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ตัวอยางการเขียนรายงาน
(7 ธันวาคม 2553)
กลาวไดวา แนวทางการเขียนรายงานที่พบเห็นกันโดยทัว่ ไปจะดําเนินการโดยประกอบดวย 4
ขั้นตอนสําคัญ กลาวคือ ขั้นตอนที่ 1 การที่ผูทํารายงานทบทวนวรรณกรรม หรือนําแนวคิดของ
นักวิชาการที่เกี่ยวของ 2-5 คนมาแสดงไวพอสังเขป ขั้นตอนที่ 2 การทีผ่ ูทํารายงานนําแนวคิดของ
นักวิชาการดังกลาวนั้นมาวิเคราะห หรือวิพากษวิจารณ แสดงขอดีขอเสีย จุดแข็งจุดออน หรือนํามา
เปรียบเทียบกัน เปนตน ทั้งนี้ เพื่อทําใหแนวคิดของนักวิชาการดังกลาวกลายสภาพเปน “ความคิดเห็น
ของผูทํารายงานเอง” ขั้นตอนที่ 3 การนําขอเท็จจริง ขอมูล คําถาม หรือประเด็นที่ผูทํารายงานกําลังจะ
เขียนมาปรับ หรือประยุกตเขากับ “ความคิดเห็นของผูท ํารายงาน” ดังกลาวนั้น และขั้นตอนที่ 4 การที่
ผูทํารายงานยกตัวอยางประกอบเพื่อใหผูอานไดเขาใจเพิม่ มากขึ้น และสรุป
แตในเอกสารนี้ ไดเพิ่มสาระสําคัญอีก 3 ขั้นตอน ไดแก ขั้นตอนที่ 5 การที่ผูทํารายงานนํากรอบ
แนวคิดทางวิชาการ 2 กรอบมาปรับใช โดยกรอบแนวคิดแรก เปน “กรอบแนวคิดสําหรับการจัดกลุม
หรือการจัดกลุมปญหา” ตัวอยางเชน กรอบแนวคิดที่ประกอบดวย 3 ดาน หรือ SAP ไดแก ดาน
โครงสราง (Structure) ดานอํานาจหนาที่ (Authority) และดานกระบวนการดําเนินงาน (Process) หรือ
กรอบแนวคิดที่ประกอบดวย 3 ดาน หรือ SAM ไดแก ดานโครงสราง (Structure) ดานอํานาจหนาที่
(Authority) และดานการบริหารทรัพยากรมนุษย (Man) หรือกรอบแนวคิดที่ประกอบดวย 3 ดาน หรือ
3M ไดแก ดานทรัพยากรมนุษย (Man) ดานงบประมาณ (Money) และดานการบริหารงานทั่วไป
(Management) เปนตน อีกสวนหนึ่ง เปน “กรอบแนวคิดสําหรับการศึกษาวิเคราะห” ตัวอยางเชน กรอบ
แนวคิดทางวิชาการที่ประกอบดวย 2 ขั้นตอนที่มีความสอดคลองกัน ไดแก ปญหา และแนวทางแกไข
หรือกรอบแนวคิดทางวิชาการที่ประกอบดวย 3 ขั้นตอนที่มีความสอดคลองกัน ไดแก ปญหา สาเหตุ
และแนวทางแกไข เปนตน1 การนํากรอบแนวคิดทั้ง 2 กรอบดังกลาวนัน้ มาปรับใชจะมีสวนสําคัญทํา
ใหรายงานมีความเปนวิชาการ เปนระบบ หรือใชระบบความคิดทั้งในเรื่องการจัดกลุม และการวิเคราะห
และไดรับการยอมรับมากขึน้ ขั้นตอนที่ 6 การที่ผูทํารายงานนําแนวคิดของนักวิชาการ หนวยงาน และ
กฎหมายมาใชในการอางอิงสนับสนุนความคิดเห็นที่เปนขอเสนอแนะของผูทํารายงาน และขั้นตอนที่ 7
การที่ผูทํารายงานนําเสนอสรุปผล หรือสรุปการวิเคราะหดวยภาพ หรือตาราง ที่แสดงถึงความสัมพันธ
หรือความสอดคลองกันทุกสวนของรายงาน
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กรอบแนวคิดทางวิชาการที่นํามาปรับใชสําหรับ “การจัดกลุม หรือการจัดกลุมปญหา” มีอยางนอย 27
กรอบ และกรอบแนวคิดทางวิชาการที่นํามาปรับใชสําหรับ “การศึกษาวิเคราะห” มีอยางนอย 12 กรอบ โปรดดู
จาก วิรัช วิรัชนิภาวรรณ, หลักการและเทคนิคการเขียนงานวิจัย วิทยานิพนธ และรายงาน (กรุงเทพมหานคร :
สํานักพิมพโฟรเพซ, 2553), หนา 24-36 และ 40-44.
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การเพิ่มสาระสําคัญอีก 3 ขั้นตอน ไดแก ขั้นตอนที่ 4-7 ดังกลาวนี้ จะมีสวนชวยใหการเขียน
รายงานดานการบริหารจัดการภาครัฐ หรือรัฐประศาสนศาสตรไมเลื่อนลอย และไมขาดวิชาการที่เปน
สากล เนื่องจากมีกระบวนการคิดและการนําเสนออยางเปนระบบ มีเนือ้ หาสาระที่ครอบคลุม ครบถวน
รวมตลอดทั้งมีการนําแนวคิดของนักวิชาการ หนวยงาน และกฎหมายมาอางอิงสนับสนุนความคิดเห็น
ที่เปนขอเสนอแนะของผูทํารายงานทํานองเดียวกับการที่ผพู ิพากษาที่ทําการพิจารณาพิพากษาคดีไดนํา
คําพิพากษาของศาลฎีกาในอดีตมาอางอิงสนับสนุนคําวินจิ ฉัย หรือคําพิพากษาคดีของตนเอง ดังที่นกั
กฎหมายไดนยิ มและยึดถือปฏิบัติกันตลอดมา2 โปรดดูตาราง และภาพเปรียบเทียบแนวทางการเขียน
รายงานระหวาง 4 ขั้นตอน กับ 7 ขั้นตอน ขางลางนี้
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โปรดอานเพิ่มเติม วิรัช วิรัชนิภาวรรณ บทความ เรื่อง “การนําแนวคิดการบริหารจัดการของ
นักวิชาการ หนวยงาน และกฎหมายมาใชในการอางอิงสนับสนุนผลงานทางวิชาการ” จาก http://wiruch.com
หรือ วิรัช วิรัชนิภาวรรณ, หลักการและเทคนิคการเขียนงานวิจัย วิทยานิพนธ และรายงาน (กรุงเทพมหานคร :
สํานักพิมพโฟรเพซ, 2553), หนา 205-244.
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แนวทางการเขียนรายงานทั่วไป
ที่ประกอบดวย 4 ขั้นตอนสําคัญ
ขั้นตอนที่ 1 การที่ผูทํารายงานทําการทบทวน
วรรณกรรม หรือนําแนวคิดของนักวิชาการที่
เกี่ยวของ 2-5 คนมาแสดงไวพอสังเขป (โปรดดู
หัวขอ 2. แนวคิดที่เกี่ยวของฯ)
ขั้นตอนที่ 2 การที่ผูทํารายงานนําแนวคิดของ
นักวิชาการดังกลาวนั้นมาวิเคราะหหรือวิพากษ
วิจารณ หรือแสดงขอดีขอเสีย จุดแข็งจุดออน
หรือนํามาเปรียบเทียบกัน เปนตน ทั้ง นี้ เพื่อทํา
ใหแนวคิดของนักวิชาการดังกลาวกลายสภาพ
เปน “ความคิดเห็นของผูทํารายงานเอง”
ขั้นตอนที่ 3 การนําขอเท็จจริง หรือขอมูล
คําถาม หรือประเด็นที่ผูทํารายงานกําลังจะ
เขียนมา “ปรับ หรือประยุกต” เขากับ “ความ
คิดเห็นของผูท ํารายงาน” ดังกลาวนั้น
ขั้นตอนที่ 4 การที่ผูทํารายงานยกตัวอยาง
ประกอบ และสรุป

แนวทางการเขียนรายงานทีน่ าํ เสนอในที่นี้
ที่ประกอบดวย 7 ขั้นตอน
ขั้นตอนที่ 1 เหมือนกัน

ขั้นตอนที่ 2 เหมือนกัน

ขั้นตอนที่ 3 เหมือนกัน

ขั้นตอนที่ 4 เหมือนกัน
ขั้นตอนที่ 5 การที่ผูทํารายงานนํากรอบแนวคิดทางวิชาการ
2 กรอบมาปรับใช โดยกรอบแนวคิดแรกเปน “กรอบ
แนวคิดสําหรับการจัดกลุม หรือการจัดกลุมปญหา” สวน
อีกกรอบแนวคิดหนึ่ง เปน “กรอบแนวคิดสําหรับการศึกษา
วิเคราะห” (โปรดดูหวั ขอ 3. การวิเคราะห)
ขั้นตอนที่ 6 การที่ผูทํารายงานนําแนวคิดของนักวิชาการ
หนวยงาน และกฎหมายมาใชในการอางอิงสนับสนุนความ
คิดเห็นที่เปนขอเสนอแนะของผูทํารายงาน (โปรดดูหวั ขอ
3. การวิเคราะห)
ขั้นตอนที่ 7 การที่ผูทํารายงานนําเสนอสรุปผล หรือสรุป
การวิเคราะหดว ยภาพ หรือตาราง (โปรดดูหัวขอ 3. การ
วิเคราะห) ที่แสดงถึงความสัมพันธ หรือความสอดคลองกัน
ทุกสวนของรายงาน
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4. การยกตัวอยางประกอบ และสรุป

7. การนําเสนอดวย
ภาพ หรือตาราง
6. การนําแนวคิดของ
นักวิชาการ หนวยงาน และ
กฎหมายมาสนับสนุน
5. การนําเสนอกรอบแนวคิด
ทางวิชาการ 2 กรอบ
4. การยกตัวอยางประกอบ และสรุป

3. การประยุกต

3. การประยุกต

2. การวิเคราะหแนวคิดของนักวิชาการ

2. การวิเคราะหแนวคิดของนักวิชาการ

1. การนําเสนอแนวคิดของนักวิชาการ 2-5 คน

1. การนําเสนอแนวคิดของนักวิชาการ 2-5 คน

แนวทางการเขียนรายงานทั่วไป
ที่ประกอบดวย 4 ขั้นตอนสําคัญ

แนวทางการเขียนรายงานที่นําเสนอในที่นี้
ที่ประกอบดวย 7 ขั้นตอน
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(ตัวอยาง)
รายงาน เรื่อง “การศึกษาวิเคราะหการบริหารจัดการของ...... (ระบุชื่อหนวยงาน)”
(ใหเขียนรายงานโดยใชตัวอักษร Angsana New ขนาด 16 เพราะเปนตัวอักษรและขนาดที่ มสธ.
กําหนดใหใชในการทําวิทยานิพนธหรือเอกสารทางวิชาการ)

1. บทนํา
(แนวทางการเขียนบทนํา อยางนอยใหมีเนือ้ หาครอบคลุมในเรื่อง
หนึ่ง ระบุความเปนมาโดยยอ รวมทั้งเหตุผลที่ทําใหผูทํารายงานเลือกศึกษาหนวยงานใด เชน
ทําไมจึงเลือกศึกษาหรือวิเคราะหหนวยงานนี้ หรือเรื่องนี้ หรือเรื่องนีม้ ีความสําคัญและจําเปนอยางไร
ผูทํารายงานจึงนํามาศึกษา ดังตัวอยาง
ผูทํารายงานเลือกศึกษาและวิเคราะหคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เนื่องจาก.....................
(ระบุวา กกต. มีความสําคัญและจําเปนอยางไร จึงทําใหผูทํารายงานเลือกนํามาศึกษาในที่นี้ เชน อาจ
ยกตัวอยาง “อํานาจหนาที่ทสี่ ําคัญของ กกต.” ที่สงผลตอประชาชนหรือผูสมัครรับเลือกตั้ง)
สอง ระบุหนวยงานที่ตองการศึกษาและวิเคราะห หนวยงานที่นํามาศึกษาโดยปกติแบงเปน 2
สวน ไดแก สวนที่เปนคณะกรรมการ และสวนที่เปนฝายปฏิบัติหรือฝายประจํา หรือฝายสํานักงานฯ
โดยแตละสวนมีโครงสราง อํานาจหนาที่ และการบริหารทรัพยากรมนุษยทแี่ ตกตางกัน เมื่อเปนเชนนี้
จึงควรระบุไวดวยวา ในที่นผี้ ูทํารายงานจะเลือกศึกษาสวนใด หรือเลือกศึกษาทั้ง 2 สวน และควรแสดง
เหตุผลไวดว ยวา ทําไมจึงเลือกศึกษาแตละสวน หรือทั้ง 2 สวนนั้น ดังตัวอยาง
โดยปกติแบงเปน 2 สวน ไดแก สวนที่เปนหนวยงานหลัก หรือคณะกรรมการ และสวนที่เปน
หนวยงานรอง หรือฝายปฏิบัติ หรือฝายประจํา หรือฝายสํานักงานฯ แตในที่นี้ผูทํารายงานเลือกศึกษา
สวนที่เปนหนวยงานหลัก หรือคณะกรรมการฯ เพราะเปนผูมีอํานาจหนาที่ในการดําเนินการเกี่ยวกับ
การเลือกตั้งโดยตรง และเปนผูบังคับบัญชาสวนที่เปนหนวยงานรอง ............ (หรือ เลือกสวนที่เปน
“สํานักงานฯ” เพราะเปนสวนที่ปฏิบัติงานใกลชิดและสงผลตอประชาชน)
สาม ระบุวัตถุประสงคหลักของการศึกษาและวิเคราะห ใหเขียนวัตถุประสงคของการเขียน
รายงานเรื่องนีไ้ วดว ยวาตองการศึกษาเรื่องอะไร (เพื่อจะไดสอดคลองกับหัวขอ 2. แนวคิดที่เกี่ยวของ
และหัวขอ 3. การวิเคราะห) ตัวอยางเชน รายงานเรื่องนี้มวี ัตถุประสงคหลักเพื่อศึกษาปญหา และ
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แนวทางแกไข หรือแนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการของหนวยงาน คือ ....... (ระบุชื่อหนวยงาน
เชน กกต.)
สี่ ระบุขอบเขตของการนําเสนอของรายงานนี้ เชน ขอบเขตการนําเสนอเรื่องนี้ หรือการศึกษา
ครั้งนี้ ครอบคลุมเรื่องใดบาง เชน ครอบคลุม 4 หัวขอ
การศึกษาวิเคราะหครั้งนี้ครอบคลุม 4 หัวขอ ไดแก (1) บทนํา (2) แนวคิดที่เกี่ยวของ (และ
นําไปใชในการวิเคราะห) (3) การวิเคราะห และ (4) บทสรุปและขอเสนอแนะ
หา ระบุประโยชนที่คาดวาจะไดรับจากรายงาน หรือการศึกษาครั้งนี้ รายงานเรื่องนีจ้ ะเปน
ประโยชนอะไรบาง โดยแบงเปน (1) ประโยชนในทางวิชาการ (2) ประโยชนในทางปฏิบัติ และ (3)
ประโยชนตอประชาชน
รายงานเรื่องนีจ้ ะเปนประโยชนทั้งในทางวิชาการและในทางปฏิบัติ กลาวคือ (1) ประโยชน
ในทางวิชาการ เชน ............. (ใสชื่อหนวยงานหรือบุคคลที่คาดวาจะไดรับประโยชน) จะไดรับความรู
ทางวิชาการในเรื่องปญหา และแนวทางแกไขการบริหารจัดการของ ............. (ใสชื่อหนวยงานทีก่ ําลัง
ศึกษา เชน กกต.) อันจะเปนประโยชนตอการเรียนการสอนและการทําวิจัย (2) สวนประโยชนในทาง
ปฏิบัติ เชน ............. (ใสชื่อหนวยงานหรือบุคคลที่คาดวาจะไดรับประโยชน เชน กกต. ทั้งในสวนกลาง
และสวนภูมภิ าค) จะไดรับความรูจากการศึกษาครั้งนี้ไปใชประโยชนในทางปฏิบัติจริง โดยเฉพาะอยาง
ยิ่ง ในเรื่อง แนวทางแกไขหรือแนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการของหนวยงานดังกลาว (3) สําหรับ
ประชาชน จะไดประโยชนจากการศึกษาครั้งนี้ โดยอาจนําไปใชเปนแนวทางในการเขามามีสวนรวมใน
การติดตาม และตรวจสอบการบริหารจัดการของ............ (ใสชื่อหนวยงาน เชน กกต.) ตามบทบัญญัติ
ของรัฐธรรมนูญและกฎหมายดวย
(หมายเหตุ
1) หัวขอ 1. บทนํา ขางบนนี้ ใหเขียนบรรยายติดตอกันโดยควรมียอหนาไมเกิน 2 ยอหนา)
2) ในกรณีทเี่ ปน “การศึกษาเปรียบเทียบ” ก็ขอใหผูทํารายงานดําเนินการโดยยึดแนวทางการ
เขียนทํานองเดียวกันกับขางตน ตัวอยางเชน ผูทํารายงานควรใหเหตุผลไวดว ยวา (1) ทําไมจึงเลือก 2
หนวยงานมาวิเคราะหเปรียบเทียบกัน หรือทั้ง 2 หนวยงานมีความสําคัญและความจําเปนอยางไร จึงทํา
ใหผูทํารายงานเลือกนํามาเปรียบเทียบกัน สําหรับ (2) วัตถุประสงคหลักของการทํารายงาน ก็อาจเขียน
วา รายงานเรื่องนี้มีวัตถุประสงคหลักเพื่อศึกษาเปรียบเทียบปญหา และแนวทางแกไข หรือแนวทางการ
พัฒนาการบริหารจัดการระหวาง 2 หนวยงาน ไดแก ....... (ระบุชื่อหนวยงาน เชน กกต. ป 2540) กับ
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.................. (ระบุชื่อหนวยงาน เชน กกต. ป 2550) ทั้งนี้ (3) จะตองนําเสนอโดยใช “ตารางเปรียบเทียบ”
และ (4) ในการเขียนบรรยาย ผูทํารายงานควรใชคําวา “การวิเคราะหเปรียบเทียบ” ทุกแหง)

2. แนวคิดที่เกี่ยวของ (และนําไปใชในการวิเคราะห)
(การเขียนหัวขอ 2. นี้ มีหลักการสําคัญ คือ ควรจะตองนําเสนอเทาที่จําเปน อยางเปนระบบ
และสัมพันธกบั หัวขอ 3. การวิเคราะห
สําหรับเทคนิคการเขียนหัวขอ 2. นี้ ที่สําคัญมี 2 ขอ คือ หนึ่ง เปนแนวคิดที่ตรงประเด็นที่
เกี่ยวของกับประเด็นหลัก และเกี่ยวของ (ที่อาจจัดแบงเปนหลายดาน) กับเรื่องที่ศึกษาวิเคราะห หรือ
เปนแนวคิดที่เกี่ยวของกับประเด็นหลัก หรือ “แนวทางแกไข” การบริหารจัดการของหนวยงานที่
นํามาศึกษาวิเคราะห และ สอง ควรนําแนวคิด (ที่อาจจัดแบงเปนหลายดาน) ที่นําเสนอไวในหัวขอ
2. นี้ทุกแนวคิดหรือทุกดานไปปรับใชหรือนําไปใสไวในหัวขอ 3. การวิเคราะห ดวย โดยเฉพาะ
อยางยิ่ง นําไปใสไวในภาพ หรือในตารางในชองที่เขียนวา “แนวทางแกไข” ขอย้ําวา แนวคิดใดที่
ไมไดนําไปปรับใชในการวิเคราะหในหัวขอ 3. ใหลบออกใหหมด ทั้งนี้ เพื่อแสดงใหเห็นถึง
ความสัมพันธระหวางหัวขอ 2. แนวคิดที่เกีย่ วของฯ กับหัวขอ 3. การวิเคราะห
ตัวอยางแนวคิดที่เกี่ยวกับขอเสนอแนะ หรือ “แนวทางแกไข” การบริหารจัดการของ
หนวยงานนั้น สวนใหญจะมีคําวา “ควร” รวมอยูในแนวคิดหรือขอความดวย ตัวอยางเชน
ผูทํารายงานขอนําเสนอแนวคิดที่เกี่ยวของกับขอเสนอแนะ หรือแนวทางแกไข หรือ
แนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการของ........... (ระบุชื่อหนวยงาน เชน กกต.) โดยเฉพาะสวนที่
เปนสํานักงานฯ (หรือสวนทีเ่ ปนคณะกรรมการฯ ตามทีไ่ ดเลือกไวขางตน) ของนักวิชาการ หรือผูรู
หรือหนวยงาน โดยจัดแบงการนําเสนอเปน 3 ดาน ไดแก (1) ดานการบริหารทรัพยากรมนุษย
(Man) (2) การบริหารงบประมาณ (Money) และ (3) ดานการบริหารงานทั่วไป หรือการบริหารงาน
ภายในทัว่ ไป (Management) ทั้งนี้ ผูทํารายงานจะนําปรับไปใชในการวิเคราะหในหัวขอ 3. การ
วิเคราะห ดังนี้
2.1 แนวคิดที่เกี่ยวของกับแนวทางแกไขการบริหารจัดการของสํานักงานฯ ดานการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย ที่สําคัญเชน .............. (ระบุชื่อนักวิชาการ และอางอิงแทรกใหถูกตอง โดยระบุชื่อ
นักวิชาการ เชน วิรัช วิรัชนิภาวรรณ ชื่อหนังสือ ป พ.ศ. ที่พิมพ และหมายเลขหนา) วิรัช วิรัชนิภา
วรรณ (2551: 368) ในหนังสือ เรื่อง ............... (เชน ประมวลสาระ ชุดวิชาการบริหารการพัฒนา
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช “หนวยที่ 15 ภาพรวมปญหา แนวทางการพัฒนาและแนวโนมของ
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การบริหารการพัฒนา”) สรุปสาระสําคัญไดวา กกต. ควรมีการพัฒนาบุคลากรใหมคี วามซื่อสัตย
สุจริตในการปฏิบัติหนาที่ พรอมกับสนับสนุนประชาชนใหทําหนาที่ตรวจสอบการเลือกตั้ง
หรือ สรุปสาระสําคัญไดวา “หนวยงาน..... (ระบุชื่อหนวยงาน) ควรใหความสําคัญกับการ
ฝกอบรมบุคลากรอยางตอเนือ่ ง รวมทั้งควรประเมินผลดวยวา บุคลากรที่เขารับการฝกอบรมไดนํา
ความรูจากการฝกอบรมนั้นไปปรับใชมากนอยเพียงใด” เปนตน (อางอิงแทรกดวย)
2.2 แนวคิดที่เกี่ยวของกับแนวทางแกไขการบริหารจัดการของสํานักงานฯ ดานการบริหาร
งบประมาณ ที่สําคัญเชน ..................(ระบุชอื่ นักวิชาการ และอางอิงแทรกใหถูกตอง โดยระบุชื่อ
นักวิชาการ เชน วิรัช วิรัชนิภาวรรณ ชื่อหนังสือ ป พ.ศ. ที่พิมพ และหมายเลขหนา) ............. สรุป
สาระสําคัญไดวา ............. (ระบุชื่อหนวยงาน) ควรจัดหาแหลงงบประมาณเพิ่มมากขึ้น หรือ
หนวยงานควรควบคุมดูแลการใชจายงบประมาณใหรัดกุมยิ่งขึ้น (อางอิงแทรกดวย)
2.3 แนวคิดที่เกี่ยวของกับแนวทางแกไขการบริหารจัดการของสํานักงานฯ ดานการ
บริหารงานทั่วไป หรือการบริหารงานภายในทั่วไป ที่สําคัญเชน .............. (ระบุชื่อนักวิชาการ และ
อางอิงแทรกใหถูกตอง โดยระบุชื่อนักวิชาการ เชน วิรัช วิรัชนิภาวรรณ ชื่อหนังสือ ป พ.ศ. ที่พิมพ
และหมายเลขหนา) ...................... สรุปสาระสําคัญไดวา ........ (ระบุชื่อหนวยงาน) ควร
ประชาสัมพันธเผยแพรขอมูลขาวสารหรือการใหบริการประชาชนอยางกวางขวางและเพิ่มมากขึน้
(อางอิงแทรกดวย)
ทั้งนี้ (ผูทํารายงาน) อาจไปนําแนวคิดที่เกีย่ วกับขอเสนอแนะ หรือ “แนวทางแกไข” หรือ
“แนวทางการพัฒนา” การบริหารจัดการของหนวยงานในดานตาง ๆ ตามตัวอยาง 3 ดานขางบน มา
จาก หนึ่ง หนวยงานที่กําลังศึกษาอยูโดยตรง คือ ............. หรือ สอง อาจไปนําแนวคิดนั้นมาจาก
หนวยงานอืน่ ใดโดยนํามา “เทียบเคียง” (analogy) และปรับใชก็ได การเทียบเคียงนั้น หมายถึง การ
ไปนําขอความหรือแนวคิดในแตละดานที่เหมือนกัน เชน ดานการบริหารทรัพยากรมนุษย ดานการ
บริหารงบประมาณ ดานการบริหารงานทั่วไป ดานโครงสราง ดานอํานาจหนาที่ หรือดาน
กระบวนการดําเนินงาน ของหนวยงานอืน่ ใดก็ไดมาปรับใชเปนแนวคิดในแตละดานของหนวยงาน
ที่กําลังศึกษาอยู โดยจะตอง “อางอิงแทรก” ใหถูกตองดวย (โดยอาจไปศึกษาคนควาจากชุดวิชา
“การบริหารการพัฒนา” หนวยที่เขียนเกี่ยวกับเรื่องนั้น ๆ โดย “นําเฉพาะสวนที่เปนแนวคิดที่เปน
ขอเสนอแนะ หรือแนวทางแกไข หรือแนวทางการพัฒนา มาใสไวเทานัน้ ”)
เมื่อผูทํารายงานคนควา หรือไดแนวคิดของนักวิชาการ จากหนวยงาน หรือจากกฎหมาย ที่เปน
“แนวทางแกไข” หรือ “แนวทางการพัฒนา” แลว ผูทํารายงานก็สามารถตั้ง “ปญหา” หรือเขียน
ขอความสวนที่เปน “ปญหา” ไดงาย โดยเขียนขอความไปในทิศทางทีต่ รงกันขามกับ “แนวคิดที่
เปนแนวทางแกไข หรือแนวทางการพัฒนา” ที่คนความาไดนั้น ตอจากนั้น จึงนําขอความที่เปน
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“ปญหา” ไปใสไวในตารางชองปญหา และนําขอความทีเ่ ปน “แนวทางแกไข หรือแนวทางการ
พัฒนา” ที่คนความาไดนนั้ (บางสวน) ไปปรับใสไวในชอง “แนวทางแกไข หรือแนวทางการ
พัฒนา” (การทําเชนนี้ ถือเปนลักษณะของการเขียน ปญหา และแนวทางแกไข หรือแนวทางการ
พัฒนา ในตารางขางลาง โดยเขียน “ยอนจากทาย” มาสู “หัว” หมายถึง เริ่มเขียน “แนวทางแกไข
หรือแนวทางการพัฒนา” กอน ตอจากนัน้ จึงเขียนยอนกลับมาสู “หัว” คือ “ปญหา” โดยเขียน
ปญหาในทิศทางที่ตรงกันขามกับแนวทางแกไข หรือแนวทางการพัฒนานั้น ดังตัวอยางโดยยอ
ขางลางนี้)

2. แนวคิดที่เกี่ยวของ (และนําไปใชในการวิเคราะห) (ซึ่งคนความาจากนักวิชาการ หนวยงาน และ
กฎหมาย)
2.1 .....................................
2.2 .....................................
2.3 .....................................
3. การวิเคราะห
1. ปญหา
1.1 หนวยงานขาด
1. ดานทรัพยากร
กําลังคน
มนุษย
2.1 หนวยงานขาด
2. ดานงบประมาณ
งบประมาณ
3. ดานการบริหารงาน 3.1 หนวยงานขาดการ
ประชาสัมพันธ
ทั่วไป
(หัว)

(แนวทางแกไข หรือแนวทางการพัฒนา
นํามาจาก หัวขอ 2. แนวคิดที่เกี่ยวของฯ)
2. แนวทางแกไข หรือแนวทางการพัฒนา
1.2 รัฐบาลควรเพิ่มกําลังคน ทั้งนี้ สอดคลองกับ
แนวคิดในขอ 2.1 ขางตน
2.2 รัฐบาลควรเพิ่มงบประมาณใหหนวยงาน
ทั้งนี้ สอดคลองกับแนวคิดในขอ 2.2 ขางตน
3.2 หนวยงานควรเพิ่มการประชาสัมพันธ ทั้งนี้
สอดคลองกับแนวคิดในขอ 2.3 ขางตน
(ทาย)

(เขียนยอนขอความที่เปน “แนวทางแกไข หรือแนวทางการพัฒนา” ของขอ 1.2, 2.2, และ3.2
ไปในทิศทางตรงกันขามเพื่อใหเปนขอความที่เปน “ปญหา” ของขอ 1.1, 2.1, 3.1 ตามลําดับ)
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3. การวิเคราะห
ในการศึกษาและวิเคราะหปญ
 หา และแนวทางแกไข หรือแนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการ
ของ............ (ใสชื่อหนวยงานที่ศึกษา) ตามวัตถุประสงคหลักของรายงานนี้ซึ่งไดกลาวไวแลวขางตนนั้น
ผูทํารายงานไดนํากรอบแนวคิดที่ประกอบดวย 3 ดาน ไดแก ดานการบริหารทรัพยากรมนุษย (Man) (2)
การบริหารงบประมาณ (Money) และ (3) ดานการบริหารงานทั่วไป หรือการบริหารงานภายในทัว่ ไป
(Management) มาใชใน “การจัดกลุมหรือการจัดกลุมปญหา” พรอมกับนํากรอบแนวคิดที่ประกอบดวย
2 ขั้นตอน ไดแก (1) ปญหา และ (2) แนวทางแกไข หรือแนวทางการพัฒนา มาใชใน “การศึกษา
วิเคราะห” (วิรชั วิรัชนิภาวรรณ (2552) บทความ เรื่อง “เทคนิคการเขียนกระบวนการพิจารณาแกไข
ปญหา” คนคืนวันที่ 2 สิงหาคม 2552 จาก http://www.wiruch.com) (หากมีหนังสือตนฉบับ ควรอางอิง
จากหนังสือ เพราะมีน้ําหนักมากกวาอางอิงจากเว็บไซต) ดังแสดงไวในตารางขางลางนี้
หรือ
ในการศึกษาและวิเคราะหปญ
 หา และแนวทางแกไขหรือแนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการ
ของ............ (ใสชื่อหนวยงานที่ศึกษา) ตามวัตถุประสงคหลักของรายงานนี้ซึ่งไดกลาวไวแลวขางตนนั้น
ผูทํารายงานไดนํากรอบแนวคิดที่ประกอบดวย 3 ดาน (SAP) ไดแก (1) ดานโครงสราง (Structure) (2)
ดานอํานาจหนาที่ (Authority) และ (3) ดานกระบวนการดําเนินงาน (Process) มาใชใน “การจัดกลุม
หรือการจัดกลุมปญหา” พรอมกับนํากรอบแนวคิดที่ประกอบดวย 2 ขัน้ ตอน ไดแก (1) ปญหา และ (2)
แนวทางการพัฒนาหรือแนวทางแกไข มาใชใน “การศึกษาวิเคราะห” (วิรัช วิรัชนิภาวรรณ (2552)
บทความ เรื่อง “เทคนิคการเขียนกระบวนการพิจารณาแกไขปญหา” คนคืนวันที่ 2 สิงหาคม 2552 จาก
http://www.wiruch.com) (หากมีหนังสือตนฉบับ ควรอางอิงจากหนังสือ เพราะมีน้ําหนักมากกวาอางอิง
จากเว็บไซต) ดังแสดงไวในตารางขางลางนี้
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กรอบแนวคิดที่ประกอบดวย 3
กรอบแนวคิดที่ประกอบดวย 2 ขั้นตอน สําหรับ “การศึกษา
ดานสําหรับ “การจัดกลุมหรือการ
วิเคราะห” การบริหารจัดการของ.....
จัดกลุมของปญหา”
1. ปญหา
2. แนวทางแกไข
1.1…………… (แนวทางแกไขใน
1. ดานโครงสราง
1.1 ..........
สวนนี้จะตองนํามาจากแนวคิดที่
เกี่ยวของในหัวขอ 2.1 ขางตน และ
เขียนในตอนทายวา ทั้งนี้ สอดคลอง
กับหัวขอ 2.1 ขางตน)
2.1 …………
2.1 …………… (แนวทางแกไขใน
2. ดานอํานาจหนาที่
สวนนี้จะตองนํามาจากแนวคิดที่
เกี่ยวของในหัวขอ 2.2 ขางตน และ
เขียนในตอนทายวา ทั้งนี้ สอดคลอง
กับหัวขอ 2.2 ขางตน)
3.1..........
3.2 …………… (แนวทางแกไขใน
3. ดานกระบวนการดําเนินงาน
สวนนี้จะตองนํามาจากแนวคิดที่
เกี่ยวของในหัวขอ 2.3 ขางตน และ
เขียนในตอนทายวา ทั้งนี้ สอดคลอง
กับหัวขอ 2.3 ขางตน)
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ตัวอยางตารางเปรียบเทียบ สําหรับกรณีที่เปนการศึกษาเปรียบเทียบ
การวิเคราะหเปรียบเทียบปญหาและแนวทางแกไขการบริหารการจัดการระหวาง
..... (ระบุชื่อหนวยงานที่ศึกษา) กับ .......... (ระบุชื่อหนวยงานที่ศึกษา)
1. บทนํา (ครอบคลุมเรื่อง ความสําคัญและความจําเปน วัตถุประสงค และประโยชนที่จะไดรับ เปนตน)
2. แนวคิดที่เกี่ยวของ (และนําไปใชในการวิเคราะห) (หมายถึง แนวคิดเกีย่ วกับประเด็นหลักที่ผูทํา
รายงานกําลังศึกษาและตองนํามาใชในการวิเคราะหในหัวขอ 3. การวิเคราะห ในชอง แนวทางแกไข
ดวย นอกจากนี้ ถาในหัวขอ 3. การวิเคราะห ผูทํารายงานเลือกใชกรอบแนวคิดทางวิชาการดานการ
บริหารจัดการสําหรับ “การจัดกลุม” หรือ “การจัดกลุมปญหา” แบบใด การนําเสนอในหัวขอ 2. แนวคิด
ที่เกี่ยวของ (และนําไปใชในการวิเคราะห) ผูศึกษาก็ควรจัดหัวขอเปนแบบเดียวกันดวย)
แนวคิดเกีย่ วกับแนวทางแกไข หรือแนวทางการพัฒนาหนวยงาน มีดังนี้
2.1 .......................….........
(แนวคิดดังกลาวนี้ จะตองนําไปใชใน
2.2 ....................................
หัวขอ “แนวทางแกไข” ในหัวขอ 3.
2.3 ....................................
การวิเคราะห หรือในตารางขางลาง)
3. การวิเคราะห
กรอบแนวคิดทางวิชาการที่ประกอบดวย 2 ขั้นตอนสําหรับ “การศึกษา
กรอบแนวคิดทางวิชาการ
วิเคราะหเปรียบเทียบ” การบริหารจัดการระหวาง 2 หนวยงาน
ที่ประกอบ ดวย 3 ดาน
สําหรับ “การจัดกลุม”
หนวยงานที่ 1
หนวยงานที่ 2
หรือ “การจัดกลุมปญหา”
1. ปญหา
2. แนวทางแกไข
1. ปญหา
2. แนวทางแกไข
1.1 ………….... 1.1 …. (นํามา
1.1 ………..... 1.1 …. (อาจเปน
1. ดานโครงสราง
จากแนวคิดขอ
ความคิดเห็นของ
2.1 ขางตน)
ผูทํารายงาน)
2.1 ……....…… 2.1 …. (นํามา
2.1 ……..... 2.1 …. (อาจเปน
2. ดานอํานาจหนาที่
จากแนวคิดขอ
ความคิดเห็นของ
2.2 ขางตน)
ผูทํารายงาน)
3.1 ………..... 3.1 …. (อาจเปน
3. ดานกระบวนการดําเนิน 3.1 ……....…… 3.1 …. (นํามา
จากแนวคิดขอ
ความคิดเห็นของ
งาน (หรือดานการบริหาร
2.3 ขางตน)
ผูทํารายงาน)
ทรัพยากรมนุษย) (หรือ
อาจ “จัดกลุม” หรือ “จัด
กลุมปญหา” ดวย 3M ก็ได)
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หมายเหตุ การนําเสนอ “แนวทางแกไข” ในตารางทุกขอ ไมจําเปนตองนํามาจากหัวขอ 2.
แนวคิดที่เกีย่ วของ แตอาจมาจากแนวคิดหรือการแสดงความคิดเห็นของผูทํารายงานเองดวยก็ได


4. บทสรุปและขอเสนอแนะ
……………….(ใหเขียนหัวขอนี้ประมาณ 4-6 บรรทัด โดยกลาวเกริน่ เล็กนอยวาใชกรอบ
แนวคิดอะไรในการศึกษา จากนั้น ใหนําขอความในตารางขางบนมาสรุป โดยยกตัวอยางมาเพียง 1
ปญหา และในสวนที่เกีย่ วกับ “ขอเสนอแนะ” ใหนําขอความจาก “แนวทางแกไข” ในตารางขางบน โดย
ใหยกตัวอยางแนวทางแกไขมา 1 แนวทางที่สอดคลองกับปญหาที่ไดยกตัวอยางไวแลว เฉพาะในสวนที่
เกี่ยวกับการเสนอแนวทางแกไขนั้น ควรนําแนวคิดของนักวิชาการ หนังสือ หรือรัฐธรรมนูญ หรือ
กฎหมาย มาสนับสนุนขอความที่คุณเขียนมาขางหนานี้ดว ย เพื่อจะทําใหการนําเสนอขอความหรือความ
คิดเห็นมีน้ําหนักมากขึ้น โดยควรเขียนไวตอทายวา ทั้งนี้ สอดคลองกับแนวคิดของ ............ (พรอม
อางอิงแทรก) (ถามี) เปนตน)
(สําหรับแนวทางการเขียนหัวขอ 4. บทสรุปและขอเสนอแนะนี้ อาจเขียนตามตัวอยางขางลางนี้ก็
ได)
ในการนําเสนอรายงานขางตนนี้ ผูทํารายงานไดนํากรอบแนวคิดทางวิชาการที่ประกอบดวย
..... ดาน ไดแก ดาน ......... ดาน ......... และดาน .......... มาใชสําหรับ “การจัดกลุมหรือการจัดกลุม
ปญหา” พรอมกับนํากรอบแนวคิดทางวิชาการที่ประกอบดวย 2 ขั้นตอน ไดแก ปญหา และแนวทาง
แกไข มาใชสําหรับ “การศึกษาวิเคราะห” การบริหารจัดการของ............ (ใสชื่อหนวยงานที่กําลังศึกษา
ดวย) ผลการศึกษาสรุปเปนตัวอยางเชน ปญหาดาน............ ไดแก ............ สวนแนวทางแกไข คือ
............ทั้งนี้ สอดคลองกับแนวคิดของ........ เปนตน (ขอใหเติมขอความใหครบถวน โดยนําขอมูลจาก
ตารางขางตนมายอใส)
**********
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(ตัวอยางการเขียนอางอิงแทรกจากเว็บไซต จากหนังสือ และวิทยานิพนธ)
1. อางอิงแทรกเว็บไซต กรณีที่ 1
วิรัช วิรัชนิภาวรรณ (2550) ในบทความ เรือ่ ง “การวิเคราะหเปรียบเทียบความหมายของ
การบริหารการจัดการ การบริหารการพัฒนา และการบริหารจัดการ” คนคืนวันที่ 20 มิถุนายน 2550
จาก http://www.wiruch.com
2. อางอิงแทรกจากเว็บไซต กรณีที่ 2 (ในกรณีที่ชื่อของนักวิชาการอืน่ ปรากฏอยูในเอกสารที่นํามา
อางอิง)
สมพงศ เกษมสิน (2514: 13-15) อางใน วิรัช วิรัชนิภาวรรณ (2550) บทความ เรื่อง “การ
วิเคราะหเปรียบเทียบความหมายของการบริหารการจัดการ การบริหารการพัฒนา และการบริหาร
จัดการ” คนคืนวันที่ 20 มิถุนายน 2550 จาก http://www.wiruch.com
3. อางอิงแทรกกรณีนํามาจากหนังสือ
วิรัช วิรัชนิภาวรรณ (2545: 39-40) ในหนังสือ เรื่อง “แนวคิดทางรัฐประศาสนศาสตร : การ
ประยุกตและการพัฒนา” (............. : ……..) (ระบุชื่อเมือง หรือจังหวัด : สํานักพิมพ ไวในวงเล็บ
ขางหนานี้ดว ยเพื่อใหการอางอิงแทรกชัดเจนและคนหาไดงายมากขึน้ ) เชน (กรุงเทพมหานคร :
สํานักพิมพโฟรเพซ)
4. อางอิงแทรกกรณีนํามาจากบทความ
วิรัช วิรัชนิภาวรรณ (2551: 81-115) ในบทความ เรื่อง “การบริหารจัดการของหนวยงาน
ของรัฐ : การวิเคราะหเปรียบเทียบตัวชีว้ ัด” (จากวารสาร ................. ปที่ ...... ฉบับที่ ..... เดือนป)
(ระบุชื่อวารสาร ป ฉบับที่ เดือนป ไวในวงเล็บดวยเพื่อใหการอางอิงแทรกชัดเจนและคนหาไดงาย
มากขึ้น) เชน รัฐสภาสาร 56, 11 (พฤศจิกายน 2551)
5. อางอิงแทรกกรณีนํามาจากวิทยานิพนธ
ศศิพันธุ เอียดเอื้อ (2549: 21) วิทยานิพนธปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต แขนง
วิชาบริหารรัฐกิจ สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เรื่อง “การเปรียบเทียบ
การบริหารจัดการตามแนวทางการบริหารราชการจังหวัดแบบบูรณาการของจังหวัดกระบี่กับการ
บริหารราชการจังหวัดในอดีต”
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ทิพาวดี เมฆสวรรค (2538: 2) อางใน ศศิพันธุ เอียดเอื้อ (2549: 21) วิทยานิพนธปริญญารัฐ
ประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต แขนงวิชาบริหารรัฐกิจ สาขาวิชาวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เรื่อง “การเปรียบเทียบการบริหารจัดการตามแนวทางการบริหาร
ราชการจังหวัดแบบบูรณาการของจังหวัดกระบี่กับการบริหารราชการจังหวัดในอดีต”
กิติมา ปรีดีดิลก (2532: 33-34) อางใน เรวดี รวงผึ้งหลวง (2549: 14) วิทยานิพนธปริญญา
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต แขนงวิชาบริหารรัฐกิจ สาขาวิชาวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เรื่อง “การบริหารจัดการดานการประสานงานของกรมกิจการ
พลเรือนทหารกองบัญชาการทหารสูงสุด”
หมายเหตุ ขอใหสังเกตวา เมื่อใดก็ตาม ที่มีการอางอิงแทรกโดยใชคําวา “อางใน” จะตองมี
การอางอิงหมายเลขป และหมายเลขหนา จํานวน 2 แหงเสมอ


