






 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

สวัสดีครบั 

 วารสารโรงเรียนนายเรือฉบับน้ียังคงนําเสนอบทความที่นาสนใจเต็มไปดวยเน้ือหาสาระ ซ่ึง
ผูเขียนหลาย ๆ ทานสงมาใหกองบรรณาธิการเชนเคย 
 บทความเรื่องแรกขอเริ่มตนดวยเรื่อง     เสน International Meridian โดย น.อ.ไชยวุฒิ  
นาวิกาญจนะ  เลาเรื่องราวความเปนมาของหอตรวจดาวหลวง (Royal Observatory) และเสน International 
Meridian      ตอดวยบทความเรื่อง   ทักษะการสอน ๑ โดย น.ต.ผศ.ดนัย  ปฏิยุทธ  นําเสนอทฤษฎี
ของทักษะการสอน ซ่ึง ครู – อาจารย สามารถนําไปชวยพัฒนาการเรียนการสอนที่ดีอยูแลว ใหดียิ่งขึ้น 
โดยยึดหลักทฤษฎีของทักษะการสอนที่ถูกตอง       บทความเรื่อง การพัฒนาคน  โดย น.ท.ผศ.อมรเทพ  
แกลวกสิกรรม นําเสนอแนวคิดในการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาบุคลากรซึ่งถือวาเปนสิ่งสําคัญที่ผูบริหาร
องคกรตองคํานึงถึง เน่ืองจากความสําเร็จในการปฏิบัติภารกิจขององคกร เปนผลมาจากการปฏิบัติงาน
โดยบุคลากรขององคกรนั่นเอง      บทความเรื่อง  คลื่นยักษสึนามิกอใหเกิดผลกระทบตอสิ่งแวดลอม 
ไดอยางไร โดย น.อ.สบสุข  ลีละบุตร ชี้ใหเห็นผลกระทบที่เกิดจากธรณีพิบัติภัยสึนามิ ที่มีตอระบบ
นิเวศและสุขอนามัยของประชาชนในพื้นที่ ๖ จังหวัดภาคใตฝงทะเลอันดามัน ซ่ึงความเสียหายที่เกิดขึ้น
จําเปนตองอาศัยเวลาและวิธีการฟนฟูที่เหมาะสม ในการอนุรักษธรรมชาติ สิ่งแวดลอมและสรางความ
ปลอดภัยแกประชาชนในระยะยาวตอไป      ตอดวยบทความเรื่อง  ความสัมพันธระหวางการ
เปลี่ยนแปลงโครงสรางของการผลิตในระบบเศรษฐกิจโลก (World Economic Structure of 
Production) กับการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง โดย น.ท.หญิง ผศ.ขนิษนาฎ  รัตนพฤกษ  ชีใ้หเห็น
ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจโลกที่มีตอการปรับเปลี่ยนการเมืองภายในของประเทศ  
ตาง ๆ         บทความเรื่อง  เครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูลเพื่อการวิจัย (แบบสอบถาม) โดย       
ร.อ.หญิง จุฬาวลัย   สุนทรวิภาต  นําเสนอขั้นตอนการจัดทําแบบสอบถามซึ่งเปนเครื่องมือใน                
การเก็บรวบรวมขอมูลเพื่อการวิจัย ที่ผูวิจัยจะตองสรางขึ้นมาใหมเพื่อใหมีความเหมาะสมกับสิ่งที่ผูวิจัย
ตองการศึกษา  บทความดังกลาวรวบรวมจากประสบการณโดยตรงของผูเขียนในการทํางานวิจัยที่ผานมา     
       และสงทายดวย  รายงานผลการวิจัย การไดรับขอมูลขาวสารการรับสมัครนักเรียนเตรียมทหาร 
ในสวนของกองทัพเรือ ปการศึกษา  ๒๕๔๙  โดย น.อ.หญิง ประอร  สุนทรวิภาต ร.อ.หญิง         
จุฬาวลัย สุนทรวิภาต  และ  ร.อ.หญิง พนอขวัญ  เภกะนันทน ทําการสํารวจความคิดเห็นเกี่ยวกับ



 

การไดรับขอมูลขาวสารการรับสมัครนักเรียนเตรียมทหารในสวนของกองทัพเรือ ปการศึกษา ๒๕๔๙ 
เพื่อศึกษาการไดรับขอมูลขาวสารการรับสมัครของบุคคลกลุมตาง ๆ และนําผลสํารวจไปเปนขอมูลใน
การกําหนดแนวทางการดําเนินงานประชาสัมพันธของโรงเรียนนายเรือใหคงประสิทธิภาพและดียิ่งขึ้น
อยางเปนรูปธรรม        และทายเลม  ขาวนายเรือ นําเสนอรายละเอียดการจัดทําโครงการวิจัยของ
นักเรียนนายเรือสาขาบริหารศาสตร และพบกันใหมในฉบับตอไป.....สวัสดีครับ 

   บรรณาธิการ 



แผนที่ประเทศเลบานอน และซีเรีย 

และความเปนชาวทะเลตั้งแตบรรพบุรุษท่ีสืบทอดกันมาทําใหชาวฟนิเชียน เกิดความเชี่ยวชาญชาํนาญในการ
เดินเรือโดยใชที่หมายชายฝงประกอบกับการขยายความรูและจดจําในการสังเกตดวงดาวตาง ๆ บนทองฟา 
ทําใหนักเดินเรือชาวฟนิเชยีน    สามารถเดินเรือออกไปไกลฝงไดโดยไมหลงทาง จงึอาจนบัไดวาวิชาเดินเรือ 

เสน International Meridian 
                                          น.อ.ไชยวุฒิ  นาวิกาญจนะ 

ผูอํานวยการกองวิชาวิศวกรรมอุทกศาสตร 
 
 

  ทะเลเปนแหลงรวมทรพัยากรอันมหาศาล ท่ีมนษุยรูจกัแสวงหาประโยชนมาเปนเวลานานตั้งแต
อดีตจนถึงปจจุบัน และยิ่งเพิ่มการแสวงประโยชนจากทะเลมากขึ้นไมวาจะเปนเรือ่งการประมง  การคาขาย 
เสนทางการขนสงสินคาทางทะเล รวมท้ังในปจจุบันที่มีการขุดเจาะหาแหลงเชือ้เพลิง และแหลงแรธาตุใน
ทะเล หรอืการแสวงประโยชนอื่นใดเทาที่สติปญญาของมนุษยจะสามารถดําเนินการได  
 ถาหากจะนบัจุดเริ่มตนการแสวงประโยชนจากทะเลของมนุษย เทาที่มีหลักฐานปรากฏคงตั้งแต   
ยุคหินท่ีเรียกวายุค Neolithic Time หรอืเม่ือประมาณ ๒,๐๐๐ ปลวงมาแลวโดยชาวฟนเิชียน (Phoenician)   
ซ่ึงเปนชนกลุมนอยอาศัยอยูบนพื้นที่ราบดานทิศตะวันออกบริเวณชายฝงทะเลเมดิเตอรเรเนียน หรือท่ีเรา
รูจักกันดีในนามของประเทศเลบานอน และประเทศซีเรียในปจจุบัน    ดวยความไมเกรงกลัวในการออกทะเล 
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แผนที่โลกอันแรก 

 

 นักเดินเรือสามารถหาตําบลที่ของตนเองบนเสนละตจิูด (Latitude) ไดไมยุงยากนักเพยีงแควัดมุม
ของดาวเหนือดวยเครือ่งวดัมุมที่เรยีกวา Sextant หรือ Astrolabe หรอื Quadrant กส็ามารถกาํหนดตําบลทีไ่ดแลว 
แตอยางไรก็ตามยังคงมีปญหาที่มีความยุงยากสาํหรับนกัเดินเรือในเร่ือง การหาเสนลองจจิูด (Longitude) 
ในทะเลวาจะหาไดอยางไร  จนในป  ค.ศ.๑๕๒๒ นักวทิยาศาสตรชาวฟลานดิส ชือ่ เจนมา ไฟรซิอุส  จึงไดเสนอ 

 
 
(Navigation) ไดเริ่มขึ้นมาอยางมีหลกัวิชาโดยชาวฟนิเชียน ตัง้แตสมัยนั้นเปนตนมาก็วาได ความรูใน      
วิชาเดินเรือตอมานําไปสูการคนหาวิธวีดัขนาดของโลกหรือท่ีเรียกวาวิชาเรขาคณติ (Geometry) ประมาณ
คริสตศตวรรษที ่ ๑๕ ชาวกรีก สามารถวาดแผนที่โลกไดสําเร็จนบัไดวาเปนการคนพบทางภูมิศาสตร          
ท่ียิ่งใหญ ทําใหการเดินเรือไมตองยึดที่หมายชายฝงเพียงอยางเดียว แตสามารถเดินทางผานมหาสมุทร    
อันกวางใหญเพือ่มุงหนาไปหาแหลงการคาใหมไดโดยไมกลัวหลงทาง 
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Astrolabe หรือQuadrant 

 
 
ความคิดที่วากุญแจท่ีสาํคญัของการหาเสนลองจจิูด กค็ือเวลา (Time) เนือ่งจากโลกหมนุรอบตวัเอง ๑ รอบใช
เวลา ๒๔ ชัว่โมง ดังนัน้ใน ๑ ช่ัวโมงโลกจึงหมุนไปเปนมุม ๑๕ องศา หากนกัเดนิเรือมีนาฬิกาที่เทีย่งตรงอยู   
บนเรือ เม่ือออกเดินเรอืไปในทะเล และสามารถเปรียบเทียบเวลาทองถ่ิน (Local Time) ของตําบลที่สองแหงบน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พื้นโลกไดแกเวลาของตําบลที่เรือ และเวลาของตําบลที่อางอิงได นักเดินเรือกจ็ะสามารถใชผลตางของเวลา
ดังกลาวคํานวณหาเสนลองจจิูดได แตเนือ่งจากในสมัยนั้นนักเดินเรือไมมีนาฬิกาที่เท่ียงตรง ในการอางเวลา
จากตําบลที่อางอิงเพื่อใชในการวัดมุมดวงจันทรกับดาวฤกษในการคํานวณเวลาในทะเล  ซึ่งนาฬิกาดังกลาว
จะตองเหมาะสมสามารถใชงานบนเรือท่ีมีสภาพอาการโคลงจากคลื่นลมไดเปนอยางดี ปญหานี้ยังคงไม
สามารถแกไขไดถึงแมในศตวรรษที่ ๑๗ จะมีการสรางนาฬิกาแบบลูกตุมทีใ่ชงานในเรือ แตการเปลี่ยน
ความชื้น และอุณหภูมิในทะเลสรางปญหาใหกับความเที่ยงตรงของนาฬิกา เรือ่งนาฬิกาในเรือนีจ้ะไดเขียน
ลงวารสารในคราวตอไป 
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กษัตริย Charles ท่ี ๒ แหงอังกฤษ 
 
 การแกปญหาการหาเสนลองจิจูดในทะเลเกิดขึ้นในราวป ค.ศ.๑๖๗๕ สมัยของกษัตรยิ Charles 
ท่ี ๒ แหง องักฤษไดมีบญัชาใหจัดสรางหอตรวจดาวหลวง (Royal Observatory) ขึ้นมา ณ บริเวณเนินสูง
แหงสวน ณ เมืองกรีนิช (Greenwich) ซึ่งอยูทางทศิตะวันออกของมหานครลอนดอน ตั้งอยู ณ แลตตจิดู    
๕๑ องศา ๒๘ ลิบดา ๓๒.๘ ฟลิปดา เหนือ ลองจจิูด ๐ องศา ๐๐ ลิปดา ๐๐ ฟลปิดา  เหตุผลในการกอสราง      
หอตรวจดาวหลวงนัน้เริม่แรกมิไดมีวตัถปุระสงคเพือ่การดาราศาสตร แตวตัถปุระสงคหลกัก็เพือ่แกปญหาการ
เดินเรอืใน การหาเสนลองจิจูดในทะเล ทั้งนี้เนือ่งจากในระยะนัน้ประเทศตาง ๆ ในยุโรปตื่นตวัแขงขัน
ในทางการคาขายทางทะเลกัน หรือที่เรยีกวายุคสมัยนั้นวา New World  โดยเร่ิมมาตั้งแต ศตวรรษที ่ ๑๕ 
เปนตนมา ประเทศที่มีกองกําลังทางเรือเริ่มสงกองเรือสินคาของตนออกสูทะเลลึกเดินทางไปยังเมืองทาตาง ๆ 
ท่ีอยูหางไกล หรือไปแสวงหาเมืองทาในการคาขายใหม ๆ มีการคนพบเสนทางเดินเรือใหม ๆ หลายเสนทาง 
แตปญหาที่เกดิขึ้นสําหรับนกัเดินเรือในขณะนั้นซ่ึงเปนปญหาใหญกค็ือ ยังไมมีวธิีการใดทีจ่ะสามารถกําหนด
หาเสนลองจจิดูของตนเองได จะใชเพียงวิธีการกําหนดที่เรือรายงาน (Dead Reckoning) เทาน้ันในการ
กําหนดตําบลที่เรือ  ในเวลานั้นสามารถหาแลตตจิูดของตนเองไดแลวโดยวัดมุมจากดาวเหนอื      ดังน้ันเพือ่
แกปญหาการเดินเรือที่ซบัซอน และเพือ่ใชเปนจุดอางอิงในการคาํนวณหาตาํบลที่เรอืของนักเดินเรอืทีเ่ดินเรอื 
ไปยังท่ีตาง ๆ ทัว่โลก เสนเมอริเดียน หรือเสนลองจิจูด ที่ผานหอตรวจดาวหลวงแหงเมืองกรีนิช จึงถกู
กําหนดใหเปน Prime Meridian ของโลกตั้งแตบัดนั้น ความเปนมาของหอตรวจดาวหลวงนีเ้กดิขึ้นเม่ือภริยา
ของเจาเมอืง Portsmouth ชื่อ Louise de Ke’roualle และพระสหายนักเดินเรือชาวฝร่ังเศส ชือ่ Sieur de St. 
Pierre    สามารถทําแผนทีด่าว    และสามารถคํานวณหาความสัมพันธของการเคลื่อนที่ของดวงจันทร   กบั 
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Louise de Ke’roualle 

 
การเคลือ่นที่ของดาวตางๆบนทองฟาเพือ่ใชกําหนด ลองจจิูด ได  ระยะแรกแผนทีด่าวของ Sieur ถูกเยาะเยย
วาไมนาเชือ่ถอื กษตัริย Charles ท่ี ๒ ทราบถึงแนวความคิดและทฤษฎีดังกลาว และพระองคเชื่อวาความคิด
ดังกลาวมีความเปนไปได จึงไดบัญชาใหที่ปรึกษาของพระองค ๔ คนศึกษาทฤษฎีและความเปนไปไดทีจ่ะ
สามารถหาวิธใีนการกําหนดหาเสนลองจจิูดตําบลที่ของเรือในทะเลได ซึ่งตามทฤษฎีนั้นมีความเปนไปได  
แตวาตองทําการตรวจสอบการเคลือ่นท่ีของดวงจันทร และตําแหนงของดาวตาง ๆ อยางละเอียดซึ่งมีความ
จําเปนที่จะตองทําการสังเกตอยางตอเนือ่งเปนเวลานานหลายป ดังนั้นเพือ่เปนการพิสจูนทฤษฎีของ Sieur  
ใหเหตุผลวาพระองคไมตองการใหทหารเรือของพระองคถูกกีดกันจากสิ่งท่ีสวรรคไดสรางมาใหหรือจัดเตรยีม
ไวเพือ่ใชในการเดินเรือ  กษัตรยิ Charles ที ่ ๒ จงึตัดสินใจใหมีการสรางหอตรวจดาวหลวงขึ้นโดยให Sir 
Jonas Moore เจาพนักงานสํารวจหลวง สํารวจหาตําบลทีใ่นการกอสรางหอตรวจดาวที่เหมาะสม ซึ่งก็ไดตก
ลงใจใชทรากหอคอยเกาของ Duke Humphey นอกนครลอนดอน บริเวณสวน Greenwich เปนตําบลที่ที่
เหมาะสม  
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หอตรวจดาวเมือง กรีนิช 
 
ไดดําเนินการวางศลิาฤกษเม่ือ ๑๐ สิงหาคม ค.ศ.๑๖๗๕ เวลา ๑๕๑๔ ซึ่งอาคารสวนใหญออกแบบโดย Sir 
Christopher Wren ซ่ึงเปนผูเชี่ยวชาญทางดานดาราศาสตร ใชงบประมาณไมเกิน ๕๐๐ ปอนด โดยนําอฐิ  
มาจาก Tilbury Fort  ไม และ เหล็ก นาํมาจาก Tower of London อาคารหอตรวจดาวเปนอาคาร ๓ ชั้น 
ยอดอาคารเปน Star room มีหองแปดเหลี่ยม (Octagon Room) ไวใชสําหรับตรวจตําแหนงวตัถุทองฟา การ
เกิดคราสของดวงจันทร อาคารหอตรวจดาวสรางเสร็จและเขาอยูไดเม่ือ ๑๐ กรกฎาคม ค.ศ.๑๖๗๖  อปุกรณ
ท่ีใชในการตรวจวัดดาวในขณะนั้นประกอบไปดวยของ ๔ สิ่งคือ 
 ๑.เครือ่งวัดมมุ (Sextant) 
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 ๒.นาฬิกาลูกตุม ๒ เรอืนซึ่งติดซอนอยูบริเวณฝาผนงัใน Octagon Room สรางโดย Thomas 
Tompion  
 ๓.กลองโทรทศัน (Telescope) ๔ กลอง บางกลองผูตรวจตองลงไปอยูในหลุมลึก กลองท่ียาวที่สุด
ขนาด ๕๒ ฟตุ เวลาใชตองทแยงมุมโดยการพาดกับเสา  
 ๔. เคร่ืองอานมุมตั้ง Quadrant ๑ อัน  
 

 
การตรวจดาวที่หอตรวจดาวกรีนิช 

 
สําหรับเจาหนาทีต่รวจดาวหลวง(Astronomer Royal) คนแรกทีก่ษตัริย Charles ที ่๒ มอบหมายใหดําเนนิการ 
คือ John Flamsteed  ซึ่งไดรับการเรียกขานวา “ The King’s Astronomical Observator” หอตรวจดาวเมือง
กรีนิชน้ีไดทําการตรวจสอบวัตถุทองฟาอยางตอเนื่อง ตั้งแตป ค.ศ.๑๖๗๕ เปนตนมาจัดเกบ็ขอมูลดวงดาว     
บนทองฟาและไดจัดทําแผนที่ดาว ตลอดจนจัดทําปฏทิินดาวที่เรียกวา Nautical Almanac โดยการสมมติ   
เสนอางอิงจากเสนลองจจิูดที่ลากผานหอตรวจดาวใหเปนเสนลองจิจดูที่ ๐ องศา ที่เรียกวา Prime Meridian 
หรือ  Greenwich  Meridian  จนเปนที่ยอมรบัใชของนักเดนิเรือท่ัวไป  ในการประชมุ International  Meridian  Conference 
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John Flamsteed   
 

เม่ือ ตุลาคม ค.ศ.๑๘๘๔ ที ่กรุงวอชิงตนั ดี ซี ประเทศสหรัฐอเมริกา ผูแทนจํานวน ๔๑ คนจาก ๒๕ ประเทศ
ไดมีมติกําหนดให เสน Greenwich Meridian เปน International Meridian สําหรับทุกประเทศไดใชอางอิงใน
การเดินเรือ การภูมิศาสตร ตลอดจนในเร่ือง โซนเวลา โดยใชเวลาอางอิงสมมตทิี่เรียกวา GMT (Greenwich 
Mean Time) ตั้งแตนั้นมา   

          -------------------------------------------------------------------------------- 
เอกสารอางอิง 
สาลิน วิรบุตร.  “ดาราศาสตรกับการเดินเรือ.”  วารสารศูนยบริภัณฑเพื่อการศึกษา.   เมษายน-มิถุนายน 
  ๒๕๓๔. 
Kristien Lippin Cott. The Story of Time and Space. 
The National Maritime Museum.  A Guide to Historic Maritime Greenwich. 
Ormond .R.L. The National Maritime Museum. 



ทักษะการสอน ๑ 
น.ต.ผศ. ดนัย ปฏิยุทธ 

อาจารยฝายศึกษา โรงเรียนนายเรือ 
 
 

กลาวนํา  
การเรียนใหไดผลดีน้ันสวนสําคัญสวนหนึ่งคือตัวนักเรียนเองตองใสใจในเรื่องที่เรียน ใฝหาความรู

เพ่ิมเติมเพ่ือใหการเรียนประสบผลสําเร็จ อีกสวนหนึ่งที่มีความสําคัญไมแพกันคือตัวอาจารย อาจารยที่มี
ทักษะการสอนที่ดียอมเปนที่นาสนใจ ตื่นตาตื่นใจแกนักเรียนและทําใหนักเรียนสนใจที่จะเรียนใน
บทเรียนนั้น ๆ บทความนี้เปนเอกสารที่ผูเขียนหวังวาครู อาจารยที่อานจะไดนําไปพัฒนาทักษะการสอน
ของตนเองใหดียิ่งขึ้นโดยยึดหลักทฤษฎีของทักษะการสอนที่ถูกตองที่ผูเขียนไดนํามาเรียบเรียง โดย     
ในบทความนี้จะกลาวถึงทฤษฎีของทักษะในการสื่อสารระหวางอาจารยกับนักเรียน ทฤษฎีของอุปกรณ
ชวยสอนแบบตาง ๆ และสุดทายคือทฤษฎีของวัตถุประสงคในการเรียนรู 
 
๑. ทักษะการสือ่สาร 

การสื่อสาร คือการบอกหรือการแลกเปลี่ยนความคิด ความเห็นหรือขาวสาร โดยการพูด เขียนหรือ
สัญญาณใดๆ 

๑.๑ แบบของการสื่อสาร 
การสื่อสารมี ๒ แบบคือการสื่อสารทางเดียวกับการสื่อสารสองทาง 

 ลักษณะของการสื่อสารทางเดียว (One Way Communication) 
 ๑. ปองกันตัวผูสง กลาวคือผูรับไมสามารถตอบโตได 
 ๒. ทําไดอยางรวดเร็ว เพราะไมมีใครมาขัดขวาง 
 ๓. อยูในระเบียบวินัย 
 ๔. งาย 

  ๕. มีความถูกตองนอย 
  ลักษณะของการสื่อสารสองทาง (Two Way Communication) 
 ๑. มีความเสี่ยงตอตัวผูสง กลาวคือผูรับสามารถตอบโตได 

 ๒. ทําไดชา เพราะมีผูออกความเห็น 
 ๓. ไมอยูในระเบียบวินัยเทาไร เน่ืองจากมีการแยงกันสอบถาม แยงกันตอบ 

  ๔. เปดกวางสูการวิจารณ 
  ๕. มีความถูกตองมาก 
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 ทําไมการสื่อสารสองทางถึงมีความสําคัญตอการเรียนรู (Learning) 
  ๑. ใหการตอบสนองกลับของผูเรียนในเรื่องความรูและความเขาใจในเรื่องนั้นๆ 
  ๒. ทําใหการฝกฝนมีความออนตัวมากยิ่งขึ้น 
  ๓. ทําใหการเขาใจที่แตกตางเกิดขึ้นนอยที่สุด 
  ๕. เพ่ิมปฏิสัมพันธ (Interaction) การเขารวม (Involvement) การมีสวนรวม (Participation) 

ระหวางครูผูสอนกับนักเรียน 
  ๕. เปนการเพิ่มบรรยากาศแหงการเรียนรูที่ไมเครียด 
 ๑.๒ อุปสรรคในการสื่อสาร 
    อุปสรรคในการสื่อสารมีดังตอไปน้ี 
    ๑. ดานกายภาพ (Physical) เชน เสาที่บังอาจารยในการเห็นหนานักเรียนในหองเรียน 
  ๒. สิ่งแวดลอม (Environmental) เชน แสงไฟ อุณหภูมิ หรือเสียง 
  ๓. ภาษาและวัฒนธรรม (Language and Culture) ถาอาจารยและนักเรียนมีภาษาแรกที่ใชใน

การสื่อสารแตกตางกัน ความเขาใจผิดอาจเกิดขึ้นได หรือความเขาใจผิดอาจเกิดขึ้นถา
นักเรียนและครูมีวัฒนธรรมที่แตกตางกัน  

  ๔. สื่อการสอน (Training Aids) 
  ๕. ผูสอน (Instructor) 
  ๖. ทัศนคติของนักเรียน (Trainee Attitude) 
  ๗. ยศ (Rank) 
  ๘. ความเทาเทียมและความตาง (Equity and Diversity) 
 ๑.๓  องคประกอบของการสื่อสารที่ดี 
  องคประกอบ ๕ อยางของการสื่อสารที่ดีมีดังน้ี 
  ๑. ใหการเคารพผูเรียนวาเปนมนุษย (Treat trainees’s as people) 
  ๒. ถามคําถามผูเรียน (Ask trainees’s questions) 
  ๓. ฟงคําตอบของผูเรียน (Listen to trainees’ answers) 
  ๔. มีสมาธิกับบทเรียนและผูเรียน (Keep tuned in the lesson and trainees) 
  ๕. พูดภาษาเดียวกับผูเรียน (Speak the same language) 
 ๑.๔  คุณลักษณะที่ดีของอาจารย 
  คุณลักษณะที่ดีของอาจารยที่ทําใหนักเรียนสนใจบทเรียนมีอยูดวยกัน ๕ อยาง คือ 
  ๑. เสียง (Voice) 
   เสียงที่ดียังสามารถแยกยอยไดเปน 
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 ๑.๑  จังหวะ (Rhythm) ตองมีการใชจังหวะที่ตางกันบาง บางครั้งควรใชการหยุดเงียบ 
(Silent Pause) 

 ๑.๒ ความเร็ว (Speed) ควรบังคับความเร็วของการพูดใหดี ไมชาหรือเร็วจนเกินไป 
 ๑.๓  ความดัง (Volume) เปลี่ยนความดังใหเหมาะสมกับขนาดหองเรียน 
 ๑.๔ ระดับเสียง (Pitch) ควรเปลี่ยนระดับเสียงในการสอน ไมควรมีเพียงระดับเดียว 

(Monotone) 
 ๒.  ทัศนคติ (Attitude) 
  ทัศนคติที่ดีควรมีลักษณะดังน้ี 
  - มีความเปนมืออาชีพ เปนตัวของตัวเองและเปนธรรมชาติ 
  - มีความมั่นใจในตัวเองและชั้นเรียน 
  - ตองชอบที่จะสอนและมีความกระตือรือรน 
  - ทําการฝกฝนนักเรียนแตละคนเปนพิเศษ (Individualize the training for each 

individual in the class.)  
  - ไมพูดดูถูกตอนักเรียน ทําใหการสอนอยูในระดับเดียวกัน 
 ๓.  การสงสายตา (Eye Contact) 

  การสงสายตาที่ดีมีลักษณะดังน้ี 
  - ใหนักเรียนรูสึกวาถูกสอนเปนการสวนตัว 
  - แสดงความมั่นใจ 
  - ใหผลตอบสนองตอการเขาใจของผูเรียน 
  - ควบคุมหองเรียนได 
  - ดูที่ผูเรียนเปนรายบุคคล (Look at each trainee individually) 
  - ไมเพงมองเฉพาะผูเรียนคนใดคนหนึ่งหรือกลุมใดกลุมหน่ึงเปนพิเศษ  
 ๔.  ทาทาง (Gestures) 
  ทาทางที่ดีมีลักษณะดังน้ี 
  - ระมัดระวังภาษากายของผูสอน 
  - ดูภาษากายของผูเรียน (Watch the body language of your trainees.) 
  - ระมัดระวังเวลาพูดหรือสอน 
  - การสื่อสารที่ไมมีการพูดมีถึง ๘๐% ของการสื่อสาร 
  - ระมัดระวังวัฒนธรรมและทาทางที่แตกตางกัน 
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  ๕. คําถาม 
  ๕.๑  ทําไมผูสอนถามคําถาม 
   - เพ่ือใหผูเรียนมีความรูและความเขาใจในหัวขอที่เรียน 
   - ตรวจสอบประสิทธิภาพของผูสอน 
   - พัฒนาการสอน 
   - กระตุนการเรียนในชั้นเรียน 
   - ใชควบคุมชั้นเรียน 
  ๕.๒  ทําไมผูเรียนถามคําถาม 
   - ทําใหขาวสารและความเขาใจในหัวขอมีมากยิ่งขึ้น 
   - ทําใหความแตกตางในการเขาใจหมดไป 
   - มีความสนใจอยากรูในหัวขอน้ันจริงๆ 
   - ทําใหเสียเวลาในการสอน 
   - ทดสอบผูสอน 
  ๕.๓  ทางเลือกของผูสอนเมื่อไมสามารถตอบคําถามผูเรียนได 
   ทางเลือกของผูสอนเมื่อไมสามารถตอบคําถามผูเรียนไดมีดังตอไปน้ี 
   - ไปคนหาคําตอบและนํามาใหผูเรียนภายหลัง (Find out and get back to them.) 
   - ทําคําถามใหเปนกิจกรรมของหองเรียนหรือทําใหเปนงานมอบในชั่วโมงเรียน 
   - ทําใหเปนการบาน 
   - บอกผูเรียนถึงแหลงขอมูลที่สามารถไปหาคําตอบได (Point the trainee towards 

the reference materials.) 
   ๕.๔  แบบของคําถาม 

    คําถามมี ๓ แบบดวยกันคือ 
    ๑. เปด (Open) คือคําถามที่มีคําวา ที่ไหน (Where) เม่ือไร (When) ใคร (Who) 

อะไร (What) ทําไม (Why) และ อยางไร (How) คําถามเหลานี้จะกระตุนให
ผูเรียนคิด ตัดสินใจและประยุกตใชความรูที่มี เชน จงอธิบายเครื่องบิน บินได
อยางไร 

    ๒. ปด (Closed) คําตอบตอคําถามแบบนี้มีอยู ๒ คําตอบ คือ ใชหรือไมใชและ
มักจะแฝงอยูในคําถามแลววาจะตอบแบบใด คําถามจะถูกคิดขึ้นมาใหเพ่ือ
คําตอบที่ตองการ เชน ชวยสอนการบานใหไดไหม คําตอบก็ตองเปนได 

   ๓. นํา (Leading) คําตอบตอคําถามแบบนี้จะมีเพียงคําตอบเดียว ซ่ึงคําถามมักจะ
กระตุนความจํามากกวาความคิด เชน ใครคือนายกรัฐมนตรีคนที่ ๒๓ ของไทย 
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   ๕.๕  เทคนิคในการถามคําถาม 
    เทคนิคในการถามคําถามมี ๕ แบบดวยกัน  คือ 
    ๑. คําถามลอย (Overhead) 
     คําถามลอยมีลักษณะของคําถามดังน้ี 
     - เปนคําถามทั่วไป ถามใหทั้งชั้นเรียนไดยินกันหมด 
    - เปนคําถามที่วัดระดับความรูของชั้นเรียนทั้งชั้น 
    - เพ่ือใหไดมาซึ่งนักเรียนที่มีความรอบรูในเรื่องนั้นๆ 
    - เริ่มถามในตอนตนของบทเรียนเพ่ือเรียกความสนใจจากชั้นเรียน 
    - นักเรียนคนใดก็ไดสามารถตอบคําถามชนิดนี้ได 
   ๒. คําถามเบี่ยง (Diverted or Redirected) 
    คําถามเบี่ยงมีลักษณะของคําถามดังน้ี 
   - เปนคําถามที่ใชถามนักเรียนอีกคนหนึ่งเม่ือนักเรียนคนแรกไมสามารถตอบ

คําถามได 
  ๓. คําถามกลับ (Reverse) 
    คําถามกลับมีลักษณะของคําถามดังน้ี 
   - ถามคําถามกลับไปยังนักเรียนผูถามคําถามนั้นดวยคําถามเดียวกัน 
   - ทําใหนักเรียนที่ขี้เกียจไดคิด 
   - ชวยครูในการกระตุนใหนักเรียนไดคิด 
   - ควบคุมนักเรียนที่ตองการทดสอบครู 
   ๔. คําถามตรง (Direct) 
    คําถามตรงมีลักษณะของคําถามดังน้ี 
   - เปนคําถามที่ถามตอนักเรียนคนนั้นๆโดยตรง 
   - ไมทําใหนักเรียนผูอ่ืนตองคิดคําตอบดวย 
   - ใชควบคุมชั้นเรียนในบางเวลา 
   ๕. คําถามไมตรง (Lndirect) 

 คําถามออมมีลักษณะของคําถามดังน้ี 
  - ถามคําถามเปดใหนักเรียนทุกคนไดคิด หลังจากนั้นจึงถามนักเรียนคนใดคน
   หน่ึงโดยขั้นตอนของคําถามไมตรง มีดังน้ี 
   ๑. ถาม (Ask) ถามคําถามเปดใหนักเรียนทุกคนไดยิน  
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   ๒. หยุด (Pause) เม่ือถามเสร็จ ใหเวลาสักครูหน่ึงเพ่ือนักเรียนจะไดมีเวลา

คิดถึงคําตอบของแตละคน ขณะที่หยุดพูดใหสังเกตที่นักเรียนวาไดคิดถึง
คําตอบหรือไม 

   ๓. แตงตั้ง (Nominate) เลือกนักเรียนคนใดคนหนึ่งเพ่ือตอบคําถาม 
   ๔. ฟง (Listen) ฟงคําตอบจากนักเรียนคนนั้น 
   ๕. ประเมินคา (Evaluate) พิจารณาจากคําตอบและประเมินวาถูกหรือผิด ถา

ถูกก็บอกนักเรียนวาถูก ถาผิดมี ๒ ทางเลือก คือ 
   - บอกนักเรียนวาผิดโดยวิธีนุมนวลเชน ก็ถูกแตไมทั้งหมดเลยทีเดียว มี

สวนถูกแตไมใชคําตอบที่ตองการ เกือบถูก 
   - ประเมินวาคําถามนั้นดีหรือไม 
   ๖. เรียงใหม (Repharse) เรียบเรียงคําถามใหม 
   ๗. เบี่ยง (Redirect) เม่ือไดคําถามใหม อาจจะถามไปที่นักเรียนคนเดิมที่ถาม

กอนหนานั้นหรือเบี่ยงไปถามนักเรียนคนอื่นแทนก็ได 
   ๘. ใหผลตอบสนอง (Feedback) ใหขอคิดเห็นและความกระจางแกคําตอบ

ของนักเรียน 
 

๒. อุปกรณชวยสอน 
 อุปกรณชวยสอน (Training aids) คืออุปกรณหรือวัตถุใดๆก็ตามที่ชวยในการถายทอดและความ
เขาใจของขาวสารจากผูสอนไปยังผูเรียน 
 ๒.๑  ความจําเปนในการใชอุปกรณชวยสอน 
  สาเหตุที่ครูตองใชอุปกรณชวยสอน คือ 
  ๑. ชวยในการเขาใจของขาวสาร 
   ๒. ชวยใหการเขาใจผิดไมเกิดขึ้น 
   ๓. ทําใหขาวสารถายทอดจากความจําชั่วคราว (Short term memory) ไปยังความจําถาวร 

(Long term memory) 
   ๔. กระตุนทําใหนักเรียนสนใจ 
 ๒.๒  อุปกรณชวยสอนที่มีประสิทธิภาพ 
   คุณลักษณะของอุปกรณชวยสอนที่มีประสิทธิภาพ คือ 
   ๑. มีผลกระทบสูง 
   ๒. นาสนใจ 
   ๓. มีความเกี่ยวของ 
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  ๔. คุณภาพดี 
  ๕. มีสีสัน 
  ๖. งายในการเขาถึงและใช 
  ๒.๓  การใชอุปกรณชวยสอนที่หลากหลาย 
  เหตุผลของการใชอุปกรณชวยสอนที่หลากหลายมีดังน้ี 
  ๑. ชวยทําใหผูเรียนสนใจในบทเรียน 
  ๒. เปลี่ยนวิธีการสอนหรือเปลี่ยนจังหวะ (Tempo) 
  ๓. เปลี่ยนเน้ือหาเพื่อความกระจางของขาวสาร 
  ๔. ทําใหเกิดการเรียนที่หลากหลายแบบ 
  ๕. เปนเครื่องมือของผลการตอบสนอง (Feedback) ตอผูสอน 
  ๒.๔  ชนิดของอุปกรณชวยสอน 
  อุปกรณชวยสอนมี ๑๑ ชนิดดวยกันคือ 
   ๑. OverHeadProjector (OHP) หรือที่ฉายแผนใส 
   ขอดีของที่ฉายแผนใส 
   - งายในการใช 
   - เปนที่นาสนใจ 
   - เปนที่นาสนใจตอสายตานักเรียน 
   - ถูก 
   - มีแสงเพียงพอ 
   - ใชกับหองเรียนขนาดใหญ 
   ขอเสียของที่ฉายแผนใส 
   - ตองการใชพลังงาน 
   - ตองเตรียมตัวและจัดการ 
   - การจัดตั้งไมดี 
   - มีขอความมากเกินไป 
   - คุณภาพต่ํา 
   - เสียเวลาในการทําใหขอมูลทันสมัยอยูเสมอ 
   ๒. Magnetic Aids (แผนแมเหล็ก) 
   ขอดีของแผนแมเหล็ก 
   - งายในการใช 
   - ถูก 
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   - ติดแลวเสร็จเลย ไมตองเตรียมใหมอีก 
   - ดูเรียบรอยและเร็ว 
   - สรางขาวสารขึ้นมาได 
   - ทํามากอนได 
   ขอเสียของแผนแมเหล็ก 
   - ขนาดของตัวอักษร ที่ไมสามารถเปลี่ยนได 
   - การเลือกสี ทําไดยาก 
   - พ้ืนผิวของแมเหล็กและทิศทางของแมเหล็ก 
   - ใชเวลาในการทําใหทันสมัย 
   - ขนาดของหองเรียน 
  ๓. Lite-Pro (เครื่องฉายคอมพิวเตอร) 
   ขอดีของเครื่องฉายคอมพิวเตอร 
   - ดูเหมือนมืออาชีพ 
   - ภาพเคลื่อนไหวและเสียงสามารถใสเขาไปได 
   - เปนที่ติดตาตองใจของนักเรียน 
   - งายในการปรับปรุงใหทันสมัยอยูเสมอ 
   - เคลื่อนยายไดสะดวก 
   - เปนจุดสนใจของชั้นเรียน 
   - ใชไดดีในหองขนาดใหญ 
   ขอเสียของเครื่องฉายคอมพิวเตอร 
   - ตองการใชพลังงาน 
   - ขนาดของตัวอักษรและการเลือกสี 
   - มีแสงสะทอนมาก ทําใหไมเปนที่สนใจของนักเรียนได 
   - ปญหาเรื่องขนาดชั้นเรียน ฮารดแวร และซอรฟแวร 
   - ปญหาดานการเชื่อมตอและการเขากันไดของคอมพิวเตอรกับอุปกรณอ่ืนๆ 
   - ขนาดของโปรแกรมและขนาดของความเร็ว 
   - ไมสามารถเตรียมขณะเสนอผลงานได ตองเตรียมมากอน 
  ๔. Whiteboard (กระดาน) 
   ขอดีของกระดานดํา 
   - งายในการใช 
   - สามารถผลิตผลงานได โดยไมตองเตรียมมากอน 
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   - ชั้นเรียนสามารถมีปฏิสัมพันธกันได 
   - มีพ้ืนที่ใชสอยใหญ 
   - งายในการเปลี่ยนขาวสาร 
   - ถูก 
   ขอเสียของกระดานดํา 
   - เสียเวลา 
   - ลายมือที่เขียนอาจมีปญหา 
   - ผูสอนหันหลังใหแกนักเรียน 
   - ขนาดของชั้นเรียน 
   - อาจไมมีที่เขียนขาวสารที่มาก 
   - ขนาดของตัวอักษรและลักษณะของสี 
   - พูดกับกระดาน 
   - ขาดการควบคุมชั้นเรียน 
  ๕. Flipcharts/Butchers Paper (กระดาษเขียนแบบพลิก) 
   ขอดีของกระดาษเขยีนแบบพลิก 
   - ถูก 
   - งายในการใช 
   - สามารถผลิตผลงานได โดยไมตองเตรียมมากอน 
   - ชั้นเรียนสามารถมีปฏิสัมพันธกันได 
   - เคลื่อนยายได 
   - ขอเสียของกระดาษเขียนแบบพลิก 
   - คุณภาพเสื่อมเม่ือเวลาผานไป 
   - ขนาดของชั้นเรียน 
   - ลายมือที่เขียนอาจมีปญหา 
   - ผูสอนหันหลังใหแกนักเรียน 
   - ขาดการควบคุมชั้นเรียน 
   - ลําดับกอนหลังของขาวสาร 
  - ยากในการเปลี่ยนขาวสาร 
 ๖. Models (หุนจําลอง) 
  ขอดีของหุนจําลอง 
  - ประสบการณกับของจริง 
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  - ขนาดเล็กหรือใหญได 
  - แยกสวนได 
  - งายในการใช 
  - นาสนใจ 
  ขอเสียของหุนจําลอง 
  - ขาดการควบคุมชั้นเรียน 
  - คุณภาพต่ํา 
  - ใชเวลา 
  - อาจแตกหักได 
  - นักเรียนอาจเสียสมาธิได 
  - จํานวนของหุนจําลอง 
  - ขนาดของชั้นเรียน 
  - ขนาดของหุนจําลอง 
 ๗. Computer Aided Instruction (สื่อชวยสอนคอมพิวเตอร) 
  ขอดีของสื่อชวยสอนคอมพิวเตอร 
  - เลือกเรียนตามความเร็วไดตามใจชอบ 
  - ฝกฝนเมื่อไรก็ได 
  - ผูฝกสอนที่อดทน 
  - เรียนระยะไกลได 
  - มีผูเรียนไดมากในเวลาเดียวกัน 
  - สามารถกลับไปบทเรียนเกาๆได 
  - มีขาวสารจํานวนมาก 
  ขอเสียของสื่อชวยสอนคอมพิวเตอร 
  - ไมมีการตอบสนองกลับ 
  - ลักษณะการเรียนไมยืดหยุน 
  - ตองการความรูขั้นพ้ืนฐานทางคอมพิวเตอร 
  - อาจจะยุงยากในการใชงาน 
  - อาจจะแพงในการทําใหขาวสารทันสมัยอยูเสมอ 
  - ตองการพลังงาน 
  - อาจมีปญหาดานคอมพิวเตอร 
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 ๘. Handouts (เอกสารแจกจาย) 
  ขอดีของเอกสารแจกจาย 
  - ถูก 
  - งายในการใช 
  - ไมตองจด 
  - งายในการใช 
  - มีสีสัน 
  ขอเสียของเอกสารแจกจาย 
  - อาจจะมีคุณภาพต่ํา 
  - ตัวอักษรมากเกินไป 
  - อาจจะนาเบื่อ 
  - ทําใหนักเรียนขาดความสนใจได 
  - ขาดการควบคุม 
  - ใชเวลาในการทําใหขอมูลทันสมัย 
 ๙. Simulators (เครื่องฝกจําลอง) 
  ขอดีของเครื่องฝกจําลอง 
  - ประสบการณชวีิตจริงสามารถนํามาใชได 
  - มีการเรียนแบบ Active Learning 
  - ผูเรียนสามารถมีปฏิสัมพันธกับผูสอนได 
  - มีผลตอบสนองทันทีทันใด 
  - เปนการเรียนที่มีบรรยากาศที่ปลอดภัย 
  - ทําใหประหยัดเวลาในการฝกหัด 
  ขอเสียของเครื่องฝกจําลอง 
  - ใชคาใชจายสูงในการทําใหทันสมัย 
  - อาจมีปญหาเกี่ยวกับคอมพิวเตอร 
  - ขนาดของหองเรียน 
  - ความยาวของบทเรียน 
  - การควบคุมชั้นเรียน 
 ๑๐ Role-play (การเลนบทบาท) 
  ขอดีของการเลนบทบาท 
  - มีปฏิสัมพันธกันระหวางนักเรียน 



ปที่ ๖ ฉบับที่ ๑                                                                                           มกราคม – มีนาคม  ๒๕๔๙ 

                                                                       ๒๐      
 
 
  - เรียนจากผูอ่ืน 
  - เรียนจากประสบการณจริง 
  - มีผลตอบสนองทันทีทันใด 
  ขอเสียของการเลนบทบาท 
  - การควบคุมชั้นเรียน 
  - การเขาใจบทบาทที่ตนเองตองแสดง 
  - การแสดงไมสมบทบาทของผูเรียน 
  - บทตองเขียนอยางดี 
 ๑๑. Video and TV 
  ขอดีของ Video and TV 
  - สามารถเรียนในชวงเวลาที่กําหนดเองได 
  - เรียนระยะไกลได 
  - งายในการใช 
  ขอเสียของ Video and TV 
  - คุณภาพต่ํา 
 - การควบควบชั้นเรียน 
 - ขนาดของหองเรียน 
 - ความยาวของ Video 
 - ขนาดของจอ TV 
 - ไมมีการตอบสนองกลับ 
 - ไมมีการยืดหยุนในแบบของการเรียน 

 
๓. วัตถุประสงคของการเรียนรู 
 วัตถุประสงคของการเรียนรูหรือจุดประสงคเชิงพฤติกรรม (Course Outcome หรือ Learning 
Outcome หรือ Assessment Criteria) คือ ผลของการเรียนรูหลังจากไดรับการสั่งสอน โดยเปนผลที่   
เกิดจากการมีความรู ทักษะ และทัศนคติเพ่ือทําใหบรรลุสิ่งที่ตั้งไว 
 ๓.๑ คุณลักษณะของวัตถุประสงคของการเรียนรู 
  คุณลักษณะที่พึงประสงคของวัตถุประสงคของการเรียนรูมี ๓ ประการ คือ 
  ๑. แมนยํา (Precise) 
   ๒. สังเกตได (Observable) 
   ๓. วัดได (Measureable) 
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 ๓.๒  องคประกอบของวัตถุประสงคของการเรียนรู 
  เพ่ือใหไดมาถึงวัตถุประสงคของการเรียนรู องคประกอบของวัตถุประสงคของการเรียนรู มี 
๓ ประการ  คือ 
  ๑. การปฏิบัติ (Performance) ซ่ึงผูเรียนจะแสดงภายหลังการจบการเรียนรู 
  ๒. เง่ือนไข (Conditions) เปนสิ่งที่ผูเรียนจะตองปฏิบัติภายใตสภาวะที่กําหนดให 
  ๓. มาตรฐาน (Standards) คือระดับที่ผูเรียนจะตองปฏิบัติใหได 

 ๓.๓ ขอบเขตของการปฏิบัติ (Performance Domain) 
  ขอบเขตของการปฏิบัติคือผลของการเรียนรูที่ตองการในดานตางๆ ซ่ึงมีดวยกัน ๕ ดาน คือ 

  ๑. ความรู (Knowledge) คือสิ่งที่ผูเรียนสามารถแจง จําไดและสรุปไดของสิ่งที่ไดเรียนไป 
ตัวอยางของคํากริยาในขอบเขตนี้คือ บงบอก (Define),  แสดง (List), บอก (State), 
บงชี้ (Identify), ระลึกได (Recall), บอกชื่อ (Name), โชว (Show), และ เขียน (Write), 
สรุป (Summarise) 

  ๒. ทักษะดานการปฏิบัติ (Physical Skills) คือสิ่งที่ผูเรียนสามารถปฏิบัติไดดวยเวลาและ
ความราบรื่นที่เหมาะสม ตัวอยางของคํากริยาในขอบเขตน้ีคือ วิ่ง (Run), กระโดด 
(Jump), กระทํา (Act), ยักยายถายเท (Manipulate), ปฏิบัติ (Execute), แสดงใหเห็น 
(Demonstrate), และ ลงมือปฏิบัติ (Perform) 

  ๓. ทักษะดานความคิด (Mental Skills) คือ สิ่งที่ผูเรียนสามารถรูถึงกระบวนการดานตาง ๆ 
ตัวอยางของคํากริยาในขอบเขตนี้คือ จับคู (Match), บงบอกวา (Locate), แยกแยะ 
(Categorise), แบงออกเปน (Classify), เกี่ยวของกับ (relate), แกปญหา (Solve), 
ประเมินคา (Evaluate), แปลความหมาย (Interpret), ประยุกตใช (Apply), และ
เปรียบเทียบ (Compare) 

   ๔. ทัศนคติ (Attitude) คือสิ่งที่ผูเรียนสามารถแสดงออกตอบุคคล เหตุการณ หรือวัตถุ โดย
มีอิทธิพลมาจากการเลือกของผูเรียนเอง ตัวอยางของคํากริยาในขอบเขตนี้คือ เลือก 
(Choose), ตัดสินใจ (Decide), ตัดสินใจเลือก (Elect), รับเขามา (Adopt), ถกคิด 
(Debate), พินิจพิเคราะห (Justify), ตัดสินใจ (Judge), พิจารณา (Consider) 

   ๕. ความคิดริเริ่ม (Cognitive Strategy) คือสิ่งที่ผูเรียนสามารถเปลี่ยนแปลง หรือควบคุม 
ความคิดของตัวเอง ตัวอยางของคํากริยาในขอบเขตนี้คือ วางแผน (Plan), สราง 
(Construct), เสนอ (Propose), ออกแบบ (Contrive), กอตั้ง (Compose), ประกอบ 
(Create), พัฒนา (Develop), สรางขึ้น (Build) 
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บทสรุป 
 การสอนจะเกิดผลดีโดยนักเรียนตั้งใจศึกษาเลาเรียนนั้น สวนหนึ่งก็มาจากทักษะการสอนที่ดีของ
อาจารย บทความนี้ไดนําเสนอทฤษฎีในดานตาง ๆ สามดานดวยกัน โดยถานําทฤษฎีที่ไดมีการคิดคน
ขึ้นมาและพิสูจนวาไดผลดีน้ี นําไปใชก็จะทําใหการสอนประสบผลสําเร็จมากยิ่งขึ้น 

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

บรรณานุกรม  
Navy Personnel & Training Centre-East. DCP Training Systems Workbook 2005, 2548.  
 



การพัฒนาบุคคล  
Personnel Development 

      
                                                                        น.ท.ผศ.อมรเทพ  แกลวกสิกรรม 

ผูชวยศาสตราจารย  ฝายศึกษา โรงเรยีนนายเรือ. 
 

 
 

 การที่องคกรจะบริหารงานเพื่อใหบรรลุภารกิจหลักตรงตามวัตถุประสงคจําเปนอยางยิ่งที่
จะตองมีกลไกการบริหารที่มีประสิทธิภาพ  ซ่ึงกลไกดังกลาวนี้ประกอบไปดวยหลาย ๆ สวน      เชน   
การจัดองคกร ระบบการบริหาร ตลอดจนการจัดการดานบุคลากรซึ่งเปนทรัพยากรทางการบริหารที่มี
คุณคายิ่ง   บุคลากรก็คือ  “คน”   มีชีวิตจิตใจ  มิใชทรัพยากรทางการบริหารที่เปนวัตถุ  ซ่ึงสามารถ
นําไปตั้งวางไวที่ใดหรือจะทําอยางไรก็ได   การใหความสําคัญกับคนในองคกรจึงเปนเรื่องที่ผูบริหารตอง
คํานึงถึง    ดังที่กลาวแลววาองคกรยอมมีความตองการที่จะบริหารงานใหบรรลุภารกิจหลักจึงมีความ
จําเปนที่จะตองมีบุคลากรที่มีคุณภาพ   ประเด็นน้ีจึงนําไปสูแนวคิดที่จะตองมีการพัฒนาคุณภาพ
บุคลากรผูปฏิบัติงานซึ่งเรียกแนวคิดนี้วา  “การพัฒนาบุคคล”  (Personnel Development) 
 การพัฒนาบุคคลเปนสาขาหนึ่งของ  “การพัฒนา” (Development) ซ่ึงการพัฒนาก็คือ
กระบวนการเปลี่ยนสภาพจากเดิมไปสูสภาพใหมในทิศทางที่ดีขึ้นกวาเดิม   ดังน้ันการเปลี่ยนแปลงใดที่
ทําใหเกิดสภาพที่แยลงกวาเดิมจึงไมถือวาเปนการพัฒนา การพัฒนาบุคคลจึงเปนสิ่งสําคัญที่ผูบริหาร
องคกรตองคํานึงถึงเพราะความสําเร็จในการปฏิบัติภารกิจขององคกรจะเปนผลโดยตรงมาจากการ
ปฏิบัติงานโดยบุคลากรขององคกรนั้น   การพัฒนาบุคคลมีลักษณะเปนกระบวนการที่ทําให  “คน”         
มีความรู ความสามารถ ความชํานาญตลอดจนทัศนคติที่ถูกตองในลักษณะที่ดีขึ้นกวาเดิม   เปน
กระบวนการที่ควรจะไดรับการดําเนินการอยางตอเน่ือง     ในขอเท็จจริงมนุษยเราจะไดรับการพัฒนาใน
ดานการศึกษา การเรียนรูนับตั้งแตขั้นปฐมวัยไปจนถึงขั้นสูงสุดที่เรียกวาสําเร็จการศึกษาซึ่งแตกตางกัน
ไปตามแตละบุคคล  กระบวนการนี้ในการพัฒนาบุคคลถือวาเปนการฝกอบรมกอนเขาปฏิบัติงาน  (Pre – 
Service Training)   และเมื่อบุคคลนั้นไดเขาปฏิบัติงานเปนที่เรียบรอยแลวก็ยังตองเขาสูกระบวนการ 
พัฒนาเพื่อใหมีความรูความสามารถใหเหมาะสมกับการปฏิบัติงานอีกดวยหรือที่เรียกวาการฝกอบรม  
เม่ือเขาปฏิบัติงานแลว (In – Service Training)  ซ่ึงในบทความนี้จะมุงเนนกลาวถึงการพัฒนาบุคคล    
เม่ือเขาปฏิบัติงานแลว     อยางไรก็ดีอาจเกิดคําถามวาจะพัฒนาใหบุคลากรผูปฏิบัติงานมีคุณภาพไดอยางไร    
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วิธีการใด  หรือควรดําเนินการเมื่อใด เปนตน   เรื่องนี้มิไดมีกฎเกณฑชี้ชัดแตในทางการบริหารถือวาการ
พัฒนาบุคคลเปนภารกิจที่ควรดําเนินการอยางตอเน่ือง เปนความใสใจของผูบริหารที่จะตองมีตราบเทาที่
ยังรับผิดชอบการบริหารงาน 
 หลายๆ องคกรจัดทําเปนนโยบายแผนงานเรื่องการพัฒนาบุคคลไวอยางชัดเจน เชน 
กําหนดโครงการฝกอบรม ประชุม สัมมนา โดยมีการกําหนดงบประมาณรองรับไวเพ่ือดําเนินการ และบาง
องคการอาจมีขอจํากัดดานงบประมาณ แตมีความจําเปนที่จะตองพัฒนาบุคคลก็ยังตองคิดหาวิธีการพัฒนา
ที่ไมตองใชงบประมาณ     การพัฒนาบุคคลจึงเปนเรื่องที่มีความสําคัญตอประสิทธิภาพขององคกร 
องคกรใดมองขามการพัฒนาในสวนนี้ไปยองตองประสบปญหาทางการบริหารอยางแนนอน  ยิ่งปจจุบัน
เปนยุคที่มีความเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วในหลายภาคสวน เชน ทางวิทยาการ เทคโนโลยี เศรษฐกิจ 
สังคม และการเมือง ทําใหเกิดเปนแรงผลักดันใหองคกรตองมีการเคลื่อนไหวตัวเองเพ่ือใหสามารถอยู
รอดแขงขัน หรือตอบสนองความตองการของสังคมไดเปนอยางดี การพัฒนาคนขององคกรจึงเปนประเด็น
ที่ถูกหยิบยกมาใหความสําคัญเปนอยางยิ่งเนื่องจาก ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นดังกลาวแลวน้ัน  บุคลากร
ผูปฏิบัติงานขององคกรมีความจําเปนตองปรับเปลี่ยนพฤติกรรม วิธีการทํางานใหเหมาะสมสอดคลองกับ
สถานการณความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นองคกรเดิมที่เปนอยูอาจถูกปรับเปลี่ยนใหเปน  “องคกรแหง    
การเรียนรู”  (Learning Organization) ซ่ึงเปนองคกรสมัยใหมที่เปนสังคมฐานความรู  (Knowledge  Based  
Society)  เพราะความรูจะทําใหผูปฏิบัติงานเขาใจหลักการ  วิธีการ หรือการปฏิบัติใด ๆ  ที่จะนําไปสู
ผลสัมฤทธิ์ของงานได   ในวงการทหารไดมีการใหความสําคัญเร่ืองการพัฒนาและเปนที่ทราบกันดีคือ  
การพัฒนาจะดําเนินการใน ๓ สวน คือ การพัฒนาองคบุคคล องควัตถุ  และประการสุดทายคือ        
องคยุทธวิธี  การพัฒนาองคบุคคลดังกลาวนี้ก็คือการพัฒนาบุคคลนั่นเอง  กลาวคือ กองทัพมีนโยบาย
พัฒนาคุณภาพกําลังพลเพ่ือใหมีความพรอมและประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน  มีการดําเนินการที่มุง
พัฒนาเสริมสรางขีดความสามารถของกําลังพลในรูปแบบตาง ๆ ทั้งที่จัดโดยกองทัพ หรือโดยหนวยงาน
ภายนอก   ในทางยุทธวิธีมีการฝกรวม  หรือ   ฝกผสมกับเหลาทัพอ่ืนและมิตรประเทศเพื่อเพ่ิม          
ขีดความสามารถ ศักยภาพ  ความพรอมรบของกําลังพล  เปนตน   นอกจากนี้ยังมีการจัดใหขาราชการ
เขารับการศึกษาตอในระดับที่สูงขึ้นโดยทุนของทางราชการหรือทุนสวนตัว เปนตน เหลานี้ลวนแตเปน
กิจกรรมที่จัดขึ้นเพ่ือมุงพัฒนาองคบุคคลใหมีความรูความสามารถ เพ่ิมขึ้นจึงเปนการพัฒนาบุคคลของ
องคกรตามแนวคิดที่จะกลาวถึงในบทความนี้   ในสวนกอนหนานี้ไดกลาวไวแลววาการพัฒนาบุคคลมี
หลายรูปแบบ บางรูปแบบเปนที่รูจักกันดี บางรูปแบบองคกรอาจปฏิบัติอยูแลวแตไมทราบวาเปนวิธีการ
พัฒนาบุคคล   บทความในสวนตอไปน้ีจะไดกลาวถึงการพัฒนาบุคคลในรูปแบบตาง ๆ ซ่ึงเปนที่ยอมรับ
กันในทางการบริหารภาครัฐและเอกชน แตละรูปแบบมีลักษณะแตกตางกันแตมีจุดมุงหมายที่เหมือนกัน
คือตองการใหผูปฏิบัติงานในองคกรมีความรูความสามารถ ศักยภาพอยางเหมาะสมกับการปฏิบัติงานได
อยางมีประสิทธิภาพ 
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การฝกอบรม (Training) 
 การฝกอบรมเปนกระบวนการใหความรูแกบุคคลที่มีวัตถุประสงคตองการใหเกิดการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผูเขารับการอบรมเพื่อใหมีความรูความเขาใจ  ความชํานาญ ตลอดจน
ทัศนคติที่ถูกตองเกี่ยวกับเรื่องน้ัน ๆ ภายหลังจากที่ไดรับการฝกอบรมนั้นแลว  ทําใหผูเขารับการอบรม
สามารถปฏิบัติไดอยางถูกตองเปนการชวยลดโอกาสความผิดพลาด เสียหายใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากการ
ปฏิบัติงาน  กลาวคือเม่ือผูปฏิบัติงานมีความรูความเขาใจมีความชํานาญแลวจะสามารถปฏิบัติงานนั้นได
เปนอยางดี  ผลงานจะมีประสิทธิภาพ การฝกอบรมอาจจัดขึ้นในลักษณะตาง ๆ ทําใหมีชื่อเรียกแตกตาง
กันไป เชน  การอบรม  สัมมนา   บรรยายหรือการประชุม เปนตน   ในวงราชการไดนําการฝกอบรมมา
ใชในฐานะที่เปนแนวทางในการพัฒนาขาราชการตามนโยบายของรัฐในลักษณะที่เปนกระบวนการชวย
ใหขาราชการมีความรู ทักษะและทัศนคติที่ถูกตองและจําเปนในการปฏิบัติงานเพื่อใหเกิดความรวมมือ
ระหวางขาราชการในการปฏิบัติงานรวมกันภายในองคกร     การฝกอบรมไมวาหลักสูตรใดก็ตามมักจะมี
วัตถุประสงคสําคัญก็คือ ตองการใหผูเขารับการอบรมมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไปในทิศทางที่ดีขึ้น
กวาเดิมกอนเขารับการอบรม  เชน มีความรูความเขาใจ  ทัศนคติที่ถูกตอง  ตลอดจนมีความเชี่ยวชาญ
ความชํานาญมากขึ้น    การฝกอบรมมีประโยชนตอผูปฏิบัติงานดังน้ี 

          ๑. เปนการใหความรูที่สําคัญและเปนพ้ืนฐานจําเปนตอการปฏิบัติงาน ทัง้ผูปฏิบัติงานใหม
ซ่ึงอาจจัดการฝกอบรมในลกัษณะการปฐมนิเทศ  (Orientation)  หรือผูปฏิบัติงานเกาที่จัดใหเขารับการ
อบรมในหลักสูตรตาง ๆ ทีเ่กี่ยวของกับการปฏิบัติงาน 

          ๒. เปนการใหความรูเฉพาะทางแกผูปฏิบัติงานเพื่อใหมีความรู ความชํานาญเฉพาะดาน
ใดดานหนึ่งเปนพิเศษ ซ่ึงตองนําไปใชปฏิบัติงานจริงตามหนาที่ความรับผิดชอบของผูน้ัน 

          ๓.  เปนการสรางความมั่นใจใหแกผูปฏิบัติงาน  เม่ือไดผานการฝกอบรมแลวผูปฏบิตัิงาน
จะมีความรูความเขาใจ ความสามารถ ความชํานาญทําใหเกิดความรูสึกม่ันใจในการปฏิบัติงานมากขึ้น
จากที่กลาวขางตนจะเห็นไดวาการฝกอบรมนํามาซึ่งประโยชนสาํคญัหลายประการ จึงไดมีการจัดหลักสตูร 
ฝกอบรมอยางหลากหลายทั้งที่จัดโดยภาคราชการและภาคเอกชน  และอาจจัดเปนกลุมประเภทตาง ๆ 
ไดดังน้ี 
 การฝกอบรมความรูทัว่ไป 
  เปนการอบรมใหความรู ความเขาใจ ทัศนคติทีถู่กตองเพ่ือนําไปสูการปฏิบัติ  หรือนําไป
ประยุกตใชใหเหมาะสมกบัการปฏิบตัิงานในหนาที่ หรือเปนการอบรมใหความรูเพ่ิมเติมในเรื่องที่เปนประโยชน 
อ่ืน ๆ แกผูปฏิบัติงาน  เชน  ฝกอบรมการทํางานวิจัย ฝกอบรมเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบที่ตองใชปฏิบัติงาน   
ฝกอบรมเกี่ยวกับการจัดโครงสรางองคกรใหม เปนตน การจัดฝกอบรมในลักษณะนี้จะมุงเนนใหความรู
ทั่วไป ที่ไมอยูในลักษณะอบรมเชิงปฏิบตักิารที่ผูเขารับการฝกอบรมจะตองฝกทดลองปฏิบัติดวย 
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          การฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ เปนการอบรมที่มุงใหผูปฏิบตัิงานมีความสามารถปฏิบตัิใน

เรื่องที่กําหนดไดเปนการเฉพาะและมีลักษณะเปนงานที่ตองปฏิบตัิเปนประจํา และมีการฝกปฏิบัติจริงไป
พรอมกัน เชน การฝกอบรมเกี่ยวกับการใชเครื่องจักรกล   การใชโปรแกรมคอมพิวเตอร  การฝกอบรม
ภาษาตางประเทศ เปนตน หลักสูตรสําหรับการฝกอบรมลักษณะนี้มุงเนนใหผูปฏิบัติงานเกิดความชํานาญ 
ความเชี่ยวชาญมากขึ้น 
 การฝกอบรมเพื่อรองรับงานในอนาคต  เปนการอบรมเพ่ือใหผูปฏิบัติงานมีความรู
ความสามารถ พรอมที่จะปฏิบัติงานที่กําลังจะเกิดขึ้นในอนาคต เชน เตรียมรองรับกับเทคโนโลยี 
เครื่องมือ  เครื่องจักรกลที่องคกรกําลังจะนําเขามาใชในอนาคตอันใกล จึงมีความจําเปนที่จะตองเตรียม
ใหผูปฏิบัติงานซึ่งเกี่ยวของกับสิ่งที่จะเขามาใหมใหมีความรูความสามารถที่จะปฏิบัติไดทันทีที่งานนั้น
เกิดขึ้น การฝกอบรมจึงเปนวิธีการที่สามารถนํามาใชในการพัฒนาบุคคลและเปนที่นิยมกันอยาง
แพรหลาย อาจเปนเพราะเชื่อกันวาการแกปญหาทางการบริหารที่เกี่ยวกับคุณภาพบุคลากรนั้นสามารถ
ใชการฝกอบรมเขาชวยได   และโดยทั่วไปการฝกอบรมจะจัดในเรื่องที่เปนประโยชนตอการปฏิบัติงาน
ของผูน้ัน หรืออาจเพื่อหวังผลใหนําไปเผยแผตอ  อยางไรก็ดีการใชวิธีการฝกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรมี
ขอที่ควรคํานึงดังน้ี 
            ประการที่ ๑   การวิเคราะหหาความจําเปนของการฝกอบรม (Training  Needs)  กอนจัดการ
ฝกอบรมควรที่จะตองวิเคราะหหาความจําเปนของการฝกอบรมเสียกอนวามีความจําเปนเพียงใดที่จะจัด
ฝกอบรมตองวิเคราะหสาเหตุและลักษณะของปญหาที่เกิดขึ้นในองคกรวาคืออะไร จําเปนที่ตองแกไขดวย
วิธีการฝกอบรมหรือไม เพราะถาหากปญหาน้ันไมสามารถใชวิธีการฝกอบรมเขาแกไขไดแลวแตกลับไป
จัดฝกอบรมก็จะไมกอใหเกิดประโยชน   ปญหาขององคกรก็ยังคงไมไดรับการแกไขอยางถูกจุด 
            ประการที่ ๒  ความเหมาะสมของหลักสูตรการฝกอบรม    ตองพิจารณาวาหลักสูตรนั้นเหมาะสม
กับผูเขารับการอบรมเพียงใดเชน  ระดับ  อายุ  เพศ  คุณวุฒิ  ลักษณะงาน  หนาที่ความรับผิดชอบของ      
ผูเขารับการฝกอบรม  หรือ ชวงระยะเวลาที่จัดเหมาะสมหรือไมเปนตน   เชน หลักสูตรฝกอบรมนั้นเกี่ยวกับ
บุคลากรระดับปฏิบัติการก็ควรจัดมีหนาที่เกี่ยวของในระดับปฏิบัติการเขารับการฝกอบรม มิใชจัดระดับ
บริหารซึ่งเปนระดับที่เกี่ยวของกับการกําหนดนโยบายและตัดสินใจเขารับการฝกอบรม  เปนตน 
            ประการที่  ๓  ผลที่คาดวาจะไดรับจากการฝกอบรม    การวิเคราะหถึงผลที่คาดวาจะไดรับ
จากการฝกอบรมมีความสาํคญั โดยเฉพาะอยางยิ่งหลกัสูตรที่จัดเปนประจําซึ่งตองมีการวิเคราะหผลเสมอ 
ทั้งน้ีก็เพ่ือการจัดฝกอบรมครัง้ตอไป   แตถาเปนหลักสูตรฝกอบรมที่ยงัไมเคยจัดมากอนก็ยิ่งตองมีการวเิคราะห 
ถึงผลที่คาดวาจะไดรับอยางละเอียดมากเปนพิเศษ    และเนื่องจากการฝกอบรมเปนการพัฒนาบุคคลที่มี
คาใชจายในการดําเนินการเขามาเกี่ยวของดวยอาจตองมีการวิเคราะหความคุมคาในการดําเนินการกับผล
ที่จะไดรับดวย 
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การหมุนเวียนงาน (Job Rotation) 
 การหมุนเวียนงานมีลักษณะเปนการสับเปลี่ยนใหบุคคลไปปฏิบัติงานในหนาที่อ่ืนที่แตกตาง
ไปจากเดิม โดยที่งานใหมน้ันมีความยากงายใกลเคียงกับงานเดิม  ผูปฏิบัติงานจะไดรับการเรียนรูงานที่
ไดรับมอบหมายใหมไปพรอม ๆ กับการปฏิบัติงานจริง (On The Job Training)  วิธีน้ีเปนการเพิ่มพูน
ความรูความสามารถใหกับบุคคล โดยการทําใหไดไปสัมผัสการปฏิบัติงานในตําแหนงหนาที่อ่ืนซ่ึง
แตกตางจากเดิม  งานที่หมุนเวียนใหไปรับผิดชอบใหมน้ีอาจจะอยูในสวนใดของโครงสรางองคกรก็ได 
เชน การหมุนเวียนยายแผนก   ยายกอง   เปนตน    การหมุนเวียนงานเปนประโยชนตอผูปฏิบัติงาน
และองคกร ดังน้ี 
 ๑.  ชวยลดความเบื่อหนาย   ความตึงเครียดจากงานเดิม โดยไดไปสัมผัสกับงานใหมที่อาจ
ตรงตามความรูความสามารถ ความชอบมากขึ้น 
 ๒.  เปนการใหโอกาสผูปฏิบัติงานไดแสดงความรูความสามารถ และศักยภาพ (Potential)  
ตลอดจนคนหาความถนัด ความชํานาญเฉพาะตัวใหเหมาะสมกับงาน  อันจะเปนการคนพบตัวเองไดอีก
ทางหนึ่ง เปนการขยับขยายผูปฏิบัติงานที่อยูในตําแหนงเดิมและยังไมสามารถเลื่อนตําแหนงใหสูงขึ้นได 
โดยใหไปปฏิบัติงานในหนาที่อ่ืนไปพลาง ๆ กอนในชวงเวลาที่รอการพิจารณาเลื่อนตําแหนง 
 นอกจากนี้  การหมุนเวียนงานยังสามารถนํามาเปนเครื่องมือในการพัฒนาบุคคลไดแมจะมี
ขอจํากัดดานงบประมาณ    เน่ืองจากสามารถใชสภาพการปฏิบัติงานจริงตามโครงสรางองคกรและการ
จัดการซึ่งมีอยูแลวได  จึงไมมีความจําเปนตองใชคาใชจาย 
 ในทางการบริหารไดมีการนําวิธีการหมุนเวียนงานเขามาใชกับองคกรแตอาจยังไมแพรหลาย
เพราะโดยมากมักจะเขาใจกันวาการหมุนเวียนงานเปนการลงโทษบุคคลที่มีความผิด เชน การยายบุคคล
จากตําแหนงหนึ่งไปยังอีกตําแหนงหนึ่ง  ยิ่งถาเปนการยายใหไปอยูในสวนที่ไมมีงานชัดเจนหรือไมมี
บทบาทอํานาจหนาที่ใด  หรือยายไปดํารงตําแหนงที่มีหนาที่ความรับผิดชอบนอยลงกวาเดิมแลวยิ่งเปน
การสนับสนุนความคิดวาเกิดจากความผิดของบุคคลนั้น  แตถายายไปอยูในตําแหนงที่มีหนาที่ความ
รับผิดชอบสูงขึ้นกวาเดิมก็จะรูสึกวาไดรับการสงเสริม    การหมุนเวียนงานเปนการสรางความรูในงาน
ใหมทําใหผูปฏิบัติงานตองศึกษางานเพิ่มเติม  ฝกแกไขปญหา การตัดสินใจ ภาวะผูนํา เปนตน  จึงเปน
การเสริมสรางศักยภาพขีดความสามารถใหแกบุคคล    ดังน้ันจึงควรทําความเขาใจใหถูกตองวาการ
หมุนเวียนงานเปนการยายหนาที่ความรับผิดชอบของผูปฏิบัติงาน    มุงพัฒนาศักยภาพของบุคคลมิใช
เปนการลงโทษ   ทั้งน้ีเพ่ือประโยชนตอผลงานขององคกร ตลอดจนขวัญและกําลังใจของผูปฏิบัติงานเอง
ดวย  อยางไรก็ดีในการหมุนเวียนงานมีขอควรคํานึงดังน้ี 
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 ประการที่ ๑   ลักษณะความยากงายของงานที่จะหมุนเวียนไปใหปฏิบัติน้ันจะตองมีความ
ใกลเคยีงกับงานเดิม  ไมควรมีความแตกตางกันมาก 
 ประการที่ ๒  ผูบริหารควรสรางทัศนคติและความเขาใจที่ถูกตองใหแกผูปฏิบัติงานวาการ
หมุนเวียนงานมิใชการลงโทษ  หากแตเปนการพัฒนาใหผูปฏิบตัิงานไดมีความรูความสามารถในงานอื่น
นอกเหนือจากงานเดิมที่ไดปฏิบัติมาชวงเวลาหนึ่งแลว 
 ประการที่ ๓ ควรพจิารณาความรูความสามารถของผูปฏิบตัิงานที่จะมอบหมายใหหมุนเวยีน 
งานวามีคุณลกัษณะเหมาะสมที่จะใหหมุนเวียนงานหรอืไม  เพ่ือที่จะมิไดเปนการสรางความเครียดหรือ
แรงกดดันใหกับผูปฏิบตัิงาน เชน ความวิตกกังวลกับงานใหม  ความกังวลเกีย่วกับการประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน เปนตน 
 ประการที่ ๔  ผูบริหารควรใหคําปรึกษา แนะนํา เพ่ือเปนการประเมินผูปฏิบัติงานและอาจ
ตองใหความชวยเหลือในการแกไขปญหาบางอยางที่อาจเกิดขึ้นจากการปฏิบัติงาน โดยเฉพาะอยางยิ่ง
ในชวงแรกของการหมุนเวียนงานซึ่งผูปฏิบัติงานอาจยังไมคุนเคยกับงานใหม 
 ประการที่ ๕  ควรมีการวิเคราะหประเมินผลการปฏิบัติภายหลังจากที่ไดมีการหมุนเวียน
งานแลว เพ่ือที่จะไดนําไปปรับปรุง แกไขใหเกิดประสิทธิภาพยิ่งขึน้ โดยที่การประเมินอาจกําหนดเปน
ชวงเวลาทีเ่หมาะสมเชนในขณะปฏิบตัิงาน  เพ่ือที่จะทราบถึงความกาวหนา  ปญหาและอุปสรรคที่อาจ
เกิดขึ้นเพ่ือการแกไข  หรือประเมินเม่ือเสร็จสิ้นงานและนําไปปรับปรุงพัฒนาตอไป 
 
การขยายขอบเขตงาน (Job Enlargement) 
          การขยายขอบเขตงานเปนการมอบหมายใหผูปฏิบัติงานไดปฏิบัติงานที่มีขอบเขตกวางขึ้น
กวาเดิม  โดยยังเปนงานที่อยูในกระบวนการ (Process) ของงานชิ้นเดียวกัน  มีผลทําใหผูปฏิบัติงานตอง
รับผิดชอบงานมากขึ้นกวาเดิม    เชน  งาน ๑ ชิ้น มี ๑๐ ขั้นตอน  นาย ก. ไดรับมอบหมายใหปฏิบัติงาน
น้ันเฉพาะขั้นตอนที่ ๑ – ๓  สวนขั้นตอนที่ ๔ – ๑๐  เปนผูอ่ืนปฏิบัติ   แตเม่ือผูบริหารเห็นวาควรที่จะ
พัฒนาศักยภาพของ นาย ก.   ก็อาจมอบหมายให  นาย ก. รับผิดชอบงานเพิ่มขึ้นอีก ๒ ขั้นตอน รวม
ทั้งหมดเปน ๕ ขั้นตอนก็ได  กรณีดังกลาวนี้ นาย ก. จะตองรับผิดชอบงานตั้งแตขั้นตอนที่ ๑ – ๕  เม่ือ  
นาย  ก. ตองรับผิดชอบงานมากขึ้นก็จะมีผลทําใหตองศึกษาเรียนรูงานที่เพ่ิมขึ้นมาใหมอีก ๒ ขั้นตอนนั้น 
เชน ตองศึกษาขั้นตอน  กฎระเบียบ  การปฏิบัติที่เกี่ยวของ  ตลอดจนถึงการตัดสินใจ การแกปญหา   
ใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากการปฏิบัติงานจึงถือไดวา นาย  ก. ไดเขาสูกระบวนการพัฒนาตนเองดวยวิธีการ
ขยายขอบเขตงาน     อยางไรก็ดีงานที่เพ่ิมขึ้นใหมน้ีจะเปนงานที่มีความยากงายไมแตกตางจากงานเดิม
มากนัก  เพียงแตเพ่ิมขอบเขตความรับผิดชอบมากขึ้นเทานั้น  กรณีน้ีเรียกวาเปนการเพิ่มงานในแนวราบ 
(Horizontal)  และแตกตางจากการหมุนเวียนงาน (Job Rotation)  ซ่ึงเปนการเปลี่ยนหนาที่ความรับผิดชอบ  
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จากเดิมไปสูงานใหมดังที่ไดกลาวแลวในสวนกอนหนานี้  นอกจากนี้หากพิจารณาในดานคาใชจายแลว
วิธีการขยายขอบเขตงานไมมีความจําเปนตองใชงบประมาณเพื่อดําเนินการ  เน่ืองจากสามารถใชสภาพ
การปฏิบัติงานที่เปนอยูตามปกติได การขยายขอบเขตงานกอใหเกิดประโยชน  ดังน้ี 
 ๑. เปนการฝกฝนผูปฏิบัติงานใหมีความรูความสามารถมากขึ้น เน่ืองจากเมื่อผูปฏิบัติงานไดรับ
มอบหมายใหรับผิดชอบงานในขอบเขตที่กวางขวางกวาเดิม   ก็จะพยายามแสดงศักยภาพของตนใหปรากฏ 
 ๒. ผูปฏิบตัิงานจะเกิดความภาคภูมิใจที่ไดรับมอบความไววางใจใหรับผิดชอบงานที่มีขอบเขต 
กวางขึ้น แสดงถึงความสําคัญของผูปฏบิัติงานที่มีตอองคกร  และอาจเปนการเตรียมเพ่ือการที่จะไดรับ
การสงเสริมใหดํารงตําแหนงสูงขึ้น 
 อยางไรก็ดีการนําวิธีการขยายขอบเขตงานเขามาใชพัฒนาบุคคลในองคกรมีขอที่ควรคํานึง
ดังน้ี 
 ประการที่ ๑  ศักยภาพความรูความสามารถของผูปฏิบัติงานมีความเหมาะสมเพียงใดกับ
งานที่จะขยายใหรับผิดชอบเพิ่มขึ้น  กรณีน้ีก็จะเปนเหตผุลเดียวกบัการหมุนเวียนงานที่กลาวแลวในสวน
กอนหนานี้เน่ืองจากศักยภาพของผูปฏิบตัิงานมีความแตกตางกัน     นอกจากนี้จะไดไมเปนการสรางแรง
กดดัน  หรือความเครียดใหกับผูปฏิบตัิงานอีกดวย 
 ประการที่ ๒   ลักษณะความเปนขั้นตอนของงาน   งานที่จะมีการขยายขอบเขตควรเปน
งานที่มีขั้นตอนชัดเจน สามารถแบงใหผูปฏิบัติงานรับผิดชอบเพิ่มขึ้นได หากเปนงานที่ไมสามารถแบงเปน 
ขั้นตอนไดอยางเปนระบบแลวก็ไมควรนํามาพิจารณา เชน เปนงานที่ตองดําเนินการโดยผูปฏิบัติงานคนเดียว 
ซ่ึงมีความรู ความเชี่ยวชาญเฉพาะไมสามารถแบงกระจายงานใหผูอ่ืนชวยดําเนินการได   ลักษณะงานที่
จะนํามาขยายขอบเขตจึงควรอยูในรูปงานประจําที่มีขั้นตอนการปฏิบัติชัดเจน   ไมยุงยากซับซอนมากนัก 
และสามารถรวมขั้นตอนตอนการปฏิบัติได  ผูปฏิบัตจิะทราบวาเดิมรับผิดชอบกีข่ั้นตอนและทีไ่ดรับเพ่ิม
ใหมมีกี่ขั้นตอน   
 ประการที่ ๓ การดําเนินการกับผูปฏิบตังิานเดิม การใชวิธีการขยายขอบเขตงานเพื่อพัฒนา
บุคคล จะมีการมอบหมายใหผูปฏิบตัิงานคนหนึ่งขยายขอบเขตความรับผิดชอบงานไปสูงานในขั้นตอน
ถัด ๆ ไปซ่ึงมักจะเปนงานที่มีผูรับผิดชอบปฏิบตัิอยูกอนน้ัน  ยอมตองพิจารณาวาจะดําเนินการอยางไร
กับผูที่เคยรับผิดชอบงานนั้นอยูกอนแลว เน่ืองจากเปนเรื่องที่มีความละเอียดออนคอนขางจะมีผลตอขวัญ
และกําลังใจของผูปฏิบัติงาน  เชน  เดิม  นาย  ก. รับผิดชอบงานขั้นตอนที่  ๑ – ๓  นาย  ข.  รับผิดชอบ
งานขั้นตอนที่ ๔ – ๖  นาย  ค.  รับผิดชอบงานขั้นตอนที่  ๗ – ๑๐   ถาผูบริหารจะมอบหมายให  นาย  ก.  
ขยายขอบเขตงานเพิ่มขึ้นไปถึงขั้นตอนที่  ๖  กต็องพิจารณาดวยวาจะให  นาย  ข. ไปปฏบิัติงานสวน
ไหนหรือหากจะให นาย  ก.  รับผิดชอบงานของ   นาย ข.  เฉพาะขั้นตอนที่  ๔ – ๕  นาย  ข. จะเหลืองาน 
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ในความรับผดิชอบเพียงขัน้ตอนที่ ๖ เพียงขั้นตอนเดียวนั้น  นาย ข. จะรูสึกอยางไรตอกรณีดังกลาว
เน่ืองจากถูกลดหนาที่ความรับผิดชอบ จะรูสึกวาตนมีความสําคัญตอองคกรนอยลงหรือไม   อาจสราง
ความขัดแยงระหวางผูรวมงาน (นาย  ก.  กับ  นาย  ข.)   ประเด็นน้ีผูบริหารจึงควรพิจารณาให
เหมาะสม 
 
การเพิ่มคุณคาของงาน  (Job Enrichment) 
          การเพิ่มคุณคาของงาน หรือ การเพิ่มเน้ือหาของงาน เปนการมอบหมายใหผูปฏิบัติงานเพิ่ม
ความรับผิดชอบงานที่มีความยาก มีความสําคัญมีคุณคามากขึ้นกวาเดิม   ผูปฏิบัติงานจะรูสึกวาตนตอง
รับผิดชอบงานที่มีคุณคามีความสําคัญมากขึ้นกวาเดิม  เชน การไดรับมอบหมายใหรับผิดชอบงานที่มี
ความยาก ซับซอนมากขึ้น   งานที่มีชั้นความลับ  งานที่มีผลสําคัญตอภารกิจหลักขององคกร   หรือเปน
งานที่เกี่ยวกับอํานาจการอนุมัติการตัดสินใจที่เปนเรื่องสําคัญทางการบริหาร  หรือการเงิน เปนตน   เมื่อ
ผูปฏิบัติงานไดรับมอบหมายใหรับผิดชอบงานที่มีคุณคามากขึ้นกวางานเดิมก็จะมีการพัฒนาตนเอง
เพ่ือใหมีขีดความสามารถเหมาะสมกับการปฏิบัติงานน้ัน  เชน ตองศึกษารายละเอียดงาน  ขั้นตอน การ
ปฏิบัติ  การแกปญหาการตัดสินใจตาง ๆ ลักษณะการเพิ่มคุณคาของงานจะเปนการเพิ่มในแนวด่ิง  
(Vertical)   ซ่ึง ตางจากการหมุนเวียนงานที่มีลักษณะเปนแนวราบ  (Horizontal)   การเพิ่มในแนวดิ่ง
ยอมแสดงถึงความยากงายของงานที่แตกตางจากงานเดิม  งานที่ไดรับมอบหมายใหมจะมีความยาก 
ซับซอน  ตองรับผิดชอบมากขึ้น  ในขณะที่การหมุนเวียนงานนั้นลักษณะงานใหมจะมีความยากงาย
ใกลเคียงกับงานเดิม      และเปนงานที่อยูในระนาบเดียวกัน   การเพิ่มคุณคาของงานอาจเกิดจากสาเหตุ
ที่มีการปรับลดขนาดองคกรใหเล็กลง  (Downsizing)  ซ่ึงมีผลทําใหองคกรมีผูปฏิบัติงานนอยลงเน่ืองจาก
ผูปฏิบัติงานบางระดับขององคกรจะหายไป  และโดยมากจะเปนผูปฏิบัติงานระดับกลาง   องคกรจะเหลือ
ผูปฏิบัติงานระดับสูงซ่ึงเปนฝายกําหนดนโยบาย   กับผูปฏิบัติงานระดับลางขององคกร    จึงมีความ
จําเปนตองมอบหมายงานใหผูปฏิบัติงานระดับลางรับผิดชอบงานแทนผูปฏิบัติงานระดับกลางที่หายไป    
เปนการเพิ่มคุณคาของงานหรือเพ่ิมเน้ือหาของงานใหแกผูปฏิบัติงานระดับลางใหรับผิดชอบงานที่มี
ความสําคัญ มีความยาก มีคุณคามากขึ้นกวาเดิมที่มักจะเปนงานตามสั่ง   ผูปฏิบัติงานระดับลางจะตอง
ศึกษางาน พัฒนาความรู  ไดสัมผัสกับงานเชิงบริหาร ซ่ึงตองมีการตัดสินใจ การแกปญหามากขึ้น  
กระบวนการนี้จัดเปนการพัฒนาบุคคลขณะปฏิบัติงาน  (On – The Job Training )  เชนเดียวกับการ
หมุนเวียนงานดังที่ไดกลาวแลวกอนหนานี้     การเพิ่มคุณคาของงานหรือการเพิ่มเน้ือหาของงานมี
ประโยชน  ดังน้ี 
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 ๑. เปนการสรางขวัญและกําลังใจแกผูปฏบิัติงานเนื่องจากไดรับมอบหมายงานที่มีคุณคาเพิ่มขึ้น 
ผูปฏิบัติงานจะรูสึกวาตนมีความสําคัญตอองคกร ไดรับความเชื่อถอืไววางใจจากผูบริหารใหปฏิบัติงานที่
มีคุณคา  มีเน้ืองานมากขึ้น 
 ๒. เปนการเปดโอกาสใหผูปฏิบัติงานระดับลางไดเลือ่นชั้นตําแหนง  เน่ืองจากมีการปรับ
โครงสรางองคกร ผูปฏิบตังิานระดับลางที่ไดรับการเลือ่นชั้นตําแหนงใหปฏิบัติงานแทนผูปฏิบตัิงานระดบั 
กลางซึ่งหายไปจากการปรบัโครงสราง หรือในกรณีการบริหารงานปกติไมเกีย่วกบัการปรบัโครงสรางองคกร  
การเพิ่มคุณคาของงานสามารถใชเปนวธิกีารทดลองปฏิบัติงานของผูที่ผูบังคับบญัชากําลังพิจารณาเลื่อน
ชั้นตําแหนงให  โดยที่จะมีการนําผลการทดลองปฏิบัตงิานนี้ไปประกอบการพิจารณาได 
 ๓. ทําใหงานขององคกรสามารถดําเนินตอเน่ืองไดไมขาดตอน  ในกรณีที่มีการปรับลดขนาด
องคกรใหเล็กลง  (Downsizing)  ซ่ึงมีผลทําใหผูปฏบิัติงานระดับกลางซึ่งเปนระดับปฏิบตัิการสวนหนึง่
หายไปจากองคกร  คงเหลอืระดับสูงซ่ึงเปนระดับบริหาร  กับระดับลาง   ก็จะยงัคงมีผูปฏิบัตงิานระดับ
ลางไดรับมอบหมายใหปฏิบตัิงานแทนผูปฏิบัติงานระดบักลาง  งานขององคกรก็จะไมสะดุดขาดตอน   
 อยางไรก็ดีการนําเอาวิธีการเพิ่มคุณคาของงานหรือการเพิ่มเน้ือหาของงานเขามาใชพัฒนา
บุคคลในองคกรนั้น มีขอควรคํานึง ดังน้ี 
 ประการที่ ๑ ผูปฏิบัติงานที่จะไดรับมอบหมายความรับผิดชอบเพ่ิมขึ้น ควรมีขีดความสามารถ 
ศักยภาพรองรับภารกิจน้ันได   เพราะมิใชทุกคนที่จะสามารถพัฒนาขีดความสามารถไดดวยวิธีการนี้
หากมอบหมายใหปฏิบัติงานที่มีคุณคามากขึ้นใหกับผูปฏิบัติงานที่มีขีดความสามารถ หรือศักยภาพ        
ไมเพียงพอ อาจเปนการสรางความเครียดใหกับผูน้ันโดยไมจําเปน 
 ประการที่ ๒  ผูบังคับบญัชาควรใหคาํปรึกษา  แนะนําแกผูปฏบิัติงานโดยเฉพาะอยางยิ่ง
การปฏิบตัิงานในชวงแรก ๆ ซ่ึงอาจมีปญหาขอขัดของทีต่องการความชวยเหลือจากผูบงัคับบัญชา  นอกจากนี ้
การใหคําปรึกษาแนะนําชวยเสริมสรางขวัญและกําลังใจตลอดจนความมั่นใจใหกับผูปฏิบตัิงานอีกดวย 
 
การมอบหมายงาน  ( Assignment  /  Delegation ) 
 การมอบหมายงานเปนการมอบหนาที่ความรับผิดชอบใหแกบุคคลเพือ่ปฏิบตัิ เปนสิ่งที่เกิดขึน้ 
พรอมกับการจัดองคกร  เม่ือมีการจัดองคกรยอมแสดงวามีภารกิจการงานทีต่องปฏบิัติและตองมีการสรรหา 
บุคคลเพื่อใหมารับมอบการปฏิบตัิภารกิจการงานเหลานั้น โดยงานที่มอบหมายนั้นอาจเปนงานทัว่ไปตาม
ตําแหนงหนาที่ความรบัผิดชอบ  หรืออาจเปนงานพิเศษเฉพาะคราวก็ได   เม่ือผูปฏิบัติงานไดรับมอบหมาย
งานกย็อมตองศึกษาเรียนรูงาน   กฎระเบยีบ  แบบแผนการปฏิบตัิตาง ๆ ของงานนัน้  จึงเปนการพัฒนาตวั
ผูปฏิบตัิงานใหมีขีดความสามารถ    โดยทั่วไปแลวการมอบหมายงานอาจกระทาํได ๒ ลกัษณะ ดังนี้ 
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 การมอบหมายงานปกติทั่วไป   (Assignment) 
  เปนการมอบหมายงานที่มีการกําหนดไวอยางชัดเจนตามตําแหนงหนาที่ หรือสายงาน
ปกติอยูแลว  เชน งานตามโครงสรางขององคกรและการบังคับบญัชา เม่ือผูใดไดรับการบรรจุแตงตั้งให
ดํารงตําแหนงใดก็ยอมตองรับผิดชอบการปฏิบัตใินขอบเขตหนาที่น้ัน โดยทั่วไปการมอบหมายงานทั่วไป
น้ีเหมาะสําหรับงานปกต ิ หรืองานประจําซึ่งมีกําหนดเปนหนาที่ ความรับผดิชอบสําหรับผูที่มาดํารง
ตําแหนงน้ัน   สวนการมอบหมายงานอีกกรณีหน่ึงก็คือ   
 การมอบหมายใหทําแทน  (Delegation) 
  เปนการมอบหมายใหทําแทนในเรื่องเฉพาะพิเศษตามแตที่จะไดรับมอบหมายจาก
ผูบังคับบัญชา   กรณีน้ีเปนไปตามแนวคิดเรื่องเร่ืองการใชอํานาจทางการบริหาร   ซ่ึงสามารถใชอํานาจ
ไดใน  ๒  ลักษณะ  คือ อาจเปนการมอบหมายแบบ  การกระจายอํานาจ (Decentralization)   ผูรับมอบ
จะไดรับมอบอํานาจบริหารคอนขางมาก  หรืออาจเปนการมอบหมายแบบแบงอํานาจ  (Deconcentration) 
ผูรับมอบอํานาจจะไดรับการแบงสรรอํานาจบริหารมาเฉพาะบางสวน บางเรื่องจากผูบังคับบัญชา  ทั้งน้ี
แลวแตคุณลักษณะของผูบริหาร บางองคกรผูบริหารอาจรวมศูนยอํานาจไวที่ตนทั้งหมดไมแบงมอบให
ใครเลยก็จะอยูในลักษณะที่เรียกวา  การรวมอํานาจ  (Centralization)  ก็ได   ในเร่ืองการมอบหมาย
อํานาจการปฏิบัติงานนี้ ผูบังคับบัญชาผูมีอํานาจจะมอบหมายงานใหกับบุคคลซึ่งโดยมากจะเปนไป
ตามลําดับชั้นการบังคับบัญชาใหทําการแทนในเรื่องที่เห็นควรจะมอบหมายเพื่อเปนการแบงเบาภาระการ
ปฏิบัติงานของผูบังคับบัญชาตามหลักการกระจายอํานาจหรือการแบงอํานาจทางการบริหาร   
นอกจากนี้ยังเปนการพัฒนาขีดความสามารถของผูปฏิบัติเพ่ือรองรับกับการเลื่อนตําแหนงใหสูงขึ้น   งาน
ที่มอบหมายใหทําแทนนี้มักจะมิใชงานที่ถูกกําหนดไวตามตําแหนงหนาที่ปกติของผูปฏิบัติงานนับตั้งแต
แรกเริ่ม    แตดวยเหตุผลทางการบริหารและการพัฒนาองคกรจึงทําใหตองมีการมอบหมาย   อยางไรก็ดี
การมอบหมายงานทั้ง ๒ ลักษณะดังกลาวมีผลทําใหผูปฏิบัติงานตองศึกษางาน  คิดหาวิธีการบริหาร  
การตัดสินใจ ตลอดจนฝกการแกปญหา ที่อาจเกิดขึ้น  จึงถือไดวาเปนวิธีการพัฒนาบุคคลเชนกัน   การ
มอบหมายใหบุคคลทําหนาที่แทนดังกลาวขางตนกอใหเกิดประโยชน ทางการบริหารดังน้ี 
 ๑.  เปนการพัฒนาองคบุคคลโดยผานกระบวนการบริหาร   เน่ืองจากการมอบหมายงานเปน
การกระจายอํานาจ  หรือ การแบงอํานาจทางการบริหารตามระบบการบังคับบัญชาขององคกรตามปกติ
อยูแลว  จึงเปนชองทางพัฒนาบุคคลโดยอาศัยกลไกการปฏิบัติงานตามปกตขิององคกร 
 ๒.   เปนการกระจายอํานาจการบริหารของผูบังคับบัญชา  ชวยแบงเบาภาระของผูบังคับบญัชา 
เพ่ือที่จะไดมีเวลาสําหรับงานนโยบาย วางแผน และการตัดสินใจในเรือ่งสําคัญ ๆ ซ่ึงขึ้นอยูกับผูบงัคับบัญชา 
วาจะมอบหมายงานในลักษณะกระจายอํานาจ   หรือแบงอํานาจบางสวนใหทําแทน 
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 ๓.   เปนการเตรียมบคุคลเพื่อรองรับการดํารงตําแหนงที่สูงขึ้น   การมอบหมายใหทําแทน
สามารถใชเปนวิธีการพิสูจนศักยภาพบคุคลเพื่อสงเสริมใหมีความกาวหนาในอาชีพได อยางไรก็ดีถาจะ
พัฒนาบุคคลโดยการมอบหมายงานดังกลาวขางตน   ควรที่จะคํานึงถงึประเด็นสําคญัตอไปน้ี 
 ประการที่ ๑   ควรมอบหมายงานใหตรงตามตําแหนง  ความรูความสามารถของบุคคล     
(Put  the right man  on  the right  job)  เพราะการมอบหมายงานเปนไดทั้งกรณีมอบหมายงานทั่วไปตาม
ตําแหนงหนาที่  (Assignment)    และการมอบหมายงานในเรื่องเฉพาะพิเศษเปนคราว ๆ ไป (Delegation) 
 ประการที่  ๒   ควรคํานึงถึงเรื่องสายการบังคับบญัชา  และการปกครองขององคกรดวย 
เน่ืองจากโดยทั่วไปในองคกรจะมีการกําหนดโครงสราง  ตําแหนงหนาที่   ตลอดจนสายการบังคับบัญชา
ไวชัดเจน ทําใหทราบวาถาจะมีการมอบหมายงาน   หรือใหทําแทน  ควรจะดําเนินการกับบุคคลใด 
 ประการที่   ๓  จะตองไมมอบหมายงานใหกับผูทีดํ่ารงตําแหนงในระดับที่สูงกวา  การ
มอบหมายงานจะอยูในลักษณะที่ผูดํารงตําแหนงสูงมอบหมายงานใหแกผูที่ดํารงตําแหนงต่ํากวาทําแทน
ในเรื่องนั้นๆ 
 ประการที่  ๔  ตองกาํหนดวตัถุประสงคของงาน  ขอบเขตอํานาจหนาที่ ตลอดจนกฎระเบยีบ 
ขอบังคับทีเ่กีย่วของกับการปฏิบัติงานใหชัดเจน  และตองมอบความอิสระทางการบริหารใหแกผูรับมอบ
อยางเหมาะสมดวย 
 ประการที่ ๕ มีการติดตอสือ่สารระหวางผูมอบกับผูรับมอบ เพ่ือที่จะไดทราบถึงความกาวหนา 
ในการปฏิบตังิานตลอดจนปญหาและอุปสรรคขอขัดของใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้น จะไดดําเนินการใหคําแนะนํา
หรือความชวยเหลือ 
 จากที่กลาวทั้งหมด จะเห็นไดวาการพัฒนาบุคคลเปนเรื่องที่มีความสําคัญตอองคกรเปน
อยางยิ่งเน่ืองจากผูปฏิบัติงานขององคกรไมวาจะเปนระดับใดก็ตาม ถือวาเปนผูที่มีความสําคัญตอความ 
สําเร็จขององคกรจึงควรที่จะไดรับการพัฒนาศักยภาพ ขีดความสามารถ เพ่ือที่จะใหเปนผูที่มีความรู
ความสามารถความชํานาญ  หากผูบริหารไมใหความสําคัญในการพัฒนาศักยภาพ ขีดความสามารถของ
ผูปฏิบัติงานแลวยอมสงผลโดยตรงตอประสิทธิภาพขององคกรเปนอยางยิ่ง   การพัฒนาบุคคลมิใชเรื่อง
ยุงยาก  สามารถกําหนดเปนนโยบาย หรือแผนงานลวงหนาได  และยังสามารถจัดดําเนินการไดหลาย
รูปแบบวิธีการดังที่ไดกลาวแลว    การที่ผูบริหารจะเลือกวิธีใดตองพิจารณาตามความเหมาะสมกับสภาพ
และเง่ือนไขขององคกร ซ่ึงมีความแตกตางกัน บางวิธีตองใชงบประมาณในการดําเนินการ เชนการ
ฝกอบรม  บางวิธีสามารถดําเนินการไดแมจะมีขอจํากัดดานงบประมาณ เชน  การหมุนเวียนงาน  การ
ขยายขอบเขตงาน  การเพิ่มคุณคาของงาน   หรือแมกระทั่ง การมอบหมายงาน  เปนตน การพัฒนา
บุคคลจึงเปนภารกิจที่ผูบริหารควรจัดอยางสม่ําเสมอเพื่อที่จะบํารุงรักษาองคกรใหมีคุณภาพสามารถ
ปฏิบัติภารกิจไดอยางมีประสิทธิภาพไปพรอมกับการคงอยูอยางสงางาม 
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คล่ืนยักษสึนามิกอใหเกิดผลกระทบตอ
สิ่งแวดลอมอยางไร 

น.อ.สบสุข  ลีละบุตร 
อาจารยฝายศึกษา โรงเรียนนายเรือ 

 
 
ธรณพีบิัติภัย คร้ังรายแรงทีเ่กิดขึ้น เม่ือวนัอาทติยที ่๒๖ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๔๗ ยังคงอยูในความทรงจํา 

ของคนทั่วทุกภูมิภาคของโลก โศกอนาถกรรมครั้งนีไ้ดกอใหเกิดความสูญเสียตอชวีิตและทรพัยสินของมวล
มนุษยชาติเปนอันมาก โดยเฉพาะในแถบบริเวณเอเชียตะวันออกเฉียงใต เอเชยีใตและแอฟริกา  

สึนามิ (Tsunami) กลายเปนคําที่ทุกคนทั่วโลกไดรูจกัและซาบซึ้งถึงพษิสงที่เกดิจากมันเปนอยางดี 
คําวา สึนามิ มาจากภาษาญี่ปุน แปลวา คลื่นในอาวทาเรือ นักวชิาการบางทานอาจเรียกวา Seismic Sea 
wave หรือ Earth Quake Sea Wave ความเสียหายครั้งนี้เกิดจากคลื่นในทะเลทีเ่ปนผลมาจากแผนดินไหว
ทางตอนเหนอืของเกาะสุมาตราในอินโดนิเซีย (วัดได ๙.๐ ริคเตอร ซ่ึงถือวามีความรุนแรงที่สุดในโลก)  

สาเหตุของการเกิดโดยทั่วไปเกิดจากการเคลือ่นตัวของเปลอืกโลกทีเ่ปนของแข็งในนํ้าทะเลหรือการ
เกิดดินถลมของไหลทวีปและลาดทวีปขนาดมโหฬารในน้ําทะเล 

 

 
 

รูปที่ ๑ แสดงขั้นตอนการเกิดคลื่นยักษสึนามิ 
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ประเทศไทยของเราตั้งอยูตอนใตของแผนทวีปยูเรเซียน ทางทศิตะวันตกและทิศใตของประเทศไทย 

มีแผนทวีป ออสเตรเลียน-อินเดียน ดันจากทศิใตขึน้ไปทางเหนือในบางครั้ง และดันจากทิศตะวันตกไป
ตะวันออกเปนบางคร้ัง โดยมีอัตราการเคลื่อนท่ีประมาณ 5-8 ซม.ตอป แนวตอของแผนทวปีท้ังสอง อยูที่
เทือกเขาหิมาลัย และเทอืกเขาอาระกันในสหภาพพมา แลวตอลงมาถึงหมูเกาะในอินโดนีเซีย ผานหมูเกาะ   
นิโคบารในมหาสมุทรอินเดีย สวนตอท่ีอยูในทะเลจะเปนรองลึกเรียกวา Java Trench ซ่ึงอยูติดกบัเกาะ       
สุมาตราดานทิศตะวันตก เกาะสุมาตราสวนใหญจะพบวามีภูเขาไฟเกิดขึ้น เพราะเมื่อเปลือกโลกใตทะเล
เคลือ่นลงไปขางใตแลวจะหลอมตัวเองใหม กลายเปนแมกมาประทขุึ้นมาบนผวิโลกกลายเปนการระเบิดของ
ภูเขาไฟ สวนทางดานทิศตะวันออกมีแผนทะเลฟลิปปนสดันแผนทวปียูเรเซียอยู  

การดันของแผนทวีป Australian- Indian ลงใตแผน Eurasian Plate แตละคร้ังทําใหเกิดแผนดินไหว
ในหมูเกาะชวาและสั่นสะเทอืนมาถึงประเทศไทย เม่ือเกิดการเลือ่นหรือมุดของแผนอยางรุนแรง บางที
ระหวางแผนกเ็กิดชองวางเปนแนวตามตะเขบ็เหนือ-ใต น้ําก็จะไหลเขาชองวาง ทําใหน้ําทีอ่ยูตอนบนของ
ชองวางไหลเขาไปแทนที ่ กลายเปนชองโบ (Hole) บางทีก็มีลักษณะวงรตีามตะเขบ็เหนือ-ใต ตอมาจนถึง    
หมูเกาะนิโคบาร ซึ่งการเคลื่อนทีข่องเปลอืกโลกโดยปกติแลวจะไมเกดิแคจดุเดียว โดยเหตกุารณที่ผานมานั้น 
การเกิดคลื่นแผนดินไหว จะมีลักษณะเปนวงรียาวในแนวเหนอื-ใต น้ําทะเลบรเิวณดังกลาวจะไหลไปแทนที่
ชองโบ ทําใหเกิดการชนกันตรงกลางแลวสะทอนกลบัเปนคลื่น วิ่งออกไปเปนวงรีตามรอยแตก พลังคลืน่
แผนดินไหวจะกลายเปนคลืน่    สึนาม ิ ซ่ึงความรุนแรงจะอยูในแนวทิศตะวันตก-ตะวันออก และซัดเขาสูฝง
ทะเลอันดามันดานทิศตะวนัตกของประเทศไทย บริเวณพื้นที ่๖ จังหวัดภาคใต ไดแก จังหวัดระนอง กระบี ่
พังงา ภเูก็ต ตรัง และสตลู ซึ่งรับแรงตั้งฉากกับคลื่นโดยตรง 

 

 
 

รูปท่ี  ๒  แสดงการเคลื่อนตัวของแผนทวีปและทิศทางการเคลื่อนท่ีของคลื่นยักษสึนามิ 
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ผลกระทบจากคลืน่ยกัษสนึามิ  
สําหรับประเทศไทย ไดกอใหเกิดความเสียหายตอชวีติและทรพัยสนิ ของประชาชนในพื้นที ่ ๖ 

จังหวัดภาคใตฝงทะเลอันดามัน เกิดผลกระทบตอระบบนิเวศและสขุอนามัยอยางกวางขวาง  
 

 
 
ผลกระทบทางดานธรณีวิทยา 

- เกิดการเปลีย่นแปลงทางธรณีสัณฐาน คลื่นแผนดินไหวน้ี มีความรนุแรง จนทําใหเกาะบางเกาะใน
หมูเกาะนิโคบารเคลือ่นทีอ่อกจากจุดเดิมถึง ๒๐ เมตร  ซึ่งในทางธรณีวิทยาแลวถอืวาเคลือ่นท่ีไปไดเร็วมาก 
นอกจากนี้ยังสงผลกระทบถึงการเปลีย่นแปลงรูปรางของชายฝง เชน การหายไปของแหลมยืน่ชายหาดถูก
กัดเซาะหายไป ทําใหชายหาดแคบขึ้นและมีความชันมากขึ้น 

- เกิดการเปดปากแมน้ําโดยตะกอนถูกพดัพาลงทะเล ทําใหน้ําเค็มเขาไปในทวีปไดงายขึ้นทํานอง
เดียวกันนํ้าจดืไหลลงทะเลไดงายขึ้น ทําใหเกิดการขาดแคลนน้ําจืดไดในอนาคต 

- การทับถมดนิตะกอนบนชายฝง ทําใหพชืบางชนิดที่ทนเค็มไมไดตองตายไป และคุณภาพของดิน
ในบริเวณดังกลาวจะมีความเค็มสูงขึ้น 

- เกิดการยุบตัวของแผนดิน เชน ในพื้นท่ีจังหวัดตรัง นครศรธีรรมราช สตูล  กระบี่  เนือ่งจาก
บริเวณนัน้สวนใหญเปนชั้นของหินปูน 
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รูปที่  ๓  แสดงการยุบตัวของพื้นดิน 
 

ดานนิเวศชายฝง 
- ปาชายเลน ถูกทําลายทําใหสัตววัยออนถูกทําลายไปดวย ปาพรุ  ปาชายหาดและปาทุง ตลอดจน

พืชพรรณไดรับความเสียหายเน่ืองจากความเค็มของน้ําทะเล นอกจากน้ียังเกิดผลกระทบอื่น ๆ ในพืน้ที่     
ปาชายเลน โดยพบวา ตะกอนทรายถูกพัดเขาทับถมในปาชายเลน อีกทั้งคลื่นทาํใหรองนํ้าในปาชายเลนเกดิ
การเปลี่ยนแปลง ทั้งเกดิการตื้นเขิน กัดเซาะรองน้ําใหลึกและกวางกวาเดิม เปลี่ยนทิศทางของรองนํ้า       
นํ้าทะเลมีความขุนมากขึ้น น้ําในปาชายเลนมีความเค็มสูงขึ้นมาก ผลกระทบนี้อาจสงผลกระทบกอใหเกิด
ความเสียหายในเชิงชีวภาพตามมาในระยะยาว 

การประเมินโดยใชดัชนชีี้วดัคุณภาพของปาชายเลนที่สาํคัญ ไดแก เชื้อจลุินทรียและคุณภาพน้ํา พบวา 
ระบบนเิวศปาชายเลนสวนมากปรับตวัเขาสูสภาพเดิมไดภายใน ๖ เดือนหลังเกิดคลื่นยักษสนึามิ จาก
การศึกษาแนวโนมของการพื้นตัวของปาชายเลน โดยใชพื้นทีบ่านทะเลนอกจังหวัดระนอง เปนกรณีศึกษา
พบวา มีกลาไมของแสมทะเลขึ้นเปนจํานวนมากซึ่งแสดงวาพชืปาชายเลนไดเริ่มฟนตัวเองตามธรรมชาติแลว 
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- แนวปะการงัน้ําตื้นไดรับความเสียหาย ระบบนิเวศในแนวปะการัง มีความสําคัญตอสิ่งมีชีวติอื่น ๆ
มากมาย เชน เปนแหลงทีอ่ยูอาศยั แหลงหลบภัย แหลงอาหาร แหลงวางไข และแหลงผสมพันธของสตัวนํ้า 
เปนตน แนวปะการังจึงเปนแหลงอาหารสําคัญอันอุดมสมบูรณของมนุษย  รวมทั้งเปนแหลงทรัพยากรที่มี
คุณคาตออตุสาหกรรมการทองเท่ียว การดําน้ําและการถายภาพใตน้ํา แนวปะการังที่ไดรับความเสียหาย
ดังเชน แนวปะการังที่จังหวดัระนอง ชายฝงตะวันตกของจังหวัดพังงา และเกาะไผจังหวัดกระบี ่แนวปะการัง
ท่ีอยูบริเวณรองน้ําระหวางเกาะทีอ่ยูใกลเคียงกัน เชน รองนํ้าระหวางเกาะสุรนิทรเหนือกบัเกาะสุรินทรใต  
เกาะสุรินทรใต กับเกาะตอรินดา เกาะสิมิลันกับเกาะบางู เกาะดามหอกกับเกาะดามขวาน และเกาะรอกใน
กับเกาะรอกนอก ในภาพโดยรวมปะการงัในพื้นที่ท่ีไดรับผลกระทบนอยมาก ไดแก จังหวัดภูเก็ต อาวพังงา
และชายฝงกระบี-่ตรัง (ยกเวนหมูเกาะพพีี) และจังหวดัสตูล สวนพืน้ที่ท่ีไดรับผลกระทบคอนขางมาก ไดแก 
จังหวัดระนอง ชายฝงดานตะวันตกของจังหวัดพังงา ไดแก หมูเกาะสุรินทร หมูเกาะสิมิลนัและหมูเกาะพพีี
ของจังหวัดกระบี ่
 
ผลกระทบตอทรัพยากรน้ํา 

- ดวยแหลงนํ้าบริเวณที่ประสบภัยพบัิติสวนใหญเปนบอนํ้าตื้น ทั้งสิน้ ทําใหเกิดการขาดแคลนแหลง
นํ้าจืดเนือ่งจากนํ้าทะเลไดซัดขึ้นชายฝงทวมในแหลงน้าํดังกลาว รวมท้ังน้ําบาดาลระดับตื้นก็ไดรับผลกระทบ
เชนกัน 
 
ผลกระทบตอการทองเที่ยว 

- นักทองเที่ยวลงจํานวนลงมากเนื่องจากแหลงทองเที่ยวถูกทําลาย เชน ภูมิทัศนบริเวณโดยรอบของ
แหลงทองเที่ยว แนวปะการังน้ําตื้น ตลอดจนการฟนฟู สิ่งแวดลอมและการฟนตัวของระบบนิเวศตามแนว
ชายฝง ซึ่งตองอาศัยระยะเวลานานพอสมควร เปนตน 
จากการประเมนิความเส่ียง อันเปนผลมาจากภัยพบิตัิคร้ังนี้ สามารถแบงออกเปนสองลกัษณะคือ 

- ความเสี่ยงตอชีวิตและทรัพยสินอันไดแก พื้นที่ราบที่อยูติดกับทะเล  สิ่งปลูกสรางจํานวนมากไม
แข็งแรงพอและมีลักษณะตานกระแสของคลื่นสึนามิ ชุมชนไมมีความรูเรื่องสึนามิ ประกอบกับไมมีระบบ  
เตือนภัยที่เหมาะสมและแผนเผชิญเหตุภัยพิบัติที่มีประสิทธิภาพ  อาจเกิดโรคซึมเศรากับครอบครัวผูสูญเสีย
ตลอดจนวิถีชีวิตท่ีเปลี่ยนไป 

- ความเสี่ยงตอระบบนิเวศ ไดแก ความเสี่ยงตอการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ  การเปลี่ยน 
ระบบนิเวศระบบน้ําจืดเปนระบบนํ้ากรอยเนื่องจากการรุกของน้ําทะเล   ปากแมนํ้าเปดกวาง   พื้นที่โดยรอบ 
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ไดรับอิทธิพลจากน้ําทะเลมากขึ้น ทําใหพืชพรรณและสัตวปาไดรับผลกระทบและเมื่อถึงฤดูสรสุมจะทําให    
นํ้าจืดในลําน้ําไหลลงมาอยางรวดเร็ว สงผลใหน้ําที่ไหลแรงกวาเดิม และลําน้ําที่เปดกวางอาจกอใหเกิดการ
พังทลายของชายหาดบริเวณปากแมน 
 
การฟนฟแูหลงทองเทีย่ว 
 ดําเนินการเก็บขยะ ทําความสะอาดทั้งพื้นท่ีนอกและในเขตอทุยานแหงชาต ิ ในพื้นที่เกาะพพี ี    
เกาะไผ เกาะยูง (จังหวัดกระบี่) หาดปาตอง หาดกะตะ อาปาตอง เกาะราชาใหญ อาวในหาน อาวกมลา 
(จังหวัดภูเก็ต) เกาะสุรินทร เกาะสิมิลัน (จังหวัดพังงา) และเกาะกาํใหญ เกาะกาํนุย(จังหวัดระนอง)  สวน
อุทยานที่ไดรับความเสียหายรวม 13 แหง ประกอบดวยอุทยานแหงชาติที่ไดรับความเสียหายมาก จํานวน ๕ 
แหง ไดแก  

           
 

                          
 
อุทยานแหงชาติแหลมสน (จังหวัดระนอง) อทุยานแหงชาติหมูเกาะสิมิลัน อทุยานแหงชาติหมูเกาะสุรินทร
(จังหวัดพังงา)  อทุยานแหงชาติสิรินาถ (จังหวัดภูเก็ต)  และอุทยานแหงชาติหาดนพรัตนธารา-หมูเกาะพีพี
(จังหวัดกระบี่) อุทยานแหงชาติที่ไดรบัความเสียหายปานกลาง จาํนวน ๔ แหง ไดแก อทุยานแหงชาติ     
ธารโบกขรณ ี (จังหวัดกระบี่) อุทยานแหงชาติหมูเกาะพยาม (จังหวัดระนอง) อทุยานแหงชาติเขาลําป-     
หาดทายเหมือง (จังหวัดพังงา) และอทุยานแหงชาติหาดเจาไหม(จังหวัดตรัง) สําหรับอุทยานแหงชาติท่ีมี
ความเสียหายนอย จํานวน ๔ แหง ไดแก อุทยานแหงชาติหมูเกาะลันตา (จังหวัดกระบี่) อุทยานแหงชาต ิ  
เขาหลัก-ลําร ู อทุยานแหงชาติเกาะระ-เกาะพระทอง (จังหวัดพังงา) และอทุยานแหงชาติตะรุเตา (จังหวัด
สตูล) สําหรับการปองกันและขจัดภาวะมลพษิในพื้นที่อุทยานแหงชาต ิ กรมควบคุมมลพษิไดศึกษา สํารวจ 
พรอมกําหนดรูปแบบรายละเอียดระบบการจัดการขยะมูลฝอย น้ําเสยี สิ่งปฏิกลูทีเ่หมาะสม 
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การฟนฟแูหลงน้ําเพื่อการอุปโภคและบรโิภค 
 กระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม โดยกรมทรัพยากรน้ํา ไดเรงดําเนนิการใหความชวยเหลอื 
ดานนํ้าดื่มและนํ้าใชของประชาชนในทุกรูปแบบ แจกจายนํ้าและแจกคลอรีน ดําเนินการสูบลางบอน้ําต้ืนและ
จัดสรางใหมจาํนวน ๕๒๔ บอ ปรับปรุงแหงน้ําดิบ ๑๖ แหง ซอมประปาและจัดสรางใหม ๒๕ แหง ปรับปรุง
ฟนฟูระบบประปาในเขตพื้นที่อุทยาน ฯ  สําหรับบริการนักทองเที่ยว ๑๓ แหง 
 
การปองกนัและแกไขการเปลีย่นแปลงชายฝง 
 กระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม โดยกรมทรัพยากรธรณี สํารวจพบวา คลื่นยักษสึนามิ 
ไดสงผลกระทบตอบรเิวณชายหาดและชายฝงท้ังหมดในพื้นที ่๖ จังหวัดดานทะเลอันดามัน บางพื้นท่ีบริเวณ
ชายหาดถูกกัดเซาะหายไป ในขณะที่บางพื้นที่มีการทับถมของทรายและตะกอนดินเพิ่มมากขึ้น ทําให
ชายหาดงอก เกิดการตื้นเขินของรองน้ําและปากแมนํ้า การกัดเซาะบริเวณรองนํ้า ความลาดชนัและลกัษณะ
ของเม็ดทรายเปลี่ยนไปจากเดิม จากผลการศึกษาและสํารวจขางตน กรมทรพัยากรธรณจีงึไดเรงกําหนด
ขอบเขตการเปลี่ยนแปลงชายฝงในระดบักวาง โดยใชภาพถายดาวเทียม พรอมสํารวจภาคสนาม และ
ประเมินผลกระทบจากการกัดเซาะชายฝง โดยไดติดตั้งหมุดหลักฐานอางอิงมาตรฐาน ตลอดแนวชายฝงใน
ชวงเวลาตาง ๆ กัน ในพืน้ท่ีจังหวัดระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี ่ตรงั และสตูล พรอมกับวิเคราะหขอมูลจัดทํา
เสนแนวชายฝงปจจบุัน เพือ่จัดทําเปนขอมูลระบบสารสนเทศภูมิศาสตรตอไป 
 
การเฝาระวังแผนดินไหว 
 กระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมโดยกรมทรัพยากรธรณี ไดจัดทาํแผนที่ธรณวีทิยา
มาตราสวน ๑ : ๕๐,๐๐๐ คลอบคลุมพื้นที่จังหวัดภาคใต พรอมศึกษาและติดตามการเคลือ่นตวัของรอยเลือ่น
คลองมะรุย บริเวณจงัหวัดกระบี่และพังงา รวมทั้งวางแนวทางระบบเฝาระวังแผนดินไหวพรอมระบบเครอืขาย 
ท่ีเหมาะสมระดับประเทศ และจัดทําแผนที่ภูมิประเทศสําหรับใชเปนเสนทางหนีภยัคลื่นยกัษสนึามิ (Evacuation 
Map) มาตราสวน ๑ : ๕,๐๐๐  ในพื้นท่ีของจังหวัดภูเกต็ กระบี ่และพังงา 
 
การตรวจสอบพืน้ที่เสีย่งเกิดหลุมยุบและดนิถลม 
 ธรณีพบิติัภัยทําใหเกิดผลทางธรณีวทิยา เกิดการเปลี่ยนแปลง โดยกรมทรัพยากรธรณีไดสํารวจพบ
หลุมยุบรวม ๕๓ แหง ใน ๑๖ จังหวัด โดยหลุมยุบมีขนาดใหญทีสุ่ดพบที ่ ตําบลขอนหาด อําเภอชะอวด 
จังหวัดนครศรีธรรมราช มีขนาดกวาง ๔๐ เมตร ยาว ๔๐ เมตร ลึก  ๑๗  เมตร  หลุมยุบขนาดใหญรองลงมา 
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พบท่ีตําบลทายาง อําเภอทุงใหญ จังหวัดนครศรธีรรมราช เชนกัน สวนหลุมยบุทีพ่บในทีอ่ื่น ๆ เกอืบทั้งหมด
มีขนาดความกวาง ความยาว และความลึกประมาณไมเกิน ๑๐ เมตร นอกจากนี้ยังพบดินถลมและพื้นถํ้า
ทรุดตวั ๓ แหง  สวนบริเวณเกาะระ อาํเภอคุระบุร ีจังหวัดพังงา พบวา มีรอยรอยเกิดดินถลมมากกวา ๗๐ 
แหงและมีแนวโนม จะเกดิดินถลมของชั้นดินและชัน้หินเพิ่มอีก กรมทรัพยากรธรณีไดกําหนดระดับพืน้ที่
เสี่ยงภัยหลุมยุบจากบริเวณที่รองรับดวยหินปูนทั่วประเทศ โดยใชภาพถายดาวเทียม พรอมทัง้ออกประกาศ
เตอืนภัยลวงหนาเขตพื้นท่ีเสี่ยงภัยหลุมยุบในพื้นที่ภาคใตฝงทะเลอนัดามัน นอกจากนีย้ังไดสํารวจพื้นท่ีที่
ปลอดภัยจากหลุมยุบเพือ่สรางอาคารเรียนถาวร  รวมทั้งดําเนินการสํารวจเบ้ืองตนเพือ่กันพื้นทีป่ลอดภัยจาก
ดินถลมในบริเวณเกาะระ จังหวัดระนองอกีดวย 

    
 
การกําหนดเขตพื้นทีป่ลอดภยัสาํหรับประชาชน 
 พื้นที ่ ๖ จังหวัดภาคใตท่ีไดรับผลกระทบจากธรณพีบิัติภัยสนึามิ ไดรับความเสยีหายเปนอยางมาก 
ท้ังดานทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอม เศรษฐกจิ สังคม รวมท้ังวิถีชวีติของประชาชนในพื้นที ่ ซึ่งความ
เสียหายที่เกิดขึ้นน้ันตองอาศัยเวลาและวธิีการฟนฟูท่ีเหมาะสม ดังนั้น กระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม โดยสํานักงานนโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม จึงเห็นความจาํเปนในการ
ประกาศใหพืน้ท่ีนั้น เปนพืน้ท่ีคุมครองสิง่แวดลอม ตามพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม
แหงชาต ิพ.ศ. ๒๕๓๕ ซ่ึงเปนมาตรการหนึ่งในการชวยฟนฟูและอนรุักษทรัพยากรธรรมชาต ิและสิ่งแวดลอม
และสรางความปลอดภัยแกประชาขนในพื้นทีใ่นระยะยาว 
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การติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ํา 
 ผลกระทบที่เกิดตอคุณภาพชีวิตของประชาชน การประกอบอาชีพ การประมง และการทองเที่ยวซ่ึง
เปนแหลงทํารายไดหลักของประชาชนในพื้นท่ี  กรมควบคุมมลพิษและกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง 
ไดดําเนินการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ําทะเลตลอดแนวชายฝงทะเลอันดามันโดยเพิ่มความถี่และจุด
ตรวจวัดคุณภาพน้ํามากยิ่งขึ้น เพื่อปองกันผลกระทบตอแหลงประมงและแหลงทองเที่ยว จากการสํารวจ
พบวา ไมเกิดผลกระทบตอคุณภาพน้ําในเชิงลบ ยกเวนในบางพื้นที่มีปริมาณตะกอนแขวนลอยสูงกวาระดับ
ปกติ ไดแก แหลมสัก จังหวัดกระบี่ ปากเม็ง จังหวัดตรัง และปากบารา จังหวัดสตูล ตั้งแตจังหวัดระนองลง
มาถึงพังงาและจังหวัดภเูก็ต พบวา คุณภาพน้ําทะเลอยูในระดับพอใชและเริ่มดีขึ้นเปนสวนใหญ 
 
การติดตามตรวจสอบความพึงพอใจและสรางเสริมการมีสวนรวมของประชาชน 
 สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ไดดําเนินการติดตามตรวจสอบ
สถานการณการฟนฟูและพฒันาทรพัยากรธรรมชาต ิสิง่แวดลอม ความตองการและความพึงพอใจของชุมชน
ในพืน้ที่ประสบธรณีพิบัติภยัสึนามิ รวมทั้งจัดประชุมกลุมยอยกบัประชาชนและผูนําชุมชน เพือ่รับฟงความ
คิดเห็น ความตองการและความพึงพอใจ ในพื้นทีต่างๆ รวม ๒๕ ตําบล ๑๖ อาํเภอ ของทั้ง ๖ จังหวัด คอื 
ระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี ่ตรัง และสตลู จํานวน ๒๖ ครั้ง มีผูเขารวมประชุมท้ังสิ้น ๙๔๘ คน ผลการสํารวจ
สรุปไดดังนี้ 
 - ความชวยเหลือท่ีตองการจากภาครัฐ โดยสวนใหญตองการใหฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม ใหมีความอุดมสมบูรณ เพือ่สงผลใหการดาํรงชีวติ อาชพี และสภาพความเปนอยูที่ดีของชุมชน 
โดยชุมชนทองถิ่นมีสวนรวม ไดแก การวางแนวปะการังเทียมเพิ่มเติม และกําหนดแนวเขตประมงใหชัดเจน 
การฟนฟูปะการัง การปรับภูมิทัศนชายหาดใหมีความสวยงาม การปลูกปาชายเลน ปลูกปาชายหาด สงเสริม
การทองเที่ยวเชิงอนุรักษ การขุดลอกคลอง การขุดรองนํ้าเพือ่กันคลื่นและจอดเรือ การจัดการขยะชุมชน 
ชายทะเล ชายหาด การทําเขื่อนกั้นคลื่น การขุดเจาะบอบาดาล เพื่อการอุปโภค-บริโภค  โดยชุมชนมีสวนรวม 
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ในการจัดทําแผนงาน/โครงการฟนฟ ู อนุรักษ พฒันาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมในพืน้ที่ประสบภัย   
สึนามิ 
 - ความคิดเหน็และขอเสนอแนะชมุชน 
 ๑) สนับสนุนใหมีการจัดการดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเชิงบูรณาการ เพือ่ประโยชน 
ตอการดํารงชวีิต การประกอบอาชพี และใชเปนแหลงทองเทีย่ว รวมท้ังเห็นควรสนับสนุนสงเสริมการสราง
ความรู ความเขาใจเพือ่สรางจิตสํานึกในการอนุรักษ/ฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
 ๒) เห็นควรใหมีการพัฒนาพื้นท่ีและยินดีใหความรวมมือกับหนวยงานของภาครัฐและองคกรปกครอง 
สวนทองถิ่น ใหเปนแหลงทองเท่ียวเชิงอนุรักษ ซ่ึงจะนําไปสูการสรางรายไดใหแกชุมชน 
 ๓) หนวยงานทีเ่กีย่วของควรมีบทบาทชวยเหลอืในดานตาง ๆ โดยเฉพาะโครงการทีน่ําเสนอโดย 
ทองถิ่น 
 ๔) หนวยงานตาง ๆ ควรเขามาประสานงานกับชุมชนทองถิ่น เพือ่ใหประชาชนมีสวนรวมในการ
จัดทําโครงการตางๆ และใหมีการจัดจางแรงงานในชุมชนเพื่อชาวบานจะไดมีรายได เชน จางแรงงานเพือ่
สรางเขื่อนกั้นคลื่น เปนตน 
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ความสัมพันธระหวางการเปลี่ยนแปลงโครงสรางของการผลิตในระบบเศรษฐกิจโลก 
(World Economic Structure of Production)  

กับการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง 
น.ท.หญิง ผศ.ขนษินาฏ  รัตนพฤกษ 

ผูชวยศาสตราจารย ฝายศึกษา โรงเรยีนนายเรือ 
 
 

 ในประวัติศาสตร การเสียดุลการคาของสหรัฐอเมริกาตอญ่ีปุน ทําใหมีการยายฐานการผลิตมาสู
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกและเอเชียตะวันออกเฉียงใต ซ่ึงนําไปสูการขยายตัวทางเศรษฐกิจในภูมิภาค 
และยังผลักดันใหเกิดการเปลี่ยนแปลงโครงสรางทางการเมืองภายในของประเทศตาง ๆ  เชน การ
เปลี่ยนแปลงรูปแบบการปกครองจากระบอบทหาร (Military Regime) หรืออํานาจนิยม (Authoritarianism) 
มาสูการปกครองระบอบประชาธิปไตย หรืออยางนอยที่สุด ก็มีการปรับเปลี่ยนนโยบายทางเศรษฐกิจของ
ประเทศสังคมนิยมที่เปดเสรีมากขึ้น อยางเชน จีน เวียดนาม เปนตน นอกจากนั้น นโยบายเศรษฐกิจ
แบบทดแทนการนําเขา (Import Substitution)๑ ก็ถูกทดแทนดวยนโยบายเศรษฐกิจที่เนนการสงออก 
(Export Oriented) 
 เง่ือนไขที่ทําใหการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอยางรวดเร็วในทศวรรษที่ ๑๙๖๐ คือ 
 ๑. การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี ซ่ึงไดเชื่อมโยงและขยายตัวในการผลิต และแทรกตัวอยาง
รวดเร็วในประเทศกําลังพัฒนาที่มีนโยบายเปดรับการลงทุนจากตางชาติ  
 ความเร็วของการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีดานการผลิต ทําใหผูผลติสามารถผลติสนิคาตวัใหม ๆ 
ออกมาไดมาก หรือแมกระทั่งหาวัตถุดิบจากแหลงตาง ๆ ไดอยางสม่ําเสมอ ซ่ึงตนทุนที่สูงที่สุดของการ
ผลิตอยูที่การพัฒนา วิจัยสินคา และที่สําคัญคือการทําโฆษณา ผลที่ออกมาคือบรรษัททุกประเภทที่เคย
ขยายตัวอยูกับตลาดภายในประเทศ ถูกผลักดันโดยโครงสรางใหออกไปหาแหลงตนทุนการผลิตและ
ตลาดใหม ๆ เพื่อเพิ่มผลกําไร และความไดเปรียบในการแขงขัน 
 ๒. การเคลื่อนยายของเงินทุน (Capital Mobility) สงผลใหบรรดานักอุตสาหกรรมในประเทศ
พัฒนาแลว แทรกตัวเขาไปในประเทศกําลังพัฒนาไดอยางรวดเร็ว  
 
 
 
 

                                                            
๑ ประเทศกําลังพัฒนาสวนใหญไมไดประสบความสาํเร็จในการดําเนินนโยบายเศรษฐกจิแบบทดแทนการนําเขาเน่ืองจากมีอุปสรรคนานัปการ อานเพิ่มเติม

ใน ผาสุก พงษไพจิตร. พัฒนาการอุตสาหกรรมและพัฒนาการเศรษฐกิจ ประสบการณของเกาหลีใต บราซลิ ไทย. โครงการตาํรา ลาํดับที่ ๓๗ ศูนยบริการเอกสารทาง
วิชาการ คณะเศรษฐศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลยั. (กรุงเทพ ฯ : โรงพิมพจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, ๒๕๔๑)ฒ หนา ๑๙ – ๓๑. 
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 การเปดเสรีของตลาดการเงินโลก เกิดขึ้นจากการสรางเงินสกุลยุโรป (Eurocurrency) ใน       
ชวงทศวรรษ ๑๙๖๐ ประกอบกับการเปลี่ยนแปลงนโยบายทางการเงินของสหรัฐอเมริกาในทศวรรษ 
๑๙๗๐ – ๑๙๘๐๒  สงผลใหกําแพงภาษีลดลง และการเคลื่อนยายทุนมีขนาดเพิ่มขึ้น ทําใหปญหาการ
ระดมทุนจากแหลงเงินทุนในตางประเทศที่เคยเปนเรื่องยากในสมัยกอน ไดกลายเปนเรื่องงาย และ
สามารถกระทําไดโดยไมตองผานการควบคุมของรัฐ 
 ๓. การปฏิวัติทางเทคโนโลยีที่ เปนแกนกลาง ไดแก เทคโนโลยีขาวสารและการสื่อสาร 
ประกอบดวยความรูดานโซลิดสเตท (Solid-state) เทคโนโลยีดานเครื่องเชิงแมเหล็กและเชิงแสง
(Magnetic and Optical Hardware Technology) เทคโนโลยีดานชุดคําสั่ง (Software Technology) และ
เทคโนโลยีการสื่อสารอื่น ๆ ไดแก วิทยุ โทรทัศน ดาวเทียมสื่อสาร เคเบิลใยแกว เปนตน เทคโนโลยี
เหลานี้ มีแนวโนมกาวหนาไปในทางการลดขนาดใหเล็กลง ลดคาใชจายในการผลิต ปรับปรุงการทํางาน 
ขยายฟงกชั่น และการทําใหเทคโนโลยีกระจายไปอยางกวางขวาง ความกาวหนาดังกลาวทําให
ประสิทธิภาพสูงขึ้น ขณะที่รายจายต่ําลงในการเก็บ การสง การผลิตซํ้า และการเผยแพรขาวสาร เหลานี้
ทําใหขาวสารไหลเวียนไปทั่วโลกในราคาที่ถูกลง   ถาไมมีพัฒนาการของเรื่องดังกลาว การเคลื่อนยาย
ฐานการผลิตและการบริหารแบบทางไกล คงจะเปนเรื่องที่เสี่ยงและยากที่จะดําเนินการ ในที่สุดธุรกิจการ
ติดตอสื่อสารเองก็กลายเปนธุรกิจที่ทํากําไรสูงสุดธุรกิจหน่ึง 
 ๔. การสรางคานิยมในเรื่องการบริโภค  
 ในตลาดโลก  การแข งข ันกันระหว างผู ผล ิต ได ผล ิตส ินค าราคาถ ูกลงโดยเฉลี ่ย แตใน
ขณะเดียวกันก็ขยายตัวเลือกของสินคาในตลาดซึ่งทําใหบรรษัทเหลานี้ไดกําไรเพิ่มมากขึ้น ยิ่งไปกวานั้น 
การผลิตสินคาในปจจุบัน มีจุดมุงหมายใหสินคามีอายุการใชงานสั้น ไมวาจะเปนโดยคุณภาพสินคาหรือ
ความลาสมัย ซ่ึงเปนวัฒนธรรมที่สําคัญสําหรับการบริโภคในสังคมทุนนิยมสมัยใหม จึงไมใชเรื่องแปลก
ตามแนวความคิดดังกลาว ที่จะเห็นรถเปลี่ยนรุนบอยขึ้น คนเปลี่ยนรถบอยขึ้น มีรานขายเครื่องใชไฟฟา
มากมาย โทรศัพทมือถือกลายเปนความจําเปน ทั้งหมดนี้ อาจดูแลวเปนเรื่องปกติทางเศรษฐกิจใน
ปจจุบัน  อยางไรก็ดี การเปลี่ยนแปลงในเรื่องรสนิยมในการบริโภค สงผลตอการเปลี่ยนแปลงทาง
การเมืองอยางรวดเร็ว ตั้งแตทศวรรษที่ ๑๙๗๐ – ๑๙๘๐ ในสองภูมิภาคของโลก คือ 
  ก. สหภาพโซเวียต เปนขั้วอํานาจที่ยึดถืออุดมการณสังคมนิยม ซ่ึงใหความสําคัญกับระบบ
เศรษฐกิจที่วางแผนจากสวนกลาง และเนนการกระจายอํานาจที่เปนธรรม (อยางนอยก็ในทางทฤษฎี)  
ทั้งน้ี โครงสรางทางเศรษฐกิจของสหภาพโซเวียต     แยกและไมไดของเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจของโลก 

                                                            
๒ วิกฤติเศรษฐกิจเกิดขึ้นในชวง ๑๙๗๐ – ๑๙๘๐ทําใหระบบเบรตตันวูดใชไมไดอีกตอไป (ระบบเบรตตันวูดคือระบบการคาโลกกอนสงครามโลกครั้งที่ ๒ 

กําหนดขึ้นดวยจุดมุงหมายที่จะหลีกเลี่ยงปญหาการไรเสถียรภาพทางการเงินระหวางประเทศ โดยมีลักษณะสําคัญคือเงินดอลลารสหรัฐ ฯ เปนเงินตราสําคัญที่ใชเปน
เงินสํารองระหวางประเทศ และประเทศตาง ๆ ท่ีอยูในระบบโยงอัตราแลกเปลี่ยนของตนเขากับเงินดอลลารสหรัฐ ฯ เปนอัตราแลกเปลี่ยนตายตัว) 
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เทาใด๓ (ยกเวนในเรื่องเกี่ยวกับการคาอาวุธ) อยางไรก็ดี สหภาพโซเวียต รวมไปถึงประชาชนของตน  
ไดรับผลกระทบอยางมากจากการเปลี่ยนแปลงโครงสรางของระบบเศรษฐกิจโลกที่เรียกวาเสรีนิยม
ประชาธิปไตย โดยผานปจจัยเรื่องเทคโนโลยีและการติดตอสื่อสาร ปจจัยดังกลาว เปนปจจยัทีรั่ฐไมสามารถ
ควบคุมได ภาพที่เผยแพรออกมานําไปสูการตั้งคําถามที่วา เหตุใดประชาชนในสหภาพโซเวียตและยุโรป
ตะวันออกไมสามารถมีชีวิตที่สะดวกสบาย ดังเชนหลาย ๆ ประเทศในยุโรปตะวันตกหรือสหรัฐอเมริกา      
ในที่สุด ความไมสามารถปดกั้นขอมูลขาวสารและการรับรูความแตกตางในดานฐานะของประชาชนในสอง
ขั้วอุดมการณ  ก็นําไปสูการออกนโยบายการปฏิรูปทางการเมืองและเศรษฐกิจ (Glasnost and Perestroika) 
ซ่ึงนําไปสูการลมสลายของสหภาพโซเวียต และการแยกตัวของประเทศในยุโรปตะวันออกในที่สุด 
 ข. ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต  หลายประเทศ ในชวงกอนทศวรรษที ่๑๙๗๐ มีสภาพทาง
เศรษฐกิจที่เปนระบบเศรษฐกิจโดยรัฐ (State Owned Enterprises) หรือระบบเศรษฐกิจแบบผูกขาด 
(Monopolized Economy) ที่ขึ้นอยูกับนโยบายของรัฐ  ผลของการเปลี่ยนแปลงโครงสรางการผลิตใน
ระบบเศรษฐกิจโลก โดยเฉพาะการไดรับเงินชวยเหลือจากสหรัฐอเมริกา เพื่อปรับโครงสรางทาง
เศรษฐกิจแกประเทศที่ไดรับความเสียหายจากสงครามเวียดนาม ทําใหเกิดการขยายตัวของการลงทุน
ตางชาติ และการเจริญเติบโตของทุนภายใน ในที่สุดก็นําไปสูการคอย ๆ หมดอํานาจของผูนําอํานาจ
นิยม และนําไปสูการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจที่เนนการเปดเสรี สวนการเมืองก็มีแนวโนมที่จะพัฒนา
ไปสูระบบการปกครองแบบประชาธิปไตยมากขึ้น 
 ๕. ความเชื่อที่วาระบบเศรษฐกิจแบบตลาดจะนํามาซึ่งการพัฒนา   
 ปจจุบันการเมืองระหวางประเทศไดมีการเปลี่ยนแปลงไปมาก หากแตเปนไปอยางเงียบ ๆ ตาม
นโยบายหรือทิศทางที่กลาวมา ซ่ึงทิศทางดังกลาวเปลี่ยนใหนโยบายทางเศรษฐกิจกลายเปนเรื่องสําคัญ
กวาเรื่องความมั่นคงหรือการตอสูทางอุดมการณ เม่ือเปนเชนนี้แลว บรรษัทขามชาติเองก็ตองดําเนิน
นโยบายที่เอื้อตอความสามารถของรัฐตาง ๆ ที่จะควบคุมสังคม โดยการสรางมายาคติ(Myth)ที่วาระบบ
เศรษฐกิจ และนโยบายของรัฐในลักษณะที่เอื้อตอการลงทุนของตางชาติเทานั้นที่จะทําใหสังคมรอดพน
จากความยากจน  ทําใหประเทศกําลังพัฒนาทั้งหลายตอสูแขงขันกันโดยไมรูตัว ทัศนคติเหลานั้นทําให
บรรษัทขามชาติสามารถหาฐานการผลิตในประเทศกําลังพัฒนาไดไมยาก เน่ืองจากรัฐบาลในประเทศ 
ตาง ๆ อาจใหความชวยเหลือทางนโยบาย หรืออาจกดขี่สังคมเพื่อตอบสนองตอความตองการในเรื่อง
ราคาแรงงานและวัตถุดิบแกบรรษัทขามชาติ  อยางไรก็ตาม น่ีก็เปนเหตุผลที่สําคัญที่ทําใหการพัฒนา
อุตสาหกรรมในประเทศกําลังพัฒนา ขยายตัวไปอยางรวดเร็วในทศวรรษที่ ๑๙๗๐   ดังน้ัน  รัฐตาง ๆ ใน 

                                                            
๓ กลุมประเทศที่มีการวางแผนจากสวนกลาง ไดแก สหภาพโซเวียต ยุโรปตะวันออก(กอนการลมสลายของสหภาพโซเวียต) เวียดนาม คิวบา และจีน  

ในชวงทศวรรษ ๑๙๖๐ – ๑๙๗๐ ประเทศเหลาน้ีมิไดสงออกสินคาอุตสาหกรรมในตลาดโลกมากนัก การคาระหวางประเทศจึงมีบทบาทนอยในกระบวนการพัฒนา 
จนถึงชวงที่สหภาพโซเวียตลมสลาย ทําใหเกิดขบวนการเปดเสรีระบบเศรษฐกิจในกลุมน้ี 
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โลกปจจุบัน ตางพยายามที่จะแขงขันกัน เพื่อที่จะดึงบรรษัทขามชาติใหเขามาลงทุนในดินแดนของตน  
นําไปสูการกดราคาแรงงานใหมีราคาถูก การลดคาใชจายในบริการสาธารณะ หรือแมกระทั่งการกําจัด
คูแขงที่เปนทุนทองถิ่น (Local Capital)  และการเปลี่ยนแปลงกฎหมายใหเอื้อตอการลงทุนของบรรษัท
ขามชาติ รวมถึงการใหสิทธิประโยชนอีกมากมาย ทั้งน้ี จึงไมแปลกที่บรรษัทขามชาติเหลานี้ จะถือไพ
เหนือกวาในการตอรอง และเม่ือแทรกตัวเขามาไดแลว เศรษฐกิจ การเมือง และสังคม ยอมไมใชเร่ืองของ
ประชาชนภายในประเทศที่จะตัดสินตอไปไดอีก หากเปนเรื่องของบรรษัทที่จะเสนอวาสิ่งใดดีที่สุด 
เหมาะสมที่สุด และที่สําคัญ เน่ืองจากบรรษัทขามชาติอยูนอกเหนือโครงสรางของรัฐ  ก็ไมมีความจําเปน
แตอยางใดที่จะตองรับผิดชอบตอผลการกระทําของตนเอง 
 การเปลี่ยนแปลงโครงสรางทางการผลิต สงผลใหผูนําของประเทศกําลังพัฒนาหลาย ๆ ประเทศ 
เปลี่ยนแปลงนโยบายทางเศรษฐกิจ เชน ประเทศตุรกี ประเทศไทย ประเทศอารเจนตินา และประเทศ
อินเดีย เปนตน การเปลี่ยนแปลงโครงสรางทางเศรษฐกิจของประเทศกําลังพัฒนาเหลานี้ ทําใหบรรษัท
ขามชาติอยูในฐานะที่รัฐตองเอื้ออํานวยตอขอเรียกรองของบรรษัทขามชาติตลอดเวลา ในภาพรวม แมวา
จะเกิดการพัฒนาแบบไมสมดุล๔ แตก็สามารถที่จะทําใหผูนํา นักธุรกิจ ชนชั้นกลางในประเทศกําลัง
พัฒนาทั้งหลาย ยอมรับเง่ือนไขในการเปลี่ยนแปลงนโยบายทางเศรษฐกิจที่เปดการคาเสรี และการขยาย
กิจการของรัฐใหทุนตางชาติ เพื่อรับใชผลประโยชนของตนเอง ของกลุม และของบรรดาบรรษัทขามชาติ 
 นัยสําคัญของความตองการของบรรษัทขามชาติ คือ 

๑. รัฐประชาธิปไตยที่มีกฎหมายออนแอ 
๒. รัฐประชาธิปไตยที่มีนโยบายทางเศรษฐกิจที่เอื้ออํานวยตอการลงทุน 
๓. ประชาชนในรัฐเชื่อในอุดมการณเสรีนิยม - บริโภคนิยม 

 ปรากฏการณดังกลาวเกิดขึ้นทั่วโลก ยิ่งทําใหระบบเศรษฐกิจที่มีการวางแผน (Commanded 
Economy) เปนเรื่องที่เปนไปไดยาก 
 การเมืองระหวางประเทศในปจจุบัน  โครงสรางความสัมพันธของรัฐกับบรรษัทขามชาติมี
นัยสําคัญอยูที่วา บรรดารัฐในปจจุบันกําลังตอสูและแขงขันกันอยางมากในการดึงการผลิตและความ
รํ่ารวยเขาสูประเทศของตน มากกวาที่จะทําการขยายอํานาจทางทหารดังเชนที่เคยเปนในอดีต เน่ืองจาก
ในปจจุบันความมั่งคั่งคืออํานาจ  ประชาชนหรือระบบเลือกตั้งของสังคมทุนนิยมยุคใหม จะทําใหทิศทาง
ของการเมืองโลกเปนเชนนี้ การพัฒนาและบริหารตามการเปลี่ยนแปลงทางโครงสรางของการผลิตในโลก  
ผลที่ออกมาคือความสําเร็จทางเศรษฐกิจ และความร่ํารวยของบรรษัทขามชาติ  ซ่ึงในที่สุด  นําไปสูการมี 

                                                            
๔ หมายถึงความสัมพันธท่ีไมเทาเทียมกันระหวางประเทศพัฒนาแลวกับประเทศกําลังพัฒนา ซึ่งทําใหประเทศพัฒนาแลวแสวงหาประโยชนจากการคา

ระหวางประเทศไดมากกวา  ความไมเทาเทียมกันดังกลาวนี้เกิดจากขบวนการลาอาณานิคมในอดีต และขบวนการจักรวรรดินิยมสมัยใหม ท่ีเปนระบบการแบงงานกัน
ทํา ซึ่งมีผลกีดกันไมใหประเทศกําลังพัฒนาเปนประเทศอุตสาหกรรมไดทัดเทียมกับประเทศพัฒนาแลว อานเพิ่มเติมใน ผาสุก พงษไพจิตร.อางแลว,หนา ๓๓ – ๓๙. 
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บทบาทในเวทีการเมืองระหวางประเทศ  อันเกิดจากอํานาจตอรองของบรรษัทขามชาติ   ในที่สุดบรรษัท 
ขามชาติจะกลายเปนศูนยกลางขององคการที่พัฒนานโยบายทางเศรษฐกิจของรัฐตาง ๆ รวมทั้งของโลก
ดวย โดยการสรางนโยบายจะคํานึงถึงการคุมทุนทางเทคโนโลยีที่ไดลงทุนไป  ความสามารถที่จะเขาสู
แหลงของทุน  และความสามารถที่จะแทรกผลผลิตเขาสูตลาดสําคัญ ๆ เชน ในยุโรป สหรัฐอเมริกา และ
ญ่ีปุน 
 การเปลี่ยนแปลงทางโครงสรางเศรษฐกิจของโลกดังกลาว ทําใหความขัดแยงทางดานอุดมการณ
เปนเรื่องเหลวไหล ไมวาจะเปนอุดมการณสังคมนิยมหรืออุดมการณประชาธิปไตยก็ตาม เน่ืองจากทุก
ฝายมีจุดมุงหมายอยางเดียวกันคือ ตองพัฒนาเศรษฐกิจตามโครงสรางเศรษฐกิจโลก และขายสินคาเพื่อ
ความมั่งคั่ง ซ่ึงเปนอุดมการณสมัยใหมที่เปนที่ปรารถนาของหลายฝาย 
 ที่สําคัญบทบาทของรัฐที่ตองเปลี่ยนแปลงนโยบายตามโครงสรางดังกลาว อาจนําไปสูความ
ขัดแยงและลมสลายของประชาธิปไตยก็เปนได เน่ืองจากหนวยที่มีความสําคัญตอการผลิตนโยบาย ไมใช
ประชาชนอีกตอไป แตเปนบรรษัทขามชาติ รัฐเองก็มุงเนนที่จะลดความลาชาของระบบราชการ เพื่อ
ตอบสนองตอการทํางานใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น หากแตการลดทอนดังกลาว อาจทําใหแนวความคิดใน
เร่ืองของการใหบริการและความชวยเหลือแกประชาชนลดหายไปดวย  ดังน้ัน ประชาชนอาจตอตาน
นโยบายของรัฐที่ตองการตัดรายจายสาธารณะที่เกี่ยวกับการศึกษา สุขภาพอนามัย ที่อยูอาศัย สวนรัฐ
อาจแกปญหาโดยพัฒนาฐานของการผลิตทองถิ่นที่มีความรับผิดชอบตอสังคม โดยผานการออกนโยบาย
ระยะยาว และควบคุมใหการดําเนินงานบรรลุผลประโยชนแกสังคม แมอาจจะใชเวลา แตอยางนอย จะ
นําไปสูพื้นฐานของการพัฒนาที่ยั่งยืน  มากกวาเปนการขยายตัวที่เนนการบริโภค 
 ขอสังเกตอีกประการหนึ่ง ถึงแมวาการเมืองโลกจะมีทิศทางที่สนับสนุนการขยายตัวของระบอบ
การเมืองแบบประชาธิปไตย แตเม่ือโครงสรางทางเศรษฐกิจเปนปจจัยผลักดันมากกวาการพัฒนาเชิง
แกนสาร (Essense) การเมืองในระบอบประชาธิปไตยที่แทจริงอาจเกิดขึ้นไดยาก เน่ืองจากประชาชน 
โดยเฉพาะนายทุน ซ่ึงเปนกลุมคนที่มีความสําคัญที่จะเขามาครอบงําการเมือง ทั้งน้ี กลุมนายทุนดังกลาว
จะไดรับการสนับสนุนจากชนชั้นกลางที่เชื่อในความมั่นคง และผลประโยชนทางเศรษฐกิจมากกวาปญหา
ที่แทจริงของประชาชน ในขณะที่ประชาชนอีกฝาย ซ่ึงไดรับผลกระทบมหาศาล อาจถูกกดขีโ่ดยอาํนาจรฐั 
หรือที่แยไปกวานั้น ถูกกระบวนการที่ทําใหเชื่อวาปญหาของตนเองเปนปญหาที่แกไขไมได หรือถาแกไข
ได ก็มีทางเดียวคือการเขาไปเปนสวนหนึ่งของนโยบายที่เอื้อผลประโยชนตอนายทุนและบรรษัทขามชาติ 
 การเพิ่มบทบาทของบรรษัทขามชาติในการเมืองระหวางประเทศ คงเปนที่ประจักษแกนายทุน
ทางการเงิน และนายทุนอุตสาหกรรม โดยเฉพาะอยางยิ่ง หลังวิกฤติเศรษฐกิจเอเชียในป ๑๙๙๗ ที่วา
บรรษัทเหลานี้ สามารถเคลื่อนยายไมเพียงแตตัวทุน (Capital) เทานั้น  แตยังสามารถเคลื่อนยายตลาด
(Market) ไดในเวลาเดียวกัน จึงมีคําถามสําคัญที่เปนขอสังเกตคือ ทามกลางปญหามากมาย ไมวาจะเปน
ความยากจนที่นับวันจะทวีความรุนแรงมากขึ้น ปญหาความขัดแยงในการแยงชิงทรัพยากร ปญหาสงคราม  
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แลวการเรียกรองความเปนธรรมทางสังคมและเศรษฐกิจในประเทศโลกที่สามจะเกิดขึ้นไดอยางไร เม่ือ
ประชาธิปไตยซึ่งเปนความหวัง เปนกลไกสําหรับประชาชนในการสรางความเปนธรรม กําลังถูกคุกคาม
ดวยอํานาจของโครงสรางเศรษฐกิจโลกที่ไมมีอํานาจใดฝนได 

------------------------------------- 
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                                                 เครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูลเพื่อการวิจัย (แบบสอบถาม) 

     
  ร.อ.หญิง จุฬาวลัย สุนทรวภิาต  
          รรก.หน.ศึกษาและวิจัย     
กองสถิติและวิจัย  โรงเรียนนายเรือ 

บทนํา            
 การรวบรวมขอมูลเปนขัน้ตอนหน่ึงของกระบวนการวิจยั ที่มีความสาํคญัไมยิ่งหยอนไปกวาขั้นตอน
อื่น อนัจะตองอาศัยเคร่ืองมือตาง ๆ ในการเก็บรวบรวมขอมูล ซ่ึงมีหลายประเภท  เชน แบบสอบถาม  
แบบทดสอบ  แบบสัมภาษณ  แบบสังเกต  ฯลฯ  เครือ่งมือดังกลาวมีลักษณะแตกตางกันไป  มีทั้งที่เปน
มาตรฐาน  และไมเปนมาตรฐาน  มีอยูแลว หรือตองสรางใหม ในการวิจยัทางสังคมศาสตรน้ัน  สวนมาก
จะนิยมใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล เน่ืองจากเปนการวิจยัที่เกี่ยวของกบัพฤติกรรม 
มนุษย    
 เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลดวยแบบสอบถาม  สวนใหญผูวจิัยจะตองสรางขึ้นมาใหม
เพือ่ใหมีความเหมาะสมกับสิ่งที่ผูวจิัยตองการศึกษา  แบบสอบถามยังมีโครงสรางที่แบงไดชัดเจน  และมี
วิธีการเขียนขอคําถามไดหลายแบบ หลายประเภท  อีกทั้งยังมีขัน้ตอนในการสรางที่เปนลําดับขั้นตอน  
และเม่ือสรางแบบสอบถามแลวยังตองมีการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือดังกลาวอีกดวย   
 ผูเขียนหวังเปนอยางยิ่งวา เม่ือผูอานทุกทานไดอานบทความวชิาการฉบบัน้ีแลว คงจะทาํให
ผูอานมีความรู ความเขาใจในเรื่องเกี่ยวกับ “เครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูลเพือ่การวิจัย (แบบสอบถาม)” 
มากยิ่งขึ้น  สวนผูอานทานใดที่มีความสนใจ  และตองการที่จะสรางเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล  
โดยใชแบบสอบถาม น้ันกจ็ะสามารถมองเห็นถึงสิ่งที่ตนจะตองปฏิบตัิในขั้นตอนตาง ๆ ไดอยางชัดเจน
ยิ่งขึ้น   

ความหมายของแบบสอบถาม 
 มีผูใหความหมายของคําวา “แบบสอบถาม” ไวอยางมากมาย ผูเขียนพอจะสรุปไดวา 
แบบสอบถาม (Questionnaire) เปนเครือ่งมือที่ใชในการเกบ็รวบรวมขอมูลซ่ึงประกอบไปดวยชุด
คําถามเพื่อเปนสิ่งเราใหผูตอบ/กลุมตวัอยางไดตอบ/หรือใหขอมูล โดยสรางเปนชุดคําถามใหเลอืกตอบ
หรือเขยีนตอบตามขอเทจ็จรงิที่เกิดขึ้น หรือตามความคดิเห็นของผูตอบ ขอมูลที่เหมาะสมกบัการรวบรวม 
ขอมูลดวยแบบสอบถาม ไดแก  ขอมูลเกี่ยวกับขอเทจ็จริง  ความรูสึก  ความคิดเห็น  ความเชือ่ ทศันคติ  
และความสนใจ   

โครงสรางของแบบสอบถาม 
โครงสรางของแบบสอบถาม  แบบสอบถามโดยทั่วไป มีโครงสราง/สวนประกอบ  ๓  สวน คอื 
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๑. สวนแรก  เปนคําชี้แจงหรอืบทนําเกี่ยวกบัวตัถุประสงคในการตอบแบบสอบถาม หรือ
จุดมุงหมายในการวิจัย โดยจะตองแจงใหทราบวาตองการนําขอมูลไปทําอะไร และขอมูลน้ันจะมีประโยชน 
อยางไร 

๒. สวนที่สอง  เปนสถานภาพสวนตวั/รายละเอียดสวนตัวของผูตอบ  เชน  ชือ่ สกุล  เพศ  อายุ  
ระดับการศึกษา  อาชพี  เปนตน  ซ่ึงตวัแปรเหลานี้ผูวจิัยจะเปนผูกําหนดขึ้นเอง 

๓. สวนทีส่าม  เปนขอคาํถามซึ่งจะเปนขอมูลเกี่ยวกับเรื่องที่ตองการศึกษา  อาจจะเปนความ
คิดเห็น  ความรูสึก  ความตองการ  หรือปญหาเรือ่งใดเรื่องหนึ่ง  โดยในสวนนีอ้าจใชรูปแบบของคําถาม
ที่หลากหลายได  เชน  อาจมีทั้งคําถามแบบปลายเปด และแบบปลายปด หรือมีอยางใดอยางหนึ่งก็ได 

 โครงสรางทั้ง ๓  สวนนั้น ทุกสวนมีความสําคัญที่ผูวจิยัตองคํานึงถึง  และนํามาพจิารณากอนที่
จะลงมือสรางแบบสอบถาม โดยผูสรางแบบสอบถามจะตองเขยีนขอความในแตละสวนอยางชัดเจน  
กะทัดรัด และไมยืดเยื้อ  อีกทั้งตองพยายามเขียนหรอืถามเฉพาะในสิ่งที่ตองการนํามาใชเปนคําตอบใน
การวิจยัเทานัน้  ซ่ึงจะทําใหจํานวนหนาของแบบสอบถามชุดนั้นมีไมมากจนเกินไป  และผูตอบก็มักจะให
ความรวมมือในการตอบแบบสอบถามเปนอยางดีอีกดวย 
 
 ชนิดและรูปแบบของขอคําถามในแบบสอบถาม 
  ชนิดและรูปแบบของขอคําถามในแบบสอบถาม แบงไดเปน ๒  ประเภท  คอื 

๑. ขอคําถามแบบปลายเปด (Open-ended Form or Unstructured Questionnaire)   
เปนคําถามที่ไมไดกําหนดคําตอบไวใหเลอืกตอบ  ผูวจิัยสามารถสรางขอคําถามไดงาย  ผูตอบสามารถ
ตอบไดอยางอิสระ  แตจะเสียเวลาในการตอบมาก  อีกทั้งยังวิเคราะหและสรุปไดยากกวาแบบปลายปด  
ผูตอบจึงมักจะไมคอยเขียนตอบแบบสอบถามชนิดปลายเปด หรือถาตอบกจ็ะตอบเพียงเล็กนอย   

๒ .ขอคําถามแบบปลายปด  (Closed Form or Structured Questionnaire) เปน       
ขอคําถามที่มีคําตอบใหเลอืก  โดยใหผูตอบเขียนหรอืทําเครือ่งหมายในขอใดขอหน่ึงที่ตรงตามความเปน
จริง  ความคดิหรือความรูสึกของผูตอบ  ขอคําถามปลายปดมีหลายรูปแบบ  ไดแก 

๒.๑ แบบใหเลอืกคําตอบตรงกับความเปนจริงหรอืความคิดของตน  เพยีงคําตอบเดียว 
จากหลายคําตอบ  เชน 

     * ทานจบการศึกษาสูงสุดระดับใด    
         ม.ตน      ม.ปลาย     
         ปริญญาตรี                   ปริญญาตรีขึ้นไป 
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              * ขอใดตรงกับลักษณะนิสัยของทานมากที่สุด 
  ไมเชือ่สิ่งใดงาย ๆ        เบือ่หนายและขีเ้กียจเรียน  
  ไมชอบทะเลาะววิาท                                จริงจังและจรงิใจกับทกุคน 

        ๒.๒ แบบใหเลือกตอบที่ตรงกับความเปนจริง หรือความคิดของตนไดหลายคําตอบ  
เชน 
                               *   ทานรูจักบรษิัทสยามทวัรจากแหลงใดบาง ( เลอืกไดหลายคําตอบ ) 

 ทางทีว ี       สมุดโทรศพัท 
 เพือ่น/ญาติ  แนะนํา  
   ทางสื่อสิ่งพิมพ  เชน  หนังสือพิมพ  นิตยสาร  ใบปลิว      

๒.๓ แบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale)  ใหผูตอบเลอืกตอบตามระดับ
ความคิดเห็นของตน  เชน 

      * การวิจยัเปนสิ่งทีจ่ําเปนสําหรับคร ู
 เห็นดวยอยางยิ่ง      เห็นดวย        
 ไมแนใจ                  ไมเห็นดวย      ไมเห็นดวยอยางยิ่ง 

 ลักษณะของขอคําถามนี ้  อาจจัดใหอยูในรูปแบบของตารางได ในกรณีที่มีขอคําถามจํานวน
หลายขอ  เพือ่ใหเกิดความสะดวกในการตอบ  และการบันทึกขอมูลสําหรับผูวจิัย 

๒.๔ แบบใหเรียงอันดับความสําคัญ  เชน  
      *  ทานชอบอานหนังสอืพิมพฉบบัใดมากที่สุดเรียงตามลําดับ 

         .............ไทยรัฐ  .................เดลินิวส  ...................มติชน  .............ขาวสด .................คมชัดลึก 
๒.๕ แบบเติมคําสั้น ๆ ลงในชองวาง  เชน 
       * อาชพีหลักในปจจุบนัของทานคือ …………………………………….. 

แบบสอบถามแตละชุดอาจประกอบไปดวยขอคําถามหลาย ๆ รูปแบบก็ได  การที่มีรูปแบบของขอ
คําถามที่หลากหลาย ทําใหผูตอบไมรูสึกเบื่อหนายในการใหคําตอบ แตถึงอยางไรก็ตาม รูปแบบดังกลาว
จะตองมีความสอดคลอง   เหมาะสมกับเนื้อหา   หรือประเด็นคําตอบที่ตองการจากการทํางานวิจยัในครั้ง
น้ัน ๆ ดวย  

ขั้นตอนในการสรางแบบสอบถาม 
  การสรางแบบสอบถามมีขัน้ตอน  ดังตอไปน้ี 

๑. กําหนดขอมูลที่ตองการวัดและตวัชีว้ดั  โดยผูสรางจะตองกําหนดใหชัดเจนวา  ขอมูลหรอืสิง่
ที่ตองการทราบในการวิจยัคอือะไร  จะใชอะไรเปนตวัชีว้ัด 
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๒. เลือกชนิดและรูปแบบคาํถาม  วาจะใชคําถามชนดิใด  รูปแบบใด  โดยอาจศึกษาจากตาํรา  
หรืองานวจิัยอืน่ ๆ ทีศ่ึกษาวิจยัในเรื่อง/ประเด็นคลาย ๆ กัน 

๓. เขียนขอคาํถาม  ตามโครงสรางเนื้อหา  รูปแบบ  ชนิดของคาํถามที่เลอืกไวในขอ ๒ โดย
เขียนใหสอดคลองกบัปญหาวิจยั  และจุดมุงหมายที่กําหนดไว  และเขียนใหมีจํานวนขอคําถามมาก ๆ 
เพือ่สะดวกในการตรวจสอบขอคําถาม 

๔. ตรวจสอบแบบสอบถามที่สรางขึ้น  โดยผูสรางตรวจสอบเอง  และใหผูทรงคณุวุฒติรวจสอบ  
เพือ่พจิารณาวา  ขอคําถามที่สรางขึ้นในแตละขอ   วัดไดตรงกับสิ่งที่ตองการทราบหรือไม  อยางไร  เพือ่
นําผลปรับปรงุแกไขตอไป (ปรับปรุงขอคาํถามครั้งที่ ๑) 

๕. ทดลองใชแบบสอบถามที่สรางขึ้น (Try Out) โดยการนําแบบสอบถามไปทดลองใชกบักลุม
ตวัอยางที่มีลกัษณะเหมอืนกับกลุมตัวอยางจริง ประมาณ   ๓๐  คน 

๖. วิเคราะหหาคาคุณภาพของแบบสอบถาม 
๗. ทําการปรบัปรงุขอคาํถาม ครั้งที ่๒ โดยดูจากผลการวิเคราะหหาคาคุณภาพของแบบสอบถาม 
๘. พิมพแบบสอบถามฉบบัจริง โดยจะตองคํานึงถึงความชัดเจนของตัวอักษร   ความถูกตองใน 

เน้ือหาสาระ  และจัดรูปแบบการพิมพใหสวยงาม 

ในสวนของขัน้ตอนในการเขียนขอคําถาม ผูเขียนมีเทคนิคงาย ๆ ดังน้ี คอื ใชคํางาย ๆ  สั้น  
ภาษาชัดเจน อานแลวเขาใจไดงาย และยั่วยุใหผูตอบใหคําตอบ ขอคําถามควรสัน้กะทัดรัด แตไดใจความ 
ตรงประเด็นทีต่องการ/ตรงตามปญหาวจิยั  คําถามแตละขอควรถามปญหาเดียว  ไมควรใชคาํถามซอน   
ไมควรใชคําถามที่มีคําตอบอยูแลว ไมควรใชคําถามชนิดที่จะทําใหผูตอบมีความเอนเอียงไปในทางใด
ทางหนึ่ง  ควรหลีกเลีย่งคําถามปฏิเสธ โดยเฉพาะปฏิเสธซอนปฏิเสธ  ไมใชคําถามที่จะทําใหผูตอบเกิด
ความลําบากใจ หรืออึดอัดใจที่จะตอบ  ควรเริ่มจากคําถามงาย ๆ ไปหาคําถามที่ซับซอน เรียงจาก
คําถามเรื่องทัว่ๆไป ไปหาเรื่องเฉพาะ ตามความเหมาะสม  คําตอบที่ใหเลอืกในขอคําถามควรมีใหครบ  
ครอบคลุม เพื่อกลุมตวัอยางสามารถเลอืกตอบไดตรงกับความเปนจริง ตามความคิดเห็นของผูตอบ  
หรือบางครั้งอาจมีใหเติมสั้นๆ   เชน  อื่น ๆ โปรดระบ.ุ..................................................... เปนตน 

จากขั้นตอนในการสรางแบบสอบถาม จะเห็นไดวา ทกุขั้นตอนมีความสําคัญ โดยเริ่มตั้งแตการ
กําหนดขอมูลที่ตองการวัด หรือขอมูลทีต่องการทราบในการวจิัย  จนถึง การพิมพแบบสอบถามฉบับจริง 
เน่ืองจากในแตละขั้นตอนมีความตอเน่ือง  และเปนลําดับ    ดังน้ันผูสรางแบบสอบถามจะตองดําเนินการ
ในแตละขั้นตอนอยางระมัดระวัง มิเชนน้ัน ถาผูวจิัยสรางเครื่องมือที่ไมสามารถตอบคําถามวจิัยได กจ็ะ
ถือวาไมสามารถตอบประเดน็ปญหาของการวิจยัได 

เม่ือผูวจิยัสรางแบบสอบถามเสรจ็เรยีบรอยแลว ผูวจิัยจะตองนําแบบสอบถามดังกลาวไปตรวจสอบ 
คุณภาพของเครื่องมือ   เพือ่สรางความมั่นใจใหกับผูวจิยัวา   แบบสอบถามชุดดังกลาวมีคุณสมบัต ิ หรือ  
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คุณภาพในดานตาง ๆ ไมวาจะเปนความตรง ความเทีย่ง ความเปนปรนัย และ ความยากงาย  เพียงพอ
และพรอมทีจ่ะนําไปเก็บรวบรวมขอมูลจริงได 

การตรวจสอบคุณภาพของแบบสอบถาม  
 เม่ือตรวจสอบและแกไขแบบสอบถามเรยีบรอยแลว    ผูวจิัยควรนาํไปทดลองใช (Try Out) เพือ่
พจิารณาวาสามารถนําไปทดลองใชกับกลุมตวัอยางจริงไดหรือไม ตองปรบัปรงุแกไขอยางไรบาง สิ่งที่
ตองตรวจสอบคือ 
 ๑.   ความตรง (Validity ) ตรวจดูวา  คําถามในแตละขอน้ันสอดคลองกับเนื้อหาหรือสอดคลองตรง 
ตามขอมูลและตวัชีว้ัดที่กําหนดหรือไม    โดยทําเปนแบบสํารวจ    แลวใหผูเชีย่วชาญไมนอยกวา ๓ คน  
ตอบแลวนําไปหาคาความตรงตามเนือ้หา  จาก สตูร 
   IOC    =    Σ R 
           N 
  เม่ือ   IOC  =  ดัชนีความสอดคลองของขอคําถามกับเนือ้หาตามความเห็นของ
ผูเชี่ยวชาญ 
                       Σ R  =   คะแนนความคิดเห็นรวมของผูเชีย่วชาญ 
                           N   =   จํานวนผูเชีย่วชาญ 

๒. ความเที่ยง (Reliability)  แบบสอบถามโดยทั่ว ๆ ไป จะไมมีการตรวจสอบความเทีย่งดวย
การวิเคราะหคาสถิต ิแตจะตรวจสอบโดยอาศยัความเห็นของผูเชี่ยวชาญเปนสําคญั ยกเวนแบบสอบถาม
ที่มีลักษณะขอคําถามเปนมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) กจ็ะใชวิธีการทางสถิติเขามาชวย  โดย
วิเคราะหหาคาสัมประสิทธิแ์อลฟาของครอนบาค 

๓. ความเปนปรนัย (Objective) ตรวจดูวา  ขอคําถามนั้น  มีความชดัเจนของภาษาหรือไม โดย
อาจพจิารณาจากการสังเกตพฤติกรรมการตอบของผูตอบ  หรืออาจจะเปดโอกาสใหซักถามในขอที่ยัง
สงสัย  ซ่ึงจะทําใหทราบวาแบบสอบถามนั้นมีขอบกพรองอะไรบาง  ตองแกไขอยางไร 

๔. ความยากงาย (Difficulty) เปนการตรวจสอบความยากของภาษาที่ใชวา ใชภาษางาย 
เหมาะสมกับผูตอบหรอืไม   ใชภาษากาํกวมหรือไม  โดยพจิารณาวาผูตอบตอบตรงคําถามที่ตองการให
ตอบ  มิใชถามอยาง ตอบอกีอยาง  เปนตน 

๕. อํานาจจําแนก (Discrimination) ตรวจสอบไดกรณีที่ขอคําถามมีลักษณะเปนแบบมาตราสวน
ประมาณคา(Rating Scale)  โดยใชการวิเคราะหทางสถิต ิมีวธิีที่นิยมใชกันทัว่ ๆ ไป ๒ วิธ ีคอื ใชเทคนิค  
๒๕%  และการหาคาสัมประสิทธิส์หสัมพนัธ  สวนขอคาํถามที่ใหผูตอบตอบตามขอเทจ็จริง ความคิดเห็น
ทั่วๆ ไป  และพฤติกรรมการปฏิบตัิ จะไมสามารถตรวจสอบคาอํานาจจําแนกได 
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ในปจจบุันการตรวจสอบคณุภาพของแบบสอบถาม นิยมตรวจสอบความตรง (Validity) โดย

อาศัยผูเชี่ยวชาญ   ความเทีย่ง (Reliability)  และ ความเปนปรนัย  (Objective) เปนหลัก  ดังน้ันผูวจิัยที่
สรางแบบ-สอบถามขึ้นเอง จําเปนตองคํานึงถึงคุณสมบัติดังกลาว กอนทีจ่ะนําไปเก็บรวบรวมขอมูล  
เน่ืองจากในการนําผลการวจิัยไปใชน้ัน  ผูอานงานวจิัยมักสนใจและใหความสําคัญกับเรือ่งความเชือ่ม่ัน
ในคําตอบ  หรือขอมูลที่เกบ็รวบรวมมาไดวา   มีความนาเชื่อถือไดหรือไมวา  คาํตอบหรือขอมูลดังกลาว
ถูกตองตามความเปนจริง ดังน้ัน ผูที่เริ่มทํางานวจิัย ควรตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือเสียกอนวา 
เครื่องมือดังกลาวมีคุณภาพในดานตาง ๆ มากนอยเพียงใดบาง กอนที่จะนําไปใชจริง 
 
ขอควรระวัง/เทคนิคในการเก็บรวบรวมขอมูลดวยแบบสอบถาม  

๑. ในขณะที่ดําเนินการสรางแบบสอบถาม  ในขัน้ตอนของการเขยีนขอคาํถามนั้น  จะตองพึงระลกึ 
อยูเสมอวา ขอคําถามนั้นๆ ตรงกบัโครงสรางเนื้อหา หรือตวัแปรที่เราตองการศึกษาหรอืไม มิเชนนั้น 
ขอมูลที่ไดจะไมมีประโยชนเลยในการวจิัยครั้งน้ัน  
 ๒. เม่ือเก็บรวบรวมแบบสอบถามทั้งหมดมาได จะตองทําการตรวจสอบขอมูลเสียกอนวา  ผูตอบ
น้ันตอบคําถามมาครบถวนหรือไม มีขอคําถามใดบางที่ผูตอบยังไมไดตอบ ถาไมครบอาจใชวิธีการ
สอบถามทางโทรศพัทเพิ่มเติม เพือ่ใหแบบสอบถามนั้นเปนแบบสอบถามที่มีความสมบูรณ สามารถ
นําไปใชในการวิเคราะหขอมูลได   เน่ืองจากถาแบบสอบถามนั้น ๆ ผูตอบ ตอบมาไมครบ อาจจะตองตัด
แบบสอบถามทั้งชุดนั้นไป ไมสามารถนํามาวิเคราะหขอมูลได  ซ่ึงจะทําใหเสียเวลา  และเสยีประโยชน
เปนอยางมาก 
 ๓. เม่ือผูวจิัยตัดสินใจเลือกรูปแบบของขอคําถามทีจ่ะสรางในแบบสอบถามไดแลว  ควรพจิารณา
ถึงการเลอืกใชสถติิทีจ่ะนํามาวิเคราะหและเกณฑในการแปลความหมาย  ควบคูกันไปดวย  เพื่อความ
ถูกตอง สะดวก  รวดเรว็ในการวิเคราะหและแปลผลขอมูล 
 ๔. ถาผูตอบไมสงคืนแบบสอบถามมาตามกําหนดเวลา ผูวจิัยจะตองหาวิธีการทวงถามแบบสอบถาม 
กลับคืนมา   โดยอาจใชการโทรศพัทถาม    เพื่อความรวดเรว็ในการบันทึกคาํตอบ / ขอมูล และการ
วิเคราะหขอมูลในขัน้ตอไป   
 ๕. การสงแบบสอบถามทางไปรษณีย  ผูวจิัยควรใสซอง พรอมทีอ่ยู  และติดแสตมป แนบไปกบั
แบบสอบถามที่ตองการใหผูตอบตอบ  เพือ่อํานวยความสะดวกในการสงแบบสอบถามกลับคนื 
 
สรุป  
 แบบสอบถามเปนเครือ่งมือประเภทหนึ่ง   ในการเกบ็รวบรวมขอมูลเพือ่การวจิัย  ในการเลอืกใช
เครือ่งมือในการเกบ็รวบรวมขอมูลดวยแบบสอบถามนัน้ ผูวจิัยจะตองพจิารณาถึงลกัษณะของขอมูล  ระดับ 
ของขอมูลที่เก็บรวบรวมมาได   และปฏบิัตติามขั้นตอนในการสรางแบบสอบถามอยางระมัดระวัง   ทั้งใน 
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เรื่องของการเขียนคําชี้แจง   วัตถุประสงคของการตอบแบบสอบถาม  ขอคําถามที่เขียน โดยขอคําถามที่
เขียนขึน้นั้นจะตองถามใหตรงและครบตามวัตถุประสงคที่ตองการศกึษาและวจิัยเปนสําคัญ    ตอจากนั้น 
เม่ือสรางแบบสอบถามเสร็จเรียบรอยแลว จะตองนํามาตรวจสอบคุณภาพของแบบสอบถามวา   แบบสอบถาม 
น้ันมีคุณภาพในดานตาง ๆ เปนอยางไร ทั้ง ความตรง  ความเทีย่ง  ความเปนปรนัย  ความยากงาย   
และอํานาจจําแนก  เพือ่ใหแบบสอบถามที่สรางขึ้นน้ันมีคุณภาพ  และในตอนทาย ผูเขยีนไดเขียนขอควร
ระวัง/เทคนิคในการเกบ็รวบรวมขอมูลดวยแบบสอบถาม ซ่ึงไดจากประสบการณตรงของผูเขียนในการ
ทํางานวจิยัทีผ่าน ๆ  มา  

 การทํางานวจิยัสักเรื่องหนึ่ง    หลายคนอาจมองวาเปนเรื่องยาก  คงจะทําไมได  ทําไมไหว แต
แทที่จริงแลว การทํางานวจิยั เปนสิ่งที่ทาทาย  เพื่อคนควาหาคําตอบที่ผูวิจยัตองการศึกษา/สนใจ โดยใช
เครื่องมือประเภทตาง ๆ ที่มีความหลากหลาย  อีกทั้งยังเปนการชวยพฒันาการคิดอยางเปนระบบ การ
วางแผนการทาํงานที่เปนขัน้ตอนอีกดวย   

 สุดทาย  ผูเขยีนหวังเปนอยางยิ่งวา  บทความเรือ่งน้ีคงจะเปนประโยชนสําหรับผูอานทุกทานไม
มากก็นอย โดยเฉพาะผูอานที่กําลังทาํงานวจิัย   หรือผูอานที่มีความสนใจที่จะทาํงานวิจยั   ในเร่ืองของ
การใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูลเพือ่การวจิัย ซ่ึงคงตองศึกษาในรายละเอียด
เพิ่มเติมไดจากเอกสารทีผู่เขียนไดใหรายชื่อไวในสวนอางอิง   
              ********************************* 
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สาระสังเขป 
 การสํารวจความคิดเหน็เกีย่วกบัการไดรับขอมูลขาวสารการรบัสมัคร นตท. (ทร.) ปการศึกษา 
๒๕๔๙  มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาการไดรับขอมูลขาวสารการรับสมัคร นตท. (ทร.)  และเพื่อทราบปญหา 
และขอคิดเห็นตาง ๆ เก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยาง  อันไดแก  นักเรียนที่มาสมัครเขาเปน นตท. 
(ทร.)  ปการศึกษา ๒๕๔๙  ที่โรงเรียนนายเรืออากาศ  โดยเก็บขอมูลได  จํานวน ๑,๐๐๐ คน  และวิเคราะห  
ขอมูลโดยการหาคาความถี ่ (Frequency) และคารอยละ (Percentage) รวมทั้งการวิเคราะหเน้ือหา 
(Content Analysis) 
 ผลการวิจัยโดยสรุป  ดังน้ี 
  สถานภาพของผูสมัคร :  ผูสมัครสวนมากอายุ ๑๕ ป (รอยละ ๔๐.๔๐) สวนมากศึกษา
ในสถานศึกษาซึ่งอยูในภาคกลาง (รอยละ ๔๔.๕๐) คณุวุฒิระดับชัน้มัธยมศึกษาปที่๓ (รอยละ ๕๔.๗๐)  
สวนมากมีระดับคะแนนเฉลี่ยระหวาง ๓.๐๐ - ๓.๔๙ (รอยละ ๒๗.๔๐)  รองลงมาอยูระหวาง ๒.๕๐ - 
๒.๙๙ (รอยละ ๒๕.๙๐)   และสวนมากบิดาเปนขาราชการ (รอยละ ๓๗.๘๐)  และมารดาเปนขาราชการ 
(รอยละ ๒๐.๓๐)  เชนกัน 

  การไดรับขอมูลขาวสารการรับสมัคร นตท. (ทร.) : ผูสมัครสวนใหญไดรับขอมูล
ขาวสารจากผูปกครอง (รอยละ ๕๐.๙๐)  และมีความเขาใจในขอมูลการรับสมัคร (รอยละ ๙๔.๖๐)   ซ่ึง
หากมีขอสงสยัจะสอบถามขอมูลเพ่ิมเติมจากคร-ูอาจารย (รอยละ ๖๑.๓๖) และสวนใหญผูสมัคร ตัดสนิใจ
เลือกสมัครสอบเขาเปน นตท. (ทร.) ดวยเหตุผลที่วาทหารเรือเปนอาชีพที่มีเกียรต ิ และศกัดิ์ศรี (รอยละ 
๕๒.๘๐) 

  รูปแบบในการประชาสัมพนัธขอมูล : ผูสมัครสวนใหญเห็นวารปูแบบในการประชาสัมพันธ 
ที่ทําใหไดรับขอมูลเกี่ยวกบัการรับสมัครไดดีที่สุด  คือ  ทางโทรทัศน (ความถี่ ๕๙๖ / รอยละ ๕๙.๖๐)   
รองลงมา  คือ  ทางอินเทอรเน็ต (ความถี่ ๕๐๖ / รอยละ ๕๐.๖๐) 
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  ขอคิดเห็นของผูสมคัร  : การจําหนายระเบยีบการ  :  ดําเนนิการดี  (ตอบ ๗๒ คน)       
ดีมาก (ตอบ ๒๘ คน)   รวดเร็ว (ตอบ ๑๒ คน)   ควรจําหนายระเบียบการรับสมัครตามโรงเรียนตาง ๆ 
(ตอบ ๗ คน)   การรับสมัคร : ดี  (ตอบ ๕๐ คน)  ดีมาก (ตอบ ๑๖ คน)  สะดวก (ตอบ ๑๖ คน)  รวดเรว็และ
เปนระเบยีบ (ตอบ ๗ คน)    การประชาสัมพันธ :  ดี (ตอบ ๕๕ คน)   ดีมาก (ตอบ ๒๖ คน) และควร
ประชาสัมพันธทางสื่อตาง ๆ ใหมากและบอยขึ้น (ตอบ ๖ คน) 

ที่มาและความสําคัญของปญหา 
 การใหขอมูลขาวสารการรับสมัครนักเรียนเตรียมทหารในสวนของกองทัพเรือ  คือ
จุดเริ่มตนที่สําคัญของกระบวนการสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเขาเปนนักเรียนเตรียมทหารในสวนของ
กองทัพเรือ ที่ประกอบดวยการดําเนินการประชาสัมพันธเผยแพรขอมูลขาวสารในหลายรูปแบบ  ตั้งแตการ
จัดสงเอกสาร / ขอมูลการรับสมัคร  ไปยังอาจารยแนะแนวของโรงเรียนมัธยมศึกษาทั่วประเทศ   การ
สงนักเรียนนายเรือ / เจาหนาที่ไปแนะแนวที่โรงเรียนตาง ๆ   การใชสื่อทางวิทยุ โทรทัศน  หนังสือพิมพ  
วารสาร  อินเทอรเน็ต  ตลอดจนการติดแผนผาและแผนปายประกาศ   
 เพื่อใหการประชาสัมพันธขอมูลขาวสาร   การรับสมัครบุคคลพลเรือนเขาเปนนักเรียน
เตรียมทหารในสวนของกองทัพเรือ ไดดําเนินการอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชนสูงสุดตอผูสมัครสอบ  
จึงจําเปนตองมีการศึกษาวิจัยเชิงสํารวจความคิดเห็น ในการไดรับขอมูลขาวสารการรับสมัครนักเรียน
เตรียมทหารในสวนของกองทัพเรือในทุกปการศึกษา   เพื่อใหไดขอมูลยอนกลับมาสูการพัฒนาการ
ประชาสัมพันธ ไดอยางถูกตองตอไป      ในการนี้โรงเรียนนายเรือไดมอบหมายใหกองสถิติและวิจัย  
โดยแผนกศึกษาและวิจัย  ดําเนินการศึกษาและวิจัยตามแผนปฏิบัติงานประจําป 

วัตถุประสงคการวิจัย 
  ๑. เพ่ือศึกษาการไดรับขอมูลขาวสารการรับสมัคร  นตท. (ทร.) 
  ๒. เพ่ือทราบปญหาและขอเสนอแนะในการปรับปรุงและพัฒนาการประชาสัมพันธการ
สอบคัดเลือกเขาเปนนักเรียนเตรียมทหารในสวนของกองทัพเรือ  ใหมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้นตอไป 

วิธีดําเนินการวิจัย 
       ๑. ประชากรและกลุมตัวอยาง 

  ประชากร  ไดแก   นักเรียนที่สมัครเขาเปน  นตท. (ทร.) ปการศึกษา ๒๕๔๙  จํานวน    
๑๗,๓๔๗  คน  (ไปรษณีย จํานวน ๙,๑๒๐ คน และ รร.นอ. จํานวน ๘,๒๒๗ คน) กลุมตัวอยาง  ไดแก   
นักเรียนที่มาสมัครเขาเปน นตท. (ทร.) ที่โรงเรียนนายเรืออากาศดอนเมือง  ตั้งแตวันที่ ๖–๑๒  มีนาคม 
๒๕๔๙    เก็บรวบรวมขอมูลได  จํานวน  ๑,๐๐๐  คน  
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  ๒. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 

  เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ไดแก แบบสํารวจความคิดเห็นเกี่ยวกับการไดรับขอมูล
ขาวสารการรบัสมัคร นตท. (ทร.) ประกอบดวย สถานภาพผูตอบแบบสํารวจการไดรับขอมูลขาวสาร   
การรับสมัครฯ และขอเสนอแนะเพ่ิมเติมอ่ืน ๆ โดยแบบสํารวจฯ มีลักษณะเปนแบบตรวจสอบรายการ 
(Check  List) และขอคําถามปลายเปด (Open-ended Form) ตามรายละเอียด      

การวิเคราะหขอมูล 
 วิเคราะหขอมูล  โดยการหาคาความถี่ (Frequency) และคารอยละ (Percentage) รวมทั้ง
การวิเคราะหเน้ือหา (Content  Analysis)   

สรุปผลการวิจัย 
 ผลการสํารวจความคิดเห็นการไดรับขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการรับสมัครนักเรียนเตรียมทหาร 
ในสวนของกองทัพเรือ ปการศึกษา ๒๕๔๙  สรุปผลดังตารางตอไปน้ี 
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ตาราง  :  สรุปผลการสํารวจความคิดเห็นเกี่ยวกบัการไดรับขอมูลขาวสรการรับสมัคร 
             นักเรียนเตรียมทหาร  ในสวนของกองทัพเรือ  ปการศึกษา ๒๕๔๙ 

รายการสรุป 
๑. ดานสถานภาพสวนตวั       สถานภาพ รอยละ 
      ๑.๑  อายุ ๑๕ ป ๔๐.๔๐ 

      ๑.๒  หลักสูตรท่ีสมัครสอบ รร.ตท.๓ ป (วุฒิ ม.๓) ๑๐๐.๐๐ 

      ๑.๓  ภูมิภาคของสถานศึกษา        ภาคกลาง ๔๔.๕๐ 

      ๑.๔  ระดับการศึกษา มัธยมศึกษาปท่ี ๓ ๕๔.๗๐ 

      ๑.๕  ระดับคะแนนเฉล่ีย        ๓.๐๐-๓.๔๙ ๒๗.๔๐ 

      ๑.๖  อาชีพบิดา        รับราชการ 
รับจาง 

๓๗.๘๐ 
๑๘.๘๐ 

      ๑.๗  อาชีพมารดา       รับราชการ 
คาขาย 

๒๐.๓๐ 
๑๙.๔๐ 

๒. การไดรับขอมูลขาวสารการรับสมัคร นตท. (ทร.) 
       ๒.๑ แหลงขอมูลเก่ียวกับการ รับสมัคร ฯ ๑. ผูปกครอง 

๒. อาจารยแนะแนว 
๓. เพ่ือน 
๔. โรงเรียนกวดวิชา 

๕๐.๙๐ 
๔๑.๗๐ 
๔๐.๕๐ 
๓๗.๖๐ 

       ๒.๒ ความเขาใจในขอมูลการรับสมัครฯ   มีความเขาใจ ๙๔.๖๐ 

       ๒.๓ วิธีการติดตอ / สอบถาม เม่ือมี 
  ขอสงสัยเก่ียวกับการรับสมัคร ฯ 

๑. ถามครู – อาจารย 
๒. ถามผูปกครอง 
๓. สืบคนทางอินเทอรเน็ต 

๖๑.๓๖ 
๓๘.๖๔ 
๒๙.๕๕ 

     ๒.๔  เหตุผลในการตัดสินใจเลือกสมัครสอบ
คัดเลือกเขาเปน นตท. (ทร.) 

๑. เปนอาชีพท่ีมีเกียรติและศักดิ์ศรี 
๒. อยากรับใชประเทศชาติ 
๓. เปนอาชีพท่ีมีความมั่นคงหลังสําเร็จ  
    การศึกษา 
๔. ชอบความเปนสุภาพบุรุษทหารเรือ 

๕๒.๘๐ 
๔๘.๐๐ 

 
๔๑.๕๐ 

     ๓๖.๓๐ 
       ๒.๕  รูปแบบในการประชาสัมพันธท่ีทําให
ไดรับขอมูลการรับสมัคร ฯ ไดดีท่ีสุด 

 ๑. ทางโทรทัศน 
 ๒. ทางอินเทอรเน็ต 
 ๓. สง นนร./จนท. มาแนะแนวที่โรงเรียน 
 ๔. ทางหนังสือพิมพ 
 ๕. สงเอกสาร/ขอมูลไปท่ี อ.แนะแนว 

๕๙.๖๐ 
๕๐.๖๐ 
๓๓.๙๐ 
๒๖.๕๐ 
๒๑.๒๐ 
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๓. ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะของผูสมัคร 

    ๓.๑ การจําหนายระเบียบการ  : - ดี (ตอบ ๗๒ คน)   ดีมาก (ตอบ ๒๘ คน)   รวดเร็ว (ตอบ ๑๒ คน)  ควร
มีการจําหนวย ฯ ตาม รร.ตาง ๆ (ตอบ ๗ คน) 
มีความเปนระบบและสะดวก (ตอบ ๓ คน)  ควรเพ่ิมจํานวน 
วันจําหนาย ฯ ใหมากขึ้น (ตอบ ๓ คน) 

   ๓.๒ การรับสมัคร  : • ที่โรงเรียนนายเรืออากาศ    ดี (ตอบ ๕๐ คน)     ดีมาก 
(ตอบ ๑๖ คน)  สะดวก (ตอบ ๑๖ คน) รวดเร็ว เปนระเบียบ   
(ตอบ ๗ คน)   เปนระบบดีมาก (ตอบ ๒ คน) 

    • ทางไปรษณีย   ดี (ตอบ ๑๔ คน)  สะดวก (ตอบ ๔ คน) 
รวดเร็ว (ตอบ ๔ คน)   ดีมาก (ตอบ ๒ คน)  ควรเพิ่มจํานวนเวลาในการ
รับสมัคร (ตอบ ๒ คน)  ประหยดัคาใชจาย  (ตอบ  
๑ คน) 

    ๓.๓  การประชาสัมพันธ  : 
  
 

 - ดี (ตอบ ๕๕ คน)   ดีมาก (ตอบ ๒๖ คน)    ควรจัดใหมีการประชาสัมพันธ
ทางสื่อตางๆ เพ่ิมมากขึ้นและมีความถี่มากขึ้น (ตอบ ๖ คน) 

    ๓.๔  อ่ืนๆ  : - ควรประชาสัมพันธแจงใหทราบจํานวน นนร.ที่เปดรับจริง (ตอบ ๑ คน) 

 
 
อภิปรายผลการวิจัย 
 ๑. รูปแบบในการประชาสัมพันธที่ดีที่สุดที่ทําใหนักเรยีนไดรับขอมูลการรับสมัครไดดี ยังคง
เปนการประชาสัมพันธทางโทรทัศน (รอยละ ๕๙.๖๐) เหมือนทุกปที่ไดทําการศึกษาวิจัยมา  รองลงมา เปน
การประชาสัมพันธทางอินเทอรเน็ต  (รอยละ ๕๐.๖๐) ซ่ึงมีคาใกลเคียงกบัการประชาสัมพันธทางโทรทศัน   
จึงแสดงใหเห็นวา อินเทอรเน็ตเปนชองทางสาํคญัในการเขาถึงขอมูลการรบัสมัครตามความคดิเห็นของ
นักเรยีนและเม่ือเปรียบเทียบกับปที่ผานมา  พบวา ในปน้ี ๒๕๔๙ การประชาสัมพันธในรูปแบบของ
อินเทอรเน็ตเปนรูปแบบที่จะทําใหนักเรยีนไดเขาถึงขอมูลเพ่ิมมากกวาปที่ผานมาถึง รอยละ ๑๗.๓๔   
 ๒. ความเขาใจในรายละเอียดเกี่ยวกบัการรับสมัคร นตท. (ทร.) น้ัน นักเรียนมีความเขาใจ
เพ่ิมมากขึ้นทกุปอยางตอเน่ือง   โดยตั้งแตในป ๒๕๔๕ - ปจจุบนั ตามลําดับ  (มีความเขาใจรอยละ 
๘๕.๐๒, ๙๒.๐๑   ๙๒.๘๐, ๙๒.๙๑ และ ๙๔.๖๐) แสดงวา ขอมูล / ระเบยีบการรบัสมัครไดมีการปรบัปรุง
แกไขใหมีความชัดเจนและเขาใจงายมากขึ้น 

๓. บุคคลทีเ่ปนแหลงขอมูลเกี่ยวกับการรับสมัคร ฯ ยังคงเปน ผูปกครอง  อาจารยแนะแนว  
เพ่ือน  และโรงเรียนกวดวิชา  ซ่ึงยังคงเปนบุคคลกลุมเดิม เหมือนกับทุก ๆ ปที่ผานมา และเม่ือผูสมัครมี
ขอสงสัยเกี่ยวกับการรับสมัคร ฯ   ผูสมัครจะสอบถามขอมูลเพ่ิมเติมที่ครู-อาจารยแนะแนวของโรงเรียนตน  
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ดังน้ัน ในการประชาสัมพันธขอมูลการรับสมัคร ฯ ควรสงขอมูลโดยละเอียดไปยังอาจารยแนะแนว
โรงเรยีนมัธยมศึกษาดังที่ไดปฏิบตัิอยูแลวใหมากขึ้น ซ่ึงจะทาํใหผูสมัครสามารถสอบถามขอสงสยัไดสะดวก
ที่สุด 
 ๔. ผูสมัครสวนใหญยังคงมีเหตุผลในการตดัสินใจเลือกสมัครสอบคัดเลอืกเขาเปน นตท.(ทร.) 
เพราะเปนอาชีพที่มีเกียรตแิละศักดิศ์รี (รอยละ ๕๒.๘๐) เปนอันดับแรก   รองลงมา คือ อยากรับใช
ประเทศชาติ (รอยละ ๔๘.๐๐) เปนอาชพีที่มีความมั่นคงหลังสําเร็จการศึกษา (รอยละ ๔๑.๕๐) และชอบ
ความเปนสุภาพ-บุรุษทหารเรือ (รอยละ ๓๖.๓๐) ตามลําดับ ซ่ึงใกลเคียงกับปที่ผานมา แสดงใหเห็นวาใน
มุมมองของผูสมัครนั้นทหารเรือเปนอาชีพที่มีเกยีรติและศักดิ์ศรี ซ่ึงกองทัพเรือ โรงเรียนนายเรือและทหารเรือ 
ทุกคนควรรวมกันจรรโลงความมีเกียรติและศักดิศ์รีไวใหยืนนาน 
 
ขอเสนอแนะจากการวิจัย 
          ๑. กองทัพเรือและโรงเรียนนายเรือ  ควรสนับสนุนการดําเนินงานประชาสมัพันธในรูปแบบที่จะ
ทําใหผูสมัครไดรับทราบขอมูลขาวสารเกีย่วกับรบัสมัคร นตท.(ทร.) ไดดีที่สุดจากผลการวิจัย ไดแก
ประชาสัมพันธทางโทรทศัน  ทางอินเทอรเน็ตตลอดจนการสงเอกสาร / ขอมูลไปยังอาจารยแนะแนว
การศึกษา   โรงเรียนมัธยมทั่วประเทศใหมากยิ่งขึ้นอยางตอเน่ืองตอไป 
 ๒. คณะกรรมการสอบคัดเลอืก นตท.(ทร.)  ตลอดจนคณะอนุกรรมการ ฯ ที่เกี่ยวของในการ
ประชาสัมพันธ การจําหนายระเบียบการรับสมัคร และการรับสมัคร  ควรไดนําผลจากการสํารวจความคิดเห็นฯ 
น้ีไปเปนสารสนเทศในการกาํหนดแนวทางในการดําเนินงาน ใหคงประสิทธิภาพและดียิ่งขึ้นอยางเปนรูปธรรม
ตอไป 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 



ขาวนายเรือ 
กองบรรณาธิการวารสารโรงเรียนนายเรือ 

  
 

โครงการวิจัยของนักเรียนนายเรือ 
 ในปการศึกษา ๒๕๔๘ ที่เพ่ิงผานพนไปนี้ กองวิชาบริหารงานวิเคราะห  ฝายศึกษา โรงเรียนนายเรอื 
โดยคณะอาจารยประจําวิชาโครงการวิจัย (Research Project) ไดจัดการควบคุม กํากับ ใหคําปรึกษา
ตลอดจนตรวจสอบคุณภาพของโครงการวิจัยของนักเรียนนายเรือ ชั้น ๔ สาขาวิชาบริหารศาสตร ตั้งแต
เริ่มตนโครงรางจนกระทั่งสําเร็จเสร็จสิ้นออกมาเปนเอกสารงานวิจัย  เพ่ือเผยแพรตอไปจํานวนทั้งสิ้น ๙ 
เรื่อง  ซ่ึงขาวนายเรือขอนําเสนอสาระสังเขป ๒ เร่ืองแรกไดแก  โครงการวจัิย เร่ืองการศกึษาปญหา
และอุปสรรคในการศึกษาภาคทฤษฎีของนกัเรียนนายเรือและโครงการวจัิย เร่ืองการศกึษาปญหาและอุปสรรค 
ในการศึกษาภาคปฏิบตัขิองนักเรยีนนายเรือ (รายละเอียดสามารถอานไดที่หองสมุดโรงเรียนนายเรือ) 

 
๑. โครงการวจิัย เรื่องการศึกษาปญหาและอปุสรรคในการศึกษาภาคทฤษฎีของนักเรยีนนายเรือ  

       อาจารยทีป่รึกษา น.อ.หญิง ดร.ประอร สุนทรวิภาต 
     น.อ.หญิง กมเลศ อ่ิมโอชา 
     ร.อ.หญิง จุฬาวลัย สุนทรวิภาต 
     ร.ท.หญิง ธรรมรส ชางไมงาม 

       ผูทําการวิจัย นนร.กรวีร  จําเนียร 
     นนร.ปริญญ  เนียมศริิ 
     นนร.สมภพ  เข็มกําเหนิด 
 
สาระสังเขป 

การศึกษาปญหาและอุปสรรคในการศึกษาภาคทฤษฎีของนักเรียนนายเรือ  มีวัตถุประสงค เพ่ือศึกษา
สภาพการศึกษาภาคทฤษฎีของนักเรียนนายเรือในปจจุบัน เพ่ือหาสาเหตุของปญหาและอุปสรรคดังกลาว  
ไดแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนแกนักเรียนนายเรือตอไป โดยใชแบบสอบถาม
ความคิดเห็นจากครูอาจารย ฝายศึกษา โรงเรียนนายเรือ และนักเรียนนายเรือ ในปการศึกษา ๒๕๔๘ 
วิเคราะหขอมูลโดยการหาคารอยละ (Percentage) คาเฉลีย่ (Arithmetic Mean) การวิเคราะหเน้ือหา 
(Content Analysis) ผลการวิจัยโดยสังเขป พบวา 
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  ๑. สภาพการศึกษาภาคทฤษฎขีองนักเรียนนายเรือในปจจุบัน   ตามความคิดเห็นของ ครู
อาจารยโดยรวมแลว มีความเหมาะสมในระดับพอใช (X = ๒.๔๙) ในดานการเรียนการสอน   ในชั้นเรียน
มีความเหมาะสมในระดับพอใช (X = ๒.๐๖) ซ่ึงมีคาความเหมาะสมต่ําที่สุด ในสวนของความคิดเห็นของ
นักเรียนนายเรือ  พบวา สภาพการศึกษาภาคทฤษฎีของนักเรียนนายเรือในปจจุบนั ในภาพรวมมีความ
เหมาะสมในระดับพอใช (X = ๒.๖๐) และในดานการเรียนการสอนในชั้นเรียน มีความเหมาะสมในระดับ
พอใช (X = ๒.๔๐)  ซ่ึงมีคาความเหมาะสมต่าํที่สุดสอดคลองกับความคดิเห็นของครูอาจารย 

 ๒. ผลการวิจัยในสวนของครูอาจารยที่แสดงใหเห็นวา ประเด็นที่เปนปญหาอยางชัดเจน คือ 
ตัวผูเรียนซึ่งหมายถึง นักเรียนนายเรือ ไมวาจะเปนความตั้งใจเรียน (X = ๑.๖๑) การตรงตอเวลาในการ
เขาหองเรียน (X = ๑.๖๕) การเตรียมตัวที่ดีกอนการเรียน การเตรียมบทเรียนลวงหนา (X = ๑.๔๓) การ
รักษาความสะอาดเปนระเบยีบเรียบรอยในหองเรียน (X = ๑.๗๗) และการทํางานมอบสงตรงเวลา (X = 
๑.๙๗) แสดงใหเห็นวา นักเรียนนายเรือตองปรับปรุงตนเองในการเรียน  ตองสรางคุณลักษณะทีดี่ ในการ
เรียน โดยครผููสอนเปนปจจัยสําคัญในการจูงใจและสรางแรงกระตุนใหกับนักเรียนนายเรือ 
  ๓. ผลการวิจัยในสวนของนักเรียนนายเรือแสดงใหเห็นวาประเด็นที่เปนปญหา และอุปสรรค 
อยางชัดเจนคือ กิจกรรมที่ขัดตอการศึกษา (X = ๑.๙๐) ซ่ึงสอดคลองกับความคิดเห็นของ ครูผูสอน 
(ความถี่ ๑๐) 
  ๔. ปญหาและอุปสรรคในการศึกษาภาคทฤษฎขีองนกัเรยีนนายเรอื ไดแก กิจกรรม     
มากเกินไปนักเรยีนนายเรอืไมมีเวลาในการเรียนและการทบทวนตาํรา เวลาทีอ่นุญาตใิหนักเรียนนายเรือ
ฝกฝนมีนอยเกินไป นําเวลาฝกฝนไปทําอยางอ่ืนมากกวา  นักเรียนนายเรือขาดความกระตือรือรน  ขาด
วินัยในการเรยีน  เขาเรียนชา  ไมมีการเตรียมตวัสอบ ขาดแรงจูงใจในการศึกษาและเนื่องมาจากทัศนคติ
ตอการเรียนของนักเรียนนายเรือไมดี ความพรอมทางดานอุปกรณการศึกษามีนอย อีกทั้งนักเรียนนาย
เรือตองเรียนในจํานวนวชิาที่มากเกินไป 
  ๕. ขอเสนอแนะจากผลการวิจัย ไดแนวทางในการแกไขปญหาและหาแนวทาง ในการ
ปรับปรุงการเรียนการสอนของนักเรียนนายเรือ ประกอบดวย โรงเรียนนายเรือตองปรับปรุงหลักสูตรการศึกษา 
ใหสอดคลองตามปรชัญาและปณิธานของโรงเรียนนายเรือ ฝายศึกษาตองจัดตารางการเรียนการสอนใหเหมาะสม 
การประเมินผลการศึกษาที่มีเกณฑเหมาะสมเปนมาตรฐานเดียวกัน จัดรายวิชาใหเหมาะสมกับจุดมุงหมาย  
ของหลักสูตร  ฝายบริการ  โดยกองเครื่องชวยการศึกษาควรจัดหาอุปกรณเครื่องชวยการศึกษาไมวาจะเปน
เครื่องฉายภาพ ใหพอดีกบัความตองการใชงาน คลังตาํราควรซอมแซมตําราที่ชํารดุ กรมนักเรียนนายเรือ 
รักษาพระองคควรสนับสนนุการเรียนของนักเรียนนายเรือและที่สําคญัที่สุดคือ นักเรียนนายเรือจะตอง
ปรับทศันคติในการเรียน  มีความกระตือรือรนในการเรยีน   วางแผนการเรียนและบริหารเวลาของตนเอง
ใหดี รวมทั้งนักเรียนรุนพ่ีจะตองชวยเหลือในการเรียนแกนักเรียนรุนนองเพ่ือใหการศึกษาภาคทฤษฎขีอง
นักเรียนนายเรือมีคุณภาพและไดผลผลติ เปนนายทหารสัญญาบตัรที่มีคุณภาพตอไป 
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๒. โครงการวจิัย เรื่องการศึกษาปญหาและอุปสรรคในการศึกษาภาคปฏบิัติของนักเรยีนนายเรือ 

       อาจารยที่ปรึกษา น.อ.หญิง ดร.ประอร    สุนทรวิภาต 
     น.อ.หญิง กมเลศ    อ่ิมโอชา 
     ร.อ.หญิง จุฬาวลัย    สุนทรวิภาต 
     ร.ท.หญิง ธรรมรส    ชางไมงาม 

       ผูทําการวจิัย นนร.พยุงค    แกวสาทร 
     นนร.ศากร     ศรีมงคล 
 
สาระสังเขป 

  การศึกษาปญหาและอุปสรรคในการฝกภาคปฏิบัติของนักเรียนนายเรือ มีวัตถุประสงค 
เพ่ือศึกษาสภาพการฝกภาคปฏิบัติของนักเรียนนายเรือในปจจุบัน เพ่ือหาสาเหตุของปญหาและอุปสรรคใน
การฝกภาคปฏิบัติของนักเรียนนายเรือและเพื่อหาแนวทางในการแกไขปญหาและอุปสรรคในการฝก
ภาคปฏิบัติของนักเรียนนายเรือ  โดยการสอบถามความคิดเห็นเชิงประเมินจากครูที่ใหการฝกและจาก
นักเรียนนายเรือ  ผลการวิจัยโดยสังเขปมีดังนี้ 
  ๑. ระดับคุณภาพ   ความเหมาะสมในการฝกภาคปฏบิัตขิองนักเรียนนายเรือ  ซ่ึงไดรับ
การประเมินจากครูผูใหการฝก  โดยภาพรวมมีระดับอยูในเกณฑ พอใช  (X = ๒.๒๗)  คือ ดานรูปแบบ
การประเมินผลการฝก (X = ๒.๖๑)  ดานการขนสง (X = ๒.๕๖)  ดานเวลาการฝก (X = ๒.๔๓)  ดานการ
วางแผน (X =๒.๓๖)  ดานปจจัยสภาพแวดลอมภายนอก (X = ๒.๓๑)  ดานสถานทีพั่ก   (X = ๒.๓๐)  
ดานสวัสดิการ (X = ๒.๐๒)  โดยอยูในระดับควรปรับปรุงในดานความพรอมของเรือ / อุปกรณการฝก 
(X = ๑.๙๘)  และดานงบประมาณ (X = ๑.๘๖) 
  สวนระดบัคุณภาพ  ความเหมาะสมในการฝกภาคปฏบิัตขิองนักเรียนนายเรือ  ซ่ึงไดรับ
การประเมินจากผูรับการฝก (นักเรียนนายเรือ) โดยภาพรวมมีระดับอยูในเกณฑ พอใช (X = ๒.๔๕)  คือ  
ดานนายทหารสัญญาบตัรผูประสานงานและปกครองนกัเรียนนายเรอืระหวางฝก (X = ๒.๗๔)  ดานครู
ฝก (X = ๒.๖๙) ดานปจจัยสภาพแวดลอมภายนอก (X = ๒.๖๓) ดานเวลาการฝก (X = ๒.๕๔)  ดาน
รูปแบบการประเมินผลการฝก (X = ๒.๕๓)  ดานสถานที่พัก (X = ๒.๔๓)  ดานการวางแผน (X = 
๒.๓๘) ดานการขนสง (X = ๒.๓๕)  ดานงบประมาณ  (X = ๒.๒๘)  ความพรอมของเรือ / อุปกรณการฝก 
(X = ๒.๒๗)  และดานสวสัดิการ (X = ๒.๐๒) 
  ๒. ปญหา / อุปสรรคในการฝกภาคปฏิบัติ  ไดแก  ชวงเวลาในการฝกภาคทะเลกลางป     
มีนอยเกินไป   ปญหาดานการแบงชุดการฝก  เรือจอดมากวาเรือเดิน  สวัสดิการดานอาหาร  นํ้าดื่ม  ยัง 



ปที่ ๖ ฉบับที่ ๑                                                                                            มกราคม – มีนาคม  ๒๕๔๙ 

                                                                       ๖๗ 
 

 
ไมดี  อุปกรณการฝกไมเพียงพอ  ไมทันสมัยหรือมีความชํารุด  ยังขาดความพรอมในเร่ืองของความรู
ของนักเรียนนายเรือกอนที่จะทําการฝก 
  ๓. ขอเสนอแนะจากผลการวิจัย 
           ๓.๑ ควรเพิ่มงบประมาณในการฝก  รวมทั้งอาวธุยทุโธปกรณและอุปกรณตาง ๆ ที่มี
ความสําคัญและจําเปนสําหรับการฝกภาคปฏิบตัิใหมีความเพียงพอ ดานการสนับสนุนทั้งทางดานการ
ขนสงและการประสานงานใหมีความตอเน่ือง ควรบริหารจัดการเกี่ยวกับการปฏิบัติโดยการเตรียมการ
ลวงหนา หรือวางแผนระยะยาว และใหนักเรียนฝกและศึกษาในวิชาชีพทหารเรือใหมากขึ้น ตั้งแตยังศึกษา
อยูที่โรงเรียนนายเรือ 
         ๓.๒ ควรใหครูผูฝกที่มีความเชี่ยวชาญประจําอยูที่โรงเรียนนายเรือ และฝกฝน อยาง
ตอเน่ืองจนเกดิความชํานาญ และเม่ือออกฝกภาคปฏิบัตใิหครูผูฝกที่มีความเชีย่วชาญประจาํอยูบนเรือ
ทุกลําเพื่อใหเกิดความทั่วถงึในการฝกใหมากที่สุด  
           ๓.๓ พรรคนาวินและพรรคกลิน  เม่ือแยกพรรคเหลาแลวควรใหมีการแยกฝกตาม
พรรคเหลา  เพ่ือใหเกิดความชํานาญและประโยชนสูงสุด 
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