






 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

สวัสดีครับ 

 วารสารโรงเรียนนายเรือ ฉบับน้ีมีบทความและขาวสารภายในโรงเรียนนายเรือที่นาติดตาม
หลายเรื่อง      เริ่มจากบทความเรื่อง ระเบียบวิธีไฟไนตเอลิเมนต ตอนที่ ๑ โดย น.อ.ผศ.ภาณุฤทธ์ิ    
ยุกตะทัต  กลาวถึงระเบียบวิธีไฟไนตเอลิเมนต ซ่ึงเปนองคความรูหน่ึงที่เริ่มไดรับความนิยมในปจจุบัน 
และนํามาใชในการวิเคราะหเพ่ือแกปญหาในดานการออกแบบทางวิศวกรรม  ทําใหประหยัดงบประมาณ
และเวลาอีกดวย          ตอดวยเรื่อง  นํ้าดื่มสะอาด หนึ่งในคุณภาพชีวิตที่ดีของนักเรียนนายเรือ  
โดย  น.ท.หญิง ก่ิงแกว  แกวกรรณ  ชี้ใหเห็นความจําเปนที่มนุษยเราตองด่ืมนํ้าสะอาด โดยเฉพาะ
อยางยิ่งนักเรียนนายเรือทุกนายจะตองไดด่ืมนํ้าสะอาดในปริมาณที่เพียงพอ       บทความเรื่อง 
แรงจูงใจสรางไฟในการทํางาน  โดย  น.ท.ผศ. อมรเทพ  แกลวกสิกรรม  เนนใหเห็นความสําคัญ
ของการสรางแรงจงูใจ     ซ่ึงเปนปจจัยสําคัญที่ทําใหผูปฏิบัติงานอยากทํางานเพื่อสรางองคกรใหเขมแข็ง 
       เรื่อง  ระบบหองสมุดอัตโนมัติโรงเรียนนายเรือ โดย  น.ต.หญิง สุณีพร  อมตพร  กลาวถึง       
การพัฒนานําระบบหองสมุดอัตโนมัติเขามาใชในการบริหารจัดการงานของหองสมุด     โรงเรียนนายเรือ 
ทําใหสามารถเพิ่มประสิทธิภาพของการดําเนินงานและการบรกิารใหสะดวก รวดเร็ว และถูกตองตรงตาม
ความตองการของผู ใชมากยิ่งขึ้น        ตอดวยเรื่อง  ศัพทเฉพาะทางการวิจัย  (Research 
Terminology)  โดย  น.อ.หญิง ดร.ประอร  สุนทรวิภาต  นําเสนอคําศัพทเฉพาะทางการวิจัยในกรอบ
ของระเบียบวิธีวิจัย โดยเรียงลําดับการนําเสนอตามตัวอักษร  A – Z  ในตอนแรกนี้จะเร่ิมจาก ตัว A คือ
คําวา Abstract         และตอดวยเรื่อง   สนุกคิดกับคณิตศาสตร (๒)   โดย  น.อ.หญิง ศ. ชุติมา  
เนียมโภคะ  นําเสนอปญหาสนุก ๆ ทางคณิตศาสตรใหผูอานลองฝกคิดเลขเร็ว โดยใชเทคนิคงาย ๆ 
แลวจะสนุกคิดกับคณิตศาสตรอ ีกเช นเคย         ตอดวย รายงานการวิจ ัย  ความพึงพอใจ            
ในกระบวนการสอบคัดเลือกเขาเปนนักเรียนเตรียมทหารในสวนของกองทัพเรือ ปการศึกษา 
๒๕๕๐   โดย  น.ต.หญิง จุฬาวลัย  สุระอารีย  และ  ร.อ.หญิง พนอขวัญ  เภกะนันทน  ทําการศึกษา
ระดับความพึงพอใจในกระบวนการสอบคัดเลือกและศึกษาปญหาอุปสรรคและขอเสนอแนะในการ
พัฒนาการสอบคัดเลือกใหมีคุณภาพดียิ่งขึ้น       สวน   ขาวนายเรือ   เสนอกิจกรรมของโรงเรียนนาย
เรือที่นาสนใจเกี่ยวกับ งานวันคลายวันสถาปนาโรงเรียนนายเรือ การฝกภาคปฏิบัติในทะเลตางประเทศ
ของนายทหารนักเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต และงานประเพณีชาวเรือ – ชาวไร.......พบกัน
ใหมฉบับตอไป.....สวัสดีครับ 

   บรรณาธิการ 



 

 
น.อ.ผศ. ภาณุฤทธิ์ ยุกตะทัต 

ผูชวยศาสตราจารย ฝายศึกษา โรงเรียนนายเรือ 
 
 

 การศึกษาวิชาตางๆ ทางดานวิศวกรรม ลวนตั้งอยูบนพ้ืนฐานความรูดานคณิตศาสตร งานออกแบบ 
ตาง ๆ แมวาจะมีซอฟตแวรชวยในการออกแบบ แตซอฟตแวรตาง ๆ เหลานั้นลวนมาจากตนตอทาง
คณิตศาสตรทัง้สิ้น ความเขาใจทางคณิตศาสตรอยางลึกซึ้ง จึงมีความจําเปนอยางยิ่งตอการออกแบบทาง
วิศวกรรม เทคโนโลยี CAE (Computer Aid Engineering) อาจจัดไดวาเปนคลื่นลกูใหมซ่ึงมีผลกระทบ
โดยตรงตอเทคโนโลยกีารผลิตและการออกแบบสาํหรบัภาคอตุสาหกรรมในปจจุบนั ซ่ึงนับวาเปนคลื่นลูกที่
สามตอจากคลื่นของเทคโนโลยี CAD (Computer Aided Design) และ CAM (Computer Aided 
Manufacturing) ระเบียบวธิไีฟไนตเอลิเมนต (Finite Element Method) เปนระเบยีบวธิีการคํานวณชนิด
หน่ึงในเทคโนโลยี CAE ซ่ึงถูกนํามาใชในการวิเคราะหเพ่ือแกปญหาในดานการออกแบบทางวิศวกรรม 
เชน การคํานวณเพ่ือวิเคราะหคาความเคนและการเสียรูปรางในโครงสรางของอาคาร การวิเคราะหเพ่ือ
หาลักษณะการเสียรูปรางการยุบตวัของตัวถงัรถยนต เปนตน เพ่ือชวยประหยดังบประมาณและเวลาใน
การพัฒนาตนแบบทางวิศวกรรม 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การใช CAE ชวยในการพัฒนาตนแบบ ชวยลดตนทุนและเวลาในการผลิตตนแบบ 
 

 การนําเทคโนโลยีคลื่นลูกใหม CAE มาใชงานนี้ตองการความรูในหลายๆ ดานกอนจะนํามา
ประยุกตใชใหเกิดประโยชนได ดังน้ันวิศวกรผูออกแบบจําเปนตองมีพ้ืนฐานความรู ๕ ประการ คือ  
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(๑) ความเขาใจในคณิตศาสตรทางวศิวกรรมชั้นสูง (Advanced engineering mathematics) 
ที่ประกอบดวยสมการเชิงอนุพันธยอย (Partial differential equations) ซ่ึงเปนสมการที่อยูในรูปแบบของ
สัญลักษณคลายเลขหกกลบัหัวกลบัหางที่เคยศึกษากนัในระดับชั้นปที่สามหรือปที่สี่ในระดับมหาวิทยาลัย  

(๒) ความเขาใจในระเบยีบวธิีการคํานวณขั้นสูง เชน ระเบียบวธิีผลตางสืบเนือ่ง (Finite 
difference method) หรือ ระเบียบวธิีไฟไนตเอลิเมนต (Finite element method) 

(๓) ความเขาใจในระเบยีบวธิีเชิงตัวเลข (Numerical methods) ที่ปจจุบันกลายเปนวิชา
บังคับในการเรียนวิศวกรรมศาสตรระดับปริญญาตรีในหลายสาขา ความรูความเขาใจที่เกิดขึ้นในระเบียบ
วิธีเชิงตวัเลขนี้เองจําเปนตองนําไปผนวกกับระเบยีบวิธีการคํานวณขั้นสูงในขอที่แลวอยางหลีกเลี่ยงไมได 

(๔) ความเขาใจในโปรแกรมคอมพิวเตอรที่ประกอบดวยขั้นตอนของการคํานวณ เน่ืองจาก
งานขนาดใหญอาจตองใชเวลาในการคํานวณนานหลายวัน หากมีความเขาใจในโปรแกรมคอมพิวเตอร    
ผูวิเคราะหจะสามารถเขาใจไดวาในชวงเวลานานนั้นโปรแกรมคอมพิวเตอรกําลังทําอะไรอยู อันเปนผล
ตอเน่ืองทําใหเกิดความมั่นใจในผลลัพธทีค่ํานวณได 

(๕) ประสบการณการใชเครื่องคอมพิวเตอรและโปรแกรมคอมพิวเตอร ทั้งน้ีเน่ืองจากผลลัพธ
ที่คํานวณไดน้ันประกอบดวยตัวเลขเปนจํานวนมาก แมวาในการวิเคราะหดวยซอฟตแวรจะชวยใหสามารถ 
เห็นผลลัพธเปนแถบสีอยางชัดเจน  
 

        

  
 

ตัวอยางผลลัพธท่ีไดจากการวิเคราะหดวยระเบียบวิธีไฟไนตเอลิเมนต 
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 ลองพิจารณาปญหาการหาความยาวเสนรอบวงของรูปวงกลม (L) ที่มีเสนผานศนูยกลางยาว d 
หนวย เน่ืองจาก drL π=π= 2  จึงจําเปนตองหาคา π  เพ่ือใชในการคํานวณหาเสนรอบวงของรูป
วงกลม 
 สําหรับขั้นตอนการดําเนินงานมีดังตอไปน้ี วาดวงกลมที่มีรัศมี r และมีเสนผานศูนยกลางยาว d 
= 2r ดังแสดงตามรูป (a) วาดรูปหลายเหลี่ยมภายในวงกลมโดยใหมีจํานวนดาน = n สมมติให n = 8 ดัง
แสดงตามรูป (b) กําหนดใหจุดที่มุมของรูปหลายเหลี่ยมเปนจุดยอดและใหชื่อแตละจุดดวยตัวเลข @, 
๒, … , ๘ ลากเสนตรงผานจุดศูนยกลางวงกลมจะไดชิ้นสวนสามเหลี่ยมยอยแตละรปูที่มีขนาดเทากัน 
แยกชิ้นสวนยอยชิ้นหนึ่งมาพิจารณา ในที่น้ีสมมติวาเลือกสามเหลีย่มยอยระหวางโหนด ๔ และ ๕       
ดังแสดงตามรูป (c) และใชชื่อโดยทั่วไปเรียกวา ชิ้นสวนยอย i – j ดังแสดงตามรูป (d) ดังน้ันความยาว
สวนของเสนรอบวง )/(sin2 nrL ij π=  และเนือ่งจากแตละเอลิเมนตมีขนาดเทากัน ดังน้ัน ijn nLL =  
น่ันคือ คาโดยประมาณของ π  คือ )/(sin nndL nn π==π  
 

 
ตัวอยางการใช FEM ในการหาคาโดยประมาณของ π  

 
 จากสูตรขางตนจะสามารถหาคา π  โดยประมาณ ไดดวยการแทนคา n ตางๆ (ตองการแบง
วงกลมเปนรูปหลายเหลี่ยมที่มีกี่ดาน) คอลัมนที่ ๒ ในตารางขางลางแสดงใหเห็นคาโดยประมาณของ π  
เม่ือ n มีคาตางๆ จะเห็นไดวาจะตองใชเวลาในการคํานวณซ้ํา (Iteration) คอนขางนาน (วนลูปหลายรอบ) 
อยางไรก็ตามกระบวนการตางๆ เหลานี้ เวนน (Wynn) ไดเขียนอัลกอริทึมในการหาคา π  ไว เรียกวา 
Wynn’s ∈ algorithm๑ ซ่ึงแสดงใหเห็นในคอลัมนที่ ๓ สวนคอลัมนสุดทายเปนคา π  ที่เที่ยงตรงในระดบั
ทศนิยม ๑๕ ตําแหนง 

 
                                                 
๑
 อัลกอริทึมการเพ่ิมความเร็วในการหาคาตางๆ ที่ตองวนซ้ํา (Iteration) ซึ่งใชกันอยางแพรหลาย 
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ตารางแสดงการหาคา π  ดวยวิธีตางๆ 
 

n )n/π(sinnπn =  Extrapolated by Wynn – ∈ Exact π  to ๑๖ places 
๑ ๐.๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐   
๒ ๒.๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐   
๔ ๒.๘๒๘๔๒๗๑๒๔๗๔๖๑๙๐ ๓.๔๑๔๒๑๓๕๖๒๓๗๓๐๙๖  
๘ ๓.๐๖๑๔๖๗๔๕๘๙๒๐๗๑๘   
๑๖ ๓.๑๒๑๔๔๕๑๕๒๒๕๘๐๕๒ ๓.๑๔๑๔๑๘๓๒๗๙๓๓๒๑๑  
๓๒ ๓.๑๓๖๕๔๘๔๙๐๕๔๕๙๓๙   
๖๔ ๓.๑๔๐๓๓๑๑๕๖๙๕๔๗๕๓ ๓.๑๔๑๕๙๒๖๕๘๙๑๘๐๕๓  
๑๒๘ ๓.๑๔๑๒๗๗๒๕๐๙๓๒๗๗๓   
๒๕๖ ๓.๑๔๑๕๑๓๘๐๑๑๔๔๓๐๑ ๓.๑๔๑๕๙๒๖๕๓๕๘๙๗๘๖ ๓.๑๔๑๕๙๒๖๕๓๕๘๙๗๙๓ 

 
 แนวความคิดทีอ่ยูเบื้องหลังกระบวนการตาง ๆ ในตวัอยางขางตน เรยีกวาระเบียบวิธไีฟไนตเอลิเมนต 
ถาเราเรียกจุดยอดของสามเหลี่ยมแตละจุดวา โหนด (Node) และชิ้นสวนสามเหลี่ยมยอย ๆ เรียกวา    
เอลิเมนต (Element) จะเห็นไดวาการแทนคาวงกลมดวยสามเหลี่ยมยอย หลาย ๆ รูป ยิ่งมีจํานวน     
ดานมากเทาไร ความเที่ยงตรงก็จะมากขึน้เทานั้น และเน่ืองจากสามเหลี่ยมยอยแตละรูปเปนอิสระตอกัน 
ดังน้ันเราจะสามารถคํานวณคาความยาวของดาน ijL  ไดโดยอิสระจากกัน และเม่ือนําผลลัพธของ   
ความยาวดานของสามเหลี่ยมแตละรปูมารวมกันกจ็ะไดความยาวเสนรอบวงของวงกลม เทคนคิการคาํนวณ 
ทํานองเดียวกนันี้จึงถูกนํามาใชในการคํานวณหาความยาวของเสนโคง ๒  
 ตัวอยางนี้ไมไดแสดงใหเห็นแนวคิดในเรื่องของ Degree of freedom, การ Conjugate และระบบ
โคออดิเนต บางคนจึงอาจจะกลาววากระบวนการขางตนไมถูกตองตามเหตุผลในเรื่องของวงกลม เพราะ
วงกลมเปนวตัถุอยางงายอยูแลว ไมจําเปนตองวาดเปนรูปหลายเหลี่ยมที่มี ๑๒๘ ดาน แลวหาคา π  จากสตูร 

)/(sinlim nnn π=π ∞→
๓ โดยใชตัวไมทราบคา π  ทางดานขวาของสตูร แตก็แสดงใหเห็นวาเราสามารถ 

สรางรูปเหลี่ยมแทนรูปวงกลมเพื่อการคํานวณทางคณติศาสตรได และนี่ก็คือแนวคิดที่สําคญัในระเบยีบ
วิธีไฟไนตเอลเิมนต 

                                                 
๒

 เชนเดียวกับการหาคาลิมิต (Limit) ในรูปราง ๒ มิติ และ ๓ มิต ิ
๓
 การคํานวณนี้สามารถขามข้ันตอนไดถาคาของ n เปนเลขยกกําลัง ๒ ดังแสดงตามตาราง การใชหลักการของ Half-angle recursion 

α−−=α 22sin11sin2  โดยเริ่มจาก π=α2  ซึ่ง 1sin −=π  
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 การวิเคราะหเพ่ือปรับปรุงการออกแบบ ปญหาตางๆ ขางตนนี้ ดวยระเบียบวธิีไฟไนตเอลิเมนต 
ไมวาจะทําโดยการคํานวณดวยมือ หรือใชซอฟตแวรสาํเร็จรูป ก็ตามจะประกอบดวยขั้นตอนหลัก ๆ ดังน้ี 
 

๑. การแบงโดเมนของปญหาออกเปนเอลเิมนตยอย ๆ ยกตัวอยางเชน หากตองการวเิคราะห 
การสูญเสียรปูของแผนเหล็กอันเนื่องมาจากแรงดึง ขั้นตอนแรกจะตองแบงแผนเหล็กออกเปนเอลิเมนต
ยอย ๆ (Discretization หรือ เรียกวา Idealization) หรือหากตองการวิเคราะหการไหลของน้ําในทอ 
จําเปนตองแบงโดเมนซึ่งเปนน้ําออกเปนเอลิเมนตยอย ๆ กอน กระบวนการนี้โดยปกติจะใชเวลามาก
ในทางปฏิบตั ิ เพราะจําเปนตองสรางรูปรางของปญหาอยางถูกตองขึ้นมากอน ซ่ึงรูปราง (Geometry) 
ของปญหาอาจจะประกอบดวยรูปรางทีมี่ความซับซอน มีสวนโคงสวนเวา การประดิษฐกราฟกซอฟตแวร
ในสวนนี้ขึ้นมาดวยตวัเองจึงจําเปนตองอาศัยความรูและประสบการณทางดานนี้เปนอยางมาก 

 
การแบงโดเมนของปญหาดวยวิธี Idealization 

 
๒. การเลือกใชชนิดของเอลเิมนต เอลิเมนตยอยที่แบงบนแผนเหลก็นั้นอาจจะเปนเอลิเมนต

ที่มีรูปรางเปนสามเหลี่ยมหรือสี่เหลี่ยมดานไมเทาก็ได หากแบงออกเปนสามเหลี่ยม ตัวไมรูคา (Unknown) 
จะอยูที่มุมทั้งสามของสามเหลี่ยมนั้นเรียกวา โหนด (Node) การเลือกใชชนิดของเอลิเมนตจะสอดคลอง
กับลกัษณะการกระจายของตวัไมรูคาที่สมมติขึ้นบนเอลิเมนตน้ัน ๆ เชน หากเลือกใชเอลเิมนตสามเหลี่ยม 
แบบสามโหนดที่มุมทั้งสามแลว ลักษณะการกระจายตวัของตัวไมรูคาบนเอลิเมนตน้ันจะถูกสมมติใหอยูใน
รูปแบบของแผนเรียบ (Flat Plane) แตหากเลือกใชเอลิเมนตแบบสี่เหลี่ยมสี่โหนดที่มุมทั้งสี่ ลักษณะการ
กระจายตัวของตัวไมรูคาบนเอลิเมนตสี่เหลี่ยมนี้อาจจะไมเรียบ สามารถโคงไปมาได ดังน้ันการเลือกใช  
เอลิเมนตชนิดตาง ๆ จึงมีผลโดยตรงกับผลลัพธที่คํานวณได 
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การกําหนดโหนดบนเอลิเมนต 

 
เอลิเมนตแบบตางๆ 

 
๓. การประดิษฐสมการไฟไนตเอลเิมนต สมการเชิงอนุพันธที่สอดคลองกับปญหาที่สนใจอยู

น้ัน จะถูกเปลี่ยนไปเปนสมการทางพีชคณิตที่เรียกวา สมการไฟไนตเอลิเมนต สมการเหลานี้จะถูกสราง
ขึ้นสําหรับแตละเอลิเมนต เน่ืองจาก    เอลิเมนตตางๆ มีขนาดไมเทากัน กระบวนการประดษิฐสมการ  
ไฟไนตเอลิเมนตจากสมการเชิงอนุพันธน้ีเองนับวาเปนหัวใจสําคัญในการเรียนวชิาไฟไนตเอลเิมนต ซ่ึง
เปนเรื่องที่ยุงยากซับซอน ในที่น้ีจะยกตัวอยางเฉพาะผลลัพธที่ไดจากการสรางสมการไฟไนตเอลิเมนต 
จากสมการเชิงอนุพันธในเรือ่งของกลศาสตรของแข็ง ในการวิเคราะหคาการเสียรปู 
  จากสมการสมดุลของแรงในแนวแกน ๓ แกน  
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 เม่ือแปลงเปนสมการไฟไนตเอลิเมนต ซ่ึงเปนสมการทางพีชคณิต จะได 
  }F{}δ{]K[ =  
       ]ε[]C[]δ[]B[]C[}σ{ 0−=  
 โดยที่        [K] แทนเมตริกซของคาความแข็งเกร็ง 
   }δ{   แทนเวคเตอรแสดงคาการเสียรูป ซ่ึงประกอบดวยคาการเสียรูป u  
    และ v ที่โหนด 
   }F{   แทนเวคเตอรแสดงคาโหลดลัพธ 
    [C]  แทนเมตริกซซ่ึงแสดงความสัมพันธระหวางความเคนและความเครียด 
    [B] แทนเมตริกซซ่ึงแสดงความสัมพันธระหวางความเครยีดและคาการ 
    เสียรูป 
   }σ{   แทนเวคเตอรแสดงคาความเคน 
 

๔. การรวมสมการไฟไนตเอลิเมนตเขาดวยกันแลวแกระบบสมการใหญ สมการ         
ไฟไนตเอลิเมนตซ่ึงอยูในรูปแบบของสมการทางพีชคณิต จะตองถูกนํามารวมกันอยางถูกตองและมีหลักการ 
เปรียบเสมือนการนําชิ้นสวนตัวตอ (Jigsaw puzzle) มาตอเขาดวยกันอยางถกูตองและเหมาะสม จึง          
จะเกิดเปนรูปภาพที่สมบูรณ การประกอบสมการ ไฟไนตเอลิเมนตเขาดวยกันกอใหเกิดระบบสมการขนาด
ใหญ จากนั้นจึงประยุกตเง่ือนไขขอบเขต (Boundary Condition) ของปญหานั้น ๆ เพ่ือแกสมการ หา
ผลลัพธที่จุดตอ ซ่ึงหากแกปญหาการถายเทความรอน ผลลัพธเหลานั้นอาจจะแทนคาอุณหภูมิ หรือหาก
วิเคราะหโครงสราง ผลลัพธเหลานั้นอาจจะแทนคาการเคลื่อนตวัของโครงสราง 

๕. การคํานวณหาคาอ่ืนๆ ที่เหลือ เพ่ือทําใหปญหานัน้ไดรับการวิเคราะหอยางสมบูรณ เม่ือได
ผลลัพธแลวจะตองนําผลลัพธน้ันไปหาคาอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวของ เชน เม่ือทราบอุณหภูมิตามตําแหนงตาง ๆ แลว 
ก็สามารถคํานวณหาปริมาณฟลักซความรอนที่ไหลผานได หรือเม่ือทราบคาการเคลื่อนตวัของโครงสราง
แลวจะสามารถคํานวณหาคาความเคนที่โครงสรางแตละจุดไดเชนกัน 
 

 
 
 ซอฟตแวรชวยในการวิเคราะหทางไฟไนตเอลิเมนตมีอยูเปนจํานวนมากในทองตลาด เชน ANSYS, 
Cosmos, NasTran  ซ่ึงสวนใหญมักจะมีราคาสูง ขึ้นอยูกับขีดความสามารถของซอฟตแวร แตโดยทั่วไป 
กระบวนการแกปญหาดวยไฟไนตเอลิเมนตซอฟตแวร จะประกอบดวยขั้นตอนใหญ ๆ ๓ ขั้นตอน ดังน้ี 
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๑. กระบวนการขั้นตน (Pre-processor) 

กระบวนการขัน้ตน คือ การสรางรูปแบบไฟไนตเอลิเมนตจากรูปรางลกัษณะที่แทจริงของ
ปญหา จากนั้นจึงประยุกตเง่ือนไขขอบเขตกอนวิเคราะหปญหานั้น  

 

       
                   Plate Geometry  Finite Difference Model       Finite Element Model 
 

Plate with Complex shape 
 

 จากรูปจะเห็นไดวา ในการวเิคราะหคาการเสียรูปของแผนโลหะ ซ่ึงมีรูปรางซับซอน เชน มีการ
เจาะรู หรือมีรอยบาก มีสวนโคงสวนเวา การเลือกใชระเบียบวิธีไฟไนตเอลิเมนต (Finite Element Model) 
จะไดผลลัพธซ่ึงมีความเทีย่งตรงสูงกวาการใชระเบียบวธิีหาผลตางสืบเนื่อง (Finite Difference Model) 
ซ่ึงเปนวิธีการอยางหนึ่งในการหาผลลัพธโดยประมาณที่เคยไดรับความนิยมในอดีต (ใหสังเกตจากการตี
ตารางกริดในระเบียบวธิีหาผลตางสืบเนื่อง จะมีความผิดพลาดไปจากรูปทรงเดิมมากกวาการตีเมสใน
ระเบียบวธิีไฟไนตเอลิเมนต) 

การสรางรูปแบบไฟไนตเอลิเมนตอันประกอบดวยเอลิเมนตเปนจํานวนมากบนรูปราง
ลักษณะของปญหาน้ัน ตามปกติจะใชเวลานาน โดยเฉพาะอยางยิ่งหากรูปรางมีความซับซอน ผูสราง
รูปรางบนหนาจอควรมีประสบการณในการใชซอฟตแวรน้ันๆ มาสักระยะหนึ่ง จึงจะสามารถสรางรูปแบบ
ไดอยางถูกตองสมบูรณ เริ่มตั้งแตการสรางจุด เสนตรง เสนโคง รวมทั้งพ้ืนผิว โดยขอมูลของจุด เสนตรง 
เสนโคง และพ้ืนผิวเหลานี้จะถูกเก็บในรูปแบบของสมการทางเรขาคณิตในหนวยความจําของ         
เครื่องคอมพิวเตอร เพ่ือใหผูใชสามารถกําหนดขนาดและจํานวนการสรางเอลิเมนตที่แตกตางกันได โดย
รูปแบบของไฟไนตเอลิเมนตที่เกิดขึ้นยังเสมือนรูปรางของจริงมากที่สุด รูปแบบของไฟไนตเอลิเมนตน้ียัง
ประกอบดวยหมายเลขของจุดตอ หมายเลขของเอลิเมนต และขอมูลอ่ืน ๆ ที่จําเปนตองใชในการ
วิเคราะหขั้นตอไป รายละเอียดจํานวนมากเหลานี้โดยทั่วไปมักจะไมแสดงบนหนาจอคอมพิวเตอร ยกเวน
ผูใชตองการใหแสดงเพื่อการตรวจสอบความถูกตอง หลังจากการสรางรูปแบบไฟไนตเอลิเมนตไดเสร็จ
สิ้นลงแลว  ผูใชจําเปนตองกําหนดเงื่อนไขขอบเขต  อันประกอบไปดวย  การกําหนดคาใหกับบางจุดของ 
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รูปแบบไฟไนตเอลิเมนตน้ัน เง่ือนไขขอบเขตเหลานี้ จําเปนตองเหมือนหรือใกลเคียงกับของจริงใหมาก
ที่สุด จึงจะนําไปสูผลลัพธที่สอดคลองกับความเปนจริง 

 
๒. กระบวนการวิเคราะห (Analysis) 

ขอมูลตางๆ ของรูปแบบไฟไนตเอลิเมนตที่สรางขึ้น และเง่ือนไขขอบเขตที่กําหนดในขั้นตอน
แรกจะถูกสงเขาสูกระบวนการวิเคราะห ดวยโปรแกรมซึ่งฝงตัวอยูในซอฟตแวรชุดนี้ โดยไฟไนตเอลิเมนต
โปรแกรมจะสรางสมการไฟไนตเอลิเมนตทีส่อดคลองกับปญหานั้น สําหรับเอลิเมนตยอยทุก ๆ เอลิเมนต 
กอนที่จะนํามาประกอบเขาเปนระบบสมการใหญ แลวจึงประยุกตเง่ือนไขขอบเขตที่กําหนด จากนั้นจึงแก
สมการรวมขนาดใหญน้ัน โดยเวลาทีใ่ชในการคํานวณจะขึ้นอยูกับจํานวน  เอลิเมนตทั้งหมดซึ่งผูใชสราง
ขึ้น และขนาดของระบบสมการรวมขนาดใหญที่เกิดขึน้ หากสมการเชิงอนุพันธของปญหาเปนสมการ  
เชิงเสน (Linear Partial Differential Equation) ระบบสมการรวมนี้จะถูกแกเพียงครั้งเดียว ทําใหเวลาที่
ใชในการคาํนวณไมมากนัก แตหากสมการเชิงอนุพันธน้ันไมเปนสมการเชิงเสน (Nonlinear) ระบบสมการ
จะถูกแกวนซ้าํหลายรอบ ทําใหตองใชเวลาในการคํานวณมากขึ้น โดยเฉพาะอยางยิ่งหากรูปแบบไฟไนต  
เอลิเมนตประกอบดวยเอลิเมนตเปนจํานวนมาก ดังน้ันหากผูใชซอฟตแวรสําเรจ็รูป มีความเขาใจใน    
องคความรูพ้ืนฐานในระเบยีบวธิีไฟไนตเอลิเมนตอยูบาง จะชวยในการตัดสินใจสิง่ตาง ๆ กอนที่จะทํา
การวิเคราะหไดเปนอยางดี ซ่ึงจะทําใหการวิเคราะหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 

 
๓. กระบวนการขั้นทาย (Post-processor) 

ผลลัพธที่เกิดจากการวิเคราะหในขั้นตอนที่ ๒ จะประกอบดวยตัวเลขเปนจํานวนมาก ใน
กระบวนการขัน้ทายจึงจําเปนตองอาศัยคอมพิวเตอรกราฟก เพ่ือแสดงผลลัพธเหลานี้ออกมาในรูปของสี
ปรากฏบนหนาจอคอมพิวเตอร จึงทําใหผูใชสามารถเขาใจปรากฏการณที่เกิดขึ้นไดอยางรวดเร็ว กระบวนการ 
ขั้นทายจึงมีความจําเปนเปนอยางยิ่ง สําหรับรูปแบบของการแสดงผลลัพธน้ันมีอยูหลายชนิด เชน      
การแสดงดวยแถบชั้นสี (Fringe Plot) การแสดงดวยเสนชั้นสี (Contour Lines) การแสดงดวยเวคเตอร 
(Vector Plot) เปนตน ซ่ึงการแสดงผลลพัธจะสามารถแสดงใหเห็นไดทั้งบนรูปทรงดั้งเดิม หรือรูปทรงที่
เสียรปูไปแลวได ดังนั้นความเขาใจในผลลัพธอันเปนผลจากรูปทรงทีไ่ดออกแบบไวบนหนาจอคอมพิวเตอร 
ไดโดยตรงอยางรวดเร็ว จะทําใหผูออกแบบเขาใจในปญหานั้นอยางลึกซึ้งมากยิ่งขึ้น และอาจกอใหเกิด
แนวคิดในการปรับเปลี่ยนรปูทรงนั้น เพ่ือกอใหเกิดผลลัพธที่ดียิ่งขึ้นตอไปอีก กระบวนการดังกลาวนี้เอง
ที่ชวยลดเวลาในการออกแบบผลติภัณฑใหม ๆ ลงไปไดมาก และชวยลดตนทนุในการผลิตตนแบบเพื่อ
ลองผิดลองถูกที่เคยใชกันในอดีตลงไดอยางสิ้นเชิง 
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ในกระบวนการวิเคราะหปญหาดวยระเบียบวธิีไฟไนตเอลิเมนต มีปจจัยซ่ึงเปนองคประกอบหลัก 
๓ ประการ ที่จะทําใหผลลพัธที่ไดจากการวิเคราะหเปลี่ยนแปลงไป องคประกอบตาง ๆ เหลานี้ คือ 
 
๑. สมการเชิงอนุพันธยอย (Differential Equation) 

เน่ืองจากสมการไฟไนตเอลิเมนตจะถูกประดิษฐขึ้น
จากสมการเชิงอนุพันธยอย (Partial Differential Equation) ที่
สอดคลองกับปญหานั้น ๆ ดังน้ันสมการเชิงอนุพันธยอยจึง
เปนปจจัยสําคัญในการวิเคราะหปญหา ตัวอยางเชน ปญหา
การวิเคราะหความเคนในเทาเทียม สมการเชิงอนุพันธยอยที่
สอดคลองกันจะบงบอกถึงสถานภาพความสมดุลของแรง ณ 
ตําแหนงใด ๆ บนเทาเทียมน้ัน หรือปญหาการวิเคราะหระดับ

อุณหภูมิในลูกสูบรถยนต สมการเชิงอนุพันธยอยที่สอดคลองกันจะบงบอก
ถึงสภาพความสมดุลของการถายเทความรอน ณ ตําแหนงใด ๆ ในลูกสูบ
น้ัน เปนตน ปญหาตางๆ ในดานวิศวกรรมลวนมีสมการเชิงอนุพันธยอยที่
สอดคลองกันเสมอ และหากมองอยางลึกซึ้งแลวปญหาตาง ๆ ที่สนใจนั้น
อาจจะไมเกี่ยวของโดยตรงกับงานทางวิศวกรรมก็เปนได อยางไรก็ตามใน
สายงานทางดานวิทยาศาสตร ฟสิกส สิ่งแวดลอม และสายงานอื่น ๆ มักจะ
มีสมการเชิงอนุพันธยอยที่สอดคลองกับปญหานั้นเสมอ สมการเชิงอนุพันธ
ยอยเหลานี้เองที่เปนหัวใจอันแทจริง และเปนจุดเริ่มตนของการประดิษฐ

ซอฟตแวรไฟไนตเอลิเมนตชนิดตาง ๆ  
 
 จํานวนสมการในระบบสมการเชิงอนุพันธยอยนี้จะขึ้นอยูกับตัวไมรูคา (Unknown) ของปญหา
น้ันๆ ยกตัวอยางเชน ตัวไมรูคาในปญหาเทาเทียมจะประกอบดวยคาการเสียรูปรวม ๓ คา ใน ๓ ทิศทาง 
(๓ มิติ) สําหรับปญหาใน ๓ มิติ ซ่ึงเกิดการเปลี่ยนแปลงอยางตอเน่ืองจากตําแหนงหน่ึงไปยังอีกตําแหนง
หน่ึงบนเทาเทยีมนั้น ระบบสมการเชิงอนุพันธยอยจึงประกอบดวยสมการในรูปแบบเลขหกกลบัหัวกลบั
หางรวม ๓ สมการ ซ่ึงบงบอกถึงสภาวะความสมดุลของแรงใน ๓ ทิศทาง ณ ตําแหนงใดๆ บนเทาเทียม
น้ัน 
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๒. เงื่อนไขขอบเขต (Boundary Condition)  

นอกเหนือจากสมการเชิงอนุพันธยอยที่สอดคลองกับปญหานั้น ๆ แลว ผลลัพธที่คํานวณไดยงั
ขึ้นอยูกับเง่ือนไขขอบเขตของปญหานั้นดวย เชน เทาเทียมเดียวกนัน้ีจะเกิดความเคนในระดับที่แตกตาง
กันหากใชกับผูพิการที่มีนํ้าหนักตัวไมเทากัน หรืออุณหภูมิในลูกสูบรถยนตจะมีคาในระดับที่แตกตางกัน
หากใชนํ้ามันเชื้อเพลิงตางชนิดกนั การระเบิดของไอน้าํมันในหองเส้ือสูบก็จะใหปริมาณความรอนที่แตกตาง 
กัน เปนตน ดังน้ัน ในการวิเคราะหจึงจําเปนตองกําหนดเงื่อนไขขอบเขตใหครอบคลุมการใชงานที่อาจ
เปนไปได หรือกําหนดเปนขีดจํากัดในการใชงานสําหรับการออกแบบ เชน กําหนดน้ําหนักตัวสูงสุดของ
ผูใชเทาเทียมเพ่ือไมใหเกิดความเสียหาย หรือการกําหนดใหใชเชื้อเพลิงชนิดใดกับเครื่องยนตชนิดนั้น ๆ 
๓. รูปรางของปญหา (Geometry) 

ผลลัพธที่คํานวณไดจะมีความแตกตางกันหากรูปรางลักษณะของปญหามีการเปลี่ยนแปลงไป 
เชน ระดับความเคนในเทาเทียมจะมีคาแตกตางออกไปหากเทาเทียมนั้นมีขนาดใหญขึ้นหรือเล็กลงใน
ขณะที่นํ้าหนักตัวของผูใชยังคงที่ หรืออุณหภูมิภายในลูกสูบรถยนตจะมีคาเปลี่ยนแปลงไปหากขนาดของ
ลูกสูบน้ันใหญขึ้น หรือมีรูปรางแตกตางไปจากเดิม แมวาปริมาณความรอนจากการจุดระเบิดในหองเสื้อ
สูบยังคงเดิม ในปจจุบันซอฟตแวรไฟไนตเอลิเมนตที่มีประสิทธิภาพสามารถที่จะชวยแนะนําการปรับปรุง
รูปรางของปญหาไมวาจะเปนการปรับเปลี่ยนขนาดหรือเปลี่ยนแปลงรูปราง เพ่ือใหไดผลลัพธในการ
คํานวณที่ดีที่สุดได  
 
บทสรุป 
 การวิเคราะหปญหาดวยการใชไฟไนตเอลิเมนตซอฟตแวรเริ่มไดรับความนิยมมากขึ้นในปจจุบนั 
ทําใหผูวิเคราะหทราบถึงปรากฏการณที่เกิดขึ้นในผลติภัณฑที่ไดออกแบบไวแลวโดยละเอียด และยังกอ 
ใหเกิดแนวคิดในการปรับปรงุแกไขรูปรางลักษณะของของตนแบบ อันจะนําไปสูรูปแบบใหมที่มีประสิทธิภาพ 
สูงขึ้นไปอีก สามารถหลีกเลี่ยงการลองผดิลองถกูดวยการจําลองสถานการณตางๆ ดวยเครื่องคอมพวิเตอร 
จึงชวยประหยดัเวลาและลดคาใชจายในการผลิตตนแบบลงไปไดมาก อยางไรก็ตามการที่จะไดมาซึ่งผลลัพธ 
ที่มีความถูกตองและเที่ยงตรงนั้น ผูวิเคราะหจําเปนตองมีองคความรูในหลาย ๆ ดาน นับตั้งแตคณิตศาสตร
ชั้นสูง ระเบียบวธิีไฟไนตเอลิเมนต ระเบยีบวธิีเชิงตัวเลข ความเขาใจในสวนของโปรแกรมคอมพิวเตอร 
และประสบการณในการใชกราฟกซอฟตแวรบนเครื่องคอมพิวเตอร ซ่ึงองคความรูเหลานี้ผูใชสวนใหญ
มักจะไดสัมผัสกันมาแลวในระหวางการศึกษา หากสามารถมององคความรูเหลานี้ดวยความเขาใจทาง
กายภาพ และนํามาผสมผสานกันไดอยางเหมาะสมแลว ผูใชจะเห็นคุณประโยชนของศาสตรแตละแขนง
ที่ไดเรียนรูมาแลว และที่สาํคัญที่สุด การรวมกันที่เหมาะสมของศาสตรตาง ๆ เหลานี้ จะกอใหเกิด
ผลลัพธอันเปนประโยชนตอการวิเคราะหการออกแบบไดโดยตรง 
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 ในตอนตอ ๆ ไปผูเขียนจะแนะนําใหเห็นรายละเอียดในการวิเคราะหปญหาแตละดานเพื่อการ
ออกแบบ ไมวาจะเปนการวิเคราะหการถายเทความรอน (Heat Transfer) การวเิคราะหของแข็ง (Stress 
Analysis) การวิเคราะหของแข็งอันเนื่องมาจากอุณหภูมิ (Thermal Stress) และการวเิคราะหของไหล 
(Fluid Dynamic) โดยจะชี้ใหเห็นตั้งแตสมการเชิงอนุพันธของปญหาแตละแบบ จนถึงการแปลงใหเปน
สมการไฟไนตเอลิเมนต และวเิคราะหผลลัพธ โดยจะยกตวัอยางปญหาอยางงายที่สามารถคํานวณได
ดวยมือมาเปนตัวอยาง เพ่ือใหผูอานสามารถตรวจสอบผลลัพธไดวามีความถูกตอง 
 

 
 
เอกสารอางอิง 

ปราโมทย เดชะอําไพ. ไฟไนตเอลเิมนตในงานวศิวกรรม. กรุงเทพ ฯ :  จุฬาลงกรณมหาวทิยาลัย,  
๒๕๔๗. 

ปราโมทย เดชะอําไพ. ระเบยีบวิธีเชงิตวัเลขในงานวศิวกรรม. กรุงเทพ ฯ :  จุฬาลงกรณมหาวทิยาลยั,  
๒๕๔๖. 

ศูนยบริการปรึกษาการออกแบบและวิศวกรรม (DECC). ระเบียบวิธีไฟไนตเอลิเมนตข้ันพื้นฐาน.  
๒๕๕๐ 

University of Corolado. Dept. of Aerospace Eng. Introduction to FEM. ๒๐๐๕. 

 



 

  

 
 
                                                                                                      น.ท.หญิง ก่ิงแกว แกวกรรณ 
                                                            รองผูอํานวยการกองวิชาฟสิกสและเคมี ฝายศึกษา โรงเรียนนายเรือ  

 

 
 

 ในภาวะปกติ รางกายของคนเราจะประกอบดวย นํ้าประมาณ ๕๕ ถึง ๗๕% โดยน้ําหนัก   
 รางกายตองการน้ําประมาณ ๑ ๑/๒ ถึง ๒ ลิตรตอวัน เพ่ือใหระบบตาง ๆ ทําหนาที่ไดดีที่สุด   
 การหายใจออก เหง่ือที่ออกมา และการขบัถาย ทําใหสญูเสียนํ้า ๑ ๑/๒ ลิตรตอวัน  
 การออกแรงทํากิจกรรมหนึ่งชั่วโมง ตองดื่มน้ําชดเชย ๑ - ๓ แกว   
 ชวงที่อากาศรอน การเสียเหงื่อ ยิ่งทําใหรางกายตองการน้ํามากขึ้นเพ่ือควบคุมอุณหภูมิของ
รางกาย  
 ชวงอากาศเยน็รางกายสูญเสียความชื้นเพ่ิมขึ้นเม่ือหายใจออก   
 เครื่องทําความรอนจะทําใหอากาศแหง จึงควรดื่มนํ้ามากขึ้น   
 ทานตองการน้ําเพิ่มประมาณ ๑/๒ ลิตรตออุณหภูมิที่เพ่ิมขึ้นหนึ่งองศา 

 

 
 

  ชวยยอยอาหารและดูดซึมอาหาร  
  ชวยขบัถายของเสียออกจากลําไสและไต  
  ควบคุมอุณหภูมิของรางกาย  
  หลอลื่นขอตอและเนื้อเยื่อ  
  เลือดประกอบดวยน้ําประมาณ ๙๒%  

  เลือดคือระบบขนสงภายในรางกายที่สง
อาหารไป ใหทั่วรางกาย  
 นํ้าตาง ๆ ในรางกาย เชน นํ้าลายและ
นํ้ายอย ประกอบดวยน้ํา เปนสวนใหญ  

   

สําหรับ นักเรียนนายเรือทีอ่อกกําลังกายกันเปนประจํา  มีโอกาสที่รางกายจะขาดน้ําไดเสมอ  
นักเรียนสามารถสังเกตอาการขาดน้ําของตนเองไดงาย ๆ ไดแก รูสึกปากแหง นํ้าลายนอย  เปนตะครวิ  
ผิวแหงกราน  มีรอยคล้ําใตดวงตา ความดันเลือดต่ํา ออนเพลีย หนามืด วิงเวียนศรีษะ  ทองผูก ปสสาวะ 
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มีสีเขม กระหายน้ํา เซื่องซมึ  เลือดไปเลี้ยงสมอง (มีผลตอการเรียนรู) และกลามเน้ือตาง ๆ ลดลง
เหนื่อยหงุดหงิด  ปวดศรีษะ และอารมณเสียโดยไมทราบสาเหตุ   

   

นอกจากการไดรับอาหารที่มีคุณคาครบ ๕ หมูแลว  การไดด่ืมนํ้าที่สะอาดในปริมาณที่เพียงพอ  
มีความจําเปนและสําคัญมากสําหรับนักเรียนนายเรือ ที่ตองออกกําลังกายและสูญเสียเหงื่อเปนจํานวน
มากในแตละวัน  ควรดื่มนํ้าสะอาดใหไดวันละ ๖ – ๘ แกว  การดื่มที่ถูกตอง ไมใชด่ืมครั้งละหลาย ๆ
แกวในคราวเดียว แต ควรเฉลี่ยดื่มครั้งละ ๑ - ๒ แกว แตด่ืมบอย ๆ ครั้ง  และไมควรรีบดื่ม    
เร็ว ๆ  ใหคอย ๆ ด่ืม ไมเชนน้ันจะรูสึกจุก  นอกจากนี้   ไมควรดื่มครั้งละมาก ๆ ในคราวเดียว   
เพราะรางกายจะไดรับนํ้ามากเกินไปจนขับออกไมทัน  ทําใหเกิดอันตรายได  

 มีผูผลิตนํ้าดื่มและเครื่องผลิตน้ําดื่มหลายชนิดในทองตลาด อาทิ  นํ้าดื่มที่ผานเครื่องกรองน้ําดื่ม        
นํ้าดื่ม  RO (Reverse Osmosis) นํ้าแร  และ นํ้า MRET  เปนตน  ซ่ึงผูขายจะโฆษณาสรรพคุณเพ่ือจูงใจ 
ใหลูกคาซื้อ  ซ่ึงบางชนิดอาจมีคุณภาพน้ําไมเปนไปตามมาตรฐานน้ําบริโภค    คุณภาพนํ้าที่เหมาะสม
สําหรับการบริโภค ควรเปนน้ําที่ปราศจากสี กลิ่น รส ความขุน สารพิษ เชื้อโรค และมีปริมาณ
เกลือแรที่พอเหมาะ  ซ่ึงจะทราบไดจากการตรวจวิเคราะหคุณภาพนํ้าในหองปฏิบัติการ   โดยตองตรวจ
ลักษณะทางกายภาพ ทางเคมี สารพิษ และแบคทีเรีย  ตามมาตรฐานคุณภาพนํ้าเพื่อบริโภค ซ่ึงกําหนด
ขึ้นโดยหนวยงานตาง ๆ ที่มีภารกิจเกี่ยวตามมาตรฐานคุณภาพน้ําดื่ม อาทิ ประกาศกระทรวง
สาธารณสุข (๒๕๒๔) เรื่อง น้ําบริโภคในภาชนะที่ปดสนิท   และประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม (๒๕๒๑) 
เรื่องกําหนดมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมนํ้าบริโภค เปนตน 

  
 
 

  
 
 
 
 
         
เครื่องกรองน้ําแบบตางๆ    Activated Carbon                    Resin              Ceramic Filter      Ultraviolet Lamp 
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 เครื่องกรองน้ําดื่มที่ใชกันทัว่ไป เปนเครื่องกรองน้ําที่ประกอบดวยทอโลหะ หรืออาจเปนทอที่
ไมใชโลหะ  จํานวน ๒ - ๔ ทอ แลวแตผูผลิตจะออกแบบมาใหเหมาะสมกับการกรอง  ภายในทอจะบรรจุ
สารกรองชนิดตาง ๆ   ที่ทําหนาที่ในการกรองน้ําใหเปนน้ําดื่มตามลําดับ  ดังน้ี 
 ๑.  สารกรองคารบอน  (Activated Carbon)  สารกรองคารบอน คือ ผงถานสีดําที่มีความ
พรุน  ทําหนาที่กําจัดสี และกลิ่นของน้ํา  ตลอดจนชวยในการกรองตะกอนขนาดใหญไดบางสวน 
 ๒. สารกรองเรซิ่น (Resin)  สารกรองเรซิ่น ทําหนาที่กําจัดคาความกระดางของน้ําที่เกิดจาก
สารประกอบของแคลเซียม  แมกนีเซียม และอิออนบวกอ่ืน ๆ ที่มีอยูในน้ํา โดยแคลเซียมอิออน (Ca2+) 
และแมกนีเซียมอิออน (Mg2+) เปนสารที่มีอยูในน้ําธรรมชาติเปนจํานวนมาก  และถามีมาก จะมีผลทําให
นํ้านั้นมี ความกระดางสูง (ทําปฏิกิริยากบัสบูแลวเกิดตะกอน ไมเกดิฟอง ทําใหใชสบูมากกวาปกติ หรือ 
เกิดเปนตะกรนัติดภาชนะ เม่ือนําไปตม) การลดคาความกระดางของน้ําทําโดยการกรองน้าํผานสารกรอง   
เรซิ่น  สารเรซิ่นจะจับความกระดางไว และมีผลทําใหคาความกระดางลดลง  ดังปฏิกิริยา ตอไปน้ี 

  2RSO3Na (Resin)   +  Ca2+ (ความกระดาง)                 (RSO3)2 Ca    +   2Na+      หรือ 
          2RSO3Na (Resin)   +  Mg2+ (ความกระดาง)                 (RSO3)2 Mg   +    2Na+ 

 ๓. ไสกรองเซรามิก  (Ceramic  Filter) ทําหนาทีก่รองตะกอนละเอียด และ เชื้อโรค  โดย          
ไสกรองที่มีความละเอียด ๐.๓ ไมครอน หรือละเอียดกวานี้  จะสามารถกรองจุลินทรียไดดี   ทําใหนํ้าที่
ผานออกมาสะอาดปราศจากจุลินทรีย  
 ๔. หลอดอัลตราไวโอเลต (Ultraviolet Lamp)   เปนหลอดที่ใหแสงอัลตราไวโอเลต ทาํ
หนาที่ในการฆาจุลินทรียหรือเชื้อโรค อีกชั้นหนึ่ง กอนจะนํามาดื่ม  
                         
 
   
          
           

 
 เครื่องกรองน้ําดื่มชนิดที่ติดตั้งทั่วไปภายในโรงเรียนนายเรือ เปนแบบที่มี ๒ – ๓ ทอ  ไดแก  
สารกรองคารบอน สารกรองเรซิ่น  และไสกรองเซรามิก  เชน บริเวณชั้น ๑ อาคาร ๑๐  มีครบทั้ง ๓ ทอ  
สําหรับเครื่องกรองน้ําดื่ม ที่ติดตั้งที่ หนาหองปฏิบัติการกองวิชาฟสกิสและเคมี อาคาร ๖  หรืออีกหลาย
จุดภายในโรงเรียน เปนชนิด ๒ ทอ ไดแก  สารกรองคารบอน  และ สารกรองเรซิ่น   ยังขาดระบบกรอง
จุลินทรีย    การบริโภคจึงตองเชื่อมั่นในคุณภาพของนํ้าประปาทีส่งมาเขาเครือ่งกรอง   และควร 
 

     เคร่ืองกรองน้ําด่ืม 
กองวิชาฟสิกสและเคมีฯ 

เคร่ืองกรองน้ําด่ืมอาคาร  ๑๐         เคร่ืองผลิตน้ําด่ืม 
โรงพยาบาลโรงเรียนนายเรือ 

เคร่ืองผลิตน้ําด่ืมสโมสรฯ 
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หมั่นทําความสะอาดสารกรองดวยการลางยอนกลบัระบบ   ซ่ึงจะไดกลาวในหัวขอตอไป   ในกรณี
น้ี หากไดติดตั้งไสกรองเซรามิกเพิ่มเติมแลวจะทําใหมีประสิทธิภาพในการกรองจุลินทรีย และให
ความเชื่อมั่นในการบริโภคยิ่งข้ึน 
 นอกจากนี้แลวภายในโรงเรยีนนายเรือ ยังมีเครื่องผลิตน้ําดื่มขนาดใหญ ซ่ึงใหความเชื่อม่ันใน
การบริโภคยิ่งขึ้น ไดแก เครื่องผลิตน้ําดื่มโรงพยาบาลโรงเรียนนายเรือ  และเครื่องผลิตน้ําดื่ม RO  
สโมสรสัญญาบัตร ซ่ึงมีระบบที่สมบูรณยิง่ขึ้นกวาเครื่องกรองน้ําดื่มที่ติดตั้งทัว่ไปในโรงเรียน โดยมีระบบ
ฆาเชื้อดวยแสงอัลตราไวโอเลต และระบบ RO   
 

ทําไมน้ําดื่มที่ผลิตไดจึงไมสะอาดหรือบริสุทธิ์พอที่จะบริโภคไดอยางปลอดภัย   
 ปญหาที่พบ หรือคําถามที่ตองตอบและใหคําแนะนําใหแกหนวยงานที่มีการผลิตนํ้าดื่ม เม่ือครั้งที่
ปฏิบตัิหนาที่ หัวหนาแผนกวิเคราะหทัว่ไป กองวเิคราะหและทดสอบ กรมวิทยาศาสตรทหารเรือ  พบวาใน
บางครั้งนํ้าดื่มอาจมีคุณภาพ ไมเปนไปตามเกณฑมาตรฐานน้ําดื่มของกระทรวงสาธารณสุข ไมวาจะเปน
ทางกายภาพ ทางเคมี และทางจุลชวีวทิยา เชน สี  ความขุน คาความเปนกรด-ดาง ปริมาณสารทั้งหมด 
คาความกระดาง ปริมาณคลอไรด และมีการปนเปอนของแบคทีเรียที่อาจกอใหเกิดโรคทางเดินอาหาร 
ปญหาตาง ๆ เหลานี้เกิดจากสาเหตุใหญ ๆ และแตละสาเหตุอาจมีความสัมพันธกัน  ดังตอไปน้ี 

 ๑. นํ้าที่นํามาเขาเครื่องกรองน้ําดื่มมีคุณภาพไมดีพอ เชน มีตะกอน มีคาความกระดางสูง 
มีคลอไรดสูง มีการปนเปอนจุลินทรีย เน่ืองจากไดรับการฆาเชือ้โรคดวยคลอรีนไมเพียงพอ สําหรับ
โรงเรียนนายเรือ ใชนํ้าประปาจึงไมนาจะมีปญหาในดานคุณภาพน้ํากอนเขาเครื่องกรองน้ําดื่ม 
 ๒.  ระบบเครื่องกรองนํ้าไมสามารถกรองน้ําใหมีคุณภาพดีพอ เน่ืองจาก 
        ๒.๑ ตัวระบบเองไมไดติดตัง้ระบบการแกปญหาน้ําบางประเภทไว เชน การที่มี
ปริมาณเหล็กในน้ําบาดาลสงู แลวนํามาผานเครื่องกรองน้ําทั่วไปทีไ่มมีระบบกําจัดเหล็ก ก็จะไมสามารถ
ลดปริมาณเหล็กได หรือในกรณีของคลอไรดในน้ําของบางหนวยที่ใกลทะเลจะมีความกรอยหรือคลอไรด
สูงในบางหวงเวลา เชน ฤดูแลง และระบบผลติน้ําดื่มที่ใชอยูไมมีระบบกําจัดคลอไรด ก็จะไมสามารถลด
ปริมาณคลอไรดได 
   ๒.๒  ระบบเครื่องกรองนํ้าดื่มไมไดรับการดูแลและบํารุงรักษาอยางถูกตอง ปญหานี้
เปนปญหาที่พบบอย  สวนใหญสามารถแกไขไดดวยการปรนนบิัตบิํารุงตามวงรอบอยางสม่ําเสมอ ในบางครั้ง
อาจตองขอรบัการสนบัสนุน การเปลีย่นสารกรองหรอืไสกรองที่หมดอายุการใชงานแลวจากกรมวทิยาศาสตร
ทหารเรือ หรือจัดซื้อเองในกรณีเรงดวน  
   ๒.๓ การเก็บตัวอยางนํ้าเพื่อสงตรวจวเิคราะหไมถูกวิธี บอยคร้ังทีผู่เก็บตวัอยางดําเนินการ 
เก็บตวัอยางไมถูกวิธี   เชน  ขวดที่เก็บตวัอยางใชขวดสุรา  ขวดน้ําหวาน   โดยไมลางทําความสะอาดให 
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เพียงพอ มีฝุนผงหรือสารตกคางในขวด  ไมไดลางขวดดวยตวัอยางน้ํากอน  ไมไดเปดตัวอยางน้ําที่คาง
ในระบบทิ้งไปกอนที่จะทําการเก็บนานพอ  หรือ    ในกรณีของการเก็บตัวอยางสงตรวจทางจุลชีววิทยา 
ไมไดใชขวดที่อบฆาเชื้อแลว ไมไดเก็บโดยวิธีไรเชื้อ และนําสงตัวอยางโดยไมไดแชเย็น เปนตน สิ่งตาง ๆ
เหลานี้ เปนสาเหตุใหตัวอยางที่สงตรวจเปนตวัอยางทีไ่มใชตวัแทนของตัวอยางน้าํที่ผลิตไดจริง ทําให
ไดผลการวิเคราะหที่ไมเปนไปตามเกณฑกําหนดตามมาตรฐานฯ 
 
ทําอยางไรจึงจะผลิตน้ําที่สะอาดและมีคุณภาพดีพอที่จะดืม่ไดอยางปลอดภัย  
  กอนอ่ืนตองระลึกไวเสมอวา การตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ําหรือการเปลี่ยนสารกรองไมใช
วิธีแกปญหา แตการตรวจวิเคราะหนํ้าทําเพื่อใหทราบคุณภาพน้ําและเสนอแนะแนวทางในการแกปญหา 
หนวยหรือผูใชจะตองดูแลปรนนิบัติบํารุงเครื่องกรองน้ําของหนวยเองเพื่อใหไดนํ้าที่มีคุณภาพดีเพียง
พอที่จะด่ืมได  ซ่ึงไมใชเรื่องยาก หากมีความเขาใจ  ในที่น้ีจะขอกลาวกวาง ๆ ถึงปจจัยที่จะทําใหไดนํ้า
ด่ืมที่มีคุณภาพดีเพียงพอที่จะบริโภค ที่หนวยทําไดดวยตนเอง  
  ๑. ใชนํ้าจากแหลงนํ้าที่มีคุณภาพดี  การเลือกน้ําที่มีคุณภาพดีมาผานเขาระบบผลิตน้ําดื่ม ไดแก 
นํ้าที่ผานกระบวนการผลิตน้ําประปา หรืออาจใชนํ้าบาดาล  เพ่ือใหนํ้ามีคุณลักษณะทางกายภาพ          
ทางเคมี และทางจุลชีววิทยา เปนไปตามเกณฑมาตรฐานของน้ําที่ใชสําหรับด่ืม (เกณฑมาตรฐานน้ําดื่ม
กระทรวงสาธารณสุข)  หากใชนํ้าที่มีคุณภาพไมดีพอ เครื่องกรองน้ําจะตองรับภาระหนักในการกรอง
มากกวาที่ควรเปน ทําใหมีอายุการใชงานสั้นกวาปกติ และ บางครั้งไมสามารถผลิตนํ้าดื่มที่มีคุณภาพดี
พอที่จะด่ืมได สําหรับในขอน้ี โรงเรียนนายเรือ ใชนํ้าประปา ซ่ึงนับเปนแหลงนํ้าที่คุณภาพดี มาผลิตน้ําดื่ม 
 ๒. การใชเครื่องกรองน้ําดื่มอยางถูกตองและทําการปรนนิบัติบํารุงอยางสม่ําเสมอ จะ
เปนการยืดอายุการใชงานของเครื่องกรองน้ําดื่ม  และทําใหผูใชไดด่ืมนํ้าที่มีคุณภาพที่ดี และสะอาด 
ในทางตรงกันขามหากผูใชไมรูและเขาใจในการบํารุงรักษาเครื่องกรองนํ้าดื่ม  เครื่องกรองน้ําดื่มน้ันก็จะ
เปนแหลงที่สะสมตะกอน  สิ่งเจือปนและเชื้อโรค อยูในเครื่องกรอง ทําใหผูใชไดบริโภคน้ําที่มีคุณภาพ     
ไมดี และไมสะอาด เพียงพอที่จะใชในการบริโภค 
 

การปรนนิบัติบํารุงเครื่องกรองน้ําดื่มอยางงาย 
  การลางเครื่องกรองน้ําดื่มเปนเรื่องที่สามารถกระทําไดงาย ๆ และมีความคุมคาที่ควรทําอยางยิ่ง 
เพราะจะทําใหไดนํ้าดื่มที่มีคุณภาพดี ม่ันใจในการบริโภค  สําหรับวิธีงาย ๆ ที่ไดเรียบเรียงไวดังตอไปน้ี 
หากมีขอสงสัย สามารถขอคําแนะนําไดที่ กองวิชาฟสิกสและเคมี ฯ  โทร.๕๓๙๕๒ 
 ๑. การลางสารกรองคารบอน   การลางสารกรองคารบอนทําไดโดยการลางยอนกลับระบบ  
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(BACKWASH) โดยการปดลิ้นทางเขาของน้ําที่ใชกรองตามปกติ แลวเปดลิ้นทางเขาของน้ําใหผานเขา
ทางดานลางของทอบรรจุสารกรองคารบอน แลวปลอยนํ้าที่ลางยอนกลับน้ีไหลทิ้งไปจนกระทั่งไดนํ้าใส 
ในโรงงานผลิตนํ้าขนาดใหญของหนวย ที่มีการผลิตนํ้าในปริมาณมากอาจตองลางทุกวัน หรือลางวันละ 
๒ ครั้ง  หากเปนเครื่องกรองน้ําขนาดเล็กตามสํานักงาน โรงเรียน หรือที่พักอาศัย ควรทําการลาง
ประมาณ๑  ครั้ง ตอ ๒  สัปดาหหรือ  ๑  เดือน อัตรานี้ไมตายตัว ทั้งนี้ขึ้นกับคุณภาพน้ํากอนเขาเครื่อง  
ปริมาณน้ําที่ผลิต  และประสิทธิภาพของเครื่อง 
  ๒. การลางสารกรองเรซิ่น   การลางคืนสภาพสารเรซิ่น เม่ือหมดอายุการใชงาน ซ่ึงจะสังเกต
ไดจากรสชาติของน้ํากอนผานเครื่องกรอง และหลังผานเครื่องกรองมีรสคงเดิมไมจืดสนิท หรือโดยการ
ตรวจวิเคราะหในหองปฏิบัติการ หรือใชชุดตรวจภาคสนาม  ซ่ึง กองวิชาฟสิกสและเคมีฯ สามารถ
สนับสนุนการตรวจฯ ได    หากคาความกระดางเปรียบเทียบกอนและหลังกรอง แลวพบวาคาความ
กระดางของน้ํากอนและหลังผานกรองมีคาใกลเคียงกัน กลาวคือไมลดลงหลังผานเครื่องกรอง  จะตองทํา
การลางคืนสภาพสารเรซิ่น โดยการใชนํ้าเกลือเขมขน ๒๐% ซ่ึงเตรียมไดงาย ๆ ดวยอัตราสวน เกลือแกง 
๒๐๐ กรัม ผสมน้ําประปา ๑ ลิตร  แลวนํามาเทใหไหลผานสารกรองเรซิ่น  แชทิ้งไว ประมาณ ๑ ชั่วโมง  
จากนั้น จึงปลอยใหนํ้าผานเครื่องกรอง เพ่ือไลนํ้าเกลือที่ตกคางออกจากเครื่อง  จนกระทั่งนํ้าที่ผานเครื่อง
กรองมีรสจืด ไมมีความเค็มตกคาง  ในโรงงานผลิตนํ้าขนาดใหญของหนวย ที่มีการผลิตนํ้าในปริมาณ
มาก อาจตองลางทุกวัน  หรือทุก ๒ - ๓ วัน หรือสัปดาหละครั้ง  หากเปนเครื่องกรองน้ําขนาดเล็กตาม
สํานักงาน โรงเรียนหรือที่พักอาศัย ควรทําการลางประมาณ  ๑   ครั้งทุก  ๒  สัปดาห หรือ  ๑  เดือน  
อัตรานี้ไมตายตัว ทั้งน้ีขึ้นกับคุณภาพน้ํากอนเขาเครื่อง  ปริมาณน้ําที่ผลิต  และประสิทธิภาพของเครื่อง 
 
   
 
 ๓.  การลางไสกรองเซรามิก  เม่ือไสกรองเซรามิกใชกรองไปไดระยะหนึ่งจะเกิดการอุดตัน  
ผูใชจะตองถอดไสกรองเซรามิกออกมาทําความสะอาด โดยใชฟองนํ้า แปรงขนออน หรือใยขัดที่ไมมี
ความคมที่ใชสําหรับใชขัดหมอเคลือบเทฟลอน ขัดทําความสะอาดไปในทิศทางเดียวกัน ขณะขัดใหเปด
นํ้าประปาไหลผาน  ใหขัดจนกระทั่งไสกรองสะอาดไมมีสิ่งสกปรกอุดตัน   ในกรณีที่มีการปนเปอนของ  
จุลินทรียในระบบกรองน้ํา ซ่ึงทราบไดจากผลการตรวจวิเคราะหทางจุลชีววิทยาในหองปฏิบัติการ 
(สามารถสงตรวจไดที่ กองวิเคราะหและทดสอบ กรมวิทยาศาสตรทหารเรือ)  อาจนําไสกรองเซรามิกไป
ตมในน้ําเดือดเพ่ือฆาเชื้อโรค แลวจึงนําเขาไปติดตั้งในเครื่องกรอง จากนั้นจึงใชกรองน้ําดื่มตามปกติ   
  ๔.  การทําความสะอาดหลอดอัลตราไวโอเลต  โดยปกติบริษัทผูขายจะออกแบบใหทําความ
สะอาดหลอดอัลตราไวโอเลต โดยการดึงคันชัก เพ่ือทําความสะอาดหลอดไดจากภายนอก และให       
ทําการเปลี่ยนหลอดเม่ือครบชั่วโมงการใชงาน หรือ เม่ือหลอดหมดอายุไมสามารถผลิตแสงได   เพ่ือใหมี 
 

              ปฏิกิริยาการ Regeneration สารกรอง Resin  ดวยเกลอืแกง 
         (RSO3)2 Ca    +     2NaCl          2RSO3Na (Resin)   +    CaCl2 
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ประสิทธิภาพในการฆาเชื้อโรคที่ดี 
  ในการบํารุงรักษาขางตน ควรไดกําหนดเปนระเบียบปฏิบัติประจํา จัดทําตารางบันทึกขอมูลการ
บํารุงรักษาตาง ๆ ไว และเก็บรายงานผลการวิเคราะหไวเพ่ือทราบประสิทธิภาพของระบบกรองน้ําดื่ม 
 
 

 เครื่องกรองน้ําดื่มที่มีใชงานในกองทัพเรือหรือขายตามทองตลาด ผูขายมักเสนอขายโดยใชขอมูล
ประสิทธิภาพของเครื่องในการกรองน้ําดื่ม แตหากสอบถามถึงการบํารุงรักษาตาง ๆ จะมีนอยรายนักที่
สามารถใหขอมูลที่ดีแกผูซ้ือ  ในบางครั้งพบวาผูขายแทบไมมีความรูเลยในการบํารุงรักษาผลิตภัณฑน้ัน ๆ 
โดยผูซ้ือมักตัดสินใจซื้อเน่ืองจากตองการนํามาใชกรองน้ําใหมีคุณภาพดีใชด่ืมไดอยางสนิทใจ   แตหลังจาก
นํามาใชมาแลว สวนใหญมักจะใชงานอยางเดียว ไมไดทําการบํารุงรักษาเครื่องกรองน้ําดื่มเลย หรืออาจทํา
บางนาน ๆ ครั้ง ดังน้ัน ประสิทธิภาพตาง ๆ ในการกรองจะลดลง ไมสามารถกรองน้ําดื่มไดอยางมี
ประสิทธิภาพ  ซ่ึงจะทําใหผูใชไดด่ืมนํ้าที่ไมสะอาด หรือคุณภาพไมดีพอที่จะด่ืมได  นอกจากการบาํรงุรกัษา
ตามที่กลาวมาแลวผูใชจะตองทําการเปลี่ยนสารกรองคารบอน สารกรองเรซิ่น ไสกรองเซรามิก หลอด    
อัลตราไวโอเลต เม่ือครบอายุการใชงาน หรือเม่ือหมดประสิทธิภาพ แมวาจะไดทําการลางยอนกลับ หรือ 
ทําการลางคืนสภาพแลว  อายุการใชงานของสารกรองทั่ว ๆ ไป จะขึ้นกับคุณภาพน้ําที่นํามาผาน      
เครื่องกรอง  เชน นํ้าบาดาล หรือนํ้าประปา ที่มีคาความกระดางมากจะทําใหสารเรซิ่นมีอายุการใชงานสั้น
กวาปกติ ตองทําการลางคืนสภาพบอยและมีอายุการใชงานที่สั้นกวาปกติ  นํ้าที่ขุน มีสีและกลิ่น จะทําให
อายุการใชงานของสารกรองคารบอน และไสกรองเซรามิกสั้นกวาปกติ  แตโดยปกติแลวควรทําการเปลี่ยน
สารกรองคารบอนทุก  ๒   ป   สารกรองเรซิ่น ทุก  ๓  ป    ไสกรองเซรามิกทําการเปลี่ยนเม่ือชํารุดหรือ 
อุดตันจนไมสามารถกรองน้ําได  หลอดอัลตราไวโอเลต  ตามกําหนดอายุการใชงาน ตามคูมือเครื่อง 

 หวังวา  บทความนี้จะเปนแรงจูงใจใหเราหันมาเห็นความสําคัญของการที่นักเรียนนายเรือจะ
ไดด่ืมนํ้าสะอาด ในปริมาณที่เพียงพอในแตละวัน   รวมถึงการที่จะทําใหไดนํ้าสะอาดสําหรับรางกาย 
ไดแก การใชและบํารุงรักษาเครื่องกรองน้ําดื่มอยางถูกตอง   หากมีขอสงสัยใด ๆ สามารถของคําแนะนํา
ไดที่ กองวิชาฟสิกสและเคมีฯ  ยินดีที่จะใหคําปรึกษาและแนะนํา 

 
           บรรณานุกรม :  
  
ม่ันสิน ตัณฑุลเวศม และ ม่ันรักษ ตัณฑลุเวศม.  เคมีวิทยาของน้ําและน้ําเสีย. พิมพครั้งที่ ๒. ๒๕๔๗.  
http://www.goodlookgoodhealth.com/s04.html 
http://www.narak.com/webboard/show.php?No=028342  



แรงจูงใจสรางไฟในการทํางาน 

น.ท.ผศ.อมรเทพ  แกลวกสิกรรม 
ผูชวยศาสตราจารย ฝายศึกษา โรงเรียนนายเรือ 

 
             

              ทานเคยตื่นขึ้นมาในเชาวันใหมพรอม ๆ กับความรูสึกเบื่อหนายกับงานที่จะตองปฏิบัติใน   
วันนั้น   ไมอยากไปทํางาน   หรืออยากเปลี่ยนงานใหมที่คิดวานาจะสรางความพอใจไดมากกวางานเดิม   
หรืออีกหลายความคิดในลักษณะเชิงลบตองานที่รับผิดชอบอยูบางไหม   ผมเช่ือวาหลายทานคงเคยเกิด
ความรูสึกเชนน้ี ความรูสึกดังกลาวนี้อาจเปนสัญญาณบงบอกวาจะเกิดปญหาบางอยางในการทํางาน
ตามมา   กลาวคือไฟหรือพลังในการทํางานของทานกําลังลดลง     ในทางการบริหารถือวาเปนปญหา
ขององคกรที่ผูบริหารตองใหความสําคัญและพิจารณาหาแนวทางแกไข    เนื่องจากสงผลตอ
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน  ซ่ึงน่ันหมายถึงวามีผลกระทบตอผลงานขององคกรในภาพรวมนั่นเอง      

จริง ๆ แลวความรูสึกเบื่อหนาย หรือทอถอยกับงานอาจเกิดขึ้นจากสาเหตุอ่ืนอีกก็ได เชน ปญหา
สวนตัวของผูปฏิบัติงาน ปญหาเรื่องการเดินทาง  การจราจร ฯลฯ  แตเหลานี้ยังถือวาเปนปญหา
ภายนอกที่มิไดเกิดจากลักษณะสภาพองคกร   หากแตปญหาที่อยูในลําดับตน ๆ และมีความสําคัญทําให
ไฟหรือพลังในการทํางานของผูปฏิบัติงานลดลงคือ ปญหาที่เกิดจากสภาพขององคกรมากกวา  อันไดแก 
ปญหาความเบื่อหนาย ทอถอย ที่เกิดจากความรูสึกวาการปฏิบัติงานที่รับผิดชอบอยูในขณะนั้นไม
สามารถตอบสนองความคาดหวัง หรือความตองการในระดับที่ผูปฏิบัติงานยอมรับได   เชน  ในเรื่อง
ความกาวหนา   คาตอบแทน  สวัสดิการ   การยกยอง ชื่อเสียง หรืออ่ืน ๆ  ผูที่ศึกษาทางดานรัฐศาสตร 
โดยเฉพาะอยางยิ่งในสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร หรือ การบริหารรัฐกิจ (Public Administration)  ซ่ึง
ศึกษาเกี่ยวกับการบริหาร การจัดองคกรในมิติตาง ๆ  ถือวากรณีดังกลาวเปนปญหาทางการบริหารซ่ึง
ควรที่จะตองที่ตองมีการวางแผนและการจัดการเพื่อปองกันมิใหเกิดสภาพดังกลาวขึ้นในองคกร  หรือ
ตองมีมาตรการรองรับเพ่ือแกไขหรือบรรเทาปญหา  เพราะเชื่อวาจะสงผลตอประสิทธิภาพขององคกรใน
อันที่จะบรรลุตามวัตถุประสงคที่กําหนดไว  น่ันหมายถึงวาตองมีการวางแผน  หรือการจัดการลวงหนาไว
เพ่ือปองกันมิใหเกิดปญหา  หรือหากเกิดขึ้นมาแลวจะมีวิธีการทําใหผูปฏิบัติงานมีทัศนคติที่ดีตองานและ
กลับมามีพฤติกรรมการทํางานในทิศทางที่ดีขึ้นตามที่องคกรตองการไดอยางไร จึงเกิดแนวคิดวา  การจดั
ใหมีเครื่องดึงดูดใจ ชวยเพ่ิมไฟพลังในการทํางานใหแกผูปฏิบัติงานนาจะเปนวิธีการที่ดี  ซ่ึงวิธีการ
ดังกลาวนี้ก็คือ  “การสรางแรงจูงใจในการทํางาน”  (Motivation) น่ันเอง 
               การสรางแรงจูงใจในการทํางาน (Motivation) เปนการสรางสิ่งดึงดูดเพื่อจูงใจใหผูปฏิบัติงาน    
เกิดความรูสึก หรือทศันคตทิี่ดีตองานอันจะนํามาซึง่ไฟหรือพลังที่ตองการจะทํางาน โดยจะมีการเชื่อมโยง 
ระหวางความคาดหวัง ความตองการของผูปฏิบัติงานกบัสิ่งจูงใจและผลงานที่องคกรตองการ    
กลาวคือ  เมือ่ผูบริหารจะสรางแรงจูงใจในการทํางาน   ก็ควรที่จะวเิคราะหความคาดหวัง  ความ 
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ตองการของผูปฏิบัติงานแลวนํามาเชื่อมโยงกับการเลือกสิ่งจูงใจเพื่อกระตุนใหผูปฏิบัติงานมีไฟ
หรือพลัง เกิดความรูสึกอยากทํางาน  ตั้งใจทํางาน   เพื่อที่จะไดรับประโยชนตอบแทนตามที่
คาดหวังเมื่องานสําเร็จ   ถาผูบริหารสามารถเชื่อมโยงปจจัยตางๆ เหลานี้เขาดวยกันไดก็เทากับวาทุก
ฝายจะไดรับในสิ่งที่ตนคาดหวัง หรือตองการ ผูบริหารก็จะไดผลงานในขณะที่ผูปฏิบัติงานไดประโยชน
ตอบแทนตาง ๆ  น่ันเอง 
              การสรางแรงจูงใจในการทํางานเปนวิธีการทางจิตวิทยาที่ถูกนํามาใชในทางการบริหารโดย  
เชื่อวาสามารถดึงดูดใจ และเพ่ิมพลังในการทํางานใหกับผูปฏิบัติงาน อันจะนํามาซึ่งประสิทธิภาพของ
องคกรได ประเด็นนี้  เฟรดเดอริค  เฮิรซเบอรก (Frederick Herzberg)  นักทฤษฎีชาวตะวันตกได
ศึกษาถึงปจจัยที่มีผลตอความพึงพอใจในการทํางานของพนักงานสถานประกอบการแหงหน่ึงพบวา มี
ปจจัยที่จะทําใหผูปฏิบัติงานเกิดความรูสึกพึงพอใจในการทํางาน  ๒ ปจจัยดังน้ี      
     ๑.  ปจจัยภายใน (Motivation Factor) 

  เปนปจจัยดานความรูสึกนกึคิด ความคาดหวัง ความตองการของตวัผูปฏิบตัิงานเองวา   จะ
มีพลังในการทาํงานเพิ่มขึ้นเม่ือเกิดกรณตีาง ๆ เชน สามารถทํางานบรรลุผลสาํเรจ็ตามที่กําหนด   ไดรับ 
การยกยองยอมรับ สามารถที่จะทํางานไดดวยตนเอง งานมีความทาทาย มีความรับผิดชอบหรือความสําคัญ 
มากขึ้น  มีความเจริญกาวหนา ปจจัยเหลานี้ เฮิรซเบอรก เห็นวามีความสําคัญตอผูปฏิบตัิงานมากและ
เปนเรื่องละเอียดออน เน่ืองจากสภาพการปฏิบัติงานจริงผูปฏิบัติงานแตละคนมีความคาดหวัง ความตองการ 
แตกตางกัน คอนขางยากที่ผูบริหารจะทราบไดวาผูปฏิบัติงานแตละคนตองการอะไร ถาปจจัยเหลานี้
ไดรับการตอบสนองอยางถูกตองถือวาเกิดแรงจูงใจผูปฏิบัติงานก็จะรูสกึอยากทํางานมากขึ้น ในทางกลับกัน 
หากไมไดรับการตอบสนองก็อาจจะรูสึกไมอยากทํางาน  หรือขาดพลังในการทํางานนั่นเอง       

   ๒. ปจจัยภายนอก  หรือปจจัยค้ําจุน  (Hygiene Factor)    
 เปนปจจัยดานสิ่งแวดลอมของผูปฏิบัติงาน  อันไดแก  นโยบายองคกร   การบังคับบญัชา  
ความสัมพันธกับผูบังคับบญัชา  ผูรวมงาน และผูใตบงัคับบญัชา เง่ือนไขที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงาน  
รวมถึงสิ่งจูงใจที่เปนตวัเงิน   เชน  เงินเดือน คาจาง   คาลวงเวลา  โบนัส ตลอดจนสวัสดิการตาง ๆ  
ปจจัยภายนอกนี้ผูบริหารสามารถทราบไดคอนขางชัดเจน   เน่ืองจากเปนสิ่งที่เกดิขึ้นภายนอกซึ่งสงผล
ใหผูปฏิบตัิงานมักแสดงพฤติกรรมในลักษณะตาง ๆ ออกมาเม่ือไดรับ หรือไมไดรับการสนองตอบความ
คาดหวัง หรือความตองการนั้น  อยางไรก็ดี  เฮิรซเบอรก เชื่อวา ปจจัยภายนอกหรือปจจัยค้ําจุนจะมีผล
ตอการสรางความพึงพอใจใหแกผูปฏิบตัิงานไดในระดับเบื้องตน และจะคงอยูในชวงระยะเวลาหนึ่งเทานัน้ 
เม่ือเปรียบเทยีบกับปจจัยภายใน ( Motivation Factor)   ที่มีสภาพการจูงใจไดคอนขางยาวนานกวา 
               จากแนวคิดดังกลาวจะเห็นไดวาไฟหรือ พลังในการทํางานของผูปฏิบัติงานอาจเพิ่มขึ้น หรือ
ลดลงเมื่อไดรับการกระตุนเสริมแรงจากปจจัยตาง ๆ  เชน เม่ือผูปฏิบัติงานสามารถทํางานสําเร็จตาม
เปาหมาย   องคกรก็ใหการยอมรับ   สงเสริมความเจรญิกาวหนาในหนาที่การงานอยางเปนธรรม   หรือ 
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ไดรับสิ่งตอบแทนที่เปนตัวเงิน   ไดรางวัล  สวัสดิการตาง ๆ ทําใหผูปฏิบัติงานมีความสุข   ผูปฏิบัติงาน
ก็จะเกิดความรูสึกอยากทํางาน มีพลังที่จะตอสูกับงานหรือที่เรียกกันวามีไฟในการทํางาน เพราะทราบดีวา 
เม่ืองานสําเร็จก็จะไดรับสิ่งตอบแทน ในทางกลบักันหากองคกรไมสรางสิ่งจูงใจในการทํางาน ผูปฏิบตัิงาน 
อาจเกิดความรูสึกเบื่อหนาย ทอถอยกับงาน เพราะทราบดีวาตอใหตนทํางานสําเร็จไดตามเปาหมาย
เพียงใด ก็จะไมไดรับสิ่งตอบแทน  เชน  ไมไดรับการพิจารณาความดีความชอบ  ไมไดรับการสงเสริมให
เจริญกาวหนาในหนาที่การงาน ไมไดรับคําชม ยกยอง หรือแมกระทั่งไมไดรับรางวัลทีเ่ปนตวัเงิน เปนตน    
 การจัดสิ่งจูงใจในการทํางานจึงเปนเรื่องที่ผูบริหารควรพิจารณาใหเกิดความเหมาะสม 
เพ่ือที่จะใหสามารถใชเปนเครื่องดึงดูด จูงใจใหผูปฏิบัติงานอยากทํางานและสามารถตอบสนองความ
ตองการของผูปฏิบัติงานไดอยางแทจริง   เชน ควรที่จะพิจารณาวาผูปฏิบัติงานมีความคาดหวัง  ความ
ตองการอยากที่จะไดรับอะไรเปนสิ่งตอบแทนการทํางาน   สิ่งตอบแทนนั้นเปนแบบปจจัยภายใน ซ่ึงมิได
อยูในรูปตัวเงิน   หรือเปนแบบปจจัยภายนอกที่อยูในรูปของตัวเงินมากกวากัน  ประเด็นนี้ก็คือ การทํา
ความเขาใจกับธรรมชาติความตองการของมนุษย  เพ่ือที่จะไดจัดสิ่งจูงใจใหรองรับความตองการเหลานั้น
ไดน่ันเอง    ประเด็นนี้มีแนวคิดทางทฤษฎีที่นาสนใจและ สามารถนํามาพิจารณาประกอบไดคือ  ทฤษฎี
ลําดับขั้นความตองการของ  อับราฮัม มาสโลว  (Abraham Maslow)   มาสโลว   เปนผูเสนอแนวคิด
ทางทฤษฎีเกี่ยวกับลําดับขั้นความตองการของมนุษย ซ่ึงเชื่อวาโดยธรรมชาติมนุษยจะมีความตองการ
เปนลําดับขั้นจากขั้นพ้ืนฐานไปจนถึงขั้นสูงสุด   แตละคนจะมีความตองการในแตละลําดับขั้นที่แตกตาง
กัน  และ เม่ือไดรับการตอบสนองความตองการขั้นพ้ืนฐานต่ําสุดแลวก็มักจะมีความตองการในขั้นสูง 
ยิ่งขึ้นตอ ๆ ไปจนถึงขั้นสูงสุด  มาสโลว   จึงไดจัดลําดับขั้นความตองการของมนุษยออกเปน ๕ ขั้น  
ดังน้ี    
 ๑.  ความตองการทางรางกาย (Physiology Needs)   เปนความตองการขั้นพ้ืนฐานต่ําสุด
ของมนุษย  อันไดแกความตองการในเรือ่ง  อาหาร  นํ้า  อากาศ  รวมถึงสิ่งจําเปนตอการดํารงชีพตาง ๆ        
การจัดสิ่งจูงใจเพื่อตอบสนองความตองการใหกับผูปฏบิัตงิานในระดับน้ีจึงควรมุงเนนไปทีต่วัเงิน คือ  การ 
ใหคาตอบแทนอันไดแก เงินเดือน คาจาง คาทํางานลวงเวลาอยางเหมาะสม เพ่ือที่จะใหสามารถไปจัดหา
สิ่งจําเปนพ้ืนฐานตอบสนองความตองการทางรางกายไดตามที่ตองการ 

 ๒. ความตองการความปลอดภัย (Safety Needs)  เปนความตองการความมั่นคง ความ
ปลอดภัย ไมถูกคุกคาม  การจัดสิ่งจูงใจเพื่อตอบสนองความตองการใหแกผูปฏิบตังิานในระดับน้ีคือ 
การทําใหผูปฏิบัติงานรูสึกมีความมั่นคง  ยุติธรรม และปลอดภัยในการทํางาน  มีระบบประกนัสวัสดิการ
ใหกับผูปฏบิัตงิาน  เปนตน 
 ๓.  ความตองการเปนสมาชิกของสังคม  (Belonging Needs)   เปนความตองการที่จะมี
ปฏิสัมพันธทางสังคม  ความรัก  ความผูกพัน  มิตรภาพกับผูอ่ืน  การจัดสิ่งจูงใจเพื่อตอบสนองความ
ตองการระดับน้ีคือ  การจัดโอกาสใหผูปฏบิัติงานไดมีกจิกรรมรวมกนั เชน การทํางานเปนทีม การแขงกฬีา     
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การประชุมสมัมนา  เปนตน 

 ๔. ความตองการที่จะไดรับการยกยองนับถือ ( Esteem Needs)  เปนความตองการที่จะ
ไดรับการยกยองเชิดชูเกียรติ  ชื่อเสียง จากผูอ่ืนเม่ือตนพบกับความสําเร็จใด ๆ การจัดสิ่งจูงใจเพื่อ
ตอบสนองความตองการขั้นน้ีคือ  การประกาศเกียรตคิุณ  การใหโลรางวัล  การยกยอง  เม่ือผูปฏิบัติงาน
ทํางานสําเร็จ 

 ๕. ความตองการที่จะสําเร็จไดดังใจปรารถนา  (Self – Actualization) เปนความตองการ 
ที่จะทําอะไรไดสําเร็จทุกสิ่งตามที่ตนใฝฝน หรือปรารถนาไว โดยทั่วไปมนษุยจะมีความตองการในระดับ
น้ีเม่ือสามารถผานความตองการในระดับที่ต่ํากวามาครบแลว  (ผานขั้นที่ ๑ – ๔)  ความตองการในระดับ
น้ีจัดเปนความตองการขั้นสูงสุดของมนุษย ถาผูปฏิบัติงานคนในสามารถบรรลุไดถือวาผูน้ันสําเร็จได   
ดังใจปรารถนา 
               นอกจากทฤษฎลีําดับขั้นความตองการของมนุษยของมาสโลวดังกลาวขางตน ยังมีแนวคดิ
ของนักทฤษฎทีี่นาสนใจ และสามารถนํามาพิจารณาประกอบการจัดสิ่งจูงใจไดอีกเชนกัน คือ ทฤษฎีของ  
ดักลาส  แมคเกรเกอร  (Douglas Mcgreger)  มีสาระสําคัญดังน้ี             
 ทฤษฎี  X  มีความเชื่อในเชิงลบตอมนุษย  เชื่อวาโดยธรรมชาติมนุษยไมชอบทํางาน มี  
ความเกียจคราน จึงตองมีการปกครองบังคับบัญชาควบคุมแบบเขมงวด เพ่ือที่จะใหมนุษยทํางาน  และ
เชื่อวามนุษยมองเหตุผลทางเศรษฐกิจมากกวาเหตุผลทางสังคมและจิตใจ   ดังน้ัน มนุษยจะอยากทํางาน
เม่ือมีสิ่งจูงใจที่เปนตวัเงิน 
 ทฤษฎี  Y  มีความเชื่อในเชิงบวกตอมนุษย   เชื่อวาโดยธรรมชาติมนุษยชอบทํางาน  มี
ความรับผิดชอบ และระเบยีบวินัย จึงไมจําเปนตองปกครองบังคบับัญชาหรือใชการควบคุมแบบเขมงวด
มาก  มนุษยมองเหตุผลทางสังคมและจิตใจมากกวาเหตุผลทางเศรษฐกิจ ดังน้ันสิ่งจูงใจที่เปนตัวเงินตาม
ทฤษฎี X จึงอาจจะไมสามารถจูงใหผูปฏิบตัิงานมีไฟหรือพลังในการทํางานไดมากไปกวา คําชม  
เกียรติยศ  ชือ่เสียง  หรือ การยอมรับ ซ่ึงใหความรูสึกทางสังคมและจิตใจไดดีกวา 
 จากแนวคิดทางทฤษฎีดังกลาว สามารถนําไปประกอบการพิจารณาจัดสิ่งจูงใจใหกับผูปฏิบัติงาน 
ได  อันจะทําใหสิ่งน้ันสามารถจูงใจ เสริมแรงใหผูปฏิบตัิงานมีพลังในการทํางานเพิ่มขึ้น   หากขาดการ
พิจารณาอยางรอบคอบอาจกลายเปนการจัดสิ่งจูงใจที่ไมตรงตามความตองการของผูปฏิบัติงาน  ก็จะยัง
ไมสามารถแกไขปญหาไดอยางแทจริง โดยทั่วไปการจัดสิ่งจูงใจใหกับผูปฏิบตัิงานนั้นผูบรหิารสามารถ
เลือกจัดได ๒ ประเภทใหญ ๆ ดังน้ี 
 ๑.  สิ่งจูงใจที่เปนตวัเงิน (Money Incentive)  จะอยูในรูปตวัเงินซ่ึงผูรับสามารถนําไปใช
ประโยชน หรือแปรเปลี่ยนเปนสิ่งอ่ืนใดตามที่ตองการได เชน  เงินเดือน  เงินรางวัล  โบนัส  เบี้ยขยนั   
ขั้นพิเศษ คาทํางานลวงเวลา รวมถึงสวัสดกิารตาง ๆ อันไดแก คาเชาบาน คาเลาเรียนบุตร คา
รักษาพยาบาล สิ่งจูงใจทีเ่ปนตวัเงินมักจะเปนที่พึงประสงคของผูปฏิบตัิงานสวนใหญ เน่ืองจากวาสามารถ  
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นําไปใชประโยชน   หรือนําไปแปรเปลี่ยนเปนสิ่งอ่ืนใดตามตองการไดอยางชัดเจน   อยางไรก็ดี  การจัด
สิ่งจูงใจทีเ่ปนตวัเงินควรพิจารณาใหเกิดความเหมาะสม อาจตองพิจารณาถงึความสามารถทางงบประมาณ 
ขององคกร  ความยุตธิรรมในการกระจายตัวเงินเพ่ือใหทั่วถึงกลุมผูปฏิบัติงานในระดับตาง ๆ ไดมาก
ที่สุด 
 ๒. สิ่งจูงใจที่มิใชตวัเงิน (Non – Money Incentive) เปนสิ่งจูงใจที่มิไดอยูในรูปตัวเงิน  
หากแตจะอยูในรูปของความรูสึก  คุณคาทางจิตใจ  ความภูมิใจ   เกียรติยศ  ชื่อเสียงแกผูรับ  แตอาจจะ
ไมสามารถนําไปแปรเปลี่ยนเปนประโยชนอ่ืนใดได เชน การใหโลรางวัล เหรยีญเครื่องหมายประกาศ
เกียรติคุณ คาํชมตาง ๆ สิ่งจูงใจลักษณะนี้จะอยูกับตัวผูรับและจะไดรับการจดจํา กลาวขวัญจากบุคคล
ทั่วไปเปนเวลานานจึงมักจะใชเปนสิ่งทีส่รางความภาคภูมิใจใหกับผูปฏิบัตงิานไดอยางดี อยางไรก็ตาม 
สิ่งจูงใจที่มิใชตัวเงินน้ีอาจใชไดกับผูปฏิบตัิงานบางรายเทานั้น มิไดใชไดกับผูปฏิบัติงานทุกคนเสมอไป         
ดังน้ัน จึงเปนเรื่องสําคัญที่ผูบริหารควรพิจารณาใหรอบคอบเม่ือจะจัดสิ่งจูงใจใหกับผูปฏิบตัิงาน เชน 
พิจารณาผูปฏิบัติงานในแตละรายวานาทีจ่ะมีความคาดหวังตองการ สิ่งจูงใจประเภทใด  ทั้งประเภทที่
เปนตวัเงิน และประเภททีมิ่ใชตวัเงิน หรือบางกรณี อาจจัดสิ่งจูงใจผสมผสานไปทั้งแบบทีเ่ปนตัวเงิน และ
มิใชตวัเงิน ก็ได 
 การสรางแรงจูงใจในการทาํงานจึงเปนภารกิจสําคัญที่ผูบริหารไมควรมองขาม ในเมื่อตองการ 
ใหองคกรไดผลงานตามเปาหมาย   ก็ควรหาวธิีการทีจ่ะชวยดึงดูดจูงใจหรือกระตุนใหผูปฏบิัตงิานมีพลัง
ในการทํางานมากขึ้น ดังน้ัน หากผูปฏิบตัิงานขาดแรงจูงใจในการทํางานอาจเกิดผลเสียตอองคกรดังน้ี 
              ๑. ไมไดผลงานตามเปาหมายหรือวัตถุประสงค   ผูปฏิบัติงานอาจขาดความตั้งใจ ความทุมเท
ในการปฏิบตังิาน   เพราะขาดแรงจูงใจเนื่องจากองคกรมิไดจัดใหมีการสนองตอบความตองการตอบแทน
การทํางาน ผูปฏิบัติงานก็จะทํางานแบบเรื่อย ๆ  ผลงานอาจไมเปนไปตามที่กําหนด  หรือไดผลงานที่ไม
มีคุณภาพ 
 ๒. ผูปฏิบัติงานขาดขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงาน  เน่ืองจากไมเห็นถึงโอกาสกาวหนา
ในงาน ไมไดรับการยอมรับยกยอง เงินเดือนคาตอบแทนไมเหมาะสม การทํางานมีกฎระเบียบหรือ
เง่ือนไขการทาํงานมากเกินไป ทําใหไมมีความสุขกบัการทํางาน เปนตน 
  ๓. มีการลาออก โอน ยาย ของผูปฏิบัติงาน ทาํใหเกิดผลกระทบตอการปฏิบัติงานใน
ภาพรวม   เชน   การขาดแคลนผูปฏบิัติงานซึ่งจะสงผลกระทบตอกระบวนการปฏบิัติงานในภาพรวม 
 ๔. ภาพลักษณขององคกรในสายตาของบุคคลทั่วไป องคกรที่มิไดสรางแรงจูงใจผูปฏิบัติงาน
จะขาดขวัญและกําลังใจในการทํางาน ทําใหบรรยากาศขององคกรไมดี มีโอกาสที่บุคคลทัว่ไปจะทราบได  
ทําใหความนาเชื่อถือ  ชื่อเสยีงขององคกรไมดี  ยิ่งถาเปนองคกรทางธรุกิจแลวอาจนาํมาซึ่งความเสียเปรียบ 
ทางการตลาดได 
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 ๕. มีผลตอเสถียรภาพและความมั่นคงขององคกร เน่ืองจาก “คน” (Man) เปนทรัพยากร
ทางการบริหารที่มีความสําคัญยิ่ง หากองคกรมีผูปฏิบัติงานทีข่าดขวัญและกําลงัใจ หรือมีการลาออก  
โอน  ยาย เปลี่ยนงานของผูปฏิบัติงานมากก็จะทําใหองคกรขาดแคลนคน เสถยีรภาพความมั่นคงของ
องคกรจะไมดี 
              องคกรที่ผูบริหารใหความสําคัญกับตัวผูปฏิบัติงานโดยเฉพาะอยางยิ่งในเรื่องการเสริมสราง
ไฟหรือพลังในการทํางาน  เพ่ือใหมีขวัญและกําลังใจโดยการจัดสิ่งจูงใจเพื่อดึงดูดใจผูปฏิบัติงาน    หรือ
ตอบแทนการปฏิบัติงานอยางเหมาะสมจะนํามาซึ่งโอกาสผลสัมฤทธิ์ของงานไดมากกวาองคกรที่ผูบริหาร
ไมไดใหความสําคัญตอเรื่องนี้    ถาผูปฏิบัติงานไดรับสิ่งจูงใจตรงตามความคาดหวัง หรือความตองการก็
จะมีไฟหรือพลังในการทํางาน  ผลงานก็จะดีตามไปดวย  องคกรที่มุงเนนใหผูปฏิบัติงานทํางานใหไดผล
งานตามที่กําหนดแตเพียงอยางเดียว และเม่ือเกิดปญหาเกี่ยวกับผลงานก็มักจะมุงพิจารณาวาเปนความ
บกพรองของตัวผูปฏิบัติงาน  ควรที่จะทบทวนวาการที่ผูปฏิบัติงานไมสามารถทํางานนั้นไดตามที่กําหนด
เกิดจากสาเหตุใด  อาจเกิดจากการขาดสิ่งจูงใจในการทํางาน   จึงทําใหผูปฏิบัติงานขาดความตั้งใจใน
การทํางาน  ไมมีความสุขในการทํางาน จริง ๆ แลวแมงานจะยุงยาก  หนักเพียงใด   แตถาผูปฏิบัติงานมี
สิ่งจูงใจในการทํางานอยางเหมาะสมก็นาเชื่อไดวาจะสามารถดึงดูด  กระตุนใหเกิดพลังในการทํางาน
ไดมากขึ้น องคกรก็จะเปนองคกรที่มีความเขมแข็ง  ผลงานดี   ใคร ๆ ก็อยากที่จะเขามาเปนสวนหนึ่ง
ขององคกรนั้น   จึงไมตองสงสัยเลยวาทําไมองคกรใหญ ๆ ที่สามารถบริหารงานอยูไดมาเปนเวลา
ยาวนาน  มีชื่อเสียงเปนที่รูจัก  มีความนาเชื่อถือ   จึงมีคนจํานวนมากพากันไปสมัครงาน ก็เพราะองคกร
น้ันมีการจัดสิ่งจูงใจในการทํางานไดอยางเหมาะสม สามารถดึงดูดใจผูปฏิบัติงานไดเปนอยางดี   และสิ่ง
เหลานี้ก็จะทราบกันแบบปากตอปากอยางรวดเร็วจึงทําใหใคร ๆ ก็อยากเขามาเปนสวนหนึ่งขององคกร
น้ัน การสรางแรงจูงใจในการทํางานจึงเปนสิ่งสําคัญที่จะชวยใหผูปฏิบัติงานเปน คนที่มีไฟในการ
ทํางาน แตถาหากถูกละเลยหรือมองขามไปก็ อาจทําใหผูปฏิบัติงานกลายเปน คนที่ไมมีไฟในการ
ทํางาน อันจะนํามาซึ่งผลเสียตอองคกรในที่สุดจึงอาจกลาวไดวา แรงจูงใจสรางไฟในการทํางาน ได
น่ันเอง 
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 ปจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology : IT)  ไดเขามามีบทบาทสําคัญใน 
ทุกวงการ ไดแก วงการศึกษา การทหาร การแพทย ธุรกิจ และอุตสาหกรรม สําหรับในสวนของหองสมุด
ก็ไดมีการนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหมเขามาใชในการพัฒนารูปแบบของการบริหารจัดการ
งานหองสมุด  เน่ืองจากระบบหองสมุดอัตโนมัติ (Library Automation System) ชวยลดขั้นตอนและเพิ่ม
ประสิทธิภาพของการดําเนินงานและการบริการใหสะดวก รวดเร็ว มีคุณภาพ ถูกตองตรงตามความ
ตองการของผูใชมากยิ่งขึ้น ขอมูลที่ไดจะทันสมัยและครบถวน  อีกทั้งผูใชสามารถสืบคนขอมูล
สารสนเทศจากเครื่องคอมพิวเตอรไดดวยตนเองไมวาจะอยูในหองสมุด หรือสวนอ่ืน ๆ ทั้งในประเทศและ
ตางประเทศ  โดยอาศัยระบบเครือขายภายใน และการเชื่อมโยงกับขายงานตาง ๆ ทั้งในระดับชาติและ
นานาชาติ 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

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

ระบบหองสมุดอัตโนมัติโรงเรียนนายเรือ 
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 ระบบหองสมุดอัตโนมัติมาจากคําวา The Integrated Library System  หรือ The Automated 
Library System หรือ The Library Automation System  ซ่ึงไดมีผูใหความหมายของระบบหองสมุด
อัตโนมัติไวหลายความหมาย ดังน้ี 

ระบบหองสมุดอัตโนมัติ หมายถึง การผสมผสานการทํางานรวมกันของฮารดแวร และซอฟตแวร 
เพ่ือการจัดการงานหองสมุด ประกอบดวยชุดคําสั่งดานงานวิเคราะหทรัพยากร งานจัดหา งานบริการ
ยืม-คืน งานสืบคนขอมูล งานควบคุมวารสาร (นิธิมา  สังคหะ ๒๕๔๒, ๗๙) 

ระบบหองสมุดอัตโนมัติ หมายถึง ระบบการทํางานของหองสมุดโดยใชคอมพิวเตอรชวย เพ่ือให
การทํางานของฝายตาง ๆ ในหองสมุดสามารถทํางานเชื่อมโยงประสานกันไดอยางตอเน่ือง ไมตอง
ทํางานดวยมือซํ้า ๆ หลาย ๆ ครั้ง (ประจักษ  พุมวิเศษ ๒๕๔๒, ๗๑) 

ระบบหองสมุดอัตโนมัติ หมายถึง ระบบสารสนเทศระบบหนึ่งที่ใชคอมพิวเตอรบันทึกขอมูลงาน
ดานตาง ๆ ของหองสมุดอยางตอเน่ืองครบวงจร  แลวเชื่อมตอระบบกับผูใชดวยเทคโนโลยีเครือขายและ
โทรคมนาคม  ซ่ึงจะทําใหผูใชสามารถสืบคนและเรียกขอมูลที่ตองการนําไปใชประโยชนไดในระบบ
ออนไลน (สมพิศ  คูศรีพิทักษ ๒๕๓๙, ๘) 

ระบบหองสมุดอัตโนมัติ หมายถึง ระบบงานสวนตาง ๆ ของหองสมุดที่มีการดําเนินงานและ
ปฏิบัติงานรวมกันได สามารถนํามารวมกัน ผสมผสานใหเปนระบบหนึ่ง เพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคของ
การดําเนินงานหองสมุด (กรรณิการณ  ลินพิศาล ๒๕๓๗, ๑) 

ระบบหองสมุดอัตโนมัติ หมายถึง การนําระบบคอมพิวเตอรและระบบเทคโนโลยีมาใชในงาน
หองสมุด เพ่ือชวยใหการทํางานของฝายตาง ๆ ในหองสมุดเชื่อมโยงประสานกันไดอยางตอเนื่อง  ตั้งแต
ระบบการจัดเก็บ จนกระทั่งถึงการสืบคนขอมูลจากฐานขอมูลที่ประสานสัมพันธกัน เพ่ิมความรวดเร็ว
ดวยการลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน เพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพในการบริการสารสนเทศมากยิ่งขึ้น 
(สํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคําแหง. ม.ป.ป., ๔) 
 ดังน้ัน หองสมุดอัตโนมัติ หมายถึง ระบบที่ใชในการบริหารจัดการงานหองสมุด ไดแก งานจัดหา
ทรัพยากร งานจัดทํารายการ งานควบคุมวารสาร งานสืบคนขอมูล และงานบริการยืม-คืน  โดยใช
อุปกรณสารสนเทศทั้งฮารดแวรและซอฟตแวรเปนเครื่องมือในการเชื่อมโยงระหวางระบบงานตาง ๆ ของ
หองสมุดใหสามารถทํางานรวมกันไดอยางตอเน่ือง  พรอมทั้งเชื่อมโยงเครือขายกับระบบหองสมุด
อัตโนมัติของสถาบันการศึกษาอื่น ๆ ผานระบบอินเตอรเน็ตเพ่ือใหสามารถสืบคน แลกเปลี่ยน และ
บริการสารสนเทศใหแกผูใชไดอยางสะดวกรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และมีการใชงานทรัพยากรสารสนเทศ
ใหเกิดประโยชนสูงสุด 

 

ความหมายของระบบหองสมุดอัตโนมติั 
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 การดําเนินงานของหองสมุดโรงเรียนนายเรือมีรายละเอียดในการปฏิบัติงานมาก ซับซอน ตองใช
ความถูกตองสูง และระยะเวลาในการดําเนินงานในแตละขั้นตอนมาก  ดังน้ันการทํางานดวยมือ (Manual 
System) โดยไมมีเครื่องคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศเขามาชวยในการปฏิบัติงาน  สงผลทําให
การดําเนินงานและการใหบริการสารสนเทศเปนไปดวยความไมสะดวกลาชา ไมสามารถสนองตอบตอ
ความตองการของผูใชบริการไดอยางทันทวงทีและมีประสิทธิภาพ 

กองทัพเรือมีนโยบายใหโรงเรียนนายเรือพัฒนาหองสมุดใหทันสมัย ประกอบกับในระบบการ
ประกันคุณภาพการศึกษา (Quality Assurance) ไดกําหนดใหหองสมุดเปนองคประกอบหนึ่งที่จะตอง
ไดรับการประกันคุณภาพ  ดังนั้นเพ่ือพัฒนางานของหองสมุดโรงเรียนนายเรือใหมีคุณภาพไดตาม
มาตรฐาน จึงไดมีโครงการนําระบบหองสมุดอัตโนมัติ (Library Automation System) เขามาใชในการ
บริหารจัดการงานดาน ๆ ของหองสมุด ตั้งแตงานจัดหา งานวิเคราะหทรัพยากร งานวารสาร งานยืม-คืน 
งานสืบคนขอมูล และงานบริการสารสนเทศ  โดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศทั้งฮารดแวรและซอฟตแวรเปน
เครื่องมือ  เพ่ือสามารถใหบริการแกผูใชไดอยางสะดวก รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และตรงกับความ
ตองการมากที่สุด    

การนําระบบหองสมุดอัตโนมัติเขามาใชในการดําเนินงานของหองสมุดโรงเรียนนายเรือ  
สามารถทําได ๒ วิธีการหลัก ๆ คือ การพัฒนาโปรแกรมขึ้นมาใชเอง (Inhouse System) และการซื้อ
โปรแกรมสําเร็จรูป (Turnkey System)  

วิธีการแรก การพัฒนาโปรแกรมขึ้นมาใชเอง (Inhouse System) โดยบุคลากรของโรงเรียน 
นายเรือที่มีความสามารถในการเขียนโปรแกรมการทํางานของหองสมุด  โดยผูเขียนโปรแกรมจะตอง
ทําการศึกษาระบบงาน ความตองการ ทําความตกลงและประสานงานกับบรรณารักษอยางใกลชิด  
เพ่ือใหไดระบบหองสมุดอัตโนมัติตรงตามวัตถุประสงคที่ตองการใชมากที่สุด  แตวิธีน้ีมีขอเสียเนื่องจาก
ตองใชระยะเวลาในการศึกษา ออกแบบ พัฒนา ทดลองระบบและการใชงาน  รวมทั้งตองมีการปรับปรุง 
แกไข ดัดแปลงเปนระยะ ๆ จนกวาระบบจะสามารถใชงานไดอยางสมบูรณ  แตบุคลากรที่มี
ความสามารถในการเขียนโปรแกรมของโรงเรียนนายเรือคือ ครู-อาจารยในฝายศึกษา โรงเรียนนายเรือ  
ซ่ึงมีภาระหนาที่ทางการสอน และภาระงานอื่นในความรับผิดชอบอีกเปนจํานวนมาก  ทําใหมีเวลาในการ
พัฒนาระบบนอย  จึงสงผลใหตองใชระยะเวลานานหลายปกวาจะทําใหระบบสมบูรณตรงตามความ
ตองการ  และถาหากบุคลากรผูพัฒนาระบบโยกยายตามวาระและไมมีผูมารับหนาที่แทนจะทําให
โปรแกรมหยุดชะงักไมสามารถดําเนินการและพัฒนาตอไปได 
 สวนวิธีที่สอง การซื้อโปรแกรมสําเร็จรูป  (Turnkey System)  ระบบหองสมุดอัตโนมัติที่ผลิตโดย 
 

การพัฒนาระบบหองสมดุอัตโนมัติโรงเรียนนายเรอื 



ปที่ ๗ ฉบับที่ ๒                                          เมษายน - มถุินายน  ๒๕๕๐ 

   ๓๐ 
 
 
บริษัทที่พัฒนาขึ้นมาเพื่อจําหนายในทางการคา  โดยการศึกษาระบบการทํางานของหองสมุด และ
ลักษณะปลีกยอยของงานที่เปนมาตรฐานเดียวกันของงานหองสมุดทั่ว ๆ ไป และมีการทดสอบการ
ทํางานมาอยางดี เพ่ือใหโปรแกรมหองสมุดที่ผลิตขึ้นมานั้นสามารถตอบสนองการทํางานของหองสมุดได
อยางกวางขวาง  ในปจจุบันโปรแกรมสําเร็จรูประบบหองสมุดอัตโนมัติเปนที่นิยมใชกันมากในวงการ
หองสมุด เพราะหองสมุดมีโอกาสที่จะเลือก เปรียบเทียบขอดีขอเสีย และสามารถทดลองการทํางานของ
ระบบกอนพิจารณาตัดสินใจซ้ือระบบที่เหมาะสมกับลักษณะของหองสมุด  เม่ือติดตั้งระบบแลวสามารถ
ใชงานไดทันที  มีการฝกอบรมและเอกสารคูมือสําหรับการใชงาน  บุคลากรผูปฏิบัติงานสามารถเรียนรู
การใชระบบและจัดการระบบได โดยมีความเขาใจการทํางานของระบบคอมพิวเตอรในระดับปานกลางก็ 
สามารถใชงานได  เน่ืองจากขั้นตอนของงานระบบที่ยุงยากซับซอนบริษัทจะเปนผูดําเนินการเอง  สวน
เรื่องของการพัฒนาระบบและบํารุงรักษานั้นหองสมุดจะตองเปนผูเสียคาใชจายใหบริษัทดูแลให 

จากการศึกษาความเปนไปไดในการนําระบบหองสมุดอัตโนมัติเขามาใชในหองสมุดโรงเรียน 
นายเรือไดพิจารณาเลือกวิธีการซื้อโปรแกรมสําเร็จรูป (Turnkey System) เน่ืองจากเปนวิธีที่เหมาะสม 
คุมคาตอการดําเนินการ สามารถตอบสนองความตองการของหองสมุดและผูใชบริการไดในระยะเวลา 
อันสั้น สะดวกรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพมากที่สุด  ดวยเหตุน้ีโรงเรียนนายเรือจึงไดจัดทําโครงการ
จัดหาระบบหองสมุดอัตโนมัติโรงเรียนนายเรือเพ่ือเสนอของบประมาณ  ซ่ึงกองทัพเรือไดอนุมัติหลักการ
แผนงานสํารอง งบประมาณประจําป ๒๕๔๗ ในวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๔๖ โดยใหโรงเรียนนายเรือเปน
หนวยถืองบประมาณและดําเนินการจัดหาระบบหองสมุดอัตโนมัติ วงเงินจํานวน ๔,๗๐๐,๐๐๐ บาท  
โรงเรียนนายเรือไดดําเนินการจัดซื้อระบบหองสมุดอัตโนมัติโดยวิธีประกวดราคา  บริษัทที่ชนะการ
ประกวดราคาคือ บริษัท โสมาภา อินฟอรเมชั่น เทคโนโลยี จํากัด ผูผลิตและจําหนายโปรแกรมสําเร็จรูป
ระบบหองสมุดอัตโนมัติ Magic Library  เปนจํานวนเงิน ๔,๒๘๐,๐๐๐ บาท  โดยประกอบดวย โปรแกรม
ระบบหองสมุดอัตโนมัติ จํานวน ๑ ระบบ เครื่องคอมพิวเตอรแมขายสําหรับ Database Server จํานวน ๑ 
ชุดเครื่อง เครื่องคอมพิวเตอรแมขายสําหรับ Web Application Server จํานวน ๑ ชุดเครื่อง เครื่อง
คอมพิวเตอรลูกขายสําหรับบรรณารักษและเจาหนาที่หองสมุด จํานวน ๑๐ ชุดเครื่อง เครื่องคอมพิวเตอร
ลูกขายสําหรับสืบคนทรัพยากรสารสนเทศ จํานวน ๑๕ ชุดเครื่อง และอุปกรณตอพวงสําหรับระบบงาน
หองสมุดอัตโนมัติ จํานวน ๒๔ รายการ ไดแก เครื่องพิมพ เครื่องอานรหัสแทง เครื่องสแกนภาพ และ
เครื่องเคลือบบัตร เปนตน  หองสมุดโรงเรียนนายเรือไดดําเนินการบันทึกขอมูลทรัพยากรสารสนเทศ 
เขาสูฐานขอมูล  และสามารถเปดใหบริการสืบคนและยืม-คืนทรัพยากรสารสนเทศดวยระบบหองสมุด
อัตโนมัติไดตั้งแตวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๔๘ เปนตนมา 
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Magic Library เปนโปรแกรมสําเร็จรูประบบหองสมุดอัตโนมัติของคนไทยที่ไดรับการพัฒนา
ออกแบบระบบโดยบริษัท โสมาภา อินฟอรเมชั่น จํากัด  ซ่ึงโปรแกรม Magic Library Version 4.0X for 
10 User License ที่ไดรับการจัดหามาใชกับระบบจัดการฐานขอมูล Database System : Oracle  
ระบบปฏิบัติการของเครื่องแมขาย Operating System : Linux  โดยประกอบดวยชุดคําสั่ง (Module) 
หลายชุด เพ่ือใหเหมาะสมกับการใชงานและภารกิจตาง ๆ ของหองสมุดโรงเรียนนายเรือ ไดแก 
 

 
 

ระบบงานหองสมุดอัตโนมัติ 
 

๑. ระบบงานจัดทํารายการ (Cataloging Module) 

 ชุดคําสั่งสําหรับการควบคุมจัดการงานวิเคราะหหมวดหมูและทํารายการทรัพยากรหองสมุด 
การสรางฐานขอมูลทรัพยากรหองสมุดทุกประเภท ไดแก หนังสือ บทความ วิทยานิพนธ เอกสาร
งานวิจัย วารสาร โสตทัศนวัสดุ และสื่ออิเล็กทรอนิกส  ซ่ึงประกอบดวยระบบงานยอย ไดแก การ
ตรวจสอบขอมูล การบันทึกขอมูล การแกไขขอมูล และการออกรายงานสถิติการจัดทํารายการ
บรรณานุกรม 
 
 
 

System Overview 

Internet 

Catalog Circulation OPAC OPAC

Server 

โปรแกรมระบบหองสมุดอัตโนมัติ Magic Library 
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ระบบงานจัดทํารายการ (Cataloging Module) 

๒. ระบบงานควบคุมวารสาร (Serial Module) 

 ชุดคําสั่งสําหรับการจัดการและควบคุมงานวารสาร  ซ่ึงประกอบดวยการสรางฐานขอมูล
วารสาร งานจัดหาวารสารโดยการสั่งซ้ือ การจัดทําจดหมายสั่งซื้อและทวงถามเมื่อไดรับวารสารลาชา 
งานลงทะเบียนวารสาร งานวารสารเย็บเลม และการออกรายงานสถิติวารสาร 
 

 
 

ระบบงานควบคุมวารสาร (Serial Module) 
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๓. ระบบงานยืม-คืน (Circulation Module) 

 ชุดคําสั่งสําหรับการทํางานในการใหบริการยืม-คืนทรัพยากรหองสมุด  ซ่ึงประกอบดวย 
ระบบงานยืม-คืนทรัพยากร การกําหนดระยะเวลาในการใหยืมทรัพยากรแตละประเภท การกําหนดคา
ปรับและคิดคาปรับ การทํารายการยืม-คืนดวยระบบรหัสแทง (Barcode) การจองสื่อ การยืมตอ การทํา
จดหมายติดตามทวงถามทรัพยากรคางสง และการออกรายงานสถิติการยืม-คืน 

 

 
 

ระบบงานยืม-คืน (Circulation Module) 
 

๔. ระบบงานทะเบียนสมาชิก (Patron Management) 

 ชุดคําสั่งสําหรับสรางฐานขอมูลสมาชิกหองสมุด  เพ่ือจัดเก็บรายละเอียดเกี่ยวกับสมาชิก  
รูปภาพสมาชิก กําหนดอายุสมาชิก กําหนดสิทธิในการยืมของสมาชิกแตละกลุม การจัดทําบัตรสมาชิก
หองสมุด  และออกรายงานสมาชิก 
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ระบบงานทะเบียนสมาชิก (Patron Management) 
  
 

 
 

การพิมพบัตรสมาชิกหองสมุด 
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๕. ระบบงานขอมูลสื่อผสม (Multimedia Module) 

 ชุดคําสั่งสําหรับการจัดเก็บขอมูลประเภท รูปภาพ เสียง ภาพเคลื่อนไหว วิดีโอ  พรอมทั้ง
สามารถเชื่อมโยงขอมูลกับระบบงานจัดทํารายการ (Cataloging Module) และนําขอมูลมาแสดงใน
ระบบงานสืบคนขอมูล Web OPAC นอกจากนี้ยังสามารถจัดเก็บรูปภาพสมาชิกเพื่อไปใชในระบบงาน
ยืม-คืนได 

 
 

หนาปกหนังสือที่สามารถแสดงใน Web OPAC : Electronic Link 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

บทความวารสาร (Full Text) ที่สามารถแสดงใน Web OPAC : Electronic Link 



ปที่ ๗ ฉบับที่ ๒                                          เมษายน - มถุินายน  ๒๕๕๐ 

   ๓๖ 
 

๖. ระบบงานสืบคนขอมูล (OPAC Client Module) 

 ชุดคําสั่งสําหรับทํารายการสืบคนทรัพยากรสารสนเทศภายในหองสมุดผานระบบ Client    
มีหลักการสืบคนเชนเดียวกับการสืบคนดวยระบบมือที่ใชบัตรรายการ เชน การคนดวยชื่อผูแตง 
(Author) ชื่อเร่ือง (Title) หัวเรื่อง (Subject) คําสําคัญ (Keyword) และเลขเรียกหนังสือ (Call Number) 
เปนตน  นอกจากนี้ยังสามารถสงขอมูลที่คนหาไปทํารายการที่ตองการในรูปแบบ MARC (Machine 
Readable Cataloging) รายการบรรณานุกรม (Bibliographic) และสงขอมูลออกไปจัดเก็บในรูปแบบของ
ไฟลเอกสาร PDF File, RTF File และ Excel File ได 
 

 
 

ระบบงานสืบคนขอมูล (OPAC Client  Module) 
 

๗. ระบบงานสืบคนขอมูลผานอินเตอรเน็ต (Web OPAC) 

 ชุดคําสั่งสําหรับทํารายการสืบคนทรัพยากรสารสนเทศภายในหองสมุดผานระบบเครือขาย 
Internet หรือ Intranet โดยใช Web Browser มาตรฐานทั่วไป เชน Microsoft Internet Explorer และ 
Netscape Navigator  ซ่ึงสามารถทําการสืบคนไดโดยไมจํากัดจํานวนผูใช   การสืบคนขอมูลสามารถ
สืบคนได ๒ แบบ คือ สืบคนแบบงาย (Simple Search) และสืบคนแบบซับซอน (Advance Search) โดย
ระบุเง่ือนไขในการคนหา Boolean Search : AND OR NOT   นอกจากนี้สมาชิกหองสมุดสามารถ
ตรวจสอบขอมูลสวนตัว เปลี่ยนรหัสผาน และรายละเอียดตาง ๆ ในการยืม-คืน คาปรับ และสามารถจอง
สื่อหรือยืมตอไดเองโดยอัตโนมัติผานทางระบบสมาชิก URL: http://library.rtna.ac.th/opac 
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ระบบงานสืบคนขอมูลผานอินเตอรเน็ต Web OPAC : http://library.rtna.ac.th/opac 
 
 

 
 

ผลการสืบคนขอมูลจาก Web OPAC 
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ระบบสมาชิกหองสมุดจาก Web OPAC 
 

๘. ระบบแฟมควบคุมการลงรายการหลัก (Authority Control File System) 

 ระบบที่ชวยในการจัดการขอมูลเกี่ยวกับผูแตง และหัวเรื่องใหเปนมาตรฐานเดียวกันทั้งระบบ  
โดยระบบสามารถสราง Authority Control File ใหโดยอัตโนมัติจากระบบงานจัดทํารายการ (Cataloging 
Module) ในระหวางที่ทําการสรางขอมูล  และสามารถตรวจสอบความถูกตองของ Authority ที่สรางขึ้น
ใหมกับ Authority Form ที่มีอยูในระบบ  นอกจากนี้ยังสามารถสราง แกไข และลบขอมูล Authority ทีละ
รายการหรือทุกรายการที่มีความเกี่ยวเนื่องกันได 
 

 

 

ระบบแฟมควบคุมการลงรายการหลัก (Authority Control File System) 
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๙. ระบบบัตรรายการ (AACRII System) 

 ชุดคําสั่งที่นําขอมูลจากระบบงานจัดทํารายการ (Cataloging Module) มาออกบัตรรายการ
ตามมาตรฐานการลงรายการแบบ AACRII และสามารถเลือกใหพิมพออกมาทั้งชุดหรือพิมพเฉพาะ
บางสวนได เชน เลือกพิมพเฉพาะบัตรชื่อเรื่อง บัตรทะเบียน เปนตน 

 
 

ระบบบัตรรายการ (AACRII System) 

๑๐. ระบบบารโคด (Barcode System) 

 ชุดคําสั่งที่นําขอมูลจากระบบงานจัดทํารายการ (Cataloging Module) มาจัดทําบารโคดให
หนังสือ และสื่อตาง ๆ  เพ่ือใชประโยชนในงานบริการยืม-คืนใหสะดวกรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น โดยสามารถสรางและแกไขรูปแบบบารโคดไดตามความตองการ 

 
 

ระบบบารโคด (Barcode System) 
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ตัวอยางบารโคด 

๑๑. ระบบการออกรายงาน (Report System) 

 ระบบงานสําหรับจัดพิมพรายงานขอมูลสถิติตาง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการทํางานและการใช
บริการในระบบหองสมุดอัตโนมัติ  ไดแก รายงานแสดงรายชื่อผูยืมสื่อ รายงานแสดงรายการยืมสื่อโดย
สมาชิก รายงานปริมาณการยืม-คืนสื่อ รายงานลําดับสื่อที่มีการยืมมากที่สุด รายงานลําดับสมาชิกที่มีการ
ยมืสื่อมากที่สุด รายงานการยืมสื่อตามรายชื่อสมาชิก รายงานสมาชิกคางสงสื่อ รายงานสมาชิกคางชําระ
คาปรับ รายงานบรรณานุกรมทรัพยากรสารสนเทศใหม รายงานสถิติการยืม-คืนสื่อแยกตามหมวด 
รายงานสถิติจํานวนผูใชบริการยืม-คืน รายงานปริมาณสื่อแยกตามหมวด 

 
 

ระบบรายงานบรรณานุกรมสารสนเทศใหม 
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รายงานลําดับส่ือที่มีการยืมมากที่สุด 
 
 

 
 

รายงานสถิติการยืม-คืนแยกตามหมวด 
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การนําระบบหองสมุดอัตโนมัติเขามาใชในการดําเนินงานของหองสมุดโรงเรียนนายเรือ  เพ่ือ

ชวยลดขั้นตอนการทํางานที่ซับซอน เพ่ิมประสิทธิภาพในการดําเนินงานและการใหบริการสารสนเทศได
อยางสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น  นอกจากนี้ระบบหองสมุดอัตโนมัติสามารถทํางานครอบคลุมงานหลัก ๆ ของ
หองสมุดใหเปนไปอยางตอเน่ือง และเชื่อมโยงงานของหองสมุดแตละงานไดอยางครบวงจร ซ่ึงประโยชน
ของระบบหองสมุดอัตโนมัติมีหลายประการ สามารถสรุปไดดังน้ี 

๑. พัฒนาขีดความสามารถของหองสมุดโรงเรียนนายเรือใหไดตามมาตรฐานหองสมุด
สถาบันอุดมศึกษา และเปนศูนยกลางของการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ รองรับระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษาและหลักสูตรการศึกษาของโรงเรียนนายเรือ 

๒. ลดขั้นตอนและความซ้ําซอนในการทํางานของหองสมุด ตั้งแตการจัดหา การวิเคราะหจัด
หมวดหมูทรัพยากรสารสนเทศ การสืบคนขอมูล การควบคุมวารสาร การใหบริการยืม-คืน การทวงคืน 
และการออกรายงานสถิติตาง ๆ ชวยใหสามารถปฏิบัติงานไดอยางรวดเร็วในระยะเวลาอันสั้น 

๓. เพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการงานหองสมุดใหรวดเร็ว ถูกตองและแมนยําอยาง
ตอเน่ืองครบวงจร 

๔. เพ่ิมประสิทธิภาพของการบริการใหสะดวกรวดเร็ว มีคุณภาพ ถูกตองตรงกับความตองการ
ของผูใชมากยิ่งขึ้น 

๕. ผูใชสามารถสืบคนทรัพยากรสารสนเทศผานเครื่องคอมพิวเตอรไดดวยตนเองไมวาจะอยูใน
หองสมุดโรงเรียนนายเรือหรือสวนอ่ืน ๆ ทั้งในประเทศและตางประเทศ  โดยอาศัยระบบเครือขายภายใน
และการเชื่อมโยงกับขายงานตาง ๆ ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ 
 ๖. พัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรหองสมุดโรงเรียนนายเรือในการใหบริการแกผูใช
หองสมุดดวยเทคโนโลยีที่ทันสมัยไดอยางมีประสิทธิภาพ 

๗. ทําใหเกิดเครือขายความรวมมือระหวางหองสมุดในการแลกเปลี่ยนขอมูลและใชทรัพยากร
สารสนเทศรวมกนัใหเกิดประโยชนสูงสุด 
 

   

ประโยชนของระบบหองสมุดอัตโนมัติโรงเรียนนายเรือ 
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 การพัฒนานําระบบหองสมุดอัตโนมัติเขามาใชในการบริหารจัดการงานของหองสมุดโรงเรียน
นายเรือประสบความสําเร็จมาจนถึงในวันนี้ไดตองอาศัยความรวมมือมาจากหลายฝายดวยกัน ทั้งจาก
กองทัพเรือที่ไดเล็งเห็นถึงความสําคัญในการพัฒนาหองสมุดใหทันสมัย  ผูบริหารของโรงเรียนนายเรือที่
ไดใหการสนับสนุนและสรรหางบประมาณในการจัดทําโครงการ  คณะทํางานจัดทํารายละเอียด
คุณลักษณะเฉพาะทางโปรแกรมระบบหองสมุดอัตโนมัติ เครื่องคอมพิวเตอร และอุปกรณเชื่อมตอตาง ๆ 
ที่ทําหนาที่สนับสนุนการทํางานของโปรแกรมระบบหองสมุดอัตโนมัติ คณะกรรมการจัดหาระบบ
หองสมุดอัตโนมัติ และคณะกรรมการตรวจรับระบบหองสมุดอัตโนมัติ  เม่ือระบบหองสมุดอัตโนมัติผาน
การตรวจรับและติดตั้งระบบเสร็จเรียบรอยแลวก็ตองไดรับการสนับสนุนจากบริษัทตัวแทนจําหนายใน
การใหการฝกอบรมการใชงานโปรแกรมและการดูแลระบบหองสมุดอัตโนมัติ  ความรวมมือรวมใจของ
บุคลากรหองสมุดทั้งบรรณารักษและเจาหนาที่หองสมุดในการศึกษาระบบงานและดําเนินการนําขอมูล
ทรัพยากรสารสนเทศในหองสมุดบันทึกเขาสูฐานขอมูลระบบหองสมุดอัตโนมัติ  ความชวยเหลือจากครู-
อาจารยในฝายศึกษาที่มีความรูความสามารถทางดานคอมพิวเตอรมาชวยกันเปนคณะทํางานดูแลและ
แกไขปญหาที่เกิดขึ้นจากการทํางานในระบบหองสมุดอัตโนมัติ  สวนในเรื่องสุดทายที่สําคัญก็คือ การที่
จะตองไดรับการสนับสนุนทางดานงบประมาณอยางตอเน่ืองเปนประจําทุกป สําหรับเปนคาใชจายใหกับ
บริษัทตัวแทนจําหนายในการบํารุงรักษาและปรับปรุงพัฒนาฐานขอมูลระบบหองสมุดอัตโนมัติ  เพ่ือให
ระบบหองสมุดอัตโนมัติสามารถทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชนสูงสุดแกผูใชบริการ
หองสมุดโรงเรียนนายเรือ 

 
 
 
 

 
 
 

สรุป 
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                      ศัพท เฉพาะทางการวิจัย  
                                        (Research    Terminology)  

                                                                                                                            
                                  

น.อ.หญิง ดร. ประอร  สุนทรวิภาต 
หัวหนากองสถิติและวิจัย  โรงเรียนนายเรือ 

       

องคความรูในเรื่องระเบียบวธิีวิจัย (Research Methodology) ซ่ึงเปนขั้นตอนที่สําคญั     
ของการวิจัยทัง้ทางสังคมศาสตรและวทิยาศาสตรน้ัน ประกอบดวยคําศัพทเฉพาะที่เกี่ยวของมากมาย 
ดังน้ันการทําความเขาใจในศัพทเฉพาะทางการวิจัย จึงเปนประโยชนหรือเปนอีกวิธีการหนึ่งในการ
เพ่ิมพูนความรูดานการวิจัยแกบุคลากร ครู อาจารยและนักเรียนนายเรือ ซ่ึงมีความสําคัญตอ
สถาบันอุดมศึกษาเปนอยางมาก ผูเขียนจึงเห็นวาควรจะมีคอลัมนประจําที่เปนแหลงนําเสนอศัพท
เฉพาะทางการวิจัยในกรอบของระเบียบวธิีวิจัย  พรอมยกตัวอยางที่เกี่ยวของกบัคําศัพทน้ันๆ ไดอยาง
ตอเน่ือง โดยเรียงลําดับการนําเสนอคําศพัทตามตวัอักษร จาก A – Z   

คําที่ ๑  Abstract (บทคัดยอ / สาระสังเขป) 

 Abstract (บทคัดยอ) ศาสตราจารย บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธิ์ (๒๕๔๐) ใหความหมายวา  
หมายถึง  ขอความโดยสรุปของการวิจัยที่เขียนเรียบเรียงขึ้นไวอยางสั้น ๆ แตกะทัดรัด  ชัดเจน  ได
ใจความสมบูรณ  ครอบคลุมสาระของการวิจัยทั้งหมด  มีลักษณะคลายเปนขอสรปุ (Conclusion) ที่เขียน
ในลักษณะแนวคิด (Concept) มิใชการเขียนแบบยอ (Summary) โดยทั่วไปจะเขียนเปนขอความตอกัน
ในหนึ่งยอหนา (Paragraph) ไมมีหัวขอ  เน้ือความจะประกอบดวย แนวคิด  วัตถุประสงค หรือปญหาที่
ทําวิจัย  สมมติฐาน  กลุมตวัอยาง  การเก็บรวบรวมขอมูล  การวิเคราะหขอมูล  ผลการวิจัย  ขอสรุปที่ได
และขอเสนอแนะ  ภาษาอังกฤษไมเกิน ๓๐๐ คํา  ภาษาไทยไมเกิน ๕๐๐ คํา  

 Abstract  : แปลตามตัว  (ปทานุกรมอังกฤษเปนไทยของ สอ เสถบุตร)  วา  รายการยอ จึงมี
บางสถาบัน เชน กองทัพเรือ  ในเอกสารวิจัยจะใชคาํวา สาระสังเขป (ของการวิจัย) ซ่ึงโดยนัยแลวก็มี
ความหมายเชนเดียวกัน แตในแวดวงวิชาการวิจัยโดยทัว่ไปจะใชคําวา  บทคัดยอ 

 Abstract  (บทคัดยอ)  คือ สาระของการวิจัยโดยสรุป  ซ่ึงเขียนไวในหนาแรกของ
เอกสารรายงานผลการวิจัย  โดยทั่วไปผลงานวิจัยระดับชาติหรือวิทยานิพนธจะเขียนไวทั้งภาษาไทย    
และภาษาอังกฤษมีความยาวประมาณ ๑ – ๒  หนากระดาษ   เชน  ตวัอยางงานวิจัยไดทุนสนับสนุนใน
การดําเนินงานจากสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ (๒๕๔๑)  เรื่อง  การวิเคราะหการจัด
อันดับมหาวิทยาลัยของประเทศในเอเชีย  โดย ดร.นงลักษณ  วิรัชชยั  และดร.สุวมิล  วองวานชิ  และ
งานวิจัยของสถาบันอุดมศึกษา สังกัดกองทพัเรือ  กระทรวงกลาโหม   เรื่อง  การติดตามและประเมินผล 
ผูสําเร็จการศกึษาจากโรงเรยีนนายเรือ ปการศึกษา ๒๕๔๓ โดย นาวาเอกหญิง ดร.ประอร  สุนทรวภิาต  และ
เรือโทหญิง จุฬาวลัย  สุนทรวิภาต  
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การวิเคราะหการจัดอันดับมหาวิทยาลยัของประเทศในเอเชีย 

 
นงลักษณ   วรัิชชัย 
สุวิมล   วองวาณิช 

 
บทคัดยอ 

 การวิจัยน้ีมีวตัถุประสงคเพ่ือศึกษา และเปรียบเทยีบสภาพการจัดอันดับมหาวทิยาลยัในเอเชยี  
โดยนิตยสารเอเซียวีค และวิเคราะหตวัแปรตาง ๆ ที่ใชในการทํานายคุณภาพมหาวิทยาลัย  ขอมูลจาก
เอกสารไดแก  ผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัย   จากนิตยสารเอเซียวีค ฉบับเดือนพฤษภาคม ๑๙๙๘  
และตัวแปรเกี่ยวกับประเทศและมหาวิทยาลัย ขอมูลเชิงประจักษที่เปนผลการสํารวจความคิดเห็น
ผูทรงคุณวุฒิ ผูบริหารสถาบันอุดมศึกษา และผูทรงคุณวุฒิดานการวัดและประเมินผลการศึกษา 
จํานวน ๒๖ คน  เครื่องมือวิจัยไดแก แบบสอบถาม และแบบบันทึกขอมูล  การวิเคราะหขอมูลแยก
เปนการวเิคราะหเน้ือหาสําหรับขอมูลเชิงคุณภาพ  และการวิเคราะหโดยสถิติภาคบรรยาย  และสถติิ
ภาคอนุมาน  ไดแก  การวิเคราะหองคประกอบและการวิเคราะหการถดถอย  ผลการวิจัยพบวา
องคประกอบที่นิตยสารเอเซียวีคใชในการจัดอันดับมหาวิทยาลัย ๒๒ ตวั มีความตรงและเหมาะสมมาก
จํานวน ๕ ตวั คือ สัดสวนอาจารยที่มีวุฒิปริญญาเอกในสาขา  จํานวนบทความของอาจารยที่ตีพิมพ
เผยแพรในวารสารนานาชาต ิ จํานวนบทความที่ตีพิมพเผยแพรในวารสารระดับเอเชยี ทุนสนับสนุนการวิจัย 
และ จํานวนหนังสือในหองสมุดตอนักศึกษา  ในการสรางองคประกอบรวมเพื่อการจัดอันดับมหาวิทยาลัยน้ัน  
นิตยสารเอเซยีวีคกําหนดน้าํหนักสอดคลองกับผูทรงคณุวุฒิ  แตมีคาน้ําหนักต่ํากวาเล็กนอยในดานการ
สนับสนุนทางการเงินและผลผลิตงานวิจัย  ในกลุมมหาวิทยาลัยที่เนนสหสาขาวิชาพบวาตัวแปรที่มี
อิทธิพลอยางมีนัยสําคัญตอคุณภาพมหาวิทยาลัยเม่ือพิจารณาจากผลการวเิคราะหการถดถอย  ไดแก  
บทความทีต่พิีมพเผยแพร และอัตราการเขาเรียนระดบัอุดมศึกษา คาใชจายของรัฐดานการศกึษา และ
อัตราการเขาเรียนระดับมัธยมศึกษา สําหรบักลุมมหาวิทยาลัยทีเ่นนสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  มี
ตัวแปรเพียงตวัเดียวที่มีอิทธิพลอยางมีนัยสําคัญ  คือบทความทีต่พิีมพเผยแพร เม่ือเปรียบเทียบระหวาง
กลุมประเทศที่มีอันดับของมหาวิทยาลยัใกลเคยีงกัน  พบวาทุกประเทศมีสภาพเศรษฐกิจและสังคมอยูใน
ระดับที่ดีกวา  และลงทนุทางการศึกษาสูงกวาประเทศไทยคอนขางมาก 
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An Analysis of University Ranking of 
Asian Countries 

Nonglak  Wiratchai 
Suwimon  Wongwanich 

 
ABSTRACT 

 The objectives of this research were to study and to compare the university 
ranking organized by Asiaweek, and to analyze several variables which were selected to 
predict the qualities of the universities.  The documentary data consisted of the result of Asiaweek 
university ranking published in May, 1998, and variables pertaining to countries and universities.  The 
empirical data were the results of opinion survey of 26 experts, administrators in higher education 
institution, and authorities in educational measurement and evaluation.  The research  
instruments  were recording forms and questionnaire.  Data analyses were content analysis for 
qualitative data  ; descriptive and inferential statistics, including factor analysis and multiple 
regression analysis, for quantitative data.  The research results indicated that of all 22 factors 
that were used in Asiaweek university ranking, there were only 5 factors that were most 
appropriate and valid.  They were proportion of faculty members who earned doctoral 
degrees, number of articles published in the international journals and asian journals, research 
supporting fund and number of books in library per student .  The weights used to develop the 
composite factors in Asiaweek university ranking were in accord, but a little bit lower with those 
set by the experts in the areas of financial support and research products.  Variables 
significantly affecting the quality of the university, from multiple regression analysis, were number of 
published articles, rate of entrance to higher education, government educational expenditure and 
secondary education enrollment ratio for universities focusing on interdisciplinarity.  For 
universities focusing on sciences and technology, number of published articles was the only  
one  that  had  significant  effect.  Comparing among countries having similar ranks of 
universities, it was found  that  other countries had higher social and economic status and 
invest more in education than Thailand. 
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การติดตามและประเมินผลผูสําเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายเรือ ปการศึกษา ๒๕๔๓ 
 

นาวาเอกหญิง ดร.ประอร  สุนทรวิภาต 
เรือโทหญิง จุฬาวลัย   สุนทรวิภาต 

 
สาระสังเขป 

 

 การวิจัยเรื่อง “การติดตามและประเมินผลผูสําเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายเรือ ปการศึกษา 
๒๕๔๓” มีวตัถปุระสงคเพ่ือติดตามและประเมินคณุภาพนายทหารผูสําเร็จการศกึษาจากโรงเรยีนนายเรือ  
ปการศึกษา ๒๕๔๓ และเพื่อใหไดแนวทางในการปรบัปรุง  และพัฒนาคุณภาพผูสําเร็จการศึกษาจาก
โรงเรียนนายเรือ ใหสูงขึ้นตอไป โดยการสอบถามความคิดเห็นเชิงประเมินจากผูบงัคับบัญชาของนายทหาร
ผูสําเร็จการศกึษา จํานวน ๕๗ นาย  และจากตวันายทหารผูสําเรจ็การศึกษาเอง จํานวน ๑๖๗ นาย 
วิเคราะหขอมูลดวยคารอยละ  คาเฉลี่ยเลขคณติ และการวิเคราะหเน้ือหา  ผลการวิจัย  พบวา 
 ๑. ผูสําเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายเรอื  ในปการศึกษา ๒๕๔๓ ซ่ึงไดรับการประเมิน
คุณภาพจากผูบังคับบัญชาโดยภาพรวมแลว  มีคุณภาพอยูในระดับดี ในดานคุณลักษณะผูนําทหาร 
(X  = ๓.๐๓) และมีคุณภาพในระดับคอนขางดี  ในดานความรับผิดชอบในการปฏบิัติงาน (X  = ๒.๙๖) 
และดานความรูความสามารถที่ใชในการปฏิบตัิงาน (X  = ๒.๘๗) 
 ๒. มีความสอดคลองของการฝกศึกษากับจุดมุงหมายของโรงเรียนนายเรือ  ในการผลิตผูนํา
ทางทหารเรือในระดับมาก (X  = ๓.๕๔) 
 ๓. ผูสําเร็จการศึกษานําความรูที่ไดรับจากโรงเรียนนายเรือ  ไปใชในการปฏิบัติงาน
ไดมาก (X  = ๓.๕๖) 
 ๔. มีการคงอยูในจิตสํานึกของคุณลักษณะผูนําทหารที่ไดรับการปลูกฝง  จากโรงเรียนนาย
เรือ ในระดับมาก (X  = ๔.๐๘) 
 ๕. ผูสําเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายเรือ ปการศึกษา ๒๕๔๓   มีระดับคุณภาพใกลเคียง
กับผูสําเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายเรอื ปการศึกษา ๒๕๔๐  โดยมีระดับคุณภาพทั้ง ๓ ดานอยูใน
ระดับคอนขางดี 
 ๖.  ปญหา / อุปสรรคในการปฏิบตัิงานในระยะแรก   ไดแก  การปรับตวั / การวางตัวใหเขา
กับที่ทํางานผูรวมงานหรือผูใตบังคับบัญชา และการขาดความรูในงานเอกสาร / การเขียนหนังสอืราชการ 
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 จากตัวอยางการเขียน Abstract (บทคดัยอ / สาระสังเขป)  จะเห็นวาอาจมีรูปแบบที่
แตกตางกันไปบาง  เชน  มีการเขียนกําหนดเปนขอ  เพ่ือแยกแยะใหเห็นความชัดเจนงายตอการทํา
ความเขาใจ  หรือมีการใสคาทางสถิตใินวงเล็บ  เชน (X  = ๓.๐๓)  หรือ รอยละ (%) ก็สามารถทําได
เพ่ือใหผูอานบทคัดยอไดเห็นภาพสรุปของการวิจัยไดชัดเจนเปนรูปธรรมมากกวานามธรรม  ทั้งน้ีขึ้นอยู
กับประเภทของการวิจัยเรือ่งนั้น ๆ ดวย   เชน  “การวิเคราะหการประเมินโครงการฝกอบรมในประเทศ
ไทย” (ประอร  สุนทรวิภาต , ๒๕๒๖) ในบทคัดยอไดกลาวถึงผลการวิจัยโดยสรุปจําแนกออกเปนขอ ๆ 
ดังน้ี 

 ๑. สถานภาพของการประเมินโครงการฝกอบรม 
  ๑.๑ สถานภาพที่เกี่ยวกับภูมิหลงัของผูบริหารโครงการฝกอบรม และนักประเมินโครงการ 
ฝกอบรม 
   ๑.๑.๑ ผูบริหารโครงการฝกอบรมสวนใหญเปนหญิง(๖๑%) มีอายุระหวาง ๒๖ 
– ๓๕ ป (๕๔ %) และมีคุณวุฒิระดับปริญญาตรี (๕๐%)..................................................................  
   ๑.๑.๒  นักประเมินโครงการฝกอบรมสวนใหญเปนหญิง (๗๘ %).................... 
   ๑.๒  สถานภาพที่เกี่ยวกับวธิีการประเมินโครงการฝกอบรม ..................................... 
........................................................................................................................................................... 
   ๑.๓  สถานภาพที่เกี่ยวกับผลการประเมินโครงการฝกอบรม......................................   
........................................................................................................................................................... 

 ๒ ปญหาและอุปสรรคของการประเมินโครงการฝกอบรม 
  ๒.๑ ปญหาในการใชผลการประเมินโครงการฝกอบรม............................................. 
........................................................................................................................................................... 
  ๒.๒ ปญหาในการประเมินโครงการฝกอบรม.......................................................... 
........................................................................................................................................................... 
 
 สุดทายนี้ผูเขยีนขอสรุปหัวใจสําคัญของการเขียน Abstract (บทคัดยอ) ก็คือ กะทัดรัด
ชัดเจนแตครอบคลุม ครบถวนในสาระสําคัญของการวจัิยน้ัน  คือ  มีครบทั้งวัตถปุระสงค  วิธดํีาเนินการ
วิจัย  และผลการวิจัยโดยสรุป 
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 ปญหาฉบับน้ีดูเหมือนวาจะเปนปญหาเดก็ ๆ แตการเรียนคํานวณสงู ๆ ตองอาศัยพ้ืนฐานที่
ดี มีเทคนิคตาง ๆ ชวยในการเรียนใหงายขึ้น (ความสนุกและไมนาเบื่อจะตามมา) เม่ือสมัยผูเขียนเปน
นักเรียนชั้นประถม การเรียนคณิตศาสตรจะมีชั่วโมงเลขในใจสัปดาหละ ๑ ชั่วโมง คือครูจะเขามาสอน
โดยวิธีอานโจทยเลขสั้น ๆ หนาชั้น เม่ือนักเรยีนฟงโจทยจบใหคิดเลขในใจ โดยขีดเขียนทดเลขไดบาง
เล็กนอย แลวเขียนเฉพาะคําตอบลงในกระดาษคําตอบทีละขอในเวลาสั้น ๆ ถาใครมีวธิีคิดเลขเรว็ก็จะ
ไดเปรียบกวาเพื่อน ดังน้ันเทคนิคการคดิเลขจึงเปนสิง่สําคัญ ปญหาในฉบับน้ีจะลองฝกสมองการคิดเลข
งาย ๆ สั้น ๆ ภายในเวลา ๒ – ๓ วินาที ถาผูอานทานใดหาคําตอบไดทันเวลาใหลองคิดหาเทคนิคหรือ
กลเม็ดที่ใชอ่ืน ๆ นอกจากการคูณกันโดยตรง หรือกดเครื่องคิดเลข แลวดูวาเทคนิคที่ไดจะตรงกับเฉลย
หรือไม สําหรับอีกปญหาหนึ่งเปนการใชวิธีทางพชีคณิตชวยพิสูจนคาํตอบในเรื่องลูกเตา 
 
 ปญหาที่ ๑   จงหาคําตอบตอไปน้ี โดยคิดเลขในใจ 

ก. ๑๘ x ๑๙ 
ข. ๕๔ x ๑๑ 
ค. ๖๕ x ๖๕ 
ง. ๓๗ x ๓๗ 

 
 ปญหาที่ ๒     ในกลองมีลูกเตาอยู ๒ ลูก โดยทีลู่กเตาแตละลกูหนาที่อยูตรงขามกันตอง
รวมกันได ๗ น่ันคือหนา ๖ ตรงขามกับหนา ๑ หนา ๕ ตรงขามกับหนา ๒ และหนา ๔ ตรงขามกับหนา 
๓ ถาทอดลูกเตา ๒ ลูกนี้ แลวดําเนินการคํานวณตามขัน้ตอนดังน้ี 

ก. คูณหนาบนของลูกเตาทั้ง ๒ ลูก 
ข. คูณหนาลางของลูกเตาทั้ง ๒ ลูก 
ค. คูณหนาบนของลูกเตาลูกหนึ่งกับหนาลางของลูกเตาอีกลูกหนึ่ง (เหมือน

คูณไขว ได ๒ คําตอบ) 
 ถานําคําตอบขอ ก ข และ ค (ทั้งหมด ๔ คําตอบ) มารวมกัน จะไดเลขจํานวนนบั ๔๙ เสมอ 
ใชหรือไม เพราะเหตุใด 
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 เฉลยปญหาที่ ๑ (เทคนิคการคดิเลขในใจ) 
  ก.  ๑๘ x ๑๙ = ๓๔๒ (จากการคูณกันโดยตรง) 
   ลองมาเรียนรูเทคนิคหรือกลเม็ดการคูณเลข โดยเลข ๒ จํานวนตองเร่ิม
จาก ๑๑ ถึง ๑๙ คือไมเกิน ๒๐ x ๒๐ โดยไมใชเครื่องคิดเลข 
 ตัวอยาง ก.๑ ๑๘ x ๑๙ 
  -  ใหเอาจํานวนที่มากกวาระหวาง ๑ จํานวน คือ ๑๙ ไวในใจ 
  -  นําเลขตวัทายของจํานวนที่นอยกวา คอื ๘ มาบวก จะได ๑๙ + ๘  =  ๒๗ 
  -  เติมเลขศูนย (๐) ขางหลงัจํานวนนี้ (หรือคูณดวย ๑๐) จะได ๒๗ x ๑๐ = ๒๗๐ 
  -  คูณเลขตวัทายของ ๒ จํานวน (ที่โจทยกําหนด) ได ๘ x ๙  =  ๗๒  ใหนําไปบวก
กับ ๒๗๐ จะไดคําตอบทีต่องการ 
   ๒๗๐ + (๗๒)   =  ๓๔๒ 
 ใหผูอานทดลองคํานวณโดยเทคนิคนี้กบัเลขจํานวนอื่น ดังน้ี 
 ตัวอยาง ก. ๒ ๑๔ x ๑๗ 
  -  เอา ๑๗ ไวในใจ 
  -  นํา ๔ บวกกับ ๑๗     →  ๔ + ๑๗  =  ๒๑ 
  -  เติมศูนย (๐)  → ๒๑๐ 
  -  นํา ๔ x ๗  =  ๒๘   →  ๒๑๐ + ๒๘  =  ๒๓๘  คือคําตอบ 
  ข.  ๕๔ x ๑๑   =   ๕๙๔ (จากการคูณกันโดยตรง) 
 เราเคยเรียนรูวาการคูณดวย ๑๐ ใหเตมิศูนยทายจํานวนนั้นก็จะไดคําตอบ แตสําหรับการ
คูณดวย ๑๑ บางคนอาจยังไมทราบมีเทคนิคการคูณเลขในใจของเลข ๒ หลักคณูดวย ๑๑ ดังน้ี 
 ตัวอยาง ข. ๑ ๕๔ x ๑๑ 
  -  นํา ๕๔ มาแยกในใจคือ (๕ _ ๔) 
  -  นําเลขแตละหลักมาบวกกัน คือ ๕ + ๔  =  ๙ 
  -  นํา ๙ ใสในชองวางที่แยกไวในใจจะไดคําตอบคือ ๕๙๔ 
 กรณีการนําเลขแตละหลักมาบวกกัน ถาผลลัพธเกิน ๑๐ ใหนําเฉพาะเลขทายใสในชองวางที่
แยกไว สวนเลขตวัหนาที่เหลือใหนําไปบวกกันเลขตวัหนาที่แยกไวในใจ 
 ตัวอยาง ข.๒ ๖๘ x ๑๑ 
  -  นํา ๖๘ มาแยก (๖ _ ๘) 
  -  นํา ๖ + ๘ = ๑๔ 
  -  นํา ๔ ใสในชองวางแลวนํา ๑ บวกกับ ๖ เปน ๗ จะไดคําตอบ ๗๔๘ 
  ค.  ๖๕ x ๖๕  =  ๔๒๒๕  (จากการคูณกันโดยตรง) 
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หรือแยกคูณเร็ว ๆ คือ 

 
 เทคนิคการคณูเลขในใจของจํานวนซ้ํากัน ๒ จํานวน หรือยกกําลังสองของเลข ๒ หลักทีล่ง
ทายดวย ๕ มีดังน้ี 
 ตัวอยาง ค. ๑ ๖๕ x ๖๕ 
  -  ใหนําเลขทาย ๕ กับ ๕ คูณกัน คือ ๕ x ๕  =  ๒๕  เก็บไวในใจ 
  -  นําเลขตวัหนาคูณกัน โดยนํา ๑ บวกเขากับเลขตัวหนาตัวหน่ึงกอนคูณกับ 
     เลขตวัหนาอีกตัวหน่ึงคือ ๖ x (๖ + ๑)  =  ๖ x ๗  =  ๔๒ 
  -  นํา ๔๒ มาวางเรียงขางหนา ๒๕ จะไดคําตอบ ๔๒๒๕ 
 ตัวอยาง ค. ๒ ๒๕ x ๒๕ 
  -  นํา ๕ x ๕   =  ๒๕  เก็บไวในใจ 
  -  นํา ๒ x (๒ + ๑)  =  ๒ x ๓   =  ๖ 
  -  นํา ๖ วางเรียงขางหนา ๒๕ ไดคําตอบ ๖๒๕ 
  ง.  ๓๗ x ๓๗  =  ๑๓๖๙  (จากการคูณกันโดยตรง) 
 เทคนิคการคณูเลขในใจของจํานวนซ้ํากัน ๒ จํานวน หรือยกกําลังสองของเลข ๒ หลักใด ๆ 
มีดังน้ี 
 ตัวอยาง ง. ๑ ๓๗  x  ๓๗ 
  -  พิจารณาวาเลข ๓๗ อยูใกลเลข ๓๐ หรือ ๔๐ มากกวากัน 
  -  เลข ๓๗ อยูใกล ๔๐ มากกวา โดยมีความหาง a เทากับ ๓ 
  -  หาคา ๓๗  a±   จะไดคา ๓๔ และ ๔๐ 
  -  นํา ๓๔ x ๔๐  (= ๑๓๖๐ เก็บไวในใจ) 
             นํา ๓๔ x ๔  =  ๑๓๖ 
             เติมเลขศูนย (๐) ขางหลังจํานวนนี้ (หรือคูณดวย ๑๐) ได  =  ๑๓๖๐ 
  -  นําความหาง a  มายกกําลังสอง คือ 9322 ==a  
   -  นํา ๙ บวกกับ ๑๓๖๐ ที่เก็บไวในใจ จะไดคําตอบ ๑๓๖๙ 
 ตัวอยาง ง. ๒ ๗๔  x  ๗๔ 
  -  ๗๔ ใกล ๗๐ มากกวา ๘๐ มีความหางเทากับ ๔ 
  -  หาคา ๗๔ ± ๔  จะไดคา ๗๐  และ ๗๘ 
  -  นํา  ๗๘ x ๗๐  =  (๗๘ x ๗) x ๑๐ = ๕๔๖๐ (เก็บไวในใจ) 
  -  นํา ๔๒  =  ๑๖ 
  -  คําตอบคือ ๕๔๖๐ + ๑๖  =  ๕๔๗๖                 ตอบ 
 
 



ปที่ ๗ ฉบับที่ ๒                                            เมษายน - มิถุนายน  ๒๕๕๐ 

        ๕๔ 
 
             เฉลยปญหาที่ ๒ 
                      จากโจทยกําหนดลูกเตา ๒ ลูก แตละลูกมีหนาที่อยูตรงขามกันรวมกันได ๗ คือ หนา 
๖ ตรงขามกับหนา ๑ หนา ๕ ตรงขามกับหนา ๒ และหนา ๔ ตรงขามกับหนา ๓ 
  สมมติให  A, B, C เปนคูของหนาที่รวมกันได ๗ มี ๓ คู คือ 

   
)ลาง(๖)ลาง(๑

ลางเปน าบนหรือสลับหน
)บน(๑)บน(๖

A −=    

 

   
)ลาง(๕)ลาง(๒

ลางเปน าบนหรือสลับหน
)บน(๒)บน(๕

B −=  

 

   
)ลาง(๔)ลาง(๓

ลางเปน าบนหรือสลับหน
)บน(๓)บน(๔

C −=  

  ในการทอดลกูเตา ๒ ลูก พรอมกัน จับคูไดผลลัพธแจกแจงไดทั้งหมด ดังน้ี 
  CC,BC,AC,CB,BB,AB,CA,BA,AA −−−−−−−−−  
 

 
 
 



ปที่ ๗ ฉบับที่ ๒                                            เมษายน - มิถุนายน  ๒๕๕๐ 

        ๕๕ 

BA−  

AB −  

CB −  

AC −  

BC −  

CA−  ซํ้า 

ซํ้า BB −  

ซํ้า 

 
              แบบที่ ๑    หรือ            แบบที่ ๒ 
            ลูกที่ ๑    ลูกที่ ๒           ลูกที่ ๑    ลูกที่ ๒ 

AA−  )ลาง(๖๑
)บน(๑๖
 )ลาง(๑๑

)บน(๖๖
 

 
    ๕๑

๒๖
     ๒๑

๕๖
 

 
    ๔๑

๓๖
     ๓๑

๔๖
 

 
    ๖๒

๑๕
     ๑๒

๖๕
 

 
    ๕๒

๒๕
     ๒๒

๕๕
 

 
    ๔๒

๓๕
     ๓๒

๔๕
 

 
    ๖๓

๑๔
     ๑๓

๖๔
 

 
    ๕๓

๒๔
     ๒๓

๕๔
 

CC −      ๔๓
๓๔

     ๓๓
๔๔

 

 
 จากตารางผลลัพธของแตละวิธใีนแบบที่ ๑ และแบบที่ ๒ (แบบที่ ๒ ตางกับแบบที ่๑ ตรงที่
ลูกเตาลูกที่ ๒ สลับหนาบน – ลางกัน) เม่ือนํามาคํานวณตามโจทยสั่ง ทั้ง ๓ ขอจะเปนเลขชดุเดียวกัน 
จึงถือเปนวิธีเดียวกัน ใหเลอืกใชเพียงแบบเดียว เชน 
 
 
 
 



ปที่ ๗ ฉบับที่ ๒                                            เมษายน - มิถุนายน  ๒๕๕๐ 

        ๕๖ 
 

  AA−   แบบที่ ๑      ๖๑
๑๖

→    (๖ x ๑) + (๑ x ๖) + (๖ x ๖) + (๑ x ๑) 

              =  ๖ + ๖ + ๓๖ + ๑ 
              =  ๔๙ 

     แบบที่ ๒      ๑๑
๖๖

→    (๖ x ๖) + (๑ x ๑) + (๖ x ๑) + (๖ x ๑) 

              =  ๓๖ + ๑ + ๖ + ๖ 
              =  ๔๙ 
 ดังน้ัน ผลลัพธที่เกิดขึ้นจึงแจกแจงได ๙ วิธี แตเม่ือพิจารณาตอไป ถาทอดลูกเตาขึ้นหนา 

BA−  และ AB −  การคํานวณตามโจทยจะไดเลขชุดเดียวกันอีกคอื 

  BA−   แบบที่ ๑      ๕๑
๒๖

→   (๖ x ๒) + (๑ x ๕) + (๖ x ๕) + (๒ x ๑) 

             =  ๑๒ + ๕ + ๓๐ + ๒ 
             =  ๔๙ 

  AB −  แบบที่ ๒      ๖๒
๑๕

→   (๕ x ๑) + (๒ x ๖) + (๕ x ๖) + (๑ x ๒) 

             =  ๕ + ๑๒ + ๓๐ + ๒ 
             =  ๔๙ 
 ในทํานองเดียวกับ CA−  และ  AC −   ,  CB −   และ  BC −   จึงสามารถตัดทิง้ตัวที่ซํ้า
กันออกไป ผลลัพธทั้งหมดจึงเหลือ ๖ วิธ ีดังน้ี 
  CC,CB,BB,CA,BA,AA −−−−−−  
 ซ่ึงเม่ือดําเนินการคํานวณตามโจทย จะไดแตมรวม ๔๙ เทากันทุกวธิ ี
 
การพิสูจนคําตอบ 
 การพิสูจนเพ่ือหากฎมายืนยันวา การคาํนวณตามคําสั่งของโจทยทั้ง ๓ ขอมีคําตอบ ๔๙ 
จริงเสมอ โดยใชกฎพีชคณิตเบื้องตนนั่นเอง 
 สมมติให =T ดานบนของลูกเตาลูกที่  ๑ 
   =B ดานลางของลูกเตาลูกที่  ๑ 
   =t ดานบนของลูกเตาลูกที่  ๒ 
   =b ดานลางของลูกเตาลูกที่  ๒ 
 



ปที่ ๗ ฉบับที่ ๒                                            เมษายน - มิถุนายน  ๒๕๕๐ 

        ๕๗ 
 
 โจทยกําหนดใหดําเนินการคํานวณตามขัน้ตอน ๓ ขอ เขียนเปนสมการไดดังน้ี 
  
                      
  
 โดยกฎการสลับทีข่องการบวก (Commutative law of Addition)  
   ( ) ( ) ( ) ( ) 49=×+×+×+× BtbBbTtT  
 โดยกฎการสลับทีข่องการคูณ (Commutative law of Multiplication) 
   ( ) ( ) ( ) ( ) 49=×+×+×+× tBbBbTtT  
 โดยกฎการจัดหมูของการบวก (Associative law of Addition) 
   [ ] [ ] 49=×+×+×+× tBbBbTtT  
 โดยกฎการกระจาย (Distributive law) 
   ( ) ( ) 49=+×++× tbBTtT  
             ( ) ( ) 49=+×+ btBT  
          4977 =×  
 จะเห็นวา เลข ๔๙ แยกไดเปน ๗ x ๗ ชุดเดียวเทานั้น น่ันคือ 
   7=+ BT  และ 7=+ bt  
 หมายความวา หนาที่อยูตรงขามกันของลูกเตา (บน – ลาง) ตองรวมกันได ๗ ซ่ึงถาใครมี
ลูกเตาลองหยิบขึ้นมาดูจะเห็นวาเปนจริง จึงยอนกลับไปสรุปวา สมการที่โจทยกําหนดจึงมีคําตอบ ๔๙ 
เสมอ 
 

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

 
 

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 49=×+×+×+×+× BtbtbTbBtT  



     รายงานการวิจัย 
     

   ความพึงพอใจในกระบวนการสอบคัดเลือกเขาเปนนักเรียน  
     เตรียมทหาร  ในสวนของกองทพัเรือ ปการศึกษา ๒๕๕๐ 

          
น.ต.หญิง จุฬาวลัย   สุระอารีย   และ ร.อ.หญิง พนอขวัญ   เภกะนันทน 

                           กองสถิติและวิจัย  โรงเรียนนายเรือ 
 
 

สาระสังเขป 
การวิจัยความพึงพอใจในกระบวนการสอบคัดเลือกเขาเปนนักเรียนเตรียมทหาร ในสวนของ

กองทัพเรือ ปการศึกษา ๒๕๕๐  มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาระดับความพึงพอใจในกระบวนการสอบ
คัดเลือก และศึกษาปญหา / อุปสรรค  และขอเสนอแนะในการปรบัปรุงและพัฒนาการสอบคัดเลือกใหมี
คุณภาพดียิง่ขึน้ตอไป  เกบ็รวบรวมขอมูลจากกลุมตวัอยาง คอื นักเรยีนทีม่าสอบคัดเลือกภาควิชาการ 
จํานวน ๑,๐๗๙ คน  และนักเรยีนทีผ่านการสอบคัดเลือกในรอบแรก ที่มาสอบภาคความเหมาะสม 
จํานวน ๑๐๙ คน   โดยใชแบบสํารวจความพึงพอใจในกระบวนการสอบคัดเลือก และวิเคราะหขอมูล
โดยการหาคารอยละ  (Percentage ) คามัชฌิมเลขคณิต (Arithmetic Mean)  และการวิเคราะหเน้ือหา 
(Content Analysis)   

ผลการวิจัยโดยสรุป 
     ๑. สถานภาพผูตอบแบบสํารวจ  :   ผูเขาสอบภาควิชาการ  สมัครสอบคดัเลือกเขาเปน

นักเรยีนเตรียมทหาร ในสวนของกองทัพเรือทางไปรษณีย (รอยละ ๗๒.๙๔) สวนใหญสอบคัดเลือกในครั้งนี้
เปนครั้งแรก  (รอยละ ๖๗.๙๓)  สําหรับ ผูผานการสอบคัดเลือกภาควิชาการ  สวนมากจบการศึกษา
ระดับชั้น ม.๔ (รอยละ ๔๖.๗๙)  สวนมากสอบคัดเลือกในครั้งน้ีเปนครั้งที่ ๒  (รอยละ ๔๕.๘๗) สวน
ใหญสอบคัดเลือกเขาเปนนกัเรยีนเตรียมทหารทั้ง ๔ เหลา (รอยละ ๘๑.๖๕) และสอบผานการคัดเลือก
ภาควิชาการมากกวา ๑ เหลา (รอยละ  ๖๔.๒๒)  

     ๒. ความพึงพอใจในคณุภาพการดาํเนินงานสอบคัดเลือก  :  การสอบภาควชิาการ     
กลุมตวัอยางผูสอบคัดเลือกเขาเปนนักเรยีนเตรียมทหาร ในสวนของกองทพัเรือ  มีความพงึพอใจอยูใน
ระดับมาก ในเร่ืองการจําหนายระเบยีบการรับสมัคร การรบัสมัคร การสอบคัดเลือกภาควชิาการ และ     
การประชาสัมพันธขอมูลขาวสารการรบัสมัคร โดยมีความพงึพอใจในระดับปานกลาง ในเรือ่งสถานทีส่อบ 
และสิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ  การสอบภาคความเหมาะสม  ผูสอบผานการคัดเลือกในรอบแรก   
มีความพึงพอใจในคณุภาพการสอบคัดเลอืกเขาเปนนักเรียนเตรยีมทหาร ในสวนของกองทพัเรือ ภาค
ความเหมาะสม อยูในระดับมาก ในทุกขั้นตอน ทั้งการตรวจสุขภาพจติ  การสัมภาษณทวงทวีาจา  การสอบ
พลศึกษา  และการตรวจรางกาย 
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        ๕๙ 
 
 
     ๓. ปญหาและขอเสนอแนะของผูสอบในการปรับปรุงและพัฒนาการสอบคัดเลือก  : 

สถานที่สอบและการรับสมัคร  ควรเปนหองสอบติดเครื่องปรับอากาศ  เพราะอากาศรอนมาก   ทําให
ขาดสมาธิ (ตอบ ๒๐๙ คน) และสถานที่สอบอยูไกล ควรอยูใจกลางกรุงเทพฯ (ตอบ ๓๖ คน)  กรรมการ
คุมสอบ : ควรเพิ่มกรรมการคุมสอบและเจาหนาที่ (ตอบ ๓๑ คน)    เวลา : ควรสอบแคครึ่งวัน ชวงบาย
สอบรวดเดียว (ตอบ ๘๖ คน) สิ่งอํานวยความสะดวก : ควรเพิ่มหองน้ํา (ตอบ ๓๔ คน) และเพิ่มราน
ขายอาหารใหเพียงพอกับจํานวนผูมาสอบ (ตอบ ๒๒ คน)    อ่ืนๆ : ควรรับนักเรยีนเตรยีมทหารในสวน
ของกองทัพเรือใหมีจํานวนมากขึ้น (ตอบ ๒๕ คน) 

ที่มาและความสําคัญของปญหา 
กระบวนการสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเขาเปนนักเรียนเตรียมทหาร  ในสวนของกองทัพเรือ   

คือ กระบวนการที่สําคัญยิ่งในการคัดสรรปจจัยนําเขาสูกระบวนการผลิตนายทหารของโรงเรียนนายเรือ ซ่ึง
ประกอบดวย กระบวนการ และขั้นตอนในการดําเนินงานตางๆ ที่สําคัญ ไดแก การประชาสัมพันธและการ
จําหนายระเบียบการรับสมัคร  การรับสมัคร  การสอบภาควิชาการ และการสอบภาคความเหมาะสม  
การวิจัยความพึงพอใจในกระบวนการสอบคัดเลือก ฯ ไดเริ่มขึ้นจากการที่กองทัพเรือสั่งการใหโรงเรียนนายเรือ 
ดําเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการกองทัพเรือ ประจําป งป.๔๗ ดานคุณภาพการใหบริการ  
เฉพาะเรื่องของระดับความพึงพอใจในการสรางความโปรงใส ของกระบวนการคัดเลือกบุคคลพลเรือน
เขาเปนนักเรียนทหาร โดยการออกแบบสอบถามผูไดรับบริการใหครอบคลุมดานกระบวนการ ขั้นตอนการ
ใหบริการ ดานเจาหนาที่ผูใหบริการ และสิ่งอํานวยความสะดวก ซ่ึงกองสถิติและวิจัย  ไดดําเนินการการ
สํารวจความพึงพอใจในกระบวนการสอบคัดเลือกบุคคลเขาเปนนักเรียนเตรียมทหารในสวนของกองทัพเรือ
เปนประจําทุกปอยางตอเน่ือง โดยไดบรรจุการวิจัยสํารวจความพึงพอใจในกระบวนการสอบคัดเลือกนักเรียน
เตรียมทหาร ในสวนของกองทัพเรือ ไวในแผนปฏิบัติงานประจําป ซ่ึงในปการศึกษา ๒๕๕๐ น้ี กองสถิติ
และวิจัยไดดําเนินการตามแผน เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจในกระบวนการสอบคัดเลือกฯ ป
การศึกษา ๒๕๕๐ ตลอดจนศึกษาปญหาอุปสรรคและขอเสนอแนะ ในการปรับปรุงพัฒนาการสอบคัดเลือก
ใหดียิ่งขึ้นในปตอไปอยางตอเน่ือง 
 
วัตถุประสงคการวิจัย 

           ๑.  เพ่ือศึกษาระดับความพึงพอใจในกระบวนการสอบคัดเลือกเขาเปนนักเรียนเตรียมทหาร  ในสวน
ของกองทัพเรือ ปการศึกษา ๒๕๕๐ 
            ๒. เพ่ือศึกษาปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะในการปรับปรุงพัฒนาการสอบคัดเลือกใหมี
คุณภาพดียิ่งขึ้นตอไป 
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        ๖๐ 
 

 
ประชากรและกลุมตัวอยาง 

 ๑. ประชากร ไดแก นักเรียนที่สอบคัดเลือกเขาเปนนักเรียนเตรียมทหารในสวนของกองทัพเรือ      
ปการศึกษา ๒๕๕๐   จํานวนคนที่มาสอบ   ๑๕,๕๑๖   คน 
 ๒.   กลุมตัวอยาง จํานวน ๑,๑๘๘ คน  ประกอบดวย  
  ๒.๑ นักเรยีนที่มาสอบคัดเลอืกเปนนักเรียนเตรยีมทหารในสวนของกองทัพเรือ ภาควชิาการ 
ที่มหาวิทยาลยัรามคําแหง ในวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๕๐  ซ่ึงเกบ็รวบรวมขอมูลได ๑,๐๗๙  คน   

 ๒.๒  นักเรยีนที่ผานการสอบคัดเลือกในรอบแรก   และเขารบัการสอบคัดเลือกรอบทีส่อง  
(ภาคความเหมาะสม) ที่โรงเรียนนายเรือ ในวันที่ ๑๗ - ๒๑ เมษายน ๒๕๕๐ รวม ๑๐๙ คน   
 
เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 

เครื่องมือที่ใชในการวิจัย   ไดแก  แบบสํารวจความพึงพอใจในกระบวนการสอบคัดเลือกเขา
เปนนักเรียนเตรียมทหารในสวนของกองทัพเรือ    ประกอบดวย    สถานภาพผูตอบ  ความพึงพอใจ  
ในการสอบคัดเลือกเขาเปนนักเรียนเตรียมทหารในสวนของกองทัพเรือ ปญหาและขอเสนอแนะ   
ในการปรับปรงุการสอบคัดเลือก ฯ มีลักษณะเปนแบบตรวจรายการ (Check List)  แบบมาตรประมาณคา 
(Rating Scale)  ๕  ระดับ   คือ  มากที่สุด = ๕,  มาก = ๔,  ปานกลาง  = ๓,  นอย = ๒,      
นอยที่สุด = ๑  และขอคําถามปลายเปด (Opened-end Form) 
 
การวิเคราะหขอมูล 

 วิเคราะหขอมูล ดวยการหาคาความถี ่ (Frequency) คารอยละ (Percentage) และคาเฉลีย่     
เลขคณิต (Arithmetic Mean) โดยใชโปรแกรมวิเคราะหขอมูลทางสถิติ (SPSS) และการวิเคราะห     
เน้ือหา (Content Analysis) ในสวนของแบบสํารวจที่มีลักษณะเปนมาตรประมาณคา  ๕ ระดับ มีเกณฑ
ในการแปลความหมายดังน้ี 

  คาเฉลีย่    ๔.๕๐-๕.๐๐       หมายความวา    มีความพึงพอใจมากที่สุด 
  คาเฉลีย่    ๓.๕๐-๔.๔๙       หมายความวา     มีความพึงพอใจมาก 

คาเฉลีย่    ๒.๕๐-๓.๔๙       หมายความวา         มีความพึงพอใจปานกลาง 
คาเฉลีย่    ๑.๕๐-๒.๔๙       หมายความวา        มีความพึงพอใจนอย 
คาเฉลีย่    ๑.๐๐-๑.๔๙        หมายความวา        มีความพึงพอใจนอยที่สุด 
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        ๖๑ 
 
 
สรุปผลการวิจัย 

การวิจัยเชิงสาํรวจ ความพึงพอใจในกระบวนการสอบคัดเลือกเขาเปนนักเรียนเตรียมทหารใน
สวนของกองทัพเรือ ปการศึกษา ๒๕๕๐  เพ่ือศึกษาระดับความพึงพอใจในคณุภาพของการดําเนินงาน
การสอบคัดเลือก  ศึกษาปญหา  อุปสรรค  และขอเสนอแนะในการปรับปรุงและพัฒนาการสอบคัดเลือก
ใหมีคุณภาพดียิ่งขึ้นตอไป สรุปผลไดดังตาราง 

ตาราง  : สรุปผลการสํารวจความพึงพอใจในกระบวนการสอบคัดเลอืกเขาเปนนักเรียนเตรียมทหาร 
                ในสวนของกองทัพเรือ  ปการศึกษา ๒๕๕๐ 
 

รายการสรุป 
๑.  ความพึงพอใจในกระบวนการสอบคัดเลือกเขาเปน
นักเรยีนเตรียมทหาร ในสวนของกองทัพเรอื ภาควิชาการ 
    ๑.๑ สถานภาพผูตอบแบบสํารวจ  
 ๑.๑.๑ วธิีการสมัครสอบคัดเลือก ฯ 
                  
          ๑.๑.๒ จํานวนครั้งที่สอบคัดเลือก ฯ          
 

สถานภาพ 
 
 

สวนใหญสมัครสอบทางไปรษณีย 
 

สวนใหญสอบคัดเลือกฯ ครั้งน้ี
เปนครั้งแรก 

รอยละ 
 
 

๗๒.๙๔ 
 

๖๗.๙๓ 

     ๑.๒ ความพึงพอใจในคุณภาพการดําเนินงานการ  
สอบคัดเลือก ฯ 
         ๑.๒.๑  การประชาสมัพันธขอมูลขาวสารการรับ
สมัคร 
         ๑.๒.๒ การจําหนายระเบียบการรบัสมัคร  
         ๑.๒.๓  การรับสมัครที่ โรงเรียนนายเรืออากาศ 
         ๑.๒.๔ การรับสมัครทางไปรษณีย 
         ๑.๒.๕ การสอบคัดเลือกภาควิชาการ  
(ม.รามคําแหง ๒) 

ระดับความพึงพอใจ 
 

มาก 
 

มาก 
มาก 
มาก 
มาก 

 

คาเฉลี่ย 
(X ) 

 
X = ๓.๘๒ 
X = ๓.๙๖ 
X = ๓.๙๗ 
X = ๔.๐๑ 

 X = ๓.๗๙ 
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        ๖๒ 
 
 
 
ตารางที่ ๑๑ : (ตอ) 

รายการสรุป 

๒. ความพงึพอใจในกระบวนการสอบคดัเลือกเขา    
    เปนนักเรยีนเตรียมทหารในสวนของกองทพัเรือ     
    ภาคความเหมาะสม 
    ๒.๑ สถานภาพของผูสอบภาคความเหมาะสม 
 ๒.๑.๑ ระดับการศึกษา 
          ๒.๑.๒ จํานวนครั้งที่สอบคัดเลือกเขาเปน  
นักเรียนเตรียมทหารในสวนของกองทัพเรือ 
          ๒.๑.๓ จํานวนเหลาทัพที่สมัครสอบ  
 
 ๒.๑.๔ จํานวนเหลาทัพที่สอบผานภาควิชาการ 

สถานภาพ 
 
 
 

สวนมากจบการศึกษาระดับชัน้ ม.๔ 
สวนมากสอบคัดเลือกฯ ในครั้งน้ี 

เปนครั้งที่ ๒ 
สวนใหญสมัครสอบคัดเลือก ฯ  

ทั้ง ๔ เหลา 
สวนใหญสอบผานภาควิชาการ 

มากกวา ๑ เหลา 

รอยละ 
 
 
 

๔๖.๗๙ 
 

๔๕.๘๗ 
 

๘๑.๖๕ 
 

๖๔.๒๒ 

    ๒.๒ ความพึงพอใจในกระบวนการสอบคัดเลือก 
เขาเปนนักเรียนเตรียมทหารในสวนของ
กองทัพเรือ   ภาคความเหมาะสม 
          ๒.๒.๑  การตรวจสุขภาพจิต 
          ๒.๒.๒  การสัมภาษณทวงทีวาจา 
          ๒.๒.๓  การสอบพลศึกษา 
          ๒.๒.๔ การตรวจรางกาย 

ระดับความพึงพอใจ 
 
 

มาก 
มาก 
มาก 
มาก 

 

คาเฉลี่ย  (X ) 
 
 

๓.๕๕ 
๔.๐๐ 
๔.๐๓ 

๓.๗๘ 
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        ๖๓ 
 
 
ตารางที่ ๑๑ : (ตอ) 

รายการสรุป 

   ๒.๓  ขอคิดเห็นเรื่องขอสอบของผูสอบผาน
ภาควิชาการ 
            ๒.๓.๑ ความยากงายของขอสอบในแตละวชิา 
           วิทยาศาสตร 
           ภาษาอังกฤษ 
           ภาษาไทยและสังคม 
           คณิตศาสตร 
          ๒.๓.๒ ลําดับความยากของขอสอบคัดเลือก 
                   ความยากลาํดับที่ ๑ 
                   ความยากลาํดับที่ ๒ 
                   ความยากลาํดับที่ ๓ 
                   ความยากลาํดับที่ ๔    

ระดับความยาก 
 
 

คอนขางยาก 
ปานกลาง 

คอนขางยาก 
ปานกลาง 

 
ทหารบก 

ทหารอากาศ 
ตํารวจ 
ทหารเรือ 

คาเฉลี่ย  (X ) 
 
 

๓.๕๑ 
๓.๓๘ 
๓.๖๑ 
๓.๒๔ 
รอยละ 
๖๓.๔๖ 
๕๓.๔๐ 
๔๓.๖๙ 
๕๐.๙๔ 

 

ขอเสนอแนะจากผลการวิจัย 
   ๑. ควรดํารงสภาพที่ดีของการสอบคัดเลือกภาควิชาการ  ซ่ึงไดรับความพึงพอใจมากที่สุด

ในเรื่องกรรมการคุมสอบดวยความยุติธรรมและพึงพอใจมากในขั้นตอนการสอบที่โปรงใส รัดกุม เปน
ระบบ ตลอดจนการสอบภาคความเหมาะสมใหดียิ่งขึ้นตอไป โดยเพิ่มจํานวนกรรมการคุมสอบใหมาก
ขึ้น  

 ๒. คณะกรรมการสอบคัดเลอืกบุคคลพลเรอืนเขาเปนนักเรียนเตรยีมทหารในสวนของกองทัพเรือ 
ควรพิจารณาปรับปรุง และพัฒนาการดําเนินงานดานตาง ๆ ซ่ึงมีความพึงพอใจอยูในระดับปานกลางให
ดีขึ้น  หากสามารถกระทําไดตามขอคิดเห็นและเสนอแนะของผูสอบคัดเลือก   

 
 
 
 
 

 



งานวันคลายวันสถาปนาโรงเรียนนายเรือ ประจําป ๒๕๕๐ 

นายทหารนักเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต  ฝกภาคปฏิบัติในทะเล
ตางประเทศ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๐ 

กีฬาประเพณีชาวเรือ - ชาวไร 

ขาวนายเรือ 
กองบรรณาธิการวารสารโรงเรียนนายเรือ 

  

 

 

 

 โรงเรียนนายเรือจัดงานวันคลายวันสถาปนาโรงเรียนนายเรือ เม่ือวันจันทรที่ ๑๙ พฤศจิกายน 
๒๕๕๐ ระหวางเวลา ๐๖๐๐ – ๐๘๐๐ ณ หอประชุมภูติอนันต โรงเรียนนายเรือ โดยมี พล.ร.อ.สถิรพันธุ  
เกยานนท ผูบัญชาการทหารเรือ เปนประธานในพิธี สําหรับในป ๒๕๕๐ น้ี มีพิธีสําคัญคือ พิธีถวายเครื่อง 
ราชสักการะ และเครื่องสังเวยพระบรมราชานุสาวรีย รัชกาลที่ ๕ พระอนุสาวรีย พล.ร.อ.พระเจาบรมวงศ
เธอ พระองคเจาอาภากรเกียรติวงศ กรมหลวงชุมพรแขตอุดมศักดิ์และศาลพระภูมิ และพิธีบําเพ็ญกุศล... 

 

 

 

 พล.ร.ต.มนตรี  สระแกว หัวหนาฝายศึกษาโรงเรียนนายเรือ เปนผูบัญชาการหมูเรือฝก ใน
การฝกภาคปฏิบัติในทะเลตางประเทศของนายทหารนักเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต ประจําป
การศึกษา ๒๕๕๐ เปนระยะเวลารวม ๒๙ วัน โดยมีเสนทางการฝกจาก ฐท.สส. – ปอรตกรัง (มาเลเซีย) 
– เจนไน (อินเดีย) – สิงคโปร – ฐท.สส. ระยะทางรวม ๕,๑๖๐ ไมลทะเล... 

 
 
 
 โรงเรียนนายเรือรวมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร จัดการแขงขันกีฬาประเพณีชาวเรือ – 
ชาวไร ประจําป ๒๕๕๐ ในวันศุกรที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๐ ณ สนามกีฬามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
 งานประเพณีกีฬา “ชาวเรือ – ชาวไร” หรือ “ชาวไร – ชาวเรือ” เริ่มตนงานประเพณีครั้งแรก 
เม่ือ พ.ศ.๒๔๙๕ ผูกอกําเนิดประเพณีทางฝายชาวเรือ คือ น.ท.ลัทธิ ตมิศานนท (ยศในขณะน้ัน)      
สวนฝายชาวไร คือ คุณเสรี ไตรรัตน ซ่ึงเปนผูควบคุมทีมรักบี้ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร โดย     
ไดรับความเห็นชอบและการสนับสนุนจาก น.อ.สวัสดิ์ ภูติอนันต (ยศในขณะน้ัน) ผูบัญชาการโรงเรียนนายเรือ 
และหลวงสุวรรณวาจกกสิกิจ  อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
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       ๖๕ 
 
 
 วัตถุประสงคของงานประเพณีดังกลาว เพ่ือใหนักรักบี้ทั้งสองสถาบันมีความเปนเพ่ือนกันทั้ง
ในและนอกสนามแขงขัน มีนํ้าใจนักกีฬา รูแพ รูชนะ รูอภัย และใหมีความสัมพันธอันดี เพ่ือนําไปใชใน
การปฏิบัติราชการ 
 จุดเริ่มตนของประเพณี “ชาวเรือ – ชาวไร” หรือ “ชาวไร – ชาวเรือ” เร่ิมตนเม่ือโรงเรียนนายเรอื
ยายจากเกล็ดแกวมายังปากน้ํา ไดมีการเชิญนักกีฬาของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรไปซอมรักบี้ที่ปากน้ํา 
ทําใหมิตรภาพของทั้งสองฝายพอกพูนงอกงามอยางรวดเร็ว มีการแขงขันกีฬาและผลัดกันจัดเลี้ยง จน
กลายเปนประเพณีนิยม มีการจัดแขงขันรักบี้กันที่สนามศุภชลาศัยแลวจัดเก็บเงินทูลเกลา ฯ ถวายโดยเสดจ็
พระราชกุศล ในป พ.ศ.๒๕๐๘ และ พ.ศ.๒๕๑๑ 
 หลังจากนั้นสถานการณของบานเมืองไมเหมาะสม ทําใหไมสามารถจัดงาน ประเพณีชาวเรือ – 
ชาวไร จนถึงป พ.ศ.๒๕๑๕ พล.ร.อ.ประพัฒน  จันทวิรัช ไดริเร่ิมจัดงานขึ้นอีกครั้ง และในป พ.ศ.๒๕๒๐    
ไดมีการจัดงานที่โรงเรียนนายเรือ แตเน่ืองจากสถานการณที่ไมเหมาะสมทําใหการจัดงานไมตอเน่ือง จนใน
ป ๒๕๓๕ พล.ร.ท.ไพโรจน สันติเวชกุล ผูบัญชาการโรงเรียนนายเรือในขณะนั้น ไดริเริ่มใหมีงานประเพณี
ชาวเรือ – ชาวไรขึ้นอีกครั้ง โดยผลัดเปลี่ยนกันเปนเจาภาพ โดยทั้งชาวเรือและชาวไรตางก็มีขอคิดวาควรมี
การจัดงานใหเปนไปโดยตอเน่ือง เพ่ือเปนการเสริมสรางความสัมพันธและมิตรภาพระหวาง “ชาวเรือ – 
ชาวไร” ใหยืนยาวอยูคูสถาบันโรงเรียนนายเรือ และสถาบันมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรตอไป 
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