






 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

สวัสดีครับ 

 วารสารโรงเรียนนายเรือฉบับนี้ มีเรื ่องราวที ่นาสนใจชวนใหติดตามเชนเคย เริ ่ม          
ดวย        การวิเคราะหขอสอบ โดย น.อ.หญิง ผศ.ยุวดี  เปรมวิชัย  แนะนําแนวทางและวิธีการวิเคราะห
ขอสอบในเบื้องตนสําหรับผูอานที่สนใจนําไปใชเพ่ือใหไดเครื่องมือที่แสดงประสิทธิผลของการเรียนการสอน
ไดอยางชัดเจน         เร่ือง  การจัดการความรู : จากหลักการ KM สูการปฏิบัติ   โดย น.อ.ผศ.วันทวี  
ปาลโมกข  อธิบายแนวคิดของการจัดการความรู : KM ในหลายแนวทางที่จะนําไปสูการขยายความใน
ประเด็นหลัก ๆ เพ่ือนําไปสูการปฏิบัติตอไป      เรื่อง  เลาสูกันฟงเรื่องพฤติกรรมการเรียนรู   โดย        
น.อ.ผศ.สบสุข  ลีละบุตร แนะนําการจัดการเรียนรูตามแนวพุทธวิธีแบบโยนิโส นมสิการ ซ่ึงสอดคลองกับ
หลักวิทยาศาสตรที่วาดวยเหตุและผล นําไปสูสังคมที่สงบและรมเย็น      ศัพทเฉพาะทางการวิจัย (๕)   
โดย    น.อ.หญิง ดร.ประอร  สุนทรวิภาต   อธิบายคําศัพทในหมวดอักษร B จํานวน ๔ คํา  พรอม
ยกตัวอยางใหเขาใจอยางชัดเจน       เรื่อง ลมปาก  โดย น.อ.วิโรจน  พิศเพ็ง   เปนเรื่องราวเกี่ยวกับ
คําพูดที่มีความสําคัญตอตัวตนเองและสังคมที่จะทําใหคนรักหรือชังก็ดวยลมปากของเรานั่นเอง     

โครงงานของนักเรียนนายเรือ   ปการศึกษา  ๒๕๕๐   โดย   กองบรรณาธิการวารสาร
โรงเรียนนายเรือ  เริ่มตนดวย โครงงานทางวิศวกรรมของนักเรียนนายเรือ ชั้นปที่ ๔ สาขาวิชา
วิศวกรรมไฟฟา จํานวน ๑๔ โครงงาน       และ  เรื่อง  กวาจะเปนตัวเราในวันน้ี โดย นักเรียนนายเรือ 
ไพรัตน  วิลาสมงคลชัย  เลาประสบการณและความมานะทุมเทดวยความเชื่อม่ันที่ทําใหความฝนของ
เด็กนักเรียนคนหนึ่งกลายเปนความจริงไดในที่สุด      สวน  ขาวนายเรือ  ในฉบับนี้มีกิจกรรมที่นาสนใจ
ภายในโรงเรียนนายเรือ หลายกิจกรรม ใหติดตามอานกันเชนเคย.....สวัสดีครับ 

   บรรณาธิการ 

 

 



การวเิคราะหขอสอบ 
น.อ.หญิง ผศ. ยุวดี  เปรมวิชัย 

ผูชวยศาสตราจารย ฝายศึกษา โรงเรียนนายเรือ 
 

 
 โดยทั่วไป การเรียนการสอนประกอบดวยหลายสวน เชน  มาตรฐานของหลักสูตร  การสอน   ครู
อาจารย   ผูเรียน  การวัดและการประเมินผล  เปนตน การวิเคราะหขอสอบอยูในขั้นตอนการวัดผลและ
ประเมินผล    การวิเคราะหขอสอบเปนสิ่งสําคัญในการเรียนการสอน   เพราะหากพิจารณาแลวจะเห็นวา
ขอสอบเปนสิ่งสําคัญที่สุดในกระบวนการเรียนการสอน  เพราะเปนเคร่ืองมือสําหรับผูสอนในการตัดสิน
ความรูขั้นสุดทายของผูเรียน   หากประสิทธิภาพของเครื่องมือมีคาสูงก็จะแสดงประสิทธิผลของการเรียนการ
สอนทุก ๆ สวนท่ีผานมาไดอยางชัดเจน   ผูสอนจึงตองมีความรูในการวิเคราะหประสิทธิภาพของเครื่องมือ
หรือวิเคราะหขอสอบในวิชาของตนในเบื้องตน  วาขอสอบในวิชาของตนนั้นมีลักษณะความยากงาย
เหมาะสมเพียงใด    การวิเคราะหขอสอบดวยตนเองในเบื้องตนนี้ผูสอนสามารถทําความเขาใจและวิเคราะห
ดวยตนเอง ดังตอไปน้ี 
 
ความหมายและลักษณะของการวิเคราะหขอสอบ 

การวิเคราะหขอสอบ  มี ๒ ลักษณะ คอื  
 ๑. การวิเคราะหขอสอบกอนทําการสอบ หมายความวา หลังจากผูสอนไดสรางขอสอบเสร็จแลว 
กอนที่จะพิมพ ขอสอบ ผูสอนจะตองตรวจวิเคราะหขอสอบแตละขออีกคร้ัง พิจารณาวาขอสอบฉบับน้ันวัดสิ่ง
ท่ีตองการจะวัดไดหรือไม  คําสั่งชัดเจนเพียงใด ลักษณะของคําถามชัดเจน แจมแจงดีหรือไม ตัวลวงหรือตัว
หลอกลอถาพิจารณาโดยผิวเผินแลว มีทาที วาจะถูกหรือไม ถาใหผูสอนทานอื่นอานแลวมีตําหนิจุดใดบาง 
ความยาวของขอสอบพอเหมาะกับเวลาหรือไม ความยากงายของขอสอบพอเหมาะกับผูสอบหรือไม การ
วิเคราะหขอสอบกอนที่จะทําการสอบนี้ เปนการวิเคราะหโครงสราง (Construct) ของขอสอบ  ในการจัดแบง
เนื้อหาบทเรียนและกําหนดวัตถุประสงคเชิงพฤติกรรมในการออกขอสอบของอาจารย วาเหมาะสมเพียงใด 
อาจารยสามารถประมาณการจัดแบงเนื้อหาและวัตถุประสงคของขอสอบแตละขอ  ไดตามตารางที่ ๑  ซ่ึง 
หลังจากวิเคราะหและไดแกไขแลว   สามารถดําเนิน การจัดพิมพตอไป  
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ตารางที่ ๑ ตวัอยางการจัดแบงเนื้อหาบทเรียนและกําหนดวัตถุประสงคเชิงพฤตกิรรมในการออกขอสอบ   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 ๒. การวิเคราะหขอสอบหลังจากทําการสอบแลว ในการวิเคราะห ขอสอบลักษณะนี้ 
เปนการตรวจสอบคุณภาพของขอสอบ หลังจากที่นําขอสอบไปใชทําการสอบ และตรวจใหคะแนนแลว  เปน
การตรวจสอบวาขอสอบนั้น ๆ มีคุณภาพดีเพียงใด  เปนการวิเคราะห เพื่อปรับปรุง ขอสอบใหดีขึ้นและ
นําไปใชในการสอบครั้งตอไป   การวิเคราะหขอสอบหลังจากสอบแลว  จําแนกเปน ๒ ลักษณะ คือ การ
วิเคราะหขอสอบรายขอ  และการวิเคราะหขอสอบทั้งฉบับ 

 การวิเคราะหขอสอบรายขอ  เปนการกระทําเพื่อ หาคาดัชนีบงชี้คุณภาพขอสอบ  มี ๓ คา 
ไดแก  ความยากของขอสอบ (Item Difficulty)   คุณภาพของตัวลวง (Attractiveness of Distractors)    
อํานาจการจําแนกของขอสอบ (Item Discrimination) 
  สวนการวิเคราะหท้ังฉบับ เปนการตรวจสอบคุณภาพแบบทดสอบทั้งฉบับ โดยมีจุดมุงหมาย
เพื่อพิจารณาความเที่ยงตรง (Validity) และ ความเชื่อม่ัน (Reliability)   ซึ่งมีวิธีคํานวณที่ซับซอนไมขอกลาว
ไวที่นี้  อยางไรก็ตามสามารถแสดงคาความยากงายของขอสอบทั้งฉบับไดดวยวิธีการทางสถิติเบื้องตน คือ
คิดคาเฉลี่ยหรือคารอยละของจํานวนขอสอบที่ยากหรืองาย กับจํานวนขอท้ังหมดที่ใชได  แลวสรปุตามเกณฑ
ของตัวเลข เชน มีขอที่วิเคราะหแลววาใชไดทั้งหมดทุกขอ  มีจํานวนขอที่ยากไมเกิน ๒๕%  สรุปวาขอสอบ
ชุดนี้หรือวิชานี้เปนขอสอบงาย    มีจํานวนขอท่ียากไมเกิน  ๕๐%  สรุปวาปานกลาง   มีจํานวนขอท่ียากไม
เกิน ๗๕% สรุปวาขอสอบชุดนี้หรือวิชาน้ีเปนขอสอบยาก     และหากมีจํานวนขอท่ียากเกิน ๗๕% สรุปวา
ขอสอบชุดนี้หรือวิชานี้เปนขอสอบยากมาก เปนตน   ทั้งนี้ขอสอบที่งายมาก ๆ หรือยากมาก ๆ จะมีคาความ 
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เท่ียงตรงต่ํา  แตขอสอบที่ประกอบดวยขอสอบที่มีความยากงายอยูระดับปานกลาง คือ ไมงายจนเกินไปหรือ
ยากจนเกินไปจะมีคาความเที่ยงตรงสูง ในขณะเดียวกันขอสอบที่ประกอบดวยขอสอบที่คาอํานาจจําแนกสูง
เทาใด ก็จะยิ่งทําใหคาความเที่ยงตรงสูงมากขึ้นเทานั้น ขอสอบที่มีความเชื่อม่ันสูง อาจจะมีความเที่ยงตรงสูง
หรือต่ําก็ได แตขอสอบที่มีความเท่ียงตรงสูง จะมีความเชื่อม่ันสูงดวย 
 (๑) ความยากของขอสอบ (Item Difficulty) หมายถึง อตัราสวนของจํานวนผูที่ทําขอสอบขอ 
น้ัน ๆ ไดถูก ตอ จํานวนผูเขาสอบทั้งหมด  ใชสัญลกัษณ  p  เรียกวา “คาดัชนีความยากงาย”  ซึ่งเปนไป
ตามความหมายวา หากมีผูทําขอสอบขอนั้น ๆ ไดมาก แสดงวาขอสอบนั้นงาย   และหากมีผูทําขอสอบ      
ขอน้ันไดนอยคน ก็แสดงวาขอสอบขอนั้นยากนั่นเอง  ขอสอบที่มีคณุภาพควรมีคาดัชนีความยากงาย (p) อยู
ระหวาง ๐.๒๐ ถึง ๐.๘๐ (คา p ยิ่งมากยิ่งแสดงวาขอสอบงาย)  ดังนี้ 
 
 

คาดัชนคีวามยากงาย 
(p) 

แปล 

มากกวา ๐.๘ งายมาก 
๐.๖๑-๐.๘ คอนขางงาย 
๐.๔๑-๐.๖๐ ปานกลาง 
๐.๒๑-๐.๔๐ คอนขางยาก 

นอยกวาเทากบั ๐.๒๐ ยากมาก 
 

 
(๒) อํานาจการจําแนกของขอสอบ (Item Discrimination) หมายถึง ความสามารถในการ

แยกหรือจําแนกคนเกง  และคนออนออกจากกัน  ขอสอบที่ดีควรมีความสามารถในการจําแนกดี  คือผลตาง
ของจํานวนคนเกงท่ีทําขอนั้นถูก  กับจํานวนคนออนที่ทําขอน้ันถูก ตองมีคาตางกันมากๆ โดยแสดงอํานาจ
การจําแนกเปน คาอัตราสวนของผลตางของจํานวนคนกลุมเกงที่ทําขอสอบขอนั้นถูก กับจํานวนคนกลุมออน
ท่ีทําขอสอบนั้นถูก ตอจํานวนคนที่เขาสอบของแตละกลุม   ใชสัญลักษณ  r  เรียกวา “คาดชันอีาํนาจจาํแนก” 
ซ่ึงขอสอบที่มีคุณภาพควรมีดัชนีนี้มีคามากซึ่งแสดงความสามารถในการจําแนกคนเกงและคนออน คาดัชนี
อํานาจจําแนก ( r ) ที่ใชได ควรมีคาอยูระหวาง +.๒ ถึง +๑.๐ 
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อํานาจจาํแนกของขอสอบ (r) ความหมาย 
๐.๖๐ – ๑.๐๐ 
๐.๔๐ – ๐.๕๙ 
๐.๒๐ – ๐.๓๙ 
๐.๑๐ – ๐.๑๙ 
๐ – ๐.๐๙ 

ดีมาก 
ดี 

พอใชได 
คอนขางต่ํา ควรปรับปรุง 
ต่ํามาก ควรปรับปรุง 

 

 
(๓)  คุณภาพของตัวลวง (Attractiveness of Distractors)    ในความเปนจริงแตละตัวเลือกที่

ไมใชคําตอบท่ีถูกหวังใหคนกลุมออนเขาใจผิดมาตอบที่ตัวเลือกนี้  ดังนั้นตัวลวงที่ดีตองมีจํานวนคนในกลุม
เกงมาตอบตัวเลือกน้ีนอย  หมายถึง ตัวลวงที่มีคุณภาพตองมีคาดัชนีอํานาจจําแนก ( r ) ติดลบ จึงจะแสดง
คุณภาพที่ดีของตัวลวง  คุณภาพของตัวลวงควรแสดงหลังจากที่พบวาขอสอบนั้นมีคาความยากงาย  และมี
คาอํานาจจําแนกที่ดีแลว  หากขอสอบขอใดควรปรับปรุงเพราะพบวาไมมีคาอํานาจจําแนก  หรือคาอํานาจ
การจําแนกต่ํามาก ก็ยังไมคํานึงถึงประสิทธิภาพตัวลวง 

 

วิธีการวิเคราะหขอสอบปรนัย 
ขอสอบปรนัยหมายถึงขอสอบที่มีตัวเลือก   ซ่ึงกลุมคนเกงและคนออนจะเลือกแตละตัวเลือกดวย

จํานวนคนตาง ๆ กัน   ในการวิเคราะหขอสอบปรนัย (เลือกตอบ) แบบ ๔ ตัวเลือก  ความสําคัญจึงเริ่มที่การ
คัดเลือกคนกลุมเกง  และคนกลุมออน  วิธีกําหนดจํานวนคนกลุมเกงหรือผูที่ไดคะแนนสูง  และจํานวนคน
กลุมออนหรือผูที่ไดคะแนนต่ําในการสอบ  จะใชคะแนนที่ไดในการทําขอสอบทั้งฉบับ โดยใชเทคนิคกําหนด
จํานวนคน ดวย “เทคนิค ๒๕% ”   หรือ “เทคนิค ๒๗% ” ของผูสอบทั้งหมด  มีขั้นตอนในการวิเคราะห
ขอสอบปรนัย  สรุปดังนี้ 

๑. ตรวจใหคะแนนขอสอบทุกขอแลวรวมคะแนนทั้งชุดขอสอบของผูสอบทุกคน 
๒. เรียงลําดับชุดขอสอบหรือใบตอบที่รวมคะแนนแลวของผูสอบ  จากคะแนนรวมสูงสุดไปจนถึง

คะแนนรวมต่ําสุด 
๓. คํานวณจํานวนของกลุมผูท่ีไดคะแนนสูง  และผูที่ไดคะแนนต่ํา (โดยใชเทคนิค ๒๕% หรือ

๒๗% ) เชนคํานวณ วา ๒๗% ของแตละกลุม คิดเปนจํานวนคนกี่คน  สมมุติวามีผูเขาสอบ ๗๔ คน ๒๗%   
ของ ๗๔  จะมีคาเทากับ ๑๙.๙๘ หรือประมาณ  ๒๐ คน 
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๔. แบงกระดาษคําตอบออกเปนกลุมสูง (๒๐ คน) นับจากคะแนนสงูสุดลงมา และกลุมต่ํา (๒๐ 
คน) นับจากคะแนนต่ําสุดขึน้ไป 

๕. นํากระดาษคําตอบของกลุมสูงและกลุมต่ํา แยกไปทําการบันทึกความถี่ของการเลือกคําตอบ 
ทีละขอ วา มีจํานวนคนในกลุมสูงและกลุมต่ําเลือกตัวเลือกแตละตัวของแตละขอกี่คน  ดังตัวอยางการบันทึก
ความถี่ตามตารางที่ ๒ 
 
ตารางท่ี ๒ ตัวอยางการบันทึกความถี่ของการเลือกคําตอบของขอสอบท่ีมี ๔ ตัวเลือก จํานวน ๔ ขอ  มี
จํานวนคนในกลุมสูงและกลุมต่ํากลุมละ ๒๐ คน  

 

ขอ ตัวเลือก กลุมสูง กลุมต่าํ 
ขอ ๑ ก ๒ ๑๐ 

  ข ๓ ๕ 
  ค* ๑๕ ๔ 
  ง ๐ ๑ 
จํานวนคน ๒๐ ๒๐ 

ขอ ๒ ก* ๐ ๗ 
  ข ๓ ๑๓ 
  ค ๑๕ ๐ 
  ง ๒ ๐ 
จํานวนคน ๒๐ ๒๐ 

ขอ ๓ ก ๒ ๑๕ 
  ข ๑๕ ๔ 
  ค* ๐ ๐ 
  ง ๓ ๑ 
จํานวนคน ๒๐ ๒๐ 

ขอ ๔ ก ๐ ๐ 
  ข* ๒๐ ๒๐ 
  ค ๐ ๐ 
  ง ๐ ๐ 

จํานวนคน ๒๐ ๒๐ 
    *    คือตัวเลือกถูก 
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๖. ทําการคํานวณหา คาดัชนคีวามยากงาย ( p)   คาดัชนีอํานาจจําแนก ( r ) และ คาคุณภาพ
ของตวัลวง แตละขอ  ดังนี ้ 

กําหนด   RH  หมายถึง จํานวนผูสอบกลุมสูงที่ตอบถูกในขอนั้น 
  RL  หมายถึง จํานวนผูสอบกลุมต่ําทีต่อบถูกในขอนั้น 
  NH  หมายถึง จํานวนผูสอบกลุมสูงที่ทําการสอบในขอน้ัน 
  NL  หมายถึง จํานวนผูสอบกลุมต่ําทีทํ่าการสอบในขอนั้น 
 

๑)   ความยากงายของขอสอบ (p)  =      
 
๒) อํานาจจําแนกของขอสอบ  (r)  =   
 

๓)  คุณภาพของตวัลวง              =  อาํนาจจําแนกของทุกตัวเลอืก 
 แสดงรายละเอียดการคํานวณตามตารางที่ ๓ 
 
ตารางที่ ๓ รายละเอียดการคํานวณ 
 

ขอ ตัวเลือก 
กลุมสูง

(RH) 
กลุมต่าํ 

(RL) 

ขอ ๑ ก ๒ ๑๐ 

  ข ๓ ๕ 

  ค* ๑๕ ๔ 

  ง ๐ ๑ 

จํานวนคน(NH or NL) ๒๐ ๒๐ 
 
๑)   ความยากงายของขอสอบ (p)  =     (๑๕+๔)/๔๐  = ๐.๔๘   (เปนขอสอบที่มีความยากงายปานกลาง ) 
๒)  อํานาจจําแนกของขอสอบ (r)  =   (๑๕-๔)/๒๐  = ๐.๕๕  (เปนขอสอบที่มีมีอาํนาจจําแนกดี) 
๓) คุณภาพของตัวลวง  ดังนี้ 

  ตัวเลอืก ก.  อํานาจจําแนก = (๒-๑๐)/๒๐  = -๐.๔๐ ( ตัวลวงมีคณุภาพ ) 
  ตัวเลอืก ข.  อํานาจจําแนก = (๓-๕)/๒๐  = -๐.๑๐ ( ตัวลวงมีคุณภาพ ) 
 

RH + RL 
NH + NL 
RH – RL 
NH or NL 
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  ตัวเลอืก ง.  อาํนาจจําแนก = (๐-๑)/๒๐  = -๐.๐๕ ( ตัวลวงมีคุณภาพ ) 
เม่ือวเิคราะหครบทั้ง ๔ ขอ นําผลไปรวมไวในตารางสรุปผลการวิเคราะห ตามตารางที่ ๔ 

 
ตารางที่ ๔ ตารางสรุปผลการวิเคราะห 
 

ขอ ตัวเลือก
กลุม
สูง 

กลุม
ตํ่า 

p r 
คุณภาพ
ของตัว
ลวง   

สรุปผล
ตัวลวง 

 
ผลการวิเคราะห 

ขอ ๑ ก ๒ ๑๐ -๐.๔๐ มีคุณภาพ 

  ข ๓ ๕ -๐.๑๐ มีคุณภาพ 

  ค* ๑๕ ๔   

  ง ๐ ๑ 

๐.๔๘ 
(ความยาก
งาย=ปาน
กลาง) 

๐.๕๕ 
(อํานาจ
จําแนก
ดี) -๐.๐๕ มีคุณภาพ 

ขอน้ีใชได ความ
ยากงายปานกลาง 

ขอ ๒ ก* ๐ ๗   
  ข ๓ ๑๓ -๐.๔๕ มีคุณภาพ 

  ค ๑๕ ๐ ๐.๗๕ ไมมีคุณภาพ 

  

ง 
๒ ๐ 

๐.๑๗๕ 
(ยากมาก) 

-๐.๓๕ 
(ไมมี
อํานาจ
จําแนก ๐.๑ 

ไมมีคุณภาพ 

เปนขอสอบท่ีไมมี
อํานาจจําแนก,
ตองตรวจสอบ
เฉลยและการ
พิมพ ถาถูกตอง

ควรตัดทิ้ง 

ขอ ๓ ก ๒ ๑๕ -๐.๖๕  

  ข ๑๕ ๔ ๐.๕๕  

  ค* ๐ ๐   
  ง ๐ ๑ 

๐ 
(ยากที่สดุ) 

๐ 
(อํานาจ
จําแนก
ต่ํามาก) -๐.๐๕  

เปนขอสอบท่ียาก
มากและอํานาจ
จําแนกต่ํามาก,
ตองปรับปรุง 

ขอ ๔ ก ๐ ๐ ๐  
  ข* ๒๕ ๒๕   
  ค ๐ ๐ ๐  
  ง ๐ ๐ 

๑.๒๕ 
(งายที่สุด) 

๐ 
(อํานาจ
จําแนก
ต่ํามาก) ๐  

เปนขอสอบที่งาย
มากและอํานาจ
จําแนกต่ํามาก,
ตองปรับปรุง 

 
 สรุปผลการวิเคราะห วาขอสอบทั้งชุดน้ี ซึ่งมี ๔ ขอ  ใชได   ๑  ขอมีความยากปานกลาง   และใน
จํานวนทั้งหมด  ๔ ขอน้ีมีขอที่มีความยากงายตั้งแตยากมากและยากที่สุด ๒ ขอ คิดเปนยาก ๕๐%  สรุปวา
ขอสอบทั้งชุดมีความยากปานกลาง   และหากจัดเก็บเปนธนาคารขอสอบจัดเก็บได ๑  ขอ คือขอ  ๑  เทาน้ัน  
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สวนขอ ๓ และขอ ๔ ตองปรับปรุงแลวนําไปวิเคราะหรายขอใหมอีกครั้ง  สวนขอ ๒ ควรตัดทิ้ง 
 

วิธีการวิเคราะหขอสอบอัตนัย 

ขอสอบอัตนัยไดแก ขอสอบที่ตองแสดงวิธีทํา  โดยวิธีทําที่กลาวนี้เปนไดทั้งใหแสดงวิธกีารคาํนวณ
คาทางคณิตศาสตรหรือวิทยาศาสตร   และการเขียนขอความบรรยายคําตอบ  การวิเคราะหขอสอบอัตนัย
ตองทําการแบงกลุมนักเรียนที่เขาสอบออกเปน ๒ กลุม คือกลุมเกง (กลุมสูง) และกลุมออน (กลุมต่ํา) โดยใช
เทคนิค ๒๕ % หรือ ๒๗ % ของจํานวนนักเรียนที่เขาสอบ เชนเดียวกับการวิเคราะหขอสอบปรนัยแบบมี
ตัวเลือก   แลวทําการวิเคราะหรายขอกอนจะสรุปเปนการวิเคราะหขอสอบทั้งชุดเชนเดียวกัน   วิธีการ
คํานวณคาความยากงายหรือคาดัชนีความยาก (PE)   และคาอํานาจจําแนกหรือคาดัชนีอํานาจจําแนก (D)   
ใชสูตรของ D.R.Sabers (๑๙๗๐) ดังนี้ 

 
คาดัชนีความยาก (PE) มีสูตร ดังน้ี  

 
คาดัชนีอํานาจจําแนก (D) มีสูตร ดังนี ้

 
  

เม่ือ PE แทน คาดัชนีความยาก 
 SU แทน ผลรวมของคะแนนกลุมเกง 
 SL แทน ผลรวมของคะแนนกลุมออน 
 N แทน จํานวนผูเขาสอบของกลุมเกง หรอืกลุมออน (เฉพาะกลุมใดกลุมหน่ึง) 
 Xmax แทน คะแนนที่นักเรยีนทําไดสูงสุดในขอนี ้
 Xmin แทน คะแนนที่นักเรียนทําไดต่ําสดุในขอนี ้
 D แทน คาดัชนีอํานาจจําแนก 

 
 โดยเกณฑคาดัชนีความยาก  กําหนดวาขอสอบที่มีคุณภาพควรมีคาดัชนีความยากงาย (PE) อยู
ระหวาง ๐.๒๐ ถึง ๐.๘๐ (คายิ่งมากยิ่งงาย)   และ คาดัชนีอํานาจจําแนก (D ) ที่ใชได ควรมีคาอยูระหวาง   
+.๒ ถึง +๑.๐ เชนเดียวกันกับการวิเคราะหขอสอบปรนัย 
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มีขั้นตอนในการวิเคราะหขอสอบอัตนัย  สรุปดังนี้ 

๑. ตรวจใหคะแนนขอสอบทุกขอแลวรวมคะแนนทั้งชุดขอสอบของผูสอบทุกคน 
๒.เรียงลําดับชุดขอสอบที่รวมคะแนนแลวของผูสอบ  จากคะแนนรวมสูงสุดไปจนถึงคะแนนรวม

ตํ่าสุด 
๓. คํานวณจํานวนของกลุมผูท่ีไดคะแนนสูง  และผูที่ไดคะแนนต่ํา (โดยใชเทคนิค ๒๕ % หรือ

๒๗%) เชนคํานวณ วา ๒๗% ของแตละกลุม คิดเปนจํานวนคนกี่คน  สมมุติวามีผูเขาสอบ ๓๖ คน ๒๗%   
ของ ๓๖  จะมีคาเทากับ ๙.๗๒ หรือประมาณ  ๑๐ คน 

๔. แบงกระดาษคําตอบออกเปนกลุมสูงหรือกลุมเกง (๑๐ คน) นับจากคะแนนสูงสุดลงมา และ
กลุมต่ําหรือกลุมออน (๑๐ คน) นับจากคะแนนต่ําสุดขึน้ไป 

๕. นํากระดาษคําตอบของกลุมเกงและกลุมออน แยกไปทําการบันทึกความถี ่แลววิเคราะหทีละ
ขอ  ดังตัวอยางการบันทึกความถีต่ามตารางที่ ๕ 

 
ตารางที่  ๕  ตัวอยางการบนัทึกความถีข่องคะแนนของขอสอบอัตนยัขอท่ี ๑  คะแนนเต็ม ๕ คะแนนที่มี
จํานวนคนในกลุมเกงและกลุมออนละ ๑๐ คน 
 ขอที่ ๑  
 

คะแนนกลุมเกง 
 

คะแนน กลุมออน คะแนนที่ได 
x 

f fx 

คะแนนที่ได 
x 

f fx 
๕ ๓ ๑๕ ๕ ๐ ๐ 
๔ ๕ ๒๐ ๔ ๑ ๔ 
๓ ๒ ๖ ๓ ๓ ๙ 
๒ ๐ ๐ ๒ ๕ ๑๐ 
๑ ๐ ๐ ๑ ๐ ๐ 
๐ ๐ ๐ ๐ ๑ ๐ 
 N=๑๐ SU=๔๑  N=๑๐ SL=๒๓ 
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 ๖. คํานวณคาดัชนีความยาก และคาดัชนอีํานาจจําแนก ดังนี้ 
  จากตาราง   SU = ๔๕  SL = ๒๓  N = ๑๐    Xmax = ๕     Xmin = ๐ 

  คาดัชนีความยาก  
)(2
)2(

minmax

min

XXN
NXSSP LU

E −
−+

=      

      
)05(102

)0102(2341
−

−+
=

x
xx            

        
100
64        =                       = 0.64 

 
              ขอสอบอตันัยขอน้ีมีคาความยากงาย  เทากบั ๐.๖๔ หรือคอนขางงาย 

  คาดัชนีอํานาจจําแนก    
)( minmax XXN

SS LU

−
−

=      D      

     
)05(10

2341
−
−

=            

      
50
18           =           = 0.36 

 ขอสอบอตันัยขอท่ี ๑ มีคาอาํนาจจําแนกเทากับ ๐.๔๖  เรียกวามีอํานาจการจําแนก  พอใชได 
 

 วิธีการวิเคราะหขอสอบที่นํามาเสนอนี้  เปนการใชความรูทางสถิติเบื้องตนในการวิเคราะหขอสอบ
ดวยตนเองอยางงาย     ซ่ึงในทางการวัดผลการศึกษาไดประยุกตสถิติเบื้องตนใหเปนวิธีการวัดผลการศึกษา  
และพัฒนาเปนโปรแกรมสําเร็จรูปในการวิเคราะหขอสอบหรือโปรแกรมวิเคราะหแบบทดสอบ   โปรแกรม
นานาชาติที่นิยมใชกันแพรหลาย  เชน TAP(Test  Analysis Program )    และโปรแกรมของการวิเคราะห
ขอสอบที่นักการศึกษาของไทยพัฒนาขึ้น เชน โปรแกรมวิเคราะหขอสอบ (Simple Items Analysis (SIA))   
โปรแกรมวิเคราะหขอสอบ (PyTIA ๓.๐)   โปรแกรมวิเคราะหขอสอบ มหาวิทยาลัยเชียงใหม โดย            
รศ.ประทีป  จันทรคง เปนตน  ปจจุบันการวิเคราะหขอสอบเปนวิธีที่อาจารยระดับมหาวิทยาลัยใหความ
สนใจมากขึ้น  ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากความประสงคท่ีตรงกันในบรรดาอาจารยผูสอนทั้งหลายในการมุงพัฒนา
ระบบการศึกษาของประเทศชาติใหไดมาตรฐานกวาที่เปนอยูในทุกวันนี้ 
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การจัดการความรู : 
จากหลักการ KM.สูการปฏิบัติ 

น.อ.ผศ.วันทวี  ปาลโมกข 
ผูชวยศาสตราจารย ฝายศึกษา โรงเรียนนายเรือ 

 
 
 

ผูเขียนไดรับเกียรติจากประธานคณะทํางานจัดการความรูโรงเรียนนายเรือ ใหบรรยายในหัวขอการ
จัดการความรู : KM. ใหแกขาราชการโรงเรียนนายเรือในวันที่ ๖-๗ พฤษภาคม ๒๕๕๑ ภายหลังจากการ
บรรยายเสร็จสิ้นแลว ผูบรรยายไดมีโอกาสไดพูดคุยกับเพ่ือนขาราชการในบางสวน ก็พอจะประเมินความ
เขาใจไดในระดับหนึ่งและมีขอสรุปโดยความเห็นสวนตัววาควรมีการเผยแพร KM. เปนลายลกัษณอักษร
อีกสักครั้ง นาจะเปนประโยชนสําหรับผูสนใจที่ยังมีความเขาใจในบางสวนและอาจจะยังมีความสงสัยใน
บางสวนอยูบาง เพ่ือเติมเต็มในสวนที่ยังขาดอยูผูบรรยายจึงนําหลักการที่ไดบรรยายมาขยายความใน
ประเด็นหลัก ๆ ที่จะตองนําไปปฏิบตัิตอไป 
 กอนที่จะนาํหลักการสูการปฏิบัติ เราจะตองทําความเขาใจกบัแนวคิดของการจัดการความรู : KM. 
ใหกระจางชัดเสียกอน มิฉะนั้นแลวเราอาจหลงทางของการจัดการความรู : KM. ไดงาย ๆ แนวคิดของ
การจัดการความรู : KM. ไดมีผูกลาวไวหลายทาน ผูเขียนจะนํามาเสนอและอธิบายใหเกิดความชดัเจน 
กลาวคือ 

Ryoko Toyama ไดกลาวไววาการจัดการความรู (KM.) เปนการจัดการเพื่อใหเกิดความรูใหม 
โดยใชความรูที่มีอยูและประสบการณของคนในองคการ อยางมีระบบเพือ่พัฒนานวัตกรรมที่จะทํา
ใหมีความไดเปรียบเหนือคูแขงทางธุรกิจ (บุญดี  บุญญากิจและคณะ ๒๕๔๗ : ๒๐) 

จากแนวคิดดังกลาว การจัดการความรู เปนการนําเอาองคความรูที่มีอยูในองคการ ซ่ึงมีอยู 
๒ ประเภท คอื 
 ๑. ความรูในตาราหรือในเอกสาร สิ่งพิมพในรปูแบบตาง ๆ ที่จําเปนตองนํามาใชในการปฏิบตัิงาน 
ความรูประเภทนี้เรียกวา Explicit Knowledge  
 ๒. ความรูที่เกิดจากประสบการณของคนในองคการ หมายถึง องคความรูที่เกิดจากการทํางาน
และองคความรูที่มีลักษณะพิเศษสําหรับคนบางคนหรือบางกลุม ซ่ึงเราอาจจะเรียกใหเขาใจงาย ๆ ก็คือ
พรสวรรคเฉพาะตัวน้ันเอง ความรูประเภทนี้เรียกวา Tacit Knowledge มาบริหารจัดการใหเกิดองค
ความรูใหม หมายความวาผูบริหารหรือผูเกี่ยวของทุกสวน จะตองนําองคความรูทั้ง ๒ ประเภทดังกลาวมา
บริหารจัดการดวยวิธีการตาง ๆ เพ่ือใหเกิดองคความรูใหมขึ้นมา  แลวนําองคความรูใหมน้ีไปพัฒนาผลิต 
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สิ่งประดิษฐใหม ๆ (ถาเปนองคการทางธุรกิจเกี่ยวกบัการผลิตสินคาหรือถาเปนองคการอื่น ๆ ก็นําเอา
องคความรูใหมน้ีไปใชในการปฏิบัติภารกจิภายในองคการของตน) ทั้งน้ีก็เพ่ือใหเกิดความไดเปรียบกับ
คูแขงทางธุรกจิน่ันเอง 
 

The World Bank ไดใหแนวคิดเกี่ยวกับการจัดการความรูไววาการจัดการความรู (KM.) เปน
การรวบรวมวิธีปฏิบัติขององคการและกระบวนการที่เก่ียวของกับการสราง การนํามาใชและ
เผยแพรความรู รวมถึงบริบทตาง ๆ ที่เกีย่วของกับการดําเนินธุรกิจ 
 

จากแนวคิดดังกลาว สามารถแยกสวนและอธิบายไดดังน้ี 
 ๑. การจัดการความรูเปนกระบวนการรวบรวมวธิีการปฏิบัติงานขององคการ หมายความวาใน
การทํางานของแตละภาคสวนในองคการจะมีวิธีการปฏบิัติงานในลักษณะตาง ๆ ซ่ึงวิธีการปฏิบัติงาน
ดังกลาวก็คือองคความรูน่ันเอง ซ่ึงอาจจะอยูในรูปของ Tacit Knowledge บางสวนและในรูปของ Tacit 
Knowledge บางสวน ความรูที่วานี้อยูทีไ่หน อยูกับใคร ก็ตองนํามารวบรวมจัดเก็บไวในรูปแบบตาง ๆ 
ตามศักยภาพขององคการนั้น ๆ เชน Website เอกสาร สมุดหนาเหลือง เปนตน 
 ๒. เม่ือมีการรวบรวมองคความรูแลว กต็องมีการเผยแพรอยางนอยก็ใหคนในองคการทีเ่กี่ยวของ 
ไดรับรูเพ่ือนําไปใชในการปฏิบัติงาน สวนจะเผยแพรอยางไรก็เปนกลยุทธขององคการนั้น ๆ รวมไปถึง
ความพรอมของเทคโนโยลตีาง ๆ ขององคการดวย หรือถาจะพูดดวยภาษา KM. ก็คือการ “เขาถึง” ของ
ผูใชองคความรูน้ัน ๆ น่ันเอง   

ความจริงแนวคิดในการจัดการความรู มีผูนําเสนอหลากหลายมากไมสามารถนํามากลาวไดทั้งหมด 
ดวยขอจํากัดของเวลาและพื้นที่ในวารสาร แตเพ่ือพิจารณาโดยรวมแลว ผูเขียนขอนําเสนอบทสรุปของ 
การจัดการความรูใหสั้น กะทัดรัด ชัดเจน ตรงประเด็นวา การจัดการความรู เปนกระบวนการในการ
นําเอาองคความรู ที่มีอยูในองคการทัง้ในรปูของความรูใน “เอกสาร” (Explicit Knowledge) และ
ความรูใน “คน” (Tacit Knowledge) มาใชใหเกิดประโยชนสูงสุดกับการทํางานหรือการปฏิบัติ
หนาที่ในองคการ โดยผานกระบวนการสราง รวบรวม จัดเก็บ เขาถึง แลกเปลี่ยน  ฯลฯ 
 
KM. ไมทํา ไมไดหรือ 
 คําถามนี้ถาตอบแบบนักบริหารสมัครเลนหรือนักบริหารที่ทําหนาที่บริหารโดยปราศจากการแขงขนั
ทางธุรกิจหรือองคการประเภทเดียวกัน  ผูเขียนเชื่อวาจะไดคําตอบวา “ได” และผูเขียนก็เชื่ออีกวา ถา
ตอบแบบนักบริหารมืออาชีพหรือนักบริหารที่จะตองบริหารงานทามกลางการแขงขันที่อยูในระดับที่สูงมาก 
อยางปจจุบันก็จะไดคําตอบวา   “ไมได”   ขอยืนยันอีกครั้งวานี่คือความเชื่อสวนตัวของผูเขียนบนพื้นฐาน 
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พ้ืนฐานของวิชาการและสถานการณของโลกปจจุบัน แตในโลกแหงความเปนจริงแลว KM. ไมใชของใหม
ที่พ่ึงเกิดขึ้นใหเรา ๆ ทาน ๆ ทั้งหลายไดตื่นเตน แต KM. ไดเกิดขึ้นมาตั้งแตประมาณป  ค.ศ.๑๙๗๘   
โดยมีแนวคิดวาความรูเปนสิ่งที่สามารถบริหารจัดการไดและไดเริ่มนําเอาเทคโนโลยีตาง ๆ มาใชเพ่ือ
สนับสนุนการตัดสินใจที่ดีของมนุษย แมแตในกองทัพเรือของเราก็ไดมีการจัดการความรูมาเปนเวลาชา
นานแตยังไมเปนระบบที่สมบูรณเทานั้น 
 เปนเรื่องที่นาภูมิใจอยางยิ่งที่กองทัพเรือของเราไดตระหนักและมองเห็นความสําคัญของการ
จัดการความรู จึงไดกําหนดเปนนโยบายวาทุกหนวยจะตองดําเนินการจัดการความรูของหนวยภายใน
กรอบเวลาที่กําหนดไว ดังนั้นเราคงหลีกเลี่ยงไมไดแตผูเขียนอยากจะใชเวทีน้ีสื่อไปยังเพ่ือนขาราชการ
โรงเรียนนายเรือวาไหน ๆ เราทั้งหลายก็คงจะตองดําเนินการจัดการความรูในทุกภาคสวนของโรงเรียน
นายเรืออยูแลว เรามารวมพลังเพ่ือรวมกันพิจารณาถึงประโยชนที่จะเกิดขึ้นกับงาน กําลังพลและโรงเรียน
นายเรือของเราจากการจัดการความรู โดยทําใจใหวาง ปลอยวางความรูสึกที่ยังไมเห็นดวยกับการจัดการ
ความรูไวกอน แลวรวมกันดําเนินการอยางเต็มความสามารถเพื่อเปาหมายเดียวกัน คือ งาน คนและ
องคการ แนนอนในชวงแรก ๆ อาจจะพบกับอุปสรรคอยูไมนอย เราจะตองแปลอุปสรรคใหเปนพลัง
ขับเคลื่อนไปสูเปาหมายทั้ง ๓ มิติ ดังกลาว เราจะตองมีความเชื่อม่ันวาปญหามีทางแก ขอเพียงอยาง
เดียวอยาคิดวา “KM.  ทําไมได” และ “ไมควรทํา” ถาคิดเชนนั้นก็เทากับวาเราแพทั้ง ๆ ที่ยังไมไดสูอยาง
เต็มที่เลย อาจจะมีบางทานคิดวา KM. โรงเรียนนายเรือทําอยูแลว ไมใชของใหมเลย คิดอยางนี้ก็ถูกอยู
หลายสวนเชนกัน แตก็อยากจะตั้งคําถามลอย ๆ โดยมิไดเจตนาตอบโตคนที่คิดอยางนั้นวา แลวเราจะทํา
ใหดีกวาเดิมไมไดหรือ ความจริงเปาหมายของ KM. ก็สอดคลองกับหลักการของไคเซ็น (Kaizen) 
กลาวคือการพัฒนาขึ้นอยางตอเน่ืองไมหยุดยั้ง KM. ไมไดทําวันนี้เสร็จแลวจบกันแคน้ัน แต KM. ตอง
ดําเนินการไปเรื่อย ๆ ไมมีคําวา “เสร็จ” ตราบเทาที่เรายังตองการพัฒนาคน พัฒนางานและพัฒนาองคการ
เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการแขงขันและดํารงอยูอยางยั่งยืนภายใตกระแสโลกาภิวัตน เขียนมาถึงบรรทัดนี้ 
ผูเขียนเชื่อวาทานคงจะไดคําตอบตอคําถามที่วา KM.ไมทํา ไมไดหรือ อยูในใจของทานแลว 
 
แลวเราจะทํา KM. กันอยางไร 
 ในการจัดการความรูภายในองคการ ในระยะเริ่มตนผูเขียนมีความเห็นวา เราอยาคิดใหมากและ
ไกลเกินไปจนถึงระดับที่คิดวาทําไมได ยางกาวแรกของการจัดการความรูขอใหเราเขาใจแนวคิดของการ
จัดการความรูกอน ซ่ึงผูเขียนก็ไดนําเสนอตามที่กลาวมาแลวขางตน ประการตอมา ก็ทําความเขาใจกับ
ขั้นตอน  ตาง ๆ แลวลงมือทําตามนั้น สมมติวา เราเลือกยุทธศาสตรการบริหารจัดการที่ดีมาทํา KM.
ขั้นตอนในการดําเนินการมีดังน้ี  
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 ๑. การคนหาองคความรู เปนการคนหาวาจะใชองคความรูอะไรบางที่จะนํามาใชในการบริหาร
จัดการใหมีลักษณะของการบริหารจัดการที่ดี ประการแรกเราตองรูเสียกอนวาการบริหารจัดการที่ดีน้ันมี
องคประกอบอะไรบาง ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ไดยึดหลักของการบริหารจัดการที่ดีไว ๖ 
ประการ คือ 
       ๑.๑ หลกันิติธรรม หมายถึง การออกกฎระเบยีบตาง ๆ ในการบริหารภายในโรงเรยีนนายเรอื   
จะตองเปนธรรมกบัทุกฝายและการใชบังคับหรือการนําเอากฎระเบยีบตาง ๆ ไปใชน้ัน จะตองปฏิบัติ
อยางเครงครัดและเสมอภาค ยุติธรรมกบัขาราชการทุกคนในโรงเรียนนายเรือ โดยคํานึงถึงสิทธิเสรีภาพและ
ศักดิ์ศรีของความเปนมนุษย ดังน้ันองคความรูทีต่องใชในการบริหาร ใหเปนไปตามหลักนิติธรรมในขอน้ี 
เชน 
               ๑.๑.๑ ความรูความสามารถในการออกกฎระเบียบ ซ่ึงผูที่มีอํานาจในการออกกฎระเบียบ 
จะตองรูรัฐธรรมนูญอยางนอยก็ในหมวดของสิทธเิสรีภาพของประชาชน หากผูออกระเบียบไมรูรัฐธรรมนญู 
ในหมวดดังกลาว  ก็อาจจะออกกฎระเบียบขัดกับสิทธิเสรภีาพของคนในองคการไดหรือถาพูดภาษากฎหมาย 
ก็คือระเบยีบขององคการขัดกับรฐัธรรมนญูน่ันเอง ซ่ึงผลก็คือระเบยีบนั้นใชบังคบัไมได รูภาษาไทยวิธเีขยีน 
ความหมาย ซ่ึงจะทําใหขอความในกฎระเบียบมีลักษณะสั้น กะทัดรัด ชัดเจน ความหมายตรงประเด็น 
  ๑.๑.๒ ความรูความสามารถในการนาํกฎระเบียบไปใชอยางมีประสิทธิภาพ กลาวคือ ยตุิธรรม 
เสมอภาค เหมาะสมกับสถานการณ เหมาะสมกับกาลเทศะ เหมาะสมกับคนและประเภทของความผิด 
(ในกรณีที่เกี่ยวกับวินัย) ดังน้ันองคความรูที่ผูใชกฎระเบียบของโรงเรียนนายเรอืตองใชก็คือ รูวาจะเกิด
คุณคาอยางไรกับการนําเอากฎระเบียบไปใชอยางยุตธิรรมและเสมอภาคกับทุกสวนในองคการ รูวาจะ
เกิดผลเสียตอสภาพจิตใจของคนในองคการ และผลเสียตองานอยางไร หากนําเอากฎระเบียบของ
องคการไปใชอยาง อยุติธรรม เลือกปฏิบตัิหลายมาตรฐาน 
      ๑.๒ หลักคุณธรรม หมายถึง การยึดม่ันในความถูกตอง ดีงาม การสงเสริมสนับสนุนให
กําลังพลของโรงเรียนนายเรอืพัฒนาตนเองอยางตอเน่ืองไปพรอม ๆ กัน เพ่ือใหกําลังพลยึดม่ันในความ
ซ่ือสัตยตอหนาที่ ตนเอง ผูอ่ืนและมีความจงรักภักดีตอองคการของตน จริงใจกับคน มานะ ขยนั อดทน 
มีระเบียบวินัย ปฏิบัติราชการดวยความสุจริตจนเปนนิสัยประจําตัว ปฏบิัติงานเนนประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 
ใหบริการแกประชาชนหรอืผูมาติดตออยางเสมอภาค ยึดจรรยาบรรณของขาราชการเปนทีต่ั้ง กลาวคือมี
จรรยาบรรณตอตนเอง ตอหนวยงานของตน ตอผูรวมงานและตอสังคม ดังน้ันองคความรูทีจ่ะตองใชใน
การบริหารจัดการใหเกิดหลกัธรรมในขอน้ี เชน 
  ๑.๒.๑ มีความรูความสามารถในการวเิคราะหถูกผิดดีชั่วได 
  ๑.๒.๒ มีความรูความเขาใจในหลักของการพัฒนาคนและทฤษฎีจูงใจ 
  ๑.๒.๓ มีความรูดานการพูดโนมนาวใจคนหรืออบรมใหคนเห็นดวยคลอยตาม 
  ๑.๒.๔ มีความรูในดานระเบียบวินัยขององคการ 
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  ๑.๒.๕ มีความรู ศรัทธาและเห็นคุณคาของหลักธรรมในเรื่องของความซื่อสัตย มานะ 
อดทน เสมอภาค ยุติธรรม ขยัน มีระเบียบวินัย จงรักภักดีตอองคการ และเชื่อวาหลักคุณธรรมดังกลาว
จะทําใหการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
  ๑.๒.๖ มีความรูเรื่องจรรยาบรรณของขาราชการ พ.ศ.๒๕๓๗ 
      ๑.๓ หลักความโปรงใส หมายถงึการสรางความไววางใจซึ่งกนัและกนัของกําลงัพลในโรงเรียน
นายเรือ โดยการปรับปรุงกลไกการปฏิบตัิงานในทุกระดับใหมีความโปรงใสในการบริหารงาน บริหารคน
และบริหารเงนิ มีการสื่อสารที่ดี ผูมาติดตอราชการสามารถรูถึงขั้นตอนในการดําเนินการและสามารถ
ตรวจสอบการทํางานของเจาหนาที่ได การที่ผูบริหารจะบริหารใหเกิดหลักธรรมในขอน้ี จะตองใชองค
ความรูหลายมิติประกอบกนัเชน 
  ๑.๓.๑ มีความรูในกระบวนการบริหารทั้งระบบเปนอยางดี 
  ๑.๓.๒ มีความสามารถในการประยุกตหลักการบริหารไปใชใหเกดิประโยชนตอองคการ 
ตอผูมาติดตอราชการ (ประชาชน) อยางเหมาะสมกับ คน งาน สถานการณและสภาพแวดลอม 
  ๑.๓.๓ มีความรู ความสามารถในการคดิแสวงหาและกําหนดแนวทางในการปฏิบตัิงาน
ที่ดี ชัดเจน และสื่อสารใหผูเกี่ยวของ (ทั้งผูรับบริการและผูใหบริการ) รับรูอยางทั่วถึง 
  ๑.๓.๔  มีความรู ความเขาใจในความตองการและศักดิศ์รีของความเปนมนุษย 
  ๑.๓.๕  มีความรูความสามารถในการสื่อสารหรือประชาสัมพันธกิจกรรมตลอดจนความ
เคลื่อนไหว ขององคการ ใหขาราชการในองคการไดทราบ 
      ๑.๔ หลักความมีสวนรวม หมายถงึ การสรางระบบในการรบัฟงความคิดเห็นของประชาชน
หรือผูรับบริการ และการรับเรื่องราวรองทุกข ในขณะเดียวกันองคการก็จะตองเปดโอกาสและสนับสนุน    
ใหกําลังพลมีสวนรวมในการบริหารงานดวย ดังน้ัน องคความรูที่จะตองใชในการบริหารใหเกิดการมี   
สวนรวม เชน 
  ๑.๔.๑ มีความรูความเขาใจในการบริหารแบบมีสวนรวมทั้งระบบ ซ่ึงปจจุบันเปนทีย่อมรบั 
วาไดผลในเชงิปฏิบัติ มี ๔ ระบบ คือ 
          - ระบบการปรึกษาหารือ (Consultive Management) 

- ระบบกลุมคณุภาพ (QC Circles) 
- ระบบขอเสนอแนะ (Suggestion System) 
- ระบบสงเสรมิใหผูปฏิบัติงานมีสวนรวมเปนเจาของกิจการ (Employee  

Ownership Plans) 
  ๑.๔.๒ มีความรูในเรื่องของการจัดระบบในการรับฟงความคิดเห็นและรับเรื่องรองทุกขที่
มีประสิทธิภาพและมีประสทิธิผล 
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      ๑.๕ หลักความรับผิดชอบ หมายถึง มีการกําหนดโครงสรางและระบบการใชอํานาจของรัฐ
ใหม โดยการกระจายอํานาจการตัดสินใจลงสูระดับลาง กําหนดความรับผิดชอบใหชัดเจนในทกุระดับ มี
การรายงานในแตละปรวมไปถึงการรายงานผลการปฏิบัตทิี่มีตวัชี้วดัความสําเร็จและมีการรณรงคให
ประชาชนเขามามีสวนในการรับผิดชอบ การบริหารจัดการใหเกิดหลกัแหงความรับผิดชอบดังกลาว จะตอง 
ใชองคความรูหลายประการ เชน 
  ๑.๕.๑ มีความรูเรื่องการจัดโครงสรางขององคการ และสามารถจดัหรือปรับโครงสราง
ขององคการใหม ใหมีการกระจายอํานาจสูระดับปฏิบตั ิ
  ๑.๕.๒ มีความรูในเรื่องของการเขียนรายงานในลักษณะตาง ๆ  
  ๑.๕.๓ มีความรูในเรื่องของการประเมินผลการปฏิบตังิานยุคใหม 
  ๑.๕.๔ มีความรูในการกําหนดตัวชีว้ัดความสําเร็จ (KPI)  
  ๑.๕.๕ มีความรูในการประชาสมัพันธเชิญชวนหรือโนมนาวใจใหประชาชนในละแวกใกลเคียง 
กับองคการเขามามีสวนในความรับผิดชอบ 
      ๑.๖ หลักความคุมคา หลักการบริหารจัดการที่ดีในขอน้ี เปนเรื่องของการบริหารจัดการที่
ตองใชทรัพยากรในการบรหิารที่มีอยูจํากัดใหเกิดประโยชนสูงสุด ดังน้ันผูบริหารจะตองทบทวนงานใน
ความรับผิดชอบทั้งหมด เพ่ือถายโอนไปยังภาคเอกชนที่สามารถทําไดอยางมีประสิทธิภาพ ผูบริหารตอง
รูจักเลือกนําเอาเทคโนโลยสีมัยใหมมาใชในการปฏิบตังิานและขณะเดียวกันก็จะตองพัฒนากําลังพลหรือ
องคบุคคลในองคการ ใหมีศักยภาพในการทํางานที่สูงขึ้นอยางเปนระบบและตอเน่ือง การบริหารจัดการ
ที่ดีเพ่ือใหเกิดหลักแหงความคุมคานี้ ผูบริหารจะตองมีองคความรู เชน 
  ๑.๖.๑ มีความรูในดานเศรษฐศาสตร 
  ๑.๖.๒ มีความรูในดานสารสนเทศเพื่อการบริหาร 
  ๑.๖.๓ มีความรูในดานของกระบวนการคดิอยางเปนระบบและการตดัสินใจ 
  ๑.๖.๔ มีความรูดานการพัฒนากําลังพลในกรอบของ KM. อยางตอเน่ือง 
 เม่ือเราทราบวาการบริหารจัดการที่ดีจะตองใชองคความรูหรือจะตองมีองคความรูอะไรบางแลว 
สิ่งที่จะตองทําในขั้นตอนตอไปก็ทําการคนหาวาหนวยของเรามีองคความรูอะไรอยูในรูปของ Explicit 
Knowledge หรือ Tacit Knowledge อยูกับใคร และยังขาดองคความรูอะไรที่จําเปนตองมี โดยใชแผนที่
ความรู (Knowledge Mapping) เขามาชวย 
 ๒. การสรางและการแสวงหา จากแผนที่ความรูใน ขอ ๑. ทําใหเรารูวาหนวยงานของเรามีองค
ความรูอะไรทีจ่ะตองใชในการบริหารจัดการที่ดี  อยูกับใครและรูวาองคการยังขาดความรูอะไรที่จําเปน 
ตองใชในการบริหารจัดการที่ดีซ่ึงแยกได ๒ กรณี คือ 
      ๒.๑ ในกรณีที่รูวาหนวยงานของเราขาดความรูอะไรและเปนความรูที่หนวยงานของเราจําเปน 
ตองมีน้ัน  เราก็ตองสรางความรูใหมจากความรูเดิมที่กําลังพลของเรามีอยูภายในหนวยงาน  โดยการ 
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แลกเปลี่ยนเรยีนรูระหวางกนัหรือวิธีการอื่น ๆ แตหากไมสามารถสรางความรูไดในระยะเวลาอนัจํากัดก็
อาจนํามาจากภายนอกหนวยงานก็ได เชน ผูรูจากหนวยงานอื่นเปนตน 
      ๒.๒ ในกรณีที่หนวยงานของเรามีความรูอยูแลว ไมวาจะอยูในรูปแบบใดและอยูกับใคร ก็
จะตองดึงเอาความรูเหลานัน้ออกมารวบรวมใหตรงกับความตองการของลูกคา (ผูใช) ซ่ึงอาจเปนกําลัง
พลในหนวยงานของเราเองหรือนอกหนวยที่สนใจก็ได สําหรับความรูที่ไมจําเปนก็ตัดทิ้งไป 
 ๓. การจัดการความรูใหเปนระบบ ในขั้นตอนนี้เปนขั้นตอนที่เราจะตองนําเอาความรูที่ไดจาก
ขอ ๒. มาจัดทําใหเปนระบบมีสารบัญ จัดหมวดหมูประเภทของความรู ซ่ึงจะทาํใหผูใชความรูสามารถ
คนหาไดสะดวกและรวดเรว็ 
 ๔. การประมวลและกลั่นกรองความรู เม่ือเราดําเนินการกับความรูตามขอ ๓. แลว เราจะตอง
มากลั่นกรองความรูโดยพิจารณาในดานของภาษาทีใ่ช จะตองเปนภาษาเดียวกันทั่วทั้งองคการ นําเอา
ความรูมาจัดทําเปนเอกสารรูปเลมหรือ WEBSITE หรือในรูปแบบใดก็ไดที่คดิวาดีเหมาะสมโดยนําเอา
เทคโนโลยีเขามาชวย และจะตองตัดตอเน้ือหาของความรูใหทันสมัยครบถวนตรงตามความตองการของ
ผูใช 
 ๕. การเขาถึงความรู  เปนอีกขั้นตอนหนึ่งที่มีความสําคัญอยางยิ่งในการจัดการความรู หาก
หนวยงานของเราดําเนินการมาทุกขั้นตอนตามที่กลาวมา แตผูใชความรูไมสามารถเขาถึงหรือเขาไป
ศึกษาคนควาเพื่อนําความรูเลานั้นมาใชประโยชนในการปฏิบตัิงานไดแลว ความรูทีเ่ราไดสรางขึ้น รวบรวม 
จัดเก็บ ก็จะไมเปนประโยชนตอการปฏิบัติงาน ดังน้ันในขั้นตอนของการเขาถึงหรือการเผยแพรน้ีเรา
จะตองนําเอาเทคโนโลยีสมัยใหมเขามาชวย เพ่ืออํานวยความสะดวกใหผูใชเขาถงึความรูไดอยางรวดเร็ว 
ซ่ึงก็ขึ้นอยูกับศักยภาพของแตละองคการดวย 
 ลักษณะของการเขาถึงความรูที่เราจัดเก็บไวน้ี โดยทัว่ไปมี ๒ ลักษณะ คือ 
      ๕.๑ โดยการปอนหรือการนําเสนอในรูปของเอกสาร บทความหรือหนังสือเวียนหรือใน
ลักษณะอ่ืน ๆ เพ่ือเผยแพรใหกลุมผูใชความรูไดรับทราบ การเขาถึงในลักษณะนี้ เรียกวา Supply-Based 
      ๕.๒ โดยการเปดโอกาสใหผูใชความรูสามารถเลอืกใชเฉพาะความรูหรือขอมูลที่ตนตองการ
หรือสนใจเทานั้น การเขาถงึในลักษณะนีเ้รียกวา Demand Based 
 ๖. การแบงปนแลกเปลีย่นเรียนรู เปนกระบวนการที่เราจะตองทําใน ๒ ลักษณะ กลาวคือ
แบงปนแลกเปลี่ยนทั้งในรปูของ Explicit และ Tacit จากตัวอยางการจัดการความรูดานของการบริหาร
จัดการที่ดี เม่ือเราไดรวบรวม สราง จัดเก็บ และเผยแพรความรูเพ่ือนําไปใชในการบริหารจัดการที่ดีแลว  
ในสวนของความรูประเภท Explicit ซ่ึงจะตองทําในรูปของเอกสาร ฐานขอมูล สมุดหนาเหลือง และเม่ือ
นําความรูไปใชงานก็จะเกิดองคความรูใหมขึ้น เรียกวาความรูที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงาน ซ่ึงอยูในรูป
ของทักษะ   ความชํานาญในดานตาง ๆ  ความรูนี้ถือไดวาเปนความรูที่จะกอใหเกิดความไดเปรียบใน 
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การแขงขนักบัองคการอื่น ๆ จัดอยูในประเภท Tacit Knowledge ความรูประเภทน้ีจะแลกเปลี่ยนเรียนรู
กันไดเราจะตองใชกระบวนการทางสังคม เชน การพูดคุยระหวางเพื่อนรวมงานหรือผูที่สนใจ การ
นําเสนอในรูปแบบตาง ๆ ในโอกาสที่เอ้ืออํานวย เชน ในลักษณะของเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูหรือชุมชน
ปฏิบัติ (Community of Praxtice : CoP) ดังน้ีเปนตน 
 ๗. การเรียนรูตองสอดคลองกับทศิทาง คานิยมขององคการ ในการจัดการความรูน้ัน 
วัตถุประสงคหลักที่สําคัญก็คือการเรียนรูของบุคคลในองคการและการนําความรูทีไ่ดจากการเรียนรูไปใช
ในการตัดสินใจ แกปญหา พัฒนาคน พัฒนางาน กระบวนการจัดการความรูจําเปนอยางยิ่งที่จะตอง
สอดคลองกับทิศทางขององคการ มิฉะน้ันแลวการจัดการความรูก็จะสูญเปลาไมเกิดประโยชนตอองคการ
แตอยางใด 
 จากการนําเสนอการจัดการความรูสูการปฏิบัตขิองผูเขยีนในครั้งน้ี ผูเขียนไดยกตัวอยางการ
จัดการความรูในดานการบริหารจัดการที่ดี มีความจําเปนอยางยิ่งที่จะตองทําความเขาใจกับทานผูอาน
ทั้งหลายวา องคความรูที่จะตองใชในการบริหารใหมีลกัษณะของการบริหารจัดการที่ดี ทั้ง ๖ ประการนัน้ 
เปนกรอบแนวคิดของผูเขยีนเทานัน้ (เปนเพียงตัวอยาง) ซ่ึงแทจริงแลวคงจะมีมากกวานี้หรือหากผูอาน
คิดวามีมากกวานี้ก็ขอไดโปรดชวยเติมเตม็ใหครบถวนดวย จะเปนพระคุณและเปนประโยชนตอผูอาน
อยางยิ่ง โดยจะเพิ่มเติมในรูปของบทความตอยอดจากบทความนี้หรือวิธีอ่ืนใดก็ได ซ่ึงเปนการ
แลกเปลีย่นเรียนรูดวยกันและยังจะเปนสวนหนึ่งของกิจกรรม KM. อีกดวย 
 
ปจจัยที่จะทําใหการจัดการความรูประสบความสําเร็จ 
 การจัดการความรูไมใชเรื่องยากแตก็ไมงายเชนกัน มีปจจัยหลายประการที่จะทําใหการจัดการ
ความรูประสบความสําเร็จหรือลมเหลวได ณ ที่น้ีจะนําเสนอเพียงปจจัยเดียวในการที่จะทําใหการจัดการ
ความรูประสบความสําเร็จ กลาวคือ 

๑. ผูนํากับกลยทุธ  การจัดการความรูภายในองคการจะประสบกบัความสําเรจ็หรือลมเหลวน้ัน
ขึ้นอยูกับปจจัยหลายประการ และในจํานวนนั้น ผูนํากับกลยุทธถือไดวาเปนปจจัยในระดับตน ๆ ประการแรก 
ผูนําจะตองเขาใจแกนแทของการจัดการความรูและตระหนักถึงประโยชนหรือคุณคาที่จะเกิดขึน้กบั คน งาน 
และองคการ แลวผูนําจะตองแสดงบทบาทของนักประชาสัมพันธที่ดี โดยสื่อสารใหคนทั่วทั้งองคการได
รับรู และเขาใจเชนเดียวกบัผูนําและผูนําจะตองใชทั้ง Authority (อํานาจตามหนาที่) และ  Power (บารมี) 
ผลักดันใหการจัดการความรูเกิดขึ้นในองคการของตนใหจงได โดยกําหนดทิศทางและกลยุทธของการ
จัดการความรูใหชัดเจน 
 ๒. วัฒนธรรม โดยเฉพาะวัฒนธรรมในการแลกเปลีย่นเรียนรูระหวางบุคคลในองคการ จะตอง
เปลี่ยนวิธีคิดเดิม ๆ ที่วา ความรูคืออํานาจ มาเปนความรูคือ สิ่งดีงามใครมีจะตองแบงปน เผื่อแผใหคนอ่ืน 
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ไดรับรูและนําไปใชประโยชนในการปฏิบตัิงาน เลิกกลาวหาคนที่เลาประสบการณตาง ๆ ใหเราฟงวาเปน
คนอวดรู ใครเลาประสบการณตาง ๆ ในการทํางานใหฟง เราตองขอบคุณเขา เพราะนั้นคือองคความรู
อยางหนึ่งที่ไดจากการทํางานซึ่งอาจหาไมไดในตํารา สวนผูรูทั้งหลายก็ตองปรับวธิีคิดเชนกนั กลาวคือ
เลิกกลวัคนนนิทาวาเปนคนอวดรู ขี้คุย แลวคดิวาเรารูอะไรดี ๆ ก็ตองบอกตอใหคนอ่ืนไดรูดวย เรา
จะตองไมหวงองคความรูดังน้ี เปนตน 
 ๓. เทคโนโลยี  อยาไดหลงประเด็นเปนอันขาดวาไมมีเทคโนโลยีจะจัดการความไมได ขอยืนยัน
วาไมจริง ขอใหเขาใจวาเทคโนโลยีเปนเพียงเครื่องมือที่จะชวยใหการจัดการความรูสะดวก รวดเร็ว งาย 
โดยเฉพาะในขั้นตอนของการคนหา รวบรวม จัดเก็บ และการเขาถงึองคความรูตาง ๆ แตหากจะพดูวา
ถาไมมีเทคโนโลยีการจัดการความรูก็ไมสามารถทําใหสาํเร็จได ผูเขียนคิดวาไมนาจะถูกตอง หรือทานวา
อยางไร....... 
 ๔. การวัดผล ไมวาเราจะทําอะไรก็ตองมีการวัดผล หากเราไมวัดผลก็ไมรูวาผลเปนอยางไร        
จะปรับปรุง แกไขอยางไรก็ทําไมได การจัดการความรูก็เชนเดียวกันจะตองมีการวดัผล เพ่ือใหองคการได
รูวาจะตองปรับกลยุทธหรือกิจกรรมตาง ๆ อยางไร เพ่ือใหการจัดการความรูประสบความสําเร็จตาม
เปาหมาย 
 ๕. โครงสรางพื้นฐานขององคการ จะตองเอ้ือตอการจัดการความรู เชน โครงสรางหนวย 
จะตองไมซับซอนและอยูในลักษณะของแนวลึกมากนกั ระบบงานจะตองเปนไปในลักษณะเอื้ออาทรตอ
กันและไมเปนอุปสรรคตอการเรียนรู ระบบของกําลังพลก็เชนเดียวกัน จะตองสนับสนุนกําลังพลทีมีการ
เรียนรู สรางสรรคนวตักรรมใหม ๆ การพิจารณาความดีความชอบก็ตองปรับใหสอดคลองกับการบริหาร
สมัยใหม หนวยงานใดดําเนนิการจัดการความอยางไดผล ก็ตองใหรางวัลในรูปแบบตาง ๆ เชน ชมเชย ยก
ยอง ใหเกียรติ ประกาศเกยีรติคุณหรือแมแตการเลื่อนขั้นเงินเดือนก็ควรนํามาพิจารณาประกอบดวย ใน
ดานของสถานที่ และเครือ่งมือตาง ๆ ก็ตองสนับสนุนใหมีอยางเพียงพอเพราะบางกิจกรรมของการ
จัดการความรูก็ตองใชสถานที่ดวย  เชน เวทีแลกเปลีย่นเรียนรู มุม KM. เปนตน 
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 การจัดการเรียนรู ตามแนวพุทธวธิี แบบโยนิโส๑นมสิการ๒ (การทําใจโดย    
แยบคาย)  เปนกระบวนการเรียนรูที่ใหผูเรียน  ไดใชความคิดทีถ่กูวิธี คิดเปนหรือคิด
อยางมีระเบียบ รูจักหาเหตุผล สืบสาว แยกแยะปญหาได โดยไมเอาอุปาทาน๓ ของตน
เขาจับ เนนใหผูสอน และผูเรียนมีความสัมพันธที่ดีตอกัน ผูเรียนมีโอกาสแสดงออก   
นําไปสูการปฏิบัติหรือการแกปญหาการแกปญหาอยางถูกวิธีและเหมาะสมอยางถูกวิธีและเหมาะสม    ซ่ึงสอซ่ึงสอดคลองกับวิทยาศาสตรที่วาดวยดคลองกับวิทยาศาสตรที่วาดวย
เหตุและผลเหตุและผล อาศัยการเก็บรวบรวมขอมูล โดยวิธีการสังเกต การทดลอง และการวัดผลอยางรอบคอบ  อาศัยการเก็บรวบรวมขอมูล โดยวิธีการสังเกต การทดลอง และการวัดผลอยางรอบคอบ 
เปนระบบแบบแผนที่ชัดเจน อันนําไปสูกฎเกณฑ และหลักการที่จะสามารถอธิบาย ทํานายเหตุการณไดเปนระบบแบบแผนที่ชัดเจน อันนําไปสูกฎเกณฑ และหลักการที่จะสามารถอธิบาย ทํานายเหตุการณได
อยางถูกตองและแมนยํา อยางถูกตองและแมนยํา     
  ความหมายของการเรียนรู ความหมายของการเรียนรู ((LLeeaarrnniinngg)   )   นักจิตวิทยาไดทําการศึกษาคนควาเกี่ยวกับคุณลักษณะนักจิตวิทยาไดทําการศึกษาคนควาเกี่ยวกับคุณลักษณะ
และธรรมชาตขิองการเรียนรู โดยเฉพาะนักจิตวิทยาการเรียนรูและและธรรมชาตขิองการเรียนรู โดยเฉพาะนักจิตวิทยาการเรียนรูและนักนักจิจิตวิทตวิทยาการศึกษาหลาย ๆ ทาน ยาการศึกษาหลาย ๆ ทาน 
ไดใหความหมายของคําวาไดใหความหมายของคําวา “ “การเรียนรูการเรียนรู” ” ซ่ึงจะทําใหเกิดความเขาใจที่ชัดเจน ตลอดจนทราบถึงแนวคิดซ่ึงจะทําใหเกิดความเขาใจที่ชัดเจน ตลอดจนทราบถึงแนวคิด
และทศันะของนักจิตวิทและทศันะของนักจิตวิทยาทั้งหลายในสวนที่เกี่ยวของเชนยาทั้งหลายในสวนที่เกี่ยวของเชน  
  ครอวและครอว ครอวและครอว ((CCrrooww  aanndd  CCrrooww..  11996699  ::  11))  ไดกลาวถึงเรื่องนี้วา ไดกลาวถึงเรื่องนี้วา ““การเรียนรูเกีย่วของกับการการเรียนรูเกีย่วของกับการ
เปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลง  ((CChhaannggee )  ) การไดรับลักษณะนิสัย ความรู และทศัการไดรับลักษณะนิสัย ความรู และทศันคติทั้งหลายนคติทั้งหลาย” ” การเรียนรูจึงทําใหบุคคลการเรียนรูจึงทําใหบุคคล
มีการปรับตวัทั้งในดานสวนตัวและทามีการปรับตวัทั้งในดานสวนตัวและทางดานสังคม แนวคิดเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลง นับไดวาเปนเรื่องงดานสังคม แนวคิดเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลง นับไดวาเปนเรื่อง
ของการเรียนรูโดยตรง ดังน้ันการเปลี่ยนแปลงใดของการเรียนรูโดยตรง ดังน้ันการเปลี่ยนแปลงใด  ๆ จึงนับวา ยอมจะมีการเรียนรูเกิดขึ้นเสมอ ซ่ึงถือวาๆ จึงนับวา ยอมจะมีการเรียนรูเกิดขึ้นเสมอ ซ่ึงถือวา
อยูในกระบวนการเรียนรู อยูในกระบวนการเรียนรู ((LLeeaarrnniinngg  PPrroocceessss))  

เบอรตัน เบอรตัน ((BBuurrttoonn..  11996633  ::  77))  ไดใหความหมายไววา ไดใหความหมายไววา ““การเการเรียนรูคือ การเปลี่ยนแปรียนรูคือ การเปลี่ยนแปลงในตวับคุคลลงในตวับคุคล
และเปนปและเปนปฏิฏิสมัพันธสมัพันธ  ((IInntteerraaccttiioonn))  ที่เกิดขึ้นในตวับคุคลตอสิ่งแวดลอม ที่เกิดขึ้นในตวับคุคลตอสิ่งแวดลอม ((EEnnvviirroonnmmeenntt))  ซ่ึงจะทําใหบุคคลซ่ึงจะทําใหบุคคล
ไดสนองความตองการของเขา และจะทําใหเขาสามารถตอสูกับสภาพแวดลอมไดอยางเหมาะสมตอไปไดสนองความตองการของเขา และจะทําใหเขาสามารถตอสูกับสภาพแวดลอมไดอยางเหมาะสมตอไป””  

  

๑๑โยนิโส แปลวา เหตุ ตนเหตุ ตนเคโยนิโส แปลวา เหตุ ตนเหตุ ตนเคา แหลงเกิดปญหา อุบาย วิธีการา แหลงเกิดปญหา อุบาย วิธีการ  
๒๒นนมสิการ แปลวา การทําในใจ การคิด การคํานึง ใสใจพิจารณามสิการ แปลวา การทําในใจ การคิด การคํานึง ใสใจพิจารณา  
๓๓อุปาทานอุปาทาน   แปลวา ความยึดมั่น ถือมั่น ดวยอํานาจแหงกิเลส แปลวา ความยึดมั่น ถือมั่น ดวยอํานาจแหงกิเลส  
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 ครอนบาคช (Gronbach. 1963 : 7) ไดใหความเห็นวา “การเรียนรูจะแสดงใหเห็นไดดวยการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรม ซ่ึงมีผลลัพธมาจากประสบการณมาจากประสบการณ””    
  โรเจอร โรเจอร ((RRooggeerrss  AA..  11998866  ::  4433))  ในฐานะที่เปนศาสตราจารยทางดานการศึกษาผูใหญ จากในฐานะที่เปนศาสตราจารยทางดานการศึกษาผูใหญ จาก
ประเทศอังกฤษ กลาวถึงการเรียนรูวาประเทศอังกฤษ กลาวถึงการเรียนรูวาเปนการเปลี่ยนแปลงที่ทําใหไดรับความรู ความเขาใจ ทั้งน้ีโดยเปนการเปลี่ยนแปลงที่ทําใหไดรับความรู ความเขาใจ ทั้งน้ีโดย
ขึ้นอยูกับความสามารถในการจําได นอกจากนี้ยังไดอธิบายเพิ่ขึ้นอยูกับความสามารถในการจําได นอกจากนี้ยังไดอธิบายเพิ่มเติมดวยวา การเรียนรูของการมเติมดวยวา การเรียนรูของการ
เปลี่ยนแปลงนั้น สามารถที่จะพิจารณาไดในสองลักษณะคือเปลี่ยนแปลงนั้น สามารถที่จะพิจารณาไดในสองลักษณะคือ  

๑๑..  เปนการเปลี่ยนแปลงที่มีลักษณะเปนไปโดยอัตโนมัติ เปนการเปลี่ยนแปลงที่มีลักษณะเปนไปโดยอัตโนมัติ ((AAuuttoommaattiicc))  ในการเรียนรูสิ่งใหม ๆในการเรียนรูสิ่งใหม ๆ
โดยเฉพาะการเรียนรูโดยอัธยาศัย  หรือการเรียนรูอยางไมเปนทางการ ซ่ึงเปนไปโดยที่โดยเฉพาะการเรียนรูโดยอัธยาศัย  หรือการเรียนรูอยางไมเปนทางการ ซ่ึงเปนไปโดยที่
ผูเรียผูเรียนอาจไมไดตั้งใจนอาจไมไดตั้งใจ((UUnniinntteennddeedd  LLeeaarrnniinngg))  

๒๒..  เปนการเปลี่ยนแปลงเปนการเปลี่ยนแปลงโดยตัง้ใจ และตองใชความพยายาม โดยตัง้ใจ และตองใชความพยายาม ((PPuurrppoossee  aanndd  EEffffoorrtt))  คือตองมีคือตองมี
การการวางแผนในการเรียนวางแผนในการเรียน  การกําหนดขัน้ตอนในการเรียนและผูเรียนจะมีความรอบรูเชี่ยวชาญการกําหนดขัน้ตอนในการเรียนและผูเรียนจะมีความรอบรูเชี่ยวชาญ  
หลังจากไดเรียนแลวหลังจากไดเรียนแลว  

แกงย  แกงย  ((  GGaannggee..  11997722) ) ไดใหคําอไดใหคําอธิบายองคธิบายองคประกอบของการเรียนรู ประกอบของการเรียนรู ๕ ๕ ประการประการ  ((FFiivvee  ddoommaaiinnss  
ooff  tthhee  LLeeaarrnniinngg  pprroocceessss))  ซ่ึงในแตละองคประกอบของกระบวนการเรียนรูซ่ึงในแตละองคประกอบของกระบวนการเรียนรู จะมีคุณลักษณะเฉพาะที่ จะมีคุณลักษณะเฉพาะที่
สามารถปฏิสามารถปฏิบตัิไดบตัิไดดวยตนเองกลาวคือดวยตนเองกลาวคือ  

๑๑..  ทักษะจากการฝกหัด ทักษะจากการฝกหัด ((MMoottoorr  SSkkiillllss))  จะเกิดจากการเรียนรูขึ้นไดก็ตอเม่ือมีการฝกภาคปจะเกิดจากการเรียนรูขึ้นไดก็ตอเม่ือมีการฝกภาคปฏิฏิบัติบัติ
แและไดฝกหัดกระทําอยูเสมอละไดฝกหัดกระทําอยูเสมอ  ๆ เชน การฝกหัดขับรถยนต การพายเรือหรือการขับเรือ ๆ เชน การฝกหัดขับรถยนต การพายเรือหรือการขับเรือ         
เปนตนเปนตน  

๒๒..  การเรียนรูทางดานภาษา การเรียนรูทางดานภาษา ((VVeerrbbaall  IInnffoorrmmaattiioonn))  เปนสิ่งสําคัญในการเรียนรูซ่ึงเกิดขึ้นเปนสิ่งสําคัญในการเรียนรูซ่ึงเกิดขึ้น
เน่ืองจากไดรับขอสนเทศ ขาวสารขอมูล การจัดระบบขอสนเทศ การรูความหมายเน่ืองจากไดรับขอสนเทศ ขาวสารขอมูล การจัดระบบขอสนเทศ การรูความหมายและการและการ
เขาใจภาษเขาใจภาษาทีใ่ชตลอดจนเนื้อหาสาระนั้นาทีใ่ชตลอดจนเนื้อหาสาระนั้น  

๓๓..  ความสามารถทางดานสติปญญาความสามารถทางดานสติปญญา  ((IInntteelllleeccttuuaall  SSkkiillllss))  หมายถึงการเรียนรู ซ่ึงปรากฏขึ้นได หมายถึงการเรียนรู ซ่ึงปรากฏขึ้นได 
โดยตองมีความเขาใจและมทีักษะบางอยางมากอน เชน ในการคิดเลขเปน จะตองอาศัยการโดยตองมีความเขาใจและมทีักษะบางอยางมากอน เชน ในการคิดเลขเปน จะตองอาศัยการ
รูความหมายของตัวเลข คาของจํานวน กอนที่จะนําตวัเลขเหลานั้นมาบวกรูความหมายของตัวเลข คาของจํานวน กอนที่จะนําตวัเลขเหลานั้นมาบวก ลบ คูณและหาร  ลบ คูณและหาร 
เปนตนเปนตน  

๔๔..  ยุทธศาสตรทางดานสมอง ยุทธศาสตรทางดานสมอง ((CCooggnniittiivvee  SSttrraatteeggiieess))  เปนการเรียนรูทีต่องการใหมีการกระทําเปนการเรียนรูทีต่องการใหมีการกระทํา
ซํ้า ซํ้า ((RReeppeeaatt))  ในบางโอกาส โดยเฉพาะในดานการฝกความจําในบางโอกาส โดยเฉพาะในดานการฝกความจํา  
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๕๕..  การเรียนรูและทัศนคติการเรียนรูและทัศนคติ( ( AAttttiittuuddee))  การเรียนรูที่เกี่ยวของกับทัศนคตจิะไดผลดีที่สดุ ก็โดยการการเรียนรูที่เกี่ยวของกับทัศนคตจิะไดผลดีที่สดุ ก็โดยการ

ใชในลัใชในลักษณะรูปแบบจําลองของบุคคลกษณะรูปแบบจําลองของบุคคล  ((HHuummaann  MMooddeell))  โดยอาศัยหุนแบบจําลองตัวอยางโดยอาศัยหุนแบบจําลองตัวอยาง
ใหแกผูเรียน ทั้งน้ีดวยการใชแรงเสริมแบบทดแทนใหแกผูเรียน ทั้งน้ีดวยการใชแรงเสริมแบบทดแทน  ((VViiccaarriioouuss  RReeiinnffoorrcceemmeenntt))  ใหใหแกแก
ผูเรียนในเม่ือผูเรียนมีพฤตกิรรมบางอยางตามตองการ เชน การสอนคุณลักษณะผูนํา การผูเรียนในเม่ือผูเรียนมีพฤตกิรรมบางอยางตามตองการ เชน การสอนคุณลักษณะผูนํา การ
แสดงความเคารพตอผูอาวุโสกวแสดงความเคารพตอผูอาวุโสกวา การชวยเหลือผูที่ออนแอกวา เม่ือผูเรียนมีพฤติกรรมในา การชวยเหลือผูที่ออนแอกวา เม่ือผูเรียนมีพฤติกรรมใน
ดานบวกกับเรื่องดังกลาว ก็ประกาศชมเชยรวมทั้งใหรางวัล ทั้งน้ีจะกอใหเกิดทัศนคติที่ดีในดานบวกกับเรื่องดังกลาว ก็ประกาศชมเชยรวมทั้งใหรางวัล ทั้งน้ีจะกอใหเกิดทัศนคติที่ดีใน
พฤติกรรมนั้น พฤติกรรมนั้น   

สมบูรณ ศาลยาชวีิน สมบูรณ ศาลยาชวีิน ((๒๕๒๖ ๒๕๒๖ ::  ๑๒๓๑๒๓) ) สรุปความหมายของการเรียนรูวา เปนกระบวนการสรุปความหมายของการเรียนรูวา เปนกระบวนการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมอันเเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมอันเกิดจากการฝกหัดหรือประสบการณของแตละบุคคลกิดจากการฝกหัดหรือประสบการณของแตละบุคคลหรือเปนการเปลี่ยนแปลงหรือเปนการเปลี่ยนแปลง
ที่เกิดจากผูเรียนปรับตวัเองเพื่อตอบสนองสิ่งเรา เพ่ือใหบรรลุถงึเปาหมายและในกระบวนการของการที่เกิดจากผูเรียนปรับตวัเองเพื่อตอบสนองสิ่งเรา เพ่ือใหบรรลุถงึเปาหมายและในกระบวนการของการ
เปลี่ยนแปลงนี้ครอบคลุมถงึระบบการทํางานตาง ๆ ของรางกาย รวมทั้งดานอารมณ ทัศนคติ และการเปลี่ยนแปลงนี้ครอบคลุมถงึระบบการทํางานตาง ๆ ของรางกาย รวมทั้งดานอารมณ ทัศนคติ และการ
ปรับตวัดานสัปรับตวัดานสังคมงคม  

จากนิยามของนักจิตวิทยาและนักจิตวิทยาการศึกษาทั้งหลายจากนิยามของนักจิตวิทยาและนักจิตวิทยาการศึกษาทั้งหลาย ทีก่ลาวมานี้คงจะทําใหผูอาน ทีก่ลาวมานี้คงจะทําใหผูอาน
ไดเกิดความเขาใจในความหมายของการเรียนรูไดดีขึ้น ไดเกิดความเขาใจในความหมายของการเรียนรูไดดีขึ้น สวนผูเรียนนัน้จะสามารถพัฒนาตนเองไดอยางไรสวนผูเรียนนัน้จะสามารถพัฒนาตนเองไดอยางไร
น้ันน้ัน จะตองมีวิธีการหรือกลยุทธในการเพิม่ จะตองมีวิธีการหรือกลยุทธในการเพิม่พลังการเรียนรูพลังการเรียนรู  ((PPoowweerr  LLeeaarrnniinngg))  ใหแกใหแกตนเอง ตนเอง กอนอ่ืนเรากอนอ่ืนเรา
ควรรูจักตนเองเสียกอนวาเรามีความสามารถในการเรียนรูที่ควรรูจักตนเองเสียกอนวาเรามีความสามารถในการเรียนรูที่มีประสิทธิภาพมีประสิทธิภาพไดอยางไรไดอยางไร ซ่ึงครู ซ่ึงครูอาจารยอาจารย    
ทานผูใหญในสมัยกอน ก็มักจะสอนลูกศิษยหรือลูกหลานวา การเรียนรูในขั้นพ้ืนฐานที่สามารถจะเพิ่ทานผูใหญในสมัยกอน ก็มักจะสอนลูกศิษยหรือลูกหลานวา การเรียนรูในขั้นพ้ืนฐานที่สามารถจะเพิ่มม
ประสิทธิภาพในการเรียนรูไดโดยประสิทธิภาพในการเรียนรูไดโดยมีหลักหรือหัมีหลักหรือหัวใจในการเรียนคือ วใจในการเรียนคือ สุ จิ ปุ ลิสุ จิ ปุ ลิ    โดยทุกคนสามารถนําทักษะ
ทั้ง ๔๑ น้ีไปปฏิบัติได จะทําใหเปนนักปราชญหรือบัณฑติที่เกงได แตปจจุบัน การอานสําคัญมาก ดังน้ัน
ความสําคัญของการอานและการฟงเปนสีง่สําคัญในระดับเดียวกันไดเลย จนสามารถกลาวไดวาฟงหรือ
อาน เปนเรื่องที่จะตองเรียนรูและพัฒนาตนเองไปใหมากยิ่งขึ้น 

คําวา สุ จิ ปุ ลิ  นักเรียนคงจะคนเคยกบัหัวใจของการเรียนนี้ดี ซ่ึงผูเขียนจะขอสุ จิ ปุ ลิ  นักเรียนคงจะคนเคยกบัหัวใจของการเรียนนี้ดี ซ่ึงผูเขียนจะขอยกปาฐกถา    
ดานการศึกษาในสมเด็จพระเทพรตันราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (คัดจากหนังสือเรื่องรตันพินิจนิทศิ
การศึกษา รวมปาฐกถาดานการศึกษาในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี  พ.ศ.๒๕๔๒  
                                                 

๑ การที่บัญญัติ การที่บัญญัติ ๔๔  ทักษะนี้เกิดขึ้นสมัยโบราณซึ่งหนังสืทักษะนี้เกิดขึ้นสมัยโบราณซึ่งหนังสือหรือตําราตางๆมีใหอานนอยมากอหรือตําราตางๆมีใหอานนอยมาก  จึงอาศัยการฟงจากผูรูจึงอาศัยการฟงจากผูรู  เชนเชน  
พระพระฤาษี เปนตนฤาษี เปนตน  
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หนา ๑๐๐)   เพ่ือเปนการสงเสริมนักเรียนใหรูจักการคนควาหาความรู   ซ่ึงพระองคพระราชทาน
อรรถาอธิบาย สุ จิ ปุ ลิ และการศึกษา ๔ อยาง สรุปไดดังน้ี  

สุ คือ สุตมยปญญา ปญญาจากการฟง ตีความวา การฟงคือ การรับสาร หรือสาระทั้งปวง
จากสื่อตาง ๆ มิใชแตเฉพาะการฟงทางหูอยางเดียว 

จิ คือ จินตามยปญญา ปญญาจากการคิด คือรูจักไตรตรองหัดใชเหตุผลวิเคราะหชวยใหเกิด
จินตนาการและการสรางสรรคสิ่งใหม ๆ "สุ" มากอน จึงจะมี "จิ" ทําใหรูวา "สุ" ไหนถูก "สุ" ไหนผิดดวย 

ปุ คือ ปุจฉา แปลวา ถาม จาก สุ และ จิ ตองมีความปรารถนาคําตอบเพิ่มเติมดวยวิธีการ
ตาง ๆ ใหมีปญญางอกเงยยิ่ง ๆ ขึ้น แนวโนมทศวรรษหนา "ปุ" เปนเรื่องสําคัญ 

ลิ  คือ ลิขิต จดบันทึก ตอมาคําวา "จด" ก็ขยายเปนการพิมพ  การทําฐานขอมูลของ
คอมพิวเตอร  

สวนการศึกษา ๔ อยาง น้ัน พระองคตรัสเนนการพัฒนาทรัพยากรมนุษยในทุกดาน ดังน้ี  
พุทธิศึกษา  เปนการศึกษาเนื้ อหาความรู วิ ชาการที่ มีหลายสาขา  แตละสาขามี 

วิธีการ สุ จิ ปุ ลิ ตาง ๆ กันวิทยาการปจจุบันมีมากมาย จึงทรงแนะวาใหรูจริงรูลึกเสียอยางหนึ่ง และรู
พอสมควรหรือรูรอบอีกหลาย ๆ อยาง ขอสําคัญ คือตองสามารถโยงความรูเขาดวยกันหรือหาวาความรู
น้ันอยูที่ไหน แลวดึงมาประยุกตใชประโยชนได  
 จริยศึกษา คือการสอนใหมีคุณธรรม คุณธรรมนั้นไมใชเนนหนักที่ทองจํา คุณธรรมทาง
ศาสนาที่สําคัญคือการปลูกฝงคุณธรรมในชีวิตประจําวันดวยการปฏิบัติ 
 พลศึกษา รวมถึง สุขศึกษา สุขาภิบาล ความสะอาด การกินที่ถูกตองตามสุขบัญญัติ การ
เสริมสรางรางกายใหแข็งแรงดวยการออกกําลังกายใหเหมาะสมกับสภาพรางกาย อาจไมจําเปนตองเปน
เกมกีฬา การงานตาง ๆ เชน ถูเรือน ทําสวน ก็นับเปนพลศึกษาได การหัดพลศึกษาก็ไมจําเปนตองใช
อุปกรณแพงเสมอไป ตองดูแลทางจิตใจดวย กายกับจิต ตองพัฒนาคูกันไป 
               หัตถศึกษา คือ ความสามารถใชมือประดิษฐงานหัตถกรรมหรือผลิตงานชิ้นได ความสัมพันธ
ระหวางสมองกับมือก็จะดีชวยใหมีใจรักศิลปะ มีความเยือกเย็น มีจินตนาการ มีความคิดสรางสรรค มี
ทัศนคติที่ดีตองาน และเห็นคุณคาของการทํางาน โดยไมรังเกียจวาเปนงานหนักหรืองานเบา  
  ปาฐกถาที่พระองคทรงบรรยายไว เปนสิ่งที่นักการศึกษาไทยทุกคนควรจดจํา และยึดถือเปน
หลักสําคัญ กลาวคือการศึกษาที่ใหนักเรียนเปนศูนยกลางควรมุง สุ จิ ปุ ลิ และการศึกษา  ๔  ดาน  โดย 
วิธีการที่แตกตางกันตามเนื้อหาวิชา สถานการณและระดับการศึกษา หากแตทุกวิธีจะตองเล็งที่เปาหมาย
คือ การชวยใหเด็กสนใจคนควาเพิ่มเติม แกปญหาเกง รักการทํางานมีสุขภาพกายและใจที่ดี และเปนคน
ดีของครอบครัว และสังคม   
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ฉะนั้นฉะนั้นในสวนขอในสวนของงผูเรียนผูเรียนเองเองควรจะตอง รูจักตนเองใหมากยิ่งควรจะตอง รูจักตนเองใหมากยิ่งขึ้ขึ้น จัดการกับตนเองวาจะตองทําอยางไรน จัดการกับตนเองวาจะตองทําอยางไร
บางเพ่ือการพัฒนาการเรียนรู จัดการบริหารเวลาใหเกิดประโยชนสูงสุด วางแผนบางเพื่อการพัฒนาการเรียนรู จัดการบริหารเวลาใหเกิดประโยชนสูงสุด วางแผนมุงสูจุดหมายมุงสูจุดหมายเพ่ือเพ่ือ
การศึกษาที่ดีของตนเองและรูจักคิด อยางมีวิจารณญาณการศึกษาที่ดีของตนเองและรูจักคิด อยางมีวิจารณญาณ  
                    ความหมายของการคิดอยางมีความหมายของการคิดอยางมีวิจารณญาณ วิจารณญาณ ไดมีไดมีบัณฑิตหลายทาน หลายทาน เสนอแนวคิดไวดังตอไปน้ีเสนอแนวคิดไวดังตอไปน้ี  

EEnnnniiss..  11998855    กลาววา การคิดพิจารณาไตรตรองอยางมีเหตุผล ที่มีจุดมุงหมายเพื่อการกลาววา การคิดพิจารณาไตรตรองอยางมีเหตุผล ที่มีจุดมุงหมายเพื่อการ
ตัดสินใจวาสิ่งใดควรเชื่อ หรือสิ่งใดควรทํา ชวยใหตัดสินใจสภาพการณไดถูกตองตัดสินใจวาสิ่งใดควรเชื่อ หรือสิ่งใดควรทํา ชวยใหตัดสินใจสภาพการณไดถูกตอง  

GGoooodd..  11997733    กลาววา กลาววา การคิดอยางรอบคอบตามหการคิดอยางรอบคอบตามหลักของการประเมินและมีหลักฐานอางอิง ลักของการประเมินและมีหลักฐานอางอิง 
เพ่ือหาขอสรุปที่นาจะเปนไปได ตลอดจน พิจารณาองคประกอบที่เกี่ยวของทั้งหมดและใชกระบวนการเพ่ือหาขอสรุปที่นาจะเปนไปได ตลอดจน พิจารณาองคประกอบที่เกี่ยวของทั้งหมดและใชกระบวนการ
ตรรกวทิยาไดอยางถูกตอง สมเหตุสมผลตรรกวทิยาไดอยางถูกตอง สมเหตุสมผล  

อุษณีย โพธสิุขอุษณีย โพธสิุข. . ๒๕๔๒ ๒๕๔๒ กลาววา วธิีคิดอยางมีเหตุผล มีหลักเกณฑ มีหลักฐานและมีกลาววา วธิีคิดอยางมีเหตุผล มีหลักเกณฑ มีหลักฐานและมี
ประสิทธิภาพกอนประสิทธิภาพกอนตัดสินใจวาจะเชื่อหรือไมเชื่ออะไรหรือกอนที่จะตัดสินใจวาจะทาํหรือไมทําอะไร ตัดสินใจวาจะเชื่อหรือไมเชื่ออะไรหรือกอนที่จะตัดสินใจวาจะทาํหรือไมทําอะไร   

กลาวโดยสรุปความหมายของการคิดอยางมีวิจารณญาณ คือการคิดที่มีเหตุผลโดยผานการกลาวโดยสรุปความหมายของการคิดอยางมีวิจารณญาณ คือการคิดที่มีเหตุผลโดยผานการ
พิจารณาไตรตรองอยางรอบคอบมีหลักเกณฑ มีหลักฐานที่เชื่อถือได เพ่ือนําไปสูการสรุปและตดัสินใจที่มีพิจารณาไตรตรองอยางรอบคอบมีหลักเกณฑ มีหลักฐานที่เชื่อถือได เพ่ือนําไปสูการสรุปและตดัสินใจที่มี
ประสิทประสิทธิภาพวาสิ่งใดถูกตอง สิ่งใดควรเชือ่ สิ่งใดควรเลอืก หรือสิ่งใดควรทําธิภาพวาสิ่งใดถูกตอง สิ่งใดควรเชือ่ สิ่งใดควรเลอืก หรือสิ่งใดควรทํา  

การคิดอยางมีวิจารณญาณเปนการคิดอยางมีเหตุผลซึ่งมีองคประกอบของการคิดอยู การคิดอยางมีวิจารณญาณเปนการคิดอยางมีเหตุผลซึ่งมีองคประกอบของการคิดอยู ๗ ๗ ประการประการ                      
((CCeenntteerr  ffoorr  CCrriittiiccaall  tthhiinnkkiinngg..  11996666  อางถึงในสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติอางถึงในสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ. . ๒๕๔๐ ๒๕๔๐ ::  
๑๘๕๑๘๕))  
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  ๑๑..  จุดมุงหมายจุดมุงหมาย  คือ เปาหมายหรือวัตถุประสงคของการคิด  เปนการคิดเพื่อหาแนวทางแกปญหาคือ เปาหมายหรือวัตถุประสงคของการคิด  เปนการคิดเพื่อหาแนวทางแกปญหา
หรือคิดเพื่อหาความรูหรือคิดเพื่อหาความรู  

  ๒๒..  ประเด็นคําถาม คือ ปญหาหรือคําถามที่ตองการรู ประเด็นคําถาม คือ ปญหาหรือคําถามที่ตองการรู  คือผูคิดสามารถระบุปญหาสําคัญที่ คือผูคิดสามารถระบุปญหาสําคัญที่
ตองการแกไข หรือคําถามสําคัญที่ตตองการแกไข หรือคําถามสําคัญที่ตองการคําตอบองการคําตอบ  

  ๓๓..  สารสนเทศ คือ ขอมูลขาวสารตาง ๆ สารสนเทศ คือ ขอมูลขาวสารตาง ๆ เพ่ือใชประกอบการตัดสนิใจ ควรมีเพ่ือใชประกอบการตัดสนิใจ ควรมีความชัดเจนและความชัดเจนและ
ถูกตองถูกตอง  

  ๔๔..  ขอมูลเชิงประจักษ คือ ขอมูลมีความชัดเจน ถูกตองและเชื่อถือได และมีความพอเพียงในการขอมูลเชิงประจักษ คือ ขอมูลมีความชัดเจน ถูกตองและเชื่อถือได และมีความพอเพียงในการ
ใชเปนพ้ืนฐานของการคิดอยางมีเหตุผลใชเปนพ้ืนฐานของการคิดอยางมีเหตุผล  

  ๕๕..  แนวคิดอยางมีเหตุผล คอื แนวคิดอยางมีเหตุผล คอื แแนวคิดที่อาจรวมหมายถึง กฎ ทฤษฎี หลักการ ซ่ึงแนวคิดนวคิดที่อาจรวมหมายถึง กฎ ทฤษฎี หลักการ ซ่ึงแนวคิดดังกลาวดังกลาว
มีความจําเปนสําหรับการคิดอยางมีเหตุผลมีความจําเปนสําหรับการคิดอยางมีเหตุผล  ตองเก่ียวของกับปญหาหรือคําถามที่ตองการหาคําตอบตองเก่ียวของกับปญหาหรือคําถามที่ตองการหาคําตอบและและ
เปนแนวคิดทีถู่กตองเปนแนวคิดทีถู่กตอง  

 

๑.จุดมุงหมาย 

๒. ประเด็นคําถาม 
๗. การนําไปใชและผลที่ตามมา 

๖. ขอสันนิษฐาน 

๕. แนวคิดอยางมีเหตุผล 

๔. ขอมูลเชิงประจักษ 

๓. สารสนเทศ 
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  ๖๖..  ขอสนันิษฐาน เปนองคประกอบสาํคัญของทกัษะการคิดอยางมีเหตผุล ผูคิดตองมีความสามารถขอสนันิษฐาน เปนองคประกอบสาํคัญของทกัษะการคิดอยางมีเหตผุล ผูคิดตองมีความสามารถ  
ใในการตั้งขอสนันิษฐานใหมีความชัดเจน สามารถตัดสนิใจไดนการตั้งขอสนันิษฐานใหมีความชัดเจน สามารถตดัสนิใจได  

  ๗๗. . การนําไปใชและผลการนําไปใชและผลทีต่ามมา เปนองคประกอบที่สําคัญทีต่ามมา เปนองคประกอบที่สําคัญของการคดิอยางมีเหตุผล ซ่ึงผูคิดตองของการคดิอยางมีเหตุผล ซ่ึงผูคิดตอง
คํานึงถึงผลกระทบ สามารถมองการณไกล มองถึงผลทีต่ามมารวมกับการนําไปใชไดหรือไมเพียงใดคํานึงถึงผลกระทบ สามารถมองการณไกล มองถึงผลทีต่ามมารวมกับการนําไปใชไดหรือไมเพียงใด  

  ผูที่คิดอยางมีวิจารณญาณ จะตผูที่คิดอยางมีวิจารณญาณ จะตองมีลักษณะสําคัญอันดับแรกคือ การคิองมีลักษณะสําคัญอันดับแรกคือ การคิดตั้งคําถามที่ชัดเจน มีดตั้งคําถามที่ชัดเจน มี
ความสนใจใความสนใจใฝรูฝรูและตองการคิดคนคําตอบที่ถูกตอง โดยการเสาะแสวงหาขอมูล รวบรวมขอเท็จจริง และตองการคิดคนคาํตอบที่ถูกตอง โดยการเสาะแสวงหาขอมูล รวบรวมขอเท็จจริง 
ตรวจสอบขอมูล วิเคราะหขอสันนิษฐาน ความเห็นตาง ๆ ตีความที่เปนไปไดหลาย ๆ ทาง ประเมินตรวจสอบขอมูล วิเคราะหขอสันนิษฐาน ความเห็นตาง ๆ ตีความที่เปนไปไดหลาย ๆ ทาง ประเมิน
ขอเท็จจริงได ตัดสินและหาขขอเท็จจริงได ตัดสินและหาขอสรุปบนพืน้ฐานของเหตผุลและขอเท็จจริงเพ่ือใชในการตัดสินใจ ไมใชอคติอสรุปบนพืน้ฐานของเหตผุลและขอเท็จจริงเพ่ือใชในการตัดสินใจ ไมใชอคติ
หรืออารมณในการตัดสินใจ ยอมรับฟงความคิดหรืออารมณในการตัดสินใจ ยอมรับฟงความคิดเห็นเห็นของผูอ่ืนและเปลี่ยนความคดิเห็นเปนจุดยืนได หากของผูอ่ืนและเปลี่ยนความคดิเห็นเปนจุดยืนได หาก
ไดรับขอมูลใหมเไดรับขอมูลใหมเพ่ิมขึ้นหรือมีเหตุผลที่ดีกวา พ่ิมขึ้นหรือมีเหตุผลที่ดีกวา ((ศันสนีย ฉัตรคุปตศันสนีย ฉัตรคุปต    และอุษา สุชาติและอุษา สุชาติ.  .  ๒๕๔๔ ๒๕๔๔ ))  

  ผูผูเขียนขอสรปุทิ้งทายเกี่ยวกับความคิดเปนบทกลอนเขียนขอสรปุทิ้งทายเกี่ยวกับความคิดเปนบทกลอน  ใหทานผูอานไดนําไปคิดตอ ใหทานผูอานไดนําไปคิดตอ ดังน้ีดังน้ี  

    กอนเชื่อสิ่งใดใหพิสูจนกอนเชื่อสิ่งใดใหพิสูจน    กอนพูดยั้งคิดวินิจฉัยกอนพูดยั้งคิดวินิจฉัย      

    กอนทํากิจการงานสิ่งใดกอนทํากิจการงานสิ่งใด    คิดใหรอบคอบจึงชอบการคิดใหรอบคอบจึงชอบการ    

  เม่ือผูเรียนเม่ือผูเรยีนไดเรียนรูไดเรียนรูกระบวนกระบวนของแนวของแนวการคิดที่ดีแลวการคิดที่ดีแลว  ควรทราบเทคนิคการเรีควรทราบเทคนิคการเรียนอยางไร จึงจะยนอยางไร จึงจะ
พัฒนาตนเองไปสูความสําเร็จ ซ่ึงผูเขียนจะขอพัฒนาตนเองไปสูความสําเร็จ ซ่ึงผูเขียนจะขอยกยกตวัอยางเทคนิคในการเรียนตวัอยางเทคนิคในการเรียนเพ่ือมุงสูความสําเร็จเพ่ือมุงสูความสําเร็จ    ไดแกไดแก   

๑. เราตองสรางแรงจูงใจในการเรียน เรียนเพ่ืออะไร จะไดอะไรในการเรียนสาขานี้ เรียนจบแลว
จะเปนอยางไร แรงจูงใจจะทําใหเราอยากที่จะเรียน เม่ือเกิดปญหาหรืออุปสรรค จะทําใหเราไมทอถอย
งาย ๆ           

 ๒.การมีเพ่ือนหรือกลุม จะทําใหเรารูสกึวาเราไมโดดเดี่ยวในการเรียน การที่เรามีกลุมจะทําให
ขจัดปญหาแบบนี้โดยมีเพ่ือนปรึกษากันอาจจะติวสรุปใหกันทําใหเกดิความรูสึกทีดี่ตอกัน 
            ๓. จัดตารางเวลาเรียนใหตนเอง และทําใหได ขอน้ีอาจจะทําลําบากหนอย แตถาอยากเรียนให
จบเรากต็องทาํ ถือคติทีว่าตนเปนที่พ่ึงแหงตน อาจจะกําหนดวาชัว่โมงงานมอบนี้เราจะเรียนรูวชิาอะไรบาง 
กําหนดเวลาวางของเราและเวลาที่ใชในการอานหนังสือใหตรงกัน                                                                    
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๔. อานจบแลวควรทําสรปุและวิเคราะหเน้ือหา โดยศึกษาจากแนวทางในการเรียนรู ก็คือ
จุดประสงคการเรียนรูน่ันเองเพราะจุดประสงคการเรียนรู คือ สิ่งที่ทางอาจารยอยากใหนักศึกษารูและ
เขาใจ และขอสอบก็จะออกตามจุดประสงคการเรียนรู ถาเราอยากทําขอสอบไดเราตองตอบคําถาม
จุดประสงคการเรียนรูใหได แปรจุดประสงคใหเปนคําถามและเอาเนือ้หาในหนังสือมาตอบก็คือทําสรุปยอ
น่ันเอง  
           ๕. ทบทวนทําแบบฝกหัด และการสอบแบบประเมินกอนเรียน จะชวยสรางความมั่นใจและเปน
แนวทางในการสอบซึ่งอาจจะเปลี่ยนคําถามหรือคําตอบแตเน้ือหาจะคลายกัน 

  ๖. การสอนเสริมจะเปนประโยชนมากควรจะหาโอกาสเรียน การสอนเสริม เราจะไดความรูใหม 
และอาจารยก็อาจจะบอกแนวขอสอบ แตเราควรเตรียมตวักอนคือรูวาจะสอนเสริมเรื่องอะไรและควรดู
หนังสือลวงหนา เพ่ือจะไดเขาใจดียิ่งขึน้พยายามทําโนตยอหรือทําสรุปสอนเสริมจะเปนประโยชนในการ
สอบมากยิ่งขึ้น 
              นอกจากนี้ผูเรียนควรจะมีหลกัธรรม ๗ ประการ ที่จะชวยเสริมสรางและ นอมนําไปปฏิบัตเิพ่ือ
พัฒนาทักษะดานตาง ๆ อยางมีประสิทธภิาพ ไดแก 

ความฉลาดทางสติปญญา       (Intelligence Quotient ; IQ)   

 คือความสามารถทางการวเิคราะห ความสามารถทางวิชาการ ความจํา การอาน-เขียน การ
คํานวณ การพัฒนาดาน IQ น้ีมาจากกรรมพันธุ ๕๐ % อีก ๕๐% มาจากสิ่งแวดลอม และการเลี้ยงดู 
หลักธรรมที่ชวยเสริมสรางใหการพัฒนาดาน IQ น้ีเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ไดแก สุ จิ ปุ ลิ ซ่ึงจะได
ขอกลาวทบทวนอีกครั้ง 
           *  สุ คือ สุตมยปญญา ปญญาจากการฟง ตีความวา การฟง คือ การรับสาร หรือ สาระ ทั้งปวง
จากสื่อตาง ๆ มิใชแตเฉพาะการฟงทางหูอยางเดียว  

           * จิ คือ จินตมยปญญา ปญญาจากการคิด คือ รูจักไตรตรอง หัดใชเหตุผลวิเคราะห ชวยใหเกิด
จินตนาการ และการสรางสรรคสิ่งใหม ๆ  

           * ปุ คือ ปุจฉา แปลวา ถาม จาก สุ และ จิ ตองมีความปรารถนาหาคําตอบเพิ่มเติม ดวยวธิีการ
ตาง ๆ ใหมีปญญางอกเงยยิ่ง ๆ ขึ้น  
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          * ลิ คือ ลิขติ จดบันทึก ตอมาคําวา "จด" ก็ขยายเปน การพิมพ การทําฐานขอมูล ที่สามารถ
นําไปรวบรวม ศึกษา วิเคราะห หรือสังเคราะห ใหเปนผลงานที่มีประโยชน  

           นอกจากนี้ควรจะมอีงคคุณของพหูสูต ไดแก 
            ๑.พหุสฺสุตา คือ ฟงมาก เลาเรียนมาก อานมาก สั่งสมความรูมาก  
            ๒.ธตา  คือ จําได จําเนื้อหาสาระไวไดแมนยาํ  
            ๓.วจสา ปริจิตา คือ ทองบน หรือพูดถึงอยูเสมอๆ จนคลองแคลวจัดเจน 
            ๔.มนสานุเปกฺขติา คือ ใสใจนึกคิดจนเจนใจ นึกถึงครั้งใดก็ปรากฏเนื้อความออกมาชัดเจน  
            ๕.ทิฏฐิยา สุปฏิวทิฺธา  คือ เขาใจความหมายและเหตผุล ความสัมพันธโยงใยกับเรื่องอ่ืนๆ 

ความฉลาดทางอารมณ  (Emotion Quotient ; EQ) 

ความฉลาดทางอารมณ คือความสามารถในการควบคุมตนเองไมใหหวั่นไหวไปตามเหตุการณ
ตาง ๆ ไมใหกาวราว อวดดี ซ่ึงจะชวยใหการดําเนินชีวิตเปนไปอยางราบรื่นและมีความสุข หลักธรรมที่
จะชวยเสริมสรางประสิทธิภาพ ควรนอมนําไปปฏิบตั ิเพ่ือพัฒนาไดเปนอยางดีคือ พรหมวิหาร ๔  

๑. เมตตา คือ ความปราถนาใหผูอ่ืนไดรับสุข เพราะความสุขเปนสิ่งที่ทุกคนปรารถนา 
๒. กรุณา คือ ความปรารถนาใหผูอ่ืนพนทุกข  
    : ทุกขโดยสภาวะ หรือเกิดจากการเปลี่ยนแปลงตามธรรมชาตขิองรางกาย เชน การเกิด 

การเจ็บไข ความแก และความตายอยางหลีกเลี่ยงไมได ซ่ึงรวมเรียกวา กายิกทุกข  
    : ทุกขจรหรือทุกขทางใจ อันเปนความทุกขทีเ่กดิจากสาเหตุที่อยูนอกตัวเรา เชน เม่ือ

ปรารถนาแลว ไมสมหวังก็เปนทุกข การพลัดพรากจากสิ่งอันเปนที่รัก ก็เปนทุกข รวมเรยีกวา เจตสิก
ทุกข 

๓. มุทิตา คอื ความยินดีเม่ือผูอ่ืนไดดี ความปรารถนาใหผูอ่ืนมีความสุขความเจริญกาวหนา
ยิ่งๆ ขึ้น ไมมีจิตใจริษยา  

๔. อุเบกขา คือ การรูจักวางเฉย หมายถึง การวางใจเปนกลางเพราะพิจารณาเห็นวา ใครทําดี
ยอมไดดี ใครทําชั่วยอมไดชั่ว ตามกฎแหงกรรม ไมควรดีใจหรือคิดซ้ําเติมเขาในเรื่องที่เกิดขึ้น และตอง
ปราศจาก อคติ ๔ คือ 
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๑. ฉันทาคติ คือ ลําเอียงโดยสนับสนุนญาติมิตรทีช่อบพอ หรือผูจายสินจางแกตน 
๒. โทสาคติ คือ ลําเอียงเขาขางหรือลงโทษฝายที่ตนเกลียดชังใหหนักกวาฝายทีต่นชอบพอ 
๓. โมหาคติ คือ ลําเอียงเสียความยุตธิรรมเพราะโฉดเขลา ไมรูทันเหตุการณที่ แทจริง 
๔. ภยาคติ  คือ ขาดดุลยอมรวมดวยเพราะเกรงอํานาจอิทธิพลหรือกลัวจะขาดผลประโยชน 

ความฉลาดทางคุณธรรม    (Moral Quotient ; MQ) 

ความฉลาดทางคุณธรรม ตองปลูกฝงในวัยเด็กจึงจะไดผล เพ่ือใหติดเปนนิสัยและเปนธรรมชาต ิ
หลักธรรมที่ชวยเสริมสรางใหการพัฒนาดานนี้เปนไปอยางมีประสิทธภิาพ ไดแก ฆราวาสธรรม 

๑. สัจจะ ความซื่อสัตย จริงใจตอกัน เปนหลักสําคญัที่จะใหเกิดความไววางใจและไมตรีจิตสนิท
ตอกัน  
           ๒. ทมะ การรูจักบังคับควบคมุอารมณ ขมใจระงับความรูสึกตอเหตบุกพรองของกันและกัน 
แกไขขอบกพรองใหกลมกลนืประสานเขาหากันได ไมเปนคนดื้อดานเอาแตใจและอารมณของตน  

๓. ขันติ ความอดทน อดกลั้น ตอความหนักและความรายแรงทั้งหลาย ชีวติของผูอยูรวมกัน เม่ือ
เกิดภัยพิบัต ิความตกต่ําคบัขัน ไมตีโพยตีพาย แตมีสติอดกลั้นคิดอุบายใชปญญาหาทางแกไขเหตุการณ
ใหลุลวงไปดวยดี  
           ๔. จาคะ ความเสยีสละ ความเผื่อแผ แบงปนตลอดถึงความมีนํ้าใจเอ้ือเฟอตอกัน มิใชคอยจอง  
แตจะเปนผูรับเอาฝายเดียว ตลอดจนการเสียสละความพอใจและความสุขสวนตน นอกจากนี้ควรมี
หลักธรรมคือ สัปปุริสธรรม ๗ อัน ไดแก 

๑. ธัมมัญตุา ความเปนผูรูจักเหตุ ไดแก รูชัดถึงเหตุแหงความทกุขเดือดรอนและบอเกิดแหง
ความผาสุก 

๒. อัตถัญตุา ความเปนผูรูจักผล ไดแก รูซ้ึงถึงความเจริญสขุเปนผลของบุญและทุกขโทษ    
สืบมาแต บาปทุจริต 

๓. อัตตัญตุา ความเปนผูรูจักตน ไดแก สําเหนียกความรูความสามารถ วางตนสมอัตภาพ
อยางเจียมใจ 

๔. มัตตัญุตา ความเปนผูรูจักประมาณ ไดแก รูจักใชงบประมาณพอดีสมควรแกฐานะ 
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๕. กาลัญุตา ความเปนผูรูจักกาลเวลา ไดแก จัดสรรกิจการใหถูกจังหวะ  
๖. ปริสัญตุา ความเปนผูรูจักชุมชน ไดแก เขาใจปรับบุคลกิภาพของตนใหสอดคลองกับ

สมาคมทุกระดับ 
๗. ปุคคลปโรปรัญุตา ความเปนผูรูจักเลือกคบบคุคล ไดแก อานอัธยาศัยคนออก ถอมตอหรือ

ยกยองผูอ่ืนสมแกกรณี 

ความฉลาดในการเผชิญหนา (Adversity Quotient ; AQ) 

             เม่ือเจออุปสรรคหรือปญหาเฉพาะหนา กอนอ่ืนใดจะตองควบคุมอารมณตนเองใหสงบใหน่ิง
กอน แลวใหมีทัศนคติในแงบวกตอปญหาเสมอ โดยใหคิดเสมอวาปญหานั้นคือโอกาสที่จะทําใหไดเรียนรู
สิ่งใหมๆ และทุกปญหาสามารถแกไขไดเสมอถาหากผูแกปญหามีความอดทน ใสใจ และจริงใจ 
หลักธรรมที่ชวยเสริมสรางใหสามารถแกปญหาและอุปสรรคตางๆไดเปนอยางดีคือ พละ ๕  อิทธิบาท ๔ 
ไดแก 

พละ ๕ คือ 
๑. ศรัทธา ความเชื่อม่ันความมั่นใจ 
๒. วิริยะ ความพากเพียรความพยายาม 
๓. สติ ความตรึกตรองความรอบครอบ 
๔. สมาธิ ความใสใจความแนวแน 
๕. ปญญา ความรูความเขาใจปรับปรุงแกไข  

อิทธิบาท ๔ คือ  
๑. ฉันทะ ความรักความพอใจในงาน 
๒. วิริยะ ความอดทนตอความยากลําบาก 
๓. จิตตะ ความตัง้ใจจดจอตองาน 
๔. วมัิงสา การแกไขปรับปรุงหาขอบกพรอง 

สวนคุณธรรมที่เสริมสําหรับใหบุคคลนั้นทําการงานไดอยางราบรื่นโดยประสบปญหาและ
อุปสรรคนอยที่สุด ซ่ึงทุกคนควรจะสรางเสริมใหมีไวก็คือ  

๑. ปญญาพละ ศึกษาหาความรูเกี่ยวกับหนาที่การงาน มีความเขาใจในกิจการงานที่ทําเปน
อยางดี 
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๒. วิริยะพละ มีความบากบั่นในกิจการงาน ไมทอดทิ้งหรือยอหยอนทอถอย 
๓. อนวัชชพละ ปฏิบัติหนาที่การงานดวยความสุจริต สะอาดบริสุทธิ์ ไมมีขอใหใครติเตียนได 
๔. สังคหพละ ทําตนใหเปนประโยชนตอเพ่ือนรวมงาน ใหความชวยเหลือเกื้อกูลเทาที่ทําได 

ทักษะทางสังคมการใชชีวิตรวมกับผูอ่ืน (Social Quotient ; SQ) 

เพราะมนุษยไมสามารถอยูคนเดียวได ตองพ่ึงพาอาศัยซ่ึงกันและกัน จึงจําเปนตองใชชีวติ
รวมกับผูอ่ืนเปนสังคม สังคมใดจะดํารงอยูไดก็ดวย จะตองมีนํ้าใจเอ้ืออาทรตอเพ่ือนรวมสังคมดวยกัน ไม
คิดวาตนเองเหนือกวาใคร ตองมีใจเปดกวางยอมรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน อีกทั้งตองไมเบยีดเบียนซึ่ง
กันและกัน จากสังคมเล็กๆ คือครอบครัวหลายๆครอบครัวก็รวมเปนสงัคมหมูบาน หลายหมูบานก็เปน
สังคมเมือง หลายๆ เมืองก็เปนประเทศ หลายประเทศก็รวมกันเปนสังคมโลก คณุธรรมสําคัญที่ทําหนาที่
คุมครองสังคมโลกใหดํารงอยูไดก็คือ ธรรมโลกบาล ไดแก  

๑. ทาน การแบงปน เอ้ือเฟอ ชวยเหลือดวยปจจัยสี่ ตลอดจนใหความรูความเขาใจ  
๒. ปยวาจา พูดจาตอกันดวยคําสุภาพ คําไพเราะ ประกอบดวยประโยชน ทําใหเกิดรักใคร     

นับถือ สามัคคีกัน 
๓. อัตถจริยา ทําตนใหเปนประโยชน ขวนขวายชวยเหลือในกิจการงาน รวมทั้งชวยแกไข

ปญหา 
๔. สมานัตตตา ทําตัวใหเขากบัเขาได วางตนใหมีความเสมอภาค ไมเอาเปรียบ มีทุกขรวมตาน 

มีสุขแบงปน 

ความฉลาดทางพลานามัย  (Physical  Quotient ; PQ) 

 มนุษยเราประกอบดวยสวนสําคัญสองสวนคือ กาย กับ ใจ สวนทั้งสองถาสวนใดสวนหนึ่ง
บกพรองหรือเจ็บปวยไปยอมกระทบถึงอีกสวนหนึ่งดวยเสมอ ดังน้ันจึงตองรูจักดูแลทั้งทางกายและใจ
ควบคูกันไป หลักธรรมที่ชวยสงเสริมในขอน้ีคือ จักร ๔  

           ๑.ปฏิรูปเทสวาสะ เลือกแหลงที่อาศัย แหลงศึกษาเลาเรยีน ที่ทํางาน มีสภาพแวดลอมที่ดีและ
เหมาะสม  
           ๒. สัปปุริสูปสสยะ เลือกคบหากบับุคคลหรือหมูคณะที่มีคุณธรรมความรู  
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           ๓. อัตตสัมมาปณิธิ ตั้งตนมั่นอยูในความดีงามมีศีลธรรม ดําเนินชีวติดวยหลักการอันถูกตองดี
งาม  
           ๔. ปุพเพกตปุญญตา ใชกุศลผลบุญทีไ่ดกระทําสะสมมาสงเสริมกระทําความดีใหเพ่ิมยิ่งขึ้นอีก  
การที่มีเวลาไดทําสิ่งดีงามมากขึ้นก็จักทําใหชีวติดีขึ้นและเปนประโยชนตอสวนรวมมากขึ้น ดังน้ันการมี
อายุยืนเพ่ือทําความดีใหไดมากจึงเปนสิ่งที่ดี และเหตทุีท่ําใหมีอายุยืนนั้นไดแก  

๑. ไมกระทําตนใหลําบากเดือดรอน (เชน  อดหลับอดนอน)  
๒. บริโภคแตพอประมาณ (ไมอ่ิมและหิวเกนิไป)  
๓. บริโภคแตสิ่งที่ยอยงาย (พืชผัก ผลไม)  
๔. เปนผูมีศีล 
๕. มีมิตรดีงาม 

ความฉลาดมองเห็นความจริงของชีวิต  (Realistic Quotient ; RQ) 

แมวาเราจะมีความฉลาดรอบรูมากมายหลายดานอยางใดก็ตาม แตความฉลาดรอบรูน้ันจะหา
ประโยชน อะไรไมไดเลยหากยังไมสามารถนํามาใชดับทุกขของเราได ดังน้ันความรูเรื่องสัจธรรมความ
เปนจริงของชีวิต จึงเปนความรูที่มีคาและสําคัญยิ่งที่ทกุคนสมควรรู น่ันคือ อริยสัจ ๔ ไดแก  

ทุกข ความเกดิ แก เจ็บ ตาย พลัดพราก ไมสมหวัง ไมไดดังใจ เปนทุกข  
สมุทยั เหตุแหงทุกข เพราะมีตัณหา คือ ปรารถนาใน รูป รส กลิ่น เสียง สัมผัส ธรรมารมณ 

ความอยากมีอยากเปน และความไมอยากมีไมอยากเปน 
นิโรธ การดับทุกข ดวยการปลอยวาง การละ การเลิก ไมพัวพันกับตัณหา และไมเขาไปยึดม่ัน

ถือม่ัน 
มรรค ทางดับทุกข ประกอบดวย อริยมรรค ๘ ประการ คือ 

          ๑. สัมมาทิฐิ ความเห็นชอบ คือมีความเห็น ความเชื่อที่ถกูตอง มีความรูในอริยสัจ ๔ ปจจัยให
สัมมาทิฐิเกิดขึ้นมี ๒ อยางคือ  

๑.๑ ศรัทธา หมายถึงการไวใจในปญญาของผูอ่ืน หรืออาศัยปญญาของคนอื่น โดยผานทาง
คําแนะนําสั่งสอน เปนตน  

๑.๒ โยนิโสมนสิการ หมายถึง ความรูจักคิด หรือคิดเปน คิดถูกวิธ ีเปนการเริ่มตนจากปจจัย
ภายใน 
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๒. สัมมาสังกัปปะ เปนความดําริชอบ คือ ดําริออกจาก กาม ๑ ดําริใน 
อันไมพยาบาท ๑ ดําริในอันไมเบียดเบียน ๑  

     ๓.สัมมาวาจา เจรจาชอบ คือเวนจากวจีทุจริต ๔ ไดแก  
๓.๑  มุสาวาทา เวรมณี 
๓.๒  ปสุณาย วาจาย เวรมณี เวนจากการพูดสอเสียด                                                           
๓.๓  ผรุสาย วาจาย เวรมณี เวนจากวาจาหยาบคาย      
๓.๔  สมฺผปฺปลาปา เวรมณี เวนจากการพูดเพอเจอ  

     ๔. สัมมากัมมันตะ คือการกระทําชอบ เวนจากกายทุจริต ๓ 
๔.๑  ปาณาติปาตา เวรมณี เวนจากการฆาสัตวตัดชีวติ 
๔.๒  อทินนาทานา เวรมณี เวนจากการเอาของที่เจาของมิไดให 
๔.๓  กาเมสุมิจฉาจารา เวรมณี เวนจากการประพฤตผิิดในกาม  

     ๕. สัมมาอาชีวะ คือ การเลี้ยงชีพชอบ ไมคดโกง หลอกลวง เบียดเบียนผูอ่ืน หาเลี้ยงชีพดวย
สัมมาอาชีวะ นอกจากนี้ยังมี อาชีพที่จัดเปนมิจฉาอาชีวะ เชน การประกอบการคา ๕ ชนิดไดแก  

๕.๑  คาขายเครื่องประหาร, อาวุธ 
๕.๒  คาขายมนุษย 
๕.๓  คาขายสัตวที่มีชีวติสาํหรับฆาเปนอาหาร 
๕.๔  คาขายน้ําเมา 
๕.๕  คาขายยาพิษ  

     ๖.สัมมาวายามะ คือ ความเพียรชอบ เรียกอีกอยางหนึ่งวา สัมมัปปธาน หรือปธาน ๔ ไดแก  
๖.๑ สังวรปธาน คือ เพียรระวังไมใหอกุศลเกิดขึ้น 
๖.๒ ปหานปธาน คือ เพียรละหรือเพียรกําจัดอกุศลทีเ่กิดขึ้นแลว 
๖.๓ ภาวนาปธาน คือ เพียรเจริญหรือเพียรสรางกุศลใหเกิดมีขึ้น 
๖.๔ อนุรักขนาปธาน คือ เพียรรักษาหรอืสงเสริมกุศลที่เกิดขึ้นแลว  

      ๗.สัมมาสติ ระลึกชอบ คือ ความไมเผลอ ไมเลินเลอ ไมฟนเฟอน เลื่อนลอย สัมมาสติ คือ 
หลักธรรมที่เรยีกวา สติปฎฐาน ๔ ไดแก  

๗.๑ กายานุปสสนาสติปฎฐาน เปนการตัง้สติกําหนดพิจารณากาย 
๗.๒ เวทนาปสสนาสติปฎฐาน เปนการตัง้สติกําหนดพิจารณาเวทนา 
๗.๓ จิตตานุปสสนาสติปฎฐาน เปนการตั้งสติกําหนดพิจารณาจิต 
๗.๔ ธัมมาปสสนาสติปฎฐาน เปนการตัง้สติกําหนดพิจารณาธรรม  
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     ๘. สัมมาสมาธิ ตั้งใจไวชอบ ไดแก ภาวะที่จิตแนวแนตอสิ่งทีก่ําหนด ภาวะที่จิตมีอารมณ
เดียว คือ ฌาน ๔ ไดแก  

๘.๑ สงัดจากกามทั้งหลาย สงัดจากอกุศลทั้งหลาย → บรรลุ ปฐมฌาน มีวิตก,วิจาร, ป
ต,ิ สุข เกิดแตวิเวก  

๘.๒ มีความผองใสแหงจิตภายใน → บรรลุ ทตุิยฌาน ไมมีวิตก,วิจาร, ปติและสุข เกิด
แตสมาธ ิ

๘.๓ มีความอุเบกขา → บรรลุ ตตยิฌาน มีอุเบกขา สต ิ
๘.๔ ละสุข ละทุกข เพราะโสมนัส โทมนัส → บรรลุ จตุตตกฌาน  

 
และสิ่งที่ทุกคนขาดเสียไมได ไมวาหญงิหรือชาย ไมวาเด็กหรือผูใหญ ควรหมั่นพิจารณาอยูเสมอถึง                    
อภิณหปจจเวกขณ ๕ ประการ คือ 

๑. ชราธัมมตา เรามีความแกเปนธรรมดา ไมสามารถลวงพนความแกไปได 
๒. พยาธิธัมมตา เรามีความเจ็บปวยเปนธรรมดา ไมสามารถลวงพนความเจ็บปวยไปได 
๓. มรณธัมมตา เรามีความตายเปนธรรมดา ไมสามารถลวงพนความตายไปได 
๔. ปยวินาภาวตา เราจักตองพลัดพรากจากของที่รักที่ชอบใจไปทัง้หมดทั้งสิ้น 
๕. กัมมัสสกตา เรามีกรรมเปนของตน ทํากรรมใดไว ดีหรือชั่วกต็าม จักตองไดรับผลของกรรม

น้ัน 
เม่ือหม่ันพิจารณาอยูเสมออยางนี้ ก็จะชวยปองกันความมัวเมาในความเปนหนุมสาว ในทรัพยสมบตัิ 

และในชวีติ ฯลฯ บรรเทาความลุมหลง ความยึดม่ันถอืม่ัน และปองกันการทําทุจริต ทําใหเรงขวนขวาย
กระทําแตสิ่งที่ดีงามเปนประโยชนตลอดไป  
  หากสังคมใดประกอบดวยบคุคลที่มีการคดิอยางมีวิจารณญาณการคดิอยางมีวิจารณญาณ มีพฤติกรรมการเรียนรูทีเ่หมาะสม 
และถึงพรอมดวยคุณธรรมและหลักธรรมทั้ง  ๗  ประการนี้   จะนําพาสังคมนั้นไปสูอารยธรรมทีส่วางไสว
ดวยแสงธรรมแหงปญญา มีแตความเอื้ออาทร สมัครสมานสามัคคี มิตรไมตรีที่ดีตอกัน  และเกิดความสุข
สงบรมเย็นชั่วนิรันดร 
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บรรณานุกรม 

พระธรรมกิตตวิงศ (ทองดี สุรเตโช). พจนานุกรมเพื่อการศึกษาพุทธศาสน ชุด คําวัด.  กรุงเทพมหานคร : 

วัดราชโอรสาราม, ๒๕๔๘. 

สุมน อมรวิวัฒน. การสอนโดยการสรางศรัทธาและโยนิโสมนสกิาร.  พิมพครั้งที่ ๒. 

 กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพโอเดียนสโตร, ๒๕๓๐. 

สุวัฒน วัฒนวงศ.  จิตวิทยาการเรียนรูวัยผูใหญ.  พิมพครั้งที่ ๒.  กรุงเทพมหานคร :  

โอ.เอส.พร้ินติ้งเฮาส, ๒๕๓๘. 

สุวิทย มูลคํา. กลยุทธการสอนคิดอยางมีวิจารณญาณ.  พิมพครั้งที่ ๒. กรุงเทพมหานคร :  

หางหุนสวนจํากัด ภาพพิมพ, ๒๕๔๗. 

http://www.thaiblogonline.com/manasu.blog?PostID=3765 

 

 

 

    
 

  
 



ศัพทเฉพาะทางการวิจัย(๕) 
(Research Terminology)                                                 

                                              
                                                                 
                                                      
                                                                   น.อ.หญิง ดร. ประอร  สุนทรวิภาต 
                                                             หัวหนากองสถิติและวิจยั  โรงเรียนนายเรือ 

 

 ศัพทเฉพาะทางการวิจัย (๕) เปนการเริ่มตนคําศัพทในหมวดตัวอักษร  B  จํานวน ๔ คํา   คือ คําวา 
Basic Assumption, Basic Research, Bibliography และ Boston Survey  พรอมยกตัวอยาง การเขียน
ขอตกลงเบื้องตน  และบรรณานุกรมในเอกสารการวิจยั 

คําที่ ๗ Basic  Assumption : ขอตกลงเบื้องตน  

Basic  Assumption  (ขอตกลงเบื้องตน) เปนเง่ือนไขของการวจัิยที่เกีย่วของกับการทําวิจัยที่
ผูวิจัยไดตั้งขอตกลงไว (Assumed) วาเปนจริงโดยไมตองทดสอบ  ซ่ึงควรจะบอกลงไปวามีอะไรบาง   
สิ่งที่ผูวิจัยสมมติขึน้เองวาเปนจริงนี้  ควรจะตองมีเหตผุลที่เหมาะสมหรือมีประจักษพยานยนืยัน  ซ่ึงผูวิจัย
พรอมที่จะแสดงใหผูอ่ืนเห็นไดเสมอวาเปนจริงตามนี้  เชน ในการรวบรวมขอมูลเพ่ือศึกษาลกัษณะอันใด
อันหน่ึงของหมูบาน โดยการแจกแบบสอบถามใหชาวบานตอบ ผูวิจัยจะตองตัง้ขอตกลงไวแลววา  ชาวบาน 
อานหนังสือออก  ถาความจริงไมไดเปนตามนี้  การวจัิยเรื่องนี้ก็จะไมมีความหมาย  ถาขอตกลงเบื้องตนขอ
ใดเปนการ Assumed ที่มากเกินไปในสายตาของผูอ่ืนแลว กไ็มสมควรอยางยิ่งที่จะนํามาเปนขอตกลง
เบื้องตนของการวิจัย  นอกเสยีจากวาจะมีหลกัฐานหรือผลการวิจัยอ่ืนที่พรอมจะนํามายืนยันวาขอตกลงนี้
เปนจรงิ หรือเหมาะสมดวยเหตุผล (ทววีัฒน  ปตยานนท, ๒๕๒๗) 
 ตัวอยางขอตกลงเบื้องตนของงานวิจัย เร่ือง  การวิเคราะหการประเมินโครงการฝกอบรมใน
ประเทศไทย (ประอร  สุนทรวิภาต, ๒๕๒๖)  ขอตกลงเบื้องตนในงานวิจัยน้ีคือ 
  ๑.) กลุมตวัอยางที่ศึกษาใหคําสัมภาษณ และตอบแบบสอบถามตรงตามความเปนจริง 
  ๒.) ขอมูลที่ไดจากเอกสารการประเมินโครงการฝกอบรมทั้งของรัฐบาล รัฐวิสาหกิจ  
และเอกชน น้ัน  ถือวาเปนขอมูลทีถู่กตองเชื่อถือได   เพราะเปนขอมูลจากเอกสารซึ่งผลติโดยผูรับผิดชอบ
ในการประเมนิโครงการฝกอบรมโดยตรง 
  ๓.) โครงการฝกอบรมในป พ.ศ. ๒๕๒๓  เปนตวัแทนของการฝกอบรมทั้งในอดีตและที่
จะมีมาในอนาคต 
  ขอตกลงเบื้องตนของการวิจัยน้ี   จะเขียนไวทั้งในเอกสารโครงรางการวิจัย  (Research 
Proposal)  และในเอกสารรายงานผลการวิจัย (บทที่ ๑) 
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  งานวิจัยบางเรื่องไมจําเปนตองมีการกําหนดขอตกลงเบื้องตนไวก็ได    ถาผูวิจัยเห็นวา
เปนขอตกลงพื้นฐานธรรมดา 

คําที่ ๘ Basic Research  :  การวิจัยพื้นฐาน 

 Basic Research (การวิจัยพ้ืนฐาน)  เปนการวิจัยชนิดหนึ่ง มีความหมายเชนเดียวกบัการวิจัย
บริสทุธิ์ (Pure Research) คือ เปนการแสวงหาขอเท็จจริง หรือความสัมพันธระหวางขอเท็จจริงกับ
ปรากฏการณที่มุงศึกษาเพื่อใหเกิดความเขาใจพื้นฐาน การวิจัยน้ีไมมีความประสงคที่จะนํา
ผลการวิจัยไปใชประโยชนในชีวิตจริง  แตการวิจัยน้ีจะเปนประโยชนตอการเพิ่มพูนความรูทางวิชาการ
และการวิจัยในขั้นตอๆ ไป (ยุทธพงษ  กัยวรรณ,  ๒๕๔๓)  ซ่ึงมีความมุงหมายในการนําไปใชประโยชน
ตางจากการวจัิยประยุกตและการวิจัยปฏิบัติการที่ผูเขียนเคยใหคําอธิบายไวกอนแลว คือ 

 การวิจัยประยกุต  (Applied Research)  เปนการวิจัยทีมุ่งแสวงหาขอเท็จจริงหรือความสัมพันธ
ระหวางขอเทจ็จริง  โดยมุงที่จะนําผลการวิจัยหรือขอคนพบน้ันไปใชเปนประโยชนในชีวติจริง   เพ่ือการ
แกปญหาและการตัดสินใจเพ่ือพัฒนาโครงการหรือวิธีการ เปนตน 
 การวิจัยเชิงปฏิบัติการ  (Action Research)  ถือเปนการวิจัยประยุกตวิธีหน่ึง   แตตางกันที่การ
วิจัยเชิงปฏิบตัิการจะศึกษาเฉพาะที่  เฉพาะหนวยงาน   เพ่ือนําผลที่ไดมาแกปญหาที่เกิดขึ้นโดยตรงใน
การทํางาน  โดยหวังที่จะปรับปรุงแกไขสภาพการทํางานใหดีขึ้นกวาเดิม  

 
  

ประเภทของการวิจัย 
 

 
 

Basic Research or 
Pure Research 

 
Applied Research 

 
Action Research 

 
แผนภูมิแสดงประเภทของงานวิจัย  จําแนกตามประโยชนของการวิจัย 
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คําที่ ๙  Bibiography : บรรณานุกรม 
 Bibiography  (บรรณานุกรม)  เปนรายการของสิ่งพิมพ  เอกสาร และหลักฐานตางๆ รวมทั้ง
โสตทศันูปกรณทุกประเภทที่นํามาใชอางอิง หรือใชศึกษาคนควาประกอบการศึกษาวิจัยและการเขียน
รายงาน  ซ่ึงตางกับเอกสารอางอิง (References)  ซ่ึงจะมีเฉพาะรายการเอกสารและหลักฐานที่ไดอางอิง
ไวในเนื้อรายงานเทานั้น  โดยบรรณานุกรมที่ใชประกอบการศึกษาคนควาจะเขียนพิมพไวทั้งหมด หรือ
จะเลือกเฉพาะที่เคยทําเปนเชิงอรรถไวเทานั้นก็ได (บุญธรรม  กิจปรีดาบริสุทธิ์, ๒๕๔๐) 
 การเขียนบรรณานุกรมในเอกสารรายงานผลการวิจัยน้ันก็มีหลักเกณฑในการเขยีนเชนเดียวกบั
การเขยีนบรรณานุกรมของบทความวชิาการ หรือหนังสือวิชาการ ทัง้หลายทัง้ปวง ซ่ึงถามีรายการเอกสาร
ทั้งที่เปนภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  ก็ใหเรียงรายการเอกสารที่เปนกลุมภาษาไทยใหหมดกอน แลว
จึงตอดวยกลุมรายการเอกสารที่เปนภาษาอังกฤษ  โดยในแตละกลุมน้ันใหเรียงลําดับตามตัวอักษร 
   ผูเขยีนขอยกตัวอยางการเขียนบรรณานกุรมของ ไพฑูรย สินลารตัน (๒๕๒๗)  ที่มีรายการ
เอกสารทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษในหลากหลายรูปแบบของเอกสารทั้งที่เปนหนังสือตีพิมพ  
วิทยานิพนธ  และเอกสารอดัสําเนา 

 ตัวอยาง  :  บรรณานุกรม 

โครงการพัฒนาสังคมศาสตรที่เกี่ยวของกับการศึกษา.  สังคมศาสตรกับการศึกษา. กรุงเทพมหานคร :  
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ, ๒๕๒๒.  

จีระพันธ  พูลพัฒน.    “พัฒนาการของการบริหารการศึกษาไทย”  วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต   
บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลยั, ๒๕๑๔.  

ฉลอง  สุนทรวาณิชย.  “ วิวัฒนาการและแนวการศึกษาดานประวตัิศาสตร” (เอกสารอัดสําเนา), ๒๕๒๕. 

นิธิ  เอียวศรีวงศ.  “หลักฐานทางประวัตศิาสตร”  (เอกสารอัดสําเนา), ๒๕๒๕. 

ณรงค  พวงพิศ.  “วิธีการ  จุดมุงหมาย  ของประวัติศาสตรและหลักฐานทางประวัติศาสตร”        
(เอกสารอัดสําเนา), ๒๕๒๕. 

เตช  บุนนาค.  “วิธีการของประวัติศาสตร”  (เอกสารอัดสําเนา), ๒๕๒๕. 

ไพฑูรย  สินลารัตน. “พัฒนาการของมหาวิทยาลัยในประเทศไทย”  วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต  
บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลยั, ๒๕๑๖.   
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วสันต  อติศัพท.  “ประวัตินวกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษาในประเทศไทย” วิทยานิพนธปริญญา 
มหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลยั, ๒๕๒๓.   

วิรวุธ  จิตตผิวงาม.  “พัฒนาการของการนิเทศการศึกษาในประเทศไทย” วิทยานิพนธปริญญา 
มหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลยั, ๒๕๑๖.   

วุฒิชัย  มูลศิลป. “นโยบายการจัดการศึกษาของไทย ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา 
เจาอยูหัว” วิทยานิพนธ ปริญญามหาบัณฑิต บัณฑติวทิยาลยั วทิยาลัยวิชาการศึกษา, 
๒๕๑๒.   

สุวิทย  อารีกลุ.  หลักการวจัิยและการเสนอผลงานวิจัยทางวิทยาศาสตร.    กรุงเทพมหานคร :  
บูรพาสาสน, ๒๕๒๑. 

หลุยส  กอตชลัค.  การเขาใจประวตัิศาสตร : มูลบทวาดวยระเบียบวธิีประวตัิศาสตร,  แปลโดย   
ธิติมา  พิทักษไพรวัน.  กรุงเทพมหานคร : ไทยวัฒนาพานิช, ๒๕๒๕. 

อนันต  ศรีโสภา.  หลักการวิจัยเบื้องตน.  กรุงเทพมหานคร  :  วัฒนาพานิช, ๒๕๒๑.   
 

Boom, Jean.   Method for the Easy Comprehension of History. Translated by Beatrice Reynolds.  
  New York : W.W.Norton & Company, 1954.   
Good, Carter V. and Scates, D.E. Methods of Research.  New York :   
  Appleton – Centuy – Crofts, 1954.  
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คําที่ ๑๐  :  Boston Survey 
 Boston Survey  เปนการสาํรวจ / ประเมินผลงาน  เพ่ือประเมินประสิทธภิาพของโรงเรยีนตางๆ ที่
เมืองบอสตัน  ประเทศสหรฐัอเมริกา  เม่ือ ค.ศ.๑๘๔๕  โดย Horace Mann และ Samuel Howe  ได
ริเริ่มการใชคะแนนสอบขอเขียนของนักเรยีนในการประเมินประสิทธภิาพของการสอน และประสิทธิภาพ
ของโรงเรียน และมีความพยายามที่จะใชขอมูลที่เปนระบบ คือ ใชคะแนนจากการสอบขอเขียนของ
นักเรียนแทนการสอบปากเปลา  เพ่ือใชในการพิจารณาแตงตั้งครใูหญ  Mann และ Howe  จึงนับวาเปน
ผูบุกเบิกแสวงหาวิธีในการประมวลผล และวเิคราะหขอมูลดานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน  
เพ่ือใชในการพิจารณาแตงตั้งครูใหญ  อีกทั้งไดพยายามสรางแบบสอบ  เพ่ือวัดผลสัมฤทธิท์างการเรียน
อยางเปนมารตรฐาน  (สมหวัง  พิธิยานวุฒัน, ๒๕๔๔) 
 คําวา Boston Survey น้ี  ผูเขียนเห็นวาเปนประวัตศิาสตร และจุดเริ่มตนทีส่ําคัญของการ
กําหนดใหคะแนนสอบ / ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  เปนตัวบงชี้ / ชีว้ัดของประสทิธิภาพทางการสอน และ
ประสิทธิภาพของโรงเรียน  อันเปนขอมูลนํามาสูการพิจารณาแตงตัง้ผูบริหารของโรงเรียน 
 
รายการอางอิง 
 

ทววีัฒน  ปตยานนท. “การตั้งปญหาในการวิจัย”  การวิจัยทางการศกึษา  :  หลักและวิธีการสําหรบั 
  นักวิจัย.  กรุงเทพมหานคร  :  สํานักพิมพจุฬาลงกรณมหาวิทยาลยั, ๒๕๒๗. 
 

บุญธรรม  กิจปรีดาบริสทุธิ์.   ปทานุกรมการวิจัย.  นครปฐม : ภาควชิาศกึษาศาสตร    คณะสังคมศาสตร  
และมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล, ๒๕๔๐. 

 

ประอร  สุนทรวิภาต.  “การวิเคราะหการประเมินโครงการฝกอบรมในประเทศไทย”  วิทยานิพนธ 
          ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต  บัณฑิตวิทยาลัย  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย,  ๒๕๒๖. 
 
 

ไพฑูรย  สินลารัตน.  “การวิจัยเชิงประวัตศิาสตร”  การวิจัยทางการศึกษา : หลักและวิธีการสําหรับ
  นักวิจัย.  กรุงเทพมหานคร  :  สํานักพิมพจุฬาลงกรณมหาวิทยาลยั, ๒๕๒๗. 
ยุทธพงษ  กัยวรรณ.   พื้นฐานการวิจัย  กรุงเทพมหานคร  :  สุวีริยาสาสน, ๒๕๔๓. 
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ลมปาก 

 น.อ.วิโรจน  พิศเพ็ง 
อนุศาสนาจารย โรงเรียนนายเรือ 

 

คําวา “ลมปาก” พจนานุกรมราชบัณฑิตยสถาน พุทธศักราช ๒๕๒๕ กลาวไววา ถอยคําที่กลาว
ออกมาหรือคําพูดจูงใจใหเห็นคลอยตาม โบราณกลาววา “ปากเปนเอก เลขเปนโท หนังสือเปนตรี ชั่วดี
เปนตรา” แสดงใหเห็นวา ปากที่เราใชพูดจานั้นเปนสิ่งสําคัญมากเราจะเห็นวา คนที่ไดดีเพราะปากก็มี 
กอนจะพูดตองคิดใหดีเสียกอนจะไดไมตองเสียใจในภายหลัง พุทธศาสนาสอนวา คําพูดแตละคําที่ออก
จากปากของเราตองเปนคําจริงมีประโยชน จึงควรพูด หากไมจริงไมมีประโยชนก็ไมควรพูด เพราะจะ
สรางความเดือดรอนแกตัวเองและครอบครัวได ทานกลาววา ลมทุกชนิดไมวาจะเปนลมบก ลมทะเล ลม
สลาตัน พายุทอรนาโด หรือแมแตพายุเกย เปนตน ที่วารายแรงที่สุดมีอํานาจทําลายลางใหพินาศยอยยับ
ไปในชั่วพริบตา ก็ไมรายแรงเทากับลมปากของคน โดยเฉพาะลมที่ออกมาจากปากนอย ๆ ของ
สุภาพสตรีหรือสุภาพบุรุษ สามารถทําลายครอบครัว เรือกสวนไรนาตลอดจนสามีภรรยาซึ่งรักกันปานจะ
กลืนใหไปคนละทิศละทางได 

ปาก คือ อวัยวะสวนหนึ่งของรางกายคนและสัตว อยูบริเวณใบหนา มีลักษณะเปนชองสําหรับ
รับประทานอาหารและใชสําหรับเปลงเสียง บางครั้งใชหายใจแทนจมูกไดในขณะที่จมูกขัดของไมสามารถ
ทําหนาที่ได 

หนาที่ของปากที่สําคัญมีอยู ๒ อยางคือ หนาที่พูดกับหนาที่กิน ซ่ึงปากตองทําเปนประจําอยูแลว
ในหนาที่พูด ปากนับวาเปนเอก ดังคําวา “ปากเปนเอก เลขเปนโท” หรือคําพังเพยที่วา คารมเปนตอรูป
หลอเปนรอง น่ีก็แสดงใหเห็นความสําคัญของปากเหมือนกัน แมในหนาที่กินปากก็เปนนายของอวัยวะ
สวนอ่ืน ๆ ดังมีคํายืนยันในธรรมนิติ๑ วา “อวัยวะ ๕ สวน คือ มือ เทา ศีรษะ หลัง และทอง ตองยอม
คํานับ และคอยรับใชปากทุกเม่ือ” ปากจึงอํานวยผลดีและรายไดทั้งในหนาที่พูดและหนาที่กิน แตปากจะ
เปนคุณหรือโทษนั้น มิใชเพราะปากอยางเดียว ตองอาศัยเจาของคือผูใชดวยวาจะใชเปนหรือไมเพียงไร 

นักปราชญทานเปรียบเทียบ ปาก ไวหลายอยาง เชน ปากเปนยอดอาวุธ ปากมีคาสูงและปาก
อาศัยกําลังใจเปนแรงสง เปนตน 

 ปากเปนยอดอาวุธ อันธรรมดาวาอาวุธน้ันเปนเคร่ืองมือสําหรับประหัตประหารศัตรูหรือ
ฝายตรงขามใหยอยยับพินาศไป แตอาวุธคือปากนี้วิเศษล้ําเลิศวาอาวุธทุกชนิดในโลกมีทั้งอาบดวยยาพษิ 
และน้ําผึ้ง เพราะเราจะพูดใหคนหมดกําลังใจก็ได พูดใหคนฆาตัวตายก็ได ในทํานองเดียวกันเราสามารถ
พูดใหคนใกลจะตายหรือหมดกําลังใจใหกลับฟนขึ้นมาไดเหมือนกันหรือแมแตคนที่ผิดหวังในชีวิตคิดจะ
ฆาตัวตาย    ใหลมเลิกความคิดดังกลาวก็ยอมทําได   โบราณจึงกลาววา    “ลิ้นคนมักตัดคอคน   ลิ้นคน       

                                                        
๑ หนังสือรวบรวมขออรรถและขอธรรม 
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บาดเจ็บกวาถูกคมตาลบาด” เพราะแผลที่เกิดขึ้นจากคมดาบนั้นหายไดเร็วกวา แตความเจ็บใจเพราะลิ้น
บาดนั้น ยากที่จะหายดังคํากลอนที่วา 

  อันออยตาลหวานลิ้นแลวสิ้นซาก 
  แตลมปากหวานหูไมรูหาย 
  แมนเจ็บอ่ืนหม่ืนแสนพอแคลนคลาย 
  เจ็บจนตายเพราะเหน็บใหเจ็บใจ 
พระพุทธศาสนาที่แผไพศาลไปทั่วโลกก็เพราะพระปรีชาสามารถในการใชพระโอฐขององคสมเดจ็

พระสัมมาสัมพุทธเจาโดยที่พระองคเสด็จจาริกเทศนาแกปวงประชาทั้งมวล ทรงเสกคนโงใหเปนคนฉลาด
ทรงเสกคนโหดรายทารุณใหเปนคนออนโยนละมุนละมอม ทรงเสกคนเยอหยิ่งจองหองใหเปนคนออน
นอมถอมตนและที่สําคัญที่สุดก็คือทรงเสกปุถุชนคนเดินดินธรรมดาที่เต็มไปดวยกิเลสตัณหาใหเปนพระ
อริยเจาผูประเสริฐปราศจากกิเลสตัณหา คําสอนของพระองคไดรับยกยองวามีความไพเราะในเบื้องตน 
ในทามกลางและในเบื้องปลายสมบูรณทั้งอรรถ คือ เน้ือหาสาระและพยัญชนะ ผลสําเร็จเหลานี้ยอม
ปรากฏเพราะพระปรีชาสามารถในการใชพระโอฐเทศนาสั่งสอนของพระองคทั้งสิ้น น้ีแหละปากที่ถือวา
ปาก เปนยอดแหงอาวุธทั้งหลายในโลก 

ปากมีคาสูง  ในตัวเราปากนับวาสําคัญเพราะถอยคําที่เราพูดออกมาแตละคําจะมีคนคอยเฝา
จับผิดอยูตลอดเวลา ยิ่งถาเปนฝายตรงขามแลวเขาจะตองหาโอกาสเลนงานเราอยูตลอดเวลา จึงจําเปนที่
เราจะตองระวัง กอนจะพูดอะไรออกมาตองคิดแลวคิดอีก ไตรตรองใหรอบคอบแลวคอยพูด ถาสามารถ
ปฏิบัติไดเชนน้ีโอกาสจะผิดพลาดมีนอยมาก ที่พลาดนั้นก็เพราะพูดโดยไมไดคิด ทานกลาววา “ในตัว
คนเราไมมีอะไรอีกแลวที่จะมีคาสูงเทากับถอยคํา” เสมือนในตัวชางก็ไมมีสิ่งอ่ืนใดจะมีคาสูงเทากับงา 
โบราณจึงกลาววา “ฆาชางจะเอางา เจรจาจะเอาถอยคํา” 

ปญหาตาง ๆ ที่ เกิดขึ้นในสังคมไมวาจะเปนระดับครอบครัว ระดับทองถิ่น ระดับเมือง 
ระดับประเทศ และระดับโลก จะแกไขหรือตกลงกันไดก็ตองอาศัยการเจรจา หันหนาเขาหากัน พูดจาดวย
นํ้าใสใจจริง ไมมีมายาหรือเลหเหลี่ยม อยาลืมวาเม่ือเราไมมีความจริงใจตอเขา เขาก็ไมจริงใจตอเรา
เชนเดียวกัน ถาอยากจะใหคนอ่ืนเขาจริงใจตอเรา เราจะตองจริงใจตอเขากอนเหมือนกับคนที่ไหวคนอ่ืน
กอน ยอมไดรับการไหวตอบหรือคนที่เคารพคนอื่นกอน ยอมไดรับการเคารพตอบ เปนตน 

คําพูดหรือถอยคําที่ออกจากปากของคนยอมมีความสําคัญมากนอยตางกันทั้ง ๆ ที่พูดเรื่อง
เดียวกัน เชน ชาวบานพูดก็ธรรมดา ๆ แตถาผูพูดเปนรัฐมนตรีหรือประมุขของชาติยอมมีความสําคัญ
และนาเชื่อถือมากกวา ทั้ง ๆ ที่เปนเรื่องเดียวกัน ฉะน้ัน ปากที่มีคาสูงจึงเปนปากที่สรางสรรคเขาทํานอง
พูดดีเปนศรีแกปาก มิใชประเภทปากพาจนเขาทํานอง พูดมากปากจะมีสี 

ปากอาศัยกําลังใจเปนแรงสง  ปากแมจะมีความสําคัญโดยหนาที่ แตจะสําเร็จประโยชนได 
จะตองอาศัยกําลังใจเปนแมแรงคอยสง เพราะใจเปนผูนําในการทําและพูดทุกอยาง เชน มีผูหวังดีมาอวยพร 
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แกทานวา “ขอใหทานจงเจริญยิ่ง ๆ ขึ้นไป” หรือ “ขอใหทานจงมีอายุยืนหม่ืนป” ทานก็จะเกิดความยินดี
รับพรทันที “สาธุ ขอใหสมพรปาก” พระพุทธองคจึงตรัสวา “ธรรมทั้งหลายมีใจเปนหัวหนา มีใจเปนใหญ
สําเร็จแลวดวยใจ ถาคนใจรายแลวจะพูดหรือจะทําก็ตาม ผลแหงทุกขจะตามสนองเขา ดุจลอเกวียน 
หมุนตามรอยเทาโคที่แบกแอกไป ถาคนใจดีแลวจะพูดหรือจะทําผลแหงความสุขก็จะตามสนองเขาดุจเงา
ตามตัวไปทุกอิริยาบถ” 

พระพุทธศาสนา แสดงประเภทของปากไว ๓ อยางคือ 
๑. คูถภาณี ปากเหม็น 
๒. ปุปผภาณี ปากหอม 
๓. มธุภาณี  ปากหวาน 
คูถภาณี  ปากเหม็น คือ คนที่ชอบพูดปด, พูดสอเสียด, พูดคําหยาบ และพูดเพอเจอ 
พูดปด คือ พูดไมจริงโกหกมดเท็จ หลอกลวงหรืออําพรางอันเปนการหักลางฝายตรงกันขามเพื่อ

ผลประโยชนของตัวเอง ใครจะเปนอยางไรชางมันฉันไมสนใจ ในหนังสือกุลสตรแีสดงเหตุของการพูดปด
ไวหลายอยาง เชน ปดเพราะจะใหตนพนภัย ปดเพราะจะเอาชนะใหได ปดเพราะจะแกความมัวหมอง
ของตนเอง เปนตน 

นิสัยคนพดูปดเขาทํานอง คดในของอในกระดูก หนาเนื้อใจเสือ หรือปากปราศรยันํ้าใจเชือดคอ 
พูดสอเสียด คือ พูดยุแหย คนนี้ที คนโนนที ใหแตกสามัคคี ปากสอเสียดลงไปที่ไหนที่น้ันไมมี

ความสงบสขุ เดือดรอนกันไปทั่ว 
พูดคําหยาบ คือ คําระคายหูไมเสนาะโสด เจ็บแคนระคายเคือง เชน คาแชง คอนขอด เหน็บแนม 

กลาแข็ง บาดหู กระทบกระแทกยั่วความโกรธ เปนตน ทานกลาววา ปากหยาบนี้มาจากใจหยาบ เพราะ
ถอยคําที่ปากพูดนั้น ตั้งตนขึ้นที่ใจกอนนัน่เอง 

พูดเพอเจอ คือ พูดพลามไมรูจักจบ กับพูดเหลวไหลไรสาระ ฟุงซานเลื่อนลอยไมมีนํ้าหนัก     
พูดมาก พรํ่าเพรื่อไมรูจักเวลาที่ควรพูดหรือมิควรพูด 

พระพุทธองค จึงทรงแสดงโทษของปากวา “พูดปด พูดสอเสียด พูดหยาบ และพูดเพอเจอ เม่ือ
พูดจนเคยชินติดปากแลว ยอมเปนทางไปสูนรก กําเนิดดิรัจฉาน และเปรตวสิัย ครั้นเกิดเปนมนุษย จะ
ถูกกลาวตู เพราะพูดปด จะถูกยุแหยใหแตกจากกันเพราะพูดสอเสียด จะไดยินแตคําไมเพราะหูเพราะ    
คําหยาบ ไมมีใครเชื่อถือ หรือจะไดยินแตคําอัปมงคลเพราะการพูดเพอเจอ” 

บุปผภาณี  ปากหอมและมธุภาณี ปากหวาน คือ คนที่ชอบพูดจริง, พูดสมานไมตรี, พูดวจี
ไพเราะ และพูดดีมีประโยชน 

พูดจริง คือพูดคําแทและแนนอน คําจริงมี ๒ ประการ คือ คําจริงที่ดี กับคําจริงที่ไมดี ซ่ึงพระพุทธงค
ตรัสวา “คําจริงแมจะเปนของจริง แตไมเปนประโยชนและไมเปนธรรมก็ไมควรพูด สวนคําจริงที่ดีที่เปนคํา
ควรพูด ซ่ึงพูดแลวเปนประโยชนและเปนธรรม ควรพูดอยางยิ่ง” เพราะการพูดความจริงเปนสิ่งที่ไมตาย 
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พูดสมานไมตรี คือ พูดประสานสามัคค ี พูดแนะนําคนที่ยังไมรูจักกัน พูดชักนําคนที่รูจักกันแลว

ใหชอบพอกัน พูดแนะนําคนที่แตกกันใหดีกัน หรือพูดแนะนําคนทีส่ามัคคีปรองดองกันแลวใหปรองดอง
ยิ่งขึ้น เปนตน 

พูดวจีไพเราะ คือ พูดถอยคําดูดดื่ม ฟงแลวสบายหู พูดออกมาจากน้ําใสใจจริงปราศจากโทษ
ในภถากุสุมมัญชรีวา๒  “คําออนหวานเปนความงามอยางหนึ่ง ในความงาม ๕ อยาง คือ วาจาออนหวาน 
เครื่องแตงกายงาม ทรวดทรงงาม วิชาความรูและวินัยดี และมรรยาทงามหรือสมบัติผูดี คนเราถาขาด
ความงาม ๕ อยางนี้แลว ก็ยากจะไดรับความเคารพนับถือ” 

พูดดีมีประโยชน คือ พูดมีเหตุผล พูดอาศัยธรรม พูดอาศัยวินัย พูดมีหลักฐานยนืยันอันวิญชูน
คัดคานไมไดและพูดคํามีจริงเปนจริง พูดคําที่ประกอบดวยประโยชน สมควรแกกาลเทศะ ดังมีเรื่องเลาไว
ในพระไตรปฎกวา มีลูกชายเศรษฐี ๓ คน เที่ยวหาดอกไมมาประดับในงานนักขัตฤกษ เม่ือไมไดจึงไปยัง
สระบัวของคนจมูกวิ่น เพ่ือขอดอกไม ตางคนตางก็คิดหาคําพูดหวานลอมชายจมูกวิ่นเพ่ือขอดอกไม 

คนแรกเอยขึน้วา “ผมและหนวดทีต่ดัหรือถอนแลวยังงอกได แมจมูกของทานก็จะงอกได
เหมือนกัน ขอทานไดโปรดใหดอกบัวแกฉันดวยเถิด” 

คนทีส่องพูดขึน้วา “ขอจมูกของทานจงงอกขึ้นเหมือนพืชและขาวกลาที่หวานในนา ซ่ึงเกิดงอกงาม 
ในฤดูฝน ขอทานไดโปรดใหดอกบัวแกฉนัดวยเถิด” 

สวนคนทีส่ามพูดขึ้นวา “ทั้งสองคนนั้นพูดเพอเจอไรสาระ ดวยหวังจะใหทานพอใจแลวใหดอกบวั
อันที่จริงจมูกของทานที่คนทั้งสองพูดถึงน้ัน จะไมงอกขึ้นใหมเลยเพื่อนรักเอย ดอกบัวของทานชาง
สวยงามดีเหลอืเกิน ฉันขอไปประดับตกแตงในงานขตัฤกษบางเถอะ ขอทานไดโปรดเมตตาสงเคราะห
ขาพเจาดวยเถิด” 

ชายจมูกวิ่นไดพิจารณาไตรตรองอยางถี่ถวนแลว ชอบใจคําพูดของลูกเศรษฐคีนที่สามจึงมอบ
ดอกบัวกําใหญแกเขาเพียงคนเดียว น้ีแหละคือคําพูดดีมีประโยชน 

ฉะนั้นลมปากหรือคําพูดของคนนับวามีความสําคัญตอตัวเองและสังคมเปนอยางมาก กอนจะพูด
อะไรออกมาควรคิดใหรอบคอบเสียกอน เพ่ือปองกันความผิดพลาดซึ่งอาจจะเกิดขึ้นไดยิ่งในสถานการณ
ปจจุบัน ความขัดแยงตาง ๆ ที่เกิดขึ้นเพราะความคดิไมตรงกัน แตความคิดเฉย ๆ จะไมเกิดผลดีหรือ
ผลเสียแตอยางใดตราบเทาที่ยังไมไดพูดออกมา ทานจึงกลาววา คดิทุกอยางที่ทานอยากจะคิด แตอยา
พูดทุกอยางที่ทานคิด เพราะถาพูดทุกอยางที่ทานคิดแลวผลเสียจะมีมากกวาผลดี เม่ือจะพูดจงพูดแตสิ่ง
ที่สรางสรรคประสานสามัคคเีพ่ือความสงบสุขของสวนรวมและประเทศชาติ คนจะรักหรือชังก็เพราะ
ลมปากของตนนั่นเอง ดังที่สนุทรภูกวีเอกของโลกกลาวไววา 

 

                                                        
๒ โศลก  คําประพันธสันสกฤต 
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   เปนมนุษยสุดนิยมเพียงลมปาก 
   จะไดยากโหยหิวเพราะชวิหา 
   แมนพูดดีมีคนเขาเมตตา 
   จะพูดจาจงพิเคราะหใหเหมาะความ 

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

เอกสารอางอิง 
 สมเด็จพระมหาวีระวงศ (พิมพ  ธมฺมธโร). โลกานุศาสนี. กรุงเทพ ฯ : โรงพิมพชวนพิมพ,  

๒๕๑๘. 
 

 



โครงงานทางวิศวกรรมของนักเรียนนายเรือ 
ปการศึกษา ๒๕๕๐ 

 กองบรรณาธิการ วารสารโรงเรียนนายเรือ 
 

โครงงานทางวิศวกรรมของนักเรียนนายเรือ ปการศึกษา ๒๕๕๐ ในฉบับน้ี เริ่มตนดวยโครงงาน
ทางวิศวกรรมไฟฟาของนักเรียนนายเรือ ชั้นปที่ ๔ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา จํานวน ๑๔ โครงงาน  
ดังน้ี 
 

โครงงานทางวิศวกรรมไฟฟา ปการศึกษา ๒๕๕๐ 

๑.  โครงงานอุปกรณเตือนภัยดวยระบบอินฟราเรด 

 อาจารยที่ปรึกษา  :   น.อ.บุญธรรม   คงแสง 

 โครงงานน้ีเปนการประยุกตใชความรูดานวิศวกรรมไฟฟาในการพัฒนาอุปกรณเตือนภัยดวย
ระบบอินฟราเรด เพ่ือใชในการรักษาความปลอดภัยของบุคคลและทรัพยสิน โดยจะทําการทดลองเพื่อ
สรางแบบจําลองอุปกรณเตือนภัยดวยระบบอินฟราเรด ซ่ึงสัญญาณที่ไดจะไปควบคุมวงจรที่ทําใหเกิด
เสียง 
 โครงงานนี้เริ่มตนดวยการศึกษาทฤษฎี และอุปกรณตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับอุปกรณเตือนภัยดวย
ระบบอินฟราเรด ออกแบบโครงสรางและลักษณะของอุปกรณเตือนภัย ทําการคํานวณคาตาง ๆ ของ
วงจร และอุปกรณที่เกี่ยวของ จัดหาอุปกรณที่จะใชสรางโครงงานตามที่ออกแบบไว สรางอุปกรณ         
เตือนภัย ทดลองผลงาน ปรับปรุงแกไข สรุปผลและจัดทําเอกสาร 
 ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 
 ผลการทดลองโครงงานนี้สามารถนําไปประยุกตใชรักษาความปลอดภัยทางการทหาร กิจการพล
เรือน และดานอ่ืน ๆ ตอไป  

๒. โครงงานการตรวจจับความเคลื่อนไหวดวยอินฟราเรด 

 อาจารยที่ปรึกษา  :   น.อ.บุญธรรม   คงแสง 

 โครงงานนี้เปนการประยุกตใชความรูดานวิศวกรรมไฟฟามาใชในการพัฒนาอุปกรณเตือนภัย
ดวยระบบอินฟราเรด เพ่ือใชในการรักษาความปลอดภัยของบุคคลและทรัพยสิน โดยหลักการทํางานจะ
อาศัยการสะทอนของรังสีอินฟราเรดที่มีคาเฉพาะตัว  ที่มนุษยแผออกมาซึ่งการตรวจจับจะใชหลักการทํางาน  
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ของ PIR หรือ Pyroelectric Infrared Sensor ผานวงจรเปรียบเทียบคาและนําไปขยายสัญญาณเพื่อ
นําไปใชงานตอไป 
 โครงงานนี้เริ่มตนดวยการศึกษาหลักการของ PIR หลักการของการออกแบบวงจร Op – Amp 
หลักการของการออกแบบวงจร Automatic Control เพ่ือขับเคลื่อน Sensor ในการหมุนกลอง การ
ออกแบบวงจร Schematic เพ่ือนํามาใชงานรวมกับ PIR และการออกแบบหลายวงจรบน PCB 
ตอจากนั้นจะทําการออกแบบ จัดเตรียมอุปกรณ ทดลองปอนสัญญาณ และ Simulation การทดลอง โดย
ใชโปรแกรมคอมพิวเตอรประกอบชิ้นงาน ทดลองใชงาน ปรับปรุงแกไข สรุปผลและจัดทําเอกสาร 
 ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 
 โครงงานนี้สามารถนําไปเปนแนวทางในการพัฒนาระบบการรักษาความปลอดภัยใหมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น เชน ระบบการสงผานขอมูลภาพผานอินเตอรเน็ตเขาสูศูนยบัญชาการที่อยูหางจาก
สถานที่เกิดเหตุได เปนตน 
 

๓. โครงงานเครื่องวัดความเร็วรอบเครื่องยนตแบบไรสาย 

 อาจารยที่ปรึกษา  :   น.อ.ผศ.ภาณุวัชร   ศรีโปดก 

 โครงงานนี้เปนการสรางเครื่องมือวัดความเร็วรอบเคร่ืองยนตเบนซินชนิดไรสาย ทํางานโดย
เหน่ียวนําแรงดันจากสายสงกําลังไฟฟาของหัวเทียนแลวทําการประมวลผลโดยวงจรอิเล็กทรอนิกสและ
ไมโครคอนโทรลเลอรเพ่ือแปลงสัญญาณอนาล็อกเปนดิจิตอล แลวสงสัญญาณโดยใชเครื่องสงวิทยุไปยัง
เครื่องรับเพ่ือแสดงผลเปนตัวเลขแบบดิจิตอล 
 โครงงานนี้เริ่มตนดวยการศึกษาทฤษฎีที่เกี่ยวของ จัดหาอุปกรณและสวนประกอบของระบบ 
จัดทําวงจร Switching นําอุปกรณอิเล็กทรอนิกสมาประกอบในแผงวงจร เขียนโปรแกรมภาษาซี ตั้งชุด
คาภาครับ – สงสัญญาณใหสามารถติดตอสื่อสารไดอยางถูกตอง ประกอบวงจรและไมโครคอนโทรลเลอร 
จากนั้นประกอบวงจรทั้งหมดกับชุดสื่อสารไรสาย ใหสามารถรับ – สง และแสดงคาที่คอมพิวเตอร
ระยะไกลได ทดสอบการทํางาน ปรับปรุงแกไข สรุปผลและจัดทําเอกสาร 
 ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 
 ๑. นักเรียนนายเรือสามารถผลิตเคร่ืองวัดรอบเครื่องยนตเบนซินที่แสดงผลเปนดิจิตอลชนิด     
ไรสาย แสดงผลที่ระยะไกลโดยที่ไมมีการรบกวนระบบการสงกําลังของเครื่องยนต 
 ๒. นักเรียนนายเรือสามารถออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกสการแปลงสัญญาณอนาล็อกเปนดิจิตอล 
และการสงขอมูลแบบไรสาย 
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๔. โครงงานปนและเปาจําลองอิเล็กทรอนิกสประมวลผลดวยไมโครคอนโทรลเลอร 

 อาจารยที่ปรึกษา  :   น.อ.ผศ.ภาณุวัชร   ศรีโปดก 

 โครงงานนี้เปนการสรางปนจําลองอิเล็กทรอนิกสที่กระสุนเปนลําแสงเลเซอร และมีเสียงดัง
เหมือนปนจริงเม่ือลั่นไกปน การสรางเปาจําลองอิเล็กทรอนิกสสําหรับการฝกซอมยิงปนในระยะ         
๒๕  เมตร  โดยสามารถแสดงจุดแสงเปนรอยกระสุนกระทบเปา  และสรางบอรดคะแนนแสดงผลคะแนน
การยิงปน โดยใชหลักการของ IR Transmitter , IR Receiver, วงจรกําเนิดคลื่นเสียง, วงจรนับ, วงจร
แสดงผลเปนตัวเลข และไมโครคอนโทรลเลอร ซ่ึงจะชวยประหยัดงบประมาณในการจัดหากระสุนปน 
และมีความปลอดภัยในการฝกซอมยิงปนของทหารกองประจําการ 
 โครงงานนี้เริ่มตนดวยการศึกษาขอมูลของวงจรใชงานและวัสดุอุปกรณที่นํามาสรางตนแบบปน
และเปาจําลองอิเล็กทรอนิกส จัดหาอุปกรณและทดลองวงจรตนแบบ ประกอบอุปกรณสรางตนแบบปน
และเปาจําลองอิเล็กทรอนิกส ประกอบอุปกรณสรางตนแบบบอรดคะแนนและแสดงผลการยิงปน ทดสอบ
การทํางานของตนแบบปนและเปาจําลองอิเล็กทรอนิกส รวมทั้งบอรดคะแนนใหสมบูรณ ปรับปรุงการ
ทํางานของตนแบบปนเปาจําลองอิเล็กทรอนิกส รวมทั้งบอรดใหคะแนนใหสมบูรณ รวบรวมขอมูล
อุปกรณที่ใชในโครงงาน ผลทดสอบยิงปนจําลองและการทํางานของเปาจําลองและบอรดคะแนน สรุปผล
และจัดทําเอกสาร 
 ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 
 ๑. โครงงานนี้สามารถชวยประหยัดงบประมาณ ในการจัดหากระสุนปนเพ่ือใชฝกซอมในการยิง
ปน 
 ๒. มีความปลอดภัยและมีความสะดวกในการฝกซอมการยิง 
 ๓. โครงงานนี้สามารถนําไปใชพัฒนาในการฝกยิงปนในรูปแบบอ่ืน ๆ ตอไป 

๕. โครงงานเครื่องฝกจําลองระบบควบคุมการยิง 

 อาจารยที่ปรึกษา  :   น.อ.ผศ.นพปฎล  ชะนะ 

 โครงงานนี้เปนการสรางเครื่องฝกจําลองระบบควบคุมการยิงขนาดเล็กโดยการประยุกตใชระบบ
เครือขายคอมพิวเตอรจําลองเปนศูนยยุทธการซึ่งเปรียบเสมือนแทนหนาจอเรดาร เพ่ือตรวจจับเปาหมาย
และทําการสงคาระยะและทิศทางของเปาใหกับเครื่องฝกจําลองระบบควบคุมการยิง แบบ Optical Fire 
Control เพ่ือทําการติดตามเปาอยางอัตโนมัติ ซ่ึงสามารถจําลองสถานการณตาง ๆ ไดอยางครอบคลุม 
 โครงงานนี้เริ่มตนดวยการรวบรวมขอมูล หลักการและทฤษฎีที่เกี่ยวของ ออกแบบการทดลอง 
เลอืกอุปกรณและเครื่องมือที่ตองการ  ไดแกบอรด  Microcontroller  ET – PSoc Kit V I  กลองเว็บแคม  



ปที่ ๘ ฉบับที่ ๒                                                                                          เมษายน - มิถุนายน  ๒๕๕๑  

                                                                    ๕๐  
 
 
(Webcam) โปรแกรม Visual C I – Net ตอจากนั้นทําการทดลอง วิเคราะหปญหาและอุปสรรค สรุปผล
และจัดทําเอกสาร 
 ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 
 ๑. ผลการทดลองทําใหไดตนแบบเครื่องควบคุมอัตโนมัติ 
 ๒. เปนแนวทางนําไปสูการพัฒนาระบบควบคุมการยิงอัตโนมัติใหมีประสิทธิภาพสูงขึ้น 
 
๖. โครงงานการวิเคราะหระบบไฟฟากําลังเพื่อปองกันการลมของระบบไฟฟา 

 อาจารยที่ปรึกษา  :   น.ท.ประเสริฐ   แปนหยูรัตน 

 โครงงานนี้เปนการนําโปรแกรมคอมพิวเตอรมาประยุกตใชในการทดสอบระบบไฟฟา เรียกวา 
“Load Flow Program” เพ่ือตรวจสอบและวิเคราะหหาความผิดปกติของการทํางานของระบบไฟฟา และ
นําผลทดสอบที่ไดมาเปนตัวอางอิงในการดูแลระบบไฟฟา ซ่ึงจะเปนการเพิ่มความปลอดภัยใหแกระบบ
ไฟฟา และทําใหระบบไฟฟามีความนาเชื่อถือมากยิ่งขึ้น 
 โครงงานนี้เริ่มตนดวยการศึกษาทฤษฎีที่เกี่ยวของ จัดหาอุปกรณและเครื่องมือที่จะใชทดลอง 
ศึกษาขอมูลและคุณสมบัติตาง ๆ ของอุปกรณ ออกแบบและเขียนโปรแกรม ทําการทดลอง ตรวจสอบ
ความถูกตองของการทํางาน ทําการปรับปรุง สรุปผล และจัดทําเอกสาร 
 ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 
 ๑. นักเรียนนายเรือสามารถนําโปรแกรมการคํานวณทางวิศวกรรมมาใชในการแกปญหาที่อาจ
เกิดขึ้นในระบบไฟฟากําลัง รวมทั้งสามารถนําไปประยุกตใชในหนวยงานตาง ๆ เพ่ือชวยลดความ
เสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากระบบไฟฟาที่ไมมีประสิทธิภาพ 
 ๒. นักเรียนนายเรือสามารถตรวจสอบระบบไฟฟา หาตําแหนงเม่ือเกิดการขาดของสายสง ซ่ึงจะ
ทําใหระบบไฟฟาลม โดยนําโปรแกรมคํานวณทางวิศวกรรมมาใชในการวิเคราะห 

๗. โครงงานเครื่องปรับระดับความสวางหลอดฟลูออเรสเซนตอัตโนมัติ 

 อาจารยที่ปรึกษา  :   น.ท.ประเสริฐ   แปนหยูรัตน 

 โครงงานนี้เปนการสรางเครื่องปรับระดับความสวางหลอดฟลูออเรสเซนตแบบอัตโนมัติ โดยใช
ไมโครคอนโทรลเลอรตระกูล PIC เปนตัวควบคุมการปรับระดับความสวางหลอดฟลูออเรสเซนต โดย
ออกแบบใหใชกับหลอดฟลูออเรสเซนต ขนาด ๓๖ วัตต 
 โครงงานนี้เริ่มตนดวยการศึกษาทฤษฎีที่เกี่ยวของ ออกแบบและสรางวงจรหรี่แสงจากบัลลาสต
อิเล็กทรอนิกส ทดสอบวงจรหรี่แสงจากบัลลาสตอิเล็กทรอนิกส  ออกแบบควบคุมวงจร สรางวงจรควบคุม  
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เขียนโปรแกรมควบคุม ประกอบและทดลองวงจรทั้งหมด ปรับปรุงแกไข สรุปผลและจัดทําเอกสาร 
 ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 
 ๑. โครงงานนี้สามารถชวยควบคุมแสงสวางอัตโนมัติตามปริมาณแสงสวางที่ผูใชตองการ 
 ๒. ชวยประหยัดพลังงานไฟฟา ในกรณีที่แสงสวางจากภายนอกมีปริมาณมาก 
 ๓. เปนแนวทางในการพัฒนาระบบควบคุมแสงสวางอ่ืน ๆ ตอไป 

๘. โครงงานวิจัยและพัฒนากังหันลมขนาดเล็กแบบแนวนอนเพื่อผลิตกระแสไฟฟา 

 อาจารยที่ปรึกษา  :   น.ท.จริะวัฒน  ทองเรือง 
             น.ต.อุดมศักดิ์   บุญประเสริฐ 

 โครงงานนี้เปนการวิจัยออกแบบและสรางตนแบบกังหันลมแนวนอนขนาดเล็กเพื่อใชในการผลิต
กระแสไฟฟา โดยมีขนาดประมาณ ๑ กิโลวัตต อาศัยความเร็วลมตั้งแต ๓ เมตร/วินาที (ประมาณ ๖ นอต) 
โดยใชหลักการของการแปลงพลังงานจากลม เปนพลังงานกล และแปลงพลังงานกลเปนพลังงานไฟฟา 
 โครงงานนี้เร่ิมดวยการศึกษาขอมูลที่เกี่ยวของ จัดหาอุปกรณประกอบและดําเนินการสรางกงัหันลม 
ประกอบกังหันลมเขากับเครื่องกําเนิดไฟฟา ติดตั้งกังหันลม ทดสอบและปรับปรุงการทํางานทั้งระบบ 
รวบรวมขอมูลผลการทดสอบ สรุปผล และจัดทําเอกสาร 
 ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 
 ๑. นักเรียนนายเรือมีความรู เขาใจ และสามารถทํา Generator พันขดลวด ทองแดง และการ
ประกอบกังหันลม 
 ๒. นักเรียนนายเรือสามารถทําตนแบบกังหันลมเพื่อผลิตเปนกระแสไฟฟา 

๙. โครงงานการประยุกตใชไมโครคอนโทรลเลอรสําหรับควบคุมการขับเคลื่อนรถไฟฟาขนาดเล็ก 

 อาจารยที่ปรึกษา  :   น.ต.อุดมศักดิ์   บุญประเสริฐ 

 โครงงานนี้เปนการนําพลังงานไฟฟาจากแบตเตอรี่มาขับเคลื่อนมอเตอรไฟฟากระแสตรง ดวย
วิธีการหาการผสมสัญญาณตามความกวางฟวส (Pwm) ซ่ึงเปนสัญญาณทริกใหกับพาวเวอรฟอสเฟต 
เปนผลใหมอเตอรมีความเร็วที่แตกตางกันออกไป โดยนําไมโครคอนโทรลเลอรมาควบคุมการสราง
สัญญาณพัลส 
 โครงงานนี้เร่ิมตนดวยการศึกษาการทํางานของมอเตอรและคุณลักษณะสําคัญตาง ๆ ของ
มอเตอรที่จะนํามาใชในระบบขับเคลื่อน ออกแบบวงจรระบบควบคุม ศึกษาโครงสรางและการทํางานของ
บอรดไมโครคอนโทรลเลอรตระกูล MCSS  ศึกษาโปรแกรมที่จะใชเพ่ือทําการควบคุมปรับความกวางของ 
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สัญญาณพัลส จัดหาอุปกรณทดลองความสมดุลของวงจร ออกแบบโปรแกรมเพื่อสรางสัญญาณพัลส 
ทดลองโปรแกรม ทดลองความสมดุลของวงจรที่ประกอบแลว โดยการนําไปทดลองขับเคลื่อนมอเตอร
และทดลองปรับรอบตามตองการ สรุปผล และจัดทําเอกสาร 
 ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 
 ๑. นักเรียนนายเรือสามารถออกแบบชุดวงจรควบคุมความเร็ว และวงจรขับมอเตอร โดยอาศัย
หลักการ Pulse Width Modulation 
 ๒. นักเรียนนายเรือสามารถเขียนโปรแกรมไมโครคอนโทรลเลอรดวยภาษาซี 

๑๐. โครงงานระบบกันขโมยรถยนตอัจฉริยะเทคโนโลยีสมองกลฝงตัว 

 อาจารยที่ปรึกษา  :   น.ต.อุดมศักดิ์  บุญประเสริฐ 

 โครงงานนี้เปนการประยุกตใชไมโครคอนโทรลเลอรมาควบคุมการทํางานของระบบกันขโมย
รถยนตและระบบปองกันภัยตาง ๆ โดยไมโครคอนโทรลเลอรจะรับคาจากเซนเซอรตาง ๆ เม่ือมี       
การเปลี่ยนแปลงจากคามาตรฐาน  คาตาง ๆ ที่เซนเซอรสงไปใหไมโครคอนโทรลเลอรจะเปลี่ยนไปและ
ไมโครคอนโทรลเลอรจะสั่งใหระบบเตือนภัยและปองกันภัยทํางานตอไป ในการควบคุมการทํางานของ
โปรแกรมตาง ๆ น้ัน จะใชภาษาซีในการเขียนโปรแกรม ซ่ึงประกอบดวย การเขียนโปรแกรมควบคุม  
การแสดงผลดวยจอ LCD โดยรับคาจากเมตริกคียสวิทช การเขียนโปรแกรมรับคาดิจิตอลจากเซนเซอร
ตาง ๆ เพ่ือประกอบเปนระบบกันขโมยรถยนต การควบคุมวงจรการจุดระเบิดหัวเทียน และวงจรเตือนภัย 
 โครงงานนี้เร่ิมตนดวยการศึกษาขอมูลเกี่ยวกับโปรแกรมภาษาซี จัดหาซอฟตแวรโปรแกรม
ภาษาซีที่จะนํามาใชประกอบการทําโครงงาน ออกแบบชุดการทดลองในสวนของฮารดแวร สําหรับการ
อินเตอรเฟสรวมกับคําสั่งควบคุมดวยโปรแกรมภาษาซี ออกแบบโปรแกรมชุดคําสั่งสําหรับควบคุมการ
อินเตอรเฟสชุดการทดลอง ทดสอบโปรแกรมในการอินเตอรเฟสรวมกันชุดฮารดแวรการทดสอบที่สราง
ไว ตรวจสอบการทดลอง วิเคราะหผลและสรางชุดจําลองการอินเตอรเฟสรวมกันระหวางอุปกรณตาง ๆ 
สรุปผล และจัดทําเอกสาร 
 ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 
 ๑. นักเรียนนายเรือสามารถพัฒนาใชภาษาซีในการเขียนโปรแกรมควบคุมระบบตาง ๆ และรูจัก
การทํางานของเซนเซอรบางชนิด ซ่ึงสามารถนําไปประยุกตใชงานโอกาสอื่น ๆ ตอไป 
 ๒. นักเรียนนายเรือสามารถจัดทําโครงงานตนแบบเพื่อพัฒนาระบบกันขโมยรถยนตที่สามารถ
นําไปพัฒนาใชงานไดจริง 
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๑๑. โครงงานรถจักรยานสองลอขับเคลื่อนดวยพลังงานไฟฟา 

 อาจารยที่ปรึกษา  :   น.ต.อุดมศักดิ์  บุญประเสริฐ 

 โครงงานนี้เปนการออกแบบและสรางจักรยานสองลอขับเคลื่อนดวยพลังงานไฟฟา ซ่ึงจะ
ประกอบเขากับชุดควบคุมความเร็ว และมอเตอรไฟฟากระแสตรง โดยชุดควบคุมจะใชไอซีเบอร ๕๕๕ 
ซ่ึงมีคุณสมบัติสรางพัลสสี่เหลี่ยมออกมา และพัลสที่ออกมานั้น จะตอเขากับวงจรที่มีคุณสมบัติเปนสวชิทชิง่ 
มอเตอร เพ่ือใชสําหรับควบคุมความเร็วของมอเตอรได 
 โครงงานนี้เริ่มตนดวยการศึกษาทฤษฎีและขอมูลเกี่ยวกับไอซีเบอร ๕๕๕ ออกแบบวงจรที่
สามารถใชตัวความตานทานที่สามารถปรับคาความตานทานไดมาประยุกตใชในวงจรมาตรฐานของวงจรไอซี
เบอร ๕๕๕ ออกแบบวงจรภาคจายไฟดวยตัวมอสเฟต จัดเตรียมอุปกรณที่จะนํามาทดสอบ ทําการ
ทดสอบและบันทึกผล นําผลที่ไดจากการทดสอบมาเปรียบเทียบกับทฤษฎี สรางวงจรกําเนิดสัญญาณ
พัลสสี่เหลี่ยมดวยไอซีเบอร ๕๕๕ และวงจรจุดจายไฟดวยตัวมอสเฟตประกอบวงจรควบคุมความเร็วของ
มอเตอรไฟฟากระแสตรงเขากับรถจักรยานสองลอ ทดลองใช วิเคราะหผล ปรับปรุงผลการทดลอง 
สรุปผล และจัดทําเอกสาร 
 ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 
 ๑. นักเรียนนายเรือสามารถนําไอซีเบอร ๕๕๕ ที่สรางสัญญาณพัลสสี่เหลี่ยมมาประยุกตใชกับ
วงจรตาง ๆ ได 
 ๒. นักเรียนนายเรือสามารถนําผลการทดลองจากโครงงานนี้ไปประกอบสรางรถจักรยานสองลอเล็ก 
ที่ขับเคลื่อนดวยพลังงานไฟฟาไวใชเอง เพ่ือลดคาใชจายทางดานคาน้ํามันได 

๑๒. โครงงานเครื่องแสดงผลขอมูลของรถไฟฟาแบบดิจิตอล 

 อาจารยที่ปรึกษา  :   น.ต.อุดมศักดิ์  บุญประเสริฐ 

 โครงงานนี้เปนการประยุกตการใชงานไมโครคอนโทรลเลอรเพ่ือออกแบบวงจรในการตรวจวัด
ความเร็ว และระยะทางการแสดงผลของระดับแบตเตอรี่ และสามารถนําความรูดานอิเล็กทรอนิกสและ
การควบคุมมาประยุกตใชไดเพ่ือเปนโครงงานตนแบบที่จะนําไปพัฒนาตอไปในอนาคต 
 โครงงานนี้เริ่มตนดวยการศึกษาทฤษฎีที่เกี่ยวของ จัดหาอุปกรณหลักที่ตองใช หาขอมูลศึกษา
การทํางานของเซนเซอรตรวจวัดจํานวนรอบ ศึกษาการเขียนโปรแกรมควบคุมการทํางานของ
ไมโครคอนโทรลเลอรตระกูล MCS-51 ดวยภาษาซี หรือภาษาแอสแซมบลี ตอจากนั้นจะออกแบบวงจร
ในสวนของฮารดแวร และเขียนโปรแกรมเพื่อคํานวณความเร็วและระยะทางใหกับไมโครคอนโทรเลอลร 
ทดสอบการทํางานของวงจร และโปรแกรมเพื่อปรับปรุง สรุปผล และจัดทําเอกสาร 
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 ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 
 นักเรียนนายเรือสามารถนําหลักการพื้นฐานไปใชในการเขียนโปรแกรมใหแกโปรแกรม
ไมโครคอนโทรลเลอรเพ่ือคํานวณคาความเร็ว และระยะทางจากจํานวนรอบที่วัดได 

๑๓. โครงงานการวิเคราะหหาตําแหนงของสายสงไฟฟาที่ออนแอที่สุดของระบบไฟฟากําลัง  โดย 
       พิจารณาจากคาตัวประกอบความนาเชื่อถือ 

 อาจารยที่ปรึกษา  :   น.ท.ประเสริฐ  แปนหยูรัตน 

 โครงงานนี้เปนการศึกษาถึงปญหาการลมของระบบไฟฟาที่อาจเกิดขึ้นจากการที่สายไฟจุดใด  
จุดหนึ่งภายในระบบไฟฟาเกิดการชํารุดหรือขาดหายไปจากระบบ ไมวาจะดวยความตั้งใจ เชน ในการ
บํารุงรักษาระบบ เปนตน หรือดวยความไมตั้งใจ เชน ความผิดพลาดในระบบ สภาพอากาศผิดปกติ เปน
ตน หากเราสามารถทราบขอมูลที่ชัดเจน และมีการเลือกมาตรฐานที่เหมาะสมกับระบบก็จะมีสวนชวยลด
ผลกระทบจากปญหาได 
 โครงงานนี้เริ่มตนการศึกษาระบบไฟฟากําลัง เพ่ือใหทราบขอมูลตาง ๆ ที่จําเปน ศึกษาวิธีการ
คํานวณหาคาตาง ๆ และนํามาเขียนดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร จัดหาอุปกรณและเครื่องมือ ศึกษาและ
ออกแบบเขียนโปรแกรม สรางและทดสอบการทํางาน สรุปผล จัดทําเอกสาร 
 ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 
 นักเรียนนายเรือสามารถใชโปรแกรมคอมพิวเตอรมาประยุกตใชในการคํานวณและวิเคราะห
ขอมูลทางวิศวกรรม เพ่ือชวยปองกันปญหาที่อาจเกิดขึ้นในระบบไฟฟากําลัง และชวยลดคาใชจายที่อาจ
เกิดจากความเสียหายจากระบบไฟฟาที่ไมมีประสิทธิภาพ 

๑๔. โครงงานการประยุกตใชไมโครคอนโทรลเลอรในการวัดและเก็บบันทึกขอมูลอุตุนิยมวิทยา 

 อาจารยที่ปรึกษา  :   น.ต.อุดมศักดิ์  บุญประเสริฐ 

 โครงงานนี้เปนการประยุกตใชไมโครคอนโทรลเลอรมาควบคุมการเก็บและบันทึกขอมูลทาง
อุตุนิยมวิทยา โดยใชภาษาซีในการเขียนไมโครคอนโทรลเลอรซ่ึงประกอบดวย การเขียนโปรแกรม 
ควบคุมการแสดงผลดวยจอ LCD โดยรับคาจากเซนเซอรวัดอุณหภูมิความชื้นและความเร็วลมจาก 
แอนนีโมมิเตอร และการเขียนโปรแกรมรับคาดิจิตอลและคาอนาล็อกแลวเปลี่ยนเปนดิจิตอลจากเซนเซอร
ตาง ๆ เพ่ือประกอบเปนเครื่องมือวัดอุณหภูมิ ความชื้น และความเร็วลม 
 โครงงานนีเ้ร่ิมตนดวยการศกึษาขอมูลเกีย่วกบัโปรแกรมภาษาซี จัดหาซอฟตแวรโปรแกรมภาษาซี 
เพ่ือนํามาประกอบการทําโครงงาน  ออกแบบชุดการทดลองในสวนของฮารดแวร สําหรับการอินเตอรเฟส 
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รวมกับคําสั่งควบคุมดวยโปรแกรมภาษาซี ออกแบบโปรแกรมชุดคําสั่งสําหรับควบคุมการอินเตอรเฟส
ชุดการทดลอง ทดสอบโปรแกรมในการอินเตอรเฟสชุดฮารดแวรการทดสอบที่สรางไว ตรวจสอบการ
ทดลอง วิเคราะหผลการทดลองพรอมกับสรางชุดจําลองการอินเตอรเฟสรวมกันระหวางอุปกรณตาง ๆ 
สรุปผล และจัดทําเอกสาร 
 ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 
 ๑. นักเรียนนายเรือสามารถพัฒนาการใชภาษาซีในการเขียนโปรแกรมควบคุมระบบตาง ๆ 
 ๒. นักเรียนนายเรือสามารถประยุกตการทํางานของเซนเซอรบางชนิด ไปใชในงานอื่น ๆ ได  
 
 



กวาจะเปนตัวเราในวันน้ี 
นนร.ไพรัตน  วิลาสมงคลชัย 

ชั้นปที่ ๒ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา 
 

…เกิดมาเปนเพียงคนเดินดิน อาจไมเคยเจอวันอันสวยงาม แตหัวใจมันก็ย้ําจะทําแลวสูมัน
ไป เสนทางจะเดินไป ดวงดาวอาจจะเจอเปลวเพลิงเจอหลุมพราง อาจพบพายุกําแพงกันไว เหน็ดเหนื่อย
ทุกขทน แตฉันไมเคยทอ ตอใหดวงดาวดวงนั้นอยูไกลแคไหน... 

ละครโทรทัศนเรื่องดัง “นายรอยสอยดาว” จบลงไปแลว แตภาพในละครยังติดตาเด็กชาย    
ผูหน่ึง ซ่ึงไดวาดฝนไววาสักวันจะไดเปนอยางตัวพระเอกละครที่ตนชื่นชอบ  แมจะเปนความฝนในวัยเด็ก
ซ่ึงเหมือนกับวาไกลเกินเอ้ือม และจากการตราหนาของใครหลาย ๆ คน “อยางนายนี่นะจะเปนนายรอย”    
“ชิดซายไปเลย” “ขี้โรคอยางนาย..เขาไมเอาหรอก” “เพอฝน...” ...ผมคิดถึงเรื่องราวในอดีตกอนที่จะมายืน
ตรงจุดนี้ ตรงที่ใคร ๆ ตางแขงขันแยงกันมาเพื่อเปลี่ยนคํานําหนาเปน นักเรียนนายเรือ ผมเกิดมาใน
ครอบครัวชาวบานธรรมดาในอําเภอสามพราน ในชวงวัยเด็กผมเปนเด็กที่ออนแอมากคนหนึ่ง  ซ่ึงจะตอง
ไปโรงพยาบาลประจําอําเภอทุกอาทิตย ในครั้งหน่ึงผมไดเห็นชายหนุม ๒ คน แตงตัวประหลาด ๆ สีขาว
ทั้งชุด สวมหมวก มีดดาบยาว ๆ สีเงินหอยอยูขางขาซาย พรอมกับถือกระเปาทรงแปลก ๆ สีดํา แตดวย
ความสงางามดูดีของชายทั้งสองทําใหผมบอกกับแมวา “แมครับ...ผมอยากเปนอยางพี่ ๆ สองคนนั้นจัง” 
รถโดยสารผานหนาโรงเรียนขนาดใหญของสามพราน “โรงเรียนนายรอยตํารวจ” ผมอานชื่อโรงเรียนใน
ลําคอ แมบอกกับผมวา “ตองแข็งแรง มีความอดทนมาก เพราะที่น่ีฝกหนัก รางกายลูกคงรับไมไหว”  

วันเวลาผานไปหลายปความฝนก็ยังคงเปนความฝนที่อยูในหัวใจของผมตลอดมา คิดวา      
คงตองมีสักวันที่ความฝนจะเปลี่ยนเปนความจริง... ชวงนี้ผมยายมาศึกษาตอในกรุงเทพมหานคร ตาม
ความตองการของพอที่อยากใหลูกชายคนเดียวเปนหมอ ผมเลือกเรียนที่โรงเรียนแหงหนึ่ง แมจะเปน
โรงเรียนเล็ก ๆ ในซอยใกล ๆ พระราชวังเดิม แตโรงเรียนน้ีก็ไดชื่อวาเปนโรงเรียนที่ดีที่สุดในฝงธนบุรี 
เม่ือผมไดเขามาศึกษาในโรงเรียนแหงน้ีความฝนของผมก็ตองเบี่ยงเบนจากนายตํารวจมาเปนนายทหาร
แหงราชนาวีไทย อาจเปนเพราะโรงเรียนนี้อยูใกลพ้ืนที่ทหารเรือ ทั้งฐานทัพเรือกรุงเทพ กรมอูทหารเรือ 
กองบัญชาการกองทัพเรือ ฯลฯ ทําใหผมไดเห็น และใกลชิดกับทหารเรือมากขึ้น ทั้งบรรดาผูปกครองของ
เพ่ือน ๆ ที่สวนใหญเปนทหารเรือ ทําใหผมเร่ิมรูสึกสนใจในอาชีพลูกน้ําเค็มขึ้นมา ดวยความที่โรงเรียน
ทวีธาภิเศกที่ผมเรียนนั้นเปนโรงเรียนของเสด็จพอ ร.๕ ทําใหผมมุงม่ัน และตั้งจิตอธิษฐานขอใหไดเรียน
ตอในโรงเรียนนายเรือของพระองค เพ่ือที่จะไดเปนนายทหารเรือรับใชชาติตอไป แมวาเสนทางที่ผมจะ
เลือกเดินนั้นขัดกับความตองการของผูมีพระคุณของผม แตผมก็เลือกตัดสินใจที่จะมีรอยเทาเดินเปนของ
ตนเอง 

ผมใชเวลาถึง  ๓  ป  ในการเตรียมตัวที่จะสอบเขาโรงเรียนเตรียมทหารซึ่งเปนบันไดขั้นแรก  
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ถึงแมวาตลอดระยะเวลานี้ จะมีเสียงใหกําลังใจจากตัวผมเอง แตคําที่ดูถูก ดูหม่ินของบรรดาคนรอบขาง
น้ันมากมายเหลือเกิน จนบางครั้งผมก็คิดวา ผมเพอฝนอยางที่เขาพูดจริง ๆ คน ๒๐,๐๐๐ คน เอาแคครึ่ง
รอย แคคนเกงของแตละจังหวัดก็รวม ๗๖ คน ซ่ึงเกินจํานวนแลว ทําใหผมเร่ิมหมดหวังอยางมาก จน
บางครั้งน้ําตาที่มันแอบซึมออกมาตามขอบตากับความคิดของตัวเองวา มันคงไมมีทางแลว ตองเตรียม
ยอมรับความเปนจริงบาง หลายปที่ผานมา เวลาทั้งหมดทุมใหกับความฝนลม ๆ แลง ๆ เหน่ือยลามาก 
ขาดความสนุกในชีวิตวัยรุน แตดู ๆ ไปแลวตัวผมก็เปลี่ยนไปจากคนเดิมอยางมาก ทั้งรางกายที่แข็งแรง 
ความมุงม่ัน อุดมการณ รวมถึงความรู อาจเปนเพราะการมีจุดมุงหมายในชีวิตก็เปนไปได วันประกาศผล
สอบคัดเลือกเพ่ือนผมหลายคนผิดหวังพรอมกับใหเหตุผลปลอบใจตัวเองวา “ไมมีเสนไมมีสาย” ผมเร่ิม
วิตกกังวล เพราะทั้งตระกูลของผมก็คาขายกันมาทั้งหมด แตเม่ือผมมายืนหนากระดานประกาศผลสอบ 
ความปลื้มปติที่หลั่งเขามาหาผม ตลอดเวลาที่ผานมาผมไดทําความฝนใหเปนความจริงไดสําเร็จ ผมลบ
คําสบประมาทจากคนอื่น ๆ ได ชื่อของผมปรากฏอยูบนกระดานของโรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา 
และโรงเรียนนายเรือ ซ่ึงเปนไปตามความตองการ ผมไดรับการคัดเลือกเปนนักเรียนเตรียมทหารในสวน
ของกองทัพเรือไดสําเร็จ 

วันนี้ผมเติบโตมาในเครื่องแบบ และสังคมของลูกประดู และกาวเดินมาเกินครึ่งทางของชีวิต
นักเรียนทหาร อีกไมนานที่ผมจะจบและกาวเดินออกไปอยางสมเกียรติในเคร่ืองแบบ นายเรือตรี จาก
สถาบันแหงน้ี เปนนายทหารเรือตามความฝนที่เคยคิดวามันคงไมมีวันเปนจริง พรอมกับประดับ
เครื่องหมายสามสมออันทรงเกียรติ... ความฝนของทุกคนเปนสิ่งสวยงาม แตเสนทางที่จะเดินไปสูฝนนั้น
ไมไดโรยดวยดอกไม หลายคนหมดหวัง ทอแท ระหวางทางบางคนไปไมถึงฝน แตหากเราเชื่อม่ันใน
ความฝนแลว รางวัลที่รอคอยอยูปลายทางนั้นก็มีคามหาศาล... ฝนใหไกลแลวไปใหถึง  

 
 



การจัดเลี้ยงอาหารค่ําแบบพิธีการของนักเรียนนายเรือ ช้ันปที่ ๔ ปการศึกษา ๒๕๕๑ 

ขาวนายเรือ 
กองบรรณาธิการวารสารโรงเรียนนายเรือ 

  

 

 

 

 โรงเรียนนายเรือจัดใหมีการจัดเล้ียงอาหารแบบพิธีการใหแกนักเรียนนายเรือ ชั้นปที่ ๔ เมื่อ
วันที่ ๒๐ สิงหาคมที่ผานมา ณ หอประชุมภูติอนันต โรงเรียนนายเรือ 
 การจัดเล้ียงอาหารค่ําแบบพิธีการของนักเรียนนายเรือ ช้ันปที่ ๔ มีวัตถุประสงคเพ่ือใหนักเรียน
นายเรือไดมีโอกาสฝกทําความคุนเคยกับแบบธรรมเนียมและการปฏิบัติตัวในการเขาสังคมกอนที่จะสําเร็จ
การศึกษาเปนนายทหารสัญญาบัตรตอไป 
 สําหรับการจัดเล้ียงในครั้งน้ี กรมพลาธิการทหารเรือไดดําเนินการจัดเล้ียงอาหารและเคร่ืองดื่ม
แบบพิธีการ เน่ืองจากมีประสบการณและสามารถจัดเลี้ยงอาหารไดอยางมีคุณภาพ และเปนไปโดยประหยัด 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผูบัญชาการโรงเรียนนายเรือ ใหโอวาทแก 
นักเรียนนายเรือ ช้ันปที่ ๔ 

หัวหนานักเรียนนายเรือกลาวขอบคุณและ 
ดื่มอวยพรแดผูบัญชาการโรงเรียนนายเรือ 

 ผูบังคับบัญชา คณาจารย และแขกผูมีเกียรติ 
 
 
 
 
 
 
 

ผูบังคับบญัชา คณาจารย และแขกผูมีเกียรติ 
ที่มารวมงาน 

นักเรียนนายเรือ ช้ันปที่ ๔ จํานวน ๗๖ นาย  
ที่รวมการจัดเลี้ยงอาหารแบบพิธีการ 



ปท่ี ๘ ฉบับที่ ๒                                                                                                      เมษายน - มิถุนายน ๒๕๕๑ 

       ๕๙ 

  การฝกภาคปฏิบัติในทะเลภายในของนักเรียนนายเรือ ช้ันปที่ ๑ – ๓  

  ประจําปการศึกษา ๒๕๕๑ 
 

 การจัดอบรมเรื่อง “การควบคุมภายในกองทัพเรือ” 
 

 
 
 

 
 คณะทํางานจัดการความรู โรงเรียนนายเรือ ดําเนินงานตามแนวทางการจัดการความรูของ
กองทัพเรือ ประจําปงบประมาณ ๕๑ ที่กําหนดใหหนวยขึ้นตรงกองทัพเรือดําเนินการจัดการความรู
ภายในหนวยอยางจริงจัง เพ่ือใหหนวยตาง ๆ สามารถนําเครื่องมือน้ีไปใชในการแกปญหาการรักษาองค
ความรู และสรางนวัตกรรมใหแกหนวยอยางยั่งยืน อันจะทําใหเปนการเพ่ิมขีดสมรรถนะหลักในการสราง
ผลผลิตของกองทัพเรือใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงขึ้น ในสวนของโรงเรียนนายเรือไดดําเนินการ
มาเปนลําดับ โดยแตงตั้งคณะกรรมการและคณะทํางานการจัดการความรูของโรงเรียนนายเรือ และจัด
ประชุมและบรรยายในหัวขอ หลักการ ความสําคัญ และวิธีการดําเนินการจัดการความรูใหกําลังพลทุก
ระดับไดรับทราบ เม่ือวันที่ ๖ – ๗ พฤษภาคมที่ผานมา ณ หองประชุมอาคาร ๑๐ โรงเรียนนายเรือ 
 อยางไรก็ตาม การที่โรงเรียนนายเรือจะดําเนินการจัดการความรูใหบรรลุผล เกิดประโยชน
ตอกําลังพล และองคกรน้ัน กําลังพลทุกระดับจะตองมีความเขาใจ และเห็นความสําคัญของการจัดการ
ความรูโดยเฉพาะในระยะเริ่มตน คณะกรรมการทุกคนจะตองเขาใจหลักการการจัดการความรูไปใน
ทิศทางเดียวกัน ดังน้ัน โรงเรียนนายเรือจึงจัดใหคณะทํางานจัดการความรูโรงเรียนนายเรือไปศึกษาดู
งานที่บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) เมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๑ เน่ืองจากบริษัท ปตท . จํากัด 
(มหาชน) เปนบริษัทมหาชนขนาดใหญที่ทําธุรกิจในดานพลังงานมาเปนเวลายาวนาน และไดดําเนินการ
จัดการความรูภายในองคกรอยางมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลในระดับแนวหนา โดยไดรับการ
ยอมรับจากองคกรตาง ๆ จากการไปศึกษาดูงานที่บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) ในครั้งนี้ทําให
คณะกรรมการและคณะทํางานจัดการความรูของโรงเรียนนายเรือมีความรูความเขาใจ และมีมุมมอง ใน
กระบวนการจัดการความรูหลายมิติที่กวางขวางยิ่งขึ้น ซ่ึงสามารถนํามาประยุกตใชในการดําเนินการ
จัดการความรูกับโรงเรียนนายเรือใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตอไป 

 

 

 โรงเรียนนายเรือดําเนินการฝกภาคปฏิบัติใหแกนักเรียนนายเรือ ช้ันปที่ ๑ – ๓ ประจําป
การศึกษา ๒๕๕๑ ระหวาง ๓๑ สิงหาคม – ๓๐ กันยายน ๒๕๕๑ โดยมี นาวเอก พัลลภ  ทองระอา     
รองหัวหนาฝายศึกษา   โรงเรียนนายเรือ   เปนผูบังคับหมูเรือฝกนักเรียนนายเรือ   มีเสนทางการฝกจาก 



ปท่ี ๘ ฉบับที่ ๒                                                                                                      เมษายน - มิถุนายน ๒๕๕๑ 

       ๖๐ 

 การเย่ียมชมโรงเรียนนายเรือของนักเรียนเตรียมทหาร ช้ันปท่ี ๓ 
 

 
 
โรงเรียนนายเรือ – ฐานทัพเรือสัตหีบ – เกาะสมุย (จังหวัดสุราษฎรธานี) – ฐานทัพเรือสงขลา – 
ฐานทัพเรือสัตหีบ - เกาะชาง (จังหวัดตราด) – ฐานทัพเรือสัตหีบ – โรงเรียนนายเรือ รวมระยะทางใน
การฝกประมาณ ๗,๔๘๐ ไมลทะเล 
 วัตถุประสงคของการฝกภาคปฏิบัติในทะเลภายในประเทศของนักเรียนนายเรือครั้งนี้เพ่ือ
เสริมสรางความรูและประสบการณในวิชาชีพทหารเรือที่ตอเน่ืองจากการศึกษาภาควิชาการ และใหมี
ความคุนเคยกับนานนํ้า ภูมิประเทศตามจังหวัดชายทะเลของไทย 
 
 

 

  โรงเรียนเตรียมทหาร กรมยุทธศึกษาทหาร นํานักเรียนเตรียมทหาร ช้ันปที่ ๓ จํานวน     
๕๒๓ นาย และขาราชการ จํานวน ๔๐ นาย เยี่ยมชมโรงเรียนนายเรือ เม่ือวันศุกรที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๑ 
ระหวางเวลา ๐๙๐๐ – ๑๓๐๐  
  การเยี่ยมชมโรงเรียนนายเรือของนักเรียนเตรียมทหาร ช้ันปที่ ๓ เปนการปฏิบัติที่กระทํา
ติดตอกันมาเปนประจําทุกป โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือใหนักเรียนเตรียมทหารไดเรียนรูและรับทราบภารกิจ 
การจัดการดําเนินงานในเรื่องการฝกศึกษา กอนที่จะแยกยายไปเขารับการศึกษาในโรงเรียนเหลาทัพและ
โรงเรียนนายรอยตํารวจ 
  สําหรับการเยี่ยมชมโรงเรียนนายเรือของนักเรียนเตรียมทหาร ชั้นปที ่ ๓ ในครั้งนี้เริ ่ม
ดวยการฟงบรรยายสรุป เยี่ยมชมอาคารเรียน ๖ (หองปฏิบัติการกองวิชาวิศวกรรมเครื่องกลเรือ , 
แผนกหองสมุด  ฝายศึกษา โรงเรียนนายเรือ, ศูนยคอมพิวเตอร ฯ , อาคารเรียน ๕ (โรงฝกปน),   
หอดาราศาสตร, อาคารเคร่ืองฝกจําลองการเดินเรือ, หอเกียรติยศ และอาคารนอนนักเรียนนายเรือ 
 
 
 
 
 
 
 
 

นักเรียนเตรียมทหาร ช้ันปที่ ๓ เย่ียมชมแผนกหองสมุด ฝายศึกษา โรงเรียนนายเรือ 



ปท่ี ๘ ฉบับที่ ๒                                                                                                      เมษายน - มิถุนายน ๒๕๕๑ 

       ๖๑ 

 การจัดการแขงขันกีฬาภายในโรงเรียนนายเรือ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผูบัญชาการโรงเรียนเตรียมทหาร กรมยุทธศึกษาทหาร เย่ียมคํานับผูบัญชาการโรงเรียนนายเรือ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คณะครู – อาจารย และนักเรียนเตรียมทหาร 
ทําพิธีวางพวงมาลาพระบรมราชานุสาวรีย รัชกาลที่ ๕ 

นักเรียนเตรียมทหาร ช้ันปที่ ๓ เย่ียมชม 
อาคารเครื่องฝกจําลองการเดินเรือ 

 
 
 
 
  คณะกรรมการสรางเสริมสุขภาพกําลังพล โรงเรียนนายเรือจัดการแขงขันกีฬาภายใน
โรงเรียนนายเรือ เม่ือวันพุธที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๑ เวลา ๑๓๓๐ – ๑๖๐๐ เพ่ือปลูกฝงใหขาราชการ 
ทหาร และลูกจางในสังกัด โรงเรียนนายเรือ รักในการออกกําลังกายและเลนกีฬา  อันจะเปนการเสริมสราง 



ปท่ี ๘ ฉบับที่ ๒                                                                                                      เมษายน - มิถุนายน ๒๕๕๑ 

       ๖๒ 
 
 
สุขภาพที่ดีใหแกตนเอง  รวมทั้งกระชับความสัมพันธอันดีระหวางขาราชการดวยกัน   โดยใชกีฬาเปนสื่อ  
รวมทั้งเปนการสรรหานักกีฬาฝมือดีเปนตัวแทนของโรงเรียนนายเรือเพ่ือเขารวมแขงขันรายการอื่น ๆ ตอไป 
  สําหรับกีฬาที่ทําการแขงขัน ประกอบดวย เปตอง ประเภททีมสองคน แบดมินตัน 
ประเภทคู เทเบิลเทนนิส ประเภทคู ฟุตซอล และวอลกแรลล่ี 
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