






 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

สวัสดีครับ 

 วารสารโรงเรียนนายเรือฉบับนี้ มีบทความที่นาสนใจมาเสนอใหทานผูอานอีกเชนเคย      
เริ่มดวยเรื่อง ตัวอยางเทคโนโลยีการสื่อสารและสารสนเทศสําหรับการควบคุมบังคับบัญชา

ของกองทัพเรือเยอรมนี โดย  น.ท.วิทยา  ปญญวรญาณ   ซึ่งนําเสนอตัวอยางของการนําเทคโนโลยี
การสื่อสารและสารสนเทศมาใชในการควบคุมบังคับบัญชาของกองทัพเรือเยอรมนีในปจจุบัน พรอมทั้ง
วิเคราะหเปรียบเทียบกับกองทัพเรือไทย      ตอจากนั้นเปน รายงานการวิจัยเรื่อง ความเกง ดี และ 
มีสุขของนักเรียนนายเรือ  โดย น.อ.หญิง ผศ.ยุวดี  เปรมวิชัย ซึ่งทําการวิจัยเพ่ือแสดงระดับความ
เกง ดี และมีสุขของนักเรียนนายเรือกับคามาตรฐานของบุคคลทั่วไป      ตอดวย เรื่อง ธงชัยเฉลิมพล
ประจําหนวยทหาร   โดย    น.ท.สมภพ  แสนสมรส  ซึ่งมีเนื้อหาเก่ียวกับความเปนมาและความสําคัญ
ของธงชัยเฉลิมพล ธงประจําหนวยทหารที่ไดรับพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ซึ่งถือเปน
สิ่งศักด์ิสิทธิ์สูงสุดของทหารและเปนเกียรติยศสูงสุดของหนวยทหารนั้น ๆ      ตอดวยบทความเรื่อง  
ทดลองเชิงวิทยาศาสตรกับพุทธศาสตร  โดย น.อ.สบสุข  ลีละบุตร  ซึ่งมีเนื้อหาเก่ียวกับการฝกตน
ใหมีสติสัมปชัญญะ ซึ่งจะเปนสิ่งที่ชวยใหคนเรามีจิตใจสงบและดํารงตนอยูในโลกปจจุบันอยางมีความสุข  

ตอดวยเรื่อง การบริหารงานวิชาการกับเทคโนโลยีสารสนเทศ  โดย  น.อ.ผศ.วันทวี  ปาลโมกข  
ซึ่งนําเสนอแนวคิดในการนําเทคโนโลยีสารสนเทศเขามาสนับสนุนเพ่ือใหการบริหารงานวิชาการของ
ผูบริหารการศึกษาประสบความสําเร็จไดอยางมีประสิทธิภาพ       ตอดวยเรื่อง เทคนิคการแกปญหาและ
ตัดสินใจ  โดย น.อ.หญิง นงเยาว  ศิริสนธิ  ซึ่งกลาวถึงเครื่องมือในการแกปญหา ซึ่งผูอานสามารถติดตาม
ไดวามีเครื่องมืออะไรบางที่สามารถนําไปใชแกปญหาหรืออุปสรรคตาง ๆ ใหลุลวงไปดวยดี      ตอดวยเรื่อง     
ศ ัพทเฉพาะทางการวิจัย  (๙)  โดย น.อ .หญิง  ดร .ประอร  สุนทรวิภาต  นําเสนอคําศัพทใน            
หมวดตัวอักษร C ซึ่งเปน  ๒  คําสุดทายเก่ียวกับเรื่องของการวิเคราะหขอมูลและการออกแบบการวิจัย 
      สุดทาย ขาวนายเรือ   โดย  กองบรรณาธิการวารสารโรงเรียนนายเรือ  และพบกันใหม.....  
สวัสดีครับ 
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 ตัวอยางเทคโนโลยีการส่ือสารและสารสนเทศ 
สําหรับการควบคมุบังคับบัญชาของกองทัพเรือเยอรมน ี

 
น.ท. วิทยา  ปญญวรญาณ 

นักวิชาการศึกษา โรงเรียนนายทหารพรรคนาวิน กรมยุทธศึกษาทหารเรือ 
 
 

เมื่อสิ้นสุดสงครามเย็น ภารกิจของกองทัพเรือเยอรมนีเปลี่ยนไปจากการปองกัน
ประเทศ  เปนภารกิจรักษาสันติภาพในพ้ืนที่อันหางไกลและเปนระยะเวลานาน อีกทั้งมี
การปรับขนาดกองทัพใหเล็กลง ตลอดจนมีความพยายามพัฒนาการปฏิบัติทางทหาร
รวมกันระหวางเหลาทัพ และการปฏิบัติทางทหารรวมกันของกองกําลังจากหลายประเทศ
ใหมีประสิทธิภาพเพ่ิมมากข้ึน  ระบบสื่อสารเดิมที่ใชในการควบคุมบังคับบัญชานั้น จึงไม
สามารถตอบเสนอความตองการใหมได สงผลใหมีการนําเทคโนโลยีการสื่อสารที่ทันสมัย
โดยเฉพาะการสื่อสารระบบดิจิทัล ระบบสารสนเทศ และการกําหนดมาตรฐานของ
ซอฟตแวร  เขามาใชในการควบคุมบังคับบัญชา    ขอแตกตางที่สําคัญจากกองทัพเรือ
ไทย ไมจํากัดเพียงรูปแบบของเทคโนโลยีที่นํามาใชเทานั้น  กองทัพเยอรมนียังไดให
บริษัทเอกชนเขามาดําเนินการสรางและบํารุงรักษาโครงสรางพ้ืนฐานระบบสื่อสาร  
รวมถึงการจัดหา-ซอมแซมอุปกรณและซอฟตแวรตาง ๆ  ตลอดจนการพัฒนาเทคโนโลยี
รูปแบบใหมๆ 

 
หลักนิยมการปฏิบัติการรวมกองทัพไทย [๑] ไดอธิบายความหมายของ “การควบคุมบังคับบัญชา” 

ไววาเปนหัวใจสําคัญของระบบสั่งการและการควบคุม โดยจะมีการนําเครื่องมือสื่อสารและระบบสารสนเทศ 
มาใชรวมกันในการประมวลผลขอมูลและสั่งการตาง ๆ รวมถึงการดําเนินกรรมวิธีเพ่ือชวยเหลือการผลิต
ขาวกรอง ใหมีความถูกตองรวดเร็วทันตอสถานการณที่เกิดข้ึนอยางตอเนื่อง ซึ่งจะทําใหผูบังคับบัญชา
สามารถวางแผน สั่งการ และควบคุมการปฏิบัติของหนวยรองไดอยางมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังเปน
องคประกอบสําคัญในการประสานการปฏิบัติทางขางอีกดวย ขณะเดียวกันยังเปนเครื่องมือสําคัญใน   
การรายงานผล การปฏิบัติของหนวยรองใหกับหนวยเหนือไดรับทราบสถานภาพและความเคลื่อนไหว
ของสถานการณ 

ความสามารถของการควบคุมบังคับบัญชานั้น ไมไดข้ึนอยูกับอุปกรณหรือเครื่องมือที่ใชและ
บุคลากรทีไ่ดรับการฝกฝนเทานั้น แตยังข้ึนอยูกับองคประกอบดานอ่ืน ๆ เชน โครงสรางของหนวยงาน 
ระเบียบการปฏิบัติ และ คุณภาพของการแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารอีกดวย ปจจุบันกองทัพหลายประเทศ
มีแนวทางการพัฒนาการปฏิบัติการทางทหารในรูปแบบของการรบรวม คือการปฏิบัติการทางทหารรวมกัน 
ระหวางเหลาทัพ  และการรบผสมซึ่งเปนการปฏิบัติการทางทหารรวมกันระหวางกองทัพจากหลายประเทศ  
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นอกจากนี้เทคโนโลยีการสื่อสารและสารสนเทศในปจจุบันไดมีการพัฒนาข้ึนอยางรวดเร็วตลอดเวลา 
สงผลใหการควบคุมบังคับบัญชามีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาตามไปดวย  

 
 
บทความนี้ตองการแสดงใหเห็นถึงตัวอยางการนําเทคโนโลยีการสื่อสารและสารสนเทศมาใชใน

การควบคุมบังคับบัญชาของกองทัพเรือเยอรมนี (ทร.ยม.) ในปจจุบัน  โดยเริ่มจากทฤษฎีตาม
แนวความคิดของกองทัพเยอรมน ีถัดจากนั้นเปนการแสดงตัวอยางเทคโนโลยีแบบตาง ๆ ที่ถูกนํามาใช
งาน และลําดับสุดทายเปนการวิเคราะหเปรียบเทียบกับกองทัพเรือไทย 
 
๑.  การควบคุมบังคับบัญชาของกองทัพเรือเยอรมนี   

สําหรับ ทร.ยม. ในชวงสงครามเย็น มีพ้ืนที่ปฏิบัติสวนใหญในทะเลบอลติก และทะเลเหนือ      
แตหลังจากการรวมประเทศ ตลอดจนการยุติบทบาทของกลุมประเทศสมาชิกสนธิสัญญาวอรซอ และ    
การลมสลายของสหภาพโซเวียต  ทําใหไมมีภัยคุกครามในพ้ืนที่ของตนเองอีกตอไป  ดังนั้นบทบาทของ 
ทร.ยม. จึงไดเปลี่ยนไปดวย โดยจะเนนการปฏิบัติในภารกิจรักษาสันติภาพ รวมกับกองกําลังจาก
ประเทศที่เปนพันธมิตรในองคการตาง ๆ ซึ่งไดแก องคการสนธิสัญญาปองกันแอตแลนติกเหนอื (NATO) 
สหภาพยุโรป และองคการสหประชาชาต ิ ในพ้ืนที่ที่หางไกลและเปนระยะเวลานาน [๒] เชน Operation 
Active Endeavour ตั้งแตป พ.ศ.๒๕๔๔ ในภารกิจปองกันการกอการรายทางทางทะเลในพ้ืนที่ทะเล   
เมดิเตอรเรเนียน, Operation Enduring Freedom-Horn of Africa ตั้งแตป พ.ศ.๒๕๔๕ ในภารกิจปองกัน
การกอการรายทางทะเลในพ้ืนที่ตะวันออกกลางและแอฟริกา, UNIFIL II ตั้งแตป พ.ศ.๒๕๔๙ ในภารกิจ
ลาดตระเวนทางทะเลนอกชายฝงประเทศเลบานอล และการชวยเหลือผูประสบภัยสึนามิ ในประเทศ
อินโดนีเซีย ในป พ.ศ.๒๕๔๗  เปนตน 

ในสงครามการควบคุมบังคับบัญชา ดานหนึ่งจะเปนการตอตานหรือขัดขวางความสําเร็จในการ
ควบคุมบังคับบัญชาของกําลังฝายตรงขาม อีกดานหนึ่งคือการรักษาขีดความสามารถของการควบคุม
บังคับบัญชาของฝายเรา เพ่ือใหเปนประโยชนกับฝายเรา และปฏิเสธความพยายามของฝายตรงขามที่จะ
ไมใหไดขาวสาร หรือการใชอิทธิพลเพ่ือลดความเชื่อถือ ตลอดจนการทําลายระบบควบคุมบังคับบัญชา
ของฝายเรา 

จาก [๓ - ๕] ความสามารถในการควบคุมบังคับบัญชาข้ึนอยูกับองคประกอบหลัก ๓ องคประกอบ 
ที่ตองมีความสัมพันธกัน โดยที่ องคประกอบแรกคือ การจัดองคกรการควบคุมบังคับบัญชา ซึ่งเปน
การจัดโครงสรางในการบังคับบัญชา และการกําหนดหนาที่หรือความรับผิดชอบตาง ๆ ของหนวยงานที่
ไดจัดตั้งข้ึน สําหรับการจัดโครงสรางนั้นอาจจัดแบงตามประเภทของเรือ (Type Organisation) หรือตาม
แบบภารกิจของหนวย (Task Organisation) ก็ไดอนึ่งกําลังรบทางเรือของ ทร.ยม. ไดแยกออกเปน       
๒ กองเรือ โดยที่กองเรือที่ ๑ ประกอบดวยเรือขนาดเล็กประเภทตางๆ เชน เรือคอรเวต เรือยนตเร็ว
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โจมตี เรือลาทําลายทุนระเบิด เรือดําน้ํา ตลอดจนหนวยรบพิเศษ และหนวยรักษาความปลอดภัย ซึ่งมี
ภารกิจในการปฏิบัติการตามแนวชายฝงทะเลและทาเรือ  มีฐานทัพที่สําคัญตั้งอยูดานทะเลบอลติก  สวน 
 
 
กองเรือที่ ๒ ประกอบดวยเรือฟริเกตประเภทตาง ๆ  และเรือสนับสนุนขนาดใหญ มีฐานทัพอยูดานทะเลเหนือ 
นอกจากนี้ยังมีหนวยบัญชาการกองเรือตั้งอยูบริเวณชายแดนระหวางประเทศเยอรมนีและเดนมารก
องคประกอบที่สองคือ กรรมวิธีการควบคุมบังคับบัญชา นั่นคือ กระบวนการคิด หรือระเบียบกรรมวิธี
การปฏิบัติในการควบคุมบังคับบัญชา เพ่ือใหทุกหนวยที่เก่ียวของสามารถทํางานรวมกันได ซึ่งจะถูก
กําหนดและแสดงไวในเอกสารแบบตาง ๆ เชน  ATP หรือเอกสารอ่ืนที่เทียบเทากับ อทร. เปนตน 
องคประกอบสุดทายคือ การสนับสนุนการควบคุมบังคับบัญชา ซึ่งเปนการเตรียมความพรอมของ
กําลังพลและเครื่องมือ สําหรับการควบคุมบังคับบัญชาหนวยงานตาง ๆ องคประกอบนี้เปนองคประกอบ
ดานเทคนิค ที่เก่ียวของกับเทคโนโลยีการสื่อสารและสารสนเทศ ซึ่งสามารถแยกออกไดเปน ๓ สวน
ดวยกัน ตามที่ไดอธิบายไวใน [๖ - ๑๒] กลาวคือ 

๑. การบริหารจัดการขอมูล : เปนการวิเคราะหความตองการของขอมูล การควบคุมการไหลเวียน 
ของขอมูล    และการจัดเตรียมขอมูลใหครบถวนและทันเวลา   เพ่ือทําใหไดขอมูลตามความตองการ 

๒. การบริการขอมูล : เปนสวนที่เก่ียวของกับเทคโนโลยีการสื่อสารและสารสนเทศโดยตรง    
ซึ่งประกอบดวย ๒ สวนหลัก คือ ระบบการประมวลผลขอมูล และ ระบบการสงขอมูล โดยสวนแรกเปน
การนําขอมูลมาใชงานหรือประมวลผล โดยอาศัยระบบสารสนเทศตาง ๆ ที่ไดถูกสรางและพัฒนาข้ึน  
สวนที่สองคือเครอืขายการสื่อสารและสารสนเทศ   มีหนาที่ในการแลกเปลี่ยนขอมูลและขาวสาร  อาทิ
เครือขายวิทยุ / ไรสาย เครือขายดาวเทียม  เครือขายที่สรางจากเสนใยแกวนําแสงหรือสายทองแดง   
เปนตน ตลอดจนรวมถึงซอฟตแวรที่ใชในการบริหารจัดการเครือขาย สวนประกอบทั้งสองสวนนี้จะ
เชื่อมตอเขาดวยกันโดยอาศัยอุปกรณสารสนเทศและเครื่องมือสื่อสาร เชน คอมพิวเตอร ฮารดแวร (เชน 
แปนพิมพ จอภาพ และ เครื่องพิมพ)  ซอฟตแวร  (เชน MS-Office หรือ Lotus Note)  วิทยุสื่อสาร    
ตาง ๆ โทรศัพท โทรสาร เปนตน 

๓. ความปลอดภัยของขอมูล : เปนการดําเนินงานเพ่ือใหมีขอมูลตามความตองการ โดยขอมูล
เหลานี้ตองมีความสมบูรณ ความถูกตองและเชื่อถือได ทั้งนีส้ามารถทําไดโดยอาศัยการปองกันทางดาน
เทคนิค ดานการบริหาร ดานการจัดองคกร และตัวบุคคลผูใชงานเอง 

สิ่งที่กองทัพ ยม. ตองการคือขีดความสามารถในการควบคุมบังคับบัญชาแบบเครือขาย หรือ 
Vernetzte Operationsführung (NetOpFü) ซึ่งมีลักษณะคลายกับ Network Centric Warfare ใน
ภาษาอังกฤษ  กลาวคือ การควบคุมบังคับบัญชาและรวมถึงการปฏิบัติการทางทหารของทุกเหลาทัพนั้น 
จะตองอยูบนพ้ืนฐานของการปฏิบัติการรวม สามารถเขาถึงไดซึ่งกันและกันของการควบคุมบังคับบัญชา
ในทุกระดับชั้น ตลอดจนการทํางานรวมกันไดอยางสอดคลองและมีความเชื่อถือได นอกจากนี้ขาวสาร
และขอมูลของทหารทุกนาย หรือของทุกหนวยงาน และของทุก ๆ สวน ตลอดจนขาวสารขอมูลจากการ
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ตรวจการณและการใชอาวุธ จะถูกเชื่อมตอกันทั้งหมด ซึ่งจะสงผลใหการปฏิบัติการทางทหารมีความ
รวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน 

 
 
ดังนั้น การดําเนินการตางๆ ในการวางแผนและออกนโยบายดานการสนับสนุนการควบคุม

บังคับบัญชา จะไมใหแตละเหลาทัพเปนผูดําเนินการเอง เพ่ือเปนการปองกันการพัฒนาที่แตกตางกัน
ออกไปจนไมสามารถทํางานรวมกันได ทําใหมีการจัดตั้งฝายอํานวยการข้ึนตรงกับกระทรวงกลาโหม 
โดยมีชื่อเรียกวา IT Direktor ซึ่งมีหนาที่ในการวางแผนและออกนโยบายเก่ียวกับยุทธศาสตรการบริหาร
จัดการงานสื่อสารและสารสนเทศของกองทัพ ตลอดจนการเตรียมความพรอมและการใชงานเทคโนโลยี
สื่อสารและสารสนเทศ ซึ่งรวมถึงการรักษาความปลอดภัยอีกดวย  ขณะเดียวกันมีหนวยงานที่เรียกวา 
IT-AmtBw๑ ที่เปนหนวยงานหนึ่งในฝายพลเรือนของกองทัพ ยม. มีหนาที่ในการดําเนินการตางๆ เพ่ือให
เปนไปตามจุดหมายที่ IT Direktor ไดกําหนดไว  นอกจากนี้กิจการดานการสรางโครงสรางพ้ืนฐาน การ
จัดหาหรือซอมแซม และการพัฒนาระบบ จะใหบริษัทเอกชนเขามาดําเนินการ 
 

๒. การบริการขอมูลสําหรับการสนับสนุนการควบคุมบังคับบัญชาของกองทัพเรือเยอรมนี 
 
ถึงแมวาการควบคมบังคับบัญชาของกองทัพ ยม. ยังไมไดเปนการควบคุมบังคับบัญชาแบบ

เครือขาย NetOpFü อยางที่ตองการ อยางไรก็ตามการบริการขอมูลของ ทร. จัดไดวาเปนสวนหนึ่งของ
การบริการขอมูลทั้งกองทัพ  ในรูปที่ ๑ ไดแสดงตัวอยางภาพรวมการบริการขอมูลของกองทัพ ยม. ที่
เก่ียวของกับ ทร.ยม. โดยแบงออกไดเปนระบบการประมวลผลขอมูลและระบบการสงขอมูล ตามที่ได
อธิบายไวในหัวขอที่ผานมา ซึ่งในการใชงานสามารถแยกออกเปนระดับตางๆ ไดดังนี้ 

๑. ระดับยุทธศาสตร  เปนการบริการขอมูลในระดับสูง เชน ระหวางรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงกลาโหม หรือ กองบัญชาการในประเทศ กับ กองกําลังในพ้ืนที่ปฏิบัติการที่หางไกล   

๒. ระดับยุทธการ เปนการบริการขอมูลสําหรับการเคลื่อนไหวของกําลังทางเรือ เพ่ือนําไปสู
พ้ืนที่ปฏิบัติการ   

๓. ระดับยุทธวิธี เปนการบริการขอมูลสําหรับหนวยทางยุทธวิธี เพ่ือสั่งการและควบคุมการ
ปฏิบัติตางๆ เชน ควบคุมระบบอาวุธ ระบบการเตือนภัย การควบคุมการปฏิบัติของเรือ อากาศยาน 
หนวยกําลังทางบกขนาดเล็ก และเพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติการตางๆ ใหบรรลุผลสําเร็จของภารกิจที่
หนวยไดรับมอบหมาย 
 
 
 

                                                
๑
 http://www.it-amtbw.de/portal/a/itamtbw 

http://www.it-amtbw.de/portal/a/itamtbw
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รูปที ่๑ ภาพรวมแสดงเทคโนโลยกีารสื่อสารและสารสนเทศตางๆ ที่ถูกนํามาใชในการบริการขอมูล 

ของกองทัพเรือเยอรมนี ในแตละระดับ 

 
รายละเอียดที่สําคัญสามารถอธิบายไดดังตอไปนี้   
๒.๑ เครือขายวิทย ุ 
ใชสําหรับการควบคุมบังคับบัญชาในระดับยุทธศาสตร ยุทธการ และยุทธวิธ ี โดยประกอบ

คลื่นวิทยุในยานความถี่ตางๆ กลาวคือ HF (๓-๓๐ MHz) ใชสําหรับการสื่อสารระยะไกล VHF (๓๐-๓๐๐ 
MHz) และ UHF (๐.๓-๓ GHz) ใชสําหรับการสื่อสารระยะใกลหรือประมาณระยะขอบฟา  นอกจากนี้ยังมี 
SHF หรือไมโครเวฟ (๓-๓๐๐ GHz) สําหรับเครือขายไมโครเวฟ และ VLF (๓-๓๐ kHz) นั้นใชสําหรับ
การสื่อสารระหวางหนวยบนฝงและเรือดําน้ํา ซึ่งมีรายละเอียดดังตอไปนี ้
 

วิทยุเชื่อมโยง หรือ เครือขายไมโครเวฟ ใชติดตอสื่อสารขอมูลดิจิทัลทุกประเภท ระหวาง
หนวยงานตางๆ ของกองทัพเรือที่ตั้งแยกยายกระจายตามพ้ืนที่ตางๆ ภายในประเทศ ซึ่งจะครอบคลุม
พ้ืนที่ตามแนวชายฝงทะเลเหนือ และทะเลบอลติก ตามที่แสดงในรูปที่ ๒ 

 ระดับยุทธศาสตร 

ระดับยุทธการ 

ระดับยุทธวิธ ี

 

SASPF 

FüWES 

FüInfoSys 
SK 

 
   MCCIS 

C@S 

เครือขายการส่ือสาร
พื้นฐานแบบดิจิทัล 

เครือขายวิทยุ 
HF, VHF 
UHF, VLF 

BFEM 

SatCom 

LINK 

ระบบการสงขอมูล ระบบประมวลผลขอมูล 
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รูปที ่๒ เครือขายไมโครเวฟของ ทร. ยม. 

 
วิทยยุานความถี ่ HF  เนื่องจากหนวยกําลังรบทางเรือของ ทร.ยม. แยกออกเปน ๒ กองเรือ 

ดังนั้นทั้งสองกองเรือนี้จะมีสถานีรับ/สง วิทยุยานความถี่ HF เพ่ือใชติดตอกับเรือที่ปฏิบัติงานในทะเล 
ดังที่แสดงอยูในรูปที่ ๓ โดยที ่

- สถานีรับ/สง HF ตั้งอยูที่เมือง Marlow ใกลกับเมือง Rostock และเปนที่ตั้งกองเรือที่ ๑ และใช
เสาอากาศแบบหมุนได  

- สถานีรับ/สง HF ตั้งอยูที่เมือง Neuharlingersiel ใกลกับเมือง Wilhelmshaven และเปนที่ตั้ง
ของกองเรือที ่ ๒ และใชเสาอากาศแบบทิศทางคงที่ โดยหันไปทางดาน ทะเลเหนือ มหาสมุทร
แอตแลนติกตอนเหนือ และทะเลนอรเวย 
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รูปที ่๓ (ซาย) สายอากาศวิทยุ HF แบบหมุนได เมือง Marlow 
(ขวา)  สายอากาศวิทยุ HF แบบคงที่ เมือง Neuharlingersiel 

 
 

นอกจากนี้ยังมีสถานีรับวิทยุ HF ที่เมือง Bramstedtlund ซึ่งตั้งอยูใกลเมือง Glücksburg ที่เปนที่ตั้งของ
กองบัญชาการกองเรือ โดยใชเสาอากาศแบบวงกลม ดูรายละเอียดตามรูปที่ ๔ 

 
รูปที่ ๔ สายอากาศรับคลื่นวิทย ุHF ที่เมือง Bramstedtlund 

 
วิทยุยานความถี ่VLF ติดตั้งอยูที่เมือง Rhauderfehn สายอากาศ ๘ สาย มีความสูง ๓๕๒.๘ เมตร 

เสนผานศูนยกลาง ๒.๒ เมตร  (ดูรูปที่ ๕ ประกอบ)  ลักษณะการสงเปนการสงแบบรอบทิศทาง เริ่มใช
งานครั้งแรกในป ๒๕๒๔  โดยประกอบดวยเครื่องสง ๘ เครื่องที่มีกําลังสง ๑๐๐ kW สําหรับความถี ่๑๔ 
Hz - ๕๐ kHz  และเครื่องสงขนาด ๑.๒ MW หนึ่งเครื่องสําหรับความถี ่๒๓.๔ kHz   วิทยุยานความถี่ 
VLF นี้สามารถใชติดตอกับเรือดําน้ําไดถึงความลึกที่ประมาณ ๓๐ เมตร 
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รูปที ่๕ สายอากาศวิทยุ VLF ที่เมือง Rhauderfehn 

 
 
 

๒.๒ เครือขายการสื่อสารพื้นฐานแบบดิจิทัล  
เครอืขายการสื่อสารพ้ืนฐานแบบดิจิทัล คือเครอืขายโทรศัพทดิจิทัลแบบพ้ืนฐาน  ใชสําหรับการ

สื่อสารในระดับระดับยุทธศาสตรและยุทธการ  กระทรวงกลาโหม ยม. ไดมีการดําเนินการจัดตั้ง
บริษัทเอกชนมาเพ่ือรับผิดชอบเครือขายนี้โดยเฉพาะ ซึ่งมีชื่อเรียกวา BWI Information stechnik 
GmbH๒ โดยที่กองทัพถือหุน ๔๙.๙% และบริษัทสื่อสารเอกชนถือหุนที่เหลือ หนาที่หลักที่สําคัญของ 
BWI  คือ การจัดสรางและการควบคุมดูแลเครือขายพ้ืนฐานทั้งหมดของกองทัพภายในประเทศ  การ
ดําเนินงานของศูนยคอมพิวเตอรกองทัพ  การจัดเตรียมเครื่องมือสื่อสารหรืออุปกรณสารสนเทศการ
จัดหา/พัฒนา ซอฟตแวรเชิงพาณิชยตางๆ รวมถึงการใหคําแนะนําและพัฒนาดานเทคโนโลยีการสื่อสาร
และสารสนเทศ   

ปจจุบันระบบโทรศัพทพ้ืนฐานของกองทัพ ยม.เปนระบบสื่อสารรวมแบบดิจิทัล ที่เรียกวา ISDN๓ 
(Integrated Service Digital Network) ทําใหสามารถสงขอมูลอ่ืนๆ ได รวมถึงการทํา Video 
Conference ตัวอยางการใชงานเครือขายการสื่อสารแบบดิจิทัลที่สําคัญอีกอยาง คือ การสื่อสารแบบ
โทรสารสําหรับภายในและระหวางประเทศของกองทัพไดถูกทดแทนดวยระบบสื่อสารแบบใหม ภายใต
โครงการที่มีชื่อเรียกวา Nutzerorientierte Kommunikation in der Bunderwehr๔ (NuKomBw2000) ที่
                                                
๒ www.bwi-it.de 
๓
 http://en.wikipedia.org/wiki/Integrated_Services_Digital_Network 

๔
 http://www.eads.net/1024/en/pressdb/archiv/2005/2005/en_20050523_nukombw.html 

http://www.bwi-it.de
http://en.wikipedia.org/wiki/Integrated_Services_Digital_Network
http://www.eads.net/1024/en/pressdb/archiv/2005/2005/en_20050523_nukombw.html
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ถูกพัฒนาโดยบริษัท BWI  และเริ่มใชงานแลวตั้งแต ๑ ธ.ค. ๒๐๐๖    ระบบนี้มี Server กระจายอยูทั่ว
ประเทศ แตจะถูกควบคุมจากสวนกลาง  การสื่อสารนี้ไมไดจํากัดเฉพาะการสงโทรสารเทานั้น แตยัง
สามารถใชสงขอมูลสารสนเทศแบบตางๆ  ได อีกดวย เชน เสียง ภาพ และ ภาพเคลื่อนไหว   
NuKomBw2000 นี้สามารถเชื่อมตอเขากับอุปกรณเขารหัส SINA (Sichere Inter-Netzwerk Achitektur) 
ที่ถูกพัฒนาข้ึนโดยหนวยงานการรักษาความปลอดภัยดานเทคโนโลยีสารสนเทศของรัฐ BSI๕ 
(Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik) ซึ่งมีผลทําใหสามารถสงขาวสารไดถึงชั้น
ความลับ “ลับ” หรือ “NATO SECRET “ ได 

การใชงาน NuKomBW2000 ในปจจุบันจะแบงผูใชออกเปนสองเครอืขาย โดยที่ เครือขาย A 
สําหรับสงขอมูลทีม่ีชั้นความลับตั้งแต “ปกปด” ไปถึง “ลับ” ในเครอืขายนี้จะใชระบบความปลอดภัยสอง
ชั้น คือ ระบบความปลอดภัยแบบพ้ืนฐาน และ ระบบความปลอดภัยเพ่ิมเติม  และเครอืขาย B สําหรับสง
ขอมูลที่มีชั้นความลับ “ใชในราชการเทานั้น”  จะใชระบบความปลอดภัยแบบพ้ืนฐานเทานั้น 
 
 
 

๒.๓ ระบบสื่อสารดาวเทียม  
ใชสื่อสารในระดับยุทธศาสตรและยุทธการ สําหรับการสื่อสารระหวางประเทศเยอรมนีและหนวย

ทหารที่อยูในพ้ืนที่ปฏิบัติงานในตางประเทศ  สําหรับการสื่อสารดาวเทยีมปจจุบันอยูในการดําเนินการข้ัน
ที่ ๒ ซึ่งมีชื่อเรียกยอวา SatCom Bw Stufe II และมีพ้ืนที่ใหบริการดังรูปที ่๖  
 

 
รูปที่ ๖ ขอบเขตของการสื่อสารดาวเทียม SatCom Bw Stufe II และตําแหนงดาวเทียมที่ใชงานทั้งสองดวง 
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คาดวาสามารถใชบริการไดทันภายใน ป พ.ศ.๒๕๕๒ โดยมีบริษัท MilSat Services GmbH๖ 

เปนผูรับสัมปทาน  SatCom Bw Stufe II จะประกอบดวย ดาวเทียมสื่อสารทหารอยางนอยสองดวง โดย
ใชสัญญาณในยาน X-Band / UHF-Band ดาวเทียมทั้งสองถูกสงภายใน ป พ.ศ.๒๕๕๑   สวนบริหารและ
ควบคุม สําหรับการวางแผน การควบคุมและการตรวจสอบระบบ และสถานีภาคพ้ืนดินสองแหง ที่ตั้งอยู
ในประเทศเยอรมนี สําหรับเปนฐานทางยุทธศาสตรในการเชื่อมตอระหวางประเทศเยอรมนีและพ้ืนที่ปฏิบัติงาน 
นอกจากนี้ยังสามารถจัดตั้งสถานีภาคพ้ืนดินแบบเคลื่อนที่ สําหรับการติดตอในระดับยุทธศาสตร ยุทธการ 
และยุทธวิธี สถานีภาคพ้ืนดินขนาดเล็กสําหรับกลุมผูใชงานที่มีขนาดเล็ก ตลอดจนสถานีภาคพ้ืนดินแบบ
พกพา สําหรับชุดปฏิบัติงานพิเศษของกองทัพบกและกองทัพเรือ 

ระบบสื่อสารดาวเทียมนี้จะถูกติดตั้งบน เรือฟริเกต และ เรือสนับสนุนกองเรือขนาดใหญ โดย
สามารถสงขอมูลไดดวยความเร็วสูงถึง ๒ Mbit/s 
 
 
 

๒.๔ ระบบควบคุมบังคับบัญชาและการใชอาวุธ (Führungs- und Waffeneinsatzsysteme, 
FüWES)  

FüWES คือ ระบบสั่งการและใชอาวุธ สําหรับระดับยุทธวิธ ี  เปนการนําขอมูลที่ไดจาก Sensor 
ทั้งหลายเชน เรดาห ESM เปนตน มาประมวลผล และสงขอมูลเปาไปยัง Tactical Data LINK หรือสง
ขอมูลไปยังระบบอาวุธตางๆ บนเรือ ระบบควบคุมบังคับบัญชาและการใชอาวุธจัดไดวาเปนทั้งการ
ประมวลผลและการสงขอมูลสารสนเทศในตัวเดียวกัน 
 

๒.๕ Tactical Data LINK  
ตามที่กลาวไวใน [๑๓ - ๑๔] ปจจุบัน ทร.ยม. ไดนํา LINK11 และ LINK16 มาใชงาน  โดยที่ 

LINK11 เปนระบบแอนะล็อก (Analog) ใชความถี่ยาน HF หรือ UHF ถูกพัฒนาเพ่ือสงขอมูลตําแหนง
เปาผิวน้ําและอากาศยานทางยุทธวิถี ใหกับหนวยเรือผิวน้ําและอากาศยาน อีกทั้งสามารถสงคําสั่งการได
ในขอบเขตจํากัด  โดยมีความเร็วในการสงขอมูล ๑๓๖๔-๒๒๕๐ bit/s   LINK11 มีลักษณะการทํางาน
แบบ Master-Slave โดยมี Master อยูที่กองเรือ ทําหนาที่สอบถามเปาตาง ๆ จากเรือหรืออากาศยานที่
ปฏิบัติการในทะเล ทําการรวบรวมขอมูล แลวสงขอมูลเปากลับไปยังเรือและอากาศยานอ่ืน ๆ ทั้งหมด มี
การใชอุปกรณเขารหัสลับเพ่ือปองกันการดักจับขอมูล ขอเสียของ LINK11 คือไมสามารถทํางานแบบ 
Realtime ได  และถูกรบกวนไดงาย  
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สําหรับ LINK16  เปนระบบดิจิทัล ใชความถี่ยาน UHF มีความเร็วในการสงขอมูลสูงสุด ๒๓๘ 
kbit/s สามารถสงสัญญาณเสียงและขอมูลอ่ืนๆ มีการเขารหัสลับอยูแลวในระบบ สามารถใชตรวจสอบ
ฝายได และไมมีหนวยกลางที่ทําหนาที่เปน Master ในการรวบรวมขอมูล  LINK16 มีลักษณะการทํางาน
ดังรูปที่ ๗ โดยที่หนวยตาง ๆ จะไดรับชวงเวลา (Time Slot) ในการรับและสงขอมูล ตามปกติจะมี
เครอืขายสําหรับ ทบ. ทร. และ ทอ. แตสามารถสรางเปนเครอืขายรวมกันได และมีการทํางานเปนแบบ 
Real Time  แตเนื่องจากใชความถี่ยาน UHF จึงทําใหมรีัศมีการทํางานสั้น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รูปที่ ๗ ตัวอยางการทํางานของ LINK16 
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ดวยเหตุที ่ LINK11 และ LINK16 ไมสามารถทํางานรวมกันไดอัตโนมัติ ดังนั้น ทร.ยม. จึงได
พัฒนาสราง Multi Link System  ที่มีคุณสมบัติคลายเปนตัวกรองเพ่ือให LINK ทั้งสองแบบสามารถ
ทํางานรวมกันได  

สําหรับ LINK22 กําลังอยูในระหวางการพัฒนาเพ่ือทดแทน LINK11 โดยที่ LINK22 ใชคลื่นวิทยุ
ยานความถี่ HF/UHF ในการสงสัญญาณ และสามารถทํางานรวมกับ LINK11 และ LINK16 ได  LINK22 
มีการกําหนด Timeslot เหมือน  LINK16 และปองกันการรบกวนดวยการใชกรรมวิธี Frequency 
Hopping กลาวคือมีการเปลี่ยนชองความถี่ที่ใชงานอยูตลอดเวลาอยางไมเปนระเบียบ  LINK22 สามารถ
ใชติดตอไดในระยะไกล แตความเร็วในการสงขอมูลจะลดลงตามระยะทางที่ไกลออกไป 
 

๒.๖ Battle Force Email (BFEM)  
BFEM คือ เครือขายไปรษณียอิเล็กทรอนิกสทางทหารประเภทหนึ่ง ใชสําหรับการรบผสม

ระหวางกองทัพจากหลายประเทศทั้งในระดับยุทธวิธีและระดับยุทธการ    BFEM เปนระบบอินเทอรเน็ต
ที่อาศัยวิทยุ HF ในการสงขอมูล  กองทัพเยอรมนีไดพัฒนาและนํา Multiple Adaptive HF Radio 
System (MAHRS) มาใช  โดยระบบนี้จะคนหาความถี่ยาน HF โดยอัตโนมัติ สามารถใชกับเรือได       
ทุกประเภท 
 
 
 

๒.๗  Maritime Command and Control Information System (MCCIS)  
MCCIS เปนตัวอยางแรกของระบบประมวลผลขอมูลสารสนเทศ มีใชงานกับหนวยเรือของ

กองทัพ และฝายอํานวยการที่อยูบนฝง มีลักษณะเหมือน Web Server ใชในการควบคุมบังคับบัญชา
ระดับยุทธการรวมกับกองทัพเรืออ่ืน ๆ ในกลุมสมาชิก NATO มี Application ประเภทตาง ๆ เชน     
ภาพจําลองสถานการณ  เรือที่ปฏิบัติงานในทะเลสามารถสงขอมูลไดโดยการใชโทรสารหรือโทรเลขไป  
ยังกองเรอื เมื่อรับขอมูลมาแลวจะทําการเปรียบเทียบกับขอมูลที่ไดกับขอมูลจากประเทศพันธมิตรอ่ืน ๆ 
นอกจากนี้สามารถนําระบบ LINK ทั้งสองประเภทมาใชในการสงขอมูลได  แตขอมูลตาง ๆ ที่แสดงดวย 
MCCIS จะไมเปนแบบ  Real Time  ขอดีอีกอยางคือสามารถใชงานรวมกับกองเรือพาณิชยในการ
แลกเปลี่ยนขอมูล  นอกจากนี้ MCCIS ยังสามารถใชแสดงแผนที่สงครามทุนระเบิด  Mine Warfare Plan 
รวมถึงการรับสงไปรษณียอิเล็กทรอนิกสไดอีกดวย 
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รูปที่ ๘ ตัวอยางภาพจําลองสถานการณใน MCCIS 

 
การสงขอมูลในระบบ MCCIS สามารถสงผานไดสามทาง คือ อาศัย Wide Area Network ซึ่ง

เหมาะสําหรับหนวยตาง ๆ ที่ที่อยูบนบก เชน ระหวางกองบัญชาการของ NATO  การใชดาวเทียม และ 
HF จะเหมาะสําหรับหนวยเรือ ในอนาคต MCCIS จะถูกทดแทนดวย Web Information System 
Environment (WISE) ซึ่งเปนระบบใหมและกําลังพัฒนาอยู 
 
 
 

๒.๘ ระบบสารสนเทศควบคุมบังคับบัญชาของกองทัพ (Führungs information system 
Streitkräfte, FüInfoSys SK) 

เปนระบบสารสนเทศของกองทัพ ยม. ที่ทําใหสามารถแสดงสถานการณบนจอภาพของรัฐมนตรี 
วาการกระทรวงกลาโหม ไปจนถึงหนวยที่ปฏิบัติงานพ้ืนที่ในตางประเทศได ระบบนีจ้ะทําใหหนวยทหาร
ในทุกระดับชั้นเห็นภาพสถานการณเดียวกัน และยังสามารถใชรวมกับประเทศพันธมิตรในองคการ NATO 
และสหภาพยุโรป ที่มีระดับชั้นความลับตรงกันไดอีกดวย ในระบบนี้จะมีการจัดตั้ง Server เปนศูนยกลาง
ในการรวบรวมและแจกจายขอมูล  นอกจากนี้ในตัวอุปกรณจะม ีChip เปนตัวแสดงสิทธิใ์นการใชงาน 

ระบบสารสนเทศควบคุมบังคับบัญชาของกองทัพ สามารถใชงานไดทั้งสามระดับ กลาวคือตั้งแต
ระดับยุทธศาสตรไปจนถึงระดับยุทธวิธ ี
 

๒.๙ Collaboration at Sea (C@S)   
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C@S ถูกพัฒนาและใชงานในกองทัพเรือสหรัฐฯ และมีลักษณะคลายกับ MCCIS  ขอแตกตางที่
สําคัญระหวาง MCCIS และC@S คือ ไมมีการแสดงภาพจําลองสถานการณ แตสามารถทํา Video 
Conference และ White Boarding ที่สามารถอธิบายและเขียน แลวไปปรากฏบนจอภาพของหนวยอ่ืน ๆ 
ได  
 

 
รูปที่ ๙ ตัวอยาง Collaboration at Sea 

 
 
 
 
นอกจากนี้ C@S มีการทํางานแบบ Off-Line กลาวคือ ไมจําเปนตองมีการแลกเปลี่ยนขอมูลตลอดเวลา
ขณะใชงาน เฉพาะในชวงเวลาที่มีอัตราการรับสงขอมูลต่ําจะมีการแลกเปลี่ยนขอมูลที่ตองการเพ่ิมเติม
เทานั้น สงผลใหไมจําเปนตองใชระบบเครือขายที่มีความเร็วสูงมาก และสามารถใชงานไดตลอดเวลา 
 

๒.๑๐ Standard-Anwendungs-Software-Produkt-Familien (SASPF) 
จากประสบการณขององคกรภาคธุรกิจในการเพ่ิมประสิทธิภาพการทํางาน สงผลใหมีการจัดตั้ง

โครงการที่สําคัญ ที่มีชือ่เรียกวา Standard-Anwendungs-Software-Produkt-Familien (SASPF) หรือ
แปลเปนภาษาอังกฤษคือ Standard Application Software Product Family โครงการนี้เปนการนํา
ซอฟตแวรมาตรฐานที่มีใชในภาคธุรกิจมาใชงานใหเหมือนกัน เพ่ือเปนการลดความแตกตางของซอฟตแวร 
และรูปแบบขอมูลของแตละหนวยงาน  ซึ่งจะสงใหเกิดความงายในการใชงาน ตลอดจนลดคาใชจายใน
การจัดหาและบํารุงรักษา  โดยไมจําเปนตองพัฒนาโปรแกรมใหมเฉพาะงานข้ึนมา 
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โครงการนี้สามารถแยกเปนประเภทซอฟตแวรเปนดานหลัก ๆ ไดแก การวางแผน ระบบควบคุม 
การบริการทางการแพทย การฝกหัดศึกษา การจัดโครงสรางพ้ืนฐานและสิ่งแวดลอม การบริหารจัดการ 
การกําลังพล การบัญชี การดําเนินงานดานยุทโธปกรณและการขนสง 

 

๓. บทวิเคราะห 
 

จากที่กลาวมาขางตนจะพบวาขอแตกตางที่สําคัญสําหรับระบบการสงขอมูลระหวางหนวยตางๆ 
ของ ทร.ยม. และกองทัพเรือไทย (รายละเอียดตาม อทร.๕๑๐๒ หลักนิยมดานการสื่อสารของ ทร. [๑๕]) 
นั้น ไมเพียงแตการสงขอมูลระหวางหนวยบกภายในประเทศทีไ่ดนําระบบสื่อสารรวมกันทั้งสามเหลาทัพ
แบบดิจิทัลมาใชงานทั้งหมด การสงขอมูลขาวสารระหวางหนวยบก-เรือในทะเล ในอนาคตจะใช
ระบบสื่อสารดาวเทียมเปนหลัก โดยที่ขายวิทยุ HF VHF และ HF เปนขายสํารอง 

เดิมในชวงสงครามเย็น การปฏิบัติของกองทัพ ยม. ไดเนนการปองกันประเทศในพ้ืนที่ของ
ตนเองเปนหลัก ดังนั้นจึงมีการสรางโครงสรางพ้ืนฐานภายในประเทศสําหรับใชเปนเครือขายการสื่อสาร
อยางสมบูรณ   แตเมื่อสงครามเย็นสิ้นสุดลง ภารกิจของกองทัพไดเปลี่ยนไป หนวยทหารตางๆ รวมถึง
เรือรบสวนใหญตองปฏิบัติงานในพ้ืนที่ที่หางไกล และมีระยะเวลานานข้ึน ทําใหความตองการสงขอมูล
เพ่ิมสูงข้ึนไปดวย เครือขายการสื่อสารที่ใชในการสนับสนุนการควบคุมการบังคับบัญชาที่มีอยูเดิมจึงไม
เพียงพอตอความตองการ   กองทัพ ยม. ไดแกปญหาระยะแรก โดยการนําระบบสื่อสารดาวเทียมภาค
พลเรือน ที่มีชื่อเรียกวา INMARSAT๗  (International MARitime SATellite)  มาใชงาน  และเมื่อมีความ 
 
 
ตองการมากข้ึนจน  INMARSAT ไมสามารถตอบเสนอได จึงไดพัฒนาระบบสื่อสารดาวเทียมข้ึนมาใชเอง 
โดยมีพ้ืนที่ใหบริการในขอบเขตที่จํากัด และมีบริษัทเอกชนไดรับสัมปทานในการดําเนินการ ซึ่งคาดวาจะ
เริ่มใชงานไดอยางสมบูรณภายในป พ.ศ.๒๕๕๒  แตดวยขอจํากัดดานขนาดของจานรับสัญญาณที่ติดตั้ง
บนเรือ และการปรับมุมจานรับสัญญาณใหติดตามดาวเทียมอยูตลอดเวลา สงผลใหมีความเร็วในการสง
ขอมูลสูงสุด ๒ Mbit/s 

สวนกองทัพเรือไทยไดนําระบบสื่อสารผานดาวเทียมของไทยคมมาใชกับการสื่อสารระหวาง
หนวยบัญชาการกับหนวยบนบกที่อยูในพ้ืนที่หางไกลดวยความเร็ว ๖๔ kbit/s  ในขณะที่การสื่อสารกับ
หนวยเรือที่สําคัญจะติดตั้งระบบสื่อสารดาวเทียม INMARSAT-M ยานความถี่ L-Band (๑-๒ GHz) 
สําหรบัการสื่อสารทางสัญญาณเสียง ขอความ และขอมูลดวยความเร็วต่ําประมาณ ๒.๔-๔.๘ kbit/s  

                                                
๗
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ระบบสื่อสารโดยเฉพาะภายในประเทศเกือบทุกประเภทของกองทัพ ยม. นั้นได ถูกปรับเปลี่ยน
ใหเปนระบบสื่อสารแบบดิจิทัล สอดคลองกับเทคโนโลยีในยุคปจจุบันและสามารถใชงานรวมกันไดทุก
เหลาทัพ อาทิเชน  

- ระบบโทรศัพทภายในประเทศ ไดเปลี่ยนเปน ISDN ตั้งแตป พ.ศ.๒๕๔๓ ซึ่งเปน      
ที่นิยมมากในขณะนั้นที่ประเทศเยอรมนี ทําใหสามารถสื่อสารไดทั้งเสียงที่มีคุณภาพที่ดีกวา หรือโทรสาร
ที่มีความเร็วสูงกวาการใชงานระบบโทรศัพทปกติ ไปจนถึง Video Conference ไดในเวลาเดียวกัน  ดวย
ความเร็ว ๖๔ ไปจนถึง ๑๒๘ kbit/s โดยไมข้ึนกับระยะทาง ในขณะที่ Modem ธรรมดามีความเร็วสูงสุด
เพียง ๕๖ kbit/s  อยางไรก็ตามเทคโนโลยี ISDN ไมไดรับความนิยมในประเทศอ่ืนๆ   เนื่องจากปจจุบัน
มีเทคโนโลยี DSL๘ เปนคูแขงสําคัญซึ่งสามารถสงขอมูลดวยความเร็วที่สูงกวา และสามารถโทรศัพท
พรอมกับการแลกเปลี่ยนขอมูลดิจิทัลไดในเวลาเดียวกันคลายคลึงกับ ISDN    

- โทรสารแบบเดิมก็ถูกทดแทนดวย ระบบโทรสารรูปแบบใหม NuKomBw2000 ที่
สามารถสงขาวจนถึงชั้นความลับ “ลับ” ได และยังไมไดจํากัดเฉพาะการสงโทรสารเทานั้น แตยังสามารถ
ใชสงขอมูลสารสนเทศแบบตางๆ ไดอีกดวย เชน เสียง ภาพ และ ภาพเคลื่อนไหว   

เนื่องจากการสื่อสารที่อาศัย TCP/IP โปรโตคอลนั้นจะมีความคลองตัวในการใชงาน กลาวคือ 
การแลกเปลี่ยนขอมูลระหวางผูสงกับผูรับ จะไมข้ึนอยูกับสื่อตัวกลางที่ใชในเครือขายการสื่อสาร  ซึ่งอาจ
เปนไดตั้งแต เสนใยแกวนําแสง สายทองแดง ไปจนถึงตัวกลางแบบไรสาย เชน คลื่นวิทยุประเภทตางๆ  
โดยที่ หมายเลข IP (Internet-Protokoll) เปนตัวบงชี้คอมพิวเตอรที่อยูในเครือขาย   ในขณะที่ TCP 
(Transmission Control Protocol) ควบคุมการสงขอมลูระหวางเครื่องคอมพิวเตอรสองเครื่องที่ติดตอกัน 
ทําใหขอมูลที่ถูกสงมาถึงผูรับอยางครบถวน ไมวาจะใชตัวกลางอะไร  ดวยเหตุนี้จึงทําใหมีการพัฒนาและ
นําระบบสารสนเทศที่อาศัย TCP/IP  โปรโตคอลมาใชงาน  ที่สําคัญมากกวานั้นคือสามารถใชงานรวมกัน 
 
 
กับประเทศพันธมิตรอ่ืนๆ ไดเปนอยางดี  อาทิเชน ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส (Battle Force Email) 
MCCIS หรือ C@S ที่มีลักษณะคลายกับการ World Wide Web ในโลกอินเตอรเน็ตปจจุบัน เปนตน แต
การใชงานสวนในยังคงจํากัดอยูในระดับยุทธการเปนสวนใหญ ยกเวนไปรษณียอิเล็กทรอนิกส  ดวย
เหตุผลที่สําคัญคือตองอาศัยระบบเครือขายที่มีความเร็วสูงเพียงพอ ซึ่งสําหรับหนวยบกที่มีโครงสราง
พ้ืนฐานการสื่อสารดีจะไมมีปญหา แตสําหรับหนวยเรือในพ้ืนที่หางไกลคงตองอาศัยระบบสื่อสาร
ดาวเทียมเทานั้น ซึ่งถาใชคลื่นวิทยุความถี่ยาน HF จะสามารถสงขอมูลไดดวยความเร็วที่ต่ํา  กลาวคือ
ความเร็วสูงสุดประมาณ ๒,๔๐๐ bit/sec 

ระบบควบคุมบังคับบัญชาและการใชอาวุธ (FüWES) มีใชงานเฉพาะ ทร.ยม. โดยจะรับขอมูล
จาก Sensor ชนิดตางๆ หรือจาก Tactical Data LINK แลวทําการประมวลผลเพ่ือใชอาวุธในข้ันสุดทาย  
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ขณะนี้กลาวไดวา LINK11 เปนเทคโนโลยีอดีต ที่ยังคงเหมาะสําหรับหนวยเรือผิวน้ํา เนื่องจากสามารถ
ใชงานไดในระยะไกล แตไมสามารถสงขอมูลแบบ Real Time หรือตามเวลาจริงได  อีกทั้งตองมี Server 
ในการใชงาน ซึ่งถา Server ไดรับความเสียหายหรือติดตอไมไดจะสงผลใหใชงาน LINK11 ไมไดดวย     
ในขณะที ่LINK16 เปนเทคโนโลยีปจจุบัน สามารถใชงานไดทั้งหนวยเรือผิวน้ํา อากาศยาน และหนวย
บก ไมจําเปนตองอาศัย Server และยังสามารถสงขอมูลไดหลายรูปแบบ แตมีขอจํากัดในดานระยะทาง 
และไมสามารถทํางานรวมกับ LINK11 ดวยขอจํากัดตาง ๆ เหลานี้จึงทําใหมีการพัฒนา LINK22 ข้ึนมา
ใชงานในอนาคต   อยางไรก็ตามยังไมมีกําหนดเวลาที่แนนอนสําหรับการจะนํา LINK22 มาใช 

หลายทานที่ใชงานซอฟตแวรบอย ๆ เชน MS-Office ตองเคยพบปญหาการนําขอมูลจากเครื่อง
คอมพิวเตอรหนึ่งไปยังอีกคอมพิวเตอรหนึ่งที่มีเวอรชันตางกัน แลวไมสามารถทํางานรวมกันได  อีกทั้ง
ในปจจุบันงานมีการนําซอฟตแวรประเภทตาง ๆ มากมายมาใชงาน ดังนั้นปญหาการทํางานรวมกันไมได
จะมีมากย่ิงข้ึน  การกําหนดซอฟตแวรใหเปนมาตรฐานเหมือนกันทั้งกองทัพจะสามารถลดปญหานี้ได  
อีกทั้งการนําซอฟตแวรเชิงพาณิชยที่มีใชงานอยูแลวโดยทั่วไปจะสามารถลดคาใชจายแทนการพัฒนา
โปรแกรมตาง ๆ ข้ึนมาเอง 

จุดสําคัญที่แตกตางระหวางกองทัพไทย และ กองทัพ ยม. นอกเหนือจากเทคโนโลยีที่นํามาใช
งานและการที่แตละเหลาทัพของกองทัพไทยสรางขายการสื่อสารอยางอิสระตอกัน คือ กองทัพ ยม. ได
มอบหมายใหบริษัทเอกชน BWI เขามาดําเนินการสรางและบํารุงรักษาโครงสรางพ้ืนฐานระบบสื่อสาร
ภายในประเทศ ตลอดจนการจัดหารวมถึงการซอมแซมอุปกรณสื่อสารและสารสนเทศ  ซอฟตแวรตาง ๆ 
และการพัฒนาเทคโนโลยีรูปแบบใหม  กลาวไดวากองทัพ ยม. ไดตัดงานดานเทคโนโลยีการสื่อสารและ
สารสนเทศออกไป จนทําใหเปนเพียงผูใชงานเทานั้น สาเหตุหลักที่ทําใหมีการตัดสินใจเชนนั้น ดานหนึ่ง
จะมาจากการที่เทคโนโลยีการสื่อสารและสารสนเทศในปจจุบันมีการพัฒนาอยางรวดเร็ว จนทําให
กองทัพ ยม. เองไมมีบุคคลากรและเครื่องมือในการดําเนินงานอยางเพียงพอ อีกดานหนึ่งเกิดจากการลด
กําลังพลจํานวนมาก โดยในป พ.ศ. ๒๕๓๓ กองทัพ ยม. มีกําลังพลทั้งสิ้น ๔๙๕,๐๐๐ นาย ภายหลังการ 
 
 
รวมประเทศลดลงเหลือ ๓๔๐,๐๐๐ นาย ในป พ.ศ. ๒๕๔๓ และภายในป พ.ศ. ๒๕๕๓ กองทัพ ยม. 
ตองการใหมีกําลังพลเหลือเพียง ๒๕๒,๕๐๐ นายเทานั้น [๑๖] ดวยเหตุเหลานี้ กองทัพ ยม. จึงตองการ
เนนการทํางานดานการทหารเพียงอยางเดียวเทานั้น   

จากขีดความสามารถการควบคุมบังคับบัญชาที่มอียู   กองทัพ ยม. ไดมีความแนวความคิดที่จะ
ควบคุมบังคับบัญชาหนวยทหารที่ปฏิบัติการในตางประเทศสําหรับภารกิจรักษาสันติภาพ ทั้งในระดับ
ยุทธการและยุทธวิธีจากทะเล [๑๗] ซึ่งหมายถึงการใชเรือฟริเกตที่อยูในทะเลหรือจอดเทียบในทาเรือเปน
ศูนยกลางในการควบคุมบังคับบัญชา เนื่องจากเรือฟริเกตมีขอดีที่สําคัญคือ มีความรวดเร็วในการจัดตั้ง
หนวยควบคุมบังคับบัญชาในพ้ืนที่ที่มีเหตุการณไมปกต ิ โดยเฉพาะในชวงเวลาเริ่มตนกอนการเคลือ่น
กําลังเขาไปและชวงเวลาสุดทายกอนการถอนกําลังออกมา  อีกทั้งเรือฟริเกตยังมีความงายและคลองตัว
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มากกวาหนวยบก สามารถใชพ้ืนที่นอกทะเลอาณาเขตใหเปนประโยชนได มีการปองกันการโจมตหีรือ
การกอการรายไดดีกวาหนวยบก และใหการสนับสนุนไดงายจากทะเลโดยเรือสงกําลงับํารุง  แตจะมี
ขอเสียคือมีรัศมีในการควบคุมบังคับบัญชาจํากัด  จากผลการทดลองของกองทัพ ยม. ที่ผานมาซึ่งเปน
ระยะทางมากวา ๕๐๐ กิโลเมตรในป พ.ศ.๒๕๕๐ [๑๘]  พบวาการติดตอสื่อสารในรูปแบบเสียงโดยอาศัย
วิทยุยานความถี่ตางๆ (HF, VHF, UHF) โทรสารผานวิทยุความถี่ยาน HF โทรศัพทผานการสื่อสาร
ดาวเทียม (INMARSAT) สามารถทํางานไดเปนอยางดี  แตยังมีปญหากับการสื่อสารที่อาศัย TCP/IP 
โปรโตคอล เชน ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส BFEM และ  ระบบสารสนเทศควบคุมบังคับบัญชาของกองทัพ 
(FüInfoSys SK) เนื่องจากความเร็วในการสงขอมูลยังไมเพียงพอ และยังคงตองดําเนินการพัฒนาตอไป 

ถึงแมวาขายการสื่อสารที่กองทัพ ยม. ไดนํามาใชงานถูกบริหารและจัดการโดยบริษัทเอกชน BWI 
และบางสวนก็เปนขายการสื่อสารพลเรือนที่มีใหบริการทั่วไปนั้น ความปลอดภัยของการสื่อสารจะยังคงมี
อยูโดยอาศัยอุปกรณเขารหัสลับ สําหรับการสื่อสารที่อาศัย TCP/IP โปรโตคอล หรือเครือขายคอมพิวเตอร 
นั่นเอง สามารถปองกันไดงาย โดยการปองกันในหลายดานพรอมกัน กลาวคือ 

๑. ดานเทคนิคจะมีการเขารหัสลับ เนื่องจากขอมูลสวนใหญเปนขอมูลแบบดิจิทัล จึงทําใหมี
ความงายในการเขารหัสลับดวยฟงกชันทางคณิตศาสตร ซึ่งอาจทําไดโดยใชฮารดแวรหรือซอฟตแวรก็ได 
นั่นคือ 

-  ขอมูลขาวสารทุกชนิดจะถูกเขารหัสลับเพ่ือปองกันการอานขอมูลโดยบุคคลอ่ืน   
- มีการนําลายมืออิเล็กทรอนิกสมาใชงาน เพ่ือใหผูรับสามารถตรวจสอบที่มาของผูสง และ

ปองกันการปลอมแปลงเอกสาร     
- นอกจากนี้ขอมูลขาวสารจะถูกสงจากผูสงไปยังผูรับโดยอาศัย Virtual Private Network 

(VPN)๙ หรือเครือขายสวนตัวเสมือนที่สามารถปองกันการเชื่อมตอหรือดักจับโดยบุคคลที่สาม  
 
 
๒. ดานการบริหารโดยมีการบริหารจัดการอยางเหมาะสม เชน การจัดทําบัญชีผูใชงาน การ

จัดสรางกุญแจรหัสลับใหแกผูใชงานหรือหนวยงาน การตรวจสอบผูใชงานไดตลอดเวลา  ตลอดจนการ
กําหนดกฎเกณฑตาง ๆ ที่รัดกุมในการใชงาน 

๓. การปองกันที่ตัวบุคคลและหนวยงาน เชน ผูใชไมสามารถนําคอมพิวเตอรสวนตัวในการใช
งานรวมกับเครือขายของกองทัพได โดยอนุญาตใหใชคอมพิวเตอรพรอมซอฟตแวรที่ถูกจัดหาและติดตั้ง
มาใหแลวเทานั้น  นอกจากนี้ยังไมมีสิทธิ์ในเปนผูดูแลระบบในเครื่องคอมพิวเตอรเหลานั้นเลย ทําใหลด
ปญหาเรื่องไวรัสในคอมพิวเตอรหรือการใชซอฟตแวรที่อาจมีผลเสียตอเครือขาย  และการตั้งใจเขามา
เปลี่ยนแปลงหรือทําลายความสามารถของเครือขายคอมพิวเตอร มีการเปลี่ยนรหัสเขาใชงานเครือขาย

                                                
๙
 http://th.wikipedia.org/wiki/เครือขายสวนตัวเสมือน 

http://th.wikipedia.org/wiki/
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ตามระยะเวลาที่เหมาะสม นอกจากนี้ในแตละหนวยงานจะไมมีการนําเครือขายแบบไรสายมาใชงาน เพ่ือ
ปองกันการเขาใชงานโดยงายของบุคคลที่ไมพ่ึงประสงค เปนตน 

อยางไรก็ตาม เพ่ือเปนการปองกันปญหาตาง ๆ ที่สงผลใหไมสามารถทํางานได เชน การนัด
หยุดงานของพนักงาน  จึงจําเปนที่ตองมีเจาหนาที่ทหารจากกองทัพเขาไปทํางานในบริษัท BWI ดวย
สวนหนึ่ง  สําหรับการพัฒนาในอนาคต สิ่งที่กองทัพ ยม. ตองการคือขีดความสามารถในการควบคุม
บังคับบัญชาแบบเครือขาย NetOpFü อยางสมบูรณ โดยจะมุงเนนการพัฒนาในดานเทคโนโลยีการ
สื่อสารและสารสนเทศสําหรับการสนับสนุนการควบคุมบังคับบัญชาเปนหลัก  
 

๕. สรุป 
  

ปจจุบันกองทัพในหลายประเทศมีแนวทางการปฏิบัติการทางทหารในรูปแบบของการรบรวมและ
การรบผสม และดวยการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วอยางตอเนื่องของเทคโนโลยีการสื่อสารและ
สารสนเทศ สงผลใหการควบคุมบังคับบัญชามกีารเปลี่ยนแปลงและพัฒนาตามไปดวย    สําหรับกองทัพ 
ยม. ไดตัดหนาที่และความรับผิดชอบในการวางแผนและพัฒนาระบบสื่อสารและสารสนเทศออกไป โดยมี
การจัดตั้งเปนฝายอํานวยการข้ึนตรงกับกระทรวงกลาโหมโดยเฉพาะ สวนการดําเนินงานดานโครงสราง
พ้ืนฐาน การจัดหาซอมแซม และการพัฒนาอุปกรณตางๆ จะใหบริษัทเอกชนเขามาดําเนินการแทน 
กองทัพเปนเพียงผูใชงานอยางเดียว 

ใน ทร.ยม. มีการนําการสื่อสารระบบดิจิทัลเขามาใชงานเพ่ิมมากข้ึน ดานการสงขอมูลระหวาง
หนวยบกกับเรือในทะเลนั้น การสื่อสารแอนะล็อกโดยใชคลื่นวิทยุยานความถี่ HF, VHF และ UHF 
สําหรับการสงสัญญาณเสียงยังคงมีความสําคัญอยู แมวาคลื่นวิทยุยานความถี่ HF สามารถนําไปใชใน
ระบบสื่อสารแบบดิจิทัลได แตก็จะมีขอจํากัดในเรื่องความเร็วและการหาความถี่ที่เหมาะสม ในอนาคต
การสื่อสารผานดาวเทียมจะมีบทบาทสําคัญมากข้ึน  สวนกองทัพเรือที่ไมมีเครือขายการสื่อสารดาวเทียม 
 
 
 
เปนของตนเอง สามารถใชเครือขายการสื่อสารดาวเทียมภาคพลเรือนเชน  INMARSAT เปนการ
แกปญหาในเบ้ืองตนได      

นอกจากนี้มีระบบควบคุมบังคับบัญชาและการใชอาวุธ (FüWES)  รวมถึง LINK11 และ LINK16 
สําหรับการควบคุมบังคับบัญชาในระดับยุทธวิธี      มีการนําการสื่อสารที่อาศัย TCP/IP โปรโตคอลมาใช
งานกับหนวยเรือในทะเลเพ่ิมมากข้ึน  เนื่องจากสามารถเชื่อมตอกับหนวยตางๆ รวมทั้งกับประเทศที่เปน
พันธมิตรไดอยางงาย และสามารถนําเทคโนโลยีใหม ๆ มาปรับใชงานไดอยางรวดเร็ว เชน ไปรษณีย
อิเล็กทรอนิกส หรือแมกระทั่ง Web Server     
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การกําหนดมาตรฐานและการนําซอฟตแวรที่มีใชงานในองคกรภาคธุรกิจมาใชงานในกิจการของ
กองทัพ เพ่ือใหทุกหนวยงานสามารถใชงานรวมกันได จะสงผลใหเกิดความงายในการใชงานและเปนการ
ลดคาใชจายดานซอฟตแวรไดเปนอยางดี     
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ระดับความเกง ดี และมีสุข  ของนักเรียนนายเรือ 

พรอมทั้งเปรียบเทียบระดับความเกง ดี และมีสุข
ของนักเรียนนายเรือกับคามาตรฐานของบุคคล
ทั่วไป และเปรียบเทียบระดับความเกง ดี และมีสุข
ของนักเรียนนายเรือแตละชั้นป และวิเคราะหวา
การที่นักเรียนนายเรือศึกษาอยูในชั้นปที่แตกตาง
กัน  สงผลตอลักษณะความเกง ดี และมีสุข  ของ
นักเรียนนายเรือหรือไม กลุมตัวอยางที่ใชในการ
วิจัยคือนักเรียนนายเรือจํ านวน   ๑๕๐   คน  
เครื่องมือในการวิจัย  ไดแก  แบบประเมินความ
ฉลาดทางอารมณ ของกรมสุขภาพจิต  กระทรวง
สาธารณสุข พ.ศ.๒๕๔๓  ประกอบดวยลักษณะ
ดานดี ดานเกง และดานสุข แตละดานมีปจจัยยอย
รวม ๙ ปจจัยยอย โดย ดานดี ประกอบดวยปจจัย
ยอย ควบคุมตนเอง  เห็นใจผู อ่ืน รับผิดชอบ   

ดานเกง ประกอบดวย มีแรงจูงใจ ตัดสินและ
แกปญหา  สัมพันธภาพ  ดานสุข ประกอบดวย 
ภูมิใจในตนเอง พอใจในชีวิต และสุขสงบทางใจ 

สถิติที่ใชในการวิจัยไดแก สถิติพรรณนา และ
สถิติวิเคราะหความแปรปรวน และการวิเคราะห
ไคสแควร  ผลการศึกษา  พบว  ามี จํ านวน  
นักเรียนนายเรือที่มีลักษณะดานดีในระดับ
มาตรฐานและสูงกวามาตรฐาน เปนจํานวนรอย
ละ  ๘๑.๕๗  ของนักเรียนทั้งหมด  มีลักษณะ
ดานเกงในระดับมาตรฐานและสูงกวามาตรฐาน 
เปนจํานวนรอยละ  ๙๒.๗  ของนักเรียนทั้งหมด  
และมีลักษณะดานสุขในเกณฑมาตรฐานและสูง
กวามาตรฐาน เปนจํานวนรอยละ ๙๒.๕  ของ
นักเรียนนายเรือทั้งหมด หรือโดยเฉลี่ยมีจํานวน
นักเรียนนายเรือ ที่มีลักษณะความเกง ดี และมีสุข 
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จํานวนประมาณรอยละ ๘๘.๙๒ ของจํานวน
นักเรียนนายเรือทั้งหมด  เมื่อเปรียบเทียบกับระดับ
ความเกง ดี และมีสุข ของคนปกติ พบวานักเรียน
นายเรือเปนผูมีระดับความเกง ดี และมีสุข  สูงกวา
เกณฑมาตรฐานของคนปกติ โดยปจจัยยอยที่
นักเรียนนายเรือมีระดับสูงกวาบุคคลปกติมากที่สุด  
 

 

 

เปนปจจัยยอยในดานดี  คือ “ควบคุมตนเอง” และ
เปรียบเทียบตามชั้นปของนักเรียนนายเรือแตละ
ชั้นป พบ วานักเรียนนายเรือชั้นปที่ ๑ ชั้นปที่ ๒ 
และ ชั้นปที ่๓ มีระดับของปจจัยยอย “สัมพันธภาพ” 
เทาเทียมกันทุกชั้นปและชั้นปที่ศึกษาไมมีผลตอ
ระดับของปจจัยยอย สัมพันธภาพ  

ท่ีมาของการวิจัย 
การปฏิรูปการศึกษา มีแนวทางมุงเนนผูเรียนเปนสําคัญใหคนเกง-ดี-มีสุข  และเมื่อประกอบกับ

มาตรา ๒๙ แหง พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒  กลาววา... “ใหสถานศึกษารวมกับ
บุคคล  ครอบครัว  ชุมชน องคกรชุมชน องคกรปกครองสวนทองถิ่น องคกรเอกชน องคกรวิชาชีพ  
สถาบันศาสนา  สถานประกอบการ และสถาบันสังคมชุมชนอ่ืนๆ รวมกัน สงเสริมความเขมแข็งของ
ชุมชน โดยการจัดกระบวนการเรียนรูในชุมชน...” เปนการสรุปถึงวัตถุประสงคปลายทางของการศึกษาวา
การศึกษาตองทําใหจุดหมายปลายทางคือชุมชนเกิดความเขมแข็ง  จึงจะเปนความหมายของการศึกษาที่
สมบูรณแบบ 

สถาบันระดับอุดมศึกษาเปนสถานที่ที่มีความรูอุดม   มีบุคลากรระดับมันสมองของประเทศ  มี
เทคนิควิธทีางวิชาการชั้นสูง เปนแหลงทายสุดของการคัดกรองการศึกษาของบัณฑิต  มีความสามารถ
ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ มีความรู ให เขาสูชุมชน และสังคม ใหไดทรัพยากรบุคคลที่มีความรู
ความสามารถ  เพ่ือเขาไปชวยแกปญหาหรือมีสวนเขาไปชวยสนับสนุนสงเสริมใหเกิดการแกปญหาและ
พัฒนาข้ึนในชุมชนไดอยางมากที่สุดกวาสถาบันระดับอ่ืนๆ     ดังนั้นหนาที่สรางคนใหเปนคนดี  คนเกง  

และมีความสุข  จึงเปนหนาที่ที่สําคัญของสถาบันอุดมศึกษา  และสถาบันอุดมศึกษาก็คือแหลงเริ่มตนของ
การเชื่อมโยงสังคมชุมชนใหเปนสังคมชุมชนทีม่ีความรู มีคุณภาพและพ่ึงพาตนเองไดอยางแทจริง 

ดังนั้นจึงเปนหนาที่ของสถาบันการศึกษาทุกระดับ ตองทําใหผูเรียนเกิดการเรียนรูในสิ่งที่เรียน  
ผูสอนหรือครูอาจารยเปนผูจัดการใหเกิดการเรียนรู   ศูนยกลางของการเรียนรูในปจจุบันจึงอยูที่ผูเรียน
มิใชผูสอน   กลไกของการเรียนรู เริ่มตนจากการรับขอมูล จากสิ่งเราภายนอกและ ภายในรางกาย ผาน
ประสาท รับรูทั้ง ๕ อยาง คือ ตา หู จมูก ลิ้น และ กาย เขาสูสมองและจิต  จิตที่ทุกขหรือจิตที่สุข  จะมี
ผลควบคูไปกับขอมลูที่ไดรับเขามาจะประทับในความทรงจําไดรวดเร็วและทนนานกวาขอมูลอ่ืน พ้ืนฐาน
การเรียนรูเปนไปตามสภาพความเปนจริงของชีวิตโดยธรรมชาติ  ถามนุษยถูกบังคับหรือถูกสั่งใหทํา
กิจกรรมอันใด โดยตนเองไมรูที่มาที่ไปของกิจกรรมนั้น  เขาผูนั้นยอมไมมีความสุขที่จะทํากิจกรรมนั้น   
จึงทํากิจกรรมอยางเสียไมได  ขาดความเอาใจใส  ขาดความใชความคิด  ใชเหตุผล  และถาถูกสั่งใหทํา  
หรือถูกบังคับใหรบัฟงแตเพียงอยางเดียวเปนระยะเวลานานก็จะขาดความสามารถที่จะคิดไดดวยตนเอง 
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ขาดความสามารถและความมั่นใจที่จะทํากิจการงานของตนเอง  การเรียนรูจะกลายเปนการเรียนแบบ
ฝนทน    พยายามหาหนทางนอกรูปแบบการเรียนรูที่แทจริงเพียงเพ่ือใหสอบไดเทานั้น   
 โรงเรียนนายเรือเปนสถาบันการศึกษาเฉพาะทางระดับอุดมศึกษา  สังกัดกระทรวงกลาโหม  มี
ฐานะเทียบเทามหาวิทยาลัยของรัฐ   การจัดการเรียนการสอนสอดคลองกับหลักการจัดการเรียนการสอน
ระดับอุดมศึกษา  เปนไปในแนวทางเดียวกับสถาบันอุดมศึกษาตางๆ  คือผลิตบัณฑิตใหกาวไปสูการเปน
ผูมีความสามารถในการเรียนรูไดดวยตนเองอยางมีความสุข เชื่อมโยงสังคมชุมชนใหเปนสังคมชุมชนที่มี
ความรู  มีคุณภาพและพ่ึงพาตนเองได  ดังนั้นการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนนายเรือจึงอยูภายใต
หลักการ เกง ดี  และมีสุข  ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ เชนกัน  ซึ่งการจัดระบบ
การบริหารองคกรของโรงเรียนนายเรือใหไดผลผลิตเปนนายทหารเรือที่  เกง ดี  และมีสุข  นั้น  มิใชการ
สอบคัดเลือกใหไดนักเรียนชั้นมัธยมที่เรียนเกงเขามาศึกษาเทานั้น   การจัดระบบในองคกรควรประกอบ
กันหลายสวนเพ่ือใหไดมาซึ่งผลผลิตเปนนายทหารเรือ   ตองประกอบทั้งการบริหารจัดการองคกร  
ยุทธศาสตรองคกร  การพัฒนาบุคลากร ฯลฯ  เปรียบไดกับ กระบวนการผลิตสินคา  โดยสินคาที่
โรงเรียนนายเรือผลิตคือนายทหารชั้นสัญญาบัตรของกองทัพเรือ   กระบวนการผลิตนายทหารชั้นสัญญา
บัตรของกองทัพเรือที่โรงเรียนนายเรือดําเนินการอยู   ถาจําแนกเปนระบบสนับสนุน  และระบบหลักใน
การผลิตนักเรียนนายเรือที่ เกง ดี และมีสุข  โดยระบบสนับสนุนไดแกระบบตาง ๆ ที่เก่ียวของกับ
โรงเรียนนายเรือทั้งหมด สวนระบบหลักเปนระบบที่เก่ียวของกับผูเรียนโดยตรงเชนเดียวกับระบบหลักใน
การผลิตบัณฑิตของสถาบันอุดมศึกษาตาง ๆ   ไดแก ระบบการจัดการเรียนการสอน  ระบบการดูแล
ชวยเหลือใหคําปรึกษาแกนักเรียนนายเรือ   และระบบกิจกรรมของนักเรียนนายเรือ 
 ในทางธรรมชาติถึงหากแมองคกรมีการจัดการครบถวนทุกระบบแลว  ก็ยังเกิดปญหาวา
คุณภาพบัณฑิตจะไดเกง  ดี และมีสุข หรือไม   และสงสัยตอไปวาถาบัณฑิตเกง  ดี และมีสุข แลวจะมี
ระดับความเกง  ดี และมีสุข เพียงใด    หรือในทางกลับกันองคกรอาจยอนกลับใชระดับความเกง  ดี และ
มีสุขของบัณฑิตเปนดัชนีชี้วัดความสมบูรณของการจัดการระบบขององคกร โดยดูจากคาระดับความเกง  
ดี และมีสุข อาจนําใหองคกรพบปจจัยการจัดการองคกรที่ไมเหมาะสมในดานตาง ๆ ที่ดูเหมือนไม
เก่ียวของกับการเรียนการสอน เชนพบความไมสมบูรณของระบบสนับสนุนทั้ง ๆ ที่ไมเก่ียวของโดยตรง
กับการเรียนการสอน   แตทุก ๆ ปจจัยประกอบเปนหนาที่ของการใหการศึกษาของสถาบันการศึกษา
ทั้งสิ้น   โรงเรียนนายเรือเปนสถาบันการศึกษาที่มีการจัดการระบบขององคกรละเอียดกวา
สถาบันการศึกษาระดับมหาวิทยาลัยอ่ืน ๆ เพราะนักเรียนนายเรือเปนนักเรียนที่อยูประจําในโรงเรียน 
ระบบหลักของการเรียนการสอนประกอบดวยระบบการปกครองดูแลนอกเวลาเรียนดวย  ประกอบกับ
ตารางกิจกรรมที่เต็มเวลาตั้งแตเชาถึงเขานอน การปรับปรุงพัฒนาดานการบริหารจัดการตาง ๆ ของ
โรงเรียนนายเรือจึงตองมีพ้ืนฐานมาจากความเกง-ดี-และมีสุขของนักเรียนนายเรือ    การศึกษาขอมูล
ดาน ความเกง ดี และมีสุข  ของนักเรียนนายเรือ จึงเปนสิ่งสําคัญที่โรงเรียนนายเรือควรทําการศึกษาเพ่ือ 
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ใชเปนขอมูลพ้ืนฐาน ในการศึกษาปญหาที่เกิดข้ึน  แลวจึงกําหนดเปนแนวทางในการปรับปรุงพัฒนาดาน
การบริหารจัดการตาง ๆ ของโรงเรียนนายเรือเพ่ือแกปญหาอยางจริงจังตอไป    
 ในดานการเรียนการสอนของโรงเรียนนายเรือ  พบปญหาหนึ่ง คือมีจํานวนนักเรียนชั้นปที่ ๑ 
สอบตกซ้ําชั้นเปนจํานวนมากข้ึนถึงกวารอยละ ๑๐ ของจํานวนนักเรียนชั้นปที่ ๑ ทั้งหมด ทั้ง ๆ ที่
นักเรียนผานการสอบคัดเลือกเขาเปนนักเรียนเตรียมทหารในสวนของกองทัพเรือที่มีผูสมัครสอบเกือบ 
๒๐,๐๐๐ คน  แตคัดเลือกไวเพียงไมถึง ๗๐ คน ทุกคนควรเปนผูที่มีสติปญญาและความรูความสามารถดี 
โรงเรียนนายเรือจึงมีการปรับกระบวนทัศนดานการจัดการเรียนการสอนหลายดาน ไดแก การปรับปรุง
หลักสูตร  การใหการสนับสนุนสื่อการสอน และการพัฒนานวัตกรรมดานการเรียนการสอน ฯลฯ  เหลานี้
ลวนเปน “บริบทภายนอก” ของการเรียนการสอน  ซึ่งสามารถมองเห็นผลของการปรับปรุงไดชัดเจน เชน
ทุกวันนี้  แตยังมี “บริบทภายใน” ของการเรียนการสอนซึ่งเปนนามธรรมอยูอีกมาก ไดแก ความสามารถ
ในการรับรูของผูเรียน  สภาพจิตใจของผูเรียน  ขวัญกําลังใจผูสอน เปนตน  เพราะเปนพ้ืนฐานของ
องคกรในการบริหารทรพัยากรมนุษย  ซึ่งคนเปนสิ่งที่จําเปนอยางย่ิงตอองคกร การดําเนินกิจกรรมตาง ๆ  
ใหบรรลุผลสําเร็จตามเปาหมายขององคกรไดนั้น ตองอาศัยปจจัยทางดานกําลังคนเปนสําคัญ  เชนการ
บริหารเพ่ือใหไดบุคลากรที่มีความรู ความสามารถเหมาะสมเขามาปฏิบัติงานในองคกรก็จะสงผลตอ
ความเจริญเติบโตขององคกร  สรางความพึงพอใจใหกับผูปฏิบัติงานในองคกร และกอใหเกิดประโยชน
สูงสุดตอสวนรวม    การที่องคกรใดจะบริหารทรัพยากรมนุษยไดอยางมีประสิทธิภาพนั้น จะตองปฏิบัติ
ภารกิจ หนาที่ของการบริหารงานใหครอบคลุมทุกข้ันตอน  ตั้งแตกอนการจัดคนเขาทํางาน  ขณะ
ปฏิบัติงาน  และที่สําคัญองคกรตองบํารุงรักษาและพัฒนาบุคลากร ซึ่งจะตองกระทําเปนกระบวนการ
ตอเนื่องสัมพันธกัน    การศึกษาความเกง ดี และมีสุขของนักเรียนนายเรือ จึงเปนการศึกษาบริบทภายใน
ของการเรียนการสอนข้ันตน  คือศึกษา “คน” ในระบบของการเรียนการสอน  ไดแก นักเรียนนายเรือ 
เพ่ือใหไดขอมูลที่เปนขอมูลพ้ืนฐาน   เพ่ือเปนแนวทางข้ันแรกในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย (Human  
Development) ของสังคม ใหเปนสังคมที่มีบุคลากรที่มีคุณภาพ  เพ่ือใหสังคมประเทศชาติเปนสังคมที่มี
การอยูรวมกันอยางมีความสุขย่ังยืนตลอดไป 

 

วัตถุประสงคของการวิจัย 
 ๑.  เพ่ือแสดงระดับความเกง ดี และมีสุข  ของนักเรียนนายเรือ 

 ๒.  เพ่ือเปรียบเทียบระดับความเกง ดี และมีสุขของนักเรียนนายเรือกับคามาตรฐานของ
บุคคลทั่วไป 

 ๓. เพ่ือเปรียบเทียบระดับความเกง ดี และมีสุขของนักเรียนนายเรือแตละชั้นป และวิเคราะหวา
การที่นักเรียนนายเรือศึกษาอยูในชั้นปที่แตกตางกัน  สงผลตอลักษณะความเกง ดี และมีสุข  ของ
นักเรียนนายเรือหรือไม 
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วิธีดําเนินการวิจัย 
 ประชากรในการวิจัยคือนักเรียนนายเรือ ชั้นปที่  ๑  ถึงชั้นปที่ ๓  ปการศึกษา ๒๕๕๑  รวม
ทั้งสิ้น   ๑๙๘   นาย  ใชนักเรียนนายเรือทั้งหมด  ๑๙๘  คน  เปนกลุมตัวอยาง 

เครื่องมือในการวิจัย  ไดแก  แบบประเมินความฉลาดทางอารมณ ของกรมสุขภาพจิต  
กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๔๓  จํานวน  ๕๒  ขอ  ประกอบดวยขอถาม  ๓  ดาน  แตละดานมี
ขอถามยอยดังนี้ 
 (๑) ดานดี  จํานวน  ๑๘  ขอถาม   ประกอบดวย 

  (๑.๑)  ควบคุมตนเอง  ๖ ขอถาม 

  (๑.๒)  เห็นใจผูอ่ืน  ๖   ขอถาม 

  (๑.๓)  รับผิดชอบ  ๖ ขอถาม 

 (๒)  ดานเกง  จํานวน  ๑๘  ขอถาม  ประกอบดวย 

  (๒.๑)  มีแรงจูงใจ  ๖ ขอถาม 

  (๒.๒)  ตัดสินใจและแกปญญา  ๖ ขอถาม 

  (๒.๓)  สัมพันธภาพ  ๖   ขอถาม 

 (๓)  ดานสุข  จํานวน  ๑๖  ขอถาม  ประกอบดวย 

  (๓.๑)  ภูมิใจในตนเอง  ๔ ขอถาม 

  (๓.๒)  พอใจในชีวิต  ๖ ขอถาม 

  (๓.๓)  สุขสงบทางใจ  ๖ ขอถาม 

การเก็บรวบรวมขอมูลในการวิจัยนี้ทําการเก็บรวบรวมขอมูลความคิดเห็นของนักเรียนนายเรือ
โดยใชแบบประเมินความฉลาดทางอารมณของกรมสุขภาพจิต  กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๔๓  

การวิเคราะหขอมูล  ใชการวิเคราะหโดยสถิติพรรณนา  (Descriptive  Statistics)   และ
เปรียบเทียบระดับความเกง ดี และมีสุข โดยสถิติ ANOVA (Analysis  of  Variance)  และใชสถิต ิChi – 
Square( 2χ  )  วิเคราะหวาชั้นปที่ศึกษาของนักเรียนนายเรือมีผลตอระดับความเกง ดี และมีสุข หรือไม 
 
ผลการวิจัย 
 ๑. โดยเฉลี่ยมีจํานวนนักเรียนนายเรือ ที่มีลักษณะความเกง ดี และมีสุข อยูในระดับ
มาตรฐานและสูงกวามาตรฐานเปนจํานวนประมาณรอยละ ๘๘.๙๒ ของจํานวนนักเรียนนายเรือทั้งหมด  
จําแนกดังนี้จํานวนนักเรียนนายเรือที่มีลักษณะดานดีในระดับมาตรฐานและสูงกวามาตรฐาน เปนจํานวน 
รอยละ  ๘๑.๕๗  ของนักเรียนทั้งหมด  มีลักษณะดานเกงในระดับมาตรฐานและสูงกวามาตรฐาน  เปน
จํานวนรอยละ  ๙๒.๗  ของนักเรียนทั้งหมด และมีลักษณะดานสุขในเกณฑมาตรฐานและสูงกวามาตรฐาน 
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เปนจํานวนรอยละ ๙๒.๕  ของนักเรียนนายเรือทั้งหมด    
 ๒. เมื่อเปรียบเทียบกับคนปกติ  พบวานักเรียนนายเรือเปนผูมีระดับความเกง ดี และมีสุข  
สูงกวาเกณฑมาตรฐานของคนปกติ โดยปจจัยยอยที่นักเรียนนายเรือมีระดับสูงกวาบุคคลปกติมาก
ที่สุด เปนปจจัยยอยในดานดี  คือ “ควบคุมตนเอง” (Self-Regulation) และเปรียบเทียบตามชั้นปของ
นักเรียนนายเรือแตละชั้นป พบ วานักเรียนนายเรือชั้นปที่ ๑ ชั้นปที่ ๒ และ ชั้นปที่ ๓ มีระดับของ
ปจจัยยอย “สัมพันธภาพ”(Social Skill) เทาเทียมกันทุกชั้นป   
 ๓. ชั้นปที่ศึกษามีผลตอระดับของปจจัยยอยทุกปจจัย โดยย่ิงชั้นปสูงข้ึนระดับของปจจัยยอย
ทุกปจจัยย่ิงลดลง  ยกเวน ปจจัยสัมพันธภาพ ที่ไมข้ึนกับชั้นปที่ศึกษา 
 
ขอเสนอแนะของการวิจัย 

๑. งานวิจัยนี้พบวา ความ เกง ดี และมีสุขที่นักเรียนนายเรือมีอยูสูงนั้น ข้ึนกับชั้นปที่ศึกษา  
แตย่ิงชั้นปสูงข้ึนระดับความ เกง ดี และมีสุขย่ิงลดลง เมื่อประกอบกับงานวิจัยของ อรพินธุ  โสวัณณะ 
(๒๕๔๖) ที่วาปจจัยที่มีความสัมพันธกับความฉลาดทางอารมณของนิสิต คือ การที่เคยไดรับประกาศ
เกียรติคุณ จึงควรพัฒนาจากนักเรียนนายเรือชั้นสูงใหมีความฉลาดทางอารมณเพ่ิมข้ึน โดยเริ่มที่ 
กิจกรรมที่มีการประกาศเกียรติคุณ  ใหเกิดความภาคภูมิใจในตนเอง เพราะการศึกษานี้พบวาระดับความ
ภาคภูมิใจของนักเรียนนายเรือถึงจะสูงกวาคนปกติ  แตมีความแตกตางจากเกณฑปกตินอยกวาความ
แตกตางของปจจัยอ่ืน 

๒.  การจัดใหมีกิจกรรมที่มีการประกาศเกียรติคุณ สรางใหเกิดความภาคภูมิใจ ควรสราง
กิจกรรมในโรงเรียนนายเรือข้ึนกอน  โดยอาจเริ่มจากกิจกรรมในโรงเรียนนายเรือใหนักเรียนไดมีกิจกรรม
สงเสริมความสัมพันธที่ดีกับครู-อาจารย และนายทหารปกครอง หรือผูบังคับบัญชา  เพ่ือใหเกิดความ
มั่นใจ แลวจึงขยายไปเปนกิจกรรมนอกโรงเรียนกับสถานศึกษาอ่ีนๆ   

๓. การสงเสริมความภาคภูมิใจ  ที่ทําไดจากในตัวนักเรียนนายเรือเอง ดังนี้ 
  ศูนยสุขภาพฟรอนเก แหงมหาวิทยาลัยนอรทเทิรนอาริโซนา (Fronke Health Center  
Northern Arizona University) (จาก http//www.nua.edu)  เสนอข้ันตอนการสงเสริมความภาคภูมิใจใน
ตนเองดังนี ้

(๑) มองตนเองในเรื่องที่ดี ๆ เชน จุดเดนทางรางกาย หรือ การเรียน 
(๒) ฝกสรางความรูสึกพอใจในตนเอง ไมพยายามเทียบกับผูอ่ืนที่เดนกวา 
(๓) มุงหาความสําเร็จ ชื่นชมกับความสําเร็จของตนไมวามากหรือนอย 
(๔) เลือกปฏิบัติในชองทางที่คิดวาทําแลวจะสําเร็จแนนอน ขณะเดียวกันก็ศึกษาถึง

ความลมเหลวดวย 

http://www.nua.edu)
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(๕) เรียนรูเ ก่ียวกับความเปนจริงและยอมรับความเปนจริงวา ทุกสิ่งไมมีอะไรที่

สมบูรณแบบ ไมตําหนิสิ่งที่ทําผิดพลาดไป ใหโอกาสตอเรื่องที่จะทําได และยอมรับตนเอง 
(๖) รูจักการหัวเราะตอสิ่งที่ทําไปแลวไมสมหวังในอดีต ใชอดีตใหเปนโอกาสในการ    

จูงใจภายใน เพ่ือสรางความกาวหนาใหตัวเอง 
(๗) มีวิสัยทัศนเรื่องความสําเร็จ 
(๘) ดูแลสุขภาพ กินดี พักผอนดี ออกกําลังกาย เรียนรูการเลนตางๆ 
(๙) ใหอภัยตัวเองและผูอ่ืนจนตระหนักวาแตละคนไมเหมือนกัน 
(๑๐) ระลึกถึงปญหาสมัยเด็ก(ถามี) พยายามชวยเหลือแกปญหาใหแกเด็ก ๆ ที่มีปญหา

แบบที่เคยเปน 
 ๔.  คร ูอาจารย และนายทหารปกครอง สามารถเสริมสรางความภาคภูมิใจในตนเองให
นักเรียนนายเรือ ดังนี้ (จาก อุษณีย  เทพวรชัยและคณะ, ๒๕๔๕.) 

(๑) สอนนักศึกษาแบบรวมกันโดยไมมีการแบงกลุมตามความสามารถ พยายามชวย
นักศึกษาที่ไมเกงดวยวิธีพิเศษกวาคนอ่ืนๆ 

(๒) สรางบรรยากาศใหมีความเคารพระหวางครูและนักเรียน 
(๓) แจงความคาดหวังที่สูงตั้งไวใหนักศึกษาทราบ 
(๔) พูดแตเรี่องที่นักศึกษาทําได 
(๕) เนนนักศึกษาดวยขอความที่ดีๆทุกๆวัน 
(๖) ย้ิม สัมผัสและใชคําพูดที่กรุณา กับนกัศึกษา 
(๗) จัดโอกาสแหงความสําเร็จใหนักศึกษา 
(๘) มีการติดตอสื่อสารระหวางครูและนักศึกษา 
(๙) แสดงความชื่นชมยินดี ดวยคําพูดที่กระตุนจูงใจ 
(๑๐) จัดโอกาสใหนักศึกษามีการตัดสินใจ 
(๑๑) จัดโอกาสใหนักศึกษาประเมินกันเอง ตั้งคําถามกันเอง 

๕. การวิจัยครั้งนี้ไดเสนอแนะวาโรงเรียนนายเรือควรจัดกิจกรรมเสริมสราง ความภาคภูมิใจ 
ใหนักเรียนนายเรือ ซึ่งสอดคลองกับแนวทางปฏิบัตปิจจุบันที่จัดใหนักเรียนนายเรือมีการเรียนในวันเสาร
เพ่ิมอีก ๑ วัน ดังนั้นกิจกรรมเสริมสราง ความภาคภูมิใจ ดังกลาวอาจกระทําในวันเสารได เพราะการ
เสริมกิจกรรมเหลานี้นาจะแตกตางกวาการเรียนวิชาการ หรือการฝกทหารที่จําเจจากวันจันทรถึงวันศุกร 
โดยกิจกรรมเหลานี้ผูเก่ียวของควรพิจารณาใหครอบคลุมทั้งระบบ เชน งบประมาณในการจัดกิจกรรม  
การปกครองดูแลนักเรียนในวันหยุดราชการ  การบริการสวัสดิการดานตางๆเชน ดานอาหาร ดานเสื้อผา 
ที่นักเรียนนายเรือตองใชชีวิตเพ่ิมข้ึนอีก ๑ วันตอสัปดาห หรือเพ่ิมประมาณเกือบ ๑๕% ของแตละดานที่
เก่ียวของ  ปจจุบันที่จัดใหนักเรียนนายเรือมีการเรียนในวันเสารยังดําเนินการไมครบทั้งระบบเกิด ปญหา 
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ดานงบประมาณคาอาหาร และปญหาดานความเปนอยูของนักเรียน  ปจจัยเหลานี้คาดวาจะเปนปจจัยที่มี
ผลตอการปฏิบัติตาง ๆ ในการพัฒนาการเรียนการสอน ที่จัดใหนักเรียนนายเรือมีการเรียนในวันเสาร
เพ่ิมอีก ๑ วันนี้   ซึ่งเปนปญหาที่ควรทําการวิจัยประเมินผลการปฏิบัติดังกลาว ที่จัดใหนักเรียนนายเรือมี
การเรียนในวันเสารเพ่ิมอีก ๑ วัน ตอไป 

๖. การสงเสริมลักษณะของความเกง ดี และมีสุข ทําใหโรงเรียนนายเรืออาจตองมีกิจกรรม
หรือโครงการเพ่ิมมากข้ึน ควรมีการใหความรูดานการจัดทําโครงการตามระบบบริหารโครงการคุณภาพ 
(PDCA) แกขาราชการที่เก่ียวของ เพ่ือใหสามารถมองภาพโครงการไดทั้งระบบอยางสมบูรณ  ประกอบ
กับใหมีการประเมินผลเมื่อโครงการหรือกิจกรรมนั้นเสร็จสิ้น หรือกําลังดําเนินการเปนระยะ ๆ  และ
สงเสริมใหมีการเขียนหรือบันทึกโครงการที่ดําเนินการแลวไวเปนเอกสารหลักฐานเพ่ือใหคณะอ่ืน ๆ ได
ศึกษาวิธปีฏิบัติ  และปญหาขอขัดของที่ผานมา   ซึ่งทั้งหมดนี้เปนหลักฐานของการจัดการความรูไดอีก
ประการหนึ่ง 
 
 

เอกสารอางอิง 
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ธงชัยเฉลิมพลประจําหนวยทหาร 

น.ท.สมภพ  แสนสมรส  
ผูบังคับกองพัน กรมนักเรียนนายเรือรักษาพระองค 

 

กลาวนํา 
 ซุนวู (Sun Tzu) นักยุทธศาสตรทหารชาวจีนผูย่ิงใหญ กลาววา  “การควบคุมบังคับบัญชา
ไพรพลจํานวนมากใหเสมือนหนึ่งบังคับบัญชาไพรพลจํานวนนอย จําเปนจักตองอาศัยเครื่องมือสื่อสาร
และสัญญาณกับการประสานงาน ดังนั้น ทหารทุกนายจะไดรับคําสั่งใหบุกไปขางหนาหรือถอยทัพกลับ 
โดยสังเกตจากธง และปายสัญญาณ และฟงคําสั่งใหเคลื่อนพลหรือหยุดโดยฟงจากเสียงฆองและกลอง 
รวมทั้งการจัดขบวนรบเปนหมวดหมูที่มีระเบียบแบบแผน และมีระเบียบวินัยที่ดี” จากคํากลาวของซุนวู
ขางตนไดแสดงใหเห็นวาในการควบคุมบังคับบัญชากองทัพขนาดใหญเพ่ือเขาทําการรบนั้น  “ธง” ได    
ถูกนํามาใชเปนเครื่องมือสื่อสารและสัญญาณใหแกเหลาทหารทุกนายไดมีจุดมุงมั่นรวมอยูที่จุดเดียวกัน 
และยังจะเปนการขมขวัญและกอกวนประสาทของฝายตรงขาม โดยเฉพาะการรบในเวลากลางวัน จะใช
ธงรบและธงสัญญาณในการควบคุมบังคับบัญชาเหลาทหารเหลานั้นมิใหบุกทะลวงขาศึกหรือถอยกลับ
อยางโดดเด่ียวเพียงคนเดียว  ดังนั้นธงและการใชธงจึงมีความสําคัญสําหรับเหลาทหารเปนอยางย่ิง ใน
ที่นี้ผูเขียนจะไดนําเสนอความรูเก่ียวกับความเปนมา และความสําคัญของธงประจําหนวยทหารที่ไดรับ
พระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว  ซึ่งถือเปนสิ่งศักด์ิสิทธิ์สูงสุดของทหาร และเปนเกียรติยศ
สูงสุดของหนวยทหารนั้น ๆ คือ ธงชัยเฉลิมพล (สามารถเขียนไดอีกแบบวา “ธงไชยเฉลิมพล” แต
ปจจุบันในประกาศตาง ๆ ในราชกิจจานุเบกษานิยมเขียนวา “ธงชัยเฉลิมพล”)  

ความเปนมา และความสําคัญของธงชัยเฉลิมพล  
 ธงชัยเฉลิมพล  เริ่มมีครั้งแรกในกองทัพบก แตเดิมจําแนกไดเปน ๒ ประเภท ประเภทแรก 
คือ ธงชัยเฉลิมพลประจํากองทัพ อันไดแก  ธงจุฑาธุชธิปไตย และธงมหาไพชยนตธวัช และประเภทที่
สอง คือ ธงชัยเฉลิมพลประจําหนวยทหาร  

 ธงจุฑาธุชธิปไตย นับเปนธงชัยเฉลิมพลประจํากองทัพธงแรกของไทย ซึ่งพระบาทสมเด็จ 
พระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ ๕ ไดโปรดเกลา ฯ ใหจัดสรางข้ึนและพระราชทานแกกองทัพไทย  
เมื่อ พ.ศ.๒๔๑๘ เพ่ือแทนพระองคไปในกองทัพที่ยกไปปราบพวกฮอที่เขามากอการจลาจลในแควน      
หัวพันทั้งหาทั้งหก และแควนสิบสองปนนา  

 ธงมหาไพชยนตธวัชนั้น พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ ๖ ไดโปรดเกลา ฯ  
ใหสรางข้ึนในป พ.ศ.๒๔๕๕  เพ่ือพระราชทานใหเปนธงชัยเฉลิมพลประจํากองทัพบก อีกธงหนึ่งคูกับ 
ธงจุฑาธุชธิปไตย  
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 สําหรับธงชัยเฉลิมพลประจําหนวยทหารนั้น องคพระมหากษัตริยจะโปรดเกลา ฯ ใหสรางข้ึน 
พระราชทานเปนคราว ๆ คราวละหลายธง  และในคราวหนึ่ง ๆ ธงจะมีลักษณะคลายคลึงกัน จะผิดแผกกัน 
แตสวนที่เปนนามหนวยเทานั้น โดยความหมายสําคัญของธงชัยเฉลิมพลประจําหนวยทหาร มี ๓ ประการ 
คือ ผืนธง นั้นหมายถึง ชาติ สวนบนยอดธงบรรจุพระพุทธรูป หมายถึง พุทธศาสนา และเสนพระเจาของ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ซึ่งหมายถึง องคพระมหากษัตริย ดังนั้นเหลาทหารทั้งปวงจักตองพิทักษรักษา 
ธงชัยเฉลิมพลของหนวยตนไวดวยชีวิต รวมทั้งธงชัยเฉลิมพลยังเปนเครื่องนําความองอาจ ความกลาหาญ 
ของเหลาทหารทั้งปวงใหเขาตอสูกับขาศึกศัตรูใหไดชัยชนะกลับมาเมื่อยามที่ตองเขาทําการรบใน
สงคราม สําหรับการปฏิบัติตอธงชัยเฉลิมพลทุกข้ันตอน จักตองเปนไปตามพิธีการ ระเบียบแบบแผนที่
วางไวอยางเขมงวดกวดขัน โดยในโอกาสที่จะเชิญธงชัยเฉลิมพลของหนวยออกจากที่ตั้งประจํา จะตอง
เปนพิธีการที่มีความสําคัญเก่ียวกับเกียรติยศและเชิดหนาชูตาเทานั้น อาทิ พิธีกระทําสัตยปฏิญาณตน
ของทหาร และการไปราชการสงคราม เปนตน 

 

 

 

 

 

                               ธงจุฑาธชุธิปไตย                              ธงชัยเฉลิมพลประจํากองทัพ สมัยรัชกาลที ่๖ 
             ธงชัยเฉลิมพลประจํากองทัพ สมัยรัชกาลที ่๕                          (ใชคูกับธงจุฑาธชุธิปไตย) 

 

 

 

 
           ดานหนาของธงชัยเฉลิมพล                                        ดานหลังของธงชัยเฉลิมพล 

                         ธงชัยเฉลิมพล ที่รัชกาลที ่๖ โปรดเกลา ฯ ใหสงไปพระราชทาน 
                                          แกกองทหารไทยในสงครามโลกครั้งที่ ๑ ณ ทวีปยุโรป  
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ประเภทของธงชัยเฉลิมพล  

 ในปจจุบันตามพระราชบัญญัติธง พ.ศ. ๒๕๒๒ ไดกําหนดประเภทของธงชัยเฉลิมพลไว       
๓ ชนิด คือ ธงชัยเฉลิมพลของทหารบก  ธงชัยเฉลิมพลของทหารเรือ และธงชัยเฉลิมพลของทหาร
อากาศ ซึ่งมีลักษณะดังนี้ 

 ธงชัยเฉลิมพลของทหารบก  มีลักษณะอยางเดียวกับธงชาติ แตเปนรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส 
ขนาดกวางดานละ ๗๐ เซนติเมตร ตรงกลางของผืนธงมีอุณาโลมทหารบกและมีชื่อหนวยทหารสีแดง
ขลิบริมสีเหลือง เปนแถวโคงโอบใตอุณาโลมทหารบก ผืนธงมุมบนดานที่ติดกับคันธงมีรูปพระมหามงกุฎ
และเลขหมายประจํารัชกาลของพระมหากษัตริยที่พระราชทานเปนตัวเลขไทยสีเหลือง ภายใตพระ    
มหามงกุฎมีพระปรมาภิไธยยอสีแดงขลิบริมสีเหลืองรัศมีสีฟา ขอบธงดานที่ติดกับคันธงมีเกลียวเชือก     
สีแดงสลับดํา ดานอ่ืนมีแถบจีบสีเหลือง กวาง ๒ เซนติเมตร สําหรับธงชัยเฉลิมพลของหนวยทหารใน
กองบัญชาการกองทัพไทย มีลักษณะอยางเดียวกับธงชัยเฉลิมพลของทหารบก  
 
 
 
 
 
 
 
 
                            ธงชัยเฉลิมพลของหนวยทหารบก                                       ธงชัยเฉลิมพลของหนวยทหารเรือ 

 ธงชัยเฉลิมพลของทหารเรือ มีลักษณะอยางเดียวกับธงชาติ แตตรงกลางของผืนธงมีรูป
จักรแปดแฉก แฉกของจักรเวียนไปทางซายและมีสมอสอดวงจักร ภายใตพระมหามงกุฎ รูปเหลานี้เปน        
สีเหลือง ขอบธงดานที่ติดกับคันธง มีเกลียวเชือกสีแดง หากจะกลาวอีกนัยหนึ่งแลว ธงนี้ก็มีลักษณะอยาง
เดียวกันกับธงฉานนั่นเอง (โดยจะแตกตางกันตรงที่ธงฉานนั้นเปนธงที่ใชในเรือพระที่นั่ง และเรือหลวง 
หรือเปนธงสําหรับหนวยทหารเรือที่ยกพลข้ึนบก  ซึ่งหนวยทหารนั้นไมไดรับพระราชทานธงชัยเฉลิมพล)   

 ธงชัยเฉลิมพลของทหารอากาศ  มีลักษณะอยางเดียวกับธงชาติ แตเปนรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส 
ขนาดกวางดานละ ๗๐ เซนติเมตร ตรงกลางของผืนธงมีดวงกลมสีฟาขนาดเสนผาศูนยกลางยาว ๒ ใน ๓ 
สวนของความกวางของผืนธง ภายในดวงกลมมีอุณาโลมทหารอากาศ และมีชื่อหนวยทหารสีแดงขลิบริม
สีเหลืองเปนแถวโคงโอบใตดวงกลมสีฟา ผืนธงมุมดานบนที่ติดกับคันธงมีรูปพระมหามงกุฎและเลขหมาย 
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ประจํารัชกาลของพระมหากษัตริยที่พระราชทานเปนตัวเลขไทยสีเหลือง ภายใตพระมหามงกุฎมี       
พระปรมาภิไธยยอสีแดงขลิบริมสีเหลืองรัศมีสีฟาขอบธงดานที่ติดกับคันธงมีเกลียวเชือกสีแดงสลับดํา 
ดานอ่ืนมีแถบจีบสีเหลืองกวาง ๒ เซนติเมตร  

 ธงชัยเฉลิมพลของหนวยทหารมหาดเล็กรักษาพระองค ในมาตรา ๑๔ พระราชบัญญัติธง 
พ.ศ. ๒๕๒๒ วรรค ๒ ไดกําหนดใหหนวยทหารมหาดเล็กรักษาพระองค ซึ่งมีธงชัยเฉลิมพลของทหารบก
แลว จะมีธงชัยเฉลิมพลของหนวยทหารมหาดเล็กรักษาพระองคเพ่ิมข้ึนอีกหนึ่งธงก็ได ธงนี้มีลักษณะ
อยางเดียวกับธงชาติ แตกวาง ๗๐ เซนติเมตร ยาว ๑๐๕ เซนติเมตร ตรงกลางของผืนธงมีรูป
สี่เหลี่ยมผืนผาสีแดงกวาง ๓๕ เซนติเมตร ยาว ๕๒.๕ เซนติเมตร ภายในรูปสี่เหลี่ยมผืนผานี้มี            
รูปชางเผือกทรงเครื่องยืนแทนหันหนาเขาหาคันธง ผืนธงมุมบนดานที่ติดกับคันธงมีรูปพระมหามงกุฎ
และเลขหมายประจํารัชกาลของพระมหากษัตริยที่พระราชทานเปนตัวเลขไทยสีเหลือง ภายใตพระมหา
มงกุฎมีพระปรมาภิไธยยอสีเหลือง และมีชื่อหนวยทหารสีเหลืองเปนแถวโคงโอบใตพระปรมาภิไธยยอ 
ขอบธงดานที่ติดกับคันธงมีเกลียวเชือกสีแดงสลับดํา ดานอ่ืนมีแถบจีบสีเหลืองกวาง ๒ เซนติเมตร  
 
 
 
 
 
 
 
 
                 ธงชัยเฉลิมพลของหนวยทหารอากาศ          ธงชัยเฉลิมพลของหนวยทหารมหาดเล็กรักษาพระองค 

พระราชพิธีตรึงหมุดธงชัยเฉลิมพล 
 พระราชพิธีตรึงหมุดธงชัยเฉลิมพล ถือวาเปนพิธีสําคัญทางศาสนาพิธีหนึ่ง พระบาทสมเด็จ 

พระเจาอยูหัว จะทรงประกอบพิธีนี้ในพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ทามกลางพระสงฆทรง 
สมณศักด์ิชั้นผูใหญ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว จะทรงตรึงธงแตละผืนติดกับดามธงโดยทรงตอก 
ฆอนเงินลงบนตะปูทองเหลืองอยางแนน ซึ่งธงหนึ่งจะมีรูตะปูประมาณ ๓๒ - ๓๕ ตัว และที่สวนบนของ
คันธงจะมีลักษณะเปนปุมโลหะกลึงกลมสีทองภายในกลวง ปุมกลมนั้นทําเปนฝาเกลียวปด – เปดได 
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ฯ  จะทรงบรรจุเสนพระเจาพรอมดวยพระพุทธรูปที่ไดเขาพิธีพุทธาภิเษก 
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แลวชื่อวา พระยอดธง ลงในปุมกลมแลวทรงปดฝาเกลียวขันแนน ทรงเจิมแปงกระแจะจันทนที่ยอดธง     
ทุกคัน พระสงฆสวดชัยมงคลคาถาตั้งแตเริ่มพิธีจนเสร็จพิธี 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว  ทรงประกอบพิธีตรึงหมุดธงชัยเฉลิมพล โดยทรงพระกรุณา 
โปรดเกลา ฯ พระราชทานแกหนวยทหารที่จัดตั้งขึ้นใหม และขอพระราชทานแทนคันเกาที่ชํารุด  

ในพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ภายในพระบรมมหาราชวัง 

สวนประกอบของธงชัยเฉลิมพล  มีดังน้ี 
 ๑. ยอดคันธง เปนรูปชางสามเศียรภายใตพระมหามงกุฎ ทําดวยโลหะสีทอง  
 ๒. คันธง กวางขนาดเสนผาศูนยกลาง ๓.๕ เซนติเมตร ยาว ๒.๔๓ เมตร 
 ๓. คันธงระหวางฐานชางสามเศียรกับมุมบนของธง มีแถบธงชาติเปนโบหูกระตายหอย ชาย

ทั้งสองยาวเลยมุมธงดานลาง ปลายชายแถบทั้งสองเปนครุย 
 ๔. คันธงตอนที่ตรงกับธงมีสักหลาดสีแดงตอกับริมธงหุมรอบคันธง มีหมุดทําดวยโลหะสีทอง     

๑๕ หมุด หมุดที่ ๑ เปนรูปประเทศไทย หมุดที่ ๒ เปนรูปเสมาธรรมจักร หมุดที่ ๓ เปนรูปพระ
ปรมาภิไธยยอ หมุดที่ ๔ เปนรูปรัฐธรรมนูญ หมุดตอไป เปนรูปเครื่องหมาย กองทหารเรือ หมุดที่ ๑ อยู
บนสุด หมุดตอไป เรียงลงมาตามลําดับ 
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รูปภาพสวนประกอบของธงชัยเฉลิมพล 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

การอัญเชิญธงชัยเฉลิมพลเขารวมในพิธีถวายสัตยปฏิญาณตนและสวนสนามของทหารรักษาพระองค  
 
 ดังนั้นจากการที่ผูเขียนไดนําเสนอแนวคิดและปรัชญาของซุนวูมากลาวนําในขางตนเก่ียวกับ

การใชธงรบและธงสัญญาณเปนเครื่องมือสื่อสารใหแกเหลาทหารในการเขาทําการรบ เพ่ือใหทหาร
เหลานั้นมีจุดมุงมั่นรวมกัน ณ จุดเดียวกัน และยังเปนการบอนทําลายขวัญทหารของฝายขาศึก รวมทั้ง
กอกวนการตัดสินใจของแมทัพนายกองฝายขาศึกใหเกิดความสับสนลังเล ทั้งนี้หนาที่หนึ่งของ
ผูบังคับบัญชาทหารในขณะนั้นจะตองควบคุมจิตใจของตน และปลุกจิตวิญญาณของเหลาทหาร  ควบคุม
ความเปนระเบียบและความยุงเหยิง ความกลาหาญและความขลาดกลัว ดวยวินัยทหารและเครื่องยึด
เหนี่ยวจิตใจของหนวย พรอมไปกับการประมาณสถานการณของฝายขาศึกอยางใกลชิด โดยหลีกเลี่ยง
การปะทะกับขาศึกในระหวางที่ขาศึกมีจิตใจหาวหาญ และรอจังหวะจูโจมในชวงที่ขาศึกเกิดความเหนื่อย
ลา สําหรับเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจอยางหนึ่งของกองทัพไทยที่ผูบังคับบัญชาทหารนํามาใชเปนเครื่องมือใน 
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การควบคุมจิตใจของเหลาทหารใหมีความองอาจ และความกลาหาญในการที่จะเขาทําการรบในทุก ๆ 
สนามรบก็คือ ธงชัยเฉลิมพลประจําหนวยทหาร ที่ไดรับพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 
ซึ่งถือเปนสิ่งศักด์ิสิทธิ์สูงสุดของทหาร และเปนเกียรติยศสูงสุดของหนวยทหาร ภายใตคําปฏิญาณตนของ
เหลาทหารตอธงชัยเฉลิมพล ที่วา  

• ขาพเจา ขอกระทําสัตยปฏิญาณวา  
• ขาพเจา จักยอมตาย เพ่ืออิสรภาพ และความสงบแหงประเทศชาติ  
• ขาพเจา จักอยูในศีลธรรมของศาสนา  
• ขาพเจา จะเทอดทูนและรักษาไว ซึ่งพระบรมเดชานุภาพแหงพระมหากษัตริยเจา  
• ขาพเจา จักรักษาไว ซึ่งการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข  
• ขาพเจา จักเชื่อถือผูบังคับบัญชา และปฏิบัติตามคําสั่งอยางเครงครัด ทั้งจักปกครองแก

ผูใตบังคับบัญชาดวยความยุติธรรม  
• ขาพเจา จะไมแพรงพรายความลับของราชการทหารเปนอันขาด  
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  การ   ทดลองเชิงวิทยาศาสตร
กับพุทธศาสน  

น.อ. สบสุข  ลีละบุตร 
ผูอํานวยการกองวิชาฟสิกสและเคม ีฝายศึกษา โรงเรียนนายเรือ 

 
 

 “สรรพสิ่งทั้งหลายทั้งปวงประกอบข้ึนมาจากอนุภาคเล็กๆ” เปนคํากลาวของ เดอโมคริตุส๑ เมื่อ
ประมาณ ๔๐๐ ปกอนคริสตกาล ซึ่งสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาทรงรูแจงเรื่องปรมาณู๒ มากอนราว     
๑๐๐ ปเศษ ซึ่งกลาวไวในคาถาปลินิคัณฑุ พระพุทธเจาเคย 
อธิบายขนาดของปรมาณูโดยแบงทอนความยาวเมล็ด
ขาวเปลือกลง ๖ ครั้ง ดวยตัวเลขตาง ๆ เมื่อมาคูณกัน
ได ๘๒.๓ ลานสวน ทั้งนี้จากการคํานวณขนาดของ ๑ ปรมาณู 
จะมีขนาดเทากับสิบยกกําลังลบแปดเซนติเมตร ซึ่งเทากับ
ขนาดของอะตอมที่วิทยาศาสตรระบุไวพอดี นอกจากนี้แลว
พระองคยังทรงตรัสวา ปรมาณูมิไดเปนแทงทึบ มีชองวางภายในมากมายซึ่งตรงกับคุณลักษณะของ
อะตอมจริงๆ  
 ดร. อลัน วอลเลซ ผูอํานวยการสถาบันการศึกษาเรื่องจิต สหรัฐอเมริกา กลาววา “พุทธศาสนามี
ลักษณะใกลเคียงกับวิทยาศาสตร และยังเนนในเรื่องจริยธรรม คุณธรรมเปนสําคัญ จึงคาดหวังไดวาพุทธ
ศาสนาจะชวยเชื่อมสัมพันธระหวางวิทยาศาสตรกับศาสนาได ทั้งนี้ การที่มองพุทธศาสนา เปนเรื่องไม
ทันสมัยในโลกปจจุบัน ยากแกการเขาใจ ทําใหวัดหลายแหงกลายเปนพิพิธภัณฑ ซึ่งหากนําพุทธศาสนา 
มาอธิบายในเชิงวิทยาศาสตร มีเหตุผล เปนเรื่องใกลตัวจะทําใหคนรุนใหมเห็นคุณคา สวนพระสงฆก็ควร
นําวิทยาศาสตรมาประยุกตอธิบายหลักพุทธศาสนาดวย”. 

วิทยาศาสตร คือ กระบวนการศึกษา ทดลอง คนควา และรวบรวมความรูในเรื่องของธรรมชาติ
อยางเปนระบบ มีหลักฐานพิสูจนไดดวยเหตุผล ซึ่งอาจจะมิไดเก่ียวกับความศรัทธาและความเชื่อเหมือนกับ 
พุทธศาสนา 

พุทธศาสนาและวิทยาศาสตร ศึกษาและทําความเขาใจในเรื่องเดียวกัน คือ ธรรมชาติและกฎของ
ธรรมชาติ  ทั้งพุทธศาสนาและวิทยาศาสตร  ยอมรับในธรรมชาติและกฎของธรรมชาติ  เชนเดียวกัน  แต
พุทธศาสนาและวิทยาศาสตรใหความสําคัญและมุงเนนในเรื่องที่แตกตางกัน ในขณะที่พุทธศาสนาให
ความสําคัญและมุงเนนในเรื่องธรรมชาติภายในเรื่องธรรมชาติของจิต เพ่ือนําไปสูความรูและความเขาใจใน
เรื่องของชีวิต ความทุกขและการดับทุกข  
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๑เดโมคริตุส   (Democritus  ๔๖๐  -  ๓๗๐ ปกอนคริสตศักราช) นักปรัชญาชาวกรีก   เสนอวาจักรวาลประกอบดวย

ปรมาณนัูบจํานวนไมถวน  มีสัณฐานไมคงที่  จักรวาลไมมีศูนยกลางไมมีขอบเขต และมีความกวางใหญไพศาลไมมีที่ส้ินสุด ทุกส่ิง
ทุกอยางในโลกและจักรวาลประกอบดวย อะตอม (Atom=A+Temno) อะตอมมีขนาดเล็กมากไมสามารถแบงแยกตอไปไดอีก   

๒ปรมาณ ูหมายถึง วัตถุขนาดเล็กที่สุด 
 
 
สวนวิทยาศาสตรใหความสําคัญและมุงเนนในเรื่องธรรมชาติภายนอก เชน วัตถ ุ สสาร พลังงาน 

จักรวาล และสิ่งที่เปนรูปธรรมตาง ๆ เพ่ือนําไปสูความรูความเขาใจธรรมชาติในเรื่องนั้น  
การมีอยูของสิ่งนั้น หรือนําสิ่งที่มีอยูนั้นมาใชประโยชน การยอมรับในธรรมชาต ิและกฎของธรรมชาติ 

ของพุทธศาสนา ปรากฏอยูโดยทั่วไป ในคําสอนของพระพุทธเจา และปรากฏชัด ดังตัวอยางพุทธพจนที่
ทรงตรัสวา "ตถาคต จะบังเกิดข้ึนหรือไมก็ตาม กฎของธรรมชาติ และความเปนไปตามกฎของธรรมชาติ 
นั้นก็ยังคงมีอยู"   ความหมายคือ กฎของธรรมชาติและความเปนไปตามกฎของธรรมชาติ นั้นมีอยูแลว 

นายแพทย ประเวศ  วะส ีกลาววา “ในทางวิทยาศาสตร สิ่งที่พิสูจนไมไดมิไดหมายความวาไมมีอยู
จริง วิทยาศาสตรนั้นวัดไดเฉพาะวัตถุ สิ่งที่จับตองได รับรูไดดวยประสาทสัมผัส จึงมีขอจํากัดในตัวเอง แม
ศาสตรของฟรอยดวาดวยการทําความเขาใจจิตใจของมนุษย ก็ยังถือวาไมสามารถอธิบายไดอยางลึกซึ้ง 
ขาพเจาจึงหันกลับมาหาผูเชี่ยวชาญเรื่องนี้  ไดแก  ภูมิธรรมในศาสนาพุทธ” 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ เปนองคประธานเปดการประชุม
วิชาการนานาชาติเฉลิมพระเกียรต ิ เรื่อง พระพุทธศาสนากับวิทยาศาสตร ที่ วิทยาลัยศาสนศึกษา     
มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา จ.นครปฐม ทรงมีพระราชดํารัสเปดการประชุมวา “การจัดประชุมในครั้งนี้
ถือวาเหมาะสม เพราะจะทําใหคนไดเขาใจวา พุทธศาสนากับวิทยาศาสตร สามารถไปดวยกันได ซึ่ง
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ก็ทรงใชวิทยาศาสตรกับธรรมะในการชวยเหลือประชาชนมาโดยตลอด” 
โดยภายหลังการประชุม รศ.พินิจ รัตนกุล ผูอํานวยการวิทยาลัยศาสนศึกษา กลาววา “สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ ยังทรงเห็นวาพุทธศาสนากับวิทยาศาสตรไมไดเปนศัตรูกัน แตเปนพลังที่จะชวยเสริมซึ่ง
กันและกัน ขณะเดียวกันนักวิทยาศาสตรกับนักวิชาการทางดานพุทธศาสนา รวมทั้งพระสงฆ ควรทํางาน
ดวยกัน และนําความรูทั้ง ๒ ดาน มาประยุกตรวมกัน ทั้งนี้ พระองคยังทรงเห็นดวยวาวิทยาศาสตรกับ
พุทธศาสนามีความสําคัญมากเก่ียวกับความรูทางดานจิต เพราะจะสามารถทําใหมนุษย มีสุขภาพจิตที่ดี
ได” พระองคทรงมีพระราชดํารัสตอที่ประชุมดวยวา “ชีวิตสมัยใหมมีความปนปวนไมสงบ เพราะความ
เปลี่ยนแปลงทางสังคม ทางวัฒนธรรมอยางรวดเร็ว ทําใหคนตั้งตัวไมติด การจะมีชีวิตอยูในโลกปจจุบัน
จําเปนจะตองทําใหจิตสงบ ซึ่งพุทธศาสนาและวิทยาศาสตร ตางก็มีวิธีที่จะทําใหคนอยูในโลกที่ปนปวนได 
และหลักธรรมที่ควรยึดไปปฏิบัติเพ่ือใหมีชีวิตอยูในโลกปจจุบันไดอยางมีความสุขก็คือ พรหมวิหาร ๔”  
ไดแกความมี  เมตตา กรุณา มุทิตา  อุเบกขา  

 ศาสตราจารย ดร.เพทาย เย็นจิตโสมนัส๓ ทานไดเขียนบทความพุทธศาสนากับวิทยาศาสตร
สวนหนึ่งไดเขียนถึงนักวิทยาศาสตรระดับโลก คือ อัลเบิรต ไอนสไตน กลาวถึงพุทธศาสนาไวอยาง
นาสนใจ สรุปความไดวา 
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๓เพทาย เย็นจิตโสมนัส, Department of Research and Development, Faculty of Medicine Siriraj Hospital, 

Mahidol University. 
 
 
อัลเบิรต ไอนสไตน (Albert Einstein) นักวิทยาศาสตรผูมีความเฉลียวฉลาดเปนอัจฉริยะ ผู

คนพบทฤษฎีสัมพัทธภาพ๔ (The Theory of Relativity) และสูตรในการเปลี่ยนสสารใหเปนพลังงาน (E = 
mc2) ผูที่มีความรูความเขาใจในธรรมชาติและกฎของธรรมชาติที่ลึกซึ้ง
หลายอยาง และมีความรูความเขาใจในพุทธศาสนา ไดกลาวถึงพุทธ
ศาสนาไวดังนี ้

"ศาสนาแหงอนาคตจะเปนศาสนาสากล เปนศาสนาที่ขามพน
ไปจากพระเจาในลักษณะบุคคล หลีกเลี่ยงคําสอนที่ตายตัวและเทว
ศาสตร ครอบคลุมทั้งธรรมชาติและจิตใจ มีรากฐานทางศาสนามาจาก
ประสบการณในสรรพสิ่งทั้งปวง ทั้งธรรมชาติและจิตใจ และมีความ
เปนเอกภาพอันทรงความหมาย พุทธศาสนามีคําตอบตามพรรณนานี้ 

หากจะมีศาสนาใด ที่จะรับมือกับความตองการของวิทยาศาสตรยุคใหม ศาสนานั้นก็คือ พุทธศาสนา" 
"The religion of the future will be a cosmic religion. It should transcend a personal god 

and avoid dogmas and theology. Covering both the natural and the spiritual, it should be based 
on a religious sense arising from the experience of all things, natural and spiritual and a 
meaningful unity. Buddhism answers this description. If there is any religion that would cope 
with modern scientific needs, it would be Buddhism."  สรุปคํากลาวของอัลเบิรต ไอนสไตน นี้ เปน
คํายืนยันที่ชัดเจน ของนักวิทยาศาสตรผูเปนอัจฉริยะ ถึงความเปนสากลของพุทธศาสนาซึ่งเปนที่ยอมรับ
และเขากันไดกับวิทยาศาสตรยุคใหมในอนาคต  

วิทยาศาสตรยุคใหมที่มนุษยชาติกําลังทดลองคนควาเก่ียวกับการกําเนิดของจักรวาลในยุค
ปจจุบันนี้ คือ การทดลอง ของนักฟสิกสที่หองปฏิบัติการ ศูนยวิจัยนิวเคลียรแหงยุโรปหรือ เซิรน  
(CERN : เปนตัวยอจากภาษาฝรั่งเศสซึ่งแปลวา Center of European Nuclear Research) ที่สอดคลอง
กับพุทธศาสนา  กลาวคือเปนการทดลองสรางปรากฏการณบ๊ิกแบงหรือหลุมดําขนาดจิ๋ว  
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๔อัลเบิรต ไอนสไตน : ทฤษฎีสัมพัทธภาพแสดงใหเห็นวา c ไมใชแคความเร็วของปรากฏการณที่เรียกวาแสง เทาน้ัน 

แตยังเปนคาพื้นฐานที่เช่ือมสเปซกับเวลาเขาดวยกัน กลาวโดยเจาะจงคือวา ทฤษฎีสัมพัทธภาพยืนยันวาไมมีวัตถุใดเคลื่อนที่เร็ว
เทากับแสงได (ความเรว็แสง C = ๒๙๙,๗๙๒,๔๕๘ กิโลเมตร/วินาท)ี 

 

 

 
ที่มา: http://www. sciencedaily.com/ 

 
เมื่อวันที่ ๑๐  กันยายน ๒๕๕๑ ที่ผานมา นับเปนวันที่ประชาชนทั่วโลกตางกําลังเฝารอและลุน

ระทึกถึงสิ่งที่จะเกิดข้ึนจากการทดลองจําลองการเกิดปรากฏการณ บ๊ิกแบง (Big Bang) โดยใชเครื่อง   
เรงอนุภาคความเร็วสูงเกือบเทาแสง หรือ Large Hadron Collider (LHC) ซึ่งในมุมมองของฟสิกส      
ตางหวังวา การทดลองครั้งนี้จะเปนบันไดอีกข้ันหนึ่งที่จะชวยไขปริศนาปญหาพ้ืนฐานที่เกิดข้ึนในเอกภพ 
รายงานเรื่อง Review of the Safety of LHC Collisions นี้ตีพิมพลงวารสาร Physics G: Nuclear and 
Particle Physics ใหขอพิสูจน ถาเกิดการชนของอนุภาคที ่ LHC และเกิดพลังที่ทําลายโลกได มนุษย    
คงไมมีโอกาสไดอยูจนถึงทุกวันนี ้ เพราะไมเชนนั้นปฏิกิริยาทั่วไปของรังสีคอสมิกพลังงานสูง คงทําลาย
เทหวัตถุในอวกาศและโลกไปแลวซึ่งตามธรรมชาติแลว รังสีคอสมิก มีการชนที่พลังมากกวาแผนการ
ทดลองของ LHC ซึ่งทําใหสามารถใชกฎธรรมชาติควบคุมการศึกษาการทดลองนี้ได โดยทีมประเมิน
ความปลอดภัย ของ LHC ไดเขียนไววา  

“ธรรมชาติมีเหตุการณที่เทากันกับการทดลองของ LHC ที่จะมีข้ึนนับครั้งไมถวนบนโลก และโลก
ของเราก็ยังคงอยูมาได” และทีมประเมินความปลอดภัยไดเปรียบเทียบอัตราที่รังสีคอสมิกมาสูโลก ดาว
ดวงอ่ืนในระบบสุริยะจักรวาล ดวงอาทิตยและดาวดวงอ่ืนในจักรวาลนี้ เพ่ือแสดงใหเห็นถึง หลุมดํา ตาม
ทฤษฎีที่คิดกันและทําใหความกลัวนั้นหมดไปดวยขอเท็จจริง รายงานยังกลาวสรุปวา ตั้งแตการชนของ
รังสีคอสมิกมีพลังงานมากกวาที่จะเกิดใน LHC แตไมมีความสามารถที่จะสรางฟองสญุญากาศหรือ
ข้ัวแมเหล็กที่อันตราย การชนใน LHC จะตางกับการชนของรังสีคอสมิก ดวยที่อนุภาคจากอวกาศสราง
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ข้ึนจะมีความเร็วนอยกวา แมวาจะมี หลุมดํา ความเร็วสูงที่เกิดข้ึนจากรังสีคอสมิกอาจจะถูกหยุดอยูใน
โลกหรือเทหวัตถุในอวกาศ การที่สิ่งเหลานี้ (โลกและเทหวัตถุในอวกาศ) ยังคงอยูได ก็เปนสิ่งพิสูจนวา 
หลุมดํา ไมสามารถกลืนกินสสารในอัตราที่จะเกิดอันตราย 

 
 
“การชนของอนุภาคโปรตอนใน LHC จะปลดปลอยพลังงานออกมาเทียบเทากับการชนของยุง   

๒ ตัว เพราะฉะนั้น หลุมดํา ที่เกิดข้ึนมันจะเล็กมากกวาที่เรารูจักในศาสตรของฟสิกสดาราศาสตร” ซึ่ง
เปนการยืนยันวาหลุมดําขนาดกลองจุลทรรศนนี้ไมมีอันตราย เพ่ือทดสอบสสารตามสมมุติฐานรายงาน
การทดลองที่นิวยอรก (Brookhaven National Laboratory’s Relativistic Heavy-Ion Collider) เพ่ือ
พิสูจนวาจะไมเกิดอะไรข้ึนเมื่อเกิดการชนของอนุภาคที ่LHC๕ อยางไรก็ตามการทดลองทางวิทยาศาสตร
ข้ันสูงที่เปนปรากฏอยูในขณะนี ้ในความเปนจริงแลว ก็มีคําสอนในพุทธศาสนาหลายประเด็นที่สอดคลอง
กับวิทยาศาสตรสมัยใหมไดเปนอยางดี ไมวาจะเปนขนาดของปรมาณูอนุภาคที่เล็กกวาควอนตัมรวมทั้ง
เรื่องของมิติ เปนตน๖                

วิทยาศาสตรบนหลักพุทธธรรม ซึ่งขาพเจาจะขอยกตัวอยางกรณี ทันตแพทย สม สุจีรา  เมื่อ
ทานเรียนจบคณะทันตแพทยศาสตร  มหาวิทยาลัยมหิดล  และปริญญาโทดานจิตวิทยา ที่ มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร หลังจากจบปริญญาโทดานจิตวิทยา ทานรูสึกวาจิตวิทยาตะวันตกยัง
ศึกษาเรื่องของจิตวิทยาไมละเอียดลึกซึ้งจึงเริ่มหันมาศึกษาพุทธศาสตรจนพบวา จะรูจริงไดตองปฏิบัติ
ดวยตนเอง ทานจึงไปฝกวิปสสนากรรมฐานกับพระอาจารยชาวพมา ซึ่งกอนปฏิบัติธรรม  ทานเคยเชื่อวา
ปญญาชั้นสูงสุดชองมนุษยคือการจบปริญญาเอก แตทุกวันนี ้เขาใจแลววา มีปญญาที่สูงกวาการคิดหรือ
การเรียนรู   ที่เรียกวาจินตมยปญญา สิ่งนั้นคือ ภาวนามยปญญาที่เกิดจากการฝกฝนอบรมจิต ไม
สามารถอธิบายใหคนทั่วไปรับรูได   ขณะที่จินตมยปญญาสามารถอธิบายไดดวยภาษาพูด ภาษาเขียน 
หรือ ภาษาทางคณิตศาสตร วิทยาศาสตรเองก็พยายามศึกษานามธรรม แตเปนนามธรรมภายนอก
รางกายมนุษยเชนน้ําหนัก แรง ความเร็ว ความเรง พ้ืนที่ปริมาตร เปนตน  และที่นักวิทยาศาสตร
สามารถประดิษฐสิ่งตาง ๆ ข้ึนมาได  ก็เพราะคนพบนามธรรมเหลานี้   แตพระพุทธองคทรงเปน
นักวิทยาศาสตรศึกษานามธรรมในรางกายมนุษยจนเขาใจอยางทะลุปรุโปรง  เมื่อกายเปนตนกําเนิดของ
รูป   และจิตเปนตนกําเนิดของนาม  ถาไมมีจิต  นามทั้งหลาย  เชน ความสวย  ความหอม  ความ
ดัน  ความเรง  หรือแมแตเวลา  ก็ไมมีอยูจริง  ดังนั้นพระพุทธองคจึงทรงวางทางสายเอกแหงมรรคไปที่
การทําความเขาใจเก่ียวกับจิตเพียงอยางเดียว  เพราะเปนกุญแจดอกสําคัญที่สามารถไขความลับทุกสิ่ง
ในจักรวาล๗ 

 
 
 
๕ http://www.sciencedaily.com 

http://www.sciencedaily.com
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๖ http://www.kapuk.com 
๗สม  สุจีรา.  บทสัมภาษณ เรื่องวิทยาศาสตรบนหลักพุทธธรรม,  NATIONAL  GEOGRAPHIC,  มีนาคม ๒๕๕๑. 
 
 
 
 
หลวงปูดูลย อตุโล   ไดกลาวไวใน หลักธรรมที่แทจริงคือจิต  

จิตของเราทุกคนนั่นแหละคือหลักธรรมสูงสุด 
ที่อยูในจิตใจเรา นอกจากนั้นแลวมันไมมีหลักธรรมใด ๆ เลย 
ขอใหเลิกละการคิดและการอธิบายเสียใหหมดสิ้น 
จิตในจิตก็จะเหลือแตความบริสุทธิ์ ซึ่งมีประจําอยูแลวในทุกคน. 
" คดิเทาไหร ก็ไมรู ตองหยุดคิดใหไดจึงรู แตก็ตองอาศัยความคิด นั่นแหละจึงรู " 

 การคดิอยางมีสติ  ทางสายเอกแหงพุทธองค คือ สติปฏฐาน ๔  เปนที่ตั้งของสติ การตั้งสติ
กําหนดพิจารณาสิ่งทั้งหลายใหรูเห็นตามความเปนจริง ประกอบดวย  

๑. การต้ังสติกําหนดพิจารณากาย (กายานุปสสนาสติปฏฐาน)  
 เปนการตั้งสติกําหนดพิจารณากาย ใหรูเห็นตามเปนจริงวา เปนแตเพียงกาย ไมใชสัตว

บุคคลตัวตนเราเขา ทานจําแนกวิธีปฏิบัติไวหลายอยาง คือ 

• กําหนดลมหายใจ (อานาปานสติ) 
• กําหนดรูทันอิริยาบถ (อิริยาบถ) 
• สรางสัมปชัญญะในการกระทําความเคลื่อนไหวทุกอยาง (สัมปชัญญะ) 
• พิจารณาสวนประกอบอันไมสะอาดทั้งหลายที่ประชุมเขาเปนรางกายนี้ (ปฏิกูลมนสิการ) 
• พิจารณาเห็นรางกายของตนโดยสักวาเปนธาตุแตละอยางๆ (ธาตุมนสิการ) 
• พิจารณาซากศพในสภาพตาง ๆ อันแปลกกันไปใน ๙ ระยะเวลา ใหเห็นคติธรรมของรางกาย

ของผูอ่ืนเชนใด ของตนจักเปนเชนนั้น (นวสีวถิกา)  

๒. การต้ังสติกําหนดพิจารณาเวทนา (เวทนานุปสสนาสติปฏฐาน) 
เปนการตั้งสติกําหนดพิจารณาเวทนา ใหรูเห็นตามเปนจริงวา เปนแตเพียงเวทนา ไมใชสัตว

บุคคลตัวตนเราเขา คือ มีสติอยูพรอมดวยความรูชัดเวทนาอันเปนสุขก็ดี ทุกขก็ดี เฉย ๆ ก็ดี ทั้งที่
เปนสามิส และเปนนิรามิสที่เปนไปอยูในขณะนั้น  ๆ  

http://www.kapuk.com
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๓. การต้ังสติกําหนดพิจารณาจิต (จิตตานุปสสนาสติปฏฐาน) 

เปนการตั้งสติกําหนดพิจารณาจิต ใหรูเห็นตามเปนจริงวา เปนแตเพียงจิต ไมใชสัตวบุคคล
ตัวตนเราเขา คือ มีสติอยูพรอมดวยความรูชัดจิตของตนที่มีราคะ ไมมีราคะ มีโทสะ ไมมีโทสะ มีโมหะ  
ไมมีโมหะ เศราหมอง หรือผองแผว ฟุงซาน หรือ เปนสมาธิ ฯลฯ อยางไรๆ ตามที่เปนไปอยูในขณะนั้น ๆ 

 
 
 
๔. การต้ังสติกําหนดพิจารณาธรรม (ธัมมานุปสสนาสติปฏฐาน) 

เปนการตั้งสติกําหนดพิจารณาธรรม ใหรูเห็นตามเปนจริงวา เปนแตเพียงธรรม ไมใชสัตวบุคคล
ตัวตนเราเขา คือ มีสติอยูพรอมดวยความรูชัดธรรมทั้งหลายไดแก นิวรณ ๕  ขันธ ๕ อายตนะ ๑๒ 
โพชฌงค ๗ อริยสัจจ ๔ วาคืออะไร เปนอยางไร มีในตนหรือไม เกิดข้ึน เจริญบริบูรณ และดับไปได
อยางไร ตามความเปนจริงของมันอยางนั้น ๆ  (พระธรรมปฎก ๒๕๔๖ : ๑๔๑)  

กระบวนการพัฒนาสติ ดวยการเจริญสติปฏฐานสี ่ หรือการปฏิบัติวิปสสนากรรมฐาน เปน
กระบวนการหรือวิธีแสวงหาสัจธรรมภายในตัว ที่มีอยูแตเฉพาะในพุทธศาสนาเทานั้น พระพุทธเจาได
ทรงคนพบกระบวนการหรือวิธ ีและทรงใชเพ่ือการบรรลุสัจธรรมกอนแลว ผูที่ปฏิบัติตามจึงเปนการศึกษา
ทดลองซ้ํา ไมใชการแสวงหาสัจธรรมและความรูใหม กระบวนการหรือวิธีนี ้ นอกจากจะทําใหเขาใจ
ธรรมชาติของจิตแลว ยังเปนกระบวนการพัฒนาจิตใหบริสุทธิ์ (Mental Purification) และพัฒนาปญญา 
(Insight or Wisdom Development) ใหสูงข้ึน เปนการพัฒนาเครื่องมือภายในตัว เพ่ือนําไปสูความเขาใจ
ธรรมชาติของชีวิต ธรรมชาติของทุกขและการดับทุกขของตนเอง๘ สนอง วรอุไร ทานเปนนักวิทยาศาสตร     
ผูหนึ่งที่สนใจเก่ียวกับพุทธศาสตรในเชิงวิทยาศาสตร การฝกจิตใหมีพลังเพ่ือมาเสริมสรางทางดานสุขภาพ 
รางกายโดยทานสรุปสาระสําคัญไว ๓ ประการซึ่งคนเราสามารถพัฒนาได คือ 

๑. พลังสต ิ
๒. พลังสมาธ ิ
๓. พลังปญญาหย่ังรูเทาทันโลกและชีวิต 
พลังสติ สต ิคือ  ความระลึกได นึกได ไมลืม สติจะเกิดข้ึนไดตอนที่เรายังไมหลับ เพราะขณะหลับ

จิตจะตก  ภวังคขาดสติ ตอนตื่นจิตของคนเราสามารถทํางานได ซึ่งแบงออกไดเปน ๓ สวน คือ 
๑) รับสิ่งกระทบจากภายในและภายนอกแลวทําการปรุงแตงเปนอารมณ 
๒) จิตสั่งสมองแสดงออกเปนพฤติกรรม 
๓) จิตสั่งสมพฤติกรรมตาง ๆ แลวเก็บไวในจิต 
เราจึงควรสํารวมระวังในการคิด การพูด และกระทําในสิ่งที่ดี จะสงผลดีตอบุคคลนั้นเนื่องจากสิ่ง

เหลานี้สามารถสะสมไวไดภายในจิตของตนเอง ฉะนั้นเราจึงควรฝกใหมีกําลงัสติ ในการคิด การพูด และ
การกระทํา จะสั่งสมในดวงจิตในสิ่งที่ดี ยอมสงผลออกมาตอสุขภาพทางรางกายแตในสิ่งที่ดีเชนกัน๙    ซึ่ง
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ทานไดศึกษา จากการศึกษาขอมูลทางจิตวิทยาพบวา บุคคลสวนใหญมีสติเพียง ๗ สวนในรอยสวน ทําให
เกิดความพลั้งเผลอ การกระทําที่ผิดพลาด กับตนเองและผูอ่ืนอยูเสมอ ๆ  
  

๘ http://researchers.in.th/post/tag 
 ๙พลังจิตเพื่อสุขภาพ  บรรยายโดย ดร.สนอง วรอุไร   
 
 
 
 ขาพเจาเปนผูหนึ่งที่มีประสบการณจากการทดลองฝกพลังสติ โดยการเจริญสติภาวนา ซึ่งมนุษย
เราในเชิงพุทธศาสนประกอบดวยสองสวนสําคัญคือ รางกาย กับจิตใจ (กาย คือสิ่งที่ปรากฏเห็นดวยตา
เนื้อ เรียกวา รูป สวนจิตใจ คือสิ่งที่สามารถรับอารมณตาง ๆ เปนความรูสึก เรียกวา นาม) สรุปรวม
ความสิ่งตางๆที่เกิดข้ึนกับคนเรานี้จะสงผลกระทบที่ รูปและนามของคน คนนั้นนั่นเอง เชนถาคนเรามี
ความสุขใจ จะสงผลปรากฏทีก่ายดูผองใสงดงาม แตหากใจเปนทุกขเศราหมอง หรือเครงเครียด ก็จะ
สงผลที่กายดูไมมีสงาราศี ฉะนั้นคนเราจึงควรจะตองดูแลเอาใจใสทั้งรางกายและจิตใจไปพรอม ๆ กัน 
สวนเหตุอันเกิดข้ึนกับกายของขาพเจานั้นไดปวยเปนภูมิแพ (Allergy) เมื่อประมาณป พ.ศ. ๒๕๕๐ และ
ไดมีกัลยาณมิตรมาชวนไปฝกปฏิบัติธรรมกับหลวงพอ วิโมกข เมธิโน ปจจุบันเปนเจาอาวาส วัดปปผล ิ
วนาราม ตําบลหนองบัว อําเภอบานคาย จังหวัดระยอง (เปนลูกศิษยของหลวงปูกัสสปมุนี อดีตเจา
อาวาสวัดดังกลาว เมื่อราว ๒๐ ปที่ผานมา) ทานเปนผูมีเมตตาจิตสูง พยายามถายทอดอบรมลูกศิษย    
ทุกคน ใหมีจิตใจมุงมั่นในการฝกปฏิบัติธรรม (ขาพเจาพอมีพ้ืนฐานการนั่งสมาธิมาบางแลวสมัยเรียน
ปริญญาตร ีอาจารยซึ่งเปนฆราวาสคนแรกของขาพเจาคือดอกเตอร อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา ทานสอน
แนวคิดและการฝกนั่งสมาธิใหแกลูกศิษย นับวาเปนโอกาสดีที่ไดเรียนรูกับทานผูที่มีประสบการณ ความรู 
และคุณธรรมสูง คนหนึ่งของเมืองไทย) ขาพเจาพยายามฝกตามที่หลวงพอสอนโดยทานเนนการสอนใน
หลักธรรม คือ ใหมีสติ  สัมปชัญญะ เพ่ือทํากิจการงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 คําวา “สต”ิ หมายถึง ความระลึกได สวนสัมปชัญญะนั้น คือ ความรูตัว  

สติ แปลวา ความระลึกได ความนึกข้ึนได หมายถึง อาการที่จิตนึกถึงสิ่งที่จะทํา จะพูดได นึกถึง
สิ่งที่ทํา คําที่พูดไวแลวได เปนอาการที่จิตไมหลงลืม ไมเผลอไผล ฉุกคิดข้ึนได ระงับยับย้ังใจได เรียกอีก
อยางหนึ่งวา ความไมประมาท 

สติ เปนธรรมมีอุปการะมาก คือทําใหตื่นตัวอยูเสมอ ไมใหเลินเลอพลั้งเผลอ ปองกันความ
เสียหายเบ้ืองตน เปนเหตุใหฉุกคิด ยับย้ังชั่งใจไมบุมบาม และกระตุนใหนึกถึงชีวิต จนทําใหเสียสละทํา
ความดีงามตางๆ ได แตหากขาดสติแลวจะเปนเหตุใหทําอะไรผิดพลาดพลั้งเผลอและเสียหายร่ําไป 

สติ เปนคุณธรรมที่เกิดเองไมได ตองทําใหเกิดข้ึนดวยการฝกฝนรวบรวมจิตใจใหตั้งมั่น สงบนิ่ง 
ดวยวิธีตาง ๆ เชน ทํา สมาธิ สวดมนต ภาวนา ( พระธรรมกิตติวงศ  : ๒๕๔๘) 

http://researchers.in.th/post/tag
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การเจริญสติหรือการพัฒนาสติ คือ ทําใหเกิดการรูตื่น เบิกบาน ผอนคลายจิตใจใหเปนธรรมชาติ 

ใชความรูสึกตัวทั่วพรอมเปนฐาน ในการพัฒนาสติ กอนการฝกปฏิบัติเดิมขาพเจาเปนคนมีพฤติกรรมไม
เคยหลับบนรถโดยสาร เมื่อยายมารับราชการที่โรงเรียนนายเรือ ซึ่งตองอาศัยรถรับ-สงขาราชการไปกลับ
เปนประจําทุกวัน และไดสังเกตเห็นประชาชนที่เดินทางโดยรถโดยสารประจําทางสวนใหญ เมื่อข้ึนรถ
โดยสารแลวมักจะนั่งหลับบนรถ ซึ่งขาพเจาก็ไดแตแปลกใจเล็กนอย แตพอขาพเจาเดินทางไปกลับเปน
ระยะเวลานานข้ึน พฤติกรรมของขาพเจาเริ่มที่จะหลับบนรถรับ-สงขาราชการเชนกัน ซึ่งในตอนแรกขาพเจา 
ไมไดคิดอะไรมากไปกวาการไดหลับบนรถก็ดี เหมือนไดพักผอน  ครั้นเมื่อขาพเจาปวยเปนภูมิแพและได 
 
 
ไปฝกปฏิบัติธรรม การเจริญสติภาวนา การรูตัวทั่วพรอมกับพระอาจารยวิโมกข เมธิโน ซึ่งทานไดกลาว
เปนภาษาบาลีอยูเสมอวา “อาตาป สัมปชาโน สติมา” หมายถึง มีความเพียร มีสัมปชัญญะ หรือ ความ
รูตัวทั่วพรอม และมีสติตื่นอยูเสมอดวยความไมประมาท ยอมสงผลดีตอการทํากิจการงานตาง ๆ 
สามารถฝกปฏิบัติไดโดยงาย ซึ่งแบงออกเปน ๓ ข้ันตอน ไดแก  

๑. ฝกความผอนคลาย มีภาวะตื่น ปลอยวางดวยความรูตัว 
๒. พัฒนาสติใหทํางานสองลักษณะคือ ภาวะรู และภาวะเห็น 
๓. ประสานภาวะวาง รูและเห็นเขาดวยกันทั้งการฝกในรูปแบบและนอกรูปแบบ  คือ         

 การเจริญสติในชีวิตประจําวันนั่นเอง 
เพียงทานรูและเห็นทุกสิ่งทุกอยางของอาการหรือกิริยา (รูปธรรม-นามธรรม) อยางเปนกลาง ๆ 

ตอเนื่อง สบาย ๆ ผอนคลายตามธรรมชาติไปเรื่อย ๆ ไมบังคับ ไมแทรกแซง ไมเพงจอง สรางเหตุเพียง
เทานี้ ซึ่งเราสามารถกระทําควบคูไปกับภาระหนาที่การงาน เพียงแตหมั่นขยันรูตัวบอย ๆ ใน
ชีวิตประจําวัน (การมีสติ สัมปชัญญะ) นั่นคือการปฏิบัติธรรมอยางหนึ่ง (กฤษณ บุญเอ่ียม,๒๕๕๑)  ใน
เบ้ืองตนสําหรับผูที่ไมเคยฝกปฏิบัติเลย สามารถสรางกําลังสติโดยการเดินหนาและเดินถอยหลังประมาณ 
๕ - ๗ กาว กําหนดสติขณะทีเ่ทาสัมผัสพ้ืนอยูตลอดเวลาในขณะเดิน กระทําเชนนั้น ประมาณ ๒๐ – ๓๐ 
นาที หรือการแกวงแขนไปขางหนาพรอมกันทั้งสองขาง ๓๐ ครั้ง และแกวงแขนไปขางหลังพรอมกันทั้ง
สองขางอีก ๓๐ ครั้ง (หรืออาจใชวิธีเคลื่อนไหวมือตามแนวของหลวงพอเทียนก็ไดเชนกัน) แลวหยุด
พิจารณาตนเองเกิดความเปลี่ยนแปลงกับสติของทานหรือไม หมั่นฝกปฏิบัติพรอมกับการฝกในสาม
ข้ันตอนของหลวงพอวิโมกขอยางตอเนื่อง 

ภายหลังการฝกปฏิบัติอยูประมาณ ๓ เดือนปรากฏวาอาการหลับบนรถรับ-สงขาราชการ เริ่มลด
นอยลง กลับมามีพฤติกรรมเกือบจะเหมือนเดิมคือ ไมคอยหลับบนรถ ขาพเจา พิจารณาเห็นวาอาการนั่ง
หลับอยูบอยครั้ง ทั้ง ๆ ที่รางกายมิไดออนเพลีย หมายความวาการที่ไดนอนหลับพักผอนตามชวงเวลา
และวัยที่เหมาะสมแลว การนั่งหลับบอย ๆ นาจะไมไดเกิดจากสาเหตุปจจัยของความออนเพลียเพียง
อยางเดียว แตอาจเปนเพราะขาดกําลังสติสัมปชัญญะนั่นเอง  
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จากประสบการณดังกลาวของขาพเจา เมื่อนํามาวิเคราะหเปรียบเทียบกับบุคคลทั่วไป ของ

อาการนั่งหลับบนรถ ซึ่งเกิดจากพฤติกรรมที่เกิดข้ึนบอย ๆ หรือซ้ําซาก คือการโดยสารรถรับ-สง
ขาราชการไปกลับเปนประจํา เมื่อนั่งบนรถรางกายมิไดเคลื่อนไหว ประกอบกับการที่ไมไดเจริญสติหรือ
การพัฒนาสติ ทําใหสติออนกําลังจึงทําใหเกิดอาการหลับ และกลายเปนความเคยชินจนติดเปนนิสัย ซึ่ง
อาจจะเกิดกับคนเรามากบางนอยบางตามแตกําลังสติของแตละคน ซึ่งลักษณะดังกลาวไดเห็นจนชินตา 
บนรถโดยสารประจําทาง โดยทั่วไป (สบสุข ลีละบุตร ๒๕๕๐ : ๕๓) 

 
 
 
ผลของการฝกปฏิบัติจะทําใหทานมีสติและสัมปชัญญะรูเทาทันอารมณ การปรุงแตงจิต โดย

ธรรมชาติสติสัมปชัญญะกับอารมณนึกคิดปรุงแตง จะอยูดวยกันไมไดเหมือนแมวกับหนู เมื่อทานสามารถ
ยกสติอยูเหนืออารมณได นั่นคือการปฏิบัติธรรม ทานสามารถนํามาประยุกตใชในชีวิตประจําวันจะทําให
ทานมีคุณภาพชีวิตดีข้ึน ทั้งในหนาที่การงานหรือการเลาเรียนหนังสือ จะทําใหประสิทธิภาพในการทํา
กิจกรรมนั้น ๆ เพ่ิมข้ึนอยางเห็นไดชัดเจน ตลอดจนชีวิตครอบครัวและการดําเนินชีวิตในสังคมจะเกิดแต
ความสุขความเจริญ  

 
 
 
เอกสารอางอิง 
พระธรรมกิตติวงศ (ทองดี สุรเตโช).  พจนานุกรมเพื่อการศึกษาพุทธศาสน ชุด คําวัด. กรุงเทพ ฯ :

วัดราชโอรสาราม, ๒๕๔๘. 
พระธรรมปฎก. พจนานุกรมพุทธศาสตร ฉบับประมวลธรรม กรุงเทพ ฯ :  มหาวิทยาลัยมหา

จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย,  ๒๕๔๖. 
พลังจิตเพื่อสุขภาพ.   [CD-ROM]  ระยอง : ๒๕๔๘. 
สบสุข ลีละบุตร.  “การเจริญสติภาวนาวิถีพุทธ”. วารสารโรงเรียนนายเรือ. ๗ (๓), 

กรกฎาคม – กันยายน ๒๕๕๐, หนา ๕๐ - ๕๕. 
สม สุจีรา. “บทสัมภาษณ เรื่องวิทยาศาสตรบนหลักพุทธธรรม” NATIONAL GEOGRAPHIC.   

มีนาคม ๒๕๕๑. 
อุบาสิกานิรนาม. หาเดือนแหงความหมาย. กรุงเทพฯ : ทองหลอ บลูพรินท , ๒๕๕๑. 
http://researchers.in.th/post/tag 
http://www.gap-system.org/~history/Mathematicians/Democritus.html  
http://www.sciencedaily.com/ 
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การบริหารงานวิชาการกับ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

น.อ.ผศ.วันทวี  ปาลโมกข 
ผูชวยศาสตราจารย ฝายศึกษา โรงเรียนนายเรือ 

 
 
บทนํา 
 กอนที่ผูเขียนจะกลาวถึงประเด็นตามที่ไดจั่วหัวไวนั้นมีความจําเปนอยางย่ิงที่จะตองเขาใจคําวา 
“เทคโนโลยีสารสนเทศ”  เปนพ้ืนฐานเสียกอน มิฉะนั้นแลวอาจจะทําใหการนําไปใชในการบริหาร
สถานศึกษาและการพัฒนาการเรียนรูในสวนที่เก่ียวของ ไมมีประสิทธิภาพและจะไรประสิทธิผลในที่สุด 
 
ความหมายของเทคโนโลยีสารสนเทศ  (Information  Technology : IT) 
 หากพิจารณาในรายละเอียดของคําวา “เทคโนโลยีสารสนเทศ”  เราจะเห็นวาคํานี ้ มาจากคําวา 
“เทคโนโลยี” กับ “สารสนเทศ”  สมาสเขาดวยกัน  “เทคโนโลยี”  หมายถึง วิทยาการที่เก่ียวกับศิลปะใน
การนําเอาวิทยาศาสตรประยุกตมาใชใหเกิดประโยชนทางปฏิบัติและอุตสาหกรรม (พจนานุกรมฉบับ
ราชบัณฑิตยสถานปรับปรุงแกไข  พ.ศ.๒๕๔๒  :  ๕๓๘)  สวนคําวา “สารสนเทศ” นั้น  หมายถึง ขาวสาร  
ที่ไดจากการนําขอมูลดิบ (Raw  Data)   มาคํานวณทางสถิติหรือประมวลผลอยางใดอยางหนึ่ง ซึ่งขาวสาร 
ที่ไดออกมานั้นจะอยูในรูปที่สามารถนําไปใชงานไดทันท ี (วาสนา  สุขกระสานติ  ๒๕๔๑:๖-๑)  เมื่อเรานําเอา
สองคํานี้มาสมาสกันเปน  “เทคโนโลยีสารสนเทศ”  ซึ่งภาษาอังกฤษใชคําวา Information  Technology  
หรือเรียกยอวา  IT  ก็จะไดความหมายใหมมีรากฐานมาจากคําเดิมวา เทคโนโลยีทุกดานที่เขามารวมกัน
ในกระบวนการจัดเก็บ  สรางและสื่อสารสนเทศ  (สุชาดา  กีระนันท  ๒๕๔๑ :  ๒๐)  
 กลาวโดยสรุปก็คอื  เทคโนโลยีสารสนเทศ (IT)  จะครอบคลุมถึงการจัดเก็บ  บันทึก  ประมวลผล 
สืบคน รับและสงขอมูล  ทั้งนี้ยังครอบคลุมไปถึงเครื่องมือและอุปกรณตาง ๆ เชน คอมพิวเตอร  อุปกรณ
จัดเก็บขอมูล  ขอมูลสื่อสารและโทรคมนาคม  เปนตน 
 
บทบาทของเทคโนโลยีสารสนเทศ  :  IT 
 เมื่อเราเขาใจความหมายของเทคโนโลยีสารสนเทศพอสังเขปแลว  ข้ันตอนตอไปก็มากลาวถึง
บทบาทของเทคโนโลยีสารสนเทศวามีผลกระทบตอวิถีชีวิตของมนุษยในยุค  Globalization  อยางไร 
ทานจะเห็นไดอยางชัดเจน  วามนุษยในยุคปจจุบัน  ไดใหความสําคัญกับขอมูลขาวสารตาง ๆ เพ่ือประโยชน 
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ตอตนเองในการดําเนินชีวิตและประสิทธิภาพประสิทธิผลของการประกอบธุรกิจในทุกสาขาวิชาชีพ  เชน  
การทํางานในชีวิตประจําวันระบบ  LAN  (Local  Area  Network)  ชวยใหมนุษยสามารถเชื่อม
คอมพิวเตอรของตนเองเขากับเครือขายในสํานักงาน  ทําใหสามารถสงขอความ และ E-Mail  ติดตอกัน
ได ใชอุปกรณสํานักงานรวมกันได  การติดตอสื่อสารผานระบบ  Internet  การออกแบบผลิตภัณฑ      
E-Commerce  การเรียนรูโดยผาน  Multimedia  การบริหารงานและอ่ืน ๆ  อีกหลายประการ แต ณ ที่นี้
จะขอกลาวถึงเฉพาะบทบาทหรือการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริหารสถานศึกษา และการพัฒนา 
การเรียนรูของไทยเทานั้น   
 
การใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารสถานศึกษา 
 การบริหารสถานศึกษาในที่นี้  หมายถึง  การบริหารการศึกษานั่นเอง  การบริหารการศึกษาเปน
ภารกิจที่สําคัญอยางย่ิงของผูบริหารการศึกษาเพราะการบริหารสถานศึกษานั้น  เปนกระบวนการทางสังคม 
ในการขัดเกลา “คน”  ใหเปนมนุษยที่สมบูรณ  มีคุณภาพ  สามารถดํารงชีพอยูในสังคมไดอยางปกติสุข  
ตามที่สังคมของประเทศนั้น ๆ  และสังคมโลกตองการ  หากพิจารณาถึงภารกิจของผูบริหารสถานศึกษา 
ทั้ง  ๖  ประการ คือ 
 ๑.  งานวิชาการ 
 ๒.  งานบุคคล 
 ๓.  งานกิจการนักเรียนหรือนักศึกษา 
 ๔.  งานธุรการและการเงิน 
 ๕.  งานอาคารสถานที ่
 ๖.  งานความสัมพันธกับชุมชน 
 เราจะเห็นไดวางานของผูบริหารสถานศึกษานั้น มีมากมายหลายประการซึ่งก็มีความสลับซับซอน  และ
เก่ียวของกับผูคนจํานวนมากที่หลากหลาย  ตางเพศ  ตางวัย  ตางฐานะทางสังคม  ตางชาติตระกูล  ย่ิง
ในยุค  Globalization  ดวยแลว นับวาเปนเรื่องที่ไมงายเลยที่ผูบริหารสถานศึกษาจะใชศาสตรและศิลป
ทางการบริหารอยางปกติธรรมดาเหมือนยุคสมัยกอน  เพ่ือดําเนินการตามกระบวนการทั้งมวลในการที่
จะบรรลุเปาหมายอันสูงสุดของการบริหารสถานศึกษา 
 ในยุคปจจุบันหากใครอยูในฐานะของบิดามารดา  คร-ูอาจารย  จะมีความเห็นที่สอดคลองกัน
อยางนอย  ๔  ประการ นั่นก็คือ 
 ๑.  เด็กหรือผูเรียนในยุคปจจุบัน มีโอกาสเรียนรูและรับรูขอมูลขาวสารไดอยางรวดเร็วและกวางขวาง 
ทั้งในแงมุมที่เปนคุณและเปนโทษ 
 ๒. เด็กหรือผูเรียนในยุคปจจุบันมีความสนใจหรือแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ในการเรียนรู โดยเฉพาะใน
หองเรียนนอยลงกวาในยุคกอนมาก 
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 ๓.  ผูปกครองใหความสําคัญกับการศึกษาของบุตรหลานมากกวายุคกอน 
 ๔.  สภาพแวดลอมทางสังคม  เศรษฐกิจ  การเมือง  มกีารเปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็วในทุก ๆ 
ดาน  สงผลตอกระบวนการเรียนการสอนที่คร-ูอาจารยจะตองพัฒนาทั้งวิธี  เนื้อหา  และกระบวนการสอน 
 
 จากตัวอยางทั้งสี่ประการที่กลาวมาไมใชความผิดของเด็กหรือผูเรียนแตอยางใด แตนี่คือสวนหนึ่ง 
ในหลาย ๆ ปจจัยที่เปนตัวบงชี้ในผูบริหารสถานศึกษาตองตระหนักวาการบริหารสถานศึกษาในปจจุบัน
นั้นตองใชกลยุทธ  (Strategy)  หรือยุทธศาสตรในการบริหารจัดการและจําเปนอยางย่ิงที่ผูบริหารจะตอง
มีความสามารถในการนําเอาเทคโนโลยีสารสนเทศมาบูรณาการใชกับศาสตรและศิลปในการบริหาร
สถานศึกษาในทุกระดับของภาระงานใหเกิดประโยชนสูงสุดตอกระบวนการพัฒนาผูเรียน  มุงสูเปาหมาย
หลักคือการเปนพลเมืองที่มีคุณภาพ  สามารถดํารงชีพอยูในสังคมไดอยางปกติสุข  ภายใตเงื่อนไขของ
การเปลี่ยนแปลงในยุคที่มีการแขงขันกันสูงและไรพรมแดน 
 ตามที่ไดกลาวมาในบทนําวา การบริหารการศึกษานั้นมีความสลับซับซอน  ละเอียดออน และ
เก่ียวของกับคนจํานวนมาก การที่ผูบริหารสถานศึกษาจะบริหารจัดการภารกิจอันย่ิงใหญไดสําเร็จลุลวง
ตามวัตถุประสงคนั้น  นอกจากจะตองบริหารเชิงกลยุทธ (Strategic  Management)  แลว จําเปนอยาง
ย่ิงที่ผูบริหารสถานศึกษาจะตองมีความรูความสามารถนําเอาเทคโนโลยีสารสนเทศเขามาใชหรือชวยให
การบริหารสถานศึกษาสัมฤทธิ์ผล  ซึ่ง ณ ที่นี้ จะขอกลาวถึงงานดานวิชาการเทานั้น โดยมีรายละเอียด
ดังตอไปนี ้
 
การบริหารงานวิชาการ 
 จากงานวิจัยของ Smith และคณะ พบวาผูบริหารสถานศึกษาไดทุมเทเวลาทั้งหมดของการ
บริหารใหกับงานวิชาการถึงรอยละ ๔๐  ซึ่งมากกวาภารกิจดานอ่ืนทั้งหมด แตอยางไรก็ตามกอนที่จะพูด
ในรายละเอียดวาผูบริหารสถานศึกษาใชเทคโนโลยีสารสนเทศกับงานวิชาการอยางไรนั้นขอกลาวถึง
ขอบขายของงานวิชาการเสียกอน มิฉะนั้นแลวก็เปนเรื่องยากที่จะชี้ลงไปวาผูบริหารสถานศึกษานํา
เทคโนโลยีสารสนเทศมาใชอยางไรและในเรื่องใด 
 
ขอบขายของงานวิชาการ 
 กระทรวงศึกษาธิการ (๒๕๔๖ : ๓๓)  ไดกําหนดกรอบของงานวิชาการเพ่ือใหการบริหาร
สถานศึกษามีความคลองตัว รวดเร็วและสอดคลองกับความตองการของผูเรียน  สถานศึกษาและสังคม 
(ชุมชน)  รวมทั้งการมีสวนรวมของผูมีสวนเก่ียวของทั้งหมด  ไวดังนี ้
 ๑.  งานพัฒนาหลักสูตร 
 ๒.  งานพัฒนากระบวนการเรียนรู 
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 ๓.  งานวัดผล  ประเมินผล  และเทียบโอนผลการเรียน 
 ๔.  การวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 ๕.  การพัฒนาสื่อ  นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา 
 ๖.  การพัฒนาการเรียนรู 
 ๗.  การนิเทศการศึกษา 
 ๘.  งานแนะแนวการศึกษา 
 ๙.  การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 
 ๑๐. การสงเสริมความรูทางวิชาการแกชุมชน 
 ๑๑. การประสานความรวมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาและองคกรอ่ืน ๆ 

 ๑๒. การสงเสรมิและสนับสนุนงานวิชาการแกบุคคล  ครอบครัว  องคกร  หนวยงานและสถาบัน
อ่ืนที่จัดการศึกษา 

 จาก  ๑๒  ภารกิจของงานบริหารดานวิชาการ  เราจะเห็นวางานหลักที่สําคัญของงานบริหาร
วิชาการม ี  ๖  กลุมงาน  ซึ่งผูเขียนจะชี้ประเด็นใหเห็นวา  เทคโนโลยีสารสนเทศไดเขามามีสวนชวย
สนับสนุนใหการบริหารงานวิชาการมีประสิทธิภาพและเกิดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรูอยางไร  ดังตอไปนี ้
 ๑.  การยกรางหลักสูตร หลักสูตรเปรียบเสมือนเข็มทิศที่ทําหนาที่ชี้ทางใหผูเรียนหรือผูรับ 
บริการไปถึงจุดหมายปลายทาง  ถือเปนภารกิจหลักที่ผูบริหารสถานศึกษาตองใหความสําคัญ  สถานศึกษา 
ตองการใหผูเรียนมีคุณลักษณะเชนไร  มีทักษะอยางไร  และมีทัศนคติอยางไรในเรื่องใดยอมข้ึนอยูกับ
การกําหนดหลักสูตรของสถานศึกษานั้น ๆ  
 หลักสูตรกอนที่จะเปนรูปเปนรางข้ึนมาไดนั้น ตองผานกระบวนการจัดทําอยางมีระบบโดย
ผูบริหารสถานศึกษาเปนเจาภาพหลัก  ซึ่งจะตองศึกษาขอมูลดานตาง ๆ ที่จําเปนหลายดานดวยกัน  
เชน 

- หลักสูตรปจจุบัน 
- ปรัชญาการศึกษา 
- ทฤษฎีการเรียนรู 
- เศรษฐกิจ  สังคม  การเมือง 
- ผูเรียน  ตลาดแรงงานหรือหนวยผูใช 

             การศึกษาขอมูลดังกลาวในการจัดทําหลักสูตร  หากใชระบบการศึกษาแบบเดิม ๆ ก็คงจะใช 
เอกสารในลักษณะของตําราเปนหลัก  จะทําใหเราไดขอมูลที่อยูในวงแคบ ๆ และที่สําคัญคือจะตอง
เสียเวลาและสถานที่ในการเก็บเอกสารตาง ๆ เวลาจะคนหาก็ทําไดไมสะดวกนัก  แตหากผูบริหารจะ
ศึกษาขอมูลเหลานี้ใหเกิดประสิทธิภาพ  ก็จําเปนอยางย่ิงที่จะตองนําเอาเทคโนโลยีสารสนเทศเขามาชวย 
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ในการสืบคนหาขอมูลที่จําเปน  การติดตอสื่อสารแลกเปลี่ยนขอมูลกับบุคคลที่เก่ียวของ  บันทึกจัดเก็บ
ขอมูลอยางมีระบบในเครื่องคอมพิวเตอร  รวมทั้งการประมวลผลขอมูลตาง ๆ เพ่ือใชประกอบการ
ตัดสินใจในการกําหนดเนื้อหา  วัตถุประสงค  กิจกรรมตาง ๆ รวมทั้งการประเมินผลของหลักสูตร  สวน
ตําราหรือเอกสารตาง ๆ ก็ยังคงมีความจําเปนอยูเชนเดิม  เทคโนโลยีสารสนเทศเปนเพียงเครื่องมือที่
ชวยใหการทําหลักสูตรมีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน 
 ๒.  การบริหารหลักสูตร 
 การบริหารหลักสูตรเปนกระบวนการจัดกิจกรรมตาง ๆ ในการนําหลักสูตรไปใชใหเกิดประโยชน
สูงสุดแกผูเรียน สามารถพัฒนาความรู  เจตคต ิ และทักษะ  เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมผูเรียนตามที่กําหนด
ไวในหลักสูตร  ดังนั้นผูบริหารทุกระดับจะตองอํานวยการใหเกิดความสะดวก  คลองตัวแตครูผูสอน  การ
บริหารหลักสูตรประกอบดวยกิจกรรมตาง ๆ  เชน  การจัดชั้นเรียน  การจัดครูเขาสอน  การจัดกลุม
ผูเรียน  การจัดตารางสอน  ตารางสอบ   การจัดทําแผนการสอน  สื่อการเรียนการสอน  การนิเทศ  
รวมทั้งการประชาสัมพันธการใชหลักสูตร  ดังนั้นพอจะกลาวเปนกรอบไดวากระบวนการบริหารหลกัสูตร
ประกอบดวย  ๕  ข้ันตอนคือ 
        ๒.๑  ขั้นวางแผนหลักสูตร   เปนข้ันตอนการกําหนดแนวทางในการดําเนินงาน  ซึ่งผูวางแผน 
จะตองทําการวิเคราะหสภาพแวดลอมทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา  โดยใช  SWOT  ANALYSIS  
ในข้ันตอนนี้เทคโนโลยีสารสนเทศไดเขามามีบทบาทอยางมากในการสืบคนขอมูลดานตาง ๆ จากแหลง
ความรู  แลวนํามาประมวลรวมทั้งขอมูลดานตาง ๆ ของสังคม  เศรษฐกิจ  การเมือง และทรัพยากร
ทางการบริหาร  ตลอดจนการสง-รับขอมูลตาง ๆ ระหวางบุคคลที่เก่ียวของ  แลวบันทึกจัดเก็บขอมูล
เหลานั้นอยางมีระบบในคอมพิวเตอรในรูปของ  Database  ประเภท   Hardware  หรือ  Software   
เพ่ือใชในการกําหนดนโยบาย  (Policy)  วัตถุประสงค  (Objective)  และเปาหมาย  (Goal)  ในการ
วางแผนหลักสูตร  ทําใหสามารถวางโครงการรวมทั้งการจัดกิจกรรมตาง ๆ เพ่ือสะดวกตอการปฏิบัติและ
ยังเปนการชวยใหประหยัดเวลาในการหาขอมูลหรือการนําขอมูลที่จัดเก็บไวอยางมีระบบมาใชงานหรือ
Update ก็สามารถทําไดอยางรวดเร็ว  ทั้งนี้ยังสามารถแลกเปลี่ยนขอมูลระหวางบุคคลที่เก่ียวของกันได
อีกทางหนึ่งดวย  ทําใหงานบริหารหลักสูตรดําเนินไปสูเปาหมายไดอยางมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล 
       ๒.๒  ขั้นนําหลักสูตรไปใช   เปนกระบวนการนําหลักสูตรไปใชสอนซึ่งก็เปนหนาที่ของครู  
ดังนั้น  ครูจึงมีความจําเปนอยางย่ิงที่จะตองมีความรูความสามารถในเนื้อหาวิชา  รวมทั้งเทคนิควิธีการ
สอน  การจัดกิจกรรมเพ่ือใหผูเรียนเกิดการเรียนรูตามวัตถุประสงคของหลักสูตร  ในสวนของผูบริหารนั้น  
มีหนาที่ที่สําคัญและวางเฉยไมไดเลยก็คือการใหการสนับสนุน  สงเสริม  และอํานวยความสะดวก  ใหครู
ทําหนาที่สอนไดอยางเต็มที่และเต็มความสามารถโดย 
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 ๑.  จัดตารางสอนใหเหมาะสมกับเนื้อหาวิชา 
 ๒.  จัดหองเรียนใหเหมาะสมกับจํานวนนักเรียน 
 ๓.  จัดเครื่องมือและสื่ออุปกรณตางๆ ประจําหองเรียนใหพรอม  มีความทันสมัยและเพียงพอ 
 ในข้ันตอนการนําหลักสูตรไปใชนี ้  จะเก่ียวของกับกระบวนการที่สําคัญ  ๒  สวนคือ สวนของ
ผูบริหารกับสวนของครูผูสอน  ซึ่งเทคโนโลยีสารสนเทศ  จะเขามาเก่ียวของมากกลาวคือ 
 ในสวนของผูบริหารฐานะผูสนับสนุน  จะตองจัดหองเรียนใหมีลักษณะเปน  E-Classroom  ที่
สมบูรณกลาวคือ มี  LAN, Multimedia, Internet, Classnet  เปน  Software   ที่ควบคุมคอมพิวเตอร
ภายในหองเรียน  ในการแสดงผลหรือไมใหแสดงผลตามที่ครูตองการ  ในดานของการจัดหองเรียนให
เหมาะสมกับจํานวนนักเรียนนั้น  ผูบริหารสามารถเรียกขอมูลที่เคยจัดเก็บไวมาใชใหเกิดประโยชนใน
การจัดหองเรียนได  หรือ  นําคอมพิวเตอรมาชวยในการจัดนักเรียนเขาชั้นเรียนโดยใหคละกันระหวาง
เด็กเกง – ปานกลาง – ออน หรือในรูปแบบอ่ืน ๆ ตามที่ผูบริหารจะเห็นสมควร  ดังนี้เปนตน 
 สําหรับในสวนของครูผูสอนนั้น  เทคโนโลยีสารสนเทศไดเขามามีบทบาทในฐานะชวยสนับสนุน
ใหการเรียนการสอนในชั้นเรียนมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามเปาหมายของหลักสูตรในลักษณะของ
สื่อการสอนประเภทตาง ๆ เชน Multimedia, Projector, Internet, CAI (Computer Assisted 
Instruction), WBI (Web-Based Instruction) รวมไปถึงกระบวนการจัดการเรียนการสอนผานสื่อ  
Electronic (E – Learning)  ไมวาจะเปนไปในลักษณะของ  Synchonus  หรือ  Asynchonus  ก็ได  
ทั้งนี้สุดแลวแตสถานการณ 
 ๒.๓  ขั้นประเมินผลหลักสูตร   เปนข้ันตอนในการพิจารณาวา  หลักสูตรที่นําไปใชนั้น  ให
คุณคาแกผูเรียนอยางไรไดผลตามวัตถุประสงคหรือไม  ประการใด  มีสวนใดที่จะตองปรับปรุงแกไขให
เกิดประโยชนตอการพัฒนาหลักสูตรบาง 
 ขอบเขตของการประเมินผลหลักสูตร 
 ๑.  ประเมินจุดมุงหมายทั่วไปของหลักสูตร  จุดมุงหมายเฉพาะวิชาและจุดมุงหมายในการสอน 
 ๒.  การประเมินโครงการศึกษาทั้งระบบ 
 ๓.  ประเมินผลการเลือกเนื้อหา  ประสบการณการเรียนและกิจกรรม 
 ๔.  ประเมินผลการสอน 
 ๕.  ประเมินการวัดและประเมินผลการศึกษา 
 ในข้ันตอนการประเมินผลหลักสูตร  ผูบริหารสถานศึกษามีภารกิจหลักอยู  ๕  ประการ การ
ประเมินผลสิ่งใดก็ตามผูประเมินจะตองสรางเครื่องมือในการวัดเสียกอน  โดยมีตัวบงชี้วัด (Indicator) ที่
ชัดเจน  ตอจากนั้นก็นําผลจากการวัดไดไปเปรียบเทียบกับเกณฑ (Objective) วาบรรลุตามวัตถปุระสงค
หรือไม ดังนั้นผูบริหารสถานศึกษาสามารถนําเทคโนโลยีสารสนเทศ มาใชเปนเครื่องมือในการประเมินผล 
หลักสูตรไดในสิ่งเหลานี้  กลาวคือ 
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- การออกแบบเครื่องมือวัด 
- การสรางเครื่องมือวัด 
- การบันทึกขอมูลและจัดเก็บขอมูล 
- กรรมวิธีในการวิเคราะหขอมูล 
- การประเมินผล 

 การนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาเปนเครื่องมือในการประเมินผล ทําใหผูบริหารสถานศึกษาทํางาน 
ไดถูกตองแมนยํา สะดวก รวดเร็ว นาเชื่อถือ  ซึ่งจะสงผลถึงประสิทธิภาพโดยรวมของการบริหารดวย 
 ๒.๔  การพัฒนาหลักสูตร  การพัฒนาหลักสูตรเปนกระบวนการของการบริหารงานวิชาการ
สวนหนึ่ง  ที่จะตองดําเนินการตอจากการประเมินผลหลักสูตร  ซึ่งทําใหผูบริหารสถานศึกษาสามารถ
ตัดสินใจ  (Decision  Making)  วาจะดําเนินการปรับปรุงหลักสูตรอยางไรจึงจะประสบความสําเร็จตาม
เกณฑหรือเปาหมายที่กําหนดไว 
 ในข้ันตอนนี้การใชเทคโนโลยีสารสนเทศของผูบริหารอาจไมเดนชัดมากนัก  แตอยางนอยที่สุดก็
ในดานของการเรียกใชขอมูลที่ไดมีการบันทึกเอาไวในข้ันตอนของการประเมินการนําหลักสูตรไปใช  ซึ่ง
ทําใหเกิดความสะดวกรวดเร็วแกผูเก่ียวของ รวมทั้งการใชระบบ IT เพ่ือการติดตอสื่อสารระหวาง
คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร  มีการรวบรวมประเด็นตาง ๆ นําเสนอทีป่ระชุมดวยรูปแบบที่นาสนใจและ
มีประสิทธิภาพทําใหเกิดความเขาใจตามที่ผูนําเสนอตองการ 
 ๒.๕ การประชาสัมพันธหลักสูตร หลักสูตรเมื่อผานกระบวนการยกรางเรียบรอยแลว  ข้ันตอน
ตอไปก็คือตองประชาสัมพันธใหผูเรียนหรือผูรับบริการหรือสังคมไดทราบวาหลักสูตรของสถานศึกษานั้น ๆ 
มีหลักสูตรอะไรบาง เนื้อหาหลักสูตรเปนอยางไร เปนภารกิจของผูบริหารสถานศึกษาที่จะตองดําเนินการ
ประชาสัมพันธใหสังคมหรือผูเรียนไดทราบ ซึ่งผูบริหารก็จะตองเลือกรูปแบบหรือชองทางตาง ๆ ในการ
ที่จะสื่อไปสูกลุมเปาหมายหรือประชาชนทั่ว ๆ ไป ที่สนใจไดทราบเก่ียวกับหลักสูตร เชน  การสราง  
Homepage  หรือ  Website  ของสถาบันหรือสถานศึกษาข้ึนเพ่ือเปดชองทางใหผูสนใจเขาไปดู  ซึ่งการ
ประชาสัมพันธผานสื่อในลักษณะเชนนี้ทําใหเกิดประโยชนและสะดวกกับผูที่สนใจ  โดยสามารถเขาไปดู
เมื่อไหรก็ได  ไมจํากัดเรือ่งเวลาและสถานที่  และที่สําคัญผูสนใจที่เขาไปดูสามารถสอบถามหรือแสดง
ความคิดเห็นผาน  Website  ไดดวยซึ่งก็สะดวกและประหยัด  เปนการติดตอแบบ  Two-way  
Communication  ทั้งสถานศึกษาและผูสนใจสามารถมีปฏิสัมพันธกันไดเปนอยางดี 
 ๓.  งานส่ือและนวัตกรรม  เปนงานบริหารวิชาการที่สําคัญอีกสวนหนึ่ง แมผูบริหารไมได
เปนผูใชโดยตรง แตเปนผูใชในฐานะผูรับผิดชอบตองจัดหา  สนับสนุน  ใหมีอยางเพียงพอและทันสมัย  
เชน  เอกสารที่ใชประกอบคูมือ ตํารา  หนังสืออานประกอบ  หนังสืออางอิง  สื่อการเรียนรู  เครื่องมือ  
อุปกรณโสตทัศนูปกรณ  ไดแก  เทคโนโลยีคอมพิวเตอร  การใชสื่อดาวเทียม  โทรทัศนหรือวิทยุ  การใช 
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โปรแกรมคอมพิวเตอรเปนเครื่องชวยสอน 
 ในประเด็นนี้การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ  ในฐานะผูบริหารนั้นไมไดใชโดยตรง แตผูที่จะใชก็คือ
ครูผูสอน  ซึ่งจะสงเสริม สนบัสนุน  ใหการเรียนการสอนบรรลุผลไดดีย่ิงข้ึน 
 ๔.  งานวัดผลและประเมินผล  เก่ียวกับการออกขอสอบเพ่ือวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
การประเมินคุณภาพผูเรียน  การประเมินผลการปฏิบัติงานของผูสอน  สิ่งเหลานี้ผูบริหารสถานศึกษา
จะตองมีแนวคิดในการนําเอาเทคโนโลยีสารสนเทศเขามามีบทบาทที่สําคัญในการวัดผลและ            
การประเมินผล  โดยผูบริหารเองจะตองประพฤติปฏิบัติตนเปนแบบอยางของผูนําทางวิชาการ  กระตุน
สงเสริมใหครูผลิตและพัฒนาสื่อ  รวมทั้งนวัตกรรมการเรียนการสอน เชน  การสรางขอสอบที่นักเรียน
สามารถใชในการทดสอบหรือประเมินผลไดดวยตนเอง  มีคําเฉลย มีการโตตอบกับผูเรียนได  ตลอดจน
การนําเอาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชกับการประเมินผลการปฏิบัติการสอนของครูก็สามารถทําไดสะดวก  
ไมยุงยากมากนัก 
 ๕. งานนิเทศภายใน  เปนกระบวนการใหความชวยเหลือครูผูสอน  ใหคําปรึกษา  ประชุม 
สัมมนาหรือประชุมเชิงปฏิบัติการ  อบรม  สนทนาทางวิชาการ  สิ่งตาง ๆ ที่กลาวมาผูบริหารสามารถ
นําเอาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในลักษณะ 
           ๕.๑  การบันทึกขอมูลตาง ๆ จากการนิเทศ 
  ๕.๒  การใหคําปรึกษาผานทาง   Internet 
  ๕.๓  การประชุมสัมมนาสถาบันการศึกษาในกลุมผานระบบ  Video  Conferrence 
  ๕.๔  การสราง  Website  เพ่ือประชาสัมพันธขาวสารเก่ียวกับเทคนิคการนิเทศ 
 การนําเอาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชกับงานนิเทศจะทําใหการนิเทศมีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน ทําให 
ครู-อาจารยสามารถที่จะใชบริการขอมูลขาวสารไดหลากหลายและกวางขวางย่ิงข้ึน  เปนการพัฒนาครู-อาจารย 
ในสถานศึกษาไดอีกชองทางหนึ่ง 
 ๖.  งานสงเสริมวิชาการ   เปนการบริหารจัดการเก่ียวกับทะเบียน  หองสมุด  บริการสังคม  
บริการสื่อ  สิ่งพิมพตาง ๆ ซึ่งในประเด็นนี้ผูบริหารสามารถนําเอาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชใหเกิด
ประโยชนตอผูรับบรกิารหรือนักศึกษาได  ทําใหผูรับบริการไดรับความสะดวก  รวดเร็ว  ดานผูบริหาร
เองก็จะเกิดความคลองตัวในการจัดการกับระบบตาง ๆ ภายในสถานศึกษา  โดยเฉพาะเก่ียวกับดาน
ทะเบียนซึ่งมีขอมูลเก่ียวกับผลการเรียนของนักศึกษาหรือผูเรียนจํานวนมาก ซึ่งจะขอกลาวในรายละเอียด 
พอสังเขปเก่ียวกับการใชเทคโนโลยีสารสนเทศดังนี ้
         ๖.๑  งานทะเบียน 
     การบันทึกประวัติของนักศึกษาในดานตาง ๆ เชน โปรแกรมการเรียนและผลการเรียน
ของนักเรียนแตละคน   ประวัติสวนตัวเก่ียวกับบิดามารดา   รวมทั้งรายละเอียดอ่ืน ๆ  ที่เห็นวาสถานศึกษา 



ปที่ ๙ ฉบับที ่๒                                           เมษายน – มิถุนายน  ๒๕๕๒ 

                                                                    ๕๔  
 
 
ควรที่จะตองมีไว  สิ่งตาง ๆ เหลานี ้เทคโนโลยีสารสนเทศจะชวยใหผูบริหารทํางานไดสะดวก รวดเร็วข้ึน  
ในสวนของเจาหนาที่ก็งายตอการทํางาน  จะตรวจสอบอะไรเรื่องใดก็สามารถทําไดตลอดเวลา  ไมตองใช
บุคลากรมากเพราะวาฐานขอมูลตาง ๆ ก็อยูในคอมพิวเตอรหมดแลวเพียงแตตอง Update ใหเปน
ปจจุบัน  ก็สามารถใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพ เปนระบบระเบียบ 
                     การประกาศผลสอบหรือการประชาสัมพันธในเรื่องใด ๆ ก็สามารถบันทึกขอมูลลงใน  
Website  ของฝายทะเบียนนักศึกษาจะเขาไปดูเวลาใดก็ได  แสดงความคิดเห็นในการบรกิารของฝาย
ทะเบียนหรือเสนอแนะในเรื่องใด ๆ ก็ทําไดอยางมีประสิทธิภาพ สถานศึกษาก็ไดขอมูล  Feedback  
กลับมาเพ่ือพิจารณาขอเสนอแนะนั้น  และทําการปรับปรุงแกไขตอไป 
         ๖.๒  หองสมุด 
    ถือเปนแหลงบริการความรูที่สําคัญอยางย่ิงที่จะทําใหการศึกษาบรรลุผลตามเปาหมาย  
ดังนั้นผูบริการจะตองจัดใหสนองตอบตอเปาหมายใหได ระบบหองสมุดในปจจุบันเกือบทุกแหงจะเปลี่ยน
ระบบการบริหารโดยใหบริการในระบบหองสมุด  Electronic  (E-library)  ซึ่งก็สะดวกทั้งเจาหนาที่และ
ผูใชบริการ และสามารถใชระบบ  Network  กับหองสมุดอ่ืนที่เปนเครอืขายกันได 
          ๖.๓  การบริการวิชาการแกสังคม  ฝายสารสนเทศ  และบริการสื่อตาง ๆ  
                  ผูบริหารสถานศึกษา สามารถกําหนดนโยบายในการใหผูรับผิดชอบนําเอาเทคโนโลยี 
สารสนเทศมาใชใหเต็มทีใ่นรูปแบบตาง ๆ  ทั้งนี้ก็เพ่ือประโยชนแกผูใชบริการและสังคมภายนอกสถานศึกษา  
ซึ่งถือวาเปนการสรางความสัมพันธที่ดีระหวางสถานศึกษากับชุมชนไดอีกลักษณะหนึ่ง               
               จากรายละเอียดที่กลาวมาก็เปนแนวคิดในเชิงการบริหารการศึกษา  โดยเฉพาะอยางย่ิงการ
บริหารงานดานวิชาการ ซึ่งเปนสวนที่สําคัญที่สุด โดยการนําเอาเทคโนโลยีสารสนเทศเขามาชวย
สนับสนุนใหการบริหารงานวิชาการของผูบริหารการศึกษาประสบความสําเร็จไดอยางมีประสิทธิภาพ
ย่ิงข้ึน  และจะสงผลถึงคุณภาพของผูเรียนตามที่สถาบันการศึกษาและสังคมตองการ 
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    เทคนิคการแกปญหาและตัดสินใจ 
   

น.อ.หญิง นงเยาว   ศิริสนธิ 
นายทหารปฏิบัติการประจําโรงเรียนนายเรือ 

. 
 
 “เทคนิค รูปแบบที่ใชในการแกปญหา” เปนสวนหนึ่งของรายละเอียดลักษณะกระบวนวิชา
ของวิชาแนะนําวิจัยปฏิบัติการ (Introduction to Operations Research)  ซึ่งบรรจุอยูในหลักสูตร
การศึกษาของโรงเรียนนายเรือ  ผูเขียนไดรับโอกาสเขารับการฝกอบรมหลักสูตร “เทคนิคการแกปญหา
และตัดสินใจ” ซึ่งจัดโดยสถาบันเพิ่มผลผลิตแหงชาติ ระยะเวลาการฝกอบรม ๒ วัน  ไดรับความรู
ทางดานวิทยาการใหม ๆ และประสบการณตรงจากการปฏิบัติกิจกรรมกลุม สามารถนํามาถายทอด
ใหแกนักเรียนนายเรือ กอใหเกิดประโยชนทางดานการเรียนการสอนไดเปนอยางดี อีกทั้งผูเขียน       
ขออนุญาตนําเสนอเปนบทความทางวิชาการ  หวังวานาจะมีประโยชนสําหรับผูอานและผูที่สนใจไดมาก
พอสมควร 
 “ปญหา” เราใชคํานี้กันบอย ๆ  บางวันอาจใชหลาย ๆ  ครั้ง  ความหมายของ “ปญหา”    
แตละคนอาจใหความหมายที่แตกตางกันออกไป  ตําราหลาย ๆ เลมใหความหมายไววา  “ปญหา”  คือ
ความแตกตางของสิ่งที่เกิดข้ึนกับสิ่งที่คาดหวังเอาไว  ยกตัวอยางเชน   การที่คนเรามีหนี้สิน มีสาเหตุมา
จากการที่เรามีรายจายที่เกิดข้ึนจริง ไมเปนไปตามรายจายที่คาดไวเดิม   กอใหเกิดปญหาคือภาวะของ
การเปนหนี้  ดังนั้นการที่เราจะบอกถึงปญหาไดนั้น  เราตองทราบกอนวา  เราจะเทียบอะไรกับอะไร  
ปจจุบันอยูตรงไหนแลวอยากใหอนาคตเปนอยางไร  เมื่อพบวาอะไรคือปญหาแลว  จึงตองหาวิธี
แกปญหาเหลานั้นใหหมดไปหรืออาจทุเลาเบาบางลงไป  ซึ่งการแกปญหาใด ๆ  ตองเริ่มจากการ       
เก็บขอมูล  และการเก็บขอมูลที่ดีนั้นจะตองนํามาซึ่งการแยกแยะประเภทของปญหาพรอมทั้งระบุ
แหลงที่มาใหได 
 มีเครื่องมือหลายชนิดที่นักคิดทั้งหลายไดคิดคนข้ึนมา เพ่ือใชในการแกปญหา ซึ่งเครื่องมือ    
แตละชนิดจะมีความเหมาะสมที่จะใชแกปญหาในแตละลักษณะแตกตางกันออกไป ผูเขียนไดรวบรวม
เครื่องมือแกปญหาที่สําคัญ และขอนําเสนอไวในบทความนี้โดยหวังวาจะเปนประโยชนสําหรับผูอานและ
ผูที่สนใจสามารถเลือกนําไปใชในการแกปญหาหรอือุปสรรคตาง ๆ  ที่พบใหไดรับการแกไขสําเร็จลุลวง
ไปไดดวยดี   
 
   การระดมสมอง  (Brainstorming) 

 การระดมสมอง นับวาเปนกระบวนการหนึ่งซึ่งจะนํามาซึ่งการพัฒนาแนวคิดไปสูรูปแบบอ่ืน ๆ 
และที่สําคัญในระหวางการระดมสมองนั้น  ความคิดหนึ่งจะกอใหเกิดอีกความคิดหนึง่เสมอ 
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 “การระดมสมอง”  คือการแสดงความคิดรวมกันระหวางสมาชิกผูมีสวนไดสวนเสียรวมกัน
เพ่ือเปนแนวทางที่จะนําไปสูการแกปญหา ในพจนานุกรมไดใหความหมายวา เปนการคิดแบบไรแบบ
แผน (Free-Form  Thinking)    
 กฎในการระดมสมอง 

๑. เปนโอกาสใหทุกคนไดแสดงความคิดเห็นอยางอิสระ 
๒. ฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน 
๓. ปริมาณย่ิงมากย่ิงดี  ยังไมจําเปนตองดูขอเท็จจริงและเหตุผล  (Free Thinking) 
๔. อนุญาตใหออกนอกลูนอกทางได 
๕. หามวิจารณในระหวางที่มีการแสดงความคิดเห็น 
๖. หลีกเลี่ยงการปะทะคารม 
๗. เมื่อไดผลแลวควรทําการรวบรวมแลวนําไปปรับปรุง 

 เม่ือไรจะใชเทคนิคการระดมสมอง 
 ๑.  เมื่อตองการคนหาและสรางสรรคสิ่งใหม  ๆ  ไมวาจะเปนการตั้งหัวขอปญหาเพ่ือจะใช
ทํากิจกรรมใด  ๆ การวิเคราะหปญหา  หรือการหาแนวทางในการแกไข 
 ๒. เมื่อตองการไดความคิดเห็นจากคนหมูมากที่มีสวนไดสวนเสียรวมกันเพ่ือใหเกิดการ
ยอมรับซึ่งกันและกัน 
 ๓.  เราสามารถที่จะใชเทคนิคการระดมสมองไดหลาย ๆ กรณี  เพ่ือคอย ๆ ดึงความคิดของ
สมาชิกกลุมออกมาทีละข้ันทีละตอนอยางเปนระบบ 
 โดยทั่วไปการระดมสมองนั้นไมควรใชเวลาเกิน  ๓๐-๔๕  นาทีตอครั้ง  และหากเกินจากนี้
แลวจะทําใหพลังความคิดหมดไป และเริ่มเอาอารมณสวนตัวมาใสแทน ที่แยที่สุดคือการเกิดความเงียบ
ข้ึนในกลุมสมาชิก 
 การระดมสมองโดยทั่วไป ควรจะเปดประเด็นปญหาที่งายและสนุกกอน  ซึ่งอาจจะไมตอง
เก่ียวของกับเรื่องที่จะทําจริง ๆ ก็ได  ทั้งนี้เพ่ือเปนการบริหารสมองของสมาชิกในกลุมกอนเขาเรื่องจริง 
เชน จริง ๆ แลวตองการใหสมาชิกในกลุมระดมสมองกันหาสาเหตุที่ “เครื่องจักรเสียบอย”  แตกอนที่จะ
เขาคําถามอยางจริงจังนั้นอาจมีคําถามนํารอง  เพ่ือใหฝกคิดเปนรายบุคคล  โดยถามคําถามวา            
“ขวดเปลา  ๑ ขวด นอกจากใสน้ําด่ืมแลว สามารถนํามาทําอะไรไดอีกบาง”  แลวกลาวกับสมาชิกวา “ให
เวลา  ๒  นาท ีดูซิวาใครจะคิดไดมากที่สุด” 
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    แผนฝงการไหลในกระบวนการ  (Flow Process Chart) 

 เวลาที่เครื่องบินตก เราจะทราบกันดีวา หากตองการที่จะสืบสวนสาเหตุการตกของเครื่องบิน 
นั้น  จะตองไปดูที่กลองสีดํา (Black  Box)  เนื่องจากกลองสีดําที่วานี้  เปนเครื่องมือที่ทําหนาที่บันทึก
เรื่องราวและความผิดพลาดทั้งหมดที่เกิดข้ึนในหองขับเครื่องบินกอนที่จะเกิดอุบัติเหต ุ
 เชนเดียวกัน  เวลาที่มีปญหาเกิดข้ึนในการปฏิบัติงาน เราก็ควรจะทําการคนหาวาข้ันตอน
ไหนเวลาใดที่มีการทํางานผิดพลาด  หรือมีความสูญเปลาเกิดข้ึนในกระบวนการ  และเครื่องมือที่จะใช
กระทําการที่วานี้เรียกวา “แผนผังการไหลในกระบวนการ” 
 “แผนผังการไหลในกระบวนการ”  คือการแสดงใหเห็นถึงข้ันตอนยอย ๆ ที่เกิดข้ึนในกระบวน 
การทํางาน เพ่ือที่จะใหเห็นภาพชัดย่ิงข้ึนและงายตอการจัดการ  ประโยชนจากการใชแผนผังการไหลใน
กระบวนการ  คือสามารถกําจัดงานที่ไรประสิทธิภาพและงานที่ไมกอใหเกิดมูลคาเพ่ิมออกไปได 
 เม่ือไรจึงจะใชแผนผังการไหลในกระบวนการ 

๑. เมื่อตองการแบงแยกกิจกรรมการทํางานออกเปนข้ันตอนยอย ๆ 
๒. เมื่อตองการรวบรวม จัดการ  และวิเคราะหปญหาที่เกิดข้ึนจริงในกระบวนการทํางาน 
๓. เมื่อตองการปรับปรุงและพัฒนากระบวนการทํางานใหดีข้ึน 

 ตัวอยางจริงของการใชแผนผังการไหลในกระบวนการ 
 โรงงานแหงหนึ่งตองการลดเวลาในการทํางาน จึงไดวิเคราะหกระบวนการแปรรูปเหล็กโดย
กําหนดขอบเขตงานที่จะวิเคราะห เริม่ตั้งแตการเบิกแผนเหล็กจนกระทั่งการจัดเก็บ อธิบายไดตาม Flow  
Diagram  กระบวนการตัดเจาะไดดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 

๘ 
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หมายเหตุ  สัญลักษณที่ใชในแผนผังการไหลในกระบวนการ ดังนี ้
 ¡ การปฏิบัติงาน   (Operation)   
 ð การเดินทาง (Transportation)  

การรอคอย  (Delay)  
           การตรวจสอบ 
 s การจัดเก็บ 
  
 แผนผังนี้ นับวามีประโยชนอยางย่ิงทั้งตอภาคการผลิตและการบริการ  เพราะทําใหมองเห็น
การไหลในกระบวนการของงานไดอยางชัดเจน  และสามารถอธิบายใหผูอ่ืนฟงไดงาย  การศึกษาแผนผัง
การไหลในกระบวนการนี ้ จะทําใหเราสามารถจํากัดพ้ืนที่ของปญหาได  ในการวิเคราะหอาจทําโดยยึด
ชิ้นงานเปนหลัก (Material  Type)  หรือยึดคนเปนหลักก็ได (Man  Type)  ซึ่งสิ่งที่ตองตระหนักอยูเสมอ
คือมองอะไรใหมองอยางนั้นตลอดจะไมเกิดความสับสน  ทําใหเราสามารถวิเคราะหกระบวนการได  แลว
จะรูวาปญหาเกิดข้ึนจากตรงไหน  และจะแกไขปญหาไดอยางไร 
 
   แผนภูมิแกนท  (Gantt  Chart) 

 Harry  Gantt เปนผูพัฒนาแผนภูมินี้ข้ึนมาใช เพ่ือแกปญหาเรื่องการจัดตารางในการวาง
แผนการทํางาน หรือเพ่ือใชในการจัดทําตารางการผลิต 
 “แผนภูมิแกนท”   เปนแผนภูมิที่มีการระบุหัวขอของกิจกรรม (Activity) หรือการดําเนินงาน 
(Task) ตาง ๆ ที่เกิดข้ึนในหนึ่งชวงเวลาของการวางแผนงานซึ่งจะมีการแสดงระยะเวลาของแตละกิจกรรม 
ใหอยูในรูปของเสนแถบ  (Bar) แนวนอน 
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   แผนงาน 
   ปฏิบัติจริง 

 เม่ือไรจึงจะใชแผนภูมิแกนท 
 ๑. เมื่อตองการวางแผนกิจกรรมการทํางานที่มีระยะเวลาในการปฏิบัตินาน  และคาดวาจะมี
ความซับซอนเกิดข้ึนในแตละข้ันตอนของกิจกรรม เชน การดําเนินกิจกรรมกลุมยอย การวางแผนการผลิต
เปนตน 
 ๒. เมื่อตองการเปรียบเทียบความกาวหนาในการดําเนินงาน  (Actual Time) เทียบกับเวลา 
ที่ไดวางแผนเอาไว  (Planning   Time) 
 ๓. เมื่อตองการดูวาในแผนกหนึ่ง ๆ  หรือกลุมหนึ่ง ๆ มีกิจกรรมอะไรบางที่จะตองทําใน
ชวงเวลาเดียวกัน 
 ๔.   เมื่อตองการจัดลําดับข้ันตอนการทํางาน 
 สิ่งที่มักสังเกตเห็นไดอีกอยางหนึ่งในการใชแผนภูมิแกนท  คือผูใชมักจะใชลูกศรที่หวัและ
ทายของเสนการวางแผนหรือแมกระทั่งการปฏิบัติจริงก็ตามเชน                หรือ                 ซึ่งการใช
ลูกศรทําใหดูเหมือนไมมีที่สิ้นสุด 
 การใชงานแผนภูมิแกนท 
 หลักการของแผนภูมิแกนทจะเปนแบบงาย ๆ คือ  กิจกรรมตาง ๆ จะถูกกําหนดใหมีการ
ดําเนินการใหเปนไปตามแผนที่ตองการ  และถามีเหตุการณที่ทําใหการดําเนินกิจกรรมตามแผนดังกลาว
เบ่ียงเบนออกไปจากแผนที่กําหนด (อาจจะเร็วหรือชากวาที่กําหนด)  ก็จะตองมีการจดบันทึก  และแสดง
สถานการณที่เกิดข้ึน เพ่ือที่จะไดหาทางแกไขตอไป 

   แผนผังพาเรโต (Pareto  Diagram) 

 ในชวงป ค.ศ.๑๘๔๘-๑๙๒๓ พาเรโต นักเศรษฐศาสตรชาวอิตาเลียน ผูคนพบหลักการ   
๘๐-๒๐  ไดกลาวไววา  “๘๐%   ของรายไดประชาชาติของประเทศในยุโรปมาจากกลุมคนเพียง  ๒๐%  
และกลุมคนที่เหลือ ๘๐%  ของประเทศมีรายไดรวมกันเพียง  ๒๐%   เทานั้น” 
 ดวยหลักการนี้เอง  หากเราศึกษาและทําการสังเกต  เราจะพบวาหลักการนี้จะใชในทุกพ้ืนที่
ทุกสวน เชน ๘๐% ของการเกิดอุบัติเหตุบนทองถนนในประเทศไทยมาจากเพียง ๒๐% ของถนนทั่วประเทศ 
หรือ ๘๐%  ของราคาอะไหลในสินคาคงคลังเกิดจากเพียง  ๒๐%  ของจํานวนอะไหลทั้งหมดเทานั้น
แมกระทั่งในดานงานบริการเราอาจจะพบวา ๘๐% ของลูกคาที่ไมพอใจในการไมเอาใจใสในการรับโทรศัพท 
มาจากพนักงานรับโทรศัพทเพียง   ๒๐%  ของกลุมพนักงานเทานั้น   ซึ่งจากหลักการดังกลาวนี้  หาก
เราสามารถที่จะแกไขกลุมพนักงาน  ๒๐% นี้ได  เราก็จะสามารถแกปญหาลูกคาไมพอใจการบริการรบัโทรศัพท 
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ไปไดถึง ๘๐%  ทีเดียว 
 ในป ค.ศ.๑๙๒๕  ดร.โจเซฟ จูราน ผูเชีย่วชาญดานการควบคุมคุณภาพชาวอเมริกัน  ได
สังเกตและทําการวิจัยพบวา หากขอมูลที่เก็บมาไดนั้นมีเสถียรภาพ (Stability) แลว “ขอมูลที่มีความสําคัญ 
จะมีเพียงจํานวนเล็กนอย  และขอมูลที่มีความสําคัญเพียงเล็กนอยมีจํานวนมาก  (Vital Few, Trival  
Many)” และเขาไดทราบวา พาเรโต  ไดคนพบหลักการนี้มากอนหนานี้แลว  จึงไดตั้งชื่อหลักการนี้วา 
“หลักการพาเรโต” และ ไดเรียกการแยกแยะของขอมูลในกราฟแทงโดยเรียงลําดับจากมากไปหานอยวา 
“แผนผังพาเรโต”  
 โครงสรางของแผนผังพาเรโต  ประกอบไปดวย 
 ๑.  แกนแนวนอน  ใชสําหรับแสดงประเภทของขอมูล เชน สาเหตุของความบกพรอง ชื่อ
แผนก ชื่อคน  ชื่อเครื่องจักร  ชื่อสถานที่  เปนตน 
 ๒. แกนแนวตั้งดานซาย  ใชแสดงความถี่ คาใชจาย ตนทุน มูลคาสินคาคงคลัง  การ
สิ้นเปลืองน้ํามัน 
 ๓.  แกนแนวตั้งดานขวา  ใชแสดงเปอรเซ็นตสะสม  โดยมีจุดสูงสุดเทากับ  ๑๐๐%  ซึ่ง
เทากับความถี่สะสมรวมของขอมูล  ตัวอยางเชน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การส้ินเปลืองน้ํามัน 
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 เม่ือไรจึงจะใชแผนผังพาเรโต 

๑. ตองการหาปจจัยสําคัญที่กอใหเกิดปญหา 
๒. ตองการดูเสถียรภาพของกระบวนการ 
๓. ตองการตั้งเปาหมายเพ่ือดําเนินการแกไข 

 นอกจากแผนผังพาเรโต จะชวยใหเราตัดสินใจเลือกหัวขอปญหาที่มีผลกระทบรุนแรงที่สุด 
มาแกไขเปนลําดับแรกไดอยางถูกตองแลวนั้น  ยังบอกถึงเปอรเซ็นต   ของการบรรลุเปาหมายในการ
แกปญหาอีกดวยอีกทั้งยังสามารถใชดูเสถียรภาพ (Stability)  ของกระบวนการไดอีกดวย  ซึ่งใน
เครื่องมืออ่ืนๆ ไมม ี
 
   แผนผังสาเหตุและผล  (Cause and Effect Diagram) 

 เราอาจคุนเคยกับแผนผังสาเหตุและผล  ในชื่อของ “ผังกางปลา (Fishbone Diagram)”  
เนื่องจากมีลักษณะคลายปลาที่เหลือแตกาง หรือหลายๆ คน อาจรูจักในชื่อของ “แผนผังอิชิกาวา (Ishikawa  
Diagram)”  ซึ่งไดรับการพัฒนาครั้งแรกเมื่อป ค.ศ.๑๙๔๓   โดยศาสตราจารย คาโอร ุ   อิชิกาวา  แหง
มหาวิทยาลัยโตเกียว 
 สํานักมาตรฐานอุตสาหกรรมแหงญี่ปุน (JIS)  ไดนิยามความหมายของแผนผังสาเหตุและ
ผลนี้วา “เปนแผนผังที่ใชแสดงความสัมพันธอยางเปนระบบระหวางสาเหตุหลาย ๆ  สาเหตุที่เปนไปไดที่
สงผลกระทบใหเกิดปญหาหนึ่งปญหา” 
 เม่ือไรจึงจะใชแผนผังสาเหตุและผล 

๑. เมื่อตองการหาสาเหตุ (ปจจัย) ที่กอใหเกิดปญหา 
๒. เมื่อตองการทําการศึกษา ทําความเขาใจ หรือทําความรูจักกับกระบวนการอ่ืน  ๆ  เพราะวา 

โดยสวนใหญพนักงานจะรูปญหาเฉพาะในพ้ืนที่ของตนเองเทานั้น  แตเมื่อมีการทําผังกางปลาแลว  จะ
ทําใหเราสามารถรูกระบวนการของแผนกอ่ืนไดงายข้ึน 
 ๓. เมื่อตองการใหเปนแนวทางในการระดมสมอง ซึ่งจะชวยใหทุก ๆ คนใหความสนใจใน
ปญหาของกลุมซึ่งแสดงไวที่หัวปลา 
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 โครงสรางของแผนผังสาเหตุและผล 
แผนผังสาเหตุและผลประกอบดวยสวนตาง ๆ  ดังตอไปนี ้

£ สวนปญหาหรือผลลัพธ  (Problem  or  Effect)  ซึ่งจะแสดงอยูที่หัวปลา 
£ สวนสาเหต ุ(Causes)  จะสามารถแยกยอยออกไดอีกเปน 

¡ ปจจัย  (Factors)  หรือ สาเหตุหลักทีส่งผลกระทบตอปญหา (หัวปลา) 
¡ สาเหตุรอง 
¡ สาเหตุยอย 

 £      การสรางความสัมพันธของปญหากับสาเหตุจะใชลูกศรหรือกางปลาเปนตัวเชื่อม
ความสัมพันธระหวางปญหากับสาเหตุ  โดยที่หางลูกศร หมายถึง  สาเหตุ  และหัวลูกศรหมายถึงผล  
การระดมสมองจะใชคําวา “ทําไม   ทําไม”  ถามจนกระทั่งไมสามารถถามตอไปอีกแลว หรือไดคําตอบที่
ไมสอดคลองกับหัวปลาจึงใหหยุดถาม 
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   แผนผังกลุมเครือญาติ (Affinity  Diagram) 

 หลายทานอาจเคยเจอเหตุการณที่วา รูวามีปญหาแน ๆ แตติดอยูที่ริมฝปาก ไมรูจะอธิบาย
ออกมาเปนคําพูดไดอยางไร ไมรูวามีก่ีแบบ มีก่ีหมวดหมูและไมรูวาประเด็นหลักอยูที่ไหน หากเปนอยาง
นี้แลว  แผนผังกลุมเครือญาติสามารถชวยทานได 
 “แผนผังกลุมเครือญาต”ิ หรือ “แผนผังกลุมเชื่อมโยง”  เปนเครื่องมือหนึ่งที่จะนําปญหา
จุกจิกหรือความคิดหยุมหยิมที่ไมสามารถจับประเด็นได หรืออยูอยางกระจัดกระจายมาเขียนรวมกันบน
กระดาษแลวนํามาจัดกลุมของปญหา แลวตั้งชื่อกลุมนั้นใหเปนชื่อที่ยอมรับโดยทั่วกัน 
 การที่เราเรียกวาเปน “แผนผังกลุมเครือญาต”ิ นั้น  เนื่องจากคนเราแตละคนจะมีความคิดที่
กระจัดกระจายไปตาง ๆ นานาพอวันหนึ่งหากคนที่มีนิสัยใจคอคลาย ๆ กัน มีรสนิยมเหมือนกันมาเจอ
กันถูกใจกันก็จะมาอยูรวมกัน แลวตั้งชื่อ (สกุล) ข้ึนมาเปนครอบครัวใหม  ดูเหมือนวาการมาอยูรวมกัน
ของกลุมคน หรือกลุมปญหานั้น ไมจําเปนที่จะตองมีเรื่องของปริมาณที่วัดไดเขามาเก่ียวของมากนัก 
 เม่ือไรจึงจะใชแผนผังกลุมเครือญาติ 

๑. เมื่อตองการคนหาปญหาที่ซอนอยู  เพราะการเขียนกระดาษไมไดระบุวาใครเปนผูเขียน 
๒. เมื่อตองการหาแนวความคิดใหมจากผูรวมกลุม 
๓. เมื่อตองการใหทุกคนไดรับทราบปญหาทั้งหมด  เพราะจะไดรับการจําแนกปญหาออกมา 

อยางชัดเจน 
 ๔. เมื่อตองการใหทุกคนในกลุมรูสึกวาตนเองเปนสวนหนึ่งของปญหานั้น  ๆซึ่งจะตองรวมกัน 
แกไขปญหานั้น ๆ ในที่สุด 
 
 ตัวอยางปญหาที่ใชแผนผังกลุมเครือญาติ 
 ประธานของบริษัทแหงหนึ่งตองการทราบวา เหตุใดจึงมีอัตราการลาออกของพนักงานสูง
มากในชวง ๑ ป ที่ผานมา เพราะเทาที่ไดยินมามีแตการพูดไปตาง ๆ นานา ซึ่งยากแกการจับประเด็น จึง
ใหฝายบุคคลทําการสํารวจและเตรียมขอมูล ประเด็นปญหาคือ “มีสาเหตุใดบางที่ทําใหพนักงานคิดจะ
ลาออก” โดยใหพนักงานเขียนประโยคหรือถอยคําลงในกระดาษ (๑  ประโยคตอ  ๑  แผน) จะเขียนคน
ละก่ีแผนก็ไดจากนั้น  จับกลุมกระดาษที่มีความหมายใกลเคียงกันมาอยูดวยกัน  ทําการตั้งชื่อหัวขอใน
แตละกลุมก็จะสามารถสรุปไดวาเกิดจาก ๔  หัวขอใหญ ๆ คือ  

๑. เรื่องเงินเดือนและสวัสดิการ 
๒. เรื่องบุคคลในองคกร 
๓. เรือ่งการสงเสริมการเรียนรู 
๔. เรื่องตองการไปประกอบอาชีพอ่ืน 
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   แผนผังตนไม  (Tree   Diagram) 

 “แผนผังตนไม”  เปนแผนผังที่ใชในการคนหาสาเหตุรากเหงา  หรือใชในการคนหาแนว
ทางการแกไข เพ่ือที่จะแกไขปญหาใหสําเร็จลุลวงไปไดแบงเปน  ๒  ลักษณะดวยกันคือ 
 ๑.   ประเภทการวิเคราะหแบบ  Why-Why Tree ใชเมื่อตองการวิเคราะหหาสาเหตุของ
ปญหาโดยที่ยอดของแผนผังตนไมจะแสดง “ปญหา”  ที่เกิดข้ึน 
 ๒.  ประเภทการวิเคราะหแบบ How-How  Tree  ใชเมื่อตองการหาแนวทางแกไขกอนที่จะ
นําไปสรางเปนแผนปฏิบัต ิ โดยยอดของแผนผังตนไมจะแสดงถึง “เปาหมาย” ที่ตองการจะไปถึง 
 ตัวอยางการวิเคราะหปญหาดวย How-How  Tree 
 ในการตั้งเปาหมายใหนักกีฬาในสังกัดของตนติดทีมชาติไทย  อาจเขียนเปนแผนผังตนไม
ไดดังนี ้
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 ตัวอยางการวิเคราะหปญหาดวย Why-Why  Tree 
 การใช  Why-Why  Tree  เพ่ือตองการวิเคราะหบทสาเหตุรากเหงาของปญหาทีต่องการจะ
แกไขโดยยอดของแผนผังตนไมจะแสดงถึงปญหา 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
  
 
 
 นอกจากนี้แลวยังมีเครื่องมือในการแกปญหาอีกหลายชนิด ซึ่งมีวัตถุประสงค หนาที่และ
วิธีการสรางเครื่องมือแตละชนิดที่แตกตางกันออกไป ผูอานที่สนใจสามารถหาความรูเพ่ิมเติมไดที่ตํารานัก
คิดทัว่ ๆ ไป  ผูเขียนสังเกตไดวาในหนวยโรงเรียนนายเรือหรือหนวยงานอ่ืน ๆ มักจะมีการใชเครื่องมือใน
การแกปญหาหลาย ๆ ชนิด  ประยุกตใชกับงานแตละประเภทตาง ๆ กันไดเปนอยางดี 
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ตองน่ังยอง ๆ เพื่อทํา 
ความสะอาดเคร่ืองจักร 

จุดที่ทําความ
สะอาดอยูตํ่า 

เศษฝุนฝายติดอยูกับจารบ ี
หรือนํ้ามันเคร่ือง 

ลางเคร่ืองจักรแลวอัดจารบ ี
หรือใสนํ้ามันมากเกินไป 

เคร่ือง Over Head ใชเปาฝุน 
ฝายเพื่อทําความสะอาด 

เปาลมแรงเกินไป 

อุปกรณที่ใชทําความ
สะอาดชํารุดไมสมบูรณ 

มีอุปกรณนอยแตงานมาก 

รวงลงพื้น 
วางเก็บไมเรียบรอย  
เรงรีบในการทํางาน 

อุปกรณไมมีคุณภาพ 

ปญหาการทําความสะอาด 
เคร่ืองจักรตองใชเวลามาก 



ศัพทเฉพาะทางการวิจัย(๙) 
(Research   Terminology)  

                                                      
 
 

                                                                   น.อ.หญิง ดร. ประอร  สุนทรวิภาต 
                                                             หัวหนากองสถิติและวิจัย  โรงเรียนนายเรือ 

   
 

 ผูเขียนขอเสนอศัพทเฉพาะทางการวิจัยในหมวดตัวอักษร  C  ๒ คําสุดทาย   ไดแก   Content  
Analysis และ  Cross - Sectional Study  ซึ่งเปนเรื่องของการวิเคราะหขอมูลและการออกแบบการวิจัย 

คําที่ ๒๔  Content Analysis  :  การวิเคราะหเชิงเน้ือหา   

 Content Analysis  :  The process of inductively establishing a categorical system for 
organizing open – ended information (Collins, ๑๙๙๐) 

 การวิเคราะหเชิงเนื้อหา  เปนการวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพ  (Qualitative Data)  จาก
แบบสอบถามที่เปนปลายเปด (Open – Ended Questionnaire) จําพวกปญหาอุปสรรค ขอคิดเห็น 
ขอเสนอแนะมักอยูในตอนสุดทายของแบบสอบถามเปนสวนใหญ  ซึ่งมีความสําคัญไมย่ิงหยอนไป
กวาการวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณ (Quantitative Data) ที่ตองใชคาสถิติตางๆ ในการวิเคราะหผล 

 การวิเคราะหเชิงเนื้อหา   เปนกระบวนการวิเคราะหเนื้อหาสาระของขอมูล / คําตอบขอคิดเห็น
จากแบบสอบถามแลวจับเขาพวก  เขากลุม   โดยมีการใสตัวเลขเชิงปริมาณแสดงจํานวนความคิดเห็น 
(ความถี่)  ในเนื้อหาสาระเดียวกัน   ซึ่งผูอานผลการวิจัยจะทราบไดวาในขอคิดเห็นเรื่องนั้น ๆ   มีผูให
ขอคิดเห็นจํานวนมากนอยเพียงใด    เพ่ือจะไดจัดลําดับความสําคัญกอนหลังในการนําขอคิดเห็น / 
ขอเสนอแนะ เหลานั้น ไปปรับปรุงและพัฒนาตอไป 

 ตัวอยางเชน  ขอคําถามความคิดเห็นของผูบริหารและคณาจารยที่เก่ียวกับการประกันคุณภาพ
การศึกษาของโรงเรียนนายเรือและโรงเรียนเหลาทัพ (ประอร, ๒๕๔๔) เปนขอคําถามชนิดปลายเปด 
      ๑. หลักการในการประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบัน  ควรเปนอยางไร 
                   ……………………………………………………………………………………………… 
      ๒. วิธีการปฏิบัติในการดําเนินงานประกันคุณภาพการศกึษาของสถาบัน  ควรเปนอยางไร 
                    ................................................................................................................................ 
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เมื่อทําการวิเคราะหเนื้อหาแลวไดผลการวิเคราะหเรียงตามลําดับความถี่ดังนี ้
      ๑. หลักการในการประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนนายเรือ   ตามความคิดเห็นของ
ผูบริหารระดับกลางและคณาจารยของโรงเรียนนายเรือและโรงเรียนเหลาทัพ (จํานวน ๘๐ นาย)  เรียง
ตามลําดับความถี่ ดังนี ้
  ๑.๑ ควรมีรูปแบบและหลักเกณฑที่เหมาะสมและสอดคลองกับคุณลักษณะของโรงเรียน
นายเรือ  และสามารถปฏิบัติไดจริง  (ความถี่ ๑๔) 
  ๑.๒ ตามแนวทางประกันคุณภาพการศึกษาของทบวงมหาวิทยาลัย / สถาบันอุดมศึกษาใน
ระดับเดียวกัน  ตามมาตรฐานสากลทั้งมาตรฐานทางวิชาการและวิชาชีพ (ความถี่ ๑๒) 
  ๑.๓ มีการควบคุมคุณภาพภายใน  โดยการตรวจสอบตนเองของโรงเรียนนายเรือ  และ
มีการควบคุมจากภายนอก   โดยการตรวจสอบของกลุมผูมีความรูและผูเก่ียวของที่รับนายทหารจาก
โรงเรียนนายเรือในแตละสาขานั้น ๆ (ความถี่ ๑๒) 
  ๑.๔ ควรดําเนินการตามวัตถุประสงคของโรงเรียนนายเรือ  โดยสามารถตรวจสอบและ
ประเมินผลไดทั้งจากภายในและภายนอก (ความถี่ ๘) 
  ๑.๕ ควรยึดหลักการทํางานรวมกันของบุคลากรทุกระดับในโรงเรียนนายเรือ  รวมทั้ง
ผูปกครองนักเรียนดวย (ความถี่ ๗) 
  ๑.๖ การปลูกจิตสํานึกของบุคลากรใหเห็นความสําคัญ  ประชาสัมพันธใหมีความเขาใจ
ตรงกัน  รับรู  ยอมรับ  และใหความรวมมือ (ความถี่ ๗) 
  ๑.๗ ควรเปนที่ยอมรับไดของทั้งหนวยงานใน / นอกกองทัพเรือ (ความถี่ ๖) 
  ๑.๘ ผูบริหารควรมีความเขาใจและเห็นความสําคัญ  โดยมีนโยบายที่ชัดเจน  แนวแน  
ตอเนื่อง  และใหการสนับสนุนงบประมาณ (ความถี่ ๕) 
  ๑.๙ ควรจัดทําเปนระบบ  ชัดเจน  เปนลายลักษณอักษรในทุกระดับ / ทุกฝายที่เก่ียวของ
กับการจัดการศึกษา (ความถี่ ๔) 
  ๑.๑๐ มีความมุงหมายที่จะสงเสริม  และพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนนายเรือ  
เพ่ือใหไดนายทหารที่มีความรูความสามารถตามความตองการของกองทัพเรือ (ความถี่ ๔) 
  ๑.๑๑ ควรสอดคลองกับพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาต ิ(ความถี่ ๓) 
  ๑.๑๒ ควรมีการกําหนดหลักการชัดเจน  จัดตั้งหนวยงาน  คณะกรรมการดําเนินงานทั้ง
ระดับสวน / ฝายศึกษา  และสวนวิชาทหารในการติดตามการทํางานและประเมินผลอยางจริงจัง  
(ความถี่ ๓) 
  ๑.๑๓ ควรเปนระบบของโรงเรียนนายเรือเอง  โดยมุงเนนคุณภาพของนักเรียนเตรียมทหาร
ที่รับเขามาฝกและศึกษา  และคุณภาพของนายทหารที่สําเร็จการศึกษาออกไป (ความถี่ ๒) 
  ๑.๑๔ ตามแนวทางของกรมยุทธศึกษาทหาร / ตามที่กระทรวงกลาโหมกําหนด (ความถี่ ๑) 
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คําที่ ๒๕  Cross – Sectional Study  :  การศึกษาภาคตัดขวาง 

 Cross – Sectional Study  :  การศึกษาภาคตัดขวางหรือการศึกษาภาพตัดขวาง  เปนการ
ศึกษาวิจัยความเจริญเติบโต (Growth Study)  แบบหนึ่ง  ซึ่งทําการศึกษาในชวงเวลาใดเวลาหนึ่ง  โดย
ตัดตอนมาศึกษาเพ่ือหาพัฒนาการหรือการเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึน  เชน  การศึกษาถึงพัฒนาการทาง
สมรรถภาพทางกาย ของบุคคลซึ่งผานการสอบคัดเลือกเขาเปนนักเรียนเตรียมทหาร ในสวนของ
กองทัพเรือ  เมื่อเปนนักเรียนเตรียมทหารและเมื่อเปนนักเรียนนายเรือ  ซึ่งถาจะทําการศึกษาระยะ
ยาวในกลุมตัวอยางรุนเดียวกันตั้งแตสอบเขาไดจนจบการศึกษาก็จะตองใชเวลาประมาณ ๗ ป แตใน
การศึกษาภาคตัดขวาง เราสามารถทําการศึกษาโดยใชกลุมตัวอยางคนละกลุมมาศึกษาพรอมกันในเวลา
เดียวกันหรือใกลเคียงกันได   ในระยะเวลาการศึกษาสั้น ๆ 

ตัวอยางงานวิจัยรูปแบบการศึกษาภาคตัดขวางของกองสถิติและวิจัย  โรงเรียนนายเรือ (๒๕๓๕)  
“การเปรียบเทียบสมรรถภาพทางกายระหวางนักเรียนนายเรือกับนักเรียนเตรียมทหาร ในสวนของกองทัพเรือ 
และบุคคลซึ่งผานการสอบคัดเลือกเขาเปนนักเรียนเตรียมทหาร ในสวนของกองทัพเรือ” 

กลุมตัวอยางประชากร  ไดแก 
๑.) นักเรียนนายเรือ  ชั้นปที่ ๑ – ๕  ปการศึกษา ๒๕๓๕  จํานวน ๑๕๐ นาย 
๒.) นักเรียนเตรียมทหารในสวนของกองทัพเรือ  ชั้นปที่ ๒  ปการศึกษา ๒๕๓๔   

(สําเร็จการศึกษา ๒๕๓๕)  จํานวน ๒๐๘ นาย 
๓.) บุคคลซึ่งผานการสอบคัดเลือกเขาเปนนักเรียนเตรียมทหารในสวนของกองทัพเรือ  

ปการศึกษา ๒๕๓๕  จํานวน ๒๐๔ นาย 

 ตาราง  :  แสดงผลการเปรียบเทียบสมรรถภาพทางกาย นนร.กับ นตท.ในสวนของ ทร. และ 
                           บุคคลซึ่งผานการสอบคัดเลือกเขาเปน นตท. (ทร.) 
 

สมรรถภาพทางกาย คาเฉลี่ย X หนวยนับ 
 บุคคลฯ (๒๐๔ นาย) นตท. (๒๐๘ นาย)   นนร. (๑๕๐ นาย) 

๑. อายุ ๑๗ ๑๙ ๒๑ ป 
๒. สวนสูง ๑๖๘ ๑๖๙ ๑๗๐ ซม. 
๓. น้ําหนักตัว ๕๗ ๖๐ ๕๙ กก. 
๔. อัตราการเตนของหัวใจ ๗๒ ๗๓ ๖๙ ครั้ง/นาท ี
๕. ความดันโลหิต ๑๑๓/๖๙ ๑๑๔/๗๓ ๑๑๐/๖๙ มม.ปรอท 
๖. แรงบีบมือ ๐.๗๓ ๐.๗๕ ๐.๗๘ กก./นน.ตัว 
๗. ความออนตัว ๗.๕๐ ๑๐.๕๐ ๑๒.๕๐ ซม. 
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สมรรถภาพทางกาย คาเฉลี่ย X หนวยนับ 
 บุคคลฯ (๒๐๔ นาย) นตท. (๒๐๘ นาย)   นนร. (๑๕๐ นาย) 

๘. ความจุปอด ๖๗.๙๔ ๖๒.๘๓ ๖๔.๙๑ ลบ.ซม./นน.ตัว 
๙. แรงเหยียดขา ๒.๕๙ ๒.๕๖ ๒.๗๖ กก./นน.ตัว 
๑๐. แรงเหยียดหลัง ๑.๖๖ ๑.๙๑ ๒.๑๕ กก./นน.ตัว 
๑๑. การจับออกซิเจนสูงสุด ๔๔.๐๓ ๔๑.๓๐ ๕๖.๗๕ มล./กก./นาที 

 
 
รายการอางอิง 
 

กองสถิติและวิจัย, โรงเรียนนายเรือ.    การเปรียบเทียบสมรรถภาพทางกายของนักเรียนนายเรือ
กับนักเรียนเตรียมทหารในสวนของกองทัพเรือ และบุคคลซ่ึงผานการสอบคัดเลือก 
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  พิธีลงนามในขอตกลงความรวมมือทางวิชาการโครงการผลิตนายประจําเรือ   
  ระหวางกองทัพเรือกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

ขาวนายเรือ 
กองบรรณาธิการวารสารโรงเรียนนายเรือ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 พลเรือเอก กําธร พุมหิรัญ ผูบัญชาการทหารเรอื และรองศาสตราจารย วุฒิชัย กปลกาญจน 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร รวมลงนามในขอตกลงความรวมมือทางวิชาการ โครงการผลิต
นายประจําเรือระหวางกองทัพเรือกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เมื่อวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๒          
ณ หอประชุมภูติอนันต โรงเรียนนายเรือ 
 กองทัพเรือ และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรไดตระหนักถึงความสําคัญของกิจการพาณิชย
นาวี ของประเทศ ประกอบกับปจจุบันบุคลากรดานพาณิชยนาวีของประเทศขาดแคลนมาก ดังนั้นเพ่ือ
เปนการชวยพัฒนาบุคลากรพาณิชยนาวีใหมีทั้งจํานวนและคุณภาพเปนไปตามความตองการของ
ประเทศ กองทัพเรือ โดยโรงเรียนนายเรือ   และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร    จึงไดจัดทําโครงการ
รวมกันผลิตนายประจําเรือ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตรการเดินเรือและหลักสูตร        
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมตอเรือและเครื่องกลเรือ (ปฏิบัติงานบนเรือ) ทั้งนี้ เปนไปตาม
ขอตกลงการประสานความรวมมือทางวิชาการระหวางกองทัพเรือกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
พุทธศักราช ๒๕๔๒ 
 ในการดําเนินการดังกลาว มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร จะเปนผูจัดหลักสูตร ระบบการเรียน
การสอนและบริหารหลักสูตรใหทันสมัยเปนไปตามมาตรฐานสากล รวมทั้งใหการสนับสนุนการเรียนการ
สอนในวิชาการพ้ืนฐาน ตลอดจนอาจารยและอาคารสถานที่เพ่ือใหนิสิตมีพ้ืนฐานพอเพียงที่จะศึกษา
วิชาชีพตอไป 
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การจัดนิทรรศการองคความรูโรงเรียนนายเรือ ๒๕๕๒ 

 
 
 สําหรับในสวนของกองทัพเรือจะสนับสนุนการเรียนการสอนและการฝกดานวิชาชีพทาง
เรือ รวมทั้งครู – อาจารยและอุปกรณตาง ๆ ที่จําเปนในการฝก ซึ่งความรวมมือในโครงการดังกลาว 
จะเปนประโยชนในการใชทรัพยากรทางการศึกษาของกองทัพเรืออยางเต็มศักยภาพในการผลิต
บุคลากรพาณิชยนาวีของประเทศ และเปนการใหบริการทางวิชาการของกองทัพเรือ ซึ่งโรงเรียนนายเรือ 
มีบุคลากรที่มีศักยภาพสูงในดานนี้ 
 
 
 

 โรงเรียนนายเรือดําเนินการจัดนิทรรศการการจัดการความรู เมื่อวันที่ ๔ – ๕ สิงหาคม ๒๕๕๒ 
ณ บริเวณโถงอาคาร ๖ โรงเรียนนายเรือ 
 การจัดนิทรรศการจัดการความรูครั้งนี้ อยูในโครงการเผยแพรความรูตามแผนงานการจัดการ 
ความรูของโรงเรียนนายเรือ ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๒ โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือเผยแพรและถายทอด
องคความรูของกําลังพลโรงเรียนนายเรือสูสาธารณะเพ่ือใหเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู และรวมเปนเครือขาย 
การจัดการความรูในโอกาสตอไป ซึ่งลักษณะและรูปแบบของการจัดนิทรรศการประกอบดวย การแสดง 
ผลงานในรูปแบบโปสเตอร การสาธิตผลงานองคความรู รวมทั้งการใหบริการปรึกษาวิชาการ ซึ่งม ี    
องคความรูรวมจัดแสดงนิทรรศการ จํานวน ๕๐ องคความรู เชน การบริหารการสอบคัดเลือกนักเรียน
เตรียมทหารในสวนของกองทัพเรือ การจัดบอรดวิชาการ การพัฒนากระบวนการสอนวิชาเศรษฐศาสตร 
การพัฒนาเพ่ือยืดอายุชุดเต็มยศรักษาพระองค คุณธรรมคร ู – คุณธรรมนักเรียนนายเรือ ความรูในการ
ควบคุมเฮลิคอปเตอรบังคับวิทยุ การบริหารบุคคล ลูกจางชาวตางประเทศ การสืบคน WEB OPAC และ
การรักษาความปลอดภัยของโรงเรียนนายเรือ เปนตน 
 สําหรับในสวนของฝายศึกษา โรงเรียนนายเรือ ซึ่งมีหนาที่ใหการศึกษาวิชาการอุดมศึกษา 
ระดับปริญญาตร ีและวิชาชีพทหารเรือแกนักเรียนนายเรือ นั้น ไดมีการดําเนินการเก่ียวกับการจัดการ
ความรู ในสวนที่เก่ียวกับเทคนิคการสอนในชั้นเรียน ซึ่งเปนกิจกรรมที่เกี่ยวกับการจัดการความรู ใน
เรื่องการถายทอดความรูในงาน (Tacit) ซึ่งครูอาจารยในแตละวิชามีการนําเสนอเทคนิคและวิธีการ
สอนในวิชาตาง ๆ ทีห่ลากหลาย ซึ่งสามารถนํามาใชในการถายทอดความรูใหแกนักเรียนนายเรือได
เปนอยางดี 
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การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในโรงเรียนนายเรือ ปการศึกษา ๒๕๕๑ 
 

 
 
 
 

 

 คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา โรงเรียนนายเรือ ดําเนินการตรวจประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในโรงเรียนนายเรือ ปการศึกษา ๒๕๕๑ (๑ เม.ย .๕๑ – ๓๑ มี.ค .๕๒)  ในชวง            
เดือนกรกฎาคม ๒๕๕๒ โดยดําเนินการตามแนวทางในคูมือประกันคุณภาพการศึกษาโรงเรียนนายเรือ 
พุทธศักราช ๒๕๔๗ 
 การประเมินคุณภาพภายใน เปนสิ่งที่สถาบันการศึกษาตองดําเนินการตามขอกําหนดใน
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช ๒๕๔๒ ซึ่งกําหนดใหสถาบันการศึกษาและหนวยตน
สังกัดจัดใหมีการประเมินคุณภาพภายในทุกปการศึกษา การประเมินคุณภาพภายในนี้เปนการวิเคราะห
เปรียบเทียบผลการดําเนินงานกับตัวบงชี้ คุณภาพในแตละองคประกอบวา เปนไปตามเกณฑหรือ
มาตรฐานที่กําหนดไวมากนอยเพียงใด และมีการกําหนดระดับของผลประเมินใหเห็นผลสัมฤทธิ์ของสิ่งที่
ทําการประเมินดวย 
 โรงเรียนนายเรือกําหนดใหมีการประเมินคุณภาพภายในหลังสิ้นปการศึกษา (ภายในเดือน
กรกฎาคมของทุกป) โดยหนวยตาง ๆ จะจัดทํารายงานการศึกษาตนเอง (SAR : Self Assessment 
Report) ตามรูปแบบที่กําหนด เพ่ือนําเสนอผลการดําเนินงานและประเมินผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัด
ที่กําหนดไวในคูมือประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนนายเรือ และโรงเรียนนายเรือจะแตงตั้ง       
คณะผูประเมินคุณภาพภายใน เพ่ือศึกษา SAR ของหนวยและดําเนินการประเมินตามหลักการและ
วิธีการประเมินคุณภาพตอไป โดยผลการประเมินจะนําเสนอหนวยตาง ๆ และผูบริหารของหนวยเพ่ือ
นําไปพิจารณาดําเนินการตอไป 
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