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1. บทนํา
ในการศึกษาระดับปริญญาโทหรือปริญญาเอก จะมีการทํารายงาน (report) ซึ่งเปนผลงาน
ทางวิชาการทีเ่ รียบเรียงหรือศึกษาคนควาเรื่องใดเรือ่ งหนึ่งตามที่ผูสอนกําหนดให หรือผูทํารายงาน
เลือกเรือ่ งเองตามความสนใจก็ได ขึ้นอยูกับขอตกลงระหวางผูสอนและผูทํารายงาน ในการทํา
รายงานนั้น จะมีการเขียนบรรยาย แสดงความคิดเห็น และวิเคราะห
มีผูทํารายงานเปนจํานวนไมนอยทํารายงานอยางสะเปะสะปะ เนื่องจากขาดความรู และ
ประสบการณ อีกทั้งไมมีโอกาสไปปรึกษาใคร หรือแมบางคนไปปรึกษาแลว ก็ยังจับประเด็นไมได
และเมื่อสงรายงานไป ทําใหรายงานนั้นไมมีคุณคามากเทาที่ควร อาจถูกตีกลับ หรือถูกโตแยงอยาง
มาก นอกจากนั้ น ลั ก ษณะการทํ า รายงานทั่ ว ไป จะเป น ไปในลั ก ษณะที่ ผู ทํ า รายงานให
ความสําคัญกับการนําแนวคิด ทฤษฎี หรือผลงานของนักวิชาการตางประเทศและไทยหลาย
คน เชน 3-5 คน มาวิเคราะห วิจารณ สังเคราะห หรือวิพากษ แลวแตจะเรียก เชน วิเคราะห
เกี่ยวกับ ขอดีขอเสีย จุดออนจุดแข็ง ภาพรวมภาพยอย หรือเปรียบเทียบแนวคิดของนัก
วิชาการเหลานั้น ตอจากนั้น ก็สรุปแนวคิดของนักวิชาการทั้งหลายเปนความคิดเห็นของ
ผูทํารายงานเอง รวมตลอดไปถึงการนําแนวคิดของนักวิชาการหลาย ๆ คนมาอางอิงเพื่อ
สนับสนุน คัดคาน หรือเทียบเคียงกับแนวคิดหรือความคิดเห็นของผูทํารายงาน ยิ่งผูทํา
รายงานอา งอิง แนวคิดของนั กวิชาการหลายคน ก็ ยิ่ง มีแนวโน ม ทํา ให รายงานไดรับ การ
ยอมรับหรือไดคะแนนมากขึ้น การเขียนรายงานในลักษณะนี้มีสวนชวยใหผูตรวจรายงาน
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เห็นถึงความมุมานะของผูทํารายงานที่ไดทุมเทศึกษาคนควาและวิเคราะหแนวคิด ทฤษฎี
และผลงานของนักวิชาการในอดีตหลายคน พรอมทั้งเห็นถึงความสามารถในการวิเคราะห
และการนําเสนอรายงานของผูทํารายงานดวย
บทความนี้ มิ ไ ด ใ ห ค วามสํ า คั ญ กั บ การเขี ย นและนํ า เสนอรายงานเพี ย งเท า ที่
กลาวผานมานี้เทานั้น แตมีจุดที่ตองการเนนย้ําซึ่งถือเปนวัตถุประสงคหลักของการเขียน
บทความ คือ เพื่อชวยเติมเต็มสวนที่คิดวาสําคัญและจําเปนมากสําหรับการเขียนรายงาน 5
ประการ นั่นก็คือ หนึ่ง การเสนอแนะใหผูทํารายงานเพิ่มเติม “ระบบความคิด” เขาไปใน
รายงาน สอง การเขียนหรือนําเสนอรายงานอยางเปนระบบ โดยทุกขั้นตอนของรายงานมี
ความสัมพันธและสอดคลองกัน พรอมทั้งนําไปใชประโยชนอยางจริงจัง สาม การนําเสนอ
รายงานบางสวนดวยภาพและตารางเพื่อเพิ่มความเขาใจและความชัดเจน สี่ การนํา “กรอบ
แนวคิดทางวิชาการ” มาปรับใชในรายงานอยางจริงจัง เนื่องจากกรอบแนวคิดทางวิชาการ
ถือได วา เป น จุ ดแบ ง สํา คั ญระหวา งการศึ กษาหรื อ การเขี ย นรายงานรวมทั้ ง เอกสารทาง
วิ ช าการในระดั บ ปริญ ญาตรี กับ ปริญ ญาโทและปริ ญญาเอก และ ห า การแนะนํ า ให ผูทํ า
รายงานนํา “หัวขอสําคัญของเอกสารทางวิชาการ คือ งานวิจัยหรือวิทยานิพนธ” มาปรับใช
ในการเขียนรายงานดวยเพื่อชวยใหการเขียนรายงานเปนระบบและมีความครอบคลุม
ครบถวนเพิ่มมากขึ้น
“แนวทางการเขี ย นบทสรุ ป และการวิ เ คราะห ร ายงาน : การนํ า เสนอระบบความคิ ด ใน
รายงาน” นี้ มิใชสูตรสําเร็จที่ผูทํารายงานนําไปใชไดกับทุกวิชา ทุกสถานการณ และไมสมบูรณที่สุด
แตอยางนอยนาจะเปนประโยชนหรือเปนวิทยาทานตอผูทํารายงานบางสวนที่ไมเคยมีแนวทางใน
การเขียนบทสรุปและการวิเคราะหอยางเปนระบบและเปนวิชาการมากอน อีกทั้งนาจะมีสวนชวยให
การเขียนรายงานเปนระบบ เปนวิชาการ มีคุณคา ไดรับการยอมรับเพิ่มมากขึ้น และอาจทําใหถูก
โตแยงนอยลง นอกจากนั้น ยังมีชวยใหการเขียนรายงานมีลักษณะที่เปนวิชาการซึ่งใช “วิชาความรู”
พร อ มกรอบแนวความคิ ด ทางวิ ช าการและการนํ า เสนอด ว ยภาพอย า งชั ดเจน มากกว า การใช
“ความรูสึก” รวมตลอดทั้งเปนเชื้อใหผูทํารายงานตอเติมเสริมแตงใหสมบูรณมากยิ่งขึ้นตอไปอีกดวย
บทความนี้ แบงการนําเสนอออกเปน 3 สวน ไดแก (1) บทนํา (2) แนวทางการเขียน
บทสรุปและการวิเคราะหรายงาน และ (3) บทสรุป

2. แนวทางการเขียนบทสรุปและการวิเคราะหรายงาน
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การเขียนบทสรุปและการวิเคราะหรายงานเปนปญหามากพอสมควรสําหรับผูทํารายงาน
ผูตรวจรายงานจํานวนไมนอยที่ใหความสําคัญและสนใจสวนนี้มากเปนพิเศษ หรืออาจกลาวไดวา
เปนสวนที่เปนหัวใจของการทํารายงาน และยังเปนสวนที่ผูทํารายงานมีโอกาสแสดงความคิดเห็น
ของตนเองบนพื้นฐานของวิชาการไวดวย
สําหรับเนื้อเรื่องหรือเนื้อหาในสวนนี้ ประกอบดวย 2 เรื่อง ตามลําดับ ไดแก สวนประกอบ
ของรายงาน และการเขียนบทสรุปและการวิเคราะหรายงาน
2.1 สวนประกอบของรายงาน
โดยทั่วไป รายงานประกอบดวย 3 สวน คือ
สวนทีห่ นึ่ง สวนประกอบตอนตน เชน
1) ปก
2) คํานํา
3) สารบัญ
สวนที่สอง สวนเนื้อเรื่อง ประกอบดวย 3 หัวขอหลัก
1) สวนทีเ่ ปนเนื้อหา ประกอบดวย
1.1) บทนํา หมายถึง เนื้อหาที่กลาวนําเขาสูตัวเรื่อง โดยอาจมี
เนื้อหาครอบคลุมในเรื่อง หนึ่ง ความสําคัญของเรื่องที่ศึกษา ผูทํารายงานควรแสดงใหผูอานเห็นวา
ทําไมจึงเลือกทํารายงานเรื่องนี้ หรือรายงานเรื่องนี้มีความสําคัญและจําเปนอยางไรจึงดึงดูดหรือทํา
ใหผูทํารายงานนํามาศึกษา สอง วัตถุประสงคของการเขียนรายงานเรื่องนี้ เชน รายงานเรื่องนี้มี
วัตถุประสงคเพื่อศึกษาปญหาและแนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการของหนวยงาน เปนตน สาม
ประโยชนที่จะไดรับจากการศึกษา อาจเขียนในทํานองที่วา รายงานเรื่องนี้จะเปนประโยชนทงั้ ในทาง
วิชาการและในทางปฏิบัติตอหนวยงาน บุคคล รวมตลอดถึงประชาชนอยางไร กลาวไดวา แนว
ทางการนํ า เสนอรายงานเช น นี้ ถื อ ได ว า เป น การนํ า “หั ว ข อ สํ า คั ญ ของเอกสารทางวิ ช าการ คื อ
งานวิจัยหรือวิทยานิพนธ” โดยเฉพาะอยางยิ่ง หัวขอความสําคัญของเรื่องที่ศึกษา วัตถุประสงคของ
การศึกษา และประโยชนที่จะไดรับจากการศึกษา มาปรับใชในการเขียนรายงาน อธิบายเพิ่มเติมได
ว า เอกสารทางวิ ช าการแบ ง เป น 4 ประเภท ได แ ก (1) หนั ง สื อ และตํ า รา (2) งานวิ จั ย และ
วิทยานิพนธ (3) รายงาน และ (4) บทความ โดยงานวิจัยหรือวิทยานิพนธมีแนวโนมที่จะไดรับการ
ยอมรับวาเปนเอกสารทางวิชาการที่มีรูปแบบการเขียนหรือมีหัวขอการนําเสนอที่เปนสากล เปน
ระบบ ละเอียด ครอบคลุม และครบถวน เมื่อเปนเชนนี้ ผูทํารายงานจึงสมควรนําหัวขอสําคัญของ
งานวิจยั หรือวิทยานิพนธมาปรับใชในการเขียนรายงานตามความเหมาะสม
นอกจากขางตนนี้แลว ในตอนทายของหัวขอบทนํานี้ ผูทํารายงาน
ควรจัดแบงหัวขอการนําเสนอรายงานเรื่องนี้ไวดวย โดยอาจระบุวา รายงานเรื่องนี้จัดแบงหัวขอการ
นําเสนอออกเปนหัวขอใดบาง เชน 4 หัวขอ ไดแก (1) บทนํา (2) แนวคิดที่เกี่ยวของ (และนําไปใช
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ในการวิเคราะห) (3) การวิเคราะห และ (4) บทสรุปและขอเสนอแนะ เชนนี้ ทําใหผูอานไดทราบ
ลวงหนาวา ผูทํารายงานจะนําเสนอเรื่องใดบาง ในเวลาเดียวกัน ยังเปนการแสดงใหเห็นดวยวา
ผูทํารายงานมีการวางแผนการนําเสนอหัวขออยางเปนระบบ
1.2) ตัวเรื่อง หมายถึง เนือ้ หา และรายละเอียดของเรือ่ งที่ทํา
1.3) บทสรุป หมายถึง การสรุปเนื้อหาสําคัญ และการวิเคราะห
2) สวนประกอบในเนื้อหา เชน
2.1) การนําขอความของบุคคลอื่นมาใสไวในรายงาน (quotation)
หมายถึง ขอความที่คัดลอก แปล ถอดความ เก็บความ หรือสรุปความ จากขอเขียนหรือคําพูดของ
บุคคลอื่นแลวนํามาใสประกอบไวในรายงาน
2.2) การอางอิง (reference) หมายถึง การระบุแหลงที่มาของคํา
หรือขอความที่ผูทํารายงานคัดลอกมาโดยตรงทั้งหมด หรือขอความที่ผูทํารายงานไดแปลความ
ประมวล หรือสรุปเอง แลวนํามาใสไวในตัวเรื่องหรือในรายงาน
2.3) ภาพ (ถามี) หรือตาราง (ถามี)
สวนที่สาม สวนประกอบตอนทาย เชน
1) บรรณานุกรม (bibliography)
2) ภาคผนวก (ถามี)
จะเห็นไดวา แนวทางการเขียนรายงานทั้งหมดมีขอบเขตกวางขวาง แตในทีน่ จี้ าํ กัดขอบเขต
การศึกษาเฉพาะบทสรุปเทานั้น โปรดดูภาพที่ 1
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ภาพที่ 1 ขอบเขตการศึกษาในที่นี้ที่จํากัดเฉพาะบทสรุปซึ่งครอบคลุมเรื่อง การสรุปเนื้อหาสําคัญที่
ผูทํารายงานเขียนมาทั้งหมด และการวิเคราะห

รายงานประกอบดวย 3 สวน
สวนทีห่ นึง่ สวนประกอบตอนตน เชน ปก คํานํา สารบัญ

สวนที่สอง สวนเนื้อเรือ่ ง แบงเปน
1) สวนทีเ่ ปนเนื้อหา ประกอบดวย
1.1) บทนํา
1.2) ตัวเรื่อง
1.3) บทสรุป หมายถึง การสรุปเนื้อหาสําคัญ
ที่เขียนมาทั้งหมด และการวิเคราะห
2) สวนประกอบในเนือ้ หา เชน การนําขอความของ
บุคคลอืน่ มาใสไว การอางอิง ภาพ และตาราง

สวนที่สาม สวนประกอบตอนทาย เชน บรรณานุกรม
และภาคผนวก

2.2 การเขียนบทสรุปและการวิเคราะหรายงาน
ดังกลาวแลว รายงานประกอบดวย 3 สวน แตขอบเขตการศึกษาในทีน่ ี้ จํากัดเฉพาะการ
เขียน “บทสรุป” ซึ่งครอบคลุมเรื่อง การสรุปเนื้อหาสําคัญที่ผูทํารายงานไดนาํ เสนอมา
ทั้งหมด และการวิเคราะห เทานั้น กลาวไดวา การเขียนบทสรุปมีไดหลายแนวคิด หลายวิธี หลาย
แนวทาง หลายตัวแบบ หรือหลายรูปแบบ โดยอาจนําแนวคิดหรือแนวทางใดมาใชก็ได ขึ้นอยูกับ
ผูทํารายงานแตละคน สําหรับแนวทางการเขียนบทสรุปในที่นี้ แบงเปน 5 หัวขอ โดย 3 หัวขอแรก
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เปนการสรุปเนื้อหาสําคัญทีผ่ ูทํารายงานนําเสนอมาทั้งหมด และที่เหลือ 2 หัวขอหลัง เปนการ
วิเคราะห ทั้ง 5 หัวขอหรือขั้นตอนนี้ ถือวาเปนมรรควิธี (means) แนวทาง หรือวิถีทาง ไปสู
จุดหมายปลายทาง (end(s)) คือ ผูทํารายงานมีความเขาใจและทํารายงานไดสมบูรณมากขึ้น ทั้ง 5
ขั้นตอน ประกอบดวย
หนึ่ง การสรุปความสําคัญของเรือ่ งที่ทํารายงานและขอบเขตการนําเสนอ
สอง การสรุปแนวคิดทางวิชาการของนักวิชาการ
สาม การนําขอมูลที่เปนขอเท็จจริงของเรื่องที่ทํารายงานมาปรับเขากับแนวคิดที่ใช
ในการวิเคราะห หรือการประยุกต
สี่ การวิเคราะหดวยกรอบแนวคิดทางวิชาการ
หา การสรุปการวิเคราะหดวยภาพหรือตาราง
โปรดดูภาพที่ 2 และคําอธิบายทั้ง 5 ขั้นตอน
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ภาพที่ 2 ภาพรวมการนําเสนอแนวทางการเขียนบทสรุปและการวิเคราะหรายงานที่ประกอบดวย 5
ขั้นตอน ซึ่งถือวาเปนแนวทาง วิถีทาง หรือมรรควิธี ที่นําไปสูจ ุดหมายปลายทาง

ผูทํารายงานเขาใจ
และทํารายงานได
สมบูรณมากขึ้น

จุดหมายปลายทาง (end(s))

นําไปสู
หา การสรุปการวิเคราะหดวยภาพหรือตาราง
สี่ การวิเคราะหดวยกรอบแนวคิดทางวิชาการ
สาม การนําขอมูลที่เปนขอเท็จจริงของเรื่องที่ทํารายงาน
มาปรับเขากับแนวคิดที่ใชในการวิเคราะห (การประยุกต)
สอง การสรุปแนวคิดทางวิชาการของนักวิชาการ
หนึ่ง การสรุปความสําคัญของเรือ่ งทีท่ ํารายงานและขอบเขตการนําเสนอ

เปน
แนวทาง
วิถีทาง
หรือ
มรรควิธี
(means)

หนึ่ง การสรุปความสําคัญของเรื่องที่ทํารายงานและขอบเขตการนําเสนอ ยอหนา
แรก ควรเปนการสรุปเพื่อแสดงวา เรื่องที่ทํารายงานหรือนํามาศึกษาวิเคราะหมีความสําคัญและ
ความจําเปนอยางไร จึงทําใหผูทํารายงานเลือกเรื่องนั้น ทั้งนี้ ผูทํารายงานไดเขียนหรือนําเสนอไว
แลวในบทนํา ใหผูทํารายงานนํามาสรุปใสไวในสวนนี้ (ตัวอยางเชน ถาเลือกทํารายงานที่เกี่ยวกับ
เรื่อง โครงการทาอากาศยานสุวรรณภูมิ ผูทํารายงานก็ควรเขียนแสดงใหเห็นวา โครงการนี้สําคัญ
และจําเปนตอประชาชน หนวยงาน และประเทศชาติอยางไรจึงทําใหผูทํารายงานเลือกนํามาศึกษา)
รวมทั้งสรุปไวดวยวา การทํารายงานนี้ เปนประโยชนดานวิชาการและดานปฏิบัติงานตอบุคคลและ
หนวยงานใดบางและอยางไร
ในสวนทายของยอหนานี้ ควรกลาวถึงหัวขอที่กําลังจะนําเสนอตอไปวาประกอบดวยหัวขอ
อะไรบาง เพื่อใหผูอานรายงานทราบภาพรวมของหัวขอหรือเรื่องที่จะนําเสนอตามลําดับตอจากนี้ไป
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สอง การสรุปแนวคิดทางวิชาการของนักวิชาการ 3-5 คน ที่ผูทํารายงานไดนําเสนอไว
ใน “สวนที่เปนเนื้อหา” โดยเฉพาะจาก “ตัวเรือ่ ง” ของรายงานขางตน (หัวขอนีจ้ ําเปนตองมีอยางยิ่ง
โดยผูทํารายงานควรคนหาแนวคิดหรือทฤษฎีทเี่ กี่ยวของกับเรือ่ งทีท่ าํ รายงานแลวนํามาใสไวในตัว
เรื่องดานหนา จากนั้น จึงนํามาสรุปไวในสวนนี)้
สําหรับขัน้ ตอนของการสรุปแนวคิดทางวิชาการของนักวิชาการ มีดังนี้
1) การเขียนบรรยายแนวคิดของนักวิชาการ 3-5 คน ตัวอยางเชน เรื่อง การ
วิเคราะหการบริหารโครงการ นักวิชาการดานการบริหารโครงการ (project management) ได
กําหนดขั้นตอนการบริหารโครงการไว ดังนี้
1.1) เกร และ ลารสนั (Gray and Larson) เห็นวา ขัน้ ตอนของการบริหาร
โครงการ ประกอบดวย 4 ขั้นตอน ไดแก (1) การกําหนดโครงการ (2) การวางแผนดําเนินโครงการ
(3) การบริหารโครงการ และ (4) ขั้นการสงมอบผลิตภัณฑของโครงการ (อางอิงดวย)
1.2) ไมค ฟลด และ ลอรรี เคลเลอร (Mike Field and Laurie Keller)
กําหนดขั้นตอนการบริหารโครงการไว 5 ขั้นตอน ไดแก (1) ระยะกําหนดโครงการ (2) ระยะการ
วางแผน (3) ระยะการจัดวางรูปแบบองคการสําหรับการบริหารโครงการ (4) ระยะการบริหาร และ
(5) ระยะปดโครงการ (อางอิง…..)
1.3) ประสิ ท ธิ์ ตงยิ่ ง ศิ ริ ได เ สนอกระบวนการหรื อ ขั้ น ตอนการบริ ห าร
โครงการไว 5 ขั้นตอน ไดแก (1) การกําหนดโครงการ (identification) (2) การตระเตรียมและการ
วิเคราะหโครงการ (preparation and analysis) (3) การประเมินและอนุมัติโครงการ (appraisal and
approval) (4) การนําโครงการไปปฏิบัติและดําเนินการ (implementation and operation) และ (5)
การติดตามและประเมินผล (monitoring and evaluation) (อางอิง…..)
1.4) วิรัช วิรัชนิภาวรรณ แบงขั้นตอนการบริหารโครงการออกเปน 3
ขั้นตอน ไดแก (1) การคิดหรือการวางแผน (2) การดําเนินงานหรือการลงมือปฏิบัติจริง และ (3)
การประเมินผล1 เปนตน
2) การวิเคราะหแนวคิดของนักวิชาการ 3-5 คนดังกลาวในขอ 1) เพื่อนําไปสู
การกําหนดแนวคิดของผูทํารายงานเองหรือเลือกแนวคิดของนักวิชาการคนใดคนหนึ่งหรือ
หลายคน เพื่อนํามาใชในการวิเคราะหตอไป กลาวอีกอยางหนึ่งไดวา เปนการนําแนวคิดของ
นักวิชาการที่ผูศึกษาไดคนควาหรือรวบรวมและไดนําเสนอไวแลวทั้งหมดมาเปนพื้นฐานในการ
กําหนดแนวคิดของผูทํารายงานเอง เพื่อนํามาใชในการวิเคราะหตอไป (ขอย้ําตรงนี้ดวยวา ผูทํา
1

โปรดดู วิรัช วิรัชนิภาวรรณ, แนวทางการตอบขอสอบและกรอบแนวคิดทางสังคมศาสตร (กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพนิติธรรม, 2548), หนา 31-34.
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รายงานควรนํ า แนวคิ ด นี้ ไ ปประยุ ก ต ใ ช จ ริ ง ด ว ย) ขยายความต อ ไปได ว า การนํ า แนวคิ ด ของ
นักวิชาการดังกลาวมาวิเคราะหนั้น ไมควรเปนลักษณะของการนําแนวคิดของนักวิชาการแตละคน
มาเขียนปะตอหรือเขียนติดตอกัน แตควรวิเคราะหแนวคิดของนักวิชาการแตละคนดวย
สําหรับ “วิธกี ารหรือเทคนิคการวิเคราะห” อาจทําไดอยางนอย 8 วิธี โดยผูท ํา
รายงานอาจนํามาใชวธิ ีเดียวหรือหลายวิธีประกอบกันก็ได ตามความเหมาะสม ดังนี้ (โปรดดู
รายละเอียดและตัวอยางทั้ง 8 วิธี ใน บทที่ 1 หลักการและเทคนิคการเขียนงานวิจยั หรือวิทยานิพนธ
หัวขอ 5. การทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยทีเ่ กีย่ วของ หัวขอยอย “วิธกี ารหรือเทคนิคการ
วิเคราะห”)
วิธีที่หนึ่ง การวิเคราะหที่มาของแนวคิดของนักวิชาการแตละคน
วิธีที่สอง การวิเคราะหหรือวิจารณขอดีขอเสีย หรือจุดออนจุดแข็งของ
นักวิชาการแตละคน
วิธีที่สาม การวิเคราะหหรือวิจารณแนวคิดของนักวิชาการแตละคนใน
ภาพรวมและภาพยอย
วิธีที่สี่ การวิเคราะหสาระสําคัญหรือขั้นตอนของแนวคิดของนักวิชาการแต
ละคน
วิธีที่หา การวิเคราะหดวยการคนหาขั้นตอนที่เหมือนกัน ลักษณะรวม หรือ
ปจจัยรวม (common factors) ของแตละแนวคิด
วิธีที่หก การบูรณาการ (integration) หรือการผสมผสานแนวคิดของ
นักวิชาการหลายคนเขาดวยกัน
วิธี ที่ เ จ็ ด การวิ เ คราะห เ ปรี ย บเที ย บแนวคิ ด ของนั ก วิ ช าการเหล า นั้ น ว า
เหมือนกันหรือแตกตางกัน
วิธีที่แปด

การวิเคราะหเปรียบเทียบหรือการเทียบเทียงกับแนวคิดที่

สมบูรณกวา
ทั้งนี้ ในตอนทายสุด ควรเขียนขอความในทํานองที่วา
2.1) จากแนวคิดของนักวิชาการ 3-5 คนขางตน ทําใหผูทํารายงานสรุป
เปนแนวคิดหรือขั้นตอนเกีย่ วกับการบริหารโครงการของผูทํารายงานเองเพือ่ นํามาใชเปนแนวคิดใน
การวิเคราะหในบทความนี้ตอ ไปไดวา การบริหารโครงการในที่นี้ ประกอบดวย 5 ขั้นตอน ไดแก (1)
การกําหนดโครงการ (2) การตระเตรียมโครงการ (3) การอนุมตั โิ ครงการ (4) การนําโครงการไป
ปฏิบตั ิ และ (5) การติดตามและประเมินผล หรือ
2.2) จากการนําเสนอแนวคิดการบริหารโครงการของนักวิชาการทุกคน
ขางตน ผูทํารายงานไดยึดถือแนวคิดของ ประสิทธิ์ ตงยิง่ ศิริ เปนหลักในการกําหนดขั้นตอนของการ
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บริหารโครงการ โดยประกอบดวย 5 ขั้นตอน ไดแก (1) การกําหนดโครงการ (2) การตระเตรียม
และการวิเคราะหโครงการ (3) การประเมินผลและการอนุมัติโครงการ (4) การนําโครงการไปปฏิบตั ิ
และการดําเนินการ และ (5) การติดตามและประเมินผล หรือ
2.3) หลังจากศึกษาแนวคิดหรือขั้นตอนการบริหารโครงการของนัก
วิชาการขางตนแลว ผูทํารายงานไดตัดสินใจเลือกแนวคิดหรือขั้นตอนการบริหารโครงการของ วิรชั วิรัช
นิภาวรรณซึ่งประกอบดวย 3 ขั้นตอน ไดแก (1) การคิดหรือการวางแผน (2) การดําเนินงานหรือ
การลงมือปฏิบัตจิ ริง และ (3) การประเมินผล โดยจะนําขั้นตอนดังกลาวนี้นํามาประยุกตใชในการ
วิเคราะหการบริหารโครงการในที่นตี้ อไป
3) การแสดงเหตุผลของการเลือกนําแนวคิดมาใชในการวิเคราะหในรายงาน
โดยผูทํารายงานควรแสดงเหตุผลไวดวยวา ทําไมจึงสรุปหรือเลือกกําหนดแนวคิด ขอ 2.1) เชนนั้น
หรือทําไมจึงเลือกแนวคิดของนักวิชาการ ขอ 2.2) และ 2.3) มาใชในการวิเคราะหตอไปในรายงานนี้
ตัวอยางเชน
3.1) เหตุผลทีเ่ ลือกแนวคิดในขอ 2.1) หรือเลือกแนวคิดของ ประสิทธิ์
ตงยิ่งศิริ ในขอ 2.3) เนื่องจากเปนแนวคิดที่ประกอบดวย 5 ขั้นตอนที่มีเนื้อหาสาระที่ครอบคลุมการ
บริหารโครงการอยางครบถวน เปนสากล และเปนที่ยอมรับกันทั่วไป หรือ
3.2) เหตุผลที่เลือกแนวคิดของ วิรชั วิรัชนิภาวรรณ ในขอ 2.3) ที่
ประกอบดวย 3 ขั้นตอน เพราะเปนแนวคิดที่กะทัดรัด ชัดเจน คุนเคย เขาใจงาย และนําไป
ประยุกตใชไดงาย หรือ
3.3) เพื่อใหไดแนวคิดเกี่ยวกับการบริหารโครงการสําหรับนํามาใชในการ
วิเคราะหโครงการทาอากาศยานสุวรรณภูมิในรายงานฉบับนี้ ผูทํารายงานขอนําแนวคิดการบริหาร
โครงการขางตน โดยเฉพาะอยางยิ่ง ของ ประสิทธิ์ ตงยิ่งศิริ มาปรับใชเปนแนวคิดในการวิเคราะห
เพราะเห็นวาเปนแนวคิดที่เปนกระบวนการที่ครอบคลุมขั้นตอนสําคัญของการบริหารโครงการอยาง
อยางชัดเจน เขาใจงาย และเหมาะสม ขณะเดียวกัน แนวคิดนี้ยังครอบคลุม 3 ขั้นตอนที่สําคัญ คือ
การวางแผน การดําเนินงาน และการประเมินผล โดยทั้ง 3 ขั้นตอนนี้สอดคลองกับแนวคิดของ วิรัช
วิ รัช นิภ าวรรณ ที่ ได ก ล าวไว ว า การวิ เ คราะห ก ารบริ ห ารโครงการส ว นใหญ เ ป น กระบวนการที่
ประกอบดวย 3 ขั้นตอนสําคัญ ไดแก (1) การคิดหรือการวางแผน (thinking หรือ planning) (2)
การดําเนินงาน (acting) และ (3) การประเมินผล (evaluating) (อางอิง….)
เทคนิค ผูทํารายงานไมควรนําแนวคิดทางวิชาการที่เกี่ยวของกับเรื่องที่ทํารายงาน
ของนักวิชาการอื่นทั้งตางประเทศและไทยเทานั้น แตผูทํารายงานควรคนควาและนําแนวคิดทาง
วิชาการของ “ผูอานรายงาน” หรือ “ผูใหคะแนนรายงาน” มาใสไวดวย (ถามี) การทําเชนนี้ นอกจาก
เปนทําใหเกิด “ความถูกตอง” คือ ไดนําแนวคิดทางวิชาการของนักวิชาการอื่นแลว ยังทําใหเกิด
ความ “ถูกใจ” ผูอานรายงานอีกดวย
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สาม การนําขอมูลที่เปนขอเท็จจริงของเรื่องที่ทํารายงานมาปรับเขากับแนวคิดที่
นํามาใชในการวิเคราะห หมายถึง การที่ผูทํารายงานนําขอมูลเฉพาะที่เปนขอเท็จจริงที่ไดนาํ เสนอ
ไวแลวใน “สวนที่เปนเนื้อหา” โดยเฉพาะอยางยิ่ง จาก “ตัวเรื่อง” ของรายงานขางตน มาสรุปและ
ปรับใสตามหัวขอของแนวคิดที่นํามาใชในการวิเคราะห (ตามขอ สอง ขางตน หรืออาจเรียกวา “การ
ประยุกต” โดยผูศึกษาควรยกตัวอยางประกอบดวย
ตัวอยางเชน ผูทํารายงานไดเลือกนําแนวคิดการบริหารโครงการ 5 ขั้นตอน ของ ประสิทธิ์
ตงยิ่งศิริ มาใชในการวิเคราะห ดังนั้น ผูทํารายงานขอนําขอมูลที่เปนขอเท็จจริงเกี่ยวกับโครงการ
สนามบินสุวรรณภูมิซึ่งไดนําเสนอไวแลวขางตน มาปรับใสใน 5 ขั้นตอนดังกลาว กลาวคือ การ
บริหารโครงการทาอากาศยานสุวรรณภูมิ อาจกําหนดขัน้ ตอนการบริหารโครงการได 5 ขั้นตอน คือ
1) การกําหนดโครงการ อาจแบงเปน
1.1) การกําหนดแนวคิดโครงการ ….. (ยกตัวอยางดวย)
1.2) การประเมินความเหมาะสมของแนวคิดโครงการ ….. (ยกตัวอยาง
ดวย)
2) การตระเตรียมและการวิเคราะหโครงการ อาจแบงเปน
2.1) ศึกษาความเปนไปไดของโครงการ ….. (ยกตัวอยางดวย)
2.2) การยกรางรายละเอียดของขอเสนอโครงการ ….. (ยกตัวอยางดวย)
3) การประเมินและอนุมตั ิโครงการ ….. (ยกตัวอยางดวย)
4) การนําโครงการไปปฏิบตั ิและดําเนินการ ….. (ยกตัวอยางดวย)
5) การติดตามและประเมินผล ….. (ยกตัวอยางดวย)
หมายเหตุ ถาขั้นตอนใดขางตนนี้ ผูทํารายงานไมอาจคนหาขอมูลที่เปนขอเท็จจริง
มาใสได อาจเขียนบรรยายไววา มีขอมูลไมเพียงพอ หรือไมมีขอ มูลเพียงพอ ก็ได
สี่ การวิเคราะหดวยกรอบแนวคิดทางวิชาการ ผูทํารายงานควรใหความสําคัญและ
ดําเนินการใหครอบคลุมเรื่องตอไปนี้
1) ลักษณะขอ มูลที่นํา มาใชในหั ว ขอการวิเคราะห นี้ ควรเป นข อมู ลที่เ ปน
ความคิดเห็น (opinions) ของผูทํารายงานเองเปนหลัก และควรมีปริมาณมากพอสมควร
กลาวคือ ในรายงาน 1 ฉบับ ซึ่งมีจํานวน 20-30 หนา ไมควรประกอบดวยขอมูลสวนที่เปนการ
วิเคราะหเพียง 1-2 หนาเทานั้น โดยขอมูลสวนใหญที่เหลือเปนขอมูลที่เปนขอเท็จจริงซึ่งเปนขอมูล
ในอดีตหรือปจจุบันที่หาไดงายจากตํารา หนังสือ เอกสาร งานวิจัย หรืออินเทอรเน็ต (internet) แต
ขอมูลที่เปนความคิดเห็นหรือสวนที่เปนการวิเคราะหนี้ ไมอาจหาไดงาย เพราะเปนขอมูลที่เปน
ความคิดเห็ นของผู ทํารายงานเองเปนหลัก ซึ่ งถื อวาเป นข อมูล ที่ก ลาวถึงอนาคตหรื อการแสดง
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วิสัยทัศน (vision) ของผูทํารายงาน กลาวโดยยอ ในการทํารายงาน ผูทํารายงานควรใหความสําคัญ
กับการนําเสนอขอมูลใน “อนาคต” มากเปนพิเศษดวย มิใชนําเสนอเรื่องใน “อดีต” หรือ “ปจจุบัน”
เทานั้น
2) การควรนํากรอบแนวคิดทางวิชาการมาปรับใช การนํากรอบแนวคิดมาปรับ
ใชไมเพียงทําใหรายงานมีระบบ เปนวิชาการ มีคุณคา และไดรับการยอมรับเพิ่มมากขึ้นเทานัน้ แต
การทํารายงานโดยมีกรอบแนวคิดทางวิชาการยังถือไดวา เปนจุดแบงจุดหนึ่งที่แสดงถึงความ
แตกตางระหวางการศึกษาในระดับปริญญาตรีกับปริญญาโทอีกดวย
3) เมื่อผูทํารายงานนํากรอบแนวคิดใดกรอบแนวคิดหนึ่งหรือหลายกรอบมา
ปรับใชในรายงาน ควรอางอิงดวยเสมอ
4) การแสดงเหตุผลไวดวยวา เหตุใดผูทํารายงานจึงเลือกนํากรอบแนวคิด
แตละกรอบนั้นมาปรับใช
จากตัวอยางเดียวกันขางตนที่เปนการวิเคราะหการบริหารโครงการ ผูทํารายงานอาจเขียน
บรรยายวา สืบเนื่องมาจากขอเท็จจริงที่วา การบริหารโครงการทาอากาศยานสุวรรณภูมิไดมีปญหา
เกิดขึ้นไมมากก็นอย เพื่อศึกษาวิเคราะหปญหาและเสนอแนวทางแกไขปญหาดังกลาว รายงานฉบับ
นี้ ไดนํากรอบแนวคิดทางวิชาการมาปรับใช โดยกรอบแนวคิดอาจจัดแบงเปน 2 แบบ ไดแก (1)
กรอบแนวคิดทางวิชาการที่นํามาใชในการจัดกลุม และ (2) กรอบแนวคิดทางวิชาการที่นํามาใชใน
การศึกษาวิเคราะห โดยกรอบแนวคิดแบบแรกมีการกลาวถึงและนํามาใชกันมากพอสมควร ขณะที่
กรอบแนวคิดแบบหลังนั้นไมเคยมีการกลาวถึงและนํามาใชกันอยางชัดเจน กรอบแนวคิดแตละแบบ
มีดังนี้
แบบที่หนึ่ง กรอบแนวคิดทางวิชาการที่นํามาใชในการจัดกลุม เปนกรอบแนวคิดการ
บริหารจัดการที่นํามาใชใน “การจัดกลุมหรือการจัดกลุมปญหา” ของรายงาน เชน 3M ไดแก ดาน
การบริหารทรัพยากรมนุษย (Man) การบริหารงบประมาณ (Money) และการบริหารงานทั่วไป
(Management) พรอมทั้งควรอางอิงไวดวยวา ผูทํารายงานไดนํากรอบแนวคิดนี้มาจากที่ใด (เชน
วิ รั ช วิ รั ช นิ ภ าวรรณ, แนวทางการตอบข อ สอบและกรอบแนวคิ ด ทางสั ง คมศาสตร
(กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพนิติธรรม, 2548), หนา 7; หรือ สืบคนจากอินเทอรเน็ต โดยอาจ
เขียนวา วิรัช วิรัชนิภาวรรณ (2548) “แนวคิดทางรัฐประศาสนศาสตรการประยุกต และการ
พัฒนา” สืบคนหรือคนคืนวันที่ 24 มิถุนายน 2552 จาก http://www.wiruch.com)
ตัวอยางกรอบแนวคิดทีน่ าํ มาใชในการจัดกลุม จํานวน 27 ตัวอยาง ดังนี้ (โปรดดู
เพิ่มเติม เทคนิคการเขียนงานวิจยั หรือวิทยานิพนธ หัวขอ 6. กรอบแนวคิดทีใ่ ชในการศึกษา)
1) ปจจัยที่มีสวนสําคัญตอการบริหารจัดการที่เรียกวา 3M-11M หรืออาจ
เรียกวา ทรัพยากรบริหารจัดการ หรือทรัพยากรการจัดการ (management resources
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2) ซอฟท (SOFT) หมายถึง การวิเคราะหที่ประกอบดวยปจจัยที่ดีและปจจัยที่ไมดี
ทั้งในปจจุบันและอนาคตรวม 4 ปจจัย กลาวคือ (1) ปจจัยที่ดีในปจจุบัน คือ ความพึงพอใจ
(Satisfaction) และ (2) ปจจัยที่ดีในอนาคต คือ โอกาส (Opportunity) รวมทั้ง (3) ปจจัยที่ไมดีใน
ปจจุบัน คือ ความลมเหลว (Fault) และ (4) ปจจัยที่ไมดีในอนาคต คือ ขอจํากัดหรืออุปสรรค
(Threat)
3) สวอท (SWOT) หมายถึง การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายในและภายนอก
(external and internal environment) ของหนวยงาน หรือการวิเคราะหสภาพภายในและภายนอกของ
หนวยงานดวย 4 ปจจัย ไดแก (1) จุดแข็ง (Strength) คือ ขอดีหรือปจจัยที่สนับสนุนภายในหนวยงาน
(2) จุดออน (Weakness) คือ ขอดอยหรือปจจัยที่ไมสนับสนุนภายในหนวยงาน (3) โอกาส
(Opportunity) คือ ขอดีหรือปจจัยที่สนับสนุนภายนอกหนวยงาน และ (4) ขอจํากัดหรืออุปสรรค
(Threat) คือ ขอดอยหรือปจจัยที่ไมสนับสนุนภายนอกหนวยงาน
4) การบริ ห ารจั ด การด ว ยการเปรี ย บเที ย บที่ เ รี ย กว า เบ น ช ม าคกิ่ ง
(Benchmarking) 5 ดาน หรือเรียกวา PPPSS ไดแก (1) การปฏิบัติงานหรือผลของการปฏิบตั งิ าน
(Performance หรือ Result) (2) กระบวนการดําเนินงาน (Process) (3) ผลิตภัณฑ (Product)
(4) ความพึงพอใจของผูรับบริการ (Satisfaction) และ (5) ยุทธศาสตร (Strategy)
5) การบริหารจัดการหนวยงานแบบสมดุล (Balanced Scorecard) 4 ดาน ไดแก
(1) ดานภายนอกองคกร (external perspective หรือ customer perspective) เชน ประชาชน
ผูรับบริการ ความพึงพอใจของผูรับบริการ (เทียบไดกับ Market) (2) ดานภายในองคกร (internal
perspective) เชน กระบวนการบริหารจัดการภายในหนวยงาน (เทียบไดกับการบริหารงานภายใน
ทั่วไป หรือ Management) (3) ดานการเรียนรูและการเจริญเติบโต (learning and growth
perspective) เชน ความสามารถในการสรางหรือพัฒนาหนวยงานใหเปนองคกรแหงการเรียนรู และ
เจริญเติบโตอยางแข็งแกรงมั่นคง การที่จะเกิดสิ่งเหลานี้ได หนวยงานจะตองมีบุคลากรที่คุณภาพ มี
ความรูความสามารถ มีการพัฒนาตนเอง และมีทัศนคติที่ดี (เทียบไดกับ Man) และ (4) ดานการเงิน
(financial perspective) เชน งบประมาณ ความสามารถในการทํากําไร (เทียบไดกับ Money)
สํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน (ก.พ.) ไดนําการวิเคราะหหรือการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของหนวยงานแบบสมดุล หรือ Balanced Scorecard ดังกลาวมาดัดแปลง
เปนเครื่องมือสําหรับประเมินผลการปฏิบัติงานของหนวยงานราชการ โดยปรับเพิ่มเปน 5 ดาน
ไดแก (1) การพัฒนาศักยภาพ หรือการพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากร (เทียบไดกับ Man) (2)
ความสามารถในการบริหารจัดการภายในหนวยงาน (เทียบไดกับการบริหารงานภายในทั่วไป หรือ
Management) (3) ความสามารถในการบริหารจัดการดานการเงิน (เทียบไดกับการบริหาร
งบประมาณ หรือ Money) (4) ความพึงพอใจของผูรับบริการ (เทียบไดกับการใหบริการประชาชน
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หรือผูรับบริการ หรือ Market) และ (5) การเกิดประโยชนตอสังคมและประเทศชาติ (เทียบไดกบั การ
คํานึงถึงประโยชนของสวนรวม หรือ Society)
6) การบริหารจัดการแบบมุงผลสัมฤทธิ์ (Result-Based Management, RBM)
8 ขั้ น ตอน ได แ ก (1) การวิ เ คราะห วิ สั ย ทั ศ น แ ละพั น ธะกิ จ ของหน ว ยงาน เพื่ อ ให รู ทิ ศ ทางของ
หนวยงานในอนาคตและวัตถุประสงคของหนวยงาน (2) การกําหนดปจจัยหลักแหงความสําเร็จ (3)
การกําหนดตัวชี้วัดผลการดําเนินงานหลัก (4) การกําหนดแหลงขอมูล เพื่อใหรูวาขอมูลของผลการ
ปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดผลการดําเนินงานหลักมีอยูที่หนวยงานใดบาง และจัดเก็บอยูในรูปแบบของ
แฟมขอมูล รายงานประจําเดือน หรือระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (5) การที่ผูบริหารระดับสูงกําหนด
เป า หมายของตั ว ชี้ วั ด ผลการดํ า เนิ น งานหลั ก เพื่ อ เป น เกณฑ สํ า หรั บ นํ า ผลการปฏิ บั ติ ง านมา
เปรียบเทียบวา ผลการปฏิบัติงานดีพอหรือไมเพียงใด (6) การรวบรวมขอมูล หนวยงานดําเนินการ
รวบรวมขอมูลผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดผลการดําเนินงานหลักในรอบระยะเวลาที่กําหนด (7)
การบันทึกและการอนุมัติขอมูล เปนการดําเนินงานโดยอุปกรณที่ทันสมัย เชน คอมพิวเตอร และ
(8) การวิเคราะหผล เพื่อพิจารณาผลการปฏิบัติงานที่เกิดขึ้นจริงโดยเปรียบเทียบกับเปาหมายที่
ผูบริหารระดับสูงไดกําหนดไว จากนั้น จึงวิเคราะหหาสาเหตุที่ผลการปฏิบัติงานต่ําหรือสูงกวา
เปาหมายเกินไป เพื่อหาแนวทางแกไขและเสนอทางเลือกตอผูบริหารในการปรับปรุงประสิทธิภาพ
ของการปฏิบัติงานและหนวยงานตอไป
7) หลักการสําคัญของการบริหารจัดการคุณภาพโดยรวม (Total Quality
Management, TQM) 10 ดาน ไดแก (1) การมีวัตถุประสงคที่ชัดเจน (2) การใหความสําคัญกับ
ลูกคาหรือประชาชนผูรับบริการ (3) การปรับปรุงกระบวนการทํางานอยางตอเนื่อง (4) การเปด
โอกาสใหเขามามีสวนรวมอยางกวางขวาง (5) การมีภาวะผูนําของผูบริหาร (6) การใหการศึกษา
และจัดการฝกอบรมแกบุคลากร (7) การมีโครงสรางการบริหารจัดการที่เอื้ออํานวย (8) การ
ติดตอสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ (9) การควบคุมโดยกระบวนการทางสถิติหรือการวัดผลการปฏิบัติงาน
และ (10) การทํางานเปนทีม
8) หลักการสําคัญขององคการแหงการเรียนรู หรือปจจัยที่มีสวนสําคัญตอ
องคการแหงการเรียนรู (Learning Organization) 5 ดาน ไดแก (1) การเปนนายของตนเอง
หมายถึง การที่บุคลากรมีภาวะผูนํา มีความเปนตัวของตัวเอง มีความมุมานะ มุงมั่น กระตือรือรน
ใฝเรียน และใฝรูอยูเสมอ (2) การมีตัวแบบทางจิตที่มีประสิทธิภาพ หมายถึง การที่บุคลากรมี
ความสามารถ มี แ บบแผน หรื อ มี ทั ศ นคติ เ ป ด กว า งที่ เ อื้ อ อํ า นวยต อ การมองภาพหรื อ มอง
ปรากฏการณทั้งหลายที่เกิดขึ้นภายในหนวยงานไดอยางถูกตองและเหมาะสม (3) การมีวิสัยทัศน
รวม หมายถึง บุคลากรรวมกันยึดมั่นและตองการมุงไปสูจุดหมายปลายทางเดียวกัน หรือมีแนวคิด
มีอุดมการณเดียวกัน (4) การเรียนรูรวมกันเปนทีม หมายถึง บุคลากรรวมกันเรียนรูการปฏิบัติงาน
เปนทีม หรือเรียนรูการใชพลังกลุม และ (5) การคิดอยางเปนระบบ หมายถึง บุคลากรคิดอยางเปน
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ระบบ ไมสับสนทางความคิดอันจะนําไปสูการสับสนในการปฏิบัติงาน การคิดอยางเปนระบบทั้ง
ภาพรวมและภาพยอยจะมีสวนชวยทําใหบุคลากรปฏิบัติงานตามขั้นตอนตาง ๆ ไดอยางสอดคลอง
สัมพันธ และประสานกัน รวมทั้งมีทิศทางหรือเปาหมายที่ชัดเจน อันจะชวยทําใหการปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น
9) ปจ จั ย ที่ มี ส ว นสํ า คั ญต อ การบริ ห ารจั ดการที่ เ รี ย กว า แพ็ ม ส -โพสคอร บ
(PAMS-POSDCoRB) 11 ดาน ไดแก (1) การบริหารนโยบาย (Policy) (2) การบริหารอํานาจ
หนาที่ (Authority) (3) การบริหารคุณธรรม (Morality) (4) การบริหารที่เกี่ยวของกับสังคม
(Society) (5) การวางแผน (Planning) (6) การจัดองคการ (Organizing) (7) การบริหารทรัพยากร
มนุษย (Staffing) (8) การอํานวยการ (Directing) (9) การประสานงาน (Coordinating) (10) การ
รายงาน (Reporting) และ (11) การงบประมาณ (Budgeting)
10) ป จ จั ย ที่ มี ส ว นสํ า คั ญ ต อ การบริ ห ารจั ด การที่ เ รี ย กว า 7S ของบริ ษั ท
แมคคินซี (McKinsey) หรือกรอบแนวคิด 7S ของแมคคินซี (McKinsey 7-S Framework) หรืออาจ
เรียกวา การประเมินผลหนวยงานหรือองคการดวย 7S ไดแก (1) โครงสราง (Structure) (2) ระบบ
(System) (3) แบบหรือลักษณะการทํางาน (Style) (4) บุคลากร (Staff) (5) ความชํานาญ (Skill) (6)
กลยุทธหรือยุทธศาสตร (Strategy) และ (7) คานิยมรวม (Shared Values)
11) ปจจัยที่มีสวนสําคัญตอการบริหารจัดการที่เรียกวา ไอเทอมส (ITERMS)
6 ดาน ไดแก (1) ขอมูลขาวสาร (Information) (2) เทคโนโลยี (Technology) (3) สถานะทาง
เศรษฐกิจ (Economic status) (4) ทรัพยากร (Resources) (หมายความรวมถึง ทรัพยากรมนุษย
และวัสดุอุปกรณ) (5) คุณธรรมหรือจริยธรรม (Morality) และ (6) การติดตอสัมพันธ หรือระบบสังคม
(Society)
12) 6ป ไดแก ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ประหยัด ประสานงาน ประชาสัมพันธ
และประชาชน
13) 5ส ไดแก สะสาง สะดวก สะอาด สุขลักษณะ และสรางนิสัย
14) 3 ดาน หรือเรียกวา SAP ไดแก โครงสราง (Structure) อํานาจหนาที่ (Authority)
และกระบวนการดําเนินงาน (Process)
15) 3 ดาน หรือเรียกวา SAM ไดแก โครงสราง (Structure) อํานาจหนาที่ (Authority)
และการบริหารทรัพยากรมนุษย (Man)
16) กระบวนการ 3 ขั้นตอน
ไดแก การคิด หรือการวางแผน หรือการ
เตรี ย มการ (thinking หรื อ planning หรื อ preparing) การลงมื อ ปฏิ บั ติ จ ริ ง (acting) และการ
ประเมินผล (evaluating)
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17) กระบวนการ 7 ขั้นตอน ไดแก (1) การวินิจฉัยเบื้องตน (2) การรวบรวมขอมูล
(3) การตรวจสอบข อ มู ล (4) การวางแผนปฏิ บั ติ ง าน (5) การสร า งที ม งาน (6) การสร า ง
ความสัมพันธระหวางกลุม และ (7) การติดตามผลและการประเมินผล
18) กระบวนการ 8 ขั้นตอน ไดแก (1) การพัฒนาตนเอง หรือการเตรียมตัวเองให
พรอม (2) การศึกษาขอเท็จจริง (3) การรวมกลุมอภิปรายถกเถียงปญหา (4) การวิเคราะหปญหา
และจัดลําดับความสําคัญของปญหา (5) การรวมกันวางแผน (6) การระดมทรัพยากร (7) การลงมือ
ปฏิบัติงาน และ (8) การติดตามผลและประเมินผล
19) การบริหารจัดการตามแนวทางการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี (Good
Governance) 6 ดาน หรือ 6 หลัก ตาม “ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการสรางระบบบริหาร
กิจการบานเมืองและสังคมที่ดี พ.ศ. 2542” ซึ่งเสนอโดยสํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน
(สํานักงาน ก.พ.) มุงเนนใหหนวยงานของรัฐดําเนินงานตามภาระหนาที่โดยยึดหลักการพื้นฐาน 6
ดาน หรือ 6 หลักนั้น ไดแก หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความโปรงใส หลักความมีสวนรวม หลัก
ความรับผิดชอบ และหลักความคุมคา
20) การบริหารจัดการตามแนวทางการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี 7 ดาน
ตาม “พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546” ไดแก
(1)
การเกิดประโยชนสุขของประชาชน (2) การเกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ (3) การมี
ประสิทธิภาพและเกิดความคุมคาในเชิงภารกิจของรัฐ (4) การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน (5) การ
ปรั บ ปรุ ง ภารกิ จ ของส ว นราชการให ทั น ต อ สถานการณ (6) การอํ า นวยความสะดวกและการ
ตอบสนองความตองการของประชาชน และ (7) การประเมินผลการปฏิบัติราชการอยางสม่ําเสมอ
21) การบริหารจัดการตามแนวทางการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี 5 ดาน
ตาม “พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ.
2534
ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545” ไดแก (1) ความรับผิดชอบ
ของผูปฏิบัติงาน (2) การมีสวนรวมของประชาชน (3) การเปดเผยขอมูล (4) การติดตามตรวจสอบ
และ (5) การประเมินผลการปฏิบัติงาน
22) การบริหารจัดการตามแนวทางการบริหารราชการ 11 ดาน ตาม
“พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2534 ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545” ไดแก (1) การเปนไปเพื่อประโยชนสุขของ
ประชาชน (2) การเกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ (3) ความมีประสิทธิภาพ (4) ความคุมคาในเชิง
ภารกิจแหงรัฐ (5) การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน (6) การลดภารกิจและการยุบเลิกหนวยงานที่ไม
จําเปน (7) การกระจายภารกิจและทรัพยากรใหแกทองถิ่น (8) การกระจายอํานาจตัดสินใจ (9) การ
อํานวยความสะดวก (10) การตอบสนองความตองการของประชาชน และ (11) การมีผูรับผิดชอบ
ตอผลของงาน
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23) การบริหารจัดการตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง (The Sufficiency
Economy Guideline) 8 ดาน ไดแก (1) ความพอประมาณ (2) ความมีเหตุผล (3) การมีภูมิคุมกัน
(4) การพึ่งตนเอง (5) การเสริมสรางคุณภาพคนใหมีทั้งความรูและคุณธรรมควบคูกัน (6) การ
รวมกลุม (7) การสรางเครือขาย และ (8) ความสมดุลและการพัฒนาที่ยั่งยืน
24) การบริหารจัดการตามแนวทางคุณธรรม (The Morality Guideline) 10
ดาน ไดแก (1) การรักษาความสัจ (2) การรูจักขมใจตนเอง (3) ความอดทน (4) การละความชั่ว (5)
การเสียสละ (6) ความเมตตา (7) ความสามัคคี (8) ความสุจริต (9) ความเที่ยงธรรม และ (10) การ
สงเสริมคนดี
25) การบริหารจัดการตามแนวทางทศพิธราชธรรม (The Ten Perfections
Guideline) 10 ดาน ไดแก (1) ทาน (2) ศีล (3) บริจาค (4) ความซื่อตรง (5) ความออนโยน (6)
ความเพียร (7) ความไมโกรธ (8) ความไมเบียดเบียน (9) ความอดทน และ (10) ความเที่ยงธรรม
26) การปฏิ บั ติ ร าชการตา มคํ า รั บ รองของหน ว ยงาน (Performance
Agreement of Agency) 4 ดาน ไดแก (1) ประสิทธิผลตามแผนปฏิบัติราชการ (2) คุณภาพการ
ใหบริการ (3) ประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ และ (4) การพัฒนาหนวยงาน
27) การบริหารจัดการความรู (Knowledge Management) 5 ขั้นตอน เปนการ
บริหารจัดการที่มุงสงเสริมความรูของบุคลากรของหนวยงานในลักษณะที่เปนกระบวนการเพื่อให
เปนบุคลากรและหน วยงานแห งความรู อย างกวางขวางและเปนระบบ อันจะมีสวนสํ าคัญ ทําให
บุคลากรและหนวยงานเผชิญกับการแขงขัน การเปลี่ยนแปลงทุกรูปแบบ รวมทั้งบริหารจัดการได
อยางมีประสิทธิภาพดวย ทั้ง 5 ขั้นตอนนั้น ไดแก (1) การกําหนดวิสัยทัศน (2) การกําหนด
ยุทธศาสตร (3) การกําหนดรูปแบบการบริหารจัดการความรู (4) การเขาสูกระบวนการบริหาร
จัดการความรู และ (5) การประเมินผล
หลังจากนําเสนอเรื่อง “กรอบแนวคิดทางรัฐประศาสนศาสตร” หรือ “กรอบ
แนวคิดทางการบริหารจัดการ” ที่นํามาใชสําหรับ “การจัดกลุมปญหา” ขางตนแลว ทําใหมี
ขอสังเกต 5 ประการ ดังนี้
ประการที่หนึ่ง กรอบแนวคิด หรือกลุมคําตาง ๆ จํานวน 27 ตัวอยางขางตนที่
เรียกแตกตางกันวา (1) ปจจัยที่มีสวนสําคัญตอการบริหารจัดการ (2) ทรัพยากรการบริหารจัดการ
หรือทรัพยากรการจัดการ (3) กระบวนการบริหารจัดการ และ (4) กระบวนการหรือหลักการสําคัญ
ตาง ๆ นั้น อาจเรียกวาเปน “ตัวชี้วัดการบริหารจัดการ” หรือ “ตัวชี้วัดประสิทธิภาพในการบริหาร
จัดการ” ก็ได เนื่องจากลวนมีลักษณะเปน “ตัวชี้วัดหรือชุดตัวชี้วัด” ที่นําไปปรับใชเปน “ตัวชี้วัด/ชุด
ตัวชี้วัดสําหรับศึกษา วิจัย วิเคราะห วัด และประเมินผลการปฏิบัติงานดานการบริหารจัดการของ
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หนวยงานของรัฐ และ/หรือ เจาหนาที่ของรัฐ” ได ถึงแมแตละตัวชี้วัด/ชุดตัวชี้วัดจะมีจุดเริ่มตนหรือมี
ที่มาแตกตางกันก็ตาม โดย “ตัวชี้วัด/ชุดตัวชี้วัดการบริหารจัดการ” ดังกลาวนี้ ถือวา “เปนตัวชี้วัด
หลักหรือชุดตัวชี้วัดหลัก” และเมื่อนําไปปรับใชจะตองสรางหรือกําหนด “ตัวชี้วัดรอง” ขึ้นมา
ประการที่สอง กรอบแนวคิด หรือตัวชี้วัด/ชุดตัวชี้วัดที่กลาวมานี้ ยังอาจ
เรียกวา แนวคิด แนวทาง หลักการ เทคนิค เกณฑ ตัวแปร หรือตัวแบบ ก็ได
ประการที่ ส าม ในการศึ ก ษา การวิ จั ย การวิ เ คราะห การวั ด หรื อ การ
ประเมินผลความสําเร็จของการบริหารจัดการตามกรอบแนวคิด หรือตัวชี้วัด/ชุดตัวชี้วัด หรือที่เรียก
อยางอื่น ตามที่ไดกลาวมาแลว 27 ตัวอยาง นั้น ลวนอยูที่ “การสรางหรือกําหนดตัวชี้วัดผลการ
ปฏิบัติงาน (Key Performance Indicator, KPI) ที่ถูกตอง เที่ยงตรง เปนที่ยอมรับ และสะดวกตอ
การนําไปใช
ประการที่สี่ เมื่อนํากรอบแนวคิด หรือตัวชี้วัด/ชุดตัวชี้วัดการบริหารจัดการ
ไปปรับใชในการศึกษา วิจัย วิเคราะห วัด และการประเมินผลดานการบริหารจัดการของ หนึ่ ง
หนวยงานของรัฐ หรือ สอง บุคลากรของหนวยงานของรัฐ หรือ สาม โครงการ (กิจกรรม) ของ
หนวยงานของรัฐ ผูทํารายงานอาจเลือกนํากรอบแนวคิด หรือตัวชี้วัด/ชุดตัวชี้วัดใดไปปรับใชไดตาม
ความเหมาะสม ซึ่งรวมทั้งกรอบแนวคิด หรือตัวชี้วัด/ชุดตัวชี้วัดการบริหารจัดการที่เรียกวา 3M11M, PAMS-POSDCoRB, SWOT, benchmarking, balanced scorecard, การบริหารกิจการ
บานเมืองที่ดี (Good Governance), แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง, การปฏิบัติราชการตามคํารับรอง
ของหนวยงาน (Performance Agreement of Agency), 7S ของบริษัทแมคคินซี, การบริหารจัดการ
แบบมุงผลสัมฤทธิ์ (Result-Based Management), การบริหารจัดการคุณภาพโดยรวม (Total Quality
Management), องคการแหงการเรียนรู (Learning Organization), และ ITERMS เหลานี้เปนตน
ทั้งนี้ เพื่อนําไปสูจุดหมายปลายทางเบื้องตน คือ การเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการของหนว
งานของรัฐและเจาหนาที่ของรัฐ และในที่สุด เพื่อนําไปสูจุดหมายปลายทางสูงสุด คือ การพัฒนา
ประเทศที่ประชาชนมีความสุขและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น รวมทั้งประเทศชาติเจริญกาวหนาอยาง
มั่นคงและยั่งยืน
ประการที่หา มีคําหรือขอความที่มีความหมายทํานองเดียวกัน ใกลเคียงกัน
หรือคลายคลึงกัน โดยเฉพาะอยางยิ่ง การศึกษา (หรืออาจใชคําวา การวิจัย การวิเคราะห การวัด
การประเมินผล) ประสิทธิภาพ (หรืออาจใชคําวา ศักยภาพ ขีดความสามารถ ความพรอม ความ
เปนไปได) ของการบริหารจัดการของหนวยงานของรัฐ (หรืออาจใชคําวา บุคลากรของหนวยงาน
ของรัฐ หรือโครงการ (กิจกรรม) ของหนวยงานของรัฐ) กลาวคือ
1) การศึกษาประสิทธิภาพของการบริหารจัดการของหนวยงาน A
มีความหมายทํานองเดียวกัน ใกลเคียงกัน หรือคลายคลึงกับการวิจัย หรือการวิเคราะห หรือการวัด
หรือการประเมินผลการบริหารจัดการของหนวยงาน A นั้น
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2) การศึกษาประสิทธิภาพของการบริหารจัดการของหนวยงาน A
มีความหมายทํานองเดียวกัน ใกลเคียงกัน หรือคลายคลึงกับการศึกษาศักยภาพ
หรือขีด
ความสามารถ หรือความพรอม หรือความเปนไปไดของหนวยงาน A นั้น
3) การศึกษาประสิทธิภาพของการบริหารจัดการของหนวยงาน A
มีความหมายทํานองเดียวกัน ใกลเคียงกัน หรือคลายคลึงกับการศึกษาประสิทธิภาพของการบริหาร
จัดการของบุคลากรของหนวยงาน A หรือ โครงการ (กิจกรรม) ของหนวยงาน A นั้น
4) การประเมิ น ผลการบริ ห ารจั ด การของหน ว ยงาน A มี
ความหมายทํานองเดียวกัน ใกลเคียงกัน หรือคลายคลึงกับการศึกษา หรือการวิจัย หรือการ
วิเคราะห หรือการวัดการบริหารจัดการของหนวยงาน A นั้น
5) การศึกษาความเปนไปไดของโครงการ B มีความหมายทํานอง
เดียวกัน ใกลเคียงกัน หรือคลายคลึงกับการศึกษาประสิทธิภาพ หรือศักยภาพ หรือขีด
ความสามารถ หรือความพรอมของโครงการ B นั้น โปรดดูตารางที่ 1
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ตารางที่ 1 สรุปโครงสรางของการนํากรอบแนวคิด หรือตัวชี้วัด/ชุดตัวชี้วัดการบริหารจัดการพรอมตัวอยาง มา
ปรับใชสําหรับ (1) การศึกษา (2) ประสิทธิภาพ ของ (3) การบริหารจัดการ ของ (4) หนวยงานของรัฐ (5) เพื่อ
นําไปสูจุดหมายปลายทาง
(1) การ ศึกษา (2) ประสิทธิ-

กรอบแนวคิด
(5) จุดหมาย
(4) หนวย
(3) การ
หรือคําวา
ภาพ บริหารจัดการ งานของรัฐ หรือตัวชีว้ ดั /ชุดตัวชีว้ ัด
ปลายทาง
หรือคําวา หรือคําวา หรือคําวา หรือคําวา ตัวอยางเชน เบื้องตน สูงสุด

1. การวิจัย
2. การ
วิเคราะห
3. การวัด
4. การ
ประเมิน
ผล

1. ศักยภาพ 1. การดําเนิน 1. เจา
2. ขีดความ งาน
หนาที่
สามารถ 2. การปฏิบัติ
ของรัฐ
3. ความ
งาน
2. โครงการ
พรอม
หรือ
4. ความ
กิจกรรม
ของ
เปน
หนวย
ไปได
งาน
ของรัฐ

1. 3M-11M การเพิ่ม การ
ประสิทธิ- พัฒนา
2. PAMSประเทศ
POSDCoRB ภาพ
ในการ
: โดย
3. SWOT
บริหาร ประชา4. Benchmarking จัดการ ชนมี
ความสุข
5. Balanced ของ
และมี
Scorecard หนวย
6. อื่น ๆ เชน งานของ คุณภาพ
การบริหาร รัฐและเจา ชีวติ ที่ดี
ขึ้น และ
กิจการบาน หนาที่
ของรัฐ
ประเทศ
เมืองที่ดี
ชาติ
และการ
เจริญ
ปฏิบตั ิ
กาวหนา
ราชการ
อยาง
ตามคํา
มั่นคง
รับรองของ
และ
หนวยงาน
ยั่งยืน
เปนตน

หมายถึง กรอบแนวคิด หรือ “ตัวชี้วัดหลัก” หรือ “ชุดตัวชี้วัดหลัก” และเมื่อนําไปปรับใชในการศึกษา
การวิจัย การวิเคราะห การวัด และการประเมินผล จําเปนตองสรางหรือกําหนด “ตัวชี้วัดรอง” ของแตละตัวชี้วัด
หลักซึ่งประกอบดวยหลายดานขึ้นมา โดย “ตัวชี้วัดรอง” หมายถึง ระดับความสําเร็จของขอความที่ขยายความ
หรือขยายการดําเนินงานของตัวชี้วัดหลักแตละดานใหเห็นชัดเจนขึ้น
1. ตัวแบบ
2. แนวคิด
3. แนวทาง
4. หลักการ
5. เทคนิค
6. เกณฑ
7. ตัวแปร
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แบบที่สอง กรอบแนวคิดทางวิชาการทีน่ าํ มาใชในการศึกษาวิเคราะห กรอบแนวคิด
แบบนี้เปนตัวแบบ (model) ที่นํามาใชใน “การศึกษาวิเคราะห” รายงาน และควรอางอิงไวดวยวา
ผูทํารายงานไดนํากรอบแนวคิดนี้มาจากที่ใด (เชน วิรชั วิรชั นิภาวรรณ, แนวทางการตอบขอสอบ
และกรอบแนวคิดทางสังคมศาสตร (กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพนติ ิธรรม, 2548), หนา 25.)
ตัวอยางกรอบแนวคิดทางวิชาการที่นํามาใชในการศึกษาวิเคราะห 12 ตัวอยาง ดังนี้ (โปรด
ดูเพิ่มเติมจาก เทคนิคการเขียนงานวิจัยหรือวิทยานิพนธ หัวขอ 6. กรอบแนวคิดที่ใชในการศึกษา)
1) กรอบแนวคิดที่ประกอบดวย 2 ขั้นตอน ไดแก ปญหา (problem)
แนว
ทางแกไข (ซึ่งรวมทั้งการปองกันดวย) (suggestion)
2) กรอบแนวคิดที่ประกอบดวย 2 ขั้นตอน ไดแก ตัวแปรอิสระ (independent
ตัวแปรตาม (independent variable) หรือผล
variable) หรือเหตุ
3) กรอบแนวคิดที่ประกอบดวย 2 ขั้นตอน ไดแก หลักเกณฑใหญหรือหลักการ
ทั่วไป (general)
สวนยอย (specific)
4) กรอบแนวคิดที่ประกอบดวย 3 ขั้นตอน ไดแก ปญหา (problem)
สาเหตุ (cause)
แนวทางแกไขหรือแนวทางการพัฒนา (suggestion หรือ development
guideline) ที่สอดคลองกัน ซึ่งเรียกวา “กระบวนการพิจารณาแกไขปญหา”
ผล
5) กรอบแนวคิดที่ประกอบดวย 3 ขั้นตอน ไดแก เหตุ (cause)
(effect)
ผลกระทบ (impact)
6) กรอบแนวคิดที่ประกอบดวย 3 ขั้นตอน ไดแก ปจจัยนําเขา (input)
กระบวนการปรับเปลี่ยน (process)
ปจจัยนําออก (output)
7) กรอบแนวคิดที่ประกอบดวย 3 ขั้นตอน ไดแก ปจจัยสนับสนุน (thesis)
ปจจัยตอตาน (antithesis)
ปจจัยประนีประนอม (synthesis)
8) กรอบแนวคิดที่ประกอบดวย 4 ขั้นตอน ไดแก สภาพแวดลอม (context)
ปจจัยนําเขา (input)
กระบวนการ (process)
ผลผลิต (product)
9) กรอบแนวคิดที่ประกอบดวย 4 ขั้นตอน ไดแก ปญหา (problem)
สาเหตุ (cause)
แนวทางแกไข (suggestion)
ผลกระทบ (impact)
10) กรอบแนวคิดที่ประกอบดวย 4 ขั้นตอน ไดแก ปญหา (problem)
สาเหตุ (cause)
แนวทางแกไข (suggestion)
แนวโนม (trend)
11) กรอบแนวคิดที่ประกอบดวย 4 ขั้นตอน ไดแก ปจจัยนําเขา (input)
ผลลัพธ (outcome)
กระบวนการ (process)
ปจจัยนําออกหรือผลผลิต (output)
12) กรอบแนวคิดที่ประกอบดวย 4 ขั้นตอน ไดแก ปจจัยนําเขา (input)
กระบวนการ (process)
ปจจัยนําออกหรือผลผลิต (output)
ผลกระทบ (impact)
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สํ า หรั บ เหตุ ผ ลที่ นํ า กรอบแนวคิ ด แบบที่ ห นึ่ ง คื อ “กรอบแนวคิ ด ทางวิ ช าการที่
นํามาใชในการจัดกลุม” มาปรับใชในการเขียนรายงาน เพราะชวยใหผูทํารายงานจัดกลุมปญหาได
อยา งเปนระบบ ชัด เจน เปน ที่คุ นเคย และครอบคลุมป ญหามากพอสมควร อี กทั้งยังสะดวกใน
การศึกษาวิเคราะหดวย สวนเหตุผลที่นํากรอบแนวคิดแบบที่สอง คือ “กรอบแนวคิดทางวิชาการที่
นํามาใชในการศึกษาวิเคราะห” มาปรับใชในการเขียนรายงาน เพราะเปนกรอบแนวคิดที่เสนอแนว
ทางการพิ จ ารณาแก ไ ขป ญ หาอย า งเป น ระบบ สอดคล อ ง เป น วิ ช าการ รั ด กุ ม ตรงประเด็ น
ครอบคลุม รวมทั้งยังสามารถนําเสนอปญหาและเสนอแนวทางแกไขปญหาไดอยางสอดคลองกับ
วัตถุประสงคของการทํารายงานฉบับนี้อีกดวย
ขอสังเกต 3 ประการ
ประการที่หนึ่ง กรอบแนวคิดทั้ง 2 แบบนี้ ไดจัดกลุมหรือจัดแบงขึ้นเพื่อให
ผูทํารายงานเห็นภาพชัดเจนขึ้นและเขาใจเรื่องกรอบแนวคิดไดงายขึ้น อยางไรก็ตาม การจัดแบง
เชนนี้ไมแนนอนตายตัวเสมอไป กรอบแนวคิดแตละแบบดังกลาว อาจนําไปพัฒนาหรือปรับเปนอีก
แบบหนึ่ง หรือนําไปผสมผสานกับกรอบแนวคิดอื่นก็ได ขึ้นอยูกับการจัดแบงและมุมมองของแตละ
คน (โปรดอานรายละเอียดและดูตัวอยางจาก บทที่ 1 หลักการและเทคนิคการเขียนงานวิจัยหรือ
วิทยานิพนธ หัวขอ 6. กรอบแนวคิดที่ใชในการศึกษา หัวขอยอย “เทคนิคการสรางหรือการกําหนด
กรอบแนวคิด” และ “เทคนิคการบูรณาการหรือการผสมผสานกรอบแนวคิด”)
ประการที่สอง เนื่องจากความรูความสามารถและประสบการณในการนํา
แนวคิด ทฤษฎี หรือหลักการทางวิชาการมาปรับใชของผูทํารายงานแตละคนยอมแตกตางกัน จึงทํา
ใหการเขียนหรือกําหนดกรอบแนวคิดที่ใชในการศึกษาแตกตางกันดวย อยางไรก็ดี การทราบและ
เขาใจถึง “เทคนิคการการสราง หรือการกําหนดกรอบแนวคิด” จะมีสวนชวยใหผูทํารายงานเขียน
หรือสรางกรอบแนวคิดไดดวยตัวเอง
ประการที่สาม การวิเคราะหในที่นี้ มิใชนําไปใชไดเฉพาะการวิเคราะหการ
บริหารโครงการเทานั้น แตยังนําไปปรับใชไดกับการวิเคราะหกิจกรรม หรือประสิทธิภาพในการ
บริหารจัดการของหนวยงานใด ๆ รวมทั้งใชในการศึกษา การทําวิจัย หรือการทําวิทยานิพนธก็ได
เทคนิค ในการวิเคราะหหรือเขียนบรรยายหัวขอการวิเคราะห โดยเฉพาะอยางยิ่ง
ในหัวขอ แนวทางแกไขหรือแนวทางการพัฒนาผูทํารายงานควรยกแนวคิด ทฤษฎี หรืองานวิจัยที่
เกี่ยวของของนักวิชาการมาสนับสนุน คัดคานหรือเทียบเคียงดวย โดยแนวคิด ทฤษฎี หรืองานวิจัย
ดังกลาวควรนํามาจากการทบทวนวรรณกรรม หรือนํามาจากวรรณกรรมหรือแนวคิดที่เกี่ยวของที่
ผูทํารายงานไดเคยศึกษาหรือกลาวไวลวงหนาแลว การทําเชนนี้ จะแสดงใหเห็นความสัมพันธและ
ความสอดคลองกันระหวาง 2 หัวขอ คือ หัวขอที่เปน “ขอมูลที่เปนขอเท็จจริง” (เชน หัวขอการ
ทบทวนวรรณกรรม หรือหัวขอวรรณกรรมหรือแนวคิดที่เกี่ยวของ) กับ หัวขอที่เปน “ขอมูลที่เปน
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ความคิดเห็น” (เชน ขอเสนอแนะ แนวทางแกไข หรือแนวทางการพัฒนา) โดยผูทํารายงานอาจ
เขี ย นไว ต อนท า ยว า “ข อ ความหรื อ แนวคิ ด นี้ ส อดคล อ งหรื อ พอเที ย บเคี ย งได กั บ แนวคิ ด ของ
นักวิชาการ ชื่อ….. (ระบุชื่อนักวิชาการ) ดังที่ไดศึกษาหรือกลาวไวแลวในหัวขอ….. (ระบุหัวขอ)
วรรณกรรมหรือแนวคิดที่เกี่ยวของ ขางตน” หรือเขียนยอวา “นํามาจากแนวคิดที่เกี่ยวของ หัวขอ
ที่….. (ระบุชื่อนักวิชาการ) ขางตน” หรือ “ทั้งนี้ สอดคลองกับแนวคิดของนักวิชาการ ชื่อ ….. ในขอ
…. ขางตน”
ขางตนนี้เปนการยกตัวอยางเฉพาะความสัมพันธระหวางวรรณกรรมหรือแนวคิดที่
เกี่ยวของกับ “แนวทางแกไข” เทานั้น ผูทํารายงานอาจนําไปปรับใชกับความสัมพันธระหวาง
วรรณกรรมกับแนวคิดที่เกี่ยวของกับ “ปญหา” ดวยก็ได หากนําไปปรับใชได ก็จะยิ่งทําใหการเขียน
รายงานมีความสมบูรณเพิ่มมากขึ้นอีก
เทคนิคการนําเสนอเชนนี้ จะมีสวนทําใหขอเสนอแนะของหัวขอนี้มีน้ําหนักเพิ่ม
มากขึ้นและไดรับการยอมรับมากขึ้นดวย เนื่องจากผูทํารายงานไดนําแนวคิดของนักวิชาการอื่นมา
สนับสนุนหรือเทียบเคียงไวดวยแทนที่จะเปนขอเสนอแนะของผูทํารายงานเพียงคนเดียวเทานั้น
อยางไรก็ดี เทคนิคการนําเสนอเชนนี้ ไมจําเปนตองทําในขอเสนอแนะหรือในตารางทุกหัวขอ แต
ควรทําเฉพาะบางขอเทาที่มีขอมูลหรือเทาที่จําเปน โปรดดูภาพที่ 3
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ภาพที่ 3 ความสัมพันธระหวางหัวขอที่เปน “ขอมูลที่เปนขอเท็จจริงกับขอมูลทีเ่ ปนความคิดเห็น”
หัวขอ วรรณกรรมหรือแนวคิดที่เกี่ยวของ (ที่ผูทํารายงานไดเคยศึกษาหรือกลาวไวลวงหนาแลว)
แนวคิดเกี่ยวกับแนวทางแกไข มีดังนี้
1) .................................
2) .................................
3) .................................

(แนวคิดดังกลาวนี้ จะตองนําไปใชใน
หัวขอ “แนวทางแกไข” ในหัวขอ “การ
วิเคราะห” หรือในตารางขางลางนี)้

หัวขอ การวิเคราะห (ซึ่งผูทํารายงานไดนําเสนอดวยภาพหรือตารางดวย)
กรอบแนวคิดที่ประกอบดวย 2 ขั้นตอน
กรอบแนวคิดทางวิชาการ
สําหรับการศึกษาวิเคราะหการบริหารจัดการของ.....
ที่ประกอบดวย 3 ขั้นตอน
สําหรับการจัดกลุม หรือ
1. ปญหา
2. แนวทางแกไข
การจัดกลุม ปญหา
1. …….. (ทั้งนี้ สอดคลองกับ
1. การคิด หรือการวางแผน 1. …………..
แนวคิดของ … ในขอที่ 1) ขางตน)
(thinking or planning)
2. ……. (ทั้งนี้ สอดคลองกับ
2. การดําเนินงาน หรือการ 2. …………..
แนวคิดของ … ในขอที่ 2) ขางตน)
ลงมือปฏิบตั ิจริง (acting)
3. …………..
3. ……………
3. การประเมินผล
(evaluating)
หมายเหตุ การนําเสนอ “แนวทางแกไข” ในตาราง ไมจําเปนตองมาจากวรรณกรรมหรือแนวคิด
ที่เกี่ยวของทุกขอ แตอาจมาจากแนวคิดหรือการแสดงความคิดเห็นของผูทํารายงานเองดวยก็ได
หา การสรุปการวิเคราะหดวยภาพหรือตาราง เปนการสรุปการวิเคราะหดวยภาพ และ/
หรือ ตาราง ตามความเหมาะสม โดยอาจเขียนบรรยายได 2 แนวทาง วา
1) จากการวิเคราะหขางตน ทําใหสรุปการวิเคราะหไดวา ……. (ใหนําขอความการ
สรุปการวิเคราะหที่ผูทํารายงานเขียนมาใส) ……… ขอความการสรุปการวิเคราะหขางตนนี้ ผูทํา
รายงานไดสรุปไวในภาพหรือตาราง ดังนี้
ตามแนวทางแรกนี้ ผูท ํารายงานจะตองเขียนขอความขึ้นกอน โดยจัดแบงหัวขอการ
เขียนตามกรอบแนวคิดที่ผทู ํารายงานเลือกนํามาใช ตอจากนัน้ จึงนําขอความที่เขียนไวแลวนัน้ ไป
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สรุปใสไวในภาพหรือตารางดวย การนําเสนอเชนนี้จะทําใหการเขียนรายงานสมบูรณมากขึ้น
แนวทางนี้เหมาะสําหรับการสรุปการวิเคราะหที่มีเนื้อหามาก
2) จากการวิเคราะหขางตน ทําใหสรุปการวิเคราะหไวในภาพหรือตารางได ดังนี้
ตามแนวที่สองนี้ ผูทํารายงานจะตองเขียนหรือยกรางขอความขึ้นกอน โดยจัดแบง
หัวขอการเขียนตามกรอบแนวคิดที่ผทู ํารายงานเลือกนํามาใช ตอจากนั้น จึงนําขอความนั้นไปสรุป
ใสไวในตารางหรือภาพ โดยผูทํารายงานไมตองนําขอความที่เขียนหรือยกรางนั้นใสไวในรายงาน
ดวย เพราะจะเปนการนําเสนอการสรุปการวิเคราะหซ้ํา แคเพียงนําขอความนัน้ ไปสรุปใสไวในภาพ
หรือตารางก็พอ แนวทางนี้เหมาะสําหรับการสรุปการวิเคราะหที่มีเนื้อหาไมมาก
โปรดดูตัวอยางจากภาพที่ 4-5 และตารางที่ 1-3 แลวเลือกภาพหรือตารางเดียวไป
ปรับใชเปนแนวทางในการสรุปการวิเคราะหดวยภาพหรือตาราง
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ภาพที่ 4 สรุปการวิเคราะหปญหา สาเหตุ และแนวทางแกไขการบริหารจัดการของ.…. (ระบุชื่อ
โครงการหรือหนวยงาน) โดยใชกรอบแนวคิดที่เรียกวา “กระบวนการพิจารณาแกไขปญหา” สําหรับ
การศึกษาวิเคราะห และใชกรอบแนวคิดที่เรียกวา 3M สําหรับการจัดกลุม หรือการจัดกลุมปญหา
2

กระบวนการพิจารณาแกไขปญหา
(2)
สาเหตุ

(1)
ปญหา
ส
1. ดาน
ทรัพยากร
มนุษย
(Man)
คือ ...….

ด

ค

ล

1.1 .….....
1.2 …......
(หมายเหตุ สาเหตุตอ งมีอยาง
นอย 2 สาเหตุ)
2.1 ……..

2. ดาน
งบประมาณ
2.2 ……..
(Money)
คือ …….
3.1 …......
3. ดานการ
บริหารงาน
3.2 .…....
ทั่วไป
(Management) คือ..…..

2

อ

อ

(3)
แนวทางแกไข
ง

1.1 ...…... (ทัง้ นี้ สอดคลองกับแนวคิด
ของ…. ในขอที่ … ขางตน)
1.2 …...... (ทัง้ นี้ สอดคลองกับแนวคิด
ของ…. ในขอที่ … ขางตน)
(เทคนิค แนวทางแกไขควรเขียน
ตรงกันขามกับสาเหตุ)
2.1 …….. (ทั้งนี้ สอดคลองกับแนวคิด
ของ…. ในขอที่ … ขางตน)
2.2 …….. (ทั้งนี้ สอดคลองกับแนวคิด
ของ…. ในขอที่ … ขางตน)
3.1 …...... (ทัง้ นี้ สอดคลองกับแนวคิด
ของ…. ในขอที่ … ขางตน)
3.2 ...... (ทั้งนี้ สอดคลองกับแนวคิด
ของ…. ในขอที่ … ขางตน)

โปรดดู เพิ่มเติม “เทคนิคการเขียนกระบวนการพิจารณาแกไขปญหา และเทคนิคการสาเหตุ”
ทายเอกสารสวนนี้ และโปรดดู แนวทางและเทคนิคการเขียน “กระบวนการพิจารณาแกไขปญหา” ที่ประกอบดวย
ปญหา สาเหตุ และแนวทางแกไข ใน วิรัช วิรัชนิภาวรรณ, แนวทางการตอบขอสอบและกรอบแนวคิดทาง
สังคมศาสตร (กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพนิติธรรม, 2548), หนา 25-29.
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ภาพที่ 5 สรุปการวิเคราะหปญหา สาเหตุ และแนวทางแกไขการบริหารจัดการของ.… (ระบุชื่อ
โครงการหรือหนวยงาน) โดยใชกรอบแนวคิดที่เรียกวา “กระบวนการพิจารณาแกไขปญหา” สําหรับ
การศึกษาวิเคราะห และใชกรอบแนวคิดการบริหารโครงการ 5 ขั้นตอน สําหรับการจัดกลุมหรือการ
จัดกลุมปญหา
กระบวนการพิจารณาแกไขปญหา
(2)
สาเหตุ

(1)
ปญหา
ส
1. การกําหนด

อ

ด

ค

ล

1.1 …......

โครงการ คือ......

2. การตระเตรียม

1.2 …......
(หมายเหตุ สาเหตุตอ งมีอยาง
นอย 2 สาเหตุ)
2.1 ……..

อ

(3)
แนวทางแกไข
ง

1.1 ....... (ทั้งนี้ สอดคลองกับแนวคิด
ของ…. ในขอที่ … ขางตน)
1.2 ......
(เทคนิค แนวทางแกไขควรเขียน
ตรงกันขามกับสาเหตุ)
2.1 …….

และการ
วิเคราะห
2.2 ……..
โครงการ คือ …..

2.2 …….

3. การประเมินและ 3.1 ……..

3.1 …….

อนุมัติโครงการ
คือ.....
4. การนําโครงการ
ไปปฏิบัติและ
ดําเนินการ คือ
.....
5. การติดตามและ
ประเมินผล คือ
…..

3.2 ……..
4.1 ……..

3.2 …….
4.1 …....

4.2 ……..

4.2 …….

5.1 ...…...

5.1 ...…..

5.2 ...…...

5.2 ....….
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ตารางที่ 1 สรุปการวิเคราะหปญหา และแนวทางแกไขการบริหารจัดการของ.…. (ระบุชื่อโครงการ
หรือหนวยงาน) โดยใชกรอบแนวคิดที่ประกอบ 2 ขั้นตอน คือ ปญหา และแนวทางแกไข สําหรับ
การศึกษาวิเคราะห รวมทั้งใชกรอบแนวคิดทางวิชาการที่เรียกวา 3M สําหรับการจัดกลุมหรือการจัด
กลุมปญหา
กรอบแนวคิดทาง
วิชาการทีเ่ รียกวา
3M สําหรับการ
จัดกลุม หรือ
การจัดกลุม ปญหา
1. ดานการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย
(Man)
2. ดานการบริหาร
งบประมาณ
(Money)
3. ดานการบริหาร
งานทั่วไป
(Management)

กรอบแนวคิดที่ประกอบดวย 2 ขั้นตอน
สําหรับการศึกษาวิเคราะหการบริหารจัดการของ.....
1. ปญหา
2. แนวทางแกไข
(อาจนําแนวคิด ทฤษฎี หรืองานวิจยั ที่
เกี่ยวของของนักวิชาการมาสนับสนุน
คัดคาน หรือเทียบเคียงดวย (ถามี))
1.1 ………..
1.1 ………. (ทั้งนี้ สอดคลองกับแนวคิด
ของ…. ในขอที่ … ขางตน)
1.2 ………..
1.2 ……….. (ทั้งนี้ สอดคลองกับแนวคิด
ของ…. ในขอที่ … ขางตน)
2.1 ………..
2.1 ……….. (ทั้งนี้ สอดคลองกับแนวคิด
ของ…. ในขอที่ … ขางตน)
2.2 ………..
2.2 …….. (ทั้งนี้ สอดคลองกับแนวคิด
ของ…. ในขอที่ … ขางตน)
3.1 ………..
3.1 ……..
3.2 ………..

3.2 ……..
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ตารางที่ 2 สรุปการวิเคราะหปญหา และแนวทางแกไขการบริหารจัดการของ..... (ระบุชื่อโครงการหรือ
หนวยงาน) จําแนกตามกรอบแนวคิดที่ประกอบ 2 ขั้นตอน คือ ปญหา และแนวทางแกไข สําหรับ
การศึกษาวิเคราะห และใชกรอบแนวคิดเกี่ยวกับการบริหารโครงการที่ประกอบดวย 5 ขั้นตอน สําหรับ
การจัดกลุมหรือการจัดกลุมปญหา
กรอบแนวคิด
เกี่ยวกับการบริหาร
โครงการ 5 ขั้นตอน
สําหรับการจัดกลุม
หรือการจัดกลุม
ปญหา
1. การกําหนด
โครงการ

กรอบแนวคิดที่ประกอบดวย 2 ขั้นตอน
สําหรับการศึกษาวิเคราะหการบริหารจัดการ.....
1. ปญหา
2. แนวทางแกไข
(อาจนําแนวคิด ทฤษฎี หรืองานวิจยั ที่
เกี่ยวของของนักวิชาการมาสนับสนุน
คัดคาน หรือเทียบเคียงดวย (ถามี))
1.1 ……………
1.1 …………… (ทั้งนี้ สอดคลองกับ
แนวคิดของ…. ในขอที่ … ขางตน)
1.2 ……………

2. การตระเตรียมและ 2.1 ……………
การวิเคราะห
โครงการ
2.2 ……………

1.2 …………… (ทั้งนี้ สอดคลองกับ

แนวคิดของ…. ในขอที่ … ขางตน)
2.1 …………… (ทั้งนี้ สอดคลองกับ
แนวคิดของ…. ในขอที่ … ขางตน)
2.2 …………… (ทั้งนี้ สอดคลองกับ

แนวคิดของ…. ในขอที่ … ขางตน)
3. การประเมินและ
อนุมัติโครงการ
4. การนําโครงการ
ไปปฏิบัติและ
ดําเนินการ
5. การติดตามและ
ประเมินผล

3.1 ……………

3.1 ……………

3.2 ……………
4.1 ……………

3.2 ……………
4.1 ……………

4.2 ……………
5.1 ……………

4.2 ……………
5.1 ……………

5.2 ……………

5.2 ……………
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ตารางที่ 3 สรุปการวิเคราะหปญหา และแนวทางแกไขการบริหารจัดการของ..…. (ระบุชื่อโครงการ
หรือหนวยงาน) จําแนกตามแนวคิดเกี่ยวกับการบริหารโครงการที่ประกอบดวย 5 ขั้นตอน สําหรับการ
จัดกลุมหรือการจัดกลุมปญหา พรอมกับใชกรอบแนวคิดที่ประกอบ 2 ขั้นตอน คือ ปญหา และแนวทาง
แกไข สําหรับการศึกษาวิเคราะหและใชกรอบแนวคิดที่เรียกวา 3M สําหรับการจัดกลุม
กรอบแนวคิด
เกี่ยวกับการ
บริหารโครงการ
ที่ประกอบดวย
5 ขั้นตอน
สําหรับการ
จัดกลุม หรือการ
จัดกลุม ปญหา
1. การกําหนด
โครงการ
2. การตระเตรียม
และการวิเคราะห
โครงการ
3. การประเมิน
และอนุมัติ
โครงการ
4. การนําโครง
การไปปฏิบัติ
และดําเนินการ
5. การติดตาม
และประเมินผล

3. บทสรุป

กรอบแนวคิดที่ประกอบดวย 2 ขั้นตอน สําหรับการศึกษาวิเคราะห
และกรอบแนวคิดทีเ่ รียกวา 3M สําหรับการจัดกลุม
1. ปญหา
2. แนวทางแกไข
(อาจนําแนวคิด ทฤษฎี หรืองานวิจยั ที่
เกี่ยวของของนักวิชาการมาสนับสนุน
คัดคาน หรือเทียบเคียงดวย (ถามี))
1.1 ดานการบริหารบุคลากร……….……
1.2 ดานการบริหารงบประมาณ…………
1.3 ดานการบริหารงานทั่วไป…….…….
2.1 ดานการบริหารบุคลากร………….…
2.2 ดานการบริหารงบประมาณ…………
2.3 ดานการบริหารงานทั่วไป……..…….
3.1 ดานการบริหารบุคลากร………….…
3.2 ดานการบริหารงบประมาณ…………
3.3 ดานการบริหารงานทั่วไป…..……….
4.1 ดานการบริหารบุคลากร…………..…
4.2 ดานการบริหารงบประมาณ…………
4.3 ดานการบริหารงานทั่วไป………..….
5.1 ดานการบริหารบุคลากร……….……
5.2 ดานการบริหารงบประมาณ…………
5.3 ดานการบริหารงานทั่วไป………..….

1.1 ดานการบริหารบุคลากร………….…
1.2 ดานการบริหารงบประมาณ…………
1.3 ดานการบริหารงานทั่วไป………..….
2.1 ดานการบริหารบุคลากร…………….
2.2 ดานการบริหารงบประมาณ…………
2.3 ดานการบริหารงานทั่วไป………..….
3.1 ดานการบริหารบุคลากร………….…
3.2 ดานการบริหารงบประมาณ…………
3.3 ดานการบริหารงานทั่วไป……..…….
4.1 ดานการบริหารบุคลากร…………….
4.2 ดานการบริหารงบประมาณ…………
4.3 ดานการบริหารงานทั่วไป……..…….
5.1 ดานการบริหารบุคลากร…………….
5.2 ดานการบริหารงบประมาณ…………
5.3 ดานการบริหารงานทั่วไป……..…….
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การวิเคราะห (analysis) เปนการหาเหตุผลไมวาจะเปนเหตุผลที่เปน “ขอเท็จจริง” หรือ
“ความคิดเห็น” มาสนับสนุนความคิดและการกระทํา โดยควรนํา “หลักวิชาการ” มาประกอบการ
วิ เ คราะห ด ว ย เพื่ อ ช ว ยให ก ารหาเหตุ ผ ลนั้ น สมบู ร ณ มี คุ ณ ค า และเป น ที่ ย อมรั บ เพิ่ ม มาก
ขึ้น นอกจากนี้ การวิเคราะหที่เจาะลึกลงไปอีกพรอมกับนําแนวคิดอยางนอย 2 แนวคิดมารวมกัน
(combination) หรือผสมผสานกัน (integration) อาจเรียกวา การสังเคราะห (synthesis)3 สําหรับใน
ที่นี้ ไดใหความสําคัญกับการวิเคราะหที่อยูในบทสรุปสวนทายของรายงาน
“หลั ก การและเทคนิ ค การเขี ย นบทสรุ ป และการวิ เ คราะห ร ายงาน : การนํ า เสนอระบบ
ความคิดในรายงาน” นี้ ไดใหความสําคัญกับการวิเคราะหทางวิชาการอยางเปนระบบทุกขั้นตอนอยาง
สอดคลองกันพรอมทั้งเสนอแนะใหนํากรอบแนวคิดทางวิชาการ อันไดแก กรอบแนวคิดทางวิชาการ
สําหรับ “การจัดกลุมหรือการจัดกลุมปญหา” และ “การศึกษาวิเคราะห” รวมตลอดถึงการนําเสนอ
ดวยภาพหรือตารางตามความเหมาะสม การทําเชนนี้ ถือวาเปนการเติมเต็มหรือเพิ่มเติมวิชาการใน
รายงานใหมากขึ้น นอกเหนือจากการเขียนรายงานที่นําแนวคิด ทฤษฎี หรือผลงานของนักวิชาการ
ทั้งไทยและตางประเทศหลาย ๆ คนมาวิเคราะห วิจารณ หรืออางอิง แลวสรุปเปนความคิดเห็นของ
ผูทํารายงานเอง พรอมยกตัวอยางประกอบ
สําหรับสาระสําคัญของการเขียนบทสรุปและการวิเคราะหรายงาน ซึ่งนําไปปรับใชกับการ
เขียนเอกสารทางวิชาการอื่น เชน หนังสือ ตํารา งานวิจัย และวิทยานิพนธ รวมตลอดถึงการตอบ
ขอสอบดวย พอสรุปได 5 ขั้นตอน ดังนี้
หนึ่ง การสรุปความสําคัญของเรื่องที่ทํารายงานและขอบเขตการนําเสนอ
สอง การนําแนวคิดทางวิชาการของนักวิชาการที่ผูทํารายงานคนควาหรือรวบรวมมาได
จํานวน 3-5 คน พรอมอางอิง (ถือวาเปนแนวคิดของคนอื่นคือนักวิชาการ) มาสรุปและวิเคราะห
ตอจากนั้น ผูทํารายงานจึงสรุปแนวคิดของนักวิชาการทั้งหมดนั้นเปนแนวคิดของผูทํารายงานเอง
(ถือวาเปนแนวคิดของผูทํารายงานเอง) ซึ่งจะตองนําไปใชในการวิเคราะห
สาม การนํ า ข อ มู ล ที่ เ ป น ข อ เท็ จ จริ ง ของเรื่ อ งที่ ทํ า รายงาน (หรื อ คํ า ถาม ในกรณี ที่ เ ป น
ขอสอบ) มาปรับหรือประยุกตเขากับแนวคิดของผูทํารายงาน พรอมยกตัวอยางประกอบ
สี่ การวิเคราะหดวยกรอบแนวคิดทางวิชาการ 2 กรอบ ไดแก กรอบแนวคิดสําหรับ “การจัด
กลุม” และกรอบแนวคิดสําหรับ “การศึกษาวิเคราะห” พรอมอางอิง
หา การสรุปการวิเคราะหดวยการนําเสนอดวยภาพหรือตาราง พรอมกับนําแนวคิดของ
นักวิชาการที่เกี่ยวกับขอเสนอแนะ หรือแนวทางแกไข หรือแนวทางการพัฒนา (ที่ผูทํารายงานได
คนควาหรือรวบรวมไวแลว) มาสนับสนุนขอเสนอแนะ หรือแนวทางแกไข หรือแนวทางการพัฒนา
ของผูทํารายงานที่ผูศึกษาไดเขียนไวในภาพหรือตาราง การทําเชนนี้ พอเทียบไดกับการนําคํา
3

ตัวอยางการสังเคราะห โปรดดู วิรัช วิรัชนิภาวรรณ, ibid., หนา 66-69.
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พิพากษาของศาลฎีกาในอดีต มาสนับสนุนคําวินิจฉัย หรือความคิดเห็นของผูทํารายงาน เพื่อให
ขอเสนอแนะมีน้ําหนักและไดรับการยอมรับเพิ่มมากขึ้น
การใหความสําคัญกับการเขียนรายงานอยางเปนระบบที่ประกอบดวย 5 ขั้นตอน
ดังกลาวนี้ เปนการสนับสนุนใหนํา “หลักวิชาการ” หรือ “วิชาความรู” ที่มี “มาตรฐาน” และ
“เปนที่ยอมรับ” มาใชในการเขียนรายงานแทนการใช “ความรูสึกนึกคิด” ที่ “ไมได
มาตรฐานหรือเลื่อนลอย” และ “ไมเปนที่ยอมรับ” อยางไรก็ดี หลักการและเทคนิคการเขียน
บทสรุปและการวิเคราะหรายงานที่นําเสนอมาทั้งหมดนี้ มิใชหลักการและเทคนิคที่สมบูรณแบบที่สุด
และไมอาจนําไปใชไดในทุกสถานการณ รวมทั้งยังอาจถูกโตแยงไดเสมอ แตก็นาจะเพียงพอสําหรับ
ผูทํารายงานมือ ใหม หรือผูที่มีป ระสบการณในการทํารายงานน อยได เกิดความมั่นใจในการทํ า
รายงานเพิ่มมากขึ้น

บรรณานุกรม
วิรัช วิรัชนิภาวรรณ. แนวทางการตอบขอสอบและกรอบแนวคิดทางสังคมศาสตร. กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพนติ ิธรรม, 2548.
เว็บไซต http://www.wiruch.com สืบคนวันที่ 14 มิถนุ ายน 2552.
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เพิ่มเติม
“เทคนิคการเขียนกระบวนการพิจารณาแกไขปญหา
และเทคนิคการหาสาเหตุ”
กระบวนการพิจารณาแกไขปญหาที่ประกอบดวย ปญหา (problem) สาเหตุ (cause) และ
แนวทางแกไข (suggestion) หรือเรียกวา กระบวนการพิจารณาแกไปญหา มีเทคนิคการเขียน ดังนี้
(1)

(2)

ปญหา

สาเหตุ
ส

อ

ด

(3)

ค

แนวทางแกไข
ล

อ

ง

เนื่ อ งจากกรอบแนวคิ ด หรื อ กระบวนการพิ จ ารณาแก ไ ขป ญ หานี้ ง า ยต อ การทํ า ความ
เขาใจ คุนเคย มีการนําไปใชและอางอิงกันพอสมควร4 และที่สําคัญคือ สามารถนําไปประยุกตใชได
อยางกวางขวางในหลายสถานการณ ในที่นี้ จึงเขียนเปนคําอธิบายอยางละเอียดเพื่อชวยเพิ่มความ
เขาใจ ในเวลาเดียวกัน ไดเสนอเทคนิคการนํากระบวนการนี้ไปประยุกตใชไวดวย
กระบวนการพิจารณาแกไขปญหาประกอบดวย 3 ขั้นตอนที่สอดคลองกันอยางเปน
ระบบ ดังนี้
ขั้นตอนที่หนึ่ง ปญหา หมายถึง ปญหาอุปสรรค เปนสิ่งที่มีลักษณะไมดี ไมพรอม หรือไม
สมควรซึ่งตองไดรับการแกไขตอไป เชน ปญหาการบริหารจัดการไมมีประสิทธิภาพเทาที่ควร หรือ
ปญหาการขาดการประสานงาน เปนตน
ขั้นตอนที่สอง สาเหตุ หมายถึง ตนเหตุที่ทําใหเกิดปญหา ซึ่งนาจะเปนขั้นตอนที่มากอน
ปญหาเพราะถามองวาสิ่งใดเกิดกอนแลวสาเหตุจะตองเกิดกอนปญหาอยางแนนอน แตในที่นี้ไดนํา

4

วิรัช วิรัชนิภาวรรณ, ผูวาราชการจังหวัดไทย : วิเคราะหเปรียบเทียบกับผูวาราชการจังหวัดของ
สหรัฐอเมริกา ฝรั่งเศส และญี่ปุน (กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2541), หนา
528-533; วิรัช วิรัชนิภาวรรณ, การวิจัยการจัดการทรัพยากรมนุษย (กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพฟอรเพซ,
2544), หน า 146; และ วิ รั ช วิ รั ช นิ ภ าวรรณ, การบริ ห ารและการจั ด การเทศบาลในยุ ค ปฏิ รู ป การเมื อ ง
(กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพโฟรเพซ, 2546), หนา 79.
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คําวา ปญหา มาวางไวขาหนา เพราะจะชวยเพิ่มความชัดเจนและเขาใจงายขึ้นเมื่อนําเสนอเปนภาพ
อีกทั้งขอความ “ปญหา สาเหตุ และแนวทางแกไข” เปนที่คุนเคยกันทั่วไป
ขั้นตอนที่สาม แนวทางแกไข อาจเรียกวา แนวทางการพัฒนา หรือขอเสนอแนะก็ได โดย
ตองสอดคลองกับสาเหตุและปญหาในลักษณะที่สามารถแกไขที่สาเหตุและแกไขปญหาได
สําหรับเทคนิดการนํากระบวนการพิจารณาแกไขปญหาไปประยุกตใช มีอยางนอย 5
ประการ
ประการที่ ห นึ่ง ปญ หาส วนใหญ จ ะเป น ข อความที่ แสดงออกในแง ล บ เช น
ปญหาการขาดประสิทธิภาพหรือปฏิบัติหนาที่ไมดีเทาที่ควร ปญหาการฉอราษฎรบังหลวง หรือ
ปญหาการขาดขวัญและกําลังใจ
ประการที่สอง สาเหตุเปนสิ่งจําเปนยิ่งที่ตองคนหา เพราะจะมีสวนชวยใหแกไข
ปญหาไดตรงประเด็น รัดกุม ครอบคลุม และครบถวน หากพิจารณาศึกษาไมถี่ถวน อาจทําใหการ
หาสาเหตุผิดพลาดไดงายอันจะนําไปสูการเสนอแนะแนวทางการแกไขปญหาที่คลาดเคลื่อน สําหรับ
“เทคนิคการหาสาเหตุ” มีอยางนอย 6 ขอ ดังนี้
1) สาเหตุตองมีอยางนอย 2 สาเหตุ เพราะขอเท็จจริงที่วา “ไมมีปญหาใดในโลก
เกิดจากสาเหตุเดียว” นอกจากนั้น เกือบทุกสาเหตุ อาจจัดแบงเปนสาเหตุที่เกิดจากดานวัตถุและ
ดานจิตใจ
2) สาเหตุ ต อ งเกิ ด ก อ นป ญ หา มาก อ นป ญ หา หรื อ เป น บ อ เกิ ด ของป ญ หา
ตั ว อย า งเช น ถ า ป ญ หา คื อ ข า ราชการขาดขวั ญ และกํ า ลั ง ใจ สาเหตุ ข องป ญ หานี้ เช น (1)
ผูบังคับบัญชาใชวิธีการบริหารจัดการที่เขมงวดมากเกินไป หรือ (2) ระบบราชการไมเอื้ออํานวยตอ
การปฏิบัติหนาที่ของขาราชการ (เพราะสนับสนุนระบบอุปถัมภ) สาเหตุตามตัวอยางนี้ ลวนเกิดมา
กอน และเปนบอเกิดของปญหาทั้งสิ้น
3) อยานํา “อาการ” มาเปนสาเหตุ อาการ หมายถึง ขอความ “ที่ขยายความ”
หรือ “อธิบายปญหา” หรือขอความที่ “มีความหมายเดียวกับปญหา” หรือขอความที่ “เกิดขึ้นพรอม
กับปญหา” หรือ “เกิดขึ้นในเวลาเดียวกับปญหา” ขอความที่เปนอาการนั้น ไมอาจเปนสาเหตุได
ตัวอยางที่หนึ่ง ถา ปญหา คือ การเปนหวัด อาการของการเปนหวัด เชน น้ํามูลไหล ไอ หรือจาม
เปนตน ดังนั้น การมีน้ํามูกไหล ไอ หรือจาม ไมอาจนํามาเปนสาเหตุได ตัวอยางที่สอง ถา ปญหา
คือ ผูบริหารบริหารจัดการหรือปฏิบัติงานออนแอ อาการของปญหานี้ เชน ผูบริหารคนนั้นปลอย
ปละละเลยผูใตบังคับบัญชา ผูบริหารคนนั้นไมเขมงวดไมควบคุมตรวจสอบผูใตบังคับบัญชา หรือ
ผูบริหารคนนั้นไมปฏิบตั ิราชการอยางเอาจริงเอาจัง เปนตน
4) สาเหตุ ส ว นใหญ เ กิ ด จากจิต ใจ สาเหตุ จํ า นวนมากเป น เรื่ อ งเกี่ ย วกั บ จิ ต ใจ
เพราะสวนใหญแลว จิตใจเปนตัวกําหนดพฤติกรรม โดยจิตใจของคน ๆ หนึ่ง มีสวนสําคัญในการ
กําหนดการกระทําหรือพฤติกรรมของคน ๆ นั้นเอง สําหรับคําที่แสดงความหมายเกี่ยวกับจิตใจ เชน
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อุดมการณ จิตสํานึก คุณธรรม จริยธรรม จิตวิญญาณ ความรัก ความปรารถนา ความตองการ
ความชอบ และความไววางใจ เปนตน ตัวอยางที่หนึ่ง ถาปญหา คือ เจาหนาที่ไมใหบริการที่ดีและ
ไมอํานวยความสะดวกใหแกประชาชน สาเหตุที่เกิดจากจิตใจ เชน เจาหนาที่ขาดจิตสํานึกในการ
เปนขาราชการที่ดี หรือเจาหนาที่ขาดจิตสํานึกของการใหบริการ เปนตน ตัวอยางที่สอง ถา ปญหา
คือ ผูบริหารบริหารงานขาดประสิทธิภาพ สาเหตุที่เกิดจากจิตใจ เชน ผูบริหารไววางใจหรือรัก
ลูกนองมากเกินไป หรือผูบริหารขาดจิตสํานึกในการรับใชชาติแผนดิน เปนตน ตัวอยางที่สาม ถา
ปญหา คือ ผูนํามีลักษณะเผด็จการหรือบริหารงานอยางรวมอํานาจ สาเหตุที่เกิดจากจิตใจ เชน ผูน าํ
คนนั้นมีจิตใจที่มุงผลสําเร็จของงานเปนหลัก หรือมีจิตวิญญาณที่ตองการใหงานประสบผลสําเร็จ
อยางรวดเร็ว เปนตน
มีข อ สั ง เกตว า การเขีย นสาเหตุ ที่ เ กิ ด จากจิ ต ใจนั้ น จะต อ งเป น จิ ต ใจของคน ๆ
เดียวกันกับคนที่เปนปญหา ตัวอยางเชน ปญหา คือ นายกรัฐมนตรีมีลักษณะผูนําแบบออนแอ หรือ
นายกรัฐมนตรีบริหารจัดการอยางปลอยปละละเลยไมเขมงวด สาเหตุที่เกิดจากจิตใจจะตองเปนไป
ในลักษณะที่เปนจิตใจของนายกรัฐมนตรีคนนั้น มิใชจิตใจของบุคคลอื่น เชน ขาราชการ ในกรณีนี้
สาเหตุ คือ นายกรัฐมนตรีขาดจิตสํานึกในการบริหารจัดการเพื่อสวนรวม หรือนายกรัฐมนตรี (มี
จิตใจ) ปรารถนาจะใหเกิดการประนีประนอมมากกวาความขัดแยง หรือนายกรัฐมนตรี (มีจิตใจ)
ตองการใหประชาชนรักและไมตองการสรางศัตรู โดยสาเหตุของปญหาที่นายกรัฐมนตรีมีลักษณะ
เปนผูนําแบบออนแอในกรณีนี้ จะตองไมเปนไปในลักษณะที่วา ขาราชการมีเจตนาหรือมีจิตใจทุจริต
หรื อขาราชการขาดจิตสํ านึกในการปฏิบัติราชการเพื่อ สว นรวม เนื่ องจากไม ใช จิต ใจของคน ๆ
เดียวกันดังกลาว
5) สาเหตุบางอยางมีความหมายเดียวกัน ตัวอยางที่หนึ่ง ถาปญหา คือ
เจาหนาที่ใหบริการไมดีเทาที่ควร สาเหตุของปญหาดังกลาว เชน (1) เจาหนาที่มีนอย หรือ (2)
หนวยงานมีงานมากซึ่งหมายถึง มีประชาชนมาใชบริการมาก สาเหตุทั้ง 2 ขอนี้ มีความหมาย
ถ า ป ญ หา คื อ การจราจรติ ด ขั ด สาเหตุ ข องป ญ หานี้ เช น (1)
เดี ย วกั น ตั ว อย า งที่ ส อง
รถยนตมีจํานวนมาก หรือ (2) ถนนมีนอย สาเหตุ 2 ขอนี้ มีความหมายเดียวกันหรือคลายคลึงกัน
6) ไมควรมองสาเหตุเพียงดานเดียว แตควรพิจารณาสาเหตุอยางเปนระบบหรือ
มองในวงกวาง หรือมีการ “จัดกลุม” สาเหตุตามความเหมาะสม เชน สาเหตุที่เกิดจากดานวัตถุและ
ดานจิตใจ (เนื่องจากทุกสาเหตุ อาจแบงเปนสาเหตุที่เกิดจากดานวัตถุและสาเหตุที่เกิดจากดาน
จิตใจไดเสมอ เปนตนวา สาเหตุที่ทําใหเกิดปญหาการจราจรติดขัด อาจเกิดจาก หนึ่ง รถยนตมี
จํานวนมาก และเกิดจาก สอง คนขับรถมีจิตใจที่ไมตองการปฏิบัติตามกฎจราจร ตามลําดับ) หรือ
สาเหตุที่เกิดจากตัวบุคคลและหนวยงาน หรือสาเหตุที่เกิดจากตัวบุคคลและระบบ หรือสาเหตุดาน
เศรษฐกิจ ดานสังคม และดานการเมือง เหลานี้เปนตน
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ประการที่สาม ขอความใดขอความหนึ่งที่นํามาใช อาจเปนไดทั้ง ปญหา หรือ
สาเหตุ ขึ้นอยูกับวาจะนําขอความนั้นไปใชหรือมองในแงใด เชน การประสานงานไมดีเทาที่ควร
ถือเปนปญหา แตอาจนําไปใชเปนสาเหตุก็ไดถามองในแงที่วา การประสานงานไมดีเทาที่ควรเปน
สาเหตุหนึ่งที่ทําใหเกิดปญหาขาดประสิทธิภาพในการบริหารงาน เปนตน
ประการที่สี่ ในการระบุปญหา สาเหตุ และแนวทางแกไขทุกครั้ง ควรใส
ประธานของประโยคกํากับในทุกประโยค มิฉะนั้นแลว จะทําใหการกําหนดปญหา การหาสาเหตุ
และการเสนอแนวทางแกไขคลาดเคลื่อนและสับสนไดงาย
ประการที่หา แนวทางแกไขสวนใหญจะเปนไปในลักษณะตรงกันขามกับ
สาเหตุ เชน สาเหตุเกิดจากขาราชการขาดการฝกอบรม หรือขาราชการมีรายไดนอย แนว
ทางแกไขคือ หนวยงานควรสงขาราชการไปฝกอบรม หรือผูบังคับบัญชาควรสนับสนุนใหขาราชการ
มีรายไดเสริม ตามลําดับ
เพื่ อ ช ว ยเพิ่ ม ความเข า ใจตั ว แบบหรื อ กรอบแนวคิ ด ที่ ป ระกอบด ว ยป ญ หา สาเหตุ และ
แนวทางแกไข จึงนํามาปรับใชกับปญหา สาเหตุ และแนวทางแกไขของเทศบาลไทย ซึ่งจัดกลุม
ปญหาดวย “ปจจัยที่มีสวนสําคัญในการบริหารจัดการ” 6 ดาน หรือ 6M มาเปนตัวอยาง5 โปรดดู
ภาพที่ 6

5

วิรัช วิรัชนิภาวรรณ, การบริหารและการจัดการเทศบาลในยุคปฏิรูปการเมือง, ibid., หนา 121.
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ภาพที่ 6 กรอบแนวคิดที่ประกอบดวย ปญหา สาเหตุ และแนวทางแกไข หรือเรียกวา กระบวนการพิจารณาแกไข
ปญหา โดยนําภาพรวมปญหา สาเหตุ และแนวทางแกไขของเทศบาลไทยทีจ่ ัดกลุมดวย 6M มาเปนตัวอยาง
กระบวนการพิจารณาแกไขปญหา
(1)
(2)
(3)
ปญหา
สาเหตุ
แนวทางแกไข
ส

อ

ด

ค

ล

อ

ง

1. บุคลากรไมมี
คุณภาพเทา
ที่ควร (Man)

1.1 ฝายการเมืองเขาสูตําแหนงอยางไมบริสุทธิ์
ยุติธรรม ยึดถือระบบอุปถัมภมากเกินไป
1.2 ฝายประจําไดรับเงินเดือนและคาตอบแทนต่ํา

1.1 คณะกรรมการการเลือกตั้ง สื่อมวลชน และประชาชน
ควรสนใจและควบคุมตรวจสอบการเลือกตั้งเพิ่มขึ้น
1.2 รัฐบาลและรัฐสภาควรเพิ่มเงินเดือน คาตอบแทน และ
สวัสดิการแกฝายประจํา

2. เทศบาลมี
งบประมาณ
จํากัด (Money)

2.1 ฝายการเมืองขาดประสิทธิภาพในการบริหาร
งบประมาณ การจัดเก็บรายได และการ
แสวงหารายไดเพิ่มเติม
2.2 ฝายการเมืองและฝายประจําขาดจิตสํานึกใน
การเปนขาราชการที่ใชจา ยงบประมาณอยาง
สุจริต

2.1 ฝายการเมืองควรมุงเก็บภาษีใหเต็มเม็ดเต็มหนวย
ประหยัด ปราบปรามทุจริต ขอความชวยเหลือจากผู
เชี่ยวชาญ มีนโยบายและเปาหมายจัดเก็บภาษีทชี่ ัดเจน
2.2 ปลูกฝงจิตสํานึกแกฝายการเมืองและฝายประจําในเรื่อง
ความซื่อสัตยสุจริตในการใชงบประมาณ ฝกอบรมและ
ปกปองคุมครองขาราชการที่ปฏิบัติงานสุจริต

3. การไมนําวัสดุ
อุปกรณที่ทันสมัย
มาใช (Material)

3.1 ฝายการเมืองไมใหความสนใจและไมเห็นถึง
ความสําคัญของคอมพิวเตอร
3.2 เทศบาลขาดงบประมาณ

3.1 ฝายการเมืองควรสนใจและใหความสําคัญกับการนํา
คอมพิวเตอรมาใช จัดสรรหรือเพิม่ งบประมาณจัดซื้อ
3.2 ฝกอบรมฝายประจําใหคุนเคยและใชคอมพิวเตอร

4. การบริหารงานไม
ไดรับการพัฒนาเทาที่
ควร (Management)

4.1 ฝายการเมืองควรเชื่อมั่นในการพัฒนาการบริหาร
4.1 ฝายการเมืองไมใหความสนใจและไมเห็นถึง
ความสําคัญของการพัฒนาการบริหารเทศบาล 4.2 ฝายการเมืองควรเพิ่มพูนความรู ขอคําแนะนําจาก
นักวิชาการ และนําวิชาการมาประยุกตกับประสบการณ
4.2 ฝายการเมืองขาดความรูท างวิชาการการจัดการ

5.1 ฝายการเมืองไมใหความสนใจและไมเห็นถึง
5. การใหบริการไม
ความสําคัญของความตองการทีแ่ ทจริงของ
สนองความตองการที่
ประชาชนและการใหบริการอยางทั่วถึง
แทจริงของประชาชน
และไมทั่วถึง (Market) 5.2 ฝายการเมืองไมมีขอมูล หรือมีแตไมนํามาใช
6. ฝายการเมืองขาด
ความซื่อสัตย
สุจริตเพื่อสวนรวม
(Morality)

6.1 ฝายการเมืองมีจิตใจโลภ เห็นแกประโยชน
สวนตนมากกวาสวนรวม
6.2 ฝายการเมืองมีความเชื่อหรือคานิยมที่เคยชิน
หรือสนับสนุนการทุจริต



5.1 ฝายการเมืองควรไดรับการฝกอบรม แลกเปลี่ยนความรู
และเดินทางไปสัมมนา ดูงานเทศบาลอื่น
5.2 ฝายการเมืองควรใหความสนใจกับการบริหารงานโดยใช
ขอมูลขาวสาร วิชาการ และประสบการณ
6.1 รัฐบาลควรปลูกฝงจิตสํานึกแกฝายการเมืองในเรื่องการ
ตอตานจิตใจโลภ และควรคํานึงถึงผลประโยชนสวนรวม
6.2 รัฐบาลควรประชาสัมพันธใหเห็นคานิยมที่เปนอุปสรรค
พรอมกับปลูกฝงคานิยมทีเ่ อื้ออํานวยตอการบริหารงาน
เพื่อสวนรวม ยกยองสุจริตชน และตอตานผูทจุ ริต

