






 

 

 

 

 

 
 

 

 

สวัสดีครับ 

 วารสารโรงเรียนนายเรือฉบับน้ี ยังคงนําเสนอบทความที่มีเน้ือหาที่นาสนใจสําหรับทาน
ผูอานเชนเคย เร่ิมดวยเร่ือง  การวิเคราะห Thermal Stress โดย  น.อ.รศ.ภาณุฤทธิ์  ยุกตะทัต 
นําเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับซอฟตแวรโปรแกรมทางดานไฟไนตเอลิเมนต ที่สามารถวิเคราะหปญหาการ
ถายเทความรอนและปญหาความแข็งแรงของของแข็งไดพรอมกัน การผสมผสานองคความรูทั้งสองเขา
ดวยกัน ทําใหสามารถวิเคราะหปญหา Thermal Stress ไดอยางมีประสิทธิภาพ       ตอดวยเรื่อง การ 
ลดสัญญาณรบกวนดวย Common mode coil โดย น.ท.ศักดา  นฤนิรนาท เปนการศึกษาเก่ียวกับ 
Common mode coil วาจะสามารถลดการรบกวนของสัญญาณในสายนําสัญญาณไดอยางไร     เร่ือง  
โรงเรียนนายเรือ : องคกรแหงการเรียนรู โดย น.อ.หญิง ผศ.ยุวดี  เปรมวิชัย นําเสนอเรื่องราวของ
การกาวสูองคกรแหงการเรียนรู และการกาวสูการเปนองคกรแหงการเรียนรูที่สมบูรณของโรงเรียนนายเรือ     
เรื่อง เรื่อง การอางอิงในการเขียนงานทางวิชาการ โดย น.อ.หญิง กุลชรี  วงษสวัสดิ์  รวบรวม
รูปแบบตาง ๆ ของการเขียนอางอิงที ่ถูกใสไว ในสวนของเนื ้อหา เพื่อเปนแนวทางใหนักเขียน    
งานทางวิชาการมือใหมของโรงเรียนนายเรือ ทราบถึงวิธีการอางอิงที่ถูกตอง     ตอดวยเรื่อง  การ
จัดการความรูของโรงเรียนนายเรือ  โดย  น.อ.หญิง ผศ.ขนิษนาฏ รัตนพฤกษ นําเสนอเรื่องราว
เก่ียวกับการจัดการความรูของโรงเรียนนายเรือ วาผู เ กี ่ยวของสามารถดําเนินงานและผลักดัน        
การจัดการความรูของโรงเรียนนายเรือใหเปนรูปธรรมตามแผนการจัดการความรูของโรงเรียนนายเรือ
และกองทัพเรือไดอยางไร      ศัพทเฉพาะทางการวิจัย (๑๐) (Research Terminology) โดย          
น.อ.หญิง ดร.ประอร  สุนทรวิภาต  อธิบายคําศัพทเฉพาะทางการวิจัยในหมวดตัวอักษร D จํานวน   
๒ คํา  ในขั้นตอนของการเก็บรวบรวมขอมูล  เพ่ือทดสอบขอเท็จจริงของการวิจัย/ตอบปญหาการวิจัย   
และสงทายดวย     ขาวนายเรือ  โดย  กองบรรณาธิการวารสารโรงเรียนนายเรือ นําเสนอขาวสาร
ความเปนไปอยางตอเน่ืองภายในโรงเรียนนายเรือเชนเคย และพบกันใหมฉบับหนา ..... สวัสดีครับ 
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น.อ.รศ. ภาณุฤทธิ์ ยุกตะทัต 
รองศาสตราจารย ฝายศึกษา โรงเรียนนายเรือ 

 

 
ปญหาทางวิศวกรรมศาสตรจํานวนไมนอยที่เก่ียวของกับศาสตรมากกวาหน่ึงแขนงขึ้นไป การ

เสียรูปและความเคนในโครงสรางของของแข็งอันเปนผลมาจากอุณหภูมิที่เปลี่ยนแปลงไป (Thermal Stress) 
เปนปญหาระหวางศาสตรสองแขนงซึ่งมักเกิดขึ้นโดยทัว่ไป เชน ความเคนที่เกิดขึ้นในเครื่องยนตเน่ืองจาก 
อุณหภูมิที่เพ่ิมขึ้นหลังจากการสตารทเครื่อง หรือการเสียรูปและความเคนที่เกิดขึน้กับ Nozzle ของจรวด
ขณะทําการยงิ เปนตน การวิเคราะหปญหาในลักษณะนี้จําเปนตองอาศัยองคความรูในศาสตรของการ
ถายเทความรอนและความแข็งแรงของของแข็งไปพรอมกัน ในอดีตการวิเคราะหหาลักษณะการกระจาย
ของอุณหภูมิดวยศาสตรของการถายเทความรอนเพียงอยางเดียวก็นับวามีอุปสรรคมากพออยูแลว ดังน้ัน
การวิเคราะหตอเน่ืองเพ่ือหาการเสียรูปและความเคนที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิภายใต
เง่ือนไขขอบเขตใด ๆ น้ัน จึงจัดวาแทบจะเปนไปไมไดเลย ในปจจุบันเม่ือเทคโนโลยีคอมพิวเตอรเขามามี
บทบาทเพ่ิมมากขึ้น การวิเคราะหออกแบบงานตาง ๆ ทางวิศวกรรมจําเปนตองพ่ึงพาซอฟตแวรโปรแกรม 
โดยเฉพาะซอฟตแวรทางดานไฟไนตเอลเิมนต วศิวกรจึงเริ่มมีขีดความสามารถในการวิเคราะห Thermal 
Stress ซ่ึงเปนปญหาที่เก่ียวของกับศาสตรสองแขนงไดโดยงาย  

ระเบียบวธิีไฟไนตเอลิเมนตไดเขามามีบทบาทตองานออกแบบทางวิศวกรรมเปนอยางมาก วิศวกร 
ในภาคอุตสาหกรรมตาง ๆ พ่ึงพาการใชไฟไนตเอลิเมนตซอฟตแวรในการวิเคราะหเพ่ือบงบอกถึงปรากฏการณ 
ตาง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการออกแบบไดโดยตรงบนหนาจอคอมพิวเตอร โดยไมตองลองผิดลองถูกดังเชนที่เคย
ทํากันในอดีต ซ่ึงเปนการลดคาใชจายทั้งทางดานเวลาและปริมาณของวัสดุ หลีกเลีย่งการทดลองที่ไมจําเปน 
และที่สําคญัทีสุ่ดคือ ชิ้นงานที่ออกแบบน้ันจะมีความถูกตองและใหประสิทธิภาพสูงสุดในการใชงาน การที่
ซอฟตแวร EasyFEM ๑   สามารถวิเคราะหปญหาการถายเทความรอน และปญหาของของแข็งได การ
ผสมผสานองคความรูทั้งสองนี้เขาดวยกัน จะกอใหเกิดศกัยภาพในการวิเคราะหปญหา Thermal Stress ได
อยางมีประสิทธิภาพ ถึงแมวารูปรางลักษณะของปญหาและเง่ือนไขขอบเขตจะมีความซับซอนเพียงใด 

 

สมการเชิงอนุพันธ 
สมการเชิงอนุพันธซ่ึงอธิบายการถายเทความรอนในแผนระนาบที่สามารถผลิตปรมิาณความรอน 

Q ไดเอง คือ 

  0Q
y
Tk

yx
Tk

x
=+⎟⎟

⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
∂
∂

∂
∂

+⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛

∂
∂

∂
∂      (๑) 

เม่ือ k คือ คาสัมประสิทธิ์การนําความรอน (Thermal Conductivity Coefficient) 

                                                 
๑
  ปราโมทย เดชะอําไพ และสุรศักดิ์ พงศธนาพาณิช.  ไฟไนตเอลิเมนตอยางงายพรอมซอฟตแวร.  ๒๕๔๘. 
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ลักษณะการกระจายของอุณหภูมิ T(x, y) บนแผนระนาบ สามารถวิเคราะหไดจากการแกสมการ

ที่ (๑) น้ี โดยกําหนดเง่ือนไขขอบเขตของปญหาน้ัน ๆ อาทิเชน กําหนดอุณหภูมิ กําหนดปริมาณฟลักซ 
กําหนดความเปนฉนวน และการพาความรอนตลอดขอบบางสวนของแผนระนาบ ผลลัพธทีไ่ดน้ีเองจะ
นําไปใชตอเน่ืองเพ่ือหาลักษณะของการเสียรูป และความเคนที่เกิดขึ้นตามมา โดยแกสมการเชิงอนุพันธ
ยอยที่แสดงความสมดุลของแรงในแนวแกน x และแกน y บนแผนโลหะ 

สมการเชิงอนุพันธซ่ึงอธิบายความสมดุลของแรงในแนวแกน x และ y บนแผนระนาบ เม่ือไมคิด
นํ้าหนักของตัวเอง คือ     
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เม่ือ  xσ  และ yσ  คือ ความเคนฉาก (Normal Stress) ในแนวแกน x และแกน y ตามลําดับ 

xyτ  คือ คาความเคนเฉือน (Shearing Stress) 

สําหรับแผนระนาบรูปรางลกัษณะใดๆ ดังรูปที่ ๑ นอกจากการเสียรูปจะเกิดขึน้จากอุณหภูมิที่
เปลี่ยนแปลงไปแลว ยังอาจเสียรูปเพ่ิมเตมิมากขึ้นเนื่องจากแรงภายนอกมากระทําไดอีกดวย  

 
รูปท่ี ๑ โดเมนและเงื่อนไขขอบเขต พรอมอุณหภูมิบนแผนระนาบ 

 
ในกรณีเชนน้ี ความสัมพันธระหวางความเคนยอยและความเครียดยอย คือ 
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 เม่ือ E คือ คาโมดูลัสของยัง (Young’s modulus) หรือโมดูลัสของความยืดหยุน 
  ν  คือ คาอัตราสวนปวซอง (Poisson’s ratio) 

)y,x(T
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 xε  และ yε  คือ ความเครียดฉาก (Normal Strain) ในแนวแกน x และแกน y 

ตามลําดับ 
 xyγ  คือ คาความเครียดเฉือน (Shearing Strain) 

 α  คือ สัมประสิทธิ์การขยายตัวเนื่องจากอุณหภูมิ (Coefficient of thermal expansion) 
 0T  คือ อุณหภูมิอางอิงที่แผนระนาบไมเกิดความเคน (Reference Temperature) 
คาความเครยีดเหลาน้ีเขียนใหอยูในรูปแบบของคาการเสียรูป u และ v ในแนวแกน x และแกน y 

ได คือ 
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เม่ือพิจารณาสมการ (๑) – (๔) จะเขาใจไดวา กระบวนการจะเริ่มตนจากการคํานวณหาลักษณะ

การกระจายของอุณหภูมิ T = T(x, y) จากสมการ (๑) กอน ผลจากอุณหภูมิ T น้ีเองที่แฝงอยูใน     
สมการ (๓) ซ่ึงอธิบายลักษณะของความเคนยอยที่จําเปนตองแกจากสมการเชิงอนุพันธยอยในสมการ (๒)   
เพียง ๒ สมการ เน่ืองจาก ตัวไมรูคา (Unknown) ในระนาบมี ๒ คา คือคาการเสียรูป u = u (x, y) และ  
v = v (x, y) เทาน้ัน เม่ือทราบคา u และ v แลว จะสามารถนําไปคาํนวณคาความเครียดและความเคน
ยอยตางๆ ได จากสมการ (๔) 
 

สมการไฟไนตเอลิเมนต 
 หลังจากการแบงรูปแบบของปญหาออกเปนเอลิเมนตสามเหลี่ยมยอย  ๆ แลว รูปแบบไฟไนตเอลิเมนต   
ที่เกิดขึ้นนี้สามารถใชในการวิเคราะหการถายเทความรอนไปพรอมกับการเสียรูป และความเคนที่เกิดขึ้น 
ตามมา ประโยชนที่เห็นไดอยางชัดเจนคือการใชรูปแบบไฟไนตเอลิเมนตเดียวกันกับการวิเคราะหปญหา
สองแบบที่แตกตางกัน โดยผลลัพธของอุณหภูมิที่โหนดตาง ๆ ซ่ึงเกิดจากการวิเคราะหการถายเทความรอน 
สามารถสงผานไปใชวิเคราะหการเสยีรูปและความเคนไดโดยตรง ดังแสดงตามรูปที่ ๒ 

 
 

รูปท่ี ๒ เอลิเมนตสามเหลี่ยมแบบ ๓ โหนด ท่ีใชรวมกันระหวางปญหาการถายเทความรอนและปญหาของแข็ง 
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 การประดิษฐสมการไฟไนตเอลิเมนตสําหรับปญหาการถายเทความรอนนั้น เร่ิมจากสมมติลักษณะ 
การกระจายของอุณหภูมิบนเอลเิมนตของแผนเรยีบ ดังนี้  
                   332211 TNTNTN)y,x(T ++=  
 โดย 3,2,1i,Ni =  แทนฟงกชันการประมาณภายในเอลิเมนต (Element Interpolation 
Functions) คือ 
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 คา A คือ พ้ืนที่ของเอลิเมนตซ่ึงคํานวณไดโดยตรงจากโคออดิเนตของโหนดทั้งสาม คือ 
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 จากน้ันประยกุตเง่ือนไขขอบเขต ดังนี้  
๑) การกําหนดอุณหภูมิตลอดขอบ เชน 

),(),( 1 yxTyxT =   
๒) กําหนดปริมาณฟลักซความรอนที่ไหลเขาสูขอบ 
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โดย xn  และ yn  แทนทิศทาง cosine ของเวกเตอรหน่ึงหนวย n̂  ที่ตั้งฉากกับ
ขอบน้ัน 

๓) การกําหนดวาขอบเปนฉนวน ไมมีปริมาณฟลักซความรอนไหลเขาออกได 
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๔) การกําหนดการพาความรอนสูตัวกลางรอบขาง 
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  โดย h คือ สมัประสิทธิ์การพาความรอน และ ∞T  คือ อุณหภูมิเฉลี่ยของตัวกลางรอบ
ขาง 

การใชวิธีถวงน้ําหนักเศษตกคาง (Method of weight residuals) กับสมการเชิงอนุพันธของการ
ถายเทความรอน [สมการที่ (๑)] ซ่ึงกอใหเกิดสมการไฟไนตเอลิเมนต ในรูปแบบดังน้ี 
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โดย ][ cK คือเมตรกิซของการนําความรอน สําหรับเอลิเมนตแบบสามเหลี่ยมสามารถคํานวณ
ไดโดยตรงจาก 

 
)32()23()33(

][][][
×××

= BBTAkK T
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โดย  t คือ ความหนาของแผนระนาบ และ 
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สวน ][ hK  คือ เมตริกซของการพาความรอน สําหรับเอลิเมนตทีต่ิดอยูกับขอบและมีการพา
ความรอนเขาหรือออกสูตัวกลางรอบขาง เชน หากขอบเอลิเมนตที่มีการพาความรอนมีความยาว l  ซ่ึง
อยูระหวางโหนด ๑ และ ๒ เมตริกซของการพาความรอนที่เกิดขึ้นนี้ คือ 
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และโหลดเวกเตอรของการพาความรอน }{ hQ  ที่สอดคลองกัน คือ 

 
⎪
⎭

⎪
⎬

⎫

⎪
⎩

⎪
⎨

⎧
= ∞

0
1
1

2
}{ Tth

Qh
l   

 อยางไรก็ตาม หากปญหาที่ตองการวิเคราะหไมมีการพาความรอนตามขอบ จะไมปรากฏ
เมตริกซ ][ hK  และเวกเตอร }{ hQ  ในสมการไฟไนตเอลิเมนต สําหรับโหลดเวกเตอรที่เหลือทาง
ดานขวาของสมการไฟไนตเอลิเมนต คือ }{ QQ  คือ ปริมาณฟลักซความรอนอันเนื่องมาจากการผลิต
ความรอน Q ภายในเอลิเมนตน้ันเอง โดย 
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และ }{ qQ  คือโหลดเวกเตอรจากการกําหนดปริมาณฟลักซความรอน sq  ที่เขาสูขอบ เชน 

หากขอบเอลิเมนตที่มีการกําหนดปริมาณฟลักซความรอนน้ียาว l  และอยูระหวางโหนดหมายเลข ๒ 
และ ๓ แลว โหลดเวกเตอรน้ี คือ 
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 การคํานวณเพื่อหาผลลัพธน้ัน โปรแกรมคอมพิวเตอรที่ฝงตวัอยูในซอฟตแวร EasyFEM จะเปน
ตัวดําเนินการ โดยสมการไฟไนตเอลิเมนตน้ีจะถูกสรางขึ้นสําหรับทุกเอลิเมนต แลวจึงประกอบรวมกัน
ขึ้นเปนระบบสมการขนาดใหญ จากน้ันจึงแกสมการเพ่ือหาคาอุณหภูมิที่โหนดตาง ๆ เพ่ือนําไปใชในการ
วิเคราะหหาการเสียรูปและความเคนตอไป 
 การวิเคราะหหาการเสียรูปและความเคนในแผนระนาบอันเนื่องมาจากอุณหภูมิ จะเร่ิมจากการ
สมมติการเสียรูป u และ v บนเอลิเมนตสามเหลี่ยม ลักษณะการกระจายของคาการเสียรูปในเอลิเมนต
บนแผนเรียบ (Flat plane) คือ 

 
332211

332211
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++=
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 โดย 3,2,1: =iN i  แทนฟงกชันการประมาณภายในเอลิเมนต (Interpolation Function) ซ่ึง 
คือ 

  ( )ycxba
A

yxN iiii ++=
2
1),(   

 เม่ือ A คือพ้ืนที่ของเอลิเมนตสามเหลี่ยม และ iii cba ,,  ขึ้นอยูกับโคออดิเนต ix  และ iy  ที่
โหนด i ซ่ึงสามารถคํานวณไดโดยตรงจากตําแหนงของโหนด ที่เกิดขึ้นหลังจากสรางรูปแบบของไฟไนต
เอลิเมนตแลว ดังน้ี 
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 โดยสัมประสิทธิ ์
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 หลังจากประยุกตใชวิธถีวงน้ําหนักเศษตกคางเขากับสมการเชิงอนุพันธสําหรับการสมดุลของแรง 
[สมการที่ (๒)] และใชการกระจายของการเสียรูปสําหรับแตละเอลเิมนต กอใหเกิดสมการไฟไนตเอลิเมนต 
ดังน้ี 

  
)16()16()16()66(

T}F{}F{}{]K[
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 เม่ือ [K] คือ เมตริกซของความแข็งเกร็ง คือ 
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][][][][
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[B] คือ เมตริกซแสดงความสัมพันธระหวางความเครยีดและคาการเสียรูป คือ 
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  [C] คือ เมตริกซขนาด 33×  ซ่ึงแสดงความสัมพันธระหวางความเคนและความเครยีด 
สวนคา t คือความหนาของแผนระนาบ 
  }{δ  คือ เวกเตอรที่ประกอบดวยคาการเสียรปู u และ v ที่โหนดทั้งสามบนเอลิเมนต คือ 
   ⎣ ⎦ ⎣ ⎦332211 vuvuvu=δ   

{F} คือ โหลดเวกเตอร ซ่ึงเกิดขึ้นจากแรงทางกล หรือแรงดันที่กําหนดใหตามขอบ  
}F{ T  คือ โหลดเวกเตอรอันเนื่องมาจากอุณหภูมิ 

 At)TT(}{]C[]B[}F{ 0avg
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T −α=   
โดย ]0[][ αα=α  

 
3

TTTT 321
avg

++
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 หลังจากสรางสมการไฟไนตเอลิเมนตของแตละเอลิเมนตขึ้นแลว จึงนําสมการเหลาน้ีมารวมกนัให
เปนระบบสมการขนาดใหญ จากน้ันจึงประยุกตเง่ือนไขขอบเขตทีกํ่าหนดสําหรับปญหาน้ัน ๆ เชน บาง
โหนดอาจถูกตรึงแนนทั้งในแนวแกน x และแกน y บางโหนดอาจถูกตรึงในแนวแกน y เพียงทิศทางเดียว 
ขณะที่ยังสามารถเคลื่อนตัวในแนวแกน x ได เม่ือประยุกตเง่ือนไขขอบเขตตาง ๆ แลว จึงแกระบบสมการ
ขนาดใหญเพ่ือหาคาการเสียรูป u และ v ของทุก ๆ โหนด 
 เม่ือทราบคาการเสียรูป u และ v ของทกุโหนดแลว จะสามารถหาคาความเครียด xyyx γεε ,,  ได 

แลวจึงหาคาความเคนยอย xyyx τσσ ,,  ของแตละเอลิเมนต ซ่ึงสามารถเขียนเปนสมการสั้น ๆ ได คือ 
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 เม่ือมองในภาพรวมของการวิเคราะห Thermal Stress จะพบวาเปนกระบวนการที่ดําเนินไป
อยางเปนขั้นตอน สมการไฟไนตเอลิเมนตและเอลิเมนตเมตริกซตาง ๆ สามารถประดิษฐขึน้ไดโดยงาย 
ดวยการใชโปรแกรมคอมพิวเตอร ซ่ึงฝงตัวอยูในซอฟตแวร EasyFEM ทําใหสามารถวิเคราะหปญหา
ทางดานนี้ไดโดยสะดวกและรวดเรว็ โดยเฉพาะอยางยิ่งปญหาที่มีรูปรางซับซอนภายใตโหลดชนิดตาง ๆ 
กัน ในที่น้ีจะแสดงใหเห็นตวัอยางการใชซอฟตแวร EasyFEM ในการวิเคราะหปญหา Thermal Stress 
อยางงาย    หลังจากน้ันจะแสดงใหเห็นการใชซอฟตแวร   COSMOS   ในการวเิคราะหชิ้นงานสวนที่เปน  
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Nozzle ของจรวดระยะยิงไกลที่ออกแบบโดย ศวอ.ทอ.๒ ซ่ึงผลลัพธทีไ่ดจะชวยใหสามารถคาดการณไดวา
จะเกิดอะไรขึน้กับสวน Nozzle บางในขณะที่ทําการยงิจรวดจริง (เกิดการเผาไหมของดินขับเชื้อเพลิงแข็ง) 
 

 
 รูปรางของปญหาเปนแผนสี่เหลี่ยมผืนผาหนา ๐.๑ เมตร มีรูกลมอยูภายใน ดังรูปที่ ๓ ซ่ึง
กําหนดใหคาสัมประสิทธิ์การนําความรอน (k) มีคาเทากับ ๑๐๐ วัตตตอเมตร-องศาเซลเซียส คา
สัมประสิทธิ์การขยายตัวเนื่องจากอุณหภูมิเทากับ 6107.12 −× เมตรตอองศาเซลเซียส คาโมดูลัสของยัง
เทากับ 91007.2 × นิวตนัตอตารางเมตร และคาอัตราสวนปวซองเทากับ ๐.๒๕ อุณหภูมิอางอิงที่          
แผนระนาบไมเกิดความเคนเทากับ ๒๕ องศาเซลเซียส ขอบทั้งหมดของโมเดลกําหนดใหมีอุณหภูมิ ๔๕ 
องศาเซลเซียส ปริมาณความรอนที่ผลิตไดเองภายในโมเดลเทากับ ๕๐ วัตตตอลูกบาศกเมตร และขอบ
โมเดลทางซายมือเปนขอบแบบสมมาตรตามแนวแกน x 

 
รูปท่ี ๓ ปญหาแผนสี่เหลี่ยมมีรู 

 
เม่ือทราบปญหาท่ีตองการวิเคราะห ขั้นตอนแรกในกระบวนการวิเคราะหดวยระเบียบวิธี   

ไฟไนตเอลิเมนต คือ เม่ือเปดโปรแกรม EasyFEM ขึ้นมาก็ตองกําหนดพ้ืนที่สําหรับการสรางแบบจําลอง
เพ่ือวิเคราะหปญหา โดยใชคําสั่ง File →  New จะปรากฏไดอะล็อกบอกซ Define Medium Properties 
ซ่ึงเปนกลองสนทนาสําหรับใสคุณสมบตัิของวัสดุสําหรับการวิเคราะห ใหเลือกรายการหมายเลข ๓ 
Thermal  Stress  Analysis  จากน้ันใหทําการกรอกคาโมดูลัสของยัง  อัตราสวนปวซอง อุณหภูมิอางอิง  
 

                                                 
๒

  ศวอ.ทอ.  โครงการวิจัยและพัฒนาจรวดระยะยิงไกล.   ม.ป.ป.  
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สัมประสิทธิ์การขยายตวัเนือ่งจากอุณหภูมิ สัมประสิทธิ์การนําความรอน และความหนา ลงในชองวาง
ตาง ๆ ดังรูปที่ ๔ แลวคลิก OK  
 

 
 

รูปท่ี ๔  ไดอะล็อกบอกซ Define Medium Properties 

 
ขั้นตอนตอไปเปนการสรางโมเดล โดยเริ่มจากกําหนดจุดเร่ิมตนของแกน x-y และพิกัดจุดปลาย

ของโดเมนที่ตองการวิเคราะห การสรางโมเดลใชคําส่ัง Create →  Line →  Rectangle จะปรากฏ
ไดอะล็อกบอกซ Locate – Enter First Corner of Rectangle ใหใสตัวเลขของพิกัดของจุดเทากับ (๐, ๐) 
ลงในชอง x และ y จะปรากฏไดอะล็อกบอกซ Locate – Enter Second Corner of Rectangle ใหใส
ตัวเลขของพิกัดของจุดเทากับ (๑๐.๕, ๖.๐) แลวคลกิที่ปุม OK เปนอันเสร็จกระบวนการ คลกิ Cancel 
เพ่ือปดไดอะล็อกบอกซ ดังแสดงตามรูปที่ ๕ จากน้ันใหใชคําสั่ง Create →  Circle →  Center เพ่ือสราง
วงกลมรศัมี ๑ เปนรูเจาะภายในแผนโลหะส่ีเหลีย่มผนืผา โดยมีพิกัดของจุดศนูยกลางวงกลมคือ (๓, ๓)    
ดังแสดงตามรปูที่ ๖ 

 

  
 

รูปท่ี ๕ ไดอะล็อกบอกซการกําหนดพิกัดมุมของสี่เหลี่ยม 
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รูปท่ี ๖ ไดอะล็อกบอกซการกําหนดพิกัดจุดศูนยกลางและรัศมีของรูวงกลมภายในรูปส่ีเหลี่ยม 

 
เม่ือคลิก OK ก็จะไดรูปรางโมเดลของปญหา ดังแสดงตามรูปที่ ๗ 

 
รูปท่ี ๗ โมเดลรูปส่ีเหลี่ยมผืนผามีรูกลมภายใน 

 
 ลําดับตอไปเปนขั้นตอนการกําหนดขอบเขตของโดเมน (Boundary) เพ่ือเตรียมสรางเอลิเมนต
สามเหลี่ยมยอยๆ ตอไปดวยการใชคําสั่ง Mesh →  Define Boundary จะปรากฏไดอะล็อกบอกซ  
Select Curve(s) on Outer Boundary ใหทําการเลือกเสนขอบนอกทั้งสี่ของโมเดล (L1 ถึง L4) แลวคลิก
ที่ปุม OK จะปรากฏไดอะลอ็กบอกซถามวาโดเมนที่เลอืกมีรูภายในหรือไม ใหคลกิที่ปุม Yes ก็จะปรากฏ
ไดอะล็อกบอกซใหเลือกรู คลิกทีข่อบวงกลม C5 แลวคลิกที่ปุม OK จะปรากฏไดอะล็อกบอกซถามวา
โดเมนที่เลือกมีรูภายในอีกหรือไม คราวนี้ใหคลิกทีปุ่ม No  
 การสรางเอลิเมนตยอย ในซอฟตแวร EasyFEM มีเอลิเมนตใหเลอืกทั้งแบบที่มีระเบียบและไร
ระเบียบ สําหรับกรณีน้ีตองการสรางเอลิเมนตแบบไรระเบียบ ใหเลอืกใชคําส่ัง Mesh →  Mesh Size 
→  Default เพ่ือกําหนดขนาดของเอลิเมนต จะปรากฏไดอะล็อกบอกซ Default Mesh Size ใหใสคา 
๐.๒ ลงในชอง Size และใสคา ๓ ลงในชอง Minimum Element ดังแสดงตามรูปที่ ๘ 
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รูปท่ี ๘  ไดอะล็อกบอกซ Default Mesh Size 

 
 จากน้ันจึงเลือกใชคําสั่ง Mesh →  Unstructured Mesh จะปรากฏไดอะล็อกบอกซ Select 
Boundary(s) to Mesh ใหคลิกลงบนพื้นที่ของขอบเขตโดเมน ซ่ึงขอบเขตท่ีถูกเลือกจะปรากฏใน
ไดอะล็อกบอกซน้ี แลวคลกิที่ปุม OK โปรแกรมจะทําการสรางเอลิเมนตยอยภายในโมเดลตามขอบเขตที่
กําหนด ดังรูปที่ ๙ 
 

 
รูปท่ี ๙ เอลิเมนตสามเหลี่ยมแบบไรระเบียบ 

 
 สําหรับการกําหนดโหลดตามขอบของโมเดล 
ในปญหาน้ี เปนการกําหนดอุณหภูมิตลอดขอบเขต
โดเมนใหมีคาเทากับ ๔๕ องศาเซลเซียส จึงใชคําส่ัง 
Create  Load  On Node (Curve Specified) 
จากน้ันเลือกคลิกที่ปุม Select All เพ่ือเลือกเสนตาม
ขอบทั้งหมด แลวคลิกที่ปุม OK จากน้ันเม่ือปรากฏ
ไดอะล็อกบอกซ Create Load on Nodes (Curves) 
ใหเลือกรายการ Temperature และกําหนดคา ๔๕ 
ลงในชอง Value แลวคลิกทีปุ่ม OK ดังรูปที่ ๑๐ 

รูปท่ี ๑๐ ไดอะล็อกบอกซ Create Load on     
Nodes (Curves) 
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สําหรับการกําหนดอัตราปริมาณความรอนที่ผลิตไดเองเทากับ ๕๐ วตัตตอลูกบาศกเมตร ใหกับ

ทุก ๆ เอลิเมนตดวยคําสั่ง Create  Load  On Element จากน้ันใหเลอืกคลิกที่ Select All เพ่ือ
เลือกเอลิเมนตทั้งหมด แลวคลิกที่ปุม OK เม่ือปรากฏไดอะล็อกบอกซ Create Load on Elements ให
เลือกที่รายการ Heat Generation และกําหนดคา ๕๐ ลงในชอง Value แลวคลิกทีปุ่ม OK  ดังรูปที่ ๑๑ 

 
 

รูปท่ี ๑๑  ไดอะล็อกบอกซ Create Load on Nodes (Curves) 

 
การกําหนดเง่ือนไขขอบเขตตามขอบโมเดลใหเปนแบบยึดแนน ใหใชคําสั่ง Create  Constraint 

 On Node และเลอืกโหนดตามขอบซายมือของโมเดลทั้งหมด ยกเวนโหนดตรงมุมลางซายมือ 
(โหนดหมายเลข ๑) เพราะเง่ือนไขการจับยึดที่มุมลางซายของชิ้นงานแตกตางจากจุดอ่ืน ๆ บนขอบ
ทางดานซายมือ แลวกําหนดขอบเขตแบบสมมาตรตามแนวแกน x จากน้ันใหใชคําสั่งเดียวกันเพ่ือกําหนด 
ใหโหนดหมายเลข ๑ มีเง่ือนไขขอบเขตแบบยึดแนน จากน้ันเลือกคําส่ัง File  Save เพ่ือบันทึกโมเดล
ลงในไฟลชื่อ Thermal Stress แลวจึงทําการวิเคราะหปญหาดวยคําส่ัง File  Analyze จะปรากฏ
หนาจอแสดงการทํางาน ดังรูปที่ ๑๒ 
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รูปท่ี ๑๒  หนาจอแสดงการวิเคราะหปญหาดวยโปรแกรม EasyFEM 

 
 เม่ือการวิเคราะหเสร็จสมบูรณใหใชคําส่ัง View  Select เพ่ือแสดงผลลัพธการวิเคราะห ซ่ึง
เม่ือปรากฏไดอะล็อกบอกซ View Select ดังรูปที่ ๑๓ จะสามารถเลือกแสดงผลลัพธไดหลายแบบ        
ดังตัวอยางในรูปที่ ๑๔ 
 

 
 

รูปท่ี ๑๓  ไดอะล็อกบอกซ View Select 
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คาอุณหภูมิและการเสียรูป        คาความเคนในแนวแกน x 

 

คาความเคนในแนวแกน y     คาความเคนเฉือน 

    
 
 
 
 
 
 
 
  คาความเคนวอนมิสเซสและการเสียรูป          เวกเตอรแสดงความเคนวอนมิสเซส 
 

รูปท่ี ๑๔  แถบชั้นสีแสดงคาตางๆ ตามท่ีเลือกในไดอะล็อกบอกซ View Select 
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การประยุกตใชงาน 
ผูเขียนไดมีโอกาสทดลองวิเคราะหปญหา Thermal Stress ภายในลูกจรวดระยะยิงไกลตามแบบ

ที่ ศวอ.ทอ. ออกแบบไว โดยการคํานวณขนาดตามระยะยิงทีต่องการ เพ่ือใหทราบพฤติกรรมของชิ้นงาน
บริเวณ Nozzle ในขณะที่เกิดการเผาไหมของดินขับเชื้อเพลิงแข็ง ในการวิเคราะหเริ่มจากการสรางโมเดล 
ของจรวดระยะยิงไกล แตเน่ืองจากรูปรางของปญหามีความซับซอน โปรแกรม EasyFEM จึงไมเหมาะแก
การใชงาน ในที่น้ีเลือกใชซอฟตแวร SolidWork ในการสรางแบบจําลอง เพราะมีความสามารถในการเขา
กันไดกับซอฟตแวรในการวเิคราะหที่เลอืกใช คือ COSMOS ไดผลลพัธ ดังรูป 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี ๑๕  ผลการวิเคราะห Thermal Stress ของจรวดระยะยิงไกลขนาด ๒๓๐ มม. 
 

บทสรุป  
ผูที่เคยศึกษาความเคนอันเนื่องมาจากอุณหภูมิ (Thermal Stress) ยอมตระหนักไดเปนอยางดีวา 

การที่จะไดมาซ่ึงผลลัพธเชิงวิเคราะหของการเสียรูปและความเคนอันเนื่องมาจากอุณหภูมิน้ันเปนไปไดยากมาก 
โดยเฉพาะอยางยิ่งปญหาที่มีรูปทรงซับซอนภายใตเง่ือนไขขอบเขตที่ใกลเคียงกับความเปนจริง ซอฟตแวร
ไฟไนตเอลิเมนตที่เสนอในบทความนี้ ไมวาจะเปน EasyFEM หรือ COSMOS จะชวยใหกระบวนการ
วิเคราะหปญหาเปนไปไดโดยสะดวกไมวารูปทรงของชิ้นงานจะเปนอยางไร หรืออยูภายใตเง่ือนไขขอบเขต
อยางไร และยิ่งไปกวาน้ันยังแสดงใหเห็นวาเราอาจสรางโมเดลเพียงรูปแบบเดียว เพ่ือการวิเคราะหทั้ง
ปญหาการถายเทความรอนและปญหาการเสียรูปรวมทั้งความเคนไปพรอมกัน   โดยผลลัพธของอุณหภูมิที่ 

Input: pressure chamber 20 bar 
+ Heat flux generate

Displacement profile 

Thermal Stress Effect
Stress profile 
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แตละโหนดซึ่งไดจากการวิเคราะหการถายเทความรอน จะถูกสงผานเขาสูกระบวนการวิเคราะหการเสียรูป
ของชิ้นงานไดโดยตรง 
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การลดสัญญาณรบกวนดวย 
Common mode coil 

น.ท. ศักดา  นฤนิรนาท 
อาจารย ฝายศึกษา โรงเรียนนายเรือ 

 

 

เราเคยสังเกตและสงสัยกันบางไหมวา สายนําสัญญาณของเครื่องใชไฟฟาที่มีความถี่สูง ๆ มักจะ
มีตุมหรือพลาสติกทรงกระบอกสีตาง ๆ หุมรอบบริเวณปลายสายนําสัญญาณ ใกลกับตัวอุปกรณน้ัน ๆ 
เชน สายจอมอนิเตอร คอมพิวเตอร เคร่ืองพิมพ กลองถายรูป เปนตน ซ่ึงตุมที่กลาวถึงนี้เราเรียกวา 
Common mode coil (CMC) หรือ Ferrite bead หรือ Ferrite choke มีลักษณะเปนโลหะกลวงประเภท 
ferrite ที่มีคุณสมบัติก่ึงแมเหล็ก ทําจาก iron-oxide ผสมกับโลหะชนิดอื่น ๆ โดยนํามาประกบกับสายนํา
สัญญาณแลวหุมพลาสติกทับอีกชั้นหนึ่ง CMC น้ีมีคุณสมบัติในการกําจัดหรือลดสัญญาณรบกวนในสาย
นําสัญญาณ โดยมันจะทําหนาที่ปองกันไมใหคลื่นแมเหล็กไฟฟา สามารถแพรเขามาและเหนี่ยวนําใหกับ
ลวดตัวนําในสายนําสัญญาณ ณ จุดที่มันอยูแตจะเปลี่ยนรูปไปเปนความรอนบน CMC เอง ดังน้ัน เราจึง
เห็น CMC มักจะตออยูบริเวณดานปลายของสายนําสัญญาณเสมอ ตัวอยางอุปกรณที่เห็นไดชัดคือ 
คอมพิวเตอรที่เราใชกันอยูทุกวันน้ี จัดเปนอุปกรณที่แพรคลื่นรบกวนไดอยางมาก บนเมนบอรดภายใน
คอมพิวเตอรน้ันจะมีวงจรนาฬิกาหรือออสซิเลเตอรที่มีความถี่ตั้งแต 300MHz ไปจนถึง 1,000MHz 
แปนคียบอรดเองก็มีหนวยประมวลผลและวงจรนาฬิกา แผงควบคุมการแสดงภาพหรือการดจอ ก็มีวงจร
นาฬิกาของมันเองเพื่อควบคุมการแสดงภาพบนจอมอนิเตอร ซ่ึงวงจรนาฬิกาเหลาน้ี มีศักยภาพในการ
แพรกระจายคลื่นแมเหล็กไฟฟาที่ความถี่ที่มันใชอยู และเปนคลื่นที่ไปรบกวนกับอุปกรณไฟฟาอื่น ๆ ที่
ไวตอการรับคลื่นเหลาน้ี   

 นอกจากนี้แหลงกําเนิดคลื่นรบกวนอาจเกิดจาก สายนําสัญญาณที่ทําตัวเสมือนกับสายอากาศ
ใหกับสัญญาณที่วิ่งอยูในสายนําสัญญาณเอง โดยจะแพรคลื่นออกไปรบกวนอุปกรณที่รับสัญญาณได 
เชน วิทยุและโทรทัศน และในขณะเดียวกัน สายนําสัญญาณก็สามารถที่จะรับสัญญาณมาจากที่อื่นได
เชนกัน ดังน้ันเราจะมาศึกษากันวา CMC สามารถลดการรบกวนของสัญญาณในสายนําสัญญาณได
อยางไร โดยใชทฤษฎีพื้นฐานพิสูจนเปนสมการ เพื่ออธิบายการทํางานของ CMC 
 

กระแสไฟฟาทั้งหมดวิ่งเปนลูป   
จากกฎของ Kirchoff ในขอที่เก่ียวกับกระแสไฟฟาน้ัน  ไดนิยามไววา ผลรวมของกระแสไฟฟาใน

แตละโหนดของวงจรใด ๆ มีคารวมกันเทากับศูนย  ( 0IΣ = )   ซ่ึงเปนจริงเสมอท่ีทุกโหนดในวงจร  และ 
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นิยามน้ีก็เปนจริงกับทุก ๆ ตําแหนงบนลวดตัวนําดวย  แตถาเราพิจารณาใหดีแลวจะเห็นวา เม่ือกระแส
ไหลออกจากแหลงกําเนิดและวิ่งไปบนลวดตัวนําแลว ก็ไมมีจุดใดบนลวดตัวนําที่ทําหนาที่ เปน
แหลงกําเนิดประจุขึ้นมาอีก  ดังน้ันจากขอสังเกตนี้ก็พอจะบอกใหเราทราบวา ภายในวงจรใด ๆ ก็ตาม
จะตองมีเสนทางยอนกลับใหแกกระแสภายในวงจรเสมอ และดวยเหตุน้ี ในทุกวงจรไฟฟาจะตองมีลวด
ตัวนําอยางนอย ๒ เสนโดยกระแสไฟฟาจะไหลออกจากแหลงกําเนิดไปบนลวดตัวนําเสนหน่ึง และจะมี
กระแสไฟฟาไหลในทิศตรงขามอีกเสนหน่ึง ซ่ึงเราเรียกกระแสไฟฟาลักษณะนี้วา “Differential mode 
current (DMC) ” แตในความเปนจริงแลว กระแสไฟฟาที่ไหลยอนกลับน้ีมักจะมีมากกวาหน่ึงเสนทาง
เสมอ เน่ืองจากลักษณะและการตอเชื่อมวงจรจากสวนตาง ๆ ของทั้งระบบไปยังกราวด (Ground) น่ันเอง 
 

Common mode currents  
กระแสไฟฟาที่ไหลไปตามเสนทางยอนกลับ ที่ไมใชเสนทางลวดตัวนําที่กําหนดไว (ตามกฎของ 

Kirchoff)  เชน กระแสที่ไหลกลับผานลวดตัวนําเสนอื่น หรือผานกราวดดังรูปที่ ๑ จะทําใหผลรวม
สัมบูรณของกระแสไฟฟาเพิ่มขึ้นจากคากระแสไฟฟาเดิม ซ่ึงกระแสไฟฟาสวนเกินที่ไหลเขามาในลกัษณะ
น้ี เรียกวา “Common mode Current (CMC) ”  ดังจะเห็นแลววา นอกจากกระแสไฟฟาที่เคลื่อนที่ไปบน
ลวดตัวนําทั้งสองเสนที่กลาวมาแลว ยังมีเสนทางอื่นที่กระแสไฟฟาไหลยอนกลับมาดวย ทําใหไมเปนไป
ตามกฎของ Kirchoff ซ่ึงปญหาท่ีเก่ียวกับการรบกวนของสนามแมเหล็กไฟฟาโดยสวนใหญ จะเกิดจาก 
CMC ที่เปนผลมาจากลักษณะการเชื่อมตอของสายนําสัญญาณ และสัญญาณรบกวนที่เกิดจาก CMC น้ี
มักจะไหลเขาไปในวงจรของ DMC ซ่ึงปรากฏการณน้ี ก็คือ การรบกวนในสายนําสัญญาณของวงจร     
ดังรูปที่ ๑  
 

  

รูปที ่๑ เสนทางการไหลของ Common mode current รูปที ่๒ เสนทางการเกิดการรบกวนสญัญาณของ Common 
mode current 
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 การรบกวนสัญญาณในรูปที่ ๒ จะเกิดขึ้นเม่ือมีเสนทางอื่นใหกระแสไฟฟา DMC ในวงจร ๑ น้ี
ไหลไปรบกวนกับ DMC ในวงจร ๒ ภายในระบบเดียวกัน ซ่ึงเหตุการณน้ีจะเกิดเม่ือ CMC ไหลผานจุด
เชื่อมตอตัวนําระหวางวงจร ๑ กับวงจร ๒ เชน กราวดที่เชื่อมตอกัน เปนตน และความเปนไปไดอีกอยาง
คือ กระแสไฟฟาหรือความตางศักยไฟฟาในวงจร ๑ ผลิตสนามแมเหล็กหรือสนามไฟฟา แลว            
ไปเหนี่ยวนําใหเกิดศักยไฟฟาหรือกระแสไฟฟาที่ไมตองการในวงจร ๒ ได (หรือจากวงจร ๒ ไปวงจร ๑) 
ดังน้ัน การเชื่อมตอภายในระบบมักจะเปนปจจัยที่สําคัญของการสงผานสัญญาณรบกวนนั่นเอง  
 

องคประกอบ RLC ภายในวงจร 
ลักษณะการเชื่อมตอสายนําสัญญาณ จะเปนตัวบงชี้ถึงพฤติกรรมของแมเหล็กไฟฟาในระบบได 

ซ่ึงวงจรสมมูลของสายนําสัญญาณ เราสามารถแสดงใหอยูในรูปของอิมพีแดนซได ๓ ลักษณะ ดังรูปที่ ๓ 
กลาวคือ 

 
 

รูปที ่๓  วงจรสมมูลของการเชือ่มตอในสายนําสัญญาณ รูปที ่๔  Resistance crosstalk 

 
๑. Resistance ทันทีที่กระแสไหลผานตัวนํา เราสามารถวัดศักยไฟฟาตามจุดตาง ๆ บนสายนํา

สัญญาณได ซ่ึงความสัมพันธระหวาง กระแสไฟฟาและศักยไฟฟาจะเปนไปตาม กฎของโอหม 
๒. Capacitance แสดงถึงผลกระทบที่เกิดจากสนามไฟฟา โดยท่ีเราทราบวา capacitor น้ัน

ประกอบดวยแผนตัวนําสองแผน และมีความตางศักยตกครอมระหวางแผนตัวนําน้ัน แตในสถานการณที่
เรากําลังกลาวถึงน้ีหมายถึง เสนทางเดินของกระแสไฟฟาเสนหน่ึงซึ่งแทนดวยแผนตัวนําแผนหน่ึง และ
แผนตัวนําอีกแผนหนึ่ง อาจจะเปนเสนทางเดินของกระแสไฟฟาภายนอกวงจร หรือระบบก็ได เชนสาย
กราวด หรือกลองโลหะที่บรรจุวงจรนี้อยู สิ่งที่เราสังเกตไดจากผลของความเปน capacitance น้ีก็คือ  
เม่ือศักยไฟฟาของแผนตัวนําหน่ึงเปลี่ยนไปเมื่อเทียบกับศักยไฟฟาของแผนตัวนําอีกแผนหนึ่ง ทําให 
เกิดความตางศักยของแผนตัวนําทั้งสอง   ยิ่งถาการเปลี่ยนแปลงของความตางศักยน้ีมีความถี่มากเทาใด  
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ปริมาณกระแสไฟฟาก็จะมากขึ้นดวย ความสัมพันธระหวาง กระแสไฟฟาและศักยไฟฟาของ capacitor 
จะขึ้นอยูกับความถี่ โดยมีสมการที่มี jω  เปนองคประกอบ 

๓. Inductance แสดงถึงผลกระทบที่เกิดจากสนามแมเหล็ก ที่เกิดขึ้นเม่ือมีกระแสไฟฟาไหลใน
วงจรปด สงผลใหมีปริมาณของฟลักซสนามแมเหล็กจํานวนหน่ึงเกิดขึ้นในวงจร และเสนฟลักซเหลาน้ี
ลักษณะเปนเสนปด ลอมรอบสายนําสัญญาณ และเสน ฟลักซทุกเสนจะไมตัดกัน ความสัมพันธระหวาง 
กระแสไฟฟาและศักยไฟฟา ของ inductor จะขึ้นอยูกับความถี่เชนเดียวกัน 

Inductance และ Capacitance น้ีเปนผลกระทบที่เกิดในลักษณะเสริมกันและกัน น่ันคือ Mutual 
inductance และ Mutual capacitance ซ่ึงเปนปจจัยพื้นฐานของการเกิดการรบกวนระหวางวงจรสอง
วงจรที่แยกกันอยู (โดยเปนไปตามกฎของ Faraday และ Gauss) 
 

การรบกวนสัญญาณที่มีผลมาจาก Resistance 
ถาวงจรไฟฟาสองวงจร มีลวดตัวนําเปนเสนทางไหลกลับ ของกระแสไฟฟาตอเชื่อมรวมกันอยู 

กระแสไฟฟาที่ไหลในวงจรหนึ่ง สามารถสงผลกระทบตอกระแสไฟฟาอีกวงจรหนึ่งได เราเรียก
ปรากฏการณน้ีวา Crosstalk ดังรูปที่ ๔ ซ่ึงแสดงถึงตัวอยางที่เกิด crosstalk น่ันคือ เม่ือลวดตัวนําที่เปน
เสนทางไหลกลับของกระแสไฟฟามีคาความตานทานเกิดขึ้น ผลคูณระหวางกระแสไฟฟาในแหลงกําเนิด
กับคาความตานทานลวดตัวนําน้ี จะมีคาเทากับศักยไฟฟาที่ปรากฏในวงจรทั้งสอง โดยคาศักยไฟฟาใน
วงจรที่เปนแหลงกําเนิดของกระแสไฟฟาน้ี ก็คือคาศักยไฟฟาสูญเสีย (voltage loss) ที่เกิดจากการ
เชื่อมตอวงจร ในขณะที่อีกวงจรหนึ่ง คาศักยไฟฟาน้ีคือแหลงกําเนิดศักยไฟฟาของสัญญาณรบกวน 

คาความตานทานไมไดขึ้นอยูกับความถี่ ดังน้ันศักยไฟฟาของสัญญาณรบกวน จะสัมพันธกับ
กระแสไฟฟาของสัญญาณรบกวนแบบเชิงเสน น่ันคือ ปริมาณของกระแสไฟฟารบกวนในวงจรที่ถูก
รบกวนนั้น จะขึ้นอยูกับปริมาณของความตานทานที่เกิดขึ้น โดยสวนใหญแลว ลวดตัวนําที่เปนเสนทาง
ยอนกลับของกระแสไฟฟา มักจะเปนสายกราวดของระบบที่มีวงจรทั้งสองนี้เชื่อมตออยู 
 

  
รูปที ่๕  Capacitive crosstalk รูปที ่๖  Inductive crosstalk 
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ผลกระทบที่เกิดจาก Capacitive EMI effect 
การรบกวนสัญญาณที่มีผลมาจาก capacitance น้ันจะเกิดในรูปของสนามไฟฟาระหวางสายนํา

สัญญาณของวงจรทั้งสอง จากสมการของ Gauss’s Theorem ใชอธิบายขบวนการที่เกิดขึ้นนี้ ถาระดับ
ศักยไฟฟาของสายนําสัญญาณในวงจร ๑ เปลี่ยนไปเม่ือเทียบกับสายนําสัญญาณในวงจร ๒   
สนามไฟฟาก็จะเปลี่ยนเชนเดียวกัน (จากสมการ E V d= )โดยจะไปเหนี่ยวนําใหประจุไฟฟาในสายนํา
สัญญาณวงจร ๒ เคลื่อนที่ไป ซ่ึงก็คือกระแสไฟฟาน่ันเอง ดังแสดงในรูปที่ ๕ เราอาจกลาวไดวา
กระแสไฟฟารบกวนนั้นไหลจากวงจร ๑ ไปยังวงจร ๒ ก็ได ผลที่เกิดจาก Capacitive crosstalk น้ีจะเกิด
ในระบบที่ มีคาอิมพีแดนซสูง ๆ แตถาในระบบที่ มีคากระแสไฟฟาสูง ๆ แตอิมพีแดนซต่ํ า ๆ 
สนามแมเหล็กจะมีอิทธิพลมากกวา และจะเกิด Inductive crosstalk ขึ้น 
 

ผลกระทบที่เกิดจาก Inductive EMI effect 
สัญญาณรบกวนที่มีผลมาจาก inductance จะเกิดขึ้นในรูปของสนามแมเหล็ก ดังแสดงในรูปที่ ๖ 

วงจร ๑ มีกระแสไฟฟาแบบ DMC ไหลในวงจร ถาลวดตัวนําที่เปนสายนําสัญญาณ และลวดตัวนําที่เปน
เสนทางไหลกลับของกระแสไฟฟา มีระยะหางกันพอสมควรแลว จะสงผลใหกระแสไฟฟาในวงจร ๑ แพร
คลื่นแมเหล็กออกมา  โดยมีวงจร ๒ เปนตัวรับสนามแมเหล็กน้ี แลวเหนี่ยวนําใหเกิดศักยไฟฟาเพิ่ม
ขึ้นมาจากเดิม ถึงแมวาวงจรทั้งสองจะไมมีการเชื่อมตอกราวดถึงกันก็ตาม เราเรียกวา Inductive 
crosstalk 
 

ลวดตัวนําและสกรีนทําหนาที่เปนตัวแปลงไฟฟา 
 เราสามารถที่จะพิจารณาสายนําสัญญาณ เปนเสมือนหมอแปลงไฟฟา (transformer) ไดดังแสดง
ตัวอยางในรูปที่ ๗ โดยลวดตัวนําแกนกลางและสกรีนน้ัน ตออยูกับเสนทางยอนกลับของกระแสไฟฟาที่
อยูภายนอก ซ่ึงอาจเปนผนังของกลองโลหะที่สายนําสัญญาณนี้เชื่อมตออยูก็ได โดยลวดตัวนําแกนกลาง
หมายเลข ๑ น้ันเปนลวดตัวนําที่มีสัญญาณไหลผาน และตออยูกับแหลงกําเนิด โหลด และผนังของกลอง
โลหะ ที่ประกอบกันเปนเสมือนวงจรของสัญญาณ (วงจร ๑) โดยมีคา inductance L1 ที่สามารถวัดได 
สวนสกรีนซึ่งตออยู กับผนังของกลองโลหะเชนกัน จะกอตัวเปนเสมือนวงจรไหลยอนกลับของ
กระแสไฟฟา (วงจร S) และมีคา inductance LS เม่ือไรก็ตามที่กระแสไฟฟาในวงจร S มีการ
เปลี่ยนแปลง มันจะเหนี่ยวนําใหเกิดศักยไฟฟาในวงจร ๑ ตามกฎของ Faraday เราเรียกปรากฏการณน้ี
วา mutual inductance และสามารถแทนดวยแหลงกําเนิดศักยไฟฟาได 
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รูปที ่๗  แบบจาํลองสายนําสญัญาณ รูปที ่๘ crosstalk ที่เกิดระหวางวงจร 

 

การเกิด Crosstalk ระหวางวงจร 
ในทางปฏิบัติโดยทั่วไป เราจะใชสายนําสัญญาณท่ีประกอบดวยลวดตัวนําอยางนอยสองเสน  

มัดรวมกันเปนเกลียวเพื่อทําใหลูปมีขนาดเล็กที่สุด ซ่ึงจะเปนการลดสนามรบกวนที่แพรออกมากจากสาย
นําสัญญาณได และผลดีอีกอยางก็คือ ทําใหเกิดการชีลดในสายนําสัญญาณ โดยมีสกรีนตัวนําหุมรอบ
ลวดตัวนําสัญญาณไว ตัวอยางที่เห็นไดชัดคือ สาย Coaxial น่ันเอง ถาสายนําสัญญาณน้ีปราศจากการ
ชีลดดวยสกรีนแลว สายนําสัญญาณสองเสนที่วางอยูใกลกันจะเกิดการ crosstalk ขึ้น อันเนื่องมาจาก 
mutual induction น่ันเอง 
 จากรูปที่ ๘ เปนการจําลองใหเห็นถึงการเกิด crosstalk ระหวางสายนําสัญญาณ ๒ เสนที่ตอเปน
ลูปและมีกราวดรวมกัน สนามแมเหล็กที่แพรออกมาจากวงจร ๑ (active) จะไปเหนี่ยวนําใหเกิด
แหลงกําเนิดคลื่นรบกวน (ซ่ึงทําหนาที่เปนแหลงกําเนิดศักยไฟฟาเสมือน) ในสายนําสัญญาณวงจร ๒ 
(passive) ตามกฎของ Faraday และแหลงกําเนิดคลื่นรบกวนนี้จะทําใหเกิดกระแสไฟฟารบกวน ที่ไหล
ไปยังโหลดที่ตออยู  
 

  
รูปที ่๙ สายนําสัญญาณที่มีสกรีนหอหุม รูปที ่๑๐ การเกดิ mutual inductance ระหวางลวดตัวนํา 
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ขั้นตอไปคือ การเพิ่มการชีลด (คือ สกรีนเคร่ืองหมาย S) ในรูปที่ ๙ ใหแกสายนําสัญญาณท่ี

ตองการปกปอง คือสายนําสัญญาณหมายเลข ๒ ถาสกรีนนี้ไมไดตอเขากับกราวด หรือตอเขากับกราวด
เพียงขางเดียวแลว การปองกันการรบกวนจากแหลงกําเนิดคลื่นรบกวนในสายนําสัญญาณหมายเลข ๑  
ก็จะไมไดผล เม่ือเราตอสกรีนเขากับกราวดทั้งสองขางแลว เราก็จะไดลวดตัวนํารูปแบบวงจรปด และ    
ตัวสกรีนก็จะถูกเหน่ียวนําใหเกิดแหลงกําเนิดคลื่นรบกวนผานมาทาง mutual inductance และเกิด
กระแสไฟฟารบกวนเชนเดียวกับสายนําสัญญาณ (หมายเลข ๒) ดังน้ันทั้งสกรีนและสายนําสัญญาณ
หมายเลข  ๒ จะประกอบกันขึ้นเปนเสมือนหมอแปลงไฟฟา (Transformer) กระแสไฟฟารบกวนในสกรนี
ก็จะเหน่ียวนําผาน mutual inductance อีกคร้ังในสายนําสัญญาณหมายเลข ๒ ซ่ึงการเหนี่ยวนําคร้ังหลัง
น้ี จะมีผลในทางการปองกันการรบกวนจากสายนําสัญญาณหมายเลข ๑ ที่แทจริง  
 

ผลกระทบที่เกิดจากการชีลด 
ในรูปที่ ๑๐ ตัวนําที่ทําหนาที่ชีลด ก็คือสกรีน S สําหรับสายนําสัญญาณทุกเสนรวมทั้งสกรีนนี้ 

ประกอบกันเปนวงจรปดและตออยูกับกราวด ขบวนการของการเกิดการปองกันมีดังน้ี 
ก. สายนําสัญญาณ ๑ เหน่ียวนําใหเกิด ศักยไฟฟารบกวนในสายนําสัญญาณ ๒ แทนดวย V2 

และในสกรีน S แทนดวย Vs 
ข. ในเม่ือสกรีนนี้มียาวเทากับสายนําสัญญาณ ๒ แลว ดังน้ัน mutual inductance ระหวางสาย

นําสัญญาณ ๑ และ ๒ (M12) จะมีคาเทากับ mutual inductance ระหวางสายนําสัญญาณ ๑ และสกรีน 
(M1S)  

ค. ศักยไฟฟารบกวนในสกรีน (VS) ทําใหเกิดกระแสไฟฟารบกวน (IS) เราสามารถแสดง
ปริมาณศักยไฟฟารบกวน และอิมพีแดนซของสกรีน ในรูปของคา inductance Ls และ resistance Rs 
(น่ันคือ VS=IS(RS+jωLS)) 

ง. กระแสรบกวน Is ในสกรีน จะผลิตสนามแมเหล็กที่ไปเหนี่ยวนําวงจรของสายนําสัญญาณ ๒ 
ทําใหเกิดแหลงกําเนิดศักยไฟฟา Vc  (น่ันคือ VC=jω MS2 IS) 

การปองกันการรบกวนจะสมบูรณไดก็ตอเม่ือ V2 และ Vc มีคาเทากัน  (น่ันคือ V2=jω M12 I1) 
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ภายในทอโลหะจะไมมีสนามใด ๆ 
 ขั้นตอนตอไปเราจะพิจารณาถึง คา mutual inductance 2SM  (ความเหนี่ยวนํารวม) ระหวาง
สกรีน S และสายนําสัญญาณ ๒ ดังรูปที่ ๑๑ ซ่ึงก็คือ ปริมาณของฟลักซในวงจรของสายนําสัญญาณ ๒ 
ที่เปนผลมาจากกระแสไฟฟาในสกรีน S ซ่ึงในทางทฤษฎีแลวกระแสไฟฟาที่ไหลผานสกรีนทรงกระบอกนี ้
จะกระจายอยูอยางสมํ่าเสมอไปตามเสนรอบวงของทรงกระบอก โดยเราสามารถพิสูจนไดวาไมมีสนาม 
ใด ๆ ปรากฏอยูภายในเนื้อสกรีนทรงกระบอกนี้  น่ันหมายถึง สนามทั้งหมดที่สัมพันธกับกระแสไฟฟาใน
สกรีนน้ี จะอยูภายนอกผิวของสายนําสัญญาณ ฟลักซที่อยูภายนอก SΦ เม่ือหารดวยกระแสไฟฟาของ
สกรีน SI จะมีคาเทากับ คา inductance ของสกรีน SL และจากความสัมพันธของฟลักซและกระแสไฟฟา
น้ีเอง เรากลาวไดวา 2S SM L= แตในทางปฏิบัติแลวคาน้ีเปนเพียงแคคาการประมาณเทาน้ัน และ 2SM

น้ีก็มีคานอยกวา SL  
 วงจรในรูปที่ ๑๒ สมมติใหเปนวงจรในอุดมคติ เราสามารถแทนที่ 2SM ดวยคา SL จากนั้น 
คํานวณหาคาศักยไฟฟารบกวนที่เหลือจากผลตางของ 2 CV V− ซ่ึงผลที่ไดก็คือ คาศักยไฟฟารบกวน
เริ่มตนในสายนําสัญญาณที่ ๒ คูณดวย คา “Screen Effect” ดังแสดงในสมการ (๑) 

    2 12 1 1C
S

S

jV V j M I Rj
L

ωω
ω

⎛ ⎞
⎜ ⎟
⎜ ⎟− = −
⎜ ⎟+⎜ ⎟
⎝ ⎠

   (๑) 

 
 ทําการพล็อตคา ศักยไฟฟารบกวนที่ไดเทียบกับความถี่ จากสมการ (๑)  ดังแสดงในรูปที ่ ๑๓   
จะเห็นวาที่ความถี่ยานต่ํา ๆ  ตัวสกรีนนั้นไมไดชวยอะไรมาก  แตจะเริ่มมีผลที่ตั้งแตความถี่   cut-off  
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( S
SC

S

R
L

ω = ) เปนตนไป และศักยไฟฟารบกวนก็จะยังคงอยูในระดับคงที่ แตในทางปฏิบัติแลวคา 2SM มี

คานอยกวา SL ดังนั้น จากกราฟจะเห็นวา ศักยไฟฟารบกวนจะมีคาเพิ่มมากขึ้นตามความถี่ โดยเริ่มตน
ที่ความถี่เทากับ 

    
2

S
hi SC

S S

L
L M

ω ω=
−

        (๒) 

 

  
รูปที ่๑๓ รูปที ่๑๔ 

 
 จากกราฟและสมการที่ไดขางตน จะเห็นไดวา ถาเราเพิ่มความกวางของระดับสัญญาณรบกวนที่
เปนแบบเชิงเสนมากขึ้น ก็จะเปนผลดีตอระบบหรือวงจรที่เก่ียวของ อุปกรณที่จะชวยปรับปรุงระดับ
สัญญาณรบกวนดังกลาวไดนั้น ก็คือ Common mode coil หรือ Choke ซึ่งเปนโลหะ ferrite 
ทรงกระบอกประกบอยูรอบสายนําสัญญาณ ดังรูปที่ ๑๔ เรามักจะเห็นอยูทั่วไปบนสายนําสัญญาณที่ใช
กับคอมพิวเตอร CMC น้ีมีลักษณะเปนอุปกรณประเภท passive ที่หนาที่คลายกับ impedance ใหแก
สัญญาณที่มีความถี่สูง ทําใหกระแสไฟฟาที่เปนผลมาจากสัญญาณรบกวนไหลผานไมได หรือจํากัดให
กระแสไฟฟาในสายนําสัญญาณเองไหลผานในลวดตัวนําเทาน้ัน  นอกจากนี้ยังมี CMC ที่เปนแบบ
ประเภทหนีบ เพื่อใชเปนการแกปญหาสัญญาณรบกวนเฉพาะหนาได หรืออาจทําดวย toroid ซ่ึงเราจะ
พันสายนําสัญญาณรอบ toroid น้ี ๒ - ๓ รอบเพื่อแกปญหาไดเชนกัน  
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 จากรูปที่ ๑๕  ตัว CMC น้ี จะไปเพิ่มคา SL และ 2SM  ในขณะที่ลดผลตางระหวางคา SL และ 

2SM จากสมการที่ (๒) ได  เม่ือคา SL เพิ่มขึ้น จะทําใหคาความถี่ cut-off ของสกรีนลดลง และเม่ือ
ผลตางระหวาง SL และ 2SM ลดลงแลวคาของความถี่ high-pass ( hiω ) ก็จะเพิ่มขึ้น ซ่ึงจะทําใหชวงของ
ระดับสัญญาณ ที่เปนแบบเชิงเสนขยายกวางมากขึ้น น่ันหมายถึงการเพิ่มขึ้นของประสิทธิภาพในการ
ปองกันการรบกวนของสายนําสัญญาณ แตอยางไรก็ตาม เม่ือความถี่ของสัญญาณถึงจุด ๆ หน่ึงที่ความถี ่
high-pass '

hi
ω ใหมแลว ระดับสัญญาณรบกวนก็จะไมเปนแบบเชิงเสนอีกตอไป ทั้งน้ีคาความถี่ใหมน้ีจะ

เปนเทาใดขึ้นอยูกับคาคงตัวของ coil ที่นํามาใช  
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 พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ.๒๕๔๖  
หมวด ๓  มาตรา  ๑๑  “สวนราชการมีหนาที่พัฒนาความรูในสวนราชการเพื่อใหมีลักษณะเปนองคกร
แหงการเรียนรูอยางสมํ่าเสมอ  โดยตองรับรูขอมูลขาวสารและสามารถประมวลผลความรูในดานตาง ๆ 
เพ่ือนํามาประยุกตใชในการปฏิบัติราชการไดอยางถูกตอง รวดเร็วและเหมาะสมกับสถานการณ รวมทั้ง
ตองสงเสริมและพัฒนาความรูความสามารถ  สรางวิสัยทัศนและปรับเปลี่ยนทัศนคติของขาราชการใน
สังกัดใหเปนบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ   และมีการเรียนรูรวมกัน” 
 สาระของพระราชกฤษฎีกาทําใหหลายองคกรไมวาจะเปนภาครัฐหรือเอกชนแสดงถึงความมี
ประสิทธิภาพขององคกรดวยการประกาศวาตอไปน้ีองคกรจะกาวสูการเปน “องคกรแหงการเรียนรู” จน       
ทําใหเกิดขอสงสัยวา องคกรแหงการเรียนรูคืออะไร  ทําไมตองกาวสูองคกรแหงการเรียนรู  องคกรน้ียัง
ไมเปนองคกรแหงการเรียนรูอีกหรือในเม่ือมีนักวิชาการและผลงานวิชาการมากมาย  และในสวนของ
โรงเรียนนายเรือเปนสถาบันการศึกษาของกองทัพเรือ  มีหนาที่โดยตรงในการใหความรูตอนักเรียนนายเรือ 
ใหเปนนายทหารชั้นสัญญาบัตรที่มีคุณภาพของกองทัพเรือ  จะเปนองคกรแหงการเรียนรูที่สมบูรณแลว
หรือยัง 

 

ความหมายของ “องคกรแหงการเรียนรู   (Learning  Organization  :  LO) 
 “องคการแหงการเรียนรู”  หมายถึง  “องคกรที่มีการเรียนรูตลอดเวลา”  แนวคิดน้ีริเร่ิมโดย  
Chris  Argyris ในประมาณป  ค.ศ.๑๙๗๖   จากบทความชื่อ  Organization  learning  แตไมแพรหลาย
เพราะมีเน้ือหาเชิงวิชาการเขาใจยาก  ตอมาในป  ค.ศ.๑๙๙๐   Peter  M.Senge    นักวิชาการซ่ึงไดรับ
การยอมรับวาเปนผูเชี่ยวชาญในการสรางองคกรแหงการเรียนรูไดเขียน “The  fifth  Discripline”  หรือ  
“วินัย  ๕  ประการสูการเปนองคกรแหงการเรียนรู”  โดย  Peter  M.Senge   ไดกลาววา  “Learning  in 
organization means the continuous testing of experience,  and the transformation of that 
experience into knowledge-accessible to the whole organization and  relevant to its core 
purpose”  หรือ  “องคกรแหงการเรียนรู    หมายถึง  องคกรที ่บ ุคลากรภายในองคกรไดขยาย
ความสามารถของตนอยางตอเน่ืองทั้งในระดับบุคคล ระดับกลุม และระดับองคกร เพ่ือสรางผลลัพธที่
บุคคลในระดับตาง  ๆ  ตองการอยางแทจริง เปนองคกรที่บุคลากรมีความคิดใหม ๆ   และการแตกแขนง
ของความคิดไดรับการยอมรับเอาใจใส  เปนองคกรที่บุคลากรในองคกรมีการเรียนรูอยางตอเน่ืองดวย
วิธีการท่ีจะเรียนรูไปดวยกันทั้งองคกร”  จะเห็นวาองคกรแหงการเรียนรูใหความสําคัญตอการขยายผล
ของความรูภายในองคกรน่ันเอง  จนทําใหมีการนําเสนอรูปแบบของการขยายผลของความรูภายในองคกร  

โรงเรียนนายเรือ  :  องคกรแหงการเรียนรู  
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ที่เรียกวา  SECI-Knowledge  หรือ  SECI  Model คิดคนโดย Professor  Ikujiro  Nonaka  และ  
Hirotaka  Takeuchi  ในป  ค.ศ.๑๙๙๕  เปนรูปแบบที่มีการนําไปใชกันอยางแพรหลายจนประสบ
ความสําเร็จในองคกรชั้นนําตาง ๆ  ซ่ึงรูปแบบของ  SECI  Model  ดังน้ี 

SECI  Model 

                                  
 

รูปท่ี ๑  SECI Model 
 

 จาก  SECI  Model  ไดแบงความรูออกตามความสามารถในการถายทอดเปนประเภทตางๆ 
ดังน้ี 
 ๑. Tacit Knowledge  เปนความรูที่อยูในสมองคนไดมาจากประสบการณ  สัญชาติญาณ  
หรือพรสวรรค  สวนหนึ่งยากตอการบรรยายเปนถอยคาํหรือเขียนออกมาเปนสูตรสําเร็จได  เพราะขึ้นอยู
กับความเชื่อและทักษะเชิงวิชาการของบคุคลที่จะกลั่นกรอง  ความรูชนิดน้ีสามารถพัฒนาและแบงปนกัน
ได และเปนความรูที่จะทําใหเกิดการไดเปรียบในการแขงขัน  บางแหลงขอมูลเรียกความรูน้ีวาภูมิปญญา 
 ๒. Explicit Knowledge เปนความรูที่เปนเหตุเปนผล สามารถบรรยายหรือถอดความออกมา
ไดในรูปของทฤษฎี  การแกไขปญหา  คูมือ และฐานขอมูล  เปนลักษณะความรูที่ทุกคนสามารถเขาถึง
ไดหรือหาซ้ือไดในรูปหนังสือ ตํารา  เอกสารตาง ๆ 
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 นอกจากความรู ๒ ประเภทน้ีแลว มีความรูที่เพ่ิมเติมขึ้นมา ซ่ึงแหลงขอมูลบางแหงกําหนด
เปนประเภทของความรูเพ่ิมขึ้นไดแก 
 ๓.  Implicit  Knowledge จัดเปนความรูภายในองคกรที่อาจจะไมเห็นชัดเจนแตเปนสิ่งที่ทุก
คนปฏิบตัิจนชิน เชน กระบวนการปฏบิตัิงาน  กฎระเบียบขอบังคับ เปนตน 
 ซ่ึงประเภทความรูทั้งหลายในองคกรตองมีการถายโอนเชื่อมโยงกันแบบเปนพลวัตตลอด
กระบวนการตาม SECI   
 กระบวนการถายโอนความรูจึงจําแนกตามชนิดของกระบวนการดังน้ี 
 ๑.  Socialization  เปนขั้นตอนแรกในการแลกเปลี่ยนเรียนรูในการสราง Tacit Knowledge
จาก Tacit Knowledge ของผูรวมงาน โดยแลกเปลี่ยนประสบการณตรงที่แตละคนมีอยู  เปน
กระบวนการถายโอนความรูโดยตรงระหวางกลุมหรือบุคคลที่มีความรูพ้ืนฐาน  หรือความสนใจที่
สอดคลองกันหรือมีความถี่ที่สื่อสารทําความเขาใจกันไดโดยงาย  สามารถทําใหเกิดขึ้นไดทั้งแบบเปน
ทางการและไมเปนทางการ  เชนความรูในกลุมนักวิศวกร   ความรูในกลุมนักคณิตศาสตร เปนตน  เปน
การแสดงความรูสึก(Empathy) และความคิดเห็นในหมูผูมีหนาที่อยางเดียวกัน เพ่ือพัฒนางานขององคกร 
 ๒.  Externalization  เปนขั้นตอนที่สองในการสรางและแบงปนความรูจากสิ่งที่มีอยูและ
เผยแพรออกมาเปนลายลักษณอักษรเปนการแปลงความรูจาก Tacit Knowledge เปน Explicit  
Knowledge แสดงใหเห็นการเรียนรู  แสวงหาสิ่งใหม ๆ  จากภายนอกเพิ่มเขามาเพ่ือใหทันตอกระแส
การเปลี่ยนแปลง รวมทั้งรวบรวมประสบการณตรงที่บุคลากรในองคกรพบมา   โดยใชการสนทนา
(Dialogue) เปนเคร่ืองมือในการถายโอนความรู  เปนกระบวนการที่สําคัญตอความสามารถในการ
แขงขันและดํารงตนขององคกรใหทันตอเหตุการณรอบตัวที่พัฒนาอยางไมหยุดยั้ง   เพราะเปนการแสดง
ความกาวหนาทันเหตุการณขององคกร 
 ๓.  Combination  เปนกระบวนการเชื่อมโยงความรูภายในกับความรูภายนอกแลวหาแนว
ปฏิบัติที่เหมาะสมกับองคกรของเรา  เปนขั้นตอนที่สามในการแปลงความรู เพ่ือการสราง Explicit  
Knowledge จาก Explicit Knowledge ที่ไดเรียนรูเพ่ิมเติมมา  เพ่ือการสรางเปนความรูประเภท Explicit 
Knowledge ใหม ๆ ที่เหมาะสมกับองคกร  ในกระบวนการนี้จะชวยสรุปองคความรูใหม ๆ ใหแกองคกร  
และผลสรุปของความรูของแตละองคกรจะแตกตางกันในกระบวนการนี้  เน่ืองเพราะความเหมาะสม   
ของแตละองคกรแตกตางกัน  เครื่องมือในกระบวนการนี้ใชวิธีการเชื่อมโยง (Linking) ความรูเดิม กับ
ความรูใหมเขาดวยกัน 
 ๔.  Internalization  เปนขั้นตอนที่สี่และขั้นตอนสุดทายในการแปลงความรูจาก Explicit 
Knowledge กลับสู Tacit Knowledge  ซ่ึงจะนําความรูที่รวบรวมได Explicit Knowledge ใหม ๆ ที่
เหมาะสมกับองคกร  มาใชในการปฏิบัติงานหรือใชในชีวิตประจําวัน  เปนผลจากการเชื่อมโยงทุก
กระบวนการแลวนําความรูมาปฏิบัติในองคกร จนเกิดเปนประสบการณขององคกรน้ัน ๆ  และเกิดปญญา 
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ฝงอยูในบุคคลกลายเปน Tacit  Knowledge ใหม เพ่ือนําไปถายทอดหมุนเวียนตอไป  ดังน้ันเคร่ืองมือ
ของกระบวนการนี้ ไดแก การนําความรูไปปฏิบัติ (Action)  ซ่ึงเปนที่คาดไดวาผลของการปฏิบัติตาม
ความรูที่ไดจากกระบวนการสุดทายน้ีเกิดจากการรวบรวม วิเคราะห และสังเคราะหความรูใหเหมาะสม
กับองคกรแลว ยอมเปนการปฏิบัติที่สมบรูณ สงผลดีตอองคกรอยางแนนอน 
 

 
รูปท่ี ๒ กระบวนการถายโอนความรู 

  
 ดังน้ันองคกรใดจะเรียกวาเปนองคกรแหงการเรียนรูไดตองประกอบดวย ความรูประเภท
ตางๆและ มีกระบวนการของการถายโอนความรู ที่สมบูรณทุกขั้นตอนจนเปนระบบของความรูในองคกร
ที่ถาวรและเปนพลวัต   เพราะระบบของความรูน้ีจะเคลื่อนไหวและพัฒนาองคกรอยูตลอดเวลา  เปนที่มา
ของความเจริญกาวหนาขององคกรที่ไมหยุดยั้งหรือเปนที่มาของความหมายวา “องคกรที่มีการเรียนรูอยู
ตลอดเวลา” 
 

ความจําเปนที่องคกรตอง  “กาวสูการเปนองคกรแหงการเรียนรู” 
 สาระของพระราชกฤษฎีกาทําใหทุกองคกรไมวาจะเปนภาครัฐหรือเอกชน  ตองปรับปรุง
พัฒนาองคกรของตนใหเปนองคกรที่มีการเรียนรูรวมกันตลอดเวลา และเรียนรูอยางมีความสุข  ใน
ประเด็นหนึ่งองคกรจําเปนตองทําตามพระราชกฤษฎีกา  แตหากพิจารณาใหดีจะพบวาการพัฒนาองคกร
ใหเปนองคกรแหงการเรียนรู น้ันคือ การพัฒนาคนขององคกร น่ันเอง  ซ่ึงคนจัดเปนทรัพยากรท่ีสําคัญ
ที่สุดในองคกร  องคกรใดที่มีการบริหารจัดการคนไดดีทั้งดานการบริหาร สวัสดิการ  การเสมอภาค  การ
รูจักหนาที่ การสามัคคี ฯลฯ หากคนทุกคนในองคกรมีความสุขก็จะพรอมที่จะกาวไปกับองคกร  ดวย
ความรักและรับผิดชอบตอองคกร  มีความตองการเสาะแสวงหาความรูเพ่ือพัฒนาองคกร  ผลที่ตามมา 
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คือภารกิจขององคกรที่ดําเนินอยูก็จะประสบผลสําเร็จตามความคาดหวังรวมกันขององคกรน้ัน ๆ  
แนวทางตามพระราชกฤษฎีกาน้ี คือ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย (Human  Resource  Development)    
น่ันเอง 
 นอกจากปจจัยดานกฎหมายตามพระราชกฤษฎีกาขางตนแลว ปจจัยอ่ืน ๆ ที่ทําใหองคกรมี
ความจําเปนที่ตองกาวสูองคกรแหงการเรียนรูน้ันมีทั้งปจจัยภายในและปจจัยภายนอกองคกร ไดแก การ
เปลี่ยนแปลงการทํางานที่รวดเร็ว  การลดขนาดขององคกร  สินคาและบริการตาง ๆ มีลักษณะที่ตองใช
ความรูมากขึ้น  ความตองการไดเปรียบในการแขงขันระหวางองคกร  เปนตน ซ่ึงแตละปจจัยมี
ความสําคัญดังน้ี 
 ๑. การเปล่ียนแปลงการทํางานที่รวดเร็ว  สงผลใหความรูในองคกรลาสมัยเร็วขึ้น บุคลากร
ตองเรียนรูลักษณะและทักษะใหม ๆ ของอุปกรณ  เคร่ืองมือ รอบตัวตลอดเวลา  ตลอดจนการแขงขันใน
รูปแบบใหม ๆ ที่เกิดขึ้นจนตามไมทัน  องคกรตองปรับกระบวนการและกลยุทธตลอดเวลาและตอเน่ือง
ไมหยุดยั้ง  องคกรจึงตองมีการจัดการความรูที่มีอยูเดิมใหคงอยู  และนําความรูใหมมาปรับปรุงใหเขากับ
ความรูเดิม กลายเปนความรูใหม ถายทอดใหบุคลากรอยางไมหยุดยั้ง  งานจํานวนมากตองใชความรูใน
การตัดสินใจและวางแผน  โดยใชความรูทั้ง Tacit และ Explicit Knowledge  นอกจากนี้งานยังมีการ
เปลี่ยนแปลงในลักษณะที่คาดการณไดยาก  การระบุรูปแบบเฉพาะเจาะจงวาตองการความรูแบบใดก็ทํา
ไดยากเชนกัน  ดวยเหตุน้ีลักษณะของบุคคลในการปรับตัวจึงมีความสําคัญมากที่สุดในการทํางาน  และ
บางองคกรจะเริ่มใหรางวัลเปนเงินเม่ือบุคลากรไดแสดงความสามารถในการแสวงหาความรูและมีความ
ชํานาญในความรูใหม ๆ    
 นอกจากนี้ การรวมธุรกิจ (Merger หรือ Acquisition) ที่ตองใชความรูขั้นสูง  และ
ความกาวหนาดานเทคโนโลยีดานโทรคมนาคม  ทําใหเกิดความจําเปนในการจัดระบบและถายโอน
สารสนเทศและความรูในการทํางานใหม ๆ ขององคกร   องคกรแหงความรูจะทําใหบุคลากรรับทราบถึง
การเปลี่ยนแปลงเพื่อจัดการกับแนวโนม  การเปลี่ยนแปลงและชวยใหบุคลากรเรียนรูและพัฒนาไดอยาง
ตอเน่ือง 
 ๒. การลดขนาด  (Downsizing) ขององคกร การลดขนาดขององคกรทําใหมีการลดจํานวน
บุคลากร   ทําใหความรูและประสบการณสวนหนึ่งขององคกรหายไป  บุคลากรใหมแมจะมีพ้ืนฐาน
การศึกษาดีในสาขาที่ตองการ แตก็ยังตองการเวลาและประสบการณกอนที่จะพัฒนาใหเกิดความ
เชี่ยวชาญเฉพาะดานใหกับองคกรได การใหบุคลากรท่ีมีประสบการณออกจากงานทําใหองคกรสูญเสีย
ความสามารถและความรูที่สําคัญที่อยูในตัวของบุคลากรไปดวย   นอกจากน้ีการลดจํานวนเพิ่มแรง
กดดันใหบุคลากรที่เหลือตองการสรางความสําเร็จโดยใชทรัพยากรที่นอยลงในเวลาที่สั้นขึ้น   บุคลากรที่
เหลือตองรักษาความรูเดิมรวมทั้งแสวงหาความรูใหมในเวลาที่นอยลง  ขณะเดียวกันก็ตองเพ่ิมความเร็ว
ของการสรางนวัตกรรมเพราะการเลือกแบบจะมีอัตราเพิ่มขึ้นดวยเชนกัน 
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 ๓.   สินคาและบริการมีลักษณะใชความรูมากข้ึน (Knowledge-intensive Products and  
Services) ปจจุบันองคกรตาง ๆ  พยายามสรางสินคาหรือบริการของตนใหแตกตางโดยทําใหสินคา 
“ฉลาด” (Smart)  ขึ้น  เชน รถยนตรุน Navigator  การซื้อสินคาทาง internet บอรดประกาศ
อิเล็กทรอนิกส  แสดงที่เขียนไดเอง ลักษณะการแขงขันที่สูงมาก ทําให องคกรตองการคนที่มีความรูมาก  
ทั้งเพ่ือการผลิตสินคาใหม  และพัฒนาสินคา 
 หากองคกรใดไมมีการรวบรวมความรูใหเปนระบบแลวการพัฒนาใหเกิดความรูในสินคา
และบริการน้ันก็จะทําไดยากขึ้น  เชน  บริษัทฟอรด  เม่ือวิศวกรรุนใหมตองการผลิตรถเลียนแบบรถ
รุนแรกที่ฟอรดผลิตขึ้น แตไมมีใครจําหรือบันทึกไวก็จะทําใหการผลิตรถรุนใหมใชเวลามากกวาที่
ควรจะเปน 
 ๔.  ความไดเปรียบในการแขงขันอยางยั่งยืน (Sustainable) ปจจัยน้ีเปนยอดปรารถนาของ
องคกรที่จะชนะคูแขงอยางถาวรและตลอดกาล จึงทําใหองคกรตองพัฒนาคนเดิมใหมีความรูมากขึ้น  
และยังตองการความรูใหมจากคนใหม ๆ  ประกอบกับตองถายทอดความรูใหบุคลากรอยางรวดเร็ว  
บุคลากรตองมีความพรอมในการรับรูและเรียนรู  จึงทําใหองคกรกลายเปนองคกรที่มีการเรียนรูอยู
ตลอดเวลา 
 ปจจัยทั้งหลายที่กลาวมาเปนความจําเปนของวงการธุรกิจที่ผลิตสินคามีจํานวนผลผลิต
เปนตัวชี้วัดความเจริญเติบโตขององคกร   องคกรของรัฐในปจจุบันดวยความจําเปนของการปรับลด
งบประมาณ  การปรับลดกําลังพล  ผลผลิตขององคกรของรัฐไดแกการบริการประชาชน  จึงทําให
ภาครัฐหรือเอกชนมีความเหมือนกับวงการธุรกิจที่จะตองปรับปรุงพัฒนาองคกรของตนใหเปนองคกร
ที่มีการเรียนรู   การกาวสูองคกรแหงการเรียนรูขององคกรของรัฐจึงเกี่ยวของกับปจจัยทั้งหลายท่ี
กลาวมาแลวไมแตกตางไปจากองคกรธุรกิจ  อาทิ  การปรับลดกําลังพลของหนวยงานราชการทําให
ตองแสวงหาบุคคลที่มีความรูใหคงอยูในองคกร   และตองจัดเก็บความรูที่มีอยูในตัวคนที่กําลังจากไป
จากองคกร  ขณะเดียวกันองคกรของรัฐตองพัฒนาตามเทคโนโลยีที่กาวอยางรวดเร็ว ตองมีการไป
เสาะแสวงหาความรู เพื ่อนํามาถายทอดใหผู ปฏิบัติงานดวยกัน  ยกตัวอยางเชน การโจรกรรม       
ทางเครือขาย internet ทําใหวิธีการตามจับผูรายของตํารวจตองพัฒนาขึ้นจากวิธีการเดิมอยางมาก  
เปนตน 
 

องคประกอบของการกาวสูการเปน  “องคกรแหงการเรียนรู”   
 ในยุคปจจุบันนี้การสนับสนุนใหบุคลากรในองคกรฝกอบรมอยางเดียวนั้นไมเพียงพอแลว 
เพราะจากการศึกษาพบวาหลังจากคนไดรับการอบรมแลวจะนําความรูไปใชเพียงแค  ๑๐%  หลังจากน้ัน
อีก ๒  สัปดาห  หากไมไดนําความรูจากการอบรมมาใชความรูทักษะที่ไดรับจากการอบรม จะหายไปอีก  
๘๗%   คงอยูในบุคคลแตไมถูกนํามาใชอีก   ๓%   นอกจากนี้ขอมูลทางการสํารวจจากผูบริหารระดับสูง 
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ของสหรัฐอเมริกา  Delph๑  พบวาผูบริหารใหความเห็นวาความรูสวนใหญขององคกรอยูที่คนถึง  ๔๒%  
อยูในเอกสาร  ๒๖%  อยูในเอกสารรูปแบบอิเล็กทรอนิกส ๒๐%   และอยูในฐานขอมูลกลางขององคกร
ในระบบอินทราเนตขององคกรอีก  ๑๒%   

 
รูปท่ี ๓แหลงความรูในองคกร 

 
 ดังน้ันองคประกอบสําคัญของการกาวสูองคกรแหงการเรียนรูคือ การพัฒนาคน  ซ่ึงเปนมิติ
ทางดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษยตามที่กลาวมาแลว  ประกอบกับ  Peter M.Senge   ที่กลาววาการ
สรางองคกรใหเปนองคกรแหงการเรียนรูน้ันองคประกอบที่นับวาเปนหัวใจสําคัญ คือ  วินัย ๕ ประการ
ขององคกรหรือ  fifth  discipline   โดยองคกรที่จะกาวสูการเปนองคกรแหงการเรียนรูตองมีองคประกอบ 
๕  ประการที่สําคัญดังน้ี 
 ๑. บุคคลที่รอบรู  (Personal   Mastery)  องคกรที่จะกาวสูความเปนองคกรแหงการเรียนรู
น้ันองคประกอบที่สําคัญคือคน ดังน้ันบุคลากรในองคกรตองเปนบุคลากรที่ใหความสําคัญตอการเรียนรู   
ฝกฝน  ปฏิบัติ  และพรอมที่จะเรียนรูอยางตอเน่ืองไปตลอดชีวิต  (Lifelong   Learning)  เพ่ือเพ่ิม
ศักยภาพของตนอยูเสมอ  บุคลากรขององคกรตองรอบรูในที่ทํางาน  (Work  place  Learning)  และ
เรียนรูงานในหนาที่ (On the job  Learning)   ซ่ึงทั้งหมดของบุคคลที่รอบรูยอมมาจากองคกรตอง
สงเสริมใหบุคลากรหาความรูพัฒนาตนเองอยูตลอดเวลา 
 ๒.  รูปแบบความคิด  (Mental   Model)  องคกรที่ตองการกาวสูความเปนองคกรแหงการ
เรียนรู ตองใหรูปแบบความคิดแกบุคลากรในองคกร  ใหบุคลากรเขาใจสิ่งที่ตนตองการ  (Self  Vision)  
และสิ่งที่องคกรตองการ (Organization  Vision)  การใหรูปแบบความคิดแกบุคลากรทําไดดวยการสราง
บรรยากาศแลกเปล่ียนความคิดเห็น   เพราะรูปแบบความคิดหมายถึงแบบทางความคิด  ความเชื่อ    
และทัศนคติจากการส่ังสมประสบการณ จนกลายเปนกรอบความคิดใหบุคคลน้ัน ๆ มีความสามารถในการ 

                                                 
๑
 “สรางและตอยอดความรูในองคกร”.  พฤศจิกายน  ๒๕๔๖, หนา ๓๑. 
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ทําความเขาใจ  วินิจฉัยตัดสินใจในเรื่องตาง  ๆ  ไดอยางเหมาะสม การสนทนาและเปลี่ยนความคิด จะ
ทําใหเกิดพ้ืนฐานของวุฒิภาวะ  (Emotional  Quotient, EQ)  ที่เหมาะสมในการทํางานใหองคกร 
 ๓.  การมีวิสัยทัศนรวมกัน  (Shared  Vision)  หมายถึงการสรางทัศนคติรวมของคนใน
องคกร  ใหเห็นภาพและมีความตองการไปในทิศทางเดียวกันเปนการมองเปาหมายขององคกรในระดับ
ความมุงหมาย  ใหองคกรดําเนินสูเปาหมายในทิศทางที่รวดเร็ว ประหยัด  และปลอดภัย 
 ๔.  การเรียนรูเปนทีม  (Team  Learning)  องคกรที่ตองการกาวสูความเปนองคกรแหง
การเรียนรู  ควรมีความรวมแรงรวมใจ  มีความสามัคคีในการรวมมือกันแกปญหาตาง ๆ  ที่เกิดขึ้น   ไม
ควรใหบุคคลใดบุคคลหนึ่งเกงจนดําเนินการทุกเร่ืองอยูผูเดียว  เพราะองคกรแหงการเรียนรูหมายถึงการ
เรียนรูรวมกันของสมาชิกในองคกรในลักษณะกลุมหรือทีมงาน โดยมีเปาหมายที่สําคัญคือตองทําใหเกิด
การแลกเปลีย่นถายทอดความรูและประสบการณกันอยางสมํ่าเสมอ ทั้งในรูปแบบที่เปนทางการและไม
เปนทางการ 
 ๕.  การคิดเชิงระบบ  (System   Thinking)  การเปนองคกรแหงการเรียนรูน้ัน  บุคลากร
ในองคกรตองมีความสามารถที่จะเช่ือมโยงสิ่งตางๆ  โดยมองเปนความสัมพันธกันอยางเปนระบบได
อยางเขาใจและมีเหตุผลเปนการมองภาพรวมขององคกรหรือระบบใหญ  (Total   System)  กอนวา
องคกรมีเปาหมายอยางไร   แลวจึงสามารถมองเห็นระบบยอย  (Subsystem)  ทําใหสามารถนําไป
วางแผน  และดําเนินการสวนยอย  ๆ  ทีละสวน 
 

ปญหาขององคกรในการกาวสูความเปนองคกรแหงการเรียนรู 
 จากองคประกอบทั้ง ๕ ประการ  ที่จะนําไปสูความเปนองคกรแหงการเรียนรูน้ันปญหาของ
องคกรคือ  ในแตละองคประกอบทั้ง ๕ องคประกอบ บุคคลท่ีรอบรู  รูปแบบความคิด  การมี
วิสัยทัศนรวมกัน การเรียนรูเปนทีม และการคิดเชิงระบบ ตองตอเน่ืองกันและแตละขั้นตอนไม
สามารถทําไดสมบูรณ  ๑๐๐%  ตัวอยางเชน ในบรรดาบุคลากรที่มีความรอบรูก็ไมใชทุกคนที่จะมีความ
เขาใจรูปแบบความคิดขององคกร  และในบรรดาผูที่มีรูปแบบความคิดที่เหมาะสมตอองคกร  ก็มิอาจมี
วิสัยทัศนรวมกันทุกคณะ  เปนอยางน้ีเปนทอด ๆ  จนทายสุดทําใหผูมีความคิดเชิงระบบมีนอยมากใน
องคกรหนึ่ง ๆ  สิ่งที่องคกรในยุคน้ีเขาใจวากาวสูความเปนองคกรแหงการเรียนรู  จึงเปนเพียงการจัดการ
ความรู(Knowledge Management : KM) ที่ทุกองคกรกําลังดําเนินการ  เปรียบไดวาการจัดการความรู
เปนฐานขององคกรแหงการเรียนรู  ในขณะที่องคกรกําลังจัดการความรูก็ตองพยายามใหมีการถายโอน
ความรูอยูดวย จากนั้นเม่ือถายโอนความรูแลวจึงจะเริ่มมี บุคคลที่รอบรู  คือไดกาวแรกเขาสูความเปน
องคกรแหงการเรียนรูที่แทจริง   ดังนั้นองคประกอบของการเปนองคกรแหงการเรียนรูจึงแสดงไดตาม  
รูปที่ ๔ องคประกอบขององคกรแหงการเรียนรู  ดังน้ี 
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รูปท่ี 4 องคประกอบขององคกรแหงการเรียนรู 

 
 
 ทุกวันนี้องคกรตาง ๆ  มีความรูทั้งที่ใชในการปฏิบัติงานและความรูในแบบท่ีจัดการความรู  
แลว ถูกนํามาเพ่ือจัดหมวดหมูของความรูขององคกรใหเรียบรอย  กอนที่นําไปสูการถายโอนความรู ที่
หลายองคกรมีความพยายามที่จะถายโอนความรู  ตามวิธีตาง ๆ ดังน้ี 
 -  บริษัทปูนซีเมนตนครหลวง  แยกความรูออกเปนกลุม ๆ  เ น่ืองจากแตละคนมี
ความสามารถไมเหมือนกัน  เชนในสวนเทคนิคระดับสูงจะจัดวิศวกรที่มีความสนใจเร่ืองเดียวกันรวมกัน  
๔  คนตอทีม  มาทํางานรวมกับวิศวกรอาวุโสที่มีชั่วโมงการทํางานสูง แตอาจจะมีวิทยาการสมัยใหมนอย 
ในกลุมมีกิจกรรมสอนงาน ประชุม  หารือ  แลกเปลี่ยนความรูหากมีการวิเคราะหปญหา  เพ่ือหาแนว
ทางแกไขปญหาตาง ๆ  จะรวบรวมเปนคูมือ หรือบทความเขาระบบศูนยขอมูล  ใหพนักงานทุกคนมา
ศึกษาได 
 - บริษัท Xerox   สรางหองกาแฟ  ที่พนักงานฝายตาง ๆ  สามารถพบปะแลกเปลี่ยนความรู 
 - บริษัท GE (General Electric)  เรียนรูจากภายนอกโดยเก็บขอรองเรียนของลูกคาไวใน
ฐานขอมูลและนํามาศึกษา  วิเคราะหดวยหลักวิชาการ  คิดคนหาแนวทางแกไขเพ่ือพัฒนาผลิตภัณฑและ
บริการใหมีคุณภาพยิ่งขึ้น 
 ซ่ึงเปนความพยายามขั้นพ้ืนฐานของการถายโอนความรู  สวนองคประกอบอ่ืน ๆ ตั้งแต
บุคคลที่มีความรอบรู ขึ้นไป ทั้ง  ๕  องคประกอบ  ยังไมมีองคกรใดที่สามารถจัดรูปแบบการดําเนินการ
ใหสามารถวัดผลการดําเนินการไดวามีบุคลากรที่รอบรูก่ีเปอรเซ็นตของบุคลากร   หรือมีการวัดจํานวนผู
มีความคิดเปนระบบไดก่ีเปอรเซ็นตของบุคลากรขององคกร  ทุกองคกรจึงอยูในฐานะของการ “กาวสู
ความเปนองคกรแหงการเรียนรู”  ทั้งสิ้น  โดยมีสวนของการจัดการความรูเปรียบเหมือนการจัดการ
ทรัพยสินทางปญญา ที่องคกรชี้แลววาทรัพยสินใดบางที่สงผลประโยชนโดยตรงทั้งดานผลกําไร  และ
ดานการไดเปรียบในการแขงขันกับองคกรอ่ืน ๆ จนไดรวบรวมทรัพยสินนั้นหรือความรูน้ันไวเพ่ือ     
ถายโอนใหบุคลากรขององคกร     องคกรแหงการเรียนรูถือวาเปนเคร่ืองมือแหงการสรางความไดเปรียบ 

Person  Mastery 

Mental  Model 

Shared Vision 

System  Thinking 

การถายโอนความรูประเภทตางๆ 
ความรูประเภทตางๆท่ีมี
การจัดการความรู
(KM)แลว 

อาศัยการสนทนา
แลกเปล่ียนประสบการณ
เปนการถายโอนความรู 
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ทางการแขงขันอยางยั่งยืน (Sustainable Competition Advantage) น่ันเอง  ปญหาของการกาวสูการ
เปนองคกรแหงการเรียนรูจึงอยูที่องคกรใดไมรูตัวเอง  คิดวาองคกรตนประกอบดวยบุคลากรระดับดี
เยี่ยมคือคุณวุฒิทางการศึกษาสูง ๆ  มีอุปกรณเคร่ืองจักรที่ทันสมัยจํานวนมาก  ก็เพียงพอแลว เพราะ
เขาใจเพียงวาประสิทธิภาพการผลิตยอมดีตามบุคลากรและเคร่ืองจักรที่ตนมี  โดยไมไดคิดวาหากไมมี
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย บุคลากรที่มีอยูก็จะทอแทไมสนใจทํานุบํารุงอุปกรณเคร่ืองจักรที่มี  ตอ ๆ ไป
ทั้งบุคลากรและอุปกรณเคร่ืองจักรที่มีอยูก็จะเส่ือมขาดความมุงม่ัน ขาดพลังในการขับเคลื่อนองคกรกอน
เวลาอันควร สงผลใหผลผลิตไมมีประสิทธิภาพอยางรวดเร็วลาหลังองคกรอ่ืนที่เคยดอยกวาในที่สุด   
ดังนั้นผูบริหารขององคกรควรตรวจสอบอยูเสมอวาองคกรของตน  ยังคงมีความมุงม่ันที่จะเปนพลัง
ขับเคลื่อนใหองคกรกาวสูความเปนองคกรแหงการเรียนรูอยูตลอดเวลาหรือไม 
 

โรงเรียนนายเรือ : องคกรแหงการเรียนรู ? 
 โรงเรียนนายเรือเปนแหลงความรูของกองทัพเรือ ทั้งดานวิชาการระดับอุดมศึกษา และ
วิชาชีพทหารเรือ  บุคลากรหลักของโรงเรียนนายเรือประกอบดวย นายทหารที่ทําหนาที่อาจารยของกอง
วิชาตาง ๆ และผูดํารงตําแหนงวิชาการของโรงเรียนนายเรือ โดยมีอาจารยคุณวุฒิปริญญาโท และ
ปริญญาเอกสาขาตาง ๆ เปนจํานวนมาก   ผลผลิตของโรงเรียนนายเรือคือนายทหารสัญญาบัตรของ
กองทัพเรือซ่ึงไดรับการคัดเลือกมาอยางดีดวยอัตราการสอบคัดเลือกเขาเปนนักเรียนเตรียมทหารในสวน
ของกองทัพเรือซ่ึงเปนอัตราสูงกวา ๑ ใน ๑๐๐ คนของผูสมัคร  ทรัพยากรบุคคลของโรงเรียนนายเรือมี
ความสมบูรณอยางมาก มีความจําเปนเพียงใดที่ตองกาวเขาสูองคกรแหงการเรียนรู   เราคงจะเปน
องคกรหนึ่งที่เปนองคกรแหงการเรียนรูที่สมบูรณแลวแนนอน  
 จากที่กลาวมาแลวขางตนวาไมมีองคกรใดแนใจไดวาองคกรตนเปนองคกรแหงการเรียนรูที่
สมบูรณแลว   เพราะการเปนองคกรแหงการเรียนรูเปนการดําเนินการแบบพลวัตไมหยุดน่ิงโดยประเด็น
สําคัญคือเปนกระบวนการพัฒนาทรัพยากรมนุษยที่ไมหยุดน่ิง มุงสรางความสําคญัใหบุคลากรท่ีมีความรู
เกิดความมุงม่ัน เพ่ือเพ่ิมพลังขับเคลื่อนดานความรูใหเกิดในองคกร เนนที่ “คน”  เปนหลัก อุปกรณ 
เคร่ืองจักรรวมทั้งสารสนเทศท่ีมีเปนเพียงอรรถประโยชนที่เอ้ือความสะดวก  ซ่ึงในการพัฒนาคนใหเปน 
ผูที่มีความมุงม่ัน เกิดพลังขับเคลื่อนองคกรเพราะรูสกึรักในองคกร รูสึกวาตนเปนสวนหนึ่งขององคกร  
จนเกิดการเรียนรูงานกันอยางเปนระบบนี ้ องคกรตองมีปจจัยที่เอ้ือตอการเปนองคกรแหงการเรียนรูไดแก 
การมีบรรยากาศที่เอ้ือและสนับสนุนตอการเรียนรู และการมีกระบวนการและแนวทางในการปฏบิตัิที่ชัดเจน 
สําหรับการเรียนรู ทายสุดคือการมีผูนําที่สนับสนุนการเรียนรู ผูนําเปนปจจัยสําคญัที่เอ้ือตอการเปนองคกร 
แหงการเรียนรู เพราะการบังคับบญัชาตามลําดับชั้นลงมาจนถึงผูนําในแผนกเล็ก ๆ มีสวนอยางใกลชิด
ตอการปฏิบัตงิานของลูกนองหรือพนักงานในแผนกนั้น ๆ   หากผูนําหรือผูบริหารในองคกรหรือหนวยงาน 
ไมวาในระดับใดก็ตามสงเสริมหรือสนับสนุนใหเกิดการเรียนรูแลว คนในองคกรหรือหนวยงานเล็ก ๆ น้ันก็ 
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จะรวมกันสรางระบบความรูในหนวยงานเล็กแลวตอเน่ืองเปนระบบความรูทั้งองคกรในภาพรวมได รศ.ดร.พสุ 
เดชะรินทร๒ กลาววา การที่จะบอกวาผูนําหรือผูบริหารคนใดสนับสนุนการกาวสูความเปนองคกรแหง
การเรียนรูตองดูจากพฤติกรรมของผูนําหรือผูบริหารคนนั้น ๆ  มิใชดูจากนโยบายที่ผูนําเขียนไว  และได
สรุปลักษณะขององคกรที่ยังหางไกลจากความเปนองคกรแหงการเรียนรูไว ดังน้ี 

๐ ผูบริหารระดับตนและกลางจะปดบังขอมูลที่เปนขาวราย ๆ หรือขอมูลที่ไมดีขององคกร         
ตอผูบริหารระดับสูง ผูบริหารระดับสูงจะไดรับแตขาวที่เปนมงคลหรือขาวดี ๆ ตลอด ขาวที่ไมเปนมงคล
ทั้งหลายจะไมถึงหูถึงมือผูบริหารระดับสูงเลย โดยผูบริหารระดับตนและกลาง อาจจะกลัวความผิดที่จะ
ตกมาถึงตนเอง  

๐ ผูบริหารในระดับตางๆ ลวนแลวแตใหและแสดงความคิดเห็นตางกันอยางเต็มที่ แตเปนความ
คิดเห็นที่ปราศจากพ้ืนฐานของขอมูล หลักฐาน ที่มาสนับสนุน หรือ อยาวาแตขอมูลและหลักฐานเลย 
แมกระทั่งยังขาดหลักการและขาดพื้นฐานที่ดีเสียดวยซ้ํา  

๐ ผูบริหารระดับตาง ๆ เลิกที่จะตั้งคําถาม แตมุงเนนการอรรถาธิบายมากกวา เน่ืองจากเม่ือตั้ง
คําถามแลวจะทําใหคนคิด และทําใหเราสามารถคนหาความจริงไดงายขึ้น แตถาผูบริหารเอาแตอธิบาย
อยูฝายเดียว ก็จะไมเกิดการคิดและคนหาความจริง  

๐ สมาชิกในองคกรพยายามเอาความดีตาง ๆ เขาตนเองตลอดเวลา โดยละเลยหรือไมใหความ
สนใจตอเพ่ือนรวมงานหรือสมาชิกอ่ืน ๆ ในทีม นอกจากนี้สมาชิกในทีมยังใหความสําคัญตอประโยชน
หรือสิทธิที่ตนเองควรจะได โดยละเลยตอสิทธิผูอ่ืนและตอประโยชนที่องคกรจะไดรับในภาพรวม  

๐ เม่ือมีความผิดพลาดหรือพลาดพลั้งเกิดขึ้น แทนที่ทุกคนจะชวยกันหาแนวทางในการแกไข
ปญหา กลับไปมุงม่ันตอการหาคนที่ทําผิดมากกวา ทําใหเม่ือมีปญหาอะไรเกิดขึ้น ทุกคนก็พยายาม
ปกปดปญหาดังกลาว จนกระทั่งสายเกินแกไข  

๐ ผลงานขององคกรที่เกิดขึ้นจะเปนผลงานประเภทกลาง ๆ ไมโดดเดนอะไรมาก และผูบริหารหรือ
สมาชิกที่เก่ียวของก็มักจะโยนความผิดของการที่ผลงานไมโดดเดนไปที่ปจจัยภายนอกตาง ๆ ไมวาจะ
เปนคูแขง ภาวะเศรษฐกิจ ลูกคา เทคโนโลยี  ฯลฯ 

๐ อาการสุดทายที่มักจะพบคือมีการปรับโครงสรางองคกรอยูตลอดเวลา ดวยนกึวาการปรับโครงสราง 
องคกรจะเปนทางออกสําหรับปญหาตาง ๆ ที่จะเกิดขึ้น หรือไมก็จะเปนการโทษวาปญหาทีเ่กิดขึน้เนื่องจาก 
โครงสรางองคกรไมดี ดังน้ันทางในการแกไขคือปรับโครงสรางองคกรใหม  และเกิดการปรับบอยอีกดวย  
 โรงเรียนนายเรือเปนสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาของกองทัพเรือ   หากพิจารณาปจจัย
ที่เอ้ือตอการเปนองคกรแหงการเรียนรู   คือ การมีบรรยากาศที่เอ้ือและสนับสนุนตอการเรียนรู   การ    
มีกระบวนการและแนวทางในการปฏิบัติที่ชัดเจนสําหรับการเรียนรู   และทายสุดคือการมีผูนําที่สนับสนุน 

                                                 
๒

 ผูจัดการรายสัปดาห,  ๒๖  ก.ค. -  ๑ มิ.ย. ๒๕๕๑ : หนา ๕. 
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การเรียนรู   หากเร่ิมจากการมีบรรยากาศที่เอ้ือและสนับสนุนตอการเรียนรู   การจัดบรรยากาศที่เอ้ือและ
สนับสนุนตอการเรียนรูขององคกรตองเริ่มจากหนวยยอยไปหาหนวยใหญ  เชนบรรยากาศในหองเรียน
เปนบรรยากาศของการเรียนการสอนนักเรียนนายเรือ  ครูเปนผูนําใหเกิดบรรยากาศแหงการเรียนรู   
ตอไปคือบรรยากาศระดับแผนก ผูนําคือหัวหนาแผนก   กองวิชาผูนําคือผูอํานวยการกอง  ไปจนถึงกรม
ผูนําคือผูบังคับการกรม  และฝายตาง ๆ  ที่มีผูบริหารระดับสูงเปนผูนํา  หากนึกถึงผูนําใกล ๆ คงตอบ
คําถามไดวา โรงเรียนนายเรือกําลังกาวสูความเปนองคกรแหงการเรียนรูหรือไม  และถึงเวลาหรือยังที่
บุคลากรที่มีความรูความสามารถของโรงเรียนนายเรือ ซ่ึงประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิทางการศึกษาและผูมี
ตําแหนงทางวิชาการควรรวมกันสรางความมุงม่ัน สรางพลังขับเคลื่อนความรูที่มีอยูในตัวเองใหประจักษ 
เพ่ือพัฒนาองคกรโรงเรียนนายเรือสูความเปนองคกรแหงการเรียนรูในทุกวิถีทาง 
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ชวยราชการ โรงเรียนนายเรือ 

 
 
 หลังจากที่ผูเขยีนไดนําเสนอวิธีการเขยีนบรรณานุกรม ซ่ึงเปนการบอกถึงแหลงที่มาของขอมูล 
ที่ผูเขียนผลงานทางวิชาการไดไปศึกษาคนความาประกอบไวในการเขียนผลงานของตนเอง โดยบรรณานุกรม 
จะอยูในสวนทายสุดของเน้ือหาทั้งหมดไปแลวในวารสารโรงเรียนนายเรือ ฉบับที่ ๑ (มกราคม – มีนาคม 
๒๕๕๒) ในฉบับน้ีผูเขยีนขอนําเสนอวธิีการเขียนอางอิงอีกแบบหนึ่ง ซ่ึงแตกตางจากการเขยีนบรรณานุกรม 
เพราะการอางอิงสวนนี้จะถกูใสไวในสวนของเน้ือหา  ทั้งน้ีเพ่ือใหนักเขียนผลงานทางวิชาการมือใหมของ
โรงเรียนนายเรือไดทราบถึงวิธีการอางอิงที่ถูกตอง โดยผูเขียนไดรวบรวมรูปแบบตาง ๆ ของการอางอิง
ชนิดน้ีมานําเสนอไวใหพิจารณาเลือกนําไปใช  
 

ทําไมตองมีการอางอิงในสวนของเนื้อหา 
 ที่ตองมีการอางอิงในสวนของเน้ือหาน้ันก็เพ่ือใหผูอาน หรือผูที่มาศกึษาคนควาสามารถตรวจสอบ 
หรือติดตามศกึษาเพ่ิมเติมได  นอกจากนั้นยังเปนการสรางความนาเชื่อถือใหแกผลงานของทานหากทาน
มีการอางอิงอยางเปนระบบ  ใชแหลงขอมูลจํานวนมาก ทันสมัย และตรงตามเนือ้หา  นอกจากน้ียังเปน
การใหเกียรตแิกเจาของผลงานที่ทานใชอางอิงประกอบผลงานของทาน ซึง่ถือเปนมารยาททางวชิาการ 
ที่ทานไมควรละเลย 
 

รูปแบบของการเขียนอางอิงในสวนของเนื้อหามีก่ีแบบ 
 ที่นิยมใชกันมีอยู ๓ แบบ คือ 
 แบบที่ ๑  การอางอิงแบบเชงิอรรถ (Footnote) การอางอิงแบบนี้เปนแบบที่แยกการ
อางอิงออกจากเน้ือหาโดยเด็ดขาดดวยการใชเสนคั่น ซ่ึงจะอยูตรงสวนลางสุดของหนากระดาษ และมี
หมายเลขกํากับ  
 แบบท่ี ๒  การอางอิงทายบท  การอางอิงแบบนี้ก็เหมือนกับการอางอิงแบบเชิงอรรถนัน่เอง  
เพียงแตนําไปรวบรวมไวทีห่นาสุดทายของสวนเนื้อหาในแตละบท เพ่ือสะดวกแกผูเขียนเน่ืองจากไมตอง
พะวงกับการกะเน้ือที่ของแตละหนากระดาษ 



ปท่ี ๙ ฉบับท่ี ๓                                         กรกฎาคม – กันยายน  ๒๕๕๒ 

                                                                    ๔๐ 

 
 
 แบบที่ ๓  การอางอิงแบบแทรกในเน้ือหา  การอางอิงแบบน้ีจะอยูรวมกับเนือ้หา ไมแยก
สวนไปเหมือนกับการอางอิงแบบเชิงอรรถ หรือ การอางอิงทายบท 
 

รูปแบบของการอางอิงทั้ง ๓ แบบ เปนอยางไร 
 แบบที่ ๑  การอางอิงแบบเชิงอรรถ (Footnote) 
          ในการเขียนเชิงอรรถสําหรับแหลงขอมูลที่อางอิงเปนครั้งแรก จะตองลงรายการตาง ๆ 
ใหสมบูรณสามารถนําไปคนควาหาขอมูลที่อางถึงน้ันไดทันที  การลงรายการเชงิอรรถที่สมบรูณ  แยก
ตามประเภทวสัดุอางอิง  มีรูปแบบดังน้ี 

  ๑.   หนังสือ    มีรูปแบบการลงรายการดังน้ี 
 
 
           
 
    
  วิชัย แหวย 
 
 
 
 
 
  ๒.  หนังสือแปล 
   ๒.๑  กรณีเนนผูเขียนเจาของภาษาเดิม  มีรูปแบบดังน้ี 
  
 

/ / / / / / / ๑ ชื่อ / ชื่อสกุลของผูแตง, / ชื่อหนังสือ, / คร้ังที่พิมพ, / (สถานที ่
พิมพ : สํานักพิมพหรือโรงพิมพ, / ปที่พิมพ), หนาที่อาง. 
    ตัวอยาง 

           ๑วชิัย แหวนเพชร, การวางแผนและควบคุมการผลติ, พิมพคร้ังที่ 
๓, (กรุงเทพฯ : หจก.ธรรกมลการพิมพ, ๒๕๔๓), หนา ๓๗. 

           ๒Dietrich Uhlmann, Hydrobiology, (New York : John Wiley & 
Sons, 2000), pp. 117 – 125. 
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   ๒.๒  กรณีเนนผูแปล  มีรูปแบบดังน้ี 

 
  ๓.  บทความในสารานุกรม  มีรูปแบบดังน้ี 
        

    
 
 
 
 
 
 
 

/ / / / / / /  ๑ชื่อผูเขียน, / ชื่อหนังสือ แปลโดย ชื่อผูแปล / (สถานทีพิ่มพ : /
สํานักพิมพ, / ปที่พิมพ), / หนาที่อาง. 
            ตัวอยาง 

            ๑Leland Blank  และ Anthony Tarquin, เศรษฐศาสตรวิศวกรรม 
Engineering Economy แปลโดย กรกฎ ใยบัวเทศ, วชัระ ทองงอก และ คมกฤต 
เล็กสกุล (กรุงเทพฯ : ทอป, ๒๕๔๙), หนา ๗๓. 

 

/ / / / / / /  
๑
ชื่อผูแปล (ผูแปล), ชื่อหนังสือ, โดย ชื่อผูเขียน (สถานทีพิ่มพ : 

สํานักพิมพ, ปที่พิมพ), หนาที่อาง. 
             ตัวอยาง 

             ๑กรกฎ ใยบัวเทศ, วัชระ ทองงอก และ คมกฤต เล็กสกุล (ผูแปล),
เศรษฐศาสตรวิศวกรรม Engineering Economy, โดย Leland Blank และ  
Anthony Tarquin (กรุงเทพฯ : ทอป, ๒๕๔๙), หนา ๗๓. 

/ / / / / / /  ๑ชื่อผูเขียน, / “ชื่อบทความ,” / ชื่อสารานุกรม, / เลมที่ (ปที่พิมพ),  /
หนาที่อาง. 
                  ตัวอยาง 

                  ๑อนุสรณ ลิม่มณี, “พรรคการเมืองไทย,” สารานุกรมไทยสําหรับ
เยาวชน, ๓๑ (๒๕๔๙), หนา ๑๐๑ – ๑๒๖. 
         ๒Bernard Fitzsimons, “ Posidon, Lockheed,” The Illustrated 
Encyclopedia of 20th Century : Weapons and Warfare, 20 (1989), pp. 98 – 100. 



ปท่ี ๙ ฉบับท่ี ๓                                         กรกฎาคม – กันยายน  ๒๕๕๒ 

                                                                    ๔๒ 

 
 
          ๔.  บทความในวารสาร  มีรูปแบบดังน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  ๕.  บทความในหนังสือพิมพ   มีรูปแบบดังน้ี 
 

 

           ๖.  รายงานการวิจัย  (ทีพิ่มพเผยแพรเปนเลมโดยเฉพาะ)  มีรูปแบบดังน้ี 
 
 
 
 
 
 

/ / / / / / /  ๑ชื่อผูเขียน, / “ ชื่อบทความ,” / ชื่อหนังสือพิมพ.  / / 
(วัน เดือน ป), หนาที่อาง. 
                 ตวัอยาง 
                 ๑ไชยรัตน สมฉุน, “วิจัยสารความหอมในขาวไทยจดสิทธิบตัร
คุมครอง,”   ไทยรัฐ.  (๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๒), หนา ๗. 
                 ๒Brook Barnes, “A Power Outage,”  Bangkok Post. 
(August 31, 2009), p. 7. 

/ / / / / / / ๑ชือ่ผูเขยีน, / “ชือ่บทความ,” / ชื่อวารสาร, / ปที่, / ฉบบัที ่/ (เดือน, ป) : / 
หนาที่อาง.  
                 ตัวอยาง 

                 ๑ระหัตร โรจนประดิษฐ, “แหลงพลังงานในอาวไทย,”  นาวิกศาสตร, 
๙๑, ๑๑ (พฤศจิกายน, ๒๕๕๒) : หนา ๕๑ – ๕๕. 
                   ๒Ian Strachan, “Training Systems for Indirect Fire Weapons,” 
Military Technology, 12 (2007) : pp. 68 – 73. 
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  ๗.  วิทยานิพนธ   มีรูปแบบดังน้ี 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
   ๘.   รายงานการประชุม และ สัมมนาทางวชิาการ   มีรูปแบบดังน้ี 
 
 
  ๙.  จุลสาร   มีรูปแบบดังน้ี 
 
 
 
 
 
 

/ / / / / / / ๑ชื่อผูเขียน, / “ ชื่อเรื่องการวิจัย,” / รายงานการวิจัย / (ชื่อ 
สถาบันหรือสาํนักงานของผูเขียน, / ปที่พิมพ), / หนาที่อาง. 
                ตัวอยาง 
                ๑น.อ.วีระพัฒน เดชกุญชร และ น.ท.ประกิต รําพึงกุล,  
“ตนแบบเรือดํานํ้าขนาดเล็กบังคับดวยวิทยุ (Radio Controlled Submarine),” 
รายงานการวิจัย (กองวิชาวิศวกรรมเครื่องกลเรือ  ฝายศึกษา โรงเรียนนายเรือ, 
๒๕๕๑), หนา  ๑๐๕ – ๑๑๐. 

/ / / / / / / ๑ 
ชื่อผูเขียน, / “ชื่อวิทยานิพนธ,” / (ระดับปริญญาและสาขาวิชา, / 

ภาควิชา, / มหาวิทยาลัย, / ปที่จบ), / หนาที่อาง. 
                 ตัวอยาง 
                 ๑ร.ท.จิตเกษม บรรเทา, “แนวทางการจัดบริการทางการศึกษาเพ่ือ
พัฒนาคุณภาพนักเรยีนนายเรือ,” (วิทยานิพนธสังคมสงเคราะหศาสตรมหาบัณฑติ, 
คณะสังคมสงเคราะหศาสตร, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, ๒๕๔๔), หนา ๔๙ .  

/ / / / / / / ๑ชื่อผูเขียน, / “ชื่อบทความ,” / ชื่อรายงานการประชุมหรือสัมมนา / 
(สถานที่จัดประชุมหรือสัมมนา, วัน เดือน ป ที่จัด), / หนาที่อาง. 
          ตัวอยาง 

  ๑ พล.อ.บุญสราง เนียมประดิษฐ, “กองทัพไทยในทศวรรษหนา : 
ประสบการณผูปฏิบัติ,” รายงานการสัมมนาเร่ืองการปฏิรูปกองทัพไทย (โรง
แรมอิมพีเรียลควีนสปารก กรุงเทพฯ, ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๔๖), หนา ๑๑๔ – ๑๓๗. 
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                          ๙. จุลสาร   มีรูปแบบดังน้ี 

 
 

         ๑๐.  แผนปลิว  หรือ  เอกสารสําเนาเย็บปก   ตัวอยางการลงรายการ 

 
   ๑๑.  แหลงความรูที่ไมใชวัสดุส่ิงพิมพ    ลงรายการดังน้ี 
 
 
 
 
 
 
 

การลงรายการแตละสวนของเชิงอรรถ มีวิธีลงรายการอยางไร 
 การลงรายการอางอิงแบบเชิงอรรถที่เปนการอางอิงครั้งแรกน้ัน จะมีหลักเกณฑ ดังน้ี 
 

/ / / / / / / ๑ชื่อหนวยงาน, / ชื่อเรื่อง. / / หนาที่อาง. 
                ตัวอยาง 

     ๑สํานักงานสถิติแหงชาติ, สถิติเพ่ือความอยูรอดของ
ประเทศ.  หนา ๒ – ๔. 

        ๑ณรงค ปอมบุปผา, ข้ันตอนการทําปกแข็งหนังสือและเก็บ
เลมวารสาร, พิมพแจกประกอบการสอนวิชาบรรณ ๔๑๓ ภาคเรียนที่ 
๒ ปการศึกษา ๒๕๒๒.  หนา ๑๒. 
      ๒ กระทรวงสาธารณสขุ, ไขหวัดใหญสายพันธุใหมชนิดเอเอช ๑ 
เอ็น ๑,  พิมพแจกในการรณรงคปองกันไขหวัดสายพันธุใหม.  หนา ๒. 
 

๑ นํ้าพุ, (ภาพยนตร) ๒๕๒๗ 
๒ สมรรถนะที่ดิน, (แผนที่) ๒๕๒๑ 
  ๓Roman  Empire, (Microfilm) 1960 
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 ๑.  รายการผูแตง 
  ๑.๑ ใหเขียนตามลาํดับปกตไิมวาผูแตงจะเปนบุคคล สถาบนั องคกร หรือมีบรรดาศกัด์ิ 
ราชทินนาม และ ตําแหนงทางศาสนา ก็ตาม (ไมตองกลับเอาไปไวหลังชื่อเหมือนบรรณานุกรม)  ตัวอยาง 
การลงรายการชื่อผูแตง 
    สมเด็จพระเทพรัตนฯ ราชสุดาสยามบรมราชกุมารี    
    ม.ล.ปนัดดา  ดิศกุล 
    พล.ต.อ.พัชรวาท  วงษสุวรรณ 
    Sister Carloline Stewart 
    กรมศิลปากร 
    กองทัพเรือ.  กรมอูทหารเรือ. 
    จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. 
  ๑.๒ คํานําหนาชื่อตามปกติใหตดัออก  ไดแก นาย   นาง   น.ส. 
  ๑.๓  ตําแหนงทางวิชาการ และ คําระบุบอกอาชีพใหตัดออก  เชน 
    ศาสตราจารย ดร.วิษณุ เครืองาม  ลงวา    วิษณุ  เครืองาม 
    นายแพทย ประเวศ วะสี             ลงวา    ประเวศ วะสี 
  ๑.๔  ผูแตงชาวตางประเทศ ใหเขยีนชื่อตนตามดวยนามสกุล (แตกตางจากบรรณานุกรม 
ซ่ึงเอานามสกุลขึ้นตน เชน  Kenedy, John F.) 
  ๑.๕  การลงรายการผูแตงมากกวา ๑ คน 
   ๑.๕.๑ ผูแตง ๒ คน ใหลงชื่อทั้ง ๒ คน คั่นระหวางชื่อดวย “และ”  หรือ  “and” 
เชน 
     สิทธิชัย  ประสานวงศ  และ  สมศักด์ิ  จันทรเจริญ 
     Mori Masahiro and Suzuki Yasuhiro 
   ๑.๕.๒ ผูแตง ๓ คน ใหลงชื่อทั้ง ๓ คน ระหวางชือ่คั่นดวยเครื่องหมายจุลภาค (,) 
และระหวางชือ่ผูแตงคนที่ ๒ และ ๓ ใหคัน่ดวย  “และ”  ในภาษาไทย และ “and”  ในภาษาอังกฤษ เชน 
      ไพโรจน หลวงพิทักษ , ยงศักด์ิ ขจรผดุงกิตติ และ สวุรรณดี ไชยวรตุม 
      Singriesu S. Rao, Mori Masahiro and Tomozo Kobata 
   ๑.๕.๓ ผูแตงมากกวา ๓ คน ใหลงชื่อผูแตงเพียงคนเดียว (นิยมใหเกียรติผูที่มี
ชื่ออยูในลําดับแรก)  แลวใชคําวา  “และคนอ่ืน ๆ”  ตามหลังชื่อผูแตงในภาษาไทย และ “and others” 
ในภาษาอังกฤษ  ดังตัวอยาง 
      ชาญวิทย เหมวิลาส และคนอ่ืน ๆ 
      David W. Cravens and others 
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   ๑.๕.๔ ในกรณีที่ไมมีชื่อผูแตงใหเลือ่นรายการชื่อเรื่องมาเปนรายการแรก 
   ๑.๕.๕ กรณีที่รายการผูแตงเปนเพียง บรรณาธกิาร (editor) หรือ ผูรวบรวม 
(complier)  ใหลงชื่อผูแตง คั่นดวยจุลภาค (,) แลวตามดวยคําวา  “บรรณาธิการ” หรือ  “ผูรวบรวม” เชน                     
     สิทธิชัย ประสานวงศ, บรรณาธิการ 
      ชิต เหลาวัฒนา, ผูรวบรวม 
      David W. Cravens, editor 
 ๒.  ชื่อหนังสือ  
  ๒.๑ ใหลงชื่อหนังสือตามที่ปรากฏจริง ถามีคําขยายใหใสไวดวย โดยคั่นดวยเครื่องหมาย 
มหัพภาคคู (:) ดังตัวอยาง 
                                        สารบรรณโลกและเงินตรานานาชาติ : ทวีปอเมริกา 
                                        The War Atlas : Armed Conflict – Armed Peace 
  ๒.๒ ชื่อหนังสือ วารสาร  นิตยสาร หรือหนังสือพิมพ ใหขีดเสนใต หรือใชตัวพิมพหนา
ดํา หรือเอน  ใหแตกตางและเดนกวารายการอ่ืน ๆ ดวย 
 ๓. ครั้งที่พิมพ หนังสือบางเลมมีการจัดพิมพหลายคร้ัง  ใหลงรายการดวยการพิมพคร้ังที่
ระบุไวในหนังสือ  โดยเริ่มตั้งแตการพิมพคร้ังที่ ๒  สําหรับการพิมพคร้ังแรกจะไมนํามาลงรายการ 
 ๔. สถานที่พิมพ 
  ๔.๑ ใหลงชื่อเมืองที่เปนทีต่ั้งของสํานักพิมพหนังสือน้ัน  ถามีหลายเมืองใหลงเฉพาะ
ชื่อเมืองแรก  (กรุงเทพมหานคร ใหลงวา กรุงเทพฯ) 
  ๔.๒ ถาไมปรากฏสถานที่พิมพ ใหใส  “ม.ป.ท.”  (ยอมาจาก ไมปรากฏสถานที่พิมพ)  
สําหรับหนังสือภาษาไทย และ “n.p.” (ยอมาจาก no place of publication) สําหรับหนังสือภาษาอังกฤษ 
 ๕. ผูรับผิดชอบในการพิมพ 
  ๕.๑ ถาเปนชื่อของสํานักพิมพ ใหนําเฉพาะชือ่ของสํานักพิมพมาลงเทาน้ัน  โดยไม
ตองใสคําวาสาํนักพิมพมาดวย  เชน 
    สํานักพิมพตนออ        ลงวา        ตนออ 
    บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จํากัด ลงวา        ซีเอ็ดยูเคชั่น 
    Pearson Education Indochina Ltd.   ลงวา Pearson Education Indochina 
  ๕.๒ ถาไมใชสํานักพิมพ  แตเปนหนวยงานของรฐั หรือ องคกรตาง ๆ จัดพิมพ   ให
ลงชื่อหนวยงาน หรือองคกรน้ัน  ในตําแหนงของสํานักพิมพ ไดเลย 
  ๕.๓ ถาเปนชื่อโรงพิมพ  ใหลงรายการโดยระบุคําวา “โรงพิมพ” ไวดวยทุกคร้ัง เชน      
โรงพิมพคุรุสภา ลาดพราว  โรงพิมพดานสุทธาการพิมพ 
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 ๖. ปพิมพ 
  ๖.๑   ใหลงเฉพาะตัวเลขของป พ.ศ. หรือ ค.ศ. เทาน้ัน 
  ๖.๒ ถาไมมีปพิมพ ใหใสปลขิสิทธิ์  (copyright) แทน ถาไมมีทั้งปพิมพ และปลขิสิทธิ ์ 
ใหใสคําวา “ม.ป.ป.” สําหรับหนังสือภาษาไทย (ยอมาจากไมปรากฏปที่พิมพ) สําหรับเอกสารภาษาไทย  
หรือ  “n.d.”  (ยอมาจาก no date) สําหรับเอกสารภาษาอังกฤษ 
 ๗. หนาที่อางอิง 
  ๗.๑ ใหใสคําวา “หนา”  และตามดวยเลขหนาที่อาง เชน หนา ๓๒, หนา ๒๕ – ๓๐  
(บางสถาบันไมใสคําวาหนา  ใสเฉพาะเลขหนาเลย) 
  ๗.๒ ถาเปนหนังสือภาษาอังกฤษ กรณีอางอิงเพียงหนาเดียวใหใส  “p.”  ถาอางหลาย
หนาใหใส   “pp.”   เชน   p.111,  pp. 41 – 55 
   

การพิมพเชิงอรรถมีวิธีการพิมพอยางไร 
 ๑. ขีดเสนคั่นขวางระหวางสวนเน้ือหา และเชิงอรรถ ยาวประมาณ ๑/๓ ของหนากระดาษ 
(ประมาณ ๒ – ๒.๕ น้ิว)   เพ่ือแยกสวนที่เปนเนื้อหากับสวนอางอิงออกจากกัน 
 ๒. เม่ือเริ่มตนพิมพเอกสารอางอิงแตละรายการ  ใหยอหนาเขาไป ๗ ชวงตัวอักษร  โดยเริ่ม
พิมพตั้งแตระยะตวัอักษรที่ ๘ 
 ๓. ใหเลขกํากับอยูเหนืออักษรตัวแรก 
 ๔. หากพิมพไมจบในบรรทัดเดียวกัน  บรรทัดตอไปใหพิมพชิดขอบกระดาษ  (ไมตองยอ
หนาเขามา ๗ ตัวอักษรเหมือนบรรณานุกรม) 
 ๕. การเวนระยะหลังเคร่ืองหมายวรรคตอน  ใหเวนระยะดังน้ี 
  ๕.๑ หลังเคร่ืองหมายมหัพภาค (.)  ใหเวน ๒ ระยะตวัอักษร 
  ๕.๒ หลังเคร่ืองหมายจุลภาค (,) อัฒภาค (;) มหัพภาคคู (:) และเครื่องหมาย
อัญประกาศ (“   ”)  ใหเวน ๑ ระยะตวัอักษร 
 

การอางอิงซํ้าเอกสารอางอิงเดิมทําอยางไร 
 ถาตองอางเอกสารอางอิงเดิมซํ้าอีก ในหนาเดียวกัน  มีวิธีดําเนินการดังน้ี 
 ๑. ใชคําวา  “แหลงเดิม”  (บางสถาบันใชคําวา “เร่ืองเดียวกัน”)  สําหรับภาษาไทย  และ 
“Ibid”   สําหรับวัสดุอางอิงภาษาอังกฤษ  (อยาลืมขีดเสนใต หรือ พิมพตัวหนาก็ได)  คําน้ีจะใชในกรณี
อางอิงติดกันโดยไมมีเชิงอรรถอ่ืนคั่น  หากอางซ้ําหนาเดิมไมตองใสเลขหนา  จะใสเลขหนาในกรณีที่
อางหนาใหม    ดังตัวอยาง 
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  ๒.   ใชคําวา  “เลมเดิม”  หรือ  “op. cit.”  ใชคําน้ีในกรณีที่เคยอางอิงมาแลว แตมี
เชิงอรรถอ่ืนมาคั่น และอางหนาไมซํ้าเดิม 
  ๓.   ใชคําวา  “หนาเดิม”   หรือ    “loc. cit.”  ใชในกรณีที่เคยอางอิงมาแลว  แตมี
เชิงอรรถอ่ืนมาคั่น และอางหนาเดิม 
 ตัวอยางการเขียนเชิงอรรถแบบอางอิงซํ้า ในกรณีของ ขอ ๒. และ ๓. 
 

 

            ๑โมริ มาซาฮิโร, บรรณาธิการ, คูมือกาวแรกสูการแขงขันหุนยนต 
Robot Contest แปลโดย ชาญวิทย เหมวิลาส และคนอ่ืน ๆ, (กรุงเทพฯ : 
สมาคมสงเสริมเทคโนโลยี (ไทย – ญ่ีปุน), ๒๕๔๔), หนา ๒๓ – ๒๔. 

             ๒แหลงเดิม 
             ๓แหลงเดิม, หนา ๑๘

 

 

               1David W Cravens, Charles W. Lamb and Victoria L. Crittenden, Strategic 
Marketing Management Cases, 6th ed. (Boston : Irwin McGraw-Hill, c1999) p.31. 
      2Ibid   
      3Ibid., p. 130 

 ๑ คณาจารยสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล, การเขียนรายงานและการใช
หองสมุด, พิมพคร้ังที่ ๓, (กรุงเทพฯ : ทริปเพ้ิล เซเวน มัลติเทค, ๒๕๔๗), หนา ๑๕. 
 ๒

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, การคนควาและการเขียนรายงาน, พิมพคร้ัง    
ที่ ๗, (กรุงเทพฯ : ภาควิชาบรรณารักษศาสตร คณะอักษรศาสตร จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย, ๒๕๔๙), หนา ๑๑๒. 
 ๓

คณาจารยสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล.  เลมเดิม, หนา ๑๗. 
 ๔

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย.  หนาเดิม. 
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 การเขียนเชิงอรรถ (Footnote) ก็มีวิธีดําเนินการเพียงเทาน้ี  ยังคงเหลือการอางอิงในสวน
ของเนื้อหาอีก  ๒  แบบ คือ  การอางอิงทายบท และ การอางอิงในเนื้อหา  เรามาดูกันซิวาการอางอิงอีก  
๒ แบบทีเ่หลอืจะมีวิธีการอางอิงอยางไร 
 แบบที่ ๒    การอางอิงทายบท 
 ๑ ใชรูปแบบเดียวกับการอางอิงแบบเชิงอรรถ (Footnote)  ทุกประการ เพียงแตนําไปไวที่
หนาสุดทายเม่ือจบเนื้อหาของแตละบท หากมีเน้ือที่เหลืออยูในหนาน้ันใหเขียนกลางหนากระดาษวา  
“การอางอิง”   หากเน้ือที่หมดพอดีใหขึ้นหนาใหม 
 ๒. หากมีการอางอิงซํ้า  แมจะไมอางซํ้าในหนาเดียวกนัก็สามารถใชรูปแบบการอางอิงซํ้า
แบบเชิงอรรถได  เพราะถือวาการอางอิงรวมอยูหนาเดียวกัน 
 ๓. ขอควรระวังของการอางอิงทายบท  ผูเขียนจะตองบนัทึกการอางอิงเก็บไวใหดี  เพราะ
กวาจะเขียนจบบทหนึ่ง ๆ อาจจะลืมชื่อผูแตง  ชื่อหนังสือ  หรือรายละเอียดอ่ืน ๆ ของเอกสารที่เราใช
อางอิงได และการอางอิงแบบนี้มีขอเสีย คือ ไมสะดวกสําหรับผูอานเปนอยางยิ่ง เพราะเสียเวลาในการ
พลิกหา อาจทําใหสับสนไดงายจึงไมเปนที่นิยม 
 แบบที่ ๓  การอางอิงในเน้ือหา 
         ๑. การอางอิงแบบนี้เปนการอางอิงแทรกปนในเนื้อหา ไมแยกกันคนละสวนเหมือนการอางอิง 
แบบเชิงอรรถ และแบบการอางอิงทายบท  รายการอางอิงประกอบดวย  ๓  สวน  คือ   ผูแตง  ปที่พิมพ  
และ  หนาที่อางอิง ระบุไวในวงเลบ็ หลังขอความทีต่องการใหขอมูลอางอิง  มีรูปแบบดังน้ี          
  
 
 
 
   ตัวอยางการเขียนอางอิงในเนื้อหา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(ชื่อ / ชื่อสกุล, / ปที่พิมพ : หนาที่อางอิง) 

        Ryoko Toyama ไดกลาวไววาการจัดการความรู (KM.) เปนการจัดการ
เพ่ือใหเกิดความรูใหม โดยใชความรูที่มีอยูและประสบการณของคนในองคการอยาง
มีระบบเพื่อพัฒนานวัตกรรมที่จะทําใหมีความไดเปรียบเหนือคูแขงทางธุรกิจ (บญุดี 
บุญญากิจ และคณะ, ๒๕๔๗ : ๑๒)   
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 ๒. หลักเกณฑการลงชื่อผูแตง 
  ๒.๑ ผูแตงคนไทย และผูมีบรรดาศักด์ิ ฐานันดรศักด์ิ ยศทางทหาร ตํารวจ และ
ตําแหนงทางศาสนา  ใหเขยีนตามปกติ เชนเดียวกบัการอางอิงแบบเชิงอรรถ 
  ๒.๒ ผูแตงชาวตางประเทศ  ใหลงเฉพาะนามสกุล 
  ๒.๓ ผูแตงที่เปนหนวยงานทางราชการ องคกร  สถาบันตาง ๆ ใหลงชื่อหนวยงานที่
เปนผูจัดทํา หรือจัดพิมพ 
  ๒.๔ การอางอิงผลงานของผูแตงคนเดียวกันหลายเลม และแตละเลมพิมพในปเดียวกัน 
ใหใสอักษร ก, ข, ค, ...  หรือ a, b, c … ไวหลังปที่พิมพ  โดยเรียงลําดับการอางอิง  เลมใดอางเปนเลม
แรกใหใสอักษร ก หรือ a  ซ่ึงอักษรเหลาน้ีจะตองนําไปแสดงไวที่บรรณานุกรมดวย 
 ตัวอยางการอางอิงแบบแทรกในเน้ือหาแบบตาง ๆ 
 ๑. ผูแตงคนเดียว 
          (รุงระวี วีระเวสส, ๒๕๕๒ : ๑๒) 
    (น.อ.หญิง ยุวดี เปรมวิชัย, ๒๕๕๐ : ๒๔) 
    (พระธรรมปฎก (ป.อ.ปยุตโต), ๒๕๔๙ : ๑๙) 
    (Carvens, 2004 : 33) 
 ๒. ผูแตงคนเดียวกัน มีเอกสารอางอิงที่จัดพิมพในปเดียวกันมากกวาหน่ึงเลม  และผูเขียน
นํามาอางอิงมากกวาหน่ึงเลม  ใหใสอักษร ก, ข, ค,... สําหรับเอกสารภาษาไทย และ a, b, c… สําหรับ
ภาษาอังกฤษ ทายปที่พิมพ เรียงลําดับกอนหลัง  เชน 
     (พุทธทาสภิกขุ, ๒๕๒๙ ก : ๑๖๓ – ๑๖๙) 
     (พุทธทาสภิกขุ, ๒๕๒๙ ข : ๒๐) 
     (Lamb, 2005 a : 15) 
     (Lamb, 2005 b : 8 – 12) 
 ๓. ผูแตงหลายคน ซ่ึงเปนการอางอิงวัสดุอางอิงทั้งเลมโดยไมเจาะจงวาหนาใด  ในกรณีน้ี
ไมตองระบุเลขหนา เชน 
     (สมชาย เชื้อวัชรินทร, ๒๕๒๘; จิรารัตน ชูสีระรักษ, ๒๕๓๑; ไพโรจน 
หลวงพิทักษ, ๒๕๒๗) 
 ๔. วัสดุอางอิงไมปรากฏชื่อผูแตง 
     (5 G เพ่ือการพัฒนาคุณภาพ, ๒๕๔๔ : ๑๐ – ๑๒) 
     (Control System, 1998 : 32 – 40) 
 ๕. การอางอิงจากแหลงวัสดุอางอิงอ่ืน ๆ    มีวิธีการลงรายการดังตัวอยาง 
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  ๕.๑ การอางอิงจากโสตทัศนวัสดุ 
       (สุรชัย รัตนเสริมพงศ และ โชคชัย รอดพรม (ภาพถายดาวเทยีม), 
๒๕๓๔)  
  ๕.๒ การอางอิงจากการสัมภาษณ 
       (พล.ต.อ.พัชรวาท วงษสุวรรณ, (สัมภาษณ), ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๒) 
  ๕.๓ การอางอิงจากการบรรยาย 
       (อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ, (บรรยาย), ๙ กันยายน ๒๕๕๒) 
  ๕.๔ การอางอิงจากการสัมมนา 
       (โรงเรียนนายเรือ, (การสัมมนา), ๑๑ กันยายน ๒๕๕๒) 
  ๕.๕ การอางอิงจากรายการโทรทัศน 
       (เชื่อม่ันประเทศไทยกบันายกฯ อภิสิทธิ์ (รายการโทรทัศน),  ๑๓ กันยายน 
๒๕๕๒) 
  ๕.๖  การอางอิงจากฐานขอมูลในเครือขายอินเทอรเน็ต 
       (โรคเบาหวาน (ฐานขอมูลจากเครือขายอินเทอรเน็ต) กันยายน, 
๒๕๕๒: ๑๕๓๐: ๑ – ๓) 
 ๖. การอางอิงจากแหลงขอมูลปฐมภูมิ และแหลงขอมูลทตุิยภูมิ 
  การอางอิงในลักษณะนี้จะเกิดขึ้นในกรณีที่ผูเขียนไมสามารถหาแหลงขอมูลปฐมภูมิมา
อางอิงได  ใหอางอิงจากแหลงขอมูลทตุิยภูมิ  ลักษณะของการอางอิงมี ๒ แบบ คือ แบบใชขอมูลปฐม
ภูมิเปนหลัก  และ  แบบใชขอมูลทุติยภูมิเปนหลัก   มีหลักเกณฑการลงรายการดังน้ี 
  ๖.๑ การอางอิงแบบใชขอมูลปฐมภูมิเปนหลกั ใหขึ้นตนดวยรายการอางอิงของแหลงขอมูล 
ปฐมภูมิ   ตามดวยคําวา  “อางถึงใน”    สําหรับวสัดุอางอิงภาษาไทย  และคําวา “quoted in”   หรือ     
“quoted by”  (บางสถาบันใชคําวา  cited in)  สําหรับวัสดุอางอิงภาษาอังกฤษ แลวตามดวยขอมูลของ
แหลงทุติยภูมิ   ตัวอยางเชน 
 
 
 
 
 
 
 
 

                 Ryoko Toyama ไดกลาวไววาการจัดการความรู (KM.) เปนการจัดการ
เพ่ือใหเกิดความรูใหม โดยใชความรูที่มีอยูและประสบการณของคนในองคการอยางมี
ระบบเพื่อพัฒนานวัตกรรมที่จะทําใหมีความไดเปรียบเหนือคูแขงทางธุรกิจ 
(บุญดี บุญญากิจ และคณะ, ๒๕๔๗: ๒๐ อางถึงใน น.อ.วันทวี ปาลโมกข, ๒๕๕๒: ๑๒) 
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   ๖.๒   การอางอิงแบบใชขอมูลทุติยภูมิเปนหลัก  ใหขึ้นตนดวยรายการอางอิงของ 
แหลงขอมูลทตุิยภูมิ ตามดวยคําวา  “อางจาก”   (บางสถาบันใชคาํวา “อางอิงจาก”)   สําหรับการอางอิง 
เอกสารอางอิงภาษาไทย หรือคําวา “citing” หรือ “quoting” สําหรับภาษาอังกฤษ   ตัวอยางเชน 
 
 
 
 
 
 
 
 

เพื่อความเขาใจที่ดียิ่งขึ้น 
 จากรูปแบบตาง ๆ ของการเขยีนอางอิงในงานเขยีนทางวิชาการท่ีไดนํามาเสนอนี้ ทานผูอาน 
ซ่ึงไดเคยเขียนผลงานวิชาการมาบางแลว อาจจะเห็นวารูปแบบไมเหมือนกับที่ทานเคยเห็นหรอืเคยใชใน
การอางอิงมาแลว  ก็ไมตองแปลกใจ  สาเหตุก็คือ สถาบันตาง ๆ มักจะดัดแปลงเพื่อใหสะดวกแกผูเขียน
ผลงานทางวิชาการของสถาบันน้ัน ๆ  แตหลกัใหญแลวก็จะนํามาจากคูมือ ๒ เลม คือ   MLA Handbook 
for Written of Research Papers (4th ed.), 1995  ซ่ึงนิยมใชกันมากในสาขามนุษยศาสตร  โดยจะ   
ใหความสําคัญกับชื่อเรื่อง คูมืออีกเลมหน่ึง คือ Publication Manual of the American 
Psychological Association – APA (4th ed.), 1998  ซ่ึงนิยมใชกับวัสดุสารนิเทศในสาขาสังคมศาสตร 
วิทยาศาสตร และสาขาอ่ืน ๆ ที่เก่ียวของ  โดยใหความสําคัญกับความทันสมัยของวัสดุสารนิเทศ  ก็
คือ ปพิมพ น่ันเอง 
 ดังน้ันเพ่ือสรางความเขาใจใหดียิ่งขึ้นในการเขียนอางอิงในสวนเนื้อหา  ผูเขียนไดรวบรวม
รูปแบบตาง ๆ ของการอางอิงของ ๓ สถาบัน คือ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลยั   มหาวิทยาลัยบรูพา  และ
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล  มาเปรียบเทียบใหไดพิจารณาเลือกใชตามความถนดั   แต ประเด็นสําคัญ
อยูตรงทีว่า  เม่ือทานเลือกใชแบบใดแลว  ก็ใหใชแบบน้ันไปตลอดงานเขียนของทาน 
 
 
 
 

                Ryoko Toyama  ไดกลาวไววา การจัดการความรู (KM.) เปนการ
จัดการเพ่ือใหเกิดความรูใหมโดยใชความรูที่มีอยูและประสบการณของคนใน
องคการอยางมีระบบเพื่อพัฒนานวัตกรรมที่จะทําใหมีความไดเปรียบเหนือ
คูแขงทางธุรกิจ (น.อ.วันทวี ปาลโมกข, ๒๕๕๒: ๑๒ อางจาก บุญดี บุญญากิจ 
และคณะ, ๒๕๔๗: ๒๐) 
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เปรียบเทียบรูปแบบการเขียนอางอิงแบบเชงิอรรถ (Footnote) 
 มหาวิทยาลยับูรพา 
 
 
 
 
 
 

 จุฬาลงกรณมหาวิทยาลยั    (ไมมีรูปแบบเฉพาะสําหรับการเขียนอางอิงแบบเชิงอรรถ) 
 สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล    (เปนแบบที่นําเสนอในบทความนี้) 
 
 
 
 
 
 
 

รูปแบบการอางอิงแบบแทรกในเน้ือหา 
 มหาวิทยาลยับูรพา 

 

เอกสารภาษาไทย 
/ / / / / / / ชื่อผูเขียน, / ชื่อหนังสือ, / คร้ังที่พิมพ, / (สถานที่พิมพ : สํานักพิมพ 
หรือ โรงพิมพ, ปที่พิมพ) , หนาที่อาง.   
เอกสารภาษาอังกฤษ      
 / / / / / / / ชื่อตน / ชื่อกลาง / นามสกุล, / ชื่อหนังสือ, / คร้ังที่พิมพ, / (สถานที่
พิมพ : สํานักพิมพ, ปที่พิมพ), หนาที่อาง.     

เอกสารภาษาไทย 
/ / / / / / /๑ ชื่อ / ชื่อสกุล. / / ชื่อเรื่อง. / / ปที่พิมพ. / / หนา..... . 
เอกสารภาษาอังกฤษ                                                                                      
/ / / / / / / ๑ ชื่อตน / ชื่อกลาง / ชื่อสกุล. / / ชื่อเรื่อง. / / ปที่พิมพ. / / p. ... . 

แบบที่ ๑     เอกสารภาษาไทย 
                          (ชื่อ / ชื่อสกุล. / / ปที่พิมพ / : / เลขหนา) 
        เอกสารภาษาอังกฤษ 
                          (ชื่อสกุล. / / ปพิมพ / : / เลขหนา) 
แบบที่ ๒     เอกสารภาษาไทย 
           (ชื่อ / ชื่อสกุล, / ปที่พิมพ, / หนา....) 
                    เอกสารภาษาอังกฤษ 
 (ชื่อสกุล, / ปที่พิมพ, / p. …) 
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 จุฬาลงกรณมหาวิทยาลยั ใชรูปแบบการอางอิงระบบนาม – ป (author – date)  
ประกอบดวย ชื่อผูแตง  ปพิมพ  และ/หรือเลขหนาไวในวงเลบ็   การไมระบุเลขหนาจะปรากฏในกรณีที่
ผูทํารายงานอางอิงงานของผูอ่ืนโดยการสรุปเน้ือหาทั้งเลมของงานชิ้นนั้น 
 

 
 สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 

 

ของแถมทายบท 
  ในการเขียนบรรณานุกรม หรือ การอางอิงในสวนของเนื้อหาในการเขียนงานทางวิชาการน้ัน
บางครั้งมีการใชคาํยอเก่ียวกับเอกสารภาษาอังกฤษที่เราใชอางอิงประกอบการเขยีนผลงานของทานผูเขยีน 
จึงขอรวบรวมมานําเสนอไว ณ ที่น้ีเสียดวยเลยเพื่อเปนของแถม คํายอที่ใชไดแกคําตอไปน้ี 

 
 

แบบระบุเลขหนา 
           เอกสารภาษาไทย 
 (ชื่อ / ชื่อสกุล / ปที่พิมพ: / หนาที่อางอิง)     เชน 
 (ประอร สุนทรวิภาต  ๒๕๕๑: ๑๒)   (ไมใสยศทางทหาร) 
           เอกสารภาษาอังกฤษ 
 (ชื่อสกุล / ปที่พิมพ: เลขหนา)  เชน  (Kennedy 1985: 21) 
แบบไมระบุเลขหนา 
            เอกสารภาษาไทย 
 (ชื่อ / ชื่อสกุล / ปที่พิมพ)    เชน   (สิทธิชัย ประสานวงศ ๒๕๕๐) 
        เอกสารภาษาอังกฤษ 
    (ชื่อสกุล / ปที่พิมพ)    เชน    (Maloy 2001) 

เอกสารภาษาไทย 
            (ชื่อ / ชื่อสกุล, / ปที่พิมพ : / หนาที่อาง) 
เอกสารภาษาอังกฤษ 
            (ชื่อสกุล, / ปที่พิมพ : / หนาที่อาง) 
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 คํายอ คําเต็ม ความหมาย หมายเหตุ 
 comp. compiler ผูรวบรวม พหูพจนใช  comps. 
  compilied by รวบรวมโดย  
 ed. editor บรรณาธิการ พหูพจนใช eds. 
  edited by บรรณาธิการโดย 
  enlarged เพ่ิมเติม ใชกับฉบับพิมพใหมของ 
    เอกสารที่มีเพ่ิมเติม เชน 
    enl. ed. 
 et al. et alli และคนอ่ืน ๆ (and others) 
 n.d. no date ไมปรากฏปพิมพ ภาษาไทยใช ม.ป.ป. 
 n.p. no place ไมปรากฏสถานที่พิมพ ภาษาไทยใช ม.ป.ท. 
  no publisher ไมปรากฏสํานักพิมพ 
 rev. revised, revision แกไข ใชกับฉบับพิมพใหมของ 
    เอกสารที่มีการแกไข เชน 
    rev.ed. 
 2nd ed. second edition พิมพคร้ังที่ ๒ 
 tr. Translator ผูแปล 
  translated by แปลโดย 
 vol. volume เลมที่, ปที ่ เชน vol.1, vol. 2 
 vols. Volumes จํานวนเลม เชน  5 vols. 
  
 ก็เปนอันครบเครื่องเร่ืองการอางอิงในสวนเนื้อหาของการเขียนงานทางวิชาการแลว  ผูเขียน
หวงัเปนอยางยิ่งวาบทความนี้จะเปนประโยชนแกทานทีกํ่าลังจะเร่ิมเขยีนผลงานทางวิชาการบางตามสมควร   
และขอย้ําเตือนอีกคร้ังวารายการอางอิงทุกรายการในเชิงอรรถ หรือ ในสวนของเนื้อหา จะตองนําไป
แสดงไวที่บรรณานุกรมดวย  และอีกเร่ืองหน่ึงคือ เม่ือเลือกใชรูปแบบใดแลวตองใชรูปแบบน้ันตลอดงาน
เขียนของทาน 
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หนังสืออางอิง 
 
คณะอาจารยภาควิชาบรรณารักษศาสตร.  สารนิเทศและการศึกษาคนควา.  กรุงเทพฯ : คณะ 
    มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวทิยาลัยบูรพา, ๒๕๔๓. 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย.   การคนควาและการเขียนรายงาน.  พิมพคร้ังที่ ๗.  กรุงเทพฯ : คณะ            
 อักษรศาสตร ภาควิชาบรรณารักษศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, ๒๕๔๙. 
รุงฤดี อภิวัฒนศร และคนอ่ืน ๆ.  การเขียนรายงานและการใชหองสมุด = Report Writing and   
 library.  พิมพคร้ังที่ ๓.  กรุงเทพฯ : ทริปเพ้ิล เซเวน มัลติเทค, ๒๕๔๗. 
น.อ.วันทวี ปาลโมกข.  “การจัดการความรู : จากหลักการ KM. สูการปฏิบัต”ิ วารสารโรงเรียนนายเรือ. 
 ๘(๒) : ๑๒ – ๒๐; เมษายน – มิถุนายน ๒๕๕๑. 

 
 
 
 



การจัดการความรู 
ของโรงเรียนนายเรือ 

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

 
 

 ผูเขียนเปนผูดําเนินการเกี่ยวกับการจัดการความรู (Knowledge Management) ในตําแหนง       
นายทหารประสานงานการจัดการความรูของโรงเรียนนายเรือ ซึ่งทําหนาที่น้ีมากวา ๒ ปแลว แตก็ไมเคยได
เขียนเรือ่งราวตาง ๆ เก่ียวกับการจัดการความรูของโรงเรียนนายเรอืลงในวารสารโรงเรียนนายเรือ เนื่องจาก
ในขณะน้ันโรงเรียนนายเรอืยังไมมีแนวทางการดําเนินการที่ชัดเจนดังเชนที่เปนอยูในปจจบุัน ระยะเวลา  ๒ ป 
ท่ีผานมา คณะทํางานการจัดการความรูโรงเรียนนายเรือมีการดําเนนิการอยางตอเนือ่ง เพือ่คนหาเสนทางเดิน 
ท่ีชวยใหการกาวสูการเปนองคกรแหงการเรียนรูของโรงเรียนนายเรอืเปนไปอยางรวดเร็ว 
 กิจกรรมสําคัญที่ทําใหคณะทํางานการจัดการความรูของโรงเรียนนายเรือมองเห็นแนวทางที่ชัดเจน 
คือการจัดนิทรรศการการจดัการความรูของโรงเรียนนายเรือ เม่ือวันท่ี ๔ – ๕ สิงหาคมที่ผานมา เสียงตอบรับ
จากผูรวมงานทําใหเราคิดวาเราประสบความสําเร็จ โดยเฉพาะในเรื่องของการมีสวนรวมของขาราชการ
โรงเรียนนายเรือท่ีมีความตืน่ตัว พรอมรวมกิจกรรมที่จะมีตอไปในอนาคต ซึง่การมีสวนรวมของกําลังพล
โรงเรียนนายเรือน้ัน ผูเขียนมองวาเปนจุดเริ่มตนที่ดีมาก และเปนกําลังใจใหคณะกรรมการและคณะทํางานการ
จัดการความรูของโรงเรียนนายเรอืในการทาํงานสรางสรรค เหลาน้ีตอไป 
 จากการทํางานที่ผานมา ผูเขียนไดรับกําลังใจและความชวยเหลือจากหลายคนและหลายฝายท่ีให
การสนับสนุนผูเขียนและคณะทํางานการจัดการความรูโรงเรียนนายเรือเปนอยางดี  ซึ่งผูเขยีนมองวาตัวเอง
เปนนักปฏิบตั ิไมใชนักทฤษฎี แตการทาํ KM ตองเปนไปตามทฤษฎีดวย ผูเขียนมีผูชวยฝายวชิาการ ซึ่งตอง
ขอขอบคุณเปนอันดับแรกคอื นาวาเอก ผูชวยศาสตราจารย วันทว ีปาลโมกข ผูชวยศาสตราจารย ฝายศกึษา 
โรงเรยีนนายเรือ ชวยปฏิบตัิราชการ กองวิชาบรหิารงานวเิคราะห ฝายศึกษา โรงเรียนนายเรอื ทานผูนีเ้ปน
ผูเชี่ยวชาญดาน Learning Organization (LO) เพราะทานมีงานสารนพินธเรือ่งเกี่ยวกบัความพรอมของ
โรงเรียนนายเรือในการกาวไปสูการเปนองคกรแหงการเรียนรู  และทานก็เคยไดรบัเชิญจากหนวยตาง ๆ ใน
กองทพัเรือใหไปเปนวทิยากรหลายครั้ง  ผูเขยีนไดฟง  นาวาเอก ผูชวยศาสตราจารย วันทว ีฯ บรรยายเรือ่ง 
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KM ครั้งแรกที่โรงเรียนนายเรือ ก็สามารถเขาใจไดวา KM คืออะไร และไดไปรวมบรรยายดวยกันคร้ังหน่ึง   
ท่ีกรมอุทกศาสตร ก็เห็นวาทานบรรยายไดดีกวาเดิมและคิดวาทานตกผลึกในเร่ือง LO แลว นอกจากน้ัน    
เพราะนาวาเอก ผูชวยศาสตราจารย วันทว ีฯ ไดเขียนบทความเกี่ยวกบัการจัดการความรูลงวารสารโรงเรียนนายเรือ 
มาแลวหลายครั้ง ตั้งแตโรงเรียนนายเรือยงัไมไดเริ่มทํา KM เม่ือถงึเวลาท่ีโรงเรียนนายเรือ ตองดําเนินการ
เก่ียวกับการจดัการความรู จึงไมมีใครเขยีนเรื่องนีอ้ีก ดังนั้นทานที่สนใจ ขอใหกลบัไปคนหาอานดู หรือไมก็
ไปคุยกับทานได สําหรับผูเขียนเอง ตามที่แจงไวในตอนตนแลววาเปนนักปฏิบตั ิ ดังน้ัน หากจะตองเขียน
บทความทางทฤษฎี ก็หนีไมพนไปตัดตอของคนอื่นมาเปนของตวัเอง ก็จะดูไมงามเทาไหร ผูเขยีนจึงขอ
แนะนาํเว็บไซตดี ๆ เชน “การกาวสูองคกรแหงการเรยีนรู” โดย นายสุชาต ิ  กิจธนะเสรี สถาบนัคอมพวิเตอร.
www. dmsc.moph.go.th/km/kcorner/ docs/knowledgebase.doc ซึ่งเปนบทความที่มีรายละเอียดคอนขางครบ
และเขาใจงาย และผูเขียนไดพิมพเปนรูปเลมไว ซึ่งตอไปผูเขียนจะไดรวบรวมบทความดี ๆ เก็บไวศกึษาหา
ความรูกันท่ี KM Corner ของโรงเรยีนนายเรือตั้งอยูที่โถงชั้นลาง อาคาร ๖ โรงเรยีนนายเรอื 
 ที่ผูเขยีนตองขอขอบคุณในลาํดับตอมาคอื คณะกรรมการและคณะทาํงานการจัดการความรูโรงเรียนนายเรอื 
ซ่ึงขอนําเสนอรายชื่อดังนี ้
 ๑. คณะกรรมการจัดการความรูโรงเรียนนายเรือ 
  ๑.๑ รองผูบัญชาการโรงเรียนนายเรือ (๑) ๑.๒  เสนาธิการโรงเรียนนายเรือ 
  ๑.๓ หัวหนาฝายศึกษา โรงเรียนนายเรือ ๑.๔  ผูบังคับการกรมนักเรียนนายเรือ 
               รักษาพระองค โรงเรยีนนายเรือ 
  ๑.๕ หัวหนาฝายบริการ โรงเรียนนายเรือ ๑.๖  หวัหนากองสถติิและวิจยั โรงเรียนนายเรือ 
  ๑.๗ นายทหารกําลังพล กองบัญชาการ  ๑.๘  นาวาเอกหญิง ผูชวยศาสตราจารย 
    โรงเรียนนายเรือ          ขนิษนาฏ  รัตนพฤกษ 
  ๑.๙ นาวาเอก ผูชวยศาสตราจารย วันทว ี ปาลโมกข 
 ๒. คณะทํางานการจัดการความรูโรงเรียนนายเรือ 
  ๒.๑ รองหัวหนาฝายศึกษา โรงเรียนนายเรือ ๒.๒  นาวาเอก ไตรรัตน  รชัไชยบุญ 
  ๒.๓ นาวาเอกหญิง พรทพิย  เมฆลอย ๒.๔  นาวาเอกหญิง เกศริน  มารัตนะ 
  ๒.๕ นาวาเอก มานิตย  โกสีย  ๒.๖  นาวาเอก เผด็จ  ลิ้มนราภิรมย 
  ๒.๗ นาวาเอก หญิง ศุลพีร  รําไพกุล  ๒.๘  รองผูบงัคับการกรมนักเรียนนายเรือ 
                รักษาพระองค โรงเรียนนายเรือ 
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  ๒.๙ นาวาเอกหญิง ผูชวยศาสตราจารย ๒.๑๐ นาวาเอก ผูชวยศาสตราจารย 
    ขนษินาฎ  รัตนพฤกษ           วันทวี  ปาลโมกข 
  ๒.๑๑ หัวหนาแผนกการเงิน   ๒.๑๒ ผูชวยนายทหารกําลังพล 
      กองบัญชาการ โรงเรียนนายเรือ          กองบัญชาการ โรงเรียนนายเรือ 
  ๒.๑๓ ผูชวยนายทหารยุทธการ  ๒.๑๔ ผูชวยนายทหารสงกําลังบํารุง 
      กองบัญชาการ โรงเรียนนายเรือ          กองบัญชาการ โรงเรียนนายเรือ 
  ๒.๑๕ ผูชวยนายทหารกิจการพลเรือน ๒.๑๖ ผูชวยนายทหารงบประมาณ 
      กองบัญชาการ โรงเรียนนายเรือ          กองบัญชาการ โรงเรียนนายเรือ 
  ๒.๑๗ นาวาโท เสรี  ฉ่ําชื่น   ๒.๑๘ นาวาโท ทนชุาย  แทงทอง 
  ๒.๑๙ หัวหนาแผนกหองสมุด ฝายศึกษา ๒.๒๐ นาวาตรี พีระพงษ  พรมจันทร 
       โรงเรียนนายเรือ 
  ๒.๒๑ หัวหนาแผนกสถิติและประวัต ิ  ๒.๒๒ ผูอํานวยการโรงพยาบาล โรงเรียนนายเรือ 
       กองสถติิและวจิัย โรงเรยีนนายเรือ 
  ๒.๒๓ ผูบังคบักองรอยรักษาความปลอดภัยท่ี ๖ กองรักษาความปลอดภัย ฐานทัพเรือกรุงเทพ 
       กรมรักษาความปลอดภยั หนวยบัญชาการนาวิกโยธิน 
 ๓. คณะกรรมการประเมินผล 
  ๓.๑ หัวหนากองสถติิและวจิยั  ๓.๒  หัวหนาแผนกศึกษาและวจิัย 
    โรงเรียนนายเรือ           กองสถติิและวจิัย โรงเรียนนายเรือ 
  ๓.๓ หัวหนาแผนกสถิติและประวตัิ กองสถิติและวิจัย โรงเรียนนายเรอื 

 

ความเปนมาของการจัดการความรู 
 การจัดการความรู (Knowledge  Management-KM) ของโรงเรียนนายเรือเร่ิมดําเนินการอยางจริงจัง
ในปงบประมาณ ๒๕๕๑ ซึ่งมีปจจัยสําคัญหลายประการ  เริ่มจากพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและ
วิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖  หมวด  ๓  มาตรา ๑๑ กําหนดให “สวนราชการมีหนาที่
พฒันาความรู ในสวนราชการเพือ่ใหมีลักษณะเปน องคกรแหงการเรียนรู อยางสมํ่าเสมอ โดยตองรบัรูขอมูล
ขาวสาร และสามารถ ประมวลผล ความรูในดานตาง ๆ เพือ่นํามาประยุกตใช ในการปฏิบัติราชการไดอยาง
ถูกตองรวดเร็วและเหมาะสมกับสถานการณ รวมทั้งตองสงเสรมิและพฒันาความรูความสามารถ สรางวิสัยทัศน 
และปรบัเปลี่ยนทศันคติของขาราชการในสังกัดใหเปนบคุลากรที่มีประสิทธภิาพ  และมีการเรียนรูรวมกัน  ท้ังนี ้
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เพือ่ประโยชนในการปฏิบตัริาชการของสวนราชการใหสอดคลองกับการบริหารราชการใหเกิด ผลสัมฤทธิ์
ตามพระราชกฤษฎีกานี”้ 
 ปจจยัสําคญัอกีประการหนึ่งก็คือ นโยบายของผูบัญชาการทหารเรือ ประจาํปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๒ 
มีการกลาวถึงการพฒันาระบบบริหารจัดการ  ในขอ ๓ สงเสริม ปรับปรุง พัฒนาระบบบริหารจัดการ โดยใช
แนวความคิด นวตักรรม และเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหมมาใช ดวยการแกไขปรับปรุงกฎระเบียบ ขอบังคับ 
ท่ีลาสมัย หรือเปนอุปสรรค ตลอดจนลดชวงการบังคบับัญชา การมอบอํานาจ การกระจายอํานาจ และการ
ปรับเปลี่ยนหรือลดขั้นตอนงานที่ไมจําเปนลง เพื่อใหการปฏิบัติงานมีความคลองตัว และมีประสิทธิภาพย่ิงขึน้ 
สอดคลองกับการพฒันา การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม 
 นอกจากนั้น นโยบายผูบัญชาการทหารเรือดานกําลังพลที่สงเสริมและสนับสนุนใหทุกหนวยจัดทําฐานขอมูล 
องคความรูทีจ่ําเปนในการปฏิบัติงาน เพือ่นําไปสูการเปนองคกรแหงการเรียนรู และทายที่สุด การจัดการ
ความรูยังเปนหมวดหน่ึงใน ๗ หมวดของเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ที่กองทพัเรือตอง
ดําเนินการตามคํารับรองปฏิบัติราชการ 
 

แนวทางการจัดการความรูของโรงเรียนนายเรือ 
 การจัดการความรูของโรงเรียนนายเรือกําหนดเปนแผนรายป ตั้งแตปงบประมาณ ๒๕๕๑ – ๒๕๕๓ 
ซ่ึงมีความตอเน่ืองกัน โดยมีหลักการสําคัญคือมีแผนบริหารการเปลี่ยนแปลง (Change Management Plan) 
ควบคูไปกับแผนงานการจดัการความรู (KM Plan) เสมอ แผนบริหารการเปลี่ยนแปลง โดยทั่วไปมีเปาหมาย
เพือ่ปรบัเปลี่ยนพฤติกรรม วัฒนธรรมองคกร ทัศนคต ิ และวธิีคิดท่ีไมเอื้อตอการจดัการความรู 

การจัดการความรูของโรงเรียนนายเรือในปงบประมาณ ๒๕๕๑ 
การดําเนินงานในปงบประมาณ ๒๕๕๑ เปนไปตามนโยบายของกองทพัเรือ คอืการใหความรูแก

กําลังพลของหนวยเพื่อใหเกิดความเขาใจและเห็นความสําคัญของการจัดการความรู โดยมีกรอบงบประมาณ
ใหหนวยละเทา ๆ กัน ที่ผานมาโรงเรียนนายเรือมีการดําเนินการ ๒ กิจกรรม คอื จัดการบรรยายเพือ่ปรับพื้นฐาน 
ความรูแกกําลงัพลดานการจัดการความรู โดยใชวทิยากรภายในหนวยเอง และนาํขาราชการโรงเรียนนายเรอื 
ไปทัศนศึกษางานดานการจัดการความรูท่ีบริษัท ปตท.จาํกัด (มหาชน)   

ในสวนของแผนงานการจัดการความรู คณะทํางานการจัดการความรู มีการดําเนินการตามกระบวนการ 
ขั้นตอนของการจัดการความรู โดยมีการประชุมระดมสมองเพื่อกําหนดเปาหมายของการจัดการความรู (Desired 
State) คือ “การผลตินักเรียนนายเรือใหเปนนายทหารชั้นสัญญาบตัร ที่มีคุณสมบตัิตามที่กองทพัเรือตองการ  
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ภายใตการบรหิารจัดการที่ดี” เพือ่ใหเปนกรอบการดําเนินงานของหนวยตาง ๆ ตอจากนั้น ไดมีนโยบายใหหนวย
ตาง ๆ ในโรงเรียนนายเรอืตั้งคณะทาํงานจัดการความรูของหนวยและใหมีการจัดการความรูภายในแตละหนวย
เอง แตทุกหนวยแทบจะไมมีความเคลื่อนไหว ทําใหไมปรากฏผลเปนรูปธรรม ทางคณะทํางานการจัดการความรู 
จึงรวมกันวิเคราะหปญหา และไดขอสรุปในเบื้องตนวา การบรรยายพิเศษเพือ่ปรับพื้นฐานความรูดานการจัดการ 
ความรูแกกําลังพลของโรงเรียนนายเรือเพยีงคร้ังเดียว ไมเพียงพอตอการทําใหกําลังพลเขาใจและเห็นความสําคัญ 
ของการจัดการความรู  และในระหวางรอยตอของปงบประมาณ ๒๕๕๑ - ๒๕๕๒ คณะทํางานการจัดการ
ความรูไดเผชญิปญหา อปุสรรคตาง ๆ หลายประการในการดําเนินการในระดับทีพ่อจะทาํไดคอื การหาขอมูล
จากการพูดคยุ ประสานงานกับบุคลากร หนวยตาง ๆ เพือ่รับทราบขอเทจ็จริงของปญหา ซึ่งจะนํามาใชเปน
แนวทางในการกําหนดกิจกรรมในปงบประมาณ ๒๕๕๒ ตอไป โดยสามารถสรุปประเด็นท่ีเปนอุปสรรคตอ  
การดําเนินงานพรอมแนวทางขจัดอปุสรรคตาง ๆ  ดังนี ้

๑. ประเด็นปญหา/อุปสรรค 
 ๑.๑  ผูบริหาร/หัวหนาหนวยขึ้นตรงบางหนวยไมเขาใจวา KM คอือะไร/ทําอยางไร 
 ๑.๒  กําลังพลไมเห็นความสําคัญ (ประเด็นนี้จะมองวาเปนเรื่องธรรมชาติก็คงไมผิด ) 
 ๑.๓  จับประเด็นไมได วาจะเริ่มทําตรงไหนกอน 
 ๑.๔  ถายทอดความรูไมออก/ไมรูจะถายทอดอยางไร 
 ๑.๕  ดักจบัความรูของตนเองไมได 
 ๑.๖  เปนการเพิ่มภาระงานนอกเหนืองานประจํา 

๒. แนวทางขจัดอุปสรรค 
 ๒.๑  ใหความรูเพือ่ปรับพืน้ฐานการจัดการความรูซ้ํา และเนนผูบรหิารระดับกลาง ซึ่งเปนกลไก
สําคัญที่ชวยใหการทํา KM เปนรูปธรรมในระดับผูปฏิบัติงานได 
 ๒.๒  ฝกการดักจับความรู (Capture Knowledge) และการถายทอดความรูดวยการใชเคร่ืองมือ 
Mind Map 
 ๒.๓  ลงมือทํา (Learning by doing) หมายถึงการทํา KM เลยโดยไมตองทําความเขาใจทฤษฎี
เสียกอนคอยลงมือทํา เราไดลงมือทํา KM โดยการสรางคุณลักษณะจากกลุม CoPs ซึ่งจะทําใหทุกคนเขาใจ 
KM ไดเร็วขึ้น  
 ๒.๔  ใหรางวลั กระตุน จูงใจ 
 ๒.๕  ทําให KM เปนเรื่องสนุกและทาทายดวยการทําใหกลมกลืนไปกับเน้ืองานทีท่ําอยู 
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การจัดการความรูของโรงเรียนนายเรือในปงบประมาณ ๒๕๕๒ 
แผนงานบรหิารการเปลีย่นแปลง 
เม่ือคณะกรรมการและคณะทํางานจัดการความรูโรงเรียนนายเรือสามารถสรุปประเด็นที่เปนอปุสรรค 

และแนวทางขจัดอุปสรรคตาง ๆ ไดแลว ในขัน้ตอไปจึงเลือกกําหนดกจิกรรมที่สามารถลดหรอืขจัดปญหา/อุปสรรค 
ดังกลาวได  โดยในสวนของแผนบริหารการเปลี่ยนแปลงมีการกําหนดกิจกรรม ๓ กิจกรรมตอเนือ่งกัน คอื 
 ๑. การบรรยายพเิศษเร่ืองการจัดการความรู ในหัวขอ “การนําการจัดการความรู ไปสูการปฏิบตั”ิ 
โดยวิทยากรจากภายนอกกองทัพเรอื ใชเวลา ๑ วัน โดยในชวงเชาเปนการบรรยายรวม และชวงบายเปน
เวลาของผูบรหิารระดับกลาง เพือ่ใหมีโอกาสพูดคุย ซกัถามประเด็นท่ียังไมเขาใจทั้งหลายทั้งปวงกับวทิยากร
อยางใกลชดิ  เนือ่งจากการจัดการความรูจะตองเร่ิมตนท่ีผูบริหารระดับสูงท่ีจะผลกัดันใหเกิดการจัดการความรู 
ในหนวยตาง ๆ แลว  ผูบริหารระดับกลางก็เปนกลไกสาํคัญที่ชวยใหการขับเคลือ่นใหเกิดการดําเนินการในระดับ 
ผูปฏิบัตอิยางเปนรูปธรรม  หากผูบริหารระดับกลางไมเขาใจวา KM คืออะไร คงเปนเรื่องยากท่ีผูปฏิบัติใน
ระดับรองลงมาจะดําเนินการอยางถูกวิธีได 
 ๒. การอบรมเชิงปฏิบตัิการหลกัสูตร Mind Map  : การถายทอดความคิดอยางเปนระบบ  ในหลักสูตร 
น้ีกําหนดเปนกิจกรรมที่ชวยแกปญหาในเรื่องการดักจบัความรู (Capture Knowledge) และการถายทอด
ออกมาเปนแผนท่ีความคิด จากแนวคิดของคณะทํางาน ฯ ในการเลือก Mind Map เปนเครื่องมือดักจบั
ความรูน้ัน เนือ่งจากคาดวาหากผูเขารับการอบรมสามารถดักจับความรูของตนเองไดแลว ก็สามารถถายทอด
ความรูน้ันออกมาได ซ่ึงหากถายทอดเปนแผนท่ีความคิดได ก็สามารถถายทอดเปนอยางอืน่ได เชน เปน
ขั้นตอน เปนเร่ืองเลา เปน Flow Chart เปนคูมือตาง ๆ คณะทํางานการจัดการความรูของโรงเรียนนายเรือ
ตองการใหทุกคนในโรงเรียนนายเรือเขารับการอบรม แตติดขัดดวยงบประมาณ และภารกจิตาง ๆ ทําให
สามารถจัดใหอบรมไดเพียง ๖๐ นาย อยางไรก็ดี เพือ่ใหเกิดการขยายผลไปใหไดมากที่สุด จงึจัดการอบรม
เปนทีม ๆ ละ ๑ คน และคนที่เขาอบรมก็นําความรูทีไ่ดไปขยายตอในทีมของตนเอง 
 ผลท่ีไดรับจากการอบรมครั้งนี้ทําใหเกิดองคความรูของกําลังพลของโรงเรยีนนายเรือจํานวน ๕๐ องคความรู 
ซ่ึงเปนความรูจากการปฏิบตัิงาน (Tacit Knowledge) เปนความรูท่ีผานการปฏิบัตจิริงมาแลว ผานการลองผิด
ลองถูกมาแลว ผานการแกปญหามาแลว แตยังไมไดมีการเขียนไวเปนคูมือการปฏิบัติงาน โดยความรูที่ถายทอด 
ออกมานั้น ไดมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูระดับหนึ่งภายในทีมงานนั้นเอง และเพือ่ใหผลงาน องคความรูเหลานั้น 
ไดเผยแพรสูสาธารณชน เพือ่ใหเกิดการแลกเปลีย่นเรียนรูในวงท่ีกวางขึ้นอีกระดับหนึ่ง คณะทํางาน ฯ จึงได
กําหนดใหมีการจดัแสดงผลงานในงานนิทรรศการการจัดการความรูของโรงเรยีนนายเรอืเปนกจิกรรมตอมา 

๓. การจัดนิทรรศการการจัดการความรูของโรงเรียนนายเรือมีวตัถุประสงคหลายประการ ไดแก 
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 ๓.๑. เพือ่แสดงผลงานการถายทอดประสบการณการทํางานของกําลังพลโรงเรียนนายเรือ อนั
ประกอบดวย ขาราชการและลูกจาง จากการใชเคร่ืองมือในการดักจับความรู และสกัดความรูจากความรูที่ฝง
อยูในคน (Tacit Knowledge) มาเปนความรูที่ชัดแจง (Explicit Knowledge) 

 ๓.๒ เพือ่เปนการประชาสัมพันธใหหนวยงานและองคการไดมีโอกาสรวมชมกิจกรรมการดําเนินการ 
จัดการความรูของโรงเรียนนายเรือและสรางเครือขายการแลกเปลีย่นเรียนรูรวมกนัในโอกาสตอไป 

 ๓.๓ เพือ่ใหกําลังพลโรงเรยีนนายเรือตระหนักและเล็งเห็นความสําคัญของการจัดการความรู ตลอดจน 
กระตุนใหเกิดการตื่นตวัพรอมตอการเปลีย่นแปลง และปรับเปลี่ยนทัศนคติในการนําเครื่องมือ “การจัดการ
ความรู” มาใชเพื่อพฒันาองคกรไปสูองคกรแหงการเรียนรู ตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและ
วิธีการบริหารบานเมืองที่ดี พ.ศ.๒๕๔๖ และเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 

  ๓.๔ ประการสุดทายนี้เปนวัตถุประสงคสําคัญ หากกําลังพลทุกระดับของโรงเรียนนายเรือมีความรู  
ความเขาใจ และเห็นความสําคัญของการจัดการความรู และพรอมทีจ่ะมีสวนรวมในกิจกรรมการจัดการความรู 
ของหนวย ก็จะชวยใหการดําเนินการในปตอ ๆ ไป มีความเปนรปูธรรมมากขึน้ เห็นอนาคตในเรือ่งของการ
เดินทางสูเปาหมายในการเปนองคกรแหงการเรียนรูได การจัดนทิรรศการในครั้งน้ี ชวยเสริมความรูความ
เขาใจใหกําลังพลจากคนที่ไมรูวา KM คืออะไร ก็จะไดรู จากคนท่ีรูแลววา KM คืออะไร แตไมรูวาทําอยางไร 
ก็จะไดรูกันในงานนี้  นอกจากน้ัน การเผยแพรผลงานใหผูอื่นไดรบัรู ทําใหเจาขององคความรู เกิดความ
ภาคภูมิใจ เห็นความสําคญัของตนเอง กําลังพลเหน็คุณคาซึ่งกันและกัน สงผลตอขวัญและกําลังใจในการ
ปฏิบัติงานตาง ๆ ตอไป ซึ่งทีมงานเห็นวาไดผลยิ่งกวาการใหรางวัลเสียอีก 
 แผนงานการจัดการความรู 
 หลังจากทีค่ณะทํางาน ฯ ไดกําหนดเปาหมาย (Desired State) ในการจัดการความรูคือ “การผลิต
นักเรียนนายเรือใหเปนนายทหารชั้นสัญญาบัตรท่ีมีคณุสมบัติตามที่กองทัพเรอืตองการ ภายใตการบริหาร
จัดการท่ีดี” แลว ไดมีการกําหนดองคความรูหลัก (Core Knowledge) ท่ีชวยใหเปาหมายท่ีตั้งไวบรรลุ
ความสําเรจ็ไดน้ัน คือองคความรูในเร่ืองของ “กระบวนการผลิต” นั่นเอง 
 ตอมา ไดมีการประชุมระดมสมองอีกครั้งในการกําหนดองคความรูท่ีจําเปนที่ตองใชในกระบวนการ
ผลิต ฯ โดยกําหนดได ๔ องคความรู ซึ่งเรากําหนดเปน K1…K4  ดังนี้ 

K1 : องคความรูดานการจัดการเรียนการสอนภาควิชาการ 
K2 : องคความรูดานการจัดการฝกวิชาชพีทหารเรือ 
K3 : องคความรูดานการปกครองและปลกูฝงภาวะผูนํา 
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K4 : องคความรูดานการบริหารจัดการ   
 

 โดยในแตละดาน ก็ตองใชความรูดานตาง ๆ เชนกัน จงึมีการกําหนดองคความรูที่สอดคลองกนั อีก
ระดับหนึ่ง ซ่ึงหากดูจากภาพขางลางน้ี จะชวยใหมองภาพรวมไดงายขึ้น 
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 การกําหนดกรอบการจัดการความรูเชนนี ้ ชวยใหหนวยตาง ๆ ของโรงเรียนนายเรือสามารถเดินไป
ตามเสนทางสูเปาหมายเดียวกัน และงายตอการจัดหมวดหมูองคความรู ซึ่งองคความรูท่ีกําลังพลของโรงเรียนนายเรือ 
สงมารวมแสดงในงานนิทรรศการ ฯ ก็ไดมีการจัดหมวดหมูตามกรอบนี้ ดังนี ้
 

องคความรูดานการจัดการเรียนการสอนภาควิชาการ ( K1 ) 
การจัดการดานกระบวนการเรียนการสอน 

 เทคนิคการสอนวชิาพฤติกรรมองคกร (นาวาเอกหญิง ศุลพีร รําไพกุล) 
 การพฒันากระบวนการสอนวิชาเศรษฐศาสตร (นาวาโทหญิง ดวงกมล  พิชติชโลธร) 
 การจัดทําแฟมสําหรับอาจารยชวยสอน (นาวาเอกหญิง วรณัน มาลัยโรจนศิริ) 
 Note Taking Using Mind Map (กองวิชาวิศวกรรมเครื่องกลเรือ) 
 การสอนวชิาสมุทรศาสตรเบือ้งตน (นาวาเอก สมมาตร  เนียมนิล) 
 รายงานเวลาเรียนของนักเรียนนายเรือและการสอนของครู - อาจารย (กลุม “ สถิตวิจิัย”             
นาวาเอกหญงิ ประอร  สุนทรวิภาต หวัหนากลุม) 
 การจัดการการดําเนินโครงงานทางวิศวกรรมไฟฟาของนักเรียนนายเรือ (นาวาเอก ภาณุวัชร  ศรีโปดก) 
 การจัดเก็บตําราตนแบบดวยวิธี SCAN เพือ่เปนการสรางตําราถาวร (กลุม “ หนอนหนังสือ”                     
พันจาเอกหญงิ กุลธิดา  กุลเจริญ หัวหนากลุม) 
 การจัดการเรียนการสอนตามคูมือครู – อาจารยของกองวิชาวศิวกรรมศาสตร (นาวาเอก ภาณุวชัร          
ศรีโปดก) 
 การใชระบบ e-learning กับการเรียนการสอนของนักเรียนนายเรือ (นาวาเอก ภาณุวัชร  ศรีโปดก) 
 การสอนวชิาดานสังคมศาสตร (นาวาเอก ผูชวยศาสตราจารย อมรเทพ  แกลวกสิกรรม) 
 ปจจัยการพฒันาความรู ความเขาใจในดานวิชาบริหารศาสตร ใหนักเรียนนายเรือ (เรือเอกฐิติ  ภาษี) 

การใหบริการทางวชิาการ 

 การสืบคน  Web OPAC (นาวาโทหญิง สุณีพร  อมตพร) 
 ความรูในการควบคุมเฮลิคอปเตอรบังคับวิทยุ(กลุม “ลมใตปก” จาเอกพงศกร  ปลั่งวงศ หัวหนากลุม) 
 การจัดทําวารสารโรงเรียนนายเรือ (นาวาเอกหญิง กาญจนา  พุทธนิมนต) 
 เครื่องปองกันอันตรายไกของทุนระเบิดทอดประจําที่ปราบเรือดํานํ้า (นาวาเอก สบสุข  ลีละบุตร) 
 การทําจลุสารโรงเรียนนายเรือ(กิจการพลเรือน โรงเรียนนายเรือ) 
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การวดัและประเมนิผล 

 การประเมินผลการเรียนการสอนรายวิชาของกองวิชาวศิวกรรมศาสตร (นาวาเอก  ภาณุวัชร             
ศรีโปดก) 
 งานรวมคะแนนและเสนอผลสอบความรูของนักเรียนนายเรือ (กลุม “ สถิตวิจิัย” นาวาเอกหญิง 
ประอร  สุนทรวิภาต หัวหนากลุม) 
 งานจัดทําเอกสารใบแสดงผลการเรียน ใบรับรองผานการฝก (๕ หลักสูตร) และใบรบัรองการเขารับ
การศึกษาและสําเร็จการศกึษา (กลุม “ สถิตวิจิัย” นาวาเอกหญิง ประอร  สุนทรวภิาต หัวหนากลุม) 
 งานวิจัยสถาบันเร่ืองการตดิตามและประเมินผลนายทหารผูสําเร็จการศึกษา ตามหลักสูตรการศึกษา
โรงเรียนนายเรือ พ.ศ.๒๕๔๕  และหลักสูตรประกาศนยีบัตรสาขาวทิยาการ (กลุม “ สถติิวิจัย”  
นาวาเอกหญงิ ประอร  สุนทรวิภาต หวัหนากลุม) 

การจัดการดานครู - อาจารย 

 การเตรียมความพรอมของครู – อาจารยใหมของกองวชิาคณิตศาสตร(กลุม “Math Team”  
นาวาเอกหญงิ วรณัน มาลัยโรจนศิริ หัวหนากลุม) 
 การปฐมนิเทศอาจารยใหมของกองวิชามนุษยศาสตร(กลุมนางฟานาวี (Navy’s Angels)  
นาวาเอกหญงิ ชนิดา  เดชขํา หัวหนากลุม) 

 

องคความรูดานการปกครองและการปลูกฝงภาวะผูนํา (K3) 
การปลูกฝงคานิยมทหารเรือ 

 แนวทางการปฏิบัตพิธิีถวายสัตยปฏญิาณตนและสวนสนามรักษาพระองค (กรมนักเรียนนายเรือ
รักษาพระองค โรงเรียนนายเรือ) 

การสรางคุณธรรมและจริยธรรม 

 คุณธรรมนักเรียนนายเรือ (นาวาเอก วิโรจน  พศิเพ็ง) 
 คุณธรรมครู (นาวาเอก วิโรจน  พศิเพ็ง) 

การสรางความแขง็แกรงทางรางกายและจิตใจ 

 คูมือการทดสอบสมรรถภาพทางกายขาราชการ ทหาร ลูกจาง และนักเรียนนายเรือ               
(กรมนักเรียนนายเรือรักษาพระองค โรงเรียนนายเรือ) 
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การประเมนิคาความเหมาะสมทางทหาร 

 การฝกทหารราบโรงเรียนนายเรือ (เรือเอกเวก  ศรีเมือง) 
 

องคความรูดานการบริหารจัดการ ( K4 ) 

การจัดการงานฝายอํานวยการ 

 การจัดทําประวัตินักเรียนนายเรือ (กลุม “ สถิตวิิจยั”  นาวาเอกหญิง ประอร  สุนทรวิภาต หัวหนา
กลุม) 
 การขึ้นทะเบียนกองประจําการ และการปลดกองหนุนของนักเรียนนายเรือ (กลุม “ สถิตวิจิัย”       
นาวาเอกหญงิประอร  สุนทรวิภาต หัวหนากลุม) 
 การสอบสวนความผิดทางวินัย (นาวาเอก ชูชีพ  บุญใช) 
 การบริหารบคุคลลูกจางชาวตางประเทศ (กลุม “ นางฟานาวี ” (Navy’s Angels)  
นาวาเอกหญงิ ชนิดา เดชขํา  หัวหนากลุม) 

การบริการและงานสนบัสนุน 

 เทคนิคการทําความสะอาดอาคาร สถานที่ (นางปุญญพฒัน ขาวผอง และนางบุญนิศา  บัวพฒัน) 
 การพฒันาเพือ่ยืดอายุชุดเต็มยศรกัษาพระองค (กลุม “ พลาธิการ พฒันา”  นาวาโท อศัวิน  รุจริานนท 
หัวหนากลุม) 
 วิธีทําความสะอาดและการเปลี่ยนคอมเพรสเซอรหลังคอมเพรสเซอรไหม (กลุม “ปุยหิมะ”   
เรือเอก วทิยา  เจริญเชือ้ หัวหนากลุม) 
 การคืนสภาพเฟอรนิเจอรไมเกา (กลุม “ รักษไมเกา”  นาวาตรี ประพาส  ผาสุข หัวหนากลุม) 
 การใชเครือ่งมือดับเพลิง Co2 ขนาด ๑๕ ปอนด (กลุม “ รวมพลคนดบัเพลิง”  
นาวาตรี นาวรีักษ ปญโยรนิทร หัวหนากลุม) 
 การลดตนทุนในกระบวนการชุบโลหะ (นาวาตรี สุขตรี  แพงอุทยั) 
 ลิฟทดักหนู (โรงพยาบาลโรงเรียนนายเรอื) 
 การสรางเครือ่งมือท่ีใชในการวิจัย (กลุม “ สถิติวจิยั” นาวาเอกหญงิ ประอร  สุนทรวภิาต หัวหนากลุม) 
 การจัดพิมพรายงานผลการวิจยั (กลุม “ สถิตวิจิัย”  นาวาเอกหญิง ประอร  สุนทรวภิาต หัวหนากลุม) 
 การบํารุงรักษาสระวายน้ําโรงเรียนนายเรอื (กรมนักเรียนนายเรือรักษาพระองค โรงเรียนนายเรือ) 
 การรักษาความปลอดภัยโรงเรียนนายเรอื (เรือโท ชาตชิาย เพช็รเยือน) 
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กิจกรรมพเิศษ 

 การบริหารงานในสํานักงานสอบคัดเลอืกนักเรียนเตรยีมทหารในสวนของกองทพัเรอื                          
(นาวาเอก ชวาล เวียงวิเศษ) 
 การรับสมัครนักเรียนเตรียมทหารในสวนของกองทัพเรือ (นาวาโทหญิง ผูชวยศาสตราจารย จติตจิรา  
ตั้งฐติวงศ) 
 การบริหารงานดานการเงินในงานสอบคดัเลือกนักเรยีนเตรียมทหารในสวนของกองทพัเรอื 
(นาวาเอกหญิง บังอร  คุมวงษ) 
 การสอบภาคความเหมาะสมและพลศึกษาในงานสอบคดัเลือกนักเรียนเตรียมทหารในสวนของ
กองทัพเรอื (กรมนักเรียนนายเรือรักษาพระองค โรงเรียนนายเรือ) 
 การประกาศผลและรายงานตัวในงานสอบคัดเลอืกนักเรียนเตรียมทหารในสวนของกองทพัเรือ 
(นาวาโท เสรี   ฉ่ําชื่น) 
 การจัดสถานที่และการบริการในงานสอบคัดเลอืกนักเรียนเตรียมทหารในสวนของกองทพัเรือ        
(ฝายบริการ โรงเรียนนายเรอื) 
 การประชาสัมพันธในงานสอบคัดเลอืกนกัเรียนเตรียมทหารในสวนของกองทัพเรอื (กิจการพลเรือน 
กองบัญชาการ โรงเรียนนายเรือ) 
 การรักษาความปลอดภัยในงานสอบคัดเลอืกนักเรียนเตรียมทหารในสวนของกองทัพเรือ 
(เรือเอก เวก  ศรีเมือง) 

กิจกรรมพเิศษ(เศรษฐกิจพอเพยีง)* 

 การเลี้ยงแพะ (จาเอก สมศกัด์ิ  รอดเสน)  
*หมายเหตุ กิจกรรมเก่ียวกบัเศรษฐกจิพอเพียง เปนไปตามขอบังคบัของสํานักงานคณะกรรมการพฒันา
ระบบราชการ ใหสวนราชการจัดการความรู โดยใหมีเรื่องเศรษฐกจิพอเพียงอยางนอย ๑ เร่ือง 
 
 การจัดระบบฐานความรู 
 การจัดระบบฐานความรูของโรงเรียนนายเรือจะดําเนินการตามแผนงานการจัดการความรูของโรงเรียนนายเรือ 
ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๓ โดยจะมีการจัดเก็บเปนเอกสารไวท่ี KM Corner และจัดเก็บในระบบสารสนเทศ 
ซ่ึงจะใชเปนชองทางในการแลกเปลีย่นเรยีนรูสําหรับกลุมที่นิยมการใชคอมพวิเตอร ชื่นชอบการพูดคยุใน
ระบบสารสนเทศมากกวาการพูดคุยแบบเห็นหนาเห็นตากัน 
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 สรุป 
 จะเห็นวาภายใตกรอบองคความรู 4Ks นี้ ประกอบไปดวยความรูตาง ๆ ท่ีไปสนองเปาหมายใหญ ซ่ึง
ประยุกตจากแบบจาํลองปลาตะเพยีน ท่ีเปรียบความรูเหลาน้ีเหมือนฝูงปลาตวัเล็กหลาย ๆ ตวัในพวงปลา
ตะเพยีน ซึง่ปลาตะเพียนแตละตวัอาจมีขนาดใหญบาง เล็กบางขึน้กับขนาดขององคความรูวาตองการการ
แลกเปล่ียนเรียนรูมากนอยเพียงใด องคความรูท่ีมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูมาก ตวัปลาก็มีขนาดใหญมาก ถาเปน
องคความรูที่มีการแลกเปลีย่นเรียนรูนอย  ตวัปลาก็มีขนาดเล็ก  และฝงูปลาตะเพียนหันหนาไปทิศทางเดียวกัน
คือมีจุดมุงหมายเดียวกัน อีกทั้งมีความพยายามท่ีจะวายน้ําไปในกระแสที่เปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา 
(สถาบันสงเสริมการจัดการความรูเพื่อสังคม, ๒๕๔๗) เพือ่สรางวฒันธรรมการเรยีนรู และบรรยากาศการเรียนรู
ใหเกิดขึ้นท่ัวท้ังองคกร สงผลใหบคุลากรของโรงเรยีนนายเรอืเปนบุคคลแหงการเรยีนรู และ โรงเรียนนายเรอืจะ
เปนองคกรแหงการเรียนรูตอไป 

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



ศัพทเฉพาะทางการวิจัย(๑๐) 
(Research   Terminology)                                               

                                              
                                                                 
                                                      

                                                                   น.อ.หญิง ดร. ประอร  สุนทรวิภาต 
                                                             หัวหนากองสถิติและวิจัย  โรงเรียนนายเรือ 

   
 

 คําศัพทเฉพาะทางการวิจัย ฉบับน้ี คือ  คําที่ ๒๖  และคําที่ ๒๗ ไดแก Data และ Data 
Collection เปนสองคําที่เก่ียวของกับการวิจัยในขั้นตอนสําคัญคือการเก็บรวบรวมขอมูล เพ่ือทดสอบ
ขอเท็จจริงของการวิจัย / ตอบปญหาของการวิจัย 

คําที่ ๒๖  Data  :  ขอมูล   

 Data refers to the kinds of information researchers obtain on the subjects  of their 
research.  (Fraenkel & Wallen, ๑๙๙๓)  

Data is information, usually in the form of facts or statistics  that you can analyse.   
(Collins, ๑๙๙๐) 

 Data : หมายถึง ขอมูลที่ผูวิจัยไดจากกลุมตัวอยางประชากรของการวิจัย โดยปกติจะอยูใน
รูปของขอมูลที่เปนจริง หรือสถิติตาง ๆ ซ่ึงผูวิจัยสามารถนํามาวิเคราะหขอมูลตอไป  

                : คือขอเท็จจริงหรือรายละเอียดของสิ่งตาง ๆ ที่เปนตัวเลข หรือขอความซึ่งเก่ียวของกับ
สิ่งที่ตองการศึกษา โดยผูวิจัยใชนํามาวิเคราะห ตีความ สรุปเปนผลการวิจัย 

ประเภทของขอมูลสําหรับการวิจัย แบงออกไดดังนี้ 

๑. แบงตามแหลงที่มาของขอมูล  ไดแก 

      ๑.๑ ขอมูลปฐมภูมิ  (Primary Data) เปนขอเท็จจริง รายละเอียดที่ไดมาจาก
แหลงกําเนิดของขอมูลโดยตรง เชน ขอมูลที่ไดมาจากการสํารวจ / การออกภาคสนาม การสัมภาษณ 
เปนตน 

      ๑.๒ ขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) เปนขอเท็จจริง หรือรายละเอียดที่
ไดมาจากการอางอิงของผูอื่น ซ่ึงไดรวบรวมมาหรือไปคัดลอกมาอีกคร้ัง 
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๒. แบงตามคุณลักษณะของขอมูล  (Data Characteristic) ไดแก 

      ๒.๑ ขอมูลเชิงปริมาณ (Quantitative Data) คือขอมูลที่สามารถวัดได / 
กําหนดออกมาเปนจํานวน  หรือตัวเลข  ไดโดยตรง เชน คะแนนสอบวิชาตาง ๆ หรือนํ้าหนัก / 
สวนสูง / อายุของกลุมตัวอยาง เปนตน 

      ๒.๒ ขอมูลเชิงคุณภาพ (Qualitative Data)  คือขอมูลที่ไมสามารถวัดออกมา
เปนตัวเลขได แตขอมูลจะแสดงถึงคุณลักษณะของสิ่งน้ัน  ซ่ึงอาจอยูในรูปของขอความ  เชน ความ
คิดเห็นปญหาอุปสรรค  ขอเสนอแนะตางๆ  ของกลุมตัวอยาง หรือ  ผลจากการสังเกต / การสัมภาษณ
กลุมตัวอยาง เปนตน  

  ๓. แบงตามสภาพของขอมูลที่เก่ียวของกับกลุมตัวอยาง  ไดแก 

       ๓.๑ ขอมูลสวนบุคคล  เปนขอมูลที่เก่ียวกับขอเท็จจริง   รายละเอียดสวนตัวของ
กลุมตวัอยาง เชน  เพศ  อายุ อาชีพ ศาสนา ระดับการศึกษา เปนตน 

                ๓.๒ ขอมูลสิ่งแวดลอม   เปนขอมูลที่เปนขอเท็จจริงเก่ียวกับสิ่งแวดลอมของ
กลุมตัวอยาง เชน ลักษณะของทองถิ่นที่กลุมตัวอยางอาศัยอยู 

        ๓.๓ ขอมูลพฤติกรรม  เปนขอมูลทีเ่ปนคุณลักษณะทีมี่อยูในตวัของกลุมตวัอยาง  
ไดแก  ขอมูลดานพุทธิพิสัย (Cognitive Domain)    ขอมูลดานจิตพิสัย (Affective Domain)  และ
ขอมูลดานทักษะพิสัย (Psychomotor Domain)   

        ๓.๔ ขอมูลแสดงความคิดเห็นในปญหา อุปสรรค ขอขัดของ  และขอเสนอแนะ   
แนวทางในการปรับปรุงและพัฒนากิจกรรมตาง ๆ  
  

คําที่ ๒๗  Data Collection  :  การรวบรวมขอมูล   

 Data collection   :  The collection of data is an extremely important part of all research 
endeavors, for the conclusions of a study are based on what the data reveal. As a result, 
the kind (s) of data to be collected, the method (s) of collection to be used, and the scoring 
of the data need to be considered with care.   

     :  หมายถึง  การรวบรวมขอมูล  เปนขั้นตอนหนึ่งของระเบียบวิธีวิจัย  
ทั้งการวิจัยทางวิทยาศาสตร และการวิจัยทางสังคมศาสตรที่สําคัญยิ่ง  ผลสรปุของการวิจัยจะถูกตอง
สมบูรณเพียงใดก็ขึ้นอยูกับขอมูลที่เก็บรวบรวมได และวิธีการที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลซ่ึงตองทํา
ดวยความระมดัระวัง 
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 ระเบยีบวธิีวิจัย  (Research  Methodology)  แบงออกเปน ๕  ขั้นตอน ดังนี้ (บุญธรรม,  ๒๕๔๐) 

  ๑. การตั้งปญหาการวิจัย (Statement of Research Problem) 
  ๒. การตั้งสมมติฐานการวิจัย (Statement of Research Hypothesis) 
(การวิจัยบางประเภทไมจําเปนตองคาดคะเนคําตอบลวงหนา  เชน การวิจัยเชิงสํารวจ  ก็จะไมมี
สมมติฐาน) 
  ๓. การรวบรวมขอมูล  (Data  Collecting / Collection) 
  ๔. การวิเคราะหขอมูล (Data Analysis) 
  ๕. การสรุปผลการวิจัย (Summing – up Results) 
 จะเห็นวา  การรวบรวมขอมูลน้ัน  อยูในขั้นตอนที่ ๓ ของระเบียบวิธีวิจัย  ซ่ึงจะเปนขั้นตอน
ที่เชื่อมโยงจากปญหาการวิจัย  ไปสูการตอบปญหา / สรุปผลการวิจัย 

 ขั้นตอนในการรวบรวมขอมูล โดยทั่วไปจะประกอบดวย 
๑. การวางแผนในการเก็บรวบรวมขอมูล 
๒. การออกแบบ / สรางเคร่ืองมือที่ใชในการเก็บขอมูล 
๓. ดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลตามแผน 
๔. ไดขอมูลมาแลวตองตรวจนับจํานวนและความถูกตองสมบูรณของขอมูล 
๕. นําขอมูลที่ไดไปวิเคราะหขอมูลตอไป 
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  พิธีรับ – สงหนาที่ผูบัญชาการโรงเรียนนายเรือ 

ขาวนายเรือ 
กองบรรณาธิการวารสารโรงเรียนนายเรือ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 โรงเร ียนนายเร ือจัดพิธ ีร ับ – สงหนาที ่ผู บ ัญชาการโรงเร ียนนายเรือ เมื ่อว ันศุกร ที่          
๒ ตุลาคม ๒๕๕๒ 
 ตามที ่ไดมีพระบรมราชโองการโปรดเกลา ฯ ให พลเรือโท สุรศักดิ ์  แกวแกมทอง           
ผูบัญชาการโรงเรียนนายเรือ เปนผูทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพเรือ (อัตราพลเรือเอก) และให พลเรือโท 
อภิวัฒน  ศรีวรรธนะ ผูชวยเสนาธิการทหารเรือฝายการขาว เปนผูบัญชาการโรงเรียนนายเรือ ตั้งแต
๑ ตุลาคม ๒๕๕๒ นั้น โรงเรียนนายเรือไดจัดใหมีพิธีรับ – สงหนาที่ผูบัญชาการโรงเรียนนายเรือ โดย
มีขาราชการ ทหารและลูกจางของโรงเรียนนายเรือ เขารวมพิธีโดยพรอมเพรียงกัน 
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     กิจกรรมรองเพลงตามโครงการ “๙ ในดวงใจ” 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 โรงเรียนนายเรือจัดกิจกรรมรองเพลงตามโครงการ “๙ ในดวงใจ” เพ่ือเปนการเทิดพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช เม่ือวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๕๒ เวลา ๐๙๐๙ ณ ลานสวนสนาม 
โรงเรียนนายเรือ 
 การจัดกิจกรรมตามโครงการ “๙ ในดวงใจ” เพ่ือเปนการแสดงออกซ่ึงความจงรักภักดี และเพื่อ
เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช โดยถือเอาโอกาสของเวลาอันเปนมงคล     
๐๙-๐๙-๐๙-๐๙ (เวลา ๐๙๐๙ วันที่ ๙ เดือน ๙/กันยายน ป ค.ศ.๒๐๐๙) ขาราชการโรงเรียนนายเรือรวม
รองเพลงสรรเสริญพระบารมีและเพลงสดุดีมหาราชา โดยพรอมเพรียงกัน 
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   การเยี่ยมชมโรงเรียนนายเรือของนักเรียนเตรียมทหาร ช้ันปที่ ๓ 

 
 
 
 

 

 โรงเรียนเตรียมทหาร สถาบันวิชาการปองกันประเทศ (สปท.) นํานักเรียนเตรียมทหาร     
ชั้นปที่ ๓ จํานวน ๕๔๒ นาย และขาราชการ จํานวน ๕๐ นาย เขาเยี่ยมชมโรงเรียนนายเรือ เม่ือ        
วันอังคารที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๒ ระหวางเวลา ๐๙๐๐ – ๑๒๐๐  

 

 

 

 

 
 การเยี่ยมชมโรงเรียนนายเรือของนักเรียนเตรียมทหารชั้นปที่ ๓ เปนการปฏิบัติที่กระทํา
ติดตอกันมาเปนประจําทุกป ซ่ึงจะมีการนํานักเรียนเตรียมทหารเยี่ยมชมโรงเรียนเหลาทัพ และโรงเรียน
นายรอยตํารวจ  โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือใหนักเรียนเตรียมทหารไดเสริมสรางประสบการณและความรู 
กอนที่จะแยกยายไปเขารับการศึกษาในโรงเรียนเหลาทัพ และโรงเรียนนายรอยตํารวจ 
 การเยี่ยมชมโรงเรียนนายเรือของนักเรียนเตรียมทหาร ในครั้งน้ีประกอบดวยดวยการฟง
บรรยายสรุป และเย่ียมชมอาคารเรียนตาง ๆ หองปฏิบัติการทางวิศวกรรมเครื่องกลเรือ แผนกหองสมุด        
ฝายศึกษา โรงเรียนนายเรือ ศูนยคอมพิวเตอร หอดาราศาสตร อาคารเคร่ืองฝกจําลองการเดินเรือ      
หอเกียรติยศ และอาคารนอนนักเรียนนายเรือ 
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   โรงเรียนนายเรือรวมงานนิทรรศการการจัดการความรูของกองทัพเรือ 

 
 
 
 
 
 โรงเรียนนายเรือรวมงานการจัดนิทรรศการการจัดการความรูของกองทัพเรือ เม่ือวันศุกรที่ 
๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๒ ระหวางเวลา ๐๘๓๐ – ๑๖๐๐ ณ หองเจาพระยา หอประชุมกองทัพเรือ 
 คณะกรรมการการจัดการความรูของโรงเรียนนายเรือไดรวมจัดนิทรรศการดังกลาว และ    
ไดนําองคความรูที่ขาราชการโรงเรียนนายเรือจัดทําขึ้น จํานวน ๗ องคความรู (จาก ๔๙ องคความรู) ไป
จัดแสดงนิทรรศการ ดังน้ี 
 องคความรูที่ ๑ การพัฒนาการเรียนการสอนของนักเรียนนายเรือ  
    โดย นาวาเอก ภาณุวัชร ศรีโปดก 
 องคความรูที่ ๒ วีดิทัศนเรื่อง “เทคนิคการสอนในชั้นเรียนของครู – อาจารย ฝายศึกษา 
    โรงเรียนนายเรือ” โดยคณะครู – อาจารย ฝายศึกษา โรงเรียนนายเรือ 
 องคความรูที่ ๓ การพัฒนาเพื่อยืดอายุชุดเต็มยศรักษาพระองค  
    โดยเรือเอก สุรชัย พิเกสนอย หมวดคลังพลาธิการ ฝายบริการ 
    โรงเรียนนายเรือ 
 องคความรูที่ ๔ วิธีการทําความสะอาดและเปลี่ยนคอมเพรสเซอร หลังคอมเพรสเซอรไหม 
    โดยเรือเอก วิทยา  เจริญเชื้อ แผนกชางเครื่องยนต ฝายบริการ  
    โรงเรียนนายเรือ 
 องคความรูที่ ๕ การคืนสภาพเฟอรนิเจอรไมเกา โดย นาวาตรี ประพาส  ผาสุก 
    แผนกชางไม ฝายบริการ โรงเรียนนายเรือ 
 องคความรูที่ ๖ การสอบสวนความผิดทางวินัย โดย นาวาเอก ชูชีพ  บุญใช 
    กองวิชากฎหมายและสังคมศาสตร ฝายศึกษา โรงเรียนนายเรือ 
 องคความรูที่ ๗ การเลี้ยงแพะ โดย จาเอก สมศักด์ิ  รอดเสน กองวิชาการอาวุธและยุทธวิธี 
    ฝายศึกษา โรงเรียนนายเรือ 
 นอกจากการจัดแสดงนิทรรศการแลว นาวาเอกหญิง ผูชวยศาสตราจารย ขนิษนาฏ  รัตนพฤกษ 
ผูชวยศาสตราจารย ฝายศึกษา โรงเรียนนายเรือ ยังไดรวมการเสวนาเรื่อง “การนําการจัดการความรูไปสู
การปฏิบัติภายในหนวย” รวมกับวิทยากรนายทหารประสานงานการจัดการความรูของหนวยขึ้นตรง
กองทัพเรือ 
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   การแขงขันกีฬาภายในโรงเรียนนายเรือ ประจําป ๒๕๕๒ 

 
 
 

 
 
 
 
 โรงเรียนนายเรือจัดการแขงขันกีฬาภายในโรงเรียนนายเรือ ประจําป ๒๕๕๒ เม่ือวันพุธที่ 
๑๖ กันยายน ๒๕๕๒ ระหวาง ๑๓๐๐ – ๑๗๐๐ ณ สนามกีฬาโรงเรียนนายเรือ 
 การแขงขันกีฬาภายในโรงเรียนนายเรือ ประจําป ๒๕๕๒ มีขาราชการจากหนวยขึ้นตรง
โรงเรียนนายเรือเขารวมการแขงขันเปนประจําทุกป กีฬาที่กําหนดใหมีการแขงขนัเพ่ือเชื่อมความสามัคคี
คร้ังน้ีประกอบดวย ฟุตบอล ๗ คน เปตอง กีฬาในรม (สนุกเกอร สกา หมากรุก) แบดมินตัน กอลฟ 
ตะกรอ เทนนิส กีฬาทหารเรือ และการแขงขันฟุตบอลระหวางผูบังคับบัญชา นายทหารอาวุโสกับ
ขาราชการหญิง 
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