






 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

สวัสดคีรับ 

 วารสารโรงเรียนนายเรือฉบับนี้ ก�าวสู�ป�ที่ ๙ แล�ว กองบรรณาธิการวารสารโรงเรียนนายเรือ

ยังคงสรรหาบทความที่หลากหลายด�วยสาระความรู�มาเสนอท�านผู�อ�านเช�นเคย       เริ่มต�นด�วย  
บทความเรื่อง  การประเมินประสิทธิภาพของบทเรียน E-learning โดย  น.อ.หญิง ผศ. ยุวดี  เปรมวิชัย  

นําเสนอแนวทางในการประเมินประสิทธิภาพของบทเรียน E-learning ที่จะทําให�ทราบว�าบทเรียนนัน้จะมี
ลักษณะความเป�นสื่อได�ดีเพียงใด รวมทั้งสามารถเป�นตําราที่มีประสิทธิภาพในการสอนเพียงใด     เรื่อง  
ความสามารถในการแข�งขันของสินค�าหมวดอาหารของไทยในประเทศสหรัฐอเมริกา  โดย รุ�งระวี  

วีระเวสส� และ เอกรัตน�  พึ่งพร นําเสนอบทวิเคราะห�ในการศึกษาความสามารถของประเทศไทย      

ในการแข�งขันการส�งออกสินค�าหมวดอาหารในตลาดสหรัฐอเมริกา ซึ่งเป�นประโยชน�อย�างยิ่งต�อการ

กําหนดทิศทางในการส�งออกต�อไป     เรื่อง  เขาเขียนบรรณานุกรมกันอย�างไร  โดย  น.อ.หญิง กุลชรี  

วงษ�สวัสดิ์  รวบรวมหลักเกณฑ�การเขียนบรรณานุกรมที่ถูกต�องสําหรับผู�อ�านที่สนใจสามารถนําไปใช�

ประโยชน�ต�อไป...        เรื่อง  แรงจูงใจในการเรียน   โดย  น.อ.หญิง กาญจนา  พุทธนิมนต�  

ชี้ให�เห็นความสําคัญของแรงจูงใจซึ่งเป�นตัวกระต�ุนให�คนเรากระทําการใด ๆ ประสบผลสําเร็จ โดยเฉพาะ

อย�างยิ่งการสร�างแรงจูงใจให�นักเรียนนายเรือเพื่อกระต�ุนให�เกิดแรงจูงใจที่จะศึกษาเล�าเรียนให�บรรลุ
จุดมุ�งหมายได�ในที่สุด      เรื่อง  ข�อคิดจากสวนกุหลาบ   โดย  น.อ.หญิง พรทิพย�  เมฆลอย   

นําเสนอบทเพลงในอดีตที่มีเนื้อร�องแฝงนัยแห�งการดําเนินชีวิต และให�แง�คิดที่เป�นสัจธรรมสําหรับพวก
เราทุกคนไว�อย�างน�าประทับใจ      เรื่อง  คนสามหน�า  โดย  น.อ.วิโรจน�  พิศเพ็ง  เล�าเรื่อง คนสามหน�า 

ว�ามีหน�าอะไรบ�าง และให�แง�คิดว�าทําไมเราต�องเอาใจใส�ในทุกหน�า จะเลือกเฉพาะหน�าใดหน�าหนึ่ง       
ไม�ได�     เรื่อง  ศัพท�เฉพาะทางการวิจัย  โดย  น.อ.หญิง ดร.ประอร  สุนทรวิภาต  ยังคงนําเสนอ

คําศัพท�ทางการวิจัยในหมวด ตัวอักษร C ประกอบด�วยคําศัพท�ที่เกี่ยวข�องกับการตรวจสอบคุณภาพของ
แบบสอบถามซึ่งเป�นเครื่องมือในการวิจัย      และท�ายเล�มผู�อ�านสามารถติดตามข�าวคราวต�าง ๆ ใน

โรงเรียนนายเรือได�จาก   ข�าวนายเรือ   เช�นเคยและพบกันใหม�ฉบับต�อไปครับ 

   บรรณาธิการ 

 

 

 



 

               
       น.อ.หญิง ผศ. ยุวดี   เปรมวิชัย 
                                                                                                              กองวิชาคณิตศาสตร  

 
 

E-Learning เปนรูปแบบการเรียนรูที่ตองอาศัยสื่อที่เปนอุปกรณอิเล็กทรอนิกสเปนหลัก         
ซ่ึงถาปราศจากอุปกรณตาง ๆ เหลาน้ีแลว การจัดการเรียนรูระบบ  E-Learning ก็ไมอาจเกิดขึ้นได   
ในปจจุบันทางสถาบันตาง ๆ ก็ไดเตรียมระบบการจัดการและอุปกรณตาง ๆ ไวคอนขางจะพรอมเพรียง
สําหรับการจัดการเรียนการสอนของครูหรืออาจารยผูสอน  เพ่ือใหสามารถจัดการเรียนรูใหกับผูเรียนได
อยางมีประสิทธิภาพ  เพ่ือใชเปนสื่อหลัก หรือสื่อเสริมใหผูเรียนเรียนไดดวยตนเอง ในเวลาและสถานที่ใด
ก็ได  เม่ือมีอุปกรณพรอมแลว  สิ่งสําคัญใน E-Learning  ลําดับตอไปคือ บทเรียน E-Learning 

ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช๒๕๔๒ ในดานการจัดการเรียนการสอน มี    
หลักวาใหผูเรียนมีความสําคัญที่สุด หรือผูเรียนเปนศูนยกลาง และกําหนดใหการจัดกระบวนการเรียนรู
ตองสอดคลองกับความสนใจและความถนัดของผูเรียน  โดยคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคลดวย 
ตลอดจนการจัดใหมีระบบการประกันคุณภาพการศึกษา และมาตรฐานการศึกษาไทยทุกระดับ  โดย
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ หมวด ๙ เทคโนโลยีการศึกษา มาตรา ๖๓  มาตรา ๖๔  
มาตรา ๖๕  และมาตรา ๖๗  โดยเฉพาะมาตรา ๖๗ กลาววา ...ผูเรียนมีสิทธิ์ไดรับการพัฒนาขีด
ความสามารถในการใชเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา เพ่ือใหมีความรูและทักษะเพียงพอที่จะใชเทคโนโลยี
เพ่ือการศึกษาในการแสวงหาความรูดวยตนเองไดอยางตอเน่ืองตลอดชีวิต .....  จึงทําใหอาจารยผูสอน
จําเปนที่จะตองนําเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษามาใชกับการเรียนการสอนใหเกิดความรูและทักษะในการใช
เทคโนโลยีใหเกิดประโยชนสูงสุด   

อาจารยผูสอนในปจจุบันจึงตองมีการพัฒนานวัตกรรมทางการเรียนการสอนเพื่อใชในการเรียน
การสอนในวิชาของตน  นอกเหนือจากความรู ความเชี่ยวชาญในเนื้อหาวิชา อาจารยผูสอนควรมีเจตคติ
ที่ดีตอการจัดการเรียนการสอนดวยรูปแบบ E-Learning ตลอดจนเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการสอนจาก
การเปนผูถายทอดเน้ือหามาเปนผูชวยเหลือ หรือผูแนะนําวิธีการเรียนรูนอกเหนือจากน้ียังตองมีความรู
และทักษะในการใชคอมพิวเตอร มีความเขาใจเก่ียวกับระบบเครือขายคอมพิวเตอร มีความสามารถใน
การใชอินเทอรเน็ตเพ่ือติดตอสื่อสาร การสืบคนขอมูล การนําเสนอขอมูลผานสื่ออิเล็กทรอนิกส และการ
ใชโปรแกรมการเรียนการสอนในระบบ LMS( Learning Management System ) เพ่ือพัฒนาบทเรียน     
E-Learning ในวิชาของตน 
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   รูปที่ ๑  อาจารยผูสอนกับบทเรียน E-Learning 

 

 
ความหมายของบทเรยีน  E-Learning 

นวัตกรรมทางการศึกษา (Educational Innovation) หมายถึง สิ่งหน่ึงสิ่งใด ไมวาจะเปนเทคนิค
การสอน  สื่อการสอน หรือสิ่งประดิษฐที่จะชวยใหการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ผูเรียนสามารถ
เกิดการเรียนรูไดอยางรวดเร็วกวาเดิม  จูงใจและประหยัดเวลาในการเรียน  เชน การใชคอมพิวเตอรชวย
สอน (Computer Aids Instruction) การใชวิดีทัศน (VDO) เปนตน 
 บทเรียนอีเลิรนนิ่ง (Content E-Learning) หมายถึง สื่อการสอนท่ีมีเน้ือหาตรงตามหลักสูตร       
มีหัวขอการสอนตามลําดับครบถวนตามที่กําหนดไวในรายละเอียดวิชา (Course Description)  อาจารย
ผูสอนผลิตขึ้นประกอบการสอนในวิชาของตน   และในการเรียนการสอนโดยบทเรียน E-Learning ตอง
ใชอุปกรณอิเล็กทรอนิกส เชน โทรทัศน วีดิโอ   เคร่ืองคอมพิวเตอร  ฯลฯ  ไมจําเปนตองใชระบบ
อินเทอรเน็ตและระบบเครือขายคอมพิวเตอรก็ได 
 ระบบการเรียนการสอนแบบอีเลิรนนิ่ง ( E-Learning ) หมายถึง การเรียนการสอนรูปแบบใหม 
โดยการใชระบบอินเทอรเน็ตและระบบเครือขายคอมพิวเตอรซ่ึงจะชวยใหผูเรียนและผูสอนสามารถ
ดําเนินการไดโดยไมมีกําหนดเวลาและไมถูกจํากัดสถานที่  ผูเรียนตองทําการสมัครเขาเรียน  ดําเนินการเรียน 
การสอนตามที่ระบบกําหนด มีการวัดผลและประเมินผลการเรียนรูตาง ๆ  ตามเกณฑที่กําหนดไวในระบบ 
 

บทเรียน e-Learning 
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ประสิทธิภาพของบทเรียนอีเลิรนนิ่ง    
 เน่ืองจากบทเรียนอีเลิรนนิ่ง   หากมองอยางผิวเผินก็คือสื่อการสอนชนิดหน่ึงเทาน้ัน   ใน
ขณะเดียวกันหากพิจารณาอยางจริงจังขณะเม่ือไดนําบทเรียนอีเลิรนนิ่งบรรจุเขาไวในระบบ  และมีการ
เรียนการสอนตามระบบอีเลิรนนิ่งที่สมบูรณแลว     บทเรียนอีเลิรนนิ่งก็เปรียบไดกับตําราหรือผูสอนวิชา
น้ัน ๆ      การประเมินประสิทธิภาพของบทเรียนอีเลิรนนิ่ง  คือการวัดวา บทเรียนนั้นมีลักษณะความ
เปนสื่อไดดีเพียงใด   และเปนตําราหรือผูสอนท่ีมีประสิทธิภาพในการสอนเพียงใด  จึงมีการประเมินเปน 
๒  ลักษณะ คือ 
 ๑. การประเมินประสิทธิภาพดานความเปนสื่อการสอน 
 ๒. การประเมินประสิทธิภาพดานการสอน/การเรียนรู 
๑)  การประเมินประสิทธิภาพดานความเปนสื่อการสอน 

เปนการตรวจสอบคุณภาพทั่วไปของสื่อที่สรางขึ้น วาสื่อการสอนวิชาน้ีมีความเหมาะสมในดาน
ตางๆ ระดับใด เชน  เพ่ือตรวจสอบความเหมาะสมของสื่อ  ในดานการออกแบบ  ขนาดของตัวอักษร 
ภาพน่ิง/เคลื่อนไหว คําบรรยาย สี เสียง  ดานการใชภาษา รูปแบบตัวอักษร  ความสามารถดึงดูดความ
สนใจ  ความตรงตอวัตถุประสงค  เปนตน  โดยแสดงคุณภาพหรือประสิทธิภาพดานความเปนสื่อ ดวยคา
นํ้าหนักหรือรอยละของความคิดเห็นของผู ใชสื่อ /ผู เรียน  โดยมีเคร่ืองมือในการประเมินเปน  
แบบสอบถามความคิดเห็น  แลวใหผูใชสื่อ/ผูเรียน  เปนผูใหระดับความคิดเห็น   แลวนําระดับความ
คิดเห็นไปหาคาเฉลี่ยถวงน้ําหนัก (Weighted Mean)  หรือแสดงเปนรอยละ   เพ่ือนําไปตัดสินใจตอไป 

วิธีดําเนินการประเมินประสิทธิภาพดานความเปนส่ือการสอน 
๑. สรางแบบสอบถามความคิดเห็น  โดยกําหนดระดับความคิดเห็นตามตองการ สวนใหญ

นิยม ๕ ระดับ ตามลิเครทสเกล คือ มากที่สุด  มาก  ปานกลาง นอย  นอยที่สุด  หลังจาก
น้ันนําแบบสอบถามที่ไดไปทดสอบเบื้องตน ดานการใชภาษา-คําถามกับกลุมตัวอยาง
ประมาณ ๑๐ คน เพ่ือแกไขขอบกพรองที่พบ แลวทําการแกไขใหเรียบรอย  

๒. กําหนดประชากรที่ทําการศกึษา  ควรเปนผูใชสื่อ/ผูเรยีนที่ยังไมเคยเรียนวชิาน้ีมากอน  
แลวคัดเลือกกลุมตวัอยางจํานวน n  ตัวอยางจากประชากรที่เลือกไว  

วิธีคํานวณหาจํานวน กลุมตัวอยางที่เหมาะสม 

 จาก          qp
e

Z
n .

2
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⎡= α  

  โดยที่ 
2
αZ     = ๑.๙๖    (ถากําหนดความเชื่อม่ัน ๙๕%) 

 e  = คาความคลาดเคลื่อนที่กําหนดขึ้น(  เชน ๑๐% จะได e = ๐.๑๐ ) 
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  p =  คาประมาณของความคิดเห็นของกลุมประชากรที่มีตอ   

                             สื่อน้ีในดานที่เห็นดวยกับสื่อ    และ   q    =  ๑- p 
เชน      p = ๐.๔๐   ,  q = ๐.๖๐ ,   
            Z =๑.๙๖   ,   e = ๑๐% =๐.๑๐ 
จะได     n  =  ๙๒.๒  ประมาณ ๙๓  

 ซ่ึงหากมีความจําเปนสามารถกําหนดจํานวน กลุมตัวอยางไดเอง  แตตองมีจํานวนไมนอย
กวา ๓๐ ตวัอยาง 

๓. เก็บขอมูลระดับความคิดเห็นของตัวอยางนําไปหาคาเฉลี่ยถวงน้ําหนัก 

สูตร   คาเฉลีย่ถวงน้ําหนัก  
∑

∑

=

== 5

1

5

1

j
j

j
jj

i

w

xw
X  

โดย    wj  คือ  จํานวนผูใหระดับความคิดเห็นแตละระดับโดย ∑
=

5

1j
jw = n   

         เม่ือ จํานวนตัวอยาง  =  n   คน 

 xj  คือ   x๑ =๑, x๒=๒,x๓=๓,x๔=๔,x๕=๕  เม่ือ แบบสอบถามมี  ๕  ระดับ  
        หรือ  j = ๑,๒,…,๕ 

๔. นํา iX   ไปคํานวณหา รวมX   

จากสูตร      
k

X
X

k

i
i∑

== 1
รวม  

โดย   iX  คือ  คาเฉลี่ยถวงน้ําหนัก  ขอที่ i  เม่ือแบบสอบถาม มี k ขอ      
    i  = ๑ , ๒ ,…,k 

๕. คํานวณคารอยละของความคิดเห็น  = %100      
5
รวม xX   

                 ใชเปนคาประสิทธิภาพดานความเปนสื่อการสอน (ไมควรนอยกวา ๖๕%) 
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ตัวอยาง   แบบประเมินประสิทธิภาพดานความเปนสื่อการสอน   

แบบประเมินประสิทธภิาพดานความเปนสื่อการสอน  วิชา………………… 
กรุณาทําเคร่ืองหมาย / ลงในชองที่ตรงกบัความคิดเห็นของทานที่สดุ 
๕ =  ดีมาก  ๔ =  ดี               ๓ =  ปานกลาง         ๒ =  พอใช            ๑ =  ควร
ปรับปรุง 

ระดับความคดิเห็น 
ขอ รายการที่ประเมิน 

๕ ๔ ๓ ๒ ๑ 
เน้ือหา      
๑. เน้ือหาวิชาสมบูรณครบถวน ถูกตอง      
๒. เน้ือหาวิชาครอบคลุมวตัถุประสงค      
๓. เน้ือหาวิชาทําใหเกิดการพัฒนาการเรียนรู      
๔. รายละเอียดของเนื้อหาวิชาจัดเรียงลําดับความยากงาย      
๕. การยกตวัอยาง/กรณีศึกษาเหมาะสมกับหัวขอการเรียน      
๖. การใชคําและภาษาชัดเจน       
แบบฝกหัด      
๑. แบบฝกหัดสอดคลองกับเน้ือหา      
๒. การเสริมแรงเมื่อทําถูกตอง      
๓. แบบฝกหัดมีครบทุกหัวขอ      
๔. แบบฝกหัดมีมากพอที่ทําใหมีความม่ันใจในความรูทีไ่ดรับ      
การออกแบบเนื้อหา      
๑. ความเหมาะสมของการจัดลําดับเนื้อหา      
๒. ความเพียงพอของสารสนเทศเบื้องตน      
๓. บทเรียนชวยใหผูเรียนเกิดองคความรูในรายวิชาทีเ่รียน      
๔. วิธีสอนเหมาะกับเนื้อหาและผูเรียน      
โสตทัศนูปกรณ      
๑. ตัวอักษรมีความชัดเจน      
๒. ภาพประกอบตรงเนื้อหาและเหมาะกับกลุมผูเรียน      
๓. เสียงบรรยายชัดเจน เหมาะสมสอดคลองกับเนื้อหา      
๔. เสียงแบคกราวดประกอบเหมาะสม      
ขอเสนอแนะ            
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๒) การประเมินประสิทธิภาพดานการสอน/การเรียนรู 
 การเรียนการสอนในระบบอีเลิรนนิ่งที่สมบูรณน้ัน  บทเรียนอีเลิรนนิ่งทําหนาที่แทนตําราและทํา
หนาที่แทนอาจารยผูสอน  จึงตองมีการประเมินดานการสอนวาสอนแลวผูเรียนไดความรูหรือไม  เรียกวา 
การประเมินประสิทธิภาพดานการสอน/การเรียนรู  คาดัชนีสําหรับแสดงประสิทธิภาพดานการสอน/    
การเรียนรู   ที่บทเรียนอีเลิรนนิ่งของการเรียนการสอนในระบบอีเลิรนน่ิงที่สมบูรณ  ควรแสดงไว  มี ๒ คา 
คือ  คาประสิทธิภาพ(Efficiency)การเรียนรู   และ คาดัชนีประสิทธิผล( Effectiveness Index ; E.I.) 
              ๒.๑) คาประสิทธิภาพ (Efficiency) การเรียนรู หมายถึง คาตัวเลขที่เปนเกณฑใชแสดง
ประสิทธิภาพของกระบวนการตอประสิทธิภาพของผลลัพธ  ซ่ึงเปนเกณฑของประสิทธิภาพของบทเรียน
ที่สรางขึ้น สามารถกําหนดคาออกมาเปนตัวเลขที่ผูสอนคาดหวังวา ผูเรียนจะเปลี่ยนพฤติกรรมในระดับที่
พึงพอใจ โดยกําหนดคาจากประสิทธิภาพของผลการทดสอบของผูเรียนระหวางกระบวนการเรียน (E1) 
ตอประสิทธิภาพของผลการทดสอบของผูเรียน เม่ือเรียนจบทุกหนวยการเรียน(E2) 

         คาประสิทธิภาพการเรียนรู  =  
 ียนหนวยการเรเรียนจบทุกเรียนเมื่อดสอบของผูพของผลการทประสิทธิภา

รเรียนางกระบวนกาเรียนระหวดสอบของผูพจากผลการทประสิทธิภา  

                              =    E1/E2         โดยถือเกณฑ        ๘๐/๘๐ + ๒.๕๑ 
    เม่ือ   E1  =  คาเฉลีย่คิดเปนรอยละของคะแนนผูเรียนที่ไดรับจากการทํา
แบบทดสอบทายบททุกๆบท 
            E2  = รอยละของคะแนนที่ไดจากการทําขอสอบรวมทายบทเรียน  หรือ 
ขอสอบหลังเรยีน 
 

การหาคาประสิทธิภาพการเรียนรู 
 ๑. ในบทเรียนตองมีการสรางขอทดสอบไว ๒ สวน ไดแกขอทดสอบสําหรับเนื้อหาท่ีเรียน
เปนแบบฝกหัดทายหัวขอที่เรียนทุกบทหรือทุกหนวยการเรียน  และขอทดสอบรวมทุกบทหรือทุกหนวย
การเรียนทายบทเรียน   โดยขอทดสอบที่ไดทําการสรางไวเปนแบบฝกหัดทายบทเรียนยอยแตละบท   
และขอสอบรวมทุกบททายบทเรียนนี้ผานการตรวจสอบคุณภาพของขอสอบ ซ่ึงไดแกการทดสอบ
กระบวนการเบื้องตน ดานภาษา  ความเขาใจ   เวลาทําที่เหมาะสมแลว ฯลฯ โดยนําไปทดสอบกับกลุม
ตัวอยางหรือใหผูเชี่ยวชาญตรวจสอบจํานวนประมาณ ๑๐ คนมาเรียบรอยแลว  เพ่ือหาขอบกพรองหรือ
ปญหาที่อาจจะเกิดขึ้นขณะสรางขอทดสอบ หรือความบกพรองอ่ืนๆ   รวมทั้งการนําทฤษฎีการวัดผล
การศึกษาในการวิเคราะหขอสอบ มาใช   และไดผานการปรับปรุงแกไขขอทดสอบเรียบรอยแลว 
 
 

                                                           
๑ ชัยยงค พรหมวงศ และคณะ,   ประเมินประสิทธิภาพของบทเรียน ตามเกณฑ ๘๐/๘๐ (๒๕๒๐ : ๑๓๖) 
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 ๒. กําหนดประชากรเปน ผูเรียนที่ยังไมเคยเรียนวิชาน้ีมากอน  เลือกมาเปนกลุมตัวอยาง
ตามวิธีคํานวณกลุมตัวอยางขางตน   หรืออยางนอยขนาดตัวอยาง ( n ) ที่เปนผูเรียน ตองมีจํานวนไมต่ํา
กวา ๓๐ คน 

๓. ใหผูเรียนแตละคนศึกษาคูมือการเรียน   และทําการเรียนจากบทเรยีนที่พัฒนาขึน้เปน
รายบุคคลแลวทําแบบทดสอบทายบท เก็บคะแนนทุก ๆ คน  เพ่ือ คํานวณหา  E1   ดังน้ี 
  สมมติ  แบบฝกหัดทายหนวยเรียนยอย มี M  หนวย   
  n  = จํานวนนักเรียนทั้งหมด 
    Xj  =    คะแนนสอบของนักเรียนคนที่  j  ระหวางเรียน หนวยเรียนที่  i 
      ( j = 1, 2, 3,…  ,n        และ   i = 1, 2, 3,… M) 
    A   =    คะแนนเต็มของแบบทดสอบทายบทเรียนทุกหนวยเรยีน 
 หา คาเฉลี่ยคดิเปนรอยละ(E1)ของคะแนนผูเรียนที่ไดรับจากการทําแบบทดสอบทายบท บทที ่

i  (E๑i)       จาก  สูตร  1001 ×
∑

=
nA

X
E

n

j
ij

i
      และ     

M

E
E

M

i
i∑

=
1

1
 

 
  ๔. เม่ือผูเรียนทีเ่ปนกลุมตวัอยางทกุคนศึกษาจบบทเรยีนใหทําขอสอบทายบทเรียนเกบ็
คะแนนไปหาคา E2     

   จาก สตูร    1001
2             x

nB

Y
E

n

j
j∑

= =  

    เม่ือ E2   = รอยละของคะแนนทีไ่ดจากการทําขอสอบทายบทเรียนหลัง 
      เรียนครบทุกหนวยการเรียนแลวหรือเรียกวาทดสอบหลัง 
      เรียน  ( post – test ) 
     Yj   =  คะแนนสอบของนักเรียนคนที ่ j   
    B    =   คะแนนเต็มของขอทดสอบทายบทเรียน 
   N    =  จํานวนนักเรียนทั้งหมด 
 
  ๕.  คํานวณคาประสิทธิภาพการเรียนรู  =      E1/E2          
  ๖. หากคา  E๑/E๒    ไมถึงเกณฑ  ๘๐/๘๐ + ๒.๕  ใหปรับปรุงบทเรียนใหม  แลว
ดําเนินการทุกขอใหมอีกคร้ังจนกวาจะไดตัวเลขตามเกณฑ  จึงจะรายงานสรุปประสิทธิภาพการเรียนรู
ของบทเรียนที่ปรับปรุงแลว 
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 ๒.๒) คาดัชนีประสิทธิผล (The Effectiveness Index : E.I.) ของสื่อ หมายถึง คาตัวเลขที่
แสดงอัตราการเรียนรูที่ กาวหนาขึ้นจากพ้ืนฐานความรูเดิมที่มีอยูแลวหลังจากผูเรียนไดรับประสบการณ
การเรียนรูจากส่ือโดยถือเกณฑตั้งแต ๐.๖๐ ขึ้นไป  
 คํานวณไดจาก สูตร         คาดัชนีประสิทธิผล =    Epost  - Epre    

   โดยถือเกณฑ      Epost  - Epre   ≥  60         
    Epost    =   คะแนนรอยละที่ผูเรียนไดรับจากการทําแบบทดสอบเม่ือ
         เรียนจบทุกหนวยการเรียน     =     E2  
    Epre      =    คะแนนรอยละที่ผูเรียนไดจากการทําแบบทดสอบกอน
           การเรียนวิชาน้ี คิดจากคะแนนที่ไดจากการทํา
            แบบทดสอบกอนการเรียน( pre-test ) 
การหาคาดัชนีประสิทธิผล  
 ๑. เคร่ืองมือในการวัดคาดัชนี  ใชขอทดสอบที่ไดทําการสรางไวเปนแบบฝกหัดทาย
บทเรียนยอยแตละบท   และจากขอสอบรวมทุกบททายบทเรียนนี้  ภายหลังจากที่ผานการตรวจสอบ
คุณภาพของบทเรียนที่สรางขึ้นแลว ในขั้นตอนนี้จะทําการทดสอบกระบวนการเบื้องตน ดานภาษา ความ
เขาใจ เวลาทําที่เหมาะสมแลว ฯลฯ โดยกลุมตัวอยางจํานวนประมาณ ๑๐ คน เพ่ือหาขอบกพรองหรือ
ปญหาท่ีอาจจะเกิดขึ้นขณะสรางขอทดสอบ หรือความบกพรองอ่ืน ๆ   รวมทั้งการนําทฤษฎีการวัดผล
การศึกษาในการวิเคราะหขอสอบ มาใชเรียบรอยแลว   และไดทําการปรับปรุงแกไขขอทดสอบเรียบรอย
แลว 
 ๒. กําหนดประชากรที่เปนกลุมเปาหมายเปนผูเรียนทีย่ังไมเคยเรียนวิชาน้ี แลวคัดเลือก
กลุมตวัอยางใหมีจํานวนตวัอยาง =  n    ตามการคํานวณขางตน หรืออยางนอย ๓๐ ตัวอยาง 

 ๓.    ใหผูเรยีนที่เปนกลุมตัวอยางทุกๆคนทําขอสอบทายบทเรียน  ทันทีกอนเร่ิมเรยีน
เก็บคะแนนเปน Epre 
 ๔. เม่ือผูเรียนที่เปนกลุมตวัอยางทุกคนศกึษาจบบทเรียน ใหทาํขอสอบทายบทเรียน  เก็บ
คะแนนไปหาคา Epost   
 ๕.  คํานวณ    คาดัชนีประสิทธิผล =    Epost  - Epre    

     โดยถือเกณฑ      Epost  - Epre   ≥  60         
 
ตัวอยาง   การหาคาประสทิธิภาพและคาดัชนีประสิทธิผล   
  สมมุตวิาจากการพัฒนาบทเรียน ๑  เร่ือง  มีหนวยการเรียน  ๓  หนวย  มีผูเขาสอบ  ๘๐  คน  
คะแนนเต็มของแบบทดสอบ  แตละหนวยมีขอสอบ  ๔๐  ขอเต็ม   ๔๐  คะแนน  ไดผลดังนี ้
 



ปท่ี ๙ ฉบับท่ี ๑                                             มกราคม – มีนาคม  ๒๕๕๒ 

                                                                      ๙  

 
หนวยการเรียนที ่ คะแนนรวมแตละหนวยการเรียน (ผูเขาสอบ  ๘๐  คน) Eli 
หนวยการเรียนที่ ๑ มีขอสอบ  ๔๐  ขอใหผูเรียน  ๘๐  คน  ทําไดคะแนน  =  ๒๗๕๖  คะแนน ๘๖.๑ 
หนวยการเรียนที่ ๒ มีขอสอบ  ๔๐  ขอใหผูเรียน  ๘๐  คน  ทําไดคะแนน  =  ๒๘๘๗  คะแนน ๙๐.๐ 
หนวยการเรียนที่ ๓ มีขอสอบ  ๔๐  ขอใหผูเรียน  ๘๐  คน  ทําไดคะแนน  =  ๒๘๑๒  คะแนน ๘๗.๙ 

     E1     =      
3

87.990.086.1 ++  

            =       88 
 หลังจากเรียนเนื้อหาทุกหนวยครบแลว  ใหทําแบบทดสอบหลังเรยีนจํานวน  ๑๒๐  ขอ  ๑๒๐  
คะแนน  จํานวนนกัศกึษาเทาเดิมคือ  ๘๐  คน  ไดคะแนนดังนี ้
 แบบทดสอบหลังเรยีน คะแนนรวมของผูสอบ (๘๐  คน)  
 ๑๒๐  คะแนน ๗,๘๕๘  คะแนน  

  จะได     E๒    =    
80x    120
100x      7858  

         =      ๘๑.๘     = Epost   
 โดยที่กอนทําการเรียนไดมีการใหทําแบบทดสอบนี้จํานวน  ๑๒๐  ขอ  ๑๒๐ คะแนน  จํานวน
นักศึกษาเทาเดิมคือ  ๘๐  คน  ไดคะแนนดังนี้ 
 แบบทดสอบกอนเรียน คะแนนรวมของผูสอบ (๘๐  คน)  
 ๑๒๐  คะแนน ๑๕๔๑  คะแนน  

  จะได     Epre    =    
80x    120
100x      1541  

            =   ๑๖.๐๕  
 คํานวณคา    ประสิทธิภาพ  (E1 / E2)    =   88 / 81.8 
   คาดัชนีประสทิธิผล  = Epost  - Epre  =81.8 – 16.05   = 65.75 > 60 
สรุปวา  บทเรียน E-Learning เรื่องนี้ มีประสิทธิภาพดานการสอน/การเรียนรู ดังน้ี 

๑. มีคาประสิทธภิาพ (Efficiency) เทากับ ๘๘/๘๑.๘  ถือวาสูงกวาเกณฑ 
๒. มีคาดัชนีประสิทธิผล  ๖๕.๗๕%   

 จึงยอมรับวาสือ่มีประสิทธิภาพตามเกณฑที่กําหนด  
 

การยอมรับคาประสิทธิภาพและคาดัชนีประสิทธิผล 
 เม่ือไดคาประสิทธิภาพออกมาเปนตัวเลขแลว  บางคร้ังคาที่คํานวณออกมาก็มากกวาเกณฑ
ที่ตั้งไว  แตก็มีหลายคร้ังที่คํานวณไดนอยกวาเกณฑที่ตั้งไว การยอมรับประสิทธิภาพ จะกําหนดคาความ 
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แปรปรวนไว ± ๒.๕%  เปนระดับทีเ่หมาะสม น่ันคอืประสิทธิภาพ ไมควรต่ํากวาเกณฑ ๒.๕%  จึง
ยอมรับวาบทเรียน  E-Learning  น้ันมีประสิทธิภาพ   เกณฑที่กําหนดไวตีความหมาย ดังน้ี 
 

   มากกวาเกณฑทีต่ั้งไว ๒.๕%    ถือวาสูงกวาเกณฑ  
   มากกวาเกณฑทีต่ั้งไวแตไมเกิน ๒.๕%    ถือวาเทาเกณฑที่กําหนด  
   นอยกวาเกณฑทีต่ั้งไว ๒.๕%    ถือวาต่าํกวาเกณฑแตอยูในชวงทีย่อมรบั

ได 
 

   นอยกวาเกณฑทีต่ั้งไว  > ๒.๕%    ถือวาต่าํกวาเกณฑ   ใชไมได  
  

  หากคาประสิทธิภาพและดัชนีประสิทธิผล ไมผานเกณฑที่กําหนด ตองมีการทบทวน
แกไขแลวทําซํ้าวิธีการเดิมจนกวาจะเปนที่ยอมรับ แลวนําไปเขียนรายงานผลการประเมินบทเรียน        
E-Learning น้ี  พรอมทั้งคูมือประกอบการใช ตอไป 
 
 
 
  
 
 
 

การจัดทําคูมือประกอบการใชบทเรียน E-Learning 
 ภายหลังจากการผลิตบทเรยีนและประเมนิประสิทธิภาพเสร็จสิ้นแลว   อาจารยผูสอนซึ่งเปน
ผูผลิตจะตองทําคูมือการใชบทเรียน  เพ่ือใชเปนคูมือประกอบการเรียน หากผูเรียนมีปญหาสงสัยดาน
การใชบทเรียนสามารถที่จะเปดดูจากคูมือน้ีได 
 

สรุปมาตรฐานของบทเรียน E-Learning 
 ชุดบทเรียน E-Learning ที่สมบูรณไดมาตรฐาน  พรอมที่จะนําเขาในระบบ E-Learning 
ของสถานศึกษา นอกจาก บทเรียน E-Learningของวิชาน้ันๆ แลว  จึงควรประกอบดวย เอกสารรายงาน
การประเมินประสิทธิภาพดานความเปนสื่อ  และคูมือประกอบการใชบทเรียน E-Learning    นอกจากน้ี
กรณีที่สถานศึกษามีหลักสูตรการเรียนการสอนแบบ E-Learning ที่สมบูรณแลว ตองมีเอกสารการ
ประเมินประสิทธิภาพดานการสอน/การเรียนรู ที่มีคาประสิทธิภาพและคาดัชนีประสิทธิผลดวย 

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

พัฒนา
ผลการ 
ทดลอง 

ทําคูมือ 

ปรับแก 

ผาน 

ไม

ทดลอง 
กับ
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บทคัดยอ  
 การศึกษานี้มีวัตถุประสงคเพ่ือวิเคราะหความไดเปรียบโดยเปรียบเทียบ การเปลี่ยนแปลง
ตําแหนงโอกาสการแขงขัน ตลอดจนปจจัยที่กําหนดความสามารถในการสงออกอาหารทะเล และผัก ผลไม
ของไทยในตลาดสหรัฐอเมริกา โดยใชแนวคิด ดัชนีความไดเปรียบโดยเปรียบเทียบที่ปรากฏ (RCA) 
แบบจําลอง Boston Consulting Group (BCG) และแบบจําลองสวนแบงตลาดคงที่ (CMS)   โดยใชขอมูล
ในชวงระหวางป พ.ศ.๒๕๔๓-๒๕๔๙ ซ่ึงผลการวิเคราะห  พบวา  กลุมรายการสินคาที่มีความไดเปรียบโดย
เปรียบเทียบ (RCA>๑) และมีการเปลี่ยนแปลงตําแหนงโอกาสการแขงขันการสงออกในระดับที่สูง โดยสวน
ใหญเปนผลจากมีความสามารถในการแขงขันที่แทจริง คือ ๑) หมวดอาหารทะเลแชเย็นแชแข็ง ไดแก 
ปลาหมึกกระดอง ปลาหมึกกลวยแชแข็ง และกุงแชเย็น ๒) หมวดอาหารทะเลแปรรูป ไดแก  ปลาแซลมอน 
และปลาแมกเคอเรล  ๓) หมวดพืชผักแชเย็นแชแข็ง ไดแก ถั่วเขียว ถั่วทองแหงเอาเปลือกออก และ         
๔)  หมวดพืชผัก ผลไมแปรรูป  ไดแก  เงาะสอดไสสับปะรดในน้ําเชื่อม    
 ขอเสนอแนะของการศึกษา  ภาครัฐบาลควรสงเสริมการสงออกรายการสินคาดังกลาวเพ่ือ
รักษาสวนแบงการตลาด  และรักษาตําแหนงโอกาสการแขงขันการสงออกในตลาดสหรัฐอเมริกา โดยการ
พัฒนาผลิตภัณฑรักษาคุณภาพมาตรฐานสินคาอยางตอเน่ือง ตลอดจนเพ่ิมความสามารถในการแขงขัน  
โดยการปรับปรุงประสิทธิการผลิตเพ่ือใหมีตนทุนการผลิตตอหนวยต่ําในระยะยาว   
 

Abstract 
 The main objective is to analyze the competitiveness of Thai food products focusing 
mainly on seafood, vegetables and fruits, trading in U.S.A market in year ๒๐๐๐ - ๒๐๐๖. In the first 
part, competitiveness of Thai food products  are  analyzed  by  using  the  idea  of  Revealed  
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Comparative Advantage (RCA) index shown together with the Boston Consulting Group (BCG) 
method and Constant Market Share (CMS) model in the second and the third part, respectively.  
 The analytical results show that product groups which their high value of RCA indexes 
and high level of changing in export positions resulting mainly from their real competitiveness are   
(๑) Freeze and Frozen Seafood; frozen cuttlefish and squid, frozen shrimps and prawns              
(๒) Preserved food; Salmon and Mackerel (๓) Freeze and Frozen Vegetables; dried shelled beans 
and not skinned and (๔) Preserved Vegetables and Fruits; Fruit Mixtures.  
 Therefore, government should provide export promotion policy in order to maintain level of 
market share and export position in U.S.A. market. Not only maintaining product quality, developing 
products and the productivities are also needed to reduce the long-run marginal cost. 
 

บทนํา 
 จากการที่ประเทศไทยมีสภาพภูมิประเทศ  ตั้งอยูในเขตรอนโดยเฉพาะอยางยิ่งในแถบ
ตะวันออกเฉียงใตของทวีปเอเชีย มีอุณหภูมิสูง มีลมทะเล และฝนเปนปจจัยใหเกิดปาดงดิบ ประกอบไป
ดวยพันธุไมเขตรอน และสัตวปานานาชนิด ที่มีปริมาณมากกวาอีกหลายสวนของโลก จึงเปนประเทศที่
อุดมสมบูรณดวยอาหาร และทรัพยากรที่สําคัญแหงหนึ่งของทวีปเอเชีย   ดวยเหตุน้ีจึงอาจกลาวไดวา
ประเทศไทยมีความไดเปรียบในดานการผลิตอาหารเพ่ือการสงออก    
 จากขอมูลการสงออกของกรมสงเสริมการสงออก  กระทรวงพาณิชย ในป พ.ศ.๒๕๔๙   พบวา  
สินคาหมวดอาหารที่มีมูลคาการสงออกสูงในอันดับตนๆของประเทศไทย  ไดแก  อาหารทะเล พืชผัก 
และผลไมแชเย็นแชแข็ง  อาหารทะเลแปรรูป  พืชผักและผลไมแปรรูป  ซ่ึงสินคาเหลาน้ีมีมูลคาสงออก
รวมกันสูงถึง ๓๒๒.๒๕  พันลานบาท  คิดเปนสัดสวนมูลคาการสงออกรอยละ  ๖.๕๒    ของมูลคาการ
สงออกทั้งหมด (มูลคาการสงออกสินคาทั้งหมด ๔,๙๓๙.๓๙ พันลานบาท)  ทั้งน้ีเม่ือพิจารณาขอมูลมูลคา
การสงออกของอาหารทะเล พืชผัก และผลไมแชเย็นแชแข็ง  อาหารทะเลแปรรูป  พืชผักและผลไมแปร
รูป ของไทยในตลาดโลก ในชวงระหวางป พ.ศ.๒๕๔๓ - ๒๕๔๙  พบวา  มีมูลคาการสงออกที่เพ่ิมขึ้น
จาก ๒๓๕.๔๙ พันลานบาท ในป พ.ศ.๒๕๔๓  เปน ๓๒๒.๒๕ พันลานบาท ใน ป พ.ศ.๒๕๔๙  หรือ
เพ่ิมขึ้นรอยละ ๓๖.๘๔ (แผนภาพที่ ๑ ) 
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 แผนภาพที่ ๑ มูลคาการสงออกอาหารทะเล พืชผัก และผลไมแชเย็นแชแข็ง อาหารทะเลแปรรูป 
                   พืชผักและผลไมแปรรูป ของไทยในตลาดโลก      

                           (หนวย : พันลานบาท) 
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ท่ีมา : กรมสงเสริมการสงออก  กระทรวงพาณิชย 
  

 สําหรับตลาดสงออกสินคาหมวดอาหารทั้งหมดขางตนของไทยในตลาดตางประเทศที่สําคัญ  
จากขอมูลของกรมสงเสริมการสงออก กระทรวงพาณิชย  พบวา  สหรัฐอเมริกาเปนตลาดสงออกหลัก
ของประเทศไทย มีมูลคาสงออก ๘๗.๓๐ พันลานบาท ใน ป พ.ศ.๒๕๔๙ คิดเปนสัดสวนการสงออกรอย
ละ ๒๗.๐๙ ของมูลคาการสงออกอาหารหมวดดังกลาวในตลาดโลกของประเทศไทย  
 อยางไรก็ตาม  เม่ือพิจารณาขอมูลนําเขาสินคาหมวดอาหารในตลาดสหรัฐอเมริกา  ในชวง
ระยะเวลาเดียวกัน   จากตารางที่ ๑   แสดงถึง มูลคาการนําเขาอาหารทะเล และผัก ผลไมของไทยใน
ตลาดสหรัฐอเมริกา ในชวงระหวางป พ.ศ.๒๕๔๓ - ๒๕๔๙  พบวา  สินคาอาหารทุกรายการในตารางมี
มูลคาการนําเขาที่ไมแนนอน  ดังรายการสินคา ตอไปน้ี 
 หมวดอาหารทะเลแชเย็น แชแข็ง  สหรัฐอเมริกามีมูลคานําเขาลดลงเรื่อยๆ จากป        
พ.ศ.๒๕๔๓ - ๒๕๔๕  คือ ลดลงจาก ๑,๐๑๙.๕๘ ลานเหรียญสหรัฐอเมริกา ในปพ.ศ. ๒๕๔๓ เปน  
๘๖๗.๐๑ และ ๕๘๗.๑๕ ลานเหรียญสหรัฐอเมริกา ในปพ.ศ. ๒๕๔๔ และปพ.ศ. ๒๕๔๕ ตามลําดับ ในป 
พ.ศ.๒๕๔๖ มีมูลคานําเขาที่เพ่ิมขึ้นเปน ๖๕๒.๒๙ ลานเหรียญสหรัฐอเมริกา และมีมูลคานําเขาลดลงในป 
พ.ศ.๒๕๔๗ คือ ๕๔๖.๗๔ ลานเหรียญสหรัฐอเมริกา   ในชวงป พ.ศ.๒๕๔๘ - ๒๕๔๙ มีมูลคานําเขา
นําเขาที่เพ่ิมขึ้นเปน ๖๘๘.๔๔ และ ๘๔๑.๒๐ ลานเหรียญสหรัฐอเมริกา 
 หมวดอาหารทะเลแปรรูป   สหรัฐอเมริกามีมูลคานําเขาลดลง จากป พ .ศ .๒๕๔๓            
คือ ๗๗๔.๔๑  ลานเหรียญสหรัฐอเมริกา  เปน  ๗๔๙.๕๑  ลานเหรียญสหรัฐอเมริกา  ในป  พ.ศ. ๒๕๔๔   
หลังจากนั้น สหรัฐอเมริกามีมูลคานําเขาเพ่ิมขึ้นเรื่อยๆ ในชวงป  พ.ศ.๒๕๔๕ - ๒๕๔๙  เปน  ๗๕๘.๗๒,  
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๗๖๙.๕๘, ๘๐๗.๔๗, ๘๒๗.๘๕, และ ๙๖๒.๒๗ ลานเหรียญสหรัฐอเมริกา ตามลําดับ 
 หมวดพืชผักแชเย็น แชแข็ง  สหรัฐอเมริกามีมูลคานําเขาเพ่ิมขึ้นเรื่อย ๆ จากป พ.ศ.๒๕๔๓ - 
๒๕๔๕  คือ เพ่ิมขึ้นจาก ๓.๒๙ ลานเหรียญสหรัฐอเมริกา ในปพ.ศ.๒๕๔๓ เปน ๕.๐๒ และ๕.๕๘ ลาน
เหรียญสหรัฐอเมริกา ในปพ.ศ. ๒๕๔๔ และปพ.ศ. ๒๕๔๕ ตามลําดับ ในป พ.ศ.๒๕๔๖  มีมูลคานําเขาที่
ลดลงเปน ๓.๑๐ ลานเหรียญสหรัฐอเมริกา และมีมูลคานําเขาเพ่ิมขึ้นในชวงป พ.ศ.๒๕๔๗ - ๒๕๔๙ คือ 
๓.๗๑, ๔.๗๐ และ๗.๐๓ ลานเหรียญสหรัฐอเมริกา ตามลําดับ 
 หมวดผลไมแชเย็น แชแข็ง  สหรัฐอเมริกามีมูลคานําเขาลดลง จากป พ.ศ.๒๕๔๓ คือ 
๒๐.๘๓ ลานเหรียญสหรัฐอเมริกา เปน ๑๙.๓๙ ลานเหรียญสหรัฐอเมริกา ในป พ.ศ. ๒๕๔๔  ในชวงป 
พ.ศ. ๒๕๔๕ - ๒๕๔๗ มีมูลคานําเขาที่เพ่ิมขึ้นเปน ๒๐.๐๕, ๒๖.๒๐ และ๓๒.๑๐ ลานเหรียญ
สหรัฐอเมริกา ตามลําดับ  และมีมูลคานําเขาลดลงในชวงป พ.ศ.๒๕๔๘ - ๒๕๔๙ คือ ๓๐.๕๑ และ๓๐.๐๙ 
ลานเหรียญสหรัฐอเมริกา ตามลําดับ 
 หมวดพืชผัก และผลไมแปรรูป  สหรัฐอเมริกามีมูลคานําเขาเพ่ิมขึ้นเรื่อย ๆ จากป            
พ.ศ. ๒๕๔๓ - ๒๕๔๙ คือ จาก ๑๔๑.๙๕ ลานเหรียญสหรัฐอเมริกา เปน ๑๕๐.๔๒, ๑๖๓.๙๔, ๒๐๙.๘๕, 
๒๕๔.๓๒, ๒๖๓.๗๑ และ๒๙๒.๖๑ ลานเหรียญสหรัฐอเมริกา ตามลําดับ 
 

ตารางที่ ๑ มูลคาการนําเขาอาหารทะเล และผัก ผลไมของไทยในตลาดสหรัฐอเมริกา 
                                (ลานเหรียญสหรัฐอเมริกา) 

ป พ.ศ. รายการสินคา 
๒๕๔๓ ๒๕๔๔ ๒๕๔๕ ๒๕๔๖ ๒๕๔๗ ๒๕๔๘ ๒๕๔๙ 

อาหารทะเลแชเย็น แชแข็ง ๑,๐๑๙.๕๘ ๘๖๗.๐๑ ๕๘๗.๑๕ ๖๕๒.๒๙ ๕๔๖.๗๔ ๖๘๘.๔๔ ๘๔๑.๒๐ 

อาหารทะเลแปรรูป ๗๗๔.๔๑ ๗๔๙.๕๑ ๗๕๘.๗๒ ๗๖๙.๕๘ ๘๐๗.๔๗ ๘๒๗.๘๕ ๙๖๒.๒๗ 

พืชผักแชเย็น แชแข็ง ๓.๒๙ ๕.๐๒ ๕.๕๘ ๓.๑๐ ๓.๗๑ ๔.๗๐ ๗.๐๓ 

ผลไมแชเย็น แชแข็ง ๒๐.๘๓ ๑๙.๓๙ ๒๐.๐๕ ๒๖.๒๐ ๓๒.๑๐ ๓๐.๕๑ ๓๐.๐๙ 

พืชผัก และผลไมแปรรูป ๑๔๑.๙๕ ๑๕๐.๔๒ ๑๖๓.๙๔ ๒๐๙.๘๕ ๒๕๔.๓๒ ๒๖๓.๗๑ ๒๙๒.๖๑ 
ท่ีมา : World Trade Atlas 
 

 จากที่กลาวขางตน   จะเห็นไดวาสินคาอาหารทะเล ผัก และผลไม   เปนสินคาที่นาสนใจศึกษา
เปนอยางยิ่ง   เน่ืองจากเปนสินคาที่ทํารายไดเขาประเทศ  ซ่ึงจะสงผลตอการพัฒนาเศรษฐกิจของ
ประเทศไทย   และจากสาเหตุของมูลคานําเขาจากประเทศไทยในหมวดสินคาอาหารเหลาน้ีของประเทศ
สหรัฐอเมริกามีการเปลี่ยนแปลงขึ้นลงที่ไมแนนอน  ในชวงระหวางป พ.ศ.๒๕๔๓-๒๕๔๙  การศึกษาครั้งน้ี
จึงมีวัตถุประสงค   คือ  (๑) เพ่ือวิเคราะหความไดเปรียบโดยเปรียบเทียบในการสงออกอาหารทะเล  และ 
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ผัก ผลไมของไทยในตลาดสหรัฐอเมริกา ดวยดัชนีความไดเปรียบโดยเปรียบเทียบที่ปรากฏ(Revealed 
Comparative Advantage : RCA)  (๒) เพ่ือศึกษาถึงการเปลี่ยนแปลงตําแหนงโอกาสการแขงขันการ
สงออกอาหารทะเล และผัก ผลไมของไทยในตลาดสหรัฐอเมริกา ดวยแนวคิดแบบจําลอง Boston 
Consulting Group(BCG) และ (๓) เพ่ือศึกษาถึงปจจัยที่กําหนดความสามารถในการแขงขันสงออก
อาหารทะเล และผัก ผลไมของไทยในตลาดสหรัฐอเมริกา ดวยแบบจําลองสวนแบงตลาดคงที่ (Constant 
Market Share Model: CMS)   ซ่ึงผลของการศึกษาครั้งน้ีจะเปนฐานขอมูลหน่ึงในการพัฒนาการสงออก
สินคาอาหารทะเล ผัก และผลไม ของไทย ในตลาดสหรัฐอเมริกาใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  และเปน
ขอมูลหน่ึงในการเตรียมขอมูลในการเจรจาการคาเสรีระหวางประเทศไทยและประเทศสหรัฐอเมริกาใน
อนาคต 
 

ทบทวนงานวิจัยและกรอบแนวคิดของการศึกษา 
 ทบทวนงานวิจัยที่เก่ียวของ  พบวา   งานวิจัยการสงออกสินคาหมวดอาหารของไทยใน
ตลาดตางประเทศ   ใชดัชนีความไดเปรียบโดยเปรียบเทียบที่ปรากฏ(Revealed Comparative 
Advantage: RCA)  ในการศึกษาถึงความสามารถในการแขงขันการสงออก  โดยพิจารณาคา ดัชนี RCA 
ที่มากกวาหน่ึง  แสดงวามีความไดเปรียบโดยเปรียบเทียบ  (Comparative Advantage)  เปนสินคาที่
ประเทศมีความสามารถในการแขงขันการสงออก และใชแบบจําลองสวนแบงตลาดคงที่ (Constant 
Market Share Model: CMS)  ในการศึกษาเพ่ือทราบถึงปจจัยที่กําหนดความสามารถในการแขงขันการ
สงออกสินคา  ซ่ึงประกอบดวย  ปจจัยผลจากการขยายตัวของตลาดสงออก   ปจจัยผลกระทบรวมหรือ
ผลจากทิศทางการขยายตลาดสงออก  และปจจัยผลจากความสามารถในการแขงขันที่แทจริง   ดัง
การศึกษาของ   Puttarat Bunditkul (๑๙๙๙)  ยะหรินทร มะสกุล (๒๕๔๓) เพ็ญศรี คาเจริญ (๒๕๔๔) 
จินตนา คูหามุกต (๒๕๔๕) ปรีชา โพธนาพงษ (๒๕๔๕) เมทินี รัตตสัมพันธ (๒๕๔๕)  กรกฎ เจ็งนาวิน
(๒๕๔๖) สุธิดา แสงโสภณ (๒๕๔๖) และธันวิน รุงเรืองฤทธิ์ (๒๕๔๖)  
 งานวิจัยเก่ียวกับการศึกษาการสงออกสินคาที่ใชแบบจําลอง Boston Consulting Group 
(BCG) พบวา  การวิเคราะหการสงออกสินคาเพ่ือทราบถึงตําแหนงโอกาสการแขงขันการสงออก  ไดนํา
คาดัชนี RCA พิจารณารวมกับแบบจําลอง BCG   ดังการศึกษาของสถาบันวิจัยและพัฒนา  มหาวิทยา
รามคําแหง  (๒๕๔๘) ศูนยพยากรณเศรษฐกิจและธุรกิจ  มหาวิทยาลัยหอการคาไทย (๒๕๔๘) สถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร และสถาบันยุทธศาสตรการคา (๒๕๔๘) และรุงระวี วีระเวสส (๒๕๕๑)    
 กรอบแนวคิดของการศึกษา  จากการทบทวนงานวิจัยดังกลาวขางตน  พบวาการศึกษา
ความสามารถแขงขันการสงออกสินคา  ใชดัชนีความไดเปรียบโดยเปรียบเทียบที่ปรากฏ (RCA) ใน
การศึกษาความสามารถในการแขงขันการสงออกสินคา   และใชแบบจําลองสวนแบงตลาดคงที่   (CMS)  
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ในการศึกษาเพ่ือทราบถึงปจจัยที่กําหนดความสามารถในการแขงขันการสงออกสินคา โดยงานวิจัยที่
ผานมาสามารถจําแนกออกเปนสองกลุม กลุมแรกเปนการศึกษาการแขงขันการสงออกที่เจาะจงสินคา
หมวดใดหมวดหนึ่งเทาน้ัน และกลุมที่สองเปนการศึกษาการแขงขันการสงออกสินคาหลายรายการ 
 สําหรับการศึกษาความสามารถในการแขงขันการสงออก โดยใชแบบจําลอง BCG พบวา
งานวิจัยสวนใหญศึกษาถึงตําแหนงการสงออกสินคาในชวงเวลาเดียว  ยังไมมีงานวิจัยใดทําการศึกษาถึง
การเปลี่ยนแปลงของตําแหนงการสงออกในสองชวงเวลา   ฉะนั้นเพ่ือใหการศึกษาความสามารถในการ
แขงขันการสงออกมีประเด็นการศึกษามากขึ้น  การศึกษาในที่น้ีไดทําการศึกษาความสามารถในการ
แขงขันการสงออกสินคาหมวดอาหารของประเทศไทยในตลาดสหรัฐอเมริกา    ซึ่งประกอบดวย อาหาร
ทะเลแปรรูป  พืชผักและผลไมแปรรูป   อาหารทะเล พืชผัก และผลไมแชเย็นแชแข็ง  โดยการวิเคราะห
ขอมูลครั้งน้ีนอกจากใชดัชนี RCA  และ แบบจําลอง CMS  แลว   ไดใชแบบจําลอง Boston ในการศึกษา
คร้ังนี้ดวย   เพ่ือทราบถึงตําแหนงการสงออกสินคาในแตละรายการ  ซ่ึงผลการศึกษาครั้งนี้สามารถ
อธิบายถึงความสามารถในการแขงขันการสงออกไดครอบคลุมมากย่ิงขึ้น  กลาวคือ  สินคาที่มีความ
ไดเปรียบ (RCA>๑) และสินคาที่มีความเสียเปรียบในการสงออก (RCA<๑)  เม่ือพิจารณาถึงตําแนงการ
สงออก  และปจจัยที่กําหนดความสามารถในการสงออกวาสินคาดังกลาวมีการเปลี่ยนแปลงอยางไรใน
สองชวงเวลา  คือป พ.ศ.๒๕๔๓  และป พ.ศ.๒๕๔๙  โดยใชขอมูลนําเขาของประเทศสหรัฐอเมริกา  ใช
รหัสพิกัดศุลกากร Harmonized System (HS) ๖ หลักของ World Trade Atlas ซ่ึงผลของการครั้งน้ีจะ
เปนประโยชนอยางยิ่งตอการกําหนดทิศทางการสงออก  และการพัฒนาศักยภาพการแขงขันการสงออก
ใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
 

วิธีการวิเคราะห 
  การวิเคราะหขอมูลในที่ น้ีใช   ดัชนีความไดเปรียบโดยเปรียบเทียบที่ปรากฏ (RCA)  
แบบจําลอง Boston Consulting Group (BCG) และแบบจําลองสวนแบงตลาดคงที่ (CMS) ดังน้ี 
    (๑) ดัชนีความไดเปรียบโดยเปรียบเทียบที่ปรากฏ (Revealed Comparative Advantage 
Index: RCA) เปนการศึกษาความสามารถในการแขงขันการสงออก  วิเคราะหรายการสินคาในแตละ
หมวดสินคาที่ทําการศึกษา ในชวงป พ.ศ. ๒๕๔๓ - ๒๕๔๙ เพ่ือนํามาจําแนกเปนสินคาที่มีความ
ไดเปรียบโดยเปรียบเทียบ (RCA>๑) และสินคาที่ไมมีความไดเปรียบโดยเปรียบเทียบ (RCA<๑) สามารถ
คํานวณไดจากสูตรขางลางนี้ 

wfwkf

jfjkf
jkf M/M

M/M
RCA =  
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โดยที่   

RCA jkf คือคา RCA ของสินคา k ของประเทศไทย ในตลาดสหรัฐอเมริกา 
M jkf   คือมูลคาของสินคา k ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา นําเขาจากประเทศไทย 
M jf  คือมูลคาของสินคาทุกชนิดที่ประเทศสหรัฐอเมริกา นําเขาจากประเทศไทย 
M wkf คือมูลคาของสินคา k ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา นําเขาจากทั่วโลก 
M wf  คือมูลคาของสินคาทุกชนิดที่ประเทศสหรัฐอเมริกานําเขาจากทั่วโลก 

 ในการตีความคาของ RCA ถาพบวาคาของ RCA ของสินคา k ในตลาดสหรัฐอเมริกา มีคา
มากกวา ๑  แสดงวารายการสินคาน้ีมีความไดเปรียบโดยเปรียบเทียบในตลาดนี้สูง ความสามารถในการ
แขงขันของสินคา k จากประเทศไทย จึงสูงไปดวย 
 ในทางตรงขาม ถาพบวาคาของ RCA ของสินคา k ในตลาดสหรัฐอเมริกา มีคานอยกวา ๑ 
แสดงวารายการสินคาน้ีมีความไดเปรียบโดยเปรียบเทียบในตลาดนี้ในระดับต่ําหรือไมมีความไดเปรียบ
โดยเปรียบเทียบเลย ความสามารถในการแขงขันของสินคา k จากประเทศไทย จึงต่ําไปดวย 
 (๒) แบบจําลอง Boston Consulting Group (BCG) เปนการศึกษาตําแหนงโอกาสการสงออก 
จําแนกตามกลุมสินคาที่มีความไดเปรียบ และกลุมสินคาที่ไมมีความไดเปรียบ ดวยการพิจารณาคาดัชนี 
RCA รวมกับแบบจําลอง BCG ทั้งนี้ไดทําการศึกษาถึงการเปลี่ยนแปลงตําแหนงโอกาสการแขงขัน
สงออกของสินคาไทยในตลาดสหรัฐอเมริกา  ในสองชวงเวลาที่ศึกษา  คือ ป พ.ศ.๒๕๔๓ และป      
พ.ศ.๒๕๔๙  วาในแตละกลุมสินคาดังกลาวมีการเปลี่ยนแปลงตําแหนงโอกาสการแขงขันสงออกที่เพ่ิมขึ้น 
คงที่หรือลดลง ในชวงระยะเวลาที่ทําการศึกษา 
 จากแนวคิดแบบจําลอง Boston Consulting Group ของ Hedley (๑๙๗๗:๑๒)  การศึกษา
ในที่น้ีไดนําแนวคิดดังกลาวมาประยุกตใชในการวิเคราะหตําแหนงโอกาสการแขงขันสงออก  จาก
แผนภาพที่๓  แบงพ้ืนที่ในสี่เหลี่ยมเปนสี่สวนและใหนิยามวาปจจัยที่กําหนดตําแหนงโอกาสการแขงขัน
สงออก มี๒   ปจจัย ไดแก  อัตราการขยายตัวของการนําเขาสินคา K จากตลาดโลกของประเทศ
สหรัฐอเมริกา และสวนแบงตลาดสินคา K ของไทยในตลาดสหรัฐอเมริกา ในที่น้ีใชดัชนี RCA ดังน้ี 
 ๑. อัตราการขยายตัวของการนําเขาสินคา (Growth rate of import of a product in  USA 
market) ในประเทศผูนําเขา ในที่น้ีคือ ประเทศสหรัฐอเมริกา หากอัตราการขยายตัวของการนําเขาสินคา 
K จากแหลงทั่วโลกมีอัตราสูงและการนําเขาสินคาน้ีจากไทยมีอัตราการขยายตัวสูงดวย แสดงวาระดับ
ความสามารถในการแขงขันของสินคา k จากไทยก็สูงเชนกันเพราะตลาดใหความสําคัญกับสินคาชนิดน้ี
จากไทยในระดับเดียวกับการนําเขาทั้งหมด 
 ๒. สวนแบงตลาดของสินคา (Market shares of a product in USA market) ในประเทศผูนําเขาใน
ที่นี้คือ ประเทศสหรัฐอเมริกา หากสวนแบงตลาดของสินคา k จากไทยมีสัดสวนสูงกวาสวนแบงตลาดเฉลี่ย
ของสินคา K จากทั่วโลก แสดงวาระดับความสามารถในการแขงขันของสินคา k จากไทยอยูในระดับสูง 
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 ดังน้ัน พ้ืนที่สี่เหลี่ยมจึงมีสเกลในดานยาวเปนดัชนีความไดเปรียบโดยเปรียบเทียบ (RCA)  มี
เสนเกณฑคาเฉลี่ยดัชนี RCA (Average RCA) เปนเสนแบง โดยคาของ Average RCA คือคาดัชนีความ
เปรียบโดยเปรียบเทียบเฉลี่ยสินคา K ของประเทศไทยในตลาดสหรัฐอเมริกา ซ่ึงถาสินคามีคาดัชนี RCA 
เกินกวาคาเฉลี่ยถือวา มีสวนแบงตลาดที่สูง สวนในดานกวางมีสเกลเปนอัตราการขยายตัวของการนาํเขา
สินคา (Market Growth Rate) มีเสนเกณฑคาเฉลี่ยอัตราการขยายตัวของตลาดสหรัฐอเมริกา (Average 
Growth Rate) เปนเสนแบง โดยคาของ Average Growth Rate คืออัตราการขยายตัวของการนําเขา
เฉลี่ยสินคา K จากแหลงทั่วโลกโดยประเทศ สหรัฐอเมริกา ซ่ึงถาอัตราการขยายตัวการนําเขาเกิน
คาเฉลี่ยถือวา สูง จากนั้นในแตละรายการสินคาของไทยท่ีสงไปสหรัฐอเมริกา จะมีการคํานวณคา RCA 
และคาอัตราการขยายตัวในระยะเวลาที่ทําการศึกษา แลวกําหนดจุดบนสี่เหลี่ยม  ดังน้ี 
 หากจุดน้ันตกอยูในสวนที่เรียกวา สูงมาก แสดงวารายการสินคาน้ันมีระดับความสามารถใน
การแขงขันสูง และมีอัตราการขยายตัวสูง 
 หากจุดน้ันตกอยูในสวนที่เรียกวา ไมแนนอน แสดงวาจะรายการสินคาน้ีมีความสามารถในการ
แขงขันสูง แตมีอัตราการขยายตัวต่ํา 
 หากจุดน้ันตกอยูในสวนที่เรียกวา สูง แสดงวาจะรายการสินคาน้ีมีความสามารถในการแขงขัน
ต่ํา แตมีอัตราการขยายตัวสูง 
 หากจุดน้ันตกอยูในสวนที่เรียกวา ต่ํา แสดงวาจะรายการสินคาน้ีมีความสามารถในการแขงขัน
ต่ํา และมีอัตราการขยายตัวต่ํา 
 

แผนภาพท่ี ๓ ภาพการประยุกตใช ดัชนี RCA รวมกับBoston Model 
 
 
                                                           
                                        

           สูง           สูงมาก 
 
  
    

             ต่ํา                     ไมแนนอน 
 
                                                                    
    
 
ท่ีมา: รุงระวี วีระเวสส, ๒๕๕๑. ความสามารถในการแขงขันการสงออกของสหรัฐอเมริกา., หนา๓๙ 
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 (๓) แบบจําลองสวนแบงตลาดคงที่ (CMS) เปนการศึกษาวิเคราะหถึงปจจัยที่กําหนด
ความสามารถในการแขงขันสงออกสินคาไทยในตลาดสหรัฐอเมริกา จําแนกตามกลุมสินคาที่มีความ
ไดเปรียบ และกลุมสินคาที่ไมมีความไดเปรียบ  ดวยแบบจําลองสวนแบงตลาดคงที่ (CMS) ทั้งน้ีได
ทําการศึกษาในสองชวงเวลาเดียวกับการวิเคราะหในสวนที่สอง สามารถคํานวณไดจากสูตรขางลางน้ี  

)'()(' kkkkkkkkkk vrvvvrrvrvv −−+−+=−  
โดยที่  
 kv  คือ   มูลคานําเขาสนิคารายการที่ k ของสหรัฐอเมริกา จากไทยในปที่ ๑ 
 kv'  คือ  มูลคานําเขาสนิคารายการที ่k ของสหรัฐอเมริกา จากไทยในปที ่๒ 
 r    คือ อัตราการขยายตัวของการนําเขาสินคารวมทั้งหมดของ   
                 สหรัฐอเมริกาจากโลกจากปที่ ๑-๒ 
  kr  คือ   อัตราการขยายตวัของการนําเขาสินคา k ของสหรัฐอเมริกาจาก  
           โลกจากปที่ ๑-๒ 
 จากสูตรขางตนสามารถอธิบายถึงปจจัยที่เปนกําหนดการเปล่ียนแปลงการแขงขันสงออก      
๓  ปจจัย คือ 
 (๑) World Trade effect : kk vr  คือ ผลจากการขยายตัวของตลาดสหรัฐอเมริกาเปนการแสดง
ถึงแนว โนมการสงออกสินคาไทยไปยังตลาดสหรัฐอเมริกา ถาการสงออกขยายตัวในอัตราเดียวกันกับ
การขยายตัวของการนําเขาของประเทศสหรัฐอเมริกา แสดงวาสวนแบงตลาดของการสงออกสินคาของ
ไทยในตลาดสหรัฐอเมริกาคงที่ 
 (๒) Commodity-composition effect : kk vrr )( −  คือ ผลกระทบรวมหรือผลจากทิศทางการ
ขยายตลาด ซ่ึงจะสะทอนใหเห็นวาประเทศไทยใชความพยายามขยายการสงออกสินคาไปในตลาด
สหรัฐอเมริกาที่หดตัวหรือลดการสงออกไปในตลาดสหรัฐอเมริกาที่ขยายตัวผลกระทบรวมจะมีคาเปนลบ 
แตถาประเทศไทยขยายตัวการสงออกสินคาไปในตลาดสหรัฐอเมริกาที่มีการขยายตัวหรือลดการสงออก
ในตลาดสหรัฐอเมริกาที่หดตัว ผลกระทบรวมจะมีคาเปนบวก 
 (๓.) Competitiveness effect : kkkk vrvv −−'( ) คือ ผลจากความสามารถในการแขงขันที่
แทจริง  แสดงใหเห็นความแตกตางระหวางการขยายตัวของการสงออกที่แทจริง กับการขยายตัวของการ
สงออกที่เพียงพอจะรักษาสวนแบงตลาดใหไดเทาเดิม ผลจากความสามารถในการแขงขันที่แทจริงมีคา
เปนบวก หมายถึง สวนแบงตลาดของสินคามีคาเพ่ิมขึ้น และถาผลจากความสามารถในการแขงขันที่
แทจริงมีคาเปนลบ หมายถึง สวนแบงตลาดของสินคามีคาลดลง 
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ผลการวิเคราะห 
 หมวดอาหารทะเลแชเย็น แชแข็ง 
 กลุมรายการสินคาที่มีความไดเปรียบในตลาดสหรัฐอเมริกา (RCA>๑) 
 ๑. รายการสินคาที่มีการเปลี่ยนแปลงในตําแหนงโอกาสการสงออกที่สูง โดยสวนใหญเปนผล
จากปจจัยผลกระทบรวมหรือผลจากทิศทางการขยายตลาด และผลจากความสามารถในการแขงขันที่
แทจริง ไดแก ปลาหมึกกระดอง ปลาหมึกกลวยแชแข็ง (HS : ๐๓๐๗๔๙)  และ กุงแชเย็น (กุงกุลาดํา กุง
กามกาม กุงอ่ืนๆ) (HS : ๐๓๐๖๒๓) 
 ๒. รายการสินคาที่มีการเปลี่ยนแปลงในตําแหนงโอกาสการสงออกต่ํา โดยเปนผลจากปจจัย
ผลจากความสามารถในการแขงขันที่แทจริงเปนลบ กลาวคือ ประเทศสูญเสียความสามารถในการแขงขัน 
และไมสามารถรักษาสวนแบงตลาดไวได ไดแก ปลาเฮกแชแข็ง (HS : ๐๓๐๓๗๘) กุงแชแข็ง(กุงกุลาดํา 
กุงกามกาม กุงอ่ืน ๆ) (HS : ๐๓๐๖๑๓) ก้ังแชแข็ง (HS : ๐๓๐๖๑๙) ปูสดหรือแชเย็น (HS : ๐๓๐๖๒๔) 
ปลาหมึกกระดอง ปลาหมึกกลวยแชเย็น (HS : ๐๓๐๗๔๑) และปลาหมึกยักษหรือปลาหมึกสายแชแข็ง
(HS : ๐๓๐๗๕๙) 
 กลุมรายการสินคาที่ไมมีความไดเปรียบในตลาดสหรัฐอเมริกา (RCA<๑) 
 ๑. รายการสินคาที่มีการเปลี่ยนแปลงในตําแหนงโอกาสการสงออกที่ต่ํา โดยเปนผลจากปจจัย
ผลกระทบรวมหรือผลจากทิศทางการขยายตลาดเปนลบ กลาวคือ ประเทศไทยมีการลดการสงออก     
ในขณะที่ตลาดสหรัฐอเมริกามีการขยายตัว ไดแก ปลาแมคเคอเรลแชแข็ง (HS : ๐๓๐๓๗๔) และ      
ร็อกลอบเตอรแชแข็ง (HS : ๐๓๐๖๑๑) 
 ๒. รายการสินคาที่มีการเปลี่ยนแปลงในตําแหนงโอกาสการสงออกที่ต่ํา โดยเปนผลจากปจจัย
ผลจากความสามารถในการแขงขันที่แทจริงเปนลบ กลาวคือ ประเทศสูญเสียความสามารถในการแขงขัน 
และไมสามารถรักษาสวนแบงตลาดไวได ไดแก ปลาแอนโชวีใสเกลือ และแชนํ้าเกลือ (HS : ๐๓๐๕๖๓) 
 
 หมวดอาหารทะเลแปรรูป 
 กลุมรายการสินคาที่มีความไดเปรียบในตลาดสหรัฐอเมริกา (RCA>๑) 
 ๑. รายการสินคาที่มีการเปลี่ยนแปลงในตําแหนงโอกาสการสงออกที่สูง โดยเปนผลจากปจจัย
ผลจากการขยายตัวของตลาดสหรัฐอเมริกา ผลกระทบรวมหรือผลจากทิศทางการขยายตลาด และผลจาก
ความสามารถในการแขงขันที่แทจริง ไดแก ปลาแซลมอนทั้งตัว หรือเปน 
ชิ้นที่ปรุงแตงหรือทําไวไมใหเสีย (HS : ๑๖๐๔๑๑) 
 ๒. รายการสินคาที่มีการเปลี่ยนแปลงในตําแหนงโอกาสการสงออกที่สูง โดยเปนผลจากปจจัย
ผลจากการขยายตัวของตลาดสหรัฐอเมริกา และผลจากความสามารถในการแขงขันที่แทจริง ไดแก ปลา
แมกเคอเรล บรรจุและไมบรรจุภาชนะอัดลม (HS : ๑๖๐๔๑๕) 
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 ๓. รายการสินคาที่มีการเปลี่ยนแปลงในตําแหนงโอกาสการสงออกที่สูง โดยเปนผลจากปจจัย
ผลจากการขยายตัวของตลาดสหรัฐอเมริกา และผลกระทบรวมหรือผลจากทิศทางการขยายตลาด ไดแก 
กุง(กุงกุลาดํา กุงกามกาม กุงอ่ืนๆ)บรรจุและไมบรรจุภาชนะอัดลม (HS : ๑๖๐๕๒๐) 
 ๔. รายการสินคาที่มีการเปลี่ยนแปลงในตําแหนงโอกาสการสงออกต่ํา โดยเปนผลจากปจจัย
ผลจากความสามารถในการแขงขันที่แทจริงเปนลบ กลาวคือ ประเทศสูญเสียความสามารถในการแขงขัน 
และไมสามารถรักษาสวนแบงตลาดไวได ไดแก ปลาซารดีน บรรจุและไมบรรจุภาชนะอัดลม             
(HS : ๑๖๐๔๑๓) ปลาทูนา ปลาสคิปแจ็ก บรรจุและไมบรรจุภาชนะอัดลม (HS : ๑๖๐๔๑๔) ปู บรรจุและ
ไมบรรจุภาชนะอัดลม (HS : ๑๖๐๕๑๐) 
 กลุมรายการสินคาที่ไมมีความไดเปรียบในตลาดสหรัฐอเมริกา (RCA<๑) 
 ๑. รายการสินคาที่มีการเปล่ียนแปลงในตําแหนงโอกาสการสงออกที่ต่ํา โดยเปนผลจากปจจัย
ผลกระทบรวมหรือผลจากทิศทางการขยายตลาดเปนลบ กลาวคือ  ประเทศไทยมีการลดการสงออกใน
ขณะที่ตลาดสหรัฐอเมริกามีการขยายตัว ไดแก ปลาอังโชวี บรรจุและไมบรรจุภาชนะอัดลม              
(HS : ๑๖๐๔๑๖) 
 ๒. รายการสินคาที่มีการเปลี่ยนแปลงในตําแหนงโอกาสการสงออกที่ต่ํา โดยเปนผลจากปจจัย
ผลจากการขยายตัวของตลาดสหรัฐอเมริกา กลาวคือ ตลาดสหรัฐอเมริกามีการหดตัว ไดแก ลอบสเตอร
ที่ ปรุงแตงหรือทําไวไมใหเสีย (HS : ๑๖๐๕๓๐) 
  
 หมวดพืชผักแชเย็น แชแข็ง 
 กลุมรายการสินคาที่มีความไดเปรียบในตลาดสหรัฐอเมริกา (RCA>๑) 
 รายการสินคาที่มีการเปลี่ยนแปลงในตําแหนงโอกาสการสงออกที่สูง โดยเปนผลจากปจจัยผล
จากการขยายตัวของตลาดสหรัฐอเมริกา ผลกระทบรวมหรือผลจากทิศทางการขยายตลาด และผลจาก
ความสามารถในการแขงขันที่แทจริง ไดแก ถั่วเขียวถั่วทองแหง เอาเปลือกออก (HS : ๐๗๑๓๓๑) 
 กลุมรายการสินคาที่ไมมีความไดเปรียบในตลาดสหรัฐอเมริกา (RCA<๑) 
 ๑. รายการสินคาที่มีการเปลี่ยนแปลงในตําแหนงโอกาสการสงออกต่ํา โดยเปนผลจากปจจัยผล
จากการขยายตัวของตลาดสหรัฐอเมริกา และผลกระทบรวมหรือผลจากทิศทางการขยายตลาดเปนลบ 
กลาวคือ ตลาดสหรัฐอเมริกามีการหดตัว และประเทศไทยมีการขยายตัวการสงออกในตลาดของ
สหรัฐอเมริกาที่หดตัว ไดแก กระเทียม เปนผง ไมเปนผง หนอไมแหง หอมหัวเล็กแหง (HS : ๐๗๑๒๙๐) 
 ๒. รายการสนิคาที่มีการเปลี่ยนแปลงในตําแหนงโอกาสการสงออกต่ํา โดยเปนผลจากปจจัย
ผลกระทบรวมหรือผลจากทิศทางการขยายตลาด และผลจากความสามารถในการแขงขันทีแ่ทจริงเปน
ลบ กลาวคือ ประเทศไทยมีการลดการสงออกในขณะที่ตลาดสหรัฐอเมริกามีการขยายตวั และสูญเสยี
ความสามารถในการแขงขัน และไมสามารถรักษาสวนแบงตลาดไวได  ไดแก  เผือกสด  แชเยน็  แชแข็ง 
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หรือแหง อัดเม็ด (HS : ๐๗๑๔๙๐) 
 ๓. รายการสินคาที่มีการเปลี่ยนแปลงในตําแหนงโอกาสการสงออกต่ํา โดยเปนผลจากปจจัย
ผลจากความสามารถในการแขงขันที่แทจริงเปนลบ กลาวคือ ประเทศไทยสูญเสียความสามารถในการ
แขงขัน และไมสามารถรักษาสวนแบงตลาดไวได ไดแก ถั่วลันเตาแหงเอาเปลือกออก (HS : ๐๗๑๓๑๐) 
 ๔. รายการสินคาที่มีการเปลี่ยนแปลงในตําแหนงโอกาสการสงออกต่ํา โดยเปนผลจากปจจัย
ผลจากการขยายตัวของตลาดสหรัฐอเมริกา กลาวคือ ตลาดสหรัฐอเมริกามีการหดตัว ไดแก ถั่วแดงแหง
เอาเปลือกออก (HS : ๐๗๑๓๓๒) 
  
 

 หมวดผลไมแชเย็น แชแข็ง 
 กลุมรายการสินคาที่มีความไดเปรียบในตลาดสหรัฐอเมริกา(RCA>๑) 
 ๑. รายการสินคาที่มีการเปลี่ยนแปลงในตําแหนงโอกาสการสงออกที่สูง โดยเปนผลจากปจจัย
ผลจากการขยายตัวของตลาดสหรัฐอเมริกา และผลกระทบรวมหรือผลจากทิศทางการขยายตลาด ไดแก 
ลูกนัตหรือผลไมแหงผสมกัน (HS : ๐๘๑๓๕๐) 
 ๒. รายการสินคาที่มีการเปลี่ยนแปลงในตําแหนงโอกาสการสงออกต่ํา โดยเปนผลจากปจจัย
ผลจากปจจัยผลจากการขยายตัวของตลาดสหรัฐอเมริกา และผลกระทบรวมหรือผลจากทิศทางการขยาย
ตลาดเปนลบ กลาวคือ ตลาดสหรัฐอเมริกามีการหดตัว และประเทศไทยมีการขยายตัวการสงออกใน
ตลาดของสหรัฐอเมริกาที่หดตัว ไดแก ลําไย เงาะ นอยหนา ลิ้นจ่ี สด (HS : ๐๘๑๐๙๐) 
 ๓. รายการสินคาที่มีการเปลี่ยนแปลงในตําแหนงโอกาสการสงออกต่ํา โดยเปนผลจากปจจัย
ผลจากความสามารถในการแขงขันที่แทจริงเปนลบ กลาวคือ ประเทศสูญเสียความสามารถในการแขงขัน 
และไมสามารถรักษาสวนแบงตลาดไวได ไดแก สับปะรด สดหรือแหง (HS : ๐๘๐๔๓๐) สับปะรด ทุเรียน 
ลําไย มังคุด แชแข็ง (HS :๐ ๘๑๑๙๐)  และลําไย มะขาม แหง (HS : ๐๘๑๓๔๐) 
 
 กลุมรายการสินคาที่ไมมีความไดเปรียบในตลาดสหรัฐอเมริกา (RCA<๑) 
 ๑. รายการสินคาที่มีการเปลี่ยนแปลงในตําแหนงโอกาสการสงออกต่ํา โดยเปนผลจากปจจัยผล
จากการขยายตัวของตลาดสหรัฐอเมริกา และผลกระทบรวมหรือผลจากทิศทางการขยายตลาดเปนลบ 
กลาวคือ ตลาดสหรัฐอเมริกามีการหดตัว และประเทศไทยมีการขยายตัวการสงออกในตลาดของ
สหรัฐอเมริกาที่หดตัว ไดแก มะพราว ทําใหแหง (HS : ๐๘๐๑๑๑) 
 ๒. รายการสินคาที่มีการเปลี่ยนแปลงในตําแหนงโอกาสการสงออกต่ํา โดยเปนผลจากปจจัย
ผลจากการขยายตัวของตลาดสหรัฐอเมริกาเปนลบ กลาวคือ ตลาดสหรัฐอเมริกามีการหดตัว ไดแก เม็ด
มะมวงหิมพานต เอาเปลือกออกทําใหแหง (HS : ๐๘๐๑๓๒) 
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 ๓. รายการสินคาที่มีการเปลี่ยนแปลงในตําแหนงโอกาสการสงออกต่ํา โดยเปนผลจากปจจัย
ผลกระทบรวมหรือผลจากทิศทางการขยายตลาดเปนลบ กลาวคือ ประเทศไทยมีการลดการสงออกใน
ขณะที่ตลาดสหรัฐอเมริกามีการขยายตัว ไดแก กลวย (กลวยหอม กลวยไข) สดหรือแหง                 
(HS : ๐๘๐๓๐๐) 
 ๔. รายการสินคาที่มีการเปลี่ยนแปลงในตําแหนงโอกาสการสงออกต่ํา โดยเปนผลจากปจจัย
ผลจากความสามารถในการแขงขันที่แทจริงเปนลบ กลาวคือ ประเทศไทยสูญเสียความสามารถในการ
แขงขัน และไมสามารถรักษาสวนแบงตลาดไวได ไดแก ราสพเบอรร่ี แบล็กเบอรร่ี มัลเบอรร่ี โลแกน
เบอรร่ีแชแข็ง (HS : ๐๘๑๑๒๐) 
 

 หมวดพืชผักและผลไมแปรรูป 
 กลุมรายการสินคาที่มีความไดเปรียบในตลาดสหรัฐอเมริกา (RCA>๑) 
 ๑. รายการสินคาที่มีการเปลี่ยนแปลงในตําแหนงโอกาสการสงออกที่สูง โดยเปนผลจากปจจัย
ผลจากการขยายตัวของตลาดสหรัฐอเมริกา ผลกระทบรวมหรือผลจากทิศทางการขยายตลาด และผล
จากความสามารถในการแขงขันที่แทจริง ไดแก ของผสม (เงาะสอดไสสับปะรดในนํ้าเชื่อม) (HS : 
๒๐๐๘๙๒) 
 ๒. รายการสินคาที่มีการเปลี่ยนแปลงในตําแหนงโอกาสการสงออกต่ํา โดยเปนผลจากปจจัย
ผลจากความสามารถในการแขงขันที่แทจริงเปนลบ กลาวคือ ประเทศไทยสูญเสียความสามารถในการ
แขงขัน และไมสามารถรักษาสวนแบงตลาดไวได ไดแก หนอไม ขาวโพดออน หัวผักกาดเค็ม ผักกาด
ดอง แตงดอง (HS : ๒๐๐๕๙๐) และเงาะ ลิ้นจ่ี ลําไย มะมวง มะละกอ ฝรั่ง กลวยบรรจุภาชนะอัดลม     
(HS : ๒๐๐๘๙๙) 
 ๓. รายการสินคาที่มีการเปลี่ยนแปลงในตําแหนงโอกาสการสงออกต่ํา โดยเปนผลจากปจจัย
ผลกระทบรวมหรือผลจากทิศทางการขยายตลาดเปนลบ กลาวคือ ประเทศไทยมีการลดการสงออกใน
ขณะที่ตลาดสหรัฐอเมริกามีการขยายตัวไดแก สับปะรด บรรจุภาชนะอัดลม ไมบรรจุภาชนะอัดลม     
(HS : ๒๐๐๘๒๐) 
 กลุมรายการสินคาที่ไมมีความไดเปรียบในตลาดสหรัฐอเมริกา (RCA<๑) 
 ๑. รายการสินคาที่มีการเปลี่ยนแปลงในตําแหนงโอกาสการสงออกต่ํา โดยเปนผลจากปจจัย
ผลกระทบรวมหรือผลจากทิศทางการขยายตลาด และผลจากความสามารถในการแขงขันที่แทจริงเปน
ลบ กลาวคือ ประเทศไทยมีการลดการสงออกในขณะที่ตลาดสหรัฐอเมริกามีการขยายตัว และสูญเสีย
ความ สามารถในการแขงขัน และไมสามารถรักษาสวนแบงตลาดไวได ไดแก เห็ดชนิดมัชรูม ที่ปรุงแตง
หรือทําไวไมใหเสีย (HS : ๒๐๐๓๑๐) 
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 ๒. รายการสินคาที่มีการเปลี่ยนแปลงในตําแหนงโอกาสการสงออกต่ํา โดยเปนผลจากปจจัย
ผลจากความสามารถในการแขงขันที่แทจริงเปนลบ กลาวคือ ประเทศไทยสูญเสียความสามารถในการ
แขงขัน และไมสามารถรักษาสวนแบงตลาดไวได ไดแก ถั่วบีน เอาเปลือกออก ที่ปรุงแตงหรือทําไวไมให
เสีย (HS : ๒๐๐๕๕๑) 
 ๓. รายการสินคาที่มีการเปลี่ยนแปลงในตําแหนงโอกาสการสงออกต่ํา โดยเปนผลจากปจจัย
ผลกระทบรวมหรือผลจากทิศทางการขยายตลาดเปนลบ กลาวคือ ประเทศไทยมีการลดการสงออกใน
ขณะที่ตลาดสหรัฐอเมริกามีการขยายตัว ไดแก ถั่วลิสง ที่ปรุงแตงหรือทําไวไมใหเสีย (HS : ๒๐๐๘๑๑) 
 

ขอเสนอแนะ 
 เพ่ือใหสามารถพัฒนาการสงออกสินคาใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นทั้งดานความไดเปรียบโดย
เปรียบการกําหนดทิศทางการสงออก  และการปรับปรุงกลยุทธความสามารถในการแขงขันการสงออก  
ขอเสนอแนะในที่น้ีแบงออกตามกลุมหมวดสินคาที่มีความไดเปรียบและเสียเปรียบในการแขงขันการ
สงออก  ดังน้ี 
 ๑. กลุมรายการสินคาที่มีความไดเปรียบโดยเปรียบเทียบ (RCA>๑) และมีการเปลี่ยนแปลง
ตําแหนงโอกาสการสงออกที่สูง โดยสวนใหญเปนผลจากมีความสามารถในการแขงขันที่แทจริง 
ภาครัฐบาลควรสงเสริมการสงออกเพ่ือรักษาสวนแบงการตลาด และตําแหนงการสงออก  ในตลาด
สหรัฐอเมริกา  ทั้งน้ีภาครัฐบาลและภาคเอกชนควรมีบทบาทในการพัฒนาผลิตภัณฑ  รักษาคุณภาพ
มาตรฐานสินคา อยางตอเน่ือง  ตลอดจนปรับปรุงประสิทธิการผลิตเพ่ือใหมีตนทุนการผลิตตอหนวยต่ํา
ในระยะยาว   โดยรายการสินคาเหลาน้ีสามารถจําแนกตามกลุมหมวดสินคาไดดังน้ี 

หมวดอาหารทะเลแชเย็น แชแข็ง  ไดแก  ปลาหมึกกระดอง ปลาหมึกกลวยแชแข็ง
(HS : ๐๓๐๗๔๙)  และ กุงแชเย็น (กุงกุลาดํา กุงกามกาม กุงอ่ืน ๆ) (HS : ๐๓๐๖๒๓) 

หมวดอาหารทะเลแปรรูป  ไดแก  ปลาแซลมอนทั้งตวัหรอืเปนชิน้ทีป่รุงแตงหรือทําไวไมให
เสีย (HS : ๑๖๐๔๑๑)  และ ปลาแมกเคอเรล บรรจุและไมบรรจุภาชนะอัดลม (HS : ๑๖๐๔๑๕) 

หมวดพืชผักแชเย็น แชแข็ง  ไดแก  ถัว่เขยีวถัว่ทองแหง  เอาเปลือกออก  (HS : ๐๗๑๓๓๑) 
หมวดพืชผักและผลไมแปรรูป ไดแก ของผสม (เงาะสอดไสสับปะรดในน้ําเชื่อม)   

(HS : ๒๐๐๘๙๒) 
 ๒. กลุมรายการสินคาที่มีความไดเปรียบโดยเปรียบเทียบ (RCA>๑) และมีการเปลี่ยนแปลง
ตําแหนงโอกาสการสงออกที่สูง  แตไมมีความสามารถในการแขงขันที่แทจริง  ภาครัฐบาลและ
ภาคเอกชนควรเรงเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันใหมากยิ่งขึ้น โดยการสงเสริมการใหความรู
ทางดานเทคโนโลยีการผลิตสมัยใหมแกผูประกอบการเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต  ตลอดจนการสนับสนุน
การศึกษาวิจัยดานการจัดการการผลิต  และตนทุนการผลิต  เพ่ือทราบถึงแนวทางการพัฒนาการผลิตเพ่ือ 
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การสงออก  อันจะเปนประโยชนอยางยิ่งตอการเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันการสงออก โดย
รายการสินคาเหลาน้ีสามารถจําแนกตามกลุมหมวดสินคาไดดังน้ี 
  หมวดผลไมแชเย็น แชแข็ง  ไดแก  ลูกนัตหรือผลไมแหงผสมกัน (HS : ๐๘๑๓๕๐) 
  หมวดอาหารทะเลแปรรูป ไดแก  กุง (กุงกุลาดํา กุงกามกาม กุงอ่ืนๆ) บรรจุและไมบรรจุ
ภาชนะอัดลม (HS : ๑๖๐๕๒๐) 
 ๓. กลุมรายการสินคาที่มีความไดเปรียบโดยเปรียบเทียบ (RCA>๑) แตมีการเปลี่ยนแปลง
ตําแหนงโอกาสการสงออกที่ต่ํา  และไมมีความสามารถในการแขงขันที่แทจริง  ทั้งภาครัฐบาลและ
ภาคเอกชนนอกจากรวมมือกันในดานการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการ
แขงขันดังขอเสนอแนะขางตนแลว  ควรรวมมือกันสงเสริมการสงออก  โดยการสงเสริมการลงทุน  การ
ใหสินเชื่อเพ่ือการสงออก  และการสงเสริมการตลาดในตลาดสหรัฐอเมริกา  ตลอดจนศึกษาขอมูลทาง
เศรษฐกิจ และการตลาด กลุมผูบริโภคในตลาดสหรัฐอเมริกา  เพ่ือหาแนวทางการพัฒนาการสงออก
สินคาใหมีตําแหนงการสงออกที่สูงขึ้น และมีความสามารถในการแขงขัน  โดยรายการสินคาเหลาน้ี
สามารถจําแนกตามกลุมหมวดสินคา  ไดดังน้ี 
  หมวดอาหารทะเลแชเย็น แชแข็ง  ไดแก ปลาเฮกแชแข็ง (HS : ๐๓๐๓๗๘) กุงแชแข็ง
(กุงกุลาดํา กุงกามกาม กุงอ่ืนๆ) (HS : ๐๓๐๖๑๓) ก้ังแชแข็ง (HS : ๐๓๐๖๑๙) ปูสดหรือแชเย็น        
(HS : ๐๓๐๖๒๔) ปลาหมึกกระดอง ปลาหมึกกลวยแชเย็น (HS : ๐๓๐๗๔๑) และปลาหมึกยักษหรือ
ปลาหมึกสายแชแข็ง (HS : ๐๓๐๗๕๙) 
  หมวดอาหารทะเลแปรรูป  ไดแก ปลาซารดีน บรรจุและไมบรรจุภาชนะอัดลม
(HS:๑๖๐๔๑๓) ปลาทูนา ปลาสคิปแจ็ก บรรจุและไมบรรจุภาชนะอัดลม(HS:๑๖๐๔๑๔) ปู บรรจุและไม
บรรจุภาชนะอัดลม(HS:๑๖๐๕๑๐) 
  หมวดผลไมแชเย็น แชแข็ง   ไดแก สับปะรด สดหรือแหง (HS : ๐๘๐๔๓๐) สับปะรด 
ทุเรียน ลําไย มังคุด แชแข็ง (HS : ๐๘๑๑๙๐)  และลําไย มะขาม แหง (HS : ๐๘๑๓๔๐) 
 ๔. กลุมรายการสินคาที่มีความไดเปรียบโดยเปรียบเทียบ (RCA>๑)   และมีความสามารถใน     
การแขงขันที่แทจริง   แตมีการเปลี่ยนแปลงตําแหนงโอกาสการสงออกที่ต่ํา  อันเนื่องมาจากมีทิศทาง 
การขยายตลาดเปนลบ   กลาวคือ  ประเทศไทยสงเสริมการสงออกในขณะที่ตลาดสหรัฐอเมริกาหดตัว   
กลุมสินคาเหลาน้ี  ไดแก   ลําไย เงาะ นอยหนา ลิ้นจ่ีสด (HS : ๐๘๑๐๙๐)    และ สับปะรด บรรจุภาชนะ
อัดลม ไมบรรจุภาชนะอัดลม (HS : ๒๐๐๘๒๐)  ฉะน้ันเพ่ือพัฒนาการสงออกสินคาเหลาน้ีใหมีตําแหนง
การสงออกที่สูงขึ้น ทั้งภาครัฐบาลและภาคเอกชนควรเรงการประชาสัมพันธการสงเสริมการขายและ
การตลาดใหมากขึ้น   ทั้งน้ีควรมีพัฒนาปรับปรุงการผลิตใหผลผลิตมีคุณภาพ  ตลอดจนการบรรจุภัณฑ
เพ่ือรักษาคุณภาพผลผลิต    
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  ๕. กลุมรายการสินคาที่ไมมีความไดเปรียบโดยเปรียบเทียบ (RCA<๑)   อันเนื่องมากมี
ตําแหนงโอกาสการสงออกที่ต่ํา  และ ไมมีความสามารถในการแขงขันที่จริง และ/หรือ มีทิศทางการ
สงออกที่เปนลบ   ฉะน้ันเพ่ือเปนการสงเสริมการสงออกกลุมสินคาเหลาน้ีใหถูกทิศทาง  ทั้งภาครัฐบาล
และภาคเอกชนควรรวมมือกันหาตลาดตางประเทศอ่ืนที่มีการนําเขากลุมสินคาเหลาน้ีจากตลาดโลกใน
อัตราเพ่ิมขึ้น เชน  ตลาดสหภาพยุโรป  ตลาดแอฟริกาใต  ตลาดเอเชีย และตลาดโอเชียเนีย  โดย
ศึกษาวิจัยเก่ียวกับโครงสรางเศรษฐกิจทั้งภาคการผลิต และภาคการคาระหวางประเทศ  ตลอดจน
กฎระเบียบทางการคา  เพ่ือหาชองทางการขยายตลาดสินคากลุมเหลาน้ี   โดยรายการสินคาเหลาน้ี
สามารถจําแนกตามกลุมหมวดสินคาไดดังน้ี 

หมวดอาหารทะเลแชเย็น แชแข็ง ไดแก  ปลาแมคเคอเรลแชแข็ง (HS : ๐๓๐๓๗๔)
และร็อกลอบเตอรแชแข็ง (HS : ๐๓๐๖๑๑)  และ ปลาแอนโชวีใสเกลือ และแชนํ้าเกลือ (HS : ๐๓๐๕๖๓) 

หมวดอาหารทะเลแปรรูป ไดแก ปลาอังโชวี บรรจุและไมบรรจุภาชนะอัดลม   
(HS : ๑๖๐๔๑๖)   และ ลอบสเตอรที่ปรุงแตงหรือทําไวไมใหเสีย (HS : ๑๖๐๕๓๐) 

หมวดพืชผักแชเย็น แชแข็ง  ไดแก กระเทียม เปนผง ไมเปนผง หนอไมแหง หอมหัว
เล็กแหง (HS : ๐๗๑๒๙๐)  เผือกสด แชเย็น แชแข็งหรือแหง อัดเม็ด (HS : ๐๗๑๔๙๐)  ถั่วลันเตาแหง
เอาเปลือกออก (HS : ๐๗๑๓๑๐)  และ ถั่วแดงแหงเอาเปลือกออก (HS : ๐๗๑๓๓๒) 

หมวดผลไมแชเย็น แชแข็ง   ไดแก มะพราว ทําใหแหง (HS : ๐๘๐๑๑๑)  เม็ดมะมวง
หิมพานต เอาเปลือกออกทําใหแหง (HS : ๐๘๐๑๓๒)  กลวย (กลวยหอม กลวยไข) สดหรือแหง       
(HS : ๐๘๐๓๐๐)  และ ราสพเบอรร่ี แบล็กเบอรร่ี มัลเบอรร่ี โลแกนเบอรร่ีแชแข็ง (HS : ๐๘๑๑๒๐) 

หมวดพืชผักและผลไมแปรรูป  ไดแก เห็ดชนิดมัชรูม ที่ปรุงแตงหรือทําไวไมใหเสีย
(HS : ๒๐๐๓๑๐)   ถั่วบีน เอาเปลือกออก ที่ปรุงแตงหรือทําไวไมใหเสีย (HS : ๒๐๐๕๕๑)  และ ถั่วลิสง
ที่ปรุงแตงหรือทําไวไมใหเสีย (HS : ๒๐๐๘๑๑) 
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นายทหารปฏิบัติการประจํากรมสารบรรณทหารเรือ ชวยราชการโรงเรียนนายเรือ 

 
 
 ในฐานะที่ผูเขียนเคยเปนบรรณารักษ และปฏิบัติหนาที่ผูพิสูจนอักษรงานเขียนหรือบทความ
ที่มีผูสงไปลงพิมพในนิตยสารนาวิกศาสตรและวารสารโรงเรียนนายเรืออยูเปนเวลานานพอสมควร ทําให
ไดพบวามีสวนสําคัญของบทความสวนหนึ่งที่ผูเขียนบางทานยังเขียนไมถูกตองตามหลักเกณฑที่นิยมใช
กัน ซ่ึงสวนนั้นมีความสําคัญ และเปนประโยชนตอผูอานงานเขียน หรือบทความนั้น ๆ สิ่งที่ผูเขียน
ตองการกลาวถึงก็คือ “บรรณานุกรม” น่ันเอง  ทั้งนี้เพราะบทความที่ดีน้ัน จะตองกลาวถึงแหลงที่มา
ของขอมูลโดยการอางอิง  และลงรายการบรรณานุกรมเพ่ือเปนการแสดงมารยาททางวิชาการ  ใหเกียรติ
เจาของผลงาน ยกยอง และแสดงการรับรูในลิขสิทธิ์ของผูอ่ืน  นอกจากน้ันยังเปนการสรางความ
นาเชื่อถือใหแกบทความเรื่องนั้น ๆ อีกดวย 
 “บรรณานุกรม” จะปรากฏอยูในสวนทายของงานเขียน ไมวาจะเปนผลงานทางวิชาการ 
หรือบทความ  ในการเขียน “บรรณานกุรม” ใหถูกตองนั้น  โดยท่ัวไปแลวมีดวยกันหลายรปูแบบ  แต
สวนใหญแลวจะคลายคลึงกัน  จะแตกตางกันบางก็จะเปนในเรื่องการใชเครื่องหมาย  การลงรายการผูแตง   
หรือในกรณีที่ไมปรากฏปทีพิ่มพ ซ่ึงมักจะทําใหผูเขียนบรรณานุกรมนั้น ๆ สับสน และไมแนใจวาจะเขียน
อยางไรจึงจะถูกตอง  ผูเขียนจึงไดรวบรวมหลักเกณฑในการเขียนบรรณานุกรมมานําเสนอ โดยหวังวา
จะเปนประโยชนแกผูที่ตองทําผลงานทางวิชาการ หรือผูที่รักงานเขยีนบทความเพื่อเผยแพรความรูบาง
ตามสมควร แตกอนที่จะเขาสูหลักเกณฑการเขียนบรรณานุกรมนั้น เน่ืองจากไดกลาวไวแลววา หลักเกณฑ 
การเขียนบรรณานุกรมนั้นมีดวยกันหลายแบบ  จึงมีขอแนะนําวาเม่ือทานตัดสินใจเลือกใชแบบใดแลว ก็
ใหใชแบบน้ันไปแบบเดียวกันทั้งหมดตลอดงานเขียนของทาน 
 การลงรายการบรรณานุกรมมีรูปแบบและหลักเกณฑในการบันทึกขอมูลซ่ึงจะจําแนกตาม
ลักษณะของทรัพยากรสารสนเทศ เชน เปนหนังสือ  เปนบทความจากวารสาร เปนขาวจากหนังสือพิมพ 
เปนเรื่องสั้น ๆ เผยแพรในลักษณะของจุลสาร หรือเปนเรื่องที่คนควาจากส่ืออิเล็กทรอนิกส เปนตน ซ่ึง
ผูเขียนจะขอนําหลักเกณฑการลงรายการบรรณานุกรมที่ไดรวบรวมจากรูปแบบที่นิยมใชกันมาแนะนําให
ทราบ ดังน้ี 

การลงรายการบรรณานุกรมหนังสือ 

            รายการตาง ๆ ที่จะนํามาลงรายการบรรณานุกรมนั้น ประกอบดวยสวนสําคัญ  ๕ สวน คือ 
 ๑.  ชื่อผูแตง 
 ๒.  ชื่อหนังสือ  
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 ๓.  คร้ังที่พิมพ 
 ๔.  สํานักพิมพ  หรือผูจัดพิมพ หรือ โรงพิมพ 
 ๕.  ปที่พิมพ 
 รูปแบบการลงรายการบรรณานุกรมหนังสือที่นิยมใชกันมี ๒ แบบ คอื  
 แบบท่ีหน่ึง    เปนรูปแบบการลงรายการบรรณานุกรมของ Modern Language Association 
(MLA) มีรูปแบบดังน้ี 

 
 แบบที่สอง เปนรูปแบบการลงรายการบรรณานุกรมของ American Psychological 
Association (APA)  และ  Harvard University ซ่ึงการลงรายการจะแตกตางจากแบบที่หน่ึงตรงที่นําป
พิมพไปไวหลงัรายการชื่อผูแตง  มีรูปแบบดังน้ี 

 
 
 
 

 ชื่อ / ชื่อสกุล. / / ชื่อเรื่อง . / / คร้ังที่พิมพ. / / เมืองที่พิมพ /: / ผูรับผิดชอบในการพิมพ,  
 / / / / / / / ปที่พิมพ. 
 ตัวอยาง 
 ปราชญา กลาผจัญ.  การบริหารภายใตสภาวการณการมีทรพัยากรจํากัด.  พิมพคร้ังที่ ๒. 
               กรุงเทพฯ : ปราชญา พับบลชิชิ่ง, ๒๕๕๑. 
 Bernasek, Steven L.  Heterogeneous reaction dynamics.  New York : 
              VCH Publishers, 1995. 

 ชื่อ / ชื่อสกุล. / / (ปที่พิมพ). / / ชื่อเรื่อง. / /  คร้ังที่พิมพ. / / เมืองที่พิมพ /: / ผูรับผิดชอบใน 
 / / / / / / /  การพิมพ. 
 ตัวอยาง 
 ปราชญา กลาผจัญ.  (๒๕๕๑).  การบริหารภายใตสภาวการณการมีทรัพยากรจํากัด.   
                กรุงเทพฯ : ปราชญา พับบลชิชิ่ง. 
 Bernasek, Steven L.  (1995).  Heterogeneous reaction dynamics. 
              New York : VCH Publishers. 
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รายละเอียดของการลงรายการบรรณานุกรม    
 ๑. การลงรายการชื่อผูแตง  มีหลักเกณฑ ดังน้ี 
  ๑.๑   ผูแตงชาวไทยใหตัดคํานําหนาชื่อทิ้ง ไมตองใสไว  ไดแก  
   - คํานําหนาชื่อตามปกติ เชน นาย  นาง  น.ส. 
   -  ตําแหนงทางวิชาการ เชน ดร. หรือ ดอกเตอร   ศ. หรือ ศาสตราจารย   รศ. หรือ 
รองศาสตราจารย   ผศ.  หรือ ผูชวยศาสตราจารย 
   - คําระบุบอกอาชีพ เชน นายแพทย  แพทยหญิง  ทันตแพทย  ทนายความ  อาจารย  
ฯลฯ 
   - คํานําหนาชื่อที่แสดงบรรดาศักด์ิ เชื้อพระวงศ ฐานะอันเนื่องจากการไดรับเครื่องราช 
อิสริยาภรณ  หรือยศทางทหาร หรือตํารวจ ใหกลับเอาคําเหลาน้ันไปไวขางหลังโดยมีเคร่ืองหมายจุลภาค
คั่น เชน 
       ปรีดิยาธร เทวกุล, ม.ร.ว.         
       วิจิตรวาทการ, พลตรี หลวง 
                  อนุมานราชธน, พระยา 
        กัลยา  โสภณพานิช, คุณหญิง 
                        สถิรพันธุ  เกยานนท, พลเรือเอก 
                                      ทักษิณ  ชินวัตร, พันตํารวจโท 
   -  พระภิกษุลงรายการในบรรณานุกรม ตามตวัอยางดังน้ี 
         พระใบฎีกา สงวน สุคตฺโต 
       พระเทพเวที (ประยุทธ  ปยุตฺโต) 
                         พระพยอม กลฺยาโน 
       ปรมานุชิตชิโนรส, สมเด็จพระมหาสมณเจา กรมสมเด็จพระ 
       สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (จวน อฏฐายี)  
         สามเณรเฉลียว 
  ๑.๒  ผูแตงชาวตะวันตก หรือชาติที่นิยมเรียกชื่อกันเปนทางการดวยชื่อสกุล ใหเอาชื่อสกุล
ขึ้นกอน  แลวเอาชื่อตนไปไวขางหลังโดยมีจุลภาคคั่น   เชน  Taylor, Donald E. 
  ๑.๓  ผูแตง ๒ คน ใหลงชื่อทั้งสองคน  โดยเอาชื่อของคนแรกทีป่รากฏในหนาปกในของ
หนังสือลงกอน  เชื่อมดวยคําวา “และ”  หรือ “and”  ตอดวยชื่อคนที่สอง ในภาษาอังกฤษชื่อคนที่สองนี้
ไมตองกลับเอานามสกุลขึ้นกอน  เชน 
    มนัญญา นันทวศิิทธิ์ และ สมชาย จิรโรจนวัฒนะ 
    Bergman, Robert E. and Thomas V. Moore 
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  ๑.๔  ผูแตง ๓ คน  ใหลงชื่อทั้งสามคนตามแนวทางในขอ ๑.๓  แตระหวางคนที่หน่ึงกับคน
ที่สองใหใชจุลภาคคั่น   ระหวางคนที่สองกับคนที่สามใช  “และ”   หรือ  “and”  เชื่อม เชน 
    ศรีสมร คงพันธ, จรวย  บุญยุคล และ สมศรี  เจริญผล 
    Ferris, Gerald R., D. A. Taylor and David J. Tandy 
  ๑.๕  ผูแตงมากกวา ๓ คน ใหลงชื่อเฉพาะคนแรก  แลวตอดวยคําวา  “และคนอ่ืน ๆ”   
หรือ “and others”   เชน 
    สุมน  อมรวิวัฒน และคนอ่ืน ๆ 
    Martin, John D. and others 
  ๑.๖ในกรณีทีไ่มปรากฏชื่อผูแตง ใหเลื่อนรายการชื่อเรื่องหรือรายการที่อยูถดัไปมาเปน
รายการแรกแทนชื่อผูแตง  เชน  
   แบบที่หน่ึง สารสนเทศและการศึกษาคนควา.  ชลบุรี : มหาวิทยาลัยบูรพา,  ๒๕๕๑. 
   แบบที่สอง สารสนเทศและการศึกษาคนควา. (๒๕๕๑). ชลบุรี : มหาวิทยาลยับูรพา. 
           ๑.๗ ในกรณีที่มีเฉพาะชื่อบรรณาธิการ หรือผูรวบรวม ใหลงชื่อบรรณาธิการ หรือผู
รวบรวมแลวคัน่ดวยจุลภาค ตามดวยคําวา “บรรณาธิการ” หรือ “ผูรวบรวม”  สําหรับหนังสือ
ภาษาไทย  สวนหนังสือภาษาอังกฤษ ใหใชคําวา   “editor”  สําหรับบรรณาธิการ  และ   “compiler” 
สําหรับผูรวบรวม    เชน 
   อภิชัย พันธเสน, บรรณาธิการ 
   White, Jess R., editor 
  ๑.๘ ในกรณีที่ผูแตงใชนามแฝง ถาทราบนามจริงใหลงนามจริงเปนผูแตง แลวบอก
นามแฝงไวหลังชื่อเรื่อง มีคําวา “โดย”  หรือ  “by” นําหนา  แตถาไมทราบนามจริง ใหใชนามแฝงลง
เปนชื่อผูแตงแลววงเลบ็คําวา (นามแฝง) หรือ (Pseud.)  ไวทายชื่อ  เชน 
   ประยูร อุลุชาฏะ.  ศิลปะลายรดนํ้า.  โดย น. ณ ปากนํ้า (นามแฝง).  กรุงเทพฯ : 
    เมืองโบราณ, ๒๕๓๓. 
   นิรวรรณ (นามแฝง).  เลนอยางไรใหสรางสรรค.  กรุงเทพฯ: ตนออม, ๒๕๕๑.  
  ๑.๙ ในกรณีที่เปนหนังสือแปล ใหลงชื่อผูแตงเดิมเปนชื่อผูแตง  สวนผูแปลใหใสไวตอจาก
รายการชื่อเรื่อง  ถามีชื่อเรื่องเดิมใหลงไวดวย หากไมมีชื่อผูแตงใหใชชื่อเรื่องเปนรายการแรก เชน 
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 เคอร, อีลิเนอร.  ซาดาโกะกับนกกระเรยีนพันตัว.  แปลจากเรื่อง Sadako and the 
  Thousand of Paper Cranes  โดย ถิรนันท  อนวัช.  พิมพคร้ังที่ ๒.  กรุงเทพฯ : 
            ภาควิชาการสือ่สารมวลชน คณะนิเทศศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, ๒๕๓๙. 
 ไวลเดอร, ลอรา อิงกัลป.  ริมทะเลสาบสีเงิน.  แปลและเรียบเรียงโดย สุคนธรส.  พิมพ 
  คร้ังที่ ๑๐.  กรุงเทพฯ : บํารุงสาสน, ๒๕๓๕.  (หนังสือชุดบานเล็ก).   
 เพลงรัก.  ถายทอดเปนกาพยกลอนไทยจากเร่ือง จงกวอเกอเหยาสวน หรือ  Fork 
                        Rhymes of China โดย ทวีปวร -  นารียา.  กรุงเทพฯ : ดอกหญา, ๒๕๒๘. 
                        (ชุดวรรณกรรมจีน). 

 
  ๑.๑๐ ในกรณีที่ผูแตงคนเดียวกันแตงหนังสือหลายเลม และถูกนํามาอางอิงหลายเลม  ใหนํา
รายชื่อหนังสือเหลาน้ันมาเรียงลําดับอักษรเสียกอน  ตอจากน้ันเขียนรายการของหนังสืออางอิงเลมแรก
ใหสมบูรณครบถวนตามแบบการลงรายการบรรณานุกรม  สวนเลมถัดไปทั้งหมดที่มีชื่อผูแตงคนเดียวกัน 
ใหขีดเสนยาวเทากับ ๗ ตวัอักษรแทนการลงรายการผูแตง  เชน 
 

 ไพพรรณ อินทนิล.  การเขียนบรรณานกุรมและการอางอิง.  ชลบรีุ : ภาควิชา 
  บรรณารักษศาสตร คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา,  ๒๕๓๕. 
                 .  การคนควาและการเขียนรายงาน.  ชลบุรี : ภาควิชาบรรณารกัษศาสตร  
  คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา, ๒๕๔๐. 

   
  ๑.๑๑  ในกรณีที่หนังสือออกในนามองคการ  สมาคม  บริษัท หรือหนวยงานทางราชการ มี
หลักเกณฑ ดังน้ี 
   -  หนวยงานทางราชการที่เปนระดับกรม หรือเทียบเทาขึ้นไป สามารถใชเปนชื่อผู
แตงไดโดยไมตองกลับหรือยายที่คําใด ๆ ทั้งสิ้น เชน 
    โรงเรียนนายเรือ 
    กรมศิลปากร 
    มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
    สํานักงานสถิติแหงชาต ิ
   -  หนวยงานตั้งแตระดับกอง หรือเทียบเทาลงไป ถึงจะเปนเจาของผลงานดังกลาวก็
ใหใชหนวยงานระดับกรมที่หนวยงานนั้นสังกัดอยูเปนชื่อผูแตง  สวนหนวยงานระดับกองที่เปนเจาของผลงาน 
ใหลงในรายการผูรับผิดชอบในการพิมพ เชน  กองการสังคีต สังกัดอยูใน กรมศิลปากร เปนเจาของผลงาน 
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หนังสือ ชื่อ บทละครผูชนะสิบทิศ จะตองลงรายการผูแตงดังน้ี 
   กรมศิลปากร.  บทละครผูชนะสิบทิศ.  กรุงเทพฯ : กองการสังคีต กรมศิลปากร, 
    ๒๕๓๕. 
   -  หนวยงานรฐัวิสาหกิจและภาคเอกชน  ใชชื่อหนวยงานนั้น ๆ หรือ ชื่อบรษิัท ธนาคาร 
ฯลฯ  เปนชื่อผูแตงไดเลย   เชน 
    การทองเท่ียวแหงประเทศไทย 
    บริษัท เสถียร สเตนเลสสตลี จํากัด [มหาชน] 
    ธนาคารทหารไทย จํากัด [มหาชน] 
 
 ๒. การลงรายการชื่อเรื่อง 
     แบบที่หน่ึง   ใชขีดเสนใตใหยาวตลอดชื่อเรื่อง  ชื่อเรื่องภาษาอังกฤษใหเขียนอักษร
ตัวแรกของคําทุก ๆ คําดวยตัวพิมพใหญ  ยกเวนบพุบท  สันธาน  และคํานําหนานาม  ไมตองใช
ตัวพิมพใหญ เวนแตคําดังกลาวจะเปนคําแรกของชื่อเรื่อง 
   แบบที่สอง   ใหพิมพชื่อเรื่องดวยตัวอักษรเอน  ชื่อเรือ่งภาษาอังกฤษใหเขียนอักษร
ตัวแรกของคําแรกดวยตวัพิมพใหญเทาน้ัน  ยกเวนชื่อเฉพาะอ่ืน ๆ 
   ตัวอยาง     แบบที่หน่ึง ฟเดล แคสโทร : วีรบุรุษโลกที่สาม. 
     Introduction to Marine Engineering. 
         แบบที่สอง ฟเดล แคสโทร :วีรบรุุษโลกที่สาม. 
     Introduction to marine engineering. 
 
 ๓. การลงรายการครั้งที่พิมพ    ใหลงรายการตั้งแตการพิมพคร้ังที่ ๒ เปนตนไป    การลงครั้ง
ที่พิมพในภาษาอังกฤษ  ตัวเลขลําดับที่พิมพไมตองใสเคร่ืองหมายมหัพภาค เพราะไมใชคํายอ  แตคําวา
การพิมพ (edition) ใหเขียนยอวา ed.  และตองใสเคร่ืองหมายมหัพภาคดวย   เชน   2nd ed.  หรือ  3rd 

ed. เปนตน 
 ๔. การลงรายการเมืองที่พิมพ  ใหลงชื่อเมืองที่ปรากฏในหนาปกใน  ถามีหลายชื่อเมืองใหลง
เฉพาะชื่อแรก  สําหรับกรุงเทพมหานคร  ใหลงสั้น ๆ วา  กรุงเทพฯ   สําหรับหนังสือภาษาอังกฤษ ชื่อ
เมืองในสหรัฐอเมริกาที่ไมเปนที่รูจักแพรหลาย หรือซํ้ากับชื่อเมืองในประเทศอ่ืน  ใหใสชื่อยอรัฐกํากับไว
ดวย  เชน   Hillsdale, NJ  สวนชื่อเมืองในประเทศอ่ืน ๆ ถาเปนเมืองที่เปนที่รูจักอยางกวางขวางไมตอง
ใสชื่อประเทศกํากับ    เชน   Paris, Tokyo,  Moscow   หรือ  New York    
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 ๕. การลงรายการผูรับผิดชอบในการพิมพ      
  -  ถาเปนชื่อของสํานักพิมพ ใหนําเฉพาะชือ่ของสํานักพิมพมาลงเทาน้ัน เชน ไทยวฒันาพานิช, 
ซีเอ็ดยูเคชั่น, จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, ตนออ ,  McGraw-Hill, Prentice-Hall  เปนตน  
  -  ถาไมใชสํานักพิมพ แตเปนหนวยงานของรัฐ   องคกรตาง ๆ จัดพิมพ     ใหลงชื่อ

หนวยงาน  
หรือองคกรน้ัน ๆ เปนผูจัดพิมพ 
  -  ถาเปนหนังสือที่ผูเขียนพิมพจําหนายเอง ใหลงชื่อหนวยงานที่สังกัดของผูเขียนที่ปรากฏ 
ในหนังสือเปนผูจัดพิมพได 
  -  ถามีชื่อโรงพิมพ ใหลงรายการโดยระบคุําวา  “โรงพิมพ”  ไวดวยทุกคร้ัง  เชนโรงพิมพ 
สวนทองถิ่น กรมการปกครอง,  โรงพิมพดานสุทธาการพิมพ   เปนตน 
  -  ถาไมปรากฏชื่อผูเก่ียวของในการพิมพใด ๆ ที่กลาวขางตน ใหลงวา  “ม.ป.ท.”  
(ไมปรากฏทีพิ่มพ)  สําหรับหนังสือภาษาไทย  และ  “n.p.”  (no place of publishing)  สําหรับหนังสือ
ภาษาอังกฤษ 
 ๖. การลงรายการปที่พิมพ   ใหลงรายการเฉพาะตวัเลขของป พ.ศ. หรือ ค.ศ. เทาน้ัน   ถา

ไมปรากฏ 
ปที่พิมพ  ใหลงรายการวา  “ม.ป.ป.”   (ไมปรากฏปทีพิ่มพ) สําหรับหนังสือภาษาไทย และ “n.d.”    
(no date)  สําหรับหนังสือภาษาอังกฤษ 
  ตัวอยางการลงรายการ 

 แบบที่หน่ึง 

 
 
 
 
 
 

 วารี  อัมไพพรรณ.  พระราชประวตัิพระมหากษัตริยาราชและพระราชินีในราชวงศจักรี 
  ๙ รัชกาล.  ม.ป.ท., ๒๕๓๔. 

 ปยุต เงากระจาง.  โรงเรียนเขียนการตูน.  กรุงเทพฯ : เค แอนด พี บุคส, ม.ป.ป. 
 เจษฎา  ทองรุงโรจน.  ฟเดล แคสโทร : วีรบุรุษ โลกที่สาม.  ม.ป.ท., ม.ป.ป. 
 Taylor, D A.  Introduction to Marine Engineering.  2nd ed.  n.p., 2005. 
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แบบที่สอง 
 

 วารี อัมไพพรรณ.  (๒๕๓๔).  พระราชประวตัิพระมหากษัตริยาราชและพระราชินีใน 
    ราชวงศจักรี ๙ รัชกาล.  ม.ป.ท. 
 ปยุต เงากระจาง.  (ม.ป.ป.).  โรงเรียนเขียนการตูน.  กรุงเทพฯ : เค แอนด พี บุคส. 
 เจษฎา ทองรุงโรจน.  (ม.ป.ป.).  ฟเดล แคสโทร :วีรบุรุษโลกที่สาม. ม.ป.ท.  
 Taylor, D A.  (n.d.).  Introduction to marine engineering.  2nd ed.  Oxford : 
             Pergamon Press. 

 
 
 เม่ือไดทราบถงึหลักเกณฑการลงรายการบรรณานุกรมสวนตาง ๆ ของหนังสือซ่ึงจะเปน
หลักพ้ืนฐานของการลงรายละเอียดสื่อสารสนเทศอ่ืน ๆ เชนกันแลว  ตอไปน้ีจะขอนําตัวอยางของการลง
รายการบรรณานุกรมของ วารสาร  หนังสือพิมพ   บรรณานุกรมการสัมภาษณบคุคล และส่ือสารสนเทศ
อิเล็กทรอนิกสมาแสดงใหทราบ ดังน้ี 
 

การลงรายการบรรณานุกรมวารสาร   มีรูปแบบดังน้ี 

 ๑.  บทความจากวารสาร 
  แบบที่หน่ึง 
 

     ชื่อผูเขียน. / / “ชื่อบทความ” / ชื่อวารสาร. / / ปที่หรือเลมที่ (ฉบบัที่): / เลขหนา /; /วัน (ถามี) 
         เดือน / ป. 

  
               ตวัอยาง 

 ปกปอง จันวิทย.  “บารัก โอบามา บนถนนสูทําเนียบขาว”  สารคดี.  (๒๘๔): ๕๔-๘๑; 
   ตุลาคม ๒๕๕๑. 
 สรศักด์ิ สุบงกช.  “รูจัก คารล ฟอน เคลาเซอะวิตซ และ On War”  มติชนสุดสัปดาห, 
   ๒๙(๑๔๘๔): ๓๑  - ๓๒ ; ๒๓ – ๒๙ มกราคม ๒๕๕๒. 
 Prashanth Parameswaran and Annati, Massimo.  “Rethinking Thailand’s Military 
  Strategy”  Military Technology.  xxxi(11): 74 – 83; 2007.      
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แบบที่สอง 

  

 ชื่อผูเขียน. / / (ป, / วัน / เดือน).  / / ชื่อบทความ. / / ชื่อวารสาร, / ปที่ 
                 หรือเลมที่(ฉบบัที่), / เลขหนา. 

ตัวอยาง 
  

 ปกปอง จันวิทย.  (๒๕๕๑,  ตุลาคม).  บารัก โอบามา บนถนนสูทําเนียบขาว.  สารคดี, 
               (๒๘๔), ๕๔ - ๘๑. 
 สรศักด์ิ สุบงกช. (๒๕๕๒, ๒๓ – ๒๙ มกราคม).   รูจัก คารล ฟอน เคลาเซอะวิตซ และ  
              On War.  มติชนสุดสัปดาห, ๒๙(๑๔๘๔),  ๓๑ – ๓๒. 
            Prashanth Parameswaran and Annati, Massimo.  (2007).  Rethinking  
      Thailand’s Strategy.  Military Technology, xxxi(11), 74 – 83.                                      
 

  
 ๒.  คอลัมนจากวารสาร 
  แบบที่หน่ึง       
 

  ชื่อผูเขียน.  / / “ชื่อคอลัมน: / ชื่อเรื่องในคอลัมน”  / ชื่อวารสาร. / / ปที่หรือเลมที ่
  / / / / / / /  (ฉบับที่) : / เลขหนา; /  วัน (ถามี) / เดือน / ป. 

   
 ตัวอยาง 
 

  
  จรินทร บุญเหมาะ, นาวาเอก.   “ขาวนาวีรอบโลก: โครงการอากาศยานไรคนขับของ 
   โรงเรียนนายเรือ”  นาวิกศาสตร.   ๙๑(๑๒):  ๘๙ – ๙๐; ธันวาคม  ๒๕๕๑. 
   นครินทร เมฆไตรรตัน.   “หมายเหตุการณ: รัฐบาลผสม กับสังคมการเมืองไทย” 
  เนชั่นสุดสัปดาห.  ๑๗(๘๖๖): ๑๙ ; ๒ มกราคม ๒๕๕๒. 
  Pengelley, Rupert.  “Weapons and Equipment: Demonstrator stretches  
   Bradley capabilities” Jane’s International Defence Review. 
   (41): 22 - 24; January 2008. 
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  แบบที่สอง 
 

  ชื่อผูเขียน. / / (ป, / วัน / เดือน). / / ชื่อคอลัมน: ชื่อเรื่องในคอลัมน. / ชื่อวารสาร, / ปที่ 
  / / / / / / / หรือเลมที่(ฉบบัที่), / เลขหนา.    

 
 ตัวอยาง 
 

  จรินทร บุญเหมาะ, นาวาเอก.  (๒๕๕๑, ธันวาคม).  ขาวนาวีรอบโลก: โครงการอากาศ
   ยานไรคนขับของโรงเรียนนายเรือ.   นาวิกศาสตร,  ๙๑(๑๒):  ๘๙ – ๙๐. 
   นครินทร เมฆไตรรตัน.   (๒๕๕๒, ๒ มกราคม).  หมายเหตุการณ: รัฐบาลผสม กับ 
   สังคมการเมืองไทย.  เนชั่นสุดสัปดาห,  ๑๗(๘๖๖), ๑๙ . 
  Pengelley, Rupert.  (2008, January).  Weapons and Equipment: Demonstrator
   stretches Bradley capabilities.  Jane’s International Defence Review, 
   (41), 22 – 24. 
 

 

การลงรายการบรรณานุกรมหนังสือพิมพ 
 ๑.  ขาวจากหนังสือ     ใชรูปแบบ ดังน้ี 
 

  แบบที่หน่ึง 
  “หัวขาว” /  ชื่อหนังสือพิมพ. / / วัน / เดือน / ป. / / หนา, / เลขหนา. 
  ตัวอยาง 
  “ชี้จรวดพลาดเปาเหตุเก็บไวนาน” คม ชัด ลึก.  ๓๐ มกราคม ๒๕๕๒.  หนา ๓, ๑๕. 
  “Rocket fire mishap injures 19 soldiers” Bangkok Post.   January 29, 2009. 
     Page 2. 
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  แบบที่สอง 
  หัวขาว. / / (ป, / วัน / เดือน). / / ชื่อหนังสือพิมพ. / / หนา, / เลขหนา. 
  ตัวอยาง 
  ชี้จรวดพลาดเปาเหตุเก็บไวนาน.  (๒๕๕๒, ๓๐ มกราคม).  คม ชัด ลึก.  หนา  ๓, ๑๕. 
   Rocket fire mishap injures 19 soldiers.  (2009, January 29).  Bangkok Post. 
     Page 2. 

   
 ๒.  คอลัมนจากหนังสือพิมพ    ใชรูปแบบ ดังน้ี 
   

  แบบที่หน่ึง 
  ชื่อผูเขียนบทความ. / / “ชื่อคอลัมน: / ชื่อเร่ืองในคอลัมน” / ชื่อหนังสือพิมพ. / / วัน / 
  / / / / / / / เดือน / ป. / / หนา / เลขหนา. 
  ตัวอยาง 
  หมัดเหล็ก.  “คาบลูกคาบดอก: มาตรฐานทุจริต”  ไทยรัฐ.  ๒๙ มกราคม ๒๕๕๒. 
   หนา ๖. 
  Ploenpote Atthakor.  “Outlook: Answering nature’s call” Bangkok Post. 
   January 29, 2009. 
 

 

  แบบที่สอง 
  ชื่อผูเขียนบทความ. / / (ป, / วัน / เดือน). / / ชื่อคอลัมน: ชื่อเรื่องในคอลัมน. / /  ชื่อ 
  / / / / / / / หนังสือพิมพ, / หนา, / เลขหนา. 
  ตัวอยาง 
  หมัดเหล็ก.  (๒๕๕๒, ๒๙ มกราคม).  คาบลูกคาบดอก: มาตรฐานทุจริต.  ไทยรฐั, 
   หนา ๖. 
  Ploenpote Atthakor.  (2009, January 29).  Outlook: Answering nature’s call. 
   Bangkok Post.  January 29, 2009. 
 

 
หมายเหตุ     ถาไมมีชื่อเรื่องในคอลัมนใหลงเฉพาะชื่อคอลัมน 
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การลงรายการบรรณานุกรมการสัมภาษณบุคคล  ใชรูปแบบดังน้ี 
 

  แบบที่หน่ึง 
  ชื่อผูใหสัมภาษณ. / / ตําแหนง(ถามี). / / สัมภาษณ วัน / เดือน / ป. 
  ตัวอยาง 
  ทราย เจริญปรุะ.  สัมภาษณ ๕ มีนาคม ๒๕๕๒. 
  สุรศักด์ิ แกวแกมทอง, พลเรือโท.  ผูบัญชาการโรงเรียนนายเรือ.  สัมภาษณ 
   ๓ กุมภาพันธ ๒๕๕๒. 
   

  แบบที่สอง 
  ชื่อผูใหสัมภาษณ. / / (ป, / วัน / เดือน). / / ตําแหนง (ถามี). / / สัมภาษณ. 
   
  ตัวอยาง 
 ทราย เจริญปรุะ.  (๒๕๕๒, ๕ มีนาคม).  สัมภาษณ. 
 สุรศักด์ิ  แกวแกมทอง, พลเรือโท.  (๒๕๕๒, ๓ กุมภาพันธ).  ผูบัญชาการโรงเรียนนายเรือ. 
    สัมภาษณ. 

 

การลงรายการบรรณานุกรมสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส 
 ๑.  สารสนเทศจากฐานขอมูลซีดีรอม   มีรายละเอียดการลงรายการเพ่ือเติม คือในการ
ระบุแหลงทีใ่ชคนสารสนเทศใหใชคําวา  “เขาถึงไดจาก”  สําหรับวัสดุสารสนเทศภาษาไทย และใชคําวา  
“Available”  สําหรับวัสดุสารสนเทศภาษาอังกฤษ  รวมทั้งใหระบวุาคนจากบริษทัใด ฐานขอมูลใด และ
ควรระบุชื่อไฟลและเลขประจําระเบียน (Accession Number) ไวดวย การลงรายการบรรณานุกรม ใช
รูปแบบ ดังน้ี 
 

  แบบที่หน่ึง 
  ผูแตง. / / ชื่อเรื่อง. / / [ประเภทของสื่อ]. / / รายละเอียดทางการพิมพ (ถามี). / / เขาถึง 
  / / / / / / / ไดจาก: / แหลงสารสนเทศ.  
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  ตัวอยาง 
  Petit, Charles W.  “Just How Hot Is It Going to Get ? : Scientists Ponder 
   New Climate Clues” U.S.New & World Report”  [CD-ROM]. 
   124(17): 59 – 60: May 4, 1998.  Available: EBSCO.  Academic 
   Abstract Full Text, Disc 1, February 1997 - June 1998, Item: 512578. 
  Youngwood, Sary.  “Book Publishers Proliferate in Vermont” Vermont 
   Business Magazine.  [CD-ROM].  Sec 1; 25; February 1992. 
   Available: UMI, File: Business Dateline Ondise, Item: 92-18178. 

 

  แบบที่สอง 
  ผูแตง. / / (ปที่พิมพ หรือผลิต, / วัน / เดือน). / / ชื่อเร่ือง. / / [ประเภทของสื่อ]. / / 
รายละเอียด  / / / / / / / ทางการพิมพ(ถามี). / / เขาถึงไดจาก: / แหลงสารสนเทศ. 
  ตัวอยาง 
  Petit, C.W.  (1998, May 4).  Just how hot is it going to get ? : scientists ponder
   new climate clues.  U.S. New & World Report.  [CD-ROM].  124(17),
  59 – 60.  Available: EBSCO.  Academic Abstracts Full Text, Disc 1,  
 February 1997 – June 1998, Item: 512578.  
  Youngwood, Sary.  (1992, February).  Book publishers proliferate in  
   Vermont.  Vermont Business Magazine.  [CD-ROM].  Sec 1, 25. 
   Available: UMI, File: Business Dateline Ondise, Item: 92-18178.  

 
 ๒.  สารสนเทศจากฐานขอมูลออนไลน และอินเทอรเน็ต การลงรายการบรรณานุกรม
ของสารสนเทศทั้งสองแหลงขอมูลจะมีรูปแบบเหมือนกันและในการลงรายการบรรณานุกรมนั้นใหระบุ
วันที่คนขอมูล (Access Date) ไวดวยเปนรายการสุดทาย   ทั้งนี้เพราะฐานขอมูลออนไลนและ
อินเทอรเน็ตมีการแกไขเพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลงขอมูลตลอดเวลา    รูปแบบในการลงรายการบรรณานุกรม
เปน ดังน้ี 
  ตัวอยางการลงรายการบรรณานุกรมสารสนเทศจากฐานขอมูลออนไลน 

  แบบที่หน่ึง 
  ผูแตง. / / ชื่อเรื่อง. / / [ประเภทของสื่อ]. / / รายละเอียดทางการพิมพ (ถามี). / / เขาถึง 
  / / / / / / /  ไดจาก: / แหลงสารสนเทศ. / / (วันที่คนขอมูล: /  วัน / เดือน / ป). 
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  ตัวอยาง 
  Saha Union Corporation Ltd.  Available: DIALOG (R), File 479: Company 
    Intelligence (R).  (Access date: January 30, 2009). 
  “Toy Story” Daily Mirror.   March 21, 2008.  Available : NEXIS, Library: 
    ENTERT, File: ALLNEWS.  (Access date: February 4, 2009). 
  Webb, S. L.  “Dealing with Sexual Harassment”  Small Business Report . 
    17: 11 – 14; January 2009.  Available: BRS, File: ABI/INFORM, 
    Item: 00591201.  (Access date: January 22, 2009).  

        

  แบบที่สอง 
  ผูแตง. / / (ปที่พิมพ หรือผลิต, / วัน / เดือน). / / ชื่อเรื่อง. / / รายละเอียดทางการพิมพ 
(ถามี). 
  / / / / / / / เขาถึงไดจาก: / แหลงสารสนเทศ. / / (วันที่คนขอมูล: / วัน / เดือน / ป).  
  ตัวอยาง 
  Saha Union Corporation Ltd.  Available: DIALOG (R), File 479: Company 
   Intelligence (R).  (Access date: January 30, 2009). 
  Toy Story.  (2008, March 21).  Daily Mirror.  Available: NEXIS, Library: 
   ENTERT, File: ALLNEWS.  (Access date: February 4, 2009). 
  Webb, S. L.  (2009, January).  Dealing with Sexual Harassment.  Small 
   Business Report.  17, 11 – 14.  Available: BRS, File: ABI/INFORM, 
   Item: 00591201.  (Access date: January 22, 2009). 
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 ตัวอยางการลงรายการบรรณานุกรมสารสนเทศจากอินเทอรเน็ต 
  แบบที่หน่ึง 
 

  นกุล วองฐติิวงศ.  “โจรสลัดโซมาเลีย ถึงเวลาตองกําราบ”  มติชนสุดสัปดาห. 
   ๒๙(๑๔๘๔); ๒๓ - ๒๙ มกราคม ๒๕๕๒.  เขาถึงไดจาก : http:// 
               www.matichon.co.th/weekly/weekly.php?srctag=0422110348 
   &srcday=2009/01/23 (วันที่คนขอมูล:  ๔ กุมภาพันธ ๒๕๕๒). 
  โรคเบาหวาน : ความผิดปกติของไตในผูปวยเบาหวาน.  เขาถึงไดจาก: http:// 
   www.bangkokhealth.com/dm_htdoc/dm_health.asp  (วันที่คน 
   ขอมูล: ๓๐ มกราคม ๒๕๕๒). 
  Project Gutenberg.  Available: ftp://mrcnext.CSO.uniuc.edu/etext. 
   (Access date: January 23, 2009). 
  Tannert, Christopher.  Information about EURO-Money.  Available: 
   http://www.spd.bln.de.home.christof.tannert/e-infoeu.him. 
   (Access date: December 24, 2008). 

 
      แบบที่สอง 
 

 นกุล  วองฐิตวิงศ.  (๒๕๕๒, ๒๓ -๒๙ มกราคม).  “โจรสลัดโซมาเลีย  ถึงเวลาตองกําราบ”
   มติชนสุดสัปดาห, ๒๙(๑๔๘๔)ใ  เขาถึงไดจาก: http://www.matichon.co.th/
   weekly/weekly.php?srctag=0422110348&&srcday=2009/01/23 
    (วันที่คนขอมูล:  ๔ กุมภาพันธ ๒๕๕๒). 
 โรคเบาหวาน : ความผิดปกติของไตในผูปวยเบาหวาน.  (๒๕๕๒).  เขาถึงไดจาก http:// 
   www.bangkokhealth.com/dm_htdoc/dm_health.asp  (วันที่คนขอมูล: 
   ๔ กุมภาพันธ ๒๕๕๒). 
 Project Gutenberg.  (n.d.).  Available: ftp://mrcnext.CSO.uniuc.edu/etext. 
   (Access date: January 27, 2009). 
 Tannert, Christopher.  Information about EURO-Money.  Available: http:// 
   www.spd.bln.de.home.christof.tannert/e-infoeu.him.  (Access date: 
   December 24, 2008). 
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   เทาที่ไดนํารูปแบบและการลงรายการบรรณานุกรมสื่อสารสนเทศตาง ๆ ทั้งสองแบบมา
แนะนําใหทานไดรับทราบวาเขาลงรายการกันอยางไรนั้น ก็คงจะเพียงพอสําหรับที่จะชวยใหทานลง
รายการบรรณานุกรมในงานเขียนของทาน ไมวาจะเปนผลงานทางวิชาการ หรือการเขียนรายงานวิจัยได
อยางถูกตองแลว     ลําดับตอไปทานจะตองนําขอมูลเหลาน้ันมาจัดเรียง และนําไปพิมพเปนขั้นตอน
สุดทาย  
 

การจัดเรียงบรรณานุกรม 
    เม่ือทานไดขอมูลสําหรับการจัดทําบรรณานุกรมประกอบงานเขียนของทานแลว กอนที่ทาน
จะเขียนหรือพิมพออกมาตามรูปแบบทีต่องการ   ทานจะตองนําขอมูลเหลาน้ันมาดําเนินการเรียงลําดับ
ขอมูลเสียกอน   วิธีการเรยีงลําดับขอมูลมีหลายวธิีดวยกัน   การจัดเรียงบรรณานุกรมนั้นจะจัดเรียงตาม
ความสะดวกของผูใชบรรณานุกรมนั้น ๆ  โดยทั่วไปจะแบงเปน  ๔ วิธี คือ 
 ๑. การเรียงตามลําดับอักษร (Alphabetical Order) คือ เรียงอักษรรายการแรกตามแบบ
พจนานุกรม ซ่ึงปกติจะเปนชื่อผูแตง อาจเปนชื่อบุคคล หรือชื่อองคกรที่ทําหนาทีผู่แตง  สําหรับหนังสือที่
ไมปรากฏชื่อผูแตง ซ่ึงรายการแรกจะเปนชื่อเรื่องนั้น ใหนํามาเรียงลําดับอักษรรวมดวย 
 ๒.  การเรียงตามลําดับเหตุการณ (Chronological Order)  คือการจัดเรียงตามลําดับการ
พิมพ โดยเรียงปพิมพเกาไวกอนปพิมพใหม ๆ ซ่ึงการเรียงวิธีน้ีเหมาะสําหรับเอกสารทางประวัตศิาสตร 
ทางโบราณคดีที่ตองการแสดงวิวัฒนาการโดยลําดับของเร่ืองนั้น ๆ 
 ๓.  การเรียงลําดับหมวดหมูวิชา (Classification of items according to division of the 
subject)  คือ การจําแนกบรรณานุกรมโดยพิจารณาเนื้อหาตามหมวดหมูวิชา เชน ประวัตศิาสตร  หรือ
วิทยาศาสตร  โดยนําเอกสารที่มีเน้ือหาทํานองเดียวกนัมาเรียงตามลําดับเลขหมู หรือเน้ือหายอย 
 ๔. การแยกรายการตามลกัษณะงานที่นํามาทําบรรณานุกรม (Classification of items 
based upon kinds of works listed)   คือ การจําแนกตามประเภทของสื่อสารสนเทศ เชน ประเภทสิ่ง
ตีพิมพ ประเภทโสตทศันวสัดุ หรือประเภทสื่ออิเล็กทรอนิกส 
 การเรียงบรรณานุกรมจะจัดเรียงอยางไรนั้นก็ขึ้นอยู กับจุดประสงคของการใช และ
กลุมเปาหมายที่ใชบรรณานุกรมประเภทนั้น ๆ  แตเทาที่ผูเขียนไดพบเห็นสวนใหญจะนิยมใชแบบการ
เรียงตามลําดับอักษรและเม่ือเรียงลําดับบรรณานุกรมตามลําดับอักษรแลว  จะไมมีการใสเลขลําดับกํากับ
อีก 
 
 
 
 



ปท่ี ๙ ฉบับท่ี ๑                                             มกราคม – มีนาคม  ๒๕๕๒ 

                                                                       ๔๖ 

 
 

การเขียนหรือพิมพบรรณานุกรม 
 การเขียนหรือการพิมพบรรณานุกรมนั้น จะตองเขยีนหรือพิมพใหถูกตองตามหลักเกณฑ 
ดังน้ี 
 ๑.   พิมพคําวา “บรรณานุกรม”  สําหรับสื่อสารสนเทศภาษาไทย และคําวา  “BIBLIOGRAPHY” 
สําหรับสื่อสารสนเทศภาษาอังกฤษ ไวกลางหนากระดาษ  ไมตองขีดเสนใต หากบรรณานุกรมนั้นมีขอมูล
เฉพาะแตที่เปนหนังสือ และมีรายการไมมาก  อาจใชคําวา “หนังสืออางอิง”  หรือ  “REFERENCE”   
แทนก็ได 
 ๒.  ใหเริ่มเขยีนหรือพิมพที่แนวซายสุดของกรอบขอความ  หากบรรทัดเดียวไมพอ ใหตอ
ขอความในบรรทัดถัดไปทีย่อหนาแรก  คือใหเวนเขามา ๗ ตัวอักษร แลวเริ่มเขียนหรือพิมพที่ระยะอักษร
ตัว   ที่ ๘   ถาเปนบรรณานุกรมของหนังสือภาษาอังกฤษใหเวนระยะระหวางบรรทัด ๑ ชวงบรรทัดพิมพ
เด่ียว  สวนภาษาไทยใหเวน ๑ ชวงบรรทดัพิมพคู (หรือ ๒ ชวงบรรทัดพิมพเด่ียว)  และระยะหางระหวาง
บรรณานุกรมแตละรายการใหเวนแตละรายการใหหางกัน ๑ ชวงบรรทัดพิมพคู 
 ๓.  การพิมพหลังเคร่ืองหมายมหัพภาค (.) ใหเวน ๒ ระยะตวัอักษร  และหลังเคร่ืองหมาย
อ่ืน ๆ ใหเวน ๑ ระยะตวัอักษร  ซ่ึงในรูปแบบการลงรายการบรรณานุกรมไดแสดงไวใหเห็นแลวดวย
เคร่ืองหมาย (/) 
 

บทสงทาย  
 การลงรายการบรรณานุกรมทรัพยากรสารสนเทศตาง ๆ  ที่ไดนํามาแนะนําน้ีเปนเพียงการ
นํารูปแบบของการจัดทําบรรณานุกรมเฉพาะหนังสือ วารสาร หนังสือพิมพ  การลงรายการบรรณานุกรม
การสัมภาษณบุคคล  และสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส บางชนิด คือ ฐานขอมูลจากซีดีรอม   ฐานขอมูล
ออนไลน และสารสนเทศจากอินเทอรเน็ต  เทาน้ัน   ยังมีรูปแบบการลงรายการบรรณานุกรมสารสนเทศที่
มีลักษณะพิเศษอ่ืน ๆ ที่ผูเขียนมิไดนํามาแสดงไว ณ ที่น้ี  ไดแก  วิทยานิพนธ  จดหมายเหตุ  คําส่ัง  
ประกาศ  สจิูบัตร  แผนพับโฆษณา   แผนปลิว  หรือ เอกสารที่ไมไดจัดพิมพเปนเลม  เปนตน        
ทั้งน้ีก็เน่ืองจากไดพิจารณาแลววาไมใครมีผูนํามาใชในการอางอิงประกอบงานเขียนที่นําลงพิมพใน
สิ่งพิมพของกองทัพเรือ   หากมีผูสนใจตองการทราบถึงรูปแบบและวธิีการลงรายการบรรณานุกรมของ
สื่อสารสนเทศดังกลาวก็อาจศึกษาเพ่ิมเตมิไดจากหนังสือที่ผูเขียนใชอางอิงในการเขียนบทความนี้ 
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หนังสืออางอิง 
 พวา  พันธุเมฆา. สารนิเทศกับการศกึษาคนควา. กรุงเทพฯ : ภาควชิาบรรณารักษศาสตร 
  คณะมนุษยศาสตร   มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร, ๒๕๓๕. 
 มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร. คณาจารยภาควิชาบรรณารักษศาสตร.   
  สารสนเทศและการศึกษาคนควา.  พิมพคร้ังที่ ๒.  ชลบุรี: คณะมนุษยศาสตรและ 
  สังคมศาสตร มหาวิทยาลัยฯ, ๒๕๔๘. 
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แรงจูงใจในการเรียน 

น.อ.หญิง กาญจนา พุทธนิมนต 
นายทหารปฏิบัติการประจําโรงเรียนนายเรือ 

 
 
 มนุษยเราจะทําการส่ิงใดหรือจะศึกษาเลาเรียนจะตองมีแรงจูงใจ แรงจูงใจจะเปนตัวกระตุนให
กระทําการในสิ่งน้ันไดสําเร็จตามความตองการหรือมุงหวัง ถาขาดแรงจูงใจก็จะทํางานหรือศึกษาเลาเรียน
เพียงเพ่ือใหผานไปวัน ๆ โดยไรจุดมุงหมาย เชาชาม เย็นชาม ปลอยไปตามยถากรรม ชีวิตก็จะไมประสบ
ผลสําเร็จ 

แรงจูงใจเปนตัวกระตุนใหมนุษยเราแสดงพฤติกรรมอยางใดอยางหนึ่ง เพ่ือใหไดสิ่งน้ัน ๆ มา
สนองความตองการโดยจะใชความพยายามในการกระทําไปสูเปาหมายโดยไมลดละ ถาแรงจูงใจต่ํา 
อาจจะลมเลิกการกระทํากอนบรรลุจุดมุงหมายได เชนเดียวกับแรงจูงใจในการเรียน นักเรียนนักศึกษาจัก
ตองพยายามสรางแรงจูงใจขึ้นมาดวยตนเองกอน ไมทอแทปลอยใหชีวิตสิ้นหวัง กอนที่จะไดรับแรง
กระตุนหรือแรงจูงใจจากบุคคลอ่ืนหรือสภาพแวดลอมอ่ืนใด สําคัญอยูที่จิตใจของตนเอง ตองแนวแนและ
พยายามทุกวิถีทางเพ่ือใหบรรลุจุดมุงหมายของการเรียนคือ ความสําเร็จของการศึกษา  

แรงจูงใจแบงออกเปน ๒ ประเภท คือ 
 ๑. แรงจูงใจภายใน (Instrinsic Motivation) เปนแรงจูงใจที่เกิดจากภายในตวับุคคล ซ่ึงอาจเปน
ความคิด ความสนใจ ความตั้งใจและความตองการ ฯลฯ ของบุคคลที่จะกระทํากิจกรรมอยางใดอยางหนึ่ง
เพ่ือจะทําใหตนเองมีความรูสึก มีความสามารถและเปนผูลิขติชีวติของตนเอง เม่ือใดที่สามารถทํางานจน
ประสบผลสําเร็จไดก็จะเกิดความพึงพอใจ 
 ๒. แรงจูงใจภายนอก (Externsic Motivation) เปนแรงจูงใจที่เกิดขึ้นจากการไดรับการกระตุน
จากส่ิงจูงใจภายนอกตัวบคุคล เชน เงิน การเลื่อนขั้นหรือตําแหนง รางวัล คําชม สภาพแวดลอมของการ
เรียนหรือบุคคลอ่ืนที่ไววางใจ ใหคําปรึกษา 

ถาบุคคลมีความสามารถ ไดรับการสนับสนุนดวยสภาพแวดลอมและแรงจูงใจอยางเพียงพอ ก็จะ
ทําใหผลของการปฏิบัติงานน้ันสูงตรงตามเปาหมาย แรงจูงใจจะเปนกลไกที่ไปกระตุนพลังของรางกายให
เกิดการกระทาํและเปนแรงบังคับใหพลังของรางกายที่จะกระทําอยางมีทิศทาง และมีเปาหมายชัดเจน 
พฤติกรรมทีเ่กิดขึ้นจึงเปนผลสืบเน่ืองมาจากแรงผลักดันหรือแรงกระตุนที่เรียกวา แรงจูงใจ ดวย  

แรงจูงใจในทางการศึกษา เปนสิ่งที่เกิดขึ้นจากการเรียนรู  การฝกฝนอบรม ครูเปนผูถายทอด
ความรูใหแกเรา แตเราก็ควรอาน เขียน ทําแบบฝกหัด เพ่ิมเติมจากที่ครูสอน คนใดเกียจครานหรือ
ทอถอยในความฝกฝนตนเองคอยแตจะไดรับความรูจากครูเทาน้ัน ไมอาจสําเร็จการศึกษาไดดวยดีเลย 
(สมิต อาชวนจิกุล  ๒๕๕๐  :  ๑๕๒) 
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วิธีเสริมสรางแรงจูงใจ (กําลังใจ) ใหสูงขึ้นดวยตนเอง มีหลักดังนี้         
๑. รูจักพ่ึงตนเอง ไมควรพึ่งคนอื่นตลอดเวลา ควรตัดสินใจทําอะไรดวยตนเอง เปนตัวของตัวเอง 
๒. มีความเชื่อม่ันและมีเหตุผล พิจารณาใหละเอียดถี่ถวน ใชความสามารถของตนเองในการเรียน

ใหเต็มที่เสมอ คนเรามีความสามารถ หนาที่ที่แตกตางหรือไมเทากัน จึงไมควรไปเปรียบ
เทียบเคียงกับคนอ่ืน พยายามทําหนาที่ของเราใหดีที่สุด 

๓. กลาเผชิญหรอืฝาฟนปญหาหรืออุปสรรคตาง ๆ ใหได ไมยอทอ พยายามใหเกิดความรูสึกสนุก
ในการแกปญหาน้ัน 

๔. พยายามแขงขันกับตนเอง โดยตั้งเกณฑมาตรฐานของตนเองเอาไวและพยายามทําใหสําเร็จไม
ต่ํากวาเกณฑน้ัน 

๕. ควรมีความรับผิดชอบในการเรียน มีความตั้งใจที่จะไปใหถึงจุดหมายหรือใหบรรลุผลสําเร็จให
ได ถานักเรียนคิดถึงความสําเร็จ ความสาํเร็จน้ันก็จะเปนของนักเรียน 

๖. ตองสรางความรูสึกรักการเรียน ชอบวิชาที่กําลังเรียนอยูและสรางความรูสึกทีดี่ตองานของ
นักเรียนเอง 

๗. มีความพอใจตอสิ่งแวดลอมของตน ไมแสดงอาการเบื่อหนายตอเหตุการณใด ๆ 
๘. ตองคิดวาชวีติหรือการตอสู ศัตรคูือยากําลัง ไมหมดอาลัยตายอยาก (ทอดอาลัยเพราะไมมี

ความหวังใดเหลืออยู)  
 

ผูที่ไมใสใจหรือเรียนออนควรปรับตวั โดยการเปล่ียนพฤติกรรมในการศึกษาเลาเรียน 
เสียใหม   ดังน้ี 

๑. ถือวาการเรียนเปนสิ่งสําคญัที่สุด 
๒. อยาปลอยตัวตามยถากรรม พยายามคนพบวธิีการเรยีนที่ดีที่สุดสําหรับตนเอง 
๓. เขาเรียนใหสมํ่าเสมอ 
๔. มีสมาธิในการดูหนังสือ 
๕. มีความพอใจในงานหรือหนาที่ของตน ควรมีความกระตอืรือรนในการเรียน สนุกกับการเรียน 
๖. มีเรื่องไมสบายใจอยาเก็บไวคนเดียว เลาใหเพ่ือนสนิทหรือคนใกลชดิฟง พรอมทั้งขอคําแนะนํา 
๗. ตองมีสมาธิในการเรียน 
๘. หาโอกาสพักผอนบาง เชน เลนกีฬา ไปทองเท่ียว 

 พระพุทธศาสนาสอนไววา หนทางสูความสําเร็จ มีอยู ๔ ประการ คือ ฉันทะ วริิยะ จิตตะและ
วิมังสา ซ่ึงสามารถนํามาเปนขอคิดในการเรียนได 
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ฉันทะ แปลวา มีใจรัก การท่ีจะประสบผลสําเร็จในเรื่องใดตองมีใจรักในเรื่องนั้น เชน ตองมีใจรัก

ในการเรียน แมวาจะไมชอบเรียนวชิาใดก็ตองฝกใจใหชอบในสิ่งน้ัน คิดเสียวา เม่ือไมมีในสิ่งที่เราชอบก็
ตองชอบในสิ่งที่เรามี ฝกทําใจใหรัก เชื่อม่ันในตนเองวาสามารถประสบผลสําเร็จในการเรียนได  

วิริยะ แปลวา ความพากเพียร ความบากบั่น ถาไมมีความเพียรพยายาม ความสําเร็จก็จะไม
เกิด ความพยายามอยูที่ไหนความสําเรจ็อยูที่น่ัน โดยเฉพาะถายังไมเขาใจบทเรยีนใด ก็ตองพยายาม
ทบทวนทําแบบฝกหัดใหมาก ๆ หรือหาผูรูที่จะชวยอธบิายใหเขาใจ 

จิตตะ  แปลวา เอาใจฝกใฝในสิ่งที่ทํา มีความรับผิดชอบ มุงม่ันใหเกิดผลสําเรจ็ ไมยอทอตอ
อุปสรรคใด ๆ 

วิมังสา  แปลวา การใชปญญา พิจารณาไตรตรองอยางรอบคอบ กอนที่จะทําอะไร 
 แรงจูงใจที่สําคัญคือแรงจูงใจภายใน ไดแก ตัวเราเอง ถาเรามีจิตใจเข็มแข็ง งานทุกอยางก็จะ
สําเร็จได ดังพุทธภาษติทีก่ลาวไววา นโมบุพฺพงฺคมา ธมฺมา มโนเสฏฐา มโนมยา แปลวา ธรรมทั้งหลาย
มีใจเปนหัวหนา มีใจเปนใหญ สําเร็จดวยใจ หรืออาจกลาวงาย ๆ ไดวา มีใจเปนนาย มีกายเปนบาว ทุก
คนตองมีความหวัง การเรียนตองมีความหวังวา จะตองสําเร็จการศึกษาใหได ความหวังดังกลาว ก็จะ
เปนแรงจูงใจใหประสบผลสาํเร็จตามที่ตั้งไว 
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ขอคิดจาก “สวนกุหลาบ” 

น.อ.หญิง พรทิพย เมฆลอย 
นายทหารปฏิบัติการประจําโรงเรียนนายเรือ 

 

 
สวัสดีคะ 
 อยาเพ่ิงแปลกใจนะคะที่เห็นบทความนี้คอนขางจะแปลกกวาบทความอ่ืน ๆ ที่ลงในวารสาร
โรงเรียนนายเรือ อันที่จริง ทานบรรณาธิการมิไดมีนโยบายที่จะเพ่ิมคอลัมน “เพลงเพื่อคุณ” หรืออะไร
ทํานองนั้นแตอยางไร แตผูเขียนเองมีความประทับใจในบทเพลงเกา ๆ ท่ีไพเราะ สละสลวย และเต็มไป
ดวยความหมาย  ซ่ึงจะหาฟงไดไมงายนักในเพลงยุคปจจุบัน  จึงอยากจะแบงปนความรูสึก และอารมณ
เพลงกับทานผูอาน เปนการผอนคลายบรรยากาศวิชาการที่เครงเครียดเทาน้ันเอง 
 ไมทราบวายังคงมีใครจําเพลง Rose Garden ไดอยูหรือเปลา  เพลงนี้ขับรองโดย Lynn 
Anderson ซ่ึงโดงดังมากเม่ือผูเขียนยังเปนเด็ก ดังน้ันเพลงนี้อาจจะเกา... และ... แก... ไปสักหนอย แต
เชื่อวาหลายๆทานที่รูจักคงจะยอมรับวา นอกจากความไพเราะของทวงทํานองแลว  ความหมายของ
เพลงดังกลาวยังแฝงไวดวยปรัชญาแหงชีวิต  ทุก ๆ ถอยคําที่เรียบเรียงขึ้นมาลวนเต็มไปดวยความหมาย
และแงคิดที่ดียิ่ง  สําหรับการเตรียมใจใหรูวาในแตละกาวที่จะเดินไปขางหนารวมกับใครสักคนนั้น  
อาจจะเหมือนกับการเดินอยูในสวนกุหลาบ  ซ่ึงนาจะเต็มไปดวยความสุข ความสวยงาม  แตในความเปน
จริง ก็ตองไมลืมวากุหลาบทุกตนลวนมีหนาม น่ันหมายถึงความทุกขและอุปสรรค...  แลวถากุหลาบทั้ง
สวนละ ลองคิดดูนะคะวาจะมีหนามมากสักเพียงใด... ?! 
 น่ีคือเน้ือเพลงที่เรากําลังพูดถึง... 
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Lynn Anderson, Rose Garden Lyrics 

 

I beg your pardon, 

I never promised you a rose garden. 

Along with the sunshine,  

There's gotta be a little rain sometimes. 

When you take, you gotta give,  

So live and let live, or let go. 

I beg your pardon, 

I never promised you a rose garden. 

I could promise you things like big diamond rings, 

But you don't find roses growin' on stalks of clover. 

So you better think it over. 

Well, if sweet-talkin' you could make it come true, 

I would give you the world right now on a silver platter, 

But what would it matter? 

So smile for a while and let's be jolly: 

Love shouldn't be so melancholy. 

Come along and share the good times while we can. 

I beg your pardon, 

I never promised you a rose garden. 

Along with the sunshine,  

There's  gotta be a little rain sometimes. 

I beg your pardon, 

I never promised you a rose garden. 

I could sing you a tune or promise you the moon, 

But if that's what it takes to hold you, 
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I'd just as soon let you go,  

But there's one thing I want you to know. 

You better look before you leap, still waters run deep, 

And there won't always be someone there to pull you out, 

And you know what I'm  talkin' about. 

So smile for a while and let's be jolly: 

Love shouldn't be so melancholy. 

Come along and share the good times while we can. 

I beg your pardon, 

I never promised you a rose garden. 

Along with the sunshine,  

There's  gotta be a little rain sometimes. 
 

             

 สําหรับผูที่ไมเคยรูจักหรือไมคุนเคยกับเพลงนี้มากอน  ก็ลองมาพิจารณาจากบทความนี้ไป   
พรอม ๆ กัน แตตองขอบอกไวกอนวา ผูเขียนไมไดมีเจตนาที่จะมาจัดรายการ “เรียนภาษาอังกฤษจาก
เพลง” หรือจะบังอาจมาสอนปรัชญาชีวิตแตอยางใด  เพียงแคอยากจะถายทอดความประทับใจในบท
เพลงนี้ ตลอดจนแงมุมดีๆ และภาษาสวยๆ ของบทประพันธเทาน้ันเอง  ดังนั้นผูเขียนจึงไมขอแปลชนิด
ประโยคตอประโยค  แตจะบรรยายถึงความหมายของเน้ือหา และความนาประทับใจของเพลงโดยรวม 
 ในบทเพลงกลาวไววา 
  § ขอโทษทีนะจะ ฉันไมเคยสัญญิงสัญญาเลย วาชีวิตเราจะมีแตความสุขเหมือนเดินอยูใน
สวนกุหลาบ (Rose Garden) ประโยคนี้ ถาจะเปรียบกับสํานวนไทย คงจะตรงกับคําวา “ชีวิตไมไดโรยไว
ดวยกลีบกุหลาบ”  น่ันเอง  
  § ในขณะที่เรากําลังเพลิดเพลินอยูกับความสุข (Sunshine) น้ัน ยอมจะตองมีความทุกข
และอุปสรรค (A little rain) เปนเสมือนยาดําแทรกเขามาดวยเสมอ - ฝรั่งมักจะเปรียบฝน และเมฆหมอก
เปนอุปสรรค และความทุกข  ในทางกลับกัน แสงอาทิตยจะหมายถึง  ความสุขสดใสของชีวิต 
  § เปนธรรมดาของชีวิตคนเรา เม่ือมีการรับก็ตองมีการใหควบคูกันไปเสมอ (When you 
take, you gotta give) 
  § จงสนุกกับชีวิตใหเต็มที่ หรือไมก็ปลอยวางเสียบางเม่ือจําเปน (Let live, or let go)  
  § ฉันอาจจะวาดฝนใหเธอดวยสัญญาที่สุดเลิศหรูอยางไรก็ได  แตเธอก็ตองรูวามันจะเปนความจริง 



คนสามหนา 

น.อ.วิโรจน พิศเพ็ง 
อนุศาสนาจารยโรงเรียนนายเรือ 

 
 
 วันหนึ่ง ๆ เราเสียเวลาเปนชั่วโมงอยูตรงหนากระจก ทั้งน้ีและทั้งน้ันเพ่ืออะไร มิใชเพ่ือ
ใบหนาของเราดอกหรือ  เพราะกอนที่จะออกจากบานไปทํางานหรือทําธุระเราจะตองตกแตง เสริมแตง
ใบหนาใหสวยท่ีสุดเทาที่จะทําได สําหรับสุภาพบุรุษแลวไมคอยจะใหความสําคัญมากนัก ตรงกันขามกับ
สุภาพสตรียอมไมไดที่จะใหใบหนาของตวัเองรอดพนจากการตกแตงหากไมแตงจะขาดความม่ันใจ จะ
พบใครหรือตดิตออะไรก็ไมคอยจะสบายใจนัก ขณะที่ขับรถไปหรือน่ังรถเมลก็อดไมไดที่หยิบกระจกมา
สองดูใบหนาตัวเองอยูตลอดเวลา 
 ตามปกตคินเราเม่ือพบกันจะดูที่ใบหนากอนเปนอันดับแรกวา หนาตาเปนอยางไร สวย
หรือไม พอไปวัดไปวาไดหรือเปลา  และสิ่งสําคัญที่เรายังไมไดแตง ยังมีอีกหลายอยาง เราจะตกแตง
เพียงหนาตาภายนอกยังไมพอ เพราะยังมีอีกหลายหนาที่เราจะตองใหความสําคัญและเอาใจใสไมแพกัน 
ในที่น้ีจะขอเสนอหนาซ่ึงเราจะตองแตงและเอาใจใสเปนพิเศษ มีสามหนาดวยกันคอื 

                        ๑.หนานอก บอกความงาม 
                        ๒.หนาใน   บอกความดี 
                        ๓.หนาที่      บอกความสามารถ 
   

               หนาแรกคือ หนานอก ทานกลาววา    หนานอกบอกความงาม หนานอกหมายถึงหนาตา
ของคนเรานี้เอง ซ่ึงบงบอกถึงบุคลิกภาพของคนวามีความสวยงามแคไหนอยางไรเพราะคนเราพบกัน
คร้ังแรก มักจะดูหนาตาวาเปนอยางไร หลอ  สวยงามหรือไม หนานอกนับวามีความสําคัญไมแพหนา   
อ่ืน ๆ กอนจะออกจากบานไปทํางาน เรามักจะใหความสําคัญตอหนาตาเปนพิเศษ บางคนกวาจะออก
จากหนากระจกไดก็กินเวลาเกือบคร่ึงชัว่โมง หนานอกที่มีความสะอาดหมดจด จะสรางเสนหแกตัวเองได
อยางมาก ใครเห็นก็ชอบ อยากจะทําความรูจัก ตรงกันขามกับคนที่หนานอกไมสวยแถมเจาตวัก็ไมสนใจ
ปลอยตวัแลวแตมันจะเปนไป จะทําใหตวัเองหมดสงาราศีไปทันท ีโบราณทานจึงวา “ไกงามเพราะขน คน
งามเพราะแตง” น่ันหมายความวา ไกที่สวยงามจะตองมีขน หากไมมีขนจะดูอยางไรก็หาสวยไม คนเราก็
เหมือนกันจะใหสวยงามก็ตองมีการตกแตงประดับประดาบางแตพองาม ไมใชปลอยตัวมอมแมม จะเปน
อยางไรชางหัวมัน หากใครปฏิบตัิตวัอยางนี้ แทนที่จะเปนหนานอกบอกความงาม แตกลายเปนหนานอก
บอกความขีเ้หร  
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 เม่ือเปนเชนน้ี ทาจะทําอยางไร เพ่ือใหหนาตาของเราไมถึงกับสวยมาก แตไมใชไมแตง
เสียเลย แตงแตพอดี ๆ เพราะเรายังอยูรวมกับสังคมอีกนานจึงตองประพฤติปฏิบัตติวัใหเขากับสังคมได 
โดยยึดหลักธรรมที่พระพุทธเจาทรงสั่งสอนไว น่ันคือหลักมัชฌิมาปฏิปทา แปลวา การดําเนินชีวติในทาง
สายกลาง ไดแก ไมปฏิบตัเิครงเกินไปจนกลายเปนเครียด ในขณะเดียวกันก็ไมหยอนจนเกินไป จนไม
เปนตวัของตัวเอง หรือขาดระเบียบวินัย การปฏิบตัติอหนานอกของเราก็เหมือนกัน เราสามารถดําเนิน
ตามหลักสายกลางได เชน การแตงหนา ก็แตงแตพองาม พอเหมาะ สมกับวยัของเรา หรือ การแตงตวัก็
ตองดูดวย วาวัยของเรา เหมาะท่ีใสสายเด่ียว เกาะอก หรือไม พูดงาย ๆ คือแตงใหถูกกาลเทศะน่ันเอง
พรอมกับเสรมิเสนหดวยการวางหนาเปนปกต ิยิ้มแยมแจมใสตามสมควร ไมเครงเครียดหรือเครงขรึมจน
หนาบอกบุญไมรับ ทานคงเคยไดยินทีเ่ขาพูดวา ยิ้มวนัละนิด จิตแจมใส เม่ือปฏิบัติไดเชนนี ้ ใครเห็นก็
นิยมชมชอบ ไมมีการดูถูก หรือพูดกระทบกระทั่งใหเจ็บใจ 
 ฉะนั้น หนานอกจะบอกความงามใหแกคนทั่วไปไดก็อยูที่ตวัเราเองวา จะทําอยางไรเพ่ือที่จะ
สรางความประทับใจแกผูทีพ่บเห็นได โดยทั่วไปแลวไมมีใครที่จะปฏิเสธความสวยความงามเลย ทุกคน
ชอบทั้งน้ัน แมแตพระพุทธองคยังตรัสเก่ียวกับสตรีทีบุ่รุษปรารถนาจะไดเปนคูครองเปนศรีภรรยาโดย
พระองคยกเอาหนาตาเปนอันดับแรกคือ 
  ๑. รูปสวย (รูปะวา) หมายถึง รูปรางหนาตา ทรวดทรงองคเอว สมสวนชวนมอง 
  ๒. รวยทรัพย (โภคะวา) หมายถึง มีทรัพยสินเงินทอง พรอมที่จะจับจายใชสอย 
พอประมาณ 
                      ๓. นับมารยาท (สีละวา) หมายถึง มีกิริยามารยาทเรยีบรอยสมเปนกุลสตรีทุก 
กระเบียดน้ิว 
                      ๔. องอาจขยัน (อะนะละโส) หมายถงึ มีความขยันหม่ันเพียร หนักเอาเบาสูโดยยึดหลัก 
วา ขยันหา รักษาเปน เวนคนชั่ว ไมม่ัวในการใชจาย  
                     ๕. ไมเปนหมัน มีบุตร (ปะชัญจัสสะ ละภะต)ิ  หมายความวาสามารถมีบตุรสบืสกุล เปน 
โซทองคลองชีวติคูใหรักกันแนบแนนยิ่งขึ้นไปอีก 
 จะเห็นวาพระพุทธองคทรงยกเอารูปรางหนาตาไวเปนอันดับแรก น่ันแสดงใหเห็นวา คนเรา
พบกันครั้งแรกแลวเกิดความประทับใจ ก็มาจากหนานอกของเรานี่เอง เม่ือหนานอกของเราสําคัญถึง
เพียงนี้แลว เราจะปลอยปละละเลยไดอยางไร ขอใหทานพิจารณาดูเองก็แลวกัน 
  หนาที่สองคือ หนาใน ทานบอกวาหนาใน บอกความดี บงบอกถึงความเปนคนดีมีคุณภาพ
ในการสรางสรรคประโยชนเพ่ือตนและสวนรวม หนาในหมายถึง จิตใจนั่นเอง พระพุทธองคทรงสอน 
พุทธบริษัทใหเห็นวา โลกนีท้ี่สําคัญก็อยูที่คน และในตัวคนแตละคน มีความสําคัญอยูที่จิต ถาจิตใจชั่ว 
คนก็เลว เม่ือคนเลวโลกก็แหลก ดังพระพุทธภาษติทีพ่ระพุทธองคตรัสถึงอิทธิพลของจิตวา จิตฺเตน นียต ิ
โลโก. แปลวา โลกอันจิตยอมนําไป  จิตฺตสฺส เอกธมฺมสสฺ   สพฺเพว วสมนวฺค.ู แปลวา ทุกส่ิงทกุอยาง  ตกอยู 
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ในอํานาจ ของจิต จิตฺเต สงฺกิลิฏเฐ ทุคฺคต ิปาฏิกงฺขา. แปลวา เม่ือจิตใจเศราหมองแลว ทุคต ิ เปนอันหวัง
ได หมายความวา เม่ือจิตใจเราขุนมัวเศราหมองก็จะประสบพบแตสิง่ไมดี หรือประสบพบภพภมิูที่เราจะ
ไปเกิด มีแตความทุกขยากลําบาก หรือ จิตฺเต อสงฺกิลฏิเฐ สุคต ิปาฏิกงฺขา. แปลวา เม่ือจิตไมเศราหมอง 
สุคต ิ    ก็เปนอันหวังได หมายความวา หากจิตใจเราเบิกบาน ผองใส เราก็จะพบประสบแตสิง่ดี ๆ หรือ
ไปเกิดในภพภูมิที่ดีซ่ึงเราเรียกวา สุคติภูมิ ตรงกันขามกับทุคติภูมิ 
 พระพุทธองคทรงแนะนําพร่ําสอนพุทธบริษัทอยูเสมอวา  จิตฺตสฺส ทมโถ สาธ.ุ แปลวา การ
ฝกจิตเปนความดี หรือ  จิตตฺ ํทนฺต ํสุขาวหํ. แปลวา จิตที่ฝกฝนดีแลวนําความสุขมาให 
          จิตคืออะไร จิตเปนธาตุกายสิทธิช์นิดหน่ึง ซ่ึงสิงอยูในรางกายของคนที่ยังมีชีวติอยู มีหนาที่
รับรูอารมณอยูเสมอ แตเปนธาตุกายสิทธิ์ที่ไมปรากฏตวั ธรรมชาติที่กลาวถึงน้ีมีลักษณะพเิศษอยูอยาง
หน่ึงคือ สามารถสั่งสมสิ่งที่ผานมาในวถิีชีวติของคนได เวลาทําความดีก็เก็บสั่งสมความดีไว เวลาทํา
ความชัว่ ก็เก็บสั่งสมความชั่วไว ดีไปตามการกระทําก็ได ชั่วไปตามการกระทําก็ได คลาย ๆ กับกระดาษ
ซับที่ซับเอาตวัหนังสือเอาไว ไมวาขอความนั้นจะเปนคําสิริมงคลหรือคําสาปแชง และไมวาคําน้ันจะเปน
คําชมเชยหรือคําตําหนิตเิตยีน กระดาษซบัก็ซับเก็บไวไดทั้งน้ัน 
 ธรรมชาตทิี่พูดถึงน้ีก็เหมือนกันคือ เกงทางดานสั่งสม เกงทางดานเก็บไมเลือก ไมวาจะเปน
คําชม คํายกยอง คําสรรเสริญเยินยอ หรือคําหยาบคาย คําเพอเจอ คําสอเสียด ตวัทําชัว่ก็เก็บ ตัวทําดีก็
เก็บ เม่ือธรรมชาติชนิดน้ีมีความสามารถพิเศษในทางเก็บสั่งสม พระทานจึงสมมติเรียกวา จิต คําวา จิต 
หรือจิตะ ก็แปลวา สั่งสมนั้นเอง 
 หลักธรรมคําสอนของพระพุทธองคมีมากมายเหลือที่จะคณานับพระองคเปรียบเทียบวา 
หลักธรรมที่พระองคนํามาสอนน้ันมีนอยนิดเหมือนใบไมที่อยูในกํามือ สวนหลักธรรมที่พระองคไมได
นํามาสอนมีมากมายเหมือนใบไมที่อยูในปา 
 ในฐานะที่เราเปนพุทธศาสนิกชน เราจะนําหลักธรรมอะไรมาประพฤติปฏิบัติเพ่ือใหเกิด
ประโยชนสูงสุดในการดําเนินชีวิต แมวาเราไมสามารถจะนําหลักธรรมทั้งหมดมาปฏิบัติ แตคนที่ชาญ
ฉลาดก็สามารถเลือกนําหลักธรรมมาใชในชีวิตประจําวันไดเหมือนคนที่เจ็บไขไดปวยก็ตองเลือกยากินให
ถูกกับอาการของโรคนั้นๆ ยาใชกินแกอาการทางกาย สวนธรรมะใชแกอาการทางใจใชหลักธรรมถูกก็แก
ได ใชไมถูกก็แกไมได 
 ในที่น้ีจะนําหลักธรรมมาเสนอเพื่อใหทานผูอานไดพิจารณาวา หลักธรรมนี้สามารถที่จะ     
ทําหนาใน ของเราบอกความดีแกคนทัว่ไปไดหรือไม หลักธรรมนีก็้คือ สังคหวตัถ ุ ๔ หรือจะเรียกให    
เขากับสมัยใหมก็คือ หลักมนุษยสัมพันธ ๔ ประการ คือ 
 ๑. ทาน แปลวา การให ใหวัตถุสิ่งของ ขาว ปลา  อาหาร นํ้า เปนตนเรียกวา วัตถุทาน สวน
การใหความรูใหขอแนะนํา คําสั่งสอนใหประพฤติดี เวนชั่ว หรือการอบรมสั่งสอนผูใตบังคับบัญชา ให
รักษาระเบียบวินัย  เรียกวา วิทยาทานหรือธรรมทาน  เรื่อง  ของการใหน้ี  มีคนเคยทูลถามพระพุทธเจา 
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วา มีเคร่ืองมืออันใดในโลกนี้ที่สามารถผกูมัดใจคนไดบางพระพุทธเจาขา พระพุทธองคตรสัวา ทานคือ
การใหน้ีสามารถผูกมัดใจคนได อยาวาแตสามารถมัดใจคนเลย  แมแตสัตวเราก็สามารถเอาไปใชได เชน
สุนัขขางบานเหาเปนประจํา ทานลองนําหลักธรรมขอน้ีไปใชดู วันหลังเดินผานก็มีของติดไมติดมือบาง 
โยนลูกชิ้นใหกินบาง ใหขาไกบาง ทําอยางน้ีไมเกินอาทติยรับรองสุนัขจะเปนมิตรกับทาน หากปฏิบัติ
อยางน้ีแลวไมไดผล ก็ตองพิจารณาตัวเอง ขนาดสุนัขยังไมยอมรับไมตรีแลวคนละ? 
 ๒. ปยวาจา แปลวา พูดจาไพเราะ หมายถึง วาจาเปนที่รัก หรือวาจาที่ซาบซ้ึงใจคือกลาวคํา
สุภาพไพเราะออนหวานสมานสามัคคี ใหเกิดไมตร ีและความรักใครนับถือ         ตลอดถึงคําพูดที่แสดง
ประโยชนประกอบดวยเหตผุลเปนหลักจูงใจใหนิยมยินดี เชื่อวาทุกคนชอบคนที่พูดจาไพเราะ ออนหวาน 
ไมชอบฟงคําหยาบ เพราะคําหยาบเปนคําที่ระคายหู ทานที่เขาหางสรรพสินคาคงเคยไดยิน
ประชาสัมพันธประกาศออกเสียงตามสายเขาจะตองคดัเลือกคนที่เสยีงดี พูดเพราะฟงแลวสบายหู ลูกคา
ฟงแลวอยากเขาหาง ไมใชฟงแลวตองอุดหูหรือรีบเดินออกจากหาง การพูดจาสรางความสามัคคีก็ไดหรือ
จะพูดใหแตกสามัคคีก็ได พูดใหคนรักก็ได ใหคนเกลยีดก็ได ทานสุนทรภูกวีเอกของโลกกลาววา 
                                    ถึงบางพูดพูดดีเปนศรีศักด์ิ  มีคนรักรสถอยอรอยจิต 
                            แมนพูดชั่วตวัตายทําลายมิตร จะชอบผิดในมนุษยเพราะพูดจาฯ 
              ๓. อัตถจริยา แปลวา การประพฤติประโยชน หมายถึงการขวนขวายชวยเหลือกิจการ บําเพ็ญ 
สาธารณประโยชน ตลอดถึงชวยแกไขปรับปรุงสงเสริมในทางจริยธรรม สังคมปจจุบันตองการคนที่พรอม
จะทําประโยชนใหแกสวนรวมโดยไมหวังผลตอบแทนที่เขาเรียกวาพวกจิตอาสาหรือจิตสาธารณะ
หมายความวา คนเหลาน้ีพรอมที่จะทําประโยชนแกสังคมโดยไมตองมีการบังคับหรือขอรองแตอยางใด 
แตที่เขาทําเพราะจิตของเขาอาสาเอง ในฐานะเราก็เปนสวนหนึ่งของสังคมจึงควรทําตัวใหเปนประโยชน
บาง อยูในโลกนี้อยาทําตัวเปนคนรกโลก หรือขวางโลก 
               ๔.สมานัตตตา แปลวา ความมีตนเสมอ หมายความวา ทําตนเสมอตนเสมอปลาย ปฏิบัติ
สมํ่าเสมอในชนทั้งหลายและเสมอในสุขทกุขโดยรวมรับรู รวมแกไข ตลอดถงึวางตนเหมาะแกฐานะ 
ภาวะบคุคล เหตุการณและสิ่งแวดลอม ถูกตองตามทาํนองคลองธรรมในแตละกรณี ในขอน้ีหากนํามาใช
ในชีวติคูก็คือในอดีตเคยรักกันอยางไร ปจจุบัน และอนาคตก็ยังจะปฏิบตัิตนเสมอตนเสมอปลายตอคูชวีิต
เหมือนเดิม หรือในกรณีการรับราชการ การวางตัวใหเหมาะสม อันนี้สําคัญมาก เชน เรียนจบจาก
นักเรียนจามาดวยกัน รับราชการมาพรอมกัน ตอมาเพ่ือนติดยศสูงขึ้นเปนระดับผูอํานวยการกอง แตเรา
ยังคงเปนจาเอกอยูเหมือนเดิม พอพบกันก็เลนเตะกน ตบหัวกันเหมือนเดิม อยางน้ีเรียกวา การวางตวัไม
เหมาะสม เรายศนอยกวา ตองใหเกียรตแิกเพ่ือนที่มียศสูงกวาจะไปเลนเหมือนเดิมไมได หรือหากจะเลน
ก็ตองหาที่มันลับตาคนหนอย 
 ฉะน้ันหลักธรรมทั้ง ๔ ประการนี้จะตองนาํไปปฏิบตัิทุกขอจึงจะเกิดประโยชนและไดผลเต็มที่
จะขาดขอใดขอหน่ึงไมได    เพ่ือใหจํางายจึงสรุปสั้น ๆ  วา  โอบออมอารี  (ทาน)  วจีไพเราะ  (ปยวาจา)  
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สงเคราะหปวงชน (อัตถจริยา) และวางตนเหมาะสม (สมานัตตตา) หากทานใดปฏิบตัิไดอยางน้ีก็สมกับ
คําที่กลาววา หนาในบอกความดี 
 หนาที่สามคือ หนาที่ ทานกลาววา หนาที่บอกความสามารถบงบอกถงึความเปนคน
สามารถในการปฏิบตัิกิจการงานที่ตนรบัผิดชอบ การซ้ือขายที่ดิน มีเรื่องที่จะตองพิจารณาอยูอยางหนึ่ง
ซ่ึงขาดไมไดเลยหรือลืมไมไดเลยคือ การพิจารณาดูหนาที่ของดิน เพราะดินที่มีหนาที่ดีจะขายไดราคา 
เชนหนาทีต่ิดถนนหรือติดทานํ้า ซ่ึงพูดกันยอ ๆ วา มีทามีทาง อยางน้ีหมายความวา เปนทําเลท่ีดี ตอไป
จะเจริญ แมผูขายจะเรียกราคาแพง ผูซ้ือก็ไมคอยรังเกียจ ตรงกันขามกับที่บางแปลง หนาที่มันอับ เชนมี
ที่คนอ่ืนบังหนา หาทางออกไมได หรือหนาที่คับแคบจะขายกล็ําบากที่อยางนี้ราคาจะถูกโดนกดราคา 
หนาที่ถือวาสาํคัญมาก พวกเจาของที่หรือนักเลนที ่จะระมัดระวังเปนพิเศษ  แมดานหลังและดานขางจะ
เวาแหวงไปบางก็ไมเปนไร แตดานหนาของที่ยอมใหเสียไมได หากวาหนาที่เสียแลว ราคาก็ตกน่ีคือ
ความสําคัญของหนาที่ของที่ดิน 
 แตหนาที่ในทีน้ี่คือ หนาที่การงานที่ไดรับมอบหมาย การงานก็ถือวาเปนที่เหมือนกันคือที่
สําหรับปลูกสรางชีวติหรือทีส่ําหรับสรางฐานะ ฉะนั้นคนที่มีงานทาํก็คือคนที่มีทีท่ํามาหากินน่ันเองแลว
การงานที่ทําก็เรียกวา หนาที่เหมือนกัน เชน  หนาที่เสมียน หนาที่ภารโรง หนาที่ครู หนาที่กํานัน     
เปนตน หนาที่การงานเหลาน้ีตามปกติแลวจะไมคอยอับนัก หากทําตามหนาที่ของตัวเองใหดีที่สุด ไม
กาวกายหนาที่ของผูอ่ืน เวนแตคนที่มีหนาที่แลว ไมใสใจจะรักษาหนาที่ของตวัเองปลอยใหหนาที่รกรุงรัง 
กาวกายงานของบุคคลอ่ืน ประเภทที่วา รูทุกเร่ือง ยกเวนงานในหนาที่ หากใครเปนอยางน้ี รับรองไดเลย
วา หนาที่และชีวติการรบัราชการจะไปไมรอด อาจจะถูกยายหรือปลดโดยไมทราบสาเหต ุ ซ่ึงมีตัวอยาง
มากมาย 
 หนาทีข่องคนเรามีอยูสองประเภทคือ หนาที่โดยธรรมชาติและหนาทีท่ี่ไดรับการแตงตั้งหนาที ่
โดยธรรมชาตเิชน เราเกิดมาเปนลูกของพอแม พอแมก็ตองทําหนาที่ของตวัเอง    ใหสมบูรณสมกับเปน
พอแมคือ 
                                 ๑.  หามปรามลูกจากความชั่ว 
                                 ๒. ใหตั้งอยูในความดี 
                                 ๓.ใหศึกษาศลิปวทิยา 
                                 ๔.หาคูครองทีส่มควรให 
                                 ๕.มอบทรัพยสมบัตใิหในเวลาอันสมควร 
สวนลูกก็ตองทําหนาที่ของลูกคือ 
                                 ๑.ทานเลีย้งเรามาแลว เลี้ยงทานตอบ 
                                 ๒.ชวยทําการงานของทาน 
                                  ๓.ดํารงวงศสกุล 
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                                  ๔.ประพฤตตินใหเหมาะสมกับความเปนทายาท 
                                  ๕.เม่ือทานลวงลับไปแลว ทาํบุญอุทิศใหทาน 
นอกจากนี้หนาที่โดยธรรมธรรมชาติยังมีอีกมาก เชน เปนพ่ีนองกัน เปนญาติกัน เปนปู เปนยา เปนตน 
หนาที่ประเภทนี้เม่ือเกิดขึน้แลวตองรักษา จะหลีกเลีย่งหรือเพิกถอนไมได 
 หนาที่อีกประเภทหนึ่ง ตองมีผูแตงตั้งให เชนหนาที่ผูใหญบาน หนาที่กํานัน หนาที่
ผูบังคับบัญชากับผูใตบังคบับัญชา ผูบังคับบัญชาก็ตองทําหนาที่ของตัวเองใหสมบรูณคือ 
                                    ๑.จัดการงานใหทําตามความเหมาะสมกับกําลังความสามารถ 
                                    ๒.ใหคาจางรางวัลสมควรแกงานและความเปนอยู 
                                    ๓.จัดสวัสดิการดี มีชวยในการรักษาพยาบาลในยามเจ็บไข เปนตน 
                                    ๔.ไดของแปลก ๆ พิเศษมา ก็แบงปนให 
                                    ๕.ใหมีวันหยุดและพักผอนหยอนใจตามโอกาสอันสมควร 
สวนผูใตบังคบับัญชาก็ตองทําตามหนาทีข่องตัวเองดังน้ี 
  ๑.เริ่มทําการงานกอนนาย 
                                   ๒.เลิกงานทหีลังนาย 
                                   ๓.ถือเอาแตของที่นายให 
                                   ๔.ทํางานใหเรียบรอยและดียิ่งขึ้น 
                                   ๕.นําเกียรตคิุณของนายไปเผยแพร 
หนาที่เหลาน้ีมิใชเกิดขึ้นโดยธรรมชาติและเกิดขึ้นเองไมได ตองมีคนมอบหมายใหจึงจะได เม่ือไดมาแลว
ก็ตองรักษาอยาใหเสีย ถาหนาที่เสียตัวเราก็พลอยเสียไปดวย 
            คนที่ทําหนาที่เสยีเนื่องจากสาเหตุหลายอยาง เชน 
                                   -    ดูถูกหนาที่ 
                                   -    ทรยศตอหนาที่ 
                                   -    ไมรูจักหนาที่ 
                                   -     ละทิ้งหนาที่ 
 ฉะน้ันคนทีส่ามารถปฏิบตัิหนาที่การงานใหสําเร็จลุลวงไปไดดวยดี โดยไมมีอุปสรรคใดๆเลย 
แสดงวาคนนัน้เปนผูที่มีความสามารถในหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย สมกับคําที่กลาววา หนาที่บอก
ความสามารถของคนๆนั้นวาเปนอยางไร 
 เรื่องของคนสามหนาจึงสรุปไดวา หนานอกบอกความงาม หนาในบอกความดี และหนาที่
บอกความสามารถ หนาทั้งสามนี้มีความสําคัญพอ ๆ กัน หากเราจะเอาใจใสเฉพาะหนานอกเพียงอยาง
เดียวยังไมเพียงพอ จะตองเอาใจใสหนาในและหนาที่ไปพรอมกัน จึงจะสมบรูณเพราะมีความสําคัญ
ดวยกันทั้งน้ัน 



ศัพทเฉพาะทางการวิจัย(๘) 
(Research   Terminology)                                               

                                              
                                                                 
                                                      

                                                                   น.อ.หญิง ดร. ประอร  สุนทรวิภาต 
                                                             หัวหนากองสถิติและวิจัย  โรงเรียนนายเรือ 

   

 
 ศัพทเฉพาะทางการวิจัย  (๘)  จะประกอบดวยคําศัพทที่เก่ียวของกับการตรวจสอบคุณภาพของ
แบบสอบถามซึ่งเปนเคร่ืองมือในการวิจัย  ไดแก  Concurrent Validity,  Construct  Validity  และ 
Content Validity 

คําที่ ๒๑  Concurrent Validity  :  ความตรงตามสภาพการณ  
Concurrent Validity : ความตรงตามสภาพการณ  เปนคุณภาพของแบบวัด / แบบสอบถาม ที่

สามารถวัดไดตรงตามสภาพความเปนจริง / สภาพการณที่เปนจรงิในปจจุบัน  เชน  เม่ือสรางแบบวัด
ความเปนผูนําของนักเรียนทหารแลวนําไปใหหัวหนานักเรียน หรือนักเรียนบังคับบัญชา ซ่ึงไดรับการ
คัดเลือกจากคณะกรรมการวาเปนผูมีคุณลักษณะผูนําทหารสูงอยูในเกณฑดี และผลจากการตอบแบบ
วัดความเปนผูนําของนักเรียนทหาร  ปรากฏวานักเรียนเหลาน้ี  ไดคะแนนความเปนผูนํามาก  ซ่ึงตรง
กับสภาพความเปนจริงของนักเรียนที่ปรากฏ  ก็แสดงวาแบบวัดความเปนผูนําทหารน้ีมีความตรงตาม
สภาพการณ 

คําที่ ๒๒  Construct Validity  :  ความตรงตามโครงสราง 
Construct Validity  :  ความตรงตามโครงสราง  หมายถึง  คุณภาพของแบบวัด / แบบสอบถามที่

สามารถวัดไดตามรูปแบบทฤษฎี / แนวความคิดหรือโครงสรางที่ตองการจะวดั เชน ตามหลักการ  
แนวคิด  ทฤษฎีของการตดิตามประเมินผลผูสําเร็จการศึกษา (Follow up Study)  ในการประเมินเชิง
คุณภาพก็เพ่ือที่จะทราบวาคุณภาพของบัณฑิตที่ออกไปทํางานเปนอยางไร  เปนที่นาพอใจหรือไม  หรือ
เปนไปตามวตัถุประสงคของการจัดหลักสูตรทีต่ั้งไวเพียงใด  กระทําโดยการสอบถามผูใชบัณฑติหรือ
ผูบังคับบัญชาของบัณฑิต  (วิจิตร  ศรีสอาน, ๒๕๒๓)  ดังน้ัน  เคร่ืองมือ / แบบสอบถามที่สรางขึ้น  จึง
ควรตองมีโครงสรางที่ประกอบดวยคุณภาพของบัณฑิตในดานตางๆ เม่ือออกไปปฏิบัติงาน  ไดแก  
ความรูความสามารถที่ใชในการปฏิบตัิงาน  ความรับผิดชอบในการปฏิบตัิงานและหากเปนบัณฑิตทาง
ทหารตามโครงสรางก็จําเปนตองมีดานคุณลักษณะผูนําทหาร  จึงจะถือวาแบบสอบถามนี้มีความตรงตาม
โครงสราง 
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คําที่ ๒๓  Content Validity  :  ความตรงตามเน้ือหา 
Content Validity : ความตรงตามเนื้อหา เปนคุณภาพที่สําคัญมากของเคร่ืองมือวจัิย / แบบวัด / 

แบบสอบถาม ที่มีชุดคาํถาม ซ่ึงตองถามไดตรงสอดคลองกับวตัถปุระสงคและครอบคลุมเนือ้หาตามที่
ตองการจะวัด 
 บุญธรรม  กิจปรีดาบริสุทธิ์ (๒๕๔๙)  กลาววาการตรวจสอบความตรงตามเนื้อหาของแบบวัดทกุ
ประเภท จะกระทาํดวยการวิเคราะหเชิงเหตุผล อาศัยดุลยพินิจทางวิชาการของผูเชี่ยวชาญทางเน้ือหาเปน
เกณฑ  โดยมีจํานวนผูเชีย่วชาญไมนอยกวา  ๓ คน  เปนผูพิจารณาลงความเห็นเปนรายขอคําถาม  โดย
ใหคะแนนดังน้ี 
  ถาเห็นวาขอคําถามมีความสอดคลองตรงกับเนื้อหาและวัตถุประสงคที่ตองการจะวัดให 
+ ๑ คะแนน 
  แตถาเห็นวาขอคําถามไมสอดคลอง ไมตรงกับเน้ือหาและวตัถุประสงคที่ตองการจะวดัให – 
๑ คะแนน  และถาไมแนใจวาสอดคลองหรือไม  ให ๐ คะแนน  แลวนําผลท่ีไดไปคํานวณหาสัมประสิทธิ์
ของความสอดคลอง (Index Of Concordance ; IOC)  หรือดัชนีความตรงตามเนือ้หา  (Content Validity 
Index ; CVI) 

  สูตร  IOC  หรือ  CVI  =  
N
R∑  

  เม่ือ    ∑R   =  คะแนนรวมทีผู่เชี่ยวชาญทุกคนให 
      N  =  จํานวนผูเชีย่วชาญ 
  การแปลผล ถาคา  IOC  มากกวา ๐.๒๐ ขึ้นไป (จากคาเต็มเปน ๑.๐๐) แสดงวา คาํถาม
ขอน้ันมีความตรงตามเนื้อหา  แตถามีคาต่ํากวาน้ี  หรือมีคาติดลบ จะขาดความตรงตามเนื้อหา / เชิง
เน้ือหา จําเปนตองตัดทิ้งไป 
  การตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาของเครื่องมือวิจัย / แบบสอบถาม น้ี  ปจจุบันถอืวามี
ความสําคัญทีสุ่ดเพราะหากเคร่ืองมือในการวิจัยมีความตรงเชิงเนื้อหาแลว  ก็ไมจําเปนตองไปหาความ
ตรงตามสภาพการณและความตรงตามโครงสรางอีกก็ได   
  ตอไปน้ีเปนตัวอยางเคร่ืองมือ / แบบสํารวจความพึงพอใจในคุณภาพของนายทหาร
ผูสําเร็จการศกึษา  ตามหลักสูตรการศกึษาโรงเรียนนายเรือ พ.ศ.๒๕๔๕  และหลักสูตรประกาศนียบตัร
บัณฑิต รุนที่ ๑  ซ่ึงกองสถิติและวจัิย  โรงเรียนนายเรอื  ไดสรางขึ้น  เพ่ือใชเปนเคร่ืองมือในการติดตาม
และประเมินผลผูสําเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายเรือ คณะผูวิจัยไดตรวจสอบคณุภาพของเครื่องมือดวย
การตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา โดยใหผูบังคับบัญชาของโรงเรียนนายเรือเปนผูเชี่ยวชาญทางเนื้อหา 
จํานวน ๕ คน  และใหแตละคนพิจารณาลงความเห็นเปนรายขอ  โดยไดคาความตรงเชิงเนื้อหา  =  ๑.๐๐  
น่ันแสดงวาขอคําถาม / รายการคําถามทุกขอในแบบสอบถาม  คณะผูเชี่ยวชาญทุกคนลงความเห็นวามี
ความสอดคลองตรงกับเนื้อหาและวตัถปุระสงคทีต่องการจะวัด  (กองสถิติและวิจัย, ๒๕๕๐) 
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ตาราง   :  ความพึงพอใจในคุณภาพของนายทหารผูสําเร็จการศึกษา  ตามหลักสูตรการศึกษา รร.นร.พ.ศ.๒๕๔๕  
             และหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต รุนท่ี ๑ (ตามความคิดเห็นของผูบังคับบัญชา)   

ระดับความพึงพอใจ 

รายการประเมิน มากท่ีสุด 
๕ 

มาก 
๔ 

ปานกลาง 
๓ 

นอย 
๒ 

นอยท่ีสุด 

๑ 

๑. ดานความรูความสามารถท่ีใชในการปฏิบัติงาน 
   ๑.๑ ความรูความสามารถในวิชาชีพทหารเรือ/ตามพรรค-เหลา  
        (ดานการเดินเรือ การนําเรือ การเรอื การอาวุธ และการกล) 

     

   ๑.๒  ความรูความสามารถในการนําวิชาท่ีศึกษาท่ี รร.นร.   
         (วิศวกรรมไฟฟา  วิศวกรรมเครื่องกลเรือ วิศวกรรมตอเรือ  
         อุทกศาสตร วิทยาการคอมพิวเตอร และบริหารศาสตร)    
         ไปประยุกตกับการปฏิบัติงานในหนวย          

     

   ๑.๓  ความรอบรู / กวางขวาง / วิสัยทัศน      
   ๑.๔  ความสามารถในการคิด  วิเคราะห  วิจารณ  และ 
          ตัดสินใจอยางมีเหตุผล 

     

   ๑.๕  ความคิดในการริเริ่ม  สรางสรรคและพัฒนางาน      
   ๑.๖  ความสามารถในการใชภาษาพูด / ทวงทีวาจา      
   ๑.๗  ความสามารถในการใชภาษาเขียน / งานหนังสือ  
         (ในระดับนายทหารใหม) 

     

   ๑.๘  ความสามารถในการใชภาษาอังกฤษ      
   ๑.๙  การวางแผนในการทํางาน      
   ๑.๑๐  ความสามารถในการแกปญหาเฉพาะหนา      
   ๑.๑๑  ความสามารถในการทํางานรวมกับผูอ่ืน      
   ๑.๑๒  การติดตอประสานงาน      
   ๑.๑๓  การขวนขวายใฝหาความรูและฝกฝนตนเอง      
   ๑.๑๔  ความสามารถในการถายทอดความรูใหแกผูอ่ืน      
   ๑.๑๕  การรูจักประยุกตใชความรูท่ีไดศึกษาจาก รร.นร.ใหเปน   
           ประโยชน และมีความเหมาะสมกับงานท่ีไดรับมอบหมาย 

     

๒. ดานความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน      
   ๒.๑  ความรับผิดชอบในงานที่ไดรับมอบหมาย      
   ๒.๒  ความกระตือรือรนและขยันหม่ันเพียรในการทํางาน      
   ๒.๓  ความละเอียดรอบคอบ  ไมประมาทเลินเลอ      
   ๒.๔  การเอาใจใสติดตามและกํากับดูแลงาน ไมปลอยปละละเลย      
   ๒.๕  ความสามารถในการทํางานใหสําเร็จลุลวงดวยดี  และมี     

          ประสิทธิภาพ 
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ระดับความพึงพอใจ 

รายการประเมิน มากท่ีสุด 
๕ 

มาก 
๔ 

ปานกลาง 
๓ 

นอย 
๒ 

นอยท่ีสุด 

๑ 

๓. ดานคุณลักษณะผูนําทหาร 

   ๓.๑  ความแข็งแรงของรางกาย      

๓.๒  ความอดทน / ความม่ันคง เขมแข็งทางอารมณ / สุขุม /   
          เยือกเย็น และมีสติ  รอบคอบ 

     

   ๓.๓  บุคลิกภาพ / ลักษณะทาทาง และการแตงกาย      
   ๓.๔  ความมีระเบียบวินัย      
   ๓.๕  ความเปนผูนํา / การปกครองบังคับบัญชา      
   ๓.๖  การเปนผูตาม / เคารพในอาวุโส ไมกระดางกระเด่ือง      
   ๓.๗  ความสํานึกในหนาท่ีรับผิดชอบ      
   ๓.๘  การตรงตอเวลา      
   ๓.๙  ความเช่ือม่ันในตนเอง / กลาตัดสินใจ      
   ๓.๑๐  ความเปนผูใฝรู / พัฒนาตนเองอยูเสมอ      
   ๓.๑๑  ความประพฤติดีมีคุณธรรม / ซ่ือสัตย สุจริต                 
   ๓.๑๒  การรูจักกาลเทศะ / กริยามารยาทและการวางตัว      
   ๓.๑๓  ความเปนสุภาพบุรุษ      
   ๓.๑๔  ความมีนํ้าใจเปนนักกีฬา / รูจักยกยองผูอ่ืน      
   ๓.๑๕  การยอมรับฟงความคิดเห็นผูอ่ืน      
   ๓.๑๖  ความรวมมือ  และเสียสละเพ่ือประโยชนสวนรวม      
   ๓.๑๗  ความมีมนุษยสัมพันธ      
   ๓.๑๘  การเปนผูมีวัฒนธรรมอันดี      
   ๓.๑๙  การมีทัศนคติท่ีดีตอกองทัพเรือ / วิชาชีพทหารเรือ      

 

รายการอางอิง 
กองสถิติและวิจัย,  โรงเรียนนายเรือ.   การติดตามและประเมินผลนายทหารผูสําเร็จการศึกษาตาม  

หลักสูตรการศึกษาโรงเรยีนนายเรือ พ.ศ.๒๕๔๕  และหลักสตูรประกาศนียบัตรบัณฑิต  
รุนที่ ๑, ๒๕๕๐. 

บุญธรรม  กิจปรีดาบริสุทธิ์.   ปทานุกรมการวิจัย. คณะสังคมศาสตร และมนษุยศาสตร  มหาวิทยาลัยมหิดล,  
๒๕๔๐. 

วิจิตร   ศรีสอาน. “คําบรรยายเรื่องการศกึษาติดตามผล” รายงานสัมมนามหาวทิยาลยัมหิดล  ครั้งที่ ๘    
                     (๑ – ๓ ตุลาคม), ๒๕๒๓. 



  พิธีประกาศผลสอบความรู และมอบดุมหมายช้ันนักเรียนนายเรือ  
  ประจําปการศึกษา ๒๕๕๑ 

ขาวนายเรือ 
กองบรรณาธิการวารสารโรงเรียนนายเรือ 

  

 

 

 

 

 โรงเรียนนายเรือประกอบพิธีประกาศผลสอบความรู มอบดุมหมายชั้นนักเรียนนายเรือ 
ประจําปการศึกษา ๒๕๕๑ และมอบมีดเหน็บใหนักเรียนนายเรือ ชั ้นปที ่ ๑ (ใหม) เมื่อวันศุกรที่      
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๒ เวลา ๐๙๐๐ – ๑๑๐๐ ณ หอประชุมภูติอนันต โรงเรียนนายเรือ ในโอกาสนี้ได
มีการมอบรางวัลใหแกนักเรียนนายเรือที่มีความประพฤติดี มีผลการเรียนและการฝกดีตามเกณฑที่
โรงเรียนนายเรือกําหนด เพื่อสนับสนุนการพัฒนานักเรียนนายเรือดานการศึกษา จํานวนทั ้งสิ ้น      
๑๓ รางวัล ดังน้ี 

 ๑. นักเรียนนายเรือชั้นปที่ ๓ 
  - รางวัลคะแนนสูงสุดภาคทฤษฎี อันดับ ๑ ไดแก นักเรียนนายเรือ ทศวัชร ประเสริฐ 
คะแนนเฉลี่ย ๓.๘๖๓ 
  - รางวัลคะแนนสูงสุดภาคทฤษฎี อันดับ ๒ ไดแก นักเรียนนายเรือ ธีรพันธ สวยเนตรทอง 
คะแนนเฉลี่ย ๓.๗๑๕ 
  - รางวัลคะแนนสูงสุดภาคปฏิบัติ อันดับ ๑ ไดแก นักเรียนนายเรือ อรรนพ  ทัพศรีลา 
คะแนนรอยละ ๙๒.๖๒ 
  - รางวัลคะแนนสูงสุดภาคปฏิบัติ อันดับ ๒ ไดแก นักเรียนนายเรือ ทศวัชร ประเสริฐ 
คะแนนรอยละ ๙๒.๕๑ 
 ๒. นักเรียนนายเรือชั้นปที่ ๒ 
  - รางวัลคะแนนสูงสุดภาคทฤษฎี อันดับ ๑ ไดแก นักเรียนนายเรือ ภูวจักร ภูวนารถ -
นรานุบาล คะแนนเฉลี่ย ๓.๗๑๔ 
  - รางวัลคะแนนสูงสุดภาคทฤษฎี อันดับ ๒ ไดแก นักเรียนนายเรือ ตรีศัลย  ชาญปรีชา 
คะแนนเฉลี่ย ๓.๖๖๖ 
  - รางวัลคะแนนสูงสุดภาคปฏิบัติ อันดับ ๑ ไดแก นักเรียนนายเรือ ภูวจักร ภูวนารถ -
นรานุบาล คะแนนรอยละ ๙๓.๒๒ 
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  - รางวัลคะแนนสูงสุดภาคปฏิบัติ อันดับ ๒ ไดแก นักเรียนนายเรือ ชวัลธร จันทร -      
จิตตะการ คะแนนรอยละ ๙๒.๙๐ 
 ๓. นักเรียนนายเรือชั้นปที่ ๑ 
  - รางวัลคะแนนสูงสุดภาคทฤษฎี อันดับ ๑ ไดแก นักเรียนนายเรือ จักรพงศ  สิทธิชัย 
คะแนนเฉลี่ย ๓.๗๐๐ 
  - รางวัลคะแนนสูงสุดภาคทฤษฎี อันดับ ๒ ไดแก นักเรียนนายเรือ วรเดช พิพัฒน -    
รัตนเสรี คะแนนเฉลี่ย ๓.๖๖๒ 
  - รางวัลคะแนนสูงสุดภาคปฏิบัติ อันดับ ๑ ไดแก นักเรียนนายเรือ ปภณ  ดีมาก คะแนน
รอยละ ๙๑.๒๔ 
  - รางวัลคะแนนสูงสุดภาคปฏิบัติ อันดับ ๒ ไดแก นักเรียนนายเรือ สัณทพัฒน มณีเมือง 
คะแนนรอยละ ๙๐.๙๓ 
 ๔. นักเรียนนายเรือชั้นใหม 
  - รางวัลคะแนนสูงสุดภาคปฏิบัติ ไดแก นักเรียนนายเรือ กีรติ ภาณุพิจารณ คะแนน   
รอยละ ๙๗.๔๓ 
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  โครงการคายเยาวชนสัมพันธ 

 
 
 หลังจากพิธีประกาศผลสอบความรูและมอบดุมหมายชั้นนักเรียนนายเรือ ประจําปการศึกษา 
๒๕๕๑ แลว ไดมีการมอบเครื่องหมายเชิดชูเกียรติสามสมอทอง และสามสมอเงินเพ่ือเปนการสงเสริม และ
ใหกําลังใจแกนักเรียนนายเรือที่มีผลการเรียนดี โดยผูที่ไดรับเครื่องหมายดังกลาวจะประดับเคร่ืองหมาย
ไวบนกระเปาเสื้อดานซายโดยชิดกับสาบเสื้อ ในปการศึกษา ๒๕๕๑ มีนักเรียนนายเรือที่ไดรับ
เคร่ืองหมายเชิดชูเกียรติสามสมอทอง จํานวน ๗ นาย และไดรับเคร่ืองหมายเชิดชูเกียรติสามสมอเงิน 
จํานวน ๗ นาย 
 นักเรียนนายเรือที่ไดรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติสามสมอทอง จํานวน ๗ นาย ไดแก 
 ๑. นักเรียนนายเรือ ทศวัชร  ประเสริฐ  ชั้นปที่ ๓ 
 ๒. นักเรียนนายเรือ ธีรพันธ  สวยเนตรทอง  ชั้นปที่ ๓ 
 ๓. นักเรียนนายเรือ ภูวจักร  ภูวนารถนรานุบาล ชั้นปที่ ๒ 
 ๔. นักเรียนนายเรือ ทศพล  จําเริญทรัพย  ชั้นปที่ ๒ 
 ๕. นักเรียนนายเรือ จักรพงศ  สิทธิชัย  ชั้นปที่ ๑ 
 ๖. นักเรียนนายเรือ สัณทพัฒน  มณีเมือง  ชั้นปที่ ๑ 
 ๗. นักเรียนนายเรือ ปภณ  ดีมาก   ชั้นปที่ ๑ 
 นักเรียนนายเรือที่ไดรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ สามสมอเงิน จํานวน ๗ นาย ไดแก 
 ๑. นักเรียนนายเรือ อรรนพ  ทัพศรีลา  ชั้นปที่ ๓ 
 ๒. นักเรียนนายเรือ ณัฐกิต  การสมวรรณ  ชั้นปที่ ๓ 
  ๓. นักเรียนนายเรือ ไพรัตน  วิลาสมงคลชัย  ชั้นปที่ ๒ 
 ๔. นักเรียนนายเรือ ชวัลธร  จันทรจิตตะการ  ชั้นปที่ ๒ 
 ๕. นักเรียนนายเรือ ศุภโชค  บุญเครือชู  ชั้นปที่ ๑ 
 ๖. นักเรียนนายเรือ เอกพล  จุลวงศ   ชั้นปที่ ๑ 
 ๗. นักเรียนนายเรือ ศุภกานต  ธาตุอินทรจันทร ชั้นปที่ ๑ 
 
 
 
 

 โรงเรียนนายเรือดําเนินการจัดอบรมโครงการคายเยาวชนสัมพันธระหวาง ๒๓ – ๒๘ 
เมษายน ๒๕๕๒ เปนระยะเวลา ๕ คืน ๖ วัน โดยรับสมัครนักเรียนชายชั้นมัธยมศึกษาตอนตน     
จากโรงเรียนในพื้นที่  ๓  จังหวัดชายแดนภาคใต  และจากจังหวัดสมุทรปราการเขารวมโครงการ  ณ  
โรงเรียนนายเรือและพ้ืนที่สัตหีบเพ่ือเปนการสงเสริมการเพ่ิมโอกาสทางการศึกษาใหแกเยาวชนที่เขารวม 
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     นิทรรศการดาราศาสตร 

 

โครงการใหทราบถึงการฝกฝนของนักเรียนนายเรือ  และมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับกองทัพเรือมาก
ยิ่งขึ ้น    รวมถึงมีโอกาสแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกับเยาวชนในจังหวัดสมุทรปราการที่รวมกิจกรรม
ดวยกันอีกดวย นอกจากนี้ยังเนนการปลูกฝงเยาวชนที่เขารับการอบรมใหเปนผูมีความรู ความเขาใจ 
ในการปกครองระบอบประชาธิปไตย เปนผูมีคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนมีความรักใคร สามัคคี 
สมานฉันท ไมมีความแตกแยกหากมีความคิดที่แตกตางกัน และยอมรับในเหตุผลทางความคิดของ
บุคคลอ่ืน 
 การอบรมในครั้งน้ี มีผูเขารับการอบรมซึ่งเปนเยาวชนจาก ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต 
จํานวน ๔๐ คน และจากจังหวัดสมุทรปราการ จํานวน ๒๐ คน รวมทั้งสิ้น ๖๐ คน โดยในชวงแรกเปน
การอบรมและรวมกิจกรรมที่โรงเรียนนายเรือ หลังจากนั้นไดนําผูเขารวมโครงการไปทัศนศึกษาเยี่ยม
ชมกิจการตาง ๆ ของกองทัพเรือ ที่อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เพ่ือเพ่ิมพูนความรูและประสบการณ
ตรงใหแกผูเขารับการอบรม 
 
 
 

 

 โรงเรียนนายเรือดําเนินการจัดทําโครงการนิทรรศการดาราศาสตร เน่ืองในปดาราศาสตร
สากล ๒๐๐๙ เม่ือวันที่ ๒๖ – ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๒ ณ บริเวณหอดาราศาสตร และทายอนุสรณ     
เรือหลวงธนบุรี โรงเรียนนายเรือ โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือเผยแพรขอมูลขาวสาร และความรูที่เปน
ประโยชนทางดานดาราศาสตร ใหเปนที่ทราบอยางแพรหลาย   เน่ืองจากในป ๒๕๕๒  เปนโอกาส
ครบรอบ ๔๐๐ ป ที่กาลิเลโอ กาลิเลอิ นักดาราศาสตรชาวอิตาลีไดใชกลองโทรทรรศนตรวจวัตถุบนฟา
และบันทึกขอมูลไวเปนหลักฐานครั้งแรก สหพันธดาราศาสตรนานาชาติจึงใชโอกาสน้ีรําลึกถึงเหตุการณ
ดังกลาว โดยประกาศใหเปนปดาราศาสตรสากล เพ่ือรณรงคใหทั่วโลก จัดงานเฉลิมฉลองความกาวหนา
ของวงการดาราศาสตรโลก 
 สําหรับโรงเรียนนายเรือซ่ึงเปนสถาบันการศึกษาที่จัดใหมีการเรียนการสอนวิชาเดินเรือดารา
ศาสตร และมีหอดาราศาสตรซ่ึงไดรับการปรับปรุงใหทันสมัย เปนที่ตั้งของพิพิธภัณฑอุปกรณการเดินเรือ 
ทองฟาจําลอง และกลองตรวจดาวที่มีความทันสมัย จึงไดมีการจัดนิทรรศการดาราศาสตรเพ่ือให
ประชาชนและนักเรียนในโรงเรียนตาง ๆ ในพ้ืนที่ใกลเคียงเขารวมชมนิทรรศการดังกลาวโดยทั่วกัน 
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การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “Mind Map : นวัตกรรมใหมเพื่อเพิ่มเติม
สมรรถนะในการทํางาน” 

 

 

  
 

  
 

ขาราชการโรงเรยีนนายเรือ นักเรียนนายเรือ และนักเรียนจากโรงเรียนในพื้นที่ใกลเคียงเขารวมชมนิทรรศการดาราศาสตร 

 

 

 โรงเรียนนายเรือจัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “Mind Map : นวัตกรรมใหมเพ่ือเพ่ิมเติม
สมรรถนะในการทํางาน” ตามแผนงานการจัดการความรูของโรงเรียนนายเรือ ประจําปงบประมาณ 
๒๕๕๒ เม่ือวันที่ ๑๙ – ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๒ ณ หองอเนกประสงค สโมสรสัญญาบัตร โรงเรียนนายเรือ 
โดยมีอาจารยธัญญา ผลอนันต เปนวิทยากรในการอบรม 
 การจัดอบรมเชิงปฏิบัติ ฯ ดังกลาว เปนกิจกรรมในโครงการพัฒนาสมรรถนะกําลังพล ซ่ึง
เปนกิจกรรมตอเน่ืองจากโครงการปรับพ้ืนฐานความรูแกกําลังพล  เรื่องการจัดการความรูที่ดําเนินการไป 
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     นิทรรศการการจัดการความรูของโรงเรียนนายเรือ 

 
 
แลวเม่ือ ๓ – ๕ มีนาคม ๒๕๕๒ โดยมีวัตถุประสงคในการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงาน 
เพ่ิมทักษะและประสิทธิภาพการเรียนรู การสรางระบบความจําที่ถูกวิธีและการเชื่อมโยงความตอเน่ือง
ของการเรียนรู โดยอาศัยเทคนิค Mind Mapping เปนการพัฒนาความคิดสรางสรรคอยางเปนระบบ 

 

 โรงเรียนนายเรือ จะจัดใหมีนิทรรศการการจัดการความรูของโรงเรียนนายเรือ ระหวางวันที่ 
๔ – ๕ สิงหาคม ๒๕๕๒ ตามแผนงานการจัดการความรูโรงเรียนนายเรือ ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๒ 
โดยกําหนดใหมีการแสดงองคความรูในการปฏิบัติงานตามสายงานตาง ๆ ของขาราชการโรงเรียนนายเรือ 
รวมทั้งมีบอรดแสดงความรูเก่ียวกับการจัดการความรูและแนวทางการดําเนินการจัดการความรูของ   
โรงเรียนนายเรือดวย 
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