






 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

สวัสดีครับ 

 วารสารโรงเรียนนายเรือ   ฉบับน้ีมีเรื่องราวนาสนใจครบครันสําหรับผูอานที่ติดตาม    
วารสารโรงเรียนนายเรือมาโดยตลอด เริ่มตนดวยเร่ือง       รูทันโลกาภิวัตนสูทางออกของการมีชีวิต  
ที่ดี  โดย  น.อ.หญิง ผศ.   ขนิษนาฏ  รัตนพฤกษ  ชี้ใหเห็นผลกระทบของโลกาภิวัตนที่มีตอสังคมไทย 
รวมทั้งแนะนําทางออกสูการมีชีวิตที่ดีทามกลางกระแสโลกาภิวัตนในปจจุบัน      ตอดวย เรื่อง          
การทดสอบและตรวจสอบนํ้ามันหลอลื่นใชการภาคสนาม  โดย   น.ท.หญิง ธัชพร  รูปะสุต  
แนะนําการทดสอบและตรวจสอบนํ้ามันหลอลื่นใชการภาคสนาม โดยใชวิธีการงาย ๆ ที่เราสามารถ
ดําเนินการไดเอง       เรื่อง การทําวิจัยในชั้นเรียน....งายนิดเดียว  โดย  น.อ.หญิง นงเยาว  ศิริสนธิ   
รวบรวมความรูและแนวคิดของการทําวิจัยในช้ันเรียนสําหรับผูสนใจเพ่ือเปนแนวทางนําไปสู              
การแกปญหาที่เกิดจากการเรียนการสอนในช้ันเรียนและเพ่ือพัฒนาการเรียนรูของนักเรียน      เรื่อง      
บทบาทและความเปนมาของนิเทศการศึกษา  โดย  น.อ.ผศ.วันทวี  ปาลโมกข  แนะนําเก่ียวกับ
กระบวนการนิเทศการศึกษาที่จะชวยใหผูอานที่สนใจในดานนี้เห็นภาพการนิเทศการศึกษาไดชัดเจนขึ้น  

เร่ือง   ศัพทเฉพาะทางการวิจัย   (๓)   Research Terminology  โดย    น.อ.หญิง ดร.ประอร  
สุนทรวิภาต  อธิบายคําศัพทในหมวดตัวอักษร A เพ่ิมเติม  จํานวน ๑ คําพรอมยกตัวอยางประกอบให
เห็นและเขาใจยิ่งขึ้น      ตอดวย รายงานการวิจัย  การติดตามและประเมินผลนายทหารผูสําเร็จ
การศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาโรงเรียนนายเรือ  พ.ศ.๒๕๔๕  และหลักสูตรประกาศนียบัตร
บัณฑิต  สาขาวิทยาการทหารเรือ  รุนที่  ๑  โดย  น.อ.หญิง ดร.ประอร  สุนทรวิภาต  น.ต.หญิง       
จุฬาวลัย   สุระอารีย    และ   ร.อ.หญิง พนอขวัญ  เภกะนันทน  โดยศึกษาความพึงพอใจในคุณภาพ
ผูสําเร็จการศึกษาจากหลักสูตรเดิม ๕ ป กับหลักสูตรปจจุบัน (๔ ป + ประกาศนียบัตรบัณฑิต ๑ ป) 
เพ่ือใหไดแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรและการฝกศึกษาของโรงเรียนนายเรือใหมี      
ความเหมาะสมดียิ่งขึ้น        และสุดทาย  ขาวนายเรือ  นําเสนอเรื่องราวของนักเรียนนายเรือเกี่ยวกับ
การฝกภาคปฏิบัติในทะเลตางประเทศของนักเรียนนายเรือ และการฝกอบรมขาราชการกลาโหมพลเรือน
ชั้นสัญญาบัตร ประจําป งบประมาณ ๒๕๕๑....และพบกันใหมในฉบับตอไป.....สวัสดีครับ 

   บรรณาธิการ 

 



รูทันโลกาภิวัตน   
สูทางออกของการมีชีวิตที่ดี 

น.อ.หญิง ผศ.ขนิษนาฎ  รัตนพฤกษ 
ผูชวยศาสตราจารย ฝายศึกษา โรงเรียนนายเรือ 

 
 

 ลักษณะสังคมไทยในปจจุบันเปลี่ยนแปลงไปมากเม่ือเทียบกับลักษณะสังคมไทยเม่ือราว       
หนึ่งทศวรรษที่ผานมา  อาทิ   แนวทางการดําเนินชีวิตประจําวันที่มีคานิยมแบบวัตถุนิยมมากขึ้น  มี 
การแขงขันมากขึ้นในสังคม โดยเฉพาะในกลุมวัยรุนหนุมสาวไดส่ังสมและเลียนแบบคานิยมที่ไดรับจาก
สังคมตะวันตกผานสื่อตาง ๆ ที่อาจเรียกไดวาเปนสังคมวัตถุนิยมและสังคมบริโภคนิยมสูงมาก      
กระแสโลกที่มีแนวโนมยึดม่ันในความอยูรอดทางเศรษฐกิจเปนหลัก ทําใหตางคนตางแสวงหาทรัพยสิน 
แสวงหาความสุขเพ่ือตนเอง ในกลุมวัยรุนของไทยซ่ึงสามารถพบเห็นไดทั่วไป โดยเฉพาะในกลุมวัยรุน
ตามหางสรรพสินคาตาง ๆ เชน ที่เซ็นเตอร พอยต ในชวงวันเสาร-อาทิตยจะพบวัยรุนชายหญิงเดินอวด
เนื้ออวดตัวกันในเส้ือสายเดี่ยว เกาะอก รองเทาสนตึก ผมยอมสีช้ีไปช้ีมา ราวกับกระโดดออกมาจากแคต
ตาล็อกญ่ีปุน 

เน่ืองจากความเจริญทางวัตถุน้ันเปนไปอยางรวดเร็วมาก ความสุขที่หาไดจากทางวัตถุน้ันหาได
งาย ใชเวลานอย ใชความพยายามนอย ใหผลทันตาแบบจับตองได คือเพียงแคมีเงินก็สามารถซื้อหามา
ไดโดยไมตองลําบากไปทําหรือประดิษฐขึ้นมาเอง ส่ิงลอใจทางวัตถุน้ันมองเห็นไดชัดเจน มีดาษดื่น
มองเห็นไดทั่วไป จากการโฆษณาประชาสัมพันธผานส่ือแขนงตาง ๆ  จึงดึงดูดใจมาก   นอกจากน้ัน
ความสําเร็จทางวัตถุก็เห็นไดชัดเจนเชนกัน เห็นไดงายวาใครมีมากมีนอย สรางหนาตาใหแกผูเปน
เจาของไดงาย  โดยมีปจจัยสนับสนุนคือเงินทุน บุคลากร เทคโนโลยี ที่สงเสริมการพัฒนาความกาวหนา
ทางวัตถุอยูมากมาย      อีกทั้งปญหาสังคมที่เกิดขึ้นก็มีความรุนแรงมากขึ้นกวาแตกอน เชน โลกาภิวัตน
ดานการแปรสภาพชีวิตเรื่องทางเพศ โดยเฉพาะสําหรับผูหญิง คานิยมเชนน้ีปรากฏเดนชัดขึ้นเรื่อยๆ
ในทางสาธารณะ ในการโฆษณา การแตงกาย ตามสมัยนิยมและอุตสาหกรรม “บันเทิง” ยุคใหม  

สังคมแบบวัตถุนิยมและบริโภคนิยมยังสรางปญหาครอบครัวแตกแยก การม่ัวสุมของวัยรุนเพ่ือ
ทําพฤติกรรมที่ไมดี ปญหายาเสพติด และอาชญากรรม  ทั้งน้ีทั้งน้ันมีสาเหตุมาจากหลายปจจัยดวยกัน 
แตสาเหตุหลัก ๆ จากการพิจารณาเชิงประจักษน้ัน จะเห็นไดวากระแสโลกาภิวัตนมีสวนเก่ียวของอยูมาก   
หากกระแสโลกาภิวัตนน้ี หลายคนก็ยังไมเขาใจวามันคืออะไรกันแน  แตที่แนนอนทีสุ่ดคือกระแสน้ีได
สงผลกระทบอยางใหญหลวงตอสังคมโลก วิถีชีวิตและจิตใจของประชาชนทุกระดับโดยไมรูตัว แมแตใน
ประเทศที่ถือวาเปนตนกําเนิดของโลกาภิวัตนเอง      ก็ไมสามารถควบคุมความเปนไปของกระแสน้ีได   
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ปญหาเหลาน้ีและปญหาที่เกิดตอเน่ืองกัน ซ่ึงหากไมมีการควบคุมอยางเหมาะสมจะทําใหเกิดเรื่องที่      
นาเศราใจ  บทความน้ีจึงเปนการนําเสนอเร่ืองราวเกี่ยวกับโลกาภิวัตน ที่ถึงแมวาจะไดรับการกลาวถึงมา
อยางยาวนาน แตความเปนพลวัตร และผลกระทบที่เกิดขึ้นยังคงดําเนินตอไปอยางตอเน่ืองและรุนแรง 
การเขาใจส่ิงเหลาน้ีจึงเปนความจําเปนและมีความสําคัญอยางมากตอการตอบรับกระแสนี้ไดอยางถูกตอง
โดยที่ไมเจ็บปวดมากนัก  ในขณะเดียวกันหากเรามีความรูความเขาใจและมีความเขมแข็งอยางเพียงพอ 
ก็เปนไปไดอยางยิ่ งวาเราประชาชนคนไทยจะสามารถยืนหยัดและตักตวงประโยชนทามกลาง        
ความเปนไปของมันไดอยางเหมาะสม 
 เราคงปฏิเสธไมไดวากระแสโลกาภิวัตนก็มีขอดีอยูมิใชนอย  การที่ประเทศไทยถูกผนวกเขาเปน
สวนหน่ึงของเศรษฐกิจโลก ก็ชวยใหไดประโยชนอยูบางจากพลวัตรของทุนนิยม และสามารถพัฒนา
อุตสาหกรรมไปไดอยางรวดเร็ว เบ้ืองหลังความมหัศจรรยทางดานเศรษฐกิจเชนน้ีเอง ไดสะทอนบทบาท
ของชนชั้นกลาง ที่กําลังกอตัวขึ้นใหมในฐานะเปนพลังที่มีบทบาทนําในสังคมไทย ซ่ึงสรางผลกระทบ
มากมายตอชีวิตในสังคมเมือง เพราะเปนกลุมชนที่หมกมุนอยูกับลัทธิบริโภคนิยมอยางไมรูจบ ยังผลให
เกิดกระบวนการเปล่ียนแปลงเกือบทุกส่ิงทุกอยางใหกลายเปนสินคา ไมวาจะเปนวัฒนธรรมดานวัตถุหรือ
ดานจิตวิญญาณก็ตาม  ในระดับโลกการสงเสริมนโยบายเปดตลาดเสร ี เปดโอกาสใหมีการแขงขันอยาง
เทาเทียม และมีองคการระหวางประเทศคอยกํากับดูแลเกี่ยวกับขอตกลง และกฎระเบียบตาง ๆ ในการ
ปฏิบัติระหวางประเทศ เชน องคการการคาโลก ดูแลขอตกลงตาง ๆ ทางการคาระหวางประเทศ ยกเลิก
ขอกีดกันทางการคาระหวางประเทศสมาชิก เปนตน   
 กอนที่เราจะไปดูวาผลกระทบของโลกาภิวัตนที่มีผลตอสังคมไทยเปนอยางไร ตามที่กําหนดเปน
ชื่อเรื่องของบทความน้ี เราควรจะทําความเขาใจกันกอนวา “โลกาภิวัตน” หมายถึงอะไร 

๑. ความหมายของโลกาภิวัตน 
 คําวา โลกาภิวัตน เปนศัพทบัญญัติใหตรงกับ คําวา Globalization ในภาษาอังกฤษ ดวยการนํา
คําวา โลก มารวมกับคําวา อภิวตฺตน ซ่ึง แปลวา การหมุนไปอยางยิ่ง หรือการทําใหหมุนไปเร็วขึ้น   
โลกาภิวัตนจึงแปลวาการหมุนไปทันโลกอยางรวดเร็ว เชน ในยุคโลกาภิวัตนภาวะวิกฤตทางเศรษฐกิจซ่ึง
เกิดในประเทศหน่ึงสามารถมีผลกระทบหรือลุกลามไปสูอีกหลาย ๆ ประเทศไดอยางรวดเร็ว๑ 
 จากการที่โลกาภิวัตนมีความเปนพลวัตรสูง  การใหคําจํากัดความหรือนิยามจึงยังไมมีความ    
ลงตัวในหมูนักวิเคราะหและนักวิชาการ ซ่ึงไดมีการศึกษาคนควา ถกเถียง อภิปรายกันอยางกวางขวาง  
บางคนเรียกวา “กระแสโลกาภิวัตน”  เพราะมีลักษณะแผขยาย  กระจายไปทั่วทุกหนทุกแหงไมจบส้ิน  

                                                        
๑ศ.ดร.กาญจนา นาคสกุล, .(สํานักศิลปกรรม ราชบัณฑิตยสถาน) อานเพ่ิมเติมใน  www.bsd.dsdw.go.th,www.bloggang.com/mainblog. 

 Php,http://www.pohchang.net,http://www.hbfasia.org 
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บางคนเรียกวา  “กระบวนการโลกาภิวัตน”   ซึ่งพวกน้ีมองวาการเกิดขึ้นของปรากฏการณน้ี มีการ
เกิดขึ้นอยางเปนขั้นตอน ตอเนื่องกัน และยังไมหยุดน่ิง   อยางไรก็ตาม ถึงแมวาการวิเคราะหวิจารณจะ
ผานไปรวม ๒ ทศวรรษแลว  แตประเด็นนี้ยังคงเปนที่สับสน และเขาใจกันไปตาง ๆ นานา แลวแตภูมิหลัง 
ของแตละคนวาพานพบอะไรกันมาบาง  ประมาณตาบอดคลําชางที่มองไมเห็นวาชางมีลักษณะอยางไร  
แตก็บอกไดจากจุดที่ตนสัมผัส เชน คนที่คลําไปที่งวงชาง ก็บอกวาชางเหมือนงู คนที่คลําไปที่ขาชาง ก็
บอกวาชางมีลักษณะเหมือนเสาตนใหญ คนที่คลําไปที่งาชาง ก็บอกวาชางมีรูปรางเหมือนหอก ใน   
ทํานองเดียวกันประเด็นตาง ๆ ที่นํามาอภิปรายถกเถียงกัน จึงเต็มไปดวยขอเท็จจริงและเหตุผลที่มีมุมมอง 
หลากหลาย อีกทั้งยังขึ้นอยูกับความรูสึกเปนปฏิปกษและความชอบตอโลกาภิวัตน อยางไรก็ตามไดมี     
ผูตรวจสอบพบวามีเอกสาร ส่ิงพิมพเรื่องเกี่ยวกับโลกาภิวัตน ไมต่ําวา ๕,๐๐๐ เลม ซ่ึงมีเนื้อหา        
แบงออกเปน ๔ กลุมคือ 

๑. กลุมนักวิชาการดานสังคมวิทยาและผูสนใจการเมือง 
๒. นักหนังสือพิมพและกลุมเรียกรองตาง ๆ ที่ออกมาเคล่ือนไหวตอตานโลกาภิวัตนในทางลบมากกวา 

ทางบวก 
๓. กลุมนักเศรษฐศาสตร ที่มองวาโลกาภิวัตนเปนเร่ืองดี ที่ทําใหคนมีอิสระมากขึ้น สินคาราคา

ถูกลง เศรษฐกิจขยายตัว และวัฒนธรรมเกิดการบูรณาการ 
๔. กลุมจิตสํานึก กลุมน้ีพยายามรักษาสมดุลที่พอเหมาะพอเจาะ โดยมองโลกแบบกวาง ๆ 

ภายใตระบบสังคม เศรษฐกิจ และวัฒนธรรม  โดยมากจะเปนแนวอนุรักษนิยม ที่ให
ความสําคัญกับอัตลักษณของกลุมวัฒนธรรมตาง ๆ  

 จะเห็นไดวาจากความหลากหลายของกลุมที่มองโลกาภิวัตนในมิติที่แตกตางกัน ก็ยอมหลากหลาย 
ในความหมายดวย  เชน บิล คลินตัน บอกวาโลกาภิวัตนคือโลกที่ปราศจากกําแพง  โทน่ี แบลรวาโลกาภิวัตน 
เปนส่ิงที่หลีกเลี่ยงไมได ขัดขืนไมได ในขณะที่นางมารกาเร็ต แทตเชอร อดีตนายกรัฐมนตรีอังกฤษ
ชี้ใหเห็นวากระบวนการโลกาภิวัตนเปนส่ิงแปลกประหลาดอยางแทจริงที่ผูคนสรางขึ้นแลวกลับมีอํานาจ
เหนือพวกเขาอยางสิ้นเชิง สวนยอรจ ดับเบิลยู บุช วาโลกาภิวัตนเปนเรื่องของพันธะทางการคาและ
ความไววางใจ  ผูนําทางการเมืองช่ือ มอนบิออท มองวาโลกาภิวัตนคือปากกระบอกปนที่คอยจ้ีหัวรัฐบาล  
ซึ่งก็คลาย ๆ กับ โทมัส ฟรีดแมนที่กลาววา โลกาภิวัตนเกิดจากกําปนที่ซอนไว (The hidden fist) 
 นักเศรษฐศาสตรอยาง Tyler Cowen ซ่ึงเขียนหนังสือเรื่อง “Creative Destruction : How 
Globalization Is Changing the World’s Culture” หรือ“โลกาภิวัตนกําลังเปล่ียนแปลงวัฒนธรรมของ  
โลกดวยการทําลายอยางสรางสรรค” มีความเห็นที่แตกตางออกไป แมโลกาภิวัตนไดทําลายบางอยาง    
ลงไป มันก็ไดสรางส่ิงใหมขึ้นมา เขามีความเห็นดังกลาวจากการวิเคราะหการคาสินคาวัฒนธรรมระหวาง
ประเทศ อาทิ ดนตรี งานเขียน ภาพยนตร งานศิลปะ 
 สําหรับความหมายของโลกาภิวัตนตามแนวคิดของ แอนโทนี กิดเดนส มี ๔ ขอคือ 
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๑. การที่สถานที่ตาง ๆ ในโลกมีการเชื่อมโยงกันมากขึ้น จนพรมแดนของรัฐไมมีความหมาย 
๒. เกิดการพ่ึงพา/พ่ึงพิงทางเศรษฐกิจและสังคมมากขึ้น 
๓. ความเปนอัตลักษณของดินแดนตาง ๆ ในโลกจะคอย ๆ หมดไป จนในที่สุด จะนําไปสูการ

หลอหลอมที่เกิดจากเบาหลอมเดียวกัน แตกระบวนการนี้คงใชเวลายาวนานมาก แต
ทั้งหลายทั้งปวงก็มิไดหมายความวาโลกของเราจะมีสภาพเหมือนกันหมดทุกแหง  เพียงแต
โลกาภิวัตนเปนกระบวนการที่แผขยายไปทั่วโลก และแตละแหงจะถูกเช่ือมโยงดวยประเด็น
ที่แตกตางกัน 

 คนที่ชอบหรือไดประโยชนจากโลกาภิวัตน ซึ่งก็มักเปนกลุมนักลงทุน และนักเศรษฐศาสตร
การเมืองสายเสรีนิยมใหม (Neoliberalism) มองวาโลกาภิวัตนทางเศรษฐกิจชวยลดปญหาความยากจน 
โดยอางขอมูลจากธนาคารโลก และ UNDP ที่ชี้ใหถึงการกระจายรายได อยางเชน จีนและอินเดียที่เคย
ยากจนก็กลับมีอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจสูงมาก 
 พวกที่เสียประโยชนจากกระบวนการโลกาภิวัตน ไดแก กลุมจิตสํานึกและนักอนุรักษนิยม กลุม
ประเทศดอยพัฒนาที่ดอยความสามารถในการแขงขันในตลาดโลก  ที่มองวากระบวนการโลกาภิวัตนทํา
ใหเกิดความไมเทาเทียม  การเอารัดเอาเปรียบ และการสูญเสียอัตลักษณของกลุม ตลอดจนการสูญเสีย
ทางสภาพแวดลอม  นอกจากน้ันพวกมองโลกาภิวัตนในแงราย มักจะเปนสายมารกซิสม ที่มองโลกาภิวัตน 
ในเวลานี้วาเปนการขยายตัวของบรรษัทขามชาติซึ่งเปนปจจัยสําคัญที่ผลักดันสังคมไปสูสังคมบริโภค
นิยม และเพ่ิมความเขมแข็งใหกับวัฒนธรรมสากล๒ ประเทศที่ร่ํารวยอยูแลวก็จะรวยขึ้นไปอีก ทําใหเกิด
ความไมเทาเทียมกัน มีการผลิตและการบริโภคที่เกินพอดี กอใหเกิดการทําลายสิ่งแวดลอมและ          
ใชทรัพยากรธรรมชาติอยางส้ินเปลือง 
 กลุมสุดทายที่จะนําเสนอคือกลุม Skeptical (แปลเปนไทยวา พวกชางสงสัย)  อธิบายวา โลกาภิวัตน 
เปนกระบวนการที่สงเสริมอุดมการณตลาดเสรี ที่มุงบ่ันทอนอุดมการณสวัสดิการสังคมหรือระบบรัฐสวัสดิการ  
อันเปนอุดมการณที่มุงสงเสริมความอยูดีมีสุขของสังคมโดยรวม  ซึ่งโดยหลักการแลวรัฐเขาไปมีบทบาท
สําคัญในการจัดการใหสังคมอยูดีมีสุข  ในขณะที่โลกาภิวัตนมุงสรางความชอบธรรมใหแกระบบตลาดเสรี
และแนวคิดเสรีนิยมใหม  รวมทั้งจักรวรรดินิยมใหมที่ใชระบบทุนนิยมในการครอบงําอํานาจรัฐ ซ่ึงในที่สุด
แลวจะทําใหรัฐออนอํานาจลงในการสนองความตองการของประชาชนของตน แตจะสนองผลประโยชน
ของกลุมทุนขามชาติแทน 
 ความหลากหลายดานมุมมองน้ี ทําใหเรื่องของโลกาภิวัตนเปนเร่ืองที่นาสนใจเสมอ ถึงแมวา
กระแสน้ีไดกอตัวมานานแลวก็ตาม 
 

                                                        
๒ หมายถึง สังคมแบบตะวันตก 
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๔. ความเปนมาของโลกาภิวัตนกับการกอตัวของทุนนิยมขามพรมแดน 
 หากมองจากขั้นตอนการพัฒนาของอารยธรรมโลกตามคําอธิบายของ อัลวิน ทอฟเฟลอร 
นักวิชาการและนักวิจารณสังคม ไดอธิบายวา โลกมีพัฒนาการ ๓ ขั้นตอน หรือ ๓ ระลอกคล่ืน  คล่ืนลูก
แรก คืออารยธรรมแบบเกษตรกรรม เริ่มตั้งแตมนุษยรูจักทําการเกษตร จนถึงศตวรรษที ่ ๑๗ มาสูการ
ปฏิวัติอุตสาหกรรมซึ่งเรียกวาคลื่นลูกที่สอง คืออารยธรรมอุตสาหกรรม  จนถึงปลายศตวรรษที่ ๒๐ และ
เขาสูยุคคล่ืนลูกที่สามคืออารยธรรมของเทคโนโลยีและขาวสาร  ซ่ึงดําเนินเรื่อยมาจนถึงปจจุบัน  โดยมี
ประเด็นสําคัญเก่ียวกับโลกาภิวัตนที่วายุคเทคโนโลยีและขาวสารนี้ ไดทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงคร้ัง
ใหญในประวัติศาสตรของมวลมนุษยชาติ  เพราะวาเกิดการเชื่อมโยงสถานที่ตาง ๆ ในโลกน้ีเขาดวยกัน
อยูตลอดเวลาดวยเครือขายการสื่อสารดาวเทียมและคอมพิวเตอร  บทบาทของรัฐชาติ  รัฐบาล  ระบบ
ราชการ ซ่ึงเปนกลไกสําคัญของการใชอํานาจรัฐลดความสําคัญลงไปจากยุคกอน ๆ  

โลกาภิวัตนเปนระบบที่ความสัมพันธดานตาง ๆ ของสังคมมนุษยมีการเช่ือมโยงกัน โดยอาศัย
พัฒนาการของระบบการส่ือสารเปนสําคัญ และไดมีการกลาวถึงกันอยางบอยครั้งในยุคคลื่นลูกที่สามนี้เอง 
เพ่ือชวยบรรยายกระบวนการหรือสภาพการณและยุคสมัยของสังคมมนุษยในยุคเทคโนโลยี  หากมองถึง
ตนกําเนิดของโลกาภิวัตนจริง ๆ แลว การพยายามผนวกสวนตาง ๆ ของโลกเขาสูระบบเดียวกันเกิด
ขึ้นมานานแลว ดังเชนที่อิมมานูเอล วอลเลนสไตน ผูบุกเบิกแนวคิดวิเคราะหระบบโลกสมัยใหมกลาววา 
ประวัติศาสตรของ “ระบบ” โลกที่แตละสวนถูกผนวกเขามาในระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยม ที่กําหนดโดย
รัฐศูนยกลาง (Core States) คือยุโรป ในชวงตั้งแตศตวรรษที่ ๑๕ ถึงศตวรรษที่ ๑๘ ซ่ึง (กลาวโดยรวม
วา) เปนยุคแหงการแขงขันการคาขายทางทะเล และการแสวงหาอาณานิคมของจักรวรรดินิยมตะวันตก 
ซึ่งมีเปาหมายในการเขาควบคุมปจจัยการผลิต (วัตถุดิบ และแรงงาน เปนตน)  และตลาดระบายสินคา  
ตอดวยยุคของการปฏิวัติอุตสาหกรรมที่ขยายตัวในยุโรปและสหรัฐอเมริกา ไดทําใหระบบเศรษฐกิจทุน
นิยมขามพรมแดนทางภูมิศาสตรของรัฐชาติ  จากนั้นก็เขาสูยุคปฏิวัติเทคโนโลยีขอมูลขาวสาร ที่ทําให
การส่ือสารเปนไปอยางกวางขวางและรวดเร็ว ไมวาจะเปนโฆษณา  เทคโนโลยีดิจิตอล หรือ E-mail 
เทคโนโลยีเหลาน้ีเปนเครื่องมือสําคัญของระบบทุนนิยม  ซ่ึงเปนพลังขับเคลื่อนสําคัญที่ทําใหโลกาภิวัตน
มีอํานาจมหาศาล  ซ่ึงสงผลกระทบครอบคลุมมิติทางการเมือง  เศรษฐกิจ สังคม  วัฒนธรรม และ
สิ่งแวดลอมอยางที่มิอาจตานทานได 
 ปรากฏการณที่เกิดขึ้นอยางยาวนานน้ี นักวิชาการหลายคนเรียกวาเปน “โลกาภิวัตนจากขางบน”
(Globalization from Above) ที่มองโลกาภิวัตนในฐานะที่เปนกระบวนการทางเศรษฐกิจของทุนนิยม
สากลหรือกระบวนการที่ทําใหสวนอื่น ๆ ของโลกเปนแบบตะวันตก (Westernization) 
 จุดเปล่ียนประการหน่ึงที่ทําใหกระบวนการโลกาภิวัตนจากขางบนที่ดําเนินมาตลอดศตวรรษที่ 
๑๕  จนกระทั่งถึงครึ่งแรกของศตวรรษที่ ๒๐ สะดุดลง อยูที่การสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่ ๒ ที่ทําให
ประเทศอาณานิคมทยอยกันไดรับเอกราช โดยโลกาภิวัตนจากขางบนไดเปล่ียนแนวทางเปนส่ิงที่เรียกวา   
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“การพัฒนา” และมีการจําแนกระดับการพัฒนาของประเทศตาง ๆ ในโลกออกเปน ๓ ระดับคือ            
๑) ประเทศพัฒนา   ๒) ประเทศกําลังพัฒนา  และ ๓) ประเทศดอยพัฒนา  ในขณะที่โครงสราง
ความสัมพันธระหวางประเทศจะเปนไปในลักษณะคูตรงกันขามคือ ประเทศพัฒนากับประเทศโลกที่สาม
ซึ่งสวนใหญเปนประเทศที่เคยตกเปนอาณานิคมของตะวันตก ไดแกประเทศที่อยูในเอเชีย  แอฟริกา 
อเมริกากลาง  อเมริกาใต และตะวันออกกลาง ในลักษณะที่ประเทศโลกที่สามจะตองพ่ึงพาความ
ชวยเหลือดานตาง ๆ โดยเฉพาะความรูดานเทคโนโลยีและทุนเพ่ือการพัฒนาจากประเทศพัฒนาขึ้นมา
แทนที่ระบบโครงสรางความสัมพันธแบบประเทศเจาอาณานิคมกับประเทศอาณานิคม 
 นอกจากน้ัน ลักษณะของโครงสรางความสัมพันธดังกลาว ยังกอใหเกิดโครงสรางความสัมพันธ
ในเชิงขัดแยง ที่เรียกวาความสัมพันธเหนือ-ใต (North – South Relations)๓ โดยหากกลาวถึงลักษณะ
โครงสรางความสัมพันธเชนน้ี มักจะกลาวถึงประเด็นที่เปนความขัดแยงเสียเปนสวนมาก กลาวโดยสรุปก็
คือประเทศโลกที่สามจะอยูในฐานะเบ้ียลางของประเทศพัฒนา ซ่ึงไมมีทางเลือกอิสระในการกําหนด
นโยบายมากนัก 
 จากการที่ประเทศโลกที่สามไดรับการปลดปลอยจากการเปนอาณานิคม ทําใหแตละประเทศมี
ระบอบการเมืองการปกครองแตกตางกันไปขึ้นอยูกับประวัติศาสตรความเปนมาและมรดกตกทอดจาก
ประเทศแม  จึงมีทั้งประเทศที่ใชแนวทางการเมืองการปกครองแบบประชาธิปไตย (Democracy)  อํานาจ
นิยมหรือเผด็จการ (Dictatorship) และสมบูรณาญาสิทธิราชย (Monarchy) รวมทั้งการปกครองแบบรัฐ
ศาสนา๔ (Theocratic State) โดยสามระบอบหลังน้ีในทางทฤษฎีเปนระบอบที่เปนอุปสรรคตอ
กระบวนการโลกาภิวัตน ทีม่ีระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยม การเปดตลาดเสรีเปนตัวขับเคลื่อนสําคัญ    
 ปจจัยสําคัญที่ทําใหกระบวนการโลกาภิวัตนสามารถดําเนินตอไปไดเฉกเชนที่เปนอยูในปจจุบัน 
ก็คือการลมสลายของสหภาพโซเวียตมีผลใหยุคสงครามเย็นซึ่งครอบงําโลกอยูเกือบครึ่งศตวรรษยุติลง 
อุปสรรคทางการเมืองก็พลอยสลายไปดวย ประเด็นทางเศรษฐกิจกลายเปนนโยบายหลักในการดําเนิน
ความสัมพันธระหวางประเทศ สงผลใหสหรัฐอเมริกาซึ่งเปนมหาอํานาจเคียงคูกันในยุคสงครามเย็น ถือ
โอกาสจากชวงหัวเล้ียวหัวตอของการเปล่ียนแปลงโครงสรางของระบบโลกน้ี ประกาศระเบียบโลกใหม
(New World  Order) ซ่ึงมีเน้ือหาสาระเก่ียวกับการสงเสริมระบอบประชาธิปไตย  การเปดการคาเสรี  
การเคารพในสิทธิมนุษยชน และการรักษาสิ่งแวดลอม   ซ่ึงสอดคลองกับผลประโยชนของสหรัฐอเมริกา
ในการใชเปนขออางหรือสรางความชอบธรรมในการเขาแทรกแซงกิจการภายในของประเทศตาง ๆ โดย
นําหลักการหรือประเด็นเกี่ยวกับการจัดระเบียบโลกใหมน้ี     กดดันใหประเทศที่มิไดมีการปกครองแบบ 

                                                        
๓ ประเทศซีกโลกเหนือ  หมายถึงประเทศพัฒนา มีท่ีต้ังของประเทศสวนใหญเหนือเสนศูนยสูตร และประเทศซีกโลกใต หมายถึงประเทศโลกที่สาม 

มีท่ีต้ังของประเทศสวนใหญอยูใตเสนศูนยสูตร 
๔ รัฐศาสนา  หมายถึงรัฐท่ีศาสนจักรเปนฝายใชอํานาจทางการเมืองการปกครอง เชน อิหราน  
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ประชาธิปไตย เปลี่ยนมาใหเสรีแกประชาชนในการมีสวนรวมทางการเมืองการปกครองมากขึ้น และเชื่อ
วาหากประเทศน้ัน ๆ มีการเปล่ียนแปลงการปกครองมาเปนแบบประชาธิปไตยแลว จะทําใหระบบ
เศรษฐกิจของประเทศเปนแบบทุนนิยมโดยอัตโนมัติ ซึ่งเปนโครงสรางเศรษฐกิจที่เอื้อตอการแผขยาย
ของธุรกิจขามชาติของประเทศตะวันตก 
 กอรปกับแรงผลักดันดานทุนอยางมหาศาลอยางที่ไมเคยปรากฏมากอน และการปฏิวัตเิทคโนโลย ี
ขอมูลขาวสาร ไดทําใหตลาดภายในประเทศมีขนาดเล็กเกินไป ไมสามารถรองรับพลังการผลิตและพลัง
เงินทุนอันมากมายได จึงตองสงออกเงินทุนและกระจายการผลิตขามพรมแดนไป เกิดเปนธุรกิจและ
การคาขามพรมแดนขึ้น ทําใหการคาโลกขยายตัวอยางมหาศาล  ซ่ึงแรงกดดันของการคาและการลงทุน
ขามชาติ บีบใหประเทศตาง ๆ ตองเลิกหรือลดทอนกฎระเบียบเพ่ือเปดเสรีทางการคา การเงิน และการ
ลงทุนผานองคการระหวางประเทศตาง ๆ  จนกระทั่งผลักดันใหเกิดการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ การศึกษา 
การสาธารณสุขใหเปนแบบธุรกิจเอกชน หรือใหเอกชนมีสวนรวมมากขึ้น ทําใหการผลิตสินคาสาธารณะ
(Public Goods)ตกอยูในมือของบรรษัทตาง ๆ ประเทศกําลังพัฒนาทั้งหลายโดยทั่วไปจะมีรัฐบาลเปนผู
ลงทุนใหญก็ไดเปดทางใหธุรกิจเอกชนทั้งภายในประเทศและทุนขามชาติเขามามีสวนรวมและซื้อกิจการ
ไปดังที่ปรากฏในหลายประเทศในลาตินอเมริกา อเมริกาใต  และประเทศไทย 

๕. ความเปราะบางของระเบียบโลกใหม 
 โครงสรางระบบการเมืองโลกใหมที่เกิดขึ้นภายหลังการลมสลายของสหภาพโซเวียตผลักดันให
บทบาทของสหรัฐอเมริกาโดดเดนขึ้นจากการถือโอกาสที่คูแขงชวงสงครามเย็นหมดอํานาจลงประกาศ
ระเบียบโลกใหมดังที่กลาวไปแลว ทําใหระบบโลกเปนแบบขั้วอํานาจเดียว  การเจรจาแบบพหุภาคีลด
ความสําคัญลง ประเด็นปญหาทางเศรษฐกิจมีความรุนแรงขึ้น จนมีการกลาวถึงรูปแบบของสงคราม
เศรษฐกิจที่อาจมีขึ้นในอนาคต  
 ชองวางทางยุทธศาสตรที่เกิดขึ้นในชวงหัวเล้ียวหัวตอของยุคสงครามเย็นกับยุคหลังสงครามเย็น 
ที่โครงสรางแบบใหมยังไรเสถียรภาพ  สงครามอาวเปอรเซียเกิดขึ้น จากการตอบโตของสหรัฐอเมริกา   
ตออิรัก ช้ีใหเห็นวิธีการทํางานของระเบียบโลกใหม ที่สหรัฐอเมริกาตัดสินใจเพียงลําพัง แลวจึงให     
UNSC (United Nations Security Council) รับรองการตัดสินใจ ตลอดจนสงครามโครเอเทีย  สงคราม
อาวเปอรเซียครั้งที่สอง และสงครามอัฟกัน เปนภาพที่สหรัฐอเมริกาสรางใหตัวเองในฐานะมหาอํานาจ
โลกดานการทหารเปนจุดเดน เปนการผูกขาด และเปนการกระทําฝายเดียว ในขณะที่ศักยภาพดานการ
ผลิตของสหรัฐอเมริกา โดยเปรียบเทยีบกับชาติอื่นลดลง  น่ันคือสหรัฐอเมริกาบริโภคมากกวาที่ตนเอง
ผลิตได แตดวยเหตุวาตางชาติจํานวนมากพรอมจะถือเงินดอลลารหรือสินทรัพยในรปูของดอลลาร ตั้งแต
ปลายป ค.ศ.๑๙๘๗     เปนตนมา สหรัฐอเมริกาเปนลูกหนี้รายใหญที่สุดในโลก โดยที่ตางชาติเปนผูจาย
สวนตางของการบริโภคกับความสามารถในการผลิตของสหรัฐอเมริกาน่ันเอง 
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 โครงสรางระเบียบโลกใหมน้ีจึงถือวา ยอดสุดของปรามิดน้ันออนปวกเปยก แตตัวพ้ืนฐานของ
โครงสรางปรามิด ซ่ึงหมายถึงพ้ืนฐานดานพลังทางสังคมไดพยุงสวนยอดไว  แตแนนอนวาฐานรากน้ี
กําลังผุกรอนอยางชา ๆ จากโลกาภิวัตนดานเศรษฐกิจที่กําลังสรางความแตกแยกและความขัดแยงอยาง
ตอเน่ือง ซึ่งในที่สุดจะสงผลกระทบตอการเมืองระดับโลก กลาวใหเขาใจงาย ๆ ก็คืออํานาจทางการทหาร
ของสหรัฐอเมริกากําลังถูกทาทายโดยพลังทางสังคมที่เกิดขึ้น และโดยความตึงเครียดเขม็งเกลียวยิ่งขึ้น
ทั้งในประเทศยากจนและประเทศร่ํารวย ซ่ึงความแตกตางดานเศรษฐกิจและสังคมยังคงเปนประเด็น
ความขัดแยงพ้ืนฐาน ขณะที่กระบวนการโลกาภิวัตนทางเศรษฐกิจยิ่งทําใหชองวางระหวางคนรวยและคน
จนถางจากกันอยางสุดขั้วทุกหนแหงในโลก แตการแสดงออกมักออกมาในรูปของความแตกตาง ที่
นําไปสูความขัดแยงทางเชื้อชาติ ชนช้ัน ศาสนา และองคกรที่สังกัด หากกลาวโดยรวมก็หมายถึงความ
หวงแหนในอัตลักษณของกลุม ซ่ึงถูกคุกคามโดยกระบวนการโลกาภิวัตน 
 ณ ฐานรากของโครงสรางของระบบโลกคือพลังทางสังคม ขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมแบบ
ดั้งเดิม คือขบวนการสหภาพแรงงานและขบวนการชาวนาที่เรียกรองความเปนธรรม แตขบวนการเหลาน้ี
ไมอาจพัฒนาตอไปไดเพราะไดรับผลกระทบจากโลกาภิวัตน แตสหภาพแรงงานก็พอมีประสบการณการ
ทํางานและอุดมการณ จึงสามารถดึงพลังจากฝายอื่น ๆ มารวมขบวนดวยได และเพ่ือที่จะเขาใจถึงพลัง
ทางสังคมตาง ๆ ที่กอตัวขึ้นในรูปแบบใหม ๆ  จึงจําเปนตองทบทวนถึงการกอเกิดอัตลักษณตาง ๆ ที่ให
ความหมายและบทบาทแกผูคน และลักษณะของการถูกคุกคามที่นําไปสูความตึงเครียด และการตอสูใน
รูปแบบตาง ๆ ในที่สุด   การทําความเขาใจในประเด็นเหลาน้ี จะชวยใหเราเขาใจถึงรากเหงาของความ
ขัดแยงที่แทจริง 
 อัตลักษณมีความสําคัญ เพราะเปนศูนยรวมที่ผูคนจะผูกพันเปนกลุมเดียวกัน ซ่ึงบอยครั้งมี
นัยสําคัญตอการเมือง ในแงที่สามารถถูกใชเพ่ือการเคลื่อนไหวของคนจํานวนมากในการทําเพ่ือเปล่ียนแปลง 
สภาพที่เปนอยูและเพ่ือจุดหมายทางสังคมที่กลุมตองการ  ขบวนการทางสังคมใหม ๆ มุงประเด็นเรื่อง
สิ่งแวดลอมภายในชุมชน  อิตถีเพศนิยม(Feminism) และขบวนการเพ่ือสันติ  ฯลฯ และไดขยายไปตามที่
ตาง ๆ ในโลก  ขบวนการเหลาน้ีกระตุนความตื่นตัวเรื่องอัตลักษณ ไมวาจะเปนเร่ืองชนชาติ ชาตินิยม 
ศาสนา หรือความแตกตางทางเพศ 
 อัตลักษณใหมดังกลาวมีบทบาทเขามาแทนที่แนวคิดเรื่องชนช้ันที่เคยเปนประเด็นหลักของความ
ขัดแยงทางสังคม ในทํานองเดียวกับเรื่องชนช้ัน  อัตลักษณไดพลังจากความคับของใจที่ถูกเอาเปรียบ
ทางสังคมและเศรษฐกิจ นําไปสูการประทวงที่ครอบคลุมประเด็นที่กวางขวางกวาเรื่องของอัตลักษณแบบ 
เดิม ๆ ความแตกตางทางเศรษฐกิจและสังคมยังคงเปนประเด็นความขัดแยงพ้ืนฐาน ขณะที่กระบวนการ
โลกาภิวัตนทางเศรษฐกิจยิ่งทําใหชองวางระหวางคนรวยกับคนจนถางจากกันอยางสุดขั้วทุกหนแหงใน
โลก การเคล่ือนไหวของพลังทางสังคมน้ีแสดงใหเห็นถึงทางเลือกตาง ๆ สําหรับอนาคตมนุษย ที่         
ไมจําเปนตองผูกติดอยูกับการขยายตัวอยางไมหยุดยั้งของกระบวนการโลกภิวัตนทางเศรษฐกิจ ทีกํ่าหนด 
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โดยการแขงขันในตลาดโลก ซึ่งในที่สุดจะนําไปสูสังคมมนุษยโลกที่ขาดความหลากหลาย และความ
เปนอัตลักษณ 

 ๖. ผลกระทบของโลกาภิวัตนที่มีตอสังคมโลก  
ถึงตรงน้ีจะเห็นวาความเปนพลวัตรของโลกาภิวัตนน้ัน เปนไปคอนขางรอบดาน และมีมิติหลาย ๆ 

อยางที่เราคิดไมถึง เม่ือเปนเชนน้ีแลว  การที่ทุกสวนของโลกถูกเช่ือมโยงเปนหน่ึงเดียวกัน และทําใหเรา
ทุกคนตองตระหนักวา ณ บัดน้ี เราไมไดอยูคนเดียวโดด ๆ ในโลกแหงน้ี หากแตเปน “พลเมืองของโลก” 
ที่พรอมจะไดรับผลกระทบจากปรากฏการณหน่ึง ๆ ณ อีกฟากหน่ึงของโลก จะมากหรือนอยน้ันก็ขึ้นกับ
ความสามารถในการปรับตัว และการพัฒนาศักยภาพของตนเองในดานตาง ๆ เพ่ือแสวงประโยชนและ
โอกาสจากวิกฤติที่เกิดขึ้นภายในสังคม 
  ๖.๑  ผลกระทบทางการเมืองและเศรษฐกิจ เน่ืองจากมีความเชื่อมโยงกันอยางสลับซับซอน 
ของปญหา ทําใหประเด็นทางการเมืองแยกไมออกจากประเดน็ทางเศรษฐกิจไดอยางเด็ดขาด เหตุการณ
หรือปญหาที่เกิดขึ้นทางการเมือง เห็นไดชัดวาสวนมากมักมีประเด็นทางเศรษฐกิจแทรกอยูทั้งส้ิน และใน
ทํานองเดียวกัน ปญหาทางเศรษฐกิจมากมายที่ไมสามารถแกไขใหยุติไปได ก็เน่ืองจากมีปจจัยทาง
การเมืองเขามาเก่ียวของอยางมาก ในที่น้ีจึงรวมผลกระทบทางการเมืองและเศรษฐกิจเปนหัวขอเดียวกัน 
 หลังสงครามโลกคร้ังที่ ๒ โครงสรางการผลิตอุตสาหกรรมถูกปรับเปล่ียนจากที่เคยผลิตภายใต
โรงงานขนาดใหญที่รวมขั้นตอนการผลิตตาง ๆ เขาไวภายใตโรงงานเดียว และใชแรงงานกึ่งฝมือเพื่อ
ผลิตสินคาที่ทันสมัยในระบบสายพานแบบที่เรียกกันวาระบบฟอรด (Fordism) กลับกลายเปนรูปแบบที่
ลาสมัยเสียแลว  ระบบการผลิตรูปแบบใหมที่เกิดขึ้นในศตวรรษที่ ๒๑ น้ีมีทั้งการผลิตที่ศูนยกลาง และ
การผลิตที่ประเทศรอบนอก โดยที่การผลิตที่ศูนยกลางจะเนนไปที่เร่ืองการเงิน การวิจัยและพัฒนา
เทคโนโลยี นวัตกรรมใหม ๆ ซ่ึงใชคนจํานวนไมมาก  ในขณะที่การผลิตในประเทศรอบนอกจะเนนการ
ผลิตชิ้นสวนตาง ๆ อาจใชระบบเหมาชวงงานหรือการจัดซ้ือจากบริษัททองถิ่น ใชแรงงานช่ัวคราว หรือ
ทํางานแบบไมเต็มเวลา ซ่ึงการกระจายแหลงผลิตนี้ ทําใหไดประโยชนจากแรงงานแบงแยกออกเปนกลุม
ตาง ๆ เชน แบงตามเพศ เช้ือชาติ ศาสนา หรือแบงตามสภาพภูมิศาสตร สงผลใหการรวมกลุมของ
แรงงานเพ่ือเรียกรองตอรองตอนายจางเปนไปไดยากกวาระบบเดิมที่มีสหภาพแรงงานที่เหนียวแนน เปน
องคกรของกลุมแรงงานที่มีอํานาจตอรองสูง ปรากฏการณน้ีในทางกลับกันก็เพิ่มพลังอํานาจใหแกฝายทุน
ในกระบวนการผลิต  นอกจากน้ัน ประเด็นสําคัญคือธุรกิจถูกควบคุมโดยรัฐบาลของประเทศหน่ึงประเทศ
ใดไดยากลําบากขึ้น เพราะมีการกระจายกระบวนการผลิตขั้นตอนตาง ๆ ของสินคาประเภทเดียวกันไป
ยังแหลงผลิตหลายประเทศ 
 ระบบการผลิตดังกลาวสามารถหาประโยชนจากการแบงเขตเศรษฐกิจระหวางประเทศ และใชใน
การตอรองกับประเทศตาง ๆ เพ่ือลดตนทุนการผลิต หลีกเล่ียงภาษีอัตราสูง หลีกเลี่ยงประเทศที่มีกฎเกณฑ 
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ตอตานมลภาวะเขมงวด มุงลงทุน ณ ประเทศที่ธุรกิจสามารถควบคุมคนงานได และสามารถให
หลักประกันดานเสถียรภาพทางการเมือง และสิทธิประโยชนตาง ๆ ซ่ึงเสถียรภาพทางการเมืองเปน
สิ่งจําเปนสําหรับการผลิตระดับโลก  
 ประเทศไทยเปนประเทศประชาธิปไตยที่เปดรับนโยบายเศรษฐกิจแบบเสรีมานานแลว หาก
พิจารณาเฉพาะสวนของระบบทุนนิยมโลก กลาวไดวาสยามประทศหรือไทยเก่ียวของกับการคาระหวาง
ประเทศกับจีน ซ่ึงเปนหน่ึงในศูนยกลางการคาของโลกตะวันออกและโลกตะวันตกตั้งแตปลายศตวรรษที่ 
๑๓ และไดปรากฏวามีการคากับโลกตะวันตกโดยตรงตั้งแตปลายศตวรรษที่ ๑๕ เม่ือมีการทําสัญญา
คาขายกับชาติตะวันตกทั้งอังกฤษและฝรั่งเศส ฯลฯ โดยเฉพาะสัญญาคาขายกับอังกฤษที่รูจักกันในนาม
สัญญาบาวริง และการที่ชนช้ันนํารับวัฒนธรรมตะวันตก และทําใหประเทศเปล่ียนจากรัฐราชาธิราชเปน
รัฐชาติ ปจจัยทางประวัติศาสตรนี้ นับวาเปนพลังขับเคลื่อนสําคัญที่ผลักดันและเอื้อตอการผนวกประเทศ
เขากับตลาดโลกในเวลาตอมา   ในชวง ๒ ทศวรรษที่ผานมา นโยบายเปดเสรีน้ี นับวามีสวนชวยให
ประเทศเกิดการเปลี่ยนแปลงไปสูการทําใหเปนอุตสาหกรรม (Industrialization)  ในขณะเดียวกัน ก็
นําพาประเทศเขาไปผูกพันกับระบบเศรษฐกิจโลก น่ันหมายถึงการเขาสูกระบวนการโลกาภิวัตนอยาง
รวดเร็วและทําใหเกิดความยากลําบากในการปรับตัวในเวลาตอมา      
  การขยายตัวของระบบทุนนิยมที่แผขยายไปทั่วโลก พรอม ๆ กับการสรางกระแสประชาธิปไตย 
ที่เปดโอกาสใหการคาการลงทุนเปนไปอยางเสรี กอใหเกิดการจัดตั้งองคกรตาง ๆ เชน  องคการการคา
โลก (World Trade) องคการการเงินระหวางประเทศ (IMF) และธนาคารโลก (IBRD) เปนกลไกหรือ
ตัวแทนของบรรษัทขามชาติและประเทศพัฒนาแลว๕ เพ่ือที่จะใชองคกรเหลานี้เปนเคร่ืองมือในการตอรอง 
กับรัฐบาลของประเทศตาง ๆ  ประเทศไทยก็ถูกองคกรเหลานี้เขาควบคุมระบบเศรษฐกิจดวยเหมือนกัน 
 ประเทศสมาชิกตองดําเนินนโยบายดานการคา เศรษฐกิจ ตามนโยบายที่กําหนดโดยองคกร
เหลาน้ี เชน เปดเสรีดานการคา  การแปรรูปรัฐวิสาหกิจ สินคาที่ผลิตตองไมมีการลอกเลียนแบบโดยตอง
ยึดกฎหมายลิขสิทธิ์ สินคาตองผลิตตามมาตรฐาน ISO เปนตน ซ่ึงนโยบายเหลาน้ี หากมองเพียงผิวเผิน
ก็เหมือนจะเปนนโยบายที่ดี เพราะจะทําใหประเทศตาง ๆ เดินไปในทิศทางเดียวกัน แตเม่ือมองที่
ความสามารถในการแขงขันแลว ประเทศที่มีทุนนอยไมสามารถแขงขันดานเศรษฐกิจกับประเทศที่มีทุน
มากไดเลย  แตเม่ือตองทําตามกฎระเบียบก็ทําใหไดกําไรนอยลง เงินเขาประเทศเพ่ือพัฒนาศักยภาพก็
นอยลงหรือแทบไมมีเลย ทําใหประเทศซ่ึงยากจนอยูแลว ก็ยากจนลงไปอีก กอใหเกิดผลเสียในระยะยาว
ดังเห็นไดจากหลาย ๆ ประเทศในโลก 

                                                        
๕ ดูไดจากโครงสรางองคการท่ีมีผูบริหารระดับสูงอยูในกลุมประเทศพัฒนาแลว เชน ผูอํานวยการธนาคารโลกมาจากสหรัฐอเมริกา ผูอํานวยการ

ไอเอ็มเอฟมาจากกลุมประเทยุโรปตะวันตก ซ่ึงกําหนดหรือสรางนโยบายท่ีสําคัญเกิดในท่ีประชุมลับและไมโปรงใสเฉพาะผูแทนจากประเทศพัฒนาแลว  ท่ี     
เรียกกันวา “หองประชุมเขียว”(Green Room) และผูแทนจากประเทศโลกท่ีสามจําตองยอมรับนโยบายท่ีกําหนดไวแลว 
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 จากการที่ตลาดภายในถูกผนวกเขาเปนสวนหน่ึงของตลาดโลกทําใหการผลิตเปนไปเพ่ือขายตาม
ความตองการของตลาด ทําใหชุมชนไมสามารถกําหนดราคา รูปแบบ การผลิต ปรับปรุงพันธุ คัดเลือก
พันธุ  มีการใชปุยเคมี ใชยาฆาแมลงมาก ทําใหการผลิตตองลงทุนสูงขึ้น สงผลใหเกษตรกรมีหน้ีสินเพ่ิม 
มีที่ดินทํากินนอยลงหรือสูญเสียที่ดินทํากิน ทรัพยากรดิน นํ้า ปา ถูกทําลาย เน่ืองจากการผลิตเชิงเดี่ยว
เพ่ือขายใชพ้ืนที่มาก รวมทั้งการใชสารเคมีในปริมาณที่มากขึ้น เกิดการขัดแยงในการใชทรัพยากร นํ้า 
ดิน ปา ปญหาที่เกิดขึ้นตอเน่ืองเปนลูกโซไมสามารถแกไขได เน่ืองจากนโยบายรัฐถูกกําหนดโดย
นักการเมือง กลุมผลประโยชน บริษัทการเกษตรขนาดใหญที่ครอบงําการเกษตรผานการสงเสริมของรัฐ
ผูกขาดและควบคุมการผลิต 
 การเปลีย่นแปลงในระบบเศรษฐกิจโลกสงผลตอผูนําของประเทศตาง ๆ โดยเฉพาะประเทศโลกที่
สาม ที่ตองปรับเปล่ียนนโยบายเพ่ือสอดรับกับการเปดเสรีทางการคา ทําใหกลุมทุนสากลหรือบรรดา
บรรษัทขามชาติทั้งหลายอยูในฐานะที่ประเทศตาง ๆ ตองสนองขอเรียกรองของกลุมทุนสากลตลอดเวลา
เพ่ือรับใชทั้งผลประโยชนของตนเอง ของกลุม และของกลุมทุนสากล  บทบาทของรัฐที่ตองเปลี่ยนแปลง
นโยบายตามระบบเศรษฐกิจโลก นําไปสูความขัดแยงและอาจถึงกาลลมสลายของระบบประชาธิปไตยก็
เปนไปได เพราะนโยบายไมไดออกมาจากการเรียกรองของประชาชน แตออกมาจากความตองการของ
กลุมทุนมากกวา รัฐก็มุงตอบสนองกลุมทุน ในขณะเดียวกันก็ลดทอนหรือละเลยการใหบริการแก
ประชาชน ลดสวัสดิการและความชวยเหลือประชาชนลงไปดวย   
 เม่ือเศรษฐกิจเปนปจจัยช้ีนําการกําหนดนโยบาย การเมืองในระบอบประชาธิปไตยที่แทจริงจึง
เกิดขึ้นไดยาก เพราะกลุมทุนชาติเขามามีบทบาทและในที่สุดจะเขาครอบงําการเมือง ซ่ึงกลุมทุนชาติ
ไดรับการสนับสนุนจากชนชั้นกลางที่เช่ือม่ันในระบบเศรษฐกิจเสรี โดยละเลยปญหาที่แทจริงของประชาชน 
ในขณะที่ประชาชนอีกฝายถูกกดดันและไดรับผลกระทบมหาศาลจากการเปดเสรีทางการคา ทําใหประชาธิปไตย 
ซึ่งเปนความหวัง เปนกลไกสําหรับประชาชนในการสรางความเปนธรรมในสังคมถูกคุกคามจากกระแส
โลกาภิวัตน  นอกจากน้ันอํานาจมหาศาลของสถาบันการเงินสากล เชน ธนาคารโลก IMF รวมทั้ง
องคการการคาโลกทําใหเราไมสามารถดําเนินนโยบายอิสระได  ในที่สุดรัฐบาลก็ขาดความกาวหนาใน
การลดชองวางดานมาตรฐานความเปนอยูระหวางประชากรที่ร่ํารวยและประชากรที่ยากจน  ซ่ึงเกิดขึ้นใน
ทุกภูมิภาคของโลก ทั้งในยุโรปตะวันออก เอเชีย ลาตินอเมริกา ไมเวนแมกระทั่งในกลุมประเทศ OECD 
(Organization for Economic Co – operation and Development) ที่กาวหนา 
 ๖.๒  ผลกระทบทางสังคม  วัฒนธรรม และสภาพแวดลอม โลกาภิวัตนที่มาพรอมกับ
กระแสของทุนนิยม ไดถาโถมเขาสูสังคมชนบท มีผลกระทบตอการเปล่ียนแปลงคานิยมและวัฒนธรรม
ของคนชนบทอยางรวดเร็ว ทําใหชุมชนที่ขาดความเขมแข็งตองเผชิญกับปญหาที่คนในชุมชนมีความสุข
ลดลง มีรายไดไมพอรายจาย มีหน้ีสินเพ่ิมขึ้น และความสัมพันธของคนในชุมชนเปนไปในลักษณะ     
ตางคนตางอยูมากขึ้น    เกิดการเปล่ียนแปลงรากฐานการดําเนินชีวิตตามวัฒนธรรมของชุมชน   รวมทั้ง 
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ความคิด และคานิยมเดิมจากการพ่ึงตนเอง มาเปนการบริโภคนิยมโดยผานกลไกตลาด สื่อและ
เทคโนโลยีตาง ๆ  นอกจากน้ันระบบการศึกษาไดดึงคนออกจากทองถิ่น ทําใหเกิดการขาดชวงการสืบ
ทอดภูมิปญญาทองถิ่นจากคนรุนเกาสูคนรุนใหม (ทองถิ่นขาดโอกาสในการกําหนดหลักสูตรหรือส่ิงที่
สอดคลองกับปญหาความตองการของทองถิ่น) สื่อซ่ึงเปนกลไกสําคัญในการใหขอมูลขาวสาร ก็ว่ิงตาม
กระแสทุน กระตุนการบริโภคโดยเฉพาะกลุมเด็ก เยาวชน เกิดความตองการเทียม๖ที่เกินความพอดี 
 พวกชุมชนทองถิ่นนิยมมักวิจารณโลกาภิวัตนวาสงผลกระทบทางสังคม วัฒนธรรมและวิถีชีวิต
ของคนในทองถิ่น เชน การเปดดิสเคานสโตรขนาดใหญทําใหธุรกิจรายเล็กรายยอยในทองถิ่นลมสลาย
และยังทําลายวิถีชีวิตชุมชนดั้งเดิม   พลังของการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจอยางรวดเร็วสงผลใหเมือง
หลัก ๆ ขยายตัวบนความสูญเสียของวิถีชีวิตในชนบท  เห็นไดจากการที่ชาวบานยายถิ่นมาอาศัยอยูตาม
เมืองใหญ ๆ อยางแออัด แตผูคนเหลาน้ีขาดรากเหงาของวิถีชีวิตในมหานคร จึงไมมีทางเลือกอื่นที่ดีกวา
การจมปลักอยูกับวัฒนธรรมทุนนิยมที่นิยมวัตถุ เพราะตกอยูภายใตอิทธิพลของสื่อตาง ๆ ทําใหเกิด
ความรูสึกแปลกแยกไปจากวิถีชีวิตตามธรรมชาติของตนกับวิถีชีวิตในเมือง ซ่ึงมีลักษณะลดทอนความ
เปนมนุษยอยางมาก   
 ถึงแมวาเศรษฐกิจของไทยจะเฟองฟูมากขึ้นในการเขาสูกระแสสากล แตความไมเทาเทียมก็ยัง 
คงมีใหเห็นอยูอยางดาษดื่นทั่วไป ซํ้าชองวางระหวางคนรวยกับคนจนยังถางกวางมากขึ้นกวาเดิม  โดย 
เฉพาะอยางยิ่งชุมชนในชนบทที่ตองเผชิญกับผลกระทบของกระบวนการที่ทําใหกลายเปนพวกชายขอบ  
ถูกปฏิเสธสิทธิในการควบคุมทรัพยากรของตนเอง ไมวาจะเปนที่ดิน นํ้า ปาไม ผลลัพธที่เกิดขึ้นก็คือการ
แยงชิงทรัพยากรอยางรุนแรงระหวางรัฐ กลุมนักธุรกิจ และชาวชนบท ซ่ึงทรัพยากรเหลานั้นเกือบ
ทั้งหมดถูกจัดการใหเปนไปตามความพึงพอใจของตลาดโลก ในขณะเดียวกันชาวบานในชนบทยังถูก
กดดันใหตกอยูในวังวนของลัทธิการคาและบริโภคนิยมดวยการเขารวมอยูในกระแสเศรษฐกิจโลกและส่ือ
ระดับโลกโดยไมรูตัวในลักษณะเดียวกับคนในสังคมเมือง แตชาวบานในชนบทกลับถูกกีดกันออกจาก
การมีสวนรวมทางการเมืองและการกําหนดชะตาชีวิตตัวเองมากขึ้นทุกท ี
 

                                                        
๖ ฌอง โบดรลิารด (Jean Baudrillard) เปนนักคิดวิพากษสังคมบริโภคนิยม โดยโบดริลารดมองเห็นวาการบริโภคในปจจุบันไมใชการบริโภคเพ่ือ

สนองตอบความจําเปนขั้นพ้ืนฐาน หรือการใชประโยชนโดยตรงจากสินคาอีกตอไป หากแตกลายเปนการบริโภคเชิงความหมาย หรือท่ีเรียกวา “การบริโภค
เชิงสัญญะ” (Consumption of Sign) ซ่ึงในปจจุบันน้ีการบริโภคสินคาตางๆของคนท่ัวไป เปนการบริโภคเชิงสัญญะท้ังส้ิน กลาวคือ “ความตองการ” สําหรับ
สังคมบริโภคจึงไมใชความตองการท่ีวาวัตถุน้ันใชทําหนาท่ีอะไร แตเปนความตองการ “ความแตกตาง” ท่ีเปนความแตกตางใน “ความหมายของสังคม” สังคม
ในปจจุบันจึงเปนสังคมท่ีมีความตองการอยางไมส้ินสุด ไมใชความตองการท่ีแทจริง แตเปนผลมาจากขอบเขตวัฒนธรรม การบริโภคจึงเปนเรื่องของการโออวด 
เปนการบริโภคจินตนาการ บริโภคความฝน  ท่ีเกิดจากการสรางขึ้นผานทางโฆษณาซ่ึงท้ังหมดถูกสรางดวยคาการแลกเปล่ียนเชิงสัญญะตลอดเวลา ซ่ึงเปนภาพ
ลวงในระบบทุนนิยม ซ่ึงสรางอุบายหรือกลลวงอยางตอเน่ืองในการบริโภควัตถุจนยากท่ีจะมองวัตถุน้ันไดอยางลึกซ้ึง หรืออาจเรียกความตองการเชนนี้วาเปนความ
ตองการเทียม (Pseudo Need) ท่ีมิไดเกิดจากความตองการทางรางกายอยางแทจริง 
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 ความสัมพันธระหวางรัฐบาลกับประชาชนในลักษณะ “ลางสูบน” (Bottom – up) ที่ประชาชนเปน
รากฐานอํานาจที่รัฐบาลและองคกรตาง ๆ ตองพิจารณาวาประชาชนมีความตองการอยางไร คิดอยางไร
กับองคกรดานอํานาจ ระบบรัฐ และองคกรระหวางประเทศตาง ๆ  ประเด็นเหลาน้ีคอย ๆ หดหายไปจาก
ระบบ ส่ิงที่เขามาทดแทนคือความไมไววางใจของประชาชนพลเมืองที่มีตอชนช้ันทางการเมือง ซ่ึงมักถูก
มองวาคอรัปช่ัน ใหความสําคัญกับตําแหนงของตนมากกวาคํานึงถึงผลประโยชนของสาธารณชน และไร
ประสิทธิภาพเน่ืองจากไมอาจเขาใจและจัดการแกปญหาสําคัญ ๆ เชน การวางงาน การบริการสาธารณะ
ที่เส่ือมถอย และความเหลื่อมล้ําทางสังคมที่สูงขึ้น ซึ่งนําไปสูปญหาสังคมที่รุนแรง ความเส่ือมโทรมใน
ดานตาง ๆ  
 ประชาธิปไตยแบบคลาสสิกน้ัน พลเมืองคือปจเจกบุคคลที่เปนอิสระ มีสิทธิไดรับบริการจากรัฐ 
และมีสวนพิจารณากําหนดแนวทางสูสังคมอนาคตที่ดี  แตในเม่ือกระบวนการโลกาภิวัตนไดมีผลให
ทางเลือกตาง ๆ ถูกยกเลิกไป พลเมืองจึงไมมีบทบาทเสนอความตองการอะไรไดมากนัก ในขณะที่
นักการเมืองก็จะพูดถึงแตเร่ืองการเสียภาษี การแปรรูปรัฐวิสาหกิจ และการลงทุนของนักลงทุนเปน
ประเด็นสําคัญ บทบาทของรัฐบาลจึงดูเสมือนวาเหลือเพียงแคการแขงขันดานนโยบายที่มุงผลประโยชน
ของคนบางกลุม เพ่ือผลในการเอาชนะทีมนักบริหารทีมอื่น ๆ ที่อาจจะเขามาเปนผูบริหารแทน 
 ภายใตสภาพดังกลาว  มีชองทางเปดใหแกกลุมองคกรตาง ๆ ทีอ่ยูนอกเหนือการควบคุมของ
ทางการ เขามามีบทบาทขนานไปกับกลุมที่ทําหนาที่อยางเปนทางการ ซ่ึงเปนลักษณะของขบวนการใต
ดินที่ปฏิบัติการอยูในโลกใตดิน ซ่ึงโดยทั่วไปมีบทบาทสนับสนุนอํานาจของโลกทางการดวย   อยางเชน 
มาเฟย นักคายาเสพติด นักคาอาวุธสงคราม ธนาคารที่ฟอกเงิน  องคการกอการรายขามชาติ  กลุม
อุปโลกนตนเองเปนผูนําศาสนา และนักธุรกิจเพศพาณิชย  กลุมเหลาน้ีอาจรวมมือกันทํางานหรือขัด
ผลประโยชนกัน  นักวิชาการมุงศึกษาแตเรื่องการเมืองที่เปนทางการ กลุมผลประโยชนที่เปนทางการ  
แตในยุคที่การเมืองภาคทางการเร่ิมเส่ือมถอยและปญหาสังคมถึงขั้นวิกฤติ  และขณะที่โลกใตดินกําลัง
เฟองฟู ทําใหรัฐบาลตองใสใจกับการวิเคราะหวิจารณโลกใตดินมากขึ้น โดยเนนประเด็นการปรับ
กระบวนการทางการเมืองใหมีประสิทธิภาพ เพ่ือควบคุมและลดชองวางของกิจกรรมใตดินลง  แมจะไม
อาจกําจัดใหหมดส้ินไปก็ตาม 
 นอกจากชองวางระหวางชนชั้นการเมืองกับประชาชนที่ทําใหเกิดกลุมองคกรใตดินดังกลาวแลว 
สภาพเชนน้ียังกอใหเกิดพลังทางสังคมที่อยูบนดิน ทั้งที่จัดตั้งอยางเปนทางการและไมเปนทางการ เปน
องคกรภายในชุมชนทองถิ่นเพ่ือตอสูเรียกรองผลประโยชนภายใตสภาวการณที่บีบค้ันกดดันจากทั้ง
รัฐบาลของตนเอง และจากองคการระหวางประเทศ รวมทั้งบรรษัทขามชาติตาง ๆ ที่พยายามนําเอา
ผลประโยชนทางการคามาเปนตัวนํานโยบายตางประเทศ จนละเลยหรือขัดแยงกับหลักการสิทธิ
มนุษยชน  อยางเชน การรวมกลุมของพลเมืองคองโก นําไปสูการลมสลายของรัฐบาลโจรโมบูโต  ที่    
เชียปาสกลุมของซาปาติสตาที่พัฒนามาจากขบวนการกองโจรของกลุมชนชาติ   มีบทบาทเปนพลังฟนฟู 
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สังคมประชาของเม็กซิโก ในอินโดนีเซียมีขบวนการจัดตั้งที่แผขยายออกไป และอาจมีศักยภาพเปนฐาน
อํานาจการเมืองใหมที่ทดแทนอํานาจเดิมที่ทั้งคอรัปชั่นและเผด็จการ  ที่แคนาดาหลังประชาชนถกูกระตุน
ใหตื่นตัวดวยกระแสการตอตาน NAFTA , APEC และขอตกลงพหุภาคีอื่น ๆ ที่ลวนแตเปนสถาบันที่เกิด
จากกระบวนการโลกาภิวัตน      ในประเทศไทยเกิดขบวนการตอตานการสรางเขื่อนนํ้าโจน จังหวัด
กาญจนบุรี ติดตามดวยการตอตานโลกาภิวัตนของชุมชนทองถิ่นตาง ๆ อีกหลายกลุม๗ กลาวไดวาพลัง
ทางสังคมเหลาน้ีเปนกระแสตอตานที่เรียกวา “โลกาภิวัตนจากเบ้ืองลาง” ทําการตอตานกระบวนการ
โลกาภิวัตน ที่ทําลายทางเลือกของสังคมที่นําไปสูการมีอนาคตที่ดี  จะเห็นไดวาการยอมรับโลกาภิวัตน
หรือวัฒนธรรมสากลของชุมชนทองถิ่นตาง ๆ ก็มิไดเปนไปโดยงาย 
 ในอีกดานหน่ึง กระบวนการโลกาภิวัตนไดเขาถึงสังคมและชุมชนตาง ๆ ผานทางระบบเศรษฐกิจ
แบบทุนนิยมและระบบสารสนเทศ ทําใหรูปแบบทางสังคมและการดําเนินชีวิต ตลอดจนวัฒนธรรมทองถิ่น 
ตาง ๆ ไดถูกหลอหลอมใหมีลักษณะคลายคลึงกันทั่วโลก  ซ่ึงวัฒนธรรมอันเกิดจากการเปลี่ยนแปลง
ภายใตกระบวนการโลกาภิวัตนที่สําคัญ ๆ ไดแก วัฒนธรรมที่เกิดจาก ระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยมอัน
นําไปสูวัฒนธรรมบริโภคนิยม ทําใหเกิดการเรียนรูที่จะตองปรับตัวและพัฒนาตนเองเพ่ือรับเอาวิทยาการ
ทันสมัย ซ่ึงสวนใดของโลกจะรับไดมากนอยแคไหน หรือชาเร็วอยางไร ก็ขึ้นอยูกับพัฒนาการของสังคม
นั้น  ที่แนนอนคือตองมีการฝกฝน การเรียนรูโดยเฉพาะ เพ่ือใหเกิดความชํานาญ จึงจะสามารถรับ
ถายทอดเทคโนโลยีดานสารสนเทศไปสูระดับตาง ๆ ของประเทศ  พรอม ๆ กันน้ัน ระบบสารสนเทศก็
เปนพลังขับเคล่ือนสําคัญที่ทําใหระบบทุนนิยมแผขยายไปได น่ันหมายถึงกระบวนการโลกาภิวัตนเปนไป
ไดรวดเร็วมากขึ้น  ดังน้ัน ผลกระทบจากการบริโภคขอมูลขาวสารตาง ๆ ทําใหเกิดการซึมซาบ ยอมรับ
เอาวัฒนธรรมสากลโดยไมรูตัว และปราศจาการขัดขืนตอตานไปโดยปริยาย วิถีชีวิตแบบตะวันตกที่
พรอมกับพฤติกรรมการบริโภคทั่ว ๆ ไปซ่ึงตกอยูภายใตเทคนิคการโฆษณาสินคาแบบใหม   ซ่ึงขึ้นกับ
ความตองการสินคาหลายรูปแบบ หลายระดับ ไมวาจะเปนเคร่ืองแตงกาย  อาหารการกิน การทองเที่ยว
พักผอนหยอนใจ ดูหนังฟงเพลง ก็จะเปนไปตามแนวทางตะวันตก ซ่ึงยอมรับกันวาเปนเรื่องของความ
ทันสมัย  ทําใหปญหาสังคมที่มีความแตกตางทางชนช้ัน คอย ๆ ลดความแตกตางลงไป  เนื่องจากการ
บริโภคสินคา บริการ ในรูปแบบคลาย ๆ กัน นอกจากน้ัน การใชสอยสิ่งอํานวยความสะดวกตาง ๆ  อาทิ  
โทรศัพทมือถือ รถยนต กลองถายรูป ก็มีการเปล่ียนรุนบอยไปตามแผนการผลิตสินคา ทําใหการบริโภค
เปนไปอยางฟุมเฟอย   รวมทั้งการกระจายตัวของหางประเภท  Discount Store   และรานคา  Franchise 
                                                        

๗ อานเพ่ิมเติมใน โดม ไกรปกรณ, "ขบวนการส่ิงแวดลอมในสังคมไทยระหวาง พ.ศ.๒๕๒๕ – ๒๕๓๕ : ศึกษาการเคล่ือนไหวคัดคานโครงการ  
เขื่อนนํ้าโจน เขื่อนแกงกรุง และเขื่อนปากมูล," (วิทยานิพนธอักษรศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาประวัติศาสตร คณะอักษรศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 
๒๕๔๘), หนา ๑๐๔ – ๑๖๕ ; โดม ไกรปกรณ, "ขบวนการทางสังคมกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ : ศึกษาการเคล่ือนไหวคัดคานการสรางเขื่อนนํ้าโจน 
จังหวัดกาญจนบุรี (พ.ศ.๒๕๒๕ - ๒๕๓๕)," บทความชิ้นน้ีเปนเอกสารประกอบการประชุมประจําปทางมานุษยวิทยาครั้งท่ี ๔ เรื่องวัฒนธรรมไรอคติ ชีวิต       
ไรความรุนแรง ท่ีศูนยมานุษยวิทยาสิรินธร เม่ือ พ.ศ.๒๕๔๘ 
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อาทิ เคเอฟซี แมคโดนัลด  ฯลฯ ซ่ึงผุดขึ้นเปนดอกเห็ดไปทุกชุมชน ยิ่งสงผลกระทบตอวิถีการบริโภค  
และสงผลการดําเนินชีวิตที่เปนวัฒนธรรม เปนอัตลักษณของชุมชนคอย ๆ เปล่ียนแปลงไป จนทําให
ทองถิ่นตาง ๆ ซ่ึงเคยมีความแตกตางหลากหลาย กลายเปนชุมชนที่มีลักษณะคลายคลึงกัน 
 แตดวยอิทธิพลของลัทธิการคา ไดมีการพยายามเปลี่ยนแปลงเกือบทุกอยางที่เปนไปไดใหกลาย 
เปนสินคา ไมเวนแมแตวัฒนธรรม  จึงไดมีการมุงม่ันคนหาความเปนตัวตน ความโดดเดนทางวัฒนธรรม
ของตนออกมาขายเพ่ือดึงดูดใหมีนักทองเที่ยวมาชื่นชมในวัฒนธรรมที่ถูกทําใหกลายเปนสินคาไปแลว  
ชุมชนตาง ๆ ที่เคยเงียบสงบก็กลายเปนแหลงทองเที่ยว ซ่ึงก็สรางปญหาใหม ๆ แกชุมชนอีกในลักษณะ
เดียวกันกับปญหาของเมืองใหญ ๆ  
 โลกาภิวัตนสรางผลกระทบตอประเทศ ตอภูมิภาค และทองถิ่นเปนอยางมาก โดยเฉพาะกลุม
ประเทศยากจนจะเสียเปรียบหลายดาน ไมเฉพาะดานเศรษฐกิจและสังคมดังกลาวมาแลวเทาน้ัน ตัวอยาง 
เชน การยายแหลงลงทุนของบรรษัทขามชาติ เอาไปลงในประเทศหรือทองถิ่นที่ไมเขมแข็งเรื่องการ
จัดการส่ิงแวดลอม เพื่อเปนแหลงวัตถุดิบ แหลงแรงงานราคาถูก แหลงที่ขาดเร่ืองระเบียบกฎเกณฑ เรื่อง
สุขภาพอนามัย ความปลอดภัย การควบคุมแรงงาน  ทําใหทองถิ่นที่ออนศักยภาพอยูแลวออนลงไปอีก 
ที่ยากจนอยูแลวก็ยากจนลงไปอีก เหตุการณเชนน้ีนับวาเปนการฉวยโอกาสเอารดัเอาเปรียบผูที่ฉลาด
นอยกวา ทายที่สุดก็ทําลายสภาพแวดลอม  การเส่ือมสลายของความหลากหลายทางชีวภาพ การลดลง
ของพันธุปลา เกิดภาวะโลกรอน การที่ผูคนไดรับผลกระทบจากมลภาวะมากขึ้น ตลอดจนความผันแปร
ของดินฟาอากาศที่ทําความเสียหายตอพืชผลทางการเกษตร  ชีวิตและทรัพยสินของประชาชนจํานวน
มาก  ซ่ึงในที่สุดก็นําไปสูความเสื่อมโทรมในสังคม และสภาพแวดลอมในระยะยาว 
 ตั้งแตปลายทศวรรษ ๑๙๕๐ ประเทศไทยไดเขาสูยุคสมัยของการพัฒนาประเทศ และอยูในฐานะ
ประเทศดอยพัฒนา ซ่ึงไดรับความชวยเหลือจากประเทศพัฒนาโดยเฉพาะสหรัฐอเมริกา ตัวอยางที่เห็น
ไดชัดคือการจัดการธรรมชาติและส่ิงแวดลอมของรัฐบาลไทย ที่มองธรรมชาติและส่ิงแวดลอมในฐานะที่
เปนทรัพยากรที่ใชเพ่ือการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ เชน การลดลงอยางมากของพ้ืนที่ปาไมในชวง
ปลายทศวรรษ ๑๙๕๐ – ปลายทศวรรษ ๑๙๗๐ จากการใหสัมปทานปาไม หรือการจัดการนํ้าในลักษณะ
โครงการสรางเขื่อนขนาดใหญ ที่มุงประโยชนดานการผลิตกระแสไฟฟา และการพัฒนาแหลงนํ้าตลอด
ชวงปลายทศวรรษ ๑๙๕๐ – ตนทศวรรษ ๑๙๙๐ โดยไดรับการสนับสนุนจากรัฐบาลสหรัฐอเมริกา ญ่ีปุน 
เยอรมัน ฝร่ังเศส เนเธอรแลนด และออสเตรเลีย ตลอดจนองคการการเงินระหวางประเทศ อยางเชน 
ธนาคารโลก ซ่ึงการดําเนินโครงการดังกลาว ถูกตอตานอยางมากจากชุมชนทองถิ่นตาง ๆ ที่เห็นปญหา
ความเสียหายของพ้ืนที่ปาและสัตวปา ปญหาแผนดินไหวที่เกิดขึ้นหลังการสรางเขื่อน ผลกระทบตอ
การเกษตรและวิถีชีวิตชาวบาน เชน กลุมคัดคานโครงการเขื่อนนํ้าโจน ซึ่งเปนกลุมเริ่มตนของขบวนการ
สิ่งแวดลอม   และเปนกลุมตอตานกระบวนการโลกาภิวัตนจากขางลางกลุมแรกในไทย  กลุมน้ียังเปน
ตัวอยางใหแกกลุมอื่น ๆ ที่ดําเนินการคัดคานในลักษณะเดียวกันทั้งที่อยูในประเทศไทยและประเทศอื่นๆ  
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ในอนาคตตอไป 
 นอกจากน้ัน โลกาภิวัตนจากขางลางหรือขบวนการทางสังคมนี้ ไดสรางกระแสความคิด
สภาพแวดลอมนิยมที่ทาทาย การพัฒนาในฐานะตัวทําลายสภาพแวดลอม และเปนที่มาของปญหา
สภาพแวดลอมเส่ือมโทรม รวมทั้งวาทกรรมการพัฒนาอยางยั่งยืน (Sustainable Development) ที่ตอบ
โตวาทกรรมการพัฒนาที่เนนความเจริญเติบโตของระบบทุนนิยม ซ่ึงไดกอและขยายตัวในประเทศพัฒนา
และประเทศโลกที่ ๓ ตั้งแตปลายทศวรรษ ๑๙๘๐ เปนตนมา 
 ประเด็นสําคัญอีกประเด็นหน่ึงคือระหวางโลกาภิวัตนจากขางบนกับโลกาภิวัตนจากขางลาง มี   
สิ่งหนึ่งที่ขาดหายไปจากนโยบาย คือกระบวนการมีสวนรวมของประชาชน หรือสิทธิเสรีภาพในฐานะ
พลเมืองที่มีสวนไดสวนเสียและเปนสวนหน่ึงของสังคมน้ัน  ทั้ง ๆ ที่การมีสวนรวมของประชาชนเปน
หัวใจสําคัญของการพัฒนาทุกระดับ โดยใหประชาชนมีสวนรวมในการตัดสินใจ การดําเนินการ และ
ผลประโยชนที่ไดหรือจะไดจากการพัฒนา 

 ๗. เราจะเผชิญหนากับโลกาภิวัตนอยางไร 
 หลังสงครามโลกคร้ังที่ ๒ ระบบเศรษฐกิจโลกไดเปลี่ยนแปลงอยางมีนัยสําคัญ จากชวงกลาง
ทศวรรษ ๑๙๗๐ เราไดเห็นการเปล่ียนผานจากลัทธิเคนส และลัทธิฟอรดิสม มาเปนโลกาภิวัตนโดยเสรีนิยม
ใหมดังกลาวมาแลว โลกหลังสงครามพยายามสรางระเบียบโลกที่ใหกิจกรรมทางเศรษฐกิจมีความรับผิดชอบ 
ตอสังคม ใหความสําคัญกับจุดมุงหมายดานความม่ันคงของมนุษยเหนือส่ิงอื่นใด และพยายามลดชองวาง
ระหวางประเทศรวยกับประเทศจน ลัทธิเคนสและลัทธิฟอรดดิสม เปนเครื่องมือชวยปรับระบบตลาดที่มี
ความเหล่ือมลํ้า ใหมีความเสมอภาคมากขึ้น  นโยบายและมาตรการตาง ๆ ของ ๒ ลัทธิน้ี เผชิญกับภาวะ
วิกฤติชวงกลางทศวรรษ ๑๙๗๐ จากน้ัน นโยบายและมาตรการตาง ๆ ก็ถูกละเลยไปเรื่อย ๆ แลวยอมใหมี
การเปดเสรีและระบบตลาดเสรีเขาครอบงํา ผลก็คือเกิดความขัดแยงทางสังคมจากความสุดขั้วภายในสังคม
และระหวางสังคมทั้งในทางอัตลักษณ วัฒนธรรมอันดีงาม ระหวางคนรวยกับคนจน และมีแนวโนมสูการลม
สลายทางการเงิน  การทําลายสภาพแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ รวมทั้งวิกฤติภาวะธรรมชาต ิ ซ่ึง
ปญหาทั้งหมดน้ีมีเสนทางไหลไปสูทางตันแทบทั้งสิ้น หากยังไมหาทางออกเสียตั้งแตบัดน้ี 
 หากจะมีทางออก คงเปนไปไมไดที่จะหันกลับไปใชแนวทางกอนสงครามโลกครั้งที่ ๒ แตตอง
เปนแนวคิดเก่ียวกับระบบเศรษฐกิจแบบใหมถอดดามเลยทีเดียวที่เนนการใชทรัพยากรอยางประหยัด
และไมสรางมลภาวะ  ที่สําคัญตองตอบสนองความตองการพ้ืนฐานของมนุษยมากกวาเดิม นอกจากน้ัน
การสรางกิจกรรมที่ตอบสนองความจําเปนของมนุษยดานสังคมก็เปนสิ่งจําเปน ไดแก บริการดานสุขภาพ  
การศึกษา การดูแลเด็ก และกิจกรรมตาง ๆ ทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นจะตองเปนกิจกรรมที่ใชแรงงาน
เขมขน  พัฒนาฐานการผลิตของทองถิ่นที่มีความรับผิดชอบตอสังคม และควบคุมใหการดําเนินงาน
บรรลุผลประโยชนแกสังคม  ซ่ึงรัฐตองเปนผูกํากับและใหความชอบธรรมกับกิจกรรมใหม ๆ เหลาน้ี 
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 ทางออกสูการมีชีวิตที่ดี : ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
   พระราชดําริเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงไดจุดประกายกับเศรษฐกิจทางเลือกของไทย ซ่ึงสงผลทั้งใน
ดานกวางและดานลึก  จึงเปนทางออกสําคัญลําดับแรกที่จะนําพาสังคมไทยไปสูการมีวิถีชีวิตที่ด ี

“ความพอเพียง” ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่มีการประมวลและกลั่นกรองจาก          
พระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว และทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ พระราชทานพระบรม   
ราชานุญาตใหนําไปเผยแพร เพ่ือเปนแนวปฏิบัติของทุกฝายและประชาชนโดยทั่วไปหมายถึงความ
พอประมาณ ความมีเหตุผล รวมถึงความจําเปนที่จะตองมีระบบภูมิคุมกันในตัวที่ดี พอสมควรตอการมี
ผลกระทบใดๆ อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทั้งภายนอกและภายใน  

ความพอเพียงน้ี จะตองอาศัยเง่ือนไขของความรอบรู พรอมดวยเง่ือนไขของคุณธรรมเปนปจจัย 
เพ่ือสรางใหเกิดความสมดุลและความพรอมตอการรองรับการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วและกวางขวางทั้ง
ดานวัตถุ สังคม ส่ิงแวดลอม และวัฒนธรรรมจากโลกภายนอกไดเปนอยางดี  

เศรษฐกิจพอเพียง จึงเปนปรัชญาชี้ถึงแนวการดํารงอยูและปฏิบัติตนของประชาชนในทุกระดับ 
ตั้งแตระดับครอบครัว ระดับชุมชน จนถึงระดับรัฐ ทั้งในการพัฒนาและบริหารประเทศใหดําเนินไปในทาง
สายกลาง โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจ เพ่ือใหกาวทันตอโลกยุคโลกาภิวัตน  

กระแสโลกาภิวัตน มิไดทําใหเกิดความเจริญกาวหนาในแงเดียว แตในอกีแงหน่ึงยังทําใหเกิด
ความเสื่อมถอยตกต่ําทั้งทางดานวัตถุ สังคม ส่ิงแวดลอม และวัฒนธรรรมจากการเปล่ียนแปลงอยาง
รวดเร็วและกวางขวาง เศรษฐกิจพอเพียงมิไดปฏิเสธการเปล่ียนแปลงเพ่ือใหกาวทันโลกโดยเฉพาะการ
พัฒนาเศรษฐกิจ แตยังใหคํานึงถึงความจําเปนที่จะตองมีระบบภูมิคุมกันในตัวที่ดีพอสมควรตอการมี
ผลกระทบอันเกิดจากการเปล่ียนแปลงน้ันๆ ดวย  

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มุงเนนใหเกิดการพิจารณาอยางรอบดาน มีความรอบคอบ และ
ความระมัดระวังในการวางแผนและการดําเนินงานทุกขั้นตอน เพ่ือมิใหเกิดความเสียหายตอการพัฒนา
และบริหารประเทศที่อาจสุดโตงไปในดานใดดานหน่ึง เปนการพัฒนาที่คํานึงถึงการมีรากฐานที่มั่นคง
แข็งแรง สรางการเจริญเติบโตอยางมีลําดับขั้น สามารถยกระดับคุณภาพชีวิตทั้งทางกายภาพและทาง
จิตใจควบคูกัน  

หลักการของเศรษฐกิจพอเพียงจึงมิไดขัดกับกระแสโลกาภิวัตน ตรงกันขาม กลับไปสงเสริมให
กระแสโลกาภิวัตนไดรับการยอมรับมากขึ้น ดวยการเลือกรับการเปล่ียนแปลงที่สงผลกระทบในแงดีตอ
ประเทศ ในขณะเดียวกันก็ตองสรางระบบภูมิคุมกันในตัวที่ดี พอสมควรตอการเปลี่ยนแปลงในแงที่ไมดี
และไมอาจหลีกเล่ียงได เพ่ือจํากัดผลกระทบใหอยูในระดับที่ไมกอความเสียหายหรือไมเปนอันตราย
รายแรงตอประเทศ ทําใหการพัฒนาและบริหารประเทศยังคงดําเนินตอไปได  

การพิจารณาวาสิ่งใดควรรับหรือส่ิงใดไมควรรับจากการเปล่ียนแปลงในกระแสโลกาภิวัตน  เปน 
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เคร่ืองช้ีใหเห็นถึงคุณลักษณะของความพอประมาณในปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ที่มิใชการจํานนตอ
สภาพของโลกาภิวัตนที่ตองรับการเปล่ียนแปลงใด ๆ ทั้งหมด ในขณะเดียวกันก็มิใชการปฏิเสธแบบหัว
ชนฝาวา ไมเอาโลกาภิวัตนทั้งหมด  

หนทางที่จะพิจารณาเชนน้ีได ผูบริหารประเทศและประชาชนในประเทศ จําตองมีความสามารถ
ในการพิจารณา เหตุและผล น่ันคือการรูถึงเหตุปจจัยที่เก่ียวของทั้งหมด และการรูถึงผลที่คาดวาจะ
เกิดขึ้นจากการตัดสินใจหรือการกระทําน้ันๆ อยางครบถวนกอนที่จะตัดสินใจลงมือทํา ทั้งน้ี เพ่ือปองกัน
ไมใหเกิดความผิดพลาด หรือใหมีโอกาสเกิดความผิดพลาดขึ้นนอยที่สุด ความสามารถในการพิจารณา
เหตุและผลน้ีจะตองอาศัยเง่ือนไขความรู และเง่ือนไขคุณธรรมที่พรั่งพรอมในตัวของผูบริหารประเทศและ
ประชาชนในฐานะเจาของประเทศ  
 ทางออกประการตอมา เราควรตองทบทวนนโยบายของชาติที่ตองการพัฒนาประเทศเพ่ือมุงสู
การเปนประเทศพัฒนาแลว (โดยการเพ่ิม GNP และรายไดตอหัวเพ่ือแตะเกณฑมาตรฐานของการเปน
ประเทศพัฒนาแลว) วาประเทศชาติมีความจําเปนขนาดไหนที่ตองทําใหเปนประเทศพัฒนาแลว ในเมื่อ
การมุงม่ันเพ่ิมรายไดน้ัน ตองปลูกฝงวาความสําเร็จของชีวิตคือการทํางานที่รายไดมาก ๆ ซ่ึงนั่นก็คือ
ลัทธิบูชาเงิน บูชาวัตถน่ัุนเอง ซ่ึงสรางความเสียหายและสับสนแกสังคมอยางมาก ผลขางคียงที่เกิดขึ้น
ตอไปคือ การขายตัวของเด็กวัยรุนเพ่ือแลกกับเงิน การเกิดอาชญากร นักศึกษากลายเปนโจร  ลูกฆาพอ
แมเพียงเพราะอยากไดเงิน คนเปนหน้ีกันมากมายจากบัตรเครดิต พอแมหลายคนดิ้นรนออกจากบานไป
ทํางานหาเงินจนลืมอบรมส่ังสอนลูกหลานใหเปนคนด ี จนเด็กขาดความม่ันคงม่ันใจในหนาที่ศีลธรรม 
ดังนั้น การมุงเพ่ิมรายไดใหสูงขึ้นตามเปาหมายจึงไมใชนโยบายที่เหมาะสมกับสังคมไทยในปจจุบัน  ใน 
ขณะที่เรายังมีทางเลือกในการพัฒนาประเทศใหนาอยูรมเย็นอีกมากมาย  และจะมีประโยชนอะไรที่เรามี
รายไดตอหัวเพ่ิมขึ้นแลวยังมีปญหาที่ไมพึงปรารถนารุนแรงขึ้นเรื่อย ๆ จนเปนสังคมที่ไมนาอยู นอกจาก 
นั้น GNP สูง ๆ รายไดตอหัวสูง ๆ ก็มิไดประกันวาคนรวยจะไมกระจุก คนจนจะไมกระจาย ดังน้ัน 
เปาหมายของการพัฒนาจึงไมนาจะอยูที่เงิน  หากควรจะคิดวาเราจะทําอยางไรใหคนมีสุขภาพดี ไมมีโรค
ที่เกิดจากการบริโภคเกินความจําเปนขาดความยั้งคิด ทําอยางไรใหคนมีอาชีพสุจริตพ่ึงตัวเองไดไมมี
หนี้สินลนพนตัว ทําอยางไรใหคนมสีถานภาพที่ดีเปนที่ยอมรับนับถือในสังคม ทําอยางไรใหคนมี
ครอบครัวที่อบอุนและไมรูสึกอางวางเล่ือนลอยจนหาทางออกไมได หรือหาทางออกผิด ๆ เชน การเลน
เกม กินเหลา จับกลุมม่ัวยามั่วเซ็กส ทําอยางไรใหคนมีความภาคภูมิใจในการมีชีวิตที่สะอาดดีงาม รูจัก
เสียสละเพ่ือสวนรวม ทําอยางไรใหคนมีปญญาแกไขปญหาและปฏิบัติภารกิจลุลวงไปดวยดี และทํา
อยางไรใหคนรวยกระจายรายไดสูคนจน 
 กรณีที่เรามองวากระแสโลกาภิวัตนนํามาซ่ึงลัทธิบริโภคนิยมที่ผูคนหลงใหลไปกับผลิตภัณฑ 
ใหม ๆ และมีการบริโภคกันอยางไมมีความยับยั้งช่ังใจ ทําใหอนาคตของหลายปญหาดําเนินไปสูทางตัน
ดังกลาวแลว ดังน้ันจึงควรมีการปลูกฝงแนวทางการเปนผูบริโภคที่ดีแกเยาวชน  ไมวาจะเปนดานการกิน 
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การอยู การใชเครื่องนุงหม การรักษาโรค ตลอดจนการใชบริการตาง ๆ ซ่ึงการเปนผูบริโภคที่ดีในที่น้ี
หมายถึงการเปนผูรูจักจัดหาสิ่งที่ตองการมาอยางฉลาด ทั้งในแงของการใชเงิน และใชความรูเลือกส่ิงที่ดี
และเหมาะสม ตลอดจนการใชส่ิงทีไ่ดมาแลวน้ันอยางถูกตองสมควร 
 ทางออกประการตอมาเปนแนวทางของประชาชนยุคใหมที่ตองมีจุดยืนที่ชัดเจน ในการยืนหยัด
เผชิญกระแสโลกาภิวัตนที่เกิดจากการขยายตัวของทุนสากล โดยผานธนาคารโลก หรือผานสถาบัน
การเงินอื่น ๆ เชน IMF OECF๘ ฯลฯ ไดทําใหขอบเขตการลงทุนขามพรมแดนของแตละประเทศ   
สถาบันเงินทุนสากลทรงอํานาจมหาศาลและกลายเปนเจาหน้ีรายใหญของประเทศโลกที่สามจํานวนมาก  
ความขัดแยงระหวางทุนชาติกับทุนสากลก็แทบจะไมมีใหเห็นเพราะมีการแบงผลประโยชนกันอยางลงตัว  
การขยายตัวของทุนขนาดใหญจึงดําเนินไปอยางรวดเร็วและกวางขวาง เชน การซื้อที่ดินขนานใหญ      
ทําใหประชาชนกลายเปนผูเชา หรือผูไรที่ดินทํากิน การผลิตแบบหัตถกรรมถูกเบียดดวยการผลิตแบบ
อุตสาหกรรม ทําใหประชาชนกลายเปนคนตกงานและสูญสิ้นภูมิปญญาซึ่งเปนมรดกตกทอดจาก
บรรพบุรุษ  การทําลายสภาพแวดลอมเพราะการลงทุนที่ เห็นแกตัว เหลาน้ีลวนกระทบวิถีชีวิตของ
ประชาชนและชุมชนอยางถึงรากถึงแกน จึงเปนภาระหนาที่ของประชาชนและชุมชนเองอยางหลีกเล่ียง
ไมไดที่จะตองมีแนวทางของตนเองในการแกปญหา โดยประชาชนควรติดตามตรวจสอบความเคล่ือนไหว
ของกลุมทุนสากล ที่จะมาใชประโยชนจากทรัพยากรและแรงงานภายในสังคมอยางเอารัดเอาเปรียบ  
กลุมทุนเหลาน้ีไดมีการประสานประโยชนกับกลุมทุนภายในประเทศอยางแนบแนน ซ่ึงปรากฏในหลาย
รูปแบบ ทั้งในรูปโครงการระดับชาติ บริษัทรวมทุน หรือการเขามาโดยตรงของทุนตางชาติ ฯลฯ 
ประชาชนผูมีจิตสํานึกตอชุมชนและชาติบานเมือง ควรจะไดรวมมือกันพิทักษทรัพยากรอันมีคาไวใหเกิด
ประโยชนตอชุมชนคนไทยดวยกันเองมากกวา ดังน้ันประชาชนจึงควรมีกลไกติดตามสอดสองอยางถาวร
ตอพฤติกรรมของกลุมทุนสากล และกลุมทุนชาติที่เขารวมผลประโยชนน้ี ทั้งน้ีเพ่ือใหสามารถพิทักษสิทธิ
ขั้นพ้ืนฐานและผลประโยชนของชุมชนไดอยางทันเวลา และเช่ือมโยงประสานงานกับเครือขายชุมชน
ตางชาติ เพื่อรวมมือกันคัดคานพฤติกรรมที่ไมถูกตองของกลุมทุนดังกลาว 
 ทางออกประการสุดทายอยูที่ใจของเราเอง ในยุคโลกาภิวัตนน้ี ส่ิงตาง ๆ เขามาโจมตีเราไดงาย
มาก หากเราปลอยใหกิเลสมันเขามาครอบงําเรา แลวเราก็ปลอยใหส่ิงจากขางนอกเขามาโจมตีเรา
ตลอดเวลา สังคมของเราคงเปนสังคมที่ซับซอนและแกไขไมได แตถาเรามองที่ตัวตนเราจริง ๆ มองเพียง
วาตัวเราตองการอะไร และอะไรที่ทําใหเรามีความสุข ความสขุที่มีมาจากส่ิงฟุงเฟอหรือไม ถาเรามี
ความสุขจากการมีชีวิตที่เรียบงาย เราก็นาจะปลอดพนจากส่ิงที่เขามาโจมตีเราซ่ึงเรียกวา กิเลส  และ
หากเราคิดจะแกไปทีละจุด เราคงตองแกเปนรอย เปนพัน เปนหมื่นจุด เพราะปญหาสังคมในปจจุบัน
ซับซอนมาก  แลวเราจะเริ่มแกที่จุดไหน หากไมใชทีใ่จของเราเอง 

                                                        
๘ กองทุนความรวมมือทางเศรษฐกิจโพนทะเลแหงญี่ปุน (Overseas  Economic Cooperation Fund (Japan) - OECF) 
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 ทั้งหมดน้ีก็คงจะเปนเพียงการนําเสนอแนวคิดบางมุมมองของโลกาภิวัตนที่ตองการหยิบยกขึ้น
มา เพื่อสามารถจะนํามาปรับและเอามาคิดกันในประสบการณที่เราประสบอยู หรือวาจะเอามาใชในเชิง
การอธิบาย การตั้งคําถามหรือขอสังเกตตาง ๆ  รวมทั้งการวิเคราะหประเด็นปญหาทั้งหลาย ทีอ่ยูรอบตัว
ของเราไดอยางไรบาง  
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การทดสอบและตรวจสอบ 
นํ้ามันหลอล่ืนใชการภาคสนาม 

น.ท.หญิง ธัชพร รูปะสุต 
แผนกเช้ือเพลิงและหลอล่ืน กองวิเคราะหและทดสอบ 

 กรมวิทยาศาสตรทหารเรือ 
 
 

 เทคโนโลยีการบํารุงรักษาเครื่องยนตในแบบสมัยใหมน้ัน เนนเรื่องการบํารุงรักษาแบบเชิงพิจารณา 
ตามเง่ือนไขสภาพจริงของเครื่องยนต  (Condition Based Maintenance, CBM)  คือ  การวิเคราะหการ
เส่ือมสภาพของเครื่องยนตทั้งทางตรงและทางออมโดยใชเครื่องมือ เชน การวิเคราะหนํ้ามันหลอลื่นใชแลว 
(Used Lubricant Analysis) เปนตน การแสดงคาผลการวิเคราะหจะแสดงเปนคาเชิงปริมาณ (Quantitative 
Measurements) ทําใหสามารถใชคาดังกลาวเปนสาเหตุหยุดใชงานเครื่องยนตเพ่ือการบํารุงรักษามากกวา
การหยุดใชงานเครื่องยนตตามคาชวงเวลาเฉล่ียกอนช้ินสวนเครื่องยนตชํารุด (Mean Time Before/Between 
Failure : MTBF)  ซ่ึงจัดเปนเทคโนโลยีการซอมบํารุงแบบเกา ที่มีขอดอยหลายประการ เชน การสิ้นเปลือง
คาใชจายมากเกินจําเปนหากช้ินสวนเครื่องยนตน้ันยังสามารถใชงานไดอยู  เปนตน 

 อยางไรก็ตาม การที่จะสามารถใชงานเคร่ืองยนตไดอยางเต็มประสิทธิภาพ และใชงบประมาณ
ในการซอมบํารุงใหเหมาะสมกับสภาพของเคร่ืองยนตนัน้  มีความจําเปนตองอาศัยความรวมมือกันของ
ผูใชหรือผูควบคุมเครื่องยนต  ผูบํารุงรักษา และผูซอมเคร่ืองยนต ในการตรวจสอบส่ิงผิดปกติท่ีเกิดขึ้นกับ
เครื่องยนตขณะปฏิบัติงาน  เพ่ือใชเปนขอมูลเบื้องตนในการวินิจฉัยรากของสาเหตุปญหาความผิดปกติ
ของเครื่องยนต (Root Cause Analysis) กอนที่จะสุมเก็บตัวอยางสงวิเคราะหในหองปฏิบัติการเพ่ือหา
สาเหตุที่แทจริงตอไป 

 การทดสอบและตรวจสอบน้ํามันหลอลื่นใชการภาคสนาม (Onsite Field Test and Inspection)  มี
วัตถุ-ประสงคเพ่ือคอยเฝาตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงของระบบหลอลื่น (Awareness in Changing of 
Lubricant System) วาสภาพของนํ้ามันหลอลื่น หรือสภาพของเครื่องยนต ยังอยูในสภาพปกติอยูหรือไม 
(Normal or Abnormal)  โดยใชวิธีการงายๆ คือ ใชประสาทสัมผัส  ตาดู  หูฟง  มือสัมผัส (ความรอน 
และการส่ันสะเทือน)  จมูกดมกลิ่น  และใชเครื่องมือ  เชน  ไฟฉาย  แวนขยาย  กลองถายรูป แมเหล็ก 
เปนตน ชวยในการสังเกต ดวยวิธีการตรวจสอบเชนน้ีจึงสามารถดําเนินการไดเปนประจํา (Routine 
Inspection)   อยางตอเน่ือง  

๑.  การตรวจสอบสภาพเคร่ืองยนตภายนอกดวยสายตา (Visual  External  Machinery 
Inspection) 
 ๑.๑  การระบายอากาศในระบบหลอล่ืน (Ventilation) คุณภาพและสภาพของชองหายใจ  (Vents/  
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Breather) มีผลกระทบอยางมากตอการเสื่อมสภาพของนํ้ามันหลอลื่น จึงควรมีการตรวจสอบสภาพ   
ของไสกรองอากาศในชองหายใจใหอยูในสภาพด ี หากสังเกตพบไอระเหยของน้ําออกมาจากชองหายใจ   
ตองตรวจสอบที่มาของการผลิตหรือการเขามาของความช้ืนจากภายนอก ในบางกรณีอาจมีฟองนํ้ามัน
ออกมาจากชองหายใจ สาเหตุอาจเกิดจาก การเส่ือมสภาพของสารปรุงแตงตอตานการเกิดฟอง (Antifoam 
Additive)  มีปริมาณนํ้าปนเปอนสูง หรือมีการผสมกันของนํ้ามันสองชนิดที่เขากันไมได เปนตน 
 ๑.๒  ตาแมวหรือลูกแกว (Sight Glasses)  ตามความเขาใจของคนทั่วไป จะใชประโยชนเพียง
เพ่ือดูวาระบบมีน้ํามันหลอล่ืนวาอยูในระดับที่เหมาะสมหรือไม หากไมมีน้ํามันหลอล่ืนอยูเลยชิ้นสวน
เคร่ืองยนตจะไดรับความเสียหายอยางรุนแรง เน่ืองจากเกิดการเสียดทาน และความรอนสูงจนช้ินสวนติด
เขาดวยกัน (Severe Adhesive) เชน กรณี  ลูกสูบติด   แบริ่งติด  หากระดับน้ํามันหลอล่ืนต่ํากวาเกณฑ
กําหนด  คือนํ้ามันหลอลื่นในระบบมีไมเพียงพอจะเกิดการสึกหรอแบบยึดติด (Adhesive Wear) ในกรณีที่มี
ระดับน้ํามันหลอลื่นมากเกินไปก็เปนการสิ้นเปลืองโดยเปลาประโยชน และยังเปนสาเหตุใหอุณหภูมิของ
น้ํามันหลอล่ืนเพ่ิมสูงขึ้น เน่ืองจากไมมีพ้ืนที่ในการระบายความรอน   แตสิ่งที่ตาแมวหรือลูกแกวบอกได 
มีมากกวาแคระดับนํ้ามันหลอลื่น เชน 
  ๑.๒.๑  การเปลี่ยนสีของนํ้ามันหลอล่ืน (Oil Color)  เม่ือเปรียบเทียบกับสีในสภาพปกติ 
เชน สีอาจเปลี่ยนจากนํ้าตาลจางๆ เปน สีนํ้าตาลเขม เน่ืองจากน้ํามันหลอล่ืนเส่ือมสภาพตามอายุ หรือมี
ตะกอนจากการเกิดปฏิกิริยาเคมีของนํ้ามันหลอลื่นกับออกซิเจน (Oxidation) เปนตน 
  ๑.๒.๒  การขุนมัว (Oil Turbidity) เชน ในนํ้ามันหลอลื่นอาจมีฟองอากาศปนอยู จึงมี       
สีนํ้าตาลขุน หรืออาจมีนํ้า/ความช้ืนปนในนํ้ามันหลอลื่น จนทําใหแสงสองผานไมได สงผลใหนํ้ามันมีสีขาวขุน  
  ๑.๒.๓  การเกิดฟองอากาศจํานวนมากบริเวณดานบนสุดของระดับนํ้ามัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ ๑  สภาพน้ํามันหลอลื่นที่สังเกตไดจากตาแมว 
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 ๑.๓  การรั่วซึมของน้ํามันหลอล่ืน (Leakage Inspection) 
 ๑.๔  การสํารวจสภาพทั่วไป เชน  การแตกราว  กล่ินเหม็น (เหม็นเนา  เหม็นเปรี้ยว  เหม็น
ไหม  เหม็นตัวทําละลาย)  และการสั่นสะเทือน เปนตน 

๒.  การตรวจสอบสภาพภายในของเคร่ืองจักร (Visual  Internal  Machinery Inspection) 
 การตรวจสอบสภาพภายในของเครื่องยนต  จําเปนตองใชความรูทางเทคนิคมาประกอบบาง 
เพ่ือสามารถวิเคราะห  สังเกตสภาพและอาการของเครื่องยนต  จึงมักเปนหนาที่ของฝายซอมบํารุง  เชน  
การตรวจสภาพไสกรองนํ้ามันหลอล่ืนใชแลว  การสังเกตสภาพการเกิดสนิมภายในถังพักนํ้ามันหลอลื่น 
เปนตน 

๓.  การตรวจสอบนํ้ามันหลอลื่นใชการ ในขวดสุมเก็บตัวอยาง (Visual  Inspection of  
Oil in a Sample Bottle) 
 การตรวจสอบน้ํามันหลอล่ืนใชการ ในขวดสุมเก็บตัวอยางดวยตาเปลา สามารถทําไดโดยสุม
เก็บตัวอยางนํ้ามันหลอลื่นใสในขวดแกวใส เพ่ือเปรียบเทียบสภาพกับนํ้ามันหลอลื่นใหมท่ีเปนชนิดเดียวกัน   
โดยนํ้ามันหลอล่ืนใหม ควรเก็บไวในที่ทึบแสง  สภาวะอุณหภูมิและความช้ืนปกติ เพ่ือปองกันการ
เสื่อมสภาพ เน่ืองจากจะใชในการเปรียบเทียบกับตัวอยางนํ้ามันหลอลื่นใชการตลอดอายุการใชงานของ
น้ํามันหลอล่ืนนั้น  ส่ิงที่วิเคราะหไดคือ 
 ๓.๑  ส่ิงสกปรก  เศษโลหะ  การเพ่ิมขึ้นของตะกอนที่นอนกนขวดภายหลังเม่ือวางขวดตัวอยางนิ่งๆ  
 
 
 
 
 
 
                  
 
 
 
 
 

ภาพที่ ๒  แสดงแนวโนมการเพิ่มข้ึนของตะกอน 
 

ท้ิงตัวอยางน้ํามัน 
ประมาณ ๔๘ ช่ัวโมง 
แลวสังเกตส่ิงสกปรก 
และเศษโลหะ 
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 ๓.๒  สังเกตการเปลี่ยนแปลงของสีของนํ้ามันหลอลื่น  เมื่อเวลาการใชงานนานขึ้น 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 

ภาพที่ ๓  ภาพแสดงการเปล่ียนแปลงของสีของนํ้ามันหลอลื่น 
 
 ๓.๓  สภาพความขุนมัว (Turbidity) ของนํ้ามันหลอล่ืน สังเกตไดจากการวางแถบสีเปาหมาย 
ไวหลังขวดสุมเก็บตัวอยาง   แลวมองผานขวดสุมเก็บตัวอยางวาสามารถเห็นแถบสีเปาหมายชัดเจนหรือไม  
 ๓.๔  ดมกล่ินตัวอยางนํ้ามันหลอล่ืน เทียบกับนํ้ามันใหม  ขอแนะนําคือ ไมควรดมขวด
ตัวอยางโดยตรง ใหใชมือโบกเอากล่ินจากปากขวดเขาสูจมูกครั้งละนอย  ๆ
 ๓.๕  การสัมผัสเนื้อนํ้ามันดวยปลายนิ้ว หากรูสึกสากปลายน้ิว แสดงวามีสิ่งสกปรกที่เปน
ของแข็งมีปริมาณ และขนาดใหญมาก  อาจเปนฝุน  เศษเหล็ก  เศษสนิม  เศษสี เศษเช่ือม เปนตน   ใน
ผูมีประสบการณการสัมผัสเนื้อนํ้ามันอาจทราบถึงความหนืดของนํ้ามันหลอลื่นก็ได   แตในการสัมผัส
น้ํามันควรสวมถุงมือบางๆ 
 ๓.๖  การกรองนํ้ามันหลอล่ืนดวยกระดาษกรอง สามารถวิเคราะหส่ิงสกปรกอยางงายดวย
แวนขยาย เพ่ือระบุขนาด และรูปรางของสิ่งสกปรกได 
 ๓.๗  การหยดนํ้ามันหลอลื่นลงบนกระดาษซับ  (Blotter Paper)  (ที่แนะนําควรใชกระดาษ
กรองเบอร ๔ แตหากไมมี สามารถใชกระดาษเขียนเอกสารทั่วไปก็ได เพียงแตตองใชเวลาในการทดสอบ
นานขึ้น) เพ่ือดูลักษณะการเส่ือมสภาพของนํ้ามันหลอล่ืน  หรือความสามารถของนํ้ามันหลอลื่นในการ
กระจายส่ิงสกปรกในเน้ือนํ้ามัน 
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ภาพที ่๔  ลักษณะการกระจายตัวของคราบตะกอนในนํ้ามันหลอลื่น จากการทํา  Blotter Spot 
 
 ๓.๘  การทดสอบหาปริมาณความช้ืนในน้ํามันหลอล่ืน โดยการทํา  Crackle  Test   เพ่ือ
สังเกตปริมาณนํ้าอิสระหรือนํ้าที่ผสมในนํ้ามันหลอล่ืนวามีปริมาณมากนอยเพียงใด  ดําเนินการทดสอบ
โดยหยดตัวอยางนํ้ามันหลอลื่นประมาณ ๒ หยด ลงบนภาชนะรอนอุณหภูมิปริมาณ ๑๖๐ องศาเซลเซียส  
แลวสังเกตการเกิดฟองอากาศ และเสียงที่เกิดขึ้นจากการทดสอบ  ผลการทดสอบแสดงในภาพที่ ๕ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ ๕  แสดงการอานผลการทดสอบปริมาณนํ้าโดยวิธี Crackle Test 
 
 ๓.๙  การวิเคราะหความหนืดอยางงาย  โดยอาศัยหลักการตอตานการไหลของของไหล  อาจทํา 
โดยการจับเวลา  เมื่อปลอยน้ํามันหลอล่ืนใหหยดออกจากภาชนะทีม่ีปริมาตรเทา ๆ กัน   จนหมดภาชนะ   
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เมื่อเปรียบเทียบผลการทดสอบกับทั้งนํ้ามันหลอลื่นใหม และนํ้ามันหลอลื่นใชการ จะสามารถระบุคา
ความหนืดที่เปลี่ยนไปไดวามีความขนใสมากนอยเพียงใด  (ปกติจะควบคุมความหนืดไวที่ + ๒๕ 
เปอรเซ็นตของคาความหนืดเดิม) 

 การพัฒนาและการนําไปใชของระบบการบํารุงรักษาแบบเชิงพิจารณาตามเง่ือนไขสภาพจริง
ของเครื่องยนตใหเปนรูปธรรมอยางมีประสิทธิภาพ เพ่ือนําไปสูการลดลงของงบประมาณที่ตองใชเพ่ือ
การซอมบํารุงเคร่ืองยนต ในขณะเดียวกับที่ยังสามารถใชงานเคร่ืองยนตเพื่อประกอบภารกิจตาง ๆ ได
นั้น ผูใชหรือผูควบคุมเครื่องยนต  ผูบํารุงรักษา และผูซอมเคร่ืองยนต สามารถกระทําไดอยางงาย ๆ ใน
เบื้องตนอยางสม่ําเสมอ  กอนที่จะสงตัวอยางวิเคราะหรายละเอียดในหองปฏิบัติการอีกครั้งหน่ึง  เพ่ือเก็บ
ขอมูลการวัดไวเปนประวัติของเคร่ืองยนต และใชเปนหลักเกณฑกําหนดแนวทางปองกันความเสียหาย หรือ
แนวทางประกอบการวินิจฉัยความผิดปกติท่ีอาจเกิดขึ้นกับเครือ่งยนตไดอยางแมนยําและถูกตอง 

 สุดทายน้ีผูเขียนหวังวาผูอานคงจะนําแนวทางการปฏิบัตินี ้มาปรับใชกับเครื่องยนตของกองทัพเรือ    
และเคร่ืองยนตสวนตัวอ่ืน ๆ หากเหน็วาเคร่ืองยนตน้ัน ๆ มีคุณคาสูง  และคุมคากับการดําเนินการ 

 

เอกสารอางอิง 
บริษัทโฟกัสแล็ป บอราทอร่ีส. เอกสารประกอบการอบรมหลักสูตร “Oil Analysis”.  กรุงเทพฯ,  

 ๒๕๕๐. 
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การทําวิจัยในช้ันเรียน......งายนิดเดียว 
  น.อ.หญิง นงเยาว  ศิริสนธิ 

อาจารยฝายศึกษา โรงเรียนนายเรือ 

 
 
ผูเขียนขออนุญาตนําคําโฆษณาทางวิทยุและโทรทัศนของรายการหนึ่งซ่ึงจัดโดยชาวตางชาติ

ที่กลาววา “ภาษาอังกฤษ..........งายนิดเดียว”  มาใชเปนหัวเร่ืองของบทความน้ี  เน่ืองจากผูเขียน          
มีความเห็นวาเปนวลีที่ชวนคิดและสรางกําลังใจในการเรียนภาษาอังกฤษใหแกผูฟงหรือผูชมรายการได
เปนอยางดี ถึงแมวาในชั้นตนนี้ผูฟงหรือผูชมจะเห็นดวยหรือไมเห็นดวยก็ตาม 
 การทํางานวิจัยในช้ันเรียนสําหรับครูบางทานที่คิดวาเปนเร่ืองงาย หากวาจะทําและลงมือทํา
จริงจังก็คงจะสําเร็จลงดวยดี  คุณครูที่ลงมือทําและมีผลงานออกมาบางแลวนับวาเปนเร่ืองดี แตสําหรับ  
บางทานที่คิดวาอยากจะทําแตยังไมไดทําซ่ึงอาจมีสาเหตุไดหลายประการ เชน การขาดแรงจูงใจ ไมมี
ความจําเปนตองทํา มีภาระงานตองทํามากอยูแลวไมมีเวลาทํา หรือสาเหตุอื่นใดก็ตาม แตสําหรับคุณครู
อีกหลายทานก็อาจจะคิดวาการทําวิจัยในชั้นเรียนเปนเรื่องยาก ทั้งน้ีสาเหตุอาจมาจากขาดความรูหรือ
ประสบการณในการทํางานวิจัย ไมทราบจะเริ่มตนอยางไรดี ทําแลวจะไดประโยชนมากนอยเพียงใด 
จะตองพบกับปญหาอุปสรรคอะไรบาง ทั้งน้ีไมวาคุณครูจะคิดวางายหรือยาก ก็เปนสาเหตุที่ทําให
สถานศึกษาหลายแหงยังมีผลงานวิจัยออกมาไมมากนัก แตอยางไรก็ตาม การทําวิจัยในช้ันเรียนก็ยังถือ
วาเปนภารกิจที่สําคัญและจําเปนสําหรับครูไมนอยไปกวาการสอน เนื่องจากผลการวิจัยในช้ันเรียน
สามารถนําไปใชประโยชนในการปรับปรุงแกไขวิธีการเรียนการสอนไดเปนอยางดี เพียงแตเราไมไดให
ความสําคัญเทาที่ควรเทาน้ันเอง โดยทั่วไปแลวการทําวิจัยในช้ันเรียนเปนเร่ืองที่ไมยาก เม่ือเทียบกับการ
ทํางานวิจัยอื่น ๆ เพราะมีขอบเขตการวิจัยคอนขางแคบทั้งในดานเน้ือหา พ้ืนที่และเวลา มักจะทําไป
พรอม ๆ กับการเรียนการสอนเฉพาะในหองเรียนที่ครูกําลังสอนอยู  ครูทุกคนจึงสามารถทําวิจัยในช้ัน
เรียนได ขอเพียงการเริ่มตนที่ดีเทาน้ัน “แคคิดก็งายนิดเดียว” บทความน้ีผูเขียนจึงขออนุญาตนําเสนอ
ความรูและแนวคิดของการทําวิจัยในช้ันเรียนที่ไดรวบรวมมา โดยหวังวาจะเปนประโยชนสําหรับผูอานหรือ
ผูที่สนใจเก่ียวกับการทํางานวิจัยไดพอสมควร 
 
ความหมายของการวิจัยในช้ันเรียน 
 การวิจัยในช้ันเรียน (Classroom Research) หมายถึง กระบวนการหาความรูหรือวิธีการใหม ๆ 
รวมทั้งการประดิษฐคิดคนส่ิงใหม ๆ เพ่ือนํามาใชในการเรียนการสอน เพ่ือแกปญหาที่เกิดจากการเรียน
การสอนในช้ันเรียนของตนเอง หรือเพ่ือพัฒนาการเรียนรูของนักเรียน 



ปท่ี ๗ ฉบับท่ี ๔                                                                                            ตุลาคม - ธันวาคม  ๒๕๕๐ 

                                                                     ๒๘ 
 
 
วัตถุประสงคของการวิจัยในช้ันเรียน 
 วัตถุประสงคที่ สําคัญของการวิจัยในชั้นเรียนก็คือ   เพ่ือหาความรูเ ก่ียวกับผูเรียน ผูสอน 
กระบวนการเรียนการสอนและสภาพแวดลอมของหองเรียน ซึ่งสวนใหญมักเปนหองเรียนใดหองเรียน
หนึ่ง โดยทําไปพรอม ๆ กันกับการเรียนการสอนในหองเรียนน้ันตามปกติ โดยที่ผูเรียนอาจจะไมทราบวา
ผูสอนกําลังทําวิจัยในชั้นเรียนอยู 
 
ข้ันตอนในการทําวิจัยในช้ันเรียน 
 ขั้นตอนที่สําคัญในการทําวิจัยในชั้นเรียนมี ๕ ช้ันตอน ดังน้ี 
 ๑. การกําหนดปญหาของการวิจัย  ใหครูพิจารณาวาในปจจุบันมีปญหาอะไรบางในชั้นเรียนที่
สอนอยู เรื่องหรือปญหาในช้ันเรียนที่ควรจะนําเขามาพิจารณาทําวิจัย มี ๔ ดาน คือ 
  ๑.๑ เรื่องที่เก่ียวกับสภาพแวดลอมภายในช้ันเรียน ไดแก 

- ขนาดของชั้นเรียนและสภาพภายในชั้นเรียน 
- ความสะดวกสบายของช้ันเรียนและโตะเกาอี้เรียน 
- แสงสวางภายในช้ันเรียน 
- ระบบระบายอากาศและปรับอากาศในชั้นเรียน 
- ระบบเสียงเพ่ือการเรียนการสอนในชั้นเรียน 
- การใชส่ือและอุปกรณการสอนของครู 

    ๑.๒ เรื่องที่เก่ียวกับพฤติกรรมของนักเรียนและครู ไดแก 
- การไมตรงตอเวลาในการเขาเรียนของนักเรียนและครู 
- การที่นักเรียนขาดเรียนเปนประจํา 
- การแตงกายไมถูกระเบียบของนักเรียน 
- การคุยหรือการหลับของนักเรียนในช้ันเรียน 
- ความไมตั้งใจเรียนของนักเรียนหรือความไมตั้งใจสอนของครู 
- การไมสงการบานหรือสงการบานชากวากําหนด 
- ความไมรวมมือในการทํางานกลุมของนักเรียน 
- การขาดแรงจูงใจในการเรียนของนักเรียน 
- การพัฒนาพฤติกรรม “สมาธิส้ัน” ของเด็กชายกฤษณดวยกิจกรรมเพ่ือนชวยเพ่ือน 
- รูปแบบการชวยเหลือนักเรียนในช้ันเรียนที่เรียนกับครูชาวตางชาติ 
- การแกปญหาพฤติกรรมของนักเรียนที่ชอบแกลงเพ่ือน 
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- การประพฤติตนไมเหมาะสมในเร่ืองอบายมุขและพฤติกรรมทางเพศของนักเรียน 
- การศึกษาผลการใชพันธะสัญญาการแกปญหานักเรียนทิ้งขยะไมเปนที่ 
- ความเหมาะสมและยุติธรรมในการวัดผลการเรียนของครู 
- ผลของการฝกกิจกรรมออกกําลังกายที่มีตอน้ําหนักตัวของนักเรียน 

    ๑.๓ เรื่องที่เก่ียวกับความคิดเห็นของนักเรียนและครูเก่ียวกับการเรียนการสอน ไดแก 
- ความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอการสอนของครู 
- เจตคติของนักเรียนตอวิชาที่เรียน 
- ความพึงพอใจของนักเรียนตอกิจกรรมในช้ันเรียน 

     ๑.๔ เรื่องที่เก่ียวกับการเปรียบเทียบความแตกตางระหวางวิธีการที่ใชในการแกปญหาดาน
การเรียนการสอน ไดแก 
  - การพัฒนาทักษะการเรียนดานการอานสะกดคําภาษาอังกฤษโดยใชเกม 
Guessing Word และเกม Body Letter 
  - การพัฒนาความรูพ้ืนฐานทางคณิตศาสตรดวยชุดฝกอุนเคร่ือง 

- การพัฒนาการคัดลายมือของนักเรียน 
- การปลูกฝงนิสัยรักการอานใหแกนักเรียน 
- การพัฒนาการอานและเขียนภาษาไทยโดยใชเกม 
- การเปรียบเทียบผลการเรียนซ่ึงสอนโดยสื่อการสอน ๒ ชนิด ที่แตกตางกัน 
- การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหวางนักเรียนที่เรียนคาบละ ๑  ชั่วโมง      

๓ ครั้ง กับนักเรียนที่เรียนคาบละ ๓ ช่ัวโมง ๑ ครั้ง 
- การเปรียบเทียบความสนใจในการเรียนของนักเรียนที่เรียนในหองขนาดใหญและ

หองเรียนขนาดเล็ก 
ในกรณีที่ปญหาในชั้นเรียนของครูมีหลายปญหา ใหลําดับความสําคัญของแตละปญหาตามระดับ

ความรุนแรงของปญหา โดยพิจารณาจากผลกระทบที่มีตอความเสียหายและจํานวนผูไดรับผลกระทบ 
ปญหาที่มีระดับความรุนแรงสูงกวาควรไดรับการพิจารณาสําหรับนํามาทําวิจัยกอน เพ่ือหาสาเหตุและ
วิธีการแกไขปญหาน้ัน ๆ โดยเร็วที่สุด 
 ๒. การเขียนโครงการวิจัย  ไมมีรูปแบบที่แนนอนตายตัว แตควรจะประกอบดวยหัวขอที่สําคัญ
ดังตอไปน้ี 
  ชื่อเรื่อง - ระบุช่ืองานวิจัยวาทําอะไร ใชวิธีการอะไร กับใคร 
  ความสําคัญ - ระบุเหตุผลวาทําไมจึงสนใจจะทํางานวิจัยน้ี ที่มาของปญหา สาเหตุของ
ปญหา แนวทางที่ใชในการแกปญหาซ่ึงเราจะนํามาใชในการวิจัย 
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  วัตถุประสงคของการวิจัย - ระบุจุดมุงหมายของการทําวิจัยน้ีคืออะไร ทําไปเพ่ืออะไร 
(เชน แกไขปญหา........., พัฒนาสื่อรูปแบบใหม ฯลฯ) 
  วิธีดําเนินการวิจัย 
  ประชากร – ระบุวานักเรียนชั้นอะไร จํานวนก่ีคน มีลักษณะอยางไร ถากลุมเล็กใหระบุ
ชื่อ หรือกรณีที่วิจัยแกปญหาพฤติกรรมเปนรายบุคคลใหระบุช่ือนักเรียนที่ศึกษา 
  เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย – เคร่ืองมือที่ใชในการแกปญหา เครื่องมือที่ใชในการเก็บ
รวบรวมขอมูล วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล การวิเคราะหขอมูล 
  สรุปผลการวิจัย- สรุปวาวิธีการแกปญหาน้ัน ไดผลหรือไม อยางไร ทราบไดอยางไร 
  ภาคผนวก – เครื่องมือที่ใช ขอมูลดิบ หลักฐานอื่น ๆ เชน ภาพถายขณะดําเนินการวิจัย 
(อาจมีหรือไมก็ได) 
 ๓. การเก็บรวบรวมขอมูล มีขั้นตอนการปฏิบัติดังน้ี 
      - พิจารณาวามีขอมูลอะไรบางที่จําเปนตองนํามาใชวิเคราะหเพ่ือหาคําตอบของวัตถุประสงค
ของการวิจัยแตละขอ 
      - ตรวจสอบวามีขอมูลใดบางที่มีอยูแลวในโรงเรียน หรือในหนวยงานตาง ๆ ที่เก่ียวของ 
ขอมูลควรจะมีความทันสมัยและเช่ือถือไดในระดับที่ผูวิจัยตองการ 
      - เก็บรวบรวมขอมูล ซ่ึงอาจจะใชวิธีการเก็บขอมูลจากตัวอยางหรือจากทั้งหมด โดยอาจใช
วิธีการวัด การนับ การสังเกต การสัมภาษณ เปนรายบุคคล หรือรายกลุม หรือวิธีสงแบบสอบถามให
นักเรียนตอบ 
 ๔. การประมวลผลและการวิเคราะหขอมูล มีขั้นตอนการปฏิบัติ ดังน้ี 
      - นําขอมูลมาประมวลผลโดยใชวิธีวิเคราะหที่กําหนดไวในโครงการวิจัยที่เขียนไว 

     - ในกรณีที่คําตอบตองการจําแนกตามลักษณะตาง ๆ ของผูที่เกี่ยวของ เชน จําแนกตามเพศ 
ตามผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ตามชวงเวลาที่สอน ตามส่ือที่ใชในการสอน หรือตามเจตคติของนักเรียน 
การประมวลผลก็จะตองทําไปตามลักษณะตาง ๆ เหลาน้ันดวย 
 ๕. การเขียนรายงานการวิจัย   โดยทั่วไปควรประกอบดวยหัวขอที่สําคัญตอไปน้ี 

 บทนํา  
          ประกอบดวยหัวขอตาง ๆ ที่สําคัญ ไดแก ความเปนมา/ความสําคัญ/ความจําเปนที่ตอง
ทําวิจัยเรื่องน้ี วัตถุประสงคของการวิจัย ขอบเขตของการวิจัย นิยามของคําศัพทที่ใชในการวิจัย 
สมมุติฐานของการวิจัย และระเบียบวิธีที่ใชในการวิจัย 

 ผลการวิจัย 
โดยทั่วไปมักนิยมนําเสนอผลการวิจัยในรูปคําบรรยายสรุปเก่ียวกับคําตอบของ

วัตถุประสงคการวิจัยแตละขอ  ตามดวยตาราง แผนภูมิ และแผนภาพแสดงรายละเอียด ควรแสดงใหเห็น 
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วาผลการวิจัยมีความสอดคลองหรือขัดแยงกับหลักการหรือทฤษฎีเกี่ยวกับเรื่องน้ัน ๆ หรือผลงานวิจัย    
อื่น ๆ ที่เก่ียวของ หรือความเชื่อ หรือสมมุติฐานของผูวิจัยเอง 

 สรุปและขอเสนอแนะ 
           ประกอบดวยขอสรุปที่สําคัญของคําตอบ และขอเสนอแนะเกี่ยวกับการนําผลการวิจัยไป
ใชประโยชน ตลอดจนขอเสนอแนะในการทําวิจัยเก่ียวกับเรื่องทํานองเดียวกันน้ีตอ ๆ ไป ใหมีความ
เหมาะสมและมีคุณภาพมากขึ้น 
 
ขอควรระวังในการทําวิจัยในชั้นเรียน  การทําวิจัยในชั้นเรียนมีขอควรระวังในเร่ืองตาง ๆ ที่สําคัญ ดังนี้ 
 ๑. การควบคุมปจจัยอื่น ๆ ซึ่งมีผลกระทบตอการเปลี่ยนแปลงของเรื่องที่ผูวิ จัยศึกษา 
นอกเหนือไปจากปจจัยที่ผูวิจัยนํามาพิจารณาซึ่งปจจัยอื่น ๆ ไดแก ปจจัยที่เก่ียวของกับตัวนักเรียน 
สภาพแวดลอมภายในหองเรียนและครูผูสอนเอง ในกรณีที่ไมสามารถควบคุมปจจัยดังกลาวใหเหมือนกัน
ได จะตองพยายามควบคุมใหใกลเคียงกันมากที่สุดเทาที่จะทําได 
 ๒. จริยธรรมของผูวิจัย การวิจัยในช้ันเรียน ผูวิจัยจะตองพยายามไมใหเกิดผลกระทบตอนักเรียน
ใหมากที่สุด โดยเฉพาะผลกระทบในทางที่ไมดี 
 ๓. เน่ืองจากการวิจัยในช้ันเรียนสวนใหญผูวิจัยมักจะเก็บรวบรวมขอมูลจากผูที่เกี่ยวของกับเรื่อง
ที่จะศึกษาทุกราย เชน เก็บขอมูลจากนักเรียนในชั้นเรียน ดังน้ันจึงไมจําเปนตองใชสถิติอนุมาน 
(Inferential Statistics) เชน การประมาณคา (Estimation) หรือการทดสอบสมมุติฐานทางสถิติ 
(Statistical Hypothesis Test) การที่ผูวิจัยจะนําสถิติอนุมานดังกลาวมาใชไดก็ตอเม่ือมีการเลือกตัวอยาง
นักเรียนหรือผูที่เก่ียวของมาใชในการเก็บรวบรวมขอมูลเทานั้น 
 
คําถามท่ีพบบอยเก่ียวกับการวิจัยในช้ันเรียน  
คําถาม : การวิจัยในช้ันเรียน คืออะไร     
คําตอบ : การวิจัยในชั้นเรียน ภาษาอังกฤษเรียกวา Classroom Research คือ กระบวนการหาความรู

หรือวิธีการใหม ๆ  รวมทั้งการประดิษฐคิดคนสิ่งใหม ๆ  เพ่ือนํามาใชในการเรียนการสอน
เพ่ือแกปญหาที่เกิดจากการเรียนการสอนในชั้นเรียนของตนเอง หรือเพื่อพัฒนาการ
เรียนรูของนักเรียน  ผลการวิจัยใชได เฉพาะกลุมที่ทําการศึกษาบางทีเราเรียกวา การ
วิจัยเชิงปฏิบัติการในช้ันเรียน (Classroom Action Research) หรือการวิจัยเพ่ือพัฒนาการ
เรียนรู 

คําถาม : ใครเปนผูทําวิจัยในช้ันเรียน 
คําตอบ : ผูทําการวิจัยในช้ันเรียนคือ ครูผูสอน 
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คําถาม : การวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรูมีขั้นตอนอะไรบาง 
คําตอบ :  การวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรูมีขั้นตอนดังน้ี 

๑. วิเคราะหปญหา/การพัฒนา 
๒. วางแผนแกปญหา/การพัฒนา 
๓. จัดกิจกรรมแกปญหา/การพัฒนา 
๔. เก็บรวบรวมขอมูล วิเคราะหขอมูล 
๕. สรุปผลการแกปญหา/การพัฒนา 

คําถาม :  ครูผูสอนจะเริ่มตนทําวิจัยในช้ันเรียนอยางไร 
คําตอบ :  ครูผูสอนจะเริ่มตนดวยวิธีงาย ๆ คือ สอนไปสังเกตไปวา  ผูเรียนคนไหนมีจุดเดน จุดดอย

ตรงไหน แลวพยายามบันทึกไว จากน้ันสรุปขอมูลที่มีอยู ซ่ึงจะทําใหทราบวาเด็กในชั้นมี
กลุมเกงก่ีคน กลุมออนก่ีคน ใครบาง ที่เรียนออน ออนในเรื่องอะไร เพ่ือจะไดคิดหานวัตกรรม
ที่เหมาะสมเพ่ือชวยเหลือกลุมออนตอไป 

คําถาม : ปญหาหรือส่ิงที่ตองการพัฒนาเปนดานความรูเทาน้ันใชหรือไม 
คําตอบ : ไมใช ปญหาหรือส่ิงที่ตองพัฒนาอาจเปนดานความรู ทักษะ และเจตคติ หรือดานความประพฤติ 

พฤติกรรม หรือบุคลิกภาพที่ไมพึงประสงคของนักเรียนก็ได 
คําถาม  :  การทําวิจัยในชั้นเรียน จะทําใหครูทิ้งช้ันเรียน เพราะตองไปคนควาเก่ียวกับนวัตกรรมใชหรือไม 
คําตอบ  :  ไมใช  การทําวิจัยในชั้นเรียนเปนการวิจัยเล็ก ๆ  ควบคูไปกับการปฏิบัติงานจริง มุง

แกปญหาหรือพัฒนาผูเรียน เปนสําคัญ ไมจําเปนตองคนควาหรืออางอิงแบบวิทยานิพนธ 
รูปแบบการหาความรูอาจไดมาจากการพูดคุย แลกเปล่ียนเรียนรูกับเพ่ือนครูดวยกัน จาก
เอกสารตาง ๆ ที่ไดรับจากการประชุม อบรม สัมมนา  จากรายการ โทรทัศนทางการศึกษา 
จากแหลงเรียนรูตาง ๆ เชน Internet วิทยานิพนธ รายงานวิจัยตาง ๆ  ที่มีผูทําไว 

คําถาม  :  รายงานผลการวิจัยในช้ันเรียนจะเขียนเม่ือไร 
คําตอบ  :  เขียนขึ้นเม่ือครูผูสอนเก็บรวบรวมขอมูลและวิเคราะหขอมูลเสร็จเรียบรอยแลว ครูผูสอนตอง

เขียนสรุปผลการวิจัย หากพบวาผูเรียนไมเกิดการเรียนรู และหรือพฤติกรรมไมพึงประสงค 
ครูผูสอนอาจตองทําวิจัยในช้ันเรียนซํ้าอีกคร้ังหรือหลาย ๆ ครั้ง จนกวาผูเรียนไดเกิดการ
เรียนรู และหรือมีพฤติกรรมที่พึงประสงคตามเจตนารมณ  ตามหลักสูตรอยางแทจริง 

คําถาม  :  การเขียนรายงานการวิจัยในชั้นเรียนตองเขียนตามระเบียบวิธีวิจัย คือตองมีบทที่ ๑ ถึง     
บทที่ ๕ ใชหรือไม 

คําตอบ  :  ไมจําเปน การเขียนรายงานการวิจัยในชั้นเรียน ครูสามารถเขียนงาย ๆ โดยระบุปญหาที่
พบ สาเหตุของปญหา วิธีการแกปญหาและผลการแกปญหา อาจมีขอเสนอแนะหรือ
ขอสังเกตตอทาย และแนบหลักฐานส่ิงที่ไดดําเนินการ เชน แบบฝก แบบบันทึก ฯลฯ 
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คําถาม  :  ทําวิจัยแลวจะเอาไปใชประโยชนอะไรไดบาง 
คําตอบ  :  ทําวิจัยแลวมีประโยชนอยางแนนอน ประโยชนตอนักเรียนคือ นักเรียนแตละคนจะไดรับ

การพัฒนา หรือแกปญหาอยางถูกวิธี ประโยชนตอครูคือ ครูมีการวางแผนการทํางานอยาง
เปนระบบ ครูผูสอนสามารถสรุปเขียนรายงานการวิจัยในช้ันเรียนเพ่ือรอรับการประเมินตาม
มาตรฐานวิชาชีพครู และสามารถรวบรวมเปนผลงานวิชาการเพ่ือขอเลื่อนระดับใหสูงขึ้น 

คําถาม  :  การวิจัยในช้ันเรียนและการวิจัยในโรงเรียนตางกันอยางไร 
คําตอบ  :  การวิจัยในช้ันเรียน เปนการวิจัยของครูที่ประจําอยูในหองเรียน ซ่ึงสังเกตพบวา นักเรียน

บางคนมีปญหา และเม่ือวิเคราะหถึงสาเหตุของปญหาของนักเรียนบางคนดังกลาว ระบุได
หลายสาเหตุ จึงเลือกสาเหตุที่ตนสามารถแกไขได  หาวิธีแกไข ( ซ่ึงไมใช วิธีสอน ) 
ดําเนินการแกไขไปพรอม ๆ กับการสอนนักเรียนกลุมใหญ จนปญหาดังกลาวไดรับการ
คล่ีคลาย จึงเขียนรายงานการวิจัยซ่ึงมีความยาว ๒ - ๓ หนา การวิจัยในโรงเรียน เปนการ
วิจัยของผูบริหารโรงเรียน หรือศึกษานิเทศก ซ่ึงสังเกตพบวา ครูบางคนมีปญหาในงานครู 
และเมื่อวิเคราะหถึงสาเหตุดังกลาว ก็ระบุไดหลายสาเหตุ จึงเลือกสาเหตุที่ตนสามารถแกไข
ได หาวิธีการแกไข ดําเนินการแกไขไปพรอม ๆ กับการปฏิบัติงานปกติของตน จนปญหา
ดังกลาวไดรับการคลี่คลาย จึงเขียนรายงานการวิจัยซึ่ งมีความยาว ๒ - ๓ หนา 
เชนเดียวกัน 

คําถาม  :  การวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนจะทําไดทุกกลุมสาระหรือไม 
คําตอบ  :  การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน สามารถทําไดทุกกลุ มสาระ ไมวาจะเปนสาระ

ความรู การปฏิบัติกิจกรรมพัฒนาผูเรียนและการพัฒนาคุณธรรม ลักษณะของแตละกลุม
สาระใชกระบวนการเดียวกัน คือ กอนวิจัยตองมีการหาปญหาหรือส่ิงที่ตองการพัฒนา หา
แนวทางแกไข นําแนวทางไปดําเนินการ สรุปผลและเขียนรายงาน 

คําถาม  :  โดยสรุปการวิจัยในช้ันเรียนจะมีลักษณะอยางไร 
คําตอบ  :  การวิจัยในช้ันเรียนจะมีลักษณะดังน้ี 

๑. ผูวิจัยยังคงทํางานตามปกติของตน 
๒. ไมตองสรางเครื่องมือวิจัย 
๓. ไมมีขอมูลจํานวนมาก 
๔. ไมตองทบทวนรายงานวิจัยที่เก่ียวของ 
๕. ขอมูลสวนใหญมาจากการสังเกต การพูดคุย และใชการวิเคราะหเน้ือหา 
๖. ใชเวลาทําวิจัยไมนาน ขึ้นอยูกับสาเหตุของปญหาและจํานวนบุคคลที่ตองการแกไข 
๗. ความยาว ๒ - ๓ หนาตอเร่ือง 
๘. นักเรียน/ครูไดรับการแกไขหรือพัฒนา 
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๙. ไมมีการระบุประชากร กลุมตัวอยาง การสุมตัวอยาง 
๑๐. ไมตองใชสถิติสรุปอางอิง และไมมีระดับนัยสําคัญ 
๑๑. ไมมีการทดสอบกอนหลัง 
๑๒. ไมมีกลุมทดลอง กลุมควบคุม 
๑๓. เปนการวิจัยเชิงคุณลักษณะมากกวาเชิงปริมาณ 
๑๔. เนนการแกไขที่สาเหตุของปญหาของนักเรียน/ครูบางคน บางเรื่อง 
(ที่มา  http://www.ipst.ac.th/research/classroom/knowledge.htm.สาขา วิ จัย  สถาบัน

สงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สสวท.)) 
 จากที่กลาวมาแลวทั้งหมดน้ี จะเห็นไดวาการทําวิจัยในช้ันเรียนเปนเร่ืองที่ครูทุกทานควรกระทํา
เปนอยางยิ่ง ทั้งนี้เพ่ือประโยชนโดยตรงแกนักเรียน อีกทั้งเปนเร่ืองที่กระทําไดไมยากนัก หากครูมีความ
ตั้งใจจริง และหากวาไดรับการสนับสนุนจากสถานศึกษาตาง ๆ ดวยแลว จะเปนแรงกระตุนใหเกิดการ
ปฏิบัติไดเปนอยางดี 

 
 
เอกสารอางอิง 
ยุทธ  ไกยวรรณ.  พื้นฐานการวิจัย. กรุงเทพฯ : สุวีริยาสาสน, ๒๕๔๕. 
สรชัย  พิศาลบุตร.  การทําวิจัยในชั้นเรียน เรียนรูกันไดใน  ๕  ชั่วโมง. กรุงเทพฯ  : บริษัทวิทยพัฒน,  

๒๕๔๙. 
www.ipst.ac.th/research/classroom/knowledge.htm 
 
 
 
  

 
 



บทบาทและความเปนมา 
ของนิเทศการศึกษา 

น.อ.ผศ.วันทวี  ปาลโมกข 
ผูชวยศาสตราจารย ฝายศึกษา โรงเรียนนายเรือ 

 
 
 ตามคําส่ังฝายศึกษา โรงเรียนนายเรือ ที ่ ๘/๒๕๕๐ ลง ๑๑ ก.ค.๕๐ เรื่อง แตงตั้งหนวยนิเทศ
การศึกษา ฝายศึกษา โรงเรียนนายเรือ ไดแตงตั้งคณะบุคคลขึ้นคณะหนึง่เพ่ือทําหนาที่ในนามของหนวย
นิเทศการศึกษา ฝายศึกษา โรงเรียนนายเรือ โดยไดระบุหนาที่ไวในขอ ๒. ของคําส่ัง ดังกลาวไวอยาง
ชัดเจนสรุปไดดังน้ี 
 ๑. กําหนดหลักเกณฑและวิธีการในการดําเนินการสอนและบริหารจัดการตาง ๆ ที่เก่ียวของ เพ่ือ
ควบคุมมาตรฐานและพัฒนาการเรียนการสอนใหดียิ่งขึ้น 
 ๒. ติดตามและดูแลการดําเนินการเรียนการสอนและการบริหารจัดการตาง ๆ ที่เก่ียวของให
เปนไปตามหลักเกณฑรวมทั้งใหคําปรึกษาและคําแนะนําแกหนวยงานครูอาจารยและบุคคลทางการศึกษา
ของฝายศึกษา 
 ๓. รวบรวมผลการดําเนินงานเก่ียวกับการเรียนการสอน ประกอบดวยการจัดทําประมวลการ
สอน แผนการสอน การประเมินประสิทธิภาพการสอน บันทึกภาระงานสอน การวัดและประเมินผล 
 ๔. ศึกษา วิเคราะหและประเมินผลการดําเนินงานเกี่ยวกับการเรียนการสอนและรายงานสรุป
ปญหา อุปสรรค ขอขัดของ ขอเสนอแนะและประเมินผลการดําเนินงานตามขอ ๑ - ๓ ใหฝายศึกษา 
โรงเรียนนายเรือ ทราบทุกปการศึกษา 
 จากคําส่ังดังกลาว ผูเขียนจึงตองกลับไปทบทวนกระบวนการนิเทศการศึกษาอีกครั้งหน่ึง และใน
การน้ีผูเขียนไดนําส่ิงที่ทบทวนมาฝากผูใฝรูทั้งหลาย อยางนอยก็ใชวารสารโรงเรียนนายเรือเปนเวทีใน
การแลกเปลี่ยนเรียนรู (Knowledge Sharing) ระหวางผูที่สนใจดวยกันโดยจะกลาวยอนอดีตถึงความ
เปนมาของการนิเทศการศึกษา เพ่ือเชื่อมโยงแนวคิดในปจจุบัน ซ่ึงอาจทําใหเรามองภาพของการนิเทศ
การศึกษาไดชัดเจนขึ้น 
 
ความเปนมาของการนิเทศการศึกษา 

 การนิเทศการศึกษาเริ่มตนเม่ือใดไมมีหลักฐานที่แนนอน แตนักการศึกษาสวนใหญเช่ือกันวา การ
นิเทศการศึกษาอาจจะเริ่มในสมัยจักรวรรดินิยมซึ่งอยูในรูปแบบของการตรวจตรา ควบคุม แลววิวัฒนาการ
เร่ือยมาจนถึงปจจุบัน มีนักการศึกษาหลายทานไดแบงวิวัฒนาการของนิเทศการศึกษาไว  จึงขอนําเสนอเพ่ือ 
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เปนพ้ืนฐานในการทําความเขาใจกับบทความพอสังเขปดังน้ี 
 สเปยร (Spears : ๑๙๕๔ อางในเอกสารการสอน จีระพันธ  พูลพัฒน ๒๕๔๘ : ๑) ไดแบงการ
นิเทศการศึกษาออกเปน ๔ สมัย 
 สมัยที่ ๑ การนิเทศการศึกษาเปนการตรวจและควบคุมสถานศึกษา โดยคณะกรรมการสถานศึกษา 
เริ่มเมื่อป ค.ศ.๑๗๐๐ โดยภาพรวมจะเปนการควบคุมโดยทั่ว ๆ ไป ไมไดสนใจดานการสอนของครู      
วาสอนดีหรือไมดีอยางไร มีปญหาอะไรและอยางไร จะแกปญหาดวยวิธีใด เหตุที่เปนเชนน้ีเพราะ
คณะกรรมการสถานศึกษาไมมีความรูในเร่ืองนิเทศการศึกษาอยางเพียงพอ 
 สมัยที่ ๒ การนิเทศการศึกษาเปนการตรวจและควบคุมสถานศึกษา โดยศึกษาธิการ เริ่มเม่ือ 
ค.ศ.๑๘๐๐ ซ่ึงมีสาเหตุมาจากคณะกรรมการสถานศึกษามีความเห็นวาการศึกษาเปนเรื่องของเทคนิค 
ตองอาศัยผูรูหรือเช่ียวชาญ แตอยางไรก็ตาม การนิเทศการศึกษาในสมัยที่ ๒ น้ีก็ยังคงเปนเรื่องของการ
ตรวจและควบคุมเชนเดิม 
 สมัยที่ ๓ การนิเทศการศึกษาไดปรับเปล่ียนกลยุทธคอนขางมาก โดยใหความสนใจไปที่การสอน
เปนสําคัญ โดยหัวหนาสถานศึกษาหรือครูใหญกับศึกษานิเทศมีความเช่ียวชาญในทางใดทางหน่ึงโดยเฉพาะ 
ซึ่งเริ่มมีการนิเทศการศึกษาในลักษณะเชนน้ีระหวางป ค.ศ.๑๘๗๕ – ๑๙๐๐  
 สมัยที่ ๔ การนิเทศการศึกษาเปนเรื่องของการอบรมครูโดยเร่ิมตั้งแตป ค.ศ.๑๙๕๓ - ปจจุบัน 
เปนกระบวนการแหงความรวมมือระหวางผูที่เกี่ยวของหลายฝายดวยกัน เชน ผูบริหารสถานศึกษา 
ศึกษานิเทศก ครูอาจารยและผูปกครอง ทั้งน้ีก็เพ่ือใหครูมีความรูความสามารถในการสอนและสามารถ
แสวงหาวิธีการแกปญหาตาง ๆ ที่เกิดใหได 
 อาย, เนทเซอร (Eye, Netzer : ๑๙๖๕) ไดแบงสมัยของการนิเทศการศึกษาออกเปน ๔ สมัย 
เชนเดียวกับสเปยร 
 สมัยที่ ๑ อยูในชวง ค.ศ.๑๖๕๒ – ๑๘๗๕ การนิเทศการศึกษาในชวงน้ันเปนการตรวจตรา 
ควบคุมโดยผูบริหารสถานศึกษา เนนการควบคุมสถานศึกษาในดานของบริเวณ อาคารสถานที่ รวมไปถึง 
การปกครองนักเรียนและกระบวนการเรียนการสอน 
 สมัยที่ ๒ อยูในชวง ค.ศ.๑๘๗๖ – ๑๙๓๖ การนิเทศการศึกษาไดวิวัฒนาการเปลี่ยนกลยุทธจากการ
ควบคุม ตรวจสอบ มาเปนการใหคําแนะนําเก่ียวกับกระบวนการเรียนการสอนของครู โดยมีผูเช่ียวชาญ
เปนผูใหคําแนะนํา ขอย้ําวาผูแนะนําตองมีความเช่ียวชาญในดานกระบวนการเรียนการสอน 
 สมัยที่ ๓ อยูในชวง ค.ศ.๑๙๓๗ – ๑๙๕๓ เปนสมัยที่กระบวนการนิเทศไดมีการพัฒนา         
การยกระดับขึ้นมาอีกระดับหน่ึง กลาวคือ กระบวนการนิเทศไดมุงเนนการมีสวนรวม (Participative)      
มากขึ้น โดยใชความพยายามของบุคคลที่เก่ียวของกับกระบวนการเรียนการสอน โดยเฉพาะอยางยิ่ง
ระหวางผูนิเทศกับผูรับการนิเทศ ตลอดจนผูบริหารในระดับตาง ๆ รวมกันปรับปรุงกระบวนการเรียน 
การสอน 
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 สมัยที่ ๔ อยูในชวง ค.ศ.๑๙๓๗ - ปจจุบัน การนิเทศการศึกษาในยุคน้ี เปนยุคแหงการ
คนควาวิจัย โดยจะคํานึงถึงความสัมพันธระหวางบุคคลที่เก่ียวของกับกระบวนการเรียนการสอนและการ
วิจัยเก่ียวกับปญหาของการเรียนการสอนเปนสําคัญ 
 หากจะพิจารณากระบวนการวิวัฒนาการของการนิเทศการศึกษาตามที่กลาวมา เราจะเห็นได
อยางชัดเจนวา การนิเทศการศึกษาไดมีการพัฒนามาโดยลําดับ เร่ิมตนเราจะเห็นกลยุทธของการนิเทศ
การศึกษา เปนเร่ืองของการควบคุม ตรวจตรา แลวพัฒนาเปนเร่ืองของการปรับปรุงกระบวนการเรียน
การสอน สุดทายก็ไดพัฒนามาสูการศึกษาคนควาวิจัย แตในทางปฏิบัติจริงการควบคุม ตรวจตรา ก็ยังคง
มีอยู 
 สําหรับการนิเทศการศึกษาในประเทศไทยน้ัน เกิดขึ้นเม่ือประเทศไทยมีการจัดการศึกษาอยาง
เปนระบบในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว ประมาณป พ.ศ.๒๔๑๔ โดยมีลักษณะเปน
การควบคุม ตรวจตรา ใหเปนไปตามพระบรมราชโองการ ตอมาเม่ือมีการขยายการศึกษาไปตามหัวเมือง 
จึงไดแตงตั้งพนักงานตรวจแขวงขึ้นเพ่ือออกไปตรวจการปฏิบัติงานของครู 
 ป พ.ศ.๒๔๙๕ เร่ิมมีหนวยศึกษานิเทศกรับผิดชอบงานนิเทศการศึกษาโดยตรง เพ่ือชวยเหลือ
โรงเรียนฝกหัดครูในสวนภูมิภาคทางดานวิชาการ 
 ป พ.ศ.๒๔๙๗ หนวยศึกษานิเทศก ไดเพ่ิมบทบาทมากขึ้นกวาเดิมกลาวคือทําหนาที่ปรับปรุง
คุณภาพการศึกษาตั้งแตระดับอนุบาลถึงประถมตอนปลายใหมีมาตรฐานทั่วประเทศ โดยมุงเนนไปที่การ
อบรมครู แนะนําการทําอุปกรณการสอน สาธิตการสอน และตอมางานนิเทศการศึกษาก็ไดขยายไปยัง
จังหวัดตาง ๆ ทั่วประเทศ 
 ป พ.ศ.๒๕๒๓ ไดมีการเปล่ียนแปลงระบบการบริหารงานโรงเรียนประถมศึกษาตาม พ.ร.บ.โอน
กิจการบริหารโรงเรียนประชาบาลขององคการบริหารสวนจังหวัดและโรงเรียนประถมศึกษาของ        
กรมสามัญศึกษาไปขึ้นตรงกับสํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษา ซ่ึงมีผลทําใหเกิดศึกษานิเทศก 
สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ ศึกษานิเทศกสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัด และ
ศึกษานิเทศกอําเภอกระจายอยูทั่วประเทศ ตอมากระทรวงศึกษาธิการไดกําหนดระเบียบวาดวย
ศึกษานิเทศกสังกัดคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.๒๕๒๔ และไดพัฒนาองคกรการบริหาร
ศึกษานิเทศก ใหเหมาะสมกับสภาพการจัดการศึกษาตามลําดับเรื่อยมา ซึ่งถือวาเปนการเคล่ือนไหว
ทางการนิเทศการศึกษาคร้ังลาสุดของไทย 
 
ความหมายของการนิเทศการศึกษา 
 ความหมายของการนิเทศการศึกษา มีผูรูทั้งชาวไทยและชาวตางประเทศ ไดใหความหมาย
แตกตางกันซ่ึงขึ้นอยูกับแนวคิดและความเช่ือของแตละบุคคล สามารถสรุปได ๓ แนวคิด คือ 
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 แนวคิดที่ ๑  (Spears : ๑๙๖๗  อางใน วีระพันธ  พูลพัฒน ๒๕๔๘ : ๗) กลาวไววา การนิเทศ
การศึกษาเปนกระบวนการที่ทําใหเกิดการปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอนของครู โดยทํางานรวมกับ
บุคลากรที่เก่ียวของ 
 แนวคิดที่ ๒  (Wiles : ๑๙๖๗ อางใน วีระพันธ  พูลพัฒน ๒๕๔๘ : ๗) กลาวไววา การนิเทศ
การศึกษา เปนกิจกรรมและบริการที่ชวยปรับปรุงการสอนซึ่งจะทําใหครูทํางานในหนาที่ไดดีขึ้น มีขวัญ
กําลังใจ  มีมนุษยสัมพันธที่ดีและยังรวมไปถึงการอบรมครูและพัฒนาหลักสูตรดวย และ Harris ได    
กลาวไววา การนิเทศการศึกษาคือ การกระทําใด ๆ ที่บุคลากรในสถานศึกษากระทําตอนักเรียนและส่ิง
ตาง ๆ ในสถานศึกษาเพ่ือรักษามาตรฐานหรือเปล่ียนแปลงกระบวนการเรียนการสอนภายใตระเบียบ 
แบบแผน อํานวยความสะดวกแกการสอนใหมีการพัฒนาที่ดีขึ้น โดยมุงเนนใหเกิดประสิทธิผลในดานการ
สอนเปนสําคัญ 
 แนวคิดที่ ๓ (Good : ๑๙๗๓ อางใน วีระพันธ  พูลพัฒน ๒๕๔๘ : ๗)  ไดกลาวไววา การ   
นิเทศการศึกษา คือความพยายามทุกวิถีทางของผูทําหนาที่นิเทศการศึกษาในการที่จะชวยใหคําแนะนํา
แกครูและบุคลากรทางการศึกษาใหรูจักปรับปรุงการสอน และ นพพงษ  บุญจิตราดุลย กลาวไววา        
การนิเทศการศึกษาคือความพยายามในทุกวิถีทางของผูเช่ียวชาญที่จะชวยพัฒนาผูทําหนาที่ใหการศึกษา
ไดปฏิบัติหนาที่อยางมีประสิทธิภาพและใหผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาเปนไปตามเปาหมายที่กําหนดไว 
 สําหรับผูเขียนมีความเห็นวา ความหมายของการนิเทศการศึกษาที่เหมาะสมกับการบริหาร
การศึกษาในยุคปจจุบันนาจะหมายถึง  ความพยายามของผูเช่ียวชาญในการที่จะเขาไปชวยเหลือ ให
คําปรึกษาและแนะนําครู-อาจารยเพ่ือใหสามารถปฏิบัติหนาที่ในดานการเรียนการสอนไดอยางมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตามเปาหมายที่ไดกําหนดไวในหลักสูตร โดยตองไดรับความรวมมือรวมใจ
จากผูเกี่ยวของทุกฝายบนพ้ืนฐานของความสัมพันธที่ดีระหวางผูใหการนิเทศกับผูรับการนิเทศ 
 จากความหมายของการนิเทศการศึกษาที่กลาวมา เราจะพบวาในทุกแนวคิดของการนิเทศ
การศึกษา จะมีจุดเนนที่เหมือนกันก็คือการนิเทศการศึกษาเปนกระบวนการ ในการพัฒนาครูอาจารย ให
สามารถพัฒนาตนเองดานการเรียนการสอนไดอยางมีประสิทธิภาพ เพ่ือใหกระบวนการเรียนรูของผูเรียน
บรรลุผลตามเปาหมาย ซ่ึงจะตองเก่ียวของกับบุคคลหลายฝาย โดยมุงเนนทางดานการใหความ
ชวยเหลือ แนะนํา ให คําปรึกษา ดังน้ัน ผูที่จะทําหนาที่ เปนศึกษานิเทศกจะตองมีความรู          
ความเขาใจ ในดานกระบวนการเรียน  การสอน การสรางสื่อและนวัตกรรมในระดับผูเชี่ยวชาญ 
หากมีความรูความสามารถในการนิเทศใกลเคียงกับผูรับการนิเทศ ยอมเปนเร่ืองยากที่จะอยูใน
ฐานะผูใหการชวยเหลือ แนะนําและใหคําปรึกษา และอาจจะเกิดปญหาความขัดแยงระหวาง      
ผูนิเทศกกับผูรับการนิเทศดวยซํ้าไป 



ปท่ี ๗ ฉบับท่ี ๔                                                                                            ตุลาคม - ธันวาคม  ๒๕๕๐ 

                                                                     ๓๙ 
 
 
หลักการนิเทศการศึกษาท่ีดี 

๑. การนิเทศการศึกษาจะตองสัมพันธกับการบริหาร 
    การบริหารการศึกษาเปนกระบวนการใชทรัพยากรเพ่ือใหการบริการดานตาง ๆ ซ่ึงก็แนนอน

วาจะตองรวมไปถึงอาคารสถานที ่ ส่ือและเคร่ืองมือตาง ๆ ในการสนับสนุนกระบวนการเรียนการสอน 
การนิเทศการศึกษาเก่ียวของกับการปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอน ใหมีประสิทธิภาพเพ่ือพัฒนา
ผูเรียนใหเจริญกาวหนาตามที่สังคมตองการ แมวาการนิเทศการศึกษาจะเปนงานที่อยูภายใตกรอบของ
การบริหารก็ตาม แตก็เปนที่ยอมรับกันในกลุมนักการศึกษาวาการนิเทศการศึกษากับการบริหารมีความ 
สัมพันธกันอยางใกลชิดและมีหนาที่เหมือนกันคือ การสรางสรรคสภาพที่เหมาะสมสําหรับกระบวนการ
ทางการศึกษาและคงไวซ่ึงประสิทธิภาพทั้งการบริหารและการนิเทศการศึกษา จะขาดส่ิงหน่ึงสิ่งใดมิได 
การบริหารที่ดีจะกอใหเกิดสภาพการเรียนการสอนและการนิเทศการศึกษาที่มีประสิทธิภาพดวย 
 ๒. การนิเทศการศึกษาควรเปนวิทยาศาสตร  
     แผน กิจกรรม วิธีการและเทคนิคตาง ๆ ควรตั้งอยูบนเจตคติและวิธีการทางวิทยาศาสตร การ
นิเทศการศึกษาจะตองมุงเนนในเรื่องของการทดลอง การสังเกต การวินิจฉัยและความเชื่อได การนิเทศ
การศึกษาควรใชการคนพบทางการวิจัย  ขอทดสอบมาตรฐานและการวิเคราะหสถิติ จะตองมีการตรวจสอบถึง
ความเที่ยงตรงของขอมูล การนิเทศการศึกษาที่เปนวิทยาศาสตรจะแปลความหมายของจุดมุงหมาย นโยบาย   
วิธีการบนพ้ืนฐานของความจริง การนิเทศการศึกษาจะเร่ิมตนดวยการใหไดมาซึ่งความสมบูรณ ความ
ถูกตองของความเปนไปของสถานศึกษา อุปกรณการสอนและเทคโนโลยีทางการสอน ความรูเกี่ยวกับ
สถานการณเฉพาะอยาง แรงจูงใจและบุคลิกภาพของผูเรียนตลอดจนธรรมชาติของการเรียนรู การนิเทศ  
การศึกษาควรจะกาวไปดวยความม่ันใจในความคิดอยางพินิจพิเคราะห 
 ๓. การนิเทศการศึกษาควรเปนประชาธิปไตย 
     การนิเทศการศึกษาไมใชเปนเรื่องของการควบคุมแตตองเปนเรื่องของความรวมมือ รวมใจ     
ทุกคนมีสิทธิที่จะทําประโยชนใหได การเลือกอุปกรณการสอนและวิธีสอนเปนสิทธิของครูทุกคน การนิเทศ 
การศึกษาในยุคปจจุบันตองเคารพในตัวบุคคลและความแตกตางของแตละบุคคลรวมไปถึงบุคลิกภาพ
ของนักเรียน    ครูและบุคลากรทางการศึกษา ดังน้ัน ผูนําในการนิเทศการศึกษาจะตองเปนคนที่มีความ
อดทนสูง เม่ือกลุมบุคคลใดไมไดอยูในระดับของความคาดหวังของตน ผูนําในการนิเทศการศึกษาจะตอง
กระทําทุกส่ิงทุกอยางเพ่ือสนับสนุนเขาเหลาน้ัน การนิเทศการศึกษาในแบบประชาธิปไตยน้ัน จะตองให
โอกาสอยางเต็มที่ในการอภิปรายและแสดงความคิดเห็นอยางเสรี ผูนิเทศจะตองมีแนวคิดวาทุกคนมี
เหตุผล มีความคิดริเริ่มสรางสรรค มีพลังและความสามารถในการชวยใหเกิดความเจริญงอกงามและการ
ปรับปรุง 
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 การนิเทศการศึกษาแบบประชาธิปไตย จึงกลายเปนสิ่งจูงใจใหเกิดความคิดริเริ่มสรางสรรค  ความ 
เช่ือมั่นในตนเองตลอดจนความรูสึกสํานึกรบัผิดชอบตอหนาที่ของแตละคน ผูนํายุคโลกาภิวัตนจะตอง
ปฏิบัติงานมุงสูเปาหมายรวมของทุกคนและยึดหลักแนวทางในการแกไขปญหา โดยทุกคนเห็นชอบดวย  
ในการปฏิบัติงานน้ัน ๆ การนิเทศการศึกษาที่ดีจะตองใชบทบาทของภาวะผูนํามากกวาการใชอํานาจโดย
ตําแหนง และเม่ือใดมีความจําเปนจะตองใชอํานาจ อํานาจนั้นก็ควรมาจากความจําเปนของสถานการณ 
ความรูหรือทักษะ นอกจากน้ีแลวการนิเทศการศึกษาจะตองเนนที่กระบวนการและหมูคณะเปนสําคัญ ซ่ึง
จะสงผลใหหมูคณะมีความรูสึกวาพวกเขาเปนผูควบคุมทิศทาง ไมใชถูกควบคุมจากบุคคลอื่น สิ่งเหลาน้ี
จะทําใหทุกคนเกิดความพึงพอใจและพรอมที่จะกาวไปขางหนาอยางมั่นใจและมีความสุขกับงาน 
 ๔. การนิเทศการศึกษาจะตองเปนการสรางสรรค 
     การนิเทศการศึกษาจะตองเปนกระบวนการที่สนับสนุนใหทุกคนสามารถแสดงออกไดอยาง
เสรี มีสวนรวมในการอภิปรายแสดงความคิดเห็นในการแกปญหา ส่ิงดังกลาวจะนําไปสูความคิด
สรางสรรค    ดังนั้น ผูที่ทําหนาที่เปนศึกษานิเทศกที่มีความคิดสรางสรรคจะรวบรวมเทคนิคการสอน  
ตาง ๆ รวมไปถึงประสบการณหลักสูตร จัดเปนหมวดหมูทําเปนรูปเลมมอบใหครู เปนการใหโอกาสแกครูที่
เต็มไปดวยความรูในแงมุมตาง ๆ การนิเทศการศึกษาจะมีลักษณะที่ยืดหยุน สามารถปรับใหสนองตอ
ความตองการของ  สถานการณตาง ๆ ได การมีสวนรวมอยางมีความคิดสรางสรรค หากพิจารณาใน
รายละเอียดแลว จะเห็นวาเปนกระบวนการที่ชาตองใชเวลา แตหากจะพิจารณาในระยะยาวแลว จะพบ  
วาภาวะผูนําที่เปยมไปดวยความคิดสรางสรรคจะประสบความสําเร็จตามแนวทางแหงชีวิตตามระบบ
ประชาธิปไตย 
 ๕. การนิเทศการศึกษาจะตองสงเสริมความกาวหนา 
      การนิเทศการศึกษาจะตองสงเสริมความเจริญกาวหนา หมายความวาการนิเทศน้ันจะตอง
สงเสริมใหครูและนักเรียนมีความเจริญงอกงามเพ่ือไปปรับปรุงพัฒนาสังคมตอไป การนิเทศการศึกษาใน
ยุคปจจุบัน จะตองเขาไปดูแลใหการชวยเหลือแนะนําการเรียนการสอนของครูถึงในชั้นเรียน ดังน้ันงาน
นิเทศการศึกษาจึงเปนงานที่กวางขวางกวาการเรียนการสอนปกติธรรมดาในช้ันเรียน แตการนิเทศ
การศึกษาจะตองพัฒนาวิธีการเรียนการสอนใหเหมาะสมกับบรรยากาศทางกายภาพ สังคมและจิตวิทยา 
โดยการผสมผสานทรัพยากรตาง ๆ เขาดวยกันอยางเหมาะสม เพ่ือผลผลิตทางการศึกษาที่ดีกวา 
 ๖. การนิเทศการศึกษาควรเปนวิชาชีพ 
     การนิเทศการศึกษาจัดเปนงานประเภทบริการ มีลักษณะเหมือนกับวิชาชีพอื่น ๆ ที่ตองมีการ
ประเมินผลตนเองทั้งในดานเปาหมาย จุดมุงหมาย ตลอดจนแผน วิธีการและบุคลากร เพ่ือพัฒนาความรู 
ทักษะ เทคนิคตาง ๆ และมาตรฐาน ใหมีความทันสมัยสอดคลองกับสภาพของสังคมที่ไมเคยหยุดน่ิง 
ดังนั้น ผูที่ทําหนาที่นิเทศการศึกษา นอกจากจะตองเปนผูที่มีความรูทางดานวิชาการและวิชาชีพแลว   
ยังจะตองมีความรูดานทฤษฎีทางการศึกษาและการเปล่ียนแปลงของสังคม ซ่ึงส่ิงเหลานี้ผูทําหนาที่นิเทศ 
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การศึกษา จะตองเปนผูมีลักษณะรอบรูแหงตน (Personnel Mastery) กลาวคือ ใฝรู เปนเจานายตัวเอง 
นําตนเอง และประเมินตนเอง การนิเทศการศึกษาที่ดีจะตองพัฒนาจรรยาบรรณทางวิชาชีพของตนเอง
ดวย ดังน้ัน ผลจากการนิเทศการศึกษา จะตองสงเสริมความเจริญงอกงามทางวิชาชีพ พัฒนาหลักสูตร 
ปรับปรุงการเรียนการสอนและกอใหเกิดความสัมพันธที่ดีระหวางสถานศึกษากับชุมชน  
 
คุณลักษณะของบุคลากรในการนิเทศการศึกษา 
 การนิเทศการศึกษาเปนงานที่ตองเก่ียวของกับบุคคลหลายฝาย ดังน้ัน ความสําเร็จของการนิเทศ
การศึกษา จึงขึ้นอยูกับความรวมมือรวมใจ ความรูความสามารถและคุณลักษณะหรือบุคลิกภาพของ
ผูเก่ียวของทุกฝายวาจะเอื้อตอการนิเทศการศึกษามากนอยเพียงใด ในเร่ืองของคุณลักษณะของบุคคลที่
เกี่ยวของกับการนิเทศการศึกษา ไดมีนักวิชาการหลายทานไดกลาวถึงคุณลักษณะของบุคคลที่เอื้อตอ
การนิเทศการศึกษาโดยจะยกมาพอสังเขป ดังน้ี (สงัด  อุทรานันท ๒๕๓๐) 

๑. คุณลักษณะของผูบริหาร 
     ๑.๑ ผูบริหารจะตองเขาใจวา การนิเทศการศึกษาเปนภารกิจของผูบริหาร สวนผูทําหนาที่
นิเทศน้ัน ถือวาเปนคณะทํางานของผูบริหารที่ไดรับมอบหมายงานใหไปทํางานรวมกับครู ดังน้ัน ผูบริหาร 
จะวางมือปลอยใหเปนหนาที่ของคณะทํางานโดยปราศจากความรับผิดชอบในผลสําเร็จมิได 
 ๑.๒ ผูบริหารจะตองสนใจใหความสําคัญกับงานวิชาการ ผูบริหารจะถือวางานวิชาการคือ
ภารกิจหลักของสถานศึกษาหรือของสถาบันทางการศึกษา สวนงานอื่น ๆ น้ันถือวาเปนงานสนับสนุน
สงเสริมใหงานวิชาการประสบความสําเร็จตามเปาหมาย 
 ๑.๓ ผูบริหารจะตองใหความสําคัญกับการบริหารงานบุคคล และจะตองตระหนักวาผลงานที่
มีคุณภาพนั้น จะตองเกิดจากคนที่มีคุณภาพเทานั้น แนวคิดดังกลาวจะกอใหเกิดการบริหารงานบุคคลที่มี
คุณภาพในทุกขั้นตอน โดยเฉพาะกระบวนการเสริมสรางแรงจูงใจ ซึ่งจะเกิดภายหลังกระบวนการ กําหนด
นโยบาย การสรรหา คัดเลือก บรรจุแตงตั้ง เม่ือองคการไดสรรหาคนดีมีความสามารถเขามาทํางานแลว 
การรักษาคนดี คนเกงใหอยูกับองคการนาน ๆ เพ่ือสรางสรรคงานที่มีคุณภาพน้ัน เปนเร่ืองที่จําเปนและ
สําคัญอยางยิ่งที่ผูบริหารจะตองใหความสําคัญอยางตอเน่ือง 
  ๑.๔ ยอมรับการทํางานเปนทีมและใหเกียรติผูรวมงาน ผูบริหารจะตองใหเกียรติผูรวมงานใน
ทุกระดับ จะตองยึดหลักวาผูรวมงานทุกคนมีศักดิ์ศรีของความเปนมนุษยที่เทาเทียมกัน 
 ๒. คุณลักษณะของศึกษานิเทศก 
      ๒.๑ คุณลักษณะสวนตัว  ศึกษานิเทศกจะตองเปนคนที่มีความคิดริเริ่มสรางสรรค มีความ
มั่นใจในตนเองสูง กระฉับกระเฉง มีความอดทน มีมนุษยสัมพันธที่ดี ไมเยอหยิ่ง คุณลักษณะดังกลาว
หากเปนไปในทางที่พึงปรารถนา จะเปนปจจัยที่มีความสําคัญตอผลสัมฤทธิ์ในการนิเทศการศึกษาเปน 
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อยางยิ่ง ในทางกลับกันหากคุณลักษณะเฉพาะตัวของศึกษานิเทศก มีลักษณะตรงกันขามกับที่กลาวมา 
ก็เปนเรื่องยากที่จะทําใหการนิเทศการศึกษาดําเนินไปสูความสําเร็จตามเปาหมายได 
      ๒.๒ ความรูความสามารถ ศึกษานิเทศกจะตองเปนผูมีความรู ความสามารถในหลาย ๆ 
ดาน โดยเฉพาะอยางยิ่งความรูความสามารถในดานการถายทอด การสาธิตวิธีการสอน การประเมินผล 
การวิจัยและเทคนิคการพูด เราจะเห็นไดวาความสามารถในดานตาง ๆ ดังกลาวที่ศึกษานิเทศกจําเปน 
ตองมีน้ัน จะตองอยูในระดับที่สูงกวาผูรับการนิเทศและที่สําคัญจะตองรูจริงและรูอยางถูกตอง
ดวย เชน ความสามารถในการสาธิตการสอน ศึกษานิเทศกจะตองรูวิธีการสอนในรูปแบบตาง ๆ เปน
อยางดีและสามารถเลือกวิธีการสอนไดอยางเหมาะสมกับเน้ือหาและสภาพแวดลอมเปนพ้ืนฐานกอน หาก
ไมรูในสิ่งเหลาน้ีก็เปนเรื่องยากที่จะทําหนาที่สาธิตการสอนไดอยางมีประสิทธิผล 
      ๒.๓ ดานพฤติกรรม ศึกษานิเทศกจะตองยึดม่ันในหลักประชาธิปไตย มีคุณธรรม ยุติธรรม 
มองโลกในแงดี เคารพในความคิดเห็นของผูอืน่ เปนไดทั้งผูนําและผูตามที่ดี เขาใจผูอื่นรูจักช่ืนชมยกยอง
คนที่ทําดีโดยไมลังเล พฤติกรรมดังกลาวจะตองเปนพฤติกรรมที่แทจริงถาวรของศึกษานิเทศก หากเปน
พฤติกรรมที่ปนแตงหรือพฤติกรรมที่ไมใชตัวตนที่แทจริงของศึกษานิเทศกแลว สุดทายพฤติกรรมถาวรก็
จะปรากฏ  ซ่ึงก็จะเปนอุปสรรคตอการทําหนาที่นิเทศการศึกษาและแนนอนผลการนิเทศการศึกษาก็จะ
ไมเปนไปตามเปาหมาย 
      ๒.๔ ดานความรับผิดชอบตอหนาที่ ศึกษานิเทศกจะตองมีความรับผิดชอบตอหนาที่ ตรงตอ
เวลา มีความตั้งใจที่จะทํางานในหนาที่ใหสําเร็จตามเปาหมาย มีความซ่ือสัตยตอตนเองและผูอื่น 
 ๓. คุณลักษณะของครูผูทําหนาที่นิเทศ  
       ตามที่กลาวมาแลวในขอ ๑. วาการนิเทศการศึกษาเปนภารกิจของผูบริหาร สวนผูที่ทํา
หนาที่นิเทศนั้นถือวาเปนคณะทํางานของผูบริหาร ดังน้ัน ในกรณีที่ผูบริหารแตงตั้งใหคณะครูทําหนาที่
นิเทศการศึกษาภายในสถานศึกษา คณะครูผูทําหนาที่นิเทศควรจะตองมีคุณลักษณะอยางไรน้ัน จาก
งานวิจัยของ ถวิล   วรรณประภา (อางในเอกสารการสอน จีระพันธุ  พูลพัฒน) ไดศึกษาคุณลักษณะของ
คณะครูผูทําหนาที่นิเทศการศึกษาภายในสถานศึกษาสรุปได ดังน้ี 

๓.๑ เปนผูมีประสบการณและมีผลงานเปนที่ยอมรับของเพื่อนครูภายในสถานศึกษา 
๓.๒ เปนผูที่ไมนิยมใชอํานาจในการทํางาน 
๓.๓ มีความรูเก่ียวกับหลักการบริหารการศึกษา การนิเทศการศึกษา หลักสูตรและการสอน 
๓.๔ มีความสามารถในการสาธิตการสอน 
๓.๕ มีความรูเก่ียวกับจิตวิทยาการสอน จิตวิทยาพัฒนาการและเขาใจถึงสภาพแวดลอม 

 จากขอสรุปของงานวิจัยดังกลาว ผูเขียนเห็นดวยกับผลการวิจัยทุกประการ ดวยเหตุผลโดยรวม
วางานนิเทศการศึกษาเปนงานวิชาการทางดานการศึกษา ดังน้ัน ผูที่จะทําหนาที่ในการนิเทศการศึกษา 
จะตองมีความรู ความเขาใจในกระบวนการบริหารการศึกษา จิตวิทยาพัฒนาการ  หลักสูตรและการสอน  
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รวมไปถึงความสามารถในการสาธิตการสอน อยูในเกณฑที่ดีมาก หรือมากที่สุด เพราะผูรับการนิเทศ
การศึกษาเปนครูที่ไดรับการศึกษาในดานการศึกษามาเชนกัน และบางทานก็มีประสบการณและผลงาน
ทางวิชาการมาไมนอย นอกจากความรู ความสามารถที่กลาวมาแลว คณะครูผูทําหนาที่นิเทศจะตองเปน
ผูมีประสบการณและมีผลงานที่เปนที่ยอมรับของเพ่ือนครูในสถานศึกษาดวย หากคณะครูผูทําหนาที่
นิเทศการศึกษา มีความรู ความสามารถ รวมไปถึงประสบการณดานการสอนและผลงานไมเปนที่ยอมรับ
ของครูผูรับการนิเทศแลว เปนเรื่องที่ยากลําบากมากที่สุดที่การนิเทศจะประสบความสําเร็จ และหากคณะ
ครูผูทําหนาที่นิเทศการศึกษาสําคัญตนผิดคิดวาตนหรือคณะทํางานของตนมีอํานาจตามที่ผูบริหาร
แตงตั้ง และใชอํานาจเปนตัวนําในการทํางานแลว ก็ตองถือเปนกรรมของผูเรียนทั้ง ๆ ที่เขาไมมีสวน
เกี่ยวของในการมอบอํานาจแมแตนอย 
 ดังนั้น ไมวาผูใหอํานาจหรือผูรับอํานาจมาทําหนาที่นิเทศการศึกษาจะตองตระหนัก กลาวคือ 
ผูใหอํานาจจะตองเขาใจในกระบวนการและหลักคิดของการนิเทศการศึกษาวาเปนอยางไร รวมไปถึง
จะตองรูและเขาใจวา ผูที่จะมาทําหนาที่นิเทศการศึกษาใหแกครูในสถานศึกษาน้ัน มีคุณลักษณะอยางไร
จึงจะเหมาะสมกับงานวิชาการดานการนิเทศการศึกษา ทั้งน้ีก็เพ่ือจะไดมอบงานใหเหมาะสมกับคน ใน
สวนของผูรับอํานาจหรือหนาที่ในการนิเทศก็เชนเดียวกัน ทานจะตองมีความเขาใจและรูในปรัชญาของ
การนิเทศการศึกษาและรูกระบวนและวิธีสอนในรูปแบบตาง ๆ อยางแทจริง ทานตองรูวาทานมีศักยภาพ
อยูในระดับใด เพียงพอที่จะใหคําปรึกษา สนับสนุน ชวยเหลือ และมีบทบาทในการเปนสวนรวมเพือ่
ปรับปรุงการเรียนการสอนของครูมากนอยเพียงใด สิ่งเหลาน้ีคณะครูผูใหการนิเทศจะตองรูไดดวยตนเอง
อยูแลว  เพ่ือใหการนําเสนอเก่ียวกับการนิเทศการศึกษา มีสาระครบถวน (โดยสังเขป) ผูเขียนจะนําเสนอ
การนิเทศในรูปแบบตาง ๆ ในฉบับตอไป...........สวัสดีครับ 
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      ศัพทเฉพาะทางการวิจัย (๔ )  
                       (Research   Terminology)                                                                                                                

                                                                                                                        
                                      
                                                                               

                                                                               น.อ.หญิง ดร. ประอร  สุนทรวิภาต 
หัวหนากองสถิติและวิจัย  โรงเรียนนายเรือ 

       

ศัพทเฉพาะทางการวิจัย ตอนที่ ๔ น้ี  เปน ๒ คําสุดทายของการอธิบายคําศัพทในหมวดตัวอักษร A   
ไดแก คําวา  Appraisal  และ  Assessment   โดย ๒ คําน้ีมีความหมายที่ใกลเคียงกัน  คือ  หมายถงึ
การประเมินซ่ึงเปนกระบวนการที่มีความสําคัญมาก ในการวิจัยเชิงประเมินซ่ึงมีจุดมุงหมายเพ่ือการ
ปรับปรุงและพัฒนา   

คําที่ ๕  Appraisal  :  การประเมินคา 

 Appraisal (การประเมินคา)  เปนกรรมวิธีในการตรวจสอบการดําเนินงานอยางมีแบบแผน
และมีระบบระเบียบ  เปนการประเมินการดําเนินงานตามโครงการ / ประเมินความกาวหนาในกิจการ  
(จรูญ  มิลินทร  และคณะ, ๒๕๐๕  อางในบุญธรรม  กิจปรีดาบริสุทธิ,์ ๒๕๔๐)  

 การประเมินความเหมาะสมของโครงการ (Project Appraisal)  จะพิจารณาจากหลักความสอดคลอง
และความสมบูรณของโครงการ  หลักประสิทธิภาพ  (โดยพิจารณาจาก  Cost  Benefit  หรือ  Cost  
Effectiveness) หลักความเหมาะสมในการบริหารโครงการ  ผลกระทบของโครงการ  และความเปนธรรม
ของโครงการ  และหลักความเปนไปไดทั้งในดานแผนงาน  แผนเงิน  และแผนคน 

คําที่ ๖ Assessment  :  การประเมิน 

 ปทีป  เมธาคุณวุฒ.ิ (๒๕๔๓)  ไดกลาวถึง Assessment  (การประเมิน) ไววา หมายถึง  การให
คาเปนการกําหนดเชิงคุณลักษณะและระบุตัวเลขเพ่ือการตัดสิน เชน ๔ คือ ดีเลิศ  (โดยบรรยายลักษณะ
วาดีเลิศหมายถึงอะไร)     ๓  คือ  ด ี       ๒  คือ  ผาน      ๑ คือ ทําใหม   โดยมีคําถามในการประเมินวา  
ประเมินทําไม  ประเมินอะไร  ประเมินเมื่อไร  ประเมินดวยวิธีการใด  ประเมินโดยใคร  และประเมินโดย
ใชขอกําหนดหรือเกณฑอะไร  ซ่ึงมีความหมายตางจากคําวา Evaluation  ดังน้ี 

  Evaluation : การประเมินผลซ่ึงหมายถึงการตัดสินโดยอิงขอมูลจากการวัดเทียบกับ
เกณฑ  โดยเนนเกณฑที่ไดมาตรฐาน  ยุติธรรมและเปดเผย  เชน  การประเมินผลการศึกษาของผูเรียน  
ซึ่งมีการวัดและเกณฑเขามาเก่ียวของดวย 
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        ๒ 
 
 
  การวัด  (Measurement)  หมายถึงการใหตัวเลขตามลักษณะที่กําหนด  เนนที่ความ
เชื่อถือไดของขอมูล   

  สมหวัง  พิธิยานุวัฒน  (อางใน รัตนะ  บัวสินธ, ๒๕๔๐)  ไดกลาวถึง  Evaluation  วา 
การประเมินผล /  การประเมินคาส่ิงใดก็ตาม จะตองประกอบดวยสวนประกอบการ  (Performance)  ที่
ไดจากการวัดกับการตัดสินคุณคาของสวนประกอบการน้ัน  โดยการเปรียบเทียบสวนประกอบการที่ได
จากการวัดกับเกณฑการประเมิน 
  เพ่ือความเขาใจที่ชัดเจน  กรุณาดูที่สมการ ๑ และ สมการ ๒   
    สมการ ๑   Evaluation  =  Measurement  +  Value  Judgement 
                      (การประเมินผล)   =  (การวัด)   +  (การตัดสินคุณคา) 
  สมการ ๒  Assessment  =  Nonmeasurement  +  Value  Judgement 
      (การประเมิน)  =  (ตรวจสอบขอมูล / หลักฐาน) + (การตัดสินคุณคา) 

 ตอไปน้ีเปนตัวอยางการประเมิน  (Assessment)  ซ่ึงเปนวิธีการที่มีความสําคัญมากในระบบประกัน
คุณภาพการศึกษาคือ การประเมินคุณภาพ (Quality  Assessment) ซึ่งเปนการตรวจสอบ / หาขอมูลที่
เชื่อถือได   เพื่อตัดสินใจเก่ียวกับคุณภาพของผลผลิต / บริการของหนวยงาน / สถาบันตามเกณฑที่
กําหนดโดยใหมีการประเมินตนเอง  (Self Assessment)  ของสถาบันอุดมศึกษาในทุกองคประกอบของ
คุณภาพเพ่ือเปนการสะทอนภาพที่แทจริงของสถานศึกษาในทุกองคประกอบคุณภาพ  ตามขั้นตอนดังน้ี 
(สกอ., ๒๕๕๐) 

       ๑.) กําหนดตัวบงช้ีในการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา จํานวน ๔๔ ตัวบงช้ี  
ซึ่งมีความครอบคลุมทุกองคประกอบคุณภาพและทุกมาตรฐานอุดมศึกษา 

      ๒.) กําหนดเกณฑการประเมินตัวบงชี้เปน ๓ ระดับ  โดยมีคะแนนตั้งแต ๑ ถึง ๓  และมี
ความหมายดังน้ี 

 คะแนน ๑  หมายถึง  มีการดําเนินการตามตัวบงช้ีที่กําหนดบางสวนและต่ํากวามาตรฐาน
ที่ควรจะเปน  หรือ  ผลการดําเนินงานต่ํากวามาตรฐานที่ควรจะเปน 

 คะแนน ๒  หมายถึง  มีการดําเนินงานตามตัวบงชี้ที่กําหนดในระดับที่ยอมรับได  และ
ใกลเคียงกับมาตรฐาน  หรือมีผลการดําเนินงานที่ใกลเคียงกับมาตรฐาน 

 คะแนน ๓  หมายถึง  มีการดําเนินงานตามตัวบงชี้ที่กําหนดครบถวน  เปนไปตามมาตรฐาน
ที่กําหนด  หรือมีผลการดําเนินงานที่ไดมาตรฐาน 

 คะแนน ๐ หมายถึง  ยังไมมีการดําเนินการ  หรือไมมีผลการดําเนินงาน  หรือผลการ
ดําเนินงานไมถึงเกณฑการประเมินคะแนน ๑ 

ตัวบงชี้และเกณฑการประเมินสําหรับบางตัวบงช้ี   ผันแปรตามจุดเนนของสถาบัน 
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อุดมศึกษา  ประกอบดวยตัวบงช้ีและเกณฑทั่วไป  ซ่ึงใชสําหรับทุกสถาบัน  ตัวบงช้ีและเกณฑ
เฉพาะ ซ่ึงสถาบันอุดมศึกษาสามารถเลือกใชตามจุดเนนของสถาบันและการแบงกลุมสถาบัน  ยึดตาม
นิยามของสํานักงานรับรองมาตรฐาน  และประเมินคุณภาพการศึกษา  (องคการมหาชน)  เปน ๔ กลุม  
คือ  กลุมผลิตบัณฑิต  กลุมผลิตบัณฑิตและวิจัย  กลุมผลิตบัณฑิตและพัฒนาสังคม  และกลุมผลิต
บัณฑิตและพัฒนาศิลปวัฒนธรรม 

 

ตัวอยางการประเมินองคประกอบในการประกันคุณภาพสถาบันอุดมศึกษา  ในองคประกอบที่ ๓  :  
กิจกรรมการพัฒนานิสิตนักศึกษา 

ตัวบงช้ี  จํานวน  ๒ ตัวบงช้ี  ไดแก 

 ๓.๑ มีการจัดบริการแกนักศึกษาและศิษยเกา 
 ๓.๒ มีการสงเสริมกิจกรรมนักศึกษาที่ครบถวน และสอดคลองกับคุณลักษณะของบัณฑิต

ที่พึงประสงค 

เฉพาะตัวบงช้ีที่ ๓.๑  มีการจัดบริการแกนักศึกษาและศิษยเกา 

      แนวปฏิบัติตามตัวบงช้ี 
๑.) สํารวจความตองการจําเปน (Needs Assessment)  ของนักศึกษาปที่ ๑ 
๒.) จัดบริการดานสิ่งอํานวยความสะดวกที่เอื้อตอการพัฒนาการเรียนรูของนักศึกษา  

เชน  ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ คอมพิวเตอร  หองสมุด ศูนยการเรียนรูและสื่อการเรียน  เปนตน 
๓.) จัดบริการดานกายภาพที่สงเสริมคุณภาพชีวิตของนักศึกษา เชน หอพัก   

สภาพแวดลอมในสถาบัน  สภาพหองเรียน  สถานที่ออกกําลังกายและบริการอนามัย  เปนตัน 
๔.) จัดบริการดานการใหคําปรึกษาแกนักศึกษาทั้งเก่ียวของและไมเก่ียวของกับวิชาการ 
๕.) จัดบริการแหลงขอมูลขาวสารที่เปนประโยชนแกนักศึกษาและศิษยเกา   เชน  ทุน 

กูยืมการศึกษา  การบริการจัดหางาน  แหลงทุนศึกษาตอ  เปนตน 
๖.) จัดโครงการเพ่ือพัฒนาประสบการณทางวิชาชีพแกนักศึกษาและศิษยเกา 
๗.) ประเมินคุณภาพของการใหบริการเปนประจําทุกป  เพ่ือนําไปพัฒนาการบริการ 

      ขอมูลอางอิงสําหรับผูประเมิน   :  ขอมูลพ้ืนฐานและเอกสารหลักฐานที่แสดงวาสถาบันมีการ 
จัดบริการแกนักศึกษาและศิษยเกาใน ๕ เรื่อง  ไดแก  บริการดานส่ิงอํานวยความสะดวกที่เอื้อตอการ
พัฒนาการเรียนรู  บริการดานกายภาพที่สงเสริมคุณภาพชีวิต  บริการใหคําปรึกษา  บริการแหลงขอมูล
ขาวสารที่เปนประโยชนตอนักศึกษาและศิษยเกา  และโครงการเพ่ือพัฒนาประสบการณทางวิชาชีพแก
นักศึกษาและศิษยเกา  ดังตอไปน้ี 

๑.) เอกสารหรือหลักฐานการสํารวจความตองการจําเปนของนักศึกษาปที่ ๑ 
๒.) เอกสารหลักฐานการจัดสรรทรัพยากรสนับสนุนการจัดบริการแกนักศึกษาและศิษยเกา 
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๓.) หลักฐานการเผยแพรขอมูลขาวสารเก่ียวกับการจัดบริการใหแกนักศึกษา และ 

ศิษยเกา  ไดแก  ประกาศ  แผนพับ  การประชาสัมพันธผานส่ือสิ่งพิมพ  หรือ website  ของสถาบัน 
๔.) ขอมูลสถิติเก่ียวกับจํานวนหนังสือ วารสาร  ส่ือสิ่งพิมพ   เครื่องคอมพิวเตอรและ 

อุปกรณที่เก่ียวของเพ่ือการสืบคนขอมูลที่จัดหาเขาหองสมุด  หรือจัดใหบริการแกนักศึกษา 
๕.) หลักฐานโครงการความรวมมือของสถาบันกับองคกรตาง ๆ    ในการพัฒนาประสบการณ 

ทางวิชาชีพแกนักศึกษาและศิษยเกา 
๖.) ขอมูลหลักฐานเก่ียวกับการบริการนักศึกษาและศิษยเกาจากฝายกิจการนักศึกษา 

ของคณะและสถาบัน 
 
 

๗.) รายช่ือหนวยบริการและโครงการหรือกิจกรรมบริการที่แตละหนวยจัดบริการแก 
นักศึกษาและศิษยเกา 

๘.) รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและศิษยเกาเก่ียวกับการบริการ 
ที่ไดรับ 

           เกณฑมาตรฐาน  :  ระดับ 
๑.) มีการสํารวจความตองการจําเปนของนักศึกษาปที่ ๑ 
๒.) มีการจัดบริการดานสิ่งอํานวยความสะดวกที่เอือ้ตอการพัฒนาการเรียนรูของ 

นักศึกษา 
๓.) มีการจัดบริการดานกายภาพที่สงเสริมคุณภาพชีวิตของนักศึกษา 
๔.) มีการจัดบริการใหคําปรึกษาแกนักศึกษา 
๕.) มีบริการขอมูลขาวสารที่เปนประโยชนตอนักศึกษาและศิษยเกา 
๖.) มีการจัดโครงการเพื่อพัฒนาประสบการณทางวิชาชีพแกนักศึกษาและศิษยเกา 
๗.) มีการประเมินคุณภาพของการใหบริการทั้ง ๕ เร่ืองขางตนเปนประจําทุกป 
๘.) นําผลการประเมินคุณภาพของการใหบริการมาพัฒนาการจัดบริการแกนักศึกษา 

และศิษยเกา 

 เกณฑการประเมิน  : 
 

คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ 
มีการดําเนินการ 
ไมครบ ๗ ขอแรก 

มีการดําเนินการ  
๗ ขอแรก 

มีการดําเนินการ 
ครบทุกขอ 

 

รายการอางอิง 



ปท่ี ๘ ฉบับที่ ๑                                              มกราคม - มีนาคม  ๒๕๕๑ 

        ๕ 
คณะกรรมการอุดมศึกษา,  สํานักงาน.    คูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาระดับ 

อุดมศึกษา  สํานักมาตรฐานและประเมินผลอุดมศึกษา, ๒๕๕๐. 

บุญธรรม  กิจปรีดาบริสุทธิ,์  ศ.ดร.  ปทานุกรมการวิจัย.   ภาควิชาศึกษาศาสตร  คณะสังคมศาสตรและ 
มนุษยศาสตร  มหาวิทยาลัยมหิดล, ๒๕๔๐. 

ปทีป  เมธาคุณวุฒิ,  รศ.ดร.  การจัดการเรียนการสอนที่ผูเรียนเปนศูนยกลาง   คณะครุศาสตรจุฬาลงกรณ  
มหาวิทยาลัย,  ๒๕๔๓. 

รัตนะ  บัวสินธ,  ดร. การประเมินผลโครงการ การวิจัยเชิงประเมิน  กรุงเทพฯ   :  คอมแพคทพริ้นท   
จํากัด, ๒๕๔๐. 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



รายงานการวิจัย 
     

       การติดตามและประเมินผลนายทหารผูสําเร็จการศึกษา  
  ตามหลักสูตรการศึกษาโรงเรียนนายเรือ  พ.ศ.๒๕๔๕  และ  
  หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต  สาขาวิทยาการทหารเรือ   
  รุนที่ ๑ 

                          
                                     น.อ.หญิง ดร.ประอร  สุนทรวิภาต   
                                        น.ต.หญิง จุฬาวลัย   สุระอารีย   และ ร.อ.หญิง พนอขวัญ   เภกะนันทน 
                             กองสถิติและวิจัย  โรงเรียนนายเรือ 
 
 

บทคัดยอ / สาระสังเขป 
  การวิจัย “การติดตามและประเมินผลนายทหารผูสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาจาก
โรงเรียนนายเรือ พ.ศ.๒๕๔๕  และหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต  สาขาวิทยาการทหารเรือ  รุนที่ ๑”  
มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาความพึงพอใจในคุณภาพผูสําเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายเรือ   ศึกษาการนํา
ความรูที่ไดจากการศึกษาตามหลักสูตร ฯ ไปใชในการปฏิบัติงาน  เปรียบเทียบความพึงพอใจในคุณภาพ 
ผูสําเร็จการศึกษาจากหลักสูตรเดิม ๕ ป  กับหลักสูตรปจจุบัน  (๔ ป + ประกาศนียบัตรบัณฑิต ๑ ป) 
และเพ่ือใหไดแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรและการฝกศึกษาของโรงเรียนนายเรือ ใหมี
ความเหมาะสมดียิ่งขึ้น โดยเก็บรวบรวมขอมูลดวยแบบสอบถามความพึงพอใจของผูบังคับบัญชา จํานวน 
๙๕  นาย  และความคิดเห็นของนายทหารผูสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร  พ.ศ.๒๕๔๕   และหลักสูตร
ประกาศนียบัตรบัณฑิต   รุนที่ ๑  จํานวน ๘๑ นาย  คิดเปนรอยละ ๗๔.๓๑  ซ่ึงผลการวิจัยโดยสรปุมีดังน้ี 
       ๑. ความพึงพอใจในคุณภาพของนายทหารผูสําเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายเรือ   (หลักสูตร 
๔ ป + ป.บัณฑิต ๑ ป) 
  ๑.๑ ดานความรูความสามารถที่ใชในการปฏิบัติงาน  อยูในระดับมาก ( = ๓.๘๗) 
  ๑.๒ ดานความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน  อยูในระดับมาก ( = ๔.๐๘) 
  ๑.๓ ดานคุณลักษณะผูนําทหาร  อยูในระดับมาก ( = ๔.๑๓) 
       ๒. การนําความรูและทักษะที่ไดรับจากการฝกศึกษาตามหลักสูตร พ.ศ. ๒๕๔๕  (๔ ป) 
และประกาศนียบัตรบัณฑิต (๑ ป)   ไปใชในการปฏิบัติงานระยะตน  (๖ เดือนแรก)  ในภาพรวมอยูใน
ระดับมาก ( = ๓.๖๒)  
       ๓. ความพึงพอใจในคุณภาพนายทหารผูสําเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายเรือ หลักสูตร    
๔ ป และประกาศนียบัตรบัณฑิต ๑ ป  ในภาพรวมอยูในระดับมาก ( = ๔.๐๒) เชนเดียวกับผูสําเร็จ
การศึกษาจากหลักสูตรเดิม ๕ ป ในภาพรวมอยูในระดับมาก  ( = ๓.๙๕) 
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ที่มาและความสําคัญของปญหา 
 การติดตามและประเมินผลผูสําเร็จการศึกษา  (Follow up)   เปนกระบวนที่ไดมาซ่ึงขอมูลอันจะ
นําไปใชเปนแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพของบัณฑิตหรือผูสําเร็จการศึกษา ใหมีคุณภาพดี
ยิ่งขึ้น  การติดตามและประเมินผลน้ัน  มีวิธีการประเมินเปนไดหลายรูปแบบ  เชน  การประเมินขณะ
ดําเนินการและหลังจากจบกระบวนการ ทั้งน้ีขึ้นอยูกับความตองการในการนําผลการประเมินไปใช ซ่ึง
ปจจุบันทุกสถาบันการศึกษาตองมีการติดตามและประเมินผลบัณฑิตหรือผูสําเร็จการศึกษา เน่ืองจากเปน
องคประกอบ / มาตรฐานหน่ึงในการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามพระราชบัญญัติ
การศึกษาแหงชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ ที่สามารถบงบอกถึงคุณภาพของบัณฑิต และคุณภาพของการจัด
การศึกษาของสถาบันการศึกษาน้ันๆ อีกดวย 
 โรงเรียนนายเรือ ในฐานะสถาบันอุดมศึกษาหลักของกองทัพเรือซ่ึงมีปณิธาน / วัตถุประสงค
ที่จะใหการศึกษาและฝกอบรมแกนักเรียนนายเรือ เพื่อใหเปนนายทหารสัญญาบัตรที่มีความรู  
ความสามารถ  ความคิดริเร่ิม  มีความเปนผูนํา  เพียบพรอมดวยคุณภาพ  จริยธรรม  สําหรับปฏิบัติ
ราชการในกองทัพเรือ  รวมทั้งมีความจงรักภักดีตอชาติ  ศาสนา  และพระมหากษัตริย  จึงควรตองมีการ
ติดตามและประเมินคุณภาพนายทหารผูสําเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายเรือ วามีคุณภาพตรงตาม
วัตถุประสงคและความตองการของกองทัพเรือหรือไมเพียงใด  ซ่ึงแผนกศึกษาและวิจัย  กองสถิติและวิจัย  
โรงเรียนนายเรือ  ไดเร่ิมดําเนินการติดตามและประเมินคุณภาพนายทหารผูสําเร็จการศึกษาจากโรงเรียน
นายเรือ  ในปการศึกษา ๒๕๔๐   ขึ้นเปนครั้งแรกเมื่อป พ.ศ.๒๕๔๑ ซ่ึงเปนการติดตามและประเมินผลผูสําเร็จ
การศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาโรงเรียนนายเรือ พ.ศ.๒๕๓๕ ฉบับปรับปรุง (หลักสูตรเดิม ๕ ป) 
และในคร้ังน้ีจะเปนการติดตามและประเมินผลนายทหารผูสําเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายเรือ  ตาม
หลักสูตรการศึกษาโรงเรียนนายเรือ พ.ศ. ๒๕๔๕ (หลักสูตรใหม ๔ ป) และหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต  
สาขาวิทยาการทหารเรือ รุนที่ ๑ เพื่อทราบความพึงพอใจในคุณภาพของนายทหารที่สําเร็จการศึกษาจาก
โรงเรียนนายเรือ ตามหลักสูตรดังกลาว ภายหลังจากปฏิบัติงานในระยะ ๖ เดือนแรก  ตลอดจนปญหาและ
อุปสรรคในการปฏิบัติงาน  เพ่ือใหไดแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรและการจัดการศึกษา    
ของโรงเรียนนายเรือ ใหไดผลผลิตคือนายทหารสัญญาบัตรที่มีคุณภาพตรงตามวัตถุประสงคของโรงเรียน
นายเรือ  และตรงตามความตองการของกองทัพเรือ  อีกทัง้ยังเปนแนวทางใหหนวยตางๆ ของกองทัพเรือ
ไดนําไปเปนขอมูลในการเพ่ิมพูนและพัฒนาทักษะของนายทหาร  ซ่ึงสําเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนาย
เรือ ใหมีความสามารถเพียงพอและตรงตามความตองการในการใชงานไดอยางเหมาะสมตอไป 
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วัตถุประสงคของการวิจัย 

๑.  เพ่ือศึกษาความพึงพอใจในคุณภาพผูสําเร็จการศึกษาจากหลักสูตรการศึกษาโรงเรียนนายเรือ 
พ.ศ.๒๕๔๕  และหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต  สาขาวิทยาการทหารเรือ รุนที่ ๑ 

๒.  เพ่ือศึกษาการนําความรูที่ไดจากการศึกษาหลักสูตรการศึกษาโรงเรียนนายเรือ พ.ศ.๒๕๔๕  และ 
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต ฯ  ไปใชในการปฏิบัติงาน 

๓.  เพ่ือเปรียบเทียบความพึงพอใจในคุณภาพผูสําเร็จการศึกษา  จากโรงเรียนนายเรือ 
หลักสูตรการศึกษา พ.ศ.๒๕๓๕ ฉบับปรับปรุง (หลักสูตรเดิม ๕ ป) กับ หลักสูตรการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๕ 
(หลักสูตรใหม ๔ ป) และหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต ฯ 

๔.  เพ่ือใหไดแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรและการฝกศึกษา  ของโรงเรียนนายเรือ 
ใหมีความเหมาะสมดียิ่งขึ้น 

ขอบเขตของการวิจัย 
ศึกษาความพึงพอใจในคุณภาพของนายทหารผูสําเร็จการศึกษา จากหลักสูตรการศึกษาโรงเรียนนายเรือ 

พ.ศ.๒๕๔๕ ปการศึกษา ๒๕๔๘ และสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต  
สาขาวิทยาการทหารเรือ ปการศึกษา ๒๕๔๙  เม่ือปฏิบัติงานในระยะตน (๖ เดือนแรก) 

ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 
๑.  ผลการวิจัยที่ไดจะเปนขอมูลอันเปนประโยชนตอกองทัพเรือและโรงเรียนนายเรือ  เพ่ือพิจารณา 

ใชเปนแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร รวมทั้งการจัดการฝกศึกษาใหสอดคลองกับความ
ตองการของหนวยผูใชบัณฑิต / กองทัพเรือ และความตองการของบัณฑิตตอไป 

๒. ขอมูล / ขอเสนอแนะตางๆ     ของผูบังคับบัญชาจะเปนประโยชนตอนายทหารผูสําเร็จ 
การศึกษาในการพัฒนา และปรับปรุงการปฏิบัติงานของตนใหสอดคลองกับความตองการของหนวยที่ตน
ปฏิบัตหินาที่อยู 

กลุมตัวอยางประชากร 
 ประชากรในการวิจัย ประกอบดวย นายทหารผูสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษา โรงเรียนนายเรือ 
พ.ศ.๒๕๔๕ และหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิทยาการทหารเรือ รุนที่ ๑ (ยกเวนตํารวจนํ้า)  
จํานวน ๑๐๙ นาย  และผูบังคับบัญชาของนายทหารผูสําเร็จการศึกษา ประชากรทั้งหมด คือกลุม
ตัวอยางในการวิจัย  โดยมีนายทหารผูสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษา สาขาวิทยาการทหารเรือ พ.ศ.
๒๕๔๕ และหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิทยาการทหารเรือ รุนที่ ๑  ที่ตอบแบบสอบถาม จํานวน 
๘๑ นาย คิดเปนรอยละ ๗๔.๓๑ และผูบังคับบัญชาของนายทหารผูสําเร็จการศึกษาที่ตอบแบบสอบถาม 
จํานวน ๙๕ นาย     
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        ๕๓  
 
 
เคร่ืองมือในการวิจัย 
           เครื่องมือที่ใชในการรวบรวมขอมูล คือ แบบสอบถามความคิดเห็นผูบังคับบัญชาของ
นายทหารผูสําเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายเรือ เปนแบบสอบถามเชิงประเมินความพึงพอใจใน
คุณภาพผูสําเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายเรือ ในดานความรูความสามารถที่ใชในการปฏิบัติงาน  
ความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานและคุณลักษณะการเปนผูนําทหาร และแบบสอบถามความคิดเห็น
นายทหารผูสําเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายเรือที่เกีย่วกับการนําความรูและทักษะที่ไดรับจากการศึกษา  
ที่โรงเรียนนายเรือ ไปใชในการปฏิบัติงาน ความรูที่จําเปน/ที่ตองการจากหลักสูตรการศึกษา โรงเรียนนายเรือ 
และความพึงพอใจในคุณภาพของตนเอง 

สรุปผลการวิจัย 
 การติดตามและประเมินผลนายทหารผูสําเร็จการศึกษา  ตามหลักสูตรการศึกษา โรงเรียนนายเรือ 
พ.ศ.๒๕๔๕ และหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต  รุนที่ ๑  สรุปผลไดดังตาราง 
 
ตาราง :  สรุปผลการติดตามและประเมินผลนายทหารผูสําเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายเรือ  ตามหลักสูตร 
           การศึกษา พ.ศ.๒๕๔๕ และหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต  รุนที่ ๑                  

รายการสรุป รอยละ/ระดับ
คุณภาพ 

๑. การวิเคราะหความคิดเห็นของผูบังคับบัญชาของนายทหารผูสําเร็จการศึกษา ฯ  
    ๑.๑ สถานภาพของผูบังคับบัญชา  
          ๑.๑.๑ สวนมากเปนนายทหารชั้นยศเรือเอก ๔๔.๒๑ 
          ๑.๑.๒ สวนใหญเปนพรรคนาวิน ๖๔.๒๑ 
          ๑.๑.๓ สวนมากสังกัดกรมยุทธศึกษาทหารเรือ (รร.ชุมพลฯ) ๔๕.๒๖ 
          ๑.๑.๔ สวนมากเปนนายภาค / นายกราบ ๔๕.๒๖ 
          ๑.๑.๕ สวนมากจบศึกษาระดับปริญญาตร ี ๔๐.๐๐ 
          ๑.๑.๖ สวนใหญมีประสบการณทํางาน ๑๑ ปขึ้นไป ๗๖.๘๔ 
          ๑.๑.๗ สวนใหญมีนายทหารผูสําเร็จการศึกษาที่อยูภายใตการบังคับบัญชา  
                      ๖ –  ๑๐ นาย 

๕๘.๙๔ 

    ๑.๒ ความพึงพอใจในคุณภาพผูสําเร็จการศึกษา ฯ  หลักสูตร ๔ ป + ป.บัณฑิต   
 ๑ ป 

หลักสูตร ๕ ป 

            ๑.๒.๑  ดานความรูความสามารถที่ใชในการ  
                       ปฏิบัติงาน 

มาก ( = ๓.๘๗)   มาก ( = ๓.๗๗) 

          ๑.๒.๒ ดานความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน มาก ( = ๔.๐๘)   มาก ( = ๔.๐๒) 
          ๑.๒.๓ ดานคุณลักษณะผูนําทหาร มาก ( = ๔.๑๓)   มาก ( = ๔.๐๗) 
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        ๕๔  
 
 

          ผลการประเมินความพึงพอใจในคุณภาพของผูสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษา
โรงเรียนนายเรือ พ.ศ.๒๕๔๕ (๔ ป) และหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต รุนที่ ๑ เปรียบเทียบกับ
ผูสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร ๕ ป  ปรากฏผลดังตาราง 

ตาราง   :  แสดงผลการประเมินความพึงพอใจในคุณภาพของผูสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษา 
โรงเรียนนายเรือ พ.ศ.๒๕๔๕ (๔ ป) และหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต  รุนที่ ๑ เปรียบเทียบกับ 

ผูสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร ๕ ป ตามความคิดเห็นของผูบังคับบัญชา 
 

ระดับความพึงพอใจในคุณภาพของผูสําเร็จการศึกษา  

หลักสูตร ๔ ป + ป.บัณฑิต ๑ ป 
(รอยละ/ คาเฉลี่ย) 

หลักสูตร ๕ ป  
(รอยละ/ คาเฉลี่ย) 

รายการประเมิน 

รวมเฉล่ีย รวมเฉลี่ย 
๑. ดานความรูความสามารถที่ใชในการ
ปฏิบัติงาน 

๓.๘๗ 
มาก 

๓.๗๗ 
มาก 

   ๑.๑ ความรูความสามารถในวิชาชีพทหารเรือ/ตาม
พรรค-เหลา (ดานการเดินเรือ การนําเรือ การเรือ การ
อาวุธ และการกล) 

๓.๘๕ 
มาก 

๓.๙๒ 
มาก 

   ๑.๒  ความรูความสามารถในการนําวิชาท่ีศึกษาท่ี
โรงเรียนนายเรือ(วิศวกรรมไฟฟา  วิศวกรรมเครื่องกล
เรือ วิศวกรรม  อุทกศาสตร ตอเรือ  วิทยาการ
คอมพิวเตอร และบริหารศาสตร)  ไปประยุกตกับการ
ปฏิบัติงานในหนวย          

 
๓.๘๐ 
มาก 

 
๓.๘๐ 
มาก 

   ๑.๓  ความรอบรู / กวางขวาง / วิสัยทัศน ๓.๘๘ 
มาก 

๓.๙๓ 
มาก 

   ๑.๔  ความสามารถในการคิด  วิเคราะห  วิจารณ  
และ ตัดสินใจอยางมีเหตุผล 

๓.๙๘ 
มาก 

๔.๐๐ 
มาก 

   ๑.๕  ความคิดในการริเริ่ม  สรางสรรคและพัฒนา
งาน 

๓.๘๖ 
มาก 

๓.๗๓ 
มาก 

   ๑.๖  ความสามารถในการใชภาษาพูด / ทวงที
วาจา 

๓.๙๒ 
มาก 

๓.๙๗ 
มาก 

   ๑.๗  ความสามารถในการใชภาษาเขียน / งาน
หนังสือ (ในระดับนายทหารใหม) 

๓.๕๕ 
มาก 

๓.๒๕ 
  ปานกลาง 

   ๑.๘  ความสามารถในการใชภาษาอังกฤษ ๓.๘๑ 
มาก 

๓.๖๙ 
มาก 

   ๑.๙  การวางแผนในการทํางาน ๓.๘๓ 
มาก 

๓.๗๐ 
มาก 

   ๑.๑๐  ความสามารถในการแกปญหาเฉพาะหนา ๓.๙๓ 
มาก 

๓.๗๐ 
มาก 
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        ๕๕  
 
 
 

ระดับความพึงพอใจในคุณภาพของผูสําเร็จการศึกษา  

หลักสูตร ๔ ป + ป.บัณฑิต ๑ ป 
(รอยละ/ คาเฉลี่ย) 

หลักสูตร ๕ ป  
(รอยละ/ คาเฉลี่ย) 

รายการประเมิน 

รวมเฉล่ีย รวมเฉลี่ย 
   ๑.๑๑  ความสามารถในการทํางานรวมกับผูอ่ืน ๔.๐๓ 

มาก 
๓.๗๘ 
มาก 

   ๑.๑๒  การติดตอประสานงาน ๓.๙๖ 
มาก 

๓.๘๗ 
มาก 

   ๑.๑๓  การขวนขวายใฝหาความรูและฝกฝนตนเอง ๔.๐๘ 
มาก 

๓.๗๕ 
มาก 

   ๑.๑๔  ความสามารถในการถายทอดความรูใหแก
ผูอ่ืน 

๓.๗๘ 
มาก 

๓.๖๗ 
มาก 

   ๑.๑๕  การรูจักประยุกตใชความรูท่ีไดศึกษาจาก
โรงเรียนนายเรือ    ใหเปนประโยชน และมีความ
เหมาะสมกับงานท่ีไดรับมอบหมาย 

๓.๗๙ 
มาก 

๓.๘๓ 
มาก 

๒. ดานความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน ๔.๐๘ 
มาก 

๔.๐๒ 
มาก 

   ๒.๑  ความรับผิดชอบในงานท่ีไดรับมอบหมาย ๔.๑๗ 
มาก 

๔.๐๘ 
มาก 

   ๒.๒  ความกระตือรือรนและขยันหมั่นเพียรในการ
ทํางาน 

๔.๑๑ 
มาก 

๔.๐๘ 
มาก 

   ๒.๓  ความละเอียดรอบคอบ  ไมประมาทเลินเลอ ๔.๐๒ 
มาก 

๓.๙๓ 
มาก 

   ๒.๔  การเอาใจใสติดตามและกํากับดูแลงาน ไม
ปลอยปละละเลย 

๓.๙๗ 
มาก 

๔.๐๓ 
มาก 

   ๒.๕  ความสามารถในการทํางานใหสําเร็จลุลวง
ดวยดีและมีประสิทธิภาพ 

๔.๑๒ 
มาก 

๔.๐๐ 
มาก 

๓. ดานคุณลักษณะผูนําทหาร ๔.๑๓ 
มาก 

๔.๐๗ 
มาก 

   ๓.๑  ความแข็งแรงของรางกาย ๔.๐๒ 
มาก 

๔.๐๗ 
มาก 

   ๓.๒  ความอดทน / เขมแข็งทางอารมณ ความ
มั่นคง  ทางอารมณ/ สุขุมเยือกเย็น และมีสติ  รอบคอบ 

๔.๐๒ 
มาก 

๔.๐๒ 
มาก 

   ๓.๓  บุคลิกภาพ / ลักษณะทาทาง และการ 
แตงกาย 

๔.๐๒ 
มาก 

๔.๐๕ 
มาก 

   ๓.๔  ความมีระเบียบวินัย ๔.๐๙ 
มาก 

๔.๑๕ 
มาก 
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        ๕๖  
 
 
 

ระดับความพึงพอใจในคุณภาพของผูสําเร็จการศึกษา  
รายการประเมิน หลักสูตร ๔ ป + ป.บัณฑิต ๑ ป 

(รอยละ/ คาเฉลี่ย) 
หลักสูตร ๕ ป  

(รอยละ/ คาเฉลี่ย) 
   ๓.๕  ความเปนผูนํา / การปกครองบังคับบัญชา ๓.๙๘ 

มาก 
๔.๑๐ 
มาก 

   ๓.๖  การเปนผูตาม / เคารพในอาวุโส ไมกระดาง
กระเด่ือง 

๔.๓๑ 
มาก 

๔.๑๓ 
มาก 

   ๓.๗  ความสํานึกในหนาท่ีรับผิดชอบ ๔.๒๓ 
มาก 

๔.๑๓ 
มาก 

   ๓.๘  การตรงตอเวลา ๔.๐๑ 
มาก 

๔.๑๒ 
มาก 

   ๓.๙  ความเช่ือมั่นในตนเอง / กลาตัดสินใจ ๓.๘๑ 
มาก 

๓.๙๘ 
มาก 

   ๓.๑๐  ความเปนผูใฝรู / พัฒนาตนเองอยูเสมอ ๔.๐๕ 
มาก 

๓.๗๘ 
มาก 

   ๓.๑๑  ความประพฤติดีมีคุณธรรม / ซ่ือสัตย สุจริต           ๔.๓๕ 
มาก 

๔.๒๘ 
มาก 

   ๓.๑๒  การรูจักกาลเทศะ / กริยามารยาทและการ
วางตัว 

๔.๑๒ 
มาก 

๔.๐๘ 
มาก 

   ๓.๑๓  ความเปนสุภาพบุรุษ ๔.๒๖ 
มาก 

๔.๑๗ 
มาก 

   ๓.๑๔  ความมีนํ้าใจเปนนักกีฬา / รูจักยกยองผูอ่ืน ๔.๑๙ 
มาก 

๔.๐๕ 
มาก 

   ๓.๑๕  การยอมรับฟงความคิดเห็นผูอ่ืน ๔.๑๔ 
มาก 

๓.๗๓ 
มาก 

   ๓.๑๖  ความรวมมือ  และเสียสละเพื่อประโยชน
สวนรวม 

๔.๑๓ 
มาก 

๓.๙๗ 
มาก 

   ๓.๑๗  ความมีมนุษยสัมพันธ ๔.๒๓ 
มาก 

๔.๐๗ 
มาก 

   ๓.๑๘  การเปนผูมีวัฒนธรรมอันดี ๔.๒๓ 
มาก 

๔.๐๘ 
มาก 

   ๓.๑๙  การมีทัศนคติท่ีดีตอกองทัพเรือ / วิชาชีพ
ทหารเรือ 

๔.๒๙ 
มาก 

๔.๒๘ 
มาก 

ในภาพรวม ๔.๐๒ 
มาก 

๓.๙๕ 
มาก 
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        ๕๗  
 
 
 

รายการสรุป รอยละ/ระดับ
คุณภาพ 

    ๑.๓ ความพึงพอใจในผลการปฏิบัติงานของนายทหารผูสําเร็จการศึกษาฯ (ในภาพรวม)  
          สวนมากผูบังคับบัญชามีความพึงพอใจในคุณภาพผูสําเร็จการศึกษาจากทั้ง ๒ 
หลักสูตรเหมือนกัน ๔๘.๔๒ 

    ๑.๔ ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะในการปรับปรุงหลักสูตรและพัฒนาผูสําเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายเรือ 
ตามความคิดเห็นของผูบังคับบัญชา 
          ๑.๔.๑ ควรเปลี่ยนเปนหลักสูตรการศึกษา ๕ ป เชนเดิม  เพราะ - จะไดมีเวลาในการศึกษาท้ัง
ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติเพียงพอ เพ่ิมเติมความรูประสบการณใหมากขึ้น (ตอบ ๒๓ นาย)   - มีประสบการณ 
ความเปนชาวเรือ และรับรูขนบธรรมเนียมประเพณีทหารเรือ รวมทั้งมีคุณลักษณะผูนําทางทหาร ตลอดจน
ความเขมแข็งทางอารมณ   และมีความรอบคอบในการปฏิบัติงานมากข้ึน (ตอบ ๑๓ นาย)  - เน้ือหาเกี่ยวกับ
วิชาชีพทหารเรือท่ีสอนในหลักสูตร ฯ ๔ ป คอนขางนอย ไมครอบคลุมส่ิงจําเปนในการปฏิบัติงานจริง (ตอบ ๘ 
นาย) 
          ๑.๔.๒ ควรเปนหลักสูตรการศึกษา ๔ ป  แลวศึกษาตอหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต ๑ ป  ดังท่ีเปนอยู
ในปจจุบัน  เพราะ - ไดเรียนรูวิชาท่ีตรงกับพรรค-เหลาของตนเอง  สามารถนําวิชาความรูท่ีไดมาใชกับการ
ทํางานตามหนวยงานตางๆ ไดโดยตรง (ตอบ ๑๑ นาย) - ระยะเวลา ๔ ป สําหรับการเรียนการสอน การฝกน้ัน
เหมาะสมดีแลว แตหลักสูตร ประกาศนียบัตรบัณฑิต ควรจะเนนการฝก ศึกษา อบรม และดูงานตามพรรค-
เหลาของนายทหารแตละนาย รวมท้ังระเบียบขอบังคับตาง ๆ ของทางราชการ  (ตอบ ๔ นาย)   - นักเรียนนายเรือ
สามารถใชเวลา ๑ ป ขณะศึกษาหลักสูตร ประกาศนียบัตรบัณฑติในการปรับตัวจากการเปนนักเรียนสูการเปน
นายทหาร (ตอบ ๒ นาย) 
          ๑.๔.๓ คุณลักษณะ/คุณสมบัติของผูสําเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายเรือที่หนวยตองการ - มีคุณลักษณะ
ผูนํา (ตอบ ๒๑ นาย)  - มีความรับผิดชอบ (ตอบ ๑๐ นาย)  - มีความมั่นใจ (ตอบ ๗ นาย)  - มีความรู
ความสามารถ ปฏิบัติงานในหนาท่ีตาง ๆ ได  (ตอบ ๔ นาย)    - ตองการนายทหารที่มีความใฝรู  ขยันศึกษา  
มีวิสัยทัศนในการพัฒนาตนเอง  และพัฒนาหนวย มีความแข็งแกรงในการปฏิบัติงานในเรือ รูจักกาลเทศะ 
เคารพอาวุโส รูจักแกปญหาเฉพาะหนา เพ่ือใหดํารงความพรอมในการรบตลอดเวลา (ตอบ ๓ นาย) 
          ๑.๔.๔ จุดเดนของผูสําเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายเรือ ท่ีจบหลักสูตร ๔ ป + ประกาศนียบัตรบัณฑิต
ท่ีอยูภายใตการบังคับบัญชา   - กลาแสดงออก กลาคิด กลาพูด แสดงความคิดเห็น กลาตัดสินใจ (ตอบ        
๑๑ นาย) - ความกระตือรือรนในการศึกษาหาความรูและหาประสบการณในการทํางาน  (ตอบ ๙ นาย)  - มีมนุษย
สัมพันธดี (ตอบ ๖ นาย)   - มีความรับผิดชอบ (ตอบ ๖ นาย)   - มีความขยันหมั่นเพียร มีลักษณะทหารท่ีดี มี
นํ้าใจ (ตอบ ๔ นาย  - มีความเช่ือม่ันในตัวเองสูง (ตอบ ๓ นาย)  - รูจักกาลเทศะ เคารพผูอาวุโส มีลักษณะผูนําทหาร 
การแตงกายด ีวางตัวดี (ตอบ ๓ นาย) 



ปท่ี ๗ ฉบับท่ี ๔                                                                                            ตุลาคม - ธันวาคม  ๒๕๕๐ 

        ๕๘  
 
 
 

รายการสรุป รอยละ/ระดับ
คุณภาพ 

          ๑.๔.๕ จุดออนของผูสําเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายเรือ ท่ีจบหลักสูตร ๔ ป + ประกาศนียบัตร
บัณฑิตท่ีอยูภายใตการบังคับบัญชา  - ขาดภาวะผูนํา (ตอบ ๑๗ นาย)   - ขาดประสบการณในการบังคับ
บัญชาและการปฏิบัติงานในทะเล ตลอดจนการประสานงานในการปฏิบัติงานกับผูอ่ืน (ตอบ ๔ นาย)     - 
ขาดความม่ันใจในตนเอง และการกลาตัดสินใจ (ตอบ ๓ นาย) 
- ขาดพ้ืนฐานความรูท่ีจําเปน บุคลิกลักษณะทางทหารและความเปนชาวเรือ  (ตอบ ๒ นาย) 
๒. การวิเคราะหความคิดเห็นของผูสําเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายเรือ รอยละ/ระดับคุณภาพ 
    ๒.๑ สถานภาพของผูสําเร็จการศึกษา  
          ๒.๑.๑ สวนใหญดํารงตําแหนงประจํา กร. ชวยราชการอยูในหนวยตางๆ  
ภายในและนอกกองทัพเรือ 

๘๕.๑๙ 

          ๒.๑.๒ สวนมากสังกัดกรมยุทธศึกษาทหารเรือ (โรงเรียนชุมพลฯ) ๓๙.๕๑ 
          ๒.๑.๓ สวนมากเปนพรรคนาวิน ๖๒.๙๖ 
          ๒.๑.๔ สวนใหญมีลักษณะท่ีปฏิบัติเปนนายทหารฝก/นายทหารปกครอง ๗๔.๐๙ 
          ๒.๑.๕ สวนมากจบสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา ๓๙.๕๑ 
          ๒.๑.๖ สวนมากมีระดับคะแนนเฉล่ียสะสม ๒.๕๐ – ๒.๙๙ ๔๕.๖๗ 
    ๒.๒ การนําความรูและทักษะท่ีไดรับจากการฝกศึกษาท่ีโรงเรียนนายเรือ  
          ๒.๒.๑ การนําความรูและทักษะท่ีไดรับตามหลักสูตรโรงเรียนนายเรือ  
พ.ศ.๒๕๔๕ ไปใชในการปฏิบัติงาน 

มาก 
( = ๓.๖๒) 

          ๒.๒.๒ การนําความรูและทักษะท่ีไดจากหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต 
ไปใชในการปฏิบัติงาน 

มาก 
( = ๓.๕๑) 

    ๒.๓ ความพึงพอใจในคุณภาพตนเองของนายทหารผูสําเร็จการศึกษา ฯ (ประเมินตนเอง) 
          ๒.๓.๑ ดานความรูความสามารถท่ีใชในการปฏิบัติงาน   มาก  ( = ๓.๗๔) 
          ๒.๓.๒ ดานความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน   มาก  ( = ๓.๙๙) 
          ๒.๓.๓ ดานคุณลักษณะผูนําทหาร   มาก  ( = ๔.๑๑) 
    ๒.๔ ปญหา อุปสรรค  และขอเสนอแนะ  
  ๒.๔.๑ ปญหา อุปสรรค ในการปฏิบัติงานท่ีสําคัญในชวง ๖ เดือนแรก  :       - ไมมี (ตอบ ๖ นาย) - 
ความรูรอบตัวและประสบการณเกี่ยวกับหนวยงานตางๆ ภายในกองทัพเรือ  ยังมีนอย  สงผลใหไมมีความ
ม่ันใจในการปฏิบัติงานและแกปญหา (ตอบ ๔ นาย)   - การปรับตัวและเรียนรูบทบาทหนาท่ีของตนเอง  
ตลอดจนตองอาศัยเวลาในการเรียนรูระบบงานและการปฏิบัติงานในท่ีทํางาน  (ตอบ ๔ นาย) - การเขียน
หนังสือราชการ ยังตองอาศัยเวลาในการปรับตัว เพ่ือทราบถึงภาพรวมและข้ันตอนทางเดินหนังสือราชการ 
ควรเพ่ิมเติมวิชาการเขียนหนังสือราชการใหมากขึ้น (ตอบ ๓ นาย)    – ขาดพ้ืนฐานความรูของวิชาชีพทหารเรือ 
ตามพรรค – เหลา   จําเปนตองคนควาเพิ่มเติม   ตลอดจนส่ิงท่ีเรียนในโรงเรียนนายเรือ  ไมสามารถนํามา
ปรับใชในการทํางาน เชน นย.  ทําใหมีความรูไมเพียงพอตอการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ (ตอบ ๒ 
นาย) 



ปท่ี ๗ ฉบับท่ี ๔                                                                                            ตุลาคม - ธันวาคม  ๒๕๕๐ 

        ๕๙  
 
 
 

 รายการสรุป รอยละ/ระดับคุณภาพ 
          ๒.๔.๒ ขอเสนอแนะ / แนวทางในการปรับปรุงหลักสูตรการศึกษาโรงเรียนนายเรือ และพัฒนาการฝก
ศึกษาของโรงเรียนนายเรือ ใหมีประสิทธิภาพ 

          ๒.๔.๒.๑ หลักสูตรการศึกษาโรงเรียนนายเรือ ๔ ป :   ๑) เหมาะสมแลว  (ตอบ ๕๓ นาย)  ๒) ยังไม
เหมาะสม ควรปรับปรุง (ตอบ ๑๙ นาย) ดังนี้   - เพ่ิม/เนนการฝกภาคปฏิบัติใหมากขึ้น เชน เพ่ิมเติมระยะเวลาในการ
ฝกภาคทะเล, เนนการฝก ๓ – ๕ เดือนแทนการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต (ตอบ ๖ นาย ) 

         ๒.๔.๒.๒ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต :   ๑) เหมาะสมแลว (ตอบ ๕๔ นาย)  ๒) ยังไม
เหมาะสม ควรปรับปรุง (ตอบ ๑๖ นาย) ดังนี ้- การฝกภาคปฏิบัติใหเหมาะสมกับสายวิทยาการของแตละคน  
เนือ่งจากขาดอุปกรณการเรียนการสอน และวิทยากรท่ีมีความรูความสามารถเฉพาะดาน โดยอาจดําเนินการ
เหมือนหลักสูตรผูบังคับหมวด หรือจัดใหฝกตามกองเรือตาง ๆ   (ตอบ ๑๑ นาย) 
                     ๒.๔.๒.๓ ควรพัฒนาการฝกศึกษาของโรงเรียนนายเรือ - จัดใหมีการฝกภาคปฏิบัติการเดินเรือ/
นําเรือโดยเคร่ืองจําลองการฝก ตลอดจนฝกการศูนยยุทธการและการส่ือสาร ใหมากขึ้น เพ่ือใหนักเรียนมีความ
ชํานาญและมีประสิทธิภาพเม่ือไปปฏิบัติงานจริง  (ตอบ ๑๘ นาย)  - การดูงาน / การฝกงานในหนวยงานตาม
พรรค - เหลา เพ่ือเพ่ิมพูนประสบการณในการทํางานนอกเหนือจากที่เรียนในหองเรียน การฝกวิชาชีพทหารเรือ
ตามพรรคเหลา ควรขอรับการสนับสนุนจากหนวยท่ีมีครูและอุปกรณท่ีมีความพรอมรับผิดชอบ  (ตอบ ๘ นาย) 

 
ขอเสนอแนะจากผลการวิจัย 

๑. คณะกรรมการ / ผูมีสวนเก่ียวของกับการปรับปรุง  และพัฒนาหลักสูตรการศึกษา 
โรงเรียนนายเรือ  ควรนําผลการวิจัยน้ีไปเปนขอมูลรวมในการพิจารณาปรับปรุงหลักสูตรอยางยั่งยืน 

๒. โรงเรียนนายเรือ ในฐานะสถาบันผูจัดการศึกษา / ผลิตนายทหารหลักใหกับกองทัพเรือ   
ควรนําขอคิดเห็นและขอเสนอแนะของผูบังคับบัญชาและนายทหารผูสําเร็จการศึกษา ไปเปนแนวทาง
ในการปรับปรุงและพัฒนาการฝกศึกษาในสวนที่ยังขาด / ไมเพียงพอหรือนําไปใชประโยชนในระดับ
ปานกลางใหดียิ่งขึ้นตอไป 
             ๓. โรงเรียนนายเรือ ควรวิจัย   “ติดตามและประเมินผลนายทหารผูสําเร็จการศึกษา  
ตามหลักสูตรการศึกษาโรงเรียนนายเรือ พ.ศ. ๒๕๔๕ (๔ ป) และหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต 
(ทร.) รุนที่ ๑”  เม่ือปฏิบัติงานตามหนวยตาง ๆ ของ ทร.  เปนปที่ ๒ – ๓  ตามแผนตอไป  เพ่ือใหได
ขอมูลครอบคลุมตอเน่ืองถึงคุณภาพในการปฏิบัติงานของนายทหารในชวง ๓ ปแรก   
 
 



การฝกภาคปฏิบัติในทะเลตางประเทศของนักเรียนนายเรือ 

ขาวนายเรือ 
กองบรรณาธิการวารสารโรงเรียนนายเรือ 

  

 

 

 

 โรงเรียนนายเรือไดดําเนินการฝกภาคปฏิบัติในทะเลตางประเทศของนักเรียนนายเรือชั้นปที่   
๑ – ๓ และนักเรียนนายเรือชั้นใหม ประจําปการศึกษา ๒๕๕๐ ระหวาง ๖ มี.ค. – ๒๐ เม.ย.๕๑ โดยมี     
พลเรือตรี ประสาน  สุขเกษตร เปนผูบังคับหมูเรือฝกนักเรียนนายเรือ   มีเสนทางการฝกจากโรงเรียน   
นายเรือ – ฐานทัพเรือสัตหีบ – ฮองกง (สาธารณรัฐประชาชนจีน) – ซาเซโบ (ประเทศญ่ีปุน) – จานเจียง 
(สาธารณรัฐประชาชนจีน) -  สาธารณรัฐบรูไน  – ฐานทัพเรือสัตหีบ – โรงเรียนนายเรือ รวมระยะทาง      
ในการฝกประมาณ ๗,๔๘๐ ไมลทะเล 

 วัตถุประสงคของการฝกภาคปฏิบัติในทะเลตางประเทศของนักเรียนนายเรือครั้งน้ี เพ่ือ
ฝกอบรมในทะเลใหแกนักเรียนนายเรือช้ันปที่ ๑ – ๓ และนักเรียนนายเรือชั้นใหมใหเปนไปตามหลักสูตร
การศึกษาโรงเรียนนายเรือ   รวมทั้งเพ่ือเพ่ิมพูนความรูและประสบการณใหแกนักเรียนนายเรือ            
ดวยการปฏิบัติงานจริงบนเรือ ตลอดจนเปนการเสริมสรางความสัมพันธอันดีกับมิตรประเทศและประชาชน
ในโอกาสที่หมูเรือฝกนักเรียนนายเรือแวะเยี่ยมตามเมืองทาตาง ๆ 

 การฝกในครั้งนี้ประกอบดวยการฝกในพ้ืนที่ฐานทัพเรือสัตหีบเพ่ือเตรียมความพรอมของ
นักเรียนนายเรือกอนออกฝกในนานน้ําตางประเทศ มีการฝกพลศึกษาและฝกความอดทนใหแกนักเรียนนาย
เรือ ซึ่งประกอบดวย การฝกปองกันความเสียหาย (ดับไฟและอุดปะค้ําจุนเรือ) การฝกยิงอาวุธประเภท    
ตาง ๆ ดวยกระสุนจริง การฝกศูนยยุทธการและการแปรกระบวนเรือ การฝกความอดทน ไดแก วิ่งขึ้นเขา 
วิ่งทน วายนํ้าทน ไตเกาะ กรรเชียงทน 

 ในการฝกภาคปฏิบัติในทะเลตางประเทศของนักเรียนนายเรือช้ันปที่ ๑ – ๓ และนักเรียนนาย
เรือช้ันใหมน้ี กองทัพเรือมอบหมายใหกรมจเรทหารเรือ จัดการตรวจและประเมินผลการฝก โดยจะทําการ
ตรวจทั้งภาคเรือจอดและเรือเดิน เม่ือเสร็จสิ้นการฝก  

 

 

 



ปท่ี ๗ ฉบับท่ี ๓                                                                                                   กรกฎาคม - กันยายน  ๒๕๕๐ 

       ๖๑ 

การฝกอบรมขาราชการกลาโหมพลเรือนช้ันสัญญาบัตร ประจําป งบประมาณ ๒๕๕๑ 

 

 

 
 โรงเรียนนายเรือเปดการอบรมหลักสูตรขาราชการกลาโหมพลเรือนช้ันสัญญาบัตร ประจําป 
งบประมาณ ๒๕๕๑ จํานวน ๒๐ นาย ที่โรงเรียนนายเรือ ระหวาง ๑๐ มีนาคม – ๑๐ เมษายน ๒๕๕๑ 
โดยมีความมุงหมายเพ่ือใหผูเขารับการอบรมมีบุคลิกลักษณะของการเปนนายทหารสัญญาบัตรที่ดี        
มีระเบียบวินัย ความเขมแข็ง อดทน มีความสามัคคี มีความรับผิดชอบในหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย         
มีลักษณะผูนําและมีความรูเบื้องตนเกี่ยวกับวิชาชีพทหารเรือ 
 สําหรับนโยบายในการฝกในครั้งน้ีจะเปนไปตามหลักสูตรการฝกอบรมขาราชการกลาโหม
พลเรือนช้ันสัญญาบัตร พ.ศ.๒๕๔๖ โดยพ้ืนที่ในการฝกคือ  ในพ้ืนที่จังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดชลบุรี 
และในทะเลบริเวณใกลเคียงฐานทัพเรือสัตหีบ 
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