






 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

สวัสดีครับ 

 วารสารโรงเรียนนายเรือ ฉบับน้ีมีเรื่องนาสนใจที่มีสาระนารูสําหรับผูอานหลายเรื่อง เร่ิมจาก
เรื่อง       รายงานการวิจัยในชั้นเรียน เรื่องการวัดระดับความรูพื้นฐานมัธยมศึกษาตอนปลาย 
วิชาวิทยาศาสตรสาขาเคมีของนักเรียนนายเรือ ชั้นปที่ ๑ ชวงเปดภาคเรียน ปการศึกษา ๒๕๕๐  
โดย น.อ.ผศ.สบสุข  ลีละบุตร   ซ่ึงศึกษาถึงความรูพ้ืนฐานวิชาวิทยาศาสตร สาขาเคมี ในระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลายของนักเรียนนายเรือ ชั้นปที่ ๑ เพ่ือนําขอมูลไปใชในการปรับพ้ืนฐานความรู       
ใหเหมาะสมกับการศึกษาตอในระดับอุดมศึกษา       เร่ือง  สาระนารูเก่ียวกับรัฐธรรมนูญ โดย       
น.ท.ผศ.อมรเทพ  แกลวกสิกรรม เสนอรายละเอียดของรัฐธรรมนูญที่มีประเด็นนาสนใจในหลายแงมุมที่
จะชวยใหผูอานรูจักและเขาใจรัฐธรรมนูญมากขึ้น      เร่ือง  ธรรมาภิบาล (Good Governance)  โดย 
น.อ.หญิง ผศ.ขนิษนาฎ       รัตนพฤกษ   ซ่ึงเปนหลักการสําคัญที่จะใชบริหารงานเพื่อสงเสริมองคกร
ใหมีศักยภาพ มีประสิทธิภาพและนําไปสูการพัฒนาอยางตอเน่ือง       เ ร่ือง  การประเมิน 
(Assessment) โดย น.อ.หญิง ผศ.ยุวดี  เปรมวิชัย  นําเสนอเรื่องราวของการประเมิน  ซ่ึงเปนแนวทาง
สําคัญในการควบคุมคุณภาพของการดําเนินงานเพื่อให โครงการตาง ๆ  ประสบผลสําเร็จ         เรื่อง 
โรงเรียนนายเรือกับการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสอง  : เพื่อการรับรองมาตรฐาน   
การศึกษา (ตอนที่ ๒) โดย น.อ.หญิง ดร.ประอร  สุนทรวิภาต ในตอนน้ีจะกลาวถึงมาตรฐาน   
คุณภาพของสํานักงานรับรองมาตรฐาน และประเมินคุณภาพการศึกษา  ทั้ง ๗ มาตรฐาน พรอม           
ตัวบงชี้ที่สําคัญและเกณฑในการประเมินและรับรองมาตรฐานคุณภาพ      เรื่อง  สนุกคิดกับ
คณิตศาสตร (๑) โดย  น.อ.หญิง ศ. ชุติมา  เนียมโภคะ  นําเสนอปญหาคณิตศาสตรสนุก ๆ เพ่ือให
ผูอานทดสอบดูวาจะสนุกคิดกับคณิตศาสตรไดอยางไร      ตอจากนั้นเปนเรื่อง  เรียนอยางไรให
ประสบความสําเร็จ โดย นนร.พงศพันธุ  จันทรสําราญ ชั้นปที่ ๔ ซ่ึงเปนผูมีผลการเรียนคะแนนเฉลี่ย
ยอดเยี่ยมรวมภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ไดรับการจารึกชื่อลงในโลเกียรติยศของ รร.นร. ติดตอกัน ๒ ป      
      เรื่อง  โครงงานทางวิศวกรรม โครงการวิจัย และโครงงานวิทยาการของนักเรียนนายเรือ      
ปการศึกษา ๒๕๔๙  และ ขาวนายเรือ มีเร่ืองราวที่นาสนใจเกี่ยวกับพิธีไหวครูและมอบทุนการศึกษา 
นักเรียนนายเรือ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๐ ซ่ึงกระทําเปนประจําทุกปเพ่ือใหนักเรียนนายเรือแสดงความ
กตัญูกตเวทีตอครู – อาจารยทุกทานกอนเริ่มการศึกษาเลาเรียน.....และพบกับเรื่องใหม ๆ ที่นาสนใจใน
ฉบับตอไป.....สวัสดีครับ 

   บรรณาธิการ 



รายงานการวิจัยในชั้นเรียน 
เรื่อง การวัดระดับความรูพื้นฐานมัธยมศึกษาตอนปลาย 
วิชาวิทยาศาสตรสาขาเคมี ของ นักเรยีนนายเรือชั้นปท่ี ๑ 

ชวงเปดภาคเรียน ปการศกึษา ๒๕๕๐  
 

น.อ.ผศ. สบสุข  ลีละบุตร 
ผูชวยศาสตราจารย  ฝายศึกษา โรงเรียนนายเรือ 

 
       

ความเปนมาของการวิจัย 
 การศึกษาวิจัยครั้งน้ี สืบเนื่องมาจากมีแนวโนมที่วา ในการทําคะแนนสอบกลางภาค (ภาค
ตน) ของนักเรียนนายเรือชัน้ปที่ ๑ อยูในเกณฑคอนขางต่ําถึงปานกลาง ซ่ึงอาจมีหลายสาเหตุปจจัยที่
สงผลกระทบตอการศึกษาของนักเรียนนายเรือชั้นปที่ ๑   แตปจจัยหนึ่งที่ผูวิจัยสนใจที่จะศกึษา ไดแก 
ระดับความรูพ้ืนฐานมัธยมศึกษาตอนปลาย วิชาวิทยาศาสตรสาขาเคมี ของนักเรียนนายเรือชั้นปที่ ๑ 
เพ่ือที่จะเปนขอมูลในการปรับพ้ืนฐานความรูใหเหมาะสมกับการศึกษาตอในระดับอุดมศึกษาตอไป 
 
วัตถุประสงคของการวิจัย 

 ๑. เพ่ือวัดระดับความรูพ้ืนฐานของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย วิชาวิทยาศาสตร สาขา 
เคมี ของนักเรียนนายเรือชั้นปที่ ๑ ชวงสัปดาหแรกของการเปดภาคการศึกษา (ภาคตน) ปการศึกษา ๒๕๕๐ 
 ๒. เพ่ือเปนแนวทางในการเสริมพ้ืนฐานความรูใหแกนักเรียนนายเรือชั้นปที่ ๑ 
 ๓. เพ่ือเปนสถิติขอมูลในการศึกษาวิจัยตอไป 

 
วิธีการดําเนินการวิจัย 

การวิจัยครั้งน้ีโดยใชขอสอบแบบปรนัย เพ่ือมุงศึกษาความรูพ้ืนฐานของนักเรียนนายเรือชั้นปที่ ๑        
ในวิชาเคมีระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  ดังน้ี 

กลุมตวัอยาง  นักเรียนนายเรือชั้นปที่ ๑ จํานวน ๖๘ นาย  
ระยะเวลาทดสอบ   ดําเนินการจัดสอบ ในชวงสัปดาหแรกของการเปดภาคการศึกษา        

(ภาคตน) ปการศึกษา ๒๕๕๐  
เครื่องมือในการวิจัย   
๑. ขอสอบแบบปรนยัวชิาเคมีระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ปการศึกษา ๒๕๕๐ โดยเปนขอสอบ

แบบปรนัย ๔ ตัวเลือก พรอมใบตอบ จํานวน ๗๐ ชุด 
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 ๒. ขอสอบแบบปรนัยวิชาเคมีระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จํานวน ๓๐ ขอ แบงออกเปน    
๑๐ กลุมความรู กลุมละ ๓ ขอ ไดแก  
  ๒.๑ สมบัตขิองธาต ุ   ๒.๒ ปริมาณสารสัมพันธ 
  ๒.๓ อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี  ๒.๔ สารประกอบไฮโดรคารบอน 
  ๒.๕ ปโตรเคมี    ๒.๖ สมดุลเคมี 
  ๒.๗ กรด-เบส    ๒.๘ ไฟฟาเคมี 
  ๒.๙ ธาตุและสารประกอบ  ๒.๑๐ ฟสิกคลัเคม ี
 ๓. ขอสอบวิชาเคมีระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เปนแบบปรนัย ๔ ตัวเลือกเกณฑในการให
คะแนนดังน้ี 

   ถาตอบผิด ใหคะแนน               -๑ คะแนน 
ถาไมตอบ ใหคะแนน                ๐   คะแนน   
ถาตอบถูก ใหคะแนน       ๒ คะแนน 

 การรวบรวมขอมูล 
 ๑. ผูวิจัยไดรวบรวมใบตอบขอสอบวิชาเคมีระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย นักเรียนนายเรือ
ชั้นปที่ ๑ ในชวงสัปดาหแรกของการเปดภาคการศึกษา ปการศึกษา ๒๕๕๐ จํานวน ๖๘ นาย 
 ๒. จํานวนชุดขอสอบไดรวบรวมจากนักเรียนนายเรือชัน้ปที่ ๑ ตามหองตาง ๆ ดังน้ี 
  ๒.๑ นักเรียนนายเรือชั้นปที่ ๑ หอง ๑/๑ จํานวน        ๒๔      นาย 
  ๒.๒ นักเรียนนายเรือชั้นปที่ ๑ หอง ๑/๒ จํานวน       ๒๔      นาย 
  ๒.๓ นักเรียนนายเรือชั้นปที่ ๑ หอง ๑/๓ จํานวน       ๒๐       นาย 
 การวิเคราะหขอมูล 
 ๑. คาสถิติรอยละ ใชในการอธบิายจํานวนของกลุมตัวอยาง (นักเรียนนายเรอืชั้นปที่ ๑) 
 ๒. คาความถี่ (Frequency) หมายถึงจํานวนความถี่ของนักเรียนที่เลือกตอบ (ตอบผิด ไม
ตอบและตอบถูก) ในแตละขอ 
 ๓. คาเฉลี่ย (Mean) สําหรับพิจารณาระดับความรูพ้ืนฐานวิชาวทิยาศาสตรสาขาเคมีในกลุม
ความรูตาง ๆ โดยคะแนนเฉลี่ยในแตละกลุมความรู คือ คาที่ไดจากการรวมคะแนนในแตละขอหารดวย
จํานวนขอในแตละกลุมความรูน้ัน ๆ ซ่ึงมีชวงคะแนนแบงออกเปน ๒ กลุม ๓ ระดับ ไดแก  
 

 
 
 
 

กลุม ชวงคะแนน ระดับ 
ตอบผิดถึงไมตอบ -๑.๐ ถึง  -๐.๕  ตํ่า 

 -๐.๔  ถึง   ๑.๔ ปานกลาง 
ตอบถูก ๑.๕  ถึง    ๒.๐ สูง 
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 ๔. ขอสอบแบบปรนัยวิชาวิทยาศาสตรสาขาเคมี จํานวน ๓๐ ขอ คะแนนเตม็ขอละ ๒ 
คะแนน นําคะแนนและจํานวนนักเรียนนายเรือชั้นปที่ ๑ ที่ตอบแบบทดสอบจํานวน ๖๘ นาย มาวิเคราะห
หาความถี่และรอยละ ตามตารางดานลางนี้ (ตัวอยางขอที่ ๑ ถึง ๓) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 ๕. จัดกลุมชวงคะแนนของนักเรียนออกเปน ๒ กลุมคือ ตอบผิดถึงไมตอบ  (-๑ คะแนน ถึง 
๐ คะแนน) และตอบถูก ๒ คะแนน ไดดังน้ี  (ตัวอยางขอที่ ๑ ถึง ๓) 
  

ขอสอบขอที่ คะแนน (Score) ความถี่ (Frequency) รอยละ (Percent) 
๑. -๑-๐ ๘ ๑๑.๘ 
 ๒ ๖๐ ๘๘.๒ 
 รวม ๖๘ ๑๐๐ 
๒. -๑-๐ ๒๓ ๓๓.๘ 
 ๒ ๔๕ ๖๖.๒ 
 รวม ๖๘ ๑๐๐ 
๓. -๑-๐ ๓๗ ๕๔.๔ 
 ๒ ๓๑ ๔๕.๖ 
 รวม ๖๘ ๑๐๐ 

 
 
 

ขอสอบขอที่ คะแนน (Score) ความถี่ (Frequency) รอยละ  (Percent) 
 -๑ ๘ ๑๑.๘ 
๑. ๐ ๐ ๐ 
 ๒ ๖๐ ๘๘.๒ 
 รวม ๖๘ ๑๐๐ 
 -๑ ๒๑ ๓๐.๙ 
๒. ๐ ๒ ๒.๙ 
 ๒ ๔๕ ๖๖.๒ 
 รวม ๖๘ ๑๐๐ 
 -๑ ๓๐ ๔๔.๑ 
๓. ๐ ๗ ๑๐.๓ 
 ๒ ๓๑ ๔๕.๖ 
 รวม ๖๘ ๑๐๐ 
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 ๖. นําขอมูลที่ไดมาพิจารณาวิเคราะหในเชิงสถิติ เพ่ือคนหาคําตอบตามวัตถุประสงคของการ
วิจัยตอไป 
 
ผลการวิจัย 

 นักเรียนนายเรือชั้นปที่ ๑  จํานวน ๖๘ นาย ตอบแบบทดสอบวิชาวิทยาศาสตรสาขาเคม ี  
ทั้งฉบับจํานวน ๓๐ ขอโดยวิเคราะหคารอยละระหวางกลุมที่ตอบผิดถึงไมตอบ และตอบถูก พบวา กลุมที่
ตอบผิดถึงไมตอบ คิดเปนรอยละ ๖๕.๙๓ (หรือโดยประมาณ ๔๕ นาย)  และกลุมทีต่อบถูก คิดเปน    
รอยละ ๓๔.๐๗  (หรือโดยประมาณ ๒๓ นาย) ตามตารางที่ ๑ ดังน้ี 
 

ตารางที่ ๑. เปรียบเทียบจํานวนรอยละของนักเรียนระหวางกลุมท่ีตอบผิดถึงไมตอบ และกลุมท่ีตอบถูก 
 

กลุมตอบผิดถึงไม
ตอบ 

กลุมตอบถูก 
 

กลุมตอบผิดถึงไม
ตอบ 

กลุมตอบถูก 
 

ขอสอบ 
ขอที่ 

(ƒ) (%) (ƒ) (%) 

ขอสอบ 
ขอที่ 

(ƒ) (%) (ƒ) (%) 
๑. ๘ ๑๑.๘ ๖๐ ๘๘.๒ ๑๖. ๓๐ ๔๔.๑ ๓๘ ๕๕.๙ 
๒. ๒๓ ๓๓.๘ ๔๕ ๖๖.๒ ๑๗. ๕๔ ๗๙.๔ ๑๔ ๒๐.๖ 
๓. ๓๗ ๕๔.๔ ๓๑ ๔๕.๖ ๑๘. ๔๑ ๖๐.๓ ๒๗ ๓๙.๗ 
๔. ๔๙ ๗๒.๑ ๑๙ ๒๗.๙ ๑๙. ๕๒ ๗๖.๕ ๑๖ ๒๓.๕ 
๕. ๔๐ ๕๘.๕ ๒๘ ๔๑.๒ ๒๐. ๕๘ ๘๕.๓ ๑๐ ๑๔.๗ 
๖. ๔๗ ๖๙.๑ ๒๑ ๓๐.๙ ๒๑. ๖๑ ๘๙.๗ ๗ ๑๐.๓ 
๗. ๔๖ ๖๗.๖ ๒๒ ๓๒.๔ ๒๒. ๔๗ ๖๙.๑ ๒๑ ๓๐.๙ 
๘. ๕๖ ๘๒.๔ ๑๒ ๑๗.๖ ๒๓. ๕๒ ๗๖.๕ ๑๖ ๒๓.๕ 
๙. ๕๔ ๗๙.๔ ๑๔ ๒๐.๖ ๒๔. ๔๘ ๗๐.๖ ๒๐ ๒๙.๔ 
๑๐. ๒๕ ๓๖.๘ ๔๓ ๖๓.๒ ๒๕. ๔๑ ๖๐.๓ ๒๗ ๓๙.๗ 
๑๑. ๓๗ ๕๔.๔ ๓๑ ๔๕.๖ ๒๖. ๔๘ ๗๐.๖ ๒๐ ๒๙.๔ 
๑๒. ๔๗ ๖๙.๑ ๒๑ ๓๐.๙ ๒๗. ๕๑ ๗๕.๐ ๑๗ ๒๕.๐ 
๑๓. ๔๙ ๗๒.๑ ๑๙ ๒๗.๙ ๒๘. ๔๗ ๖๙.๑ ๒๑ ๓๐.๙ 
๑๔. ๕๒ ๗๖.๕ ๑๖ ๒๓.๕ ๒๙. ๕๒ ๗๖.๕ ๑๖ ๒๓.๕ 
๑๕. ๔๒ ๖๑.๘ ๒๖ ๓๘.๒ ๓๐. ๕๑ ๗๕.๐ ๑๗ ๒๕.๐ 

  
 
 
 



ปที่ ๗ ฉบับที่ ๑                                                                                                       มกราคม - มีนาคม  ๒๕๕๐ 

                                                                     ๕ 
 
 
 
 นักเรียนนายเรือชั้นปที่ ๑  หอง ๑ จํานวน ๒๔ นาย พบวา ขอสอบทั้งฉบบั จํานวน  ๓๐ ขอ 
กลุมที่ตอบผิดถึงไมตอบ คดิเปนรอยละ ๖๑.๕๓ (ประมาณ ๑๕ นาย)  และกลุมที่ตอบถูก คิดเปนรอยละ 
๓๘.๔๗  (ประมาณ ๙ นาย) (ตามตารางที่ ๒)  
 
ตารางที่ ๒. เปรียบเทียบจํานวนรอยละและความถี่ของนักเรียนชั้นปท่ี๑ หอง๑  ระหวางกลุมท่ีตอบผิดถึงไม

ตอบ และกลุมท่ีตอบถูก 
กลุมตอบผิดถึงไม

ตอบ 
กลุมตอบถูก 

 
กลุมตอบผิดถึงไม

ตอบ 
กลุมตอบถูก 

 
ขอสอบ 
ขอที่ 

(ƒ) (%) (ƒ) (%) 

ขอสอบ 
ขอที่ 

(ƒ) (%) (ƒ) (%) 
๑. ๔ ๑๖.๗ ๒๐ ๘๓.๓ ๑๖. ๑๐ ๔๑.๗ ๑๔ ๕๘.๓ 

๒. ๘ ๓๓.๓ ๑๖ ๖๖.๗ ๑๗. ๑๔ ๕๘.๓ ๑๐ ๔๑.๗ 
๓. ๑๒ ๕๐ ๑๒ ๕๐ ๑๘. ๑๓ ๕๔.๒ ๑๑ ๔๕.๘ 
๔. ๑๖ ๖๖.๗ ๘ ๓๓.๓ ๑๙. ๒๐ ๘๓.๓ ๔ ๑๖.๗ 
๕. ๑๑ ๔๕.๘ ๑๓ ๕๔.๒ ๒๐. ๑๘ ๗๕ ๖ ๒๕ 
๖. ๑๓ ๕๔.๒ ๑๑ ๔๕.๘ ๒๑. ๒๑ ๘๗.๕ ๓ ๑๒.๕ 
๗. ๑๙ ๗๙.๒ ๕ ๒๐.๘ ๒๒. ๑๕ ๖๒.๕ ๙ ๓๗.๕ 
๘. ๑๙ ๗๙.๒ ๕ ๒๐.๘ ๒๓. ๑๔ ๕๘.๓ ๑๐ ๔๑.๗ 
๙. ๑๙ ๗๙.๒ ๕ ๒๐.๘ ๒๔. ๑๔ ๕๘.๓ ๑๐ ๔๑.๗ 
๑๐. ๗ ๒๙.๒ ๑๗ ๗๐.๘ ๒๕. ๑๕ ๖๒.๕ ๙ ๓๗.๕ 
๑๑. ๑๒ ๕๐ ๑๒ ๕๐ ๒๖. ๑๔ ๕๘.๓ ๑๐ ๔๑.๗ 
๑๒. ๑๖ ๖๖.๗ ๘ ๓๓.๓ ๒๗. ๑๗ ๗๐.๘ ๗ ๒๙.๒ 
๑๓. ๒๒ ๙๑.๗ ๒ ๘.๓ ๒๘. ๑๓ ๕๔.๒ ๑๑ ๔๕.๘ 
๑๔. ๑๙ ๗๙.๒ ๕ ๒๐.๘ ๒๙. ๑๘ ๗๕ ๖ ๒๕ 
๑๕. ๑๓ ๕๔.๒ ๑๑ ๔๕.๘ ๓๐. ๑๗ ๗๐.๘ ๗ ๒๙.๒ 

 
 นักเรียนนายเรือชั้นปที่ ๑  หอง ๒ จํานวน ๒๔ นาย พบวา ขอสอบทั้งฉบบั จํานวน ๓๐ ขอ 
กลุมที่ตอบผิดถึงไมตอบ คดิเปนรอยละ ๖๙.๘๖ (ประมาณ ๑๗ นาย) และกลุมทีต่อบถูก คิดเปนรอยละ 
๓๐.๑๔  (ประมาณ ๗ นาย) (ตามตารางที ่๓) 
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ตารางที่ ๓.   เปรียบเทียบจํานวนรอยละและความถี่ของนักเรียนชั้นปท่ี ๑ หอง ๒  ระหวางกลุมท่ีตอบผิดถึง       

      ไมตอบและกลุมท่ีตอบถูก 
กลุมตอบผิดถึงไม

ตอบ 
กลุมตอบถูก 

 
กลุมตอบผิดถึงไม

ตอบ 
กลุมตอบถูก 

 
ขอสอบ 
ขอที่ 

(ƒ) (%) (ƒ) (%) 

ขอสอบ 
ขอที่ 

(ƒ) (%) (ƒ) (%) 
๑. ๒ ๘.๓ ๒๒ ๙๑.๗ ๑๖. ๙ ๓๗.๕ ๑๕ ๖๒.๕ 

๒. ๕ ๒๐.๘ ๑๙ ๗๙.๒ ๑๗. ๒๑ ๘๗.๕ ๓ ๑๒.๕ 
๓. ๑๗ ๗๐.๘ ๗ ๒๙.๒ ๑๘. ๑๙ ๗๙.๒ ๕ ๒๐.๘ 
๔. ๑๖ ๖๖.๗ ๘ ๓๓.๓ ๑๙. ๒๐ ๘๓.๓ ๔ ๑๖.๗ 
๕. ๑๖ ๖๖.๗ ๘ ๓๓.๓ ๒๐. ๒๓ ๙๕.๘ ๑ ๔.๒ 
๖. ๒๑ ๘๗.๕ ๓ ๑๒.๕ ๒๑. ๒๑ ๘๗.๕ ๓ ๑๒.๕ 
๗. ๑๗ ๗๐.๘ ๗ ๒๙.๒ ๒๒. ๑๗ ๗๐.๘ ๗ ๒๙.๒ 
๘. ๒๑ ๘๗.๕ ๓ ๑๒.๕ ๒๓. ๒๑ ๘๗.๕ ๓ ๑๒.๕ 
๙. ๒๒ ๙๑.๗ ๒ ๘.๓ ๒๔. ๑๖ ๖๖.๗ ๘ ๓๓.๓ 
๑๐. ๗ ๒๙.๒ ๑๗ ๗๐.๘ ๒๕. ๑๕ ๖๒.๕ ๙ ๓๗.๕ 
๑๑. ๑๔ ๕๘.๓ ๑๐ ๔๑.๗ ๒๖. ๑๙ ๗๙.๒ ๕ ๒๐.๘ 
๑๒. ๑๘ ๗๕ ๖ ๒๕ ๒๗. ๒๑ ๘๗.๕ ๓ ๑๒.๕ 
๑๓. ๑๔ ๕๘.๓ ๑๐ ๔๑.๗ ๒๘. ๒๐ ๘๓.๓ ๔ ๑๖.๗ 
๑๔. ๑๘ ๗๕ ๖ ๒๕ ๒๙. ๒๑ ๘๗.๕ ๓ ๑๒.๕ 
๑๕. ๑๖ ๖๖.๗ ๘ ๓๓.๓ ๓๐. ๑๖ ๖๖.๗ ๘ ๓๓.๓ 

 
 นักเรียนนายเรือชั้นปที่ ๑  หอง ๓ จํานวน ๒๐ นาย พบวา ขอสอบทั้งฉบับ จํานวน  ๓๐ ขอ 
กลุมที่ตอบผิดถึงไมตอบ คิดเปนรอยละ ๖๕.๙๓ (ประมาณ ๑๓ นาย) และกลุมทีต่อบถูก คิดเปนรอยละ 
๓๔.๐๗  (ประมาณ ๗ นาย) (ตารางที่ ๔) 
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ตารางที่ ๔. เปรียบเทียบจํานวนรอยละและความถี่ของนักเรียนชั้นปท่ี๑ หอง ๓ ระหวางกลุมท่ีตอบผิดถึงไม
ตอบ       และกลุมท่ีตอบถูก 

 
กลุมตอบผิดถึงไม

ตอบ 
กลุมตอบถูก 

 
กลุมตอบผิดถึงไม

ตอบ 
กลุมตอบถูก 

 
ขอสอบ 
ขอที่ 

(ƒ) (%) (ƒ) (%) 

ขอสอบ 
ขอที่ 

(ƒ) (%) (ƒ) (%) 
๑. ๒ ๑๐ ๒๐ ๙๐ ๑๖. ๑๑ ๕๕ ๙ ๔๕ 

๒. ๑๐ ๕๐ ๑๐ ๕๐ ๑๗. ๑๙ ๙๕ ๑ ๕ 
๓. ๘ ๔๐ ๑๒ ๖๐ ๑๘. ๙ ๔๕ ๑๑ ๕๕ 
๔. ๑๗ ๘๕ ๓ ๑๕ ๑๙. ๑๒ ๖๐ ๘ ๔๐ 
๕. ๑๓ ๖๕ ๗ ๓๕ ๒๐. ๑๗ ๘๕ ๓ ๑๕ 
๖. ๑๓ ๖๕ ๗ ๓๕ ๒๑. ๑๙ ๙๕ ๑ ๕ 
๗. ๑๐ ๕๐ ๑๐ ๕๐ ๒๒. ๑๕ ๗๕ ๕ ๒๕ 
๘. ๑๖ ๘๐ ๔ ๒๐ ๒๓. ๑๗ ๘๕ ๓ ๑๕ 
๙. ๑๓ ๖๕ ๗ ๓๕ ๒๔. ๑๘ ๙๐ ๒ ๑๐ 
๑๐. ๑๑ ๕๕ ๙ ๔๕ ๒๕. ๑๑ ๕๕ ๙ ๔๕ 
๑๑. ๑๑ ๕๕ ๙ ๔๕ ๒๖. ๑๕ ๗๕ ๕ ๒๕ 
๑๒. ๑๓ ๖๕ ๗ ๓๕ ๒๗. ๑๓ ๖๕ ๗ ๓๕ 
๑๓. ๑๓ ๖๕ ๗ ๓๕ ๒๘. ๑๔ ๗๐ ๖ ๓๐ 
๑๔. ๑๕ ๗๕ ๕ ๒๕ ๒๙. ๑๓ ๖๕ ๗ ๓๕ 
๑๕. ๑๓ ๖๕ ๗ ๓๕ ๓๐. ๑๘ ๙๐ ๒ ๑๐ 

 
 ขอสอบทั้งฉบบัจํานวน ๓๐ ขอ คะแนนเต็ม ๖๐ คะแนน หากพิจารณาคะแนนเฉพาะขอที่
ตอบถูก พบวานักเรียนนายเรือชั้นปที่ ๑ จํานวน ๖๘ นาย สามารถทําคะแนนเฉลี่ยได  ๒๐.๓ คะแนน 
จากคะแนนเตม็ ๖๐ คะแนน นักเรียนนายเรือชั้นปที่ ๑ หอง ๑ สามารถทําคะแนนเฉลี่ยได  ๒๓ คะแนน 
นักเรียนนายเรือชั้นปที่ ๑ หอง ๒ สามารถทําคะแนนเฉลี่ยได  ๑๘  คะแนน นักเรียนนายเรอืชั้นปที่ ๑ 
หอง ๓ สามารถทําคะแนนเฉลี่ยได  ๒๐  คะแนน 
 ขอสอบทั้งฉบบัจํานวน ๓๐ ขอ หากพิจารณาการคิดคะแนนตามเงือ่นไข คือ ตอบผิดขอละ    
-๑  คะแนน ไมตอบขอละ  ๐ คะแนน และตอบถูกขอละ ๒ คะแนน สามารถหาคาเฉลี่ย (Mean) สําหรับ
พิจารณาระดับความรูพ้ืนฐานวิชาวทิยาศาสตรสาขาเคมีในกลุมความรูตาง ๆ โดยคะแนนเฉลี่ยในแตละ
กลุมความรู คือคาที่ไดจากการรวมคะแนนในแตละขอ หารดวยจํานวนขอในแตละกลุมความรูน้ัน ๆ ซ่ึง
แบงออกไดเปน ๑๐ กลุม ๆ ละ ๓ ขอ  ไดแก 
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๑ สมบัตขิองธาต ุ    ๒. ปริมาณสารสัมพันธ 
  ๓. อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี  ๔. สารประกอบไฮโดรคารบอน 
  ๕. ปโตรเคมี    ๖. สมดุลเคมี 
  ๗. กรด-เบส    ๘. ไฟฟาเคมี 
  ๙. ธาตุและสารประกอบ   ๑๐. ฟสิกคัลเคมี 
 พบวา ระดับความรูพ้ืนฐานวิชาวทิยาศาสตรสาขาเคมีใน ๑๐ กลุมความรู สามารถ เรียงจาก
คาเฉลี่ย (Mean) ตามเงื่อนไข จากมากไปหานอย ดังน้ี   (ตามตารางที่ ๕)  

๑ สมบัตขิองธาต ุ   ๒. สารประกอบไฮโดรคารบอน 
  ๓. สมดุลเคมี    ๔. ปริมาณสารสัมพันธ   

๕. ธาตุและสารประกอบ   ๖. ฟสิกคัลเคมี 
  ๗. ไฟฟาเคมี    ๘. ปโตรเคม ี  
  ๙. อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี  ๑๐. กรด-เบส 
 
ตารางที่ ๕. ระดับความรูพื้นฐานวิชาวิทยาศาสตรสาขาเคมีของนักเรียนนายเรือชั้นปท่ี ๑ ชวงเปดภาคเรียน 

 
ระดับความรูพ้ืนฐาน 

วิชาวิทยาศาสตรสาขาเคมี 
คาเฉล่ีย S.D. ความหมาย(คะแนน) 

 (  -1          0             2)   
๑ สมบัติของธาตุ 
๒. สารประกอบไฮโดรคารบอน 
๓. สมดุลเคมี 
๔. ปริมาณสารสัมพันธ 
๕. ธาตุและสารประกอบ 
๖.ฟสิกคัลเคมี 
๗. ไฟฟาเคมี 
๘. ปโตรเคมี 
๙. อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี 
๑๐. กรด-เบส 

 

๑.๐๖๓๗ 
๐.๕๐๔๙ 
๐.๒๕ 

๐.๑๓๒๔ 
๐.๐๙๓๑ 
๐.๐๐๔๙ 
๐.๐๐๐๐ 
-๐.๐๓๙๒ 
-๐.๑๕๑๙ 
-๐.๒๗๙๔ 

๐.๐๔๘๗ 
๐.๒๐๐๗ 
๐.๒๒๓๘ 
๐.๒๒๔๕ 
๐.๐๓๐๑ 
๐.๑๙๕๐ 
๐.๔๐๐๒ 
๐.๒๐๒๒ 
๐.๑๘๔๙ 
๐.๑๕๐๔ 

ปานกลางคอนขางสูง 
ปานกลาง 

ปานกลางคอนขางต่ํา 
ปานกลางคอนขางต่ํา 
ปานกลางคอนขางต่ํา 
ปานกลางคอนขางต่ํา 
ปานกลางคอนขางต่ํา 
ปานกลางคอนขางต่ํา 
ปานกลางคอนขางต่ํา 
ปานกลางคอนขางต่ํา 

รวม ๐.๑๕๗๙ ๐.๓๘๔๒ ปานกลางคอนขางต่ํา 
  

การพิจารณาระดับความรูพ้ืนฐานวิชาวิทยาศาสตรสาขาเคม ีเปนรายหอง พบวา สวนใหญมีแนวโนม
ความรูใกลเคยีงกัน เชน นักเรียนนายเรือชั้นปที่ ๑ หอง ๑ หอง ๒ และหอง ๓  จะมีความรูกลุมกรด-เบส  
ระดับ ปานกลางคอนขางต่ําและมีความรูกลุมสารประกอบไฮโดรคารบอนปานกลาง (ตารางที่ ๖) 
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ตารางที่  ๖. ระดับความรูพื้นฐานวิชาวิทยาศาสตรสาขาเคมีของนักเรียนนายเรือชั้นปท่ี ๑ หอง ๑ - ๓ 
ระดับความรูพ้ืนฐาน 

วิชาวิทยาศาสตรสาขาเคมี 
คาเฉล่ีย 
หอง ๑ 

คาเฉล่ีย 
หอง ๒ 

คาเฉล่ีย 
หอง ๓ 

ความหมาย(คะแนน) 
   ( -1          0          2)   

๑.๐๑๓๘ 
๐.๓๖๖๑ 
-๐.๓๑๙๔ 
๐.๕๕๕๕ 
-๐.๒๕ 
๐.๔๘๖๑ 
-๐.๓๘๘๘ 
๐.๒๖๓๘ 
๐.๑๒๕๐ 
๐.๐๙๗๒ 

๑.๑๑๑๑ 
๐.๐๘๓๓ 
-๐.๑๕๒๗ 
๐.๖๕๒๗ 
๐.๑๕๒๗ 
๐.๑๘๐๕ 
-๐.๑๑๑๑ 
๐.๑๓๘๘ 
๐.๐๘๓๓ 
๐.๑๑๑๑ 

๑.๐๖๖๗ 
-๐.๐๘๓๓ 
๐.๐๕๐๐ 
๐.๒๖๖๗ 
-๐.๐๑๖๖ 
๐.๐๕๐๐ 
-๐.๓๕๐๐ 
-๐.๔๘๓๓ 
๐.๐๖๖๖ 

-๐.๒๓๓๓ 

ปานกลางคอนขางสูง 
ปานกลางคอนขางต่ําปาน
กลางคอนขางต่ําปานกลาง 
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๐.๑๙๔๔ ๐.๒๒๔๙ ๐.๐๓๓๔ 

๑ สมบัติของธาตุ    
๒. ปริมาณสารสัมพันธ 
๓. อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี 
๔. สารประกอบไฮโดรคารบอน 
๕. ปโตรเคมี   
๖. สมดุลเคมี 
๗. กรด-เบส   
๘. ไฟฟาเคมี 
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                                            รวม        
                                             S.D.  ๐.๔๓๙๑  ๐.๓๗๘๘  ๐.๔๒๔๙ 

 

 
อภิปรายผลการวิจัย 
 จากการวิเคราะหผลการวัดระดับความรูพ้ืนฐานมัธยมศึกษาตอนปลาย วิชาวทิยาศาสตร
สาขาเคมี ในชวงเปดภาคเรียนโดยใชแบบทดสอบ (Pre-Test) น้ัน ทําใหทราบวา คาเฉลี่ย (Mean)       
ของนักเรียนชัน้ปที่ ๑ ใน ๑๐ กลุมหัวขอความรู คือ ๐.๑๕๗๙ อยูในเกณฑปานกลางคอนขางต่ํา       
(ตามตารางที ่ ๕ และตามผังกราฟ Histogram ดานลาง) โดยทําคะแนนเฉลี่ยได ๒๐.๓ คะแนน จาก
คะแนนเต็ม ๖๐ คะแนน คิดเปนรอยละ ๓๓.๓๓ หรือประมาณ ๑ ใน ๓ ของขอสอบ แสดงวามีความ       
ไมแนใจในการตอบและตอบผิดถึง ๒ ใน ๓ ของขอสอบ 
 นักเรียนนายเรือชั้นปที่ ๑ หอง ๑ หอง ๓ และ หอง ๒ ทําคะแนนเฉลี่ยเรยีงจากมากไปหา
นอยโดยคิดเฉพาะขอที่ตอบถูก เทานั้นคือ ๒๓ คะแนน ๒๐ คะแนน และ ๑๘ คะแนน  ตามลาํดับ 
 แตจากการวิเคราะหคาเฉลีย่ทั้ง ๓ หอง ตามตารางที่ ๖ ระดับความรูพ้ืนฐานวิชา
วิทยาศาสตรสาขาเคมีของนักเรียนนายเรือชั้นปที่ ๑ หอง ๑ - ๓ พบวา คาเฉลีย่  (Mean) ของหอง ๒        
มีคา มากกวาหอง ๑ และหอง ๓ แตคะแนนเฉลี่ย นอยกวา ๑ และหอง ๓  เน่ืองจาก หอง ๒ มีจํานวน
นักเรียนนายเรือที่ไมตอบขอสอบ มากที่สุดคือ ๒๓ ขอ ใน ๓๐ ขอ ซ่ึงหอง ๑ มีจํานวนขอสอบที่ไมตอบ 
คือ ๑๕ ขอ ใน ๓๐ ขอ หอง ๓ มีจํานวนขอสอบที่ไมตอบ คือ ๑๔ ขอ ใน ๓๐ ขอ ตามลําดับ เพราะ
เน่ืองจากการไมตอบขอสอบจะไดคะแนน ๐ คะแนน ตอบผิด -๑ คะแนน จึงทําใหคาเฉลี่ย (Mean)  ของ 
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หอง ๒ มีคา มากกวาหอง ๑ และหอง ๓ 
 จากการตอบขอสอบทําใหทราบวาพฤตกิรรมของนักเรียนนายเรือชัน้ปที่ ๑ หอง ๒ มี   
ความไมแนใจในการตอบแบบทดสอบมากที่สุด และทาํคะแนนเฉลีย่ไดนอยที่สุดคือ ๑๘  คะแนน แตมี  
กลยุทธในการทําขอสอบตามเงื่อนไขไดดีกวา ทําใหคาเฉลี่ย (Mean) สูงกวาอีกสองหอง 
 กลุมความรูทีมี่คาเฉลี่ยติดลบคือ หอง ๑ จํานวน ๓ กลุมความรู หอง ๒ จํานวน ๒ กลุมความรู
และหอง ๓ จํานวน ๕ กลุมความรู ตามลําดับ (ตามตารางที่ ๓) แสดงพฤติกรรมของนักเรียนนายเรือ     
ชั้นปที่ ๑ หอง ๓ มีความมั่นใจในการตอบขอสอบแตตอบผิดเสียเปนสวนใหญ 

กลุมความรูทีจั่ดอยูในคะแนนปานกลางคอนขางต่ําเรยีงลําดับจากนอยไปหามาก ไดแก กลุม
ความรูลําดับที่ ๓ ถึงลําดับที่ ๑๐ ตามตารางที่ ๕  ซ่ึงสวนใหญจําเปนตองศึกษาตอในระดับอุดมศึกษา  
  

ผังกราฟ  แสดงคาเฉล่ียของกลุม                                   
ความรู พ้ืนฐานสาขาเคมี               

 
 
 
 
 
 

 
 

ขอเสนอแนะ 
 ๑. ขอมูลการตอบแบบทดสอบ (Pre-test) ของนักเรียนชั้นปที่ ๑ จะเปนประโยชนกับ       
ครู-อาจารยเพ่ือนําไปพิจารณาปรับปรุงแนวทางการสอนใหการสอนเสริมหรือเนนเนื้อหาในสวนที่
นักเรียนสวนใหญยังมีความรูนอยในหัวขอเรื่องนั้น ๆ 
 ๒. ควรใหนักเรียนไดทราบผลการทดสอบ เพ่ือเปนขอมูลแจงเตือน ใหทราบวานักเรียน    
ควรปรบัความรูของตนเองในเรื่องใดบาง กอนที่จะมีการสอบกลางภาค 
 ๓. ติดตามพฤติกรรมของนักเรียนภายหลังที่ไดรับทราบผลของคะแนน วามีการตอบสนอง
ตอผลคะแนนที่ไดรับทราบ หรือมีความกระตือรือรน มากนอยเพียงใด ที่จะพยายามปรับความรูของ
ตนเองใหสามารถผานเกณฑการทดสอบในกลางภาคหรือปลายภาคของการศึกษา และพยายามสราง
ปฏิสัมพันธระหวางครูกับนักเรียนใหมากยิ่งขึ้น 
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ผูชวยศาสตราจารย  ฝายศึกษา  โรงเรียนนายเรือ 

 
 

ความนํา:      เหตุผลความจําเปนของการมีรัฐธรรมนูญ 
                 
 นับตั้งแตประเทศไทยเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย 
Absolutemonarchy)  มาเปนระบอบประชาธิปไตย  (Democracy)  เม่ือวันที่ ๒๔ มิถุนายน พ.ศ.๒๔๗๕    
มีผลทําใหโฉมหนาการเมืองการปกครองของประเทศไทยเปลี่ยนไปจากเดิมที่พระมหากษัตริยมีอํานาจ
สูงสุดเด็ดขาดในการปกครองประเทศ  มาเปนระบอบการปกครองที่ประชาชนเปนเจาของอํานาจการ
ปกครอง  หรือที่เรียกวาอํานาจอธิปไตย (Sovereignty)   พระมหากษัตริยจะทรงเปนที่เคารพสูงสุด และ
ทรงใชอํานาจอธิปไตยผานทางองคกรตางๆ  คือ  ทรงใชอํานาจนิติบัญญัติผานทางรัฐสภา   อํานาจ
บริหารผานทางคณะรัฐมนตรี  และอํานาจตุลาการผานทางศาล     การที่รูปแบบการเมืองการปกครอง
เปลี่ยนไปทําใหโครงสรางการใชอํานาจการปกครองตองเปลี่ยนไปดวย จึงจําเปนที่จะตองสรางกฎเกณฑ
เพ่ือใชเปนหลักในการอางอิง และการดําเนินกิจกรรมทางการเมืองการปกครอง  กฎเกณฑดังกลาวนี้จะ
เปนตัวกําหนดลักษณะอํานาจ  ขอบเขตของอํานาจและการใชอํานาจใหกับประชาชน  ตลอดจนหนวย
การปกครองตาง ๆ   เพ่ือเปนการใหความชอบธรรม (Legitimacy)  แกฝายตาง ๆ ในการใชอํานาจทาง
การเมืองตามขอบเขตแหงสิทธิ  และหนาที่      กฎเกณฑดังกลาวนี้เปนที่ทราบและยอมรับทั่วกันใน
สังคม  ซ่ึงถูกเรียกวา  “รัฐธรรมนูญ” (Constitution)     
 รัฐธรรมนูญ  เปนเอกสารทางกฎหมายที่แสดงภาพรวมทางดานการเมือง การปกครอง และ
การบริหารประเทศ   ในสวนที่เปนรายละเอียดสําคัญ ๆ เชน  รูปแบบการปกครอง  แนวนโยบายพื้นฐาน
ของรัฐ  สิทธิหนาที่ของประชาชน   นิติสัมพันธระหวางรัฐกับประชาชน เชน ประชาชนมีสิทธหินาที่ตอรัฐ  
หรือรัฐมีหนาที่ตอประชาชนอยางไรเปนตน การมีรัฐธรรมนูญก็เพ่ือเปนหลักอางอิงในการใชอํานาจบริหาร 
และปกครองประเทศ รัฐธรรมนูญยังกอใหเกิดการดําเนินการในเรือ่งอ่ืน ๆ ที่จะตามมา  เชน การตรา
กฎหมายเพื่อการปฏิบัตใินเรื่องที่เกี่ยวกับราชการแผนดินและประชาชน ดังน้ัน ไมวาประเทศจะปกครอง
แบบใดกต็าม มีความจําเปนที่จะตองมีการสรางกฎเกณฑเพ่ือเปนหลักอางอิงการใชอํานาจ ยิ่งในประเทศ
ที่ปกครองในระบอบประชาธิปไตยจะใหความสําคัญกับการมีรัฐธรรมนูญมากเปนพิเศษ   จึงอาจถือไดวา
จําเปนที่จะตองมีรัฐธรรมนูญเพ่ือใชบังคบัในสังคม  รัฐธรรมนูญมีรายละเอียดอันเปนประเด็นที่นาสนใจ
หลายแงมุม   ในบทความนี้จะหยิบยกนาํเอาเฉพาะสวนที่เปนสาระนารูมานําเสนอใหทราบ   ซ่ึงจะเปน
อีกแงมุมหน่ึงที่อาจจะทําใหผูอานไดรูจักรัฐธรรมนูญมากขึ้น 
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รัฐธรรมนูญคืออะไร 

 เราคงรูจัก “รัฐธรรมนูญ” ในฐานะที่เปนเอกสารทางกฎหมายอยางหนึ่ง ซ่ึงนานาอารยประเทศ 
มักจะมีไว อาจจะเปนสิ่งที่แสดงถึงความมีอารยธรรม (Civilization)  ของประเทศ   หรือแสดงถึงรูปแบบ
การปกครองของประเทศ    สิทธิเสรีภาพของประชาชนวามีลักษณะอยางไร  เปนตน  อยางไรก็ดีหากจะ
กลาวถงึความหมายหรือประเด็นทีว่ารฐัธรรมนูญคืออะไรนั้นอาจกลาวใหเขาใจงาย ๆ ไดวา  รัฐธรรมนญู  
คือระเบียบ กฎเกณฑทางการปกครองที่ใชเปนบรรทดัฐานใหผูอยูใตอํานาจรัฐตองยึดถือและปฏิบัตติาม
อยางเครงครัด   และมีสถานะเปนกฎหมายสูงสุดที่ใชในการปกครองประเทศ  กลาวคือ  รัฐธรรมนูญจะ
อยูเหนือกฎหมายทั้งปวง ไมมีกฎหมาย หรือ ระเบยีบกฎเกณฑใดทีจ่ะอยูเหนือกวารัฐธรรมนูญไดกําเนิด 
ของกฎหมายตาง ๆ จะตองอาศัยอํานาจจากบทบัญญัติแหงรฐัธรรมนูญเปนหลกัอางอิงในการบญัญัตขิึ้นมา    
จึงไดมีการกลาววา รัฐธรรมนูญเปนกฎหมายแมบทของกฎหมายทั้งปวง การปกครองที่ปราศจากรัฐธรรมนญู 
ก็เทากับวาปราศจากหลักเกณฑที่จะใชอางอิงเพ่ือสรางความชอบธรรมในการใชอํานาจ สังคมอาจเกิด
ความสับสนไมเปนระเบียบ กลไกการบริหารการปกครองก็จะไมสามารถเกิดขึน้ หรือดําเนินการได
โดยเฉพาะอยางยิ่งในประเทศที่ยึดถือกฎหมายเปนหลักในการปกครอง หรือที่เรียกวาปกครองโดยใช
หลัก  “นิติรัฐ”  หรือ  “นิติธรรม” (Rule of Law)  ที่จะยึดม่ันในเรื่องความถูกตอง ความชอบธรรมในการ
ใชอํานาจ  มีการกําหนดขอบเขตการใชอํานาจของรัฐที่จะตองไมละเมิดสิทธิเสรีภาพของประชาชน  หลัก
นิติรัฐ หรือหลักนิติธรรม จะใหความสําคัญกับการเคารพสิทธเิสรีภาพของประชาชน ซ่ึงตองมีความ
ยุติธรรมอยางเทาเทียมกัน   รัฐจะตองไมละเมิดสิทธเิสรีภาพของประชาชน  กฎหมายจะเปนเครื่องมือ
สําคัญในการตัดสินชี้ขาด หรือกําหนดขอบเขตการกระทําของฝายตาง ๆ  ซ่ึงหลักดังกลาวนี้สอดคลอง
กับประเทศทีมี่การปกครองในระบอบประชาธิปไตยเปนอยางยิ่ง  รัฐธรรมนูญจึงมีความสําคญัในการให
ความคุมครอง สรางความชอบธรรมใหกับทุกฝายของสังคม ดังน้ันจึงอาจกลาวสรุปเปนประเด็นไดวา  
รัฐธรรมนูญคอื 
 ๑.  กฎหมายสูงสุดที่ใชในการปกครองประเทศ 

 ๒.  ตนกําเนิดในการบัญญัติกฎหมายอื่น 
 ๓.  กรอบแนวทางกวาง ๆ ในการบริหารและการปกครองประเทศ 

 
ความสําคญัของรัฐธรรมนูญ 

 รัฐธรรมนูญเปนเอกสารทางกฎหมายที่มีความสําคัญตอการปกครองประเทศเปนอยางยิ่ง
เปนเสมือนคัมภีรการปกครองของประเทศก็วาได   รัฐธรรมนูญจะกําหนดกรอบภารกิจในเรื่องตาง ๆ ที่
เปนนิติสัมพันธระหวางรัฐกับประชาชนเพื่อเปนหลักประกันใหกับทุกฝายในเรื่องความชอบธรรมของการ
ใชอํานาจ   การไดรับความคุมครองสิทธิ  หนาที่ตาง ๆ   หากจะกลาวถึงความสําคัญของรัฐธรรมนูญเปน 
ประเด็นแลวอาจกลาวไดดังน้ี 
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             ๑. รัฐธรรมนูญเปนกฎหมายสูงสุดของประเทศ       
  หมายถึงวารัฐธรรมนูญมีสถานะเปนกฎหมายที่อยูเหนือกฎหมายอื่นใด จะไมมีกฎหมาย 
หรือบทบัญญัติใดที่จะอยูเหนือกวา หรือแยงกับบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญได  ความเปนกฎหมายสูงสุด
ของรัฐธรรมนูญน้ีเอง ทําใหรัฐธรรมนูญมีสถานะเปนกฎหมายหลัก หรือกฎหมายแมบท  ที่เปนตนทางใน
การบัญญัติกฎหมายอื่น  เชน พระราชบัญญัติ ซ่ึงสามารถไปแยกยอยออกเปนกฎหมายลูกไดอีก   เชน      
กฎกระทรวง  ประกาศกระทรวง  หรือระเบียบตาง ๆ  เพ่ือใหสวนราชการอันไดแก  กระทรวง  ทบวง  
กรม สามารถนําไปใชบริหารงานหรือปฏิบัติราชการในสวนของตนได  การบัญญัติกฎหมายในลักษณะ
ดังกลาวเปนการใหอํานาจตามลําดับชั้น (Hierarchy) ที่จะเปนการมอบอํานาจจากกฎหมายที่มีศักดิ์สูง
กวาไปสูกฎหมายลําดับรองลงไป เน่ืองจากวาไมสามารถที่จะกําหนดรายละเอียดทุกอยางไวในกฎหมาย
ฉบับเดียวไดทั้งหมดโดยเฉพาะอยางยิ่งในกฎหมายที่มีศักดิ์สูงซ่ึงจะกําหนดเฉพาะหลักการสําคัญแบบ
กวาง ๆ ไวเทานั้น   รายละเอียดปลีกยอยจึงถูกนําไปกําหนดไวใน กฎหมายที่มีศักดิ์ลําดับหลังกวา          
จากสถานะความเปนกฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญจึงมีความสําคัญตอการบริหารการปกครองประเทศ
เปนอยางยิ่ง   เทากับวารัฐธรรมนูญเปนเครื่องมือในการสรางกลไกขององคกรทางการปกครองและการ
ใชอํานาจของทุกฝาย   หากไมมีรัฐธรรมนูญจะเปนขอยุงยากในการอางความชอบธรรมเมื่อจะใชอํานาจ
การปกครอง    ประเทศก็จะเหมือนปราศจากแผนที่การเดินทาง   และผูที่จะไดรับผลกระทบมากที่สุดก็
คือประชาชนนั่นเอง                 
 ๒. รัฐธรรมนูญเปนหลักประกันการใชอํานาจ    และสิทธิเสรีภาพอยางชอบธรรม 
  สังคมที่ปราศจากกฎเกณฑยอมไมเปนระเบียบ  เนื่องจากไมมีใครที่จะสามารถทราบได
วาการใชอํานาจ  การใชสิทธิเสรีภาพของตนนั้นมีขอบเขตมากนอยเพียงใด   การใชอํานาจ หรือสิทธิ
เสรีภาพของบคุคลหนึ่งอาจเปนการละเมิดอีกบุคคลหนึ่งก็ได  สังคมก็จะเกิดความไมเปนระเบียบ   จึงมี
ความจําเปนที่จะตองมีการสรางกฎเกณฑเพ่ือกําหนดขอบเขตในเรือ่งดังกลาว และเปนหลักประกันใหกับ
ทุกฝายเพื่อทีจ่ะใชอํานาจ สิทธิเสรีภาพของตนไดอยางชอบธรรม โดยที่กฎเกณฑดังกลาวนี้จะเปนที่
ทราบและยอมรับโดยทั่วกนัในสังคม  และเปนแหลงอางอิงเพ่ือปองกันการโตแยง   กฎเกณฑดังกลาวใน
อดีตกาลอาจมีชื่อเรียกแตกตางกันไป ทั้งน้ีขึ้นอยูกับขอตกลงของสังคมใน เม่ือวันเวลาผานไปก็ไดมี
วิวัฒนาการเปนกฎเกณฑหลักของสังคมในชื่อที่รูจักกันดีคือ  “รัฐธรรมนูญ”  บทบัญญัติแหงรฐัธรรมนูญ
จะกําหนดครอบคลุมในเรื่องสําคัญ เชนรปูแบบการปกครอง สถาบันสําคัญของประเทศ  มีการกําหนดให 
อํานาจ สิทธิหนาที่ และเสรีภาพ  มีการกําหนดนิติสัมพันธระหวางรัฐกับประชาชน รัฐธรรมนูญจึงเปน
เสมือนสั่งการที่ทุกฝายตองยึดถือเปนแนวทางเพื่อนําไปสูการปฏบิัต ิ เปนหลักประกันรบัรองการใชอํานาจ   
สิทธเิสรภีาพของบุคคล ที่จะเปนไปเพื่อการปฏิบตัิหรือดําเนินการตามที่ไดกําหนดไวในรฐัธรรมนญู   ดังนั้น  
หากปราศจากรัฐธรรมนูญ   ก็เทากับวาขาดหลักประกันการใชอํานาจ   สิทธิเสรีภาพ    สังคมอาจจะเกิด 
ความสับสน ไมเปนระเบียบ มีการละเมิดอํานาจระหวางบุคคลไดในที่สุด   
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 ๓. รัฐธรรมนูญกําหนดความสําคัญขององคกรทางการเมืองพรอมทั้งอํานาจหนาที่ 
  รัฐธรรมนูญจะมีบทบัญญัติกวาง ๆ เกี่ยวกับโครงสรางและกลไกทางการเมืองการปกครอง 
ไววาประกอบดวยสวนตางๆ อยางไรบาง เชน กําหนดใหมีรัฐสภาซึ่งประกอบดวยสภาผูแทนราษฎร   
วุฒิสภา  เพ่ือเปนองคกรดานนิติบัญญัติ มีคณะรัฐมนตรี  เพ่ือเปนองคกรดานบริหาร  มีศาลเพ่ือองคกร
ดานตุลาการ เปนตน  นอกจากการกําหนดดานโครงสรางแลวยังมีสวนสําคัญที่จะตองบัญญัติไวพรอม ๆ 
กันดวยคืออํานาจหนาที่ของหนวยทางการเมืองการปกครองเหลานั้น เพ่ือที่จะใหสามารถขับเคลื่อนภารกิจ 
ตาง ๆ ตอไปได  เชน อํานาจการพิจารณาบัญญัติกฎหมายตาง ๆ เปนของรัฐสภา และเม่ือมีการตรา
กฎหมายเปนที่เรียบรอยแลวคณะรัฐมนตรีจะเปนฝายที่นํากฎหมายนั้นไปใชในการบริหารราชการ
แผนดินตอไป     บทบัญญัติในสวนที่เกี่ยวกับอํานาจหนาที่ขององคกรทางการเมืองการปกครองนี้จึงมี
ความสําคัญตอหนวยการเมืองการปกครอง  หากไมมีกําหนดไวในรัฐธรรมนูญก็จะเปนการยุงยากที่จะ
ทราบไดวาโครงสรางทางการเมืองการปกครองอันเปนกลไกขับเคลื่อนที่สําคัญของประเทศประกอบดวย
สวนใดบาง   การใชอํานาจหนาที่ในการขับเคลื่อนประเทศใหดําเนินไปตามแนวทางที่ตองการจะตอง
ดําเนินการอยางไร  ใครเปนผูที่มีอํานาจหนาที่ รับผิดชอบภารกิจเหลานั้น  ในสวนนี้จึงเทากับวา
รัฐธรรมนูญจะเปนหลักประกันใหหนวยทางการเมืองการปกครองนั้นทําหนาที่เปนกลไกในการบริหาร
การปกครองประเทศตอไปไดอยางชอบธรรม 
 
โครงสรางของรัฐธรรมนูญ 

                   การยกรางรัฐธรรมนูญจะตองมีการกําหนดรายละเอียดที่สําคัญ และความเปนระเบียบทาง
เน้ือหาไปพรอม ๆ กันดวย  โดยทั่วไปแลวในการยกรางรัฐธรรมนูญแตละฉบบันิยมที่จะจัดระบบทาง
เน้ือหาออกเปน  ๕  สวน ดังน้ี 
 ๑. บทนํา  หรืออารัมภบท (Preamble) 

 เปนสวนเริ่มตน หรือสวนนํา มักจะอยูในสวนแรกสุดของเอกสารรัฐธรรมนูญกอนที่จะ
เปนบทบัญญัติในสวนอ่ืน ๆ เราอาจจะพบในสวนที่เขียนวา  “คําปรารภ” น่ันเอง  บทนํา หรืออารัมภบท 
จะมีเน้ือความที่แสดงถึงเหตุผล  เจตจํานง  ที่มาของอํานาจในการรางและประกาศใชรัฐธรรมนูญฉบับน้ัน   
ทําใหผูอานทราบถึงเจตจํานงของการมีรัฐธรรมนูญวาตองการที่จะใหประเทศชาติ ประชาชนเปนอยางไร   
                   ๒. โครงสรางของรัฐบาล (Framework of Government) 
   เปนสวนที่กําหนดรายละเอียดเกีย่วกับรูปแบบการปกครองประเทศ โครงสรางของรัฐบาล 
และกลไกการบริหารปกครองประเทศวาประกอบดวยสวนใด  อยางไรบาง รูปแบบการปกครองประเทศ
มักจะถกูกาํหนดไวในสวนทีเ่ปน  “บททัว่ไป”   เชน   รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  ฉบบั พ.ศ.๒๕๔๐   
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(ประกาศใชเม่ือวันที่ ๑๑ ตลุาคม พ.ศ.๒๕๔๐   และถูกยกเลิกจากเหตุการณยึดอํานาจการปกครองเมื่อ
วันที ่ ๑๙ กันยายน พ.ศ.๒๕๔๙) ในรฐัธรรมนูญฉบบัดังกลาวนี้มีบทบัญญัติที่กลาวถึงรปูแบบการปกครอง 
ไวใน มาตรา ๑ ประเทศไทยเปนราชอาณาจักรอันหนึ่งอันเดียวจะแบงแยกมิได และในมาตรา ๒   
ประเทศไทยมกีารปกครองระบอบประชาธปิไตยอันมีพระมหากษตัริยทรงเปนประมุข หรือในสวนที่เกี่ยวกบั 
โครงสรางรัฐบาลก็จะมีการบัญญัติไวใน หมวดที่ ๗ มาตรา ๒๐๑  เรื่องคณะรัฐมนตรี  กําหนดให
คณะรัฐมนตรปีระกอบดวยนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีอ่ืนอีกไมเกิน ๓๕ คน มีหนาที่บริหารราชการ
แผนดิน เปนตน 
 ๓. การใหอํานาจและการกําหนดขอบเขตแหงอํานาจ (Grant and Restriction of 
Power) 
  รัฐธรรมนูญจะมีสวนที่บัญญัติถึงเรื่องอํานาจ ขอบเขตแหงอํานาจ  และการใชอํานาจของ
ฝายตาง ๆ  ทั้งฝายผูใชอํานาจ  และฝายตรวจสอบการใชอํานาจ   ทั้งน้ีก็เพ่ือที่จะทําใหองคกร  หนวย
การปกครอง หรือบุคคลไดทราบถึงขอบเขตแหงอํานาจ  สิทธิเสรีภาพ  และหนาที่ของตน  ทําใหเกิด
ความชอบธรรมในการใชอํานาจ ตลอดจนสิทธิเสรีภาพและหนาที่เหลานั้น เปนการใหหลักประกัน    
ความคุมครองแกทุกฝายดังที่ไดกลาวแลวในสวนกอนหนานี้  การใหอํานาจและกําหนดขอบเขตแหงอํานาจ 
น้ีครอบคลุมทั้งสวนที่เปนหนวยทางการเมืองซึ่งมีหนาที่โดยตรงในการบริหารการปกครองประเทศ   และ
รวมถึงภาคประชาชนที่จะตองทราบถึงสิทธิเสรีภาพ และหนาที่ของตนเพื่อนํามาสูการปฏิบัติอยางถูกตอง   
การกําหนดหลักเกณฑการใชอํานาจควบคูไปกับการตรวจสอบการใชอํานาจเปนวิธีการถวงดุลอํานาจ
ในทางการเมืองอยางหนึ่ง   กลาวคือเปนการทําใหฝายที่ใชอํานาจไมใชอํานาจที่เกินขอบเขตกวาที่
กฎหมายกําหนด  เพราะจะมีอีกฝายหนึ่งคอยตรวจสอบการใชอํานาจอยูดวย  เชน ในระบบรัฐสภาที่จะมี
ฝายรัฐบาลเปนผูใชอํานาจการบริหาร ในขณะเดียวกันก็มีฝายคานทําหนาที่ในการตรวจสอบการ
บริหารงานของฝายรัฐบาลดวยวิธีการตาง  ๆ  เชน  การยื่นญัตติขอเปดอภิปรายไมไววางใจ
คณะรัฐมนตรีเปนรายบุคคล หรือทั้งคณะเมื่อเห็นวาฝายรัฐบาลบริหารราชการแผนดินไมเปนไปตาม
นโยบายที่ไดแถลงไวตอรัฐสภา     ในทางกลับกันฝายรัฐบาลก็อาจเลือกที่จะยุบสภาเมื่อเห็นวาเกิดขอ
ขัดแยงกับฝายคานจนอาจจะเปนอุปสรรคตอการบริหารราชการแผนดินตอไป เปนตน  หลักการนี้ในทาง
รัฐศาสตรถือวาเปนการตรวจสอบและถวงดุลอํานาจ  (Checks and Balance)  ในทางการเมือง เปนการ
สรางดุลยภาพสองฝายเพื่อที่จะใหเกิดความเหมาะสมในการใชอํานาจใหอยูในขอบเขตที่เหมาะสม 
 ๔. สิทธิของบุคคลและพันธกรณีของรัฐ   (Rights and Obligations) 
  การยกรางรัฐธรรมนูญจะมีบทบัญญัติที่กลาวถึงสทิธิ หนาที่ของบุคคลในฐานะประชาชน
พลเมืองของรัฐ  ตลอดจนการไดรับความคุมครองจากรัฐอยางเทาเทยีมกันอยางไรบาง  ถือเปนพันธกรณี
(Obligations) อยางหนึ่งซึ่งรัฐบาลจะตองรับผิดชอบตอประชาชน เชน ในเรื่องความมั่นคง ความปลอดภัย  
การศึกษา  การสวัสดิการตาง  ๆ  เปนตน  บทบัญญัติในสวนนี้มีความสําคัญเปนอยางยิ่ง  อาจกลาวไดวา 
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เปนสวนที่แสดงถึงความเปนประชาธิปไตยของประเทศไดดวย กลาวคือหากรัฐธรรมนูญมีบทบัญญัติที่ให
สิทธิเสรีภาพแกประชาชนมากเทาใดยอมแสดงถึงความเปนประชาธิปไตยมากตามไปดวย ในทางกลับกัน 
หากรัฐธรรมนูญมีบทบัญญัติที่จํากัดสิทธิเสรีภาพประชาชน หรือใหประชาชนมีสิทธิเสรีภาพนอยเทาใด
ยอมแสดงถึงความเปนประชาธิปไตยที่มีนอยเชนกัน การที่เราเห็นวาประเทศใดมีรัฐธรรมนูญใชมิได
แปลวาประเทศนั้นมีการปกครองในระบอบประชาธิปไตยเสมอไป  ประเทศที่มิไดมีการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยก็สามารถมีรัฐธรรมนูญใชไดเชนกัน   สิ่งที่จะบงบอกวาประเทศนั้นมีการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยไดชัดเจนที่สุดก็คือการพิจารณาจากบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญของประเทศนั้นวามีการ
กําหนดใหสิทธิเสรีภาพแกประชาชนมากนอยเพียงใด  ดังน้ันจึงยังไมควรสรุปวาประเทศที่มีรัฐธรรมนูญ
ตองมีการปกครองในระบอบประชาธิปไตยเสมอไป 
 ๕. การแกไขเปลี่ยนแปลงรฐัธรรมนูญ   (Constitution  Revision) 
  การที่รัฐธรรมนูญมีสถานะเปนกฎหมายสูงสุดนั้นก็เพ่ือตองการใหเกดิความศักดิ์สทิธิ์เปน
กฎหมายที่มีลักษณะพิเศษประการหนึ่งคือควรที่จะแกไขยากดวย  เน่ืองจากหากแกไขงายเกินไปอาจจะ
ทําใหสถานะแหงการเปนกฎหมายสูงสุดมีความศักดิ์สทิธิ์นอยลง  อยางไรก็ดี การแกไขยากกมิ็ไดแปลวา
จะไมสามารถแกไขได เพียงแตเม่ือตองมีการแกไขจะมีกระบวนการ พิธีการที่ซับซอนกวากฎหมายทั่วไป    
เหตุที่ยอมใหมีการแกไขรัฐธรรมนูญไดก็เน่ืองจากวา เม่ือมีการนํารัฐธรรมนูญมาใชบังคับแลวอาจเกิด
ขอขัดของบางประการ เพราะสถานการณของประเทศมีการเปลี่ยนแปลงไดตลอดเวลา อาจเปนเหตุให
ประชาชนจะไดรับผลกระทบเชิงลบ ซ่ึงในตอนรางรัฐธรรมนูญอาจจะไมคาดคิดวาขอขัดของนั้นจะเกิดขึ้น  
แตเม่ือเกิดขึ้นแลวกต็องพิจารณาแกไขขอขัดของนั้น นับวาเปนวธิกีารสรางความยืดหยุนใหเหมาะสมกับ
สถานการณ  หากไมมีบทบัญญัติยอมใหมีการแกไขรัฐธรรมนูญได อาจกอใหเกิดความเสียหายตอการ
บริหารราชการแผนดินและประชาชน  โดยปกติแลวรัฐธรรมนูญจะมีบทบัญญัติกาํหนดหลักเกณฑการแกไข 
ไวชัดเจน  และเม่ือมีการยกรางแกไขตามกระบวนการเปนที่เรียบรอยแลวก็สามารถประกาศใชบังคับเปน
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  พ.ศ........ (แกไขเพิ่มเติมฉบบัที่.......)  เปนตน ซ่ึงจะมีการนับจํานวน
ฉบับตามจํานวนครั้งที่มีการแกไข  เชน  หากมีการแกไขเพ่ิมเติมครั้งแรกกจ็ะนับเปน แกไขเพ่ิมเติม  
ฉบับที ่ ๑  ถาตอมามีการแกไขเพ่ิมเตมิอีกก็จะนับเปน  แกไขเพิ่มเติมฉบับที ่ ๒ เปนเชนน้ีไปเร่ือย ๆ 
อยางไรก็ดี การแกไขรัฐธรรมนูญควรที่จะมีใหนอยครั้งที่สุด ดวยเหตุผลดังที่ไดกลาวแลวขางตนวา หาก
มีการแกไขบอยอาจจะทําใหรัฐธรรมนูญในฐานะที่เปนกฎหมายสูงสุดมีความศักดิ์สิทธิ์นอยลง และยัง
สะทอนถึงความละเอียดรอบคอบของคณะบุคคลที่รับผิดชอบในการจัดทํารางรัฐธรรมนูญไดอีกดวย  การ
แกไขรัฐธรรมนูญอาจจะกระทําไดหลายลกัษณะ เชน การยกรางแกไขเปนรายมาตราผานทางรัฐสภา 
(คลายกับการแกไขกฎหมายทั่วไป)  การทําประชามต ิ  (Referendum)  คือการใหประชาชนเขาชื่อยื่น  
คํารองเสนอขอแกไขตามหลกัเกณฑที่กําหนด การแกไขโดยสภารางรัฐธรรมนูญ (Constitutent Assemblies)   
คือ   การตั้งสภารางรัฐธรรมนูญขึ้นเปนองคกรเฉพาะในการดําเนินการรางรัฐธรรมนูญใหแลวเสรจ็   หรือ 
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แมกระทั่งในกรณีที่เกิดการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองซ่ึงนําไปสูการเปลี่ยนแปลงรัฐธรรมนูญไดคือ การ
ยึดอํานาจการปกครอง เชน การปฏิวัติ  (Revolution)  หรือ การรัฐประหาร (Coupe d`etat)  ซ่ึงเม่ือมี
การยึดอํานาจการปกครองเปนที่เรียบรอยแลวคณะผูยึดอํานาจการปกครองอาจจะประกาศยกเลิก
รัฐธรรมนูญฉบับเดิม  แลวรางรัฐธรรมนูญฉบับใหมเปนฉบับชั่วคราวขึ้นใชบังคับแทน   หรืออาจจะยังคง
ใชรัฐธรรมนูญฉบับเดิมโดยเปลี่ยนแปลงเฉพาะบางบทบัญญัติก็ได   ตัวอยางเชน กรณีการยึดอํานาจการ
ปกครองของประเทศไทยครั้งลาสุดเม่ือวันที่ ๑๙  กันยายน  พ.ศ.๒๕๔๙  ภายหลังการยึดอํานาจ      
คณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข (คปค.) ไดยกเลิก
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.๒๕๔๐ ซ่ึงใชอยูลาสุดในขณะนั้น  แลวรางรัฐธรรมนูญฉบับ
ชั่วคราวขึ้นใหมใชบังคับเพ่ือมิใหกลไกการบริหารการปกครองประเทศซึ่งกําลังดําเนินอยูไมสะดุดหยุดลง  
พรอมทั้งนําไปสูการรางรัฐธรรมนูญฉบับใหม (คาดวาจะแลวเสร็จในเดือนกรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๐)  
 
ประเภทของรัฐธรรมนูญ 

 รัฐธรรมนูญที่นานาประเทศใชอยูอาจมีหลายลักษณะ  ในทางรัฐศาสตรนิยมจัดแบงประเภท
ของรัฐธรรมนูญตามลักษณะของเอกสารรัฐธรรมนูญซ่ึงจะสามารถจัดแบงออกไดเปน ๒ ประเภทใหญ ๆ 
คือ รัฐธรรมนูญแบบลายลักษณอักษร  (Written Constitution)  และรัฐธรรมนูญที่ไมเปนลายลักษณอักษร 
(Un - Written Constitution)    
 ๑. รัฐธรรมนูญแบบลายลักษณอักษร (Written Constitution)    
  รัฐธรรมนูญแบบลายลักษณอักษรจะมีการจารึกเปนตัวหนังสือในลักษณะบทบัญญัติที่จะ
มีการเรียงมาตรานับตั้งแตมาตราแรกสุดจนถึงมาตราสุดทายอยางเปนระบบที่ชัดเจนและรวมกันอยูเปน
เอกสารฉบับเดียวกันทั้งหมด     ในการจัดทํารางรัฐธรรมนูญจะมีคณะบุคคลรับผิดชอบการยกราง       
ตองผานกระบวนการบัญญัติตามขั้นตอนคือ ตองจัดทําตามขั้นตอนที่กฎหมายใหอํานาจในขณะนั้น
กําหนด เชนเริ่มตนอยางไร  มีขั้นตอนการดําเนินการอะไรบาง จนกระทั่งถึงขั้นตอนสุดทายที่ไดราง
รัฐธรรมนูญฉบับสมบูรณและจะตองมีประกาศใชอยางเปนทางการเพื่อใหทราบโดยทั่วกัน  สําหรับ
ประเทศไทยนั้นรัฐธรรมนูญที่พระมหากษัตริยทรงลงพระปรมาภิไธยแลวจะตองนําไปประกาศในราช
กิจจานุเบกษากอนจึงจะมีผลใชบังคับได     สวนใหญประเทศที่ใชรัฐธรรมนูญแบบลายลักษณอักษรจะ
เปนประเทศที่ใชระบบกฎหมายแบบลายลักษณอักษร (Civil Law) ดวย  ประเทศที่มีใชรัฐธรรมนูญแบบ
ลายลักษณอักษร เชน  ประเทศสหรัฐอเมริกา (เปนประเทศแรกของโลกที่มีการรางรัฐธรรมนูญแบบ    
ลายลักษณอักษร)  ประเทศฝรั่งเศส    ประเทศอินเดีย   และประเทศไทย เปนตน    
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 ๒. รัฐธรรมนูญที่ไมเปนลายลักษณอักษร (Un-Written Constitution) 
  จะมีลักษณะแตกตางจากรัฐธรรมนูญลายลักษณอักษร   กลาวคือจะไมจัดทําเปน
รัฐธรรมนูญที่มีบทบัญญัติเรียงรายมาตรารวมไวเปนเอกสารฉบับเดียวกัน    หากแตเม่ือเกิดกรณีที่
เกี่ยวของกับการปฏิบัติหรือการดําเนินการในเรื่องใดก็จะนําเอาบรรทัดฐานทางสังคมที่มีการยึดถือ  ใช
ตัดสิน   หรือใชปฏิบัติจากหลายแหลงที่ นํามาใชเปนเสมือนรัฐธรรมนูญ   เชน  คําพิพากษาศาล   
พระราชบัญญัติ  ขอบังคับ  ระเบียบปฏิบัติ  ขอตกลง  ตลอดจนธรรมเนียมจารีตประเพณีตาง ๆ   โดยที่
สิ่งเหลานี้อาจจะถูกรวมไวดวยกันหรือไมก็ได  ในการนํามาใชก็จะนําเอากฎเกณฑดังกลาวนี้ไป
เทียบเคียงกับกรณีที่เกิดขึ้น   ประเทศที่ใชรัฐธรรมนูญแบบไมเปนลายลักษณอักษร เชน  ประเทศ
อังกฤษ  มีเอกสารที่ใชเปนรัฐธรรมนูญคือ “มหาเอกสาร” (Magna  Carta)  ประกาศใชมาตั้งแตป       
ค.ศ.๑๒๑๕ (พ.ศ.๑๗๕๘)  เปนเอกสารเกาแกที่ถือกันวาเปนปฐมรัฐธรรมนูญของอังกฤษ    นอกจาก
ประเทศอังกฤษแลวยังมีประเทศที่ใชรัฐธรรมนูญที่ไมเปนลายลักษณอักษรอีกเชน  นิวซีแลนด   และ
อิสราเอล  เปนตน   อยางไรก็ดี   ประเทศไทยในยุคกอนที่จะเปลี่ยนแปลงการปกครองมาเปนระบอบ
ประชาธิปไตย  ไดมีการปกครองในระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย (Absolute Monarchy) มากอนและยัง
ไมมีรัฐธรรมนูญใชดังเชนปจจุบัน   ในชวงนั้นไดมีการนําเอากฎมณเฑียรบาล  จารีตประเพณี   คําสั่ง
ตาง ๆ มาใชเปนเสมือนรัฐธรรมนูญเชนกัน  และที่นาสนใจคือไดมีนักวิชาการทางรัฐศาสตรใหขอคิดเห็น
วาในอดีตประเทศไทยก็มีสิ่งที่มีคุณคายิ่งซึ่งมีคุณลักษณะคลายคลึงกับรัฐธรรมนูญ   และไดถูกนํามาใช
เปนกรอบแนวทางการปกครองประเทศมาแลว สามารถเทียบเคียงกับมหาเอกสารของประเทศอังกฤษได 
คือ “หลักศิลาจารึก” ในสมัยพอขุนรามคําแหงมหาราช   เน่ืองจากศิลาจารึกมีขอความที่แสดงถึง
เอกลักษณความเปนไทย   การเมืองการปกครอง   วิถีชีวิต  การประกอบอาชีพของประชาชนในสมัยน้ัน   
จึงเทากับวาเปนกรอบแนวทางการปกครองประเทศที่อาจถือวาเปนรัฐธรรมนูญได   เชน จากขอความ
ตอนหนึ่งในหลักศิลาจารึกที่บันทึกไววา  “ใครจักใครคาชางคา ใครจักใครคามาคา ใครจักใครคาเงินคา
ทองคา ไพรฟาหนาใส” ขอความดังกลาวเปนตัวอยางที่แสดงใหเห็นวาในสมัยสุโขทัยชวงนั้นได
กําหนดใหใชระบบเศรษฐกิจแบบเสรีนิยม (Laissez-Fair) กลาวคือมีการยอมใหประชาชนมีเสรีภาพใน
การประกอบอาชีพไดตามที่ตองการ     หรือเม่ือประชาชนมีความทุกข เกิดคดีความใด ก็สามารถไปสั่น
กระดิ่งหนาวังเพ่ือรองทุกขได  เปนตน   จึงถือไดวาประวัติศาสตรการเมืองการปกครองไทยไดเคยมีการ
ใชรัฐธรรมนูญแบบที่ไมเปนลายลักษณอักษรมาแลว  จนเม่ือประเทศไทยเปลี่ยนแปลงการปกครองจาก
ระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย มาเปนระบอบประชาธิปไตยเม่ือวันที่ ๒๔ มิถุนายน พ.ศ.๒๔๗๕  จึงไดมี
การรางรัฐธรรมนูญฉบับแรกขึ้นคือ  “พระราชบัญญัติธรรมนูญการปกครองแผนดินสยามชั่วคราว       
พ.ศ.๒๔๗๕”  ประกาศใชเม่ือ ๒๗ มิถุนายน พ.ศ.๒๔๗๕  แตในขณะนั้นยังไมเรียกวา “รัฐธรรมนูญ”   
จนกระทั่งในวันที่ ๑๐ ธันวาคม พ.ศ.๒๔๗๕ ไดมีการประกาศใชรัฐธรรมนูญฉบับถาวรขึ้นเรียกวา  
“รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.๒๔๗๕” และถือวาเปนเอกสารทางกฎหมายที่เรียกวา “รัฐธรรมนูญ” 
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ฉบับแรกของประเทศไทย จึงไดกําหนดใหวันที่ ๑๐  ธันวาคม  ของทุกปเปนวันรัฐธรรมนูญนับแตน้ันมา  
 จากที่ไดกลาวขางตน  เชื่อวาทานคงจะไดรับทราบรายละเอียดที่สําคัญเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญ
ในแงมุมตาง ๆ มากขึ้น  รัฐธรรมนูญเปนเอกสารทางกฎหมายที่สําคัญยิ่งของประเทศ  การที่รัฐธรรมนูญ
มีสถานะเปนกฎหมายสูงสุด   จึงสงผลใหรัฐธรรมนูญมีความศักดิ์สิทธิ์อยูเหนือกฎหมายทั้งปวงของ
ประเทศ   เปนตนกําเนิดกฎหมายอื่นที่จะตองนํามาใชบริหารปกครองประเทศ    การรางรัฐธรรมนูญมี
ความจําเปนที่ผูรับผิดชอบจะตองดําเนินการตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดอยางเปนระบบ มี
ขั้นตอน  ทั้งน้ี ก็เพ่ือที่จะใหรัฐธรรมนูญฉบับน้ันมีความสมบูรณมากที่สุดสามารถนํามาใชปฏิบัติแลวเกิด
ปญหาขอขัดของนอยที่สุดเพื่อที่จะไมตองแกไขบอย ๆ  ใหสมกับที่มีสถานะเปนกฎหมายสูงสุด     การ
รางรัฐธรรมนูญจึงเปนภารกิจที่มีความสําคัญยิ่งหากไดมีการพิจารณาอยางรอบคอบแลวก็จะเกิดความ
เหมาะสมในการปฏิบัติมากกวาการรางที่พิจารณาไมละเอียดถี่ถวน   โดยทั่วไปแลวเม่ือจะตองมีการราง
รัฐธรรมนูญขึ้นใหมครั้งใด    สิ่งที่ประชาชนทั่วไปมักจะใหความสนใจก็คือ  รัฐธรรมนูญฉบับใหมจะมี
เน้ือหาแตกตางจากฉบับเดิมอยางไรบาง     ประโยชนที่ประชาชนจะไดรับมีมากขึ้นกวาเดิมหรือไม   
ประชาชนจะมีสิทธิเสรีภาพ มีโอกาสในการเขาไปมีสวนรวมในกิจกรรมทางการเมืองไดมากขึ้นเพียงใด     
และในทางกลับกันก็ยังมีประชาชนอีกจํานวนไมนอยที่ยังไมทราบรายละเอียดเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญ
เทาที่ควร  เชน ไมทราบวารัฐธรรมนูญคืออะไร  มีบทบาทความสําคัญอยางไร   บางคนเห็นวาเปนเรื่อง
ไกลตัว   ไมอยากที่จะเขาถึง     ใครจะรางจะบัญญัติอยางไรก็ไมไดใหความสนใจ     แตถาเปน
ประชาชนที่สนใจการเมืองการปกครองก็มักจะติดตามขาวสารความเคลื่อนไหวของการรางรัฐธรรมนูญ
อยางใกลชิด     และตองการเขาไปมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็นเทาที่จะมีโอกาสหรือชองทาง  
เชน  เขารวมการทําประชาพิจารณ แสดงความคิดเห็นตอรัฐธรรมนูญที่กําลังดําเนินการรางอยูในขณะนั้น
เพ่ือที่จะใหเปนรัฐธรรมนูญของประชาชนอยางแทจริง   จึงเปนเรื่องที่ประชาชนทุกคนควรที่จะใหความ
สนใจศึกษา ทําความเขาใจรัฐธรรมนูญ  อยางนอยที่สุดในประเด็นสําคัญ ๆ เชน บทบัญญัติในสวนที่
เกี่ยวกับสิทธิหนาที่ของประชาชนเพราะเปนเรื่องใกลตัวเรามากที่สุด   ไมควรมองวารัฐธรรมนูญเปนเรื่อง
เขาใจยาก ไกลตัว หรือไมเกี่ยวของกับเรา  จึงไมพยายามใหความสนใจจริง ๆ แลวไมใชเร่ืองยุงยาก
อะไรจนเกินไปที่เราจะพยายามเขาถึงรัฐธรรมนูญ     เราอาจจะเริ่มจากการติดตามขอมูลขาวสารความ
เคลื่อนไหวเม่ือมีการเริ่มรางรัฐธรรมนูญ  แลวพิจารณาประเด็นสําคัญจากเรื่องที่จะมีผลกระทบโดยตรง
กับตัวเรากอนเพ่ือที่จะสรางความรูสึกอยากที่จะติดตามรายละเอียด   เชน   เราจะไดสิทธิเสรีภาพในเรื่อง
อะไรบาง  เพ่ิมขึ้นหรือนอยลงกวาเดิม    รัฐจะใหหลักประกันหรือความคุมครองอะไรกับเรา  หลังจากนั้น
อาจจะคอย ๆ  เขาไปพิจารณาประเด็นที่เปนเรื่องสาธารณะมากขึ้น     เราตองพยายามสรางความรูสึก
วาการเมืองเปนเรื่องที่มีผลกระทบโดยตรงตอเรา เราในฐานะประชาชนก็สามารถชวยพัฒนาระบบ
การเมืองของประเทศได  เชน  การมีสวนรวมในการรางรัฐธรรมนูญ   หรืออยางนอยที่สุดก็ควรที่จะติดตาม 
ขาวสารความเคลื่อนไหวตาง ๆ  ทางการเมืองโดยเฉพาะอยางยิ่งในชวงที่มีเหตุการณสําคัญทางการเมือง      
 



ปที่ ๗ ฉบับที่ ๑                                                                                                       มกราคม - มีนาคม  ๒๕๕๐ 

        ๒๑  

 

 
ซ่ึงในทางรัฐศาสตรถือวาเปนการเขาไปมีสวนรวมทางการเมืองแลวแมวาจะเปนการมีสวนรวมในระดับที่
ยังไมมากนักก็ตาม    หากประชาชนใหความสนใจเรื่องการเมืองมากขึ้นเทาใดยอมเปนนิมิตรหมายอันดี
วาการเมืองการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยภายใตรัฐธรรมนูญฉบับน้ัน ๆ นาจะดําเนินไปไดดวยดี    
ระบอบการปกครองก็จะมีการพัฒนากาวหนาเปนรูปแบบที่มีความเขมแขงมากขึ้นใหกับประเทศ             
และในทายที่สุดผูที่จะไดรับประโยชนอยางแทจริงก็คือประชาชนนั่นเอง 
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ผูชวยศาสตราจารย ฝายศึกษา โรงเรียนนายเรือ 
 
 
บทนํา 
 ในชวง ๒๐ ปที่ผานมา ประเทศพัฒนาแลวทุกประเทศตางทุมเททรัพยากรเพื่อการปฏิรูปการ
บริหารกิจการบานเมืองเปนภารกิจทีส่ําคญั สาเหตุหลักทีผ่ลกัดันใหกระแสการปฏิรูปเกดิขึ้นอยางตอเน่ือง 
ไดแก ภาครัฐไมสามารถปรับตวัไดทันตอการเปลีย่นแปลงของโลกที่รวดเรว็ รุนแรง เปดกวางและม ี   
การแขงขันสูงขึ้น เศรษฐกิจภายในประเทศตกต่ํา เกิดภาระหนี้ทวมทนเนื่องจากความออนแอลาสมัยของ
ภาครัฐและทาํใหสังคมเสื่อมศรัทธาในภาครัฐทั้งในเรื่องการบริหารและการทุจริตประพฤติมิชอบ 
 แนวความคิดหลักในการปฏิรูปราชการในประเทศที่พัฒนาแลวมีความแตกตางกับประเทศที่
กําลังพัฒนาคอนขางมาก เพราะประเทศที่พัฒนาแลวมีคนที่มีคุณภาพ ซ่ึงดูไดจากระดับการศึกษาที่สูง
ของประชาชน และความมีระเบียบ วินัย เคารพกฎ กติกาของบานเมือง ประเทศเหลานี้มีระบบการเมือง
ที่ม่ันคง ประกอบกับการที่มีพัฒนาการทางเศรษฐกิจมานาน ทําใหทั้งภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการมี
ความแข็งแกรงสามารถแขงขันไดในเวทีโลก อยางไรก็ตาม เกือบทุกประเทศมีแนวทางการปรับปรุงการ
บริหารกิจการบานเมืองที่เหมือนกันอยู ๓ ประการ คือ 

 ๑) การบริหารมุงบริการประชาชน ไดแก การปรับปรุงงานบริการใหมีคุณภาพ ไดมาตรฐาน 
และรายงานผลงานใหสาธารณะทราบ มีความโปรงใสในการตัดสินใจและในกระบวนการทํางาน โดยเปดโอกาส 
ใหประชาชนไดรับรูขอมูล ขาวสารทางราชการ รวมแสดงความคิดเห็น และมีสวนรวมในการทํางาน 

 ๒)  การปรับเปลี่ยนบทบาทภาครัฐ ไดแก การเนนงานในหนาที่หลกัของภาครัฐ ซ่ึงไดแกการ
กําหนดนโยบายที่มองการณไกล มีการบังคับใชกฎหมายที่ใหความเสมอภาค เปนธรรม โดยกระจายงาน
ใหบริการแกราชการสวนทองถิ่น ภาคเอกชน และองคกรบริหารอิสระมีสวนรวมในการดําเนินการ 

 ๓)  การบรหิารมุงผลสัมฤทธิ์  ไดแก การใหความสําคญักับความประหยัด ความมปีระสิทธิภาพ 
และความมีประสิทธผิล โดยผูบริหารจะไดรับความคลองตัวในการบริหารงานมากขึ้น และตองรบัผิดชอบ
ตอผลงานโดยตรง แทนการยึดม่ันในการทําใหถูกตองตามกฎ ระเบยีบ วธิีการแบบในอดีต 
 สวนประเทศที่กําลังพัฒนานั้น มีรูปแบบการบริหารกิจการบานเมืองแตกตางออกไป หลาย
ประเทศประสบปญหาทางการเมืองและเศรษฐกิจหลังจากไดรับเอกราช ถึงกับตองพ่ึงพาเงินชวยเหลือ
จากตางประเทศในการพัฒนาประเทศและพัฒนาระบบการปกครอง ใหสอดรับกับกระแสประชาธิปไตย 
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 องคกรพัฒนาตาง ๆ รวมทัง้องคการสหประชาชาติ ธนาคารโลก และกองทุนการเงินระหวาง
ประเทศทีใ่หการชวยเหลือประเทศที่มีปญหาทางการเงิน มีความเหน็รวมกันวากญุแจสําคัญทีนํ่าไปสูการ
ฟนฟู และพัฒนาเศรษฐกจิของประเทศเหลานี้ คือ การที่ประเทศนั้น ๆ มีการบริหารจัดการที่ดี (Good  
Governance) สังคมที่มีกลไกการบริหารจัดการที่ดีซ่ึงเชื่อมโยงภาครัฐ ภาคธรุกิจเอกชน และภาค
ประชาชนเขาดวยกัน จะมีกลไกแกนในการสรางความสมดุล ระหวางองคประกอบตาง ๆ ของสังคมใหอยู
รวมกันอยางสันติสุข สังคมมีเสถียรภาพ และมีการพัฒนาที่ยั่งยืน แตหากขาดกลไกนี้ โอกาสที่จะฟนตวั
จากวิกฤติยอมเปนไปไดยาก ใชเวลานานและอาจจะเกิดความเสยีหายรายแรงตอเศรษฐกิจ สังคม 
การเมืองของประเทศยิ่งขึ้นดวย 
 
ความหมายของ Good Governance 

 คําวา Good Governance ไดมีการกลาวถึงเม่ือ ๑๐ กวาปที่แลว โดยปรากฏครั้งแรกใน
รายงานของ World Bank เรื่อง “Sub – Sahara Africa : From Crisis of Sustainable Growth” เม่ือ 
ค.ศ.๑๙๘๙ ซ่ึงเนนเรื่องของธรรมาภิบาล และการฟนฟูเศรษฐกิจ ตอมา OECD(Organization of 
Economic Co-operation and Development ) ซ่ึงเปนองคกรที่มีบทบาทในการชวยเหลือประเทศกําลัง
พัฒนา ก็มีการกลาวถึงหลกัการที่จะนําไปสูการเปน Good Governance ไว คือ  

·  การควบคมุกฎหมาย (Rule of Law): หมายถึงศาลสถติยุตธิรรม กฎหมาย และกระบวนการ 
บังคับใชกฎหมาย มีความนาเชื่อถือ เที่ยงธรรม สงเสริมในเรื่องของสทิธิมนุษยธรรม  

·  การบริหารงานสาธารณะ (Public Sector Management) : หมายถึงการบริหารงานเปนไป
อยาง ถูกตอง ตรงไปตรงมา มีความยุตธิรรม โปรงใส สามารถตรวจสอบได 

·  การควบคมุการฉอราษฎรบังหลวง (Controlling Corruption) : หมายถึงรัฐบาลจะตองมี
กระบวนการที่สามารถควบคุมและจํากดัไมใหการฉอราษฎรบังหลวงเกิดขึ้นอยางแพรหลาย หรือควบคุม
ใหหมดไปจากสังคม เพราะฉะนั้นตองมีกระบวนการที่มีความชัดเจน 

·  ลดคาใชจายในกิจการทหาร (Reducing Excessive Military Expenditure) : นอกเหนือจาก
กระบวนการบริหารงานที่เหมาะสมแลว เรื่องของคาใชจายในกิจการทหารเปนเรือ่งที่ตองคํานึงถึง เพราะ
รัฐบาลของรัฐใดก็ตาม ทุมเทงบประมาณในกิจการในสดัสวนที่สูง ยอมจะมีแนวโนมที่นําพารัฐของตนเอง
เขาสูความขัดแยงไดงาย เพราะฉะนั้น เสถียรภาพของรัฐใดรัฐหน่ึงจะเกิดขึ้นได เม่ือรัฐน้ันสามารถรักษา
สมดุลของพลงัอํานาจของชาติในดานตาง ๆ ไวได (พลังอํานาจทางการเมือง การทหาร เศรษฐกจิ สังคม/
จิตวิทยา วิทยาศาสตร/เทคโนโลยี) 
 นอกจากนี้ UNDP (United Nations Development Programme : UNDP) ไดกลาวถึง Good 
Governance วาหมายถึง การใชอํานาจทางการเมือง การบริหาร และเศรษฐกจิ ในการดําเนินภารกิจ 
กิจกรรมตาง ๆ ของประเทศในทุกระดับ   โดยมีกลไก  กระบวนการ  และสถาบนั   ซ่ึงประชาชนสามารถ 
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แสดงออกถึงความตองการ ผลประโยชน การใชสิทธิและหนาทีต่ามกฎหมาย การประสานประโยชน การ
ประนีประนอมความแตกตางหลากหลาย โดยผานกลไก กระบวนการ และสถาบนัเหลานั้น 
 สวน UN ESCAP(United Nations Economic and Social Commission for Asia and the 
Pacific) กําหนดหลักธรรมาภิบาลไว ๘ ขอ คือ 

 ๑.การมีสวนรวม (Participatory) หมายถึงการมีสวนรวมของสมาชิกทั้งชายหญิงคือการ
ตัดสินใจที่สําคัญในสังคมและสรางความสามัคคีใหเกิดกับประชาชน การมีสวนรวมสามารถทําไดโดย
อิสระไมมีการบงัคับ สมาชกิเต็มใจใหความรวมมือดวยตนเอง หรือมีสวนรวมผานหนวยงาน สถาบันหรือ
ผูแทนตามระบอบประชาธปิไตย 

 ๒. การปฏิบตัิตามกฎ (Rule of Law)  ธรรมาภิบาลตองการความถูกตองตามกรอบของ
กฎหมาย ไมเลือกปฏิบตัิ ไมลําเอียง มีการปฏิบตัิอยางเสมอภาคและเปนธรรมกับประชาชนโดยเทาเทียม
กัน ทุกคนในสังคมอยูภายใตขอกําหนดของกฎหมายเดียวกัน 

 ๓. ความโปรงใส (Transparency) เปนการตรวจสอบความถูกตอง มีการเปดเผยขอมูลอยาง
ตรงไปตรงมา สิ่งน้ีชวยแกปญหาการทุจริตและคอรัปชั่นไดทั้งในภาครัฐและเอกชน สื่อจะเขามามีบทบาท
อยางมากในการตรวจสอบและรายงานผลงานดําเนินงานโดยการนําเสนอขาวสารใหแกสังคมไดรับทราบ 

 ๔. ความรับผิดชอบ (Responsiveness) เปนการพยายามใหคนทุกฝายทําหนาทีข่องตนใหดี
ที่สุดในการทาํงาน กลาที่จะตัดสินใจและรับผิดชอบตอผลการตัดสินใจนั้น ๆ  

 ๕. ความสอดคลองตองกัน (Consensus Oriented) เปนการกําหนดและสรุปความตองการ
ของคนในสังคม ซ่ึงมีความแตกตางกนัอยางมาก โดยพยายามหาจุดสนใจรวมกันและความตองการที่
สอดคลองตองกันของสังคมมาเปนขอปฏิบัตเิพ่ือลดปญหาความขัดแยงในสังคม การจะพัฒนาสังคมได 
ตองทราบความตองการที่สอดคลองตองกันของสังคมนั้น ๆ ดวยวธิีการเรียนรูวฒันธรรมของสังคมนั้น ๆ 
กอน 

 ๖. ความเสมอภาค (Equity and Inclusiveness) เปนสิทธขิั้นพ้ืนฐานที่ประชาชนทุกคนพึง
ไดรับจากรัฐบาล ทั้งการบรกิารดานสวัสดิการตลอดจนสาธารณูปโภคดานอ่ืน ๆ  

 ๗. หลักประสิทธิภาพและประสิทธิผล (Effectiveness and Efficiency) เปนวธิีการจัดการ
ทรัพยากรที่มีอยู โดยการผลิตและจําหนายเพ่ือใหไดผลตอบแทนที่คุมคากับเงินทีล่งทุนหรือการใชทรัพยากร 
ใหไดประโยชนสูงที่สุดตอมวลมนษุยชาต ิ โดยมีการพัฒนากระบวนการเพิ่มผลผลติอยางตอเน่ืองและ
ยั่งยืน 

 ๘. การมีเหตผุล (Accountability) เปนความตองการในทุกสังคม ประชาชนทกุคนตองตัดสนิใจ 
และรับผิดชอบตอการกระทําของตนดวยเหตุดวยผลที่สมเหตุสมผล การมีเหตผุลไมสามารถกระทําไดถา
ปราศจากการปฏิบตัิตามกฎหมายและความโปรงใส 
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 สรุปตรงนี้ ธรรมาภิบาลกค็ือการปกครอง การบริหาร การจัดการ การควบคุมดูแลกิจการ     

ตาง ๆ ใหเปนไปตามครรลองคลองธรรม  และยังหมายถึงการบรหิารจัดการที่ดี ซ่ึงสามารถนําไปใชได   
ทั้งภาครัฐและเอกชน  สําหรับคําวา “ธรรม”ที่ใชในการบริหารงานนี้ ก็มีความหมายกวาง กลาวคือ มิไดมี
ความหมายทางศาสนาเทานั้น แตรวมถึงศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม และความถกูตองชอบธรรมทั้งปวง 
ซ่ึงวิญชูนพึงมี พึงปฏิบัติ เชน ความโปรงใส ตรวจสอบได การปราศจาการแทรกแซงจากองคกร
ภายนอก เปนตน 
 นักวิชาการไทยหลายทานไดใหความหมายของ Good Governance ไวคลายคลึงกัน ไมวาจะ
เปนนายธีรยทุธ บุญมี  นายชัยอนันต สมุทวณิช  คุณหญิงทิพาวดี เมฆสวรรค    รวมทั้งไดมีการบัญญัติ
คําศัพทที่แปลมาจากคําวา Good Governance วา ธรรมรัฐก็ดี  ธรรมาภิบาลก็ดี หรือ รัฐาภิบาลกดี็ ลวน
แลวแตเปนสิ่งที่ประชาชนมีความตองการใหรัฐบาลผูซ่ึงเปนคณะผูบรหิารประเทศมี 
 
ความจําเปนในการนําหลักการ Good Governance มาใช 
 ดวยเหตทุี่สถานการณทั้งภายในและภายนอกประเทศไดเปลี่ยนแปลงไปมาก สังคมขอมูล
ขาวสารไดเขามามีอิทธิพลตอชีวติความเปนอยูของสังคมไทย เปนที่คาดกันวากระแสการเปลี่ยนแปลง
ของโลกคงเปนไปในอัตราที่เรงมากขึ้น ความเจริญทางดานเทคโนโลยที่รุดหนาอยางไมหยุดยั้งจะมีผลให
เกิดการเปลี่ยนแปลงทางดานเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองของประเทศตาง ๆ ทั่วโลกมากกวาใน
ทศวรรษที่ผานมา 
            ประสบการณที่ไดเกิดขึ้นในหลาย ๆ ประเทศในหลายทศวรรษกอน ๆ เปนบทเรยีนสาํคัญที่บง
บอกใหรูวาเม่ือใดที่ประเทศไมมีการเตรียมความพรอมรับการเปลี่ยนแปลงตาง ๆ ในแงมุมตาง ๆ ยอม
เกิดขึ้นอยางหลีกเลีย่งไมได ประเทศใดทีมี่การเตรียมความพรอมดีก็สามารถทําใหปญหาตาง ๆ ทุเลาได
ดวยดี จึงมีความจําเปนอยางยิ่งที่ระบบราชการตองมีการปรับแนวทางการทํางานใหสอดคลองกับสถานการณ 
ที่เปลีย่นแปลงไป ดวยการรวมกันสรางความเปนเอกภาพและความสามัคคีในหมูขาราชการ เพ่ือใหการ
ประสานงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ  ขณะเดียวกันก็ตองปรับเปลี่ยนทัศนคติในการทํางาน โดยยึด
ม่ันในหลักจรรยาบรรณแหงวิชาชีพ การเปนขาราชการที่มีคุณภาพ ปฏิบัติหนาที่ดวยความเสียสละ 
ซ่ือสัตยสุจริต  
 ภาคราชการจึงไดมีระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรวีาดวยการสรางระบบบริหารกิจการบานเมือง
และสังคมที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๒ โดยไดใหรายละเอียดไวในขอ ๔.๑ ของระเบียบดังกลาววา “ธรรมาภิบาล 
หมายถึง การบริหารกิจการบานเมืองและสังคมที่ดีเปนแนวทางสําคญัในการจัดระเบยีบใหสังคมทั้งภาครฐั 
ภาคธุรกิจเอกชนและภาคประชาชน ซ่ึงครอบคลุมถึงฝายวชิาการ ฝายปฏิบตัิการ ฝายราชการและฝาย
ธุรกิจสามารถอยูรวมกันอยางสงบสุข มีความรูรักสามัคคีและรวมกันเปนพลังกอใหเกิดการพัฒนาอยาง
ยั่งยืน และเปนสวนเสริมความเขมแขง็หรอืสรางภูมิคุมกันแกประเทศเพ่ือบรรเทาปองกนั หรือแกไขเยียวยา 
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ภาวะวิกฤติ ภยันตรายที่หากจะมีมาในอนาคต เพราะสังคมจะรูสึกถงึความยุตธิรรม ความโปรงใส และ
ความมีสวนรวม อันเปนคณุลักษณะสําคัญของศกัดิ์ศรีความเปนมนษุยและการปกครองแบบประชาธปิไตย 
อันมีพระมหากษัตรยิทรงเปนประมุข สอดคลองกับความเปนไทย รัฐธรรมนูญ และกระแสโลกยุคปจจุบัน” 
จากคําอธิบายนี้จะเห็นไดวา ธรรมมาภิบาลไมไดมีใชแตเฉพาะหนวยงานภาครฐัเทานั้น แตภาคธุรกิจ
เอกชนและภาคประชาชน ยังสามารถนําไปประยุกตใชไดเปนแนวทางหนึ่งในการดาํเนินธุรกิจตอกัน (โดย 
เรียกวา “Good Co-operate Governance” หรือ “บรรษัทภิบาล”) 
                นอกจากนี้ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีฉบับดังกลาวขอ ๔.๒ ยังระบวุาการบรหิารกิจการ
บานเมืองและสังคมที่ดีควรจัดหรือสงเสรมิใหสังคมไทยอยูบนพ้ืนฐานของหลักสาํคญัอยางนอย ๖ ประการ 
ซ่ึงสามารถนําไปประยุกตใชในการบริหารงานทุกประเภท รวมทั้งกิจการของกองทัพ  ดังน้ี 
 ๑. หลักนิติธรรม หมายถึง กฎ ระเบียบ ขอบังคับ  และกฎหมายที่ใชเปนขอตกลงในระดบั   
ตาง ๆ ตั้งแตระดับองคกรระดับภาครัฐและระดับประเทศ โดยที่กฎตาง ๆ และการบังคับใชกฎเหลานั้น
ตองเปนธรรม  เปนที่ยอมรับจากสมาชกิทุกฝายในสงัคม  กฎและการบังคับใชกฎเหลานั้นตองนํามาซึ่ง
ความเสมอภาคของสมาชิกในสังคม รวมทั้งสรางภาพเอื้อตอการควบคุมและพัฒนาสังคมดวย  มิใชออก
กฎตามอําเภอใจหรืออํานาจของตัวบุคคล 
 การประยุกตใชหลักนติิธรรมในองคกรทหาร ดําเนินการไดโดยการพัฒนาบุคลากรของหนวยงาน 
ใหมีจิตสํานึกในดานคุณธรรม  จริยธรรม  และศีลธรรม มีกฎระเบียบที่มีความยุติธรรม ไมมีการเลือก
ปฏิบตัิ หรือ Double Standard โดยความเขมงวดในแบบธรรมเนียมทหารที่หนวยงานที่ตองรบัผิดชอบ
จะตองทําใหเปนไปตามนั้นไมวาทหารนายนั้นจะเปนใคร  มีชั้นยศอะไร กองทัพจะตองนํากฎขอบังคับขอ
เดียวกันมาใช ไมมีการเลือกปฏิบตั ิ
 ๒. หลักคุณธรรม เปนหลักปฏิบตัิในการทําในสิ่งทีถู่กตอง ดวยความซื่อสัตย  จริงใจ  ยึดม่ัน
ในความถูกตองดีงามบนพื้นฐานของศลีธรรม จริยธรรม ภายใตระเบียบ กฎเกณฑของสังคมและยัง
ประโยชนกบัสังคมและประเทศชาต ิ
 ในหลักการขอน้ีสามารถกระทําไดโดยการปลูกฝงคุณธรรมและจริยธรรม สรางเสริมแนวความคิด 
ในเร่ืองของคุณธรรมจริยธรรมโดยการรณรงคใหใชหลักคุณธรรมกันอยางกวางขวางและจริงจังโดยเริ่ม
จากระดับผูบังคับบัญชาเพราะเมื่อผูใตบังคับบัญชาไดรับการปฏิบัติอยางมีคุณธรรมแลว ก็จะเปนผูปฏิบตัิ
ที่มีคุณธรรมและจะกอใหเกิดการปฏิบัติโดยยึดหลักคุณธรรมกับผูใตบังคับบัญชาระดับลางตอไป  
นอกจากนี้ การนําแนวความคิดและการปลูกฝงเรื่องของระบบเกียรติศักดิ์ที่ใชสําหรับนักเรียนทหารมาใช
อยางกวางขวางและแพรหลาย นาจะเปนสวนที่ชวยใหกําลังพลมีคุณธรรม/จริยธรรมมากยิ่งขึ้น  (ตัวอยาง 
ของระบบเกียรติศักดิ์ ไดแก ถาเราไปทําความผิดอะไรมาแตไมมีใครตรวจพบ ใหเรารายงานความผิดนั้น
ตอผูบังคับบัญชาดวยตนเอง) 
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 นอกจากนั้นการรณรงคใหสังคมสวนรวมไมเพิกเฉยตอการที่จะเขามาสนับสนุนผูปฏิบัติที่มี
คุณธรรมที่ถูกรังแกโดยผูมีอํานาจเหนือกวา รวมทั้งใหไดรับการยอมรับและเชิดชูในสังคม โดยการให
เกียรติและการให Incentives ในรูปแบบตาง ๆ ก็เปนอีกวิธีการหนึ่ง 
 ๓. หลักความโปรงใส หมายถึงการสรางความไววางใจซึง่กันและกนัของคนในชาติ โดยปรบัปรุง 
กลไกการทํางานขององคกรทุกวงการใหมีความโปรงใส มีการเปดเผยขอมูลขาวสารที่เปนประโยชนอยาง
ตรงไปตรงมาดวยภาษาทีเ่ขาใจงาย ประชาชนเขาถึงขอมูลขาวสารไดสะดวก และมีกระบวนการให
ประชาชนตรวจสอบความถกูตองชัดเจนได 
 ในเรื่องของความโปรงใสนั้น ถือวาเปนประเด็นที่ถูกเพงเล็งจากประชาชนภายนอกมากประการ
หน่ึง เพราะการเปลีย่นแปลงทางสังคมที่มีการรับรูขาวสารไดอยางรวดเร็วโดยใชเทคโนโลยสีารสนเทศ 
เปนสิ่งที่กาวเขามาสูชีวติประจําวันของคนทุกคน เพราะฉะนั้นความโปรงใสในการบริหารงานทุกขั้นตอน
ไมวาจะเปนระดับผูนํากองทัพหรือผูบริหารระดับรอง ๆ ในกองทัพ เพราะหากผูบริหารในระดับใดใน
กองทัพไมโปรงใส คงไมพนที่จะตองถกูตรวจสอบ เพราะระบบการทํางานในปจจุบันเริ่มกาวเขาไปสู
ระบบการทํางานที่สามารถตรวจไดทุกขั้นตอน ดังนั้นการกําหนดนโยบาย การตดัสนิใจ และการปฏิบตัิงาน 
มีขั้นตอนอยางไร จุดนี้ตองมีความโปรงใส รวมทั้งเกณฑการใชดุลยพินิจของผูบังคับบัญชาในการออก
คําสั่งตาง ๆ ตองมีความชดัเจน  
 ๔. หลักความมีสวนรวม หมายถึงการเปดโอกาสใหประชาชนหรือบุคลากรในองคกร ทุก
ระดับ ซ่ึงเปนผูมีสวนเกี่ยวของหรือไดรับผลกระทบจากการบริหารงานหรือการดําเนินการตาง ๆ ของ
หนวยงานของรัฐ ไดรวมรับรูรวมแสดงความคิดเห็น รวมตัดสินใจ รวมทั้งรวมสนับสนุนตดิตามและ
ตรวจสอบการปฏิบตัิตามสิ่งที่ตนเองไดรวมตัดสินใจไป  

 กองทัพควรการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมรบัรู และเสนอความเห็นในประเด็นที่เกีย่วของ 
กับความมั่นคงของชาต ิ เพราะมีการกระทําของกําลังพลในกองทัพบางนายที่ถูกเพงเล็งจากประชาชน 
เพราะในอดีตมีผูที่แสวงโอกาสในการฉอราษฎรบังหลวง ที่เห็นไดเดนชัดคงไมพนเรื่องของคาคอมมิชชั่น
ในการจัดซื้ออาวุธ เพราะราคาของอาวุธยุทโธปกรณทีใ่ชในกองทัพน้ันมีราคาสูงมาก และเงินทองที่จะ
จัดซื้ออาวุธเหลานั้นมาจากภาษีอากรของประชาชนทั้งประเทศ สิ่งตาง ๆ เหลานี้น่ีเองเปนสิ่งที่ทําให
กองทัพถูกเพงเล็งในการทีจ่ะหาอาวุธมาประจําการ ทัง้ ๆ ที่อาวธุเหลานั้นเปนสิง่ที่จะถูกนํามาใชในการ
กิจการเพื่อความมั่นคงทั้งภายในและภายนอกของชาต ิ เพราะฉะนั้นเพ่ือธํารงไวซ่ึงภารกิจของกองทัพ 
การจัดหาอาวุธเขาประจําการในกองทัพจะตองทําใหโปรงใสประชาชนสามารถตรวจสอบได  แตอยางไร
ก็ตามการตรวจสอบนี้ไมใชการเขาถึงความลับที่เกีย่วของกับความมั่นคงของชาติ ซ่ึงขอบเขตของการ
ตรวจสอบจากสาธารณชนเปนเรื่องที่จะตองมีกระบวนการจัดการที่เหมาะสม 
 ๕. หลักความรับผิดชอบ หมายถึงความมุงม่ันและตัง้ใจปฏิบตัิงานอยางเต็มความสามารถให
บรรลุความสําเร็จ สอดคลองตามกฎ/ระเบียบของทางราชการหรือที่เกี่ยวของ  ปฏิบัติงานอยางมีจิตสํานึก 
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ตอหนาที่ สังคม ประชาชนและประเทศ โดยคํานึงถึงประโยชนของผูรับบริการ และสวนรวมเปนสําคัญ 
รวมทั้งกลายอมรับผลที่เกดิขึ้นจากการปฏิบตัิงานดังกลาวทั้งที่เปนผลดีและผลเสียหาย พรอมแสดง
ขอเท็จจริงในการประกอบภารกิจตอสาธารณชน สามารถชี้แจงเหตุผลได  และพรอมตอการรับการ
ตรวจสอบจากสาธารณะ  ตลอดจนการเคารพในความคิดเห็นที่แตกตางกัน  
 ในหลักการนี้สามารถกระทําโดยการปลูกฝงใหทหารมีความเปนทหารอาชีพ เพราะการเปน
ทหารอาชีพจะทําใหกําลังพลตระหนักในสิทธิหนาที่และความสํานึกในความรับผิดชอบในการเปนทหาร 
การใสใจปญหาของสวนรวม กระตือรือรนและมุงม่ันในการปฏิบัติหนาที่ มีความกลาหาญในกรณีที่อยูใน
สนามรบ ตลอดจนการเคารพกฎระเบียบขอบังคับ ยอมรับในความคิดเห็นที่แตกตางกัน และความกลาที่
จะยอมรับผลจากการกระทําของตนไมวาผลของการกระทํานั้น จะเปนในลักษณะเชิงบวกหรือเชิงลบ 
ยอมเสียหนาแทนที่จะใหประโยชนสวนรวมตองเสียไป 
 ๖. หลักความคุมคา ไดแก การบริหารจัดการและการใชทรัพยากรที่มีจํากัดเพื่อใหเกิดประโยชน 
สูงสุดแกสวนรวม โดยรณรงคใหคนไทยมีความประหยัดใชของอยางคุมคา สรางสรรคสินคาและบริการที่
มีคุณภาพสามารถแขงขันไดในเวทีโลก และรักษาทรพัยากรธรรมชาติใหสมบูรณยั่งยืน 
 เรื่องของคาใชจายในกิจการทหารนั้น ปจจุบันกองทัพไดรับงบประมาณในสัดสวนที่นอยแต
พอทรงชีพได ประกอบกับการดําเนินนโยบายตางประเทศและความมั่นคง ที่ไมมีนโยบายรุกรานประเทศ
อ่ืน ๆ ทําใหระดับของการสะสมอาวุธอยูในระดับเพียงปองกันประเทศจากการรุกรานของชาติอ่ืนเทานั้น 
กองทัพจึงตองเพ่ิงเล็งไปในเรื่องของการใชจายงบประมาณที่ไดรับอยางมีประสิทธภิาพ คุมคากับเงิน
ภาษีที่ราษฎรไดจายไป 
 
ประโยชนจากการนําหลักธรรมาภิบาลมาใช 
 ธรรมาภิบาลเปนหลักการที่นํามาใชในการบริหารงาน เพราะชวยสรางสรรคและสงเสริมองคกร 
ใหมีศักยภาพและประสิทธภิาพ เชน พนักงานงานตางทํางานอยางซื่อสัตยสุจริต ขยนัหม่ันเพียร         
ทําใหผลประกอบการขององคกรนั้นขยายตัว  นอกจากนั้น ยังทําใหบุคคลที่เกี่ยวของ ศรัทธาและเชื่อม่ัน
ในองคกรนั้น ๆ อันจะทําใหเกิดการพัฒนาอยางตอเน่ือง  เชน องคกรที่โปรงใส ยอมไดรับความไววางใจ
ในการรวมทําธุรกิจ รัฐบาลที่โปรงใสตรวจสอบได ยอมสรางความเชื่อม่ันใหแกนักลงทุนและประชาชน 
ตลอดจนสงผลดีตอเสถยีรภาพและความเจริญกาวหนาของประเทศ 
 การนําหลักการธรรมาภิบาลมาใชในระบบราชการ ก็มุงผลสัมฤทธิ์ในเรื่องของการแกปญหา
ดานคุณธรรม จริยธรรม การบริหารจัดการที่ดี และการปองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ อันนําไปสู
ความรูสึกเสื่อมศรัทธาที่ประชาชนมตีอรัฐบาล หรือขาราชการมีตอคณะผูบริหาร รวมทั้งการแกปญหา
เรื่องระบบอุปถมัภซ่ึงถือเปนรากเหงาของปญหาของระบบราชการ อันนําไปสูวัฒนธรรมการทํางานที่
เบี่ยงเบน ทําลายระบบคุณธรรม จริยธรรม ทําใหบุคลากรขาดขวญัและกําลังใจในการทํางาน  ซ่ึงในที่สุด 
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จะนําไปสูความลมเหลว หรือการไปไมถึงจุดมุงหมายของหนวยงานนั้น ๆ 

การนําหลักธรรมาภิบาลมาใชในกองทัพ เปนหลักการที่ชวยยกระดับหนวยงานของกองทัพใหมี
การบริหารจัดการที่ดี โดยเฉพาะอยางยิ่งกองทัพเปนหนวยงานทางดานความมั่นคงที่มีขอบเขตความ
รับผิดชอบที่สาํคัญ อาวุธยุทโธปกรณทีมี่ใชงานในกองทัพน้ันเปนสิง่ที่มีราคาแพง และใชเงินภาษีของ
ประชาชนมาใชจายเปนเงินเดือนและซ้ือยทุโธปกรณเพ่ือปฏิบัติหนาที่ การที่กองทัพสามารถสรางความ
เปนธรรมาภบิาลใหเกิดขึ้นเปนรูปธรรมได จะชวยใหกองทัพมีความสงางาม มีศักดิ์ศรี และเปนที่ยอมรับ
ของประชาชนวา กองทัพไทยเปนรัว้ทีแ่ข็งแรงของชาติ ที่เขาเหลานั้นมีทั้งความภาคภูมิใจและความอุน
ใจวากองทัพสามารถที่จะทําหนาที่ปกปองประเทศชาติ ราชบัลลังก ได และประชาชนเหลานั้นจะยืนเคียง
ขางกองทัพตลอดไป 
 
สรุป 

 ธรรมาภิบาล หรือ Good Governance ไมวาจะดีเลิศเพยีงใดก็ตาม แตก็เปนการยากที่จะ
กระทําใหสําเร็จไดครบทุกประการ  กอนที่เราจะใหความสนใจการพัฒนาหรือดานการบริหารจัดการนั้น 
ควรใหความสาํคัญกับการพฒันาทรัพยากรมนุษยเสียกอน เพราะมนุษยเปนปจจัยสําคัญที่จะนาํไปสูการ
พัฒนาดานอ่ืน ๆ ดังน้ัน “ตวับุคคล” จึงถือวามีความสําคัญอยางยิ่งตอการสรางระบบราชการใหมี
คุณธรรม ซ่ึงขาราชการทุกคนจะตองปฏิบัตตินใหเปนคนที่มีคุณธรรม  และมีความซื่อสัตยสุจริตตอหนาที ่ 
ไมรับสินบน หรือแสวงหาผลประโยชนใหกับตวัเอง ตองมีจุดยืนที่เขมแข็ง อยาหวงเพียงความกาวหนา
ของตนเองจนลืมเรื่องความถูกตอง   
 
 

“ อํานาจมิไดมไีวใหใชเพียงอยางเดียว  
แตอํานาจอาจกลายเปนดาบสองคมทีค่ืนสนองผูใชน้ันเอง” 
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การประเมิน (Assessment) 
 

 น.อ.หญิง ผศ. ยุวดี  เปรมวิชัย 
ผูชวยศาสตราจารย ฝายศึกษา โรงเรียนนายเรือ 

 
 

 คําวา “การประเมิน  (Assessment)” เริ่มใชครั้งแรกเม่ือป ค.ศ.๑๙๓๘ โดยปรากฏในหนังสือใน
ประเทศสหรัฐอเมริกาชื่อ Explorations in Personality ของ H.Merray ในความหมายที่เปนการพยายาม
ตีคาลักษณะบุคคลในสวนที่สัมพันธกับสิ่งแวดลอมในสภาวะตาง ๆ หลังจากนั้นมีการใชคําวาการประเมิน
น้ีในบทความตาง ๆ ตั้งแตสมัยสงครามโลกครั้งที่ ๒  และเริ่มใชประกอบในการตัดสินใจของผูบริหารเปน
ครั้งแรกในป ค.ศ.๑๙๖๕ โดยประธานาธิบดี จอหน เอฟ เคเนดี้ ซ่ึงในสมัยน้ันประเทศสหรัฐอเมริกามีการ
ทุมงบประมาณอยางมหาศาลในการพัฒนาการศึกษา  ดังน้ันเพ่ือเปนการควบคุมการใชทรัพยากรเงินให
มีประสิทธิภาพ    ทุกโครงการของการพัฒนาการศึกษาในสมัยน้ันตองมีการรายงานการประเมินผล
โครงการวาเงินที่ไดรับไปนําไปกอใหเกิดผลลัพธอยางไร   จึงนับเปนครั้งแรกที่มีการนําการประเมินมาใช
อยางจริงจัง 
 
ความหมายของการประเมิน 

 ความหมายของการประเมินน้ัน มีความหมายใกลเคียง หรือมักใชควบคูไปกับคําตาง ๆ ดังน้ี 
   Monitoring หมายถึง การติดตามประเมินผล ดูจากความหมายจะเห็นไดชัดวาเปนการ
ประเมินระหวางการดําเนินงานอยู (On-going) หรืออาจจะเปนการประเมินเบื้องตน (Formative) โดย
สวนใหญจะเนนการประเมินที่กระบวนการ (Process) ดําเนินงานเปนหลัก และมักจะทําเปนระยะ ๆ 
(Periodic) 
 Appraisal หมายถึง การตีคา   ตีราคา เชน ตีราคาวาคุมทุนหรือไม  ตนทุน-ประสิทธิผล หรือ 
ตนทุน-ผลประโยชน เปนอยางไร ซ่ึงจะเห็นไดวาเปนการประเมินผลทางเศรษฐศาสตรเสียมากกวา แตก็
พบวามีบางเชนกันที่ถูกนํามาใชทางสังคมศาสตร เชน ผลการทํางานอยูในระดับใด ทัศนคติเชิงบวก หรือ
เชิงลบ อยางนี้เปนตน แตก็จะสังเกตวาเนนที่การใหคาแทนตัวแปรที่เราจะทําการประเมิน 
 Measurement หรือ การวัดผล หมายถึง กระบวนการเชงิปริมาณในการกําหนดคาเปนตวัเลข
หรือสัญลักษณ ที่มีความหมายแทนคุณลักษณะของสิ่งที่วัดการตคีาสิ่งของตาง ๆ ออกมาเปนคาตวัเลข
อยางมีมาตรฐานที่เปนสากล เชน การชั่งนํ้าหนัก , การวัดสวนสูง  หรือในทางการศึกษาใช การสอบ เปน 
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การวัดผลความรูของผูเรียนหลังจากเสร็จสิ้นในระยะหนึ่ง ๆ ไปแลว ถือเปนการวัดผลเพราะเปนการวัด
ความรูของผูเรียนใหมีคาเปนตัวเลขหรือคะแนน  (Score)    ซ่ึงมีมาตรฐานเพราะวัดโดยขอสอบซึ่งถือวา 
อาจารยเปนกําหนดมาตรฐานของขอสอบเอง  
 Evaluation หรือการประเมินผล หมายถึง การตัดสินหรือสรุปผลที่ไดจากการวัดผล ทั้งที่เปน
ปริมาณหรือคุณภาพวาสิ่งนั้นดีมากนอยเพียงใด  มีคุณคาอยูในระดับใด เม่ือเทียบกับมาตรฐานหรือ
เกณฑตั้งไว เชน การตัดสินผลการศึกษาประจําปวาผูเรียนสอบไดหรือสอบตกเปนการตัดสินหรือสรุปผล
การเรียนที่ไดมีการวัดผลแลว คือมีการสอบมาแลวทุกวิชา  นําหรือ การใหอักษรระดับคะแนน (เกรด)    
A ,B ,C แกนักเรียนในรายวิชาใด เปนการนําคะแนนที่เปนผลจากการวัดผลดวยขอสอบ แลวนํามาสรุป
เปนผลการเรียนของนักเรียนคนนั้น  ดังน้ัน การตัดสินผลการศึกษา และ การใหเปนเกรดเปนการ
ประเมินผล เปนตน  ในอดีตคํานี้จะเนนที่เปนการประเมินเม่ือสิ้นสุดการดําเนินงานแลวเทานั้น แตใน
ปจจุบันถูกนํามาใชในการกลาวถึงการประเมินผลโดยทั่วไปที่เปนการประเมินทั้งระบบ  โดยเมื่อเรา
กําหนดจุดอางอิงของการสิ้นสุดไดแลว (ตามวัตถุประสงคและเง่ือนเวลาที่ตั้งไว) และเม่ือครบตามเงื่อนไข
เวลา คือสิ้นสุดการดําเนินงานตามเวลาที่อางอิงไว ก็ทําการประเมินผล ก็จะเรียกวา Evaluation  
 Assessment หรือ การประเมิน หมายถึง  การนําลักษณะของสิ่งตางๆ ที่สวนใหญมักเปนขอมูล
เชิงคุณภาพ มาศึกษาพยายามตีคาเปนตัวเลขใหสัมพันธกับสิ่งแวดลอมขณะน้ัน   โดยใชสภาวะตาง ๆ 
กันเปนเกณฑ    จึงตองมีการศึกษา วิเคราะหเกณฑ และสิ่งแวดลอมตางๆไปดวย  การประเมิน
โดยทั่วไป จะทําในเวลาใดก็ได เชนกอน ระหวาง หรือหลังการดําเนินงานแลว คําที่ใชโดยทั่วไป เชน 
การประเมินผลงาน (Performance Assessment)  การประเมินตนเอง (Self Assessment) เปนตน   
การประเมินตางไปจากการวัดและการประเมินผล  เพราะตองมีการศึกษาขอมูล  วิเคราะห
สภาพแวดลอมของสิ่งที่กําลังศึกษา  แลวจึงตีคาของสิ่งน้ันออกมา   โดยผลลัพธที่ไดมิไดนํามาตัดสิน
สรุปผลเพ่ือจําแนกกลุม หรือใหทราบการ ดี – เลว    มาก – นอย    เกง – ไมเกง    แตตองการตีคาให
เห็นขอมูลยอนกลับ (Feedback)   ของสิ่งน้ัน ๆ  เพ่ือจะไดนําไปพัฒนาสิ่งนั้นในอนาคต    ซ่ึงหลัง
สงครามโลกครั้งที่ 2 เปนตนมา การประเมินมีการพัฒนาขึ้นมากเพราะใชระเบียบวิธีทางสถิติมาชวยใน
การศึกษาขอมูลตั้งแตการเก็บรวบรวมขอมูล  จนถึงการวิเคราะหทางสถิติขอมูลตาง ๆ  จึงทําใหการ
ประเมินกาวหนาขึ้นอยางมากในปจจุบัน และใชแพรหลายในทุกวงการ 
 ปจจุบันกระบวนการดําเนินงานของโครงการตางๆ นิยมใชคํายอเรียกเปน “ PDCA”  (Plan- 
Do-Check-Act )   ตองมีการควบคุมคุณภาพของการดําเนินการทุกขั้นตอนเพ่ือใหโครงการนั้นๆ ประสบ
ผลสําเร็จอยางจริงจัง    การประเมินจึงเขามาเกี่ยวของเพ่ือที่จะใหไดทราบขอมูลยอนกลับวาตอง
ปรับปรุงในขั้นตอนใดของโครงการนั้น  โดยเฉพาะอยางยิ่งในขั้นตอนของการตรวจสอบ (Check)
จําเปนตองมีการประเมินอยางหลีกเลี่ยงไมได  เพราะจะไดทราบวาทั้งโครงการที่ดําเนินการมานี้ตอง
ปรับปรุงหรือไมอยางไร    
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PDCA  
      

         
 
กระบวนการประเมิน 

 ข้ันตอนที่ ๑  การประชาสมัพันธ 
 การประเมินในทุกขั้นตอนของโครงการตางๆถูกมองจากผูตองรับการประเมินหรือผูถูกประเมิน 
วาเปนการตรวจเพื่อหาขอผิดพลาดแลวรายงานความผิดของตน  ซ่ึงเปนความเขาใจที่ไมถูกตอง  
กระบวนการประเมินจึงตองเริ่มตนจากการประชาสัมพันธเพ่ือสรางความตระหนัก และเปนการเตรียม
ความพรอมของทุกหนวยของโครงการใหมีความเขาใจถึงความสําคัญของการประเมิน  ซ่ึงจะทําใหขอมูล
ที่ไดรับในการประเมินใกลเคียงกับความจริงมากที่สุด เพราะความเขาใจถึงความสําคัญของการประเมิน  
จะทําใหผูเกี่ยวของกับการประเมินออกความคิดเห็นไดเต็มที่และตรงกับความเปนจริง  เชน การประเมิน
ความพึงพอใจของผูใชบริการรานอาหารในมหาวิทยาลัย   ผูใชบริการตระหนักดีวาเปนการประเมินเพ่ือ
ปรับปรุงรานอาหารในมหาวิทยาลัยของตน และผลดีเปนของตนเองวาหลังจากประเมินแลว จะไดรับการ
บริการที่ดีขึ้น  ขณะเดียวกันรานคาทราบวาหากปรับปรุงรานอาหารของตนตามผลของการประเมินก็จะ
ทําใหมีผูลูกคามาใชบริการมากขึ้น จึงเปนการเต็มใจในการใหขอมูลของฝายผูประเมิน  และฝายผูรับการ 

การการวางแผนวางแผน  
 

การการปรับปรงุปรับปรงุ  

การการตรวจสอบตรวจสอบ  

การการปฏิบตัิปฏิบตัิ  

การประเมิน 

การประเมิน 

การประเมิน 

การประเมิน 

การการปรประเมินะเมิน  

DDoo  

PPllaann  

AAcctt 

CChheecckk  

การควบคุมการควบคุม
คุณภาพคุณภาพ  
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ประเมินก็เต็มใจรับขอมูลมาปรับปรุง  ผลดีก็เกิดกับโครงการอยางชัดเจน  เปนตน  จึงนับวาการสราง
ความตระหนักและเตรียมความพรอมเปนขั้นตอนแรกของการประเมิน 
 
 
    
 
 

 
 
 
 
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ข้ันตอนที่ ๒ การวางแผนการประเมิน 
 ขั้นตอนตอจากการประชาสมัพันธ คือการวางแผนการประเมิน ซ่ึงประกอบดวย 
 การสรางเครื่องมือ  (Instrument) ในการประเมิน   ในการดําเนินการของโครงการใด ๆ 
ยอมมีจุดประสงคหรือวัตถุประสงคของโครงการตางๆกัน  ความสําเร็จของโครงการวัดจากความตรงตาม
จุดประสงคหรือวัตถุประสงคที่ตั้งไว   และการวัดวาการดําเนินการตรงจุดประสงคหรือวัตถุประสงค
เพียงใดนั้นตองมีการกําหนด ตัวชี้วัด หรือ ตัวบงชี้ หรือ ดัชนี (Index) ที่ตรงกับจุดประสงคหรือ
วัตถุประสงค    ตัวชี้วัด หรือ ตัวบงชี้ หรือ ดัชนี หมายถึงลักษณะที่สําคัญที่สามารถแสดงไดวาโครงการ
ไดดําเนินมาตรงตามวัตถุประสงคเพียงใด  

สรางความตระหนกั 

เตรียมความพรอม 

วางแผนการประเมิน 

ดําเนินการประเมิน 

เขียนรายงาน / เผยแพร 

นําผลการประเมินไปใช 

ขอมูลยอนกลับ 
กระบวนการประเมิน 
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 การกําหนดตัวบงชี้ ทําไดโดยการศึกษาของผูเชี่ยวชาญในโครงการนั้น ๆ เม่ือศึกษาแลวจึง
กําหนดลักษณะที่คาดวาจะทําใหโครงการนั้น ๆ บรรลุตามวตัถปุระสงคขึ้นมาหลายๆลักษณะ หรือเรียก
ทางสถิตวิาหลายตวัแปร และใชวธิีการทางสถิติ เรียกวา “การวิเคราะหองคประกอบ (Factor Analysis)” 
เพ่ือคัดเลือกตวัแปรที่สําคญันํามากําหนดเปนตัวบงชี้ขึ้น ในกรณีของวงการศึกษาของประเทศไทย สํานักงาน 
รับรองมาตรฐานและประเมนิคุณภาพการศึกษา (องคกรมหาชน) หรือ สมศ. ไดมีคณะกรรมการ
ประกอบดวยอาจารยจากมหาวิทยาลัยตางๆทําหนาทีศ่ึกษาและกําหนดตัวบงชีข้ึน้ พรอมทั้งกําหนด
เกณฑของตัวบงชี้เรียกวา “มาตรฐานตวับงชี”้  ตัวบงชีท้ี่สําคัญ เชน 
  “...มาตรฐานที่  ๖  มาตรฐานดานหลักสูตรและการเรียนการสอน ใหมีจํานวนตัวบงชี้  ๙  ตวั   
ดังน้ี 
 ตัวบงชี ้ ๖.๑ รอยละของหลกัสูตรที่ไดมาตรฐานตอหลกัสูตรทั้งหมด 
 ตัวบงชี ้ ๖.๒    จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทาตอจํานวนอาจารยประจํา 

 ตัวบงชี ้ ๖.๓  รอยละของอาจารยประจําที่มีวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทาตออาจารย 
    ประจํา  

 ตัวบงชี้   ๖.๔    รอยละของอาจารยที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ 
 ตัวบงชี้   ๖.๕    การปฏิบัตติามจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย (Professional Ethics) 

 ตัวบงชี้   ๖.๖ กระบวนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคญัโดยเฉพาะการเรียนรูจากการ 
    ปฏิบัติ และประสบการณจริง 

 ตัวบงชี้   ๖.๗    ระดับความพงึพอใจของนักศึกษาตอคณุภาพการสอนของอาจารยและ 
       สิ่งสนับสนุนการเรียนรู 
 ตัวบงชี้   ๖.๘    รอยละของนักศึกษาทีเ่ขารวมกิจกรรม/โครงการพัฒนานักศึกษาตอ 
    จํานวนนักศึกษาทั้งหมด 
 ตัวบงชี้   ๖.๙    คาใชจายทั้งหมดที่ใชในระบบหองสมุด  คอมพิวเตอร และศูนยสนเทศ 
    ตอจํานวนนักศึกษาทั้งหมด ...  ” 
 โดยตัวบงชี้แบงได ๒ ประเภท  คือ ตัวบงชี้เชิงปริมาณ   และตัวบงชี้เชิงคุณภาพ 
 ตัวบงชี้เชิงปริมาณ ไดแก จํานวนรอยละ   จํานวนเงินคาใชจาย   จํานวนชั่วโมงการทํางาน 
จํานวนอาจารย   จํานวนชั่วโมงสอน  ฯลฯ 
 ตัวบงชี้เชิงคุณภาพ ไดแก ความพึงพอใจของผูใชบริการ    ความคิดเห็นของพนักงานตอ
ผูบริหาร  ระดับอาการของคนไข  ฯลฯ   ตัวบงชี้เชิงคุณภาพนี้ไมสามารถหาคาคุณภาพที่แทจริงไดจึง
ตองมีการกําหนด “ระดับคะแนน (Rating scale)” ใหเปนคาตัวแทนของตัวบงชี้ประเภทนี้ 
 ทั้งตัวบงชี้ และระดับคะแนน จะถูกนํามาสรางเปนเครื่องมือการประเมิน อยูในรูปแบบฟอรม
การประเมิน     หรือแบบสอบถามความคิดเห็น   ที่ครอบคลุมเน้ือหาครบถวนทุกลักษณะของโครงการที่ 
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กําลังดําเนินการอยู   มีความชัดเจน มีลักษณะความเปนเคร่ืองมือการประเมินหรือเครื่องมือวัดความ
คิดเห็นที่ดี   โดยคุณสมบัติของการเปนเครื่องมือที่ดีมีดังน้ี 

 ๑) มีความถกูตองหรือเที่ยงตรงตามเนื้อหา (Validity) คือสามารถวดัไดครอบคลมุเน้ือหา
หรือจุดประสงคที่ตองการไดครบถวน   

 ๒) มีความเชือ่ถือได (Reliability) คือไมเปลี่ยนแปลง  ไมวาจะวัดกีค่รั้ง เม่ือไร ที่ไหน ก็
ไดผลอยางเดิมเสมอ  

 ๓) มีประสิทธิภาพ (Efficiency) เชน ใชคําถามเขาใจงาย ใชเวลาตอบนอย   
 ๔) มีอํานาจจําแนก (Discrimination) คือ มีความแตกตางกันในแตละขอถาม 

ผูเชี่ยวชาญในโครงการนั้น ๆ เปนผูตรวจสอบคุณสมบัติของการเปนเครื่องมือที่ดีเครื่องมือการ
ประเมินที่สรางแลว  และนําไปทดสอบ (Pre-Test) ในกลุมยอย ๆ เพ่ือเปนการตรวจสอบรายละเอียดใน
ขั้นสุดทาย เพ่ือนํามาแกไข   กอนจะใชเปนเครื่องมือการประเมินที่สมบูรณตอไป 

ในขั้นตอนการวางแผนนี้ นอกจากการสรางเครื่องมือการประเมินแลว  ตองมีการกําหนด
วิธีการประเมินไปพรอมๆกัน เพ่ือใหสอดคลองกับเครื่องมือที่สรางขึ้น   เชน การประเมินประสิทธิภาพ
ของเคร่ืองจักรในการผลิตสินคา  อาจจะตองมีตัวบงชี้เปนจํานวนสินคาที่ผลิตโดยเครื่องจักรนั้นๆ  แสดง
วาการประเมินตองทําขณะกําลังผลิตในวันหน่ึงๆ เปนตน   หรือการประเมินภาระงานของพนักงานตอง
ประเมินเม่ือพนักงานไดปฏิบัติงานผานไปแลวระยะเวลาหนึ่ง เปนตน   ในวิธีการประเมิน จึงมัก
ประกอบดวย  ประเมินเม่ือใด   ประเมินอะไร  และใครเปนผูประเมิน  

ข้ันตอนที่ ๓ การดําเนินการประเมิน 
การดําเนินการประเมินเปรียบไดกับวิธีการทางสถิติในขั้น เก็บรวบรวมขอมูลและวิเคราะหหรือ

ตีความหมายขอมูลน่ันเอง เพราะเมื่อนําเครื่องมือที่สรางขึ้นหรือเรียกวา แบบประเมิน ไปใหผูประเมิน
กรอกขอมูลแลว  ขอมูลที่ไดจะถูกรวบรวมเรียกขอมูลที่รวบรวมแลววา “คะแนนการประเมิน”   คา
คะแนนการประเมินที่ไดมาจะถูกนํามาตีความหมายวา  คาคะแนนการประเมินแตละคาหมายถึงลักษณะ
ของโครงการนั้น ๆ เปนอยางไร  การตีความหมายดังกลาว จึงตองมีการกําหนด “เกณฑการประเมิน 
(Criteria)” ขึ้น   โดยเกณฑการประเมินหมายถึง คาที่ใชกําหนดระดับคุณภาพของสิ่งที่ถูกประเมิน  เปน
องคประกอบที่สําคัญในการพิจารณาลักษณะของโครงการ  เกณฑการประเมินกําหนดขึ้นมาเพื่อใหเกิด
ความชัดเจนและยุติธรรมในการประเมิน และทําใหเห็นทิศทางในการพัฒนาใหโครงการนั้นๆเปนไปตาม
เปาหมายหรือวัตถุประสงคของโครงการที่กําลังถูกประเมิน   เกณฑการประเมินมีความสัมพันธอยาง
ใกลชิดมากกับตัวบงชี้ที่กําหนดไวในตอนสรางเครื่องมือการประเมิน   
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ตัวอยาง ความสัมพันธของวัตถุประสงคโครงการ-ตัวบงชี้-เกณฑการประเมิน  

โครงการ ตัวบงชี ้ เกณฑการประเมิน 
ระยะเวลาจัดตั้งหนวย จัดตั้งเสร็จกอนหรือทันเวลา 

ที่กําหนด 
งบประมาณทีใ่ช งบประมาณทีใ่ชนอยกวาหรอื

เทากับที่กําหนด 
สัดสวนของหนวยงานยอย 
ที่พรอมดําเนินการ 

๑๐๐% 

การจัดตั้งหนวยงานใหม
เพ่ือใหบริการประชาชน
ในพ้ืนที่เปาหมาย 

ความพึงพอใจของผูรับบรกิาร มากกวา ๘๐% 
 

 เกณฑการประเมินแสดงไดหลายลักษณะ  โดยเกณฑการประเมินของตัวบงชี้เชิงปริมาณจะ
แสดงตรงตามขอมูลจริง   มีทั้งเม่ือไดขอมูลจริงของตัวบงชี้เชิงปริมาณแลว นํามากําหนดเกณฑการ
ประเมินแสดงเปนคาคะแนนรวม   
   เชน  ระดับคุณภาพ ๓ (ดี)  หมายถึงไดคะแนนรวมอยูระหวาง ๑๐-๑๕ คะแนน   
   ระดับคุณภาพ ๒ (พอใช) ไดคะแนนรวมระหวาง ๕ – ๙.๙    
   ระดับคุณภาพ ๑ (ปรับปรุง) ไดคะแนนรวมระหวาง  ๐ – ๔.๙ 
 หรือแสดงเกณฑการประเมินในคารอยละหรือเปอรเซ็นต    เชน รอยละหรือเปอรเซ็นตการ
เพ่ิมผลผลติ  รอยละหรือสัดสวนของจํานวนงานในโครงการที่สําเรจ็ตรงเวลาหรือภายในเวลาที่กําหนด    
เปนตน 
 แตเกณฑการประเมินของตวับงชี้เชิงคุณภาพ  ไมสามารถแสดงจากขอมูลจริงได  เชน ตัวบงชี้
เปนความพึงพอใจของผูใชบริการ  จึงนิยมแสดงเกณฑการประเมินของตัวบงชี้เชิงคุณภาพในรูปของ 
คาเฉลี่ยถวงน้าํหนัก (Weighted Mean )  หรือ คารอยละถวงน้ําหนัก (Weighted  Percent )  

 การหาคาเฉลี่ยถวงน้ําหนัก (Weighted Mean )และคารอยละถวงน้ําหนัก (Weighted 
Percent )  

 

                     สูตร       คาเฉลี่ยถวงน้ําหนัก  
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  โดย M = คาเฉลี่ยถวงน้ําหนัก (Weighted Mean )  
      wi = จํานวนผูตอบแตละระดับความคิดเห็น 
      xi  =  คาคะแนนจาก rating scale ๕, ๔, ๓, ๒, ๑    
  และถาคาคะแนนจาก Rating scale มีคาสูงสุดเปน  ๕  จะหาคารอยละถวงน้ําหนัก ดังน้ี 
 

        สูตร   คารอยละถวงน้ําหนัก (Weighted Percent )  =  
5
M x  100 

  
 ข้ันตอนที่ ๔ การเขียนรายงานและการเผยแพร 
 การประเมินเปนการวิจัยประยุกต (Applied  Research) การเขียนรายงานการประเมินใช
หลักการเขียนเชนเดียวกับการเขียนรายงานการวิจัย  ประกอบดวยหัวขอที่สําคัญ เชน ที่มาของการ
ประเมิน  วัตถุประสงคของการประเมิน  ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของ  การวิเคราะหขอมูล การสรุปผล  
เปนตน  เอกสารรายงานการประเมินจึงมีโครงสรางเหมือนรายงานการวิจัยทุกประการ  ขอแตกตางจาก
งานวิจัยคือ การเผยแพรงานวิจัยจะมีอยูในวงวิชาการที่เกี่ยวของในสาขาวิชานั้น ๆ เพราะเปนการสราง
องคความรูใหมในสาขาวิชานั้น   แตการประเมินเปนการแสดงภาพรวมของโครงการ  หรือแสดงผล
ทั้งหมดของการดําเนินงานของหนวยงาน    การเผยแพรรายงานการประเมินจึงสามารถกระทําไดอยาง
กวางขวางเพราะใชเพียงวิธีการวิเคราะหขอมูลพ้ืนฐานที่ไมซับซอนจึงเขาใจงาย   และโดยทั่วไปผู
ประเมินและผูถูกประเมินจะมีความสนใจผลของการประเมินของตนเองอยางมาก  อีกประการหนึ่งคือการ
ประเมินตองถูกกระทําซ้ําๆกันอยูตามชวงเวลาที่เหมาะสม เพ่ือใหเกิดการพัฒนาอยางตอเน่ือง  การ
เผยแพรงานการประเมินจึงสมควรใหทุกหนวยของโครงการ หรือองคกรที่มีการประเมินไดรับทราบอยาง
ทั่วถึง  เพ่ือเปนการสรางความเขาใจและสรางความตระหนักในความสําคัญของการประเมิน  ผูประเมิน
และผูถูกประเมินจะเกิดความมุงม่ันในการประเมินครั้งหนา และทําใหผลของการประเมินในครั้งตอไป    
มีความเชื่อถือมากยิ่งขึ้น 
 ข้ันตอนที่ ๕ การนําผลการประเมินไปใช 
 เน่ืองจากการประเมินตองถูกกระทําซ้ํา ๆ กันอยูตามชวงเวลาที่เหมาะสม  ตลอดเวลาที่
โครงการหรือหนวยงาน หรือ องคกรนั้น ๆ ยังมีอยู การประเมินจึงตองมีการบันทึกผล และนําไปใช
เปรียบเทียบกับผลงานแรก ๆ เพ่ือใชเปนขอมูลยอนกลับ (Feed Back) บอกใหทราบขอบกพรองของการ
ปฏิบัติ  ใหเกิดการพัฒนาในโครงการนั้น ๆ อยางตอเน่ือง  ผลของการประเมินจึงนําไปใชในความหมาย
เพ่ือใหทราบถึงขอมูลยอนกลับ  สําหรับใชเปนทิศทางในการพัฒนาใหโครงการนั้น ๆ เปนไปตาม
เปาหมายหรือวัตถุประสงคของโครงการที่กําหนดไว 
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ปญหาหรือขอผิดพลาดที่เกิดจากการประเมิน 

 ปญหาทั่วไปที่เกิดจากการประเมิน  และมีผลทําใหกระบวนการประเมินของโครงการใด ๆ มี
ความนาเชื่อถือนอยลง  หรือทางสถิติเรียกวาเกิดขอผิดพลาด (Error) มักพบในขั้นตอนการดําเนินการ
ประเมิน   ซ่ึงสวนใหญเปนปญหาตั้งแตการเก็บรวบรวมขอมูล  มีทั้งเปนปญหาเนื่องมาจากผูประเมิน 
และผูถูกประเมิน พอสรุปได ดังน้ี 
 ๑. ผูประเมินไมประเมินหรือประเมินอยางเสียไมได 
 ๒. ผูประเมินมีอคติในดานตาง ๆ ไดแก 
  ๒.๑  Personal Bias  ไดแก การ Bias ที่มีติดตัวผูประเมินมาโดยธรรมชาติ  จําแนก
ประเภทตาง ๆ ดังน้ี 
     - Generosity  โนมเอียงที่จะประเมินใหทกุคนสูง  
    - Severity  โนมเอียงที่จะประเมินใหทุกคนต่ํา  
     - Central Tendency  โนมเอียงที่จะประเมินทุกคนอยูกลาง ๆ  
  ๒.๒  Halo Effect  ไดแก การใชความรูสึกชอบพอสวนตัวของผูประเมินตอผูถูกประเมิน
ประทับใจคนไหนก็ใหคะแนนสูง   ซ่ึงเปนลักษณะธรรมชาติของมนุษย 
  ๒.๓  Logical Error  ไดแก การที่ผูประเมินคิดวาผูถูกประเมินที่ทําอยางหนึ่งอยางใดดีก็
นาจะทําอยางอ่ืนดีดวย จึงประเมินคาการปฏิบัติงานสูงไปดวย ซ่ึงไมเปนความจริงเสมอไป   
  ๒.๔  Contrast Error ไดแก การประเมนิโดยเทียบผูถูกประเมินกบัตวัผูประเมินเอง หรือ
เปรียบเทียบกบัผูถูกประเมินอ่ืน ๆ เกงเปนพิเศษ เปนตน 
  ๒.๕ Leniency ไดแก การประเมินที่ ผูประเมินใจดีประเมินคาผูถกูประเมินสูงกวาเปน
จริง จากความเมตตา สงสาร เห็นใจ  
  ๒.๖  Proximity Error  เรื่องหน่ึงมีผลตอเรื่องอ่ืน เชน ประเมินเรื่องแรกวาดี เรื่องตอ ๆ 
ไปก็สรุปใหดีตามไปดวย  
 ๓. ผูประเมินจําแนกผูถูกประเมินไมได  เพราะผูประเมินไมใกลชิดผูถูกประเมินพอที่จะสังเกต
พฤติกรรมของผูถูกประเมิน 
 ๔. กรณีที่เปนการประเมินพฤติกรรมเชิงคณุธรรมตองใชเวลาสังเกตที่นานมาก 
   ทั้งปญหาและขอผิดพลาดเหลานี้เปนสิ่งที่ตองเกิดขึ้นอยางหลีกเลี่ยงไมได   ซ่ึงเปรียบเทียบ
ไดเชนเดียวกบัวธิีการทางสถิติที่ยอมเกิดขอผิดพลาดทางสถิติ (Error) ขึ้นทุกครั้งทีมี่การเก็บรวบรวมและ
วิเคราะหขอมูล  ซ่ึงทฤษฎสีถิตินําขอผิดพลาดนั้นมาแสดงใหเห็นในรูปของนัยสําคัญ (Significant)  แต
การประเมินทาํไดเพียงพยายามใหเกิดปญหาและขอผดิพลาดเหลานี้นอยที่สุดเทาที่จะเปนไปได เชน  
แบบประเมินจะตองไมยาวมาก  หรือ  ประเมินเปนชวงเพราะถาประเมินรวบยอดในชวงสุดทายของการ 
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ปฏิบัติงาน ผูประเมินอาจจําพฤติกรรมผูถูกประเมินไมได  เปนตน เรียกวาเปนการพยายามใหเกิดปญหา
และขอผิดพลาดนอยที่สุดดวยการควบคมุทั้งกระบวนการประเมินใหมีขอบกพรองนอยที่สุด  โดยใหปรับ
กระบวนการประเมินใหเปนไปตามสภาพแวดลอมที่เหมาะสมกับแตละโครงการนั้น ๆ  ซ่ึงผลการประเมิน
จะนาเชื่อถือเพียงใด  ขึ้นกับกระบวนการประเมินของแตละโครงการนั้น ๆ วาสมบูรณเพียงใดนั่นเอง 
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การประเมินเปนการ 

• ทําเพื่อระบุมาตรฐานของสิ่งที่ประเมิน 
• ทําเพื่อพิจารณาวามีความแตกตางระหวางการปฏิบัติกับมาตรฐานหรือไม 

• ทําเพื่อใชความแตกตางที่พบเปลี่ยนแปลงการปฏิบัติหรือเปล่ียนแปลงมาตรฐานของสิ่งที่มุงประเมิน 



 

โรงเรียนนายเรือกับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสอง 
:  เพื่อการรับรองมาตรฐานการศกึษา  (ตอนที่ ๒) 

                                                             
         
                              น.อ.หญิง ดร. ประอร  สุนทรวิภาต 

                              หัวหนากองสถิติและวิจัย  โรงเรียนนายเรือและ 
               ผูประเมินภายนอกระดับอุดมศึกษาของ สมศ. 
 
 

บทนํา 
สาระจากตอนที่ ๑ ผูเขียนไดกลาวถึงการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสองในประเดน็ที่แตกตางไป

จากการประเมินคุณภาพภายนอกรอบแรกที่สําคัญ ไดแก วัตถปุระสงคของการประเมินเพ่ือรับรอง
มาตรฐานคุณภาพการศึกษาของสถาบัน  โดยกําหนดใหมีการอิงมาตรฐานขั้นต่ํา  การอิงพัฒนาการ อิง
ผลสัมฤทธิ์ของสถาบัน และมีการกําหนดเกณฑการรับรองมาตรฐานคุณภาพทั้งระดับกลุมสาขาวิชาและ
ระดับสถาบนัโดยรวม  ซ่ึงในตอนที่ ๒ น้ี จะไดกลาวถึงถงึมาตรฐานคุณภาพของ สํานกังานรบัรองมาตรฐานและ
ประเมินคณุภาพการศกึษา (สมศ.) ทั้ง ๗ มาตรฐาน พรอมตัวบงชีท้ี่สําคัญและเกณฑในการประเมินและ
รับรองมาตรฐานคุณภาพโดยละเอียดตอไป 

มาตรฐานคุณภาพของ สมศ. ที่เก่ียวของกับโรงเรยีนนายเรือ 
๑. มาตรฐานดานคุณภาพบัณฑิต 
“บัณฑิตเปนผูเรืองปญญา  มีความสามารถในการเรียนรูและพัฒนาตนเอง  สามารถทํางานรวมกับ

ผูอ่ืนได  มีทักษะและภูมิปญญาในงานอาชีพในฐานะนักวิชาชีพชั้นสูง   มีทักษะวิจัยในฐานะนักวิชาการ
ชั้นสูง  มีจิตสํานึกและภูมิธรรมในฐานะพลเมืองดีของสังคมไทยและสังคมโลก” 
  ตัวบงชี้ที่สําคญั ไดแก 
  ๑.๑ รอยละของบัณฑติระดับปริญญาตรีที่ไดงานทําและประกอบอาชีพอิสระภายใน ๑ ป 
  ๑.๒ รอยละของบัณฑิตระดบัปริญญาตรีที่ไดทํางานตรงสาขาที่สําเรจ็การศึกษา 
  ๑.๓ รอยละของบัณฑติที่ไดรับเงินเดือนเร่ิมตนเปนไปตามเกณฑ 
  ๑.๔ ระดับความพึงพอใจของนายจาง ผูประกอบการและผูใชบัณฑติ 
             ตัวบงชี้ ระดับความพึงพอใจของนายจางผูประกอบการและผู ใชบัณฑิตนี้   
สถาบันอุดมศึกษา/โรงเรียนนายเรือ จะทราบไดก็โดยการวิจัยเชิงสํารวจความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต สําหรับ
โรงเรียนนายเรือน้ัน  ผูใชบัณฑิตก็คือกองทัพเรือ โดยผูบังคับบัญชาหนวยตาง ๆ ของกองทัพเรือ ซ่ึง   
นายทหารผูสําเร็จการศึกษา/บัณฑิตจากโรงเรียนนายเรือ เม่ือจบการศึกษาแลวตองออกไปปฏิบัติงาน  
การสํารวจระดับความพึงพอใจในคุณภาพของนายทหารผูสําเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายเรือน้ี     ไดมี 
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การวิจัยติดตามและประเมินผลโดยกองสถิติและวิจัย  โรงเรียนนายเรือ  ดําเนินการวิจัยเชิงสํารวจ/
ประเมินผลมาตั้งแต พ.ศ.๒๕๔๐ และนับเปนโรงเรียนเหลาทัพแรก ที่ไดทําการวิจัยสํารวจความพึงพอใจ
ของผูใชบัณฑิตอยางเปนรูปธรรมกอนที่จะมีการกําหนดเปนตัวบงชี้ที่สําคัญของมาตรฐานดานคุณภาพ
บัณฑิตของ สมศ. 
           ๒. มาตรฐานดานงานวจิัย และงานสรางสรรค 
 “ผลงานวิจัยและงานสรางสรรค เปนงานนวัตกรรมที่นําไปสูการสรางและพัฒนาทรัพยากร
บุคคลที่เชี่ยวชาญสูง การสรางและพัฒนาองคความรูใหมซ่ึงเปนการขยายพรมแดนของความรูและทรัพยสิน 
ทางปญญาทีส่ามารถนําไปประยุกตใชงานไดจริง  เปนปจจัยสําคัญของการพัฒนาคุณภาพ ประสิทธิภาพ 
และขีดความสามารถของคนไทย รวมทั้งการพัฒนาสูสังคมเรียนรู สังคมความรู และสังคมแหงภูมิปญญา  
อันกอใหเกิดวัฒนธรรมการใชความรูในการกําหนดทิศทางและการพัฒนา  ตลอดจนการเพิ่มศักยภาพ
การแขงขันของประเทศ” 
 ตัวบงชี้ที่สําคญั  ไดแก 
  ๒.๑ รอยละของงานวิจัย ฯ ที่ตีพิมพ  เผยแพรและ / หรือนําไปใชประโยชนทั้งใน
ระดับชาติ และระดับนานาชาติตอจํานวนอาจารยประจํา 
  ๒.๒ เงินสนับสนุนงานวิจัย ฯ ภายในสถาบันตอจํานวนอาจารยประจํา (บาท) 
  ๒.๓ เงินสนับสนุนงานวิจัย ฯ จากภายนอกสถาบันตอจํานวนอาจารยประจํา (บาท) 
  ๒.๔ รอยละของอาจารยประจําที่ไดรับทนุทําวิจัย ฯ จากภายใน, ภายนอกสถาบันตอ
จํานวนอาจารยประจํา และนักวิจัย 
 ๓. มาตรฐานดานการบริการวิชาการ 
 “การใหบริการวิชาการและวิชาชพีที่เปนประโยชน เปนที่พ่ึงและเปนแหลงอางอิงทางวิชาการ 
และวิชาชีพ  เสนอแนะแนวทางที่เหมาะสมสอดคลองเพื่อเสริมสรางความมั่นคงและความเขมแข็งของ
สังคม ชุมชน ประเทศชาติ และนานาชาติ ตลอดจนการสงเสริมบทบาททางวิชาการและวชิาชีพของ
สถาบันการศกึษาในการพฒันาสังคมเรียนรูและสังคมความรู โดยคํานึงถึงความรับผิดชอบตอสาธารณะ” 
 ตัวบงชี้ที่สําคญั  ไดแก 
  ๓.๑ รอยละของกิจกรรม / โครงการบริการวชิาการและวชิาชีพทีต่อบสนองความตองการ
พัฒนาและเสริมสรางความเขมแข็งของสงัคม  ชุมชน ประเทศชาติ และนานาชาติตออาจารยประจํา 
        สําหรับตัวบงชี้น้ี โรงเรียนนายเรือมีกิจกรรมวิชาการและวิชาชีพทหารที่เปน
ประโยชนตอชุมชน/สังคมและประเทศชาติอยูเปนจํานวนมาก  เชน จัดการฝกอบรมลูกเสือสมุทร ใน 
พ้ืนที่จังหวัดสมุทรปราการ เปนตน ซ่ึงหากมีกิจกรรมรวมทั้งปรอยละ ๓๐ ขึ้นไป  โรงเรียนนายเรือจะได
คะแนนการประเมินอิงเกณฑมาตรฐานสําหรับตัวบงชี้น้ี เต็ม ๓ คะแนน  แตหากมีเพียงรอยละ ๒๐ – ๒๙ ก็จะ
ได ๒ คะแนน   
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  ๓.๒ รอยละของอาจารยที่เปนที่ปรึกษา เปนกรรมการวิทยานิพนธภายนอกสถาบัน  
เปนกรรมการวิชาการและกรรมการวิชาชพีในระดับชาติและนานาชาติตออาจารยประจํา 
  ๓.๓ มีการนําความรูและประสบการณจากการบริการวิชาการและวชิาชีพมาใชในการ
พัฒนาการเรียน การสอน และการวิจัย 
  ๓.๔ คาใชจายและมูลคาของสถาบันในการบริการวิชาการและวิชาชีพเพ่ือสังคมตอ
อาจารยประจํา (บาทตอคน) 
 ๔. มาตรฐานดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 “การอนุรักษ  สืบสาน  พัฒนา  เผยแพรเอกลักษณศิลปะและวัฒนธรรม ภูมิปญญาไทย      
ภูมิปญญาทองถิ่นอันเปนมรดกไทย  และการบูรณาการในการผลิตบัณฑิต  การวิจัยและการบริการ
วิชาการและวชิาชีพ  รวมทั้งการสรางสรรคและสงเสริมภูมิปญญาไทยใหเปนรากฐานของการพัฒนาองค
ความรูที่สามารถพัฒนาสูสากล” 
 ตัวบงชี้ไดแก 
  ๔.๑ รอยละของกิจกรรมในการอนุรักษ พัฒนาและสรางเสริมเอกลักษณ  ศลิปะและ
วัฒนธรรมตอจํานวนนักศึกษา 
         โรงเรียนนายเรือและโรงเรียนเหลาทัพอ่ืน ๆ จะมีกิจกรรมในเชิงอนุรักษและ
สรางเสริมเอกลักษณ ศลิปะและวัฒนธรรมไทย  โดยเฉพาะอยางยิง่ธรรมเนยีมประเพณีทหารอยูมากกวา
รอยละ ๒.๐๐  ซ่ึงตามเกณฑแลวจะไดคะแนนเต็ม  ๓ คะแนน 
  ๔.๒ รอยละของคาใชจาย และมูลคาที่ใชในการอนุรักษ  พัฒนา และสรางเสริมเอกลักษณ  
ศิลปะและวัฒนธรรมตองบดําเนินการ 
 ๕. มาตรฐานดานการพัฒนาสถาบันและบุคลากร 
 “การบริหารและการจัดการศึกษาที่ประชาคมในและนอกสถาบันและผูเกี่ยวของมีสวนรวม
ตามหลักการบริหารจัดการที่ดี เนนการกระจายอํานาจ กํากับดวยนโยบายการวางแผน  ภาวะผูนํา
ของผูบริหาร  การพัฒนาบุคลากรที่เปนระบบและดําเนินการอยางตอเน่ือง  การนําระบบสารสนเทศมาใช
ในการเรียนการสอน  การวิจัยและการบริหาร  โดยมุงสรางความเปนเลิศทางวิชาการ  รวมทั้งการสราง
เสถียรภาพทางการเงิน  การใชเงินอยางคุมคา  มีอิสระ  คลองตัว โปรงใส  และสามารถตรวจสอบได” 
 ตวับงชีท้ี่สําคญัไดแก 
  ๕.๑ ระดับคณุภาพของสภามหาวิทยาลัย / กรรมการบริหารสถาบนั 
  ๕.๒ มีการพัฒนาสถาบันสูองคการเรียนรู  โดยอาศัยผลการประเมนิจากภายในและ 
        ภายนอก 
  ๕.๓ มีการกําหนดแผนกลยุทธที่เชื่อมโยงกับยุทธศาสตรชาต ิ
  ๕.๔ การใชทรัพยากรภายในและภายนอกสถาบันรวมกัน 
  ๕.๕ ศักยภาพของระบบฐานขอมูล  เพ่ือการบริหารการเรียนการสอน และการวจัิย 
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        ขอมูลที่แสดงประกอบดวย ๑) มีนโยบายในการจัดทําระบบฐานขอมูลเพ่ือการ
ตัดสินใจ ๒) มีระบบฐานขอมูลเพ่ือการตัดสินใจ   ๓) มีการประเมินประสิทธิภาพและความปลอดภัยของ
ระบบฐานขอมูล  ๔) มีการประเมินความพึงพอใจของผูใชฐานขอมูล  ๕) มีการนําผลการประเมินมา
ปรับปรุงระบบฐานขอมูล 
  ๕.๖ คาใชจายทั้งหมดตอจํานวนนักศึกษา 
  ๕.๗ รอยละของอาจารยประจําที่เขารวมประชุมวิชาการและ / หรือนําเสนอผลงาน
วิชาการทั้งในประเทศและตางประเทศ 
  ๕.๘ งบประมาณสําหรับการพัฒนาคณาจารยทั้งในประเทศตออาจารยประจํา 
  ๕.๙ รอยละของบุคลากรประจําสายสนับสนุนที่ไดรับการพัฒนาความรูและทักษะวิชาชีพทั้ง
ในประเทศหรอืตางประเทศ 
 ๖. มาตรฐานดานหลักสูตรและการเรยีนการสอน 
 “กระบวนการพัฒนาและบรหิารหลักสูตรใหมีความทันสมัย  ยืดหยุน และสอดคลองกับความ
ตองการของผูเรียนและสังคม  มีการจัดการเรียนการสอนที่ใหความสําคัญกับการพฒันาคุณภาพผูเรียน  
เนนการเรียนรูดวยตนเองตามความตองการ / ความสนใจของผูเรียน  โดยใชเทคนิคการสอนและอุปกรณ
การสอนที่หลากหลาย  มีการประเมินผลการเรียนการสอนตามสภาพจริง และมีการใชประโยชนจากผล
การประเมินในการพัฒนาผูเรียน 
 การระดมทรัพยากรทั้งดานบุคลากร  งบประมาณ  อาคารสถานที่  และสิ่งอํานวยความ
สะดวก  รวมทั้งความรวมมือจากแหลงตาง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถาบันอุดมศึกษา  ในการจัด
กิจกรรมเสริมหลักสูตร” 
 ตัวบงชี้ไดแก 
  ๖.๑ รอยละของหลักสูตรทีไ่ดมาตรฐานตอหลักสูตรทั้งหมด 
  ๖.๒  จํานวนนักศึกษาเต็มและเทียบเทาตอจํานวนอาจารยประจํา (รอยละของเกณฑปกติ) 
  ๖.๓ รอยละของอาจารยประจําที่มีคุณวฒิุปริญญาเอกหรือเทียบเทาตออาจารยประจํา 
  ๖.๔ รอยละของอาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ 
  ๖.๕ การปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย (Professional  Ethics) 
  ๖.๖ กระบวนการเรียนรูทีเ่นนผูเรียนเปนสําคัญ  โดยเฉพาะการเรียนรูจากการปฏิบตัิ
และประสบการณจริง 
  ๖.๗ ระดับความพึงพอใจของผูเรียนตอคุณภาพการสอนของอาจารยและสิ่งสนับสนุน
การเรียนรู (ระดับ) 
  ๖.๘ รอยละของนักศึกษาทีเ่ขารวมกิจกรรม/โครงการพัฒนานักศึกษา 
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  ๖.๙ คาใชจายทั้งหมดที่ใชในระบบหองสมุด  คอมพิวเตอร  และศูนยสารสนเทศตอ
นักศึกษา (บาทตอคน) 
 ๗. มาตรฐานดานระบบการประกันคุณภาพ 
 “ระบบการประกันคุณภาพภายใน  หมายรวมถึง  การพัฒนาคุณภาพ  การตรวจติดตาม
คุณภาพและการประเมินคณุภาพ  ซ่ึงเปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาเพือ่นําไปสูการ
พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาอยางตอเน่ือง   และสามารถรองรับการประกันคุณภาพภายนอกได” 
 ตัวบงชี้ที่แสดงถึงการมีคุณภาพตามมาตรฐานนี้  ไดแก 
  ๗.๑ การมีระบบและกลไกในการประกันคณุภาพภายในของโรงเรียนนายเรือที่กอใหเกิดการ
พัฒนาคุณภาพอยางตอเน่ือง   
          หลักฐานที่ตองแสดงประกอบดวย  ๑) มีระบบและกลไกในการประกันคณุภาพ
ภายใน ๒) มีการกําหนดมาตรฐานและตวับงชี้ทีส่อดคลองกับมาตรฐานการศึกษาระดบัอุดมศึกษาและ
เอกลักษณของสถาบัน/โรงเรียนนายเรือครอบคลุมปจจัยที่มีผลตอคณุภาพอยางครบถวน ทั้งปจจัยนําเขา  
กระบวนการจัดการศึกษาและผลผลิต สามารถรองรับการประเมินคุณภาพภายนอกและเทียบระดับ 
(Benchmarking)   ๓) มีการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพอยางตอเน่ืองเปนประจําทุกป   ๔) มีการ
พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน เปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศกึษาที่เหมาะสมสอดคลอง
กับแนวทางการจัดการศึกษาของโรงเรียนนายเรือ   โดยไดรับการสนับสนุนจากตนสังกัด   ๕) มีการนํา
ผลจากการประเมินคุณภาพภายในมาปรบัปรุงพัฒนาการดําเนินงานตามพันธกิจใหเกิดผลดี 
  ๗.๒ ประสิทธผิลของการประกันคุณภาพภายใน  (ระดับ) 
         หลักฐานที่สาํคัญ  ไดแก   
              ๑) มีการดําเนินการตามระบบและกลไกในการประกันคุณภาพภายในระดับกลุม 
สาขา/สถาบันอยางตอเน่ือง ๒) มีการปรับปรุงระบบประกันคุณภาพภายในโดยสอดคลองตามพันธกิจ
ของกลุมสาขาวิชา/สถาบัน  ๓) มีการรายงานผลการประกันคุณภาพภายในตอหนวยงานที่เกี่ยวของและ
สาธารณชน ๔) มีการนาํผลการประเมินมาใชในการปรบัปรุงการดําเนินงานของหนวยงานอยางตอเน่ือง 
 
เกณฑการประเมินและเกณฑการรับรองมาตรฐานคุณภาพ สมศ. 
 ในการประเมนิและรับรองมาตรฐานคุณภาพของ สมศ.น้ัน  มีเกณฑการประเมินทั้งในระดับ
ตัวบงชี้ (ของแตละมาตรฐาน)  และเกณฑในการรับรองมาตรฐานดังตอไปน้ี 
 ๑. เกณฑการประเมินระดับตัวบงชี้   
     เกณฑที่ใชในการประเมนิรอบสองนี้  เปนเกณฑที่ผันแปรตามกลุมสถาบันทัง้ ๔ กลุม 
(ดังที่เคยกลาวแลวในฉบับกอน)  อันไดแก  กลุมที่ ๑  คือ  กลุมผลติบัณฑติและวิจัย  กลุมที ่๒  คือ กลุม
ผลติบัณฑติและพัฒนาสังคม  กลุมที่ ๓ คอื กลุมผลติบณัฑิตและพัฒนาศลิปะและวฒันธรรม  และกลุมที่ ๔ 
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คือ กลุมผลิตบัณฑิต (เชน โรงเรียนนายเรือ / โรงเรียนเหลาทัพ)  ซ่ึงกลุมผลิตบัณฑิตนี้จะไมมีตัวบงชี้
เฉพาะ จะมีแตตัวบงชี้รวม ซ่ึงทุกกลุมสถาบันตองไดรับการประเมินเหมือนกัน  โดยมีคะแนนอิงเกณฑ
มาตรฐานขั้นต่ําสําหรับตัวบงชี้แตละตวัเปน ๑, ๒, ๓ (คะแนนเต็ม) 
      ตัวอยางเชน มาตรฐานดานคุณภาพบัณฑิต มีตัวบงชี้รวมของทุกกลุมสถาบันที่สําคัญ 
เชน  รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไดงานทําและประกอบอาชีพอิสระภายใน  ๑ ป  เกณฑการ
ประเมินมีดังน้ี คือ 
          ถาสถาบันมี  รอยละ  ๑.๐๐ – ๕๙.๐๐  ได   ๑  คะแนน 
    รอยละ ๖๐.๐๐ – ๗๙.๐๐  ได   ๒  คะแนน 
    รอยละ  ๘๐.๐๐ ขึ้นไป     ได   ๓  คะแนน 
  สําหรับโรงเรียนนายเรือ ซ่ึงผูสําเร็จการศึกษาทั้งหมดรอยละ ๑๐๐.๐๐ ไดรับการบรรจุให
ปฏิบัติงานในกองทัพเรือ  ก็จะไดคะแนนสําหรับตวับงชี้น้ีเต็ม  ๓  คะแนน 
 ๒.  เกณฑการรับรองมาตรฐานคุณภาพ สมศ. 
      การประเมนิภายนอก  เปนการประเมินคุณภาพสถาบนัอุดมศึกษา  เพ่ือพัฒนาคุณภาพ
และมาตรฐานของสถาบันอุดมศึกษา  โดยการรับรองมาตรฐานคุณภาพของ สมศ.  เปนรายมาตรฐาน
และโดยรวมวธิีการและหลักการการประเมินภายนอกทั้งในระดับกลุมสาขาวิชาและระดับสถาบัน  ซ่ึง
ประกอบดวย ๔ ขั้นตอน  ไดแก  การประเมินตวับงชีใ้นแตละมาตรฐาน  การประเมินผลระดับมาตรฐาน  
การประเมินรายกลุมสาขาวชิา  และการประเมินระดับสถาบัน 
      ๒.๑  การประเมินตวับงชี้ในแตละมาตรฐาน 
          ตัวบงชีแ้ตละตวัจะมีคะแนนเตม็รวม ๕ คะแนน  (ยกเวนในบางกรณีที่ตัวบงชี้บาง
ตัวมีคะแนนเต็ม ๔ คะแนน)  ประกอบดวยคะแนนจากการประเมินอิงเกณฑมาตรฐานขั้นต่ําของตัวบงชี้
เต็ม  ๓ คะแนน (ในขอ ๑)  บวกคะแนนจากการประเมินอิงพัฒนาการเต็ม  ๑ คะแนน  และคะแนนจาก
การประเมินประสิทธิผลตามแผนของสถาบันเต็ม  ๑ คะแนน 
   ๒.๑.๑ การประเมินอิงเกณฑมาตรฐานขัน้ต่ําของแตละตัวบงชี้  ซ่ึงผันแปรตาม
กลุมของสถาบัน  คะแนนเต็ม  ๓ คะแนน (รายละเอียดตามขอ ๑) 
   ๒.๑.๒ การประเมินอิงพัฒนาการ  ในแตละตวับงชี้  คะแนนเต็ม ๑ คะแนน  
โดยใหพิจารณาจากผลการประเมินภายนอกทั้ง ๒ ครั้ง  หากมีพัฒนาการดีขึ้น  เชน  ผลการประเมินครั้ง
ที่ ๒ สูงกวาผลการประเมินครั้งแรก (๑ ระดับขึ้นไป)  ถือวามีพัฒนาการ จะไดคะแนนเต็ม ๑ คะแนน 
แตถาหากวาผลการประเมินครั้งที่ ๒  ไดคะแนนเทากันหรือต่ํากวาครั้งแรก  ถือวาไมมีพัฒนาการ  ให  
๐ คะแนน  ยกเวนวาคะแนนผลการประเมินที่เทากันทั้ง ๒ ครั้งนั้นเปนคะแนนเต็ม  ๓ คะแนน ทั้ง ๒ 
ครั้งใหถือวามีพัฒนาการ  เชน  ตัวอยางตัวบงชี้ตามขอ ๑  โรงเรียนนายเรือไดคะแนนเต็ม  ๓ คะแนน
ในผลการประเมินครั้งที่ ๑ อยูแลว  หากในการประเมนิครั้งที่ ๒ น้ี   โรงเรียนนายเรือยังคงไดคะแนนเต็ม  
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๓ คะแนนอีก ถือวาโรงเรียนนายเรือมีการพัฒนา  จะไดคะแนนพัฒนาการของตัวบงชี้น้ีอีก  ๑ คะแนน 
 

ตารางแสดงการตัดสินพัฒนาการของสถาบันอุดมศกึษาทั้งในตัวบงชี้เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
 

ผลการประเมนิ (อิงเกณฑ) รอบแรก ผลการประเมนิ (อิงเกณฑ) รอบสอง การมีพัฒนาการ 
๐ ๐ ไมมี (๐ คะแนน) 
๐ ๑ มี (๑ คะแนน) 
๐ ๒ มี (๑ คะแนน) 
๐ ๓ มี (๑ คะแนน) 
๑ ๐ ไมมี (๐ คะแนน) 
๑ ๑ ไมมี (๐ คะแนน) 
๑ ๒ มี (๑ คะแนน) 
๑ ๓ มี (๑ คะแนน) 
๒ ๐ ไมมี (๐ คะแนน) 
๒ ๑ ไมมี (๐ คะแนน) 
๒ ๒ ไมมี (๐ คะแนน) 
๒ ๓ มี (๑ คะแนน) 
๓ ๐ ไมมี (๐ คะแนน) 
๓ ๑ ไมมี (๐ คะแนน) 
๓ ๒ ไมมี (๐ คะแนน) 
๓ ๓ มี (๑ คะแนน) 

 
       ๒.๑.๓ การประเมินประสิทธิผลตามแผนของสถาบัน   จะพิจารณาจากรายงานประเมิน
สัมฤทธิผลของแผนการดําเนินงาน  และ / หรือในรายงานประเมินตนเองที่เปนรายงานประจําป  ถา
พบวาตัวบงชีน้ั้น ๆ บรรลุผลตามเปาหมายในแผนของสถาบันใหคะแนนเต็ม  ๑ คะแนน  แตถาไม
บรรลุผลตามเปาหมายของแผนให  ๐ คะแนน 
  ในการนี้  สถาบันและกลุมสาขาวิชาตองมีการกําหนดเปาหมายในการดําเนินงานให
สมเหตุสมผลกับความเปนสถาบันอุดมศกึษา  โดยพิจารณาจากผลการดําเนินงานในชวงสามปที่ผานมา
ประกอบกับการพิจารณาเกณฑมาตรฐานของ สมศ. และความทาทายเพื่อการพัฒนาสถาบัน / กลุมสาขา  
ทั้งน้ีเปาหมายและแผนการดําเนินงานจะตองไดรับความเห็นชอบจากสภาสถาบนั  ซ่ึงสถาบัน / กลุม
สาขาจะตองดําเนินการประเมินประสิทธผิลตามแผนของสถาบัน  / กลุมสาขาวชิาจนครบทุกตวับงชี้ในแต 
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ละมาตรฐานกอนที่จะนําผลคะแนนที่ไดไปคํานวณคะแนนรายมาตรฐานตอไป 
  ๒.๒ การประเมินผลระดับมาตรฐาน 
        เปนการประเมินผลการจัดการศึกษาของสถาบันในระดับมาตรฐาน  โดยใหนําผล
จากการใหคะแนนระดับตวับงชี้ตามขอ ๑ มาคํานวณคาเฉลี่ยถวงน้าํหนักรายมาตรฐาน (รายละเอียดตาม
แนวทางการประเมินภายนอกของ สมศ.)  แลวแปลความหมายผลการประเมินตามตาราง 
 

ตารางแสดงผลการประเมินระดับรายมาตรฐาน 
 

คะแนน ผลการประเมนิ ผลการจัดการศึกษา 
          ๔.๕๑ – ๕.๐๐        ดีมาก   ไดมาตรฐาน สมศ. 
          ๓.๕๑ – ๔.๕๐           ดี    ไดมาตรฐาน สมศ. 
          ๒.๕๑ – ๓.๕๐        พอใช   เกือบไดมาตรฐาน สมศ. 
          ๑.๕๑ – ๒.๕ ๐      ควรปรับปรงุ   ไมไดมาตรฐาน 
          ๑.๐๐ – ๑.๕๐      ตองปรับปรุง   ไมไดมาตรฐาน 
      ๒.๓  การประเมินรายกลุมสาขาวชิา 
          ผลการประเมินการจัดการศึกษาของสถาบันในแตละกลุมสาขาวิชา  ใชวิธีการ
คํานวณหาคาเฉลี่ยแบบถวงน้ําหนักตามรายมาตรฐานเฉลี่ยรวม ๔ มาตรฐาน  และ ๗ มาตรฐานเปน
เกณฑ (รายละเอียดการคํานวณตามแนวทางการประเมินภายนอกของ สมศ.)  ซ่ึงผลการประเมนิจะใชใน
การพิจารณารับรองกลุมสาขาวิชาดังน้ี 
   ๒.๓.๑  กลุมสาขาวิชาจะไดรับการรับรองตามมาตรบานคุณภาพ สมศ.   เม่ือ
เปนไปตามเงือ่นไขครบทั้ง ๓ ประการ  คือ 
    ๒.๓.๑.๑  ไดคะแนนเฉลี่ยแบบถวงน้ําหนัก  ๗ มาตรฐาน  ตั้งแตระดับ
ดีขึ้นไป  (คะแนน  ๓.๕๑ – ๕.๐๐) 
    ๒.๓.๑.๒  มีอยางนอย  ๕  มาตรฐานใน ๗ มาตรฐาน  ที่มีผลการ
ประเมินระดับดีขึ้นไป  (๓.๕๑ – ๕.๐๐)  และ 
    ๒.๓.๑.๓  ไมมีมาตรฐานใดอยูในระดับทีต่องปรับปรุง (๑.๐๐ – ๑.๕๐) 
   ๒.๓.๒  กลุมสาขาจะไดรับการรับรองตามมาตรฐานคุณภาพ สมศ. แบบมี
เง่ือนไข  เม่ือเปนไปตาม ๒ กรณีดังตอไป 
    ๒.๓.๒.๑  เม่ือผลการประเมินไดคาเฉลีย่แบบถวงน้าํหนักใน ๔ มาตรฐาน 
แรกอยูในระดับดีขึ้นไป  (๓.๕๑  –  ๕.๐๐)   และคาเฉลีย่แบบถวงน้ําหนักรวม ๗ มาตรฐาน  อยูในระดับ 
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พอใชขึ้นไป (๒.๕๑ – ๕.๐๐)  โดยมาตรฐานที่ ๑ – ๔ ตองไมมีมาตรฐานใดอยูในระดับตองปรับปรุง 
(๑.๐๐ – ๑.๕๐)  หรือ 
    ๒.๓.๒.๒ เม่ือผลการประเมนิไดคาเฉลี่ยแบบถวงน้ําหนักของ ๔ มาตรฐาน
แรกและทั้ง ๗ มาตรฐานอยูในระดับดีขึ้นไป  (๓.๕๑ – ๕.๐๐)  แตมีจํานวนมาตรฐานอยูในระดับดีขึ้นไป 
(๓.๕๑ – ๕.๐๐)  ไมถึง ๕ มาตรฐานจาก ๗ มาตรฐาน  โดยมาตรฐานที่ ๑ – ๔ ตองไมมีมาตรฐานใดอยู
ในระดับตองปรับปรุง (๑.๐๐ – ๑.๕๐)   
   ๒.๓.๒ กลุมสาขาวิชาจะไมไดรับการรับรองตามมาตรฐานคุณภาพของ สมศ. 
เม่ือไมเปนไปตาม ๒.๓.๑  หรือ ๒.๓.๒ 
   หลังจากที่ไดคะแนนของแตละมาตรฐานแลว  ใหนําคะแนนแตละมาตรฐานมา
คํานวณเปนคะแนนรวมของกลุมสาขาวิชาตอไป  (จากสูตรการคํานวณคะแนนรายกลุมสาขาหรือสถาบัน) 
      ๒.๔ การประเมินระดับสถาบัน 
         การรับรองมาตรฐานการจัดการศึกษาระดับสถาบัน  ประกอบดวยแนวทางในการ
พิจารณา ๒ แนวทาง  ไดแก 
   ๒.๔.๑  แนวทางที่ ๑  ใชคํานวณหาคาเฉลี่ยแบบถวงน้ําหนักตามรายมาตรฐาน
เฉลี่ยรวม ๔ มาตรฐาน และ ๗ มาตรฐานเปนเกณฑในการพิจารณาประกอบกับผลการประเมินแตละ
มาตรฐานดังน้ี 
    ๒.๔.๑.๑ สถาบนัจะไดรับการรบัรองตามมาตรฐานคณุภาพของ สมศ.  
เม่ือเปนไปตามเง่ือนไขทั้ง ๓ ประการ  ไดแก 
     ๑) ไดคะแนนเฉลี่ยแบบถวงน้ําหนัก  ๗ มาตรฐาน  ตัง้แตระดับ
ดีขึ้นไป (๓.๕๑ – ๕.๐๐) 
     ๒) มีอยางนอย ๕ ใน ๗ มาตรฐาน  ที่มีผลการประเมินอยูใน
ระดับดีขึ้นไป (๓.๕๑ – ๕.๐๐)  และ 
     ๓) ไมมีมาตรฐานใดอยูในระดับที่ตองปรับปรุง (๑.๐๐ – ๑.๕๐) 
    ๒.๔.๑.๒ สถาบนัจะไดรับการรบัรองตามมาตรฐานคณุภาพของ สมศ. 
แบบมีเง่ือนไข  เม่ือเปนไปตาม ๒ กรณีดังตอไปน้ี 
     ๑) เม่ือผลการประเมินไดคาเฉลี่ยแบบถวงน้ําหนักใน ๔ มาตรฐาน
แรกในระดับดีขึ้นไป  (๓.๕๑ – ๕.๐๐)  และคาเฉลี่ยแบบถวงน้ําหนักรวม ๗ มาตรฐาน  อยูในระดับพอใช
ขึ้นไป  (๒.๕๑ – ๕.๐๐) โดยมาตรฐานที่ ๑ – ๔  ตองไมมีมาตรฐานใดอยูในระดับตองปรับปรุง (๑.๐๐ – 
๑.๕๐)  หรือ 
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     ๒) เม่ือผลการประเมินไดคาเฉลี่ยแบบถวงน้ําหนักของ ๔ 
มาตรฐานแรก  และทั้ง ๗ มาตรฐาน  อยูในระดับดีขึ้นไป (๓.๕๑ – ๕.๐๐)  แตมีจํานวนมาตรฐานในระดับ
ดีขึ้นไปไมถึง ๕  ใน ๗ มาตรฐาน  โดยมาตรฐานที่ ๑ – ๔ ตองไมมีมาตรฐานใดอยูในระดับตองปรับปรุง 
( ๑.๐๐ – ๑.๕๐) 
    ๒.๔.๑.๓ สถาบันจะไมไดรับการรับรองตามมาตรฐานคุณภาพ สมศ. 
เม่ือไมเปนไปตามขอ ๒.๔.๑.๑  หรือ ๒.๔.๑.๒ 
   ๒.๔.๒ แนวทางที่ ๒  สถาบันจะไดรับการรับรองมาตรฐานคุณภาพของ สมศ.
เม่ือผลการประเมินภายนอกของกลุมสาขาวิชาของสถาบันมีอยางนอย ๓ ใน ๔ ของกลุมสาขาวิชาไดรับ
การรับรองตามมาตรฐานคณุภาพ สมศ.    และไมมีกลุมสาขาวชิาใดมีผลการประเมินอยูในระดับตอง
ปรับปรุง (๑.๐๐ – ๑.๕๐)  
    สําหรับสถาบนัที่เปดสอนเพียงกลุมสาขาวิชาเดียวใหใชวธิีการตัดสนิผล
ตามแนวทางที่ ๑ เทานั้น  สวนสถาบันทีเ่ปดสอนมากกวาหนึ่งกลุมสาขาวิชา  สามารถเลือกแนวทางการ
ตัดสินแนวทางที่ ๑ หรือ แนวทางที่ ๒ ก็ได  แตในการประเมินภายนอกสถาบัน  จะตองมีการจัดเตรียม
ขอมูลเพ่ือการประเมินใหสามารถรองรับการตัดสินผลการประเมินทั้ง ๒ แนวทาง 
 
บทสรุป 
 ในการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสอง    เพ่ือการรับรองมาตรฐานการศึกษาระดับ 
อุดมศึกษานั้น  จะเห็นวาโรงเรียนนายเรอืจะตองไดรับการประเมินและรับรองมาตรฐาน  ทั้งในระดับกลุม
สาขาวิชาและระดับสถาบัน  ซ่ึงจากผลการประเมินคณุภาพภายนอกรอบแรกที่ผานมา  ก็ถือวาโรงเรียน
นายเรือเปนสถาบันอุดมศึกษาเฉพาะทาง ที่มีคุณภาพมาตรฐานที่ดีทั้งในดานคุณภาพบัณฑิตและระบบ
ประกันคุณภาพการศึกษา และสําหรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสองที่จะมีขึ้นในโอกาส
ขางหนานี้  โรงเรียนนายเรือคงจะไดรับการรับรองมาตรฐานทั้งในระดับกลุมสาขาวิชาและระดบัสถาบัน  
หากไดมีการเตรียมความพรอมของขอมูลและหลักฐานแสดงตามมาตรฐานและตวับงชีท้ี่เกีย่วของ/
สอดคลองกบับรบิทของโรงเรียนนายเรืออยางตอเน่ืองเปนระบบครบถวน  โดยดรูายละเอียด 
ตามแนวทางการประเมินภายนอกของ สมศ.  
 

 

 

 
 



สนุกคิด กบั คณิตศาสตร  (๑) 
น.อ.หญิง ศ.ชุติมา  เนียมโภคะ 

ศาสตราจารย ฝายศึกษา โรงเรียนนายเรือ 
 
 
 

 มีหลายคนพูดวา การอานวารสารทางวชิาการมักเต็มไปดวยเนื้อหาสาระความรูเชงิวิทยาการ
ชั้นสูง เม่ือไดอานแลวคิดตามอาจนําไปสูความเครียดในบางครั้ง ซ่ึงผูเขียนคอนขางเห็นสอดคลอง  จาก
ประสบการณการสอนคณิตศาสตรนักเรียนนายเรือในหองเรียน เม่ือเห็นนักเรียนนายเรือเริ่มงวงนอนหรือ
เริ่มมีความสนใจในบทเรียนนอยลง  ผูเขยีนซึ่งเปนครสูอนอยูขณะน้ันมักถามนักเรียนนายเรือวา “ เรียน
คณิตศาสตรไมสนุกเหรอ......ครูวาสนุกออก”  เทานี้ก็ไดผลเพราะจะมีเสียงโหยกชั้นตามมา  บางคนตื่น
มาตอลอตอเถียงกับครู  นําไปสูการออกนอกบทเรียน  ซ่ึงเปนที่มาของแนวความคิดที่จะเขียนเร่ืองลงใน
วารสารฉบบัน้ี เพราะเมื่อเครียดก็ลองออกนอกบทเรียนดู คิดวาอาจทําใหผูอานสนุกไดบาง หลังจากที่ได
เคยนําเสนอเรื่อง เทคนิคการคูณเลขอยางงาย ในวารสารโรงเรียนนายเรือฉบับแรกไปแลว คราวนี้ลองมา
ดูซิวาจะสนุกคิดกับคณิตศาสตรอยางไร ไดหรือไม ดวยปญหาตอไปน้ี ถาผูอานทานใดรูคําตอบมากอน
แลวกรุณาเกบ็เปนความลบัชั่วขณะนะคะ 
 
 ปญหาที่ ๑   เน่ืองจากเปนปญหาแรกจึงไมยาก เพราะการตอบตองใชไหวพรบิมากกวา
ความรูจากหนังสือเรียนโดยตรง ปญหาคือ  ตองการแยกเลข ๑๗  ออกเปนผลบวกของจํานวนเต็ม
มากกวา ๒ ตัวข้ึนไป  โดยจํานวนเตม็ที่แยกไดเมือ่นํามาคูณกันตองไดคามากที่สุด  พรอมหา
หลักในการแยกอยางไรจึงจะไดผลคณูมากที่สุด  โดยไมใช ลองสะเปะสะปะ  ตัวอยางเชน  เลข ๑๐  
สามารถแยกออกไดเปน 

ผลบวก ผลคูณ 
๑๐  =  ๑ + ๙ 

๑๐  =  ๑ + ๓ + ๖ 
๑๐  =  ๒ + ๘ 

๑๐  =  ๒ + ๓ + ๕ 
…………… 

๑.๙  =  ๙ 
๑.๓.๖  =  ๑๘ 
๒.๘  =  ๑๖ 
๒.๓.๕  =  ๓๐ 
…………… 
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 ปญหาที่ ๒     ปญหานี้เปนเรื่องของความเร็ว คือ ถาวงกลม ๒ วง มี O  เปนจุดศนูยกลาง
รวมกันให A  และ B   เปนจุดที่วิ่งบนเสนรอบวงของวงเลก็และวงใหญตามลําดับ โดยที่จุดทั้งสองวิ่งใน
ทิศทวนเข็มนาฬิกาดวยความเร็วคงที่  และเร่ิมออกวิ่งพรอมกันจากแนวเสนตรงOY  ถาจุด A  และจุดB

วิ่งถึงเสนตรง  OX  ใน ๓ วินาท ีและ ๘ วินาที ตามลําดับ และเม่ือวิ่งตอไปอีกเรื่อยๆ ตามรูป ถามวาจุด 
,O A  และ  B  จะอยูในแนวเสนตรงเดียวกันตรงสวนที่แรเงา เมื่อวิ่งไปไดก่ีวินาท ี

 
 
 
 
 
 
 
 
        
 เฉลยปญหาที่ ๑ 
 หลักในการคดิ ลองแยกเลขตั้งแต ๒ ขึ้นไปดู 
  ถาแยก ๒   = ๑ + ๑ ดังน้ัน ๑.๑ = ๑ ไมแยกดีกวา 
  ถาแยก ๓ = ๑ + ๒ ดังน้ัน ๑.๒ = ๒ ไมแยกดีกวา 
  ถาแยก ๔ = ๑ + ๓ ดังน้ัน ๑.๓ = ๓ ไมแยกดีกวา 
  หรือ ๔   =   ๒ + ๒ ดังน้ัน ๒.๒ =   ๔ แยกไมแยกมีคาเทากัน 
  ถาแยก     ๕   =   ๑ + ๔ ดังน้ัน ๑.๔    = ๔                                    
  หรือ     ๕   = ๑ + ๒ + ๒    ดังน้ัน ๑.๒.๒ =   ๔ 
  หรือ ๕   =   ๒ + ๓ ดังน้ัน ๒.๓    = ๖ ไดผลคูณมากที่สุด 
  ถาแยก     ๖   = ๑ + ๕ ดังน้ัน ๑.๕     = ๕ 
  หรือ      ๖   =   ๑ + ๒ + ๓    ดังน้ัน ๑.๒.๓   =   ๖  
  หรือ      ๖   =   ๒ + ๔ ดังน้ัน ๒.๔      =   ๘ 
  หรือ      ๖   =   ๒ + ๒ + ๒ ดังน้ัน ๒.๒.๒   =   ๘ 
  หรือ      ๖   =   ๓ + ๓ ดังน้ัน ๓.๓      =   ๙ ไดผลคูณมากที่สุด 
  ที่น้ีจะเห็นวาตั้งแตเลข ๕ ขึ้นไป การแยกถามีเลข ๒ สามตัว (เชน ๒ + ๒ + ๒) ให
เปลี่ยนเปนเลข ๓  สองตัว ( เชน ๓ + ๓ ) จะไดผลคูณมากกวา 
 

๑๒๐0

x

o 

A 

B 

y 
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 สรุป หลักในการแยก คือ ตองแยกเลขที่กําหนดออกเปนผลบวกของเลข ๓ ใหไดมากที่สุด 
ถาเศษที่เหลือตัวสุดทายเปนเลข ๑ ใหเอา ๓ + ๑ (ผลคูณคือ ๓) เปลี่ยนเปน ๒ + ๒ (ผลคูณคอื ๔) ก็จะ
ไดผลคูณมากที่สุด  ถาเศษที่เหลือตวัสุดทายเปนเลข ๒ ใหคงไว จะไดผลคูณมากที่สุด โดยวิธีน้ีจะเห็นวา 
เลข ๑๐ ตามตัวอยาง 
 ๑๐   =  ๓ + ๓ + ๓ + ๑  =  ๓ + ๓ + ๒ + ๒   ไดผลคูณมากที่สดุ คือ  ๓.๓.๒.๒   =  ๓๖ 
และสําหรับเลข ๑๗ จะได 
 ๑๗   =  ๓ + ๓ + ๓ + ๓ + ๓ + ๒ ไดผลคูณมากที่สุด คือ  ๓.๓.๓.๓.๓.๒   =  ๔๘๖ 

ตอบ 
             เฉลยปญหาที่ ๒ 
                      กอนอ่ืนตองคํานวณความเร็วในการวิง่ของจุด A   และจุด B  
                      พิจารณา มุมกลับ AOX    =    มุมกลับ BOX     =     000 ๒๔๐๑๒๐๓๖๐ =−      
                      โจทยกําหนดจุด A    วิ่งถึงเสน OX     ในเวลา   ๓   วินาที 

                      ดังน้ัน จุด A    วิ่งเร็ว     =  
๓

๒๔๐      =    ๘๐       องศา / วินาท ี

                      และกําหนดจุด  B    วิ่งถึงเสน OX     ในเวลา   ๘   วนิาท ี

                      ดังน้ัน จุด  B    วิ่งเร็ว    =    
๘

๒๔๐    =    ๓๐        องศา / วินาที 

              น่ันคือ มุมระหวางจุด AOB     จะตางกันเพ่ิมขึน้ในอัตรา    ๘๐ - ๓๐   =   ๕๐      องศา / 
วินาท ี
              เน่ืองจากตอนเริ่มตนออกวิ่ง จุด ,O A  และ B   อยูในแนวเสนตรงเดียวกัน  
              แตความเรว็ในการวิ่งของจุด A  และ B  ไมเทากัน  
                ดังน้ันการที่จะวิ่งมาเปนเสนตรงเดียวกันอีกครั้งและตองอยูในสวนทีแ่รเงาอีกดวยจึงตองวิ่ง
วนหลายรอบแสดงวา ผลตางขององศาในการวิ่งของจุด A  และ B   จะตองเปนจํานวนเทาของ 0๓๖๐  

                และตองใชเวลาเปน  t  เทาของ   
๕๐
๓๖๐     =    ๗.๒   วินาที      ( น่ันคือคําตอบเทากับ  

๗.๒ t   หาคา t  ) 
                เม่ือคํานวณการวิ่งเปนองศาของจุด B    ( หรือเลือกใชจุด A  ก็ได )    จะไดวา 
                ให  t  = 1  เทา    เวลาผานไป   ๑๒.๗ ×=    วินาที    
                                        จุด B    วิ่งได  ๑๒.๗๓๐ ××=     =   ๒๑๖      องศา                                      
                                        ซ่ึงอยูในเขตไมแรเงา แสดงวาไมใชคาํตอบ   
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              ให  t  = ๒   เทา   เวลาผานไป       ๒๒.๗ ×=   วินาที    
                                        จุด B    วิ่งได   ๒๒.๗๓๐ ××=    =   ๔๓๒    
                                                                                       =   ๔๓๒  - ๓๖๐    
                                                                                       =   ๗๒      องศา 
                                        ซ่ึงอยูในเขตไมแรเงา แสดงวาไมใชคาํตอบ   
                ให  t  = ๓   เทา   เวลาผานไป   ๓๒.๗ ×=    วินาที    
                                       จุด B    วิ่งได ๓๒.๗๓๐ ××=     =   ๖๔๘    
                                                                                      =   ๖๔๘  - ๓๖๐   
                                                                                      =   ๒๘๘     องศา 
                                       ซ่ึงคราวนี้ อยูในสวนที่แรเงา  
 สรุปวา จุด , ,O A B  อยูบนเสนตรงเดียวกันในสวนที่แรเงา เม่ือวิ่งไปแลวเปนเวลา    
                                                                                          ๓๒.๗ ×=     
                                                                                           =    ๒๑.๖      วินาที 

ตอบ   
          ปญหาที่ ๒ น้ี ซับซอนเล็กนอย แตก็ไมยากเทาใดนัก  สนุกคิดกับคณิตศาสตร ไหมคะ พบกัน
ใหมฉบับหนาคะ 

************************************ 
 
 



เรียนอยางไรใหประสบความสําเร็จ  
 

นนร.พงศพันธุ  จันทรสําราญ 
นักเรียนนายเรือชั้นปที่ ๔ 

 
 

 กอนอ่ืนเราควรถามตัวเองกอนวา   เรานั้นเรียนไปเพ่ืออะไร   เพราะการเรียนก็เหมือนกับ         
การทํางานอยางหนึ่ง แตก็ตองยอมรับวา การเรียนนั้นเปนเสมือนการทํางานที่ยาวนานเสียเหลือเกิน จน
บางคนทําแลวรูสึกทอแท งานทุกงานยอมจะตองมีจุดมุงหมายของงานนั้น ๆ ดังนั้น การเรียนก็ควร
จะตองมีจุดมุงหมายดวยเชนกัน 

สําหรับผมเลือกที่จะเรียนใหไดดี เพ่ือบุคคล ๓ คน คือ คุณพอ   คุณแม และเพื่อตัวของผมเอง ที่
ผมเลือกเชนน้ีก็เพราะ ผมรูตัวเองวา ดวยชีวิตของนักเรียนทหาร  ที่จะตองใชชีวิตสวนใหญอยูไกลจาก
บาน จากพอและแม ทําใหไมมีโอกาสที่จะไดแสดงความกตัญูกตเวที ตอทานมากนัก ผมจึงใชผลการเรียน
เปนเสมือนมาลัยมาแสดงความกตัญูตอทานทั้งสองใหทานทั้งสองไดปลื้มและภาคภูมิใจ และสิ่งนี้ก็ได
กลายมาเปนเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจใหผมจะตองตั้งใจเรียนอยูเสมอ สําหรับที่ผมกลาวไวในตอนตนวา     
ผมตั้งใจเรียนเพื่อตัวเองดวยนั้น ก็เพราะวาหากเราตองการที่จะยกระดับฐานะความเปนอยู และประสบ
ความสําเร็จในหนาที่การทํางานในอนาคต ก็มีการเรียน การศึกษานี่แหละที่จะชวยใหไดในสิ่งที่ตองการ
ไดดีที่สุด ดังน้ัน เม่ือใดที่เกิดความทอแทในการเรียนก็ขอใหนึกถึงความสบายในวันขางหนา ก็จะเกิด
กําลังใจสูไดตอไปอยางแนนอน 
 สําหรับเทคนิคในการเรียนนั้น แตละคนคงจะมีความแตกตางกัน ซ่ึงก็ขึ้นอยูกับพ้ืนการเรียน
ตั้งแตเด็ก จะขอแนะนําใหนําวิธีการเรียนของผม ซ่ึงหากวาทุกคนทําได เปนที่เชื่อม่ันวาการเรียนจะ
พัฒนาขึ้นอยางแนนอน 
 ๑. นับวาขอน้ียากที่สุดสําหรับผมในชวงแรก ก็คือฝนไมใหหลับในหองโดยเด็ดขาด นับวาสิ่งนี้
เปนสิ่งสําคัญที่สุดก็วาได เพราะดวยตารางการปฏิบัติของนักเรียนนายเรือแลวไมเอ้ือตอการใหศึกษาเอง
อยางแนนอน ดังน้ัน การเรียนในหองจึงเปนสิ่งจําเปนที่สุด 
 ๒. เราไมควรเรียนแบบนั่งฟงเฉย ๆ ควรจดสรุปไปดวยภาษาของเราเอง ที่เราเขาใจ ถึงแมวาเรา
อาจคิดวาเราเขาใจแลว จําได แตหากขาดการทบทวน ไมชาก็ลืม 
 ๓. เม่ือเรียนไมเขาใจใหถามครูผูสอนทันที ไมควรปลอยไว หรือรอมาหาคําตอบเองเพราะจะ    
ทําใหเกิดความเบื่อหนาย เพราะเชื่อวา เรียนไมรูเรื่อง 
 ๔. ไมควรนอนดึก และพักผอนใหเพียงพอ อยางนอย ๕ – ๖ ชั่วโมง รวมทั้งตองออกกําลังกาย
อยางสม่ําเสมอ เปนการผอนคลายสมองจากการเรียน 
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 ๕. สุดทายคือ วางแผนการอานทบทวนตําราลวงหนากอนสอบประมาณ ๑ สัปดาห และเริ่มอาน 
อาจจะเร่ิมจากวิชาที่ถนัดหรือชอบกอนก็ได แลวสลับดวยวิชาที่ยาก จะทําใหไมเบื่อกับการอานหนังสือ
มากนัก 
 อยางไรก็ตามแมโรงเรียนนายเรือจะสนับสนุนใหนักเรียนนายเรือขยันและตั้งใจเรียน แตสิ่งที่
สําคัญที่สุดและขาดไมไดก็คือ ความดีที่จะตองมีคูกับนักเรียนนายเรือทุกนายตลอดไป 
 
 



โครงงานทางวิศวกรรม โครงการวิจัย และ
โครงงานวิทยาการของนักเรียนนายเรือ  

ปการศึกษา ๒๕๔๙ 
 กองบรรณาธิการ วารสารโรงเรียนนายเรือ 

 

การจัดทําโครงงานทางวิศวกรรม โครงการวิจัย หรือโครงงานวิทยาการของนักเรียนนายเรือ        
ชั้นปที่ ๔ ทุกนาย ทุกสาขาวิชา เปนไปตามที่กําหนดไวในหลักสูตรการศึกษาโรงเรียนนายเรือ          
พ.ศ.๒๕๔๕ สําหรับในปการศึกษา ๒๕๔๙ ที่ผานมา นักเรียนนายเรือในสาขาวิชาตาง ๆ มีการจัดทํา
โครงงานทางวิศวกรรม โครงการวิจัย และโครงงานวิทยาการ เสร็จสิ้นแลว ซ่ึงวารสารโรงเรียนนายเรือ     
จะนําเสนอขอมูลโครงงาน ฯ ดังกลาวในแตละฉบับโดยสรุป สําหรับผูอานที่สนใจรายละเอียดการจัดทํา
สามารถคนควาเพิ่มเติมไดที่แผนกหองสมุด โรงเรียนนายเรือ สําหรับในฉบับน้ีขอเริ่มตนดวยโครงงาน
ของกองวิชาวิศวกรรมศาสตร จํานวน ๑๑ โครงงาน ดังน้ี 

๑. โครงงานเคร่ืองชวยคนหาความถี่เสียงใตน้ํา 

 อาจารยที่ปรึกษา  :   น.อ.สมมารถ  กูบกระบี่,  น.ต.กฤษณพันธ  จันทรเต็ม 

 โครงงานนี้เปนการขยายผลจากโครงงานเครื่องชวยคนหาความถี่เสียงใตนํ้า ปการศึกษา ๒๕๔๘ 
เปนการสรางเครื่องมือเพ่ือชวยการคนหาวัตถุใตนํ้าโดยอาศัยการตรวจจับความถี่เสียงที่สงออกมาจาก
เครื่องกําเนิดคลื่นเสียง ซ่ึงติดไวกับวัตถุ โดยสามารถแสดงทิศแบริ่งในระบบอนาล็อก และแสดงผาน
ความถี่ที่ตรวจจับไดในระบบดิจิตอล 
 ในการจัดทําโครงงานจะศึกษาถึงคุณสมบัติของพลังงานเสียงในการตรวจสอบวัตถุใตนํ้า 
สวนประกอบตาง ๆ ของเคร่ืองตรวจสอบวัตถุใตนํ้า ทั้งในสวนภาครับและภาคสง ศึกษาหลักการของ
ระบบ Passive Sonar, Audio Transpowder, Sensor, Activemic, Servo Position Control, Preamp 
ตอจากนั้นจะทําการออกแบบวงจรภายใน สรางเครื่องทดสอบวัตถุใตนํ้า ทั้งในสวนภาครับและภาคสง  
ทําการทดสอบอุปกรณที่สรางขึ้นและแกไขปรับปรุงขอขัดของจากการทดสอบ 
 จากผลการทดลองพบวา เครื่องชวยหาความถี่เสียงใตนํ้า จะชวยใหการเก็บกูทุนระเบิดจําลองทํา
ไดงายขึ้น โดยการหาทิศทางของแหลงกําเนิดเสียงที่เราติดไวกับทุนระเบิด จะแสดงความถี่ที่ไดรับวา  
ตรงกับความถี่ของเครื่องสงที่เราทําการติดตั้งเอาไวหรือไม และหากเปนชวงเสียงที่มนุษยสามารถไดยิน
ก็จะแสดงออกมาทางลําโพง เพ่ือใหผูเก็บกูสามารถแยกแยะชวงเสียงนั้น ๆ ได 
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๒. โครงงานปนและเปาวงจรอิเล็กทรอนิกส 

 อาจารยที่ปรึกษา :  น.อ.ผศ.ภาณุวัชร  ศรีโปดก 

 โครงงานนี้เปนการสรางปนจําลองอิเล็กทรอนิกสที่มีกระสุนเปนลําแสงเลเซอร และมีเสียงดังเม่ือ
ทําการลั่นไก รวมทั้งสามารถแสดงจุดที่กระสุนกระทบเปาจําลองอิเล็กทรอนิกส และแสดงผลคะแนนการ
ยิงปนได ซ่ึงสามารถใชสําหรับการฝกซอมยิงปนในระยะ ๒๕ เมตร 
 การจัดทําโครงงานจะศึกษาขอมูลของวงจรการใชงานและวัสดุอุปกรณที่จะนํามาสรางตนแบบปน
และเปาจําลองอิเล็กทรอนิกส จัดหาอุปกรณและทดลองวงจรตนแบบ ประกอบอุปกรณสรางตนแบบปน
และเปาจําลองอิเล็กทรอนิกส ประกอบอุปกรณสรางตนแบบบอรดคะแนนแสดงผลการยิงปน ทดสอบการ
ทํางานของตนแบบปนและเปาจําลองอิเล็กทรอนิกสและบอรดคะแนน  นําผลการทดลองมาปรับปรุง     
การทํางานของตนแบบปนและเปาจําลองอิเล็กทรอนิกส รวมทั้งบอรดคะแนนใหสมบูรณ  
 โครงงานนี้จะชวยประหยัดงบประมาณจัดหากระสุนปนในการฝกซอมยิงปน มีความสะดวกและ
ปลอดภัยในการฝกซอมการยิง และสามารถนําไปใชเปนแนวทางในการพัฒนาสําหรับการฝกยิงปนใน
รูปแบบอ่ืน ๆ 
 
๓.  โครงงานการศึกษาความเปนไปไดในการนําพลังงานคลื่นมาใชในชีวิตประจําวัน 

 อาจารยที่ปรึกษา :  น.ต.ผศ.ดนัย  ปฏิยุทธ,  ร.อ.ยุทธภูมิ  ศรีสุข 

 โครงงานนี้เปนโครงงานตอเน่ืองจากปการศึกษา ๒๕๔๘ โดยในปการศึกษา ๒๕๔๙ น้ีจะเปน
การสรางอุปกรณตนแบบสําหรับผลิตกระแสไฟฟา โดยนําพลังงานคลื่นแบบกังหันน้ํามาทําการทดลอง 
เพ่ือเปลี่ยนพลังงานคลื่นเปนพลังงานไฟฟา 
 การจัดทําโครงการนี้เร่ิมตนดวยการศึกษาและหาขอมูลลักษณะของคลื่นที่จะนํามาใชในการผลิต
กระแสไฟฟา ศึกษาเรื่องของโครงสรางและอุปกรณที่จะนําไปใชในการเปลี่ยนทิศทางของแรงจากพลังงานคลื่น 
เพ่ือนํามาประยุกตใชกับเครื่องผลิตกระแสไฟฟา หาขอมูลและศึกษาหาความรูในเร่ืองของการผลิต
กระแสไฟฟาโดยการนําแทงแมเหล็กเคลื่อนที่ผานขดลวดเพื่อใชในการผลิตกระแสไฟฟาและศึกษาหลักการนํา
กระแสไฟฟาที่ผลิตไดมาใชใหเกิดประโยชน ออกแบบโครงสรางของเครื่องผลิตกระแสไฟฟา จัดหาอุปกรณ      
ที่ใชในการจัดทําโครงงาน ประกอบโครงสรางในสวนของฮารดแวร ทดสอบการทํางานในหองปฏิบัติการ  และ  
ในสถานที่จริงเพ่ือหาขอผิดพลาดและผลกระทบที่ไดรับจากสิ่งแวดลอม   วิเคราะหและสรุปผล 
 โครงงานนี้สามารถนําไปประยุกตเพ่ือประดิษฐเครื่องกําเนิดไฟฟาพลังงานคลื่นนํ้า ชวยประหยัด
พลังงานไฟฟา เน่ืองจากเปนการใชพลังงานจากเครื่องกําเนิดไฟฟาที่สรางจากพลังงานคลื่น และเครื่อง
กําเนิดไฟฟาที่ไดมาจากพลังงานคลื่นนี้สามารถชวยลดความแรงของคลื่นในการเขาปะทะชายฝงได รวมทั้ง 
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ลดอัตราการผลิตไฟฟาที่ใชตนทุนและวัตถุดิบราคาสูง และที่สําคัญเปนการชวยลดผลกระทบตอสิ่งแวดลอม
จากการผลิตและใชเชื้อเพลิงปโตรเลียมซึ่งสงผลใหเกิดมลภาวะและทําใหอุณหภูมิของโลกสูงขึ้นจากสภาวะ
เรือนกระจก 

๔.  โครงงานการทดสอบสมรรถนะของแบตเตอรี่ เซลตะกั่วกรดแบบธรรมดา
เปรียบเทียบกับแบบวงรอบการประจุลึก 

 อาจารยที่ปรึกษา  :  น.ต.อุดมศักดิ์  บุญประเสริฐ 

 โครงงานนี้เปนการทดสอบสมรรถนะตาง ๆ ของแบตเตอรี่เซลตะกั่วแบบธรรมดาเปรียบเทียบกับ
แบบวงรอบการประจุลึก โดยนําหลักการทางวิศวกรรมไฟฟามาทดสอบเพื่อเปรียบเทียบความจุของ
แบตเตอรี่ ระยะการใชงานการประจุไฟฟาแตละครั้ง ซ่ึงจะทําใหผูใชสามารถเลือกใชงานแบตเตอรี่ชนิด
ตาง ๆ ไดเหมาะสมกับงาน 
 โครงการนี้เริ่มตนดวยการศึกษาการทํางานของ Hardware Interface และการเขียนโปรแกรม 
ควบคุมการทํางานดวย Visual Basic 6  จัดหาอุปกรณที่เกี่ยวของที่ใชในการทําโครงงานในสวนของ
ฮารดแวร ออกแบบและโปรแกรม Visual Basic 6 ใหสามารถติดตอสื่อสารเพื่อทําการรับ – สงขอมูลกับ
อุปกรณไดทดสอบการทํางานในหองปฏิบัติการและในสถานที่จริง เพ่ือหาผลกระทบจากสัญญาณรบกวน
และสรุปผลการดําเนินการ 
 ประโยชนที่ไดรับจะทําใหไดตนแบบเครื่องมือวัดระดับกระแสไฟฟาที่ไหลผานในสายไฟ และเปน
ประโยชนตอผูปฏิบัติงานในการซอมแซม และวัดระดับกระแสไฟฟาในสายไฟ 

๕.  โครงงานชุดทดลองเครื่องแปลงไฟฟาผกผันกระแสตรงเปนกระแสสลับขนาด  600  VA. 

 อาจารยที่ปรึกษา  :  น.ต.อุดมศักดิ์  บุญประเสริฐ 

 โครงงานนี้เปนการออกแบบและสรางชุดทดลองเครื่องแปลงไฟฟาผกผันกระแสตรง เปน
กระแสสลับขนาด 600 VA. ซ่ึงสามารถควบคุมระดับแรงดันไฟฟาและความถี่ของไฟฟากระแสสลับได 
 โครงงานนี้เริ่มตนดวยการศึกษาขอมูลที่เกี่ยวกับอินเวอรเตอร ๓ เฟส แบบปรับความกวางของ
สัญญาณพัลส ตอจากนั้นจะออกแบบวิธีการทดสอบอินเวอรเตอร ๓ เฟส แบบปรับความกวางของ
สัญญาณพัลส นําอุปกรณมาทดสอบและบันทึกผลการทดสอบ นําผลที่ไดจากการทดสอบมาเปรียบเทียบ
กับทฤษฎี และสรุปผลการทดลอง 
 ประโยชนที่ไดรับจากโครงการ จะไดชุดทดลองตนแบบเพ่ือใชในวิชาปฏิบัติการและสามารถนํา
ความรูที่ไดไปออกแบบและสรางคอนเวอรเตอรประเภทอ่ืน ๆ ที่มีหลักการเดียวกัน รวมทั้งชวยประหยัด
งบประมาณในการสั่งซ้ือชุดทดลองจากตางประเทศ 
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๖.  โครงงานเคร่ืองควบคุมการประจุแบตเตอรี่แบบใชอัลกอลิทึมติดตามจุดให
กําลังไฟฟาสูงสุดสําหรับระบบโฟโตโวตาอิก 

 อาจารยที่ปรึกษา :  น.ต.อุดมศักดิ์  บุญประเสริฐ 

 โครงงานนี้เปนการออกแบบและสรางชุดติดตามจุดใหกําลังไฟฟาสูงสุด (Maximum Power 
Point Tracker, MPPT) ดวยไมโครคอนโทรลเลอร 
 โครงงานนี้เริ่มดวย การศึกษาทฤษฎีการติดตามจุดใหกําลังไฟฟาสูงสุด ศึกษาการเขียน
โปรแกรมควบคุมการทํางานของไมโครคอนโทรลเลอรตระกูล MCS-51 ดวยภาษาซี จัดเตรียมอุปกรณ 
ประกอบสวนที่เปนฮารดแวร ออกแบบและโปรแกรมไมโครคอนโทรลเลอร ใหสามารถติดตอสื่อสารเพื่อ
ทําการรับ – สงขอมูลกับอุปกรณ ทดสอบการทํางานในหองปฏิบัติการ และในสถานที่จริงเพ่ือหา
ผลกระทบจากสัญญาณรบกวน 
 ประโยชนที่ไดรับ จะไดตนแบบเคร่ืองประจุแบตเตอรี่พลังงานแสงอาทิตย และนําไปใชใหเกิด
ประโยชนในดานการพัฒนาพลังงานทดแทน 
 
๗. โครงงานระบบติดตามดวงอาทิตยอัตโนมัติสําหรับแผงเซลลแสงอาทิตย 

 อาจารยที่ปรึกษา  :  น.ต.โชค  แกวบุญชวย 

 โครงงานนี้เปนการออกแบบและสรางระบบติดตามดวงอาทิตยสําหรับแผงเซลลแสงอาทิตย     
โดยจะทําหนาที่หันแผงเซลลแสงอาทิตยตามการเคลื่อนที่ของดวงอาทิตย ซ่ึงจะทําใหแผงเซลล
แสงอาทิตยสามารถรับแสงอาทิตยไดเต็มที่ตลอดเวลา สงผลใหการผลิตไฟฟามีประสิทธิภาพเต็มที่ 
 โครงงานนี้เริ่มจากศึกษาการทํางานของตัวตานทานไวแสง ศึกษาการเขียนโปรแกรมควบคุมการ
ทํางานของไมโครคอนโทรลเลอร จัดหาอุปกรณที่จะใชดําเนินงาน ออกแบบโครงงานในสวนที่ติดตั้ง    
แผงเซลลแสงอาทิตย  ออกแบบและเขียนโปรแกรมเพื่อใหไมโครคอนโทรลเลอร  ใชรวมงานรวมกับ       
ตัวตานทานไวแสงได ทดสอบการทํางานเพื่อหาผลกระทบจากตัวแปรตาง ๆ และสรุปผล 
 ประโยชนที่ไดรับ จะไดตนแบบเครื่องติดตามดวงอาทิตยและสามารถนําพลังงานที่ไดจากดวง
อาทิตยมาใชไดอยางมีประสิทธิภาพ 
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๘.  โครงงานการออกแบบและวิเคราะหประสิทธิภาพของแผงเซลลสุริยะโดยใช
ไมโครคอนโทรลเลอร 

อาจารยที่ปรึกษา :  น.ต.โชค  แกวบุญชวย 

 โครงงานนี้เปนการออกแบบและสรางอุปกรณสําหรับวัดความเขมของแสงอาทิตย อุปกรณ       
วัดกระแสไฟฟาจากแผงโซลารเซลลและอุปกรณวัดแรงดันไฟฟาจากแผงโซลารเซลล   โดย                 
ใชไมโครคอนโทรลเลอรในบอรดควบคุมและแสดงผล เพ่ือหาประสิทธิภาพของแผงโซลารเซลลตอหน่ึง
พ้ืนที่ของแผงติดตั้งไวในองศาที่เหมาะสม 
 โครงงานนี้เริ่มตนดวยการศึกษาการทํางานของ Light – To – Voltage Converters TSL 13 S 
หาขอมูลและศึกษาการสรางวงจรวัดกระแสไฟฟา และวัดแรงดันไฟฟา เพ่ือตอเขากับแผงโซลาเซลลและ
สามารถอานคาได ศึกษาการเขียนโปรแกรมควบคุมการทํางานของไมโครคอนโทรลเลอรตระกูล MSC – 
51 ดวยภาษาเบสิก จัดเตรียมอุปกรณที่จะใชจัดทําโครงงาน ประกอบโครงงานในสวนของฮารดแวร 
ออกแบบและโปรแกรมไมโครคอนโทรลเลอรใหสามารถติดตอสื่อสารเพื่อทําการรับ – สงขอมูลกับ
อุปกรณที่สรางขึ้นได ทดสอบการทํางานในหองปฏิบัติการ และสถานการณจริงเพ่ือหาผลกระทบจาก
สัญญาณรบกวนและสรุปรายงาน 
 ประโยชนที่ไดรับทําใหเขาใจการประยุกตใชงานไมโครคอนโทรลเลอรและอุปกรณตอพวง และ
ไดตนแบบเครื่องมือวัดความเขมของแสงอาทิตย 

๙.  โครงงานระบบติดตามเปาหมายอัตโนมัติโดยวิธีการประมวลผลภาพดิจิตอลและ
สั่งบันทึกภาพ 

อาจารยที่ปรึกษา :  น.อ.ผศ.นพปฏล  ชะนะ 

 โครงงานนี้เปนการสรางตนแบบเครื่องติดตามเปาหมายอัตโนมัติ โดยนําไมโครคอนโทรลเลอร
มาประยุกตใชงานในการควบคุมใหกลองจับภาพและติดตามเปาหมายตลอด รวมทั้งควบคุมและสั่งการ
หันของเซอรโวมอเตอร ใหมีความสัมพันธกับการจับภาพของกลอง ซ่ึงจะทําใหทราบพิกัดของเปาได 
 โครงงานนี้เริ่มตนดวย การรวบรวมขอมูล หลักการและทฤษฎีที่เกี่ยวของ ออกแบบการทดลอง 
เลือกอุปกรณและเครื่องมือที่ตอบอรด Microcontroller RS 232, กลองเว็ปแคม, โปรแกรม Visual Basic 
NET คนควาขอมูลและทฤษฎีทางดาน Image Processing เพ่ิมเติม นําภาพที่ไดมาประมวลผลโดยการ
เขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร เพ่ือใหสามารถระบุตําแหนง และทิศทางของวัตถุที่เคลื่อนที่ผานกลอง 
ทดสอบความสามารถในการตรวจจับการเคลื่อนที่และทิศทางของวัตถุ ทําการทดลอง และสรุปผล      
การทดลอง 



ปที่ ๗ ฉบับที่ ๑                                                                                            มกราคม - มีนาคม  ๒๕๕๐    

                                                                    ๖๒  
 
 
 ประโยชนที่ไดรับจากโครงงานนี้จะชวยลดปญหา การสิ้นเปลืองงบประมาณ กําลังพลและเวลาใน
การตรวจคน  ทําใหการคมนาคมขนสงทางน้ําของเรือที่มิไดทําผิดกฎหมายภายในลุมแมนํ้าโขงสะดวก
ขึ้น  และจะสงผลดีตอธุรกิจโดยรวมของประเทศ 

๑๐.  โครงงานระบบติดตามเปาหมายอัตโนมัติโดยวิธีประมวลผลภาพดิจิตอลและ    
สั่งเลเซอรชี้เปา 

อาจารยที่ปรึกษา  :  น.อ.ผศ.นพปฎล  ชะนะ 

 โครงงานนี้ เปนการออกแบบและสรางตนแบบระบบควบคุมการยิง อัตโนมัติ  โดยใช
ไมโครคอนโทรลเลอรควบคุมการจับภาพของกลอง การหันของเซอรโวมอเตอรที่มีความสัมพันธกับการ
จัดภาพของกลอง รวมทั้งควบคุมและสั่งใหยิงเปาโดยเลเซอร 
 โครงงานนี้ เ ร่ิมตนดวยการรวบรวมขอมูล และทฤษฎีที่ เกี่ยวของ ออกแบบการทดลอง          
เลือกอุปกรณและเครื่องมือที่ตองการ บอรด Microcontroller, ET – PSoc Kit V1, กลองเว็ปแคม, 
โปรแกรม Visual C#.NET ทําการทดลองและสรุปผล 
 ประโยชนที่ไดรับ ทําใหไดตนแบบเครื่องควบคุมการยิงอัตโนมัติ และสามารถนําไปใชเปน
แนวทางในการพัฒนาระบบควบคุมการยิงอัตโนมัติ ใหมีประสิทธิภาพสูงขึ้น 
 
๑๑.  โครงงานเคร่ืองฝกจําลองระบบปฏิบัติการทางเรือ 

อาจารยที่ปรึกษา  :  น.อ.ผศ.นพปฎล  ชะนะ 

 โครงงานนี้เปนการพัฒนาระบบเครื่องฝกจําลองการปฏิบิตการทางเรือและฝกการนําเรือ โดย
จัดตั้งระบบเครือขายคอมพิวเตอรจําลองเปนศูนยยุทธการของหนวยเรือ โดยมีเครื่องคอมพิวเตอรแมขาย
หรือเคร่ือง Server เปนผูใหบริการขอมูลกับเครื่องคอมพิวเตอรอ่ืน ๆ ในระบบเครือขาย รวมทั้งพัฒนา
โปรแกรมประยุกตใหสามารถจําลองภาพของอุปกรณตรวจจับ (เรดาร) และจําลองการเคลื่อนที่ของเปา
เรือและอากาศยานไดตามความเปนจริง เพ่ือใชฝกปฏิบัติการทางเรือในสาขาตาง ๆ ในระดับยุทธวิธี 
 โครงงานนี้เริ่มตนดวย การพัฒนาทางดานฮารดแวร (Hardware) ดวยการจัดตั้งระบบเครือขาย
คอมพิวเตอรใหมีเครื่องคอมพิวเตอรลูกขาย และเครื่องคอมพิวเตอรควบคุมการฝกที่มี Database Server 
สําหรับจัดเก็บขอมูลลักษณะเฉพาะของเรือ และเครื่อง Application Server สําหรับ run โปรแกรมการฝก 
สวนการสงผานขอมูลในระบบเครื่องฝกจําลองจะใช โพรโตคอล TCP/IP ตอจากนั้นจะพัฒนาทางดาน
ซอฟตแวร (Software) โดยใชซอฟตแวร SQL Server 2000  สําหรับการพัฒนาโปรแกรมหลักจะใช
โปรแกรม  Visual  Studio.net  (C#.net) และในการพล็อตเปา ไดนําสัญลักษณตาง ๆ ตามระบบ NTDS  
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(Naval Tactical Data System) มาใชและนําแผนที่อิเล็กทรอนิกสแบบเวคเตอร (Vector) ENCX ซ่ึง
จัดทําโดยกรมอุทกศาสตรมาใชประกอบการแสดงผลเพื่อใหสามารถแสดงผลบริเวณชายฝงทะเลได
เหมือนแผนที่จริง 
 ประโยชนที่ไดรับจากโครงการนี้ เปนการพัฒนาเครื่องฝกจําลองการปฏิบัติการทางเรือขึ้นใชเอง 
ทําใหไดตนแบบของซอฟตแวรที่พัฒนาแลว เปนเครื่องมือชวยในการเดินเรือของ นักเรียนนายเรือและ
ลดอัตราเสี่ยงตอการเกิดอุบัติเหตุ และเสริมสรางทักษะการนําเรือกอนจะทําการฝกจริงในทะเล 
 
 



ขาวนายเรือ 
กองบรรณาธิการวารสารโรงเรียนนายเรือ 

  

 

โรงเรียนนายเรือประกอบพิธีไหวครูและมอบทุนการศึกษาแกนักเรียนนายเรือ ประจําปการศึกษา 
๒๕๕๐ เม่ือวันพฤหัสบดีที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๐ ระหวางเวลา ๐๙๐๐ – ๑๒๐๐ ณ หอประชุมภูติอนันต 
โรงเรียนนายเรือ การประกอบพิธีไหวครูจะกระทําเปนประจําทุกปเพ่ือใหนักเรียนนายเรือทุกคนแสดง
ความกตัญูกตเวทีตอครู – อาจารย และเปนการปฏิบัติตามประเพณีไทยที่นิยมทํากันมาแตโบราณ    
ซ่ึงถือวาเม่ือจะเริ่มกิจการใด ๆ เชน การศึกษาเลาเรียน ตองเริ่มไหวครูกอน โดยศิษยจะนํา           
เครื่องสักการะมอบใหแดครูแลวกลาวปฏิญาณตนวาจะเคารพเชื่อฟง และอยูในโอวาทของครู และขอให
ครูรับตนไวเปนศิษย 

หลังจากพิธีไหวครูของนักเรียนนายเรือแลว ไดมีพิธีมอบรางวัลครูดีเดน และนายทหารปกครอง
ดีเดน ประจําปการศึกษา ๒๕๔๙ ผูที่ไดรับการคัดเลือกเปนครูดีเดนประจําปการศึกษา ๒๕๔๙ คือ     
น.อ.สมมารถ  กูบกระบี่ รอง ผอ.กววศ.ฝศษ.รร.นร. ผูไดรับรางวัลครูซ่ึงสมควรไดรับคําชมเชยลําดับที่ ๑ 
คือ น.อ.ปรีดี  จุลสําลี ผอ.กวณ.ฝศษ.รร.นร. ผูไดรับรางวัลครูซ่ึงสมครไดรับคําชมเชยลําดับที่ ๒ คือ   
น.ท.ประโยชน  พรมมิ อจ.ฝศษ.รร.นร. ชวยปฏิบัติราชการ กวฟค.ฝศษ.รร.นร. สวนรางวัลนายทหาร
ปกครองดีเดน ลําดับที่ ๑ ไดแก น.ท.อภิชาติ  แกวดวงเทียน ผบ.พัน กรม นนร.รอ.รร.นร.  รางวัล   
นายทหารปกครองดีเดน ลําดับที่ ๒ ไดแก ร.ท.ณัฐวุฒิ  กลางสาธร   ประจํา กร. ชวยปฏิบัติราชการ 
รร.นร.  

ในวาระครบรอบ ๑๐๐ ป โรงเรียนนายเรือ ไดมีการจัดทําโลรางวัลเพ่ือเปนเกียรติยศมอบใหแด
ครูผูมีระยะเวลาการสอนในโรงเรียนนายเรือนานที่สุดเปนกรณีพิเศษ คือ น.อ.หญิง ศ.ชุติมา  เนียมโภคะ 
ศาสตราจารย ฝศษ.รร.นร. ซ่ึงสอนที่โรงเรียนนายเรือ ตั้งแตบรรจุเขารับราชการในป พ.ศ.๒๕๑๘ จนถึง
ปจจุบัน รวมระยะเวลา ๓๒ ป 

 ตอจากนั้นไดมีพิธีมอบทุนการศึกษาใหแก นักเรียนนายเรือประจําปการศึกษา ๒๕๕๐ จํานวน 
๔๑ ทุน รวมเปนเงิน ๒๑๓,๕๐๐.- บาท คณะกรรมการจัดหาและพิจารณาทุนการศึกษาโรงเรียนนายเรือ  
ไดประชุมคัดเลือก นักเรียนนายเรือเพ่ือรับทุนการศึกษาดังกลาว โดยแบงเปน 

 ๑. ทุนการศึกษาที่มีบัญชีเงินฝากชื่อเจาของทุน โดยเปนทุนการศึกษาที่โรงเรียนนายเรือ เปนผูดูแล
รับผิดชอบ บัญชีเงินฝากธนาคาร และนําดอกผลจากบัญชีเงินฝากธนาคารมาจายเปนทุนการศึกษาใหแก 
นักเรียนนายเรือ เปนเงิน ๑๒๓,๕๐๐.- บาท   
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 ๒. ทุนการศึกษาที่มีผูบริจาคในระหวางปการศึกษา โดยเปนทุนการศึกษาที่เจาของทุน  นําเงินสด  
มามอบให รร.นร. เปนเงินทั้งสิ้น ๙๐,๐๐๐.- บาท 

 สําหรับรายชื่อทุนการศึกษาที่มอบให นนร. ในปการศึกษา ๒๕๕๐  คือ 

  ทุนอาภากรเกียรติวงศ    ทุนจันทนี 

  ทุนพลเรือตรี หลวงอุดมศรแสง   ทุนพลเรือเอก สุธี  บูรณะสิน 

  ทุนนาวาเอก หลวง และ นางประดิยัติ นาวายุทธ ทุนพระยาราชวังสัน 

  ทุนนาวาเอก หมอมเจาพรปรีชา และ หมอมราชวงศหญิง อุษา กมลาศน 

  ทุนนาวาเอก สมพงษ  ศิริหงษ    

  ทุนพลเรือเอก ธาดา และคุณหญิงพูนสิน  ดิษฐบรรจง 

  ทุนพลเรือเอก กวี  สิงหะ    ทุนนาวาโท วราวุธ  สาริกบุตร 

  ทุนนายสะเสก และนางสุมาลี  เกยานนท  

  ทุนนาวาเอก วิโรจน และ หมอมราชวงศหญิง วงศสินธุ  ทองประดิษฐ 

  ทุนเรือเอก สีมา  หงสกุล     

  ทุนนาวาเอกหลวง และนางประดิษฐ  สรแสง 

  ทุนพลเรือเอก จงกล และคุณดวงจันทร  โฉมทองดี ทุนชํานาญ  อรรถยุทธ 

  ทุนเจนจบสมุทร – สหนาวิน   ทุนศิษยนายเรือ 

  ทุนพลเรือตรี วิสุทธิ  แสงอุทัย   ทุนพลเรือเอก สุรพล  แสงโชติ 

  ทุนพลเรือเอก สุจินดา  คราประยูร    

  ทุนพลเรือโท ศรี – หมอมราชวงศหญิง อบลออ  ดาวราย ทุนสมาคมภริยาทหารเรือ 

  ทุนเงินทุนในสมเด็จพระบรมราชินีนาถ ฯ  ทุนชมรมญาติสามสมอ 

  ทุนพลเรือเอก เกื้อกูล  นาคพัฒน   ทุนนางอํานวยพร  อติสิงห 

  ทุนพลตํารวจตรี อัสนีและคุณกัลยา  ยิ่งกมล  ทุนพลเรือตรี โสภณ  ทองคําวงศ 

  ทุนพลเรือตรี สถาพร  นักสอน   ทุนพลเรือเอก สงัด  ชลออยู 
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