํากวา 
  (๓) การคัดสรรผูดํารงตําแหนงบริหาร ควรตองพิจารณาขอมูลอ่ืน ๆ ประกอบกันไปดวย
เพ่ือใหไดบุคลากรที่เหมาะสมกับงานในตําแหนงน้ัน ๆ เชน จํานวนปครองยศ ชั้นเงินเดือน ความรู    
ความเชี่ยวชาญเฉพาะดาน เปนตน 
  จะเห็นไดวา การคัดเลือกผูบริหารระดับสูงโดยใชหลักเกณฑของคณะทํางาน ฯ น้ี มิไช
วาจะตองเลือกบุคลากรที่มีคะแนนสูงสุดมาเปนผูบริหารระดับสูงเสมอไป แตถือไดวาเปนเครื่องมือในการ
กลั่นกรองผูที่มีคุณสมบัติผานเกณฑมาตรฐานมากลุมหน่ึงและเสนอบุคลากรกลุมน้ันใหผูบังคับบัญชา
ระดับสูงพิจารณาคัดเลือกตอไป  
 

(โปรดดูผังแสดงตัวอยางการประเมินในหนวยระดบักรม) 
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 เจากรม

ผอ.
กอง 
C 

 
ผอ.
กอง 
A 

 หน.
แผนก 

 

 
ผอ.
กอง 
B 

หน.
แผนก 

หน.
แผนก 

หน.
แผนก

หน.
แผนก

หน.
แผนก

ตัวอยางการประเมินในหนวยระดับกรม 

ผลการประเมินของ ผอ.และรอง ผอ.กอง 
B 
- ดานคุณลักษณะสวนบุคคล       
20 
- ดานการปกครอง                  
25 

 ป ิ ั ิ

ผลการประเมินของ หน.แผนกอื่นๆ
- ดานคุณลักษณะสวนบุคคล    
31 
- ดานการปกครอง               
20 
- ดานการปฏิบัติงาน             

70%
60.2 

30%
23.4 

83.6 

พิจารณาความเหมาะสม
ในการดํารงตําแหนงบริหาร 

ขอมูล กพ.
ประวัติ
การศึกษา 

ผูบริหาร 

การใหน้ําหนักผลประเมิน 
กลุมผูบังคับบัญชาตอกลุม
ผูรวมงานเปน 70:30 แลว

กรณีที่ผูถูกประเมินเปนหน.
แผนก 
กลุมผูประเมินมีดังนี้ 
(1)ผอ.กอง และ รอง ผอ.กอง

คะแนนรวมทั้งหมด
(83.6 +

การศึกษา 
20%

ผลประเมินคา
80% 

คะแนนดาน  
การศึกษา 

คะแนน
เฉล่ียสะสม
ในอดีต

การนําผลประเมินในอดีตมาใช 
โดยคะแนนในครั้งปจจุบันตอ
คะแนนเฉลี่ยในอดีต คือ 1 : 1

เกณฑผานในการคัดเลือก 
เปนพลเรือตรี ไมนอยกวา 
80%

การพิจารณาปจจัยอื่นๆ 
โดยใชขอมูลเก่ียวกับ
ประสบการณ ข้ันเงินเดือน 
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๕. สรุป 
ผูเขียนเองก็ไมไดคิดวาแบบประเมินคานายทหารจะเปนเคร่ืองมือที่ดีในการประเมินคุณคาของ

คนและไมไดคิดวาจําเปนตองนํามาใชเสมอไป แตหากมองในแงของการบริหารทรัพยากรมนุษยอยาง
เปนระบบแลวจะเห็นวา การประเมินคานายทหารถือเปนกระจกเงาที่จะสะทอนกลับผลของการพัฒนา    
บุคลากรของหนวยงานใหมีคุณภาพสูงขึ้นและสามารถปฏิบัติภารกิจตาง ๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
แมจะไมใชเครื่องมือที่ดีที่สุด หากแตในยุคที่คนมีมากตําแหนงมีนอย การแขงขันมีสูง และการบริหารงาน
ที่ตองการความยุติธรรมโปรงใสตามหลักธรรมาภิบาล เราก็คงตองนําเครื่องมือประเมินคาเหลานี้มาเปน
สวนหนึ่งในการพิจารณาดวย ทั้งน้ีทั้งน้ัน ทายที่สุดแลวคงขึ้นอยูกับการตัดสินใจของผูบังคับบัญชาวาจะ
นํากองทัพเรือของเราไปสูทิศทางใด  

อีกประการหนึ่งที่ผูเขียนจะฝากใหผูอานไดเก็บไปลองคิดดูเพ่ิมเติมก็คือ การประเมินคาใน
ลักษณะนี้อาจไดรับการขยายผลไปมากกวาการประเมินคาบุคลากร หากเราพิจารณาแนวทางและ
นโยบายของรัฐเกี่ยวกับการปฏิรูประบบราชการแลวจะพบวา ในอนาคตอันใกลน้ี คงตองมีการประเมนิผล
การปฏิบัติงานของหนวยและผลงานของหนวยตามภารกิจหลักดวย ซ่ึงจะมีผลเกี่ยวเนื่องไปถึงการจดัสรร
งบประมาณตอไปดวย และผูเขียนเองก็ทราบมาวา การปรับโครงสรางกระทรวงกลาโหมในครั้งนี้ มีการ
ตั้งหนวยใหมซ่ึงเปนหนวยตรวจสอบและประเมินผลของกระทรวงกลาโหม (ขึ้นตรงตอกระทรวงกลาโหม) 
เห็นทีวาเรา ๆ ทาน ๆ ก็คงหนีไมพนบวงบาศกของการตรวจสอบและประเมินผลอยางแนนอน จึงควร
เตรียมใจไวเสียแตบัดนี้ 
 



UNDERSEA WARFARE  
⌫⌫ 

ร.อ.ภูวดล  ศิริพงษ 
อาจารยฝายศึกษา โรงเรียนนายเรือ 

 
 

สงครามใตนํ้า (Undersea Warfare) เปนสงครามที่ใชทั้งศาสตรและศิลปผสมผสานกัน ในการ
นํามาซึ่งชัยชนะ ผูที่สามารถหยั่งรูถึงความเปนไปของสิ่งตางๆใตทองทะเลอยางลึกซึ้ง และสามารถใช
อุปกรณตาง ๆ ไดอยางถูกตองมีประสิทธิภาพมากที่สุดผูน้ันยอมไดชื่อวา เปนผูซ่ึงสามารถกําหนด     
ชะตากรรมและเปลี่ยนแปลงสิ่งตาง ๆ ใตทองทะเลได  

สําหรับสงครามใตนํ้าแลวการมองเห็นดวยตาหรือการตรวจจับโดยใชอุปกรณที่ใชแสงเปน    
เครื่องชวยนั้น ไมสามารถทําไดงายนัก เพราะแสงถูกดูดซับไดดีในน้ําทะเล ในความลึกเพียงไมกี่เมตร
หรือเพียงไมกี่เซนติเมตรเทานั้นในทะเลบางแหงแสงอาจถูกดูดซับจนหมดไป ดังน้ันการใชแสงหรือคลื่น
แมเหล็กไฟฟาในการตรวจจับวัตถุหรือคนหาสิ่งตาง ๆ ใตนํ้า จึงไมใชทางเลือกที่ดีในการทําสงคราม     
ใตนํ้า 

ในสมัยโบราณ ชาวประมงดําลงไปใตนํ้าแลวอยูนิ่ง ๆ เพ่ือฟงเสียงของฝูงปลาทําใหทราบตําบลที่
ของฝูงปลาเหลานั้น เชน เสียงของปลาวาฬ เปนตน เปนวิธีการที่ไดผลมากทีเดียวและถือไดวาเปนศิลปะ
อยางหนึ่งในการจับปลา ผูที่สามารถทราบตําบลที่และสามารถจําแนกไดวาเสียงนั้นคือเสียงของปลาอะไร 
และบอกไดวาอยูในบริเวณใด ผูน้ันจะไดรับความเชื่อถือและยกยองจากคนในหมูบาน จนไดชื่อวา     
เทพเจาแหงทองทะเล   มีหนาที่ชี้ทางและบอกตําบลที่ที่จะไปจับปลาในแตละคราวใหกับคนในหมูบาน  
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พื้นฐานของเสียงใตนํ้า 
เสียงที่เกิดจากสิ่งตาง ๆ รอบตัวเราเกิดจากการสั่นสะเทือนของแหลงกําเนิดเสียงทั้งสิ้น เชน การ

ตีระฆัง การเปดหวูดของรถไฟ และเสียงที่เกิดจากการสั่นสะเทือนของเคร่ืองยนต เสียงตาง ๆ เหลานี้จะ
เดินทางมายังหูของเรา  โดยผานตัวกลางที่มีความยืดหยุน เชน นํ้า หรือ อากาศ  

ในตัวกลางที่เปนน้ํา โมเลกุลของน้ําจะเคลื่อนที่กลับไปกลับมา ขนานกับทิศทางของแหลงกําเนิด
เสียง ที่เปนเชนนี้ก็เพราะวา นํ้าถูกบีบอัดและคลายตัวเปนชวง ๆ ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงความดนัเปน
ระยะ ๆ เชนกัน ลักษณะเชนนี้ทําใหเกิดคลื่นชนิดหนึ่งขึ้นมา ซ่ึงเราเรียกวา Longitudinal Wave       
( http://www.gmi.edu/~drussell/Demos/waves/wavemotion.html ) และเพราะวาเสียงเดินทางไดไกล
และเร็วเม่ืออยูใตนํ้า ดวยเหตุน้ีเสียงจึงถูกนํามาใชเปนตัวแปรหลัก ที่จะใชในการตรวจจับหรือคนหาสิ่ง
ตาง ๆ ใตนํ้า  

 
Longitudinal Wave Motion 

 คลื่นที่เกิดขึ้นมานี้เราสามารถเปลี่ยนใหอยูในรูปของ Sine Wave ได ซ่ึงงายตอการทําความเขาใจและ
การคํานวณ (แสดงดังรูปดานลาง) ทั้งนี้ เราสามารถคํานวณหาความเร็วของเสียงในตัวกลางนั้น ๆ ได 
จากความถี่ที่ใชและความยาวคลื่นที่ได ซ่ึงจริง ๆ แลวเรายังสามารถหาความเร็วของเสียงใตนํ้าไดอีก
หลายวิธี 
(http://www.counton.org/explorer/gridwarping/wavefunc.shtml) 

Sine Wave comparing to Longitudinal Wave 
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เม่ือเราหาความเร็วของเสียงใตนํ้าซึ่งเปนคุณสมบัติขอแรกที่สําคัญที่สุดไดแลว จากนี้ไปสิ่งที่มี  
ผลกระทบตอการเดินทางของคลื่นเสียงจะคอย ๆ เขามาเกี่ยวของ และมีบทบาทตลอดระยะทางที่เสียง
เดินทางไป ซ่ึงจะสงผลตอการตรวจจับและการหลบหลีกในสงครามใตนํ้าอยางหลีกเลี่ยงไมได เชน    
การเดินทางของคลื่นเสียง (Acoustic Wave) เม่ืออยูใตทองทะเลที่มีสภาวะที่แตกตางกัน การสะทอนและ
การสงผานของคลื่น (Reflection and Transmission) การถูกดูดซับและการเบี่ยงเบนของเสียง 
(Absorption and Attenuation of Sound) เสียงที่เขามารบกวนการตรวจจับ (Noise) และสิ่งตาง ๆ       
อีกมากมายที่มีผลกระทบตอการเดินทางของเสียงเปนตน 

ทุกสิ่งที่กลาวมาแลวนั้น มีสวนสําคัญและมีผลกระทบตอการตรวจจับทั้งสิ้น เพราะทั้งหมดนั้น
เกี่ยวของโดยตรงกับเสียงใตนํ้า ซ่ึงเปนพ้ืนฐานสําคัญของสงครามใตนํ้าในปจจุบัน ดังน้ันผูที่เกี่ยวของ
หรือผูที่สนใจเกี่ยวกับสงครามใตนํ้า ควรจะทําการศึกษาทฤษฎีของเสียงใตนํ้าใหเขาใจอยางลึกซึ้ง 
เพ่ือที่จะสามารถนํามาใชใหเกิดประโยชนและมีประสิทธิภาพอยางสูงสุด 
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เม่ือเราเรียนรูถึงสิ่งที่มีผลกระทบตอการเดินทางของเสยีงแลว ขั้นตอนตอไปคือการสรางเครื่องมือ 
ตรวจจับ (SONAR) ใหมีประสิทธิภาพมากที่สุดโดยคํานึงถึงหลกัทฤษฎีพ้ืนฐานของเสียงใตนํ้า และ
ลักษณะของสภาพทองทะเลแตละตําบลที่ ทีต่องการใชอุปกรณน้ัน ๆ เปนหลกัสําคัญ เพราะในแตละ
ตําบลที่ ตองการใชอุปกรณที่มีคุณสมบตัิเดนที่แตกตางกันนั่นเอง 
 

………..ตอฉบับหนาครับ ทฤษฎีพื้นฐานในการตรวจจับ………… 
 
 
 
 



 
            

⌫⌫ ⌫   
 

 
 

 ครั้งหน่ึงในชีวิตของทาน คงจะไดรับบทบาทเปนผูนํา
หนวยในระดับใดระดับหน่ึง  ไมวาจะเปนหนวยขนาดใหญซ่ึงมี
กําลังพลจํานวนมาก หรืออาจจะเปนหนวยรองขนาดเล็กที่มีกําลัง
พลไมกี่คน ดังน้ัน การปลูกฝงความเปนผูนําจึงเปนเรื่องสําคัญ
อยางยิ่ง เพราะตามธรรมชาติเม่ือเราเกิดมา เราไดเรียนรู การ
ตาม เปนสิ่งแรก เชน ทําตามคําสั่งสอนของพอ แม ครู อาจารย 
ทําตามระเบียบของโรงเรียนหรือ  ครอบครัว  หรือแมกระทั่ง
พฤติกรรมการเลียนแบบดารา นักรอง หรือเพ่ือนก็จัดวาเปนการ
ตามรูปแบบหนึ่ง  หากเปนเชนนี้แลว เม่ือเราเติบโตขึ้นจนถึงวัย
ทํางานและไดรับความไววางใจใหเปนผูนําหนวย  ความกดดัน 
ความวุนวายใจ ความสับสน และความไมแนใจยอม     เกิดขึ้น
ไดเปนธรรมดา  เพราะเราไมไดเกิดมาพรอมกับ ความเปนผูนํา  สิ่งที่ขาพเจาจะนําเสนอนี้ เปนเพียง
แนวทางที่จะชวยใหทานเปนผูนําหนวยได  แตทานจะทําไดดีเทาใดนั้นยอมมีปจจัยที่เกี่ยวของอีก
มากมาย  สิ่งที่สําคัญอยางหนึ่งก็คือทานตองทําความเขาใจเสียกอนวา ภาวะผูนําเปนทั้งศาสตรและศิลป 
กลาวคือเม่ือไดศึกษาทฤษฎีแลวทานก็จะตองหาแนวทางของตนเองที่จะนําความรูไปประยุกตใชให
ประสบความสําเร็จในการนําหนวยได  ดังเชนคํากลาวของผูนําทานหนึ่งที่ยังกองอยูในโสตประสาทของ
ขาพเจาวา “การเปนผูนําเปรียบเสมือนการวายน้ํา  แมไดอานตําราจนจบเปนสิบเปนรอยเลม  แตถาไม
ฝกปฏิบัติใหเปน  ตกน้ําเมื่อไรก็จม”  ทานคิดวา เปนความจริงไหม? 

ปรัชญาของภาวะผูนํา ประกอบขึ้นจาก คุณสมบัติพ้ืนฐาน ๒๐ ประการ ซ่ึงผูนําหนวยจําเปนตอง
มี เพ่ือที่จะสามารถนําหรือบริหารหนวยงานขนาดใหญไดอยางมีประสิทธิภาพ ดังที่จะกลาวตอไปน้ี  

 
๑. ใหความไววางใจผูใตบังคับบัญชาอยางเหมาะสม  
 ถาตองบริหารหนวยงานขนาดใหญและมีกําลังพลมาก ทานจําเปนตองใหความไววางใจ  

ผูนําหนวยรองของทาน  แตสําหรับทานที่เปนผูนําหนวยซึ่งตองการควบคุมดูแลทุกเรื่องทุกรายละเอียด  
ในหนวยของตนก็คงเปนการยากที่ทานจะสามารถไววางใจผูอ่ืนได และผลลบที่ติดตามมาก็คือ ผูนํา
หนวยรองของทานยอมไมมีโอกาสไดฝกฝนหรือใชความรูและประสบการณที่มีอยูในการนําหนวยที่เขา
รับผิดชอบไดอยางมีประสิทธิภาพ  ดังน้ัน ในการจะเปนผูนําหนวยที่ดี  โดยเฉพาะอยางยิ่งผูที่ตองบริหาร 
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หนวยงานขนาดใหญ    ผูนําหนวยจะตองใหความไววางใจแกผูนําหนวยรองของตน  อยางไรก็ตาม    
การใหความไววางใจเชนน้ี จะตองทําควบคูและสมดุลยไปกับการที่ทานอาจตองยายหรือปลดผูที่ทาน   
ไมสามารถไววางใจได ซ่ึงเปนสถานการณที่ลําบากใจแตก็จําเปนตองทํา เพราะถาในหนวยงาน 
ปราศจากความไววางใจและเคารพซึ่งกันและกันระหวางผูบังคับบัญชาและผูใตบังคับบัญชาหนวยงานนัน้
ก็จะไมสามารถดําเนินงานอยางมีประสิทธิภาพ รวมทั้งผูนําเองและกําลังพลก็จะขาดขวัญและกําลังใจใน
การทํางานดวย  อยางเชนคํากลาวของ Frank Crane วา “ทานอาจถูกหลอกได ถาทานไววางใจมาก
เกินไป  แตถาทานไมไววางใจเลย ทานยอมตองใชชีวิตอยางทนทุกขทรมาน” 

 
๒.  ผูนําตองเปนครูที่ดี 
 ภาวะผูนํา และ การเปนครูที่ดี ตองดําเนินควบคูกันไปอยางแนบแนน  

ผูนําตองเต็มใจที่จะถายทอดแลกเปลี่ยนความรูและประสบการณ รวมทั้ง 
พรอมที่จะใหความชวยเหลืออยางใกลชิดแกผูใตบังคับบัญชา  เพ่ือใหสามารถ
พัฒนาการทํางานของพวกเขาใหดียิ่งขึ้นและทําใหมีความมั่นใจและมีวุฒิภาวะ
สูงขึ้น  การที่ผูนําจะเปนครูที่ดีจะตองเปนนักสื่อสารที่ดี  มีแบบแผน  และ
ตั้งเปาหมายอยางเหมาะสม  บทบาทของการเปนครูผูประสิทธิ์ประสาทความรู  
แกผูใตบังคับบัญชาจะทําใหพวกเขาเกิดแรงบันดาลใจ และมีแรงกระตุนที่จะ
พัฒนาความสามารถของตนใหดียิ่งขึ้น ด่ังเชนผูนําของเขา 

 

๓.  ผูนําไมควรเปนผูแกปญหาเองตลอดเวลา 
 ผูนําควรเปนผูอํานวยความสะดวกในการแกปญหาตาง ๆ เพ่ือทําใหการแกปญหางาย

ขึ้น  แตตองใหผูใตบังคับบัญชาแกปญหาสวนใหญดวยตนเอง  ผลตอบแทนทางจิตวิทยาของการทํา
เชนนี้   เปนเรื่องที่ถือวามีความสําคัญอยางยิ่ง  เพราะการเผชิญกับปญหาและแกปญหาดวยตนเองโดยมี     
ผูนําใหคําแนะนําเปนบางสวนจะทําใหผูใตบังคับบัญชาภาคภูมิใจที่สามารถแกปญหาได  รวมทั้งชวยทําให 
ผูใตบังคับบัญชามีศักยภาพในการทํางานสูงขึ้น  และสามารถจัดการกับปญหาที่ยากขึ้นได  แมวาผูนํา
บางทานอาจคิดวาถาเขาแกปญหาดวยตนเองจะสิ้นเปลืองเวลาและสิ่งอ่ืน ๆ นอยกวาการให
ผูใตบังคับบัญชา ทําก็ตาม  แตน่ันยอมเปนการแกปญหาไมถูกจุดและไมมีประสิทธิภาพ  เน่ืองจากผูนํา
ควรเปนผูบริหาร    มิใชผูปฏิบัติเสียเอง  แตอยางไรก็ดีมีบางสถานการณถือเปนขอยกเวน เชน เม่ือเกิด
วิกฤตการณที่เกินความสามารถของผูใตบังคับบัญชา ซ่ึงถาหากปลอยใหแกปญหาเองจะทําใหเกิดความ
เสียหายอยางใหญหลวง ตอสวนรวม  ในสถานการณเชนนี้ผูนําควรตองใชความรูความชํานาญและ
ประสบการณ เขาชวยในการแกปญหาอยางทันทวงที  การที่ผูนําเปนผูชวยแกปญหาเฉพาะที่วิกฤติ
เทานั้นจะชวยใหหนวยงานมีพัฒนาการ  และเติบโตไดอยางม่ันคงดัง เชน คําพูดของพลเอก George  
Patton วา  “จงอยาบอกคนของ 
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ทานวาจะทํางานตาง ๆ อยางไร เพียงแตบอกพวกเขาวาจะตองทําอะไร แลวพวกเขาจะทําใหทาน
ประหลาดใจ ดวยความสามารถเฉพาะตัวที่พวกเขามี” 

 
๔.  ผูนําตองเปนนักสื่อสารที่ดี 
 ถาผูนําสามารถสื่อสารไดดีไมวาจะดวยการเขียนหรือการพูดก็ตาม จะชวยทาํใหการสือ่สาร 

ทั้งทางขึ้นและทางลงในสายการบังคับบัญชาชัดเจน เขาใจงาย มีนํ้าหนัก และไดผลตามความมุงหมาย  
การเปนนักเขียนที่ดีจะชวยทําใหผูนําสามารถจัดการกับปญหาที่เปนลายลักษณอักษรอยางมีประสิทธิภาพ 
ดวยงานหนังสือที่มีความชัดเจน เขาใจงาย รวมทั้งกระตุนใหเกิดกําลังใจในการแกปญหา  สวนการเปน
นักพูดที่ดีจะชวยใหผูนําสามารถเขาถึงจิตใจของผูใตบังคับบัญชาได ทําใหผูใตบังคับบัญชาเกิดความรูสึก
ที่ดีและมีความภาคภูมิใจในหนวยงานของตน และการเปนผูฟงที่ดียอมทําใหผูนํารูถึงความรูสึก      
ความคิดเห็น คําวิจารณ และการตอบรับของผูใตบังคับบัญชา  ซ่ึงจะชวยทําใหผูนําสามารถปรับปรุง  
แนวทางการดําเนินงานของหนวย  ใหเกิดบรรยากาศการทํางานที่มีความสุขและมีความเขาใจซี่งกันและ
กันตามที่มีผูเคยกลาวไววา “ฉันไมไดทราบอะไรเลย ในขณะที่กําลัง
พูดแตเพียงฝายเดียว” ดังน้ัน การเปนนักสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ ยอม
ทําใหผูใตบังคับบัญชา รูสึกเต็มใจที่จะปฏิบัติงานที่ไดรับ       
มอบหมาย และพรอมที่จะปรับปรุง การทํางานใหไดผลงานดียิ่งขึ้น
กวาที่ผานมา 

 
๕.  ผูนําตองบริหารเวลาไดดีและใชเวลาอยางคุมคา 
 ผูนําที่สามารถบริหารหนวยโดยผานเลขานุการและ

ผูนําหนวยรองไดอยางมีประสิทธิภาพ  ยอมสามารถประหยัดเวลา
อันมีคาได  ตัวอยางเชน Teddy Roosevelt สามารถจัดการงานหนังสือไดมากถึง ๒๕ ชิ้นงาน         ใน
เวลาเพียงหนึ่งชั่วโมง โดยอาศัยเลขานุการสองคน และยังสามารถทํางานที่คนทั่วไปตองใชเวลาทํา   ทั้ง
วันใหเสร็จไดในเวลาสองสามชั่วโมงเทานั้น ทั้งน้ีเปนเพราะวาเขาสามารถบริหารงานผานบุคคลตาง ๆ 
ไดอยางมีประสิทธิภาพ  และเลขานุการของเขาก็มีความสามารถในการทํางานอยางมาก  แตที่สําคัญ     
ที่สุดก็คือ เขาสามารถคิดและวางแผนไดอยางเปนระบบ  จึงทําใหเลขานุการสามารถนําเอาขอความ  
สั่งงานของ เขา ไปทําเปนคําสั่งที่เปนลายลักษณอักษรใหหนวยรองนําไปปฏิบัติไดโดยงาย 

สวนประกอบที่สําคัญอีกอยางหนึ่งของการจัดการดานเวลาก็คือ ความสามารถในการอานและจับ
ใจความสําคัญของเอกสารไดอยางรวดเร็ว  ซ่ึงผูนําอาจตองใชเวลาเขารับการฝกหัดอบรมและ ฝกฝนจึงจะ
สามารถปฏิบัติได และถาผูนําสามารถอานและจัดการกับ “หนังสือเขา” ทั้งหมดไดในระยะเวลา  อันสั้น ก็จะ
สามารถใชเวลาที่เหลือเพ่ือทําสิ่งที่สําคัญอ่ืน ๆ ได  เชน  ออกไปตรวจเยี่ยมกําลังพลในหนวย 
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หรือประชุมกับผูรวมงานหรือผูนําหนวยรอง เปนตน  ซ่ึงสิ่งเหลานี้ยอมทําใหผูนํา เปนผูนําที่สมบูรณแบบ  
มิใชเปนเพียงผูจัดการงานหนังสือที่โตะทํางานเทานั้น 

 การบริหารงานผาน เลขานุการ ฝายอํานวยการ และผูชวยผูนําในดานตาง ๆ รวมทั้ง        
ผูดํารงตําแหนงรองของผูนําไดอยางมีประสิทธิภาพ  ยอมจะชวยทําใหผูนําสามารถบริหารเวลาของตนได
ดีขึ้น  ดังน้ัน การคัดสรรบุคคลที่จะมาปฏิบัติหนาที่ดังกลาว  จึงตองทําดวยความละเอียดรอบคอบ  เปน
อยางยิ่ง  เลขานุการที่ทํางานเกงเพียงหนึ่งคน สามารถชวยใหผูนําบริหารเวลาที่มีอยูอยางจํากัดไดเปน
อยางดี และยังสามารถชวยผูนําติดตามกําหนดการปฏิบัติตางๆ ในปฏิทินหรือตารางการปฏิบัติของ
หนวยไดตลอดเวลา  เพ่ือจะไดแจงใหผูนําทราบถึงจังหวะเวลา  และความรวดเร็วในการทํางานที่เหมาะสม 
ในแตละวัน ดังน้ัน ผูนําจะตองทํางานรวมกับเลขานุการเพื่อใหสามารถกําหนดตารางการปฏิบัติ     
ประจําวัน ประจําสัปดาห หรือประจําเดือน ที่เหมาะสมกับสภาวะการณตาง ๆ ทั้งในเรื่องเวลาสวนตัว 
ความเร็วในการทํางาน สุขภาพ และลําดับความเรงดวนของงานตาง ๆ  ดังน้ัน การบริหารงานผาน     
เลขานุการ  จึงถือเปนหัวใจสําคัญประการหนึ่งของการบริหารเวลาอยางมีประสิทธิภาพ 

 ปจจัยอีกสิ่งหนึ่งที่ขาดเสียไมไดเกี่ยวกับการบริหารเวลาที่ดีคือ การจัดใหมีเวลาวาง     
หวงเวลาหนึ่งของวัน มีไวสําหรับการคิดการจัดการกับวิกฤตการณที่อาจเกิดขึ้นทันทีทันใด  การรับรอง   
ผูมาเยี่ยมที่มิไดนัดหมายไวกอน  หรือการจัดการกับเรื่องที่จําเปนตองติดตามอยางใกลชิด เปนตน  ถา
ตารางการปฏิบัติของผูนําแนนไปดวยการปฏิบัติตาง ๆ ตั้งแตแปดโมงเชาถึงหกโมงเย็น โดยมีชวงพัก
เพียงสิบหาหรือสามสิบนาที  แสดงวาผูนําบริหารเวลาไดไมดี  และถาผูนําประสบกับปญหาที่ยุงยากและ
ซับซอน  ยอมไมมีเวลาเพียงพอที่จะวิเคราะหปญหาไดอยางละเอียดรอบคอบ เพราะขอจํากัดดานเวลา  
นอกจากนั้น ถามีผูใตบังคับบัญชาที่จําเปนตองเขาพบผูนําอยางเรงดวนเพื่อปรึกษาปญหาหรืออ่ืน ๆ  ก็
ยอมไมสามารถเขาพบไดในทันที 

 แนวทางการจัดตารางเวลาอยางงาย ๆ ก็คือ ผูนําไมควรกําหนดการปฏิบัติมากกวาหนึ่ง
อยางในหนึ่งชั่วโมง  การกําหนดเวลาประชุมกับผูรวมงาน  ผูใตบังคับบัญชา  หรือฝายอํานวยการ ก็ตาม  
ควรจัดใหมีเวลาพักเม่ือสิ้นสุดการประชุม กอนที่จะตองเขาประชุมเรื่องตอไป ชวงเวลาพักระหวางการ
ประชุมน้ีควรมีไวสําหรับการโทรศัพทกลับไปยังผูที่ติดตอมาระหวางการประชุม  จัดการกับเรื่องเรงดวน
ที่เขามา  รวมทั้ง เตรียมการศึกษาขอมูลกอนเขาประชุมลําดับตอไป  สัจธรรมขอหน่ึงของการบริหาร
หนวยขนาดใหญก็คือ มีความตองการเวลาของผูนํามาก  เน่ืองจากมีผูคนมากมายที่ตองการพบผูนํา  จน
บางครั้งลําดับความเรงดวนของเรื่องในหนวยและของเรื่องสวนตัวเกิดความขัดแยงกัน ดังน้ัน ผูนําจะตอง
ใชสติปญญาในการทํางาน  มิใชทํางานปริมาณมากขึ้น  บางครั้งผูนําตองรูจักปฏิเสธที่จะเจรจากับผูที่   
ทําใหเสียเวลาอันมีคาไป รวมทั้ง ตองทําความเขาใจขอมูลขาวสารที่รับเขามา  เพ่ือมิใหขอมูลลนสมอง  
กุญแจสําคัญของการบริหารเวลาที่ดีของผูนําก็คือ ตองศึกษาแนวทางปฏิบัติงานของตนอยางดีแลวฝกฝน
ใหเกิดความชํานาญ  ตองมีวินัยในตนเอง  และตองมีการวางแผนที่ดี 
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๖.  ผูนําตองเชื่อมั่นในปฏิภาณไหวพริบของตนเอง 
 ผูนําแตละทานคงไมสามารถกาวหนามาถึง

ตําแหนงปจจุบันได  ถาหากไมมีปฏิภาณไหวพริบที่ดีพอ      
ดังนั้น ผูนําก็จงเช่ือม่ันในสิ่งที่ทําใหทานกาวมาถึงจุดนี้ตอไป  
ทานควรถามตนเองวา ทานพอใจการตัดสินใจของทานหรือไม  
การตัดสินใจของผูอ่ืนยอมรับไดหรือไม หรือมีบางสิ่งบางอยาง
ที่ไมเหมาะสมหรือไม  ถาหากวาปฏิภาณไหวพริบของทานสง
สัญญาณเตือนวา มีบางอยางเกี่ยวกับหนวยงานของทานที่ยัง
ไมถูกตองหรือกําลังดําเนินไปในแนวทางที่ผิด ทานจะตอง  
ทบทวนเรื่องดังกลาวใหมอีกครั้งหรืออาจจะตั้งคําถามเพิ่มเติม เพ่ือใหเกิดความมั่นใจวา  หนทางที่เลือก
น้ันถูกตองแลว  หากทานยังรูสึกไมแนใจ  ก็จงหยุดตัดเรื่องนั้นออกไปกอน  แลวพิจารณาทบทวนอยาง
ละเอียดถี่ถวนในภายหลัง  เพ่ือใหม่ันใจวาทานไดเลือกหนทางปฏิบัติที่ถูกตอง ดังเชน คํากลาวของ 
Ralph Waldo Emerson ที่วา “องคประกอบของความชาญฉลาดไดแก การตอบสนองอยางรวดเร็วและ
การมีสติ ดังนั้น จงเชื่อม่ันในตัวเอง”  สวนสําคัญที่จะชวยทําใหทานมีปฏิภาณไหวพริบอยูเสมอก็คือ    
ทานตองพยายามเปดรับขอมูลขาวสารและจับตาดูสิ่งตาง ๆ ที่เกิดขึ้นภายในหนวยงานตลอดเวลา  การ
ปฏิบัติเชนนี้จะทําใหทาน “ทันคน”  กับทั้งรูสึกใกลชิดกับคนของทาน 

 
๗.  ผูนําตองเต็มใจที่จะยายผูใตบังคับบัญชาดวยเหตุผลอันสมควร 
 ผูนําเปนผูที่รับผิดชอบการปฏิบัติภารกิจที่หนวยไดรับมอบหมายใหบรรลุผลสําเร็จ  ถามี

สวนใดของหนวยงานที่ไรประสิทธิภาพหรือเปนตัวถวงความเจริญกาวหนา  ยอมสงผลใหหนวยและตัวผูนํา 
หนวยเสียเวลา เสียพลังงาน และบั่นทอนความมุงม่ันในการปฏิบัติภารกิจใหสําเร็จ  หากเกิดเหตุการณ
เชนนี้ขึ้นผูนําตองแสดงความรับผิดชอบ โดยการกําจัดอุปสรรคออกไป  หากผูนําเพิกเฉยตอการที่หนวย
มีกําลังพลที่ขาดประสิทธิภาพในการทํางาน น่ันยอมแสดงใหเห็นถึงความไรประสิทธิภาพของตัวผูนําและ
ของหนวยเองดวย  การโยกยายผูใตบังคับบัญชาตําแหนงที่
สําคัญ  ผูนําจะตองดําเนินการดวยตนเอง  และตองกระทําอยาง
สมเกียรติ แตแสดงใหเห็นถึงความหนักแนนในการตัดสินใจ และ
เม่ือใดที่ผูนําจําเปนตองเรียกผูใตบังคับบัญชาเขาพบ  เพ่ือแจงให
ทราบถึงการถูกโยกยายออกจากหนวย  ผูนําตองทําอยางม่ันใจ  
เพ่ือแสดงใหเห็นถึงความรับผิดชอบของทานที่มีตอหนวย  จึง   
จําเปนตองมีการโยกยายเกิดขึ้น  จงหลีกเลี่ยงการจบการสนทนา
โดยไมระบุวัตถุประสงคที่ชัดเจน 
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๘.  ผูนําตองดูแลผูใตบังคับบัญชา 
 ผูนําตองพยายามดําเนินการใหผูใตบังคับบัญชาไดไปปฏิบัติงานตําแหนงที่ดีและ    

เหมาะสม  เม่ือพวกเขาถึงวาระที่ตองยายไปจากหนวย  ผูนําตองเปนผูจัดเตรียมรายงานประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของผูใตบังคับบัญชาดวยตนเอง  และตองทําดวยความละเอียด นุมนวล แตชัดเจน รวมทั้ง 
ตองไมโยนความรับผิดชอบใหผูใตบังคับบัญชาไปเขียนรายงานประเมินตนเอง นอกจากนั้นในแตละวัน  
ผูนําควรกลาวขอบคุณผูใตบังคับบัญชาเมื่อมีโอกาส เพ่ือเปนการสรางขวัญและกําลังใจ ซ่ึงจะทําใหพวก
เขารูสึกวาผูนํายังดูแลและเอาใจใสพวกเขาอยู คําขอบคุณนี้เปนเสมือนยาบํารุงขวัญและกําลังใจของ
กําลังพล  นอกจากนี้ผูนําควรพิจารณาหาโอกาสที่เหมาะสม  เพ่ือมอบรางวัลหรือจัดงานเลี้ยงตอบแทน
แกผูใตบังคับบัญชาหรือหนวยงานที่ปฏิบัติงานดีเดน 

 
๙.  ผูนําตองมีวิสัยทัศน 
 ผูนําที่ไมมีการวางแผนและวิสัยทัศน  ก็เปนเพียงผูที่คอยแกปญหาที่เกิดขึ้นเทานั้น   

แมวา จะสามารถบริหารหนวยได แตยอมไมสามารถกําหนดทิศทางการดําเนินงานของหนวยในระยะ
ยาวได   เวนเสียแตวาผูนําจะมีการวางแผน ตั้งเปาหมาย และกําหนดยุทธศาสตรการทํางานอยางชัดเจน  
ผูนําที่ใหความสําคัญกับหนวยและกําลังพล  จักตองพัฒนายุทธศาสตรของหนวยใหดีขึ้นอยูเสมอ  การที่
จะสามารถทําเชนน้ีไดผูนําตองอาศัยการวางแผนและการตั้งเปาหมายที่ดี  รวมทั้ง ตองมีการจัดลําดับ
ความสําคัญของภารกิจอยางเหมาะสม 

 
๑๐. ผูนําตองไมถือเอาความทะเยอทะยานและศักดิ์ศรีของตนอยูเหนือความสําเร็จของหนวย 
 บอยครั้งที่ผูนําตองลดความทะเยอทะยานสวนตัวลง  เพ่ือใหสามารถพัฒนาหนวยและ

บริหารงานในหนวยใหมีประสิทธิภาพและมาตรฐานดียิ่งขึ้น ซ่ึงสิ่งเหลานี้จะตองดําเนินการอยางรอบคอบ
และมีแบบแผน  ผูนําที่มีใจเปดกวางและไมเห็นแกตัว ยอมจะไดรับความเคารพและกําลังใจจากกําลังพล
ของตน แตในทางตรงกันขามหากผูนําเห็นแกตัวและถือเอาความกาวหนาของตนอยูเหนือความเจริญ
ของหนวยและกําลังพล ก็จะทําใหหนวยดําเนินไปในทิศทางที่ไมถูกตองและอาจประสบความลมเหลว    
ผูนําหนวยเชนวานี้ยอมมิใชผูแกปญหา  แตจะเปนผูสรางปญหาใหแกหนวยเสียเอง 

 
๑๑.  ผูนําตองสามารถดําเนินการประชุมไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 เวลาสวนใหญของผูนําถูกใชไปในการประชุม  มีปจจัยหลายประการที่ผูนําจะตองปฏิบัติ

เพ่ือใหการดําเนินการประชุมเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและบรรลุจุดมุงหมายของการประชุม เชน ควร
ทําความเขาใจอยางถองแทวาการประชุมเกี่ยวกับเรื่องอะไร  ควรกําหนดระเบียบในการประชุมอยาง    
ชัดเจน    ควรมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็นและควบคุมการประชุมใหดําเนินไปในทิศทางที่ถูกตอง   
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ควรเปดโอกาสใหผู เขารวมประชุมไดแสดงความ      
คิดเห็นและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในระหวางการ
ประชุม  รวมทั้ง กอนสิ้นสุดการประชุมควรตองมีสรุปมติ
ในที่ประชุม แบงความรับผิดชอบแกหนวยงานหรือ
บุคคลเพ่ือนําเอามติในที่ประชุมไปดําเนินการ กําหนด
รายการปฏิบัติที่ตองติดตาม และกําหนดวัน-เวลาคราว ๆ 
รวมทั้งกําหนดหัวขอการประชุมครั้งถัดไป ถาผูนํา 
พิจารณาแลวเห็นวา การประชุมที่จัดประจําหวงเวลา

รายการใดไมมีความจําเปนหรือไมคุมคากับการดําเนินการประชุม ก็ควรพิจารณายกเลิกเสีย ผูนํายุคใหม
ควรปรับเปลี่ยนแนวคิดเพื่อลบลางแนวทางการประชุมแบบเดิมๆ ที่กินเวลานาน แตไดประโยชนเพียง
เล็กนอยและ ไมคุมคากับเวลาที่เสียไป 

 
๑๒.  ผูนําตองเขาใจกระบวนการตัดสินใจและการนําไปประยุกตใช 
 ผูนําที่ดีจะตองสามารถตอบคําถามตางๆ เกี่ยวกับกระบวนการตัดสินใจที่เหมาะสมได 

เชน การตัดสินใจที่ดีน้ันกระทําอยางไร เร่ืองใดที่ควรใหสิทธิแกผูนําหนวยรองในการตัดสินใจ ใครมี
อํานาจสิทธิขาดในการตัดสินใจในระดับตาง ๆ เรื่องใดที่ตองขออนุญาตจากหนวยเหนือกอน เปนตน   
รวมทั้งผูนําตองพิจารณาหาหนทางในการที่จะนําเอาขอตกลงใจที่ไดไปปฏิบัติใหสัมฤทธิ์ผลและบรรลุ    
จุดมุงหมายของหนวย  การตัดสินใจที่ดียอมไมกอใหเกิดประโยชนตอหนวยได  หากไรซ่ึงแนวทางในการ
นําไปปฏิบัติใหเปนรูปธรรม  ดังน้ัน การพิจารณาหากรรมวิธีในการนําเอาขอตกลงใจที่ไดไปปฏิบัติ  จึง
ถือวาเปนสิ่งที่สําคัญไมยิ่งหยอนไปกวาการตัดสินใจที่ถูกตองและเหมาะสม  นอกจากนี้ การกํากับดูแล      
การปฏิบัติตามขอตกลงใจ จะตองดําเนินการอยางละเอียด รอบคอบและตอเน่ือง  เพ่ือใหแนใจวาผูปฏิบัติ
ไดดําเนินการตามแนวทางหรือรายละเอียดที่กําหนดอยางถูกตอง  และปฏิบัติตามอยางเต็มใจดวย 

 
๑๓.  ผูนําควรเปนที่พบเห็นและเปดโอกาสใหเขาพบได 
 สําหรับผูนําหนวยขนาดใหญ กฎสี่ชั่วโมง เปนขอแนะนําที่เปนประโยชนอยางยิ่ง  

กลาวคือผูนําไมควรใชเวลามากกวาสี่ชั่วโมงในแตละวันอยูในหองทํางานของตน ควรแบงเวลาเพื่อไป
ตรวจเย่ียมการปฏิบัติงานของผูใตบังคับบัญชาในที่ทํางานของพวกเขา  เพ่ือไปรับฟงขอมูล ขาวสารและ
ความเปนไปตาง ๆ ที่เกิดขึ้น  หรือรับทราบปญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานตาง ๆ  รวมทั้ง ได
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผูนําหนวยรองของทาน  ผูนําอาจใชโอกาสดังกลาวในการกลาวอะไรเล็ก ๆ 
นอย ๆ หรือมอบรางวัล ใหแกผูที่ปฏิบัติงานดีเดน พรอมกับตรวจเยี่ยมพ้ืนที่รับผิดชอบของหนวยตนไป
ในคราวเดียวกันดวย  การออกไปพบปะและตรวจเยี่ยมหนวยรอง  จะชวยทําใหผูนําไดรับทราบอุปสรรค
หรือปญหา 



ปที่ ๓ ฉบับที่ ๔                                                                                            ตุลาคม – ธันวาคม  ๒๕๔๖ 

             ๔๓ 
 

ของหนวยเหลานั้น  และสามารถหาหนทางแกไขไดแตเน่ิน ๆ  และยังชวยทําใหทราบถึงความสามัคคี
ของกําลังพลและความสัมพันธระหวางหนวยรองของทานได เม่ือมีผูใตบังคับบัญชามาเขาพบในหอง
ทํางาน  ผูนําควรลุกออกมาจากโตะทํางาน  โดยอาจจะปดประตูและพูดคุยกันที่โซฟารับแขก  เพ่ือให     
ผูเขาพบเกิดความรูสึกที่เปนมิตร  ซ่ึงจะชวยลดความกลัวหรือความประหมา  และสามารถชี้แจงเรื่องตาง ๆ 
ไดอยางละเอียดและถูกตอง  นอกจากนี้ ผูนําควรหลีกเลี่ยงการกระทําที่ทําใหผูที่มาเขาพบเกิดความรูสึก
อับอาย หรือ ไรศักดิ์ศรี 

    อีกแงมุมหน่ึงที่ชวยสรางโอกาสใหกําลังพล   
ไดพบปะกับผูนําไดโดยงายก็คือ การเลนกีฬาและการจัด
กิจกรรมสวนรวมภายในหนวย เชน กิจกรรมทางศาสนา 
หรือ กิจกรรมบันเทิง เปนตน  โอกาสเชนนี้จะทําใหผูนํา
สามารถเขาถึงผูใตบังคับบัญชาในระดับตาง ๆ ได  เชน 
ถาผูนําไดวิ่งออกกําลังกายกับกําลังพลบาง ทานอาจจะได
คนพบสิ่งตาง ๆ ที่ทานยังไมทราบเกี่ยวกับความเปนไป
ของหนวยงานของทานก็ได ทั้งน้ีในแงจิตวิทยาชี้ใหเห็นวา
ผูใตบังคับบัญชาจะรูสึกเปนกันเอง จริงใจ และกลาแสดง

ความคิดเห็นใหทานทราบในสนามกีฬามากกวาในสถานที่ทํางาน ผูนําบางคนอาจเปดโอกาสใหกําลังพล
ไดพบเห็นอยูเสมอ แตไมคอยเปดโอกาสใหพวกเขาไดพบปะพูดคุย  ยอมทําใหทราบความเปนไปตาง ๆ 
ของหนวยไดนอย  ขอสังเกตที่นาสนใจอยางหนึ่งก็คือ ผูนําที่เปนเพียง “เพ่ือนรวมโลกคนหนึ่ง” ใน
ความรูสึกของผูใตบังคับบัญชา  มักจะเปนผูที่ทําตนหางเหิน  ไมไดรับความเคารพและรักใครอยาง
แทจริงจากกําลังพล 

 
๑๔.  ผูนําควรมีอารมณขันในบางเวลา 
 ในบางโอกาสผูนําควรจะแสดงถึงความเปนผูมีอารมณขันใหผูใตบังคับบัญชาไดเห็นบาง 

เชน เลาเรื่องตลก ขําขัน หรืออาจจะเลาถึงความผิดพลาดของตัวผูนําเองที่ทําใหเกิดเหตุการณที่         
นาหัวเราะ  สิ่งน้ีจะทําใหผูใตบังคับบัญชารูสึกวา ทานก็เปนคนเดินดินธรรมดาที่ทําผิดพลาดไดเชนกัน 
และยอมรับความผิดพลาดที่เกิดขึ้น  ความมีอารมณขันสามารถชวยผอนคลายความตึงเครียดที่อาจมีขึ้น
ในสถานการณที่วิกฤตได  แตสิ่งที่ตองระวังก็คือ ผูนําตองไมหัวเราะเยาะผูใตบังคับบัญชาเมื่อพวกเขาทํา
ผิดพลาด  เพราะนอกจากจะเปนการกระทําที่ไมเหมาะกับกาลเทศะแลว  ยังเปนการบอนทําลายความ
เคารพและความจงรักภักดีที่ผูใตบังคับบัญชามีตอตัวผูนําและตอหนวยอีกดวย 
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๑๕.  ผูนําตองมีความเด็ดขาด แตเด็ดขาดแบบสุขุมรอบคอบ 
 ผูนําควรรับฟงขอมูลจากทุกฝายกอนที่จะตัดสินใจ หากพบวาขอมูลที่มีอยูยังไมเพียงพอ 

ก็ควรเลื่อนเวลาตัดสินใจออกไป  เพ่ือรวบรวมขอมูลเพ่ิมเติม  อยางไรก็ดีผูนําจะตองมีความเด็ดขาดและ
กลาตัดสินใจ  แตก็ตองไมดวนตัดสินใจเม่ือมีผูใตบังคับบัญชามารายงานเหตุการณใหทราบเพียงครั้งแรก  
ผูนําควรพิจารณาปญหาในแงมุมที่แตกตางกันหลาย ๆ ดานกอนที่จะตัดสินใจ  และถาเปนไปไดผูนํา     
ไมควรตัดสินใจเกี่ยวกับเรื่องที่สําคัญภายในวันเดียว นอกจากนี้ผูนําควรสอบถามความคิดเห็นจากผูอ่ืนที่
สามารถไววางใจได เชน รองผูนําหนวย  เลขานุการ หรือเพ่ือนรวมงาน เปนตน  รวมทั้งควรสอบถาม
ความคิดเห็นของผูที่ไมเห็นดวยกับแนวทางที่คิดวานาจะเหมาะสมที่สุด  เพ่ือตรวจสอบวาความไมเห็น
ดวยเหลานั้น  มาจากเหตุผลอะไร  อยางไรก็ตามผูนําไมควรเลื่อนการตัดสินใจเรื่องตาง ๆ ออกไป    
นานเกินไป  เพราะการที่ผูนํายังไมยอมตัดสินใจนั้นแทจริงแลวคือการตัดสินใจอยางหน่ึงในตัวเอง  ซ่ึง    
ผูนําเองก็ตองยอมรับวาเรื่องดังกลาวนั้นไมควรมีการตัดสินใจใด ๆ รวมทั้งตองเขาใจดวยวาการเผชิญกับ
ความเสี่ยงเปนสวนหนึ่งของกระบวนการตัดสินใจอยูแลว 

 
๑๖.  ผูนําควรหมั่นตรวจสอบการปฏิบัติของตนเอง 
 ผูนําควรสามารถตรวจสอบและวิเคราะหการปฏิบัติของตนเองอยูเสมอวา มีสิ่งใดที่ได

ปฏิบัติอยางเหมาะสม  หรือมีเร่ืองใดที่ตัดสินใจไมเหมาะสมและทําใหเกิดความเสียหายอยางไร การ    
ตรวจสอบตนเองนี้ควรกระทําทุกวันเพ่ือดูวาในแตละวันไดทําสิ่งใดไปบาง  สิ่งใดผิด สิ่งใดถูก สิ่งใดที่ควร
พิจารณาทบทวนใหม  การตัดสินใจที่กระทําลงไปนั้นไดพิจารณาทุกแงทุกมุมหรือยัง เปนตน  แตอยางไร
ก็ดีผูนําตองไมหมกมุนเกี่ยวกับการปฏิบัติที่ผานมาของตนเองมากเกินไป  จนลืมคํานึงถึงสิ่งที่ตองปฏิบัติ
ในอนาคต 

 
๑๗.  ผูนําควรเปนผูที่เชื่อถือและไวใจได 
 ผูนําควรพิจารณาอยางถี่ถวนกอนที่จะตัดสินใจในเรื่องใด ๆ  แตถาไดตัดสินใจไปแลว 

ยอมตองยึดม่ันในสิ่งน้ันอยางไมเปลี่ยนแปลง  เวนเสียแตมีเรื่องวิกฤตมาแทรก เชน เกิดปญหาสุขภาพ
ขั้นรุนแรง หรือสิ่งที่ตัดสินใจไปแลวน้ันทําใหเกิดความเสียหายอยางใหญหลวงตอสวนรวม หรือสง       
ผลกระทบตอครอบครัว เปนตน  ความนาเชื่อถือเปนปจจัยสําคัญที่ผูนําทุกคนตองมี  เพ่ือทําใหหนวย
เกิดความมั่นคงและมีเสถียรภาพ  ตัวบงชี้ถึงความนาเชื่อถือในตัวของผูนําก็คือ ความอดทนและความ
เสมอตนเสมอปลาย อยางไรก็ดีผูนําควรพรอมที่จะยืดหยุนในบางเรื่องซ่ึงพิจารณาแลววาไมมีผลกระทบ
ตอหนวยมากนัก   เพ่ือชวยทําใหการดําเนินงานของสวนรวมเปนไปอยางตอเน่ือง ไมขาดตอน 
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๑๘.  ผูนําควรรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน 
 ผูนําที่ดีจะตองพรอมที่จะรับฟงความคิดเห็นของ

ผูอ่ืนทั้งที่ทานเห็นดวยและไมเห็นดวย  เปดใจรับฟงเรื่องใหม ๆ 
ที่เกิดขึ้น  และพรอมที่จะเผชิญกับสิ่งที่ตางไปจากเดิม  แมวาใน
บางครั้งผูนําอาจจะตัดสินใจในเรื่องดังกลาวไปแลว  แตถามีผูมา
เสนอแนวทางหรือมุมมองที่แตกตางกัน  ผูนําตองรับฟงและ
นํามาพิจารณาวาควรจะเปลี่ยนแปลงหรือคงการตัดสินใจเดิม
เอาไว  อยางไรก็ตามผูนําไมควรเปลี่ยนแปลงนโยบายเกี่ยวกับ
เร่ืองที่สําคัญบอยเกินไป  ขณะเดียวกันก็ไมควรปดกั้นแนวทาง
ปฏิบัติอ่ืน ๆ ที่มีผูเสนอในภายหลัง  ถาหากผูนําไมเคยคิดที่จะ
พิจารณาทบทวนเรื่องที่เคยตัดสินใจไปแลวและมีผูมาเสนอแนวทางที่ตางไปจากเดิมเลย  แสดงวาผูนํา
คนนั้นเริ่มที่จะยึดติดกับหลักการมากเกินไปและขาดความยืดหยุน  ซ่ึงอาจกอใหเกิดปญหาในการบริหาร
หนวยได 

 
๑๙.  ผูนําควรทําใหกําลังพลมีความภาคภูมิใจในหนวยของตนเอง 
 ถาผูนําหนวยทําใหกําลังพลเกิดความรูสึกภาคภูมิใจที่ไดเปนสมาชิกของหนวย จะทําให

เกิดความรักและภาคภูมิใจในงานที่พวกเขาทํา  รวมทั้งภาคภูมิในความสําเร็จของหนวย  การดําเนินการ
ของผูนําที่จะทําใหผูใตบังคับบัญชาเกิดความภาคภูมิใจน้ันมีหลายวิธี เชน แตงกายเรียบรอย ดูสงา      
ผาเผย ปฏิบัติตนเปนที่นาเคารพยําเกรง  ไมปฏิบัติตนในทางที่มิชอบ ใหความเมตตากรุณาตอ
ผูใตบังคับบัญชาและครอบครัว  เขารวมในพิธีการตาง ๆ อยางสงางาม  และใหโอวาทที่ดีงามแก
ผูใตบังคับบัญชา เปนตน  ความภาคภูมิใจในหนวยและตัวผูนําหนวย  จะชวยทําใหกําลังพลมีขวัญและ
กําลังใจที่ดียิ่ง  และปฏิบัติงานตามหนาที่อยางมีประสิทธิภาพและเต็มภาคภูมิ 

 
๒๐.  ผูนําควรสรางจิตสํานึกที่ดีใหเกิดข้ึนภายในหนวย 
 ผูนําไมควรเพียงแตพูดใหกําลังพลมีจิตสํานึกที่ดี ตัวผูนําเองก็ตองปฏิบัติตนเพื่อแสดงให

เห็นวาเปนผูที่มีจิตสํานึกที่ดีเชนกัน ทั้งจิตสํานึกที่ดีสวนบุคคลและจิตสํานึกที่ดีตอหนวยงาน  หากเห็นวา
ความมีจิตสํานึกที่ดีของกําลังพลเริ่มถดถอยลง  ผูนําตองรีบดําเนินการปรับปรุงแกไขใหสถานการณดีขึ้น
อยางทันที ผูนําตองแสดงใหผูใตบังคับบัญชาเห็นวา มีความรับผิดชอบตอหนาที่ที่จะตองทําใหหนวยเปน
หนวยที่ดีทั้งในดานการปฏิบัติภารกิจและการประพฤติตนในสังคม ผูนําไมควรปลอยใหความมีจิตสํานึก  
ที่ดีน้ีถูกบั่นทอนจนกระทั่งเขาสูขั้นวิกฤต ผูนําตองปลูกฝงจิตสํานึกที่ดีใหอยูในจิตใจของผูใตบังคับบัญชา
อยางตอเน่ืองตลอดเวลา สําหรับคุณสมบัติทุกขอที่ผูนําควรมีน้ัน คุณสมบัติขอน้ีถือวาเปนสิ่งที่
สําคัญที่สุด 
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การนําหนวยนั้นจัดวา เปนทั้งศาสตรและศิลป  ขาพเจาหวังเปนอยางยิ่งวาบทความที่ขาพเจาได
แปลและเรียบเรียงขึ้นน้ี จะเปนสวนหนึ่งของศาสตรที่จะชวยใหผูนําหนวยทุกทาน  สามารถบริหารหนวย
ไดอยางมีประสิทธิภาพ  ทําใหหนวยมีความแข็งแกรง สมัครสมานสามัคคี  กําลังพลมีขวัญและกําลังใจที่
ดี  มีความภาคภูมิใจในหนวยและผูนําหนวยของตน สวนในดานศิลปะในการนําหนวยนั้น ผูนําแตละทาน
คงจะตองฝกฝนและทดลองใชความรูที่ไดศึกษามา แลวนําไปประยุกตใชในสถานการณตาง ๆ เพ่ือสั่งสม
ประสบการณใหมากยิ่งขึ้น ขาพเจาเชื่อม่ันเปนอยางยิ่งวา สักวันทุกทานจะสามารถเปนผูนําหนวยที่ดี      
มีประสิทธิภาพ เปนที่เคารพและรักใครของผูใตบังคับบัญชาไดอยางแนนอน สุดทายนี้ ขาพเจาขอสง 
ความปรารถนาใหทุกทานโชคดี และประสบความสําเร็จทั้งในการปฏิบัติหนาที่ราชการและครอบครัว 
ตลอดไป  สวัสดี  
 



 
 
 
 

  นาวาเอกหญิง ดร. ประอร   สุนทรวิภาต 
หัวหนากองสถิติและวิจัย โรงเรียนนายเรือ 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

บทนํา 
 ในปจจุบันน้ีคนสวนใหญมักจะคุนเคยกบัคําวา  “การวจัิย”  แตจะมีสักกี่คนที่เขาใจถึงความหมาย    
ที่แทจริงและแกนแทของการวิจัย แมแตคนที่มีคุณวุฒิปริญญาโท ปริญญาเอก  หากไมไดเรียนทางการ
วิจัยมาโดยตรงก็คงสับสนกบัความหมายที่แทจริงวาการวิจัยคืออะไรกันแน และมีบางคนก็ไปขายความ
ไมรูโดยไปกลาวหาผูรูจริงกวาวา ชื่อเรื่องแบบนี้ไมใชการวิจัย ดวยความที่ผูเขยีนสําเร็จการศึกษามาทางการ
วิจัยโดยตรง และสอนระเบยีบวธิีการวิจัย (Research Methodology) มานานเกือบ ๒๐ ปแลว ตั้งแต    
เม่ือครั้งยังรบัราชการอยูที่มหาวทิยาลยัมหิดลจนถึงปจจุบัน จึงขอถือโอกาสนีท้ี่จะขยายความ ถึง
ความหมาย และประเภทของการวิจัยใหชดัเจน 

การวิจัยคืออะไร ? 
 นิยาม / ความหมายของการวิจัย (อางใน ประอร, ๒๕๒๘) 
 ๑.  การวิจัย  ตามพจนานุกรม  ฉบบัราชบัณฑิตยสถาน  พ.ศ. ๒๕๒๕    การวิจัยมี ๒  
ความหมาย   คือ การสะสม / การรวบรวม  และการคนควาเพื่อหาขอมูลอยางถี่ถวนตาม      
หลักวิชา  ในความหมายหลังดูจะเหมาะสมและครอบคลุมกวา  เพราะลําพังแคการสะสม / การรวบรวม
น้ัน  เปนเพียงขั้นตอนหนึ่งของการวิจัยเทานั้น  คือ  ขั้นตอนการเกบ็รวบรวมขอมูล (Data  Collecting)  
 ๒.  การวิจัย (Research) ตามพจนานุกรมภาษาอังกฤษของเวบสเตอร  ค.ศ. ๑๙๖๖  การวิจัยมี ๒  
ความหมายเชนกัน  คือ 
  ๒.๑ การสอบสวน (Investigation)  หรือตรวจตราความรูในแขนงใดแขนงหนึง่
อยางขยันขันแข็ง  อยางเปนระบบ  อยางอดทนและระมัดระวงั 
  ๒.๒  การคนควาความจรงิอยางตอเน่ืองและอุตสาหะ 
  สําหรับพจนานุกรมภาษาอังกฤษของ คอลลิน  กลาววา  Research  is  work that 
involves studying  something and trying to discover facts about it. 
 ๓.  การวิจัย ในเชิงปรชัญา (Philosophy) เปนที่ยอมรับกันวา การวิจัยเปนการแสวงหา
ความรูใหม / สิ่งประดิษฐ  หรือการคนหาคําตอบของปญหา  โดยอาศัยวิธีการทางวทิยาศาสตร 
(Scientific Method) 
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 วิธีการทางวทิยาศาสตร หรือวิถีแหงปญญา เปนวิธีการใหไดมาซึ่งความรู  โดยอาศัยทั้ง
หลักเหตุผลและการรวบรวมขอมูล เพื่อทดสอบขอเท็จจรงิ 

วิธีการทางวทิยาศาสตรประกอบดวย ๕ ข้ันตอน  ไดแก   (อางใน ประอร ,๒๕๒๘) 

  ข้ันที่ ๑ เกิดปญหาขึน้ในใจ (A  Felt of Difficulty) / ตองการคาํตอบ 
  ข้ันที่ ๒ กําหนดปญหา / จําแนกปญหาออกมาใหชัดเจน (Definition  and  Classification  
of the Problem) วาปญหาคืออะไร 
  ข้ันที่ ๓ ตั้งสมมติฐาน (Hypothesis) / คาดคะเนคําตอบของปญหาวานาจะเปนอะไรได
บางอยางมีเหตุผล  
  ข้ันที่ ๔ ทดสอบสมมติฐาน (Hypothesis  Testing) / สิ่งที่คาดคะเนไวทลีะอยาง     
จากงายที่สุดไปหายากที่สุด 
  ข้ันที่ ๕ สรุปผล (Summing up the Results) วาอะไรคือคําตอบสาเหตุที่แทจริงของปญหา  

 โดยปกติคนเราก็ใชวธิีการทางวิทยาศาสตร  ชวยแกปญหาตาง ๆ ที่เกิดขึ้นในชวีิตประจําวันอยู
เสมอ  ตัวอยางเชน  เม่ือเปดสวิสซดวงไฟในหองแลว  แตปรากฏวาหลอดไฟไมสวาง 

  เราจะเกิดปญหาขึ้นในใจวาทําไมหลอดไฟไมสวาง  (ขัน้ที่ ๑) 

   ปญหาที่เกิดคือ หลอดไฟไมสวางและตองการคําตอบวาเพราะเหตุใด (ขั้นที่ ๒) 

   คาดคะเนคําตอบวานาจะมาจากไฟฟาดับ  ไสหลอดขาด  สวิทซชาํรุด หรือบาลาสตเสีย (ขั้นที่ 
๓) 

  ทดสอบสิง่ที่คาดคะเนไวทลีะอยางจากงายที่สดุไปหายากที่สุดวามาจากสาเหตุใด  ถาไฟฟาดับ 
หลอดไฟดวงอ่ืนในบานก็ตองดับดวย เม่ือตรวจดูปรากฏวาหลอดไฟดวงอื่นสวาง แสดงวาไมใชสาเหตุมา
จากไฟฟาดับ  เม่ือเปลี่ยนหลอดไฟดวงใหมแลวลองกดสวิทซดู  ปรากฏวา  หลอดไฟสวาง  ก็แสดงวา  
คําตอบ   ที่ถกูทดสอบแลวถูกตองก็คือ  ไสหลอดขาด  (ขั้นที่ ๔) 

  สุดทายกส็รุปผลวา  ทีห่ลอดไฟฟาไมสวางมีสาเหตมุาจากไสหลอดขาด  เม่ือเปลี่ยนหลอดไฟ
ฟาใหมแลว  หลอดไฟก็สวางทํางานไดเชนเดิม  (ขั้นที่ ๕) 
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จะเห็นวาหากคนเราทั่ว ๆ ไปไดหม่ันฝกที่จะคิดแกปญหาอยางเปนระบบ ดวยวิธีการทางวิทยาศาสตร 
ดังที่ไดกลาวมาแลว  ก็จะเปนหนทางที่เปนประโยชนทั้งตอตนเองและหนวยงาน น่ันคือการแกปญหาได
อยางตรงจุดและนาเชื่อถือ  ซ่ึงในชีวติประจําวันของเรานั้น โดยปกตกิ็ไดมีการวิจัยเล็ก ๆ กันอยูบางแลว 

ระเบียบวิธกีารวิจัย 

 การวิจัยทุกประเภทไมวาจะเปนการวิจัยทางวิทยาศาสตร(Scientific Research) หรือการวิจัย
ทางสังคมศาสตร (Social Science Research) ตางก็มีระเบยีบวธิีในการวิจัยคลาย ๆ กนั  คือ อาศัยวธิีการ 
ทางวิทยาศาสตร (Scientific Method) น่ันเอง 

 ระเบียบวิธีวจิัย (Research Methodology) แบงออกเปน ๕ ขั้นตอน (บุญธรรม, ๒๕๒๖) 

  ๑.  การตั้งปญหาการวิจยั (Statement  of  research  problem)  

  ๒. การตั้งสมมติฐานการวจิัย (Statement  of  research  hypothesis)  (การวิจัย
บางประเภทไมจําเปนตองคาดคะเนคําตอบลวงหนา  เชน การวิจัยเชิงสํารวจก็จะไมมีสมมติฐาน) 

  ๓.  การรวบรวมขอมูล (Data  collecting) 

  ๔.  การวิเคราะหขอมูล (Data  analysis) 

  ๕.  การสรุปผล (Summing – up results)   

ประเภทของการวิจัย (Classification of Research) 
 การวิจัยมีหลายประเภท  มิใชมีเพียงการวิจัยทางวิทยาศาสตร หรือการวิจัยเชิงทดลองเทานัน้ 
แตหากยังมีการวิจัยอีกมากมายหลายประเภท เชนการวจัิยทางสังคมศาสตร  การวิจัยเชิงบรรยาย  การวิจัย
พ้ืนฐาน  การวิจัยประยุกต  การวิจัยเชิงคณุภาพ  และการวิจัยเชิงสาํรวจ  เปนตน  ซ่ึงอาศัยเกณฑในการ
แบงการวิจัยออกเปนประเภทตาง ๆ ไดดังตอไปน้ี 
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 ๑.  แบงตามสาขาวิชา หรือองคความรู / ศาสตร (Body  of  Knowledge)  ไดแก 

๑.๑  การวจิยัทางวิทยาศาสตร   เชน  การวิจัยทางชีววิทยา  เคมี  ฟสิกส วศิวกรรม  
และการแพทย  เปนตน 
  ๑.๒  การวิจยัทางสงัคมศาสตร  เชน  การวิจัยทางสังคม  การเมือง  การปกครอง  
การศึกษา  การบริหาร  การทหาร  และการเศรษฐกิจ  เปนตน 
  ๑.๓  การวิจยัทางมนุษยศาสตร  เชน  การวิจัยทางภาษาศาสตร  ดนตรี  ศาสนา  
โบราณคดี  และปรัชญา  เปนตน 

 ๒.  แบงตามวิธีการวิจยั (Research Methodology) ไดแก 

  ๒.๑ การวิจัยเชิงประวัติศาสตร (Historical Research) เปนการวิจัยที่มุงอธิบาย หรือ
บรรยายภาพเหตุการณในอดีต และเชื่อมโยงมาสูสภาพปจจุบัน  เชน  การวิจัยประวตัศิาสตร ๑๐๐ ป    
โรงเรียนนายเรือ 
  ๒.๒  การวิจัยเชงิบรรยาย (Descriptive Research)  เปนการวจัิยที่มุงอธิบาย หรือ 
บรรยายสถานภาพปจจุบันของสิ่งตาง ๆ เพ่ือนําไปสูแนวทางในการพัฒนาสาํหรบัอนาคต  เชน  การ
วิเคราะหสถานภาพการประเมินโครงการฝกอบรมในประเทศไทย  
  ๒.๓  การวิจัยเชงิทดลอง (Experimental  Research)  เปนการวิจัยที่มีการสราง
สถานการณ  รูปแบบ  และวิธีการใหม  ๆ ขึ้นมา เพ่ือทดลองปฏิบตัจิริงแลวดูผลที่เกดิขึ้น  เชน  การวิจัย
ทางวิทยาศาสตร เปนสวนใหญ 

 ๓.  แบงตามประโยชนของการวิจัย (Utility of Results) ไดแก 

  ๓.๑  การวจิัยพื้นฐาน (Basic  Research) หรือการวิจัยบริสุทธิ ์ (Pure  Research)  
เปนการวิจัย  ที่มุงใหไดองคความรูใหมในแตละศาสตร  เพ่ือเปนพ้ืนฐานสําหรบัการวิจัยประยุกตตอไป  
เชน  การวิจัยใหไดมาซึ่งทฤษฎตีาง ๆ ทัง้ทางวิทยาศาสตร และสังคมศาสตร 
   ๓.๒  การวิจัยประยุกต (Applied Research)     เปนการวิจัยที่มุงนําผลการวิจัยไปใช    
เชน  การวิจัยพัฒนาอาวุธยุทโธปกรณ  เปนการนําผลการวิจัยพ้ืนฐานมาพัฒนาเพื่อใหสามารถนําไปใช
ไดอยางเหมาะสมทั้งในวงกวาง และใชเฉพาะวงแคบในกลุมหรือหนวยงานใดหนวยงานหน่ึง จะเรยีกวาเปน
การวิจัย    เพ่ือแกปญหาเฉพาะ / เชิงปฏิบัติการ (Action Research)  เพราะมุงนําผลการวิจัยมา
แกปญหา หรือปรับปรุงพัฒนาการดําเนินงานเปนสําคญั  เชน   การวิจัย  "การประเมินคณุภาพการ
ดําเนินงานของโรงเรียนนายเรือ"   ก็เพ่ือนําผลการวิจัยมาปรับปรุง และพัฒนาการดําเนินงานของ
โรงเรียนนายเรือใหมีคุณภาพดียิ่งขึ้น  และ 
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การวิจัย "การติดตามและประเมินผลผูสําเร็จการศกึษาจากโรงเรียนนายเรือ" ก็เพ่ือนําผลการวิจัยมา
ปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพนายทหารผูสําเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายเรือ ตลอดจนกระบวนการ
ผลิตนักเรียนนายเรือ  ใหมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้นตอไป 

 ๔.  แบงตามที่มาของฐานขอมูล (Data - Based  Research)  ไดแก 

  ๔.๑  การวิจยัเชงิประจกัษ  (Empirical  Research)  เปนการวจัิยที่เกบ็รวบรวมขอมูล
จากแหลงปฐมภูมิ (Primary )  โดยตรง / เปนการเก็บขอมูลใหมโดยอาศัยเครื่องมือ  เชน  แบบสอบถาม 
/ แบบสํารวจ  / การสัมภาษณ / การสังเกต  เปนตน   เชน  การวจัิย "การสํารวจความคิดเห็นผูสอบได
เปนนักเรียนเตรียมทหารในสวนของกองทัพเรือ ประจําป ๒๕๔๖" 
  ๔.๒  การวิจัยเชงิไมประจักษ  (Nonempirical  Research) / การวิจัยเอกสาร 
(Documentary  Research)  เปนการวจัิยที่เก็บรวบรวมขอมูลที่มีอยูแลวในเอกสารหนังสือ  รายงาน ฯ  
แลวนํามาวิเคราะหอยางมีเหตุผลเพื่อเสนอเปนแงคิด  แนวทางแกปญหา  เชน  งานวิจัยของ
สถาบันการศกึษาทางทหารตาง ๆ  ซ่ึงมีขีดจํากัดทางดานเวลาในการเก็บรวบรวมขอมูลใหม 

 ๕.  แบงตามคุณลักษณะของขอมูล (Data Characteristic Research)  ไดแก 

  ๕.๑  การวิจยัเชงิปริมาณ (Quantitative  Research)    เปนการวิจัยที่มีขอมูลสวนใหญ
เปน      ตวัเลข  โดยมีการวเิคราะหขอมูลดวยคาสถติติาง ๆ  

  ๕.๒  การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative  Research)    เปนการวิจัยที่มีขอมูลสวน
ใหญ        ไมเปนตวัเลข แตเปนขอมูลเชิงเนื้อหาสาระ (Content) ขอคิดเห็นเชิงประเมินคุณภาพ อีกทั้ง
ปญหาและ      ขอเสนอแนะ 

 ๖.  แบงตามบทบาทของผูวิจัย (Researcher Role)  ไดแก 

  ๖.๑  การวิจยัเชงิทดลอง (Experimental  Research)  เปนการวจัิยที่ผูวิจัยมีบทบาท
เปนผูจัดสถานการณ  รูปแบบ  วธิีการตาง ๆ เขาไป  เพ่ือทดลองและดูผล 
  ๖.๒  การวจิัยเชงิธรรมชาติ (Naturalistic  Research)  เปนการวิจัยทีป่ลอยให
สภาพการณเปนไปตามธรรมชาติ  ผูวิจัยมิไดเขาไปจัดกระทํา 
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 ๗.  แบงตามระดับของการควบคุมสถานการณของการวิจัย (Degree of control) จาก
สูงสุดไปต่ําสดุ  ไดแก 

  ๗.๑  การวจิยัเชงิทดลอง (Experimental  Research) 

  ๗.๒  การวิจยัเพื่อแกปญหาเฉพาะ / การวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action  Research) 

  ๗.๓  การวจิยัเชงิสํารวจ  (Survey  Research)   เปนการสํารวจหาขอเท็จจริงทีป่รากฏ 
/ บรรยายสถานภาพ (Status) ปจจุบันที่เปนอยู  เชน  การสํารวจความคิดเหน็ผูสอบไดเปนนักเรียน
เตรียมทหารในสวนของกองทัพเรือ ประจําป ๒๕๔๖ 

  ๗.๔  การวจิัยสนาม (Field  Research) เปนการวิจัยที่มีการออกไปเก็บรวบรวม
ขอมูลจากแหลงขอมูลที่มีอยูจริง 

  ๗.๕  การวิจัยเอกสาร (Documentary  Research) เปนการวิจัยเชิงสาํรวจและ
วิเคราะหเน้ือหาสาระในเอกสาร  เชน การวิจัยเชิงประวตัิศาสตรกถ็ือวาเปนการวิจัยเอกสารดวยเชนกัน 

  ๗.๖  การศกึษาเฉพาะกรณ ี (Case  Study)  เปนการวิจัยในปญหาเฉพาะของบุคคล  
กลุมคน  หนวยงาน  หรือองคกรใดองคกรหนึ่ง ในลกัษณะเจาะลึกในหวงเวลาใดเวลาหนึง่  เชน การวิจัย
ปญหาอุปสรรคในการจัดการศึกษาตามหลักสูตรการศกึษาโรงเรียนนายเรือ พ.ศ.๒๕๔๕ การเปรียบเทียบ
ผลการศึกษาของนักเรียนนายเรือ บุตรขาราชการทหาร - ตํารวจ  และ พลเรือน  

๘.  แบงตามจํานวนศาสตรที่เก่ียวของ (Number  of  Disciplines  Involved)  ไดแก  

๘.๑  การวจิยัเฉพาะศาสตร  (Monodisciplinary Research)    เปนการวิจัยในสาขาใด
สาขาหนึ่ง 

โดยเฉพาะ  เชน  การวิจัยสมุนไพรรักษาเอดส   การวิเคราะหสมรรถภาพทางกายนักเรียนนายเรือ 
  ๘.๒ การวิจัยสหสาขาวิชาเฉพาะศาสตร (Interdisciplinary Research)  เปนการ
วิจัยที่ ตองเก่ียวของกับศาสตรตาง ๆ ตัง้แต ๒ สาขาขึ้นไป  เชน  การวิจัยเพ่ือพัฒนาทุงกุลารองไห เปน
การวิจัย     ที่ตองทําพรอม ๆ กันไปทั้งการวิจัยทางดานการศึกษา  เศรษฐศาสตร  สังคมศาสตร  
เกษตรศาสตร  ภูมิศาสตร  และสาธารณสุขศาสตร  เปนตน  ทั้งน้ีเพ่ือใหผลการวิจัยน้ันครอบคลุม  
ครบถวนและครบวงจร 
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บทสรุป 

 จากนิยาม / ความหมายของการวิจัย  และประเภทของการวิจัยที่กลาวมาจะเห็นวาความจริงแลว  
การวิจัย  ก็คือการหาคําตอบใหกบัปญหาที่เกิดขึ้นทุกชนิดทั้งทางวิทยาศาสตร และสังคมศาสตรดวย
วิธีการที่เชื่อถอืได  คือ  วิธีการทางวิทยาศาสตร  หรือระเบียบวิธีการวิจัยที่เหมือนกันนั่นเอง 
 การวิจัยเรื่องหน่ึงอาจจัดอยูไดหลายประเภทของการวจัิย  และชื่อเรื่องของการวิจัยก็หลากหลาย 
แตงตางกนัไปตามประเภทของการวิจัยน้ัน ๆ ดังน้ันจึงไมควรไปยึดติดวาการวิจัยจะตองมีชื่อเร่ืองวาอยาง
น้ันอยางนี้เทานั้น ผูวิจัยสามารถตั้งชื่อเรื่องไดตามความเหมาะสมและใหสอดคลองกับวัตถุประสงคของ
การวิจัย  โดยควรจะบงบอกวา  ทําอะไร  อยางไร  ที่ไหน  เม่ือไร / กับใคร 
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 ⌫ 
น.อ.รศ. ทองใบ ธีรานันทางกูร 

รองศาสตราจารย ฝายศึกษา โรงเรียนนายเรือ 
 
 

 
หลังจากที่ผูกอการรายทําการโจมตีสหรัฐอเมริกาเมื่อ ๑๑ กันยายน ค.ศ. ๒๐๐๑ และมีการ  

หมายหัววา โอซามา บิน ลาดิน ผูนํากระบวนการกอการรายอัล เคดาเปนผูตองสงสัยวาเปนผูอยู      
เบื้องหลังในปฏิบัติการครั้งน้ี ติดตามมาดวยการเกิดสงครามในอัฟกานิสถานเรื่อยมาจนถึงสงครามขับไล
ซัดดัม ฮุสเซนในอิรักที่ยังไมมีวี่แวววาจะยุติลงงาย ๆ อยูในปจจุบันนั้น  ผูคนทั่วโลกไดหันมาสนใจ     
แนวความคิด  ”จีฮัด” (Jihad) ของอิสลามอีกครั้งหน่ึงวามีความหมายอยางไรกันแน    

เรื่องการทําความเขาใจแนวความคิดของจีฮัดนี้ ผูเขียนเห็นวามีความสําคัญเน่ืองจากมีการ      
อางถึงกันอยูบอย ๆ ในสื่อมวลชนตาง ๆ  วาพฤติกรรมอยางนี้บางอยางนั้นบางเปน  ”สงครามศักดิ์สิทธิ์”   
และผูคนทั่วทั้งโลกก็กําลังวิตกกันอยางใหญหลวงวาสหรัฐอเมริกากําลังจะตกที่น่ังลําบากในการทํา
สงครามกับผูกอการรายเหมือนกับคราวมาทําสงครามเวียดนามในอดีตกาล  เน่ืองจากฝายตอตานมุสลิม
บางพวกไดใชอุดมการณจีฮัดนี้เพ่ือประโยชนทางการเมืองในปฏิบัติการตอกองกําลังของสหรัฐอเมริกา
และพันธมิตรทั้งในอัฟกานิสถานและอิรัก  ตลอดจนที่ตาง ๆ ทั่วโลกที่เกี่ยวของกับผลประโยชนของ   
สหรัฐอเมริกาและพันธมิตร      

ผูเขียนเห็นวาเรื่องสงครามจีฮัดหรือสงครามศักดิ์สิทธน้ีจะเปนประโยชนแกสาธารณชนที่จะใชเปน 
ขอมูลในการติดตามเหตุการณของโลกที่เปนอยูในปจจุบัน โดยไดขอมูลจากเว็บไซทตาง ๆ ในอินเทอรเนต  
และแหลงขอมูลอ่ืน ๆ 

กอนอ่ืนทําความเขาใจความหมายของคําวา  ”จีฮัด” เสียกอน  ความหมายตามตัวอักษรของ จีฮัด  
คือ “การตอสู” หรือ “ความพยายาม” ในพระคัมภีรกุรอานและในหะดิษ (พระดํารัสของพระนะบี
มะหะหมัด) น้ัน  คําวา จีฮัด ใหความหมายการตอสูหลากหลายอยาง ที่เหลาผูศรัทธาชาวมุสลิมตอง
นํามาใชตลอดชีวิตของพวกเขา  การตอสูสามารถเกิดไดหลายรูปแบบ นับตั้งแตการตอสูภายในเพื่อให
ชีวิตมีความบริสุทธิ์ทางดานศาสนา ไปจนกระทั่งการตอสูภายนอกตอกําลังทั้งหลายที่มาคุกคามศรัทธา     
ความเชื่อของมุสลิม   

ดร. Seyyid Hosssein Nasr  ศาสตราจารยวิชาอิสลามศึกษา แหงมหาวิทยาลัย จอรจ วอชิงตัน 
กลาวถึงองคประกอบสองอยางของ จีฮัด ไวดังน้ี 

 “มุสลิมในฐานะที่เปนปจเจกชนและเปนสมาชิกของสมาคมอิสลามจักตองใชจีฮัด  กลาวคือ พวก
เขาจักตองมุงม่ันในทุกขณะของชีวิตที่จะตอสูทั้งภายในและภายนอกกับพลังทั้งหลาย ซ่ึงหากไมทําการ
ตอสูแลวมันจะมาทําลายดุลยภาพซึ่งเปนเง่ือนไขที่จําเปนเพ่ือชีวิตทางจิตวิญญาณของบุคคลและเพื่อ
ปฏิบัติ  
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หนาที่ของสังคมมนุษย” 

Douglas E. Streusand  ผูเชี่ยวชาญทางดานตะวันออกและเปนนักเขียน  กลาววาทัศนะสําคัญ
เกี่ยวกับความหมายของ จีฮัด มีอยู ๔ อยางดังน้ี  

“ชาวมุสลิมปจจุบันใหนิยามความหมายของจีฮัดไวหลายอยาง  คือ (๑) ทัศนะพวกนักกฎหมาย
อิสลามเห็นวาสงครามจีฮัดสามารถทําไดภายใตเง่ือนไขเฉพาะบางอยาง   (๒) ทัศนะของ Ibn  Taymiya  
เห็นวาจีฮัดคือการปฏิวัติโคนลมผูปกครองที่ไมยอมปฏิบัติตามคําสอนของศาสนาอิสลาม   (๓) ความเห็น
ของพวกนิกายซูฟ จีฮัดหมายถึงการปรับปรุงตนเองทางดานศีลธรรม  และ (๔) ทัศนะของพวกนิยม    
สายกลางหมายถึงการปฏิรูปทางการเมืองและสังคม  ความไมลงรอยกันในหมูมุสลิมเกี่ยวกับการตีความ 
คําวา จีฮัด ฝงลึกอยูในความหลากหลายของความคิดของอิสลาม” 

ความขางตนมีอรรถาธิบายดังน้ี 
๑.กฎหมายอิสลามโบราณ 
กฎหมายอิสลามโบราณแบงโลกออกเปนสองฝาย คือ ฝายอิสลาม(Dar al-Islam) และฝาย

สงคราม (Dal al-Harb)  จากทัศนะนี้บอกวาหนาที่ของมุสลิมคือตองพยายามเพิ่มทวีฝายอิสลาม (Dar al-
Islam) จนกระทั่งทั่วทั้งโลกถูกปกครองโดยชารีอะฮ (กฎหมายพระเจา) การตีความจีฮัดตามนัยน้ี  
Streusand บอกวาจะใชกําลังบังคับใหคนศาสนาอื่นมาเขารีตก็ได   

แตการขยายตัวของ “ฝายอิสลาม” มิไดหมายความวาตองไปทําลายผูที่มิไดเปนมุสลิมทั้งปวง  
และก็ไมไดจําเปนวาจะตองใหพวกที่มิใชมุสลิมมาเขารีตเปนมุสลิม” ที่จริงนั้น จีฮัดมิไดหมายถึงการใช
กําลังบังคับใหคนมาเขารีต  เพราะในคัมภีรกุรอาน (ซูเราะห ๒:๒๕๖) ไดระบุไววา “ไมมีการบังคับใน
ศาสนา”  จีฮัดมีวัตถุประสงคทางการเมืองอยางเปดเผย  กลาวคือ  การสถาปนาการปกครองของมุสลิม  
ซ่ึงก็จะมีขอดี ๒ อยาง คือ  เปดโอกาสใหอิสลามกลืนศาสนาอื่น  และเปดโอกาสใหมุสลิมสรางระบบ
การเมืองและสังคมที่ยุติธรรมสําหรับมุสลิม 

๒.การปฎิวัติลมลางผูปกครองที่เนรคุณ 
Streusand  กลาวถึงการตีความจีฮัดไวอีกอยางหนึ่งวา ไดรับการพัฒนาโดยนักปรัชญาฝาย

กฎหมายสําคัญ  ชื่อ  Ibn Taymiya (๑๒๖๘-๑๓๒๘)  Ibn Taymiya บอกวาผูปกครองคนใดที่ไมยอม
บังคับใชกฎหมายชารีอะฮ (กฎหมายอิสลาม) อยางเต็มที่ในทุกๆดาน  ซ่ึงรวมทั้งทําสงครามจีฮัด  ยอม
หมดสิทธิ์ที่จะปกครอง จีฮัดในความหมายนี้จะตองทําการโคนลมรัฐบาลอิสลามที่ไมยึดถือแนวทาง
ศาสนาอิสลามอยางเพียงพอ  

ตัวอยางของจีฮัดแบบนี้ คือ การลอบสังหาร ประธานาธิบดี อันวา ซาดัด แหงอียิปตโดยกลุมกอ
การรายอิสลามเมื่อวันที่ ๖ ตุลาคม ค.ศ. ๑๖๘๑ พวกกอการรายหัวรุนแรงเหลานี้โกรธเคืองที่
ประธานาธิบดีซาดัดทําสัญญาสันติภาพกบัอิสราเอล และมีความรูสึกวาพวกตนถูกผูนําหักหลังโดยไมม่ันคง 
แนวแนในหลักของศาสนาอิสลามอยางแทจริง 
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๓.การตอสูภายในกับความชั่วราย 
มุสลิมบางพวกมีความเชื่อในแนวความคิดของจีฮัดนอย  (Lesser jihad)  และจีฮัดใหญ (Greater 

jihad)  จีฮัดนอย คือ การตอสูภายนอก  ซ่ึงมีผูตีความวา หมายถึงการเรียกรองใหทําสงครามศักดิ์สิทธิ์
แนวทางรุนแรง  สวน  จีฮัดใหญ  ถูกตีความวาหมายถึงการตอสูภายในตอสิ่งที่มากระตุนใหละแนวทาง
แหงความดีทางศาสนาในชีวิตประจําวัน  ขอน้ีตามคําพูดของปราชญผูหน่ึงบอกวา “เปนการตอสูเพ่ือเชิด
ชูใหพระอัลเลาะหอยูเหนือบุคคลที่เรารัก เหนือทรัพยสมบัติของเรา  เหนือความทะยานอยากทางโลก
ของเรา และเหนือชีวิตของเราเอง” ทัศนะเชนนี้ระบาดอยูในหมูของพวกนิกายซูฟ   ซ่ึงเปนนิกายลี้ลับ
นิกายหนึ่งของศาสนาอิสลาม  แนวคิดของจีฮัดนอยและจีฮัดใหญน้ีไดมาจากพระดํารัสของพระนะบี
มะหะหมัด  แตก็เปนทัศนะที่มีอิทธิพลในหมูมุสลิมเปนจํานวนไมนอยเหมือนกัน 

นอกจากนี้แลว  พระคัมภีรกุรอานก็ยังไดใหสัญญาวา พระอัลเลาะหจะทรงชวยเหลือผูที่ดําเนิน
ชีวิตอยางซื่อตรง “และบุคคลผูซ่ึงมุมานะตามแนวทางของเรา  เราจะชี้นําพวกเขาในแนวทางที่จะนําไปสู
เรา   พระอัลเลาะหจะอยูกับผูกระทําความดีเสมอ” 

 
๔.การปฏิรูปทางการเมืองและทางสังคมของพวกเดินสายกลาง 
ขณะที่ศาสนาอิสลามกําลังเจริญเติบโตและเผยแผไปอยางตอเน่ืองอยูน้ัน  ก็ตองเผชิญกับ

ทางเลือกอยางใดอยางหนึ่งระหวางตองตอสูฟาดฟนกับศาสนาตาง ๆ กับการปรับตัวเขากับศาสนาอื่น  
พวกนักเขียนแนวสายกลางพยายามเนนเรื่องการตอสูที่จะสราง ”ฝายอิสลาม” ทั่วโลกภายใตกฎชารีอะฮ
(กฎหมายอิสลาม) ใหนอยลง  แตไปเนนใหดําเนินชีวิตอยางสันติในหมูประชาชาติของโลกใหมากขึ้น   
Streusand  อธิบายวา การตีความ จีฮัด ตามแนวสายกลางนี้ยินยอมใหชาวมุสลิมดําเนินชีวิตอยางสันติ
ในหมูประชาชาติและศาสนาตาง ๆ 

พวกนักเขียนแนวทางสายกลางที่พยายามจะประนีประนอมศาสนาอิสลามกับวิถีทางของฝาย
ตะวันตก ไดหันมาคนควาคัมภีรกุรอานเพ่ือคนหาตนแบบของศาสนาอิสลามที่จะนํามาใชนําทางสําหรับ
รัฐมุสลิมทั้งหลาย พวกเขาไดคนหาภาพลักษณของจีฮัดวาสวนใหญแลวเปนปฏิบัติการเชิงรับไมใชเชิงรุก 
และเพื่อใหบรรลุถึงวัตถุประสงคในขอน้ี พวกนักเขียนเหลานี้ตางเขียนบอกวา บรรดาสงครามทั้งปวงที่
ทานนะบีมะหะหมัดและกาหลิบ ๔ คนแรกกระทํานั้นเปนสงครามเชิงรับ  และพวกเขาบอกดวยวาพระ
คัมภีรกุรอานตองการใหชาวมุสลิมสรางสันติภาพหากศัตรูมีความปรารถนาสันติภาพ  พวกเขานําเขต
แหงสันติ (Dar al Suhl) มาไวในแมแบบของโลกมุสลิมดวย โดยบอกวาสนธิสัญญาสันติภาพอาจจะถาวร
และมุสลิมอาจจะเปนกลางในความขัดแยงระหวางประเทศก็ได 

แตความตองการสันติภาพนี้ก็มิไดหมายถึงวาจะขจัดความเปนไปไดของความรุนแรงทุกอยาง
ออกไปทั้งหมด  ชาวมุสลิมสวนใหญเชื่อวา  การใชกําลังปกปองตนเองไมเพียงแตพระคัมภีรกุรอานจะ
อนุญาตใหกระทําไดเทานั้น    แตมันยังเปนหนาที่ที่บุคคลจะตองทําใหสําเร็จตามพระคัมภีรบอกใหจงได 
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ดวย  ตัวอยางเชน วันที่ ๒๐ กันยายน ค.ศ. ๒๐๐๑  สภาผูนําทางศาสนาอิสลามที่มีสมาชิก ๗๐๐ คน    
ไดออกแถลงการณวา หากสหรัฐอเมริกาโจมตีอัฟกานิสถาน “ก็เทากับวาเปนการกระทําตออิสลาม  เรา
ไดพบวาในกฎหมายอิสลามทั้งปวงกําหนดไววา หากคนที่ไมนับถอือิสลามโจมตีดินแดนมุสลิม จีฮัดก็เปน
ภารกิจที่มุสลิมตองปฏิบัติตาม  …และตํารากฎหมายทั้งปวงก็เรียกรองใหชาวมุสลิมทําสงครามจีฮัด”  
และเม่ือสหรัฐอเมริกาและพันธมิตรบุกอัฟกานิสถานและอิรักก็ไดเผชิญกับจีฮัดเชิงรุกของมุสลิมที่ผนวก
เขากับยุทธวิธีกองโจรของทานประธานเหมาเจอตงที่วา “เอ็งมาขามุด  เอ็งหยุดขาแหย   เอ็งแยขาตี  เอ็ง
หนีขาตาม” จนตองเปดตําราพิชัยสงครามยุคใหมเพ่ือตอบโตแทบไมทัน 

หากเรามองยอนไปในอตีตกาลก็จะเห็นวา จีฮัด ไมวาจะเปนแบบเชิงรุกหรือเชิงรับไดถูกชาว
มุสลิมนํามาใชเปนยุทธวิธีในการเผยแผศาสนาอิสลามและทําลายลางศัตรูอยางไดผล  โดยใน
คริสตศตวรรษที่ ๗ หลังจากศาสนาอิสลามกอกําเนิดขึ้นมาแลว  ทั้งทานนะบีมะหะหมัดและกาหลิบ ๔ 
องคแรกไดใชจีฮัดเชิงรุกขับไลพวกโรมันและพวกเปอรเซียออกไปจากดินแดนอาระเบีย (ซาอุดีอาระเบีย
ปจจุบัน)ไดสําเร็จ  และสามารถเอาชนะสงครามกับชาวเปอรเซีย และขีดวงใหชาวโรมันมีอิทธิพลอยูได
เฉพาะในเอเชียนอย (หรือเอเชียไมเนอร) ไดเทานั้น  ตอมาในชวงระหวางคริสตศตวรรษที่ ๗ ถึง
คริสตศตวรรษที่ ๑๔  มุสลิมสามารถใชยุทธวิธีจีฮัดเชิงรุกอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอยางยิ่ง  
โดยสามารถรุกคืบหนาเขาไปพิชิตประเทศตาง ๆ ของฝายตะวันตก  ซ่ึงรวมทั้งสเปน  โปรตุเกส ฝรั่งเศส
ตอนใต  อิตาลีตอนใต  และซิซิลี  

เม่ือตองเผชิญกับการรุกหนักดวยยุทธวิธีจีฮัดของชาวมุสลิม  ฝายตะวันตกโดยเฉพาะชาวโรมัน
ที่หันมานับถือศาสนาคริสตแลว   ไดใชนโยบายตอบโตดวยแนวความคิดสงครามศักดิ์สิทธิ์ (Holy War) 
และสงครามยุติธรรม (Just war) ในลักษณะ “เกลือจ้ิมเกลือ “ และ “ตาตอตา ฟนตอฟน” บาง  โดยให 
นักปราชญทางศาสนาคริสตพยายามคนหาคําสอนในพระคัมภีรไบเบิลวา มีคําสอนตอนใดบางที่สอนใน
ลักษณะใหใชความรุนแรงก็ใหใชคําสอนตอนนั้นมาชวยปลุกปลอบใจของบรรดานักรบของฝายคริสตที่
เรียกวาพวกครูเสด (Crusades) ที่ติดสัญลักษณเปนรูปไมกางเขนใหเกิดความฮึกเหิมพรอมจะตายเพื่อ
ศาสนาได หากเปนคําสอนที่เปนไปในทางสันติก็ไมตองนํามาอบรมสั่งสอน 

คําสอนในศาสนาคริสตที่หามนํามาสอนแกบรรดานักรบครูเสดฝายคริสตคือคําสอนที่มีลักษณะ
ใหมีเมตตาและรักสันติภาพที่ใหตัดออกไป  ไดแก คําสอนของพระเยชูในพระคัมภีรใหม เชน  “ทาน     
ทั้งหลายไดยินคําซึ่งกลาวไววา  ตาแทนตา  และฟนแทนฟน  ฝายเราบอกทานวา  อยาตอสูคนชั่ว  ถา
ผูใดตบแกมขวาของทาน  ก็จงหันแกมซายใหเขาดวย” (มัทธิว  ๕: ๓๘,๓๙,๔๐ๆ)  “ทานทั้งหลายไดยิน
คําซึ่งกลาวไววา  จงรักคนสนิท และเกลียดชังศัตรู  ฝายเราบอกทานวา  จงรักศัตรูของทาน  และจง
อธิษฐานเพื่อผูที่ขมเหงทาน”( มัทธิว ๕:๔๓,๔๔) 

สวนคําสอนที่บรรดานักบวชในศาสนาคริสตคนควาหาจากพระคัมภีรไบเบิลแลวนํามาอบรมสั่ง
สอนใหนักรบครูเสดชาวคริสตมีความนิยมในความรุนแรงและฮึกเหิมไมกลัวตาย  คือ  คําสอนของพระเยซู  
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เชน   “อยาคิดวาเรามาเพื่อจะนําสันติภาพมาสูโลก  เรามิไดนําสันติภาพมาให  แตเรานําดาบมา ”(มัทธิว   
๑๐ : ๓๔)  “ครั้นเวลาเชา  ขณะ (พระเยซู) เสด็จกลับไปยังกรุงอีก ก็ทรงหิวพระกระยาหาร  และ
ทอดพระเนตรไป  ทรงเห็นตนมะเดื่อตนหน่ึงอยูริมทาง  ก็ทรงดําเนินเขาไปใกล  เห็นตนมะเดื่อน้ันไมมี
ผลมีแตใบเทานั้น  จึงตรัสกับตนมะเดื่อวา  เจาจงอยาผลิผลอีกตอไป  ทันใดนั้นตนมะเดื่อก็เห่ียวแหงไป”      
(มัทธิว   ๒๑ : ๑๘,๑๙) 

ดวยยุทธวิธีตาตอตาและฟนตอฟนที่นําเอาคําสอนในศาสนาคริสตที่มีขอความในทางรุนแรงมาใช
อางเพ่ือความชอบธรรมในการทําสงครามกับศัตรูไดน้ีเอง ที่ทําใหฝายตะวันตกหรือฝายคริสตสามารถ
โรมรันกับฝายมุสลิมไดสําเร็จ ทําใหเกิดการรุกรบและตั้งรับกันอยูนานดวยสงครามหลายระลอก  ระหวาง
ป ค.ศ. ๑๐๙๖ ถึง ค.ศ. ๑๒๙๑   จิตใจของพวกทหารครูเสดมีความกราวแกรงและโหดเห้ียมพอ ๆ กับ
ทหารมุสลิม  สามารถขับไลพวกมุสลิมออกมาจากดินแดนในยุโรป คือ โปรตุเกส อิตาลี   ฝรั่งเศส และซซิิ
ลีไดสําเร็จ   มิหนําซ้ํายังเคยบุกเขามายึดดินแดนปาเลสไตนคืนจากมุสลิมเสียอีกดวย 

ทหารครูเสดที่นับถือศาสนาคริสตของฝายตะวันตกคูตอสูที่สําคัญของมุสลิมน้ี ตามบันทึกการ  
คนควาของฝายมุสลิมบอกวา มีความโหดรายทารุณในการปฏิบัติตอเชลยศึกและพลเรือนเปนอยางยิ่ง  
ตัวอยาง เชน เม่ือพวกครูเสดสามารถพิชิตนครเยรูซาเลมไดแลว  พวกเขาไดสังหารผูคนไปเปนจํานวน
ถึง ๗,๐๐๐  คน 

เม่ือถึงยุคหลัง ๆ เม่ือคราวจักรพรรดินะโปเลียนนักรบนักรักของฝรั่งเศสเรืองอํานาจขึ้นในยุโรป  
ก็ไดใชกองกําลังครูเสดที่หาวหาญและโหดเหี้ยมพอ ๆ กับอดีตจากยุโรปบุกเขามาในดินแดนมุสลิม  และ
จากบันทึกของฝายมุสลิมบอกวา  “หลังจากที่นะโปเลียนมีชัยชนะพวกเติรกที่เมืองเจฟฟาแลว  ไดทรง
ออกคําสั่งใหทหารของพระองคสังหารทหารเติรกจากกองกําลังรักษาเมืองราว ๒,๕๐๐ นายซึ่งยอมแพ
แลว ทหารเหลานี้ไดถูกนําตัวไปที่ชายฝงทะเล  แลวพวกทหารฝรั่งเศสก็ไดใชปนไลยิงวิ่งหนีหัวซุกหัวซุน
เพ่ือใหพนวิถีกระสุน  แลวก็ใชดาบปลายปนสังหารเสียทั้งหมด สายน้ํากลายเปนสีแดงจากเลือดของ  
พวกเติรกที่ถูกเชือด  ในเมืองมีการสังหาร การขมขืน การปลนสะดม และการเผาติดตอกัน ๒ วัน และ      
เหตุการณครั้งน้ียังไมยอมหยุดลงจนกระทั่งทหารฝรั่งเศสรบจนเหนื่อยออนจนรบตอไปไมไหว” 

เหตุการณการใช ”สงครามจีฮัด” ของฝายมุสลิมเพ่ือหํ้าห่ันกับ”สงครามยุติธรรม ”ของฝายศาสนา
คริสตในอดีตยังอยูในจิตใตสํานักของทั้งสองฝายที่แตกตางทางอารยธรรมทางศาสนากันนี้   และรอคอย
ที่จะถูกกระตุนเพ่ือนํามาใชเปนประโยชนทางการเมืองของแตละฝาย  ปจจุบันฝายชาวคริสตก็ไดลอเลียน
ทางเว็บไซทวาศาสนาอิสลามเปนศาสนาแหงสันติแตเพียงชื่อแตพฤติกรรมของศาสนิกเปนไปตรงกันขาม  
ฝายมุสลิมหัวรุนแรงก็ใชเว็บไซทของตนกระตุนจิตใตสํานึกของชาวมุสลิมใหยอนรําลึกถึงอดีตกาล       
โดยพยายามเรียกฝายสหรัฐฯและพันธมิตรวาเปน ”พวกครูเสดใหม (New crusaders)”  ผูเขามาย่ํายี   
ดินแดนของมุสลิม  ที่มุสลิมทั่วโลกจะตองจับมือเปนอันหน่ึงอันเดียวกันใชสงครามจีฮัดเขาทําลายให    
สิ้นซาก   
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 เม่ือเปนเชนนี้ “พวกครูเสดใหม” โดยการนําของสหรัฐอเมริกาและพันธมิตร  จึงถูกตอตานจาก
ฝายมุสลิมดวยยุทธวิธีจีฮัดในรูปแบบแปลก ๆ  เชน  ใชเครื่องบินพลีชีพบินพุงชนตึก    ใชระเบิดพลีชีพ     
ติดตัวแลววิ่งเขาหาศัตรู  ใชระเบิดพลีชีพขับรถยนตเขาชน ฯลฯ และ ”ครูเสดใหม” ก็ไดใชอาวุธ
ยุทโธปกรณล้ําสมัยเขาตอบโต ในสถานการณที่หลายทานเรียกวา ”สงครามที่ไมมีวันจบ” อยางที่เห็น ๆ 
กันอยูในปจจุบันทั้งในอัฟกานิสถาน อิรัก  และที่อ่ืน ๆ ของโลก. 
 
 
 
เอกสารอางอิง 
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๒.สังข  พัธโนทัย, ปทานุกรมศัพทการเมือง, ศูนยการพิมพ : พระนคร, ๒๕๑๓ 

 
  
 
    

  
 
 

 
 
  
 



 

เทคนคิการใช Flipchart 

⌫ 
น.ต.ดร.กฤษฎา   แสงเพ็ชรสอง 

อาจารยฝายศึกษา โรงเรียนนายเรือ 

 

บทนํา 
เม่ือพูดถึงการระดมสมอง (Brainstorming) คนทั่วไปจะจินตนาการภาพการประชุมของคน    

กลุมหน่ึง มีสมาชิกผลัดกนัเสนอความคิดใหม ๆ พรอมเหตุผลวาทําไมจึงเสนอความคิดนัน้ และสิ่งที่
เสนอมีขอดีขอเสียอยางไร  

วัตถุประสงคที่แทจริงของการระดมสมองคือ เพ่ือกอใหเกิดความคิดหรือทางแกปญหาใหมๆ   
เปนจํานวนมาก เพ่ือนําไปสูการแกปญหาอยางสรางสรรค การระดมสมองดวยวิธีดังกลาวขางตนจึงมี
ขอจํากัดที่สําคัญ เน่ืองจาก 

๑. การปลอยใหมีการอภิปรายและวิพากษวิจารณความคิดที่ถูกเสนอในทันท ี อาจสงผลใน    
ทางลบ ทําใหสมาชิกคนอื่น (โดยเฉพาะคนที่ไมกลาแสดงออกแตมีความคิดดี ๆ) ไมกลาที่จะ
เสนอความคดิเห็นอยางอิสระ หรือมีสวนรวมอยางเต็มที่ในการระดมสมอง 

๒. นอกจากนี้ ไมใชเรื่องแปลกถาความคิดดี ๆ จะเกิดขึ้นจากการตอยอดความคิดที่ดูพิสดาร 
หรือ ไมนาเปนไปได 

บทความนี้นําเสนอ แนวทางการระดมสมองอีกวิธีหน่ึง ซ่ึงเปนที่ยอมรับและถูกนําไปใชอยาง  
แพรหลายและเปนสากล เพราะมุงเนนใหมีการเสนอความคิดเหน็โดยอิสระ และสงเสริมใหมีการแกปญหา 
อยางสรางสรรค วธิีที่นําเสนอนี้งายมาก ผูสนใจสามารถฝกฝนเพียงเล็กนอย แลวนําไปประยุกตใชได   
ทันที วธิีระดมสมองที่นําเสนอมีขั้นตอนดังน้ี 

ขั้นตอนการระดมสมอง 
๑.  จัดกลุม (โดยทั่วไป ๕ - ๖ คน) และเตรียมกระดาษโนต (หรือ Post-it™) 
จํานวนหนึ่ง (ประมาณ ๑๐ แผนตอคน) 
๒.  กําหนดปญหาที่ตองการแกไขอยางชดัเจน โดย 

• ซอมความเขาใจกับสมาชิกทุกคนในกลุมวาเขาใจปญหาอยางถอง
แท (วธิีหน่ึงเพ่ือซอมความเขาใจคือ ใหสมาชิกแตละคนเรียบ
เรียงปญหาใหมดวยถอยคําของตนเอง   จากนั้นกลุมอาจเลือก 

     ประโยคที่ระบุปญหาไดชัดเจนที่สุด) 
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• กลยุทธหนึ่งในการตั้งคําถามเพื่อแกปญหาอยางสรางสรรค (Creative Problem Solving - 
CPS) คือ การเริ่มตนคําถามวา “มีทางใดบางทีเ่ราอาจจะ… (In what ways might we…)”  

๓.  กําหนดชวงเวลา ที่จะใชระดมสมอง ใหแนนอน (๑๕ - ๓๐ นาที) ผูควบคุมการระดมสมองอาจยุติ
การระดมสมองกอนเวลาได หากเห็นวากลุมหมดความคิดแลว 
๔.  ออกความคิด โดยสมาชิกแตละคนเขียนความคิดของตนลงบนกระดาษโนต (ตัวหนังสือควรสูงไม
นอยกวา ๑.๕ น้ิว) แลวนําไปวางบนโตะหรือติดบนกระดาน (จะใชวธิีอ่ืน เชน Flipchart กับปากกาหลาย
สีก็ได แตที่สําคัญตองทําใหสมาชิกทุกคนเห็นทุกความคิดที่นําเสนอ) กติกาของการระดมสมองมีดังน้ี 

• หามพูดคุย ระหวางระดมสมอง โดยเฉพาะ หามลอเลียน 
หรือวิจารณความคิดใดๆ  โดยเด็ดขาด   ทุกความคิด
ของสมาชิกมีคุณคาเทากัน 

• เนน ปริมาณ ของความคิดที่เสนอ ไมใชคุณภาพ (ไดแก 
เสนอความคดิใหมี จํานวนมาก ที่สุด)  

• สงเสริมให เสนอทุกความคิดไมวาจะดพูิสดารเพียงใด  
• สงเสริมใหสมาชิก ตอยอดความคิด อ่ืนที่ถูกนําเสนอแลว 
• ใหมีผู บันทึกทุกความคิด ที่ถูกเสนอสําหรับอางอิงในอนาคต 
• ความคิดที่เสนอควร กระชับและชัดเจน (โดยทั่วไป ไม

ควรเกิน ๖ คํา) 
๑. เม่ือการระดมสมองยุติ ใหกลุมประเมินความคิดที่สมาชิกเสนอ สมาชิกสามารถซักถามหรือเพ่ิม

ขอคิดเห็นไดในชวงนี ้ อาจจัดใหมีการระดมสมองครั้งที่สองเพื่อเพ่ิมขอเสนอก็ได (โดยทั่วไปภายใน
ไมเกิน ๒ วนั) จากนั้น ใหกลุมกําหนดหรือเลือกทางแกปญหาที่ดีที่สุดตอไป (สําหรับการคดัเลือก 
อาจใชวิธใีหคะแนนตามเกณฑ เชน Analytical Hierarchy Process เปนตน) 

ขอแนะนําอ่ืน ๆ ในการระดมสมอง 
๑. การระดมสมองใหไดผลดี กลุมไมควรใหญเกินไป มีสมาชิกที่มีเปาหมายเดียวกนั (Homogeneous) 

ไดรับการฝกเกี่ยวกับการระดมสมอง และ มีมุมมองที่หลากหลาย 
๒. อาจจัดใหมีการระดมสมอง อุนเครื่อง (Warm-up) ประมาณ ๕ - ๑๐ นาที เพ่ือเตรียมสมาชิกให

พรอมกอนการระดมสมองจริง ตัวอยางคําถามอุนเครื่อง เชน มีหนทางใดบางที่เราสามารถใช
ประโยชนจากคลิปหนีบกระดาษ 

 

เทคนคิการใช Post-it™ 
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๓. การระดมสมองเปนกระบวนการพื้นฐานของการแกปญหาอยางสรางสรรค1 ซ่ึงประกอบดวย ๖ 

ขั้นตอน (OFPISA) ดังน้ี  
• Objective Finding ตอบคาํถาม อะไรคือเปาหมาย สิ่งที่อยากทํา สิ่งที่ทาทาย ฯลฯ 
• Fact Finding ตอบคําถาม อะไรคือ Background ของปญหา ขอเท็จจริง คาํถามตาง ๆ ที่    

เกี่ยวของ ฯลฯ 
• Problem Finding ตอบคําถาม อะไรคือ ปญหาที่แทจริงที่ตองแกไข  
• Idea Finding ตอบคําถาม มีหนทางใดบางที่สามารถแกปญหานั้นได 
• Solution Finding ตอบคําถาม จะทําใหทางแกปญหาดีขึ้นไดอยางไร จะเลือกทางออกที่ดีที่สุด

อยางไร 
• Acceptance Finding ตอบคําถาม ตองทําอะไรบาง (Action items) เพ่ือที่จะใหทางแกปญหา

เปนจริงได 
ในความเปนจริง เราสามารถนําวธิีการระดมสมองมาใชระดมความคิด (Generate ideas) ไดในทุก
ขั้นตอน ไมเพียงแต Idea Finding 

๔. นอกจากการระดมสมองหาทางแกปญหาแลว กลุมอาจ “ระดมสมองยอนหลัง” (Reverse 
Brainstorm) เพ่ือหาวามีอะไรบางที่อาจสงผลในทางลบ (Adverse Possibilities) จากทางแกปญหาที่
กําหนด ตัวอยางคําถาม เชน “มีทางใดบางที่จะทําใหทางแกปญหา ... ไมสามารถดําเนินการได” 
ประโยชนของการ ระดมสมองยอนหลังเพ่ือ 
• หาจุดออนของทางออกและแกไขจุดออนน้ัน 
• ตรวจสอบ (Justify) ความเหมาะสมและเหตุผลอันสมควรของขอมูลหรือสมมุติฐานที่ใช 
• เตรียมคําตอบสําหรับคําถามที่อาจเกิดขึ้น 
ผลที่ไดคือ ปรับปรุงทางออกใหดีขึ้นพรอมกับสรางความมั่นใจใหแกกลุม 

 

 

 

                                                 

1
 เทคนิคการ Brainstorm ถูกคิดคนในป 1963 โดย  Alex Osborn ซึ่งเปนผูกําหนดขั้นตอนการแกปญหาอยาง

สรางสรรค (CPS) ที่นําเสนอในบทความนี้ 
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Planning) Michael Brassard และ Diane Ritter, 1st ed., 1994, GOAL/QPC (www.goalqpc.com)  
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น.อ.หญิง ยุวด ี เปรมวิชัย 

ผูอํานวยการกองวิชาคณิตศาสตร 
ฝายศึกษาโรงเรียนนายเรือ 

 
 

ปจจุบันทุกหนวยงานมีการสงเสริมผลงานดานการวิจัยในสาขาตาง ๆ อยางกวางขวาง ใน
การศึกษาระดับปริญญาทุกสาขาวิชาตองมีวิชาที่เกีย่วของกับการวิจัย ประกอบเปนวชิาทีส่ําคัญใน
หลักสูตร ตลอดจนมีการพัฒนาผลของงานวิจัยเพ่ือนํามาพัฒนาหนวยงาน   พัฒนาความรูของบุคลากร  
รวมถึงขั้นบูรณาการเปนองคประกอบในการพัฒนาประเทศทั้งดานเศรษฐกิจ สังคม และอ่ืน ๆ มี
ประโยชนอยางยิ่ง โดยหลักการแลวผูทําการวิจัยในศาสตรสาขาที่ตนเกี่ยวของตองมีความรอบรูทั้ง
หลักการ ทฤษฎี และ   เน้ือหาสาระของศาสตรสาขานั้น ๆ แลวอยางดี  หากยิ่งมีความรูความสามารถ
เชี่ยวชาญในดานวิธีการทางสถิติเพ่ือวิเคราะหขอมูลในงานวิจัยน้ันดวย ก็ยิ่งจะทําใหผลสรุปของงานวิจัย
น้ันถูกตองตามหลักเกณฑ ทางวิชาการ และมีคุณคานาํไปใชประโยชนไดอยางมีประสิทธิภาพมหาศาล 

ในปจจุบันสถาบันตาง ๆ มีการเพิ่มบรรจุวิชาเกี่ยวกับวธิีการทางสถิตเิขามาในหลักสูตรของนักศึกษา 
ทั้งระดับปริญญาตรี และระดับปริญญาโท เพ่ือใหนักศึกษามีความสามารถมากขึ้นในการใชวิธีการทาง
สถิตใินวชิาที่เกี่ยวของกับการวิจัย  จากเดิมที่มีการศกึษาเพียงวิชาสถิติพ้ืนฐานเทานั้น  ผูเขยีนในฐานะ 
ผูสอนวิชาสถติิรูสึกเห็นดวยในการนี้อยางยิ่ง เพราะหากนักศึกษารอบรูวิธีการทางสถิติโดยเฉพาะวิธีการ
ทางสถิตขิั้นสงู (Advance Statistics Methods) แลว  เม่ือตองไปเกี่ยวของกับงานวิจัยซ่ึงดูแนวโนมโลก
ในอนาคตแลววามีความสําคัญยิ่ง เขาจะไดพัฒนาวิธีการทางสถิตเิหลานี้ไปใชในงานวิจัยตามศาสตรสาขา
ของตนเองอยางถูกตองและเปนประโยชนตอศาสตรสาขานั้น ๆ ไดเต็มที่อยางมีประสิทธิภาพ  เน่ืองจาก 
วิธีการทางสถติิมีมากมายแตขอที่ผูทํางานวิจัยขัดของจนตองไปปรึกษาผูเชีย่วชาญหรือนักสถิติ และ
อาศัยนักสถติเิปนผูตอบจะมีเพียงไมกี่ประเด็นเทานั้น   ซ่ึงนักสถิติก็คงตอบไมไดทันทีจนกวาจะศึกษา
และทําความเขาใจจนทราบรายละเอยีดของเปาหมาย วตัถปุระสงคและสมมตฐิานของการวิจัยน้ัน คําถาม 
เกี่ยวกบัวธิีการทางสถิตขิองผูทํางานวิจัย ที่พบสวนใหญจะคลาย ๆ กัน พอจะสรุปประเด็นไดดังน้ี 

- งานวิจัยหัวขอน้ีควรวเิคราะหขอมูลดวยสถิติอะไรด ี
- แบบสอบถามนี้เก็บขอมูลเรยีบรอยแลว ยงัไมรูจะใชสถติิตวัไหนวิเคราะห 
- ตองการใชวิธวีิเคราะหแบบน้ีอยางยิ่งเพราะสรปุไดตรงตามวตัถุประสงค แตจะใชขอมูลตวัไหน 

บางเพราะแบบสอบถามมีเปนจํานวนขอมากมาย 
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คําถามเหลานีค้าดวานาจะเกิดกับการวิจัยทุกสาขาวิชา   ซ่ึงการวิจัยทุกสาขาวิชาจะตางกันที่
วิธีการไดมาของขอมูลการวจัิยแตละสาขา เชน สาขาเกษตรกรรมขอมูลการวจัิยอาจมาจากแปลงพืช
ทดลอง  เพราะตนไมคงตอบแบบสอบถามไมได  สาขาพฤติกรรมศาสตรก็มีขอมูลการวิจัยมาจากการ
สังเกตพฤติกรรมแลวผูวิจัยจดบันทึกไว   สาขาสังคมศาสตรมีขอมูลการวิจัยมาจากแบบสอบถาม เปนตน  
ดังน้ันกอนการเลือกวธิีการทางสถิตเิพ่ือวิเคราะหขอมูลในงานวิจัยสาขาใด  ผูวิจัยควรทําความเขาใจกับ
การใชสถติิ  และชนิดของขอมูล  แลวจึงเลือกวธิีการที่ขึ้นกับขอมูลการวิจัยชนิดตาง ๆ ที่เหมาะสมตอไป   
ดังน้ี 

 

∂ ประเภทของสถิติที่ใชวเิคราะหขอมูลการวิจยั 
สถิติสําหรบัวเิคราะหขอมูลการวิจัย โดยทั่วไป อาจแบงเปน ๒ ประเภทหลักๆ คือ 
๑. สถิติพรรณา (Descriptive Statistics) เปนสถติิเบื้องตนที่ใชเพ่ือบรรยายสรุปลักษณะของ

ประชากรหรือตัวอยางทีศ่ึกษาตามขอมูลที่รวบรวมไดจากตัวแปรที่กาํหนด ซ่ึงสวนใหญจะใชการแจกแจง
ความถี่ (Frequencies) ของกลุมยอยในแตละตวัแปร คาเฉลี่ย (Mean) คามัธยฐาน (Median) หรือ       
คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) เปนตน  สถิตปิระเภทนี้จําเปนตองแสดงไวในทกุงานวิจัย
เพ่ือบรรยายลกัษณะงานวิจัย 

๒. สถิติวเิคราะห (Analytical Statistics) เปนสถติทิี่ใชในการทดสอบสมมติฐานการวิจัย เพ่ือ
อธิบายขอพิสจูนหรือขอคนพบที่ไดจากการวิจัย การวเิคราะหทีใ่ชในการวิจัยสวนใหญ เปนสถิติทีใ่ชเพ่ือ
ทดสอบความสัมพันธระหวางตวัแปร ทดสอบความแตกตางของคาเฉลี่ย เชน สถิติ t-test F-test  
ANOVA เปนตน  สถิติประเภทนี้ใชยืนยนัผลการวิจัย  แสดงใหเห็นวาความรูใหมที่เปนผลจากงานวิจัยน้ี
มีประสิทธิภาพ เชื่อถือไดเพียงใด   

 

• จํานวนตวัแปรและระดบัการวัดขอมูล 
ตัวแปร (Variables) คือ คุณสมบัติของประชากรทีศ่กึษา เชน ตวัแปรดานคุณลกัษณะประชากร 

ไดแก เพศ อายุ การศึกษา อาชพี เปนตน หรือตัวแปรดานพฤติกรรมวัยรุนไดแก ความรูในการ         
คุมกําเนิด  คานิยมในสินคาแบรนดเนม  เปนตน 

ระดับการวัดขอมูล ( Level of Measurement) เม่ือกําหนดตัวแปรไดแลวตองทาํความเขาใจ 
และวางแผนตัง้แตขั้นตอนแรก ๆ กอนทีจ่ะสรางเครื่องมือรวบรวมขอมูลตามตวัแปร เชนสาขาสงัคมศาสตร  
มีตัวแปรของการวิจัยคือความคิดเห็นตามขอในแบบสอบถาม ดังน้ันขอมูลการวิจัยก็รวบรวมมาจาก   
แบบสอบถาม  มีระดับการวัดขอมูล ซึ่งเปนความคิดเห็น ที่ไมเหมือนการวิจัยสาขาเกษตรกรรมที่ขอมูล
การวิจัยเปนจํานวนผลไมของพืชทดลองที่นับ จํานวน ได ซ่ึงเปนระดับการวัดอีกประเภทหนึ่ง เปนตน   
ระดับการวัดขอมูลของตัวแปรที่มีความแตกตางกันน้ี เปนปจจัยสําคัญในการเลือกวธิีการทางสถิตเิพ่ือ
วิเคราะหขอมูลในงานวิจัย เพราะสถิติทุกตัวมีขอจํากัดเกี่ยวกับระดับการวัดขอมูลของตัวแปรเสมอ  ระดับ  
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การวัดของตวัแปร แบงไดเป ็น ๔ กลุมดงัน้ี 
๑) การวัดระดับกลุม (Nominal scale) การวดัในระดับน้ีมีคุณสมบัตทิี่ต่าํที่สุดในการวดั      

ทางคณิตศาสตร   เปนเพียงแบงประเภท หรือคุณลักษณะของตัวแปรออกเปนกลุม ๆ เทานั้น เชน เพศ 
(ชาย และหญงิ) สถานภาพสมรส (โสด คู หมาย/หยา/แยก) เปนตน 

๒) การวดัระดับอันดับ (Ordinal scale) เปนระดับการวัดที่สงูขึ้นกวาระดบักลุม กลาวคอื     
นอกจากจะสามารถระบุความแตกตางของตัวแปรไดแลว ยังสามารถจัดเรียงอันดับไดอยางมีเหตุผล เชน 
ตัวแปรระดับความคิดเห็น  มี ๔ ระดับ คือ ๔, ๓, ๒, ๑  โดย ๔ =  เห็นดวยระดับมาก  ๓ =  เห็นดวย
ระดับปานกลาง   ๒ =  เห็นดวยระดับนอย   ๑ =  ไมเห็นดวย  เปนตน 

๓) การวัดระดับชวง (Interval scale) เปนระดับการวัดทีบ่อกคาของสิ่งทีว่ัดไดละเอียดขึ้น 
สามารถบอกปริมาณความแตกตางได เชน อุณหภูมิ คะแนนรวมของผลการประเมินผลงานที่มาจาก
ระดับ ๔, ๓, ๒, ๑  โดย ๔ =  ดีมาก  ๓ =  ปานกลาง  ๒ =  พอใช  ๑ =  ตองปรับปรุง  เปนตน 

๔) การวัดระดับอัตราสวน (Ratio scale) เปนระดับการวัดที่สามารถวัดไดละเอียดที่สุดที่มีคา
จากศูนยแท คือ ถาการวัดนั้นมีคาตวัเลขที่ไดเปนศูนย แสดงวาสิ่งที่วัดนั้นมีคาเปนศูนยแนนอน การวัด
อัตราสวนสามารถบอกความแตกตางของสิ่งที่วัดไดตามหลักคณิตศาสตร เชน นํ้าหนัก ความเร็ว ความ
สูง เปนตน 
 
÷ การเลือกวิธีการทางสถิติเพื่อวิเคราะหขอมูล 

เม่ือกําหนดตัวแปร และระดับการวัดของตัวแปรไดแลว ผูวิจัยจะสามารถวางแผนการเลือกวธิีการ
ทางสถิตเิพ่ือวิเคราะหขอมูลในงานวิจัย  โดยพิจารณาจากการตอบคําถาม ๒ ขอ ตอไปน้ีใหได 

- ทานตองการวเิคราะหตวัแปรครั้งละกีต่วั 
- ขอมูลที่รวบรวมไดน้ันเปนขอมูลที่ไดจากการวัดตวัแปรในระดับใด 
๓.๑) ถาตองการวิเคราะห ๑ ตัวแปร  

                 การวิเคราะหตัวแปรครั้งละ ๑ ตัวแปร เรียก  Univeriate Analysis  สถิตทิีใ่ชจะเปนสถติิ
พรรณนาซึ่งเปนสถติิเบื้องตนจะทําใหรูลกัษณะทัว่ ๆ ไปของตัวแปรน้ัน ๆ เชน การกระจาย ความถี ่    
คาเฉลีย่ คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน เปนตน การที่รูลักษณะเบื้องตนของตัวแปรแตละตัวโดยเฉพาะอยางยิ่ง
การกระจายของขอมูลจะทําใหการจัดกระทําขอมูลและการวิเคราะหขอมูลในขัน้ตอนตอ ๆ ไปถูกตอง
เหมาะสมยิ่งขึน้  โดยตองประกอบกับขอมูลวาเปนการวัดตวัแปรในระดับใด ดังน้ี 
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วิธีการทางสถิติ  
scale 

(ระดับการวัดตัวแปร) 
Measures of central 

Tendency 
(การวัดแนวโนมเขาสู

สวนกลาง) 

Measures of Descripsion 
(การวัดระดับการกระจาย) 

Frequencies 
(การแจกแจงความถี่) 

Nominal scale 
 

Mode (ฐานนิยม) frequency of mode 
(คาความถี่ของฐานนิยม) 

frequencies 
percentages 

Ordinal scale 
 

Median (คามัธยฐาน) Inter-quartile deviation 
( สวนเบี่ยงเบนควอไทล) 

frequencies 
percentages 

Interval scale , 
Ratio scale 

Mean (คาเฉล่ีย) standard deviation 
(คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน) 

frequencies 
percentages 

 
๓.๒ ) ถาตองการวิเคราะห  ๒  ตัวแปร  

 การวิเคราะหตัวแปรครั้งละ ๒ ตัวแปร เรียก Bivariate Analysis เปนการวิเคราะหเพ่ือ
พิจารณาความแตกตางหรอืความสัมพันธระหวางตวัแปรทั้งสอง อยางไรก็ตามในทุกงานวิจัยมีตวัแปร
หรือปจจัยที่เกี่ยวของมากกวา ๒ ตัวแปรขึ้นไปเสมอ  หลังจากวิเคราะห ๒ ตวัแปรแลว อาจจะตอง
วิเคราะหขอมูลเชิงพหุหรือ Multivariate Analysis ดวยจึงจะสมบรูณ 
 ในกรณีที่ทําการวิเคราะหตวัแปรครั้งละ ๒ ตวัแปร  จะตองตอบคําถามตอไปอีก คือ 
  (๑) การวิจัยครั้งน้ีกําหนดไวอยางชัดเจนหรือไมวา ตวัแปรใดเปนตวัแปรอิสระและตวัแปร 
ใดเปนตวัแปรตาม เน่ืองจากจะมีสถิติแยกออกเปนสองกลุมใหญ ๆ คือ Symmetric Analysis เปน    
กลุมสถติิวเิคราะหในกรณีทีไ่มกําหนดวาตัวแปรใดเปนตัวแปรอิสระและตัวแปรใดเปนตวัแปรตาม สวน 
Asymmetric Analysis เปนกลุมสถติิสาํหรับการวิเคราะหเม่ือมีการกําหนดตัวแปรอิสระและตวัแปรตาม
วาตวัแปรใดเปนตวัแปรอิสระหรือตวัแปรตามอยางแนนอน ซ่ึงการกําหนดตวัแปร พิจารณาไดจาก
สมมตฐิาน ของการวิจัย หรือวัตถปุระสงคในการวิจัย 
 (๒) จะตองตอบคําถามวา ตองการจะวิเคราะหอะไร เชน ความแตกตางของคาเฉลี่ยหรอื 
วิเคราะหความสัมพันธ (Relationship) เชน ความสัมพันธระหวางตัวแปร ๒ ตัวแปร  เปนตน เพราะสถติิ
แตละตวัที่นํามาใชในการวเิคราะหน้ันมีขอตกลงเบื้องตนหรือขอจํากดัในการใชอยูดวย ดังนั้น จึงตองแนใจ 
วาการวเิคราะหขอมูลโดยใชสถติิแตละตวัไมขัดกับขอตกลงเบื้องตนของสถิติน้ัน ๆ มิฉะน้ันจะทําใหผล    
ที่ไดจากการวเิคราะหผิดพลาดหรือมีความเที่ยงลดลง ตัวอยางเชน ขอมูลที่มีความสัมพันธเชิงเสนโคงสูง
เม่ือทําการวิเคราะหดวยสถิติสหสัมพันธเชิงเสนตรง (Linear Regression) จะไมพบความสัมพันธกัน 
เปนตน หรือการที่สถิติหลายตัวที่ใชวิเคราะหขอมูลตองมาจากกลุมประชากรที่มีการกระจายแบบโคงปกติ 
(Normal distribution) เปนตน เม่ือตอบคําถามไดแลวจัดการใหเปนไปตามขอตกลงเบื้องตนของสถิติน้ันๆ  
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 เม่ือไดคําตอบแลววิธวีิเคราะหตาง ๆ ก็ขึ้นกับระดับการวัดขอมูลดังน้ี 
 ๓.๒.๑ ตัวแปรทั้งสองตวัทีนํ่ามาวิเคราะหเปนขอมูลทีว่ัดระดับ Interval 
       (๑) ถาตองการทดสอบความแตกตางของคาเฉลี่ย  

ควรใชสถติิ Z - test , t-test , t-test for paired observations (Samples paired     
t-test) 

       (๒) ถาตองการวิเคราะหความสัมพันธของตวัแปร 
          (๒.๑) เม่ือตัวแปรหนึง่เปนตวัแปรอิสระและอีกตัวแปรเปนตัวแปรตาม  
         จะมีสถิตทิี่สําคัญ คือ  การวิเคราะหการถดถอย (Regression analysis)  ใช
วิเคราะหความสําคัญของตวัแปรอิสระทีมี่ตอตวัแปรตาม โดยพิจารณาจากคาสัมประสิทธิ ์ (Beta) ใน    
สมการถดถอยที่ไดจากผลการวิเคราะห  ซ่ึงมีขอตกลงเบื้องตนวาความสัมพันธของตัวแปรทัง้ ๒ จะตอง
เปนความสัมพันธแบบเสนตรง   หรือใชสถติิ Coefficient from Curvilinear Regression ถาทดสอบ
ลักษณะของความสัมพันธแลวพบวาเปนแบบเสนโคง 
        (๒.๒) ถาหากการวิจัยน้ันไมไดกําหนดวาตวัแปรใดเปนตวัแปรอิสระและตวัแปร
ใดเปนตวัแปรตาม  ถาตองการวิเคราะหความสัมพันธของตัวแปร ควรใชสถติิในกลุม Correlation ที่นิยม
คือ Pearson correlation  
               ๓.๒.๒ ตัวแปรตามวัดในระดับ Interval อีกตัวแปรวดัขอมูลในระดับ Nominal 
   (๑) ถาตองการทดสอบความแตกตางของคาเฉลีย่  เชน รายได (บาท/ป) ของประชาชน 
เขตเมือง และเขตชนบท  จะเห็นวารายได (บาท/ป) มีการวัดขอมูลระดับ Interval เปนตวัแปรตาม  และ
เขตเมือง และเขตชนบท มีการวัดระดับ Nominal ใชสถติิการวเิคราะหความแปรปรวน  (Analysis of 
Variance ; ANOVA,  F-test)  ผลจากการวิเคราะหคอื รายไดเฉลี่ย(บาท/ป) ของประชาชนเขตเมือง และ
เขตชนบทแตกตางกันหรือไม 
      (๒) ถาตองการวิเคราะหความสัมพันธของตวัแปรทั้งสองใชพิจารณาจาก Etan 2 หรือ 
Omega 2  ซ่ึงไดจากการวิเคราะห ANOVA 
                ๓.๒.๓ ตวัแปรทั้ง ๒ ตัว วดัในระดับ Ordinal  
 ไมวาจะกําหนดให ตัวแปรหนึ่งเปนตวัแปรอิสระและอกีตัวแปรเปนตัวแปรตาม  หรือ ไม
กําหนดวาตวัแปรใดเปนตัวแปรอิสระ และตวัแปรใดเปนตัวแปรตาม  
 ใชสถติิ Nonparameter 
 ๓.๒.๔ ตัวแปรหนึ่งวัดในระดับ Ordinal และอีกตัวแปรวัดในระดับ Nominal  
 ไมวาจะกําหนดให ตัวแปรหนึ่งเปนตวัแปรอิสระและอกีตัวแปรเปนตัวแปรตาม  หรือ ไม
กําหนดวาตวัแปรใดเปนตัวแปรอิสระ และตวัแปรใดเปนตัวแปรตาม เชน ความชอบในรสชาดกาแฟ ๕ 
ชนิด ของ เพศหญิงและชาย ใหลําดับความชอบเปน ๑ ถึง ๕ เปนตน 
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  ใชสถติิ Nonparameter  เชน ในการทดสอบความแตกตางอาจใช Median test  Mann-
Whitney U test เปนตน อยางไรก็ตามถาการทดลองเปนลักษณะ "Matched samples" ซ่ึงหมายถึง    
ตัวอยางในกลุมหน่ึง Match กับอีกกลุมหน่ึงของลักษณะของตวัแปรที่วัดในระดับ Nominal ควรใช Sign 
test หรือ Wilcoxon signed rank test 
 ๓.๒.๕ ตัวแปรทั้ง ๒ ตัวแปรวัดในระดับ Nominal  
   มักไมมีการกาํหนดวาตวัแปรใดเปนตวัแปรอิสระหรือตวัแปรตาม และตองการหาความสัมพันธ 
ของทั้ง ๒ ตวัแปรวาตวัแปรทั้งสองขึ้นตอกันหรือไม  การบรรจขุาราชการเขาในตําแหนงระดับตาง ๆ   
ขึ้นกับสาขาวชิาที่สําเร็จการศึกษาหรือไม  วธิีน้ีเรียกวา การทดสอบความเปนอิสระตอกัน (Independent 

Test) สถิติที่เหมาะสมไดแก Chi-square ( 2   χ ) 
  ๓.๓ ถาตองการวิเคราะหขอมูลมากกวา ๒ ตัวแปรขึ้นไป 
  การวิเคราะหมากกวา  ๒  ตัวแปร เรียก Multivariate Analysis 
  ๓.๓.๑ ตัวแปรทุกตวัที่นํามาวิเคราะหเปนขอมูลที่วดัระดับ Interval 
    (๑) ในกรณีที่มีตัวแปรตามมากกวา ๑ ตัว วัดในระดับ Interval และตัวแปรอิสระ
มากกวา ๑ ตวัวัดในระดับ Interval เชนเดียวกัน สถติทิี่ควรเลือกใช คือ 
   - Multiple regression หรือ 
   - Multiple curvilinear regression แลวแตกรณี 
   (๒) กรณีที่ไมไดกําหนดตัวแปรอิสระและตัวแปรตามควรใชสถติิ  Correlation  
  ๓.๓.๒ ตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม วัดในระดับที่ต่ํากวา Interval หรือวัดในระดับ
ตาง ๆ กัน ควรใชการสถิตวิิเคราะหที่เรียกวา Multiple Classification  Factor Analysis หรือ 
Discriminant แลวแตจุดประสงคของการวิจัย 
 
≠ ขอคิดเห็นในการเลอืกใชวิธีการทางสถิติในการวิเคราะหขอมูลการวิจัย 

การเลือกใชวธิีการทางสถติใินการวิเคราะหขอมูลการวจัิย จะเกิดปญหาที่มักพบเสมอซึ่งพึงระวงั 
คือ 

๑) ไมไดการวางแผนการเลือกสถติิในการวิจัย และการวิเคราะหขอมูลตั้งแตตน ทําให
แบบสอบถามที่ใชในการรวบรวมขอมูล  ไมไดคํานึงถึงความสําคัญของการวัดระดับขอมูล  

     เชน  การถามความคิดเห็น บางขอมีคาํตอบใหเลือก ๓ คําตอบคอื  
            ๑ = ปฏิบัตบิอย  ๒ = ปฏิบัตบิางวัน  ๓ = ไมเคยปฏิบตั ิ
แตคําถามบางขอซ่ึงอยูในการถามความคดิเห็นเชนกัน มีคําตอบใหเลอืก ๔ คําตอบ คือ  

  ๑ = ปฏิบัตบิอยครั้ง ๒ = ปฏิบัตินาน ๆ ครั้ง ๓ = ปฏิบัตินอยครั้ง ๔ = ไมเคยปฏิบัติเลย  
เปนตน  
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 ๒) การเลอืกใชสถติิโดยไมคํานึงถึงขอตกลงเบื้องตนของสถิติน้ัน ๆ เชน การวิเคราะห

ความสัมพันธระหวางตวัแปรอิสระกับตวัแปรตาม และใชสถติิ Chi-square (     2χ  ) โดยที่ cell ใด cell หน่ึง
หรืออาจมากกวาไมมีขอมูลเลย หรือการใช Z-test โดยไมทราบความแปรปรวนของประชากร 
(Population Variance) การใชการวเิคราะหความแปรปรวน (ANOVA) ของขอมูลทีว่ัดเปนความถี่ เปน
ตน ดังน้ี      ผลการวเิคราะหจะไมถูกตองและไมนาเชื่อถือ 

๓) ผลการวิเคราะหไมตรงกับสมมตฐิาน  เชน ตองการศึกษาปจจัยตาง ๆ ที่มีความสัมพันธกับ
รายไดชุมชน แตผูวิจัยเลือกสถิติ ANOVA ทําใหการสรุปผลการวจัิยเกิดขอผิดพลาดในการใชประโยชน
จากผลการวิจัย เปนตน 

๔) การวิเคราะหเฉพาะประเด็นยอยของตัวแปร โดยไมวิเคราะหผลในภาพรวมของตัวแปร เชน 
การเปรียบเทยีบความแตกตางระหวางคาเฉลี่ยของตวัแปรมากกวา ๒ ตัว แตใชการเปรียบเทียบความ
แตกตางระหวางประชากรตามตัวแปรอิสระทีละ ๒ ตัวแปร โดยใชการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว 
(One-way ANOVA) หลาย ๆ ครั้ง แทนที่จะใชการวิเคราะหความแปรปรวนแบบหลายทาง (Multiple 
ANOVA) ซ่ึงสามารถศึกษาผลกระทบรวมระหวางตวัแปรไดดวย หรือทําการหาความสัมพันธของตัวแปร
หลายตวั แตทําการแยกวิเคราะหหาคาความสัมพันธทีละตัว (Univariate) แทนทีจ่ะใชการหาคา
ความสัมพันธของตัวแปรหลายตวัไปพรอมกัน (Multivariate) เปนตน 
          โดยสรุปแลวการเลอืกวิธีการทางสถิตใินการวเิคราะหขอมูลการวิจัยใหเหมาะสมและถกูตอง  
จะตองพิจารณากันตั้งแต รูปแบบการวจัิยในศาสตรแตละสาขา วตัถุประสงค สมมติฐานการวิจัย  ตัวแปร
ในการวิจัย ระดับการวัดตวัแปร และเครื่องมือในการรวบรวมขอมูล เพราะในทกุขั้นตอนของการวิจัยจะมี
ความสัมพันธตอเน่ืองกันทัง้สิ้น  
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 รายงานผลการวิจัย  
การประเมินผลการจัดงานประเพณ ีชาวเรือ - ชาวไร 

                             ประจําป   ๒๕๔๕ 
ร.ท.หญิง จุฬาวลัย  สุนทรวิภาต 

ประจําแผนกศึกษาและวิจัย  กถจ.รร.นร. 

 

สาระสังเขป 
 การประเมินผลการจัดงานประเพณีชาวเรือ-ชาวไร  ประจําป ๒๕๔๕    มีวัตถุประสงคเพ่ือ
ประเมินผลการจัดงานประเพณีชาวเรือ-ชาวไร ประจําป ๒๕๔๕    เพ่ือทราบปญหา ขอเสนอแนะ และ
แนวทาง  ในการปรับปรุง และพัฒนาการจัดงานประเพณีชาวเรือ-ชาวไร    ใหมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น
ตอไป  โดยเก็บรวบรวมขอมูลจากตัวแทนผูเขารวมการแขงขันกีฬาชาวเรือ-ชาวไร จํานวน  ๒๕๐ คน 
และวิเคราะหขอมูลการประเมินคุณภาพ โดยการหาคาเฉลี่ย (Arithmetic Mean) และสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน  (Standard Deviation) และวิเคราะหขอเสนอแนะโดยการวิเคราะหเน้ือหา  (Content  
Analysis)  ผลการวิจัยโดยสรุป  มีดังน้ี 

 ๑. สถานภาพทั่วไปของผูตอบแบบประเมิน  : ผูตอบแบบประเมินสวนใหญเปนเพศหญิง 
จํานวน ๑๒๘ คน  (รอยละ ๕๑.๒๐)   มีสถานภาพเปนนักเรียน / นิสิต จํานวน ๑๘๘ คน  (รอยละ 
๗๕.๒๐) สังกัดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  จํานวน ๑๓๒  คน   (รอยละ ๕๒.๘๐) 

 ๒. ผลการประเมินคุณภาพการจัดงานประเพณีชาวเรือ – ชาวไร ประจําป ๒๕๔๕ : ใน
ภาพรวมการจัดการแขงขัน มีคุณภาพอยูในระดับดี  (Χ  = ๓.๑๔) โดยมีรายการที่มีคุณภาพอยูระดับดี       
ไดแก ดานการจัดการแขงขัน  (Χ  = ๓.๓๐)  ดานการจัดเลี้ยงและเครื่องด่ืม  (Χ  = ๓.๒๒)  ดานการจัด
สถานที่ แสง สี เสียง  (Χ  = ๓.๒๙)   ดานการบันเทิงและการแสดง   (Χ  = ๓.๒๔)     ดานการแพทย   
(Χ  = ๓.๐๐)   ดานการรักษาความปลอดภัย  (Χ  = ๓.๒๔)   และดานอ่ืน ๆ  (Χ  = ๓.๓๕) สวนดาน      
การจัดการแขงขัน  ดานประชาสัมพันธและปฏิคมมีคุณภาพอยูในระดับ คอนขางดี (Χ  = ๒.๙๘) ,         
(Χ  = ๒.๘๑)  ตามลําดับ 

      ๓. ปญหาอุปสรรคและขอเสนอแนะเพิ่มเติมในการปรับปรุงและพัฒนาการจัดงานประเพณี
ชาวเรือ- ชาวไร  : ควรจัดอาหารและเครื่องด่ืมใหหลากหลายกวานี้ (ความถี่ ๓)  ควรมีการ
ประชาสัมพันธใหมากกวานี้ เน่ืองจากคนยังไมรูวามีงาน (ความถี่ ๓) ระยะเวลาแขงขันกีฬานานเกินไป  
(ความถี่ ๓)  กีฬาบางประเภทแขงนานเกินไป เชน กีฬารักบี้ (ความถี่ ๒) เจาหนาที่บริการอาหารและ
เครื่องด่ืมยังบริการไมทั่วถึงพอ (ความถี่ ๒) อยากใหจัดตอไปเรื่อยๆ ตอเน่ืองทุกป เพ่ือดํารงมาตรฐานไว 
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(ความถี่ ๒) การลงเรือชมทิวทัศนปากน้ํา และชมอุทยานประวัติศาสตรกองทัพเรือมีเวลาจํากัด อยากให
มีเวลาชมมากขึ้น (ความถี่ ๒)  ไดรับสูจิบัตรไมทั่วถึง (ความถี่ ๒)      

วัตถุประสงค 
 ๑. เพ่ือประเมินผลการจัดงานประเพณีชาวเรือ- ชาวไร ประจําป ๒๕๔๕ 
 ๒. เพ่ือทราบปญหา ขอเสนอแนะ และแนวทางในการปรับปรงุ และพัฒนาการจัดงานประเพณชีาวเรือ-
ชาวไร ใหมีประสิทธิภาพดยีิ่งขึ้นตอไป 

วิธีดําเนินการวิจัย 
 ๑.  ประชากรและกลุมตัวอยาง 

         ประชากร ในการวิจัยครั้งน้ี  ไดแก  ผูเขารวมการแขงขันกีฬาชาวเรือ-ชาวไร ประจําป ๒๕๔๕ 
ทุกคน 
         กลุมตัวอยาง ไดแก  ตัวแทนผูเขารวมการแขงขันกีฬาชาวเรือ-ชาวไร  จํานวน  ๒๕๐  คน 

 ๒.  เครื่องมือในการประเมินผล 

  เครื่องมือในการประเมินผล ไดแก แบบประเมินการจัดงานฯ ซ่ึงมีลักษณะเปนมาตรประมาณ
คา  (Rating Scale)  ๔ ระดับ  คือ  ดีมาก   ดี   พอใช  และปรับปรุง  ในดานตาง ๆ  และขอคําถาม
ปลายเปดในเรื่องขอเสนอแนะเพิ่มเติม  ในการปรับปรุงและพัฒนาการจัดงานประเพณีชาวเรือ-ชาวไร ใน
โอกาสตอไป 

การวิเคราะหขอมูล  
  ทําการวิเคราะหขอมูลการประเมินคุณภาพโดยการหาคาเฉลี่ย  (Arithmetic Mean)  และสวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน  (Standard Deviation) และวิเคราะหขอเสนอแนะโดยการวิเคราะหเน้ือหา  (Content  
Analysis) 
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สรุปผลการวิจัย 
  ผลการประเมินการจัดงานประเพณีชาวเรือ-ชาวไร ประจําป ๒๕๔๕  สรุปผลดังตาราง
ตอไปน้ี 

๑. ดานสถานภาพของผูตอบแบบประเมิน สถานภาพ รอยละ 

     ๑.๑  เพศ เพศหญิง ๕๑.๒๐ 

     ๑.๒  สถานภาพ นักเรียน/นิสิต ๗๕.๒๐ 

     ๑.๓  สังกัด มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ๕๒.๘๐ 
 
     ๒. ผลการประเมินคุณภาพการจัดงานประเพณีชาวเรือ-ชาวไร   
 

คุณภาพการจัดงาน 
รายการประเมิน คาเฉลี่ย  

(X ) S.D ระดับคุณภาพ 

๒.๑ ดานการจัดการแขงขันกีฬา  ๒.๙๘ .๔๗ คอนขางดี 
     ๒.๑.๑ รูปแบบการจัดการแขงขัน…............... ๓.๐๖ .๕๙ ดี 
     ๒.๑.๒ สนามแขงขัน…...........................…... ๒.๙๒ .๖๓ คอนขางดี 
     ๒.๑.๓ กรรมการตัดสนิ…............................. ๓.๑๐ .๕๘ ดี 
     ๒.๑.๔ ระยะเวลาแขงขนั…........................... ๒.๘๒ .๘๐ คอนขางดี 
๒.๒ ดานการจัดเลี้ยงและเครื่องดื่ม ๓.๒๒ .๖๖ ดี 
      ๒.๒.๑ ความพอเพียง / ปริมาณ…............... ๓.๒๔ .๗๐ ดี 
      ๒.๒.๒ คุณภาพของอาหารและเครือ่งด่ืม….. ๓.๑๕ .๘๑ ดี 
      ๒.๒.๓ เจาหนาที่บริการ…........................... ๓.๒๗ .๗๙ ดี 
๒.๓ ดานการจัดสถานที่  แสง สี เสียง  และการ
ขนสง 

๓.๒๙ .๖๑ ดี 

       ๒.๓.๑ ความเรียบรอย  สวยงาม  คมชัด…. ๓.๓๕ .๖๘ ดี 
       ๒.๓.๒ การขนสงสะดวก และพอเพยีง...... ๓.๒๒ .๖๗ ดี 
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คุณภาพการจัดงาน 

รายการประเมิน คาเฉลี่ย  
(X ) S.D ระดับคุณภาพ 

๒.๔ ดานการประชาสัมพนัธ  และปฏคิม ๒.๘๑ .๕๕ คอนขางดี 
       ๒.๔.๑ การไดรับขอมูลขาวสาร…............... ๒.๘๖ .๖๓ คอนขางดี 
       ๒.๔.๒ สูจิบัตร…....................................... ๒.๖๙ .๗๒ คอนขางดี 
       ๒.๔.๓ ของที่ระลึก / ของรางวัลนักกีฬา.... ๒.๘๙ .๗๑ คอนขางดี 
๒.๕ ดานการบันเทงิและการแสดง ๓.๒๔ .๕๓ ดี 
       ๒.๕.๑ พิธีกร/การดําเนินรายการ............... ๓.๑๖ .๖๐ ดี 
       ๒.๕.๒ ดนตรี/นักรอง….............................. ๓.๓.๔ .๕๙ ดี 
       ๒.๕.๓ การแสดงบนเวท…ี......................... ๓.๒๒ .๖๓ ดี 
       ๒.๕.๔ ระยะเวลา…................................... ๓.๐๖ .๖๐ ดี 
๒.๖ ดานการแพทย  ๓.๐๐ .๖๖ ดี 
       ๒.๖.๑  ยาเวชภัณฑ…............................... ๒.๙๕ .๗๑ คอนขางดี 
       ๒.๖.๒ ความพรอมของเจาหนาที่และรถ   
                   พยาบาลฉุกเฉิน ……………… 

 
๓.๐๕ 

 
.๗๑ 

 
ดี 

 ๒.๗  ดานการรักษาความปลอดภัยและ
การจราจร 

๓.๒๔ .๕๑ ดี 

       ๒.๗.๑ มาตรการรักษาความปลอดภัย/ 
                  เจาหนาที ่

๓.๓๖ .๖๐ ดี 

       ๒.๗.๒ เสนทางจราจร…............................ ๓.๑๙ .๖๑ ดี 
       ๒.๗.๓ ปายจราจร…................................. ๓.๑๖ .๖๓ ดี 
๒.๘ อ่ืน ๆ  ๓.๓๕ .๕๖ ดี 
       ๒.๘.๑ การลงเรือชมทิวทศันปากน้าํ   และ 
                ชมอุทยานประวตัศิาสตร กองทัพเรือ 

๓.๔๓ .๖๖ ดี 

       ๒.๘.๒ สิ่งอํานวยความสะดวกตาง ๆ …..... ๓.๒๑ .๖๙ ดี 
       ๒.๘.๓ ประโยชนทีไ่ดรับ / ความคุมคา /  
                 สัมพันธภาพ 

๓.๔๒ .๖๓ ดี 
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ในภาพรวม ๓.๑๔ .๔๐ ดี 

๓. ปญหา  อุปสรรคและขอเสนอแนะเพิ่มเติม :  ควรจัดอาหารและเครื่องด่ืมใหหลากหลายกวานี้ 
(ความถี่ ๓)  ควรมีการประชาสัมพันธใหมากขึ้น  เน่ืองจากคนยังไมรูวามีงาน (ความถี๓่) ระยะเวลา
แขงขันกีฬานานเกินไป (ความถี่ ๓)   กีฬาบางประเภทแขงนานเกินไป เชน กีฬารักบี้ (ความถี่ ๒)  
เจาหนาที่บริการอาหารและเครื่องด่ืมบริการยังไมทั่วถึงพอ (ความถี ่ ๒)   อยากใหจัดตอไปเรื่อย ๆ  
ตอเน่ืองทุกป เพ่ือดํารงมาตรฐานไว  (ความถี่ ๒)   การลงเรือชมทิวทัศนปากน้ํา  และชมอุทยาน
ประวตัศิาสตรกองทัพเรือมีเวลาจํากัด อยากใหมีเวลาชมมากกวานี ้  (ความถี่ ๒)  ไดรับสูจิบัตรไม  
ทั่วถึง (ความถี่ ๒)  อยากใหมีกิจกรรมและกีฬาที่ทุกคนไดมีสวนรวมมากกวานี้  (ความถี่ ๑)    อยาก
ใหมีผูรวมงานมากขึ้น  เพ่ือเปนการสรางความสัมพันธอยางสนิทสนมของ ๒ สถาบัน (ความถี่ ๑)  
อยากใหมี นนร.เขารวมแขงขันกีฬาประเภทอื่น ๆ  ใหมากกวานี้ นอกเหนือจากกีฬารักบี้     (ความถี่ 
๑)    การแขงขันแบดมินตนัควรจัดใหมีการแขงขันมากคูกวานี้  (ความถี่ ๑)   ควรให นนร. มาเลน  
เปตองมากขึน้ (ความถี่ ๑) 

อภิปรายผล   

 ๑.  ในภาพรวมการจัดงาน ฯ  มีคุณภาพอยูในระดับดี  (X  = ๓.๑๔)    ซ่ึงก็ควรดํารงรักษาไว 

 ๒.  สวนในดานการประชาสัมพันธและปฏิคม  มีคุณภาพอยูในระดับคอนขางดี    (X  = ๒.๘๑)   ใน
ทุกรายการซึ่งถาจะทําใหมีคุณภาพยิ่งขึ้น  ควรเพิ่มการประชาสัมพันธใหมากกวานี้      ซ่ึงขอคิดเห็น
สอดคลองกับขอเสนอแนะเพิ่มเติมเพ่ือการปรับปรุงและพัฒนาการจัดงานประเพณี ฯ โดยอาจเริ่ม
ดําเนินการประชาสัมพันธลวงหนากอนเนิ่น ๆ  และมีรูปแบบที่หลากหลาย  เชน  ออกหนังสือเชิญชวน
ไปยังตัวบุคคลตามหนวยตาง ๆ  โดยเฉพาะครู – อาจารย 

 ๓.  ดานการจัดการแขงขันในภาพรวมมีคุณภาพอยูในระดับคอนขางดี  (X  = ๒.๙๘)    โดยเมื่อ
พิจารณารายขอ พบวามีคุณภาพอยูในระดับดี  ในเรื่องรูปแบบการจัดการแขงขัน (X  = ๓.๐๖)   และ
กรรมการตัดสิน (X  = ๓.๑๐)  สวนอีก ๒ รายการ  มีคุณภาพอยูในระดับคอนขางดี  ในเรื่องสนาม    
แขงขัน  (X  = ๒.๙๒)  และระยะเวลาแขงขัน (X  = ๒.๘๒)    ซ่ึงควรเพิ่มคุณภาพในเรื่องระยะเวลาการ
แขงขันกีฬาในบางประเภท  เชน รักบี้  โดยไมใหยาวนานเกินไป 
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ขอเสนอแนะ 

         ในการจัดงานประเพณีชาวเรือ-ชาวไร ในครั้งตอไปควรไดปรับปรุงและพัฒนา ดังน้ี 

           ๑.  ควรเพิ่มการประชาสัมพันธที่หลากหลายรูปแบบ  และสูจิบัตรใหพอเพียง 

          ๒. ควรลดระยะเวลาการแขงขันในกีฬารักบี้  โดยไมควรใหยาวนานเกินไป  และควรใหมี
ประเภทกีฬามากขึ้น 
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