






 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

สวัสดีครับ 

 วารสารโรงเรียนนายเรือ ฉบับน้ีมีเร่ืองราวที่นาสนใจ และเขมขนดวยเนื้อหาสาระเชนเคย 
เร่ิมดวย        ประวัติเครื่องวัดแดด โดย น.อ.จรินทร  บุญเหมาะ เลาถึงความเปนมาของอุปกรณ     
ที่จําเปนของนักเดินเรือ เม่ือเรืออยูในทะเลลึกจนไมอาจหาที่เรือที่แนนอนดวยที่หมายบนแผนดินได      
จึงจําเปนตองใชวัตถุทองฟามาใชเปนที่หมายสําหรับการหาตําบลที่ที่แนนอนของเรือในทะเล...ตอดวย
บทความเรื่อง       การอนุรักษพลังงานแบบมีสวนรวม โดย น.ต.ธนพงษ  สุริเย เลาประสบการณจาก
การทํางานในโครงการอนุรักษพลังงานแบบมีสวนรวมของอาคารและโรงงานควบคุม ประจําป ๒๕๔๙     
ดวยวิธีการสรางจิตสํานึกใหแกพนักงาน ซ่ึงเปนทรัพยากรสําคัญที่จะทําใหเกิดการประหยัดพลังงานอยาง   
มีประสิทธิภาพ... ตอจากนั้นเปนบทความเรื่อง       รูจักกับ   CBT – Competency – Based 
Training โดย  น.อ.หญิง ชนิดา  เดชขํา เลาประสบการณจากการอบรมหลักสูตร DCP Training 
Technologies Suite ซ่ึงเปนการวิเคราะหและออกแบบหลักสูตรฝกอบรมสําหรับบุคลากรในกองทัพเรือ
ออสเตรเลีย โดยใชหลักการ Competency – Based Trainings มาเปนตัวตั้งในการวางหลักสูตร         
ซ่ึงบางแงมุมสามารถนํามาประยุกตใชสําหรับหลักสูตรฝกอบรมของกองทัพเรือเราได...และตอดวย         
        โครงรางการวิจัย (Research Proposal) : สิ่งที่นักวิจัยตองเริ่มลงมือเขียนเปนอันดับแรก 
โดย น.ต.หญิง จุฬาวลัย  สุนทรวิภาต อธิบายการเขียนโครงรางการวิจัย สวนประกอบของโครงราง  
การวิจัย ขอควรระมัดระวังและขอเสนอแนะในการเขียนโครงรางการวิจัย ซ่ึงจะเปนประโยชนอยางยิ่ง
สําหรับผูที่สนใจจะทําการวิจัยตอไป...และบทความเรื่อง       แนะนําหองสมุดโรงเรียนนายเรือ โดย 
น.ต.หญิง สุณีพร  อมตพร นําเสนอขอมูลเกี่ยวกับแหลงคนควาทางวิทยาการที่สําคัญของนักเรียนนาย
เรือ มีการพัฒนา ในดานตาง ๆ ที่ทันสมัยมากขึ้น เชน การจัดหาระบบหองสมุดอัตโนมัตินํามาใชในการ
ดําเนินงาน การบริการโสตทัศนศึกษา และบริการมุมตลาดหุน เปนตน....และตอดวย          โครงงาน
วิศวกรรมอุทกศาสตร   โดย   นักเรียนนายเรือ   ชั้นปที่  ๔  สาขาวิชาวิศวกรรมอุทกศาสตร   
นําเสนอโครงงานวิศวกรรมอุทกศาสตรเกี่ยวกับการพัฒนาโปรแกรมใชในการฝกหาที่เรือ เพ่ือชวยในการ
ฝกของนักเรียนนายเรือ ใหมีความชํานาญในการไลวิวหา  ที่เรือชายฝง      สําหรับในทายเลมยังคงมี 
ขาวนายเรือ ที่นาสนใจเกี่ยวกับการรับสมัครบุคคลพลเรือนเพ่ือสอบคัดเลือกเขาเปนนักเรียนเตรียม
ทหารในสวนของกองทัพเรือ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๐ และพบกันใหมในฉบับหนา.....สวัสดีครับ 

   บรรณาธิการ 



ประวตัิของเครือ่งวัดแดด 
 

น.อ.จรินทร  บุญเหมาะ 
ผูอํานวยการกองวิชาการเรือและเดินเรือ ฝายศึกษา โรงเรียนนายเรือ 

 
 
หนาที่สําคัญของนักเดินเรือ 
 เม่ือเรือเดินเขาใกลชายฝงบริเวณที่มีหินโสโครก หรือทีอั่นตราย ความปลอดภัยของเรือและลูกเรอื 
ขึ้นอยูกบัการหาที่เรือที่แนนอนอยางรวดเรว็และแมนยาํ เปนหนาที่ของนักเดินเรือในการหาคําตอบดังกลาว 
ดวยการใชหลักการของการเดินเรือนํารองในการหาที่เรือที่แนนอนจากที่หมายวัตถุตาง ๆ ที่อยูบนฝง  
แตเม่ือเรืออยูในทะเลลึกจนไมเห็นฝงน้ัน ไมอาจจะหาที่เรือที่แนนอนดวยที่หมายบนแผนดินได จึง
จําเปนตองใชวัตถุทองฟามาใชเปนที่หมายสําหรับการหาตําบลที่แนนอนของเรือในทะเล ดวยการวัดสูง
ของวัตถุดังกลาวแลวนํามาคํานวณดวยกรรมวิธีทางคณิตศาสตรออกมาเปนที่เรือที่แนนอนตอไป 
 
อุปกรณที่จําเปนสําหรับการเดินเรือดาราศาสตร 

การหาตําบลที่บนผิวโลกดวยการวัดสูงของวัตถุทองฟา จําเปนตองใชอุปกรณตาง ๆ ประกอบดวย 
คือ (๑) ปฏิทินเดินเรือ (Nautical Almanac) จัดทําขึ้นโดยนักดาราศาสตร ซ่ึงทํานายตําบลที่ที่แมนยํา
ของวัตถุทองฟาตาง ๆ เชน ดวงอาทิตย ดาวพระเคราะห และดาวฤกษที่คัดสรร โดยใหขอมูลเปนราย
ชั่วโมงตลอดทั้งป ตําบลที่ของวัตถุทองฟาเหลานี้สัมพัทธกับตําบลที่หอตรวจดาวซึ่งจัดพิมพปฏิทิน
ดังกลาว  เชน หอตรวจดาวเมืองกรี นิช ประเทศอังกฤษ เปนตน  (๒) นาฬิกาโครโนเมตร 
(Chronometer) หรือเคร่ืองบอกเวลาชนิดอ่ืน เพ่ือบอกเวลาของหอตรวจดาวในชั่วขณะที่ทําการวัดสูง  
(๓) เครื่องวัดแดด (Sextant)  สําหรับวัดสูงวัตถุทองฟาโดยใชขอบฟาเปนเสนอางอิง  นักเดินเรือใชดาว
ฤกษ ดวงอาทิตย ดวงจันทร และดาวพระเคราะหในการเดินเรือไดอยางไร (๔) แผนที่เดินเรือ (Nautical 
Chart) จัดสรางโดยนักแผนที่วิทยาที่ตองละเอียดถูกตอง ใหใชสําหรับพล็อตตําบลที่ซ่ึงคํานวณไดเพ่ือหา
คาละติจูดและลองจิจูดออกมา หรือมิฉะนั้นก็พล็อตลงบนแผนพล็อตที่ออกแบบมาเปนพิเศษ  เม่ือได
ตําบลที่เรือที่แนนอนก็จะทราบวาเรือจะมีอันตรายจากโขดหิน ที่ตื้น หรือที่อันตรายตาง ๆ หรือไม    

นักเดินเรือตองการวิธีการทางคณิตศาสตรที่รวดเร็วและงายสําหรับนํามาใชคํานวณขอมูลที่ได
จากการวัดสูงออกมาเปนตําบลที่เรือลงแผนที่ในที่สุด  เปนเวลากวา ๒,๐๐๐ ปมาแลวที่นักเดินเรือมีการ
ใชคาละติจูดซึ่งวัดออกจากเสนศูนยสูตรไปทางเหนือหรือใต โดยขั้วโลกเหนือมีคาละติจูด ๙๐ องศา ซ่ึง
ดาวเหนืออยูที่ตําแหนงตรงศีรษะและมีคามุมสูงจากขอบฟา ๙๐ องศา สวนที่เสนศูนยสูตรซึ่งมีคาละติจูด 
๐ องศา ดาวเหนือปรากฏอยูที่ขอบฟาพอดี  มุมสูงของดาวเหนือซ่ึงอยูระหวางเสนศูนยสูตรกับขั้วโลก
เหนือเม่ือวัดจากขอบฟา จึงมีคาสมนัยกับละติจูดของตําบลที่น้ัน ๆ  ถามองออกไปในทองฟาซีกโลกเหนือ
ในตอนกลางคืนแลววัดสูงดาวเหนือจากขอบฟา        มุมสูงที่ไดคือละติจูดโดยใกลเคียงของผูตรวจนั่นเอง 
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ในสมัยโบราณเม่ือนักเดินเรือตองวางแผนออกเดินทางในทะเลไกลจนไมเห็นขอบฝง  กอนออกเดินทาง
จะวัดสูงดาวเหนือและบันทึกคามุมไว เม่ือเดินทางกลับจะเปลี่ยนเข็มไปทางตะวันออกหรือตะวันตกตาม
ขอบวงขนานละติจูด  รักษามุมสูงของดาวเหนือใหคงที่ตลอดเสนทางจนกลับมาถึงเมืองทาเดิม  
นักเดินเรือชาวอาหรับตางก็รูเทคนิคที่วานี้  ในยุคตน ๆ นักเดินเรือใชความกวางของน้ิวมือเพียงหนึ่ง
หรือสองนิ้ว หรือความกวางระหวางหัวแมมือ
และน้ิวกอยที่กางออก เหยียดแขนตรงไปยัง
วัตถุทองฟา และวัดมุมสูงของดาวเหนือโดย
เทียบกับขอบฟา 
 ในสมัยตอมาชาวอาหรับประดิษฐ
เครื่ อ ง มือวัด มุมแบบง าย  ๆ  ที่ เ รี ยกว า         
คามาล (Kamal) สําหรับใชวัดสูงดาว 
เครื่องมือประกอบดวยแผนไมทรงสี่เหลี่ยม 
ผืนผามีเชือกรอยผานกลางแผน ขมวดปม
ระยะเทา ๆ กัน  กอนออกเดินทางนักเดินเรือ

จะวัดสูงดวยการขบเชือกไวที่ฟน ถือแผนไมเหยียด
แขนเล็งไปที่ดาวเหนือใหขอบบนแตะดาวเหนือขอบ
ลางแตะขอบฟาโดยปรับแต งความยาวเชือกที่
เหมาะสมและนับจํานวนปมไว  ในการเดินทางกลับ
เมืองทาเดิม นักเดินเรือจะแลนเรือไปทางเหนือหรือใต
เพ่ือวัดความสูงใหไดจํานวนปมเชือกเทากับตอนออก
เดินทาง  นักเดินเรือแบงปมออกเปนชวงเทา ๆ กัน  

แตละชวงมีหนวยหนึ่ง อิสซาบาห (Issabah)  ในภาษาอาหรับ
หมายถึงน้ิวมือ  ซ่ึงมีคาเทากับ ๑ องศา ๓๖ ลิปดา หรือความ
กวางของหนึ่งนิ้วมือ   นักเดินเรืออาหรับยังไดเขียนหนังสือนํา
รองบันทึกไววาเมืองทาแตละแหงมีจํานวนกี่ปมเชือกเม่ือวัดสูง
ดาวเหนือ และคิดออกเปนคาความสูงไดเทาใด เครื่องมือดังกลาว
น้ีเองที่ไดวิวัฒนาการตอมาจนกลายเปนเครื่องวัดแดดในยุค
ปจจุบัน ตลอดยุคโบราณทั้งกรีกและอาหรับตางไดพัฒนา
ความกาวหนาทางวิทยาศาสตรและดาราศาสตรเพ่ิมมากขึ้นอยาง
ชา ๆ และสม่ําเสมอรวมทั้งทางดานโหราศาสตรดวยเชนกัน  ราว
พันปมาแลวประมาณคริสตศตวรรษที่ ๑๐  ชาวอาหรับไดนําเอา 
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เครื่องมือทางดาราศาสตรที่สําคัญยิ่ง ๒ ชนิด มาสูชาวยุโรป คือ ควอแดรนท (Quadrant) และ   
แอสโตรแลบ (Astrolabe)  
 
แอสโตรแลบของนักดาราศาสตร 
 แอสโตรแลบของนักดาราศาสตรประดิษฐขึ้นโดยนักดาราศาสตรอาหรับชื่อ Hajji Ali แหง 
Kerbala เม่ือราวป พ.ศ.๒๓๓๓  มีเสนผาศูนยกลางประมาณ ๓  ๑/๒ น้ิวฟุต  ใชเปนเครื่องคํานวณหา
เวลาดวงอาทิตยขึ้นและตก  ความสูงดวงอาทิตยและดาวฤกษบางดวง  และสําคัญที่สุดคือใชหาทิศทาง

ของเมืองเมกกะสําหรับการทําละหมาดใน
ตอนเชาและเย็น คําวา Astrolabe น้ัน 
“Astro” หมายถึง “ดาว” และ “labe”  แปล
อยางใกลเคียงหมายถึง “เอา” หรือ “หา”  
เครื่องมือที่ละเอียด สวยงามและซับซอน
ชิ้นน้ี เปรียบดังบรรพบุรุษของอุปกรณการ
เดินเรือที่มีสวนประกอบงาย ๆ และนอย
ชิ้นกวาคือ ควอแดรนท  และ แอสโตร
แลบ สําหรับนักเดินเรือ ควอแดรนทของ

นักเดินเรือทําจากแผนไมหรือทองเหลืองที่มีรูปรางเปนเสี้ยวขนาด ๑/๔ ของวงกลม ซ่ึงนํามาใชในการ
เดินเรืออยางกวางขวางในราวป ค.ศ.๑๙๙๓ และยอนหลังไปถึงป ค.ศ.๑๗๔๓ เลยทีเดียว 
 
ควอแดรนทของนักเดนิเรือ  

 เครื่องมือชนิดนี้แบงขอบโคงออกเปน ๙๐ 
องศา แตละขีดชองมีคา ๑ องศาเต็ม ๆ  มีสายดิ่ง
ประกอบลูกดิ่งใชเปนแนวอางอิงสําหรับอานคามุม   
ในภาพเปนจําลองเครื่องมือแบบเดียวกันกับที่คาด
วาโคลัมบัสใชในการเดินเรือเพ่ือสํารวจหาโลกใหม  
เครื่องที่อยูในภาพนี้ไดจําหลักละติจูดของเมือง 
Lisbon, Cabo Verde และ Serra Leoa  ซ่ึงอยู
ใกลกับเสนศูนยสูตรและโคลัมบัสไดแวะจอด 

 ควอแดรนทเปนเครื่องมือเดินเรือซ่ึงนิยม
ใชกันในหมูนักเดินเรือสํารวจโปรตุเกส    โคลัมบัส 
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อาจจําหลักคาสูงของดาวเหนือของเมืองทาที่เขาจอดลงบน     
ควอแดรนท ในทํานองเดียวกับที่นักเดินเรืออาหรับขมวดปม
เชือกคามาล  หนทางปฏิบัติอีกอยางหนึ่งคือ อาจมีการบันทึก
ความสูงของดาวเหนือลงเปนตัวเลขไวในสมุดบันทึก ไมวาจะ
เปนเมืองทาใด ๆ ที่คาดวาจะเดินทางกลับไปเยือนอีก  ตอมา
ขอมูลความสูงดาวเหนือของเมืองทาตาง ๆ ก็ไดรับการตีพิมพ
เผยแพรในหมูนักเดินเรือ เพ่ือใชสําหรับการเดินเรือขึ้นลองตาม
ชายฝงยุโรปและแอฟริกา ในชวงระหวางป ค .ศ .๑๙๔๓         
นักสํารวจโปรตุเกสไดเดินทางลงใตลัดเลาะตามชายฝงแอฟริกาเพ่ือ
เสาะหาเสนทางสูตะวันออก  แตยิ่งเดินทางเขาใกลเสนศูนยสูตรดาว
เหนือก็ลดระดับต่ําลงเรื่อย ๆ  กระทั่งหายไปจากขอบฟาในที่สุด  การ
เดินเรือในซีกโลกใตจึงตองใชวิธีอ่ืนในการหาละติจูด  ภายใตโองการ
ของเจาชายเฮนรี่ “นักเดินเรือ” ชาวโปรตุเกสในป พ .ศ .๒๐๒๓ 
มอบหมายใหนักดาราศาสตรคนควาหาวิธีการหาละติจูดโดยใชการ
โคจรของดวงอาทิตย ที่คลอยไปทางเหนือหรือใตจากเสนศูนยสูตรใน
แตละฤดูกาล ซ่ึงปจจุบันเรียก “ดิคลิเนชั่น” (Declination) มาชวยใน
การคํานวณหาละติจูด โดยมีวิธีการคือ ใชควอแดรนทวัดสูงดวงอาทิตย
ขณะที่อยู ในตําแหนงสูงสุดบนทองฟาในขณะ เที่ยงจริง (Local 
Apparent Noon - LAN)  นําสูงที่วัดไดมาแกคาตําบลที่ของดวงอาทิตยที่
คลอยไปทางเหนือหรือใตในขณะนั้นมาแกก็จะไดคาละติจูดออกมา 
 ควอแดรนทสําหรับการเดินเรือ นับเปนประดิษฐกรรมที่กาวหนา
สําหรับการเดินเรือดาราศาสตร เชนเดียวกับคามาลของชาวอาหรับ โดย
สามารถใหคาวัดสูงของดาวเหนือและดวงอาทิตยออกมาเปนองศาซึ่ง
สัมพันธกับตําบลที่ภูมิศาสตรคือละติจูดของผูตรวจ  แตเครื่องมือน้ีมี
ขีดจํากัดที่สําคัญคือเม่ือคลื่นลมแรงจนเรือโคลงเคลงไปมา เปนการยากใน
การที่จะรักษาตัวเครื่องใหอยูในระนาบเดียวกับวงสูงของวัตถุทองฟาได 
และเปนไปไมไดที่จะหามมิใหลมพัด และสายดิ่งไมกวัดแกวงไปมา 
 
แอสโตรแลบของนักเดนิเรือ 
 แอสโตรแลบที่เห็นในภาพสรางขึ้นที่เมืองลิสบอนประเทศโปรตุเกสโดย J. de Goes ในป  พ.ศ.๒๑๕๑  
ปจจุบัน 
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ตั้งแสดงอยูที่พิพิธภัณฑประวัติศาสตรวิทยาศาสตรเมือง Florence 
ประเทศอิตาลี  ในปจจุบันแอสโตรแลบเดินเรือหาดูไดยากและมีราคาสูง
มาก ที่หลงเหลือมาจนถึงสมัยปจจุบันมีจํานวนไมถึง ๑๐๐ เครื่อง  สวน
ใหญอยูในสภาพชํารุด  โดยไดมาจากซากเรืออับปาง  เครื่องมือน้ีมี
องคประกอบงาย ๆ เปนการดัดแปลงมาจากแอสโตรแลบของนักดารา
ศาสตรตะวันออกกลางซึ่งมีความซับซอนกวามาก 
 สเกลตาง ๆ ที่ซับซอนไมมีอยูบนแอสโตรแลบเดินเรือ มีแต
เพียงสเกลแบบงาย ๆ ขีดลงบนขอบโคงวงกลมแบงเปนองศา มีแขน
ประกอบศูนยเล็งที่หมุนไดรอบจุดศูนยกลาง  เม่ือใชงานใหยกเครือ่ง

แขวนลอยในระดับสายตาเลง็ผานศูนยเล็งหนาหลังไปยังวัตถทุองฟา อานคามุมสูงเปนองศาที่ปลายแขน 
สําหรับการวัดสูงดวงอาทิตย ผูตรวจตองถือเครื่องใหแขวนหอยเปนอิสระและปรับแขนเล็งให

แสงอาทิตยผานศูนยเล็งดานบนมาตกลงพอดีที่ศูนยเลง็ดานลาง เครื่องมือชนิดนี้เปนที่นิยมมากวา ๒๐๐ 
ปเน่ืองจากมีความเชื่อถือไดสูง ใชงานงายแมในสภาพที่มีคลื่นลมแรงเรือโคลงเคลงไปมา 

 
ไมกางเขน 

เปนเครื่องมือที่นิยมใชในหมูนักเดินเรือในชวงคริสตศตวรรษที่ ๑๘ นับเปนอีกกาวหนึ่งของ
วิวัฒนาการเครื่องมือเดินเรือดาราศาสตร  ตัวเครื่องมีรูปรางแบบ ไมกางเขน (Cross – Staff)  ที่

น าสนใจคือ มีหลักการใช งานเหมือนกับคามาล  
องคประกอบมี ๒ สวนคือไมทอนยาวใชเปนรางเลื่อน 
ทอนสั้นมีรูตรงกลางใชสวมเขาไปในทางขวางและตั้ง
ฉากกับทอนยาว  การวัดสูงใหเล็งไปตามแนวทอนยาว
ไปยังวัตถุทองฟา ปรับใหดานลางทอนสั้นแตะขอบฟา
ในขณะที่ดานบนสัมผัสวัตถุทองฟา  จากน้ันอานมุมสูง
ที่สเกลซึ่งอยูบนทอนยาว นักคณิตศาสตรชาวเปอรเซีย
ชื่อ Avicenna เขียนเกี่ยวกับเครื่องมือน้ีไวเม่ือราว

คริสตศตวรรษที่ ๑๑  คาดวาขอมูลน้ีนาจะตกมาถึงยุโรปเม่ือครั้งที่ Levi ben Gerson ซ่ึงทํางานที่
โรงเรียนเดินเรือสเปนในเมือง Catalan ในป ค.ศ.๑๘๘๕   ไดเขียนบทความเกี่ยวกับเครื่องมือเดินเรือที่
เรียกวา “Balestilla”  โดยบรรยายวาเปนทอนไมสองทอนประกอบกันที่เลื่อนไปมาได 
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การใชไมกางเขน 
 รูปดังกลาวนี้คัดลอกมาจากตําราเดินเรือของสเปนซึ่งตีพิมพขึ้นในป พ.ศ.๒๐๙๕ แสดงใหเห็น
การใชไมกางเขนในการวัดสูงดาวเหนือ วิธีการที่เห็นนี้
เรียกกันมาจนถึงปจจุบันวา การยิงดาว (Shooting the 
Star) เน่ืองจากอากัปกริยาของการใชเปนการถือแลว
เล็งไปตามแนวทอนยาวไปยังวัตถุทองฟาดวยมือขาง
หน่ึง มืออีกขางหนึ่งขยับไมทอนสั้นไปมามีลักษณะ
คลายการโกงคันธนู   ในยุคแรกเครื่องมือน้ีมีเพียง ๒ 
ชิ้นคือทอนยาวและสั้นอยางละทอน  แตเวลาตอมาไดมี
การปรับปรุงใหมีจํานวนทอนสั้นมากกวา ๑ ชิ้น 
 หลังป พ.ศ.๒๑๙๓ ไมกางเขนยุคใหมมีไมทอน
สั้นถึง ๔ ชิ้นที่ความยาวแตกตางกัน ทอนสั้นแตละชิน้
สมนัยกับสเกลที่ดานทั้ง ๔ ของทอนยาว  โดยแตละดานของสเกลมคีามุมสูงสุดคือ ๙๐, ๖๐, ๓๐ และ ๑๐ 
องศาตามลําดับ  ในทางปฏิบัติแลวแตละครั้งที่วัดสูงจะใชไมทอนสัน้เพียงอันเดียวเทานั้น  ปญหาสาํคัญ
ของการใชไมกางเขนคือ ผูตรวจตองมองไปที่ขอบฟาและวตัถทุองฟาในเวลาเดยีวกัน ซ่ึงเปนเรื่องทําได
ยากมากในขณะที่เรือโคลงเคลงไปมา 
 
ควอแดรนทแบบเดวสิ  (Davis Quadrant) 
 เครื่องมือชิ้นนี้ประดิษฐขึ้นโดยชางชาวอังกฤษชื่อ Walter Henshaw ในป พ.ศ.๒๒๕๔ สรางจาก
ไมพะยูงประกอบสเกลในแนวทแยงทําจากไมแกว นิยมใชกันมากที่สุดในชวงคริสตศตวรรษที่ ๑๗ รูจัก
กันในชื่อ ควอแดรนทแบบเดวิส  (Davis Quadrant) หรือ Back – staff  กัปตัน  John Davis  

ประดิษฐเครื่องมือน้ีขึ้นในชวงระหวางที่เขาเดินทางสํารวจ
เพ่ือหาเสนทางเดินเรือทางตะวันตกเฉียงเหนือ มีคําอธิบาย
ไวในหนังสือชื่อ ความลับของชาวทะเล (Seaman’s 
Secret)  ซ่ึงตีพิมพในป พ.ศ.๒๑๓๘  การที่เรียกเครื่องมือ
น้ีวา ควอแดรนท (Quadrant) เพราะสามารถใชวัดมุมสูง
ไดถึง ๙๐ องศาซึ่งเปนจํานวน ๑/๔ ของวงกลมนั่นเอง 
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 ผูตรวจเม่ือใชงานจะหันหลังใหกับดวงอาทิตย เล็งเครื่องไปที่ขอบฟา และสังเกตดูเงาของ      
ดวงอาทิตยซ่ึงตกลงที่ปลายไม ดวยเหตุน้ีจึงรูจักกันในอีกชื่อ
หน่ึงวา Back – staff  เครื่องมือน้ีแข็งแรง ทนทานราคา
ยอมเยาและใชงานไดผลดี  จนเปนที่นิยมใชกันกวา ๑๕๐ ป 
แมหลังจากที่มีการประดิษฐเครื่องวัดแดดที่มีความซับซอน
กวาซึ่งใชหลักการสะทอนแสงบนกระจกขึ้นมาแลวก็ตาม ขอ
ไดเปรียบสําคัญของควอแดรนทแบบเดวิสที่เหนือกวาไม
กางเขนคือ ผูตรวจมองไปในทิศทางเดียวเทานั้นในขณะวัด
สูง  โดยมองผานชองเล็ก ๆ ในแนวเล็งที่อยูระดับเดียวกับ
ขอบฟา ซ่ึงในชั่วขณะนี้ตองปรับใหเงาดวงอาทิตยตกลงพอดี
ที่ชองเล็งขอบฟา  ปญหาใหญของเครื่องมือชนิดที่ตองหัน
หลังใหกับวัตถุทองฟาคือเปนการยากมาก หรือเปนไปไมได
เลยในการนํามาใชวัดสูงดวงจันทร ดาวเคราะห หรือดาวฤกษ  ดังน้ันในชวงปลายป พ.ศ.๒๑๔๓  จึงมี
การมุงคิดคนประดิษฐเครื่องวัดมุมที่ประยุกตใชทัศนอุปกรณที่มีกระจกเงาและปริซึมเปนองคประกอบ
และนํามาใชวัดสูงวัตถุทองฟาในเวลากลางคืนได 
 การพัฒนาที่เปนจุดสําคัญไดเกิดขึ้นในหวงเวลาเดียวกันโดยปราศจากการเกี่ยวของซึ่งกันและกัน
คือผลงานการประดิษฐของ John Hadley ในอังกฤษและ Thomas Godfrey ชางตัดกระจกหนาตางที่
เมือง Philadelphia ประเทศสหรฐัอเมริกา แนวคิดพื้นฐานคือการใชกระจกเงา ๒ แผนทําใหเกิดการ
สะทอนภาพสองครั้ง สิ่งประดิษฐน้ีถือเปนบรรพบุรุษของเครื่องวัดแดด (Sextant) ยุคใหม 
 

โครงรางของเคร่ืองวัดแดด 
 เครื่องมือชนิดนี้เม่ือใชงานใหถือในลักษณะวางตัว
ในแนวดิ่งเล็งไปที่วัตถุทองฟา โดยมองไปที่ขอบฟาผาน
ทาง กระจกขอบฟา (Horizontal Mirror)  ดานครึ่งซีกที่
ไมไดฉาบปรอทปรับ แขนดัชนี (Index Arm) จนกระทั่ง
ภาพวัตถุทองฟาที่สะทอนมาจาก กระจกดัชนี (Index 
Mirror)  มาปรากฏบนกระจกขอบฟาครึ่งซีกดานฉาบปรอท
โดยทาบอยูในแนวเดียวกันกับขอบฟา อานคามุมสูงที่วัด
ไดจากสเกลองศาบน ขอบโคง (Arc) ทางตอนลางของ
โครง (Frame) เครื่องวัดแดด 
 เครื่องวัดแดดเครื่องแรกของ  Hadley  เรียกชื่อวา  
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Octant เน่ืองจากขอบโคงเทากับ ๑/๘ ของวงกลม เครื่องนี้ใชหลักการสะทอนภาพ ๒ ครั้ง  สรางขึ้นจาก
แผนทองเหลืองทึบ นํ้าหนักมาก และตานลม  ตอมาจึงเปลี่ยนไปเปนสรางดวยไมที่มีขนาดใหญขึ้น 
นํ้าหนักเบา การแบงสเกลทําไดงายและละเอียดขึ้น ตานลมนอย จึงเปนที่นิยมและเขามาแทนที่ชนิดทํา
จากทองเหลืองอยางรวดเร็ว 
 
เคร่ืองวัดแดดแบบ Hadleyในยุคตน 
 ทําขึ้นจากไมมะฮอกกานีราวป  พ .ศ .๒๓๐๓  โดย 
George Adam ชางผูมีชื่อส ียงชาวลอนดอน  หลังจากที่ Hadley 
ไดประดิษฐเครื่องวัดแดดแบบ Octant ขึ้นในป พ.ศ.๒๒๗๔ นับ
ไดวาเปนความกาวหนาครั้งใหญเม่ือเปรียบกับแนวคิดในการ
ออกแบบกอนหนานี้ และยังคงใช เปนพ้ืนฐานสําหรับการ
ออกแบบเครื่องวัดแดดยุคใหม นับเปนเครื่องมือที่ใชงานไดใน
แบบ “เล็งแลววัด” อยางแทจริง  โดยผูตรวจมองไปเพียงจุดเดียว
ผานกระจกขอบฟาไปยังขอบฟา พรอมกับการเห็นภาพวัตถุ
ทองฟาอยูที่เดียวกันในขณะเดียวกัน  การมองภาพทําไดงาย
เน่ืองจากวาทั้งขอบฟาและวัตถุทองฟาตางก็เคลื่อนตัวไปดวยกัน
ในขณะที่เรือโคลงเคลงไปมา 

ชวงเวลาที่ผานมาเห็นไดวานักเดินเรือสามารถหาละติจูดไดมาเปนเวลาหลายศตวรรษแลว แต
ทวายังคงมีลูกเรือรวมทั้งสินคามีคายังคงตองสูญไปในทะเลเมื่อเกิดเรืออับปางเนื่องจากการติดตื้น 
เน่ืองจากยังไมมีขีดความสามารถในการหาลองจิจูดได  ในชวงเวลาระหวางคริสตศตวรรษที่ ๑๗ ถึง ๑๘
มีความพยายามอยางมากในการพัฒนาเทคนิคสําหรับการหาลองจิจูด ซ่ึงองคประกอบที่สําคัญคือการมี

เครื่องบอกเวลาที่แมนยํา  ชางนาฬิกาตางพยายาม
คิดคนประดิษฐนาฬิกาสําหรับใชในทะเล  ในขณะที่นัก
ดาราศาสตรไดคิดวิธีการที่เรียกวา ระยะดวงจันทร 
(Lunar Distance)  ขึ้นมาโดยถือวาดวงจันทรเปรียบ
ดังประหนึ่ ง เข็มนาฬิกาที่ เคลื่ อนผานทองฟาซึ่ ง
เปรียบเสมือนหนาปดที่มีวัตถุทองฟาตาง ๆ เปนฉาก
หลัง  ในชวงตนของคริสตศตวรรษที่ ๑๘ นักดารา
ศาสตรไดพัฒนาวิธีการทํานายคางามมุมระหวางดวง
จันทรกับดวงอาทติย  ดาวพระเคราะห  และดาวฤกษ 
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บางดวง  ดวยเทคนิคที่วานี้นักเดินเรือจะทําการวัดงามมุมระหวางดวงจันทรและวัตถุทองฟาที่เลือกไว  
จากน้ันคํานวณเวลาอยางละเอียดที่เกิดงามมุมน้ัน นําไปเปรียบเทียบกับเวลาจากนาฬิกาโครโนเมตรบน
เรือซ่ึงบอกเวลาของหอตรวจดาวแหงชาติในขณะนั้น  เม่ือทราบเวลาที่ถูกตองก็แปลงเปนคาละติจูดของ
เรือได   ในขณะที่ดวงอาทิตยผานเมริเดียนใด ๆ เวลาเที่ยงจริง (Local Apparent Noon)  ขณะน้ันคือ 
๑๒๐๐  สมมุติใหเปนเวลาเดียวกันกับ เวลาสมมุติกรีนิช (Greenwich Mean Time – GMT) ๑๒๓๓ 
และเนื่องจาก ๑๕ องศาของลองจิจูดเทากับเวลา ๑ ชั่วโมง ดังน้ันลองจิจูดของสถานที่น้ันคือ ๘ องศา ๑๕ 
ลิปดาทางตะวันตกของกรีนิช  วิธีการระยะดวงจันทรใชสืบเนื่องกันมาจนถึงตนทศวรรษ ๒๔๐๐  
จนกระทั่งการเทียบสัญญาณเวลาทางวิทยุเขามาแทนที่  เครื่องวัดแดดแบบ Octant ของ Davis  วัดมุม
ไดถึง ๙๐ องศา จึงเหมาะสมสําหรับใชวัดสูงวัตถุทองฟาเหนือขอบฟา แตสําหรับการวัดงามมุมระหวาง
ดวงจันทรกับวัตถุทองฟาอ่ืน ดวยวิธีการระยะดวงจันทรแลว ตองการยานการวัดมุมที่กวางกวานี้ ซ่ึงอาจ
ทําไดอยางงาย ๆ ดวยการขยายสเกลเครื่องวัดแดดของ Hadley ที่เรียกวา Octant ออกไปใหกลายเปน 
Sextant ซ่ึงเปน ๑/๖ ของวงกลมทําใหวัดมุมไดมากถึง ๑๒๐ องศา 
 
เคร่ืองวัดแดดแบบ Sextant ในยุคแรกของ John Bird 
 ภาพที่เห็นนี้เปนเครื่องวัดแดดแบบ Sextant ยุคแรกที่ John 
Bird สรางขึ้นในป พ.ศ.๒๓๐๒ ปจจุบันตัง้แสดงอยูที่พิพิธภัณฑ 
Scheepvaart กรุงอัมสเตอรดัม ประเทศเนเธอรแลนด  โครงเครื่องทํา
จากไมมะฮอกกานี ขอบโคงประกอบสเกลทําจากงาชาง  มีขนาดใหญ
และหนักมากจนกระทั่งตองมีทอนไมค้ําชวยรับนํ้าหนัก โดยเสียบวางลง
ไปในเตารบัทีเ่ข็มขัดของผูตรวจ 
 
เคร่ืองวัดแดดแบบ Sextant ของ Dollond 
 เปนเครื่องวัดแดดที่สรางขึ้นอยางประณีตโดยชาง
ชาวลอนดอนชื่อ John Dollond ในราวตนคริสตศตวรรษที่ 
๑๙  ทั้งน้ีในชวงครึ่งแรกของคริสตศตวรรษที่ ๑๘ ในหมู     
นักเดินเรือ มีแนวโนมวาจะกลับไปนิยมเครื่องวัดแดดที่โครง
ทําขึ้นจากไมอีก  เน่ืองจากมีนํ้าหนักเบากวาชนิดทําจาก
ทองเหลือง 
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เคร่ืองวัดแดดแบบ Sextant ทําจากไมมะเกลือ 
 ภาพนี้เปนเครือ่งวัดแดดแบบ Sextant ที่สราง
ขึ้นอยางประณีตสวยงามโดย H. Limbach แหงเมือง 
Hull ตวัเครื่องสรางขึ้นจากไมมะเกลือ เน่ืองจากมี
คุณสมบัติเน้ือแนน ทนตอความชื้นในทะเล  สเกลและ
เวอรเนียขีดแบงลงบนงาชางหรือกระดูก  แบบดังกลาว
น้ีไมประสบความสําเร็จ เน่ืองจากเนื้อไมตรงขอบโคง
มักปริแยกตัวออกเม่ือเวลาผานไประยะหนึ่ง 
 
โครงเครื่องวัดแดดชนดิตาง ๆ  
 ภาพที่เห็นอยูน้ีเปนตัวอยางสวนหนึ่ง
ของโครงเครื่องวัดแดดที่ไดรับการออกแบบมา
แตกตางกัน ทั้งน้ีมีวัตถุประสงคหลักคือใหได
เครื่องที่มีนํ้าหนักเบา  ตานลมนอย และมีการ
เปลี่ยนมิตินอยที่สุดเม่ืออุณหภูมิผันแปรไป 
จากตัวอยางที่แสดงนี้เปนเครื่องมือที่สวยงาม
จําเริญตาอยางยิ่ง 
 
 
เคร่ืองวัดแดดแบบ Pentant ของ Ramsden 
 เครื่องวัดแดดนี้มีขนาดขอบโคงคิดเปน ๑/๕ 
ของวงกลมจึงเรียกวา Pentant  มีขนาดรัศมีเพียง 
๑๑ เซนติเมตร  สเกลแบงขีดลงบนแผนเงินใหมีคา
ระหวาง ลบ ๕ องศา ถึง ๑๕๕ องศา ในแตละองศา
ยังแบงยอยละเอียดลงไปตั้งแต ๓ ถึง ๒๐ ลปิดา 
ขอบโคงของสเกลปาดเปนมุม ๔๕ องศา โดยไม
ทราบเหตผุล หรืออาจเปนการแสดงวามีขีด
ความสามารถที่จะทาํไดก็เปนได 
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 บางทีผลงานซึง่ดีที่สุดในยุคคริสตศตวรรษที่ ๑๘ นาจะเปนของชางชาวอังกฤษชื่อ Jesse Ramsden  
ซ่ึงมีความชํานาญมากในการแบงสเกลทีมี่ความละเอียดแมนยํา  ความสําเร็จที่ยิ่งใหญของ Ramsden คือ
การประดิษฐ “เครื่องแบงสเกล” ที่มีความละเอียดถูกตองสูง  เครื่องมือน้ีใชแบงสเกลออกเปนองศาและ
เศษขององศา การออกแบบแสดงถึงความเปนอัจฉริยะมากเสียจนกระทั่ง คณะกรรมการลองจิจดู 
(Board of Longitude)  มอบรางวัลใหเปนเงินถึง ๖๑๕ ปอนด  ซ่ึงในสมัยน้ันถือวาเปนมูลคามากทีเดียว  
ในปจจุบันเครือ่งดังกลาวตั้งแสดงอยูที่สถาบันสมิธโซเนยีน กรุงวอชิงตัน ดีซี ประเทศสหรัฐอเมริกา   
การพัฒนา เครื่องแบงสเกลที่มีความละเอียดแมนยําถือเปนจุดสําคัญของการพัฒนาเครื่องวัดแดด  เปนที่
แนนอนวาชวยใหการตรวจวัดมีความแมนยําสูงขึ้น ทั้งยังทําใหไดเครือ่งมือที่มีขนาดกะทัดรัด และใชงานงาย 
 
เคร่ืองวัดแดดยคุใหม 
 เครื่องวัดแดดซึ่งถือไดวาเปนมาตรฐานที่เยี่ยมยอดภายหลังสงครามโลกครั้งที่ ๒ สิ้นสุดลงคือ 
ผลงานของบริษัท C. Plath ประเทศเยอรมนี ภาพที่เห็น
อยูน้ีเปนเครื่องที่ผลิตขึ้นในป พ.ศ.๒๕๓๑  องคประกอบ
ของเครื่องมีการเปลี่ยนแปลงไปหลายประการ คือ กระจก
ขอบฟา ไมมีการฉาบปรอท ผูตรวจจึงสามารถมองเห็น
ขอบฟาเปนเสนตรงพาดผานตลอดแผนกลมของกระจก
ขอบฟา แขนดัชนี ประกอบเขากับลูกบิด ไมโครมิเตอร 
ที่เลื่อนไปมาบน ขอบโคง ไดอยางคลองแคลว และอาน
ทศนิยมของลิปดาไดหน่ึงตําแหนง  มีไฟแสงสวางสําหรับ
สองอานสเกลองศาและไมโครมิเตอรสําหรับการใชเวลา
กลางคืน  มีกลองประกอบขอบฟาเทียมแบบฟองอากาศ 
ซ่ึงเครื่องประกอบชิ้นนี้ติดเปนชิ้นสวนเดียวกันกับกลอง
ตาเดียว  ซ่ึงเปนแนวคิดเดียวกับที่ Hadley เสนอไวในป 
พ.ศ.๒๒๗๔  
 กลุมภาพตอไปน้ีเปนเครื่องวัดแดดแบบ Sextant ซ่ึงสรางขึ้นจากทองเหลือง เครื่องเหลานี้สราง
ขึ้นอยางประณีต งดงาม สมตามคานิยมของนักเดินเรือ  และนํามาใชในการเดนิเรือดาราศาสตรนับแตป 
พ.ศ.๒๓๐๐ เปนตนมา  ไดรับการออกแบบโดยใชพ้ืนฐานจากแนวคิดของกัปตนั Cambel  สวนเครื่อง    
วัดแดดแบบ Octant  ที่ประดิษฐขึ้นโดย John Hadley ราวป พ.ศ.๒๒๗๔ น้ันถือเปนบรรพบุรุษของ
เครื่องวัดแดดในปจจุบัน เครื่องวัดแดดที่เห็นในภาพยังอยูในสภาพดี แตไมอาจนําไปใชงานไดจริงจัง
สําหรับการเดินเรือ แตเหมาะสําหรับใชในการศึกษาประวตัิศาสตรการพัฒนาเครื่องมือเดินเรือในอดีต 
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การอนุรักษพลังงาน 
แบบมีสวนรวม 

นาวาตรี ธนพงษ  สุริเย 
อาจารยฝายศึกษา โรงเรียนนายเรือ 

 
 
 บทความเรื่องนี้ผูเขียนเขียนจากประสบการณการทํางานในตําแหนงผูเชี่ยวชาญดานการอนุรักษ
พลังงานใหแกกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน กระทรวงพลังงาน ในโครงการอนุรักษ
พลังงานแบบมีสวนรวมของอาคารและโรงงานควบคุมประจําป ๒๕๔๙ ซ่ึงโครงการนี้มีวัตถุประสงคใน
การมุงหวังใหสถานประกอบการไมวาจะเปนอาคารหรือโรงงานควบคุมมีการใชพลังงานใหลดนอยลงและ
ใชพลังงานอยางคุมคาเพื่อสนองนโยบายการลดใชพลังงานของชาติดวยวิธีการสรางจิตสํานึกใหแก
พนักงานในสถานประกอบการนั้น ๆ เพราะวาพนักงานหรือคนนั้นเปนทรัพยากรที่สําคัญที่จะทําใหเกิด
การประหยัดพลังงานอยางมีประสิทธิภาพ ซ่ึงผูเขียนคิดวานาจะมีประโยชนกับโรงเรียนนายเรือและ
หนวยงานในกองทัพเรือ เพ่ือที่จะใชเปนแนวทางในการหามาตรการตาง ๆ ในการชวยกันประหยัด
พลังงานและใชพลังงานอยางคุมคาตอไป เพราะในชวงเวลาที่ผานมากองทัพเรือประสบปญหาเกี่ยวกับ
คาใชจายในดานพลังงานเปนจํานวนมาก ซ่ึงสงผลกระทบตอดานอ่ืน ๆ ตามมาอีกดวย กอนที่จะเขาใน
รายละเอียดควรทราบกอนวาคําวา “อาคารควบคุม” และ “โรงงานควบคุม” มีความหมายอยางไร 
 
อาคารควบคุมและโรงงานควบคุม 
 อาคารหรือโรงงานจะเขาขายเปนอาคารควบคุมหรือโรงงานควบคุมน้ันจะตองมีลักษณะการใช
พลังงานอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปน้ี 
 ๑. ไดรับอนุมัติจากผูจําหนายไฟฟาใหใชเครื่องวัดไฟฟาตั้งแต ๑,๐๐๐ กิโลวัตต ขึ้นไปหรือติดตั้ง
หมอแปลงตัวเดียวหรือหลายตัวรวมกันมีขนาดตั้งแต ๑,๑๗๕ กิโลโวลตแอมแปร ขึ้นไป หรือ 
 ๒. มีการใชพลังงานไฟฟา ความรอนจากไอน้ํา หรือพลังงานสิ้นเปลืองอยางใดอยางหนึ่งหรือ
รวมกันตั้งแตวันที่ ๑ มกราคม ถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ของทุกปที่ผานมา มีปริมาณพลังงานเทียบเทา
พลังงานไฟฟาตั้งแต ๒๐ ลานเมกะจุล ขึ้นไป 
 เม่ือทราบถึงความหมายของคําวา อาคารควบคุม และ โรงงานควบคุม แลวตอจากนี้ไปจะ
กลาวถึงรายละเอียดของโครงการในดานตาง ๆ ตัวอยางของอาคารและโรงงานควบคุมที่เขารวมโครงการ 
มาตรการการประหยัดพลังงานรูปแบบตาง ๆ รวมทั้งวิธีการประชาสัมพันธใหพนักงานเห็นความสําคัญ
ในการอนุรักษพลังงานรูปแบบตาง  ๆ  ตลอดจนแนวความคิด   คาํแนะนําและขอผิดพลาดที่ไดพบเห็นมา 
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เพ่ือนําไปประยุกตใชในโอกาสตอไป 
 
รายละเอียดของโครงการอนุรักษพลังงานแบบมีสวนรวม 
 โครงการอนุรักษพลังงานแบบมีสวนรวมมีเปาหมายหลักของโครงการดังน้ี 

๑. สรางจิตสํานึกและการมสีวนรวมของสถานประกอบการและพนกังานในสถานประกอบการทุก
ระดับในการอนุรักษพลังงาน 
 ๒. สรางมาตรฐานการจัดการพลังงานที่สามารถอนุรักษพลังงานไดอยางเปนรูปธรรม 
 ๓. สามารถประยุกตใชการพัฒนาระบบการจัดการพลังงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 ๔. ผูบริหารเห็นความสําคัญและใหการสนับสนนุอยางจริงจัง 
 โดยเฉพาะการสรางจิตสํานึกของพนักงานและสถานประกอบการในการอนุรักษพลังงานซึ่งเปน
สิ่งสําคัญที่โครงการมุงหวังเปนอยางมากเพราะวาถาสามารถสรางจิตสํานึกของพนักงานในการอนุรักษ
พลังงานในสถานประกอบการที่ตนเองทํางานอยูไดแลว พนักงานเหลานั้นก็สามารถนําเอาความรูหรือ
มาตรการตาง ๆ กลับไปใชในการอนุรักษพลังงานตามที่อยูอาศัยของตนเองได ซ่ึงเปนการสงผลดี
โดยรวมใหแกประเทศชาติ และทําใหประเทศลดการใชพลังงานลงไดอยางตอเน่ืองอีกดวย สําหรับ
โครงการนี้กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงานตั้งเกณฑการชี้วัดผลการประหยัดพลังงาน
ของสถานประกอบการไวดังน้ี  

ในกรณีที่สถานประกอบการเปนอาคารควบคุมภายหลังจากสิ้นสดุการเขารวมโครงการแลวตองมี
ผลประหยัดการประหยัดพลังงานที่เปนรูปธรรมไมนอยกวา 0.005 ktoe*/ป/อาคาร หรือคิดเปนเงิน
ประมาณ  ๑๖๐,๐๐๐ บาท/ป และมีระยะเวลาคืนทุนเฉลี่ยไมเกิน ๒ ป ในกรณีที่เปนโรงงานควบคุม
ภายหลังจากสิ้นสุดการเขารวมโครงการแลวตองมีผลประหยัดการประหยัดพลังงานที่เปนรูปธรรมไมนอย
กวา 0.02 ktoe/ป/อาคาร หรือคิดเปนเงินประมาณ  ๗๐๐,๐๐๐ บาท/ป และมีระยะเวลาคืนทุนเฉลี่ยไม
เกิน ๒ ป โดยการดําเนินโครงการทั้งหมดใชมาตรฐานการจัดการพลังงานเปนตัวควบคุม ตามแผนภาพที่
แสดงใหเห็นรูปที่ ๑ และมีระยะเวลาในการดําเนินโครงการทั้งหมด ๑ ป (มกราคม-ธันวาคม ๒๕๔๙) 
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รูปที่ ๑ แผนภาพมาตรฐานการจัดการพลังงาน 
 

ขั้นตอนวิธีการในการดําเนินโครงการทั้งหมดแบงเปน ๙ ขั้นตอนดังน้ี 
 ๑. เตรียมความพรอม 
 ๒. รวบรวมโรงงาน 
 ๓. คัดเลือกโรงงาน 

๔. เสนอรายชื่อโรงงานตอกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและการอนุรักษพลังงาน (พ.พ.) เพ่ือทํา
การพิจารณา 
 ๕. จัดการสัมมนาอบรม 
 ๖. ผูเชี่ยวชาญเขาใหคําปรึกษา 
 ๗. จัดทําสื่อเผยแพร 
 ๘. จัดสัมมนาเผยแพร 
 ๙. ปดโครงการ 

ktoe* เปนหนวยวัดพลังงานรูปแบบหนึ่งหมายความวา กิโลตันเทียบเทานํ้ามันดิบ ( Kiloton of Oil Equivalent ) 
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สถานประกอบการที่เขารวมโครงการ 
 สําหรับโครงการนี้มีจํานวนสถานประกอบการที่เขารวมโครงการแบงออกเปนสถานประกอบการ
ประเภทอาคารควบคุมมีจํานวนทั้งสิ้น ๓๐๐ อาคาร แบงเปนกลุมไดทั้งหมด ๖ กลุม สถานประกอบการ
ประเภทโรงงานควบคุมมีจํานวนทั้งสิ้น ๔๕๐ โรงงาน แบงเปนกลุมไดทั้งหมด ๖ กลุม ในจํานวนกลุมของ
สถานประกอบการที่เขารวมโครงการในครั้งน้ี ผูเขียนมีโอกาสไดดูแลและใหคําปรึกษาเกี่ยวกับการ
อนุรักษพลังงานดานตางๆกับสถานประกอบการประเภทโรงงานควบคุมในกลุมที่ ๑ ซ่ึงมีโรงงานควบคุม
ที่เขารวมโครงการในกลุมน้ีทั้งสิ้นจํานวน ๗๘ โรงงาน โดยรวมกับคณาจารยและผูเชี่ยวชาญจาก
สถาบันการศึกษาอื่นๆเชน มหาวิทยาลัยรามคําแหง มหาวิทยาลัยบูรพา สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
วิทยาเขตพระนครเหนือ โรงเรียนนายเรืออากาศ เปนตน โดยมี รศ.ชัยสวัสดิ์  เทียนวิบูลย เปนผูจัดการ
โครงการ โดยผูเขียนรับผิดชอบโรงงานในกลุมน้ีทั้งสิ้นจํานวน ๑๓ โรงงาน ในจํานวนโรงงานทั้ง         
๑๓ โรงงานนี้จะมีมาตรการการอนุรักษพลังงานและมาตรการการประชาสัมพันธการสรางการมีสวนรวม
ที่แตกตางกันหรืออาจจะเหมือนกันบางผูเขียนจะยกตัวอยางเฉพาะโรงงานที่มีมาตรการการอนุรักษ
พลังงานที่นาสนใจ มีผลการประหยัดพลังงานที่เปนรูปธรรม รวมทั้งมีมาตรการดานการประชาสัมพันธที่
โดดเดนและคิดวานาจะนํามาประยุกตใชไดในโรงเรียนนายเรือและกองทัพเรือตอไปได 
 
ตัวอยางสถานประกอบการ 
 สําหรับตัวอยางโรงงานควบคุมที่ผูเขียนเห็นวามีความนาสนใจและสามารถนํามาตรการตาง ๆ ที่
ทางโรงงานดําเนินการในการอนุรักษพลังงานตลอดจนแนวทางการประชาสัมพันธมาประยุกตใชไดคือ 
บริษัท ไทยออฟติคอล กรุป จํากัด (มหาชน) ซ่ึงรายละเอียดโดยสรุปมีดังน้ี 
 บริษัท ไทยออฟติคอล กรุป จํากัด (มหาชน) เปนบริษัทที่ทําการผลิตเลนสแวนตา สงออก
ตางประเทศและสงขายภายในประเทศรายใหญรายหนึ่ง มีกําลังการผลิต (มกราคม-ตุลาคม ๒๕๔๙) 
จํานวนทั้งสิ้น ๑๙,๘๖๑,๙๒๓ ชิ้น มีการใชพลังงานไฟฟาในชวงเวลาดังกลาวจํานวนทั้งสิ้น ๘,๓๒๒,๐๐๐ 
kWh โดยคิดเปนจํานวนเงินทั้งสิ้น ๒๖,๔๓๖,๗๖๔ บาท นโยบายการอนุรักษพลังงานของบริษัทคือ 
บริษัทตั้งเปาหมายการอนุรักษพลังงานไววาจะดําเนินการลดการใชพลังงานไฟฟาลงใหไดจากการใช
ไฟฟาเดิมอยางนอย ๕% ดังน้ันเม่ือทีมที่ปรึกษาเขาไปใหคําแนะนําทําใหทีมงานอนุรักษพลังงานของทาง
โรงงานคิดมาตรการการอนุรักษพลังงานตาง ๆ ออกมาและดําเนินการตามมาตรการการอนุรักษพลังงาน
น้ันโดยมาตรการการอนุรักษพลังงานที่ดําเนินการเปนรูปธรรมแลวมีทั้งสิ้นจํานวน ๑๐ มาตรการ และมี
ผลการประหยัดพลังงานจากการดําเนินมาตรการดังกลาวคํานวณแลวเปนจํานวน 438,190.73 kWh หรือ 
0.038 ktoe คิดเปนจํานวนเงินทั้งสิ้น ๑,๓๙๒,๐๒๙.๑๖ บาท ซ่ึงคิดเปน ๕.๒๖% ของการใชพลังงาน
ไฟฟาทั้งหมดตรงตามเปาหมายที่ทางบริษัทไดตั้งเปาไว จากการที่ทางบริษัทเขารวมโครงการนี้ทําให   
คาผลการใชไฟฟาของบริษัทลดลงอยางเห็นไดชัด  ตามใบแจงหน้ีคาไฟฟาที่ทางบริษัทนํามาเสนอใหทีม 
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ที่ปรึกษาดู ซ่ึงรายละเอียดของมาตรการการอนุรักษพลังงานและใบแจงหน้ีคาไฟฟาแสดงใหเห็นในตาราง
ที่ ๑ และรูปที่ ๒ 
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รูปที่ ๒ ใบแจงหนี้คาไฟฟา บริษัท ไทยออฟติคอล กรุป จํากัด (มหาชน) 
 
 
 
 
 
 
 

2,609,869.10 2,352,156.60 
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 ในดานการประชาสัมพันธและการสรางการมีสวนรวม บริษัทมีการจัดตั้งทีมงานอนุรักษพลังงาน
ขึ้นมาโดยเฉพาะซึ่งทีมงานอนุรักษพลังงานดังกลาวจะคัดเลือกมาจากตัวแทนของพนักงานในแตละ
แผนก โดยอาศัยหลักการจัดโครงสรางทีมอนุรักษพลังงานที่ทางที่ปรึกษาไดใหคําแนะนําซึ่งรายละเอียด
แสดงไวในรูปที่ ๓ 
 

 
    รูปที่ ๓ โครงสรางการจัดทีมอนุรักษพลังงาน 

 
สําหรับวิธีการประชาสัมพันธ น้ัน เบื้องตนทางทีมงานอนุรักษพลังงานจะใชวิธีการเดิน

ประชาสัมพันธตามแผนกตางๆในบริษัท การประกาศเสียงตามสาย การจัด Morning Talk ในตอนเชา
กอนเขาทํางาน การติดสติ๊กเกอรเกี่ยวกับการประหยัดพลังงานแบบตาง ๆ หลังจากนั้นทีมงานไดจัดทํา
งบประมาณเกี่ยวกับการจัดงานวันอนุรักษพลังงานประจําปเสนอตอผูบริหาร โดยแบงงบประมาณเปน
สวนตาง ๆ เชน งบประมาณดานการจัดงาน งบประมาณดานของรางวัล เปนตน ซ่ึงในการจัดงานวัน
อนุรักษพลังงานประจําป ไดรับความรวมมือจากผูบริหารและพนักงานในบริษัทเปนอยางดี มีการรวม
สนุกโดยการประกวดคําขวัญ มีการตอบปญหาเกี่ยวกับการอนุรักษพลังงานชิงรางวัล การจัดบอรด
ประชาสัมพันธ การเผยแพรผลการประหยัดพลังงานดานตางๆใหพนักงานทราบ และกิจกรรมอ่ืนๆอีก
มากมาย ที่นาสนใจอีกกิจกรรมหนึ่งก็คือ การจัดทํา Website เกี่ยวกับการอนุรักษพลังงานโดยเฉพาะ ซ่ึง
เปนหนทางการประชาสัมพันธที่ดีอีกวิธีหน่ึง 
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              รูปที่ ๔ ทีมงานอนุรักษพลังงาน                              รูปที่ ๕ การจัดงานวันอนุรักษพลังงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                รูปที่ ๖ บอรดประชาสัมพันธ                               รูปที่ ๗  Website การอนุรักษพลังงาน 
 
ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะ 
 จากตัวอยางของสถานประกอบการที่ผูเขียนไดยกตัวอยางมาแสดงใหเห็นจะพบวา ในดาน
มาตรการการอนุรักษพลังงานของสถานประกอบการดังกลาวจะเปนมาตรการที่กระทําไดไมยากและ
วิธีการดําเนินการไมซับซอน ซ่ึงเปนมาตรการที่พนักงานทุกคนในสถานประกอบการสามารถทําไดและ
ไมตองเสียคาใชจายมาก ถาสามารถนํามาปรับใชกับโรงเรียนนายเรือและหนวยงานในกองทัพเรือ        
จะไดผลประหยัดพลังงานในลักษณะเดียวกัน ยกตัวอยางเชน มาตรการการอนุรักษพลังงานเกี่ยวกับการ
ปดการใชงานหลอดฟลูออเรสเซนส  ซ่ึงเปนมาตรการที่สามารถทําไดทันทีเพียงแตวาตองอาศัยการสราง
จิตสํานึกของคนในหนวยงานนั้นเปนเครื่องมือ   ผูเขียนคิดวาถาโรงเรียนนายเรือหรือหนวยงานในกองทัพเรือ 
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สามารถดําเนินการตามมาตรการดังกลาวไดจะสามารถทําการประหยัดการใชพลังงานไฟฟาลงไปได
เปนอยางมาก   สําหรับรายละเอียดและวิธีการคํานวณผลประหยัดของมาตรการตาง ๆ ที่นาสนใจ       
ซึ่งผู เขียนคิดวา เปนมาตรการที่ โ รง เรียนนายเรือและหนวยงานในกองทัพเรือหรือแมกระทั่ง
หนวยงานอ่ืน ๆ ที่มีความสนใจ สามารถนําไปใชปฏิบัติไดทันทีโดยที่ไมตองเสียคาใชจายใด ๆ หรือ
อาจจะเสียคาใชจายนอยเม่ือเทียบกับระยะเวลาคืนทุนแลว ผูเขียนจะนํามาเสนอใหทราบในโอกาสตอไป 
สําหรับมาตรการการประชาสัมพันธน้ันจากตัวอยางสถานประกอบการที่ผูเขียนยกตัวอยางนํามาแสดงให
เห็นจะพบวามาตรการดานการประชาสัมพันธตาง ๆ สามารถนํามาใชไดกับโรงเรียนนายเรือและ
หนวยงานในกองทัพเรือไดในทันที เน่ืองจากมีศักยภาพเพียงพออยูแลว ไมวาจะเปนมาตรการการ
ประชาสัมพันธในลักษณะการจัด Morning Talk ซ่ึงโดยปกติโรงเรียนนายเรือและหนวยงานในกองทัพเรือ
มีการเขาแถวรวมในทุกเชาวันพฤหัสบดีอยูแลว การจัดทําสื่อดานตาง ๆ เชน สติ๊กเกอร ปาย
ประชาสัมพันธ หรือแมแตกระทั่งการจัดทําเปน VCD การจัดเสียงตามสาย การจัดงานวันอนุรักษ
พลังงาน หรือการจัดทํา Website เกี่ยวกับการอนุรักษพลังงาน ซ่ึงโดยปกติโรงเรียนนายเรือหรือ
กองทัพเรือมี Website เปนของตัวเองอยูแลวเพียงแตอาจจะเสริมหัวขอการอนุรักษพลังงานเขาไปก็
สามารถที่จะทําได  เปนตน และคงจะไดรับการสนับสนุนจากผูบังคับบัญชาระดับสูงถามีนโยบายและ
วิธีการดําเนินงานที่เหมาะสม สวนความรวมมือของบุคลากรผูเขียนคิดวานาจะไดรับความรวมมือ
มากกวาสถานประกอบการภายนอก เพราะบุคลากรของโรงเรียนนายเรือและหนวยงานในกองทัพเรือ
เปนบุคลากรที่มีระเบียบวินัยและมีความใสใจในการดําเนินการมากกวา ซ่ึงจากการทํางานที่ผานมา
ผูเขียนจะขอแนะนําและเสนอขั้นตอนการดําเนินการเกี่ยวกับโครงการซึ่งอาจจะแตกตางกับขั้นตอนการ
ดําเนินโครงการของกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงานบางในบางขั้นตอนเพ่ือใหสอดคลอง
กับการทํางานของโรงเรียนนายเรือและกองทัพเรือ ดังน้ี 
 ขั้นตอนที่ ๑ จัดการประชุมหนวยขึ้นตรงตาง ๆ ชี้แจงใหทราบเกี่ยวกับรายละเอียดที่นาสนใจของ
โครงการและวิธีการดําเนินการในดานตางๆเชน ที่มาของโครงการ เปาหมายของโครงการ การ
ดําเนินงาน วิธีการวัดผลการประหยัดพลังงาน วิธีการการประชาสัมพันธ การสรุปผลมาตรการ เปนตน 
 ขั้นตอนที่ ๒ จัดตั้งทีมงานหลักในการอนุรักษพลังงานโดยมีทีมงานที่ประกอบไปดวยตัวแทนจาก
หนวยขึ้นตรงตางๆ 

ขั้นตอนที่ ๓ ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับโครงการตาง ๆ ใหบคุลากรในหนวยงานรับทราบ โดย
อาจจะใชเวลาในการเขาแถวตอนเชาวันพฤหัสบดีชี้แจงรายละเอียด หรืออาจจะชี้แจงกันเองภายในหนวย
ขึ้นตรงตางๆ 
 ขั้นตอนที่ ๔ หนวยขึ้นตรงตาง ๆ ดําเนินการตามแผนงาน 
 ขั้นตอนที่ ๕ ชี้แจงแผนงานตาง ๆ ใหบคุลากรรับทราบโดยควรจะชีแ้จงใหทราบทกุ ๆ ๑ เดือน
วาไดมีการดําเนินการอะไรไปแลวบาง และในแตละเดือนที่ผานมามีความคืบหนาไปในระดับใดแลว มี
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อุปสรรคขอขัดของในดานใดบางและมีวิธีที่จะแกไขอยางไร มีผลการอนุรักษพลังงานเปนอยางไร (อาจ    
ดูไดจากใบแจงหนี้คาไฟฟาหรือใบแจงหน้ีคาใชจายพลังงานในดานอ่ืน ๆ) และชี้แจงผลการดําเนินงาน
ของหนวยขึ้นตรงตางๆใหผูบังคับบัญชารับทราบ 
 ขั้นตอนที่ ๖ สรุปผลการดําเนินโครงการ วาสามารถดําเนินการไดตามเปาหมายที่ตั้งไวหรือไม มี
ปญหาขอขัดของในดานใดและมีวิธีที่จะแกไขปญหาเหลานั้นไดอยางไร 

ขั้นตอนการดําเนินการทั้ง ๖ ขั้นตอนเปนขั้นตอนที่ผูเขียนสรุปโดยคราว ๆ จากประสบการณที่
ไดพบเห็นและไดทํางานมาซึ่งรายละเอียดปลีกยอยอาจมีมากกวานี้ขึ้นอยูกับหนวยงานที่จะนําไปใชไป
ปฏิบัติ ผูเขียนคาดหวังเปนอยางยิ่งวาโครงการดังกลาวที่ผูเขียนไดนําเสนอเปนตัวอยางนี้จะเกิดขึ้น
ภายในโรงเรียนนายเรือและหนวยงานในกองทัพเรือ เน่ืองจากปจจุบันตองยอมรับวาปญหาดานคาใชจาย
ในเรื่องพลังงานนั้นเปนปญหาที่มีความสําคัญเปนอยางยิ่ง และผูเขียนเองคิดวาโครงการดังกลาวเปน
โครงการที่เสียคาใชจายนอยมากในการดําเนินโครงการเพียงแตตองมีการประชาสัมพันธและสราง
จิตสํานึกใหแกบุคลากรรับทราบอยางทั่วถึงซึ่งเปนจุดมุงหมายของโครงการที่ไดกลาวไปแลวในเบื้องตน 
อีกทั้งผลประหยัดที่ไดนาจะเปนผลประหยัดที่อยูในระดับที่นาพอใจถึงแมวาอาจจะไมมากเหมือนผล
ประหยัดของสถานประกอบการภายนอกซึ่งเปนโรงงานและอาคารที่ใชพลังงานคอนขางสูง แตอยางนอย
ถาเริ่มทําตั้งแตตอนนี้และทําไดอยางตอเน่ืองผูเขียนคิดวาผลประหยัดในจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆอยางแนนอน
และยังทําใหบุคลากรมีแนวความคิดในดานการอนุรักษพลังงานเพิ่มมากขึ้นซึ่งสามารถนํากลับไปใชที่
บานของตนเองได ซ่ึงจะสงผลในดานคาใชจายเรื่องพลังงานของประเทศชาติลดลงตามไปอีกดวย 
 



รูจักกับ   
CBT – Competency-Based Training 

 
น.อ.หญิง ชนิดา  เดชขํา 

อาจารยฝายศึกษา  โรงเรียนนายเรือ 
 
 

 เม่ือประมาณเดือนสิงหาคม – กันยายน ๒๕๔๙ ที่ผานมา  ผูเขียนไดมีโอกาสเขารับการอบรมใน
หลักสตูร  DCP  Training Technologies Suite  ณ  Naval Personnel Training Centre–East (NPTC-E) 
กรุงซิดนีย ประเทศออสเตรเลีย เน้ือหาหลกัของหลักสตูรนี้คือการวเิคราะห  และออกแบบหลักสตูรฝกอบรม  
(Training course)  สําหรับบุคลากรในกองทัพเรือออสเตรเลียโดยใชหลักการของ  Competency-Based 
Training (CBT) หรือใชขีดความสามารถของผูรับผิดชอบในตําแหนงงาน มาเปนตัวตั้งในการวางหลักสูตร    
เปนเรื่องบังเอิญที่เม่ือผูเขียนกลับมาปฏิบตัิงานที่กองวชิามนุษยศาสตร ฝายศึกษา โรงเรียนนายเรือ     
ไดไมนานกรมกําลังพลทหารเรือก็มีหนังสือขอความรวมมือใหแตละหนวยในกองทัพเรือ  จัดทํา  Job 
Description  และ  Job specification  ของแตละตําแหนงงานในหนวยของตน  โดยใชหลักการของ  
Competency-Based Approach ประกอบกับขณะนี้มีการตื่นตวัในภาคเอกชนหลายองคกรในการใช  
Competency-Based Management  เพ่ือจัดการทรัพยากรบุคคลของตน  ผูเขียนจึงเห็นวานาจะเปน
ประโยชนที่จะแบงปนความรูในเรื่องของ CBT ที่ไดรับมาจากหลักสูตร DCP Training Technologies 
Suite ใหผูอานไดรับทราบบาง 
 
CBT คือ อะไร 

กอนที่จะเขาใจแนวคิดเรื่องการฝกอบรมโดยใชขีดความสามารถเปนหลัก  หรือ Competency-
Based Training  เราควรจะตองเขาใจความหมายของคําวา  Competency  เสียกอน เอกสารประกอบ 
การสอนหัวขอ  Training Analysis and Design ของ  NPTC  ใหนิยามคํา Competency  ไววาเปน... 

 
 ความสามารถที่จะประกอบภารกิจการงานในหนวยงานใหสําเร็จไดในระดับที่พึงประสงค 

(The ability to perform a job to the required level of performance expected in the 
workplace) 

 
National Park Service สหรัฐอเมริกา ซ่ึงเปนหนวยงานหน่ึงที่ใช  CBT ในการฝกอบรมบุคลากรของตน  
ใหคําจํากัดความของ  Competency  ที่นาจะทําใหเห็นภาพไดชัดเจนขึ้นวา ... 
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 กลุมความรู ทักษะ และ ทัศนคติ  ซ่ึงมีผลกระทบอยางสําคัญตองานของบุคคลใดบุคคล

หน่ึง   มีสหสัมพันธกับพฤติกรรมการทํางาน  สามารถวัดไดโดยใชเกณฑมาตรฐานซึ่ง
เปนที่ยอมรับ   และสามารถปรบัปรุงใหดีขึ้นไดโดยการฝกอบรมและพัฒนาบุคลากร  (A 
cluster of related knowledge, skills, and attitudes that affects a major part of one’s 
job, that correlates with performance on the job, that can be measured against well-
accepted standards, and that can be improved via training and development.) 

 
ในกรอบของ Competency-Based Training  บุคคลที่ถือวามีสมรรถนะเปนที่นาพอใจ  หรือที่เรียกวา  
Competent น้ัน นอกจากจะสามารถปฏบิัติงานของตนไดอยางถกูตอง ราบร่ืน ไมติดขัด  (Automatically)  
แลวยังตองมีทักษะในการแกไขปญหาทีอ่าจเกิดขึ้นในขณะทํางานไดอยางเหมาะสมอีกดวย  

เม่ือไดทราบความหมายของ Competency แลว  ก็คงไมยากที่จะเขาใจแนวคิดของการฝกอบรม
ที่เรียกวา Competency-Based Training ซ่ึงก็คือการฝกอบรมที่มุงใหผูเขารับการอบรมพัฒนาความสามารถ 
ในการทํางานใหไดตามเกณฑมาตรฐานที่กําหนดไว  จะเห็นไดวาผลลัพธสุดทายอันพึงประสงคของการ
ฝกอบรมในลกัษณะนี้เนนที่  Competency  หรือขีดความสามารถ   โดยผูเขารบัการอบรมตองแสดงให 
ผูวัดผลเห็นวาตนมีความรู ทักษะ  และทัศนคติ  ตรงตามเกณฑมาตรฐานความสามารถที่ไดกําหนดไว
สําหรับงานนั้นๆ   

Competency-Based Training ตางกับหลักสูตรฝกอบรมที่เราเห็นโดยทั่วไปซึ่งมักเปน   Time-
Based   คือ ถือเอาระยะเวลาในการฝกอบรมเปนหลัก  ผูเขารับการอบรมจะไดรับประกาศนียบตัร  หรือ
เอกสารรับรองวาผานหลักสูตรแลว เม่ือเรียนครบตามกําหนดระยะเวลาของหลักสูตร    ในขณะที่  CBT  
เนนที่ตวั Competency ซ่ึงมีรายละเอียดระบุไวชัดเจนในหลักสูตรอันประกอบดวยหัวขอการอบรมตาง ๆ  
ที่เรียกวา  Modules  แตละ  Module จะมีวัตถุประสงคการเรียนที่เรียกวา  Learning  Outcomes       
แตละ  Learning Outcome  มีเกณฑการวัดผลทีเ่รียกวา  Assessment Criteria  หากผูเขารับการอบรม
เห็นวาพรอมที่จะรับการทดสอบเพื่อวัดผลก็สามารถบอกผูวัดผลไดโดยไมตองรอจนจบ  Module  และ
หากผูเขารับการอบรมแสดงใหเห็นวาตนมีความรู  และทักษะตามเกณฑที่ตองการใน Module น้ันๆ แลว   
ก็ไมจําเปนที่จะตองเรียนเน้ือหาของ Module น้ันอีก สามารถขามไปเรียน  Module ถัดไปไดเลย  จะเห็น
ไดวาการเรียนในระบบ  CBT  เปนแบบ  Self-Paced คือนักเรียนแตละคนเรียนไปตามจังหวะการเรียน
ของตนเอง ใครเรียนรูไดเรว็ก็กาวลวงหนาไปกอน  ใครเรียนรูไดชาก็ไมตองรีบรอน   การวัดผลใน  CBT  
สามารถทําไดทั้งในหองเรียน  และสถานที่ปฏิบตัิงาน  (Workplace)  ดวยเหตน้ีุการฝกอบรมในกรอบ
ของ Competency-Based  นาจะเหมาะสําหรับหลักสตูรฝกอบรมเชิงปฏิบตัิงาน เพ่ือผลิตบคุลากรสําหรับ
งานที่มีคําบรรยายลักษณะงานที่ละเอียดชัดเจน 
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กลาวโดยสรุปลักษณะเฉพาะตัวของ  CBT  มีดังน้ี 
๑. มีการกําหนดมาตรฐานความสามารถ หรือ Competency ไวอยางชัดเจน โดยที่  

Competency  เหลานี้ไดรับการพิจารณาเลือกสรรมาอยางถี่ถวนโดยผูจัดทําหลักสูตรการฝกอบรมแลว 
๒. มีการกําหนดเกณฑการทดสอบเพื่อวัดมาตรฐานความสามารถทีต่องการนั้นๆ ไวอยางชัดเจน 

และถามีเง่ือนไขที่ใชในการวัดผลสําหรับ  Learning Outcome ใด ก็ตองระบุไวอยางชัดเจนเพื่อให       
ผูเขารับการฝกอบรมรับทราบตั้งแตตน 

๓. มุงฝกทักษะ  และความสามารถที่ตองการ สําหรับงานใดงานหนึ่งโดยตรง 
๔. คํานึงถึงระดับความสามารถ (Level of Competency) ที่ผูเขารับการฝกอบรมมีอยู  ไมวาจะ

โดยการเรียนรูดวยวธิีใด 
๕. ผูเขารับการฝกอบรมสามารถเขา หรือออกจากการฝกอบรมไดในระดบัความสามารถที่แตกตาง

กันไปตามแตจังหวะและวิธกีารเรียนรูของแตละคน 
๖. การฝกอบรมกระทําไดทั้งในสถานที่ทํางานจริง  สถานที่จําลอง  หรือหองเรียน  ขึ้นอยูกับ

ความเหมาะสมของสถานการณ  และบทเรียน 
๗. ผูเขารับการฝกอบรมสามารถขอรับการทดสอบไดเม่ือรูสึกวาตนพรอม 
๘. ผูเขารับการฝกอบรมจะไดรับบันทึกรบัรองความสามารถ (Record of Attainment) ตาม

ระดับการเรียนรูของแตละคน 
 
การจัดทําหลักสูตรฝกอบรมในกรอบของ  CBT 

เม่ือไดเห็นภาพคราว ๆ  ของ  Competency-Based Training  แลว   เรามาดูกนัวากอนที่จะลง
มือฝกอบรมกันน้ัน   ผูจัดทําหลักสูตรของ  Naval Personnel Training Center  หรือศูนยฝกอบรมกําลัง
พลของกองทัพเรือออสเตรเลีย   มีขั้นตอนการจัดทําหลักสูตรกันอยางไร 
 
การวิเคราะหงาน 
 โดยปกติการจัดทําหลักสูตรของ  NPTC   จะตองเร่ิมดวยการวิเคราะหเบื้องตน  ๓  ประการ 
ดังน้ี 
 Job Analysis การวิเคราะหงาน   เพ่ือใหไดมาซึ่ง  Competency  ตาง ๆ ที่จําเปนสําหรับงาน
น้ัน ๆ  รวมทั้งขอมูลอ่ืน ๆ เกี่ยวกับตําแหนงงานดังกลาว 
 Performance Analysis  การวิเคราะหพฤติกรรมการทํางาน  เพ่ือใหรูวาผูที่จะเขารับการอบรม
มี Competency สําหรับงานเปาหมายอยูเดิมมากนอยเพียงใด  และจะตองรบัการอบรมเพิ่มเติมอีกมากนอย 
เพียงใด  ในดานใดบาง 
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 Feasibility Analysis  การวิเคราะหความเปนไปได  หรือในที่น้ีคือการวิเคราะหความคุมคาใน
การเปดหลักสูตร 
 ผูเขียนจะขอกลาวถึงเฉพาะ การวิเคราะหงาน  ซ่ึงเปนเรื่องที่สามารถนํามาประยุกตใชกบัการ
จัดทําหลักสูตรโดยทั่วไปได และนาจะใหแนวคิดที่เปนประโยชนสําหรับผูมีหนาที่จัดทําหลักสูตรฝกอบรม
ในกองทัพเรือพอสมควร 
 ดังที่ไดกลาวมาขางตนแลววาจุดมุงหมายของการวิเคราะหงาน  คือการกําหนด  Competency 
ตาง ๆ  ที่จําเปนสําหรับงานเปาหมาย  เครื่องมือที่ใชในการหา Competency  ตาง ๆ  น้ีคือการทําผังงาน  
หรือที่เรียกวา  Scalar Diagram  
 อาจกลาวไดวาการวิเคราะหงานเปนหัวใจของการจัดทําหลักสูตรใน  CBT   จึงตองใชทั้งเวลาและ
ความระมัดระวัง เพ่ือใหไดเน้ือหาของหลักสูตรที่ถูกตอง ทั้งในแงความรู ทักษะ และทัศนคติที่เหมาะสม
กับงานเปาหมายผูจัดทําหลักสูตรอาจหาขอมูลเกี่ยวกับงานที่ตนกําลังวิเคราะหอยูไดจากแหลงขอมูลที่
หลายหลาก  เชน จากผูที่กําลังปฏิบัติหนาที่ในตําแหนงงานนั้น  หรือผูที่เคยผานงานนั้นมากอน  ซ่ึงถือ
เปนผูเชี่ยวชาญในงานนั้นโดยเฉพาะ  (SME - Subject Matter Expert)  หรือจากผูมีหนาที่ควบคุมบังคับ
บัญชางานนั้น ๆ    นอกจากนี้ยังอาจหาขอมูลไดจากแหลงเอกสารหรือคูมือตางๆ  ที่เกี่ยวของกับงานนั้น    
ขอมูลตางๆที่รวบรวมมานี้เพ่ือใชในการจัดทํา  Scalar Diagram  ซ่ึงเปนผังที่จําแนกตําแหนงงาน  (Job) 
ออกเปนหนาที่ (Duty) ตาง ๆ ที่ตองทําในตําแหนงงานนั้น  กลุมงานที่ประกอบขึ้นเปนแตละหนาที่ 
(Task)   ตลอดจนงานยอย ๆ ที่ประกอบขึ้นเปนแตละกลุมงาน (Sub-Task/Task Element)   ยกตัวอยาง
เชน ผูที่อยูในตําแนงงาน Officer of the Day in Harbour  อาจตองทําหนาที่หลายหนาที่   หน่ึงในหนาที่
น้ันคือ  ประกอบพิธีประจําวัน  (Conduct Ceremonial)  งานที่ตองทําในหนาที่  Conduct Ceremonial  น้ี
มีอยูสองอยางคือ  Conduct the Ceremony of Colours  และ  Conduct the Ceremony of Sunset  ซ่ึง
ประกอบดวยงานยอย ๆ อีกหลายงาน  ตามผังงานตัวอยางดานลาง  ผูเขียนตองขออนุญาตที่จะไมแปล
ผังตัวอยางดังกลาว  เน่ืองจากคําแปลมิใชเปนสาระสําคัญสําหรับขอเขียนนี้  อีกทั้งศัพท  สํานวน
ภาษาอังกฤษในเรื่องของพิธีเชิญธงขึ้นเสาในตัวอยางที่นํามานี้  อาจเปนประโยชนสําหรับผูสนใจมากกวา
ที่จะแปลเปนภาษาไทย  
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TASK ELEMENT}

    
 

ตัวอยาง  Scalar Diagram (บางสวน) 
 
JOB : OFFICER OF THE DAY IN HARBOUR 
 
1. CONDUCT CEREMONIAL 
    1.1 Conduct the Ceremony of Colours 
 1.1.1 Brief Colours Party 
       1.1.1.1 Inspect Colour Party for dress 
       1.1.1.2 Oversee allocation of responsibilities for ceremony 
       1.1.1.3 Ensure personnel informed of sequence of events 
 1.1.2 Direct Colours Ceremony 
       1.1.2.1 Oversee preparation of flags 
       1.1.2.2 Take post 
       1.1.2.3 Order “Make it so” 
       1.1.2.4 Order “Pipe the Still” 
       1.1.2.5 Order “Carry On” 
       1.1.2.6 Check Ensigns: 
        a. Hoisted close-up 
        b. Not fouled 
        c. Halyard taut 
    1.2 Conduct the Ceremony of Sunset 
 1.2.1  etc., etc…. 
 

(ที่มา Royal Australian Navy Training System Manual) 
 

เพ่ือใหเห็นภาพไดชัดเจนยิ่งขึ้น ผูเขียนไดนําตัวอยาง Scalar Diagram ฉบับเต็มสําหรับ
ตําแหนงงานเจาหนาที่หองปฏิบัติการภาษา  (Language Laboratory Technician)  มาแสดงประกอบไว
ทายบทความนี้ดวยแลว 
 
 
 

DUTY 

TASK 

SUB-TASK 
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Competency Summary Sheet  
 เม่ือไดทราบหนาที่  กลุมงาน และงานยอยตาง ๆ  จาก Scalar Diagram แลว ผูจัดทําหลักสูตร 
ก็จะกําหนดหนวยความสามารถ  (Competency Units)  ที่ตองการใหผูเขารบัการฝกอบรมเรียนรูเม่ือ   
จบหลักสูตร   หนวยความสามารถนี้ไดมาจากสวนที่เปน หนาที่ (Duties)  ใน Scalar Diagram น่ันเอง  
หากตาํแหนงงานทีต่องการเปดหลักสตูฝกอบรม  ประกอบดวยหนาที่มากมายหลายหนาที่ก็หมายความวา 
มีหนวยความสามารถทีต่องการใหผูเขารบัการฝกอบรมเรียนรูหลายหนวยตามไปดวย หนวยความสามารถ 
ตาง ๆ ที่ผูจัดทําหลักสูตรพิจารณาวาควรจะใสไวในหัวขอการฝกอบรมจะไดรับการสรุปรวมไวในแบบสรุป 
ความสามารถหรือ  Competency Summary Sheet     
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 หนวยความสามารถแตละหนวย (Unit of Competency) ซ่ึงไดมาจากสวนที่เปนหนาที ่ ใน 
Scalar Diagram น้ี  จะถูกนํามาจัดทําเปนเอกสารเฉพาะหนวย  เพ่ือแสดงใหเห็นถึงสาระของงานที่ตอง
ทําในหนวยความสามารถนั้นๆ (Element of Competency) รวมทั้งเกณฑที่จะเปนตัววัดประสิทธิภาพ 
(Performance Criteria) ในการทํางานนั้น ๆ ดวย  นอกจากนี้ในเอกสาร  Unit of Competency  ยัง
กลาวถึงรายละเอียดความรู และ ทักษะ ที่ผูเขารบัการอบรมตองมีเปนพ้ืนฐานกอนที่จะเขารับการอบรม  
ตลอดจนวิธีการ  สถานที่ และเง่ือนไขในการวัดผล  สําหรับแตละหนวยความสามารถ  เพ่ือใหเห็นภาพ
ไดชัดเจนขึ้น  ผูเขียนไดนําตัวอยางบางสวนของ  Unit of Competency มาแสดงไวดวย 
 
 

Assist English Instructors in Using Lab Equipment:UCEE401A 
 

Unit of Competency 
Unit UCEE401A Assist English Instructors in Using Lab Equipment 
Description This unit covers skills and knowledge required for a language 

lab technician to assist language instructors in using the lab 
equipment before, during and/or after the delivery of their 
lessons..  

Elements and Performance Criteria 
  

Element Performance Criteria 
1 Familiarise with lab equipment. 1.1 List all of the components at the control 

console area and the learner’s area in 
accordance with the handbook issued out by 
the lab manufacturer. 

1.2 Correctly describe components and functions 
of lab equipment based on the manufacture’s 
user’s guide. 

1.3 Operate all lab equipment in accordance with 
the user’s guide. 
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Element Performance Criteria 
2.  Familiarise with lab management 

software 
2.1 Identify how to use software to operate lab 
equipment for teaching. 

2.2. Efficiently operate lab management software 
in accordance with manufacture’s instructions.  
Make a transition from one equipment to another 
with no difficulties. 
2.3 Explain how to use software to create 
different aspects of communication between 
instructor and learners through headphones 
based on the software’s user guide. 
2.4 Explain how to use software to create 
different patterns of communication among 
learners based on user’s guide. 
2.5 Demonstrate how to use software for 
learners’ communication  

3 Prepare the lab, lab equipment and 
teaching aids according to instructor’s 
request 

3.1 Check that the air-conditioners work and all 
the learners’ seats are in places and 
everything is in good working condition. 

3.2 Ensure that all the learners’ headphones are 
in good condition and learners’ computers 
are operational 

3.3 Check that all pieces of lab equipment are 
functional. 

3.4 Ensure that appropriate teaching aids are 
provided 

 

Range Statement 
This unit applies to all institutions where there is a language laboratory for teaching foreign languages 
at any level of education.  The term Lab Technician refers to one whose responsibilities are in 
maintaining and monitoring the use of the language lab. 
The term lab equipment may include but is not limited to: 
Audio tape player                 Video tape player                     Video CD player 
DVD player                          Visualiser                                  Smart board 
 
Communication between instructor and learners may include but is not limited to: 
- instructor monitors individual learner 
- instructor-individual learner communication 
- instructor-whole class communication 
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Communication among learners may include but is not limited to: 
- pair communication 
- group conference communication 

Evidence Guide 
Critical Aspects of Evidence to 
be covered 

Essential knowledge and skills to be assessed. 
The following knowledge and skills must be assessed as part of 
this unit: 
- operation of each lab equipment 

- operation of lab management software in connection with 
each piece of lab equipment 

- creation of communication between instructor/learners and 
learner(s)/learner(s) 

Interdependent Assessment of 
Units 

These units describe skills and knowledge that are essential to 
this unit of competence: 
NACR001A  Basic Computer Skills 
NAEE301A   Basic Electronics Officer Course 

Underpinning Knowledge Trainees need to have background knowledge in basic electrical 
and electronic circuits.   

Underpinning Skills Trainees need to be familiar with how to use computer 
including all the tools and icons on the computer screen.. 

Resource Implications Competency of this unit should be assessed in a language 
laboratory both during class time and out of class time. 

Method and Context of 
Assessment 

Evidence of competency for practical skills can be collected 
during several real lessons by several instructors over a period 
of time to ensure consistency of performance and to see how 
well the trainee can deal with unexpected problems 
Practical performance can also be observed by an assessor out 
of class time to see how skilfully the trainee can operate each 
lab equipment. 
Assessment of knowledge can be done by using written or oral 
examination in classroom environment. 

Key Competency 
Key Competency Performance Levels 

Collecting, 
Analysing & 
Organising 
Information 

Communicating 
Ideas & 

Information 

Planning & 
Organising 
Activities 

Working with 
Others & in 

Teams 

Using 
Mathematical 

Ideas & 
Techniques 

Solving 
Problems 

Using 
Technology 

Insert 
1 

Insert 
2 

Insert 
1 

Insert 
2 

Insert 
1 

Insert 
2 

Insert 
2 

สวนหนึ่งของ Unit of Competency 
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Task Analysis 
 จากหนวยความสามารถแตละหนวย (Unit of Competency) ผูจัดทําหลักสูตรจะตองทําการ
วิเคราะหเจาะลึกลงไปอีก   เพ่ือใหไดมาซึ่งเนื้อหาในดานของความรู  ทักษะ และทัศนคติทีต่องการใสไว
ในหลักสูตรใหผูเขารับการอบรมไดเรียนรู เพ่ือใหบรรลุขีดความสามารถในการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ   
การวิเคราะหในขั้นน้ีเรียกวา  Task Analysis   ซ่ึงทําโดยการนํา  Element of Competency  และ  
Performance Criteria ในเอกสาร  Unit of Competency   มาพิจารณาวาความรู  (Knowledge)  ทักษะ 
(Physical and Mental Skills)  และ ทศันคต ิ (Attitude) ใด  ที่จําเปนจะตองปลกูฝงเพ่ือใหผูเขารับการ
อบรมสามารถทํางานไดตามมาตรฐานความสามารถที่พึงประสงค (ดูตวัอยางบางสวนของ  Task Analysis)   
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สวนหนึ่งของ Task Analysis 
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Learning Outcomes and Assessment Criteria 
  Module 1 Familiarise with lab equipment 

LO 1 Describe layout at the control console area and the learners’ area within a language lab 
AC 1.1 List all components in the lab  
 1.2 Identify locations of lab components 
 1.3 Discuss the lab arrangement to provide effective learning 
LO 2  Operate all lab equipment 
AC 2.1 State functions of all language lab equipment  
 2.2 Identify appropriate lab equipment to provide effective delivery of lessons 
 2.3 Demonstrate use of lab equipment 
 2.4 Diagnose technical problems 
 2.5 Implement workable solutions to potential breakdowns in lab equipment 
Module 2 Familiarise with lab management software 
LO 1   Efficiently operate lab management software 
AC 1.1 State all functions of lab management software  
 1.2 Explain function of each icon on the teacher’s computer screen 
 1.3 Demonstrate how to use lab management software in relation to each piece of lab equipment 
 1.4 Diagnose for potential solutions to software problems 
LO 2  Explain how to use software to create different aspects of communication between instructor 
and learners through headphones  
AC 2.1 List aspects of communication between teacher and learners through lab headphones  
 2.2 Discuss situations when a particular aspect of communication should be used   
 2.3 Demonstrate how to apply each aspect of communication in a particular teaching situation 
LO 3  Explain how to use software to create different patterns of communication among learners  
AC 3.1 List patterns of communication among learners 
 3.2 Demonstrate how to apply a particular pattern of communication to a particular lesson 

Module, Learning Outcome, Assessment Criteria 

 
 
 สิ่งที่ตามมาหลังจาก  Task Analysis  คอื   หัวขอการสอนแตละหนวย หรือที่เรียกวา  Module  
รวมทั้ง  Learning Outcome  (วัตถุประสงค)  และ  Assessment Criteria (เกณฑการวัดผล)  ของหัวขอ
การสอนนั้น ๆ หากผูอานดูที่ตาราง  Task Analysis  ก็จะพบวาหัวขอการสอน (Module) และ Learning 
Outcome ที่วานี้   เราไดมาจากชอง  Element ใน Task Analysis  สวน Assessment Criteria ก็มาจาก
สวนที่เปน  ความรู  ทักษะ และทัศคติ  (knowledge, skills, attitudes)  ซ่ึงอยูในชองทางดานขวาของ  
Task Analysis  น่ันเอง 
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 ตองขอเตือนความจําสักนิดหนึ่งวา  Task Analysis น้ี มาจากหนึ่ง  Unit of Competency  ซ่ึง
เปนเพียงสวนหนึ่งของ  Competency Summary Sheet  อันเปนตารางสรุปความสามารถทั้งหมดที่
ตองการใหผูเขารับการอบรมไดเรียนรู    ดังน้ัน หัวขอการสอนที่ไดมาจากแตละ  Unit of competency  
จึงเปนเพียงเสี้ยวสวนหนึ่งของหลักสูตรการอบรมทั้งหลักสูตร  น่ันหมายความวาผูจัดทําหลกัสูตรตองทาํ 
Task  Analysis สําหรับทุก  Unit of Competency ใน  Competency Summary Sheet เพ่ือใหไดเน้ือหา
หัวขอการสอนครอบคลุมทัง้หลักสูตรฝกอบรมที่ตองการ 
 
คูมือการสอน (Lesson Management Guide) 
 หลายทานอาจจะคิดวา เม่ือมีหัวขอการสอน (Modules) วัตถปุระสงคการสอน (Learning 
Outcomes)  และเกณฑสําหรับวัดผล  (Assessment Criteria)  แลว   ขั้นตอนตอไปก็นาจะเปนเรื่องของ
ครูประจําหลักสูตรที่จะลงมือสอนไดทันที   แตสําหรับ  CBT แลวยงัไมใช    ยังมีงานที่ผูจัดทําหลักสูตร
ตองทําอีกหลายอยางกอนที่จะเปดหลักสูตรใหครูสอนไดจริง  เชน ตองพิจารณาวาหัวขอการสอนใดควร
มากอน-หลัง ควรใชสถานที่ใดเปนทีฝ่กอบรม – หองเรียน หรือสถานที่ปฏบิัติงานจริง มีเครื่องชวย
การศึกษาพรอมหรือไม  การวัดผลในแตละ  Module ควรทําในรูปแบบใด  ฯลฯ  นอกจากเรื่องชวนปวดศีรษะ 
ดังกลาวขางตนแลว  สิ่งที่จะขาดมิไดสําหรับผูจัดทําหลกัสูตรอีกอยางหนึ่งก็คือ  การทําคูมือการสอน 
 อยางที่ชื่อของมันบงบอกอยูในตวัแลว  คูมือการสอน หรือ  Lesson Management Guide  เปน
เอกสารที่ชวยแนะนําครใูนการสอนแตละหัวขอ  แตไมใชตําราเรยีน  เน้ือหาของคูมือการสอนจึงประกอบ
ไปดวยรายละเอียดตาง ๆ  เชน เวลาทีค่รูควรใชในแตละสวนของการสอน   กิจกรรมของครู/นักเรียนใน
แตละบทเรยีน  การวัดผลในแตละหัวขอการเรียน แนะนําการใชสือ่การสอน ตลอดจนวิธีการสอนสําหรับ
แตละบทเรยีน  เอกสารอางอิง  และขอมูลอ่ืน ๆ ที่ผูจัดทําหลักสูตรเห็นวาครูผูสอนจําเปนตองรับทราบ
เพ่ือใหการอบรมบรรลุผลตามเปาหมาย  ตัวอยางบางสวนของ  Lesson Management Guide  
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คูมือการสอน 
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 ในระบบการฝกอบรมของกองทัพเรือออสเตรเลีย นอกจากคูมือครแูลวยังมีเอกสารประจาํหลกัสตูร 
ที่ตองจัดทํากอนจะเปดหลักสูตรฝกอบรม    โดยระบขุอมูลทั่วไปเก่ียวกับหลักสตูร เปนตนวารหัสประจํา
หลักสูตร  ระยะเวลาการอบรม   จํานวนผูเขารับการอบรม   วัตถุประสงคการฝกอบรม   วิชาที่ตองเรียน
กอน ฯลฯ ทั้งน้ีเพ่ือความสะดวกในการจัดเก็บขอมูลใหเปนระบบระเบยีบ เอกสารประจําหลกัสตูรดังกลาวนี้
มีบางสวนที่อาจเทียบเคยีงไดกับประมวลการสอนที่เราจัดทํากัน  แตมีรายละเอียดตาง ๆ มากกวา  ซ่ึง
ผูเขียนจะขอไมกลาวถึงในที่น้ีเน่ืองจากไมเกี่ยวของกบัการฝกอบรมตามแบบของกองทัพเรือไทย 
 
หลักสูตรนํารอง (Pilot Course) 
 เม่ือไดตัวหลักสูตรและเอกสารประกอบหลักสูตรเรียบรอยแลว กอนจะมีการสอนจริงจะตองมีการ
เปดหลักสูตรนํารองเพ่ือทดลองสอนเสียกอน จุดมุงหมายของการสอนหลักสูตรนํารองก็เพ่ือตรวจสอบ
ปญหาอุปสรรค  หรือจุดบกพรองในหลักสูตรการสอนที่ไดวางไว  อันอาจทําใหการฝกอบรมไมบรรลุผล
ตามที่ตองการ หลังจากตรวจสอบ หรือแกไขจนเปนที่พอใจแลว จึงเปดหลักสูตรฝกอบรมอยางเปน
ทางการได 
 
สรุป 
 จะเห็นไดวาการฝกอบรมกําลังพลของกองทัพเรือออสเตรเลียซ่ึงใชหลักการของ  Competency-
Based Training  น้ัน  มีความเปนระบบและมีขั้นตอนอยูมากมาย  ตองใชทั้งเวลา ความชํานาญและ
กําลังพลในการจัดทําหลักสตูรแตละหลกัสูตร  อยางไรก็ตาม กองทพัเรือออสเตรเลียไดเร่ิมนํา  CBT  มาใช 
ในการฝกอบรมกําลังพลของตน  มานานกวา ๑๐ ปแลว  และประกาศรับรองการใช CBT อยางเปน
ทางการในป ๒๕๔๑  โดยอิงอยูกับกรอบของ  Australian National Training Framework  ซ่ึงรับรองการ
ใชระบบการฝกแบบ CBT มารวมสิบปกอนหนานั้น ดังนั้นระบบการฝกกําลงัพลของกองทัพเรือออสเตรเลยี 
จึงมีความลงตวั  และสามารถเชื่อมโยงขดีความสามารถ (Competency) และคุณวุฒิ (Qualification) กับ
หลักสูตรการฝกของพลเรือนไดในบางสวน 
 อยางไรก็ตาม CBT ซ่ึงไมไดใชอยูเฉพาะในประเทศออสเตรเลีย  ก็มีทั้งขอดีและขอจํากัด  ขอดี
ดังที่กลาวมาแลวคือการเนนที่ขีดความสามารถของผูเขารับการอบรม เพ่ือใหมีประสิทธิภาพในการทํางาน 
ในตําแหนงที่ตองการจริง ๆ แตขอจํากัดก็คือหากขั้นตอนในการกําหนดมาตรฐานความสามารถ (Competency 
Standard)  ไมละเอียดรอบคอบพอ หรือมีจุดบกพรองตั้งแตตน  ก็จะไมได  Competency  ที่ถกูตองเพ่ือ
มากําหนดเนื้อหาความรู  ทักษะ และทศันคตทิี่ตองการใสไวในหลกัสูตรฝกอบรม   นอกจากนี้ ครูผูสอน
ก็ควรเปนผูผานการฝกอบรมในการใชเทคนิคการสอนและเครื่องชวยการศึกษาตาง ๆ เพ่ือสงเสริมใหนักเรียน 
ไดรับทั้งความรูทางทฤษฎ ี และทักษะในทางปฏิบัติ   ไมใชสอนโดยวิธบีรรยายหรือใหทองจําแบบเดิม ๆ   
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มิฉะนั้นหลักสตูรการฝกอบรมที่ไดมาอยางยากลําบากก็จะไมไดประโยชนแตอยางใด 
 ดังที่กลาวขางตนวา  CBT  เหมาะสําหรับการฝกอบรมเชิงปฏิบตัิ  สําหรับงานเปาหมายที่มี
ภารกิจทีช่ัดเจนหรือสามารถสืบคนใหชัดเจนได   โดยสวนตวัผูเขียนเห็นวาการจัดทําหลกัสตูรในกรอบของ  
CBT แบบกองทัพเรือออสเตรเลียน้ีมีบางแงมุมที่สามารถนํามาประยุกตใชสําหรับหลักสตูรฝกอบรมของ
กองทัพเรือได อยางไรก็ตาม ผูเขียนมิบงัอาจที่จะเรียกตนเองวาเปนพหูสูตในเรือ่งของ  CBT  หากแต
เปนเพียงครูสอนภาษาอังกฤษ ที่มีโอกาสเขาอบรมเรื่องดังกลาวในระยะเวลาสัน้ ๆ เพียงไมกี่สัปดาห
เทานั้น  จึงขอปวารณาตัวเปนเพียงผูทําหนาที่ถายทอดความรูที่พอมีอยูบาง โดยหวังวาจะเปนประโยชน
แกผูที่เกี่ยวของ และผูที่อาจจะสนใจตามสมควร 
 

 
Scalar Diagram 

JOB: Language Laboratory Technician  
1. Assisting English instructors in using lab equipment 
 1.1 Familiarise with lab equipment 
  1.1.1 Identify components of lab equipment 
   1.1.1.1 List components at the control console area 

1.1.1.2 List components at the learners’ area 
  1.1.2 Describe functions of each equipment 
   1.1.2.1 Explain functions of smart board 
   1.1.2.2 Explain functions of tape player 
   1.1.2.3 Explain functions of video player 
   1.1.2.4 Explain functions of DVD player 
   1.1.2.5 Explain functions of visualiser 
  1.1.3 Operate lab equipment 
   1.1.3.1 Demonstrate the use of smart board 
   1.1.3.2 Demonstrate the use of tape player 
   1.1.3.3 Demonstrate the use of video player 
   1.1.3.4 Demonstrate the use of DVD player 
   1.1.3.5 Demonstrate the use of visualiser 
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 1.2 Familiarise with lab management software 
  1.2.1 Identify functions of software in relation to each lab equipment 

 1.2.1.1  Identify how to use software to operate audio tape player  
 1.2.1.2   Identify how to use software to operate video tape player 
 1.2.1.3  Identify how to use software to operate DVD player  

   1.2.1.4  Identify how to use software to operate smart board 1.2.1.5 Identify  
     how to use software to operate visualiser  
  1.2.2  Operate lab management software 

 1.2.2.1 Demonstrate how to use the software in relation to each lab equipment 
mentioned in 4.2.1.1-4.2.1.5 

  1.2.3 Explain how to use software to create different aspects of  communication  
   between instructor and learners through headphones. 
   1.2.3.1 Demonstrate how the instructor can monitor each  students during 

   their  listening/ speaking practise through  headphones. 
          1.2.3.2  Demonstrate how the instructor can communicate with an  individual  
    student through headphones 
          1.2.3.3 Demonstrate how the instructor can communicate with the whole class  
  1.2.4 Explain how to use software to create different patterns of communication  
   among learners. 
           1.2.4.1 Demonstrate how to create pair-work communication 
           1.2.4.2 Demonstrate how to create group conference situation 
 1.3 Prepare the lab, lab equipment and teaching aids according to instructor’s request 

 1.3.1 Check lab condition, equipment and teaching aids needed for each lesson 
 1.3.1.1 Ensure that the air-conditioners, lab equipment and lab management  
   software are ready to operate 
 1.3.1.2  Ensure that all the learners’ headphones are in good  condition and  
   learners’ computers are operational 
 1.3.1.3  Ensure that appropriate teaching aids are provided 

  1.3.2 Stand-by during a lesson to help solve technical problems 
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  1.3.3 Inform instructor as soon as possible in case the lab is not  available or there 
   is a clash in lab time table 
            1.3.3.1  Consistently check the lab time table to ensure that there  
                                 is no overlapping lesson scheduled 
2. Maintaining lab equipment 
 2.1 Regularly check lab equipment to ensure that the lab is operational 
  2.1.1 Examine headphone condition 
    2.1.1.1 Test the sound quality of headphones 
    2.1.1.2 Test the operation of microphones on headphones 
  2.1.2 Examine functions of each equipment 
    2.1.2.1 Test functions of audio tape players 
    2.1.2.2 Test functions of video tape player 
    2.1.2.3 Test functions of DVD player 
    2.1.2.4 Test the sound quality of all lab speakers 
    2.1.2.5 Test functions of smart board 
    2.1.2.6 Test functions of visualiser 
  2.1.3 Check lab management software 
    2.1.3.1  Ensure that there is a good connection between  teacher’s control  
     console and learners’ computers and  headphones 

2.1.3.2 Ensure that the all the lab equipment can be controlled  from the  
 control console 

 2.2 Repair damaged equipment 
  2.2.1 Make a record on time and cause of the damage  
   2.2.1.1 Identify the cause and time of the damage 
    2.2.1.2 Inform relevant instructor for future prevention 
  2.2.2 Procure spare parts and tools needed for repair 
    2.2.2.1 List spare parts and tools needed for maintenance 
    2.2.2.2 Contact shops/ agents to get estimated price of spare parts and tools needed 
    2.2.2.3 Make a budget request for the spare parts 
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   2.2.2.4 Contact procurement officer when spare parts arrive 
   2.2.2.5 Repair the equipment 
 2.3 Arrange for correction of software malfunction 
  2.3.1 Report to the Department about the malfunction 
  2.3.2 Inform the software company about the malfunction 
  2.3.3 Make an appointment for the correction 
  2.3.4 Confirm that the software is ready to operate 
3. Taking care of the lab environment/condition 
 3.1 Supervise the cleaning of the lab 

3.1.1 Examine the lab floor, walls and curtains 
3.1.2 Confirm that the room has been cleaned 

 3.2  Check the lab furniture conditions 
  3.2.1 Report on damaged furniture  

  3.2.2 Request for replacement of damaged furniture 
  3.2.3 Ensure that the damaged furniture is replaced 
 3.3 Check the air-conditioners 
  3.3.1 Regularly coordinate with the Service Branch for maintenance 
  3.3.2 Keep records of air-conditioner maintenance 
 3.4  Check the lights 

  3.4.1 Regularly coordinate with the Service Branch for maintenance 
  3.4.2 Keep records of light maintenance/ or replacement 

4. Monitoring lab records 
 4.1 Keep an inventory list of all equipment and office furniture in the lab 
  4.1.1 Categorise equipment and office furniture in the lab 
  4.1.2 Keep records on types of equipment, number of each type, the date it was  
   received and the price 
  4.1.3 Transform the paper copy of the inventory list into electronic filing 
   4.1.3.1 Contact administration to enter information into Department’s database 
 4.2 Amend the inventory list in both hard copy and electronic copy 
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 4.3 Keep records of lab usage by using the Department’s Lab Usage Form 
  4.3.1 Ensure that instructors, officers or cadets fill out the form every time after 
   they use the lab 
 4.4 Submit the Lab Usage records at the end of each month 
5. Produce teaching/training aids on requests 
 5.1 Provide request forms for officers and cadets 
 5.2 Check request forms daily and delegate jobs to lab assistants 
 5.3 Supervise the production of teaching/training aids 
 5.4 Examine the quality of the end products 
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รรก.หน.ศึกษาและวิจัย  กองสถิติและวิจัย  โรงเรียนนายเรือ 

 

บทนํา 
 หลายคนอาจเคยสงสัยวา ถาตองการทําวิจัยสักเรื่องหน่ึง  สิ่งแรกที่ตองเขียนคืออะไร  และจะ
เขียนอะไรบาง  จะเขียนใหดี  เขียนใหไดรับอนุมัติใหทําวิจัย จะเขียนอยางไร 

การเขียนโครงรางการวิจัย  เปนขั้นตอนที่สําคัญ  เน่ืองจากในขั้นตอนนี้เปนการสังเคราะห
กระบวนการวิจัย / ขั้นตอนทั้งหมดไว  เพ่ืออธิบายวา  ผูวิจัยไดตระเตรียมแผนการดําเนินงานวิจัยไว
อยางไร  กอนที่จะเร่ิมลงมือทําวิจัย  ดังนั้น โครงรางการวิจัยจึงเปรียบเสมือนแบบพิมพเขียว ที่ผูวิจัย
จะตองเขียน/อธิบายใหเห็นวาการทาํวิจัยเรื่องนี้เปนสิ่งที่คุมคา  คุมเวลา กับการลงทุน  และลงแรง  

ในบทความนี้ผูเขียนจะไดอธิบายการเขียนโครงรางการวิจัย  สวนประกอบของโครงรางการวิจัย  
และตอนทายเปนขอควรระมัดระวัง/ขอเสนอแนะในการเขียนโครงรางการวิจัย ที่เกิดจากประสบการณ
ของผูเขียนเอง   อันจะเปนประโยชนกับผูที่เริ่มสนใจที่จะทําวิจัย  หรือผูที่กําลังจะเริ่มเขียนโครงรางการ
วิจัย   
 
ความหมายของโครงรางการวิจัย (Research Proposal) 
 โครงรางการวิจัย หรือ ขอเสนอการวิจัย (Research Proposal) หมายถึง เอกสารที่ใชเปน
แนวทาง/แผนการทําวิจัยทีก่ําหนดไวลวงหนา กอนเริ่มดําเนินการวิจัย โดยนําเสนอตอคณะกรรมการ 
เพ่ือพิจารณาอนุมัติใหดําเนินการวิจัยได นอกจากนี้ โครงรางการวิจัยยังเปนเอกสารที่จะสื่อระหวางผูรวม
วิจัย เพ่ือใหเขาใจในหลักการเดียวกัน และสามารถปฏิบัตติามไดถกูตอง   ทั้งยังชวยใหผูวิจัยสามารถ
ติดตาม  นิเทศ  ควบคุมกํากับงาน และประเมินผลการดําเนินงานในแตละขั้นตอนไดอยางถูกตอง 
 สิ่งสําคัญที่สุดในการเขียนโครงรางการวิจัย คือ ผูวิจัยตองมีความรู  ความสามารถ และความเขาใจ 
อยางถองแทวา จะทําวิจัยเรื่องอะไร มีวัตถุประสงคอะไร  ใชระเบียบวิธวีิจัยแบบใด และศึกษาอยางไร  
รวมทั้งงานวิจัยน้ันมีประโยชนอยางไร      ถาโครงรางการวิจัยมีความสมบูรณ ในหัวขอตาง ๆ ที่เขียนไว
อยางละเอียดครบถวนแลว  ก็จะเปนแนวทางนําไปสูความสําเร็จในการทํางานวิจัยไดอยางไมยากเลย 
 
สวนประกอบของโครงรางการวิจัย 
 โครงรางการวิจัยจะตองประกอบไปดวยสวนตาง ๆ เรียงตามลําดับ ดังน้ี 
 ๑. ชื่อเรื่องวิจัย/ชื่อโครงการ (The Title) มักเปนสวนดึงดูดความสนใจจุดแรกของโครงราง    
การวิจัยทั้งโครงการ จึงควรตั้งชื่อเรื่องใหนาสนใจ    ทันตอเหตุการณ      พิจารณาแลวเปนเรือ่งที่วิจัยได  
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(Researchable Topic) และควรแกการแสวงหาคําตอบ  โดยทั่วไปหลักในการตั้งชื่อเรื่อง ทําไดโดยหยิบ
ยกเอาคําสําคญั (Key Words) ของเรื่องที่จะทําวิจัย ออกมาประกอบกันเปนชื่อเรือ่ง จะทําใหชือ่เรื่องนั้น
สั้น กะทัดรัด ชัดเจน สื่อความหมาย และครอบคลุมความสําคัญของเร่ืองที่จะศึกษาทั้งหมด  
  ๒. ที่มาและความสําคัญของปญหา (Background and Rationale) บางโครงงานอาจ
เรียกวา หลักการและเหตผุล ภูมิหลังของปญหา โดยผูวิจัยจะตองเขียนบรรยายใหเห็นวาเรื่องทีจ่ะทําวิจัยมี
ความสําคัญ  มีความจําเปนตองมีการทําวิจัย  มีคุณคา และมีประโยชน  ควรเริ่มจากการเขียนที่มอง
ปญหาและวเิคราะหปญหาอยางกวาง ๆ ในภาพรวมกอนวาสภาพทั่วไปของปญหาเปนอยางไร  และ
ภายในสภาพที่กลาวถึงน้ี มีปญหาอะไรเกิดขึ้นบาง  ควรเขียนใหชัดเจน ตรงประเด็น  และรัดกุม เพ่ือให
ผูอานเขาใจปญหาที่จะศึกษาวามีประเด็นอะไร และมีความสําคัญอยางไร  เหตุใดตองนํามาทําวิจัย และ
ในสวนสุดทาย ควรเขียนใหเชื่อมโยงกับหัวขอเรื่องวิจัย และวตัถุประสงคของการวิจัย   และควรระบุวามี
การศึกษาเกี่ยวกับเรื่องนี้มาแลวหรือยัง   นอกจากนี้ขอมูลตาง ๆ ที่นํามาใชประกอบการเขยีนจะตอง
ไดรับการเขียนอางอิงหลังจากการศึกษาขอมูลน้ัน ๆ ดวยเสมอ 
 ๓. วัตถุประสงคของการวิจัย (Objectives) เปนขอความที่บอกถึงจุดมุงหมาย/เปาหมายของ
งานวิจัยเรื่องนั้น ๆ วา ทําวิจัยเพ่ืออะไร (เพ่ือสํารวจ..... เพ่ือบรรยาย .....เพ่ือเปรียบเทยีบ.... เพ่ือ
วิเคราะห........เพ่ือประเมิน...... เปนตน )  การตั้งวัตถุประสงคของการวิจัย  ควรเขยีนใหชัดเจนและ
เฉพาะเจาะจง  ไมคลุมเครือ  เขียนเรียงตามลําดับความสําคัญ  ใชประโยคที่สมบูรณ   ไมควรใชประโยค
ที่ซับซอน หรือยาวจนเกินไป  ถอยคําที่ใชควรเปนคําหรือขอความที่แสดงอาการหรือระบุพฤติกรรมที่
สามารถสังเกตได  วัดได ระบุตวัแปร ขอมูลและประชากรทีศ่ึกษา เชน เพ่ือสํารวจความตองการและ
ความนิยมของประชาชนทีมี่ตอ… เพ่ือเปรียบเทียบการฝกภาคปฏบิัติของนักศึกษาวิทยาลัยพยาบาลใน
สวนกลางกับสวนภูมิภาค 
 ๔. แนวคิดทฤษฎี และงานวิจัยทีเ่ก่ียวของ (Review of Related Literatures) หรือบางคน
เรียกวา การทบทวนวรรณกรรม  เปนการเขียนถึงสิ่งที่ผูวิจัยไดมาจากการศึกษาคนควาเอกสารตาง ๆ ที่
เกี่ยวของกับเรื่องที่จะทําวิจัย  ไดแก ทฤษฎ ี หลักการ ขอเท็จจริงตางๆ แนวความคิดของผูเชี่ยวชาญ 
ตลอดจนผลงานวิจัยตางๆ ที่เกี่ยวของกบัปญหาวิจัย โดยจัดลําดับหัวขอหรือเน้ือเรื่องที่เขียนตามตวัแปร
ที่ศึกษา และในแตละหัวขอเน้ือเรื่องก็จัดเรียงตามลําดับเวลาดวย เพ่ือใหผูอานไดเห็นพัฒนาการตาง ๆ ที่
เกี่ยวกับปญหา นอกจากนี้ผูวิจัยควรจะตองมีการสรุปไวดวย เพ่ือใหผูอานไดเห็นความสัมพันธทั้งสวนที่
สอดคลองกัน  ขัดแยงกัน   และสวนที่ยังไมไดศึกษาทั้งในแงประเด็น  เวลา สถานที ่ วิธีการศึกษา ฯ  
การเขียนสวนนี้ทําใหเกิดประโยชนตอการตั้งสมมติฐานดวย 
 ๕. สมมติฐานการวิจัย (Hypothesis)  เปนคําตอบสรุปของผลการวิจัยที่ผูวจัิยคาดเดา  หรือ
คาดคะเนไวลวงหนาอยางมีเหตุผล  สมมติฐานทีต่ั้งขึ้นน้ีอาจจะถูกหรือผิดก็ได  ซ่ึงสามารถใชวธิกีารทางสถิต ิ
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เขามาทดสอบ  แตถาทดสอบแลวผลสรุปวาเปนความจรงิหรือถูกตอง   ก็จะไดความรูใหมเกิดขึ้น  การเขียน 
สมมติฐานจะตองเขียนใหชดัเจน จะตองมีทฤษฎีทีเ่ปนเหตุเปนผล หรือขอเท็จจริงที่คนพบมาแลว มา
สนับสนุน/มิใชตั้งขึ้นมาลอย ๆ เชน นักเรียนชายสนใจขาวกีฬามากกวานักเรียนหญิง เด็กที่รับการอบรม
เลี้ยงดูตางกันมีการปรับตวัแตกตางกัน   อยางไรก็ตาม งานวิจัยบางชนิด ไมจําเปนตองมีสมมติฐาน เชน 
การวิจัยเชิงสาํรวจ (Exploratory Research)  เปนตน   
 ๖.ขอบเขตของการวิจัย (Boundary of Research) เปนการกําหนดวา การวิจัยเรื่องนี้มี
ขอบขายของการศึกษากวางมากนอยแคไหน ครอบคลุมเรื่องใดบาง ผูวิจัยจะตองกําหนดใหชัดเจนลงไป
วา จะทําการวิจัยเฉพาะสวนใด เน่ืองจากบางเรื่องไมสามารถศึกษาไดทุกแงมุมของปญหา หรือไมสามารถ
ศึกษากับประชากรที่กวางครอบคลุมทั้งหมด  การกําหนดขอบเขตของการวิจัยน้ันอาจเขียนแยกเปนหัวขอ  
เชน ประชากรและกลุมตัวอยางที่จะทําการศึกษา  ตัวแปรที่ศึกษา และระยะเวลา 
 ๗. กรอบแนวคิดในการทาํวิจัย (Conceptual Framework) เปนการเสนอเหตผุลและหลักการ   
ดวยการนําทฤษฎี แนวคิด สภาพปญหาและผลงานการวิจัยในอดีต  หลาย ๆ ทฤษฎี  หลายแนวคิด และ
หลายผลงานวจัิยที่เกีย่วของมาสนบัสนุนใหเหตผุลในการทําวิจัยเรื่องน้ัน เพ่ือใหเห็นความสมัพันธเกีย่วของ 
กันระหวางตวัแปรอิสระกับตัวแปรตาม และบงชี้ถงึลักษณะหรือทิศทางของความสัมพันธทีเ่กี่ยวของกัน
น้ันดวย 
          ๘. ขอตกลงเบื้องตน (Assumption)  เปนเง่ือนไขในการทําวิจัย  /ขอตกลงบางอยางเกี่ยวกับ
เรื่องที่จะทําวจัิย  เพ่ือใหผูอานเกิดความเขาใจรวมกนักับผูวิจัย ขอตกลงเบื้องตนน้ีอาจจะเกี่ยวของกับ
ทฤษฎีที่นํามาใชเปนกรอบแนวคิดในการทําวิจัย  ระเบยีบวธิีวิจัยที่ใช   การรวบรวมขอมูล  การวิเคราะห
ขอมูล  ทั้งน้ีการกําหนดขอตกลงเบื้องตนจะตองอยูภายใตเหตุผลทีเ่หมาะสมหรือมีหลักฐานยืนยัน เชน 
การตอบแบบสอบถามตามวันเวลาและสถานที่แตกตางกัน  จะไมมีผลตอการตอบ   การทดลองภายใต
เง่ือนไขเดิมแตเปนคนละวนัและเวลา จะไมมีผลตอพฤติกรรมที่แสดงออก  เปนตน การเขยีนขอตกลง
เบื้องตนควรเขียนเฉพาะทีส่ําคัญและเห็นวามีความจําเปนเทานั้น และที่สําคัญขอตกลงเบื้องตนไมใช
ขอบกพรองของการวิจัย แตเปนขอจํากัดที่ตองทําความตกลงไวกอน เน่ืองจากอาจทําใหผลการวิจัย
แตกตางออกไปจากสิ่งที่ควรจะเปนเทานัน้ 

๙. ขอจํากัดของการวิจัย (Research Limitation) เปนการเขียนชี้แนะใหผูอานทราบวา การ
วิจัยเรื่องนั้นมีขอจํากัดหรือมีความไมสมบูรณในเรื่องหรือประเด็นที่สาํคัญ ๆ อะไรบาง เหตุใดจึงไม
สามารถทําใหสมบูรณ เพ่ือใหผูอานจะไดระมัดระวงัในการนําผลการวิจัยไปใช และนําวิธกีารไปเปน
ตัวอยางในการศึกษาวิจัยตอไป 
 ๑๐. คําจํากัดความที่ใชในการวิจัย  (Definition of Term) เปนการใหความหมายของ           
คํา   กลุมคํา   หรือตวัแปรของการวิจัย  เพ่ือใหผูอานมีความเขาใจตรงกันกับผูวิจัยวาคําเหลานั้นหมายถึง 
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อะไร  ซ่ึงคําศัพทดังกลาวอาจเปนศัพททางวิชาการ ศพัทที่มีความหมายหลายอยาง  ศัพทที่มีความหมาย
ไมแนนอน การเขียนตองเขยีนดวยภาษาที่ชัดเจน เขาใจงาย โดยทั่วไปจะเปนการใหคํานิยามเชิงปฏิบัติการ 
(Operational Definition) กลาวคือ จะตองเขียนอยางชัดเจน ในรูปที่สามารถสงัเกต (Observe) หรือวัด 
(Measure ) ได  เปนตน   เชน  

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน   หมายถึง  คะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต  ……ถึง…… 
  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง  หมายถึง  ไดคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต  ๒.๕ ขึ้นไป 
  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ํา  หมายถึง  ไดคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ํากวา  ๒.๕ เปนตน 
 ๑๑. วิธีดําเนินการวิจัย (Research Methodology) 
      ๑๑.๑ ประชากรและกลุมตวัอยาง (Population and Sample) เปนการระบุวาใครคือ
ประชากรทีต่องการศึกษา  และกําหนดคุณลักษณะของประชากรที่จะศึกษาใหชัดเจน เชน เพศ อายุ 
สถานภาพสมรส ศาสนา เขตที่อยูอาศัย ซ่ึงบางครั้งประชากรทีต่องการศึกษาอาจไมใชปจเจกบุคคลก็ได 
เชน ครัวเรือน หมูบาน อําเภอ จังหวัด ฯลฯ รวมทั้งวิธีการคัดเลือกกลุมตัวอยางนั้น ๆ จะตองมีความ
เหมาะสม  และผลคัดเลือกจะตองเปนตัวแทนที่ดีและสอดคลองกับขอบเขตของการวิจัย  
     ๑๑.๒ การรวบรวมขอมูลและเครื่องมือรวบรวมขอมูล (Data Collection) เปนการระบุ
วาการวิจัยน้ันจะรวบรวมขอมูลไดดวยวธิกีารอยางไร  ใชอะไรเปนเครื่องมือรวบรวมขอมูล  เครือ่งมือน้ัน
ไดมีการพัฒนาใหมีคุณภาพเช่ือถือไดเพียงใด น่ันคือจะตองกลาวตัง้แตการสรางเครือ่งมือ การหาคุณภาพ 
ของเครื่องมือ   การนําไปทดลองใชทําอยางไร  และในที่สุดไดเครื่องมือที่มีคุณภาพเพียงใดกอน
นําไปใชจริง  เม่ือนําไปใชจริงทําอยางไร  สงทางไปรษณียหรือนําไปสงใหกลุมตัวอยางเอง  เปนตน 
        ๑๑.๓ สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล (Statistic of Data Analysis) การเลือกใชสถติิ
จะตองเหมาะสมกับคําถามวิจัย  วัตถุประสงค  และรูปแบบการวจัิย  การนําเสนอสูตรและสถิติทีใ่ชให
ระบเุฉพาะสถติิหรือสตูรเทาที่จําเปนที่อาจสงผลใหผูอานเขาใจคลาดเคลื่อนไป เน่ืองจากสตูรทางดานสถติ ิ
มีหลายสูตรดวยกัน  ถาหากการวิจัยใชสถิติระดับพ้ืนฐานก็อาจจะไมจําเปนตองระบุสูตรที่ใชแตอยางใด  
เน่ืองจากทุกคนตางเขาใจตรงกันแลว  เชน  รอยละ  คาเฉลี่ย  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  เปนตน 

๑๒. ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ (Expected Benefits and Application) เปนสวนที่ระบุให
เห็นถึงประโยชนที่ผูวิจัยคาดหวังวาจะเกดิขึ้นหลังจากที่นําผลการวจัิยไปใช โดยทั่วไปจะเปนการระบุถึง
ประโยชนที่จะนําไปสูการทํางานหรือการปฏิบัติงาน ผลการวิจัยน้ันเกดิประโยชนอยางไรและสงผลกับกลุม
ใด ประโยชนของการวิจัยมีไดหลายลกัษณะ เชน ใชเพ่ือกําหนดนโยบาย เพ่ือปรับปรุงการปฏบิัติงาน ใช
เปนแนวทางการตัดสินใจ  การแกปญหา   หรือเพ่ือเปนประโยชนในการทําวิจัยเรื่องตอไป  เทาที่ผานมา  
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หลายคนยังเขาใจสับสนกับการเขียนวตัถปุระสงคการวจัิย ซ่ึงมุงบอกจุดหมาย /เปาหมายในการวิจัยวา  
ทําวิจัยเพ่ืออะไร  ดังน้ันผูเขียนจะตองแยกใหออกและเขียนใหถูกตอง 
   ๑๓. ระยะเวลาในการดําเนินการวจิัย (Time) เปนการระบุถึงระยะเวลาที่จะใชในการ
ดําเนินการวิจัยทั้งหมดวาจะใชเวลานานเทาใดและตองระบุระยะเวลาที่ใชสําหรับแตละขั้นตอนของการ
วิจัย วิธีการเขียนรายละเอียดของหัวขอน้ีอาจทําได ๒ แบบ คือ เขียนเปนหัวขอ ๆ ตามขั้นตอนของการ
วิจัย  และระบชุวงระยะเวลาตอทาย  กบั เขียนใหอยูในรปูของตาราง (Gantt Chart) เหมือนกับการเขียน
แผนการปฏิบตัิงาน โดยทั่ว ๆ ไป  
 ๑๔. งบประมาณ และคาใชจายในการวิจัย (Budget) ควรแบงเปนหมวด ๆ วาแตละหมวดจะ
ใชงบประมาณเทาใด การแบงหมวดคาใชจายทําไดหลายวิธ ี ตัวอยางหนึ่งของการแบงหมวด คือ 
แบงเปน ๘ หมวดใหญ ๆ ไดแก   เงินเดือนและคาตอบแทนบุคลากร  คาใชจายสําหรับงานสนาม  
คาใชจายสํานกังาน  คาครุภัณฑ  คาประมวลผลขอมูล  คาพิมพรายงาน คาจัดประชุมวชิาการ เพ่ือ
ปรึกษาเรื่องการดําเนินงาน หรือเพ่ือเสนอผลงานวิจัย เม่ือจบโครงการแลว   และคาใชจายอ่ืน ๆ เพ่ือ
ความสะดวกในการเบิกจายงบประมาณ 
 ๑๕. ภาคผนวก (Appendix) สิ่งที่นิยมเอาไวที่ภาคผนวก  เชน แบบสอบถาม แบบฟอรมใน
การเก็บหรือบนัทึกขอมูล เม่ือภาคผนวกมีหลายภาค ใหใชเปน ภาคผนวก ก ภาคผนวก ข ฯลฯ  แตละ
ภาคผนวกใหขึ้นหนาใหม 
 ๑๖. บรรณานุกรม /เอกสารอางอิง  (Bibliography) เปนรายชื่อเอกสารทัง้หมดที่นํามาใชใน
งานวิจัย  ไมวาจะเปนหนังสือ ตํารา วารสาร หนังสือพิมพ โสตทัศนวัสดุ ฯลฯ  โดยรูปแบบที่ใชควรเปนไป
ตามสากลนิยม   
 
ขอควรระวัง / ขอเสนอแนะในการเขียนโครงรางการวิจัย 
  ๑. การเขียนโครงรางการวิจัย  ใหนึกอยูในใจเสมอวา ตองเขียนตอบคําถาม ๓ ขอ  ใหได คือ 
ทําไม (Why)  อะไร (What)   และอยางไร (How) 
 ๒. ในการคนควาหาขอมูล ประกอบการเขียนโครงรางการวิจัย ผูเขียนควรจดบันทึกเอกสารอางอิง 
ของเอกสารทุกเรื่อง  ไวอยางเปนระบบเสียตั้งแตแรก  จัดทําไวมาก ๆ   ถาไมจดบันทึกไว  อาจจะหาไม
พบในภายหลงั 
 ๓. การคนควาขอมูลที่เกี่ยวของกับงานวจัิยที่ทํา  หรือการทบทวนวรรณกรรม  บางคนมองวา
ไมสําคัญ  ไมมีก็ได  เปนความเชื่อที่ผิด  เน่ืองจากการศึกษาคนควาขอมูลที่เกี่ยวของกับเรื่องที่จะทําวิจัย
มากๆ จะชวยใหผูวิจัยมองเห็นแนวทางการดําเนินการวิจัย   และนํามาเปนขอพิจารณาในการกําหนด
วิธีดําเนินการวิจัยของผูวิจัยเองไดเปนอยางดีเลยทีเดียว 



ปที่ ๖ ฉบับที่ ๓                                                                                        กรกฎาคม – กันยายน  ๒๕๔๙ 

           ๕๐  
 
 
 ๔. ผูเขียนโครงรางการวิจัยควรมีความรู  ความสามารถหรือเรียนจบมาจากสาขาที่จะทําวิจัยใน
เรื่องนั้นเปนอยางดี  ซ่ึงนอกจากจะทําใหงานวิจัยน้ันดําเนินการสําเรจ็ลุลวงแลว   ก็คงจะผานการอนุมัติ
ไดไมยากอีกดวย 
 ๕. โครงรางการวิจัยที่มีความถูกตอง  ชดัเจน  สมบูรณ ครอบคลุมตามวตัถุประสงคที่ตองการ
ศึกษา และผานการพิจารณาอนุมัติใหดําเนินการได  เปรียบเสมือนทํางานวิจัยเรื่องนั้นเสร็จไปแลว
ครึ่งหน่ึง  เพราะฉะนั้นผูเขยีนควรใหความสําคัญกับโครงรางการวิจัย  ถานักวิจัยยังไมชัดเจนกับเรื่องที่
จะทํา  งานวิจัยน้ันอาจตองดําเนินไปอยางกระทอนกระแทน   ทําใหเกิดความลาชา  และไมเสรจ็ในที่สุด 
 ๖.เม่ือเขียนโครงรางการวิจัยเสร็จสมบูรณแลว ควรใหผูอ่ืนอานเพื่อตรวจสอบความเขาใจใน
ประเด็นตาง ๆ อีกครั้ง  เพราะผูเขียนมักจะเขาใจเรื่อง /ขอความที่ตนเองเขียนอยูแลว 
  
สรุป 
 โครงรางการวิจัย  เปนแผนการดําเนินการวิจัยที่ผูวิจัยกําหนดไวลวงหนา กอนเร่ิมดําเนินการวิจัย  
เพ่ือแสดงรายละเอียดตาง ๆ ในแตละสถาบันจะมี รูปแบบ /สวนประกอบของโครงรางการวิจัย แบบฟอรม
ที่แตกตางกันออกไป โดยทั่ว ๆ ไปจะมีหัวขอคลายกัน  การเขียนโครงรางการวิจัย  จะตองตอบคําถาม      
๓ คําถาม คือ ทําไมตองทํา (Why)  จะทําอะไร (What) และจะทําอยางไร (How) 
 ๑. ทําไมตองทํา (Why) เปนคําถามที่สําคัญมาก  และเปนคําถามแรกที่ผูอานมักจะถามขึ้นในใจ  
งานวิจัยเรื่องนั้นสําคัญมากแคไหน ผูวิจัยจะตองเขียนโนมนาวใหผูอานเห็นวา งานวิจัยเรื่องน้ีมีความ 
สําคัญมาก  มีความจําเปนตองทําการวิจัย  ถาทําแลวจะเกิดประโยชนและมีคุณคา  
 ๒. จะทําอะไร (what) น่ันหมายถึง วัตถุประสงคของงานวิจัยน่ันเอง  ผูวิจัยตองกําหนดใหชัดเจน 
และเฉพาะเจาะจงวาจะทําอะไร   ที่สําคัญตองสอดคลองกับชื่อเรื่อง /คําถามวิจัย /ประเด็นปญหาการวิจัย  
อีกทั้งยังตองมีความเหมาะสม สมเหตุสมผลกับทรัพยากร /เงินทุน  และเวลาในการทํางานวิจัยอีกดวย 
 ๓. จะทําอยางไร (How) เปนการเขียนอธิบายใหผูอาน /ผูพิจารณาทุนทราบในเรื่องสิ่งที่ตองการ
ศึกษา/ตัวแปรที่ตองการศึกษา หรือขอมูลที่ตองการเก็บรวบรวมมีอะไรบาง  และขอมูลน้ันมีความเชื่อมโยง 
เกี่ยวของสัมพันธกันอยางไร  ใชระเบียบวธิีวิจัยแบบใด  ประชากรและกลุมตัวอยางเปนใคร  รวมทั้งสถิติที่
ใชตองมีความสอดคลองกับวัตถุประสงคการวิจัย และตอบปญหาวิจัยน้ัน ๆได   
 การเขียนโครงรางการวิจัย เปนเพียงจุดเริ่มตนในการทําวิจัย  ถาผูวิจัยสามารถเขียนไวไดชัดเจน  
ครบถวน  สมบูรณ  และครอบคลุม  การทําวิจัยก็คงจะไมยากเหมือนที่หลาย ๆ คนคิด  อีกทั้งยังทําให
ผูวิจัยไดทํางานวิจัยอยางเปนระบบ เปนขั้นตอนตามที่ไดวางแผนไว  ผลการวิจัยที่ออกมาก็จะมีความถูก
ตอง  และนาเชื่อถือ  
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น.ต.หญิง สุณีพร อมตพร 
รักษาราชการหัวหนาแผนกหองสมุด ฝายศึกษา โรงเรียนนายเรือ 

 
 
 

 สังคมโลกของเราไดมีการเปลี่ยนแปลงบทบาทจาก 
คลื่นลูกที่หน่ึงสังคมเกษตรกรรมเปนคลื่นลูกที่สองสังคม
อุตสาหกรรม และคลื่นลูกที่สามสังคมขอมูลขาวสารและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ   ซ่ึงปจจุบันเราอยูในยุคของคลื่นลูก       
ที่สามหรือยุคโลกาภิวัตนที่สงผลกระทบตอทุกสวนของโลก   
และกอใหเกิดกระแสการเปลี่ยนแปลงทุกระดับ นับตั้งแตระดับ
โลก ระดับประเทศ ยอยลงมาเร่ือย ๆ  จนกระทั่งถึงระดับ
ครอบครัว 

ในสวนของหองสมุดก็ไดรับผลกระทบทําใหจะตองปรับเปลี่ยนบทบาทของตัวเองโดยนําระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหมเขามาใชในการพัฒนารูปแบบของการดําเนินงาน และการใหบริการ 
เพ่ือใหกาวทันการเปลี่ยนแปลงของสังคมยุคโลกาภิวัตน และสามารถตอบสนองตามความตองการของ
ผูใชบริการหองสมุดไดอยางมีประสิทธิภาพ และสะดวกรวดเร็วมากที่สุด   ดังนั้นในบทความนี้ผูเขียนจึง
ใครจะขอแนะนําหองสมุดโรงเรียนนายเรือที่ไดปรับปรุงพัฒนาในรูปโฉมใหมใหทานผูอานไดรูจักกันดี
ยิ่งขึ้น 
 
ประวัติความเปนมา 
 หองสมุดโรงเรียนนายเรือกอตั้งขึ้นเม่ือ พ.ศ.๒๕๐๗ โดยเปนแผนกหนึ่งที่ขึ้นตรงตอฝายศึกษา
โรงเรียนนายเรือ  สถานที่ตั้งเดิมอยู ณ อาคารกองบังคับการโรงเรียนนายเรือ ชั้นที่ ๓ มีขนาดพื้นที่ ๖๘๔ 
ตารางเมตร ในป พ.ศ.๒๕๔๔ ไดมีโครงการพัฒนาหองสมุดโดยการกอสรางสถานที่ทําการใหม อยู       
ณ อาคารเรียน ๖ ชั้นที่ ๓ และ ๔ มีขนาดพื้นที่ ๑,๖๒๒ ตารางเมตร  งบประมาณในการกอสรางอาคาร
ทั้งหมดเปนเงินจํานวน ๑๒๘,๙๓๕,๐๐๐ บาท ระบบรักษาความปลอดภัยในหองสมุด จํานวน  ๙๕๐,๐๐๐ บาท 
หนังสือและตาํรา จํานวน ๑,๘๐๐,๐๐๐ บาท และโสตทัศนูปกรณ จํานวน ๑๗๘,๔๐๐ บาท  ตอมาในป 
พ.ศ.๒๕๔๗ ไดมีโครงการพัฒนาหองสมุดโดยการจัดหาระบบหองสมุดอัตโนมัตเิขามาใชในการดาํเนินงาน 
และการใหบรกิาร จํานวน ๔,๒๘๐,๐๐๐ บาท  ขณะน้ีอยูในขั้นตอนบันทึกขอมูลทรัพยากรสารสนเทศ  
เขาสูฐานขอมูล และไดดําเนินการเปดใหบริการสืบคนและบริการยมื-คืนทรัพยากรสารสนเทศดวยระบบ
หองสมุดอัตโนมัติตั้งแตวันที่ ๑ ก.ค.๒๕๔๘ เปนตนมา 
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สถานที่ตั้ง 
 หองสมุดโรงเรียนนายเรือตัง้อยู ณ อาคารเรียน ๖ ชั้นที่ ๓ – ๔  เลขที่ ๒๐๔ ถนนสุขุมวิท  
ตําบลปากน้ํา อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๒๗๐  โทร. ๐๒-๔๗๕-๓๘๖๒ หรือ ๐๒-๔๗๕-๗๔๑๔  
e-mail : rtna_lib@yahoo.com 
 

หองสมุด ชั้น ๓ มีขนาดพื้นที่ ๑,๑๑๐ ตารางเมตร ประกอบดวย 
 

• สํานักงานหองสมุด 
 

 

 

 
 

• หองหนังสือทั่วไป จํานวน ๑๐๐ ที่น่ัง 
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• หองวารสารและหนังสือพิมพ จํานวน ๗๐ ที่น่ัง 
 

 

 

 
 

• หองโสตทัศนศึกษา ๑ (Multimedia Room) จํานวน ๒๕ ที่น่ัง 
 

 

 

 
 

• หองโสตทัศนศึกษา ๒ (Sound Lab) จํานวน ๔๐ ที่น่ัง 
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• มุมความรูตลาดทุน (SET Corner) 
 

 

 

 
 

หองสมุด ชั้น ๔ มีขนาดพื้นที่ ๕๑๒ ตารางเมตร ประกอบดวย 
 

• หองหนังสืออางอิง จํานวน ๑๐๐ ที่น่ัง 
 

 

 

 
 
• หองเตรียมและซอมแซมหนังสือ 
 

 

 

 
 



ปที่ ๖ ฉบับที่ ๓                                                                                        กรกฎาคม – กันยายน  ๒๕๔๙ 

                                                                      ๕๖ 
 
 
เวลาเปดทาํการ 
 วันจันทร – วันพฤหัสบดี  เวลา ๐๘๐๐ – ๒๑๐๐   

วันศุกร     เวลา ๐๘๐๐ – ๑๖๐๐ 
วันหยุดนักขัตฤกษปดบริการ 

 
ผูมีสิทธิเขาใชบริการ 

นักเรียนนายเรือ ครู-อาจารย และขาราชการสังกัดโรงเรียนนายเรือ   
ขาราชการสังกัดกองทัพเรือ  
บุคคลทั่วไปตามที่คณะกรรมการหองสมุดเห็นสมควร 

 
การทําบัตรสมาชิกหองสมุด 
 นักเรียนนายเรือ ครู-อาจารย และขาราชการสังกัดโรงเรียนนายเรือ สามารถทําบัตรสมาชกิ
หองสมุดไดโดยการนําหลักฐานคือ รูปถายหนาตรง ขนาด ๑ น้ิว ๑ รูป และบัตรประจําตวัขาราชการ /
นักเรียนนายเรือ มาติดตอไดที่เคานเตอรบริการ ชั้นที่ ๓ 
 
ระเบียบการยืม-คืนทรัพยากรสารสนเทศ 
 

รายการ ผูบริหาร/อาจารย ขาราชการ/นักเรียนนายเรือ คาปรับ 
หนังสือทั่วไป 
โครงงานนักเรียนนายเรือ 
นวนิยาย /  เรื่องส้ัน 

๑๐ เลม / ๓๐ วัน ๓ เลม / ๑๔ วัน 

วารสารฉบับลวงเวลา ๓ เลม / ๗ วัน ๓ เลม / ๗ วัน 
โสตทัศนวัสดุ ๓ รายการ / ๗ วัน ๓ รายการ / ๗ วัน 

๑ บาท / เลม / วัน 

หนังสือสํารอง ๑ เลม / ๑ คืน ๑ เลม / ๑ คืน ๒๐ บาท / เลม / วัน 
 
การจัดหมวดหมูทรัพยากรสารสนเทศ 
 หองสมุดโรงเรียนนายเรือจัดหมวดหมูทรัพยากรสารสนเทศดวยระบบทศนิยมของดิวอ้ี (Dewey 
Decimal Classification : DC.)  พรอมทั้งจัดเก็บขอมูลและใหบริการสบืคนสารสนเทศดวยระบบ
หองสมุดอัตโนมัติ  (Magic  Library)   ทานสามารถเขาไปสืบคนขอมูลของหองสมุดโรงเรียนนายเรือโดย 
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ผานทาง Website http://library.rtna.ac.th                                                                                                
 

เว็บไซตหองสมุดโรงเรียนนายเรือ  http://library.rtna.ac.th 
 

 
 
บริการ 

หองสมุดโรงเรียนนายเรือไดจัดใหมีบริการในรูปแบบตาง ๆ เพ่ือใหสอดคลองกับความตองการ
ของผูใชบริการ ดังน้ี 
       ๑. บริการสืบคนทรัพยากรหองสมุด  เปนบริการที่หองสมุดจัดขึ้นเพ่ือใหผูใชบริการสามารถ
สืบคนรายการทรัพยากรสารสนเทศตาง ๆ ที่ใหบรกิารในหองสมุดไดดวยตนเอง โดยใชคอมพิวเตอรที่
ใหบริการในหองสมุด และสถานที่ใด ๆ  โดยผาน Website  http://library.rtna.ac.th/opac  
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๒. บริการอินเตอรเน็ต  เปนบริการที่หองสมุดจัดขึ้นเพ่ืออํานวย

ความสะดวกใหผูใชบริการไดสามารถศึกษาคนควาหาขอมูลโดยผาน
เครือขายอินเตอรเน็ตของโรงเรียนนายเรือ 

๓. บริการเครือขายไรสาย  หองสมุดโรงเรียนนายเรือไดติดตั้งระบบเครือขายไรสาย (Wireless 
Network) เพ่ือใหบริการแกสมาชิกหองสมุดที่ใชเครื่อง Computer Notebook สามารถเชื่อมตอเขาสู
ระบบเครือขายอินเตอรเน็ตของโรงเรียนนายเรือได ณ หองหนังสือทั่วไป หองวารสารและหนังสือพิมพ 
บริเวณชั้นที่ ๓ 
      ๔. บริการยืม-คืน  เปนบริการที่หองสมุดจัดขึ้นเพ่ืออํานวยความ
สะดวกใหแกผูใชทีต่องการยืมหนังสือออกไปใชนอกหองสมุด โดยผูใชที่
สามารถยืมหนังสือออกจากหองสมุดไดจะตองเปนสมาชิกหองสมุดและตอง
ทําบัตรสมาชกิหองสมุด จึงสามารถยืมหนังสือไดตามระเบียบที่หองสมุดได
กําหนดไว  ถาหากผูใชสงหนังสือเกินกําหนดเวลาจะตองเสียคาปรับเลมละ 
๑ บาทตอวัน ในกรณีที่ผูใชทําหนังสือสูญหายและไมสามารถหาซื้อมาทดแทนไดจะตองชําระเงินเทากับ
ราคาหนังสือ  รวมทั้งคาใชจายในการสั่งซ้ือหนังสือเลมน้ันดวย 
      ๕. บริการยืมตอ  เปนบริการที่หองสมุดจัดขึ้นเพ่ือใหผูใชบริการสามารถตออายุหนังสือที่ยืมได
โดยผานทาง Website http://library.rtna.ac.th/opac หรือนําหนังสือที่ตองการยืมตอมาติดตอกับ
เจาหนาที่ที่เคานเตอรบริการ ชั้นที่ ๓   ซ่ึงผูยืมสามารถยืมตอไดอีกเลมละ ๑ ครั้ง ในระยะเวลาเทากับ
การยืมในครั้งแรก  ยกเวนหนังสือยืมเกินกําหนด และหนังสือที่มีผูอ่ืนสั่งจองไวลวงหนาแลว  
      ๖. บริการจองหนังสือ  เปนบริการที่หองสมุดจัดขึ้นเพ่ือตอบสนองความตองการของผูใชที่ตองการ 
ยืมหนังสือตอจากผูใชคนอ่ืนที่ไดขอยืมไปกอนและยังไมครบกําหนดสงคืน  ผูใชบริการสามารถจองหนังสือ 
ที่ตองการยืมไดผานทาง Website http://library.rtna.ac.th/opac หรือติดตอเจาหนาที่ที่เคานเตอรบริการ 
ชั้นที่ ๓ เพ่ือเขียนแบบขอใชบริการจองหนังสือ  โดยสามารถจองไดครั้งละ ๒ เลม  เม่ือหองสมุดไดรับ
หนังสือคืนแลวก็จะเก็บหนังสือไวใหผูจองภายใน ๑ สัปดาห หลังจากวันที่หนังสือครบกําหนดสง ถาหาก
ผูจองไมมารับหนังสือตามกําหนดเจาหนาที่จะนําหนังสือขึ้นชั้นให บริการตอไป 
      ๗. บริการหนังสือสํารอง  เปนบริการที่หองสมุดจัดเตรียมหนังสือตามความตองการของ
อาจารยผูสอนในกระบวนวิชาใดวิชาหนึง่ เพ่ือใหนักเรียนนายเรือใชประกอบการเรียนในภาคเรียนนั้น ๆ 
ไดอยางทั่วถึง นักเรียนนายเรือสามารถยืมหนังสือสํารองไดครั้งละ ๑ เลม และตองนําสงคืนในวันราชการ
ตอไป กอนเวลา ๐๙๐๐  หากสงคืนเกินกําหนดเวลาจะตองเสียคาปรับเลมละ ๒๐ บาทตอวัน 

๘. บริการตอบคําถามและชวยการคนควา  เปนบริการที่หองสมุดจัดขึ้นเพ่ือชวยเหลือและ
แนะนําผูใชในการคนควาหาขอมูลที่ตองการไดอยางสะดวก และรวดเร็ว 
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      ๙. บริการแนะนําการใชหองสมุด  เปนบริการที่จัดขึ้นเพ่ือแนะนําและสงเสรมิการใชหองสมุด 
เพ่ือใหผูใชไดรับความรูเกี่ยวกับหองสมุด ระเบียบการใช ทรัพยากรสารสนเทศ บรกิารตาง ๆ และวธิีการ
คนควาหาขอมูลที่ตองการในหองสมุด  
    ๑๐. บริการรายชื่อหนังสือใหม  เปนบริการที่หองสมุดจัดทําขึ้นเพ่ือแจงรายชื่อหนังสือใหมให
ผูใชไดทราบวาหองสมุดไดจัดหาหนังสืออะไรบางเขามาไวใหบริการ 
    ๑๑. บริการนิทรรศการหนังสือใหม  เปนบริการทีห่องสมุดจัดขึ้นเพ่ือแสดงหนังสือใหมที่ไดทํา
การวิเคราะหหมวดหมู และผานกระบวนการงานทางดานเทคนิคเรยีบรอยแลว โดยนํามาจัดแสดงที่ชั้น
และตูนิทรรศการหนังสือใหมทุกสัปดาห เพ่ือใหผูใชไดทราบกอนที่จะนําไปขึ้นชั้นใหบริการ 
 

 

 

 
 
    ๑๒. บริการนิทรรศการขาวสารความรู  เปนบริการที่หองสมุดจัดทําเพื่อเผยแพรขาวสาร ความรู 
และเหตุการณตาง ๆ ที่นาสนใจในปจจุบัน เพ่ือเปนการเพิ่มพูนความรูใหแกผูใช โดยจัดเปนบอรดนิทรรศการ 
บริเวณดานหนาหองสมุด 
    ๑๓. บริการโสตทัศนศึกษา  หองสมุดใหบริการโสตทัศนศึกษา ดังน้ี 
         ๑๓.๑ การใหบริการโสตทศันูปกรณ ภายในหองสมุด 
ไดแก เครื่องรับโทรทัศน เครื่องเลนวีดิทัศน เครื่องเลนแถบบันทึกเสียง 
พรอมชุดหูฟง และเครื่องเลนซีดี-รอม 
         ๑๓.๒ การใหบริการโสตทัศนวัสดุ ซ่ึงจัดเก็บแบบชั้น
ปด มีเจาหนาที่คอยใหบริการยืมและรับคืนโสตทัศนวัสดุ โดยใหใช
ภายในหองและใหยืมไปใชนอกหองสมุด ไดแก วีดิทัศน แถบบันทึกเสียง 
แผนดิสเก็ตต และซีดี-รอม กําหนดใหยืมไดครั้งละ ๓ รายการ เปนระยะเวลา ๗ วัน ถาหาก ผูใชคืน
โสตทัศนวัสดุเกินกําหนดเวลาจะตองเสียคาปรับรายการละ ๑ บาทตอวัน ในกรณีที่ผูใชทําโสตทัศนวัสดุ
สูญหายและไมสามารถหาซื้อมาทดแทนไดจะตองชดใชเปนจํานวนเงินตามที่หองสมุดเห็นสมควร 
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 ๑๔. บริการยืมระหวางหองสมุด  เปนบริการที่หองสมุดจัดขึ้นเพ่ือ
อํานวยความสะดวกแกผูใชบริการที่ตองการใชหนังสือ หรือสิ่งพิมพที่ไมมีใน
หองสมุด  สามารถติดตอขอใชบริการเพื่อยืมหนังสือหรือขอสําเนาสิ่งพิมพ
ระหวางหองสมุดไดจากหองสมุดของกองทัพเรือและสถาบันอุดมศึกษาแหง   
อ่ืน ๆ ได  
  ๑๕. บริการมุมความรูตลาดทุน  เปนบริการที่หองสมุดรวมมือกับตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
จัดทําขึ้นเพ่ือสงเสริมความรูในดานการบริหาร การลงทุน การเงิน เศรษฐกิจ  และขอมูลขาวสารของ
ตลาดหลักทรพัยแหงประเทศไทย 
 จากการแนะนําหองสมุดโรงเรียนนายเรือเกี่ยวกับประวัติความเปนมา สถานที่ตั้ง ระเบียบการใช 
การจัดหมวดหมูทรัพยากรสารสนเทศ และการบริการ หวังวาจะทําใหทานผูอานไดรูจักหองสมุดมากยิ่งขึ้น  
ในฐานะที่เปนผูใหบริการใครขอเชิญชวนทุกทานเขามาใชบริการในหองสมุดโรงเรียนนายเรือ 
บรรณารักษและเจาหนาที่หองสมุดทุกนายยินดีตอนรับและใหบริการทุกทานดวยรอยยิ้มเสมอ 

 
 
 
 
 
 



โครงงานวิศวกรรมอทุกศาสตร 
นักเรียนนายเรือชั้นปที่ ๔ 

 สาขวิชาาวิศวกรรมอุทกศาสตร 
 
 

สาระสําคัญ 
 การหาที่เรือดวยวิธีตาง ๆ มีการเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลาและเทคโนโลยีที่พัฒนาอยูตลอด 
สิ่งเหลานี้ทําใหเกิดความสะดวกสบายในการอํานวยความสะดวกแกผูนําเรือและผูที่ปฏิบัติหนาที่บน
สะพานเดินเรือ  เพียงแคมองจอเรดาหหรือจีพีเอสที่มีความถูกตองสูง  อัตราผิดเพียงไมกี่เมตรและตรวจ
ตําบลที่ของเรือดวยแผนที่อิเล็กทรอนิกส ก็ทําใหนําเรือไดอยางปลอดภัย แตหารูไมวาสิ่งที่ทันสมัยเหลานี้
ยิ่งพัฒนาและมีมากขึ้นทุกวัน ก็จะยิ่งบั่นทอนความสามารถของนักเดินเรือในการสังเกตธรรมชาติรอบตัว 
หากวันหนึ่งระบบเหลานี้เกิดขัดของเนื่องจากสาเหตุใดก็ตาม อาจทําใหนักเดินเรือและผูปฏิบัติงานที่ไม
เคยใชการหาที่เรือดวยวิธีตาง ๆ เกิดความไมม่ันใจในอุปกรณหาที่เรือที่ไมไดใชการมานาน อาจทําให
บุคลากรเหลานั้นไมสามารถที่จะหาที่เรือและนําเรือตอไปยังจุดหมายได และจากการที่ประเทศไทยไดรับ
ผลกระทบทางเศรษฐกิจ ทําใหกองทัพเรือไมมีงบประมาณที่เพียงพอตอการจัดหาเรือและน้ํามันเชื้อเพลิง
สําหรับการฝกภาคของนักเรียนนายเรือ 
 ดวยสาเหตุประการนี้เองทําใหเห็นความสาํคัญของปญหาดังกลาว โครงงานนี้จึงถือกําเนิดขึ้น
โดยมีกลุมเปาหมายเปนกลุมนักเรียนนายเรือ ซ่ึงเปนผูกําหนดอนาคตของกองทัพเรือ โดยมีโปรแกรม   
ใชในการฝกหาที่เรือ แมวาจะไมไดสัมผัสพื้นที่จริงก็ตาม แตการฝกนี้ นักเรียนนายเรือสามารถเพิ่ม
ประสบการณและความชํานาญไดจากการปรับแตงขอมูลทําใหมองเห็นภาพไดงายขึ้น เปนประโยชน
อยางมากเมื่อนําขอมูลมาศกึษากอนเขาสูพ้ืนที่จริง โดยไดรับความกรุณาจาก น.อ.อานนท วายวานนท      
ผูบังคับหมวดเรืออุทกศาสตร และ ร.อ.ฤทธิเดช   เกตุทอง ผูบังคบัการเรือ อศ.๓ เปนอาจารยที่ปรึกษา
โครงงาน ซ่ึงทานทั้งสองมีประสบการณการทํางานในหนวยจนมีความชํานาญสามารถใหคําปรึกษาถึง
ปญหาและวธิแีกอยางถูกวธิี ทําใหโครงงานนี้ประสบความสําเร็จอยางงดงาม 

จากการศึกษาถึงผลกระทบดังกลาว ในปจจุบันพบวา นักเรียนนายเรือทุกชั้น ขาดความชํานาญ
ในการไลวิวหาที่เรือชายฝง ซ่ึงสาเหตุเกดิจากขอจํากัด ๓ ประการ ไดแก 

 ๑) จํานวน นักเรียนนายเรือมีคอนขางมาก เน่ืองจากเรือที่ใชในการฝกมีนอย เรือแตละลํานั้นมี
พ้ืนที่บนดาดฟาทศันะที่ใชในการฝกคอนขางแคบอันเนื่องมาจากการออกแบบเรือ อีกทั้งจํานวนนักเรียนนายเรือ 
คอนขางมาก ทําใหไมมีพ้ืนที่ในการฝกไดตามความตองการของแตละคน 
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๒) ในการออกฝกภาคปฏิบัติในทะเลมักมีวิวใหหาที่เรือชายฝงนอย เน่ืองจากเสนทางเดินเรือใน
การฝกภาคนั้นผานพื้นที่ที่เปนชายฝงหรือหมูเกาะคอนขางจํากัดและใชเวลาในการฝกตามชวงเวลาที่เรือ
วิ่งผานเทานั้น ทําให นักเรียนนายเรือไมคุนเคยพื้นที่ เกิดการหลงวิวไดและทําใหการหาที่เรือดวยวิธีตาง ๆ 
ทําไดอยางยากลําบาก 

๓) อุปกรณในการหาที่เรอื และแผนที่เดินเรือบนสะพานเดินเรือมีคอนขางจํากัด เน่ืองจาก
สะพานเดินเรอืถือวาเปนสมองของเรือ อุปกรณตาง ๆ จะถูกนําออกจากหองนี้ไมไดขณะทําการนําเรือ 
และอุปกรณทีเ่ตรียมไปไมเพียงพอตอ นักเรียนนายเรอืที่มีจํานวนมาก  

 
จุดประสงค 

๑) นักเรียนนายเรือสามารถทบทวนความรูได แมวาจะไมอยูในชวงการฝกภาคทะเล 
๒) ทําใหนักเรียนนายเรอืมองเห็นภาพไดงายขึ้น จากการปรับแตงโปรแกรมดวยการใสเฉดสี

ชวยการแสดงใหเห็นภาพไดชัดเจนยิ่งขึ้น 
๓)  ชวยสรางเสรมิประสบการณและเพิ่มเตมิความรูใหมากขึ้น จากการทดลองและฝกใชงาน

อยูตลอดเวลา 
๔)  เปนประโยชนตอกองทัพเรือและสนองนโยบายของรัฐบาลในเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง ที่ไม

ตองสั่งนําเขาเครื่องฝกจําลองการหาที่เรือจากตางประเทศ เพียงมีเครื่องคอมพิวเตอรก็สามารถที่จะใช
งานไดแลว 
 
ประโยชนที่ไดรับ 
 ๑) โรงเรียนนายเรือมีภาพวิวภูมิประเทศไวใชฝกนกัเรียนนายเรอืในการไลววิหาที่เรือ (หลาย
พ้ืนที่ทั่วโลกตามแตจะจัดทําฐานขอมูลไว) ในขณะทําการศึกษาอยูที่โรงเรียนนายเรือ โดยไมตองรอฝก
เฉพาะในการออกฝกภาคปฏิบัตใินทะเล โดยครูผูสอนสามารถปรับสีภาพและแสงเงาใหมีความเหมาะสม
ในการฝกรวม ทั้งแสดงภาพกลบัไปกลบัมาได ในลักษณะมุมมองตาง ๆ แบบ ๓ มิต ิเพ่ือใหนักเรยีนนายเรอื 
เขาใจไดงาย 
 ๒) นักเรยีนนายเรือมีทกัษะและความเขาใจในการปอนขอมูล โปรแกรม ArcInfo ซ่ึงเปนโปรแกรม 
ใชงานทางดาน GIS รวมทั้งการใชงานเบื้องตน  อันจะเปนประโยชนตอการปฏิบตัิงานในอนาคต  
 
การนําไปใชในอนาคต 
 เน่ืองจากปจจุบันนี้เปนยุคโลกาภิวัตน เทคโนโลยีจึงเปนเรื่องที่สําคัญมากตอการพัฒนาการทํา
แผนที่เดินเรือใหมีรูปแบบที่ใชงานไดงาย  สะดวกและมีราคาถูก  ซ่ึงขณะนี้แผนที่อิเล็กทรอนิกสเปนที่นิยม 
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ใชในเรือพาณิชยและทางการทหารของประเทศมหาอํานาจและประเทศที่พัฒนาแลว แตประเทศไทย
ไดรับผลกระทบทางเศรษฐกิจจึงทําใหงบประมาณในการพัฒนาและบํารุงรักษาอาวุธยุทโธปกรณของ
กองทัพเรือมีจํานวนที่นอยลงไปดวย จึงมีผลใหการฝกภาคนักเรียนนายเรือตองไดรับผลกระทบตาม     
มาอีก เน่ืองจากการออกฝกภาคทะเลตองใชคาใชจายจํานวนมากและเวลาที่ใชในการฝกนักเรียนนายเรือ
ตองรวบรัดยิ่งขึ้นไปอีก ทําใหนักเรียนนายเรือขาดความชํานาญและประสบการณในการฝกตาง ๆ 
 ดังน้ันโครงงานชิ้นน้ีจึงมีประโยชนอยางมากตอการฝกของนักเรียนนายเรือและบุคลากรที่ทํางานใน
ดานเดียวกัน ไดแก ทหารประจําเรือ นายทหารฝกหลักสูตรตาง ๆ เปนตน ตลอดจนบุคลากรภายนอก 
ไดแก นักเรียนเดินเรือของศูนยฝกพาณิชยนาวี พนักงานนํารอง เปนตน และผูฝกสามารถนํามาประยุกต
ในการใชงานในดานตาง ๆ ได อีกทั้งยังสนองตอนโยบายเศรษฐกิจพอเพียงที่ไมตองเสียงบประมาณ
มหาศาลในการจัดหาเครื่องจําลองการฝกหรือเครื่องชวยในการหาที่เรือตาง ๆ 
 นอกจากนั้นยังเปนการพัฒนาเครื่องฝกจําลองของกองทัพเรือและสามารถนําไปใชในหนวยตางได
อยางกวางขวาง ซึ่งประโยชนที่เกิดขึ้นพอที่จะสรุปไดดังน้ี 
 ๑) สามารถนําไปใชในการฝกบคุลากรของกองทัพเรือและองคกรอ่ืน ๆ ได 
 ๒) สามารถนําไปใชในการฝกรวมกับเหลาทพัอ่ืนและนานาประเทศได 
 ๓) สามารถนําขอมูลสํารวจทางอุทกศาสตรมาเพิ่มเติมและพัฒนาขอมูลใหแผนที่มีความทันสมัย
ตลอดเวลา 
 ๔)  ผูรับการฝกมีความเขาใจในการปอนขอมูลและใชงานไดดวยตนเอง 
 ๕)  โปรแกรมนี้สามารถใชงานรวมกันกับแผนที่อิเล็กทรอนกิสได 
 ๖)  สามารถรองรับมาตรฐานของ IMO ในการใชงานรวมกับเรือสินคาได 
 ๗)  โปรแกรมนี้สามารถพัฒนาเปนแผนที่ภูมิประเทศชายฝงและพื้นทองทะเลแบบสามมิติ  ที่ใชใน
การปฏิบัติการของเรือผิวนํ้าและเรือดําน้ําได 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ปที่ ๖ ฉบับที่ ๓                                                                                        กรกฎาคม – กันยายน  ๒๕๔๙ 

            ๖๔  
 
 

ตัวอยางภาพการนําขอมูลทางอุทกศาสตรมาใชในการจําลองสภาพภูมิประเทศทองทะเล 
 
 
 
 
ภาพนี้แสดงลักษณะพื้นทองทะเลบริเวณอาวสัตหีบ 

 
 
 

 
 
 
 
ภาพนี้แสดงลักษณะพื้นทองทะเลทั่วไปของพื้นที่

ศึกษา 
 
 

 
 

ตัวอยางภาพเปรียบเทยีบพื้นที่ศึกษาทั้ง ๒ แบบ 
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จากรูป  แสดงใหเห็นขอแตกตางของพื้นที่ทั้งสองแบบ ดังน้ี 
 ๑.  แผนที่กระดาษไมสามารถแสดงความสูงที่ชัดเจนและเสนความสูงเทาที่หางกันถึง ๒๐ เมตร 
ทําใหพ้ืนที่ที่ความสูงไมถึง ไมสามารถทราบลักษณะของพื้นที่ดังกลาวได 
 ๒.เม่ือเขาสูพ้ืนที่แลว ผูนําเรือที่ไมเคยผานพื้นที่มากอนจะไมสามารถแยกแยะลกัษณะของพืน้ที่
ไดเม่ือมองจากแผนที่กระดาษ แตภาพจําลองสามารถปรับแตงมุมไดถึง ๓๖๐  องศา ทาํใหผูนําเรือ
สามารถศึกษาขอมูลและเขาใจพื้นที่ที่จะนําเรือผานไดงาย 
 ๓.ขั้นตอนการผลิตแผนที่ภาพจําลองมีนอย ราคาถูก ชํารุดหรือสูญหายก็สามารถกูคืนได และยัง
สามารถพกพาไปสถานทีต่าง ๆ ไดสะดวก 
 ๔.รองรับแผนที่เดินเรือแบบอิเล็กทรอนิกสและสามารถประยุกตใชงานรวมกันได 
 ๕.สามารถจําลองการนําเรือเขาสูพ้ืนที่อยางงายไดดวยโปรแกรม แตแผนทีก่ระดาษทําไดเพียง
การวางตําแหนงทางราบเทานั้น 
 ๖.แผนที่น้ีสามารถแปลงคาลูกโลก (Datum) กลับไปมาไดหลายลกูโลก แตแผนที่กระดาษจะใช
การแกไขเพ่ิมเติมเขาไปในพื้นที่วางและจํากัดจํานวนลูกโลก 
 

ตัวอยางภาพเปรียบเทยีบมุมมองที่แยกแยะไดยาก 
 

     ตัวอยางภาพจากโมเดลที่จําลองจาก ตัวอยางภาพจากโปรแกรมจําลอง                 
                   ภูมิประเทศจริง                                                                   แบบ ๓ มิติ 

 
ภาพขางบนนี้ เปนมุมมองที่มองจากเรือผูตรวจ 
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ภาพขางบนนี้ เปนการปรับมุมใหสูงข้ึน - เร่ิมเห็นเกาะแรดที่อยูเบื้องหลงัเกาะแสมสาร 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
สองภาพนี้ เปรียบเทียบมุมมองตาง ๆ ที่ปรับมุมการมองใหสูงข้ึนทําใหทราบวาเบื้องหลังเกาะ

น้ันยังมีเกาะอ่ืนที่ถูกบังและเบื้องหนาเกาะที่ไมสามารถแยกแยะดวยตาเปลาได 
 

ตัวอยางการฝกไลวิวชายฝงจากภาพจําลอง 
 

 จากรูป เปนพ้ืนที่บริเวณอาวสัตหีบ 
  - สีเหลืองแก แสดงภาพเกาะเตาหมอ 
 - สีแดง แสดงภาพเกาะพระ 
 - สีเหลืองออน แสดงภาพเกาะหมู 
 - สีชมพู แสดงภาพเกาะยอ 
 - สีเขียวแก แสดงภาพเกาะอีเลา 
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หมายเหตุ  เกาะพระอยูถดัจากเกาะเตาหมอและทางขวาของภาพ มีเกาะอีเลา, เกาะยอ และเกาะหมู     
มีระยะหางจากเรือผูตรวจออกไปตามลําดับ จากรูปเกาะหมูเริ่มถูกเกาะยอบังไปบางสวน 
 

 
หมายเหตุ จากรูปเปนพ้ืนที่ศึกษาเดียวกันกับรูปขางบน โดยเปนชวงขณะที่เรือของผูตรวจวิ่งผานพื้นที่
จนกระทั่งเกาะทั้งสามอยูในแนวเดียวกันและรอจนเกาะหมู (สีเหลือง) พนจากการบังของเกาะอีเลา       
(สีเขียวแก) และผูตรวจยังสามารถเห็นบางสวนของเกาะยอไดจากสีชมพู ซ่ึงหากทําการนําเรอืในพื้นที่
จริง ผูตรวจจะไมสามารถแยกแยะเกาะยอ(สีชมพู)ออกจากเกาะอีเลา (สีเขียวแก) ไดเลย 
 

ปญหาและอุปสรรคในการดําเนินการ 
 ๑)  โปรแกรมนี้ไมสามารถใชงานกับ WindowsXP ไดทุกเวอรชั่น ทําใหเกิดปญหาการเขาสูการ
ใชงานของโปรแกรม เม่ือทําการติดตั้ง 
 ๒) เม่ือทําการติดตั้งลงไปแลว บางเวอรชั่นก็สามารถทํางานไดเตม็ประสิทธิภาพของโปรแกรม 
บางเวอรชั่นฟงกชั่นการทํางานบางอยางไมสามารถแสดงใหเห็นได 
 ๓) ขั้นตอนการทํา TIN Model ขอมูลของระดับนํ้าทะเลกับขอมูลของระดับบนบกไมมี 
ความสัมพันธกัน ทําใหภาพที่แสดงออกมาเกิดการเหลื่อมกันและไมผสานกันอยางกลมกลืน 
 ๔)  การแสดงผลการนํารอง ไมสามารถทาํการบังคบัหรอืควบคุมไดตอเน่ือง กลาวคือ หากหันเลีย้ว 
ในทิศทางตาง ๆ โปรแกรมจะบังคับหันเลี้ยวเฉพาะการหันแบบแนวแบริ่งกับทศิจริงในแผนที่ที่ทาํการศึกษา 
เชน การหันเลี้ยวเปนวงกลมแลวใหแบริ่งทางกราบซาย ๒๗๐ เปนแบร่ิงสัมพันธกบัทิศหัวเรือ เม่ือเริ่มทํา
การหันเลี้ยว โปรแกรมจะบังคบัใหหันเปนแบริ่ง ๒๗๐ ตลอดเวลาการจําลอง จนกระทั่งจบการแสดง  
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ขอเสนอแนะ 
 ๑)  กอนการลงโปรแกรม ควรสาํรวจระบบปฏิบัติการของเครื่องกับโปรแกรมวามีความสัมพันธ
เกี่ยวกับการใชงานรวมกันไดหรือไม 
 ๒) โปรแกรมนี้เหมาะสําหรับบคุลากรที่ใชในการทํางานจริง จึงจะสามารถเรียนรูและนําไป
ประยุกตใชไดอยางกวางขวาง 
 ๓)  หากฝกฝนการใชงานจนชํานาญ จะสามารถนําลูกเลนตางๆไปใชไดอยางหลากหลาย 
 ๔)  บุคคลที่จะนําโปรแกรมนี้ไปใชเปนสื่อการสอน ควรที่จะศกึษาการทํางานใหเขาใจอยางถอง
แท เสียกอน เน่ืองจาก Software น้ีเปนงานทางเทคนคิที่ตองอาศัยความเขาใจในเนื้องานเปนหลัก 
 ๕)  สามารถนําไปประยุกตใชรวมงานกับแผนที่อิเล็กทรอนกิสได เน่ืองจากฐานขอมูลที่ใชใน
การทํางานมีความคลายคลึงกัน 
 ๖) กองทัพเรือไทยตองใหความสําคัญกับการพัฒนาเทคโนโลยีสิ่งเหลานีใ้หมาก เน่ืองจากใน
อนาคตนั้น  เทคโนโลยีมีความสําคัญและสงผลกระทบตอกองทัพและประเทศชาติของเราโดยตรง 



ขาวนายเรือ 
กองบรรณาธิการวารสารโรงเรียนนายเรือ 

  

 

การรับสมัครบุคคลพลเรือนเพ่ือสอบคัดเลือกเขาเปนนักเรียนเตรียมทหารใน
สวนของกองทัพเรือ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๐ 

โรงเรียนนายเรือกําหนดเปดรับสมัครบุคคลพลเรือนเพ่ือสอบคัดเลือกเขาเปนนักเรียนเตรียมทหาร 
ในสวนของกองทัพเรือ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๐ เพ่ือเขาศึกษาในหลักสูตรโรงเรียนเตรียมทหาร 

การรับสมัคร 
 ๑. รับสมัครทางไปรษณีย ตั้งแต ๓ มกราคม ๒๕๕๐ – ๑๖ กุมภาพันธ พ.ศ.๒๕๕๐ (โดยถือวันที่
ประทับตราไปรษณียตนทางเปนเกณฑ) 
 ๒. รับสมัครดวยตนเอง ที่โรงเรียนนายเรืออากาศ (ดอนเมือง กรุงเทพ ฯ) ระหวางวันที่            
๑๕ – ๒๐ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๐ ไมเวนวันหยุดราชการ 

การจําหนายระเบียบการรับสมัคร 
 ๑. จําหนายระเบียบการรับสมัคร ราคาชุดละ ๖๐.- บาท ตั้งแตวันที่ ๒๕ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๔๙ 
จนถึงวันปดรับสมัคร 

 ๒. การซื้อระเบียบการรับสมัคร ไดที่ 
      พื้นที่กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล 
  -  โรงเรียนนายเรือ จังหวัดสมุทรปราการ 
  -  โรงเรียนนายเรืออากาศ ดอนเมือง กรุงเทพ ฯ 
  -  ราชนาวกิสภา ถนนอรุณอัมรินทร บางกอกนอย กรุงเทพ ฯ 
  -  กองบัญชี กรมการเงินทหารเรือ กองทัพเรือ กรุงเทพ ฯ (พระราชวังเดิม) 
  -  รานคาสวัสดิการทหารเรือ (นันทอุทยาน) ฐานทัพเรือกรุงเทพ ฯ 
  -  สมาคมภริยาทหารเรือ (ราชนาวีสโมสร – ทาชาง กรุงเทพ ฯ) 
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 พื้นที่ตางจังหวัด 
  -  โรงเรียนเตรียมทหาร จังหวัดนครนายก 
  -  ฐานทัพเรือสัตหีบ (รานคากิจการหองเย็น) อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี 
  -  ฐานทัพเรือสงขลา อําเภอเมือง จังหวัดสงขลา 
  -  กองบัญชาการ ทัพเรือภาคที่ ๓ จังหวัดภูเก็ต 
  -  สถานีวิทยุเสียงจากทหารเรือ (ส.ทร.๕ สัตหีบ) 
  -  กองบังคับการกองพันทหารราบที่ ๒ กรมทหารราบที่ ๑ กองพลนาวิกโยธิน หนวย
บัญชาการนาวิกโยธิน (คายตากสินมหาราช) จังหวัดจันทบุรี 
  - สถานีวัดความสั่นสะเทือนกองทัพเรือ จังหวัดเชียงใหม 

 การสั่งซ้ือระเบียบการรับสมัครทางไปรษณีย 
 ราคาชุดละ ๙๐ บาท โดยใชตัว๋แลกเงินทางไปรษณียหรือธนาณัต ิสัง่จายทีไ่ปรษณียสมุทรปราการ 
สงในนาม สํานักงานสอบคัดเลือก โรงเรียนนายเรือ ตําบลปากน้าํ อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 
รหัส ๑๐๒๗๐ ตั้งแต วันที่ ๒๕ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๔๙ จนถึง วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ พ.ศ.๒๕๕๐     
สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเตมิไดที่ โทร. ๐ – ๒๔๗๕ – ๓๘๙๐, ๐ – ๒๔๗๕ – ๓๙๘๐, ๐ – ๒๔๗๕ – ๓๙๙๐ 
และ ๐ – ๒๔๗๕ - ๓๙๙๕ 
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