






การคํานวณ Norminal Wake Field ที่ทายใบจกัรเรอื 
จากขอมูลการทดลอง Oblique-flow Simulation 

น.อ.ผศ.สมศักดิ์  แจมแจง 
 ผูชวยศาสตราจารย ฝายศึกษา โรงเรียนนายเรือ 

 
 

 ระหวางป พุทธศักราช ๒๕๓๕–๒๕๓๗ ขณะที่ผูเขียนศึกษาและดูงานอยูที่ศูนยวิจัยวิทยาศาสตร 
การตอเรือของสาธารณรัฐประชาชนจีน (China Ship Scientific Research Center; CSSRC) ไดมี
โอกาสเก็บขอมูลการทดลองหาสนามความเร็วของกระแสน้ําบริเวณที่เกิด Wake แบบ Norminal Wake 
บนระนาบเอียงดานทายเรือจําลองรหัส F25T ซ่ึงเปนแบบจําลองเรือฟริเกตขนาด ๒,๕๐๐ ตัน ที่พัฒนา
มาจากเรือชั้นเจียงหูของ กองทัพเรือสาธารณรัฐประชาชนจีน การทดลองกระทําในอุโมงคทดลองคาวิ
เตชั่น (Cavitation Tunnel) ดวยความเร็วการไหล 3.0 m/s การทดลองในลักษณะนี้จัดวาเปนการทดลอง
แบบ “Oblique-flow Simulation” เน่ืองจากเพลาใบจักรของเรือลาดเอียงทํามุมกับแนวไหลของน้าํ
ประมาณ ๗ องศา  

 ความหมายเชงิรูปธรรมของสนามการไหลแบบ Wake ไมชัดเจนนัก สวนใหญมักอธิบายในรปู
สมการคณิตศาสตร ในที่น้ีขออธิบายกวาง ๆ วาสนามการไหลแบบเกิด Wake เปนบริเวณที่การไหลไม
สมํ่าเสมอ ดังน้ันจึงพบไดทัว่ไป เชน ในทอ เครื่องสูบนํ้า ดานขางตวัเรือ ใตทองเรือ และทายใบจักร ... 
ฯลฯ เปนตน คําวาไมสมํ่าเสมอในเรื่องการไหลมีความหมายกวางมาก เชน ถาเสนทางการเคลื่อนที่ของ
อนุภาคสับสนปนเปก็เรียกวาไมสมํ่าเสมอ หรือถาอัตราการไหลตรงจุดตาง ๆ ไมเทากันก็เรยีกวาไม
สมํ่าเสมอ ในประเด็นของพลศาสตรการเคลื่อนที่เราทราบดวีาขนาดของแรงสัมพันธกับการเคลื่อนที่มี
ทิศทางและความเร็วการเคลื่อนที่ของอนุภาคเปนตวัแปรสําคัญ ซ่ึงในทางวศิวกรรมเกี่ยวกบัเรอืมักแสดง
ความไมสมํ่าเสมอดังกลาวในเทอมความแตกตางความเร็วการไหลของแตละระนาบตางกัน ๓ ลักษณะ 
ดังน้ี  

๑. Velocity Ratio Method  ใชอัตราสวนระหวางความเร็วเรือ ( SV ) กับความเรว็การไหล ณ จุดตาง 
ๆ อธิบายความไมสมํ่าเสมอของสนามการไหลโดยตรง 

๒. Taylor’s Method (ที่มาของคําวา “Wake”) Taylor1 ใชอัตราสวนเรียกวา “Wake Fraction” ซ่ึง
เปนอัตราสวนบงการสูญเสยี ความเรว็การไหลตามแกน (Axial Velocity; aV ) เทียบกบัความเร็ว
ของอนุภาคในสนามการไหลโดยรอบทีอ่ยูไกลออกไป ซ่ึงก็คือความเร็วของเรือ ( SV ) อธิบาย
ความไมสมํ่าเสมอของสนามการไหล ในรูปสมการ ดังน้ี 
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๓. Froude Method ใชอัตราสวนที่มีรูปคลาย Wake Fraction ของ Taylor แตเทยีบกับความเรว็ของ
อนุภาคตรงจุดตาง ๆ มีรูปสมการเปน ดังน้ี 
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จากสมการที่ (๑) และ (๒) พบวาความสมัพันธระหวางคา Wake Fraction ของ Taylor กับ Froude คือ 
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หองทดลองวิศวกรรมตอเรอืทั่วไปนิยมอธิบายความไมสมํ่าเสมอของสนามการไหลดวย Wake Fraction 
ของ Taylor และคํานวณคาเฉลี่ย Wake Fraction ของระนาบทายใบจักรดวยการอินทิเกรตเชงิปริมาตร 
(Volumetric Integration) ดังน้ี 
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โดย    rh    =   รัศมีดุม (Hub) ใบจักร 
    R  =  รัศมีระนาบที่ศึกษา 
    w  =   Wake Fraction ที่ระยะรัศมีใด ๆ  

Wake ในสนามการไหลทายเรือเปนขอมูลสําคัญประการหนึ่งในการออกแบบใบจักรและคาํนวณพลัง
ขับเคลื่อนเรือ นํ้าที่ผานขางเรือขณะเรือเคลื่อนที่จะไดรับอิทธิพลจากความฝดระหวางตวัเรือและอุปสรรค
ตางๆ ทําใหหลายแหงมีความเร็วและทศิทางตางไปจากกระแสน้ําที่เขาหาตัวเรอื เกิดสนามการไหลแบบ 
Wake ที่มีความซับซอน แยกเปน ๓ องคประกอบใหญคือ Tangential Wake, Radial Wake และ Axial 
Wake การวัดการไหล ๒ ลักษณะแรกตองใชเครื่องมือทดลองและเทคนิคพิเศษตางจากการทดลอง
ธรรมดา หรือทํานายจากแบบจําลองคณิตศาสตรที่มีลักษณะจําเพาะ จากการศึกษาทัว่ไปพบวา ๒ 
องคประกอบแรกมีคานอยจนไมนํามาคิดได ดังน้ัน Axial Wake (ความเรว็เฉลีย่ของน้ําที่ไหลเขาใบจักร) 
จึงเปนองคประกอบสําคัญทีพิ่จารณา คาเฉลี่ยความเรว็การไหลตามแกนเขาสูใบจักรเรียกวาเปน “Speed 
of Advance” นิยมใชสัญลักษณ "" AV  สวนความเร็วของน้ําที่ไหลเขาหาตัวเรือคือความเรว็ของเรือ
ขณะน้ัน นิยมใชสัญลักษณ "" SV  ดังน้ันคา Wake Fraction ของ Taylor จึงมีสมการเปน ดังน้ี 
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การหาคา Wake Fraction บนระนาบทายใบจักรจําลองยุงยากพอสมควร โดยเฉพาะเมื่อพ้ืนที่ในชอง
ทดลอง (Test Section) ของอุโมงคคาวิเตชั่นมีขนาดเล็ก จึงไมสามารถทดลองเทาขนาดจริง (Full Scale 
Test) ได ปญหาอีกประการหนึ่งคือเครื่องมือวัดมักไปรบกวนการไหลและการทาํงานของใบจกัร ปจจุบัน
จึงนําเทคโนโลยีเลเซอร เชน Laser Doppler Velocimetry (LDV) มาใช ทําใหสามารถวัดสนามการไหล
แบบ Effective Wake ซ่ึงหมายถึงสนามการไหลขณะใบจักรจําลองทํางาน อยางไรก็ตามเทคโนโลยี LDV 
มีขอจํากัดเรื่องราคาและการนํามาประยุกตกับเครื่องมือทดลองเดิม การทดลองเกี่ยวกับการไหล ทั่วไปจึง
ยังนิยมใชเทคนิคดั้งเดิม คือวัดความเรว็ของกระแสน้ํา Wake ตรงระนาบทายเรือบริเวณเดียวกับที่ใบจักร
ทํางาน (ไมมีใบจักร) สนามความเรว็ในลักษณะนี้เรียกวาเปน “Norminal Wake” แลวนําไปหา
ความสัมพันธกับขอมูลการทดลอง Self-propulsion Test และ Open-water Test เพ่ือหารูปรางทายเรือที่
เหมาะสมกับพลังขับเคลื่อนและใบจักรตอไป  

 เทคนิคการวัดดั้งเดิมดังกลาวคือวัดแรงดนัแบบ Total Pressure และ Static Pressure ที่
ตําแหนงตาง ๆ บนระนาบดวยเครื่องวัดอยางงายที่เรียกวา Pitot Tube (ดูรูปที่ ๑) ซ่ึงทํางานตาม      
หลักการของ Bernoulli  โดยมีความสัมพันธระหวางความเร็วและแรงดัน ดังน้ี 

    2
2
1 VPPP st ρ=−=∆            (๖)  

  tP    =   Total Pressure 
  sP    =   Static Pressure 
  ρ     =   ความหนาแนนมวลของน้ํา 
  V     =   ความเรว็ของอนุภาค 

สมการที่ (๖) บงวาเราสามารถคํานวณความเร็วของอนุภาคน้ําที่จุดใด ๆ ไดจากคา Total Pressure และ 
Static Pressure ตรงจุดนัน้ เม่ือประกอบกับแฟกเตอรปรับแก (Calibration Factor; ζ) ของ Pitot Tube 
แตละแหง (ดูตารางที่ ๑) จะคํานวณความเร็ว Speed of Advance ไดดังน้ี 
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r ζ r/R 

130 
105 
55 

1.036 
1.038 
1.033 

0.145454 
0.763636 

      0.40   

ตารางที่ 1 แฟกเตอรปรับแกของ Pitot Tube 
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  รูปที่ ๑  
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รูปที่ ๓ ภาพสเก็ตอยางงายของการติดตั้ง Pitot Tube ในการทดลอง 

การคํานวณหาสนามความเร็วของกระแสน้ํา Wake ทั้งระนาบจําตองวัดแรงดันหลายจุดตามแนวรัศมี
พรอมกัน จึงติดตั้ง Pitot Tube ลักษณะเปนชุด (ดูรูปที่ ๒) ที่ระยะ r จากแกนเพลาเทากบั ๕๕ มม.    
๑๐๕ มม. และ ๑๓๐ มม. ตามลําดับ โดยกําหนดใหระนาบกลมที่แทนใบจักร (ระนาบ A) มีขนาดเทากับ
ใบจักร (R = ๑๓๗.๕๐ มม.)  ทําใหอัตราสวน r/R มีคาเปน ๐.๔, ๐.๗๖๓๖๓๖ และ ๐.๙๔๕๔๕๔       
ตามลําดับ นอกจากนั้นยังใชแผนกระดานบางวางในแนวระดับเหนือระนาบดังกลาวเพือ่จําลองสภาพแวดลอม 
ของทองเรือบริเวณทายเรือน้ัน เน่ืองจากขนาดแรงดันที่วัดไดสวนใหญมีคานอย จึงตองขยายใหสูงขึ้น
และแปลงเปนสัญญาณไฟฟาเพื่อนําไปประมวลไดงาย ดังนั้นตองแปลงกลบัไปมาดวยแฟกเตอร Pressure-
Voltage Conversion (Ct) ซ่ึงมักปรับตั้งไดที่เครื่องขยายสัญญาน (Amplifier) โดยในการทดลองได
ปรับแตงแฟกเตอรดังกลาวไว 14,700 Pascal/Volt และน้ําในอุโมงคทดลองมีความหนาแนนเทากบั 
1,000 kg./m3 จึงเขียนสมการที่ (๗) ไดใหม ดังน้ี 
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ตารางที่ ๒ เปนขอมูลแรงดันไฟฟาจาก Pressure Transducer ที่ถูกบันทึกลงในคอมพิวเตอร โดย P1 
และ P2 คือขนาดของ Total Pressure และ Static Pressure ตามลาํดับ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตารางที่ ๒ 

จากสมการที่ (๕) และ (๘) สามารถคํานวณและพลอต Wake Distribution ของจุดตาง ๆ บนระนาบไดดัง
ตารางที่ ๓ และรูปที่ ๔ ตามลําดับ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตารางที่ ๓ 
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รูปที่ ๔ การกระจายของ Wake ในระนาบที่ศึกษา 

ตอไปนําคา Wake Fraction ของจุดตาง ไปคํานวณหาคาเฉลี่ย Wake Fraction ของระนาบดวยการอินทิ
เกรตเชิงปริมาตรดังสมการที่ (๔) คือ 
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การอินทิเกรตสมการที่ (๙) จะอาศัยเทคนิคการอินทิเกรตของ Simpson แบบตาง ๆ ที่นักเรียนนายเรือ
สวนใหญคุนเคยดี ดังน้ันคํานวณคาเฉลีย่ของ Norminal Wake Fraction ในระนาบที่ศึกษาไดดังน้ี 
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โดย rh  คือรัศมีดุมใบจักรจําลองซึ่งมีขนาดเทากับ ๓๐ มม. ผูเขียนจะไมแสดงวิธกีารคํานวณสมการที่ 
(๑๐) แตจะแสดงผลการคํานวณและพลอตการกระจาย Wake Fraction ในตารางที่ ๔ และรูปที ่๕ เห็นได
วาบริเวณสวนบนของกราฟในชวงมุมระหวาง ๑๕๐ องศา ถึง ๒๑๐ องศา ที่ซ่ึงใบจักรทํางานใกลกับตวั
เรือน้ันกระแส Wake จะแปรปรวนมาก สิ่งน้ีอธิบายวาทําไมตองวดัคาแรงดันในบริเวณนัน้ใกล ๆ กนั 
(ทุก ๆ ๑๐ องศา) 
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ระยะ r/R คาเฉลี่ยของ Norminal Wake Fraction 

130 
105 
55 

 0.945454  
 0.763636 
 0.4 

0.1930 
0.1944 
0.2113 

ตารางที่ ๔ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ ๕ 

คาเฉลีย่ Wake Fraction แตละ r/R จะถูกนําไปหาคาเฉลี่ยของทั้งระนาบดวยวธิกีารเชนเดียวกัน ซ่ึงได
คาเฉลีย่ Wake Fraction บนระนาบขนาดเสนผาศูนยกลาง ๑๒๐ มม. ๑๐๕ มม. และ ๕๕ มม. เทากบั 
๐.๑๕๙๙๗, ๐.๑๕๑๙๒๖  และ ๐.๑๐๕๖๕ ตามลําดับ ในการนําผลการคํานวณที่ไดจากขอมูลการทดลอง
ใบจักรจําลองเชนนี้ไปอธบิายการไหลของสนามจริงจําตองอาศัยกฎการเปรียบเทยีบที่เหมาะสม ตัวอยาง 
เชน เรือใบจักรเดียว (Single-screw Ship) อาจใชวิธีการที่แนะนําโดย Sasajima et al.2 หรือที่พัฒนาให
ดีขึ้นโดย Hoekstra3  ผูเขียนจะนําวิธปีระมาณคา Wake Fraction บางวิธีมาเสนอในโอกาสตอไป 
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 ผูเขียนหวังวาบทความนี้จะใหความรูเกีย่วกับสนามความเร็วการไหลที่บรเิวณทายเรือและ
ทราบทีม่าและเทคนคิการหาคาเฉลีย่ Wake Fraction จากขอมูลการทดลองดวยแบบจําลอง วตัถปุระสงค 
อีกประการทีนํ่าขอมูลจากการทดลองมาแสดงขั้นตอนการคํานวณและวิเคราะหในรูปบทความเชนน้ี คือ
อยากใหผูอานโดยเฉพาะนกัเรียนนายเรอืมองเห็นภาพนอยนิดของการดําเนินงานวิจัย เน่ืองจากหลาย
คนมีความสับสนในเรื่องโครงงาน (Project) และบทความวชิาการที่นํามาเผยแพรแตเรยีกวางานวิจัย    
ซ่ึงหลายทานวจิารณวานาจะเรียกวาเปนการนําขอมูลการทํางานมาสรุปอยางเปนระบบมากกวา เห็นได
วาผูเขยีนเองไมกลาเรียกบทความวิชาการเชนน้ีของผูเขียนวาเปนงานวิจัย ถึงแมสามารถแตงเติมโดยนํา
ศัพทวิชาการงานวิจัยมาใชเยอะ ๆ และจัดลําดับนําเสนอใหเห็นวามีรูปแบบครบถวนตาม
กระบวนการวจัิยไดก็ตาม 

บรรณานุกรม 
๑. Taylor, D.W. Speed and Power of Ships, 1933. 
๒. Sasajima, H., Tananka, I., Suzuki, T. Wake distribution of full ships. J.Soc. Nav. Arch.,  
    Japan, 120, 1966. 
๓. Hoekstra, M.Prediction of full scale wake characteristics based on model wake survey, Int.  
    Shipbuilding, Prog. No.250, June 1975 
๔. เอกสารประกอบการสอนวิชาความตานทานและพลังขับเคลื่อนเรือ โดย น.อ.ผศ.สมศักดิ์  แจมแจง,  

กองวิชาวิศวกรรมเครื่องกลเรือ, โรงเรียนนายเรือ 



 
⌫  

(Information Warfare and Application) 
 

น.อ.ภาณุฤทธิ ์ ยกุตะทตั 
รองผูอํานวยการกองวิชาวิศวกรรมเครือ่งกลเรือ ฝายศึกษา โรงเรียนนายเรือ 

 
 

๑.  สงครามขอมูลขาวสาร คืออะไร? 
นิยามของคําวาสงครามขอมูลขาวสาร (Information Warfare) ที่กําหนดโดยกระทรวงกลาโหม

สหรัฐ หมายถึง “Actions taken to achieve information superiority by affecting adversary information, 
information-based processes, information systems, and computer-based networks while defending 
one’s own information, information-based processes, information systems, and computer-based 
networks.” 

สงครามขอมูลขาวสาร (Information Warfare) เปนการตอสูอยางหนึ่งที่กําลังเกิดขึ้นในปจจุบัน 
และกําลังทวีรุนแรงเพิ่มมากขึ้น ทั้งในดานการทหารและทางพลเรือน เน่ืองจากระบบการปฏิบัติงานของ
หนวยงาน และองคกรตาง ๆ ของประเทศที่ไดรับการพัฒนาแลว มักจะใชระบบขอมูลขาวสารที่มี
ประสิทธิภาพ เปนสื่อกลาง และเปนหัวใจในการปฏิบัติงานไดอยางถูกตองและรวดเร็ว ซ่ึงในความเปนจริง
แลว การประยุกตใชระบบขอมูลขาวสารนี้กอใหเกิดขอดีตอหนวยงานหรือองคกรนั้น ๆ อยางมหาศาล 
เพียงแตวาในตอนเริ่มออกแบบสรางระบบในครั้งแรก โดยมากเรามักจะคํานึงถึงขีดความสามารถในการ
เขาถึงขอมูลตาง ๆ ไดอยางรวดเร็ว และใหคนหมูมากสามารถเขาถึงขอมูลไดโดยงาย มักจะไมคอย
คํานึงถึงการ      ปกปองขอมูลที่ถูกสงผานระบบสารสนเทศนั้น ๆ ดังน้ันการใชงานระบบสารสนเทศในยุค
ตอมาจึงมักเกิดปญหาทางดานการรักษาความปลอดภัย และการรั่วไหลของขอมูลที่สําคัญ รวมทั้งระบบยัง
สามารถถูกโจมตีไดโดยงายอีกดวย โดยทั่วไปเราจะแบงประเภทของการประยุกตใชสงครามขอมูลขาวสาร
ออกเปน ๒ ประเภทคือ  Cyberwar  คือการประยุกตใชระบบขอมูลขาวสารเพื่อปฏิบตัิการทางทหาร  โดยมี
จุดมุงหมาย ทางการทหาร (Military Objective) เปนสําคัญ และ Netwar คือการรบกวน หรือการโจมตี
ระบบขอมูลขาวสารโดยมิไดมีจุดมุงหมายทางการทหารเปนหลัก แตมีจุดประสงคอ่ืนที่ไมเกี่ยวของกับ
การปฏิบัติการทางทหารเปนจุดประสงคหลัก 

 
 



ปที่ ๔ ฉบับที่ ๑                                                                                           มกราคม – มีนาคม  ๒๕๔๗ 

            ๑๐       
 
 
๒.  ความเสียหายอันเกิดจากระบบขอมูลขาวสารที่ไมปลอดภัย 

การทีห่นวยงานหรือองคกรไมสามารถที่จะรักษาความปลอดภัยในระบบขอมูลขาวสารไดอยาง      
มีประสทิธิภาพนั้น จะกอใหเกิดความเสียหายอยางใหญหลวง ตัวอยางทีเ่ห็นไดชัดประการหนึ่งก็คือ 
กระทรวงการคลังของสหรัฐอเมริกา ซ่ึงใชระบบการโอนเงินผานเครอืขายแบบ ETF – Electronic Fund 
Transfer เปนจํานวนถึง ๑.๗  ลานลานเหรียญ ในแตละป และหากสมมติวาระบบนี้มีการรั่วไหล หรือ    
มีการโจมตีผานระบบนีข้ึ้นมา ก็จะเกิดความเสียหายอยางใหญหลวงตอระบบเศรษฐกิจในภาพรวมของ
สหรัฐอเมริกาเปนอยางยิ่ง  ตัวอยางของความเสียหายทีเ่กิดขึ้นกับระบบขอมูลขาวสารที่สําคัญ คือ 

 บริษัท MCI ซ่ึงเปนบริษัทยักษใหญในแวดวงของการสื่อสาร ถูกลักขโมยบัตรเครดิต 
กอใหเกิดความเสียหายเปนมูลคาถึง ๕๐ ลานเหรียญ 

 ระบบคอมพิวเตอรของกระทรวงกลาโหมสหรัฐอเมริกา ถูกโจมตี และถูกทําใหไมสามารถใช
งานไดหลายครั้ง แตครั้งทีน่าสนใจคือไดมีการสนับสนุนปฏิบัติการนีอ้ยางลับ ๆ จากองคกร
อาชญากรรมขามชาติ หรือสายลับของฝายตรงขาม 

 ในเดือน ม.ค.๒๕๔๖ ไวรสั MyDoom ซ่ึงเปนหนอนคอมพิวเตอร ไดถูกแพรเขามาทาง        
E-mail และทําใหเกิดการรองขอ (Request) ไปยังเว็บไซตเปาหมาย จนกระทั่งเกิดความ
หนาแนนในชองทางสื่อสารของระบบเครอืขาย จนกระทั่งระบบลม 

 ในเดือน เม.ย.๒๕๔๖ ไวรัส Sasser ไดถูกแพรเขามาทําลายเครือ่งแมขายกวา ๑๘๐ ลาน
เครื่องทั่วโลก โดยมุงเนนเครื่องที่ใชระบบปฏิบตัิการ Microsoft Windows 2003 Server 
กอใหเกิดความเสียหายคิดเปนมูลคาหลายรอยลานเหรยีญ 

 
๓.  สวนประกอบของระบบสงครามขอมูลขาวสาร 

เน่ืองจากระบบขอมูลขาวสาร เปนระบบที่มีความสลับซับซอนเปนอยางมาก เพราะจะ
ประกอบดวยเทคโนโลยีหลายสวนมาประกอบกันเปนระบบ ดังนั้นหากเราตองพิจารณาในเรื่องของการทํา
สงคราม ขอมูลขาวสาร เราจะตองพิจารณาใหครบในทุกมุมมอง ซ่ึงมีสวนประกอบที่สําคัญ ดังน้ี 

๓.๑ Information Collection  : กอนที่จะมีการปฏิบัติการใด ๆ  จะตองมีการเก็บรวบรวมขอมูล   
ที่จําเปนเสียกอน  จึงจะสามารถทําการตดัสินใจปฏิบัตกิารใด ๆ ไดอยางมีประสิทธภิาพ  
ขั้นตอนการทาํงานในชั้นนี้ก็จะรวมถึง  การวางแผนในการเสาะหาขอมูล  การปฏิบัติงาน 
ตามแผนที่วางไว  และสุดทายก็คือการตดิตามผลการปฏิบัติ  ซ่ึงในการสืบเสาะหาขอมูล       
สิ่งสําคัญที่ตองคํานึงถึงสําหรับขอมูลที่ไดมานั้นก็คือ ขอมูลจะตองถูกตองและครบถวน  
อีกทั้งยังตองเปนขอมูลที่ทนัสมัยตอเหตกุารณดวย 
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๓.๒ Information Protection : เม่ือหนวยปฏิบัติการไดรับขอมูลขาวสารมาแลว ขั้นตอนตอไป 
ที่มีความสําคญัก็คือ การปกปองขอมูลเหลานั้นในแงของไมใหเกิดการรั่วไหลไปสูมือของ 
ฝายตรงกันขาม   และการปองกันไมใหขอมูลที่สําคัญเหลานั้นถูกทาํลายลงโดยฝายตรง 
กันขาม  ดังน้ันสิ่งสําคัญที่ตองปฏิบัติก็คือ การปองกันจุดออน (Vulnerability) ของระบบ 
ขอมูลขาวสารนั้น ๆ เพ่ือมิใหศัตรูสามารถใชจุดออนที่มีอยูน้ันได 

๓.๓ Information  Denial :  คือการทําใหศตัรหูรือฝายตรงกันขาม  ไมสามารถที่จะใชระบบ 
ขอมูลขาวสารนั้น ๆ  ในการปฏิบัติงานได  การปฏิเสธการใชงานของฝายตรงกันขามนี้ 
สามารถทําได ๒ อยาง คือ การโจมตีระบบขอมูลขาวสารโดยตรง หรือการลวงใหขอมูล 
ขาวสารทีไ่มถกูตองแกศัตร ู

๓.๔ Information Management :  สิ่งหน่ึงที่สําคัญก็คือ  ระบบการจัดการที่ใชในการจัดการกับ 
ขอมูลขาวสาร   ตองเปนระบบที่ดี    เพราะหากระบบการจัดการไมดีแลวน้ัน   ก็ยากที่จะ 
ประสบความสําเร็จในการทําสงครามทางดานขอมูลขาวสาร ในปจจุบันการใชระบบขอมูล 
ขาวสารมักจะใชปรัชญาแบบ   Decentralized   ซ่ึงมีผลใหการใชระบบนั้นมีความรวดเร็ว  
และยากตอการโจมตี   แตอยางไรก็ตามขั้นตอนในการใชงาน และการตรวจสอบก็จะตอง 
ระมัดระวังเปนพิเศษ   เน่ืองจากขอมูลมีการกระจายออกไปยังสวนตาง ๆ  น่ันเอง   และ 
ระบบการจัดการที่ดีน้ันจะตองคํานึงถึงวา   ขอมูลน้ันอยูที่ใด   อยูกับใคร  และมีขั้นตอน 
การใชและการปกปองที่ดีเพียงพอ หรือไม 

๓.๕ Information   Transport  :  สิ่งที่เปนหัวใจสําคัญอยางยิ่งของระบบขอมูลขาวสารนั้นก็คือ  
การขนสงขอมูลขาวสารอยางถูกตอง   รวดเร็ว   และปลอดภัย   ซึ่งระบบการขนสงขอมูล 
ขาวสารจะตองอาศัยความเปนหนึ่งเดียวกัน   (Homogeneous)   ในดานการประสานงาน 
ระหวางสวนตาง ๆ แทบจะทั้งหมดในระบบ  ความรวดเร็วเปนสวนประกอบที่สําคัญอยาง 
ยิ่งยวดในการตอบสนองการปฏิบัติการที่ทันตอเหตุการณ  (Responsiveness) หากระบบ 
การขนสงขอมูลขาวสารนี้มีขอบกพรอง   หรือไมสมบูรณแลว   ก็จะทําใหงายตอการ
โจมตี หรือขโมยขอมูลจากฝายตรงกันขามได 
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๔.  การปฏิบัติในการทําสงครามขอมูลขาวสาร 

ตัวอยางที่เกีย่วกับการปฏบิตัิงานดานการทําสงครามขอมูลขาวสาร มีดังตอไปน้ี 
๔.๑ Electronic  Warfare  (EW)  ประกอบดวยสวนประกอบที่สําคัญ คือ  การโจมตีทางดาน 

อิเล็กทรอนิกส การสนับสนนุทางดานอิเลก็ทรอนกิส และการปองกันทางดาน
อิเล็กทรอนิกส การทําสงครามอิเล็กทรอนิกสน้ันจะยังผลใหเกิดการปฏิเสธการใชงาน
ของฝายตรงขามตอขอมูลทีจํ่าเปน 

๔.๒ C2W (Command and Control Warfare) คือการปฏิบตัิการเพื่อตอตานการทํางานของ 
ระบบ หรือหนวยงานบังคบับัญชาของฝายตรงขาม 

๔.๓ Direct Energy (Lasers, Particle Beams, High-power Microwaves) สามารถที่จะนํา 
มาใชเพ่ือการทําลายระบบ Software และ Hardware ของฝายตรงขามได 

๔.๔ Unauthorized Access คือ การเจาะระบบขอมูลขาวสารของฝายตรงขามเพ่ือลวงความลับ
ของฝายตรงขามโดยไมใหรูตัว 

๔.๕ Intrusion คือการเจาะระบบฝายตรงขามโดยมีวัตถุประสงครายในการวางกับดัก หรือ 
การใช Malicious Program เพ่ือทําลายระบบขอมูลขาวสารของฝายตรงขาม 

๔.๖ Modification, Substitution and Destruction คือการเปลี่ยนแปลง หรือแกลงดัดแปลง 
แกไขขอมูลขาวสาร โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือการลวงฝายตรงขาม 

๔.๗ Signal Intelligence คือ การตรวจสอบการทํางานโดยละเอียดของระบบการปฏบิัตงิาน 
ของฝายตรงขามวามีการทํางานอยางไร ในเวลาใด ขนาดของการทําการวิเคราะหขอมูล 
เปนอยางไร   เปนตน   ซ่ึงขอมูลเหลานีบ้างครั้งจะมีความสําคัญเปนอยางมากตอ  
Intelligence Information 

๔.๘ Spoofing คือการเติมใสโปรแกรม หรือขอมูลเขาไป เพ่ือจุดประสงคในการขโมยความลับ 
ของขอมูลน้ันๆ 

๔.๙ Masquerading คือการปลอมแปลงเขาไปในระบบโดยการแกลงวาเปนผูใชที่ไดรับอนุญาต  
ที่ถูกตอง 

๔.๑๐ Deception คือการเพิ่มความไมแนนอนทางดานความถกูตองของขอมูลใหแกขอมูลขาวสาร  
ของฝายตรงขาม ยังผลใหฝายตรงขามใชขอมูลขาวสารไดยาก และมีขอผิดพลาด 

๔.๑๑ Psychological Operations (PSYOPS) คือการปอนขอมูลขาวสารที่ผิดพลาดเพือ่เปน 
การลวง และยังผลใหฝายตรงขามมีการตัดสินใจที่ผิดพลาด 

๔.๑๒ Denial of Service คือการปฏิเสธการใชงานของระบบขอมูลขาวสารของฝายตรงขาม 
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๕.  การประยุกตใชไวรสัคอมพวิเตอร  (Computer Viruses)  ในระบบสงครามขอมูลขาวสาร 
ในปจจุบันการใชไวรสัคอมพิวเตอรสามารถที่จะกอใหเกิดความเสียหายใหกับระบบคอมพิวเตอร

เน็ตเวิรคไดอยางมหาศาลในระยะเวลาอนัรวดเร็ว ดังน้ันจึงกอใหเกิดระบบการสงครามชนิดใหมขึ้นมาใน
สาขาของระบบการทําสงครามอิเล็กทรอนิกส โดยการใชโปรแกรม Microcode จําพวกนี้ เพ่ือจุดประสงค
ในการทําลายระบบขอมูลขาวสารของฝายตรงขาม หากจะเปรียบเทยีบไวรัสคอมพิวเตอรกบัระบบการทํา
สงครามอิเล็กทรอนิกสแบบเกา ๆ น่ันคือ ECM (Electronic Counter Measure) แลว ไวรัสคอมพิวเตอร
จะมีการทํางานคลายๆ กบัระบบ ECM เพียงแตวาระบบ ECM น้ันมุงเนนที่จะทําลาย หรือรบกวนระบบ
การรับสัญญาณของฝายตรงขามเทานั้น ในขณะที่ไวรัสคอมพิวเตอรมุงเนนที่จะทําลายสวนที่สําคัญของ
ระบบ ไมวาจะเปนหนวยประมวลผลของระบบปฏิบตัิการนั้น ๆ หรือระบบการขนสงขอมูล ตารางตอไปน้ี
จะแสดงการเปรียบเทยีบระหวางระบบทั้งสอง 

 ECM แบบเดมิ ไวรัสคอมพิวเตอร 
ระบบเปาหมาย ระบบตรวจจับ (Sensor) 

ระบบควบคุม 
ระบบสื่อสาร 

ระบบคอมพิวเตอร และ
ระบบเครือขาย 
คอมพิวเตอร 

เปาหมายสําคัญ สวนรับสัญญาณ สวนควบคุม 
การปฏิบัติงาน 
(Processor) 

การโจมตีโดยการรบกวน
ระบบ 

ใช Noise 
ใช Deception Signals 

ใชการลวง (Deception) 
ใชวธิีการสรางการ 
รบกวนระบบ 

การนําไปปฏบิัต ิ ใชระบบอนาลอ็กเปนสวน
ใหญ 

ใชระบบดิจิตอล 

 
๖.  การปองกันพื้นฐาน  

เพ่ือเปนการปองกันการรั่วไหลของขอมูลจากระบบขอมูลขาวสาร หรือจากระบบสารสนเทศ ทาง
กระทรวงกลาโหมสหรัฐไดมีการนํามาตรฐานเทคโนโลยี TEMPEST มาใชเพ่ือเปนการปกปองการรั่วไหล
ของขอมูล จากการลอบดักฟงขอมูลที่เรยีกวา “Electromagnetic Eavesdropping” ขอมูลที่ร่ัวไหลไดใน
ลักษณะนี้ ก็เน่ืองมาจากอุปกรณที่ใชในการวิเคราะหขอมูลขาวสาร มักจะปลอยสัญญาณแมเหล็กไฟฟาที่
บงบอกถึงขอมูลที่กําลังทําการวิเคราะหเหลานั้นออกมา ดังน้ันเทคโนโลยี TEMPEST จึงถูกนํามาใชใน
การปองกนัการรั่วไหลของขอมูลในลักษณะดังกลาว     อยางไรก็ตามถึงแมวาประเทศไทยยังไมมีการนํา 
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เทคโนโลยี TEMPEST มาใชในการปองกันการรัว่ไหลของขอมูล แตกระทรวงกลาโหม โดยกองบัญชาการ 
ทหารสูงสุดไดมีการกําหนดมาตรฐานการรักษาความปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศของกองทัพไทยไวใน
ระเบียบ กองบัญชาการทหารสูงสุด วาดวยการรักษาความปลอดภัยระบบสารสนเทศ พุทธศักราช ๒๕๔๖ 
โดยจําแนกเปนการรักษาความปลอดภัยสวนประกอบตาง ๆ ๙ ประการของระบบสารสนเทศ ดังน้ี 

๖.๑ มาตรฐานการรักษาความปลอดภัยเครื่องคอมพิวเตอรและอุปกรณประกอบ 
 ๖.๑.๑ มาตรฐานการรักษาความปลอดภัยเครื่องคอมพิวเตอรใหบริการ หรือเครื่องแมขาย  
  (Server) 
 ๖.๑.๒ ตองกําหนดใหมีการทํา Network Segmentation เพ่ือใหเกิด Server Security Zone  
   เชน   การแบง  Segment ที่เปน External Public Services,  Internal Non Critical  
  Services และ Internal Critical Services ออกจากกัน และจัดใหมีการตรวจจบัการ 
  บุกรุกเขาสูระบบที่เปน Critical Application อยางสม่ําเสมอ 
 ๖.๑.๓ ตองมีบันทึกการ Hardening หรือ Configuration set up ของอุปกรณ Server ทุกครั้ง   

ที่ติดตั้ง Critical Application หรือเม่ือมีการเปลี่ยนแปลง 
 ๖.๑.๔ ตองมีบันทึกการติดตั้ง Service Patch ทุกครั้ง 
 ๖.๑.๕ System Administrator ตองไมใช Default Username / Default Password 
 ๖.๑.๖ ตองไมเปดเผย OS version, Service Patch version ใหแกบุคคลภายนอก 
 ๖.๑.๗ มาตรฐานการบํารุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอรและอุปกรณประกอบ 
   กําหนดแผนการบํารุงรักษาและซอมบํารุงระบบคอมพิวเตอร 

 บํารุงรักษาและซอมบํารุงโดยกําลังพลที่มีความรูดานฮารดแวรโดยตรงภายใน
เหลาทัพตามระดับความสามารถที่มี 

 บํารุงรักษาโดยสวนราชการเจาของอุปกรณ ไดแกการทําความสะอาดสัปดาห
ละ ๑ ครั้ง เปลี่ยนหมึกพิมพตามวาระ 

 บํารุงรักษาโดยจัดจางเอกชนตามวงรอบที่กําหนดในสัญญา ดูแลการทํางาน
ของเครื่องคอมพิวเตอร และอุปกรณประกอบใหสามารถใชงานไดโดยตอเน่ือง 

 ซอมบํารุงโดยจัดจางเอกชนในกรณีที่ชํารดุเสียหาย 
 ๖.๒ มาตรฐานการรักษาความปลอดภัยดานซอฟตแวร 

มาตรฐานการรักษาความปลอดภัยดานซอฟตแวรในทีน้ี่จะเนนถึงมาตรฐานการรักษา
ความปลอดภยัระบบสารสนเทศ โดยการรักษาความปลอดภัยระบบสารสนเทศไมสามารถจะกําหนด 
เปนมาตรฐานไดชัดเจน เชนเดียวกับสารสนเทศดานเทคนิคอ่ืนๆ เน่ืองจากการรักษาความปลอดภัยใน
ระบบหนึ่งจะใช มาตรฐานเดียวกันกับอีกระบบหนึ่งไดไมทั้งหมด ดังน้ันในการรักษาความปลอดภัยระบบ
สารสนเทศใด ๆ  จะตองมีทั้งมาตรฐานทางดานเทคนิคพื้นฐานที่เหมาะสมกับแตละระบบ   และมาตรการ 
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รองรับตาง ๆ เพ่ือให ขอมูลมีความถูกตอง ไมเกิดการเปลี่ยนแปลงแกไขโดยไมไดรับอนุญาตซึง่จะทําให
ขอมูลหรือความลับไมร่ัวไหล ใหพิจารณาถึงลักษณะและสทิธิ์ในการเขาถึงระบบสารสนเทศของผูใชใน  
แตละระดับ โดยกําหนดดังน้ี 
 ๖.๒.๑ ตองมีรหัสผานในการเขาสูระบบงานอยางนอย ๑ ระดับ 
 ๖.๒.๒ ตองพิจารณาเกี่ยวกับการออกแบบการรกัษาความปลอดภัยระบบสารสนเทศ 

  พรอมการพัฒนาระบบสารสนเทศตั้งแตขัน้ตอนแรกของการออกแบบระบบจนถึง 
  การนําระบบงานไปใช 
 ๖.๒.๓ ผูพัฒนาระบบ (Developer) มีสิทธิ์ในการเขาถึงระบบและขอมูลทีเ่กีย่วของกับงาน 
  ที่กําลังพัฒนาเทานั้น ตองไมมีสิทธิ์ในการเขาสูระบบที่ใชงานเปนประจํา  (Production) 
 ๖.๒.๔ ตองทดสอบความปลอดภัย (Security Acceptance Test) กอนติดตั้งระบบงาน 
  เปนลักษณะ Production 
 ๖.๒.๕ Application Administrator ตองมีบัญชีรายชื่อ (account) ของผูมีสิทธิ์เขาถึงระบบงาน 

และดําเนินการตรวจสอบความทันสมัยและความถูกตองของบัญชีรายชื่ออยาง
สมํ่าเสมอและตองยกเลิกบญัชี รายชื่อของผูที่หมดหนาที่ในการปฏบิัติงานนั้น ๆ 

 ๖.๒.๖ ตองแบงความรับผิดชอบระหวางผูพัฒนาระบบ กับผูบริหารระบบตามที่ไดกําหนด
ไวในหนาที่ความรับผิดชอบของตําแหนง 

 ๖.๒.๗ การแลกเปลีย่นขอมูลในระบบสารสนเทศภายในสวนราชการและระหวางสวนราชการ  
  ใหเลือกใชฮารดแวรหรือซอฟตแวรในการรักษาความปลอดภัยที่เหมาะสมกับ

ระบบของหนวย แตจะตองสามารถแลกเปลี่ยนขอมูลซ่ึงกันและกันไดโดยมีระบบ
การรักษาความปลอดภัยที่เพียงพอ 

 ๖.๒.๘ ใหมีการจัดทํา  Log file / การสํารอง / การกูคืนสภาพซอฟตแวรระบบงาน และ
ทดสอบอยางนอยปละ ๔ ครั้ง โดยสอดคลองกับระดับความสําคัญของระบบงาน 

 
(โปรดติดตามฉบับหนา) 

 
 
 
 
 
 



การวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action   Research) 
:  ครู - อาจารยตองทําได 

 
       

                              นาวาเอกหญิง ดร.ประอร  สุนทรวิภาต 
                  หัวหนากองสถิติและวิจัย โรงเรียนนายเรือ 

 
บทนํา   
 การวิจัยเชิงปฏิบัติการ  (Action  Research)  คือการวิจัยเพ่ือแกปญหาเฉพาะและมุงนํา
ผลการวิจัยมาแกปญหาหรือปรับปรุงและพัฒนาการดําเนินงานในเรือ่งใดเรื่องหน่ึงเปนสําคัญ   
โดยเฉพาะอยางยิ่งในเรื่องของการเรียนการสอน  ซ่ึงครู – อาจารย  ที่เปนผูสอน / ผูรับผิดชอบให
กระบวนการเรียนการสอนบรรลุผลตามวัตถุประสงคของแตละวชิานั้น  จําเปนที่จะตองมีองคความรูและ
สามารถทําการวิจัยเพ่ือแกปญหาที่เกิดขึน้ในกระบวนการเรียนการสอนที่ตนรบัผดิชอบ เพ่ือใหได
แนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาการเรียนการสอนใหบรรลตุามวตัถุประสงคไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 อาจมีผูสงสยัใน ๒ ประเด็นวา ทาํไมครู – อาจารยถึงจะตองทาํวิจยัเชงิปฏิบตัิการ ? และ คร ู– 
อาจารยจะทาํวิจัยนั้นไดอยางไร ?   ซ่ึงในเรื่องนี้ผูเขียนจะขออรรถาธิบายในลาํดับตอไป 
 
ความจําเปนที่ ครู – อาจารยจะตองทําวิจัยเชิงปฏิบัติการ 
 ๑. เหตุผลสําคัญอันเนื่องมาจากพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒  หมวด ๔ 
แนวการจัดการศึกษา 

  * มาตรา ๓๐ ใหสถานศึกษาพัฒนากระบวนการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพรวมทั้ง
การสงเสริมใหผูสอนสามารถวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรูที่เหมาะสมกับผูเรียนในแตละระดับ      
การศึกษา 

    ในมาตราดงักลาว ไดใหความสําคัญทีส่ถานศกึษาทกุแหงและทุกระดับการศึกษาจะตองพัฒนา 
กระบวนการเรียนการสอน ใหมีประสิทธภิาพ อีกทั้งจะตองสงเสริมใหผูสอน คือ ครู – อาจารยน้ัน ใหมี
ขีดความสามารถที่จะวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนที่ดีที่เหมาะสม ซ่ึงก็คือการวิจัยเชิงปฏบิัติการ / 
การวิจัยในชั้นเรียนนั่นเอง 
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 ลักษณะที่สําคัญ / คุณประโยชนของการวิจัยเชิงปฏิบัติการก็คือ  เพื่อแกปญหาเฉพาะ     

และมุงนําผลการวิจัยมาแกปญหาหรือปรับปรุงและพัฒนาการดําเนินงานในเรื ่องใดเรื ่องหนึ่ง    
ดังที่ไดกลาวแลวในบทนํา 
 การเรียนการสอนก็เปนกระบวนการดําเนินงาน (Process)  ที่ประกอบดวยผูเรียนซึ่ง
เปนปจจัยนําเขา (Input) ซ่ึงครู – อาจารย  จะตองจัดกระบวนการเรียนการสอน (Process) ใหได
ผลผลิต  (Output) / ผลลัพธ  (Outcome)  มีคุณภาพตรงตามวัตถุประสงคของการเรียนการสอนใน
แตละวิชาที่ตนรับผิดชอบ  ซ่ึงสุดทายจะทราบผลการดําเนินการไดก็โดยการวัดและประเมินผลการเรียน
การสอนนั่นเอง 

 ๒.  มาตรฐานการศึกษาในสถาบันการศึกษาของกองทพัระดบัปริญญาตรีข้ึนไป  (๒๕๔๖)  
กําหนดขึน้เพ่ือการตรวจสอบ และประเมินคุณภาพการศึกษาภายในโรงเรียนเสนาธิการทหารบก (ระดับ
ปริญญาโท) โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา  โรงเรียนนายเรือ  และโรงเรียนนายเรืออากาศ  ซ่ึงมีอยู
ทั้งสิ้น ๑๐ องคประกอบ  ไดแก 

  องคประกอบที่ ๑    : ปรัชญา  ปณิธาน / วิสัยทศัน วัตถุประสงค และแผนงาน 

  องคประกอบที่ ๒     : การเรียนการสอน 

  องคประกอบที่ ๓     : กิจกรรมพัฒนาผูเรียน (คุณลักษณะผูนําทหาร ทํานุบํารุง 
ศิลปวัฒนธรรม)    

องคประกอบที่ ๔     : การวิจัยและงานสรางสรรค 

  องคประกอบที่ ๕     : การบริการทางวิชาการ 

  องคประกอบที่ ๖     : ทรัพยากรสนบัสนุนการเรียนรู 

  องคประกอบที่ ๗     : การบริหาร และการจัดการ 

  องคประกอบที่ ๘     : การเงินและงบประมาณ 

  องคประกอบที่ ๙    : ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 

  องคประกอบที่ ๑๐   :  คุณภาพผูสําเร็จการศึกษา 

       องคประกอบที่เกี่ยวของกับการวิจัยเชิงปฏิบตัิการ / การวิจัยในชั้นเรียน เพ่ือพัฒนาการเรียน  
การสอน  ไดแก  องคประกอบที่ ๒ : การเรียนการสอน และองคประกอบที่ ๔ : การวิจัย และ   
งานสรางสรรค  
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 องคประกอบที่ ๒ : การเรียนการสอน 

  ในองคประกอบยอย คือ กระบวนการเรียนการสอน มีตัวบงชีถ้ึงคุณภาพของกระบวน      
การเรียนการสอนอยู ๔ ตัว     ไดแก  

  (๑)  มีการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ 

  (๒)  มีประมวลการสอนและแผนการสอนรายวิชา 

  (๓)  มีการวิจัยเพ่ือพัฒนากระบวนการเรยีนการสอน 

  (๔)  มีการประเมินการเรียนการสอน 

 องคประกอบที่ ๔  การวจิัยและงานสรางสรรค 

  องคประกอบนีมี้ตัวบงชี้ถึงคณุภาพในการวิจัย และงานสรางสรรคของสถาบันทีส่ําคัญตวั
หน่ึง ก็คือ  งานวิจัยในการพัฒนาการเรียนการสอน / ในการพัฒนากองทัพ หรือพัฒนาประเทศ 

  จากองคประกอบที่ ๒ และ ๔ ของมาตรฐานการศึกษาในสถาบันการศึกษาของกองทัพ 
ระดับปริญญาตรีขึ้นไป ซ่ึงโรงเรียนนายเรือตองคํานึงถึงและมีองคประกอบของคุณภาพครบถวนตาม
มาตรฐาน ดังกลาว   อีกทั้งขอกําหนด มาตรา ๓๐  ในพระราชบัญญัติการศกึษา พ.ศ. ๒๕๔๒ ทําให
โรงเรยีนนายเรือ จําเปนตองสงเสริมใหผูสอน คือ ครู – อาจารย ไดมีขีดความสามารถทีจ่ะวิจัยเพ่ือ
พัฒนาการเรียนการสอน / การวิจัยเชิงปฏบิัติการ / การวิจัยในชั้นเรียน 

 ๓. งานวิจัย  “แนวทางในการปรับปรุง และพัฒนาการบริหารการศึกษาของโรงเรียนนายเรือ”   
โดย  พลเรือโท  เดชา  อยูพรต  ผูบญัชาการโรงเรียนนายเรือ (๒๕๔๖)  ไดกลาวถึงแนวทางในการ
พัฒนาการเรียนการสอน / การฝก และศึกษาของโรงเรียนนายเรอืวานอกจากจะตองเพ่ิมสัดสวนอาจารย
ประจําคุณวุฒิปริญญาโท และเอก  ตามเกณฑมาตรฐานอุดมศึกษา  และมีการประเมินผลการสอนและ     
ผลงานของคร ู– อาจารย   ตลอดจนมีการประเมินผลหลักสตูรการศึกษาอยางตอเน่ืองเปนระบบแลว ยังตอง
สงเสรมิ / จัดใหมีการวจิัยในชั้นเรียน (Action Research) เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนใหม ี    
คุณภาพดวย 

 การสงเสริมการวิจัยในชั้นเรียน / การวิจัยเชิงปฏิบัติการ เพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนการสอน / 
การฝกและศึกษาใหมีคุณภาพและมาตรฐาน ทั้งดานรูปแบบวิธีการสอนที่เนนผูเรียนเปนศูนยกลาง / เปน
สําคัญ  ตลอดจนการวัดและประเมินผลการฝกและศึกษาที่มีประสิทธภิาพไดมาตรฐาน  คือความจําเปนที่     
โรงเรียนนายเรือ และ ครู – อาจารยจะตองจัดกระทํา 
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วิธีวิจัยเชิงปฏิบัติการ ครู – อาจารย ทําไดไมยากอยางที่คิด 
 การวิจัยเชิงปฏิบัตกิาร / การวิจัยในช้ันเรยีนก็มีระเบียบวิธวีิจัยพ้ืนฐานเหมือนกบัการวิจัยทัว่ ๆ 
ไป  คือใชวิธีการทางวิทยาศาสตร ซ่ึงตองประกอบดวยขั้นตอนที่สําคญั ๕ ขั้นตอน  ไดแก 

  ๏  การตั้งปญหาการวิจัย (Statement  of  Research  Problem) 

  ๏  การกําหนดวัตถปุระสงค และตั้งสมมติฐาน  
       (Statement  of  Objectives  and  Research  Hypothesis) 

  ๏  การรวบรวมขอมูล (Data  Collecting) 

  ๏  การวิเคราะหขอมูล  (Data  Analysis) 

  ๏  การสรุปผล (Summing – up  Results) 

 
 ผูเขียนขอขยายความอยางงาย ๆ ดังน้ี 

 ๑. การตั้งปญหาการวิจยั 

  ครู  - อาจารย  จะตองสวมบทบาทนักวิจัยไปพรอม ๆ กับการเปนคร ู(ครูนักวิจัย)  ซ่ึง  
คุณสมบัติสําคญัของนักวิจัยก็คือการเปนคนชางสังเกต และรูสึกไดถึงปญหา กลาวคือในระหวางที่จัด
กิจกรรม การเรยีนการสอนอยูน้ัน  ครู – อาจารย ตองคอยสงัเกตพฤตกิรรมนักเรยีนอยางทัว่ถึงอยู
ตลอดเวลาที่ทาํ   การสอน  เรียกไดวา คร ู– อาจารย ตองใชการสังเกตทุกเวลา  นาที  ที่ทําการสอนทั้งน้ี
เพ่ือใหรับรู / รูสึกไดถึงปญหา   ที่เกิดขึ้นในการเรียนการสอน เพ่ือจะไดหาหนทางแกไขตอไป 

  เม่ือครูสังเกต และรูสึกไดวามีปญหาเกิดขึ้นแลวจะตองกําหนดปญหาใหชัดเจน  
เชน ทําไมพอครูเริ่มพูดเขาเนื้อหาวิชาไดไมเกิน ๑๐ นาที  นักเรียนเกือบครึ่งหองเร่ิมหลับ และเปน  
เชนนี้อยู  ๒ - ๓ ครั้งแลว  ครูนักวิจัยคงไมอาจปลอยปละละเลยใหเหตุการณ / ปญหา  เชนนี้เปนอยู   
ตอไป  ครูจะตองวิเคราะหวิจัยหาคําตอบของปญหาใหไดวาปญหานี้มีสาเหตุมาจากอะไรและจะแกไข
ปญหาไดอยางไร  หรือเม่ือผลการสอบทบทวนปรากฏวานักเรียนสวนใหญไดคะแนนต่ํากวาทีค่วรจะเปน
ครูก็ควรตองรูสึกถึงปญหา และควรจะตองทําวิจัยในชั้นเรียนวาเพราะเหตใุดจึงเปนเชนน้ันเปนที่ตวัครู  
วิธีการสอน  เน้ือหา   ขอสอบหรือตัวนักเรียน หรือมาจากหลายเหตปุจจัย 
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 ๒. กําหนดวัตถุประสงคและตั้งสมมตฐิาน 

  หลังจากที่รูสกึวามีปญหา และกําหนดปญหาไดชัดเจนแลว กต็องกําหนดวัตถปุระสงค
วาเราจะวิจัย / จะทําอะไร   หาเหตุปจจัยของปญหา 

       หาหนทางแกปญหา 
และตั้งสมมตฐิาน / คาดคะเนคําตอบของปญหาวานาจะมีสาเหตุมาจากอะไรไดบาง 

       วิธีสอนของครูนาเบื่อ 

       เน้ือหายากเกินไป 

       นักเรียนไมพรอมขาดความกระตือรือรน 

       สื่อการสอน / สภาพแวดลอมไมเหมาะสม 

 ๓. การรวบรวมขอมูล 

  ครูนักวิจัย ตองหาขอมูลประจักษพยานสนับสนุนวาสาเหตุที่แทจริงของปญหา คืออะไรกัน
แน หรือมาจากหลายสาเหตุผสมผสานกัน ดวยเครื่องมือในการรวบรวมขอมูลที่หลากหลายรูปแบบ
วิธีการนับตั้งแตการสังเกตพฤติกรรม  การพูดคุย  สอบถาม / สัมภาษณ   การใหนักเรียนเขียนตอบ
แบบสอบถาม  การสํารวจตรวจสอบ / วิเคราะหสภาพความเปนจรงิที่ปรากฏทีล่ะอยางไดแกการยอนกลบั
มาดูรูปแบบวธิีสอน ที่เปนการบรรยายเพียงอยางเดียวมากเกินไปหรือเปลา ?  ควรเปลี่ยนรปูแบบทีใ่ห
นักเรียนไดเรยีนรูจากการกระทําดวยตนเองใหมากขึ้น (Learning by Doing)  เชน  การมอบหมายงาน
ใหทํา  แบงกลุมสัมมนา  หรือ     ดูแลวเนื้อหาวิชายากเกินไป / เนนทฤษฎมีากกวาปฏิบตัิ หรือตัว
นักเรียนสวนใหญก็ไมพรอมขาดความกระตือรือรนที่จะเรียน ครูก็จะตองพยายามหาวิธีที่จะดึงดูดใจใน
รูปแบบตาง ๆ ใหเปลี่ยนไป  เชน  อาจใช วธิีการสอบสั้น ๆ (Quiz) / การใหคะแนนความสนใจตั้งใจเรียน  
และในการเขารวมกิจกรรม  หรือปจจัยเกื้อหนุน     สื่อการสอนดอยคุณภาพ และไมเพียงพอ บรรยากาศ
สภาพแวดลอมไมเอ้ืออํานวย หองเรียนโตะเกาอ้ี    ไมสามารถขยับขยายใหจัดกจิกรรมที่หลากหลายได 

 ๔. การวิเคราะหขอมูล 

  ขอมูลเชิงคุณภาพที่เปนพฤติกรรม  คําพูด  ขอคิดเห็นและเสนอแนะตาง ๆ ที่รวบรวม
ไดเราจะทําการวิเคราะหเน้ือหา (Content Analysis) คือการวิเคราะหแยกแยะจบัใจความ เน้ือหาสาระ
เดียวกันเขากลุม / ประเด็น 

  ขอมูลเชิงปริมาณที่เปนจํานวนตวัเลขตาง ๆ นํามารวบรวมเปนความถี ่ หา
ความสัมพันธดวยการคํานวณคารอยละ หาตัวแทนของกลุมดวยการคํานวณคาเฉลี่ย เปนตน 
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 ๕. การสรุปผล 

  เม่ือวิเคราะหขอมูลไมวาขอมูลจะเปนขอมูลเชิงคุณภาพ หรือเชิงปรมิาณเรียบรอยแลว     
ก็ตองเขียนสรปุผลการวิจัยตามผลการวิเคราะหขอมูลที่ได  เพ่ือตอบปญหาตามวัตถุประสงควาสรุปแลว     
นักเรียนหลบัในเวลาเรียนมีสาเหตุมาจากอะไรบาง  และจะมีหนทาง / วิธีการแกปญหานี้ไดอยางไร  
เพ่ือที่ครู – อาจารย จะไดนําผลการวิจัยในชั้นเรียน / เชิงปฏบิัติการนี้ไปแกไขปรับปรุงการจดัการเรียน
การสอนในวิชาของตนตอไปไดอยางทันทวงทีเพ่ือไมใหเกิดการสูญเปลาทางการศกึษา  แตหากหนทาง
ในการแกปญหาเกินกําลังทีค่รู – อาจารย จะดําเนินการเองได  เชน  ความไมเพียงพอของเครื่องชวย
การศึกษาตลอดจน สถานที่ / หองเรียนที่ไมเหมาะสม  เปนตน   ครูก็ควรนาํผลการวิจัยน้ีนําเสนอ
ผูบังคับบัญชาตามลําดับชัน้  เพ่ือจะไดพิจารณาหาหนทาง / จัดหาปจจัยเกื้อหนุนใหตอไปอยางเปน
รูปธรรม และนี่คือประโยชนที่จะไดรับจากการวิจัยเชิงปฏิบตัิการ / การวิจัยในชั้นเรียน ซ่ึงการวิจัยน้ีควร
ถือวาเปนสวนหนึ่งที่สําคญัในการจัดการเรียนการสอนของครู ใหมีประสิทธิภาพ 

บทสุดทาย   

 ผูเขียนหวังเปนอยางยิ่งวาเนื้อหาสาระที่นํามาเสนอนี้ จะเปนจุดเริ่มตนใหเกดิการวิจัยใน    
ชั้นเรียนขึ้นในโรงเรียนนายเรือไดตอไป  และหากครู – อาจารยโรงเรียนนายเรือทานใดมีปญหา     
ขอขัดของในการทําวิจัยในชั้นเรียน ทางกองสถิติและวิจัย โดยแผนกศึกษาและวิจัย  ยินดีใหคําแนะนํา
ดวยกําลังพลที่มีความรู    ความสามารถทางดานการวจัิยโดยเฉพาะ 
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• แนวทางของรัฐเร่ืองการบริหารหนวยงานราชการโดยมุงผลสัมฤทธิ ์
 รัฐบาลกําหนดใหหนวยงานราชการทุกแหงพัฒนาระบบบริหารงานโดยมุงผลสัมฤทธิข์องงาน
ตามภารกิจของแตละหนวย วิธีการบริหารจัดการที่เปนระบบที่มุงเนนที่ผลสัมฤทธิ ์  หรือผลการปฏิบัติงาน 
เปนหลัก โดยมีการวัดผลการปฏิบตัิงานที่ชัดเจน เพ่ือบรรลวุตัถปุระสงคทีต่ั้งไว การบริหารราชการใน
อนาคตนัน้  หนวยงานiาชการ ก็ตองกําหนดวัตถุประสงค เปาหมายการดําเนินการ  ดัชนีชี้วัดผลสัมฤทธิ์
ของงานอยางเปนรูปธรรม มีวิธีการวดัผลสัมฤทธิ ์ ตลอดจนขอตกลงผลงานไวลวงหนาเพื่อใชประเมิน  
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของสวนราชการ โดยจัดทาํทุกระดับลดหลั่นกนัลงมาจากระดับกระทรวง กรม 
สํานัก / กอง ฝาย / งานและระดับบคุคล ขาราชการจึงตองพัฒนาตนเองใหสามารถปฏิบตัิงานไดอยางมี   
ประสิทธิภาพ ภายใตเง่ือนไขและหลักเกณฑตาง ๆ เชน ตองทํางานใหแลวเสร็จตามกําหนด เกิดผลดีแก
หนวยงาน ตองใชทรัพยากรของทางราชการใหคุมคา การทํางานโดยยึดผลลพัธเปนหลัก มีการวัด     
ผลลัพธและคาใชจาย เปนตน ซ่ึงโดยทั่วไปแลว ก็มักจะนําเครื่องมือ P-D-C-A มาใชประกอบเปนแนวทาง    
ในการพัฒนาระบบการบรหิารงาน เชน  P (Plan) มีวตัถุประสงค / เปาหมายชัดเจน (ตองการผลสัมฤทธิ์
อะไร) D (Do) ปฏบิัตงิานโดยมุงใหเกิดผลสัมฤทธิต์ามที่วางแผนไว C (Check) วดัวาปฏิบตัิไดผลสมัฤทธิ ์
ตามที่วางแผนหรือไม  (KPI ชัดเจน) และ  A (Act)  ปรับปรุงแกไขใหไดตามทีว่างแผนไว 
 ดังน้ัน ยุคนี้สมัยน้ีเราจึงตองตื่นตวัและพัฒนาตนเองใหสามารถปฏิบัติงานตาง ๆ ไดอยางมี  
ประสิทธิภาพ ซ่ึงก็จะนําไปสูการบริหารองคกรที่มีประสิทธิภาพในที่สุด ในโอกาสเชนน้ี ผูเขียนจึงใคร   
นําเสนอแนวความคิดในการบริหารงานของบรษิัทเอกชนแหงหนึ่ง ที่ก็มีชะตากรรมเชนเดียวกบัหนวยงาน 
ของรัฐในปจจุบัน คือตองปรับปรงุ / ปรับตวัเพ่ือเพ่ิมผลผลติของบริษทั (เพ่ิมประสทิธิภาพและประสทิธผิล) 
เพ่ือความอยูรอดในโลกแหงการแขงขันทีรุ่นแรง และสภาวะแวดลอมที่เปลี่ยนไปอยางรวดเร็วทุก ๆ วัน  

 
• ประสิทธิภาพนําไปสูการเพิ่มผลผลิต 
 เม่ือกลาวถึงเรื่อง “ประสิทธิภาพ” ก็มักจะมีผูรูหลายๆทานใหนิยามที่แตกตางกันไป  ซ่ึงก็ไมมี
ใครถูกหรือผิด เพราะมุมมองของแตละคน ลักษณะงานของแตละงาน มักแตกตางกันออกไป แตโดยรวม
แลวประสิทธิภาพ ก็คือ Productivity หมายถึง การสรางผลผลิตหรือผลงาน โดยใชการลงทุนหรือใช
ปจจัยนําเขาที่ต่ําที่สุด        ซ่ึงมักใชกันในบริษัทหรือโรงงานอุตสาหกรรมตาง  ๆ  เน่ืองจากมีผลผลิตที่เปน 
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รูปธรรมชัดเจน และเปรียบเทียบกับปจจัยนําเขาหรือการลงทุนไดโดยงาย และเปนสิ่งที่ชวยเพิ่มผลกําไร
ใหแกบริษัทไดเปนอยางดี ดวยเหตุน้ี รัฐบาลจึงนําเอาแนวคิดนี้มาใชในการเพิ่มผลผลิตหรือเพ่ิมประสิทธภิาพ  
การทํางานในระบบราชการ  จนนํามาสูการปรับกลยุทธในการทํางาน ปรับพฤติกรรมในการทํางาน และ
ปรับลดจํานวนขาราชการใหนอยลง ทุกอยางที่รัฐบาลกําลังทําในขณะนี้ ก็คือการบริหารงานราชการโดย
นําแนวคิดเชิงธุรกิจมาประยุกตใชน่ันเอง 
 ดวยเหตุที่ทรัพยากรตาง ๆ เชน พลังงาน งบประมาณ อุปกรณเครื่องอํานวยความสะดวก  
เวลา ฯลฯ มีอยูอยางจํากัด  มิหนําซ้ําสภาวะแวดลอมของโลกทั้งทางดานสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และ
วิทยาการตาง ๆ ก็ลวน เปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว การบริหารธุรกิจหรือแมกระทั่งการบริหารภาครัฐ  
จึงจําเปนตองสรางผลิตผลออกมาใหมากที่สุด ดีที่สุด โดยใชทรัพยากรนอยที่สุด ใชเวลานอยที่สุด ซ่ึงก็
คือการเพิ่มผลผลิตหรือเพ่ิมประสิทธิภาพของงานใหดีขึ้นกวาในอดีต การเพิ่มผลผลิตหรือการเพิ่ม      
ประสิทธิภาพในการทํางานจึงเปนสิ่งที่บงบอกความสามารถของหนวยงานนั้นในการดําเนินงานและการ
พัฒนาไปสูความเจริญรุงเรืองอยางม่ันคงได 
 
• หนทางที่นําไปสูการเพิ่มประสิทธิภาพ 

 การเพิ่มประสิทธิภาพน้ัน เปนเรื่องของความสํานึกในจิตใจ (Conscious of mine) คือความ    
ตั้งใจหรือความจริงใจที่จะกาวไปสูเปาหมายที่ตั้งไว และแสวงหาแนวทางปรับปรุงแกไขใหดีขึ้นอยูเสมอ 
หรือผูรูบางทานกลาววาเปนเรื่องของทัศนคติ (Attitude of mine)  ซ่ึงก็คือพลังความเชื่อที่วามนุษยเรา
สามารถทําสิ่งตาง ๆ ในวันนี้ใหดีกวาเม่ือวาน และพรุงน้ีก็จะทําไดดีกวาวันน้ี ทั้งสองสิ่งน้ีลวนตองอาศัย
ความพยายามและความมุงม่ันที่จะปรับปรุงและพัฒนาไปสูการบรรลุผลตามเปาหมายที่ตั้งไวน่ันเอง และ
ปจจัยที่จะทําใหการปรับปรุงและพัฒนาไปสูความสําเร็จอยางมีประสิทธิภาพนั้น ประกอบดวย 

๑. การสนับสนุนของฝายบริหาร ทั้งทางดานทรัพยากร ขวัญกําลังใจ และการมีสวนรวมในการ
ดําเนินกิจกรรมตาง ๆ 

๒. สภาพแวดลอมที่เอ้ืออํานวยและมีสิ่งกระตุนใหบุคลากรในองคกร เกิดความพยายามและ     
มุงม่ัน รวมทั้งมีทัศนคติที่ดีตอการปฏิบัติงาน 

๓. บุคลากรทุกคนในองคกรมีจุดมุงเดียวกัน โดยมีสวนรวมในการบริหาร การดําเนินงานตาง ๆ 
และมีสัมพันธภาพอันดีระหวางผูบริหารกับบุคลากรในองคกร รวมทั้งความสามัคคีปรองดอง
กันในหมูบุคลากรดวยกันเอง 

๔. นโยบาย แนวทาง วิธีการที่เหมาะสม นําไปสูการปฏิบัติที่เปนรูปธรรมและบรรลุเปาหมายได      
ทั้งยังสามารถปรับเปลี่ยนใหทันไดตลอดเวลา 

๕. บุคลากรในองคกรมีคุณภาพ และมีระบบการบริหารบุคลากรที่เหมาะสมกับการดําเนิน
กิจกรรมตาง ๆ  ใหเปนไปตามแนวทางและแผนงานที่กําหนด 
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 จากการศึกษาของผูรูชาวตะวันตก (เชน Perter, Waterman, Rechard นักเขียนหนังสือชื่อ “In 

Search of Excellence” ที่ขายดีที่สุด) ใหขอสังเกตุไววา “...บริษัทที่ประสบความสําเร็จในการเพิ่ม      
ประสิทธิภาพขององคกรทั้งในประเทศสหรัฐอเมริกาและญึ่ปุนนั้น มีคุณลักษณะที่สําคัญที่เหมือนกัน
ประการหนึ่งคือ การเคารพในความอิสระและหลากหลายของบุคลากร  (Respect of Individual)...”  ซ่ึงก็
เปนที่มาของ การใชบุคลากรอยางชาญฉลาดนั่นเอง และบทความนี้ นําแนวทางการบริหารงานองคกรที่
เนนการสรางและการใชประโยชนจากทรัพยากรบุคคลที่มีอยูอยางชาญฉลาด โดยไมติดยึดกับโครงสราง
หนวยหรือสายงาน เพ่ือพัฒนางานขององคกรใหมีประสิทธิภาพสูงสุดและบรรลุผลสําเร็จตามเปาหมาย 

 
• ปญหาของการบริหารงานในองคกร 

 เม่ือกลาวถึงปญหาของการบริหารงานและการปฏิบัติงานในองคกร  มักจะยกเรื่องบุคลากร 
เรื่องโครงสรางหนวย เรื่องวิธีการหรือขั้นตอนในการทํางาน และเรื่องงบประมาณ ฯลฯ มาเปนปจจัยหลัก
ของปญหา แตมักจะไมมีใครหรือฝายใดยอมรับกันงายๆวาความลาชาหรือความผิดพลาดที่เกิดขึ้นนั้น 
ตนเองมีสวนเปนตนเหตุแหงปญหา และที่สําคัญคือ ไมคอยมีใครคิดปรับปรุงแกไขใหดีขึ้นมักอางระเบียบ
หรือขอจํากัดตาง ๆ ทั้งที่วันเวลาก็ผันผานไปทุก ๆ วัน และสถานการณก็เปลี่ยนไป ทั้งน้ีทั้งน้ัน ผูเขียน
คิดวาตนเหตุของปญหานาจะอยูที่ “คน” หรือ “บุคลากร” ในหนวยน้ันเอง  เหตุที่กลาววา “คน” เปน
ตนเหตุ ก็เน่ืองจาก “คน” เปนผูที่กําหนดระเบียบและขั้นตอน เปนผูกําหนดรูปแบบและวิธีการ และเปนผู
ที่ขับเคลื่อนทุกสิ่งทุกอยางนั่นเอง  หากจะเปลี่ยนสิ่งใด ๆ ใหดีขึ้นก็ตองเปลี่ยน “คน” ใหไดเสียกอน      
โดยเฉพาะอยางยิ่งการเปลี่ยนแนวความคิดและพฤติกรรม ซ่ึงแมวาจะตองใชเวลาและใชความพยายาม
อยางตอเน่ือง แตเปนสิ่งที่จะชวยใหการบริหารงานและการปฏิบัติงานของหนวยดีขึ้น ดังจะเห็นไดจาก
ประเทศที่เคยประสบกับสงครามจนบานเมืองยอยยับ แตดวยการมุงพัฒนาคนในประเทศใหมีคุณภาพ
และมีศักยภาพสูงขึ้น ก็สามารถสรางความเจริญรุงเรืองใหแกประเทศไดในภายหลัง เชน ประเทศญี่ปุน 
ประเทศสิงคโปร ประเทศเกาหลีใต ฯลฯ แตการพัฒนาบุคลากรนั้นจะมีขอดอยคือ ตองใชระยะเวลา
ยาวนานกวาจะเห็นผล และผลที่ไดรับมักจะไมสามารถบงชี้ไดอยางเปนรูปธรรมที่ชัดเจน 

 ปญหาเรื่อง “คน” อีกประการหนึ่งคือ องคกรไมสามารถระดมทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพมา
ทํางานรวมกัน แมวาในองคกรจะมีบุคลากรที่มีความรูความสามารถในสาขาตาง ๆ ที่ถือเปนเพชรน้ําเอก
อยูภายในองคกรก็ตาม แตบุคลากรเหลานั้นมักกระจายกันอยูตามหนวยตางๆภายในองคกร ไมสามารถ
ที่จะเรียกมารวมกันทํางานสําคัญ ๆ ไดอยางคลองตัวและรวดเร็ว โดยมักติดขัดที่การบริหารบุคลากรขาม
หนวยงาน  การไมยอมรับความคิดที่แตกตาง ความยุงยากของการบริหารจัดการ สิทธิประโยชนที่จะ    
ไดรับ และรวมไปถึงเรื่องศักดิ์ศรีของหนวยเจาของเรื่อง เม่ือไมสามารถรวมพลังรวมมันสมองชั้นเยี่ยม
เหลานั้นมาได โอกาสที่เขาเหลานั้นจะแสดงฝมือและความรูความสามารถก็ลดนอยลงไป จนกลายเปน
เพชรที่จมอยูในโคลนตม ไมสามารถสรางประโยชนใหกับองคกรอยางเต็มที่  เปนสาเหตุหน่ึงที่ทําใหองคกร 
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กาวไปขางหนาไดชา และไมสามารถปรับตัวใหทันตอความเปลี่ยนแปลงของโลกไดอยางทันทวงที    
ประสิทธิภาพขององคกร จึงถอยกลายเปนปญหาที่สงผลกระทบตอไปในอนาคต ปญหาเชนนี้มิไดเกิด
ขึ้นกับองคกรขนาดใหญ     ดังเชนหนวยงานราชการเทานั้น แตองคกรเอกชนหรือกลุมบริษัทขนาดใหญก็
มักมีปญหาในลักษณะคลายกัน  จึงมีผูเสนอการบริหารงานแนวใหมที่เนนการบริหารทรัพยากร
บุคคลโดยไมติดยึดกับโครงสรางหนวยหรือสายงาน อาศัยการระดมความหลากหลายทาง
ความคิดในการพิจารณาแกปญหา และตัดสินใจดําเนินการตางๆ ไดอยางรวดเร็ว ซึ่งเรียกการ
บริหารงานนี้วา “Fast & Flat Management” 

 
• ความเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอมทําใหองคกรตองปรับตัว 
 “Fast & Flat Management” เปนแนวคิดของบริษทัขนาดใหญแหงหน่ึงในประเทศญี่ปุน ซ่ึงมี
ประวตัศิาสตรในการทําธุรกจิมายาวนานกวา ๘๐ ป จนมีกลุมกิจการเกี่ยวกบัการผลติสินคาและการ
ใหบริการ อยูมากมายทั่วทุกภูมิภาคของโลก เม่ือบริษัทเจริญเตบิโตขึน้ บุคลากรมากขึ้น ธุรกิจก็มี      
หลากหลายสาขา  แตละดานแตละสาขามีบุคลากรที่มีความรูความสามารถสูง ไมวาจะเปน นักออกแบบ
ผลิตภัณฑ วศิวกร ชางเทคนิค นักการตลาด ฯลฯ มายุคนี้ซ่ึงเปนยุคโลกาภวิฒัน สิ่งแวดลอมทางสงัคม 
เศรษฐกิจ เทคโนโลย ี ฯลฯ เปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็วชนิดวันตอวัน ความใหญโตและซับซอน        
ของบริษทักลบักลายเปนอุปสรรคของการดําเนินธุรกิจที่ตองแขงขันกับเวลาและโอกาส เน่ืองจากขาด
ความคลองตวัในการประสานงานและการทํางานรวมกนัของบุคลากรในองคกร เกิดความลาชาในการหา
ขอตกลงใจและตัดสินใจ ตลอดจนความซบัซอนของขั้นตอนและระเบียบตางๆที่เปนธรรมเนียมปฏิบตัิ
หรือเปนกฎกติกาที่ถูกกําหนดไวตั้งแตยคุกอน ๆ ทําใหประสิทธภิาพในการทํางานขององคกรถดถอย    
ตกต่ําลง  สงผลตอการดําเนนิธุรกิจขององคกรเปนลําดบั  
 เพ่ือเปนการกูวิกฤติของบรษิัท ผูบริหารระดับสูงจึงไดลงความเห็นวา ปญหาและอุปสรรคที่
สําคัญคือการบริหารบุคลากรของบริษทัเอง จึงไดมีการปฏิรูประบบบริหารทรัพยากรบคุคลของตนขึ้น 
เพ่ือใหมีความคลองตวั (Flat) และสามารถตอบสนองตอความเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดลอมและ  
สถานการณตาง ๆ ไดอยางรวดเร็ว (Fast) โดยมีแนวทางที่สําคญัคือ การใชประโยชนจากทรัพยากร
บุคคลที่มีคุณภาพของบริษทัอยางคุมคา การทํางานเปนกลุมโดยเคารพความหลากหลายทางความคิด 
การขจัดเงื่อนไขและอุปสรรคของการใชทรัพยากรบุคคลอันเนื่องมาจากโครงสรางองคกร (สายงาน) การ
ลดขั้นตอนหรอืระเบียบปฏิบัติทีไ่มจําเปนออกไป และการทํางานโดยมุงไปสูการบรรลวุตัถปุระสงคและ
เปาหมาย หลังจากการปฏรูิประบบบริหารทรัพยากรบุคคลไมนานนัก บริษทัแหงน้ีก็สรางผลกําไรอยาง
ตอเน่ืองติดตอกันมาถึง ๙ ป จึงนับไดวา ปจจัยที่นําไปสูความสําเร็จของบริษทัแหงน้ีคอืการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลที่ชาญฉลาดนั่นเอง 
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• การใชประโยชนจากทรัพยากรบุคคลที่มีคณุภาพของบริษัทอยางคุมคา 
 บุคลากรที่มีความรูความสามารถและมีคณุภาพสูงน้ันอาจมีอยูจํานวนมากในองคกรหนึ่ง ๆ แต

ถาไมสามารถรวบรวมบุคลากรเหลานั้นมาใชประโยชนไดอยางคุมคาแลว ก็จะไมสรางผลกําไรหรือผลผลิต 
ที่ดีใหแกองคกร ซ่ึงอาจมีสาเหตุมาจากการที่บุคลากรเหลานั้นถกูกระจายและถูกบดบังอยูตามหนวย   
ตาง ๆ การขาดกลไกและวิธีการในการบริหารบุคลากรที่เหมาะสม การไมใหโอกาสบุคลากรเหลานั้นใน
การแสดงความรูความสามารถของตน ฯลฯ  การระดมสมองของบุคลากรที่มีความรูความสามารถมา  
รวมกันกนัคิดรวมกันทํางานที่สําคัญน้ัน นอกจากจะชวยใหไดผลลพัธของงานทีมี่คุณภาพแลว ยังเปน
การเปดโอกาสใหเขาเหลานั้นแสดงศักยภาพที่ซอนอยูภายในออกมาใชไดอยางเต็มที่ การที่จะรวบรวม
บุคลากรเหลานี้ใหมาทํางานรวมกันหรือใหไปรวมงานกับหนวยตาง ๆ น้ัน ตองมีการบริหารจัดการที่   
ชาญฉลาด เพราะคนที่มีความรูความสามารถนั้นมักจะมีเอกลักษณเฉพาะตวั มีความเชื่อม่ันในตนเองสงู 
และไมคอยยอมรับแนวความคิดของผูอ่ืนหากไมมีเหตุผลที่เหมาะสมเพียงพอ  แตหากสามารถควบคุม 
ไดดีแลวจะชวยใหงานที่กําลงัดําเนินการอยูน้ันมีผลสัมฤทธิ์ในระดับคณุภาพที่สูง 

 วิธีการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลสวนกลางนั้น จะเร่ิมจากการเก็บรวบรวมขอมูลทีส่าํคัญ
ของกลุมบุคลากรที่มีความรูความสามารถมาเกบ็ไวในสวนกลาง เชน ชื่อ ตาํแหนง สังกัด ประวตักิารศึกษา 
และการทาํงาน ความเชีย่วชาญเฉพาะ ผลงาน ลักษณะนิสัย ฯลฯ  โดยยังคงใหบคุลากรเหลานั้นปฏิบตัิงาน 
อยูในหนวยตนสังกัดตามปกติ  แตหากองคกรตองการพิจารณาปญหาหรือจัดทําโครงการทีต่องอาศัย
ความรูความเชี่ยวชาญเฉพาะดาน หรือตองการความหลากหลายทางความคิด ก็จะพิจารณาคัดเลือก
บุคลากรที่เหมาะสมจากทะเบียนหรือบัญชีรายชื่อดังกลาวขางตนมารวมใหความคดิในงานนั้น ๆ เฉพาะ
ชวงเวลาที่จําเปน วิธีการเชนนี้ โรงเรียนนายเรือหรือกองทัพเรือก็ใชอยูบาง แตสวนใหญจะเปนการ
ประชุมพิจารณา ในดานของการปฏิบัตงิานรวมกันอยางตอเน่ืองตัง้แตเริ่มจนงานสําเร็จตามวตัถุประสงค
น้ันยังมีใหเห็นนอย ปญหาและอุปสรรคที่สําคัญของการระดมบุคลากรผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานจากตาง
หนวยตางสาขามาทํางานรวมกันคือ สิทธิประโยชนที่พึงได (เน่ืองจากหนวยตนสังกัดไมไดเห็นผลงาน
หรือรับประโยชนโดยตรง) และการยอมรบัความคิดความเห็นซึง่กันและกัน  (ซ่ึงอาจมีเร่ืองศกัดิ์ศรีหรือการ
เอาชนะกนัเขามาเกีย่วของ) 

 
• การใชความหลากหลายทางความคิดใหเกิดประโยชน 

 มนุษยยอมมีความคิดเห็นไมเหมือนกัน สุดแลวแตพ้ืนฐานความรู ประสบการณ และทั้งทศันคติ
ที่มีตอสิ่งตาง ๆ ในโลก บางคนก็มองวาความหลากหลายนั้นเปนสิง่ไมดี เพราะหากตางคนตางคิดกันไป
คนละทางจะทําใหขาดเอกภาพในหมูเหลา แตผูเขียนคิดวา ที่เปนเชนน้ัน นาจะมีสาเหตุมาจากการขาด
จุดมุงเดียวกัน หรือขาดความตระหนักอยางถองแทถึงความตองการตามวัตถปุระสงคของงานนั้น ๆ  ขอ 
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ยกตวัอยางบริษัทแหงหน่ึง ตองการจะพัฒนาสินคาใหมออกสูตลาดโดยใชเทคโนโลยียุคใหมลาสุด จึงให
วิศวกรออกแบบอุปกรณทีจ่ะทําสินคานัน้ตามเทคโนโลยีและแนวความคิดของนกัออกแบบ เม่ือออกแบบ
แลวจึงสงแบบใหฝายการผลิตนําไปผลติเปนสินคา และใหฝายการตลาดนําไปเสนอขายใหแกผูใช ผลการ
ออกแบบสินคาใหมปรากฎวาเปนสินคาที่มีเทคโนโลยลี้ํายุค รูปลักษณใหม และมีฟงชั่นการทํางาน
มากมาย แตฝายการผลติตองประสบความยากลําบากในการผลติ ทําใหตองใชตนทุนสูง เม่ือนําออกขาย
ในตลาดกลับไมเปนที่นิยมของลูกคา เพราะใชงานยากซับซอนเกนิกวาคนธรรมดาจะนําไปใช สรุปแลว
สาเหตุเกิดจากการออกแบบผลติภัณฑโดยวศิวกรออกแบบแตฝายเดียว ขาดมุมมองของการผลติและ
การตลาด ตอมาในการพัฒนาผลิตภัณฑใหมในแตละครั้ง ก็จะมีการหารือรวมกันของทุกฝาย เชน วศิวกร     
ผูออกแบบ ฝายการผลติ      ฝายจัดหาวัตถุดิบและชิ้นสวน ฝายการตลาด ฯลฯ เพ่ือใหผลิตภัณฑที่จะ
พัฒนานั้น มีความเหมาะสมลงตวั ทั้งในดานรูปแบบของผลิตภัณฑ ตนทุนและความยากงายในการผลติ 
ตลอดจนความตองการของตลาดและความพึงพอใจของผูใช 

 สิ่งสําคัญที่จะทําใหสามารถรวมความหลากหลายใหเปนหนึ่งเดียวไดน้ัน ประการแรกตองอาศัย
ความชัดเจนของวตัถปุระสงคและความเขาใจในเงื่อนไขหรือสภาวะแวดลอมในปจจุบัน กลาวคือจะตอง
ตระหนักเสมอวาเรากําลังจะพิจารณาหรอืจะดําเนนิงานเพื่อใหไดสิ่งใด และขณะนี้เราอยูในสภาวะแวดลอม 
อยางไร  (เงินทุน กําลังคน ขอกําหนด ฯลฯ)  แมวาแนวความคิดหรือวิธีการจะหลากหลาย แตแนว  
ความคิดเหลานั้นตองสามารถนําไปสูวัตถุประสงคหรือเปาหมายได ประการที่สองคือการนําเสนอใน
ความคิดของตนและการยอมรับฟงแนวความคิดของผูอ่ืน ความรูและความคิดของแตละคนจะตอง
นําเสนอไดอยางชัดเจน สามารถชี้แจงใหผูอ่ืนเขาใจได ในขณะเดยีวกันกต็องรับฟงและทําความเขาใจ
แนวความคดิเห็นของผูอ่ืนดวยใจเปนกลางอยาติดยึดในความคิดของตนเพียงอยางเดียว  เพราะสิ่งที่
ตนเองคิดอยูน้ันอาจผิดหรือสิ่งที่ผูอ่ืนคิดนั้นอาจดีกวาตน ประการที่สาม ตองใชขอมูลที่เปนจริงมากกวา
ความรูสึกหรอืประสบการณของตน กลาวคือสิ่งที่นํามาชี้แจงตองเปนขอมูลที่เปนจริงและไดรับการ
ยอมรับจากคนสวนใหญ การใชความรูสึกหรือประสบการณเฉพาะของตนนั้นอาจทําใหทิศทางการ
พิจารณาเปลีย่นแปลงไปจากหนทางที่เหมาะสม และที่สําคัญคือ ผูเปนประธานหรือผูที่อาวุโสไมควรพูด
ชี้นํา ยกเวนวาจะไดหารือกันมาอยางหมดสิ้นแลว กอ็าจจะตองใชประสบการณหรือความรูสึกของประธาน
หรือผูอาวุโสในที่ประชุมตัดสินหรือตกลงใจในที่สุด 

 
• การปฏิบัติตามขอตกลงใจและการสนับสนนุของฝายที่เก่ียวของ 

 การประชุมเพ่ือพิจารณาเรื่องใด ๆ โดยคณะบุคคลหรือกลุมบุคคลนั้น ยอมตองมีบางชวงเวลาที่
อยูในวังวนบาง ซ่ึงก็ไมไดเปนความเสยีหายอะไรนัก เพราะจะไดใหทุกคนแสดงความรูและความคิด   
ของตนไดอยางเต็มที่ และแตละคนกเ็รยีนรูแนวความคิดของผูอ่ืนไดอีกดวย แตเม่ือไดขอสรุปหรือขอ   
ตกลงใจแลว ทุกคนตองยอมรับและปฏิบตัิตามมติน้ัน หรือจะตองใหการสนับสนุนผูรับผิดชอบใหสามารถ 
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ดําเนินงานไดตามมติที่ประชุม เม่ือมาถึงจุดนี้ ไมวาผลสรุปหรือขอตกลงใจจะเปนดังที่ตนคิดไวหรือไมก็
ตองยอมรับและปฏบิัตติามนั้นอยางถึงที่สุด ซ่ึงตองอาศัยจิตสํานึกและจริยธรรมของแตละคน มิใชจะหา
โอกาสไปหักลางหรือเปลี่ยนแปลงนอกรอบที่ประชุม 

 หลังจากไดขอตกลงใจแลว ตองสามารถนําไปปฏิบัติไดในทันทีโดยไมจําเปนตองเสนอเปน
ขั้นตอนตามสายงาน (แตตองใหประธานแจงผูนําขององคการใหรับทราบ) ที่ประชุมอาจตั้งผูนําในการ
ดําเนินการ ซ่ึงผูนําหรือผูที่เปนศูนยกลางในการดําเนินการนี้ อาจไมจําเปนตองเปนผูมีอาวุโสก็ได แตจะ
พิจารณาผูที่มีความรูความสามารถและมีความเชี่ยวชาญในเรื่องที่กําลังดําเนินการเปนอยางดี ไมวาผูน้ัน
จะมีอาวุโสมากนอยเพียงใด และผูอ่ืนหรอืแมกระทั้งผูบังคับบัญชาของผูที่ไดรับเลอืกเปนผูนํานั้น ก็ตอง
ใหการสนับสนุนและสงเสรมิอยางเต็มที ่  สําหรับผูที่ไดรับเลือกใหเปนผูนําในการดําเนินการ ก็ตองไป     
จัดทําแผนงานหรือกิจกรรมที่เกี่ยวของโดยประสานความรวมมือกับผูอ่ืน โดยจะตองกําหนดสิ่งที่ตองทํา 
เปาหมาย กําหนดเวลาการปฏิบตัิ ผูรับผิดชอบและผูเกี่ยวของ ฯลฯ  รวมทั้งตองติดตามความคืบหนา
ของการดําเนินงานอยางตอเน่ือง จนกวาจะสิ้นสุดหรือบรรลุผลตามวัตถุประสงคหรือเปาหมายของงาน 

 จะเห็นไดวา สิ่งที่เปนจุดเดนของการบริหารงานในลักษณะนี้คือ การใชทรัพยากรบุคคลโดย   
ไมตองคาํนึงถงึโครงสรางหนวยหรือสายงาน (Flat) และการกําหนดทิศทางหรือขอตกลงใจโดยคณะบคุคล 
และไมจําเปนตองเสนอตามสายงาน (Fast) ซ่ึงเพ่ิมความคลองตัวและความรวดเรว็ในการทํางานตอ  
การตอบสนองปญหาตาง ๆ  นอกจากนี้ ยังเปนการเปดโอกาสใหบุคลากรแสดงความรูความสามารถได 
มากขึน้ แตตองอาศัยการบริหารทรัพยากรบุคคลที่ดี ซ่ึงเปนเรื่องทีค่อนขางยากหากไมศึกษาใหถองแท 

 
• บุคคลากรขององคกรคือขุมพลังที่แทจริง 

 สรรพสิ่งในองคกรลวนเกิดจากเจตนารมยและการกระทาํของบุคลากรในองคกรทั้งสิน้ ไมวาจะ
เปนกฎระเบียบหรือขั้นตอนวิธีการ  เครือ่งมือเครื่องจักร นโยบายบริหารงาน ฯลฯ การพัฒนาบุคลากร  
ใหมีความรูความสามารถและมีศักยภาพอยางเพียงพอจึงเปนสิ่งที่สําคญัอยางยิ่ง นอกจากนี้ เม่ือพัฒนา
แลว ก็ตองรูจักใชบุคลากรเหลานั้นใหเกดิประโยชนสูงสุด จึงจะนําไปสูการเพิ่มประสิทธิภาพขององคกร
ได (ใชทรัพยากรต่ํา ไดผลลัพธสูง)  สําหรับวธิีการบรหิารบุคลากรและบริหารงานนั้นมีอยูหลากหลายวธิ ี
ไมมีวิธีใดที่ดีที่สุดสําหรับทกุ ๆ สถานการณ  “Fast & Flat Management” ดังที่ผูเขียนนําเสนอในครั้งน้ี 
ก็ไมใชวธิีที่จะใชไดกับกองทพัเรือเสมอไป แตควรระลึกเสมอวา การเรยีนรูและนํามาประยุกตใชเพ่ือ
ปรับปรุงตวัเองคือสิ่งที่ดีที่สดุสําหรบัตวัเราและองคกรของเรา  และเม่ือใดทีเ่ราคิดวาเรารูมากฉลาดมาก น่ัน
หมายถึง เรากําลังโงเขลาและถดถอยลงแลว 
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ฝายศึกษา โรงเรียนนายเรือ 
 
 

 โลกในยุคโลกาภิวัตนเปนโลกที่เจริญกาวหนาดวยเทคโนโลยีและขาวสาร เต็มไปดวยความรู
มากมาย และความรูน้ันจะปรากฏอยูในสื่อหลายรูปแบบ เชน หนังสือ สิ่งพิมพ และโสตทัศนวัสดุตาง ๆ 
ซ่ึงทุกคนสามารถแสวงหาความรูน้ันไดโดยงาย ผูที่เขาถึงความรูไดมากกวาผูอ่ืนยอมไดเปรียบ 
 บทความวชิาการเปนสื่อสิ่งพิมพอยางหนึ่งที่ชวยเผยแพรความรู และสงเสริมการเรียนรู    
ทางวิชาการของมนุษยใหเปนไปอยางกวางขวาง และมีความสําคัญตอประเทศชาติเปนอยางมาก ประเทศ 
ที่มีการเผยแพรความรูอยางทั่วถึงประชาชนก็สามารถรับรูขาวสาร และนําความรูน้ันไปชวยแกปญหา  
ตอยอดทางความคิดหรือนําไปพัฒนาตนเอง ครอบครัว และประเทศชาติใหเจริญกาวหนาตอไปได 
ในทางตรงขามถาประชาชนขาดการเรียนรูและไมรักการอาน ประชาชนก็จะดอยคุณภาพ ประเทศชาติก็
จะลาหลัง 
 สําหรับประเทศไทยบทความวิชาการยังมีนอยมาก และไมแพรหลายเทาที่ควร ซ่ึงอาจจะมา
จากสาเหตุหลาย ๆ ประการดวยกัน เชน นักวิชาการไมคอยผลิตผลงานวิชาการ บางคนขาดความมั่นใจ
ในการเขียน ขาดการสงเสริมการเขียน และประชาชนทัว่ไปไมมีนิสัยรักการอาน การเขียนบทความ
วิชาการไมใชเร่ืองยากอยางที่คิด จึงขอแนะนําหลักเกณฑการเขียนบทความวชิาการมาพอสังเขป เพ่ือ
เปนแนวทางใหผูที่จะเขียนบทความวชิาการ เขียนไดอยางถูกตอง และชวยกนัเผยแพรความรูแกสังคม
ใหมากขึ้น 
 การเขียนบทความวิชาการนั้นตองเขียนจากขอเท็จจริงโดยมจุีดมุงหมายที่จะถายทอดความรู
เกี่ยวกับเรื่องใดเรื่องหนึ่งโดยตรงซึ่งมักเปนความรูทางวิชาการเฉพาะดาน เชน วิศวกรรมศาสตร จิตวิทยา 
และแพทยศาสตร ฯลฯ จะตองไมเปนเรื่องที่แตงขึ้นจากจินตนาการหรือเร่ืองเพอฝน ผูเขียนอาจเรียบเรียง
เน้ือหาดวยตนเอง หรือรวบรวมมาจากผลงานการวิจัยตาง ๆ ซ่ึงจะตองอาศัยหลักวิชา เอกสารอางอิง 
เหตุผลที่พิสูจนไดเพ่ือสรางความนาเชื่อถือแกผูอานและนํามาเรียบเรียงใหตอเน่ือง นําเสนอออกมาในรูป
ของบทความ โดยมีองคประกอบของความถูกตอง ความแมนยํา ความกระจาง และความกะทัดรัด
ประกอบกัน ซ่ึงตองมีขอคิด ขอวิเคราะห และขอเสนอแนะของผูเขียนแทรกอยูดวย บทความวิชาการสวน
ใหญมักลงพิมพในวารสารวิชาการซึ่งจัดพิมพโดยสมาคมทางวิชาชีพ สถาบันหรือหนวยงานวิชาการตาง ๆ 
 บทความวชิาการที่ไดรับการตีพิมพในวารสารวิชาการที่ไดมาตรฐานจะไดรับการยอมรับวา
เปนบทความวิชาการที่ดี เพราะมีกองบรรณาธิการประกอบดวยนักวิชาการ หรือผูเชี่ยวชาญในวิชาชีพ
น้ัน ๆ เปนผูกลั่นกรอง คัดเลือกบทความที่ดีมาลงพิมพ ผูจัดพิมพวารสารวิชาการบางฉบบัอาจกําหนด
รูปแบบของบทความวชิาการที่จะลงพิมพในวารสารวาจะตองมีบทคดัยอหรือสาระสังเขป และเอกสารอางอิง  
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ดวย การกําหนดรูปแบบดังกลาวนี้ เพ่ือใหเปนระบบเดียวกัน แตวารสารบางฉบับอาจไมไดกําหนดไว   
จึงทําใหรูปแบบของวารสารวิชาการแตกตางกันออกไป 
 บทความวชิาการมีสวนประกอบสําคัญเชนเดียวกับความเรียงทั่ว ๆ ไป คือ ตองมี บทนาํ 
เน้ือเร่ือง และบทสรปุ แตการเขียนบทความวชิาการมีสวนประกอบสาํคัญกอนเสนอเนื้อเรื่องคือ ขอความ 
เก่ียวกับผูเขียน ไดแก ชื่อผูเขียน ผูเขียนรวม รายละเอียดเกี่ยวกับผูเขียน สถานที่ทํางาน ซ่ึงสอง
รายการหลังนีจ้ะเขียนไวในรปูของเชงิอรรถตอนลางของหนาแรก สวนประกอบสําคญัอีกรายการคือ 
บทคดัยอ หรือสาระสังเขป เปนเนือ้หาสาระของบทความที่จะกลาวถึงโดยยอ ไมมีการตีคามหรือ
วิจารณเพ่ิมเตมิ เพ่ือใหผูอานทราบเรื่องยอของบทความโดยสังเขปกอนที่จะอานบทความตอไป โดยเฉพาะ
บทความวชิาการ ที่เขียนขึ้นเพ่ือเสนอผลงานทางวชิชาการเพื่อใหไดรับตําแหนงทางวิชาการนั้น ควรจะ
เขียนสาระสังเขปไวดวย 
 องคประกอบสําคัญของการเขียนบทความวิชาการเตม็รูปแบบมีดังน้ี (เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ
ศักดิ์ ๒๕๔๓ : ๕) 
 ๑. ชื่อเรื่อง (Title) 
 ๒. บทคัดยอ (Abstract) 
 ๓. บทนํา (Introduction) 
 ๔. การสํารวจวรรณกรรม (Review Literature) 
 ๕. การวางกรอบความคิด (Conceptual Framework) 
 ๖. การประยุกต การนําเสนอแนวความคดิใหม การพิสูจนขอเทจ็จริง ฯลฯ 
     (Application / Proposal for new idea / Proof) 
 ๗. บทสรปุ (Conclusion) 
 ๘. เอกสารอางอิง (References) 
 การเขียนบทความวชิาการใหดีน้ัน การใชภาษาจะตองถูกตองตามหลักมาตรฐานของภาษา 
และนิยมใชภาษาที่เปนแบบแผน (Formal Language) ซ่ึงมีลักษณะสําคัญดังน้ี 
 ๑. ใชคําและขอความที่สุภาพ ไมใชคําที่แสดงอารมณ โตแยง และสํานวนโวหาร 
 ๒. ใชคําเต็มไมใชคํายอ สําหรับตําแหนง ยศ คํานําหนา 
 ๓. ไมควรใชคําในภาษาตางประเทศโดยไมจําเปน ถามีคําที่บัญญัติศัพทเปนภาษาไทยไว
แลว ก็ใหใชคาํในภาษาไทยแทน และวงเล็บคําภาษาตางประเทศไวดวย 
 ๔. ไมใชภาษาแสลงหรือภาษาทองถิ่น 
 ๕. ไมใชสรรพนามแทนตวัผูเขียน 
 ๖. มีการอางอิงขอความที่คนความาจากเอกสารตาง ๆ 
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 บทความวชิาการเปนการเสนอเนื้อหาและแนวความคิดใหม ๆ ที่เรียบเรียงอยางมีระบบ 
โดยนําเสนอขอมูลที่เปนจริง และมีความคิดเห็นหรือขอเสนอแนะของผูเขียนประกอบดวย การเผยแพร
ความรูผานสื่อสิ่งพิมพน้ีเปนวิธีการหนึ่งทีจ่ะใหประชาชนไดรับรูขาวสารมากขึ้น และเปนเรื่องที่สามารถ
ฝกฝนการเขียนได 
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น.ต.ไกรสิทธิ์  มหิวรรณ 
อาจารยฝายศึกษา โรงเรียนนายเรือ 

 
 
 โรงเรียนนายเรือตั้งอยูริมถนนสุขุมวทิ ดานริมถนนถกูกั้นดวยกําแพงขาวทบึ ความสูงน้ันยาก    
ที่จะปนขามได สวนอีกดานก็อยูติดแมนํ้าเจาพระยาโดยมีเขื่อนเล็ก ๆ กัน้อยู ขาราชการหรือบุคคลพลเรือน 
โดยสวนใหญแลว เม่ือตองการเขามาในพื้นที่โรงเรยีนนายเรือก็จะเขามาจากทางดานถนนสขุุมวทิ (ยกเวน 
ขาราชการที่น่ังเรือดวนธรุการมาขึ้นที่ทาเรือดานฝงแมนํ้าเจาพระยา) โดยสามารถเขาไดสองทางคือ    
ทางประตูกลางซึ่งเปนประตหูลักสําหรับผานเขาออก ม่ือผานเขามาทางประตน้ีูก็จะเขาสูพ้ืนที่หลักของ
โรงเรียนนายเรือไดทันที และจะมีตึกกองบัญชาการตั้งอยูดานหนาหลังจากที่ไดผานประตูเขามาแลว 
สวนอีกทางหนึ่งก็คือเขาทางประตูดานทศิเหนือซ่ึงเปนประตทูี่อยูติดกับอาคารโรงพลศึกษา ประตูดานนี้
จะเปนประตูทีส่ามารถผานเขามายังสโมสรสญัญาบตัร โรงพยาบาลโรงเรียนนายเรือ และแผนกขนสง 
โรงเรียนนายเรือ หากตองการผานเขามายังพ้ืนที่หลกัภายในโรงเรยีนนายเรือก็จะตองผานประตูดานใน
อีกชั้นหนึ่งซึง่เปนประตูที่อยูติดกบัอาคารกองวชิาวศิวกรรมศาสตร 

การผานเขาออกประตูตาง ๆ น้ันผูผาน เขาออกจะตองถูกตรวจสอบเพื่อการรักษาความปลอดภยั
ตามมาตรการรักษาความปลอดภัยที่มีอยูไมวาจะเปนการตรวจสอบบัตรอนุญาตผานเขา-ออกที่ติดอยูที่
ยานพาหนะ การตรวจสอบบัตรประจําตวั หรือการแลกเปลี่ยนบตัรประจําตวั หากมีผูไมประสงคดีตองการ 
เขามาเพื่อที่จะเขาถึงเอกสารหรือขอมูลที่เปนความลับของโรงเรียนนายเรือ สามารถกระทาํไดยาก
เน่ืองจากถูกตรวจสอบเบื้องตนขณะที่ผานเขา-ออก นอกจากนั้นที่อาคารสํานักงานตาง ๆ ก็ยังมีผูที่เขา
หนาที่เวรยามอยูประจําอาคาร ขอมูลและเอกสารลับ  ก็จะถูกเกบ็ไวในหองหรือสถานที่เขาถึงไดยากมี
การปองกันอยางแนนหนา และหากเขามาในชวงเวลาราชการกย็ิ่งเปนไปไมไดที่ผูไมประสงคดีจะเดิน
คนหาสิ่งที่ตองการไดอยางอิสระเนื่องจากมีขาราชการปฏิบัติงานอยู หากเขามานอกเวลาราชการก็มีเวร
ยามและมีการล็อคปองกันหองและสถานทีอ่ยางแนนหนา ตูเก็บเอกสารตาง ๆ ทีส่ําคัญก็มีการเก็บอยาง
มิดชิด ดังนั้น ถือไดวาการที่จะเขาถึงเอกสารและขอมูลลบัของโรงเรยีนนายเรือโดยทางกายภาพมีความ
ยากลําบาก 
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แตมีสิ่งหน่ึงทีห่ลายคนมองขามไปนั่นคือโรงเรียนนายเรือยังมีประตทูี่สามารถเปนทางผาน     

เขาออกไดอีกทางหนึ่ง น่ันคือประตูสูโลกอินเทอรเน็ต (Internet Gateway) ผูใชอินเทอรเน็ตที่อยูภายใน
ใชประตูน้ีเปนประต ู “ออก” สูโลกอินเตอรเน็ตโดยไมไดมองเห็นวามีผูใดเดินสวนทางเขามาดานใน
หรือไมมีผูใชอินเทอรเน็ตภายนอกที่ใชประตูน้ีเปนประตูทาง “เขา” สูโรงเรียนนายเรือโดยดานหลังของ
ประตูน้ีในสายตาของผูอยูภายนอกก็คือสิ่งที่โรงเรียนนายเรือตองการแสดงใหกับคนเหลานั้นเห็น ละสิ่ง
น้ันคือเวบ็เพจที่รวบรวมขอมูลที่ไมไดเปนความลบัทางราชการของโรงเรียนนายเรือ สามารถเปดเผยแก
บุคคลภายนอกรับรูได แตอยางไรก็ตามยังมีบุคคลบางกลุมที่อาศยัประตน้ีูโดยอาศัยความรูเฉพาะทาง
พยายามจะเขาถึงพ้ืนที่ ๆ โรงเรยีนนายเรือไมประสงคใหบคุคลภายนอกรบัรู สามารถเขาถึงขอมูลหรือ
เอกสารลับ ตาง ๆ ของทางราชการ แมวาหนวยงานภายในโรงเรียนนายเรือเองไมประสงคที่จะใหมีพ้ืนที่
ดังกลาวเกิดขึน้ แตบคุคลผูไมประสงคดีเหลานั้นก็ไดอาศัยความรูเฉพาะทางที่มีอยูเขาถึงพ้ืนที ่ ๆ แมแต
เจาของเองยังไมทราบวาบานตนเองนั้นถกูเขาถึงได 
 เม่ือเครื่องคอมพิวเตอรที่อยูภายในเครือขายของโรงเรยีนนายเรือถูกเขาถึงแลวเกีย่วของอยางไร
กับเอกสารหรือขอมูลที่เปนความลับ? น่ีอาจจะเปนคําถามที่บางคนสงสยั เน่ืองจากในปจจุบันเคร่ือง
คอมพิวเตอร เขามามีบทบาทสําคญัในชวีิตประจําวัน เครื่องคอมพิวเตอรถูกนํามาใชเปนอุปกรณ
มาตรฐานในสาํนักงานในหนวยงานแทบจะทุกหนวยงาน นํามาใชในดานงานธุรการ ในงานเอกสาร และ
ใชเตรียมการเรียนการสอนสําหรับอาจารย ดังน้ันงานเอกสารตาง ๆ ที่เกิดขึ้นในหนวยงานเกือบทุกฉบับ
ถูกทําขึ้นมาจากเครื่องคอมพิวเตอรในสํานักงาน 

เอกสารลับหรอืไมลับ ขอมูลดานกําลังพล ขอมูลทางดานงบประมาณของหนวย ขอมูลหรือ
แผนการปฏิบตัิไมวาจะเปนแผนการฝกภาคทางทะเลของนักเรยีนนายเรือ แผนการจัดซื้อจัดจาง หรือ
แมกระทั่งขอสอบที่อยูในเครื่องคอมพิวเตอรของอาจารย และถึงแมขอมูล เหลานี้จัดทําตนฉบับที่เปน
ฮารดก็อปปและทําการประทับตราเอกสาร “ลับ” “ลับมาก” แลวกต็ามจะมีสักกี่คนที่ลบไฟลเอกสาร
ตนฉบบัใน    เครื่องคอมพิวเตอรทิ้ง 

นอกจากนั้นก็มีบอยครั้งที่ไดมีการแชรขอมูลกันระหวางเครื่องคอมพิวเตอรทิ้งไวก็ทําใหผูอ่ืน
สามารถเขาถงึเอกสารไดอยางงายดาย ถึงแมบางคนไมไดแชรแหลงขอมูลของตนเองไว จึงคดิวาขอมูล
ในเครื่องคอมพิวเตอรของตนเองปลอดภัยแตไมแนนอนเสมอไป เพราะยังมีวิธีการอีกมากที่สามารถทําให  
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ผูอ่ืนเขาถึงแหลงขอมูลบนเครื่องคอมพวิเตอรที่ตองการได โดยทีเ่จาของเครื่องคอมพิวเตอรเองไมสามารถ 
ทราบไดวาเครื่องคอมพิวเตอรของตนเองกําลังถูกเขาถึงโดยบุคคลภายนอก  ขอดีอีกประการสําหรับ 
ผูไมประสงคดีที่การพยายามเขาถึงขอมูลภายในโรงเรียนนายเรือโดยใชประตูทีม่องไมเห็นนี้ คือผูที่
พยายามเขาถงึมีเวลาในการพยายามเขาถึงที่ไมจํากัดสามารถใชเวลาตลอด ๒๔ ชัว่โมงหรือนานเทาที่
เครื่องคอมพวิเตอรเปาหมายเปดไวพรอมกับการเชื่อมตอ กับอินเทอรเน็ต ซ่ึงตางจากการเขามาทาง
กายภาพหากถูกจับไดก็สิ้นสุดการพยายามแตการเขาทางประตู ที่มองไมเห็นนี้สามารถถูกตรวจจับไดยาก 
และหากถูกจับไดก็หาตัวไดยากและหากหาตัวไดก็ยังขาดกฎหมาย ในการเอาผิดผูไมประสงคดีอีก 
 
ความเปนมาของประตูที่ไมลับแตมองไมเห็น 
 เม่ือศูนยคอมพิวเตอรโรงเรยีนนายเรือยังตั้งอยูที่อาคารเรียน ๒ ในขณะน้ันผูเขยีนไดเขาไปมี 
สวนรวมในการเปนเจาหนาที่ของศูนยคอมพิวเตอรอีกหนาที่หน่ึง ซ่ึงเพ่ิมจากหนาที่ประจําในฐานะอาจารย 
ในกองวิชาวิศวกรรมเครื่องกลเรือ ในขณะนั้นโรงเรียนนายเรือมีชองสัญญาณการเชื่อมตออินเทอรเน็ต   
สูภายนอกเพียง 64 kbits/s ซ่ึงนับวานอยมากสําหรับการใชงานทั้งหนวยงาน อีกทั้งระบบเครือขาย
ภายในก็ยังมีการเชื่อมตอไมมากนัก มีหลายครั้งทีเ่วบ็ไซตของโรงเรียนนายเรือถูกโจมตี โดยผูไมประสงค
ดี และเปนการโจมตีเขามาที่เครื่องแมขาย เพ่ือเปลี่ยนแปลงขอมูลในเวบ็ไซตจึงถือวายังไมทําความ
เสียหายใหแกหนวยงานมากเทาใดนักสามารถแกไขใหกลับมาเหมือนเดิมได เน่ืองจากโรงเรียนนายเรือมี
ชองสัญญาณ เชื่อมตอที่ต่ํายังไมเปนที่ดึงดูดใจเหลาบรรดาผูไมประสงคดีเทาใดนักจึงไมเกิดความ
เสียหายที่รุนแรงในขณะนัน้ 

 
 เม่ือศูนยคอมพิวเตอรยายมายังอาคารเรียน ๖ อาคารกองวิชาวศิวกรรมเครื่องกลเรือ จึงมีการ
ปรับเปลี่ยนระบบเพื่อใหสามารถรองรับการใชงานใหเหมาะสมขึ้นโดยเริ่มจากเปลี่ยนระบบปฏบิัติการของ
เครื่องแมขายและลูกขายไปใชระบบปฏิบตัิการที่สามารถควบคุมการใชงาน และสิทธิการเขาถึงแหลง    
ขอมูลตางๆ โดยเฉพาะในหองบริการคอมพิวเตอร เพ่ือควบคุมไมใหนักเรียนนายเรือเขาถึงเครื่องคอมพิวเตอร 
เครื่องอ่ืน  ๆ   ในระบบเครอืขายได    ปองกันการใชงานเครื่องคอมพิวเตอรในทางที่ไมเหมาะสมหรือไม  
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เกี่ยวของกบัการศกึษา เปลี่ยนระบบพรอ็กซี่เซิรฟเวอรจากเดิมที่ใชพร็อกซี่เซิรฟเวอรของระบบปฏิบตัิการ 
เกาที่ไมสามารถควบคุมการใชงานไดเทาใดนัก เปนพร็อกซี่เซิรฟเวอรรุนใหมของคายไมโครซอฟทที ่   
ใหมาทดลองใช  ปรากฏวาสามารถใชงานไดดีเม่ือรวมกับชองสัญญาณเชื่อมตออินเทอรเน็ตที่มีความเร็ว
สูงขึ้นเปน 128 kbps ทําใหการใชงานในระบบเครือขายดีขึ้น แตระบบพร็อกซี่ดังกลาวยงัขาดคุณสมบัติ
ในการกําหนดสิทธิในการใชงานของผูใช โดยหามการเขาถึงเว็บไซตที่ไมเหมาะสมตาง ๆ หากไมกําหนด  
การใชงานดังกลาวก็จะทําใหผูที่ตองการใชงาน เพ่ือประโยชนทางดานการศึกษาตองประสบปญหาความ
ลาชาในการใชงาน อีกทั้งระบบที่ใชอยูเปนรุนทดลองใชและจะหมดอายุการใชงานจึงไดทําการเปลี่ยน
ระบบพร็อกซี่เซิรฟเวอรมาใชระบบพร็อกซี่เซิรฟเวอรทีส่ามารถใชงานไดโดยไมตองเสียคาใชจาย และมีขีด
ความสามารถตามที่ตองการนั่นคือระบบพร็อกซี่เซิรฟเวอรที่รันอยูบนระบบปฏิบตักิารลีนุกส  

ผูเขียนไดทําการติดตั้งระบบพร็อกซี่เซิรฟเวอรขึ้นมาสามเครื่องใหทาํงานในลักษณะสมดุลภาระ    
ซ่ึงกันและกัน (Load balancing) พรอมกับไดทําการจํากัดการเขาถึงเวบ็ไซตที่ไมเหมาะสมบางประเภท
เชน เวบ็การพนัน เว็บเกีย่วกับสิ่งเสพติด เว็บเกี่ยวกับความรุนแรง และเวบ็เกีย่วกับภาพลามกอนาจาร 
(รวมแลวมากกวาหนึ่งแสนเว็บไซต) หลังจากไดใชงานระบบใหมทําใหการใชงานอินเทอรเน็ตมีความคลองตวั
ขึ้น เแตเม่ือชองสัญญาณในการเชื่อมตอเร็วขึ้นปญหาที่ตามมาก็คอืเครื่องแมขายและเครื่องคอมพิวเตอร
ในระบบเครือขายถูกผูไมประสงคดีเขามาโจมตีบอยขึน้ 

โดยเฉพาะเครื่องแมขายที่ใชระบบปฏบิัตกิารของบริษทัยักษใหญในวงการคอมพิวเตอรถูกทั้ง
บรรดาผูไมประสงคดีเขามาเปลี่ยนแปลงแกไขสิ่งตาง ๆ มากมาย บนเครื่องคอมพวิเตอรในระบบเครือขาย 
และยังถูกบรรดาหนอนอนิเทอรเน็ตจากระบบเครือขายภายนอก  เจาะทะลผุานประตูที่มองไมเห็นนี้เขามา
ภายในระบบเครือขาย ทําใหระบบเครือขายประสบปญหาใชการไมไดบอยครั้ง และในขณะนั้นโรงเรียน
นายเรือกําลังจะไดรับการเพิ่มชองสัญญาณจาก 128 kbps ใหเปน 1024 kbps ซ่ึงจะเร็วกวาของเดิมถึง 
๘ เทา (ปจจุบัน 512 kbps) หากชองสัญญาณไดเพ่ิมขึ้นดังกลาวแลวปญหาทีป่ระสบอยูก็จะทวคีวาม   
รุนแรงมากขึ้น และที่สําคญัระบบเครือขายภายในโรงเรียนนายเรอืก็ไดขยายตวัโดยมีเครื่องคอมพิวเตอร
เชื่อมตอกบัระบบเครือขายหลักมากขึ้นดวย หากยังคงถูกบกุรุกระบบเครือขายโดยที่ไมมีเครื่องมือปองกัน 
หรือตรวจสอบไดก็จะทําใหเกิดปญหาที่รุนแรงมากยิ่งขึ้น 

ชวงเวลาดังกลาวเครื่องคอมพิวเตอรของผูเขียนเองก็โดนแฮกเกอรเขามาบุกรุกโดยไดทําการ
เปลี่ยนสทิธิข์องบัญชีผูใชงานที่ไมมีสิทธิใ์หมีสิทธิ์เยี่ยงผูดูแลระบบบนเครื่องคอมพิวเตอร หมายความวา 
ผูบุกรุกสามารถเขาถึงทุกอยางภายในเครื่องคอมพิวเตอร และควบคุมเครื่องคอมพิวเตอรดังกลาวนี้ได
อยางเต็มความสามารถ ซ่ึงเปนตวัอยางไดเปนอยางดีวามีการบุกรุกเกิดขึ้นภายในระบบเครือขาย ผูเขียน
จึงไดทําการตดิตั้งระบบกําแพงไฟ (Firewall) (เพ่ือการรักษาความปลอดภัยผูเขียนขอขามรายละเอียด
และชนิดของระบบกําแพงไฟ) ขึ้นมาพรอมทั้งแบงแยกกลุมของระบบเครือขายที่เปนระบบเครือขายภายใน  
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และกลุมของระบบเครือขายที่สามารถใหผูใชงานอินเทอรเน็ตจากภายนอกเขาถึงไดออกจากกัน โดยกลุม
ของระบบเครอืขายภายใน (LAN  or Trusted Zone) น้ันจะกําหนดใหเครือขายภายนอกไมสามารถ    
เขาถึงได สวนกลุมของระบบเครือขายที่ใหบริการตาง ๆ (Demilitarized zone, DMZ) เชน เว็บไซตของ
โรงเรียนนายเรือ ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส เปนตน ใหระบบเครือขายภายนอกเขาถึงไดเฉพาะ
บริการที่จําเปนเทานั้น ดังรูปที่ ๑  
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Computer Computer
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Web Server Mail Server
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DMZ
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Firewall

 
รูปที ่๑ 

 
 จากที่กลาวมาขางตนแสดงใหเห็นวาประตูเขาสูโรงเรียนนายเรือที่ไมสามารถมองเห็นไดแตไมลบั
น้ีเกิดขึ้นตั้งแตโรงเรียนนายเรือเริ่มมีระบบเครือขายเชื่อมตอกับระบบเครือขายภายนอกแตในเบื้องตนนั้น
ประตูยังเล็กและแคบยังไมมีสิ่งของมีคาเทาใดนักอยูภายในบานจึงไมคอยมีผูคนสนใจนัก แตหลังจากนั้น
ไมนานประตูกเ็ปดกวางขึ้นผูคนที่ผานไปผานมาเริ่มใหความสนใจภายในบานมากขึน้   ขาวของภายในบาน     
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ก็เริ่มเพ่ิมมากขึ้นถึงแมจะถกูเก็บไวมิดชิดอยางไรก็ตามก็ยังเปนที่ดึงดูดใหผูคนที่ผานไปมาพยายามที่    
จะเสาะแสวงหาสิ่งตาง ๆ ภายในบานโดยเฉพาะบานที่เปดประตูทิ้งไวและไมมียามเฝาสามารถผาน    
เขา-ออกไดโดยอิสระ เม่ือเขามาแลวหาสิ่งที่ตองการไมพบก็กลับออกไปหากมีเวลาก็กลบัเขามาหาใหม 
ใชวธิีการใหมหาสิ่งที่ตองการในที่ใหมหรือในบางครั้งกใ็ชเวลาหาไดทั้งวัน การนําระบบกําแพงไฟมาใช
เปรียบเสมือนการปดประตูบานไมใหคนแปลกหนาเขามาภายในได และจดัใหมีระบบตรวจสอบ
ผูที่ผานเขาออกประตูโดยใหผานไดเฉพาะบุคคลบางกลุม ซึ่งสามารถเพิ่มความปลอดภัยใหแก
สิ่งของที่อยูภายในบานได 
 

มีระบบกําแพงไฟแลวปลอดภัยหรือไม? 
 เม่ือมีระบบกําแพงไฟปองกันแลวก็นาจะมีความปลอดภัยจากผูบุกรกุ จากที่กลาวในขางตนการ
ติดตั้งระบบกาํแพงไฟเปรียบเสมือนการปดประตูและตรวจสอบใหผานไดเฉพาะบางกลุม และเขาสูพ้ืนที่
กําหนดใหเทานั้น ผูเขยีนขอยกตวัอยางบานหลังหนึ่งที่จัดงานเลี้ยงแลวอนุญาตใหแขกที่มารวมงาน
สามารถเขาไปในบรเิวณหองโถงที่ใชสําหรับจัดงานไดอยางอิสระและปดหองอ่ืน ๆ ทั้งหมด ไมอนุญาต   
ใหแขกเดินขึน้ไปยงัชั้นสองของบาน หากมีขโมยที่อาศัยโอกาสนี้ปลอมเปนแขกเขามาในงานผานประตู
บานเขามาไดแลวพยายามแอบขึ้นไปบนชัน้ที่สองของบานเพ่ือเขาไปยงัหองตาง ๆ โดยอาศัยสารพัด
เครื่องมือ เชน กุญแจผี ไขควง สวาน เพ่ือที่จะเจาะเขาไปในหองที่ตองการ หรือตัวอยางบานที่ปดประตู
ปดหนาตางก็ยังถูกโจรกรรมไดอยูบอยครั้ง ในกรณีตัวอยางแรกก็เหมือนที่โรงเรียนนายเรือไดจัดทํา
เว็บไซตใหบุคคลภายนอกหรือแขกสามารถเขามาชมไดอยางอิสระ แตก็อาจจะมีบุคคลบางกลุมพยายามที่
จะอาศัยชองทาง เหลานั้นหรือชองทางอื่นเขาสูพ้ืนที่หวงหามตลอดเวลา แตสิ่งทีแ่ตกตางอีกอยางคือใน
กรณีงานเลี้ยงขโมยไมสามารถใชวิธีการทีรุ่นแรงเชนใชคอนทุบประตเูขาไปในหองไดเพราะเจาของบานที่
อยูบริเวณนั้นจะไดยิน แตในกรณขีองระบบเครือขายภายในของโรงเรียนนายเรอืเปรียบเสมือนเจาของ
บานออกไปทาํงานตางจังหวัดดังน้ันขโมยจะใชวิธีการใดก็ไดในการพยายามที่จะเขาสูพ้ืนที่หวงหาม 
ขโมยสามารถใชระเบิดพังประตูเขาสูพ้ืนที่ภายในไดแลวหยบิฉวยสิง่ที่ตองการโดยเจาของบานจะกลับมา
เห็นวา ของบางอยางถูกหยิบหรือขโมยออกไปเม่ือเวลาผานไปนานแลวและไมสามารถที่จะตามจับขโมย
น้ันได 
 การมีระบบกําแพงไฟขึ้นในระบบเครือขายเปนเพียงวิธกีารหนึ่ง เพ่ือเพ่ิมความปลอดภัยใหแก
ระบบเครือขายภายในแตไมไดหมายความวาระบบเครือขายภายในจะมีความปลอดภัยหนึ่งรอย
เปอรเซ็นต ยังมีวิธีการอีกหลายวธิีการที่ผูอ่ืนทราบแตเรายังไมมีผูเชี่ยวชาญในเรื่องดังกลาว อีกทั้งหาก
ตองการเพิ่มความปลอดภัยก็จะตองมีการเฝา และตรวจสอบการเขา-ออกระบบเครือขายอยูตลอดเวลา
หรืออยางนอยตองสมํ่าเสมอในชวงเวลาที่เหมาะสม  
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รูไดอยางไรวามีผูพยายามบุกรุก? 
 จากการที่ไดตดิตั้งระบบกําแพงไฟซึ่งเปรยีบเสมือนการปดประตู แลวจํากัดการผานเขาออกนั้น 
ระบบดังกลาวทํางานโดยการตรวจสอบวาขอมูลที่ผานเขา - ออกนั้นเปนขอมูลที่ประสงคจะใหผานได
หรือไม ถาใหผานไดก็อนุญาต แตถาเปนขอมูลที่อยูในกลุมที่ไมอนุญาตก็จะไมใหผานแตกําแพงไฟไมได
ทําการวิเคราะหและทําการบันทึกวาขอมูลที่ไมไดอนุญาตนั้นเปนขอมูลลักษณะใดและมีแนวโนม มีความ
พยายาม หรือมีความตั้งใจที่จะเขามาเพื่อทําอะไรกับระบบเครือขายภายใน ยกตัวอยางเชนหากยามที่
เฝาประตูพบวามีผูบุกรุกพยายามที่จะปนขามกําแพงก็จะไมสนใจ และไมทําการบันทึกลงในสมุดบันทึก
เหตุการณเพราะรูแตเพียงวา ไมสามารถปนขามกําแพงไดและก็ไมไดแจงเจาของบานใหเพ่ิมความระมัดระวัง  
หรือในกรณีที่มีบุคคลที่พยายามใชบตัรผานปลอมผานประตู แลวบอกกับยามวาจะขอเขาไปที่แผนก    
การเงิน ยามทําการตรวจสอบพบวาเปนบตัรผานปลอมจึงไมอนุญาตใหผานเขาไปแตก็ไมไดรายงานให
เจาของบานทราบ และไมไดบันทึกลงในสมุดบันทึกทําใหเจาของบานไมทราบวาแผนกการเงินกําลังตก
เปนเปาปฏบิตัิงานของผูบกุรุก  ดังน้ันการใชงานระบบกําแพงไฟใหมีประสิทธภิาพมากขึ้นก็จะตองมีการ
ตรวจสอบและวิเคราะหการผานเขา-ออกดวยวา ผูบกุรุกมีเจตนาอะไรในการบุกรุกเขามาเพื่อเปนขอมูล
ในการแกไข หรือปรับปรุงระบบเพื่อปองกันความเสยีหายที่อาจจะเกิดขึ้นไดจากการบุกรุก หรือปองกัน
ไมใหการบุกรกุนั้นประสบความสําเร็จได 
 มีเครื่องมืออีกประเภทหนึ่งที่สามารถวเิคราะหและตรวจสอบวาบานเราหรือระบบเครือขายนั้นถกู
พยายามบุกรกุดวยวธิีการใดบาง มีความพยายามบุกรุกเกิดขึ้นบอยครั้งเทาใด และเปาหมายของการ     
บุกรุกคืออะไร เครื่องมือดังกลาวคือ “ระบบตรวจสอบการบุกรุก (Intrusion Detection System, IDS)”    
ผูเขียนไดนําระบบ IDS มาติดตั้งใชงานรวมกับระบบกําแพงไฟเพื่อตรวจสอบการบุกรุกระบบเครือขาย
ของโรงเรียนนายเรือซ่ึงรายละเอยีดของระบบตรวจสอบการบุกรุกผูเขียนจะไมขอกลาว เพ่ือวัตถุประสงค
ทางดานการรักษาความปลอดภัย แตจะขอนําขอมูลที่ไดจากระบบตรวจสอบการบุกรุกมาแสดงใหผูอาน
เห็นวา  ประตทูี่เรามองไมเห็นนี้กําลังถูกบุกรุกโดยบุคคลภายนอกอยูตลอดเวลาดงัตัวอยางในรปูที่ ๒ 
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              ๔๐ 
 
 

 Date     Attack     Source Host     Source Port     Target Host     Target Port   
Sun Mar 28 22:59:44 2004 Scanning attack 192.175.48.1 53 203.147.5.58 2634 
Mon Mar 29 22:57:47 2004 Scanning attack 192.175.48.1 53 203.147.5.58 4058 
Tue Mar 30 22:57:42 2004 Scanning attack 192.175.48.1 53 203.147.5.58 1498 

Wed Mar 31 08:20:34 2004 - Wed Mar 31 
08:20:34 2004 Options not valid 203.218.112.236 4615 203.147.5.59 2745 

Wed Mar 31 08:20:37 2004 - Wed Mar 31 
08:20:37 2004 Options not valid 203.218.112.236 4615 203.147.5.59 2745 

Wed Mar 31 08:48:40 2004 Scanning attack 192.175.48.1 53 203.147.5.58 3712 
Wed Mar 31 13:31:03 2004 - Wed Mar 31 

13:31:03 2004 Options not valid 203.218.60.7 4615 255.255.255.255 2745 
Wed Mar 31 13:31:09 2004 - Wed Mar 31 

13:31:09 2004 Options not valid 203.218.60.7 4622 255.255.255.255 80 

Wed Mar 31 22:57:50 2004 Scanning attack 192.175.48.1 53 203.147.5.58 3007 
Thu Apr 1 08:48:35 2004 Scanning attack 192.175.48.1 53 203.147.5.58 1318 

Thu Apr 1 13:42:07 2004 - Thu Apr 1 
13:42:08 2004 ISS Unicode attack 203.236.112.222 1148 203.147.5.58 80 

Thu Apr 1 22:57:48 2004 Scanning attack 192.175.48.1 53 203.147.5.58 4481 
Fri Apr 2 08:48:40 2004 Scanning attack 192.175.48.1 53 203.147.5.58 2826 
Fri Apr 2 22:57:55 2004 Scanning attack 192.175.48.1 53 203.147.5.58 2005 

Fri Apr 2 23:20:06 2004 - Fri Apr 2 23:20:06 2004 Options not valid 203.176.227.186 1509 203.147.5.62 2745 
Fri Apr 2 23:20:09 2004 - Fri Apr 2 23:20:09 2004 Options not valid 203.176.227.186 1509 203.147.5.62 2745 

Sat Apr 3 08:48:40 2004 Scanning attack 192.175.48.1 53 203.147.5.58 4054 
Sat Apr 3 17:24:19 2004 - Sat Apr 3 

17:24:20 2004 ISS Unicode attack 203.236.112.209 3485 203.147.5.58 80 
Sat Apr 3 19:53:04 2004 - Sat Apr 3 

19:53:04 2004 Options not valid 203.218.97.32 3498 203.147.5.62 2745 

Sat Apr 3 19:53:07 2004 - Sat Apr 3 
19:53:07 2004 Options not valid 203.218.97.32 3505 203.147.5.62 80 

Sat Apr 3 19:53:13 2004 - Sat Apr 3 
19:53:13 2004 Options not valid 203.218.97.32 3505 203.147.5.62 80 

Sat Apr 3 22:57:48 2004 Scanning attack 192.175.48.1 53 203.147.5.58 2968 
Sun Apr 4 09:48:49 2004 Scanning attack 192.175.48.1 53 203.147.5.58 1054 

Sun Apr 4 11:42:49 2004 - Sun Apr 4 
11:42:49 2004 ISS Unicode attack 203.70.197.24 4822 203.147.5.4 80 

Sun Apr 4 11:42:52 2004 ISS Unicode attack 203.70.197.24 4915 203.147.5.4 80 
Sun Apr 4 11:42:57 2004 ISS Unicode attack 203.70.197.24 1048 203.147.5.4 80 
Sun Apr 4 23:57:42 2004 Scanning attack 192.175.48.1 53 203.147.5.58 3886 

Mon Apr 5 04:14:25 2004 - Mon Apr 5 
04:14:25 2004 ISS Unicode attack 203.72.83.90 4411 203.147.5.58 80 

Mon Apr 5 04:14:29 2004 - Mon Apr 5 
04:14:30 2004 ISS Unicode attack 203.72.83.90 4420 203.147.5.58 80 

Mon Apr 5 23:57:46 2004 Scanning attack 192.175.48.1 53 203.147.5.58 1226 
Tue Apr 6 01:30:21 2004 - Tue Apr 6 

01:30:21 2004 Options not valid 203.99.181.185 4048 203.147.5.56 6129 
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 Date     Attack     Source Host     Source Port     Target Host     Target Port   
Tue Apr 6 09:48:37 2004 Scanning attack 192.175.48.1 53 203.147.5.58 3229 
Tue Apr 6 23:57:40 2004 Scanning attack 192.175.48.1 53 203.147.5.58 2066 
Wed Apr 7 09:48:37 2004 Scanning attack 192.175.48.1 53 203.147.5.58 4273 
Wed Apr 7 23:57:42 2004 Scanning attack 192.175.48.1 53 203.147.5.58 3349 
Thu Apr 8 09:48:38 2004 Scanning attack 192.175.48.1 53 203.147.5.58 1681 
Fri Apr 9 09:48:35 2004 Scanning attack 192.175.48.1 53 203.147.5.58 3216 

รูปท่ี ๒ 
 
จากตัวอยางที่ระบบตรวจสอบผูบุกรุกไดทําการตรวจจับได จะเห็นไดวามีทั้งการโจมตีระบบเครือขายโดย
การสงโคดเขามาและมีการโจมตีโดยการสแกนระบบเครือขายทุกวัน ๆ ละหลายครั้งหากวันใดที่ไมมีระบบ
กําแพงไฟและระบบ IDS ก็จะทําใหระบบเครือขายภายในนั้นอยูในสภาวะลอแหลมตอการถูกโจมตีได 
 
มีทั้ง Firewall และ IDS ก็คงปลอดภัย? 
 จากที่กลาวมาผูอานคงจะเริ่มรูสึกวาเรานาจะปลอดภัยในเม่ือระบบเครือขายของโรงเรียนนายเรือ
มีทั้งระบบกําแพงไฟและระบบตรวจสอบผูบุกรุก แตในความเปนจรงิแลวระบบทั้งสองเปนเพียงเครื่องมือ
เพ่ิมความปลอดภัยเพ่ิมเกราะปองกันตนเองใหมากขึ้นเทานั้น ระบบทั้งสองก็อาจจะมีจุดออนในบางจุดที่
สามารถถูกนาํมาใชในการโจมตีในภายหลังเม่ือมีการคนพบก็ได ดังเชนระบบปฏิบัติการของบริษทัยักษ
ใหญในวงการคอมพิวเตอรที่ถูกคนพบรอยรั่วมากมายและตองคอยออกโปรแกรมแกไขและอุดรอยรั่ว  อยู
เปนระยะ ๆ ระบบกําแพงไฟก็เชนเดียวกันอาจจะมีรอยร่ัวทีถ่กูคนพบแลวหรือยังไมถูกคนพบโดยที ่  
ผูใชงานเองยงัไมทราบได จึงจําเปนตองมีการติดตามขอมูลขาวสารของระบบทีนํ่ามาใชอยางใกลชิดและ
ผูเขียนเองถึงแมจะมีหนาที่เกี่ยวของกับศนูยคอมพิวเตอรโรงเรียนนายเรือ แตอยางไรก็ตามภารกิจหลัก 
ที่ไดรับมอบหมาย คือหนาที่ในการสอนหนังสือใหแกนักเรียนนายเรือในวิชาทางดานวิศวกรรมเครื่องกล  
อีกทั้งผูเขยีนไมไดเปนผูที่มีจบการศึกษาทางดานคอมพิวเตอร หรือระบบเครือขายคอมพิวเตอรจึงมีเวลา
ในการติดตามขอมูลขาวสารเกี่ยวกบัระบบเครือขายไดอยางจํากัด แมกระทั่งการตรวจสอบขอมูลของ
ระบบตรวจสอบผูบุกรุกในบางชวงเวลาไมไดเขามาตรวจสอบวามีอะไรเกิดขึ้นบางในระบบเครือขาย และ
อาจจะเกิดปญหาแลวจึงเขามาตรวจสอบวาสาเหตุของปญหาคืออะไรแลวจึงแกไขตอไป ดังน้ันระบบที่มี
อยูก็ยังใหประสิทธิภาพในการปองกันไดไมเต็มที่นัก  
 นอกจากมีการบุกรุกโดยผูบุกรุกจากภายนอกระบบเครือขายแลว ยังมีการบุกรุกระบบเครือขาย
โดยการสงโปรแกรมบางชนิดแอบเขามาทํางานอยูภายในระบบเครอืขาย แลวขโมยสิ่งที่ตองการสงออก
ไปยังปลายทางหรือโดยการใหโปรแกรมดังกลาวเปดชองทางการติดตอ เพ่ือใหผูอยูภายนอกสามารถใช
ชองทางดังกลาว เขามาขโมยสิ่งที่ตองการโดยที่ระบบกาํแพงไฟไมสามารถตรวจสอบได โปรแกรมที่ถูก 
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              ๔๒ 
 
 

สงเขามาทํางานอยูภายในระบบเครือขายนัน้อยูในกลุมที่เรียกวา “มาโทรจัน” หรือ “Trojan horse”  โปรแกรม
ประเภทนีใ้ชชือ่ตามเรื่องเลาของกรีกที่ใชกลอุบายซอนทหารในมาไมขนาดใหญ แลวมอบใหกับชาวเมือง
ทรอย พอตกกลางคนืพวกทหารกไ็ดลักลอบมาเปดประตเูมืองใหพวกตนเองเขามาตีเมืองทรอยไดอยาง
งายดาย เปรียบเสมือนแฮกเกอรใชโปรแกรมบางชนดิเขามาในระบบเครือขายแลวแอบสงขอมูลหรือสิ่งที่
ตองการออกไปใหตนเอง โดยสวนใหญโปรแกรมดังกลาวจะถูกสงเขามาทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส เพราะ
เปนชองทางทีแ่ทบจะไมไดรับการตรวจสอบ และเปนชองทางที่ระบบกําแพงไฟอนุญาตใหผานเขาสูระบบ
เครือขายภายในได เม่ือผูไดรับจดหมายอิเล็กทรอนิกสเปดไฟลที่ไดรับโดยไมทันระวังโปรแกรมดังกลาวก็จะ
ทํางานทันทีโดยอัตโนมัติ โทรจันบางชนิดไดใชพอรท ๘๐ ในการทํางานซึ่งพอรทดังกลาวนี้เปนพอรทตั้งตน 
(Default port) สําหรับโปรแกรมเว็บเซิรฟเวอรและเว็บไคลแอนทสําหรับเว็บเพจตางๆดงันั้นเปนพอรทที่ไดรับ
การอนุญาตใหขอมูล วิ่งผานเขาออกไดกําแพงไฟ ระบบเครือขายภายในก็อาจถูกบุกรุกหรือขโมยขอมูลได
โดยโทรจันเหลานี้  
 

สรุป 
จะเห็นไดวาเหลาบรรดาแฮกเกอรจะมีวิธกีารอันแยบยลและวธิีการใหม ๆ ออกมาใชตลอดเวลา

ถึงแมวาระบบเครือขายภายในจะมีการปองกันแนนหนาเพียงใดก็ตามก็ยังคงมีชองทางหรือรอยรั่วเล็ก ๆ 
ที่บรรดาแฮกเกอรนํามาใชประโยชนในการบุกรุกระบบเครือขายได ขอมูลตาง ๆ จึงถือไดวายังไมมีความ
ปลอดภัยอยางสมบูรณ การที่จะใหขอมูลมีความปลอดภัยจากบรรดาผูบุกรุกโดยใชประตทูี่มองไมเห็นนี้
อยางสมบูรณก็คือการแยกเครื่องคอมพิวเตอรเครื่องนั้น ๆ ออกจากระบบเครือขาย หากไมสามารถทําได
ผูใชก็จะตองมีวินัยในการใชเครื่องคอมพิวเตอร ระมัดระวังไมเปดจดหมายอิเล็กทรอนิกสที่ไดรับจากคน
ไมรูจัก ไมนําโปรแกรมที่ไมรูจักแหลงที่มา ๆ ใช รวมมือกันศึกษาหาขอมูลใหม ๆ ที่เกิดขึน้ในโลกของ    
อินเทอรเน็ต ติดตามขาวสารเกี่ยวกบัไวรัสและหนอนอินเทอรเน็ตอยางสม่ําเสมอและหาทางปองกันไมให
ตนเองตกเปนเปนเปาโจมต ี หากในสํานักงานหรือหนวยงานของตนเองมเีอกสารประเภท “ลับ” 
หรือ “ลับมาก” ควรจะเก็บไวในเครือ่งคอมพิวเตอรที่ไมไดเชือ่มตออยูกับระบบเครือขาย หาม  
ทําการเก็บไวในเครื่องคอมพิวเตอรที่มีการแชรไฟลอยางไมระมัดระวัง การเก็บไฟลขอสอบของ
อาจารยก็ไมควรเก็บไวในเครื่องคอมพิวเตอรที่ใชงานสวนรวม ควรจะทาํการบันทึกเก็บในสื่อ
สําหรับบันทกึไฟลสวนตวัเชน สื่อบันทกึชนิดพกพาไดประเภท thumb drive หรือ handy drive 
(ปจจุบันน้ีราคาถูกลงมาก) และเกบ็ไวเฉพาะสวนตัวจะไดไมเกิดกรณีขอสอบรั่ว และที่สําคัญ     
ทุกคนควรระลกึถึงเสมอวาโรงเรียนนายเรือยังมีประตูทางเขาอยูอีกหนึ่งแหงนั่นคือ“ประตูสูโลกอินเทอรเน็ต” 
ของผูใชงานภายในหรือ “ประตูเขาสูโรงเรียนนายเรอื” สําหรับบุคคลภายนอกและมีผูพยายามเขาสู 
โรงเรียนนายเรือโดยผานทางประตูน้ีอยูตลอดเวลา หากปลอยใหผูบกุรุกพยายามหาหนทางเขาสูระบบ
เครือขายโดยไมมีมาตรการใดๆเพิ่มเติมใหทันผูบุกรุกอาจจะมีขอมูลสําคัญหลุดรอดออกไปเผยแพรสูโลก
อินเทอรเน็ตภายนอกได 



 
 

น.อ.สบสุข  ลีละบุตร 
อาจารยฝายศึกษาโรงเรียนนายเรือ 

 
 
 วิทยาศาสตรและเทคโนโลยเีพ่ือการอนุรักษพลังงาน นับวามีประโยชนอยางมากกบัมวลมนษุย  
เพราะในยุคปจจุบันการเพิม่จํานวนประชากร การบรโิภคทรัพยากรและพลังงานมีแนวโนมสงูมากขึ้นอยาง 
นาวติก รวมทั้งสิ่งอํานวยความสะดวกตาง ๆ ในการดาํรงชวีติทีต่องใชพลังงานกระแสไฟฟาอยางมหาศาล 
จึงมีความจําเปนอยางยิ่งที่จะตองหันมาพึ่งพาเทคโนโลยีเพ่ือการอนุรักษพลังงาน ใหสามารถใชพลังงาน
กระแสไฟฟาไดอยางประหยัดและคุมคามากยิ่งขึ้น  
 ฉนวนกันความรอนเปนเทคโนโลยีทางดานวิทยาศาสตรเพ่ือการอนุรักษพลังงานอยางหนึ่ง 
โดยอาศัยพ้ืนฐานความรูเกีย่วกับเรื่องรงัสีความรอน และวัสดุสะทอนรังสีความรอน เม่ือดวงอาทิตยแผรังส ี  
ความรอนลงมายังโลก วัสดสุวนที่ไดรับรังสีความรอนของอาคาร ไดแก หลังคา ผนังอาคาร ซ่ึงมีพ้ืนที ่     
สงผานความรอนรวมมาจากหลังคาเขาสูภายในอาคารปริมาณมาก มีผลทําใหตองใชพลังงานไฟฟา มากขึ้น
เพ่ือเดินเคร่ืองปรับอากาศภายในอาคารจนมีอุณหภูมิพอเหมาะรูสกึสบาย แตทั้งนีย้อมตองสญูเสยี พลังงาน
ไฟฟาเพื่อการปรับอุณหภูมิดังกลาว ฉนวนกนัความรอนจึงเขามามบีทบาทสาํคัญเน่ืองจากสามารถสะทอน
รังสีความรอนปองกันการแผรังสีความรอน ซึมผานและตานทานความรอนโดยสามารถใชไดทั้งภายใน และ
ภายนอกอาคาร 

ฉนวนกันความรอน / ความเย็น แบบฉนวนมีมวล    มีคุณสมบัติดังตอไปน้ี 
๑. สําหรับการใชงานทั่วไปเพื่อวัตถุประสงคในการควบคุมอุณหภูมิแลวยังสามารถควบคุมเสียงได 
๒. ฉนวนที่เหมาะสมสําหรบัใชงานที่อุณหภูมิต่ํา เชน ฉนวนโฟมโพลยิูริเทน ฉนวนโฟมโพลิเอทีลนี 

ฉนวนใยแกว ฉนวนเซลลปดชนิดยืดหยุนสูง สวนฉนวนทีเ่หมาะสมสําหรับใชงานที่อุณหภูมิสูง เชน 
ฉนวนใยหิน ฉนวนแคลเซยีมซิลิเกต ฉนวนเซรามิคไฟเบอร  เปนตน ตวัอยางคณุลักษณะเฉพาะ ฉนวน
แคลเซียมซลิิเกต 
 ๑)  มีคาสัมประสิทธิ์การนําความรอนไมเกิน 0.052 W/mK ที่อุณหภูมิเฉลี่ย 240C 
  ๒) มีคาการดูดซึมความชื้นของเนื้อฉนวนไมเกิน ๕% โดยน้ําหนัก ตามมาตรฐาน ASTM 
C1104,  E 1149 หรือ มาตรฐานอื่นทีเ่ทียบเทา 
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 ๓) ไมติดไฟ ตามมาตรฐาน ASTM E 84 , BS 476 สวนที่ ๔ หรือมาตรฐานอื่นทีเ่ทยีบเทา 
 ๔) ทนตออุณหภูมิการใชงานไดถึง  6500 C 
 ๕) ไมขึ้นรา ไมกัดกรอนตอโลหะ 
 ๖) ความหนาแนนตามความเหมาะสมในการใชงานตามที่กําหนด แตไมนอยกวา ๖๐  
         กิโลกรัมตอลูกบาศกเมตร 
 ๗) ความหนาของฉนวน ตามความเหมาะสมในการใชงานตามที่กําหนด แตไมนอยกวา  
     ๒๕  มิลลิเมตร 
 ๓. ฉนวนแบงตามลักษณะการใชงาน เชน หุมทอลมเย็นใชฉนวนใยแกว ทําผนังหองเย็นใช
ฉนวน โฟมโพลิสไตลีน ฉนวนหุมทอเย็นใชฉนวนยางหรือฉนวนโฟมโพลิยริูเทน 
 ๔.  การเลือกฉนวนใหเหมาะสมกับการใชงาน นอกจากพิจารณาคุณสมบัติของชวงอุณหภูมิ
ใชงาน คาสัมประสิทธิ์การนําความรอน แลวยังจําเปนตองพิจารณาถึง คุณสมบัติทางกลของฉนวน     
การตานทานตอแรงอัด การดูดซับความชื้น การตานทานตอความชื้น  เชื้อรา ความรอน  การทนไฟ   
การไมติดไฟ การทนการกัดกรอนของวัสดุที่สัมผัส อายุการใชงานตามสภาพ ซ่ึงอาจมีการยืดหดตัว    
การเสื่อมสภาพจากการกัดกรอน ความตานทานตอแมลง ความปลอดภัยตอสุขภาพของการติดตั้งและ   
ผูใชงาน 
 ๕.  ควรหุมฉนวนใหมีความหนาของฉนวนที่เหมาะสมเพียงพอในการปองกันการเกิดหยดน้ํา  

ฉนวนกันความรอน THERMO SHIELD CERAMIC COATING  มีคุณสมบัติดังน้ี 
 เปนฉนวนกันความรอนที่ใชภายนอกอาคาร ประกอบดวยเซรามิกสโบโรซิลิเกต (Ceramic 
borosillicate micro spheres) เปนอนุภาครูปทรงกลมภายในกลวง  มีขนาดเล็กประมาณ ๗ - ๑๐ 
ไมครอน ซ่ึงมีขนาดเล็กกวาเสนผมของคนเรา เปนสารโซเดียมโบโรซิริเกตบรสิุทธิ์  มีคณุสมบัติเปน     
ตัวนําความรอนที่เลว จึงมีคุณสมบัตเิปนฉนวนที่ดี เม่ืออนุภาคไดรับการแผรังสคีวามรอนจากดวงอาทิตย
จะถูกดูดกลืนรังสีไว ประมาณ ๑๕% สวนที่เหลือ ๘๕% จะสะทอนกลับออกไป และคายความรอนได
อยางมีประสิทธิภาพ ทําใหหลังคาและผนังเย็นลง เปนผลทําใหประหยัดพลังงานไฟฟาลงได   มีสวนผสม
ของอิมัลชั่นบทิูเมนเหลว เสริมความแข็งแรงดวยเสนใยโพลิเอสเตอร สารอะคริลคิโพลิเมอริคเรซิน และ
ไททาเนียมไดออกไซด ซ่ึงมีคุณสมบัติในการตานทานรังสีอัลตราไวโอเลต มีสถานะเปนของเหลวเม่ือ   
ทาแหงแลวจะเปนชั้นฟลม (DRY FILM) ชวยปองกันรักษาหลังคาและผนังอาคารใหมีอายุทนทาน
ยาวนาน มีคณุสมบัตติานทานตอสภาพอากาศ ทนตอสารเคมี  มีสวนผสมที่ไมเปนอันตรายตอสุขภาพ 
ไมกอใหเกิดมลพิษและไมทาํลายสิ่งแวดลอม ดังรูปที่ ๑ 
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                         SUN 
 
 
 
         POLYMER WITH SUSPENDED MICROSPHERES 
 
 

รูปที ่๑ แสดงการจัดเรยีงของอนุภาคเซรามิกสโบโรซิริเกตและการสะทอนรังสคีวามรอน 
 

ตารางเปรยีบเทียบฉนวนกันความรอน 

รายการ ฉนวนที่ใชภายในอาคาร 
(Interior insulation) 

ฉนวนที่ใชภายนอกอาคาร 
(Exterior  insulation) 

๑. ลักษณะการติดตั้ง 
 
 
๒. ลักษณะของผลิตภัณฑ 
 
๓. หลักการปองกัน 
     ความรอน 
 
 
 
 
 
๔. ประสิทธิภาพในการ     
    ปองกันความรอน 
 
 
 
 

-ใชติดตั้งภายในอาคาร บริเวณใต
แผนหลังคา บนฝาเพดานหรือ
บริเวณผนังภายในอาคาร 
-มีลักษณะเปนแผนหนา  
 
-ใชวิธีการหนวงความรอนไมให
เขาไปยังพ้ืนที่ที่ตองการปรับ
อากาศ แตความรอนดังกลาวได
ผานเขามาสูตวัอาคารแลว และจะ
เกิดการสะสมความรอนขึ้นภายใน
ตัวอาคาร ปริมาณ ความรอน
ดังกลาวจึงมีอยูมากพอสมควร 
-เม่ือมีการสะสมความรอนภายใน
ตัวอาคาร ฉนวนแบบน้ีทําหนาที่
เปนตวัหนวงความรอนเทานั้น 
ฉะน้ันประสิทธิภาพโดยรวมของ
ฉนวนประเภทนี้จึงไมสูงมากนัก  
- ความหนาของฉนวนแบบนี้ มีผล
ตอประสิทธิภาพโดยตรง คือ  

-ใชติดตั้งภายนอกอาคาร โดยการทา 
กลิ้ง หรือ พนบนพื้นผิวของหลังคา
หรือผนังอาคารทุกชนดิ 
- เปนของเหลว สูตรน้ําเม่ือติดตั้งเสร็จ 
จะมีลักษณะแหงเปนชั้นฟลมบาง ๆ 
-ใชหลักการของการสะทอนรังสีความ
รอนจากการแผรังสีของดวงอาทิตย
กอนที่ความรอนดังกลาว จะเขามาสู
ตัวอาคาร ดังน้ันปริมาณความรอนที่
ถายเทเขามาสูอาคารจึงมีปริมาณที่
นอยมาก ซ่ึงจะทําใหอุณหภูมิภายใน
พ้ืนที่ที่ตองการปรับอากาศลดลงมาก 
-ฉนวนแบบนีเ้ปนการปองกันความ
รอนกอนที่ความรอนดังกลาวจะเขา
มาสูตัวอาคาร ฉนวนจึงมี
ประสิทธิภาพคอนขางสูงมาก 
 
-ความหนาไมมีผลตอประสทิธิภาพใน
การกันความรอน เพราะฉนวนที่ใช  
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รายการ ฉนวนที่ใชภายในอาคาร 
(Interior insulation) 

ฉนวนที่ใชภายนอกอาคาร 
(Exterior  insulation) 

 
 
 
๕. ผลกระทบตอสิ่งแวดลอม 
 
 
 
 
 
๖. การเสื่อมสภาพของ     
   ฉนวน 
 
 
 
 
๗. การบํารุงรกัษาและการ 
    ซอมแซมฉนวน 
 
 
 

ถาฉนวนยิ่งหนาประสิทธิภาพก็จะ
ยิ่งสูง แตตนทนุจะเพ่ิมขึ้นดวย 
 
- ฉนวนแบบนี้เม่ือผานการติดตั้ง 
และใชงานมาสักระยะหนึ่งแลว จะ
เกิดการเสื่อมของฉนวน เน่ืองจาก
การสะสมความรอน และเกิดการ
สะสมของไอน้ําทําใหฉนวนเกิดการ
เปอยยุย และเสื่อมสภาพไดเร็ว 
- ลักษณะของฉนวนมีสวนประกอบ 
ของเสนใยแกว ใยหิน ที่มีลักษณะ 
เปนฝุนผงเล็ก ๆ แหลมคมเม่ือยุย
หรือหลุดลอกมาจะปะปนกบัอากาศ
กอใหเกิดอันตรายตอสขุภาพ และ
เปนมลพิษตอสิ่งแวดลอม 
- การบํารุงรักษา จําเปนตองใสใจ
กับรอยตอ และรอยแยกของเปลือก
หุมกันนํ้าซึ่งเม่ือไอน้ํา สามารถ
ผานเขาไปไดอาจจะทําใหสภาพ
การนําความรอนของฉนวนเพิ่ม
มากขึ้น และทําใหฉนวนเกิดการ
เสื่อมสภาพได 
 

ติดตั้งภายนอกนั้น ใชหลกัการของ
การสะทอนรังสีความรอนกอนที่
ความรอนจะผานเขาสูตัวอาคาร  
- ใชติดตั้งภายนอกอาคาร ไมเกิด
การสะสมของความรอนและ
ความชื้นไมมีปญหาเรื่องฝุนมาจับ
เกาะเนื่องจากพื้นผิวมีลักษณะเปน
ผิวเรียบ 
 
-  ลักษณะเปนของเหลวสตูรน้าํเม่ือ
แหง จะเปนชั้นฟลมบาง  ๆ ไม
กอใหเกิดมลพิษ ไมทําลาย
สิ่งแวดลอมและไมเปนพิษตอ
สุขภาพ (NON-TOXIC) 
 
- การบํารุงรักษาและการซอมแซม
ฉนวน แบบนี้สามารถทาํไดโดยงาย 
เน่ืองจาก ตวัฉนวนติดตั้งอยู
ภายนอกและมีขั้นตอนการ
บํารุงรักษาซอมแซมไมยุงยาก โดย
ไมกระทบพื้นที่ทํางานภายในอาคาร 

 
ขอแนะนําในการติดตัง้ใชงาน 
 ๑. การติดตั้งใชงานสําหรับฉนวนแบบมีมวลบางประเภท เชน ฉนวนใยหิน ฉนวนใยแกว 
ฉนวนยปิซัม จําเปนตองมีการหอหุมปองกันการสัมผัสถูกผิวหนัง หรือการปองกันการหายใจสูดเศษวัสดุ
ฉนวนเขาไปภายในปอด 
 ๒. ฉนวนที่ชํารุดควรไดรับการเปลี่ยนใหมเพ่ือปองกันปญหาการเกิดหยดน้ํา 
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 ๓. ฉนวนกันความรอน THERMO-SHIELD มีสวนผสมของเม็ดเซรามิกสโบโรซิริเกตและ
สูตรเคมีโดยเฉพาะ ไมควรผสมสารเคมชีนิดอ่ืนๆ ลงไปเพราะจะทาํใหคุณสมบัตขิองฉนวนกันความรอน
ดอยประสิทธภิาพลงไปอยางมาก 
 ๔. ฉนวนกนัความรอน THERMO-SHIELD เปนฉนวนกันความรอนประเภทสะทอนรังสี
ความรอนจากการแผรังสีโดยตรง ดังน้ันจึงไมสมควรทาสี หรือใชสารเคมีชนิดอ่ืนๆ ทาทบัผวิของฉนวน
กันความรอน THERMO-SHIELD 
 ๕. เน่ืองจาก ฉนวนกนัความรอน THERMO-SHIELD ผสมสารเคมทีี่มีลักษณะเปนของเหลว 
จะไมสามารถติดตั้งไดในขณะที่มีฝนตก เพราะจะทําใหสารเคมีถูกชะลางออกจากพื้นผิวทีท่ําการติดตั้ง 
 ๖. ไมควรติดตั้งฉนวนกันความรอน THERMO-SHIELD ในขณะทีพ้ื่นผิวมีอุณหภูมิรอนจัด
หรือมีความชื้นสูง 
 ๗. การติดตั้งฉนวนกันความรอน THERMO-SHIELD ควรใชชางทีมี่ความชํานาญและไดรับ
การฝกอบรมมาเปนอยางดี 

 
 
เอกสารอางอิง 
๑. กระทรวงพลังงาน, กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและการอนุรักษพลังงาน, ๒๕๔๗ : พพ.๓๐๐๑ - ๖ 
๒. www.DIRECTIONPLAN.net 
๓. www.thaibuild.com/ 
๔. www.thermosheild.com/ 
๕. ASTM C 1104  Test Method for Determining the water Vapor Sorption of Unfaced mineral  
    Fiber Insulation. 
๖. ASTM E84  Surface Burning Characteristics of Building Meterials.  



⌫⌫ 
⌫⌫⌫⌫ 
 

น.อ.รศ. ทองใบ ธรีานันทางกูร 
รองศาสตรารย  ฝายศึกษา โรงเรียนนายเรือ 

 
 
ก.ความเบื้องตน    
 การศึกษาในระดับอุดมศึกษาครั้งหนึ่งถูกมองวาเปนระบบการถายทอดความรู ”แบบยัดทะนาน” 
กลาวคือเปนเสมือนหน่ึงวาเปนการเทความรูลงในภาชนะที่วางเปลาอยูน้ัน   เปนวิธีที่ครูอาจารยเปน
ศูนยกลาง (Teacher-centered) เวลาในชั้นเรียนสวนใหญจะหมดไปโดยครูอาจารยผูสอนทําการบรรยาย 
(Lecture) และนักศึกษาไดแตเปนผูเฝาดูและคอยฟงโดยที่มีการจดบันทึกคําบรรยาย (Short Note) กัน
บางไมจดบาง  เม่ือเสร็จสิ้นการบรรยายแลว  นักศึกษาแตละคนก็จะแยกกันไปทํางานมอบของอาจารย 
และจะไมมีการกระตุนใหนักศึกษารวมมือกันทํางาน ครั้นกาลตอมาก็จึงไดมีการคนควาและวิจัยในเรื่องน้ี
เพิ่มมากขึ้นและผลการวิจัยพบวา คุณภาพของการเรียนและการสอนโดยภาพรวมจะดีขึ้นเม่ือนักศึกษามี
โอกาสที่จะหาความกระจาง  ทําการสอบถาม  ลองประยุกตใช  และประมวลองคความรูใหมน้ันเสียกอน 
 ยุทธศาสตรการสอนหลายอยางที่สามารถนํามาใชเพ่ือใหนักศึกษาไดมีสวนรวมอยางจริงจัง
ในกระบวนการเรียนการสอนแบบนี้ ไดแก 
 ๑) วธิีการอภิปรายเปนกลุม (Group Discussion)  

 ๒) วธิีการแกปญหา (Problem Solving) 
 ๓) วิธีแสดงละคร (Role Plays) 
 ๔) วิธีเขียนบนัทึกยอ (Journal Writing) 
 ๕) วิธีจัดกลุมเรียน (Structured Learning Groups) 

ขอดีหรืออานิสงสของการใชกิจกรรมการสอนเหลานี้มีหลายอยาง เชน 
 ๑)  ชวยปรับปรุงทักษะการคิดเชิงวเิคราะห (Improved Critical Thinking Skills) 
 ๒)  ชวยในการจดจําและถายทอดขอมูลใหมไดดีขึ้น (Increased Retention and Transfer 

of New Information) 
 ๓) ชวยเพ่ิมแรงกระตุน (Increased Motivation) 
 ๔) ชวยปรบัปรุงทักษะในการมีปฏิสัมพันธระหวางบคุคล (Improved Interpersonal Skills) 

 สําหรับในบทความที่ผูเขียนนําเสนอในครั้งน้ีเปนเทคนิควิธีใชกิจกรรมใหนักศึกษาจับคูแบบ
งาย ๆ มาใชในกระบวนการเรียนการสอนแบบใหนักศึกษามีสวนรวม  ซ่ึงทานผูรูเคยทดลองนําไปใชแลว 
บอกวาไดผลดีเหลือหลายดีตอกระบวนการเรียนรู 
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ข. กิจกรรมใหนักศึกษาจับคูแบบงายๆ  (Some Simple Paired Activities) 
 การใหนักศึกษาในชัน้เรียนจับคูกันทํางานอยางใดอยางหนึ่งดวยกันน้ีเปนยุทธวธิทีี่ทานผูรู
บอกวามี ความเสี่ยงต่ํา จะทําใหนักศึกษามีสวนรวมในชั้นเรียนไมวาชั้นเรียนจะมีขนาดใหญขนาดไหนได
ถึง ๑๐๐ เปอรเซ็นตเลยทเีดียว  ตอไปน้ีคือกิจกรรมงาย ๆ ที่ทานผูรูแนะวาสามารถนํามาประยุกตใช
สําหรบัการเรยีนการสอนในทุกกระบวนวิชา 
 ๑. วิธคีิด / จับคู / แบงปนความรู (Think / Pair / Share) 
 วัตถุประสงคของวิธีน้ีคือเพ่ือใหนักศึกษาทั้งชั้นเรียนไดรูขอมูลทั้งในระดับบุคคล ระดับคูและ
ระดับกลุมใหญ  กิจกรรมนี้จะสามารถชวยในเรื่องตอไปน้ี 
  ๑)  สอบถามความรูกอนเขาสูบทเรียน 

  ๒)  การตั้งคําถามเชิงระดมมันสมอง 
  ๓)  การสรุป ประยุกตใช หรือบูรณาการขอมูลใหม 

เวลาที่เหมาะสมสําหรับกิจกรรมนี้ ระหวาง  ๖ - ๘ นาที 
สวนวิธีปฏิบตัมีิดังน้ี 
 ๑)  ผูสอนตัง้คําถามแลวใหนักศึกษาแตละคนนึกหาคาํตอบ แลวบนัทึกสั้น ๆ ลงในสมุด
บันทึก  ใชเวลา ๑ นาท ี
 ๒)  ใหนักศึกษาจับคูกันกบัคนที่น่ังอยูใกล ๆ  แลวนําคําตอบทีเ่ขียนลงในสมุดบนัทกึของแต
ละคนมาพูดคยุปรึกษาหารอืกันเปนเวลา ๒ - ๓  นาที  หรือทั้งสองคนนั้นอาจจะเลือกทํางานรวมกันเพ่ือ
หาคําตอบที่ดีขึ้น 
 ๓)  ผูสอนใชวิธีสุมตวัอยางเลือกนักศึกษา ๑ - ๒ คู มาทําการสรุปคาํตอบของแตละคนหรือ
คําตอบรวมทัง้สองคน  ใชเวลา ๓๐ นาท ี
 ๒. วิธีจับคูตั้งคําถามและหาคําตอบ (Question and Answer Pairs) 
 วัตถุประสงคของวธิีน้ี คือเพ่ือใหนักศึกษาแตละคนไดอานแลวจากนั้นใหจับคูกันชวยหา
คําตอบอยางใดอยางหนึ่ง วิธีการนี้มีขอดี ดังน้ี 

  ๑)  ชวยกระตุนใหมีการอานกอนเขาหองเรียน 
  ๒)  ชวยในการวิเคราะหบทความใหลุมลกึดียิ่งขึ้น 

  ๓)  ชวยฝกใหสามารถอธิบายแนวความคิดที่ยาก ๆ ได  
ผูสอนอาจเลือกตัวอยางของคําถามที่เหมาะกับการที่จะนํามาใชกับวิธน้ีี หรืออาจจะชวยกําหนดระดับ
เน้ือหาหรือขอบขาย ของคําถามใหเหมาะสม  เวลาเหมาะสมในการใชวธิีน้ี คือ ๕ - ๑๐ นาท ี
สวนวิธีปฏิบตัมีิดังน้ี 
 ๑)  ใหนักศึกษาไปอานเรื่องกอนจะเขาเรยีนและคิดตั้งคําถาม ๑ - ๒ คําถามจากเรื่องที่อาน
น้ัน 
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 ๒)  ในชั้นเรยีนใหนักศึกษาจับคูกัน ใหนักศึกษา ก. เปนฝายถาม และนักศึกษา ข. เปน    
ฝายตอบ  จากนั้นใหสลบักนั โดยใหนักศกึษา ข.  เปนฝายถาม  และใหนักศึกษา ข. เปนฝายตอบ 

 ๓)  ผูสอนอาจใหนักเรียนทัง้ชั้นแบงพวกกันเปน ๒ ฝาย  โดยใหฝายหนึ่งเปนผูตั้งคาํถาม  
และใหอีกฝายหนึ่ง เปนฝายตอบ 

 ๑.  วิธีจับคูตรวจสอบสมุดบนัทึก (Note-checking Pairs) 
วิธีน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือใหนักศึกษานําสมดุบันทึกมาเทยีบเคียงกันในขณะอยูในชั้นเรียน ทั้งน้ี 

  ๑)  เพ่ือบูรณาการการจดบันทึกคําบรรยายตาง ๆ 
  ๒)  เพ่ือจับประเด็นหลักและประเด็นรองตาง ๆ ของคาํบรรยายได 
  ๓)  เพ่ือเพ่ิมความถูกตองในการจดบันทึกคําบรรยาย 

สาํหรับวธิีปฏบิัติมีดังน้ี 
 ๑) ใหนําวธิน้ีีมาใชในชวงทายของการบรรยายที่แบงคาบของการบรรยายออกเปนชวง ๆ 
(ชวงละ ๑๕ นาทีเหมาะทีสุ่ด) โดยใหนักศึกษาจับคูกนัแลวนําสมุดบันทึกของทั้งสองคนมาดูดวยกัน  แลว
ใหชวยกันกระทํา (ก) สรุปประเด็นหลักของคําบรรยายใหได ๓ ประเด็น (ข) เลอืกแนวความคิดที่สําคัญ
ที่สุดที่ผูสอนอาจจะนํามาเปนขอสอบได (ค) ตรวจสอบความถูกตองของขอมูลบางอยาง  (ง) ใชสมุด
บันทึกเพื่อชวยในการทําแบบฝกหัด (จ) ผูสอนอาจคิดหาคําถามจากกลุมเพ่ือใหนักศึกษาแตละคูหา
คําตอบ 

 ๒)  ผูสอนอาจใหนักศึกษานําสมุดบันทึกมาสงใหผูสอนตรวจ 
 
ค. ขอแนะนําทั่วไปสําหรบักิจกรรมจบัคู (General Guidelines for Paired Activities) 
 ๑) อยาใชเทคนิคเดียวกันซ้าํซาก ใหใชสปัดาหละเทคนิคเทานั้น 

 ๒) คอยครวจสอบความรบัผิดชอบของนักศึกษาโดยใหพวกเขานําสมุดบันทึกคําบรรยายมา
สงใหผูสอนตรวจ  หรือผูสอนสุมตัวอยางขึ้นมาตรวจแลวเขียนขอความเปนขอสังเกตอยางใดอยางหนึ่ง 
 ๓) ใหนักศึกษาจับคูกันกบัคนที่น่ังอยูขางหลังบาง เพราะจะไดจับคูกับคนที่ไมไดเปนเพ่ือน
สนิทกันบาง  ซ่ึงปกติคนนั่งอยูขาง ๆ กันมักเปนเพ่ือนสนิทกัน 

 ๔)  ใหนักศึกษาสับเปลี่ยนที่น่ังกนัเพ่ือใหพวกเขาไดมีโอกาสไดทํางานรวมกับคนอ่ืน ๆ บาง 
 ๕) ใหความกระจางกับนักศึกษาวา  ทําไมผูสอนจึงใหพวกเขามาทําสิ่งเหลานี ้  อธิบาย

ชวงเวลาที่จะใชในการทํากิจกรรม  ความจําเปนที่ตองทํากิจกรรมนี้ทั้งในระดับบคุคลและระดบักลุม  และ
บอกพวกเขาดวยวาจากการวิจัยพบวา  การเรียนจะดขีึ้นโดยการใชการเรียนแบบใหผูเรียนไดมีสวนรวม 
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ง. การวางแผนกิจกรรมการเรียนแบบใหผูเรียนมีสวนรวม (Planning an Active Learning 
Activities) 
 เม่ือจะวางแผนกิจกรรมการเรียนแบบผูเรยีนมีสวนรวมนี้  การตอบคําถามตอไปนี้ใหไดกอน
จะชวยให    ผูสอนไดความกระจางในเปาหมายและโครงสรางของกิจกรรมที่ผูสอนนํามาใชได 

 ๑) อะไรคือวตัถุประสงคสําหรับกิจกรรมนั้น ๆ 
 ๒) ใครคือผูทีจ่ะมีปฏิสัมพันธกัน  นักศึกษาจับคูกันกบัคนที่น่ังอยูขาง ๆ ตนใชหรือไม  มี

การจับคูกันกบัคนที่น่ังอยูขางหลังหรือน่ังอยูขางหนาตนหรือไม  มีการจับคูกันกับคนที่มีภูมิหลังตางกัน
หรือไม  และมีการจับคูกันกับคนที่ไมรูจักคุนเคยกันบางหรือไม 

 ๓) กิจกรรมนั้น ๆ ควรทําในชั้นเรียนในชวงใด  คือ ชวงเริ่มตน ? ชวงกลาง ? หรือชวงทาย ? 
ทานจะใชเวลาในการทํากิจกรรมสักเทาใด ? 

 ๔)  นักศึกษาจดบันทึกคําตอบ  แนวความคิด  คําถาม ลงในสมุดบันทึก หรือไดแตอภิปราย
เฉย ๆ 
 ๕) นักศึกษาสงสมุดคําตอบมาใหผูสอนตรวจหรือไม ? ถาผูสอนขอใหพวกเขาสงสมุดบันทึก
พวกเขาเขียนชื่อตนเองลงในสมุดบันทึกหรือไม? 
 ๖) ผูสอนใหเวลานักศึกษาสัก ๑ นาทีเพ่ือใหพวกเขานกึทบทวนคําตอบกอนที่จะใหพวกเขา
อภิปรายในเรือ่งนั้น ๆ หรือไม หรือวาใหพวกเขาอภิปรายในทันที  

 ๗) ผูสอนคิดคะแนนใหนักศึกษาทีต่อบคาํถามนั้นหรือไม 
 ๘) นักศึกษาจะรวมกันจับคูทํางานกับนักศึกษาทั้งชัน้ไดอยางไร  ผูสอนจะมีสวนในสิ่ง

ปอนกลับ (Feedback) และไดความรูจากคําตอบของนักศึกษาอยางไรบาง ? 
 ๙)  หากนักศึกษาตอบคําถามที่ผูสอนตั้งขึ้นถาม  ผูสอนจะมั่นใจไดอยางไรวาพวกเขามีความ 
ม่ันใจวาพวกเขาเขาใจเรื่องนั้นอยางแทจริง  เพราะคําตอบที่พวกเขาไดมานั้นเปนคําตอบของนักศึกษาที่
ไดมาจากการอภิปรายกันโดยที่ผูสอนไมไดมีสวนเขาไปชี้แนะวาคําตอบขอใดถูกขอใดผิด  นักศึกษาอาจ
เกิดความสงสยัแมแตกับคําถามที่หาคําตอบจริง ๆ ไมได  นักศึกษาก็ตองการจะรูวาผูสอนมคีวามเห็น
โนมเอียงไปที่คําตอบของขางใด 
 ๑๐) ทานจําตองเตรียมการที่จะใชกิจกรรมนั้น ๆ อะไรบาง  จะตองใหนักศึกษาเตรียมการ
อะไรบางเพ่ือ ที่พวกเขาจะไดมีสวนรวมในกิจกรรม 
 
จ. กุญแจสูความสําเร็จ (Keys to Success) 
 ๑) เริ่มในเรื่องเล็ก ๆ กอนและจะตองมีความกระชับ อยาใหเยิ่นเยอ 

 ๒) พัฒนาแผนสําหรับกิจกรรมการเรียนแบบใหนักศกึษามีสวนรวม  มีการทดลองใชแผน  
มีการรวมรวมขอมูลปอนกลบั (Feedback)  จากนั้นทําการปรับแตงและนําไปทดลองใชอีกครั้งหนึ่ง 
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 ๓) ใหเริ่มทําตั้งแตวันแรกของการเขาสอน 

 ๔) ลองสอบถามปญหาหรือลองทํากิจกรรมดวยตนเองกอน  หากเปนไปไดก็ใหลองใชกับ
เพ่ือนอาจารยอ่ืนดวยก็ได 
 ๕) ใหความกระจางกับนักศึกษาวาทําไมผูสอนจึงนํากิจกรรมนี้มาใช  และผูสอนรอบรู
กระบวนการเรียนแบบน้ีอยางไรบาง 
 ๖) ตกลงกับนักศึกษาวาจะใชสัญญาณใดเปนการสื่อความหมายวาใหหยุดพูด 
 ๗) สุมดัวอยางดูวานักศึกษาที่จับคูกนัน้ันชวยกันศึกษาหาความรูจริงหรือไม 
 ๘) อยาทําเรือ่งนี้โดยลําพัง  ใหหาเพ่ือนอาจารย ๑ - ๒ คนมาวางแผนดวยกัน (และบางที
ผูสอนอาจจะตองชวยสอนเขาดวยก็ได) ขณะที่ผูสอนดําเนินการใชกิจกรรมแบบที่ใหผูเรียนมีสวนรวมนี ้

 ๙)  พยายามเรียนรูเรื่องนี้จากการสัมมนาเชิงปฏิบตัิการ  จากการอาน และการลองปฏิบัติ
อยางตอเน่ือง 

เทาที่นําเสนอมานี้ก็คงเปนเครื่องนําทางสําหรับผูสอนทีต่องการจะนํากิจกรรมบางอยางมาใชกับ
กระบวนการเรียนการสอนที่เรียกวา  Active Learning  หรือ  Student  Centered  แทนกระบวนการ
เรียนการสอนแบบเกาที่ลาสมัยแลวที่เรียกวา  Passive Learning หรือ  Teacher Centered  ไดเปน
อยางดี และก็คงไมใชเรื่องเพอเจอเปนแคนามธรรมที่ไมสามารถนํามาปฏิบัติไดในการเรียนการสอนจริงๆ. 
 

เอกสารอางอิง 
๑.  www1.umn.edu/ohr/teachlearn/MinnCon/active.html  
๒.  www.hcc.hawaii.edu/intranet/committees/ FacDevCom/guidebk/teachtip/active.htm  
๓.  www.ntlf.com/html/lib/bib/91-9dig.htm  



⌫ 
น.ท.หญิง ผศ.ขนิษนาฎ  รัตนพฤกษ 

ผูชวยศาสตราจารย ฝายศึกษา โรงเรียนนายเรือ 
 

 
 
 ประเทศแถบอาวเปอรเซีย ก็คือประเทศที่มีเขตแดนสวนหนึ่งสวนใดจรดกับอาวเปอรเซีย ซ่ึง
ประกอบดวย ๘ ประเทศคือ อิหราน  อิรัก  คูเวต  ซาอุดิอาระเบีย  กาตาร  โอมาน  บาหเรน และสหรัฐ
อาหรับเอมิเรตส (UAE) ประเทศเหลานี้เปนสวนหนึ่งของกลุมประเทศตะวันออกกลาง (Middle East) หรือ
เรียกอีกชื่อหน่ึงวา เอเชียตะวันตก (Western Asia) ซ่ึงประกอบดวยประเทศตาง ๆ ทั้งหมด ๒๑ ประเทศ 
คือ ลิเบีย  มอร็อคโค  แอลจีเรีย  อียิปต   ซูดาน  อิสราเอล (ปาเลสไตน)  จอรแดน  ตูนีเซีย  เลบานอน  
ซีเรีย  ตุรกี  อัฟกานิสถาน  ไซปรัส รวมกับประเทศแถบอาวเปอรเซียอีก ๘ ประเทศดังกลาว  ซ่ึงในการ
วิเคราะหสถานการณหรือวิกฤติการณอาวเปอรเซีย อาจตองกลาวถึงประเทศอื่น ๆ แมมิไดมีพรมแดนติด
กับอาวเปอรเซีย เน่ืองจากประเทศเหลานั้นอาจมีสวนเกี่ยวของอยูดวย 
 นอกจากนั้น ประเทศที่แมอยูนอกภาคพื้นตะวันออกกลาง แตมีบทบาทอยางสําคัญตอสถานการณ  
หรือวิกฤติการณในตะวันออกกลาง น่ันคือมหาอํานาจตะวันตกจากยุโรป และสหรัฐอเมริกา 
 หากเรามองภาพรวมของอํานาจในตะวันออกกลาง จะเห็นไดอยางชัดเจนวาผูมีบทบาทเปนตัว
แสดงสําคัญน้ัน มี ๓ ฝาย ฝายแรกเปนมหาอํานาจจากยุโรปคืออังกฤษ  ฝายที่สองก็เปนมหาอํานาจ
ตะวันตกคือสหรัฐอเมริกา และฝายที่สาม เปนประเทศในตะวันออกกลาง โดยที่ฝายที่สามนี้ จะแบงไดอีก
เปน ๓ ฝายยอย ๆ คืออิรักฝายหนึ่ง  อิหรานฝายหนึ่ง และซาอุดิอาระเบียพรอมดวยประเทศในกลุมสภา
ความรวมมือของประเทศแถบอาวเปอรเซียหรือ GCC (Gulf Co-operation Council)อีก ๕ ประเทศคือ
คูเวต  บาหเรน  กาตาร  โอมาน และสหรัฐอาหรับอามิเรตสอีกฝายหนึ่ง  
 อังกฤษ  
 อังกฤษเปนมหาอํานาจที่เขามามีบทบาทในภูมิภาคนี้ โดยเฉพาะอาวเปอรเซียเปนเวลาถึง ๓๐๐ 
ปมาแลว เพ่ือดูแลผลประโยชนทางดานการคาของตนในแถบอาวเปอรเซียในป ค.ศ.๑๖๑๗  โดยเขา
แทนที่โปรตุเกส  ตอมาก็เอาชนะฮอลแลนด และฝรั่งเศสไดอีก ในระยะ ๑๐๐ ปตอมา อิทธิพลทางการคา
ของอังกฤษในตะวันออกกลางเสื่อมถอยไปมาก จนตกต่ําที่สุดในศตวรรษที่ ๑๘ แตอังกฤษก็มิไดถอนตัว
ออกไป สาเหตุประการสําคัญคืออังกฤษตองการควบคุมแหลงนํ้ามันจากอาวเปอรเซีย 

หลังสงครามโลกครั้งที่ ๒ อังกฤษยังคงยืนยันความสําคัญของตะวันออกกลางในฐานะที่เปนจุด
ยุทธศาสตรสําคัญของอังกฤษสําหรับใชเปนแหลงน้ํามันและเสนทางคมนาคม๑ แตอังกฤษตองตัดทอน
คาใชจายโพนทะเลลง ซ่ึงรวมทั้งแถบตะวันออกของคลองสุเอช เน่ืองจากเศรษฐกิจที่เสื่อมโทรมของ
อังกฤษ 
                                                           
๑ ตะวันออกกลางเปนชองทางคมนาคมระหวางเมืองขึ้นทางทิศเหนือ ใต ตะวันออก และตะวันตกของราชอาณาจักร
อังกฤษ 
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เอง ทั้ง ๆ  ที่อังกฤษพยายามรักษาดินแดนแถบตะวันออกกลางไว แตเม่ือเศรษฐกิจตกต่ําอยางที่สุดใน
ทศวรรษที่ ๑๙๖๐  อังกฤษจําเปนตองตัดคาใชจายดานนี้ลง  อยางไรก็ตาม การเปลี่ยนแปลงยุทธศาสตร
หลังสงครามของสหภาพโซเวียตที่มุงโจมตียุโรปมากกวา ทําใหอังกฤษตองหันไปใกลชิดกับประเทศยุโรป 
ตะวันตกซึ่งเปนเรื่องจําเปนมาก  ในขณะเดียวกันอังกฤษก็ตองการรักษากองกําลังและฐานทัพที่จะ
สามารถเขาไปตอตานไมวาจุดใด ๆ ในโลกก็ได อังกฤษจึงยังคงอํานาจของตนในที่ตาง ๆ ไว เชน ใน   
ปาเลสไตน มาเลเซีย คีเนีย โอมาน คูเวต เกาะไซปรัส ฯลฯ ทั้งที่เศรษฐกิจกําลังจะแย 
 ขณะเดียวกันก็เกิดกลุมชาตินิยมในหลายประเทศในตะวันออกกลางที่ตอตานการคงอยูของ
อังกฤษ เชน ในอียิปต  อิรัก  เยเมนเหนือ๒ และปาเลสไตน ทําใหอังกฤษตองถอนตัวออกไป  
 เปนเรื่องนาแปลกที่วาอังกฤษมีอิทธิพลอยูในแถบอาวเปอรเซียมาเปนเวลานาน ประเทศที่ตกอยูใต
อิทธิพลของอังกฤษคือทุกประเทศในตะวันออกกลาง ยกเวน ซีเรีย  เลบานอน  และเยเมนเหนือ แตก็
สามารถควบคุมทางเขามายังอาวเปอรเซียและควบคุมการเมืองภายในประเทศตาง ๆ รอบอาวไดอยาง
สมบูรณเพียงชั่วระยะเวลาสั้น ๆ เทานั้น คือระหวาง ค.ศ.๑๙๒๐ - ๑๙๓๐ จากนั้นอิทธิพลก็เริ่มเสื่อมลง  
 สหรัฐอเมริกา 
 ในระหวางเวลาที่อํานาจของอังกฤษเสื่อมลงนี้ สหรัฐอเมริกาก็ไดพยายามแทรกตัวเขามาใน
ตะวันออกกลางบาง โดยเริ่มขึ้นในระยะ ๑๐ ปกอนเกิดสงครามโลกครั้งที่ ๒   และในระหวางสงครามโลก
ครั้งที่ ๒ อังกฤษตองพ่ึงพาสหรัฐอเมริกาอยูมาก จึงยอมใหโอกาสสหรัฐอเมริกา เขามามีบทบาทมากขึ้น
เรื่อย ๆ  
 ขั้นแรกสหรัฐอเมริกา ไดจัดตั้งบริษัทน้ํามัน Arabian American Oil Company (ARAMCO) ซ่ึง  
นอกจากสหรัฐอเมริกาจะเห็นวาตะวันออกกลางเปนแหลงน้ํามันที่สําคัญแลว ยังเห็นความสําคัญของ    
ดินแดนแถบนี้ในการตั้งฐานทัพสําหรับปฏิบัติการรบตรงจุดใด ๆ ในโลกไดสะดวก ตอมาสหรัฐอเมริกา 
ตั้งฐานทัพอากาศที่เมืองดาหราน (Dhahran) ในซาอุดีอาระเบีย และนํากองทัพเรือเล็ก ๆ มาอยูใน     
อาวเปอรเซีย รวมทั้งจัดตั้งสถานกงสุลในเมืองดาหราน อันเปนศูนยกลางการทํางานของบริษัท ARAMCO 
เพ่ือปกปองผลประโยชนไดสะดวกขึ้น  พันธมิตรสําคัญที่สุดของสหรัฐอเมริกา ก็คือซาอุดีอาระเบียน่ันเอง  
จากการที่สหรัฐอเมริกา มีความสนใจตะวันออกกลางเพียงเล็กนอย กลายเปนความสนใจที่เพ่ิมมากขึ้น
เปนทวีคูณก็ดวยบทบาทการทํางานของบริษัท ARAMCO สหรัฐอเมริกามีบทบาทในการผลิต – ขาย 
และกําหนดราคาน้ํามัน  รวมทั้งขายอาวุธ และสงทหารเขามาทําการฝกใหทหารของซาอุดีอาระเบีย  

นอกจากนั้นสหรัฐอเมริกา ยังพยายามผูกไมตรีกับชาหแหงอิหราน(Mohammad Reza Shah 
Pahlevi) เพ่ือขอตั้งฐานทัพที่เมือง Abadan  ในอิหราน  ในขณะที่สหรัฐอเมริกา มีฐานทัพอยูที่เมือง 
Abamiya Basra และ Shaiba ในอิรัก รวมทั้งในบาหเรน และ Sharjah ดวย  นอกจากนั้นสหรัฐอเมริกา 
ยังไดรับสิทธิพิเศษอ่ืน ๆ อีกดวย 
                                                           
๒ ขณะนั้นเยเมนเหนือยังไมรวมกับเยเมนใต 
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 เปนอันวาอิทธิพลของอังกฤษในประเทศใหญ ๒ ประเทศคืออิหราน และซาอุดิอาระเบีย และ     
ในประเทศเล็ก ๆ บางประเทศถูกแทนที่ดวยอิทธิพลของสหรัฐอเมริกา อังกฤษแมจะไมพอใจ แตก็ไม
สามารถทําอยางไรได เพราะอิทธิพลของตนในภูมิภาคนี้ออนแอลงแลว ทศวรรษที่ ๑๙๔๐ ถึง ๑๙๖๐ 
เปนชวงที่อิทธิพลของ ๒ มหาอํานาจนี้ซอนทับกันอยู แตมิใชเปนการรวมมือกันดังเชนที่เราเห็นอยูทุก
วันนี้ หากแตเปนการแขงขันกัน และบางครั้งยังเปนศัตรูกันอยางเปดเผย ถึงแมวาวัตถุประสงคของสอง
ประเทศมหาอํานาจนี้จะเหมือนกัน แตวิธีการปฏิบัติเพ่ือปกปองผลประโยชนของตนก็แตกตางกัน๓ ทั้งน้ี
มิใชเน่ืองจากความแตกตางกันในเรื่องผลประโยชน และแนวความคิดของแตละประเทศเทานั้น แตยัง
เปนเพราะสถานการณที่เปลี่ยนไปเปนอยางมากใน ๓ - ๔ ทศวรรษนี้ ทั้งในแถบอาวเปอรเซียและใน
ระดับที่กวางกวานี้ดวย๔ 
 กลุมประเทศในอาณาบริเวณอาวเปอรเซีย 
 กลุมประเทศในอาณาบริเวณอาวเปอรเซียแตกออกเปน ๓ ฝายดังกลาวคืออิรัก อิหราน และ             
ซาอุดีอาระเบียพรอมกับกลุม GCC อีก ๕ ประเทศ  กลุมอํานาจกลุมน้ีเปนประเทศใหญ มีอํานาจทาง
เศรษฐกิจ การเมือง และการทหารมั่นคง  ทั้ง ๓ ประเทศลวนแตมีแหลงนํ้ามันอันอุดมสมบูรณ ซ่ึงหาก
ผนึกกําลังกันอยางแทจริงก็นาจะมีพลังที่เขมแข็งพอที่จะคานอํานาจกับมหาอํานาจตะวันตกได  แตนา
เสียดายที่ประเทศทั้ง ๓ กลับแตกแยกกันดวยปญหาที่ยากจะประนีประนอม ไดแก ปญหาเชื้อชาติ 
ปญหาศาสนา รวมทั้งปญหาดานอุดมการณทางการเมือง  กลาวคืออิหรานนั้นมิใชเชื้อชาติอาหรับ แต
เปนเปอรเซียเชื้อสายอาระยัน  สวนอิรัก และซาอุดิอาระเบีย รวมทั้ง GCC ๕ ประเทศเปนชาวอาหรับ  
และถึงแมวาทั้งหมดจะนับถือศาสนาอิสลาม แตก็มีนิกายตางกัน คืออิหรานนับถือนิกาย ชีอะห  สวน    
ซาอุดีอาระเบียนับถือนิกายสุนนีย ซ่ึงมีความขัดแยงทางแนวคิดบางประการกับนิกายชีอะหมานับได
ประมาณ ๑,๕๐๐ ปแลว สวนอิรักนั้นมีทั้งประชาชนที่นับถือนิกายชีอะหและสุนนีย   สําหรับอุดมการณ
ทางการเมืองของซาอุดีอาระเบียและกลุม GCC ฝกใฝมหาอํานาจตะวันตก  ตอนแรกเริ่มจากการเปน
บริวารของอังกฤษ ตอมาเม่ืออังกฤษเสื่อมอํานาจลง ก็ผูกมิตรและตกอยูใตอิทธิพลของสหรัฐอเมริกา 
 อิรักนั้นตกอยูใตอํานาจของอังกฤษประมาณ ๔๕ ป ระหวางป ค.ศ.๑๙๑๘ - ๑๙๕๘ และ ๑๙๖๓ - 
๑๙๖๘   โดยใน ค.ศ.๑๙๖๘ สหรัฐอเมริกาใหการสนับสนุนพรรคบาธอยางลับ ๆ เพ่ือใหทําการปฏิวัติและ 

                                                           
๓ ความแตกตางนี้เห็นไดจากการที่อังกฤษยังคงมีอิทธิพลสําคัญดานการคาและวัฒนธรรม ในขณะที่สหรัฐ ฯ ยังคงให
ความสําคัญทางดานการทหารและการเมืองในภูมิภาคตะวันออกกลางและประเทศแถบอาวเปอรเซีย 
๔ การ "เปล่ียนมือ" จากอังกฤษมาเปนสหรัฐ ฯ  มีลักษณะคอยเปนคอยไป ความสนใจของสหรัฐ ฯ เพิ่มขึ้นอยางมากเมื่อ
อังกฤษถอนตัวอยางสิ้นเชิงในป ค.ศ.๑๙๗๑(คืออังกฤษคอย ๆ หมดอํานาจในประเทศตาง ๆ เชน ในอียิปต อิรัก  เยเมน
เหนือ โดยการปฏิวัติของประเทศเหลานั้น บางประเทศอังกฤษก็ใหเอกราชเอง เชน คูเวต  บาหเรน และประเทศเล็ก ๆ รอบ
อาวเปอรเซีย และประวัติศาสตรที่ผานมาชี้ใหเห็นความเปลี่ยนแปลงในความสมดุลของอํานาจและอิทธิพลของอังกฤษและ
สหรัฐ ฯ ในแถบอาวเปอรเซีย 
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เขาครองอํานาจโดยมีซัดดัม  ฮุสเซ็นเปนประธานาธิบดี อิรักจึงเปนมิตรของสหรัฐอเมริกา ไดรับการ   
ชวยเหลือและสนับสนุนจากทั้งสหรัฐอเมริกา และมิตรประเทศของสหรัฐอเมริกา เชน ซาอุดีอาระเบีย      
เม่ือครั้งที่อิรักทําสงครามกับอิหรานระหวาง ค.ศ.๑๙๘๐ - ๑๙๘๘  อิรักก็ไดรับการชวยเหลือและสนับสนุน
ทางการเงินและอาวุธยุทโธปกรณจากสหรัฐอเมริกา   ซาอุดีอาระเบีย  คูเวต และกลุมประเทศ GCC 
 เศรษฐกิจอิรักอยูบนฐานของการสงออกน้ํามัน ซ่ึงเปนแหลงรายไดของเงินตราตางประเทศกวา
รอยละ ๙๕ สงครามที่ยาวนานถึง ๘ ป ทําใหระบบเศรษฐกิจของอิรักลมสลาย เน่ืองจากใชเวลาทํา
สงครามจนไมมีเวลาขายน้ํามัน รวมทั้งบอนํ้ามันของอิรักถูกอิหรานถลมจนไมสามารถผลิตนํ้ามันได จาก
ประเทศที่เคยผลิตน้ํามันไดอยางเหลือเฟอราวกับนํ้าประปา ตองใชมาตรการประหยัดน้ํามัน และเขาคิว
ปนสวนน้ํามัน  ผลของสงครามทําใหอิรักเสียหายกวาหนึ่งแสนลานเหรียญสหรัฐ 
 ตอมาในเดือนสิงหาคม ๑๙๙๐ ซัดดัม ฮุสเซนสั่งกองทัพบุกคูเวตเพ่ือแกปญหาเศรษฐกิจ       
ของประเทศ ก็เปนขอผิดพลาดอยางมหันตประการตอมาของซัดดัมถัดจากการทําสงครามกับอิหราน  
สหประชาชาติไดสงกองทัพแหงสหประชาชาตินําโดยสหรัฐอเมริกา และอังกฤษขับไลทหารของซัดดัม  
ออกจากคูเวต สงครามนี้ เรียกวาสงครามอาวเปอรเ ซีย ผลของสงครามทําให อิ รักตองชดใช                
คาปฏิกรรมสงคราม  ซัดดัมยังคงดําเนินนโยบายแข็งกราว โดยการเสริมสรางกองทัพใหเขมแข็งและ      
มุงรักษาความมั่นคงภายใน ทําใหมีการใชงบประมาณในกิจการเหลานี้ในสัดสวนที่สูง และไมมีเงินมาก
พอที่จะฟนฟูบูรณะประเทศ ในขณะเดียวกัน เพ่ือเปนการตอบโตนโยบายของซัดดัม สหประชาชาติจึง
คว่ําบาตรอิรัก  ทําใหเศรษฐกิจเสื่อมถอยลงไปอีก  แตในที่สุดสหประชาชาติก็ยอมผอนปรนมาตรการคว่ํา
บาตรโดยยอมใหอิรักขายน้ํามันไดบางสวน ดวยเหตุผลทางดานมนุษยธรรม 
 สําหรับอิหรานนั้น สมัยชาห ปาเลวี ก็เปนฝายสหรัฐอเมริกา ค.ศ.๑๙๗๐ ผูนําอิรักกับกษัตริย     
อิหรานคือพระเจาชาหไดทําสนธิสัญญากันโดยมีเง่ือนไขโดยสรุปวาพระเจาชาหจะตองเลิกใหการ
สนับสนุนพวกกบฎชาวเคิรดซึ่งมีอยูถึง รอยละ ๒๐ ของประชากรจํานวน ๒๒ ลานคนของอิรัก  ในทาง
กลับกัน อิหรานก็ขอใหอิรักเลิกใหที่พักอาศัยกับกบฎคนหนึ่งที่ชื่ออะยาตอเลาะห โคไมนี ที่เปนมุสลิม       
นับถือนิกายชีอะห๕  เม่ือตกลงทําสัญญากัน ทางการอิรักก็สงโคไมนีใหไปลี้ภัยอยูที่กรุงปารีส ประเทศ
ฝรั่งเศส ซ่ึงทําใหโคไมนีโกรธมาก เน่ืองจากที่อิรักซึ่งโคไมนีไปลี้ภัยอยูน้ัน ประชาชนสวนใหญถึงรอยละ 
๖๕ เปนมุสลิมนิกายชีอะห (กลุมผูนําอิรักเปนมุสลิมนิกายสุนนีย) และโคไมนีไดรับการสนับสนุนมาก   
กระทั่ งป  ค .ศ .๑๙๗๙  อิหมามโคไมนี  ไดกลับมาและทําการปฏิวัติ โคนลมพระเจาชาห  และ                    
ขับไลออกนอกประเทศในปน้ัน๖      จากนั้นก็ประกาศสงครามกับอิรักในปถัดไป รัฐบาลใหมของโคไมนีมี 
 
 
                                                           
๕ โคไมนีล้ีภัยทางการเมืองจากอิหรานไปอยูเมืองนาจัฟ ซึ่งอยูทางตอนใตของกรุงแบกแดด 
๖ อิหรานเปลี่ยนเปนรัฐอิสลาม และเปลี่ยนชื่อประเทศเปนสาธารณรัฐอิสลามอิหราน(Islamic Republic of Iran) 
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นโยบายตอตานประเทศตะวันตกทุกประเทศ และเปนปรปกษตอสหรัฐอเมริกา อยางรุนแรง๗  จนกระทั่ง 
ประธานาธิบดีซัยยิด มูฮัมมัด คอตามี๘ ซ่ึงมีนโยบายเชิงปฏิรูปเขามาบริหารประเทศ ความขัดแยง
ระหวางอิหรานกับสหรัฐอเมริกา จึงคอยผอนคลายลง แตอิหรานก็ใหความรวมมือกับประเทศตะวันตก
ภายใตกรอบของสหประชาชาติ 
 โครงสรางทางการเมืองและอํานาจของรัฐอาหรับในปจจุบันสวนใหญถูกกําหนดโดยประสบการณ
จากการถูกครอบครองโดยยุโรป  โดยเฉพาะประเทศที่เกิดใหมซ่ึงไดรับเอกราชจากการตกลงกันหลัง
สงครามโลกครั้งที่ ๒ (คือซาอุดีอาระเบีย เยเมน และลิเบีย) หรือไดจากการเจรจา(คือจอรแดน ซูดาน 
และคูเวต) หรือไดจากการปฏิวัติ  (เชน อียิปต  อิรัก  เลบานอน  ซีเรีย  ตูนีเซีย โมร็อคโค และแอลจีเรีย) 
โดยในที่น้ีจะกลาวถึงเฉพาะประเทศในแถบอาวเปอรเซียเทานั้น 
 รากเหงาของคูเวตปจจุบันนี้ก็คือการผนึกอํานาจของตระกูลอัล-ซาบาหในศตวรรษที่ ๑๘ การ
พัฒนาคูเวตเปนเมืองทาทางทะเลและการสรางศูนยกลางในเมืองซ่ึงมีฐานเศรษฐกิจตาง ๆ กัน ทําให
ตระกูลอัล-ซาบาหไดรับการสนับสนุนจากหลายฝาย รายไดจากน้ํามันจํานวนมหาศาลหลังสงครามโลก
ครั้งที่ ๒ ไดเปลี่ยนรูปเมืองชนบทเล็ก ๆ ที่ยากจนไปเปนรัฐสมัยใหมที่รํ่ารวย คูเวตมีสนธิสัญญากับ
อังกฤษตั้งแตป ๑๘๙๙ เปนรัฐปกครองตนเอง  แตอังกฤษเปนผูสนับสนุนใหตระกูลอัล-ซาบาหเปน        
ผูปกครองโดยเด็ดขาดแตอยูใตอิทธิพลของอังกฤษ (คูเวตเปนรัฐเอกราชเมื่อ ค.ศ.๑๙๖๑) 
 พ้ืนฐานของบาหเรนก็คลายคลึงกับของคูเวต คือมีตระกูลที่มีอํานาจตระกูลหน่ึงชื่ออัล-คลีฟะฮ    
ซ่ึงเกิดขึ้นในศตวรรษที่ ๑๘ บาหเรนเจริญรุงเรืองทางเกษตรกรรม มีการผลิตนํ้ามันกอนคูเวต แตมีนํ้ามัน
นอยกวา  บาหเรนไดรับเอกราชป ค.ศ.๑๙๗๑ เพราะขายน้ํามันไดนอยและมีประชากรนอย 
 การเกิดขึ้นของประเทศอื่น ๆ ในฝงทะเลเปอรเซียยิ่งลาชาไปกวานั้น อังกฤษมีอิทธิพลอยูมาก    
ในการกอตั้งประเทศ คืออังกฤษจะเลือกใหการสนับสนุนแกชีคบางคนที่ใหความรวมมือในการหา       
ผลประโยชนใหอังกฤษ อังกฤษจะตอบแทนดวยเงินและอํานาจ ชีคเหลานั้นจึงมีความจงรักภักดีตอ
อังกฤษ และผูกพันประเทศตนไวกับ  คําแนะนําตาง ๆ และอิทธิพลของอังกฤษดวย       

ครั้นเม่ือตกอยูใตอิทธิพลของสหรัฐอเมริกา รัฐรอบอาวเปอรเซียเหลานี้ยอมไมเต็มใจที่จะให
สหรัฐอเมริกา มาสรางกาํลังทหารของสหรัฐเมริกาในรัฐของตน  นโยบายของสหรัฐอเมริกาคือตอตานการ 

                                                           
๗ ในชวงนั้น มีการประทวงกันทุกวัน โดยเฉพาะเรื่องที่สหรัฐ ฯ ยกพระเจาชาหขึ้นปกครองประเทศ กลุมผูประทวงไดยึด
สถานทูตสหรัฐ ฯ และจับชาวอเมริกันเปนตัวประกันจํานวน ๕๒ คน เพื่อบีบใหสหรัฐ ฯ สงพระเจาชาหซึ่งล้ีภัยไปอยูสหรัฐ ฯ  
กลับประเทศอิหราน แตสหรัฐ ฯ ปฏิเสธ และสงหนวยคอมมานโดชิงตัวประกัน แตไมสําเร็จ จนกระทั่งป ค.ศ.๑๙๘๑ สหรัฐ ฯ 
ขอรองใหสํานักงานทูตแอลจีเรียชวยเจรจากับอิหรานในการตอรองแลกตัวประกันกับการยกเลิกการยึดทรัพยของอิหรานที่
อยูในสหรัฐ ฯ รวมเวลาที่ตัวประกันถูกจับตัวไว ๔๔๔ วัน 
๘ ซัยยิด มูฮัมมัด คอตามีชนะการเลือกตั้งตําแหนงประธานาธิบดี ๒ สมัย สมัยแรก ค.ศ.๑๙๙๗ และ สมัยที่ ๒ ปค.ศ.
๒๐๐๑ 
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ขยายอํานาจของสหภาพโซเวียต แตในสายตาของรัฐเหลานั้น การคุกคามของสหภาพโซเวียตเปนเรื่องที่
เกิดขึ้นไดยาก  ฉะน้ัน การใหความรวมมือกับสหรัฐ ฯ อาจกอใหเกิดผลราย   ยิ่งไปกวานั้น การที่
สหรัฐอเมริกาใหการสนับสนุนการคงอยูของอิสราเอลถือเปนภัยคุกคามที่มากกวา 

อยางไรก็ตาม รัฐเล็ก ๆ เหลานั้นไมมีทางตอตานความตองการของสหรัฐ ฯ เพราะมีกําลังนอย 
นโยบายตาง ๆ มักจะเปนไปตามซาอุดิอาระเบีย ทั้ง ๆ ที่ซาอุดิอาระเบียเองก็ไมเต็มใจ แตก็ไมสามารถ
ปฏิเสธสหรัฐ ฯ ได ดังนั้นจึงมีทางเดียวคือทนใหความรวมมือกับสหรัฐ ฯ ตอไป 

เรื่องราวที่นําเสนอในครั้งน้ี เปนการทําความรูจักในเบื้องตน ใหทราบถึงความเปนมาของการเขา
แทรกแซงของมหาอํานาจในภูมิภาคนี้  กอนที่จะกลาวถึงประเด็นความขัดแยงที่เกิดขึ้นในปจจุบัน ซ่ึง
เบื้องหลังของเรื่องราวตาง ๆ มีความเปนมาอยางสลับซับซอนและนาสนใจ  โดยผูเขียนจะนําเสนอใน
โอกาสตอไป 



⌦ 
⌫ 

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

 
 

 เม่ือพฤศจิกายน ๒๕๔๖ ที่ผานมานี้ ผูเขียนไดมีโอกาสเดินทางไปรวมประชุมความรวมมือ      
ทางวิชาการที่โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา และไดมีโอกาสไดรับฟงแนวความคิดตาง ๆ เกี่ยวกับ
การศึกษาของโรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา  ทั้งจากผูอํานวยการสวนการศึกษา และผูเกี่ยวของ    
อ่ืน ๆ  ซ่ึงมีหลายสิ่งหลายอยางที่สะกิดใจและกระตุนใหผูเขียนตองนํามาไตรตรองในภายหลัง จึงขอ
นํามาเลาสูกันฟงตอไป 

โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา นับวามีปจจัยหลาย ๆ ดานที่เอ้ืออํานวยตอการศึกษา        
ไมเฉพาะแตเพียงสิ่งปลูกสราง สิ่งอํานวยความสะดวก และบุคลากรที่พรอมสรรพเทานั้น การสนับสนุน
ดานนโยบายหรือการตระหนักในความสําคัญของการศึกษาก็เปนสิ่งสําคัญที่ผูเขียนเองรูสึก บางทานอาจ
ตําหนิผูเขียนวายกยองผูอ่ืนเกินไปหรือมองตนเองต่ําไป แตหากพิจารณาในบางสิ่งบางอยางที่จะกลาว
ตอไปนี้ เปรียบเทียบกับโรงเรียนนายเรือของเรา ก็คงไมคลาดเคลื่อนจากความเปนจริงมากนัก 

• บุคคลากรครูอาจารย 
 เรื่องสิ่งปลูกสรางคงไมตองกลาวถึง เพราะโรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลาเปนสถานที่ใหม 
ยอมมีการวางแผนไดดีกวาเดิม แตสําหรับเรื่องบุคลากรดานครู – อาจารยน้ัน โรงเรียนนายเรือดอยกวามาก 
ยกตัวอยางกรณีของภาควิชาวิศวกรรมไฟฟา มีจํานวนนักเรียนนายรอยในสาขาปละประมาณ ๖๐ คน    
มีอาจารยประจําในภาค ๒๖ คน ขณะที่ โรงเรียนนายเรือมีนักเรียนนายเรือของสาขาปละประมาณ ๑๐๐ คน 
มีอาจารยประจํา ๔ คน (ตุลาคม ๒๕๔๖) เร่ืองกําลังพลเปนเรื่องพูดยาก แตหากมองเฉพาะเรื่องอาจารย 
ซ่ึงเปนปจจัยสําคัญตอคุณภาพการศึกษาแลว เรายังหางชั้นมากนัก ทั้งที่ทุกคนก็กลาวเปนเสียงเดียวกัน
วา “ครู – อาจารย คือ ปจจัยสําคัญที่สุดของการศึกษา” 

• แนวคิดเก่ียวกับหลักสูตรการศึกษา 
 เร่ืองหลักสูตรการศึกษานั้น โครงสรางหลักสูตรโดยทั่วไปคงไมแตกตางไปจากมาตรฐาน   
อุดมศึกษา แตแนวความคิดไมเหมือนกับโรงเรียนนายเรือโดยทั่วไป โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา 
มุงเนนใหการศึกษาเพื่อเปนพ้ืนฐานสําคัญของชีวิต และการทํางานในอนาคต โดยเชื่อวาหากนักเรียนนาย
รอย มีพื้นฐานความรูในระดับปริญญาตรีที่ดี ยอมสามารถพัฒนาความรู  และศักยภาพของตนไดดีขึ้น   
และ  
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นักเรียนนายรอยสวนใหญจะเปนผูบริหารกองทัพในอนาคต การปลูกฝงจิตสํานึกของความเปนทหาร 
และการใหความรูดานการบริหารจึงเปนสิ่งสําคัญ 
 สิ่งที่โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลานํามาใชในการเสริมสรางจิตสํานึกของความเปนทหาร
ก็คือ การศึกษาประวัติศาสตร เพราะประวัติศาสตรน้ัน นอกจากจะบงบอกถึงความเปนมาในเรื่องตาง ๆ 
แลว ยังเปนคติสอนใจทั้งในเรื่องความลมเหลว ความสําเร็จ ความแตกแยก ความสามัคคี ความเจ็บแคน 
ความชื่นชม ความกลาหาญ ฯลฯ  สิ่งเหลานี้มักทําใหคนเกิดจิตสํานึก และเกิดการตระหนักในเรื่องตาง ๆ 
ได  เม่ือขาพเจามาลองคิดดูก็นาจะจริง เพราะเคยไดยินไดฟงวา เม่ือครั้งภาพยนตเร่ือง “บางระจัน”    
ออกฉาย ก็มีวัยรุนวัยโรยหลาย ๆ คน แสดงออกถึงความเจ็บแคน และเกิดความรักชาติมากขึ้น    
ประวัติศาสตรจึงมักมีสิ่งตาง ๆ สอนใจเราไดเสมอ สําหรับโรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลานั้น นอกจาก
เนนสอนประวัติศาสตรแลว ยังมีกองประวัติศาสตร และมีองคอาจารยที่ทรงเปยมดวยพระอัจฉริยภาพ
ทางประวัติศาสตรเปนพลังกระตุนนักเรียนนายรอยอีกดวย แลวโรงเรียนนายเรือเลา ใหความสําคัญใน
เรื่องนี้เพียงใด 
 อีกสิ่งหน่ึงที่โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลามีแนวความคิดที่จะเสริมสรางความรูดานการ
บริหารคือ การทําหลักสูตรปริญญาโทสาขารัฐประศาสนศาสตร และปริญญาโทสาขาบริหารงาน
วิศวกรรมที่โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา ทั้งน้ี โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลาเล็งเห็นวา         
นายทหารหลักของกองทัพบกจําเปนตองมีความรูความสามารถในการบริหารดานตาง ๆ ซ่ึงนับวาจําเปน
อยางยิ่งในการสรางกองทัพใหทรงพลัง และเปยมประสิทธิภาพอยางแทจริง เร่ืองน้ีผูเขียนเห็นดวย 
เพราะหากดูกรณีของโรงเรียนนายเรือสหรัฐ หรือ โรงเรียนรวมเหลาญี่ปุน ก็จะเห็นวา ผูสําเร็จการศึกษา     
สวนใหญจะถูกกําหนดใหเดินไปสูเสนทางของการเปนผูบริหารหนวย สวนนักรบหรือผูปฏิบัติประเภท 
นักบิน ผูบังคับการเรือ ผูนําหนวยรบ ก็มักใชบุคลากรอื่น ๆ ที่มีความรูความสามารถเฉพาะทางจริง ๆ  
(อาจกลัววาหากสูญเสียคนเหลานั้นไปแลว จะไมมีผูบริหารที่พึงประสงค) ในอดีตผูเขียนเคยกลาวในที่
ประชุมครั้งหน่ึงวา วิธีการบริหารเปนศาสตรชั้นสูงที่ควรเสริมสรางใหนักเรียนนายเรือตอจากหลักสูตร
ปริญญาตรี แตดูเหมือนวาจะไมคอยมีใครเห็นดวย ปจจุบันสาขาวิชาบริหารศาสตรจึงมักถูกมองวาเปน
แหลงผอนถาย นักเรียนนายเรือที่มีผลการเรียนต่ํา ไมสามารถศึกษาในสาขาวิศวกรรมศาสตรได ตอนนี้
นาจะลองทบทวนดูอีกสักครั้ง เพราะการปฏิบัติราชการในยุคปจจุบันนี้จําเปนตองใชความรูในดานการ
บริหารทั้งสิ้น 

• การเรียนการสอน 
ผูอํานวยการสวนการศึกษาโรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา กลาวถึงการปรับปรุงรูปแบบการ

เรียนการสอนวา “ทําอยางไรจึงจะลดการสอนในหองเรียนลง และใหนักเรียนนายรอยศึกษาจากประเด็น
ปญหาหรือการลงมือปฏิบัติจริง เพราะวิทยากรในปจจุบันมีหลากหลายมาก จึงควรเปดโอกาสใหนักเรียน
นายรอยศึกษาในรูปแบบสหวิทยาการและเรียนรูจากประสบการณมากขึ้น” นับเปนแนวความคิดที่ดี และ 
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สอดคลองกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษาของชาติที่เนนผูเรียนเปนศูนยกลางหรือผูเรียนเปนสําคัญ แต
การจะทําใหสําเร็จไดตองอาศัยสภาวะแวดลอมทางการศึกษาที่ดี เชน ครู – อาจารย หองสมุด ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ อุปกรณเครื่องชวยการศึกษา ฯลฯ  บางคนอาจกลาววา การลงทุนตองใช         
งบประมาณสูง และอาจไมคุมคา ทีน้ีก็ตองถกเถียงกันเองวาความคุมคาที่วานั้นคืออะไร ที่เปนจริงแนนอน 
คือ การลงทุนดานการศึกษาเพื่อสรางบุคลากรที่มีคุณภาพนั้น มักไมเห็นผลชัดเจนในระยะเวลาสั้น ๆ สุด
แลวแตวิสัยทัศนของผูนําขององคกรนั้น ๆ  

• ความชวยเหลือจากตนสังกัด และศิษยเกา 
สิ่งที่นาทึ่งอีกอยางหนึ่งของโรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา คือ การไดรับทุนสนับสนุน    

เพ่ือเสริมสรางสภาวะแวดลอมทางการศึกษาอยางสม่ําเสมอ และเปนกอบเปนกํา เม่ือ ๒ ปที่แลว        
โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลาไดรับทุนสนับสนุนเพ่ือเสริมสรางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ประมาณ 
๘๐ ลานบาท (สมัย พล.อ.สุรยุทธฯ) และยังมีกองทุนจากศิษยเกาที่เก็บเปนเงินฝากประมาณ ๓๕     
ลานบาท เพ่ือมาใชสนับสนุนกิจกรรมทางการศึกษา  ความจริงโรงเรียนนายเรือของเราก็มีศิษยเกาที่
สําเร็จการศึกษาออกไปก็เกือบ ๑๐๐ ปมาแลว ไมทราบเหมือนกันวาจะมีกองทุนศิษยเกา เพ่ือสนับสนุน
การศึกษาหรือไม (ทราบวาโรงเรียนนายเรือก็มีกองทุนประเภทนี้เชนกัน) 

• การดูงานกิจการตาง ๆ 
โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลาสงเสริมใหภาคตาง ๆ จัดกิจกรรมสัปดาหการดูงาน โดยจะ

กําหนดองคกร หนวยงาน บริษัท ฯลฯ ที่จะดูงานในแตละปตามความสนใจในภาควิชาตาง ๆ ทั้งน้ีเพ่ือ
เปดหูเปดตา นักเรียนนายรอยใหสามารถสรางโลกทัศนใหม ๆ และเขาใจความเปนไปของโลกไดดียิ่งขึ้น 
การดูงานแตละครั้งคงตองใชคาใชจายพอสมควร แตก็คุมคากับการเสริมสรางความรู และประสบการณที่
อาจหาโอกาสไมไดบอยนัก และถือเปนสวนหนึ่งของการศึกษาอีกดวย 

• การเปดสาขาวิทยาศาสตรประยุกต 
สําหรับผูเขียนเองแลว เรื่องการเปดสาขาวิทยาศาสตรประยุกตของโรงเรียนนายรอย        

พระจุลจอมเกลานั้น ไมไดเปนสิ่งแปลกอะไร แตที่ผูเขียนเห็นวาแปลกคือ โรงเรียนนายรอยพระ
จุลจอมเกลาเห็นความสําคัญของสาขาวิชานี้มาก ในขณะที่โรงเรียนนายเรือไมเห็นคุณคาเลย ทั้งที่การ
ปฏิบัติงานมักเกี่ยวของกับสาขานี้เกือบทั้งน้ัน 

ในครั้งที่จะมีการปรับปรุงหลักสูตรการศึกษาโรงเรียนนายเรือ เม่ือป ๒๕๔๑ น้ัน ผูเขียนเคย
เสนอสาขาวิชาวิทยาศาสตรประยุกตเปดสาขาใหม แตแทบไมมีใครเห็นดวยเลย ซ่ึงสรางความประหลาดใจ
ใหแก  ผูเขียนเปนอันมาก วิทยาศาสตรประยุกตเปนสาขาวิชาที่มีเน้ือหากวางครอบคลุมทั้งดานฟสิกส เคมี 
ไฟฟา เครื่องจักรกล ธรณีวิทยา อุตุนิยมวิทยา ฯลฯ แมจะไมเนนการสรางวัตถุตาง ๆ แตก็เนนองคความรูที่    
เกี่ยวของใหสามารถรูและเขาใจไดนําไปปฏิบัติได หากจะพิจารณาการปฏิบัติงานของนายทหารสัญญาบัตรที่ 
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จบการศึกษาจากโรงเรียนนายเรือแลว นอยคนนักที่จะปฏิบัติหนาที่เปนผูสราง (วิศวกรฯ) อยางแทจริง     
สวนใหญแลวมักเปนผูใชเทคโนโลยีตาง ๆ เชน การใชอาวุธ การใชเครื่องจักร การตรวจสภาพ การ
วิเคราะหขอมูล ฯลฯ ซึ่งไมจําเปนตองศึกษาในสาขาวิศวกรรมศาสตรเสมอไป ผูเขียนก็ไมคอยเขาใจ
เหมือนกันวาทําไม นักเรียนนายเรือตองเรียนวิศวกรรมศาสตร (ผูเขียนเห็นเด็กวัยรุนที่พันธทิพย เพิ่ง
จบมัธยมปลายสายศิลปเปดรานซอมคอมพิวเตอร จอมอนิเตอร และอุปกรณอื่น ๆ ได เด็กอาชีวะ    
บางคนสรางหุนยนตจนชนะรางวัลระดับโลกก็มี) 

ที่กลาวมาแลวน้ัน ใชวาตําหนิใคร ๆ เพียงแตเปนเรื่องที่ผูเขียนพบเห็นนํามาคิดเอง และนํามาเลา
สูกันฟง เราอาจไมตองเดินตามรอยโรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลาเสมอไป แตควรจะพัฒนาใหดีกวา
เขา อะไรที่ควรจะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงก็ลองนํามาพิจารณาดู โดยไมตองคํานึงถึงเง่ือนไข และขอจํากัด
ตาง ๆ เพราะหากเรามัวแตคิดถึงเง่ือนไขและขอจํากัดอยู เราจะคิดอะไรตอไปไมไดเลยก็เทากับวายอมแพ
ตั้งแตเริ่มคิดแลว  
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ร.อ.หญิง จุฬาวลัย  สุนทรวิภาต 
ร.ต.หญิง ธรรมรส  ชางไมงาม 

ประจําแผนกศึกษาและวิจัย  กองสถิติและวิจัย โรงเรียนนายเรือ 
 

 

สาระสังเขป 
การติดตามและประเมินผลผูสําเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายเรือ เม่ือปฏิบตัิงานครบ ๕ ป มี     

วัตถุประสงคเพ่ือติดตามและประเมินคุณภาพนายทหารผูสําเร็จการศกึษาจากโรงเรยีนนายเรือเม่ือปฏิบัติงาน 
ครบ ๕ ป เพ่ือเปรียบเทียบระดับคุณภาพของผูสําเร็จการศึกษาเมื่อเริ่มปฏิบัติงาน กับเม่ือปฏิบตัิงานครบ 
๕ ป  และเพื่อใหไดแนวทางในการปรบัปรุง และพฒันาคุณภาพผูสําเร็จการศกึษาจากโรงเรยีนนายเรือให    
สูงขึ้นตอไป โดยการสอบถามความคิดเห็นเชิงประเมนิจากผูบังคบับัญชาของนายทหารผูสําเร็จการศกึษา  และ
จากตวันายทหารผูสําเร็จการศึกษาเอง  ผลการวิจัยโดยสงัเขป   พบวา 
   ๑. ผูสําเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายเรือ  เม่ือปฏิบัติงานครบ ๕ ป  ซ่ึงไดรับการประเมินคุณภาพ 
จากผูบังคับบัญชา โดยภาพรวมแลว มีคุณภาพอยูในระดับดี  ในดานคุณลักษณะผูนําทหาร (X  = ๓.๑๘)   
ดานความรับผิดชอบในการปฏิบตัิงาน (X  = ๓.๐๙)  และมีคุณภาพในระดับคอนขางดีในดานความรู
ความสามารถที่ใชในการปฏบิัติงาน  (X  = ๒.๙๘)  
 ๒. ผูสําเร็จการศึกษานําความรูที่ไดรับจากโรงเรียนนายเรือ ไปใชในการปฏิบัติงานในชวง ๕ ปที่
ผานมาไดคอนขางมาก (X  = ๓.๖๓)   
 ๓. มีการคงอยูในจิตสํานึกของคุณลักษณะผูนําทหารที่ไดรับการปลูกฝงจากโรงเรียนนายเรือในระดับ 
คอนขางมาก (X  = ๔.๒๒) 
 ๔. ผูสําเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายเรอื เม่ือปฏิบัตงิานครบ ๕ ป  มีระดับคณุภาพสูงกวา    
เม่ือเริ่มปฏิบัตงิาน  ในทุก ๆ ดาน ทั้งในดานความรูความสามารถที่ใชในการปฏิบัติงาน (เริ่มปฏิบัติงาน 
X  = ๒.๗๕, ปฏิบัติงานครบ ๕ ป X  = ๒.๙๘)  ดานความรับผิดชอบในการปฏิบตังิาน (เริ่มปฏบิัติงาน 
X  = ๒.๘๖, ปฏิบตัิงานครบ ๕ ป  X  = ๓.๐๙) และดานคุณลักษณะผูนําทหาร (เริ่มปฏิบตัิงาน        
X = ๒.๙๘, ปฏบิัติงานครบ ๕ ป  X  = ๓.๑๘)   

๕. ปญหา / อุปสรรคในการปฏิบตัิงานครบ ๕ ป   ไดแก  การขาดความรูดานงานสารบรรณ และ
การเขียนหนังสือราชการ การขาดความรูและประสบการณเกี่ยวกบัวชิาชีพทหารเรอื  ขาดความชํานาญ
และความตอเน่ืองในงาน   เน่ืองจากมีการโยกยายตําแหนงบอยครั้ง  

 

 



ปที่ ๔ ฉบับที่ ๑                                                                                           มกราคม – มีนาคม  ๒๕๔๗ 

             ๖๖ 
 

วัตถุประสงค 
๑. เพ่ือติดตามและประเมินคุณภาพผูสําเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายเรือ  เม่ือปฏิบัติงานครบ 

๕ ป 
 ๒. เพ่ือทราบความคิดเห็นของผูบังคับบัญชาผูสําเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายเรือ ในเรื่อง
ความรู-ความสามารถในการปฏิบัติงานของผูสําเร็จการศึกษา  หลังจากปฏิบัติงานไปแลว  ๕  ป 
 ๓. เพ่ือทราบความคิดเห็นของผูสําเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายเรือ ในเรื่องการนําความรูความสามารถ  
และประสบการณที่ไดรับจากโรงเรียนนายเรือ ไปใชในการปฏิบัติงาน  ในชวงระยะเวลา ๕ ป ภายหลังจาก
สําเร็จการศึกษา 
 ๔. เพ่ือเปรียบเทียบระดับคุณภาพของผูสําเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายเรือ  เม่ือเริ่มปฏิบัติงาน 
กับ เม่ือปฏิบัติงานครบ ๕ ป    
 ๕.เพ่ือใหไดแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพผูสําเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายเรือ      
ในรุนตอไป 
 
 ขอบเขตของการวิจัย 
 ๑. ความคิดเห็นของผูบังคับบัญชาผูสําเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายเรือ ในปการศึกษา ๒๕๔๐ ใน     
เชิงประเมินความรูความสามารถในการปฏบิัติงานของผูสําเร็จการศึกษา 
 ๒. ความคิดเห็นของผูสําเรจ็การศึกษาจากโรงเรียนนายเรือ ในปการศึกษา ๒๕๔๐ จํานวน ๑๔๑ 
นาย ซ่ึงเปนผูสําเร็จการศึกษาจากหลักสตูรการศึกษา พ.ศ. ๒๕๓๕ (ฉบับแกไข) 
 
คําจํากัดความที่ใชในการวิจัย 
 ๑. การติดตามและประเมินผลผูสําเร็จการศึกษา หมายถึง กระบวนการใหไดมาซึ่งขอมูลยอนกลับ     
สูกระบวนการผลิตบัณฑิต / ผูสําเร็จการศึกษาของโรงเรียนนายเรือ  จากความคิดเห็นของผูบังคับบัญชา /       
ผูใชผลผลิต  และตวัผูสําเร็จการศึกษาเอง  เพ่ือนําขอมูลมาใชปรับปรุงและพฒันาการจัดการศึกษาของ
สถาบันตอไป 

๒. ผูสําเร็จการศึกษา หมายถึง นายทหารสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากโรงเรยีนนายเรือ 
ในปการศึกษา ๒๕๔๐  และออกไปปฏิบัติราชการตามหนวยตาง  ๆ  ของกองทัพเรือ มาเปนเวลา  ๕  ป 
ในปงบประมาณ  ๒๕๔๖ 

๓. ผูบังคับบญัชา หมายถึง หัวหนางาน/ผูบังคับบญัชาโดยตรงของนายทหารซึ่งสําเร็จการศึกษา 
จากโรงเรียนนายเรือ ปการศึกษา ๒๕๔๐ ในปงบประมาณ  ๒๕๔๖ 
 
 
 



ปที่ ๔ ฉบับที่ ๑                                                                                           มกราคม – มีนาคม  ๒๕๔๗ 

             ๖๗ 
 
 
วิธีดําเนินการวิจัย 
 ๑. ประชากรและกลุมตัวอยาง 

      ประชากรในการวิจัย  ไดแก  ผูสําเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายเรือ ในปการศกึษา ๒๕๔๐  
จํานวน ๑๘๔ นาย   และผูบงัคับบัญชาของผูสําเร็จการศึกษาทกุนาย 
                   กลุมตวัอยางในการวิจัย ไดแก ผูสําเรจ็การศึกษาจากโรงเรียนนายเรือ ในปการศึกษา 
๒๕๔๐  ที่เกบ็ขอมูลไดจํานวน ๑๔๑  นาย  คิดเปนรอยละ ๗๖.๖๓  และผูบังคับบัญชาของผูสําเร็จ      
การศึกษาจากหนวยตาง ๆ  ในกองทัพเรือ  จํานวน  ๑๐๔  นาย   

๒. เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 
                      เครื่องมือที่ใชในการเกบ็รวบรวมขอมูลครัง้น้ี ไดแก  

 ๒.๑ แบบสอบถามความคิดเห็นผูบังคับบัญชานายทหาร / ผูสําเร็จการศึกษาจาก   
โรงเรียนนายเรือ เปนแบบสอบถามเชงิประเมินผูสําเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายเรือ ในเรื่องความรู  
ความสามารถ  ความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานและคุณลักษณะการเปนผูนําทหาร  

 ๒.๒ แบบสอบถามความคิดเห็นนายทหาร/ ผูสําเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายเรือ ที่เกี่ยวกับ 
การฝกศึกษา / การนําความรูที่ไดรับจากการศึกษาที่ โรงเรียนนายเรือไปใชในการปฏิบัติงานและการประเมิน 
ตนเอง  โดยแบบสอบถามทั้งสองฉบับ  มีลักษณะเปนมาตรประมาณคา (Rating  Scale) และขอคําถาม       
ปลายเปด (Open-ended Form)   

การวิเคราะหขอมูล 
 วิเคราะหขอมูล  โดยการหาคาความถี่ (Frequency)  และคารอยละ  (Percentage)   และคาเฉลี่ย            
(Arithmetic  Mean, X )  รวมทั้งการวิเคราะหเน้ือหา (Content  Analysis) 

สรุปผลการวิจัย 
ผลการติดตามและประเมินผลผูสําเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายเรือ  เม่ือปฏิบัติงานครบ ๕ ป  

สรุปผลดังตารางที่ ๑ (ความคิดเห็นผูบังคับบัญชาของผูสําเร็จการศกึษา) และ ตารางที่ ๒ (ความคิดเห็น
ของผูสําเร็จการศึกษา)  
 
 
 
 



ปที่ ๔ ฉบับที่ ๑                                                                                           มกราคม – มีนาคม  ๒๕๔๗ 

             ๖๘ 
 
 
ตารางที่ ๑  :  สรุปผลการตดิตามและประเมินผลผูสําเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายเรือ เมื่อ 

ปฏิบัติงานครบ  ๕ ป   ตามความคิดเห็นของผูบังคับบัญชา 
รายการสรุป รอยละ / ระดับคุณภาพ 

การวิเคราะหความคิดเห็นผูบังคับบัญชาของผูสําเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายเรือ  
   ๑. สถานภาพผูบังคับบัญชา  
       ๑.๑ สวนมากอยูในชั้นยศนาวาโท ๓๔.๖๒ 
       ๑.๒ สวนใหญเปนนายทหารพรรคนาวิน ๘๕.๕๘ 
       ๑.๓ สวนมากดํารงตําแหนงผูบังคับการเรือ ๓๒.๖๙ 
       ๑.๔ สวนใหญสังกัดกองเรือยุทธการ ๖๒.๕๐ 
       ๑.๕ สวนใหญสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ๘๗.๕๐ 
       ๑.๖ สวนใหญมีประสบการณทํางานมากกวา ๑๐ ป ๗๖.๙๒ 
  ๒. การประเมินคุณภาพผูสําเร็จการศึกษา  (ในภาพรวม)  
       ๒.๑ ดานความรูความสามารถที่ใชในการปฏิบัติงาน คอนขางดี (X = ๒.๙๘) 
       ๒.๒ ดานความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน  ดี (X = ๓.๐๙) 
       ๒.๓ ดานคุณลักษณะผูนําทหาร   ดี (X = ๓.๑๘) 
  ๓. ขอเสนอแนะของผูบังคับบัญชา  
                   ๓.๑ ดานการศึกษา : ควรเพ่ิมพูนความรู ความชํานาญในวิชาชีพทหารเรือ  เชน การนําเรือ การชางกล  
การอาวุธ  ศูนยยุทธการ เปนตน เพ่ือใหมีความเขาใจและมีความชํานาญกอนออกฝกภาคทะเลจริง ๆ รวมทั้งควร  
ฝกอยางเขมงวด และนานขึ้น (ความถี่ ๗)  ควรสงเสริมการศึกษาภาษาอังกฤษใหมากขึ้น (ความถี่ ๖) ควรให  
การศึกษา / อบรมในเรื่องการเขียนหนังสือราชการ/ งานสารบรรณ (ความถี่ ๕)  

                     ๓.๒ ดานการปฏิบัติงาน : ควรมีความรับผิดชอบ  และมีความกระตือรือรน ตองานในหนาที่ของตน 
(ความถี่ ๑๕)    ควรมีความเสียสละ  ใหความรวมมือแกหมูคณะหรืองานราชการ (ความถี่ ๔)     

                     ๓.๓ ดานคุณลักษณะผูนําทหาร : ควรปลูกฝงระบบอาวุโส  การปกครองบังคับบัญชา  ระเบียบวินัย
ทหาร เชน การทําความเคารพ มารยาทสังคม  การวางตัว เปนตน  (ความถี่ ๑๒)  ควรปลูกฝงความเปนผูนํา  โดย
เปดโอกาสใหทุกคนไดทํางานเปนกลุม  มีผูนํา  ผูตาม(ความถี่ ๖) ปลูกฝงคุณธรรม   จริยธรรม  ความซื่อสัตย  สุจริต  
การประพฤติตนอยางเสมอตนเสมอปลาย (ความถี่ ๖) ควรเสริมสราง ทัศนคติ/อุดมคติเกี่ยวกับการเปนทหารเรือให  
มากขึ้น (ความถี่ ๒) 
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ตารางที่ ๑  : (ตอ) 
เปรียบเทียบระดับคุณภาพของผูสําเร็จการศกึษาจากโรงเรียนนายเรือ ปแรกท่ีปฏิบัติงาน กับ เมื่อปฏิบัติงาน 
ครบ ๕ ป   
 
        ในภาพรวมผูสําเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายเรือ เมื่อปฏบัิติงานครบ ๕ ป  มีระดับคุณภาพสูงกวาปแรกที่ 
ปฏิบัติงาน  ดังนี้ 
        ๑.  ดานความรู ความสามารถที่ใชในการปฏิบัติงาน 
             ๑.๑ ผูสําเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายเรือ ปแรกที่ปฏิบัติงาน  มีคุณภาพคอนขางดี (X = ๒.๗๕) 
             ๑.๒ ผูสําเร็จการศึกษาจากโรงเรยีนนายเรือ เมื่อปฏิบัติงานครบ ๕ ป มีคุณภาพคอนขางดี (X = ๒.๙๘) 
       ๒. ดานความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน  
             ๒.๑ ผูสําเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายเรือ  ปแรกที่ปฏิบัติงาน  มคีุณภาพคอนขางดี (X = ๒.๘๖) 
             ๒.๒ ผูสําเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายเรือ   เมื่อปฏิบัติงานครบ  ๕  ป  มีคุณภาพดี (X = ๓.๐๙) 
       ๓.  ดานคุณลักษณะผูนําทหาร 
             ๓.๑ ผูสําเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายเรือ ปแรกที่ปฏิบัติงาน มีคุณภาพคอนขางดี (X = ๒.๙๘) 
             ๓.๒ ผูสําเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายเรือ เมื่อปฏิบัติงานครบ  ๕  ป   มคีุณภาพดี (X = ๓.๑๘) 
 

ตารางที่ ๒  : สรุปผลการติดตามและประเมินผลผูสําเร็จการศกึษาจากโรงเรียนนายเรือ เมื่อ  
                     ปฏิบัติงานครบ  ๕ ป  ตามความคิดเห็นของผูสําเร็จการศึกษา 

รายการสรุป รอยละ / ระดับคุณภาพ 
การวิเคราะหความคิดเห็นของผูสําเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายเรือ  
    ๑.  สถานภาพผูสําเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายเรือ  
          ๑.๑ สวนใหญสําเร็จการศึกษาในสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา  (อิเล็กทรอนิกส)           ๖๐.๙๙ 
         ๑.๒ สวนใหญเปนนายทหารพรรคนาวิน ๗๐.๙๒ 
         ๑.๓ สวนมากดํารงตําแหนง ผบ.รอย, ตนเรือ ๑๔.๙๐, ๑๑.๓๔ 
         ๑.๔ สวนใหญสังกัดกองเรือยุทธการ ๗๖.๒๑ 
   ๒.  การนําความรูท่ีไดรับจากโรงเรียนนายเรือไปใชในการปฏิบัติงาน                
         ในชวง ๕ ป  

     คอนขางมาก (X = ๓.๖๓) 

   ๓.  การคงอยูในจิตสํานึกของคุณลักษณะผูนําทหารที่ไดรับการปลูกฝง 
          จากโรงเรยีนนายเรือ  ในชวงปฏิบัติงาน ๕ ป 

     คอนขางมาก (X = ๔.๒๒) 

   ๔.  การประเมินตนเองของนายทหารผูสําเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายเรือ  
         ๔.๑ ดานความรูความสามารถที่ใชในการปฏิบัติงานในชวง ๕ ป คอนขางดี (X = ๒.๘๒) 
         ๔.๒ ดานความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน ดี (X = ๓.๐๑ ) 
         ๔.๓ ดานคุณลักษณะผูนําทหาร ดี (X = ๓.๑๔ ) 

 
 



ปที่ ๔ ฉบับที่ ๑                                                                                           มกราคม – มีนาคม  ๒๕๔๗ 

             ๗๐ 
 
 
ตารางที่ ๒  : (ตอ) 

    ๕. ปญหา / อุปสรรค และขอเสนอแนะ 
         ๕.๑  ปญหา / อุปสรรคในการปฏิบัติงานที่สําคัญในชวง ๕ ป ท่ีผานมา 

-  ขาดความรูดานงานสารบรรณ  และการเขียนหนังสือราชการ (ความถี่ ๑๓) 
-  ขาดความรูและประสบการณเกี่ยวกับวิชาชีพทหารเรือ (ความถี่ ๙) 
-  ขาดความชํานาญและความตอเนื่องในงาน  เนื่องจากมีการโยกยายตําแหนงบอยครั้ง (ความถี่ ๘) 

                      - งบประมาณจํากัด  สงผลใหเกิดความลาชาในงาน (ความถี่ ๗) 

         ๕.๒  ขอเสนอแนะท่ีเปนประโยชนตอการฝกศึกษาของโรงเรียนนายเรือ 
                   ๕.๒.๑  ความรูท่ียังขาดและตองการบรรจุเพิ่มเติมใหพอเพียงกับการปฏิบัติงานใน ๕ ปแรก คือ 

- งานสารบรรณ  การเขียนหนังสือราชการ (ความถี่ ๒๙)    
- วิชาชีพทหารเรือ (ความถี่ ๒๖)   
- ภาษาอังกฤษ (ความถี่ ๒๓)   
- วิชาคอมพิวเตอร (ความถี่ ๒๐)  

                  ๕.๒.๒  ความรูท่ีไมจําเปน / ไมไดนํามาใช / ไมเกิดประโยชนและสมควรตัดออก 
- ไมมี เหมาะสมดีแลว (ความถี่ ๖๙) 
- ทุกความรูมีความจําเปน  ขึ้นอยูกับการนําใชของแตละคน  และสถานการณ  ไมเกิด

ประโยชนในวันนี้ อาจเปนประโยชนในวันขางหนาก็ได (ความถี่ ๑๐) 

                  ๕.๒.๓   แนวทางการปลูกฝงคุณลักษณะผูนําทางทหารใหคงอยูในจิตสํานึกตลอดไป 
 - เปดโอกาสใหนักเรียนนายเรือชั้นสูงทุกนาย มีบทบาทในการปกครองนักเรียนนายเรือ     

ชั้นต่ํา (ความถี่ ๒๐) 
- เปดโอกาสใหนักเรียนนายเรือไดตัดสินใจดวยตนเองมากขึ้น (ความถี่ ๑๕) 
- ปลูกจิตสํานึกความเปนผูนําที่ดี  มีลักษณะความเปนผูนํา  ภาวะผูนํา (ความถี๑่๔) 
- ปลูกฝงความรับผิดชอบตอหนาที่ (ความถี่ ๑๔)                                              
- ปลูกฝงคุณธรรม  เนนย้ําพ้ืนฐานดานจิตใจ (ความถี่ ๓)  

                  ๕.๒.๔   แนวทางการปรับปรุงและพัฒนาการฝกศึกษาของโรงเรียนนายเรือ ใหมีประสิทธิภาพ       
ดียิ่งข้ึน 

- ปรับปรุงหลักสูตรโดยพิจารณาถึงวัตถุประสงคหลักของการผลิตนายทหารแตละ  
พรรค-เหลา (ความถี่ ๙)  

- เพ่ิมการสอนความรูใหม / วิทยาการสมัยใหม  (ความถี่ ๘) 
- จัดการเรียนการสอนโดยยึดนักเรียนนายเรือเปนศูนยกลาง เชน  การสัมมนาทางวิชาการ  

คนควาดวยตนเอง  ทําโครงงาน (ความถี่ ๗)  
- มุงใหนักเรียนนายเรือมีความรอบรูเรื่องตาง ๆ เกี่ยวกับการปฏิบัติงานเรือเปนหลักจาก  

ประสบการณจริงในการออกเรือลาดตระเวน หรือการฝกงานจริงกับกองเรือภาคตาง ๆ  (ความถี่ ๗) 
-  เนนการฝกวิชาชีพทหารเรือใหมากขึน้ดวยการเพิ่มชั่วโมงการฝกภาคทะเล (ความถี่ ๕) 

 
 



ปที่ ๔ ฉบับที่ ๑                                                                                           มกราคม – มีนาคม  ๒๕๔๗ 

             ๗๑ 
 
 
ตารางที่ ๒  : (ตอ) 

                  ๕.๒.๕ อ่ืนๆ 
                                 - ควรมีการสอบถามความตองการของนักเรียนนายเรือในการบรรจุเขาทํางาน  เมื่อ    
สําเร็จการศึกษา (ความถี่ ๔) 
     ๖. เปรียบเทียบระดับคุณภาพของผูสําเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายเรือ ปแรกท่ีปฏิบัติงาน  กับ เมื่อ 
        ปฏิบัติงานครบ ๕ ป  
          ในภาพรวมผูสําเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายเรือ เมื่อปฏิบัติงานครบ  ๕ ป  มีระดับคุณภาพสูงกวาปแรกที่
ปฏิบัติงานในป ๒๕๔๑  ดังนี้ 
          ๖.๑ ดานความรู ความสามารถที่ใชในการปฏิบัติงาน 
                     ๖.๑.๑  ผูสําเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายเรือ ปแรกที่ปฏิบัติงาน มีคุณภาพพอใช (X  = ๒.๖๔) 
                         ๖.๑.๒ ผูสําเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายเรือ เมื่อปฏิบัติงานครบ ๕ ป มีคณุภาพคอนขางดี 
                                     (X = ๒.๘๒) 
          ๖.๒ ดานความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน 
                      ๖.๒.๑ ผูสําเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายเรือ ปแรกที่ปฏิบัติงาน มีคุณภาพคอนขางดี (X  = ๒.๙๔) 
                      ๖.๒.๒ ผูสําเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายเรือ เมื่อปฏิบัติงานครบ  ๕ ป  มีคุณภาพดี (X  = ๓.๐๑) 
           ๖.๓  ดานคุณลักษณะผูนําทหาร 
                        ๖.๓.๑   ผูสําเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายเรือ ปแรกที่ปฏิบัติงาน  มีคุณภาพดี (X  = ๓.๑๐)               
                    ๖.๓.๒  ผูสําเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายเรือ เมื่อปฏิบัติงานครบ  ๕ ป  มีคุณภาพดี (X  = ๓.๑๔) 

 

อภิปรายผลการวิจัย 
 จากผลการวิจัยดังกลาว  ผูสําเร็จการศึกษา เม่ือปฏิบตัิงานครบ ๕ ป  มีระดับคณุภาพสูงกวาเมื่อ
เริ่มปฏิบตัิงานในปแรกในทุกดาน ทั้งดานความรูความสามารถดานความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานและ 
ดานคุณลักษณะผูนําทหาร ซ่ึงถือเปนเรื่องปกติทีดี่ที่นายทหารผูสําเร็จการศกึษาไดเพ่ิมพูนและพัฒนา     
คุณภาพอันเนือ่งมาจากประสบการณในการทํางานที่มากขึ้น แตอยางไรกต็าม ทักษะในดานงานสารบรรณ/ 
การเขียนหนังสือราชการ  และความรูความชํานาญในวิชาชีพทหารเรือ  ยังคงเปนปญหา/ อุปสรรคใน
การปฏิบตัิงานตั้งแตปแรกจนกระทั่งปที ่๕ ซ่ึงในเรื่องน้ี  หนวยตาง ๆ ที่เปนผูใชงานผูสําเร็จการศึกษา  
ควรเปนผูใหการฝกและพัฒนานายทหารผูออกไปปฏิบตัิงานใหตรงกับความตองการของหนวยตางๆ 
 

 

                 



ปที่ ๔ ฉบับที่ ๑                                                                                           มกราคม – มีนาคม  ๒๕๔๗ 

             ๗๒ 
 

ขอเสนอแนะ 
  
 
           
           
           
           
           
     
  

 
 

 

โรงเรียนนายเรือควรนําขอเสนอแนะของผูบังคับบัญชา  และ           
ผูสําเร็จการศกึษาไปใชเปนแนวทางในการปรับปรุงการฝกและ
ศึกษาตอไป 

หนวยใชงาน / กองเรือยุทธการควรทําหนาที่จัดการฝกและพัฒนา
นายทหารผูสาํเร็จการศึกษาซึ่งออกไปปฏิบัติงานในเรือ่งงาน           
สารบรรณ / การเขียนหนังสอืราชการ  และความรูความชํานาญใน
วิชาชีพทหารเรือ 

  ขอเสนอแนะ 
 จากผลการวิจัย 
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