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เอกสารทางวิชาการมีหลายประเภท ขึ้นอยูกับการจัดแบงของนักวิชาการแตละคน สําหรับ
ในที่นี้แบงเปน 4 ประเภท ไดแก หนังสือและตํารา งานวิจัยหรือวิทยานิพนธ รายงาน และบทความ
เอกสารทางวิชาการแตละประเภทนั้นมีรูปแบบการเขียนทั้ งคลา ยคลึงและแตกตา งกัน ตัว อยา ง
รูปแบบการเขียนที่แตกตางกัน เชน งานวิจัยหรือวิทยานิพนธมีรูปแบบการนําเสนอที่ประกอบดว ย
หัว ขอสํา คัญหลายหัว ขอ เปนตนวา ความสําคัญ ของเรื่อ งที่ศึกษา วัต ถุประสงคข องการศึก ษา
ขอบเขตของการศึกษา ขอ จํากัดของการศึกษา การทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัย ที่เกี่ยวขอ ง
กรอบแนวคิดที่ใชในการศึกษา คําจํากัดความ ระเบียบวิธีศึกษา รวมตลอดถึงประโยชนที่จะไดรับ
จากการศึกษา ในขณะที่เอกสารทางวิชาการประเภทอื่นมีหัวขอดังกลา วไมครบถวนหรือไมชัดเจน
เมื่อ เปนเชนนี้ งานวิจัย หรือ วิทยานิพนธจึงมีแ นวโนมที่จะได รับการยอมรับวา เปนเอกสารทาง
วิช าการที่มีรูป แบบการเขีย นหรือการนําเสนอที่เปนสากล เปนระบบ ละเอีย ด ครอบคลุม และ
ครบถวน
แนวทางการเขียนงานวิจัยหรือวิทยานิพนธขึ้นอยูกับสถาบันการศึกษาแตละแหงกําหนด
นักศึกษาจึงควรยึดถือแนวทางของสถาบันที่ตนเองศึกษาอยูอยางเครงครัด ในทํานองเดียวกัน การ
เขียนรางโครงการวิจัยเพื่อขอทุนก็จะตองยึดถือแนวทางของแหลงทุนหรือหนวยงานที่ใหทุนเปน
หลัก อยางไรก็ดี ในการเขียนงานวิจัยหรือ วิทยานิพนธนั้นจํา เปนตอ งอาศัยเทคนิคที่ชัดเจนและ
เขาใจไดงายเปนพื้นฐานดวย อันเปนวัตถุประสงคหลักและสาระสําคัญของบทความนี้
ในการเขีย นงานวิจัยหรือ วิทยานิพนธนั้น อาจแบงเปน 2 สว นใหญ ๆ คือ สว นที่เ ปน
“เนื้อหาสาระ” และสวนที่เปน “รูปแบบ” ตัวอยางสวนที่เปนเนื้อหาสาระ เชน ขอ มูลที่เกี่ยวกับ
แนวคิด ทฤษฎี หลักการ วัตถุประสงคของการศึกษา และกรอบแนวคิด รวมทั้งขอความอื่นใดที่เปน
เนื้อหาสาระทางวิชาการที่นํามาเขียนไว เปนตน สําหรับตัวอยางที่เปนรูปแบบ เชน การเขียนหัวขอ
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หลักหัวขอยอย การใสหมายเลขหัวขอ การเวนวรรค การเวนบรรทัด การกั้นหนาหลัง การเขียน
ภาพเขีย นตาราง และการอา งอิง เปนตน ทั้ง 2 สว นนี้มี ค วามสํา คัญ ควบคู กันและไมควรให
ความสําคัญเฉพาะสวนใดสวนหนึ่งเทานั้น ที่เปนเชนนี้เพราะการเขียนงานวิจัยหรือวิทยานิพนธเปน
การนําเสนอผลงานทางวิชาการที่เปนระบบ ซึ่งหมายถึง การมีระเบียบในการเขียนทั้งในสว นที่เปน
เนื้อหาสาระและสวนที่เปนรูปแบบดวย โดยทั้ง 2 สวนนี้จะตองเปนสากล สมบูรณ ครบถวน เปนที่
ยอมรับของสถาบัน การศึกษาหรือ ของคนทั่ว ไป นอกจากนั้น ทั้ง 2 สว นยัง ตอ งสัมพันธห รื อ
สอดคลองกันดวย ตัวอยางเชน หากเนื้อหาสาระของงานวิจัยหรือวิทยานิพนธเปนเรื่องการเมืองการ
ปกครองการบริหาร รูปแบบการนํา เสนอซึ่งรวมถึงตารางหรือ ภาพก็จะตอ งสอดคลองกัน เชน ไม
เนนสถิติ ตัวเลข หรือสูตรทางคณิตศาสตรมากจนเกินความจําเปน
ในสว นของขอบเขตการนํ า เสนอเทคนิคการเขีย นงานวิจัย หรือ วิทยานิพนธ ก็ ไ ดมุงให
ความสําคัญกับ “รูปแบบ” การเขียนงานวิจัยหรือวิทยานิพนธอยางเปนระบบ และถือวาเรื่องรูปแบบ
นี้มีความสําคัญไมนอยไปกวา “เนื้อหาสาระ” ของงานวิจัย หรือวิทยานิพนธ นอกจากนั้น สืบเนื่อ ง
จากเทคนิคการเขียนงานวิจัยหรือวิทยานิพนธมีใหเห็นนอยมาก ในที่นี้จึงมุงนําเสนอเทคนิคการ
เขียนงานวิจัยหรือวิทยานิพนธพรอมกับเนนสวนที่แตกตางจากแนวทางของสถาบันการศึกษาหรือ
แหลงทุนทั้งหลายเปนสวนใหญ โดยความแตกตางนาจะเปนไปในทิศทางที่ทําใหการเขียนงานวิจัย
หรือวิทยานิพนธตรงประเด็น รัดกุม และสมบูรณมากขึ้น
ไมเพีย งเทานั้น “แตละบทของงานวิจัย หรือ วิทยานิพนธจะตอ งเกี่ย วของสัมพัน ธกันหรือ
เชื่อมโยงกันอยา งเปนระบบ” เชน “บทที่เ ขีย นเกี่ย วกับกรอบแนวคิด” จะตอ งสัมพัน ธกับ “บทที่
เกี่ยวกับการทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวของ” โดยบทนี้ยังจะตองเกี่ยวของหรือสอดคลอง
กับ “บทสรุปและขอเสนอแนะ” อีกดวย ทั้งนี้ ดวยเหตุผลที่วา ตัวชี้วัดสําคัญที่จะพิจารณาวางานวิจัย
หรือวิทยานิพนธมีคุณภาพและมีคุณคามากนองเพียงใด อาจพิจารณาไดจากการนําเสนองานวิจัย
หรือวิทยานิพนธอยางเปนระบบโดยทุกบทมีความสัมพันธกันอยางชัดเจน
อนึ่ง การนําเสนอเอกสารทางวิชาการซึ่งรวมทั้งงานวิจัยและวิทยานิพนธ ในทุกหัว ขอหรือ
ทุก ขั้น ตอนควร “แสดงเหตุ ผ ล” ควบคูไ ว ดว ยเสมอ เพื่ อ ลดข อ โตแ ย งให นอ ยลง เช นนี้ นา จะ
สอดคลองกับหลักพื้นฐานของการศึกษาไมวาจะเปนระดับปริญญาตรี โท หรือเอก ที่ใหความสํา คัญ
กับความสามารถใน “การคนหาเหตุผลและการแสดงเหตุผลไวในทุกขั้นตอนไดอยางชัดเจน” โดย
เหตุผลนั้น ควรอยูบนพื้นฐานของ “วิชาความรู วิชาการ หรือ ความรูที่เปนระบบที่มีรากฐานมาจาก
การสังเกต ศึกษา คนควา และทดลอง” อันมิใช “ความรูสึก ความรูสึกนึกคิด หรือสัญชาติญาณ” เพื่อ
นํามาสนับสนุนความคิดและการกระทําของผูศึกษา และนําไปสูการยอมรับในผลงานทางวิชาการ
หรือการศึกษานั้น
ในที่นี้กําหนดใหหัวขอการเขียนงานวิจัยหรือวิทยานิพนธประกอบดวย 9 หัวขอใหญ โดย
ทุกหัวขอแบงเปน 2 สวนใหญ ๆ ไดแก หลักการ และเทคนิค เพื่อใหสอดคลองกับชื่อของบทนี้
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1. ความสําคัญของเรื่องที่ศึกษา (significance of the study)
2. วัตถุประสงคของการศึกษา (objectives)
3. ขอบเขตของการศึกษา (scope of the study)
4. ขอจํากัดของการศึกษา (limitation of the study)
5. การทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวของ (review of literature)
6. กรอบแนวคิดที่ใชในการศึกษา (conceptual framework)
7. คําจํากัดความหรือนิยามศัพทเฉพาะ (operational definition)
8. ระเบียบวิธีศึกษา (methodology)
9. ประโยชนที่จะไดรับจากการศึกษา (study benefits)
นอกจาก 9 หัวขอใหญนี้แลว ยังไดเพิ่มเติมอีก 3 หัวขอใหญ ไดแก
10. บทคัดยอ (abstract)
11. การเขียนแบบสอบถาม
12. อื่น ๆ (เพิ่มเติม)
หมายเหตุ ในยอ หนาแรกของหัว ขอใหญ เชน หัวขอ 2-9 ขา งตนนี้ ควรเขียน “เกริ่น” ไว
ดวยประมาณ 1-3 บรรทัด คําวา “เกริ่น” นั้น หมายถึง การที่ผูศึกษาหรือ ผูวิจัย (ตอจากนี้ไป จะใช
คําวา ผูศึกษา เนื่องจากเปนคําที่มีความหมายกวางกวา คําวา ผูวิจัย ) เขียนบรรยายภาพรวมหรือ
เขียนขอความโดยยอเพื่อใหผูอานทราบวา ผูศึกษากําลังจะนําเสนอเรื่องอะไรบา ง มีจํา นวนกี่เรื่อ ง
และ/หรือ ผูศึกษาอาจเขียนความสําคัญและความจํา เปนของหัวขอใหญนั้น ๆ ไวดวยก็ได เปนตน
การเขียนเกริ่นจะมีสวนทําใหผูอานไดเขาใจและเห็นภาพรวมวากําลังจะไดอานเรื่องอะไรบาง ผูอาน
จะไดเตรียมตัวเตรียมใจไวกอน และชว ยใหผูอานคนหาหัวขอที่ตองการอานบางหัวขอไดงายขึ้น
อีกทั้งยังทําใหผูศึกษาและผูอานไมงง ไมหลงหัวขอยอยหรือหัวเรื่อง โดยเฉพาะในกรณีที่หัวขอใหญ
นั้นมีเนื้อหาสาระจํานวนมาก ดังเชน หัวขอ 5. การทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวของ ขางตน
ในเวลาเดียวกัน ยังเปนการแสดงใหเห็นวาผูศ ึกษามีการวางแผนการนําเสนอหัวขออยา งเปนระบบ
อีกดวย

1. ความสําคัญของเรื่องที่ศึกษา
ในบางครั้ง อาจใชวา ความสําคัญ ของเรื่องที่ศึกษาวิจัย หรือ ความสําคัญของเรื่อ งที่วิจัย
หรือ ความเปนมาและความสําคัญของปญหา สําหรับในที่นี้ใชวา ความสําคัญของเรื่องที่ศึกษา และ
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ตอ จากนี้ไป จะใชคํา วา “ศึกษา” แทนคํา วา การวิจัย เพราะเปนคํา ที่มีขอบเขตกวา งขวางและ
ครอบคลุมคําวา “การวิจัย” ไวดวย สวนคําวา การศึกษาวิจัย เปนคําที่มีความหมายยาวเกินไป
หลักการ ความสํา คัญของเรื่องที่ศึกษาเปนการเขียนบรรยายเพื่อแสดงเหตุผ ลใหเห็นวา
เรื่องที่นํามาศึกษานี้สํา คัญและจําเปน หรือ จูงใจอยา งมากจนถึงขนาดที่ทํา ใหผูศึกษาหรือคณะผู
ศึกษาสนใจและไดตัดสินใจเลือกนํามาศึกษา กลาวอีกอยางหนึ่งก็คือ เปนความพยายามของผูศึกษา
ที่จะเขียนเพื่อใหผูอานเกิดความรูสึกวาเรื่อ งที่ศึกษาเปนเรื่อ งสํา คัญ นา สนใจ และตอ งการอา น
ตองการติดตาม
เทคนิ ค การเขี ย นโดยปรกติ เ ริ่ ม จากอธิ บ ายโดยย อ ถึ ง ความเป น มานั บ แต อ ดี ต ถึ ง
ปจจุบัน รวมทั้งเขียนบรรยายเพื่อใหผูอานเขาใจความหมายของคําแตละคําที่ผูศึกษานํามาใชในชื่อ
เรื่องที่ศึกษา ตัวอยางเชน ถาศึกษา ทําวิจัย หรือทําวิทยานิพนธ เรื่อง “การมีสวนรวมของประชาชน
ในการวางแผนขององคการบริหารสวนตําบล” หากพิจารณาชื่อเรื่องนี้ เห็นไดวา มีสาระสําคัญหรือมี
คําสําคัญ (key words) อยู 3 สวน ผูศึกษาจึงควรนําแตละสวนมาเขีย นบรรยายอยางสอดคลองกัน
รวมทั้งสอดคลองกับชื่อเรื่องที่ทําการศึกษาดวย โดยอาจนําเสนอตามลําดับ ดังนี้
หนึ่ง องคการบริห ารสว นตํา บล อาจเริ่มตั้งแตค วามเปนมา กฎหมายที่ร องรับ
อํานาจหนาที่ ตลอดจนความสําคัญขององคการบริหารสวนตําบล
สอง การวางแผน บรรยายถึงความสําคัญและความจําเปนของการวางแผน รวมทั้ง
กระบวนการวางแผน หรือขั้นตอนสําคัญของการวางแผน เชน การเตรียมแผน การนําแผนไปปฏิบัติ
และการประเมินผลแผน เปนตน
สาม การมีสวนรวมของประชาชน เขียนบรรยายถึงความสําคัญและความจําเปน
ของการมีสวนรวมของประชาชน เปนตน
สี่ การนําทั้ง 3 สวนขางตนนี้มาเขียนรวมกันดวย เชน เขีย นบรรยายถึงการมีสวน
รวมของประชาชนในการวางแผนพัฒนาตําบลขององคการบริหารสวนตําบล เปนตน
หา การระบุ “ปญหา” เชน ปญหาที่เกิดจากขาดการมีสวนรวมของประชาชนในการ
วางแผนพัฒนาตําบลขององคการบริหารสวนตําบล โดยยกตัวอยางปญหาบางสว นซึ่งปญหานี้ควร
สอดคลอง และ/หรือ เปนสวนหนึ่งของกรอบแนวคิดที่นํามาใชในการศึกษา เชน ถาการศึกษาครั้งนี้
นํา กรอบแนวคิดทางวิช าการหรือ นํา “กระบวนการวางแผน” มาปรั บใช โดยกระบวนการนี้
ประกอบดวย 3 ขั้นตอนสําคัญ ไดแก การเตรียมแผน (thinking หรือ preparing) การลงมือปฏิบัติ
ตามแผน (acting หรือ implementing) และการประเมินผลแผน (evaluating) เมื่อเปนเชนนี้ ผูศึกษา
ก็ควรนําปญหาที่เกิดจากแตละขั้นตอนดังกลาวมาแสดงไวดวย โดยปญหาทั้ง 3 ขั้นตอนนี้ถือวาเปน
สวนหนึ่งของกรอบแนวคิดหลักทีน่ ํามาใชในการศึกษา ตัวอยา งเชน เทา ที่ผานมา องคการบริหาร
สว นตํา บลไมไ ดเปดโอกาสใหประชาชนไดเขามามีสว นรว มในการประเมินผลแผน แต องคการ
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บริหารสวนตําบลไดดําเนินการประเมินผลกันเองภายในเทานั้น (ในสวนนี้ ถามีการนําผลการวิจัยใน
อดีต มาอางอิงไดดวย ก็จะยิ่งเพิ่มความเชื่อถือมากขึ้น)
สําหรับเหตุผ ลที่ควรเขียน “ปญหา” ไวดว ย เพราะโดยปกติ ในการศึกษา การทํา
วิจัย หรือการทํา วิทยานิพนธ เชน การศึก ษาเกี่ยวกับการพัฒนาหรือ ปรับ ปรุงหนว ยงานใด จะ
ปรากฏขอเท็จจริงเกือบทั้งหมดหรือเปนสวนใหญวา หนวยงานนั้นไดประสบปญหา หรือ กําลัง มี
ปญ หาเกิด ขึ้น จึงทํา ใหตอ งทํา การศึกษา ทํา วิจัย หรือ ทํา วิ ทยานิพนธ เ พื่อ พัฒนาหรือ ปรับปรุง
หนวยงานนั้น กลาวอีกอยางหนึ่ง ถาหนวยงานไมมีปญหาอะไรเกิดขึ้น จะมาศึกษา ทําวิจัย หรือทํา
วิทยานิพนธกันไปทําไม นอกจากนั้น ยังสอดคลองกับหัวขอ 1. ความสําคัญของเรื่องที่ศึกษา หรือ
ความสําคัญของปญหา ซึ่งแทที่จริงหมายถึงหนวยงานที่ศึกษานั้นไดมีปญหาเกิดขึ้นแลว จึงทําใหผู
ศึกษาเห็นถึงความสําคัญและความจําเปน อันนํามาสูการศึกษาเพื่อพัฒนาหนวยงานนั้น
หก การสรุป ในยอหนา สุดทา ยของหัวขอ ความสําคัญของเรื่องที่ศึกษา ควรสรุป
หรือ เขียนบรรยายตามตัว อยา งเชน (1) ดังนั้น เมื่อ มีปญ หาดังกลา วขา งตน ผูศึก ษาจึง เห็นถึง
ความสําคัญและความจําเปนอยางยิ่งที่จะศึกษา เรื่อง “...................” (ควรระบุชื่อเรื่องไวดวย เพราะ
ผูอา นอาจไมท ราบวา กํา ลัง ศึกษาเรื่อ งอะไร) ทั้ ง นี้ จะเปนประโยชนตอประชาชน สังคม และ
ประเทศชาติ ทั้งในทางวิชาการและทางปฏิบัติ หรืออาจเขียนบรรยายวา (2) ดังนั้น ดวยเหตุผ ลที่
แสดงถึ ง ความสํ า คั ญ และจํ า เป น ของเรื่อ งที่ศึ ก ษาดั ง กล า ว จึ ง ทํา ใหผู ศึ กษาสนใจศึก ษาเรื่ อ ง
“.............” นี้ ประโยชนจากการศึกษาครั้งนี้ ไมเพียงจะเกิดแกตัวผูศึกษาเองเทานั้น แตยังจะเปน
ประโยชนตอสังคม และประชาชนอีกดวย
นอกจากที่กลาวมาแลว ในบางกรณี ผูศึกษาอาจใสแนวคิด ทฤษฎี หรือหลักการที่เกี่ยวของ
ไวดว ยก็ไดตามความจํา เปน หรือ อาจเริ่มตนดว ยขอความที่ดึงดูดความสนใจ หรือ ทําใหผูอา น
ตื่นเตน โดยอาจนํา สุ ภ าษิต คํา พังเพย หรือ คํา กลา ว มาใสไว ดว ยตามความจํา เป น และความ
เหมาะสม เชน คํากลาวที่วา “การปกครองของประชาชน โดยประชาชน และเพื่อประชาชน” หรือ
“สิบพอคาไมเทาหนึ่งพระยาเลี้ยง” หรือ “ไมมีปญหาใดเกิดจากสาเหตุเดียว” หรือ “ไมมีสถาบันใดใน
โลกที่ไมปรับเปลี่ยน” หรือ “ประวัติศาสตรถูกสรางขึ้นโดยกลุม บุคคลที่แหกกฎ” เหลานี้เปนตน
สําหรับตัวอยางถอยคําหรือขอความตาง ๆ ที่อาจนําไปใชเพื่อแสดงใหเห็นถึงความสําคัญ
และความจําเปนดังกลาว อาจเขียนในทํานองที่วา เรื่องที่ศึกษานี้
1) ทันสมัย
2) ทันตอเหตุการณ
3) เปนสากล
4) ทาทาย
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5) สรางองคความรูใหม (องคความรู หมายถึง ตัวความรูที่กําหนดขอบเขตไดและ
ระบุเฉพาะเจาะจงได เปนสิ่งที่สราง ผลิต และพัฒนาได เผยแพร ถา ยทอด และนํา มาใชประโยชน
ได) หรือสรางสาระสําคัญของความรูทางวิชาการใหม
6) เปนความคิดริเริ่มใหม
7) เทาที่ผานมา ยังไมเคยมีใครทํามากอนหรือมีแตนอยมาก
8) ไดเคยมีการศึกษาไวพอสมควรแตกระจัดกระจายและยังไมเปนระบบ ผูศึกษาจึง
นํามาประมวลและจัดระบบ
9) ชวยเพิ่มความรูดานวิชาการใหมากขึ้นอยางชัดเจน
10) เปนประโยชนตอวงวิชาการหรือสังคมสวนรวม เชน ประเทศชาติ ชุมชน และ/
หรือ ประชาชน
11) สามารถนําไปใชประโยชนหรือประยุกตใชไดอยางกวางขวาง
ทั้งนี้ ควรยกตัวอยางใหเห็นอยางชัดเจนดวย ไมใชกลาวเฉพาะหลักการเทานั้น
หัวขอ 1. ความสําคัญของเรื่องที่ศึกษานี้ควรมีความยาวประมาณ 1-2 หนา กระดาษเอ 4
เพื่อใหกะทัดรัดและไมยืดเยื้อจนหลงประเด็นสําคัญ สําหรับรายละเอียดที่จําเปนและไมอาจตัดออก
ได เชน ความเปนมา โครงสราง และอํานาจหนาที่ของหนวยงานที่ศึกษา ผูศึกษาควรนําไปใสไวใน
หัวขอการทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวของ หรือในภาคผนวก

2. วัตถุประสงคของการศึกษา
หลักการ วัตถุประสงคของการศึกษา หมายถึง การแสดงถึงวัตถุประสงคหรือจุดมุงหมาย
ของการศึกษาอยางกวาง ๆ โดยแยกเปน ขอ ๆ ในเวลาเดีย วกัน ผูศึกษาควรแสดง “เหตุผลของ
การกําหนดวัตถุประสงคของการศึกษาแตละขอ” ไวดวยเพื่อแสดงใหเห็นถึงการนํา เสนออยา ง
ชัดเจน เปนระบบ และนําวัตถุประสงคของการศึกษาแตละขอไปใชไดอยางถูกตองและตรงประเด็น
นอกจากนั้น ยังเปนพื้นฐานหรือแนวทางสํา หรับการศึกษาในหัวขออื่นที่ที่มีความสัมพันธกันดวย
สําหรับตัวอยางการเขียนเหตุผลของการกําหนดวัตถุประสงคของการศึกษาแตละขอ อาจครอบคลุม
เรื่อ ง ดัง นี้ (1) ที่มา ความสํา คัญ หรือ มูลเหตุชักจูงใจที่ทํา ใหผูศึกษากํา หนดวัต ถุประสงคของ
การศึกษาแตละขอ (2) สาระสําคัญของวัตถุประสงคของการศึกษาแตละขอ และ (3) ประโยชนที่จะ
ไดรับจากการกําหนดวัตถุประสงคของการศึกษาแตละขอ หรือการนําวัตถุประสงคของการศึกษาแต
ละขอไปใชประโยชน
เทคนิ ค ในการเขีย นวั ต ถุ ป ระสงค ข องการศึ ก ษาอาจจั ด แบ ง หรื อ จัด กลุม เป น (1)
วัต ถุป ระสงคข องการศึกษาที่เ กี่ย วกั บอดี ต ปจ จุบัน และอนาคต และ/หรือ (2) “ข อ มูล ที่เ ป น
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ขอเท็จจริง” (fact) หมายถึง ขอมูลที่เกิดขึ้นในอดีตและปจจุบันที่ปรากฏโดยทั่วไป ขอมูลสวนนี้สวน
ใหญจะปรากฏอยูในบทที่ 2 การทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวของ และ “ขอมูลที่เปนความ
คิดเห็น” (opinion) ซึ่งหมายถึง ขอมูลที่เปนความคิดเห็นที่ยังไมเกิดขึ้น เปนขอมูลที่เกี่ยวกับอนาคต
ขอมูลสวนนี้สวนใหญจะปรากฏอยูในบทสุดทายหรือในสวนที่เปนขอเสนอแนะหรือการเสนอแนว
ทางการพัฒ นาของการศึ ก ษาหรือ การวิ จัย สํ า หรั บเหตุผ ลที่จั ด แบ ง หรื อ จัด กลุ ม เชน นี้ เ พราะ
การศึกษาใด ๆ ถามุงศึกษาเฉพาะสภาพหรือขอมูลที่เกิดขึ้นในอดีตหรือปจจุบัน หรือ ศึกษาเฉพาะ
ขอมูลที่เปนขอเท็จจริงในอดีตและปจจุบัน โดยไมศึกษาหรือกลาวถึงแนวโนมในอนาคตไวดวย ก็จะ
เปรียบเสมือ นการศึกษาที่ไมคิดถึงอนาคต ไมคิดไมฝน ย่ํา อยูกับที่ หรือไมมีวิสัย ทัศน (vision)
ดังนั้น การศึกษา การทําวิจัย หรือการทําวิทยานิพนธ ที่แสดงถึงความคิดเห็นที่เปนอนาคตดวยจึง
เปนสิ่งจําเปนยิ่งที่ขาดไมได และควรใหความสําคัญเปนพิเศษโดยควรมีปริมาณขอมูลในสวนนี้มาก
พอสมควร ตัวอยางเชน
วัตถุประสงคของการศึกษาควรครอบคลุมอยางนอย 3 เรื่อง ดังนี้
2.1 ศึกษาแนวคิดและความเปนมาของ….. (ระบุชื่อหนวยงานหรือกลุมบุคคลที่
ศึกษา)
เหตุผ ลที่กํา หนดวัตถุประสงคของการศึกษาขอ นี้เพราะจะทําใหทราบและเขาใจ
ขอมูลที่เปนขอเท็จจริงในอดีต ซึ่งอาจจัดเปนสวนหนึ่งของการศึกษาเชิงประวัติศาสตร (historical
approach) ในเวลาเดียวกัน การที่จะศึกษาเรื่อ งใด ผูศึกษาควรทราบและเขา ใจอดีตของเรื่องนั้น
ดวย การศึกษาอดีตจะเปนพื้นฐานสําคัญสํา หรับศึกษาสภาพปจจุบันและอนาคต อีกทั้งยังทําใหผู
ศึกษาเขาใจเรื่องที่ศึกษาไดอยางลึกซึ้งมากขึน้ ดวยเขาทํานอง “ศึกษาอดีตเพื่อนํา มาเปนประโยชน
สําหรับปจจุบันและอนาคต”
2.2 ศึก ษาสภาพที่ปรากฏอยูใ นปจ จุบันของ….. (ระบุชื่อ หนว ยงานหรือ กลุม
บุคคลที่ศึกษา) โดยเฉพาะอยา งยิ่ง เรื่อ ง….. (เชน โครงสรา ง อํา นาจหนาที่ และกระบวนการ
ดํา เนินงาน หรือ เนน กระบวนการบริห ารจัดการ หรือปญหาอุปสรรค หรือขอ ดีขอ บกพรอง หรือ
ความสัมพันธ หรือการเปรียบเทียบ)
เหตุผลที่กําหนดวัตถุประสงคของการศึกษาไวเชนนี้เพราะจะทําใหทราบและเขาใจ
สภาพป จ จุ บั น ของ….. (ระบุชื่ อ หน ว ยงานหรื อ กลุ ม บุ ค คลที่ ศึ ก ษา) ซึ่ ง ถือ ว า เป น ข อ มู ล ที่ เ ป น
ขอเท็จจริงในปจจุบัน และเมื่อนําไปรวมกับขอมูลที่เปนขอเท็จจริงในอดีตในขอ 2.1 ก็จะเปนพื้นฐาน
สําคัญสําหรับแสดงความคิดเห็นหรือเสนอแนะตอไป
2.3 เสนอแนะแนวทางพัฒนา ปรับปรุง หรือปรับเปลี่ยน….. (ระบุชื่อหนวยงาน
หรือกลุมบุคคลที่ศึกษา) ที่เหมาะสมและสามารถนําไปประยุกตใชใหบังเกิดผลในทางปฏิบัติอันจะ
เปนประโยชนตอประเทศชาติและประชาชนสวนรวมในอนาคต
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สํา หรับเหตุผ ลที่กํ า หนดวัต ถุประสงคข องการศึก ษาไวเ ชน นี้ เพราะการศึก ษา
เรื่อง…. (ระบุชื่อหนวยงานหรือกลุมบุคคลที่ศึกษา) ไมอาจสมบูรณไดถามิไดนําผลการศึกษาไปใช
ประโยชน วัต ถุประสงคของการศึกษาขอนี้จึงมุง เสนอแนะแนวทางสําหรับประยุกตใชหรือเสนอ
แนวทางสําหรับพัฒนา ปรับปรุง หรือปรับเปลี่ยน….. (ระบุชื่อหนวยงานหรือกลุมบุคคลที่ศึกษา) ใน
อนาคตตอไป วัตถุประสงคของการศึกษาขอนี้เปนขอมูลที่เปนความคิดเห็นของผูศึกษาซึ่งมีพื้นฐาน
มาจากการศึกษาสภาพหรือขอ เท็จจริงในอดีต และปจจุบัน ขอ 2.1 และ ขอ 2.2 ขางตน ทําใหมี
แนวโนมวา จะมีขอ มูลมากเพีย งพอที่จะทํา นายหรือ แสดงความคิดเห็นสํา หรับอนาคตไดอยางมี
หลักเกณฑและเปนระบบมากขึ้น
นอกจากการกําหนดวัตถุประสงคของการศึกษาที่ครอบคลุม 3 เรื่องดังกลาวผานมานี้แลว ผู
ศึกษายังอาจกําหนดวัตถุประสงคของการศึกษาเพิ่มเติมไดอีก ตัวอยางเชน การศึกษา การทําวิจัย
หรือการทําวิทยานิพนธดานรัฐประศาสนศาสตรหรือการบริหารจัดการภาครัฐ ซึ่งถือวาเปนสวนหนึ่ง
ของวิชาความรู (science) ที่แบงเปน 2 ดาน ไดแก ดานสังคมศาสตร (social science) ซึ่งมีแนวคิด
หรือการศึกษาแตกตางจากดานศาสตรธรรมชาติ (natural science) โดยผูศึกษาทางรัฐประศาสน
ศาสตรหรือการบริหารจัดการของหนวยงานของรัฐ และ/หรือ เจาหนา ที่ของรัฐอาจนํา สาระสํา คัญ
หรือ ขอ ความที่ปรากฏอยูในภาพขา งลางนี้ อยางนอย 15 เรื่อ ง มากําหนดเปน วัต ถุป ระสงคของ
การศึกษาไดตามความเหมาะสม โปรดดูภาพที่ 1
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ภาพที่ 1 ขอบเขตหรือสาระสําคัญของรัฐประศาสนศาสตรหรือการบริหารจัดการภาครัฐ (หนวยงาน
ของรัฐ และ/หรือ เจาหนาที่ของรัฐ) ที่ครอบคลุมอยางนอย 15 เรื่อง1
ศาสตร (science)
ศาสตรธรรมชาติ (natural science)
เคมี ฟสิกส อื่น ๆ

รัฐประศาสนศาสตร รัฐศาสตร

สังคมศาสตร (social science)
นิติศาสตร

เศรษฐศาสตร

อื่น ๆ

15. การ 1. แนวคิด
เปรียบ ความหมาย 2. ความ
14. แนวโนม เทียบ
และ
สําคัญและ
ขอบเขต ความ
13. การพัฒนา
จําเปน 3. ความเปนมา
รัฐประศาสนศาสตร
12. ปญหาอุปสรรค
หรือการบริหารจัดการ
4. กระบวนการ
ภาครัฐที่มีขอบเขต
11. สภาพแวดลอม
ครอบคลุมสาระสําคัญ
5. ยุทธศาสตร
อยางนอย 15 เรื่อง
6. ระบบ
10. ความสัมพันธ การ
หรือภาพรวม
สนับสนุน หรือการ
7. ขอดี
คัดคานแนวคิด 9. ปจจัยที่มี 8. การ
และขอเสีย
อื่น
สวนสําคัญทําให ประยุกต
ประสบความสําเร็จ

1

ปรั บ ปรุ ง มาจาก วิ รัช วิ รัช นิ ภาวรรณ, หลั ก รั ฐ ประศาสนศาสตร : แนวคิ ดและกระบวนการ
(กรุงเทพมหานคร : บริษัท เอ็กซเปอรเน็ท จํากัด, 2549), หนา 72, 89.
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หมายเหตุ ในการศึกษา การทําวิจัย หรือการทําวิทยานิพนธอาจกําหนด “สมมติฐาน” ไว
หรือไมก็ได ขึ้นอยูกับมุมมองและความตองการของผูศึกษาและผูมีสวนสําคัญตอการกําหนดทิศทาง
ของการศึกษา เชน ที่ปรึกษาของงานวิจัยหรือวิทยานิพนธ สําหรับขอดีของการกํา หนดสมมติฐาน
เชน ทําใหดูทันสมัย เปนวิชาการ เปนการนําประเด็นสําคัญ ๆ มาตั้งเปนสมมติฐาน เพื่อตอ งการ
เนนหรือชูประเด็นนั้นใหชัดเจนยิ่งขึ้น แตก็มีขอ บกพรอง เปนตนวา เปนการชี้นําทําใหการศึกษา
ขาดความเปนอิสระ เพราะไดตีกรอบหรือกํา หนดทิศทางไวลว งหนา โดยผูศึกษาคาดหรือรูคําตอบ
แล ว เป น ส ว นใหญ จากนั้ น ผู ศึ ก ษาจึ ง หาคํ า ตอบที่ ไ ด จ ากการศึ ก ษาหรื อ วิ จั ย มาใส ใ ห ค รบ
กระบวนการ อันเปนลักษณะของการไมป ลอยใหการศึกษาเปน ไปตามธรรมชาติมากที่สุดโดย
ควบคุมหรือชี้นําใหนอยที่สุด ไมเพียงเทานั้น เรื่องหรือประเด็นที่จะกําหนดเปนสมมติฐานทั้งหมด ผู
ศึกษาสามารถนําไปกําหนดไวในวัตถุประสงคของการศึกษาหรือในหัวขอยอยของวัตถุประสงคของ
การศึกษา หรือในขอบเขตของการศึกษาไดอยูแลว กลาวอีกนัยหนึ่ง สมมติฐานเปนเพียงหัวขอยอย
เปนสว นยอย เปนรายละเอีย ด หรือเปนประเด็นสํา คัญของวัตถุประสงคของการศึกษาที่ผูศึกษา
นําไปใสไวในขอบเขตของการศึกษาไดเสมอ โดยผูศึกษากํา หนดวัตถุประสงคของการศึกษาไวใน
ภาพรวมอยางกวาง ๆ เพียง 2-5 ขอ พรอมกับกําหนดหัวขอยอยหรือประเด็นที่ผูศึกษาตองการเนน
ไวในหัวขอขอบเขตของการศึกษา ฉะนั้น การกําหนดสมมติฐานไวอีกจึงเปนการซ้ําซอน อาจทําให
หลงประเด็น และไปใหความสําคัญกับสมมติฐานเทียบเทาหรือมากกวาวัตถุประสงคของการศึกษา
ซึ่งเปนสวนที่สําคัญมากกวา อันอาจนําไปสูการศึกษาที่ใหความสําคัญกับการพิสูจนสมมติฐานแตละ
ขอมากกวาการศึกษาที่ดําเนินการเพื่อใหเปนไปตามวัตถุประสงคของการศึกษาซึ่งถือวา เปนหัวใจ
ของการศึกษา
การกํา หนดสมมติฐานกระทํา ไดโดยนําเรื่องหรือ ประเด็นสําคัญที่ผูศึกษาตองการคนหา
ทดสอบ ตรวจสอบ หรือ หาคํา ตอบมาเขีย นไวเปนขอ ๆ ใหชัดเจนขึ้น ตัว อยางเชน การศึก ษา
เรื่อง “การวิเคราะหคําวินิจฉัยของศาลและตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ” อาจตั้งสมมติฐาน ดังนี้
1) ศาลรัฐธรรมนูญถูกครอบงําโดยฝายบริหาร
2) ประธานศาลรัฐธรรมนูญมีอิทธิพลตอคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ
3) โครงสรางหรือองคประกอบของศาลรัฐธรรมนูญที่ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญมีที่มา
และมีจํานวนแตกตางกัน ยอมทําใหทิศทางของคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญเปนไปตามกลุมขา ง
มาก
4) สื่อมวลชน กลุมอิทธิพล หรือกลุมผลประโยชนมีสวนสําคัญในการกดดันทิศทาง
ของคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ
5) คําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญเปนไปในทิศทางที่สอดคลอ งกับบทบัญญัติของ
รัฐธรรมนูญหรือกฎหมายมากกวาความสงบเรียบรอยของบานเมือง
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3. ขอบเขตของการศึกษา
หลักการ ขอบเขตของการศึกษา หมายถึง การกําหนดกรอบหรือแนวทางการศึกษาไว
โดยนําวัตถุประสงคของการศึกษาขางตนมาขยายความในรายละเอีย ดเพื่อ ใหแตละเรื่อ งหรือแตละ
ประเด็นชัดเจนยิ่งขึ้น ทั้งนี้ ขอบเขตของการศึกษาตองสอดคลองกับวัตถุประสงคของการศึกษา
เทคนิค การเขียนขอบเขตของการศึกษาควรประกอบดวยอยางนอย 3 ขอ
1) การเขียนบรรยายวาขอบเขตของการศึกษาครั้งนี้ครอบคลุมในเรื่องใดบาง และ
อยางนอยควรเขียนไวดวยวา กลุมตัวอยางเปนใครบาง มีจํานวนเทาใด อยูที่ไหน ตัว อยา งเชน ถา
ศึกษาเรื่องการบริหารจัดการ ควรเขียนบรรยายใหละเอียดวา การบริหารจัดการของหนวยงานหรือ
กลุมบุคคลใด ในเรื่องอะไรบาง เชน เรื่องโครงสรา ง อํานาจหนา ที่ และการควบคุมตรวจสอบ เปน
ตน เชนนี้เปนลักษณะของการเขียนบรรยายขอบเขตของการศึกษาในลักษณะของ “ภาพยอย”
2) การเขี ย นบรรยายไวด ว ยวา การศึ ก ษาครั้ ง นี้ แ บ ง ออกเป น กี่ บท แต ล ะบท
ประกอบดวยหัวขอ หรือเรื่อ งใดบาง ทั้งนี้ เพื่อ ใหเห็นโครงราง (outline) หรือ หัวขอใหญและหัวขอ
ยอ ยที่ เปน สาระสํ า คัญ ของบทตา ง ๆ ที่ศึกษาทั้งหมด อั นเป นการเขีย นบรรยายขอบเขตของ
การศึกษาในลักษณะของ “ภาพรวม” ตัวอยางเชน การศึกษาแบงออกเปน 5 บท บทแรก เปนบทนํา
กลาวถึงกระบวนการศึกษาครั้งนี้ บทที่ 2 เปนภาคทฤษฎี หรือเปนผลการวิจัยเอกสาร บทที่ 3 เปน
ผลการวิจัยสนาม บทที่ 4 เปนการวิเคราะหขอมูลที่ไดจากการวิจัยเอกสารและวิจัยสนาม และบท
ที่ 5 สรุปและเสนอแนะ รวมทั้งมีบรรณานุกรม และภาคผนวกทายสุด
3) การระบุไวดวยวา ในการศึกษาครั้งนี้ ผูศึกษาใหความสําคัญหรือใหสัดสวนใน
การเขียนเรื่องใดหรือหัวขอใดเปนพิเศษ หรือ ใหความสําคัญเทา ๆ กัน เชน เขียนบรรยายวา (1)
ในการศึกษาครั้งนี้ ผูศึกษาไดใหความสําคัญหรือใหสัดสวนการวิจัยเอกสารมากกวาการวิจัยสนาม
โดยถือวาการวิจัยสนามเปนเพียงสวนยอยหรือขอมูลทีน่ ํามาชวยเสริมการวิจัยเอกสารเทานั้น หรือ
(2) ในการศึกษาครั้งนี้ แมมวี ัตถุประสงคของการศึกษาและขอบเขตของการศึกษาที่ครอบคลุมการ
บริหารจัดการของเทศบาลในหลาย ๆ เรื่อ ง เชน เรื่องโครงสราง อํา นาจหนา ที่ และการควบคุม
ตรวจสอบ แตในที่นี้ไดใหความสําคัญหรือใหสัดสวนกับเรื่องการควบคุมตรวจสอบมากที่สุด พรอม
ระบุเหตุผลดวย เชน เรื่องควบคุมตรวจสอบเปนเรื่องที่ไดระบุไวในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักร
ไทย (พ.ศ. 2540) และเปนเรื่องที่อยูในความสนใจของประชาชน ผูศึกษาจึงใหความสําคัญเปน
พิเศษ
อยางไรก็ดี อาจจัดแบงหัวขอขอบเขตของการศึกษา เปน 3 ขอ เพื่อใหสอดคลองกับการ
จัดแบงหัวขอใน หัวขอ 3. ขอบเขตของการศึกษา ขางตนก็ได ดังนี้
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1) ขอบเขตดานเนื้อหา เปนการนํา หัวขอ 2. วัตถุประสงคของการศึกษาทุกขอ
ขางตนมายอและเขียนติดตอกันไปโดยไมตองแบงเปนหัว ขอยอ ย มิฉะนั้น จะซ้ํากัน ตัวอยา งเชน
การศึกษาครั้งนีแ้ บงออกเปนกี่บท และแตละบทประกอบดวยเนื้อหาโดยยออะไรบาง
2) ขอบเขตดานพื้นที่ เชน ในการศึกษาครั้งนี้ไดทํา การศึกษาหรือวิจัยสนามจาก
ประชากรหรือกลุมตัวอยางในเขตพื้นที่ใดบาง ขอ 2) ขอบเขตดานพื้นที่ นี้ ควรเขียนโดยยอ มิฉะนั้น
จะไปซ้ํากับหัวขอ 8. ระเบียบวิธีศึกษา
3) ขอบเขตดานประชากรและกลุมตัวอยาง ในกรณีที่การศึกษาเนนการวิจัยเชิง
ปริมาณ (quantitative research) ประชากร หมายถึง “จํานวนประชากรเปาหมายทั้งหมดในเขต
พื้นที่ที่จะทําการศึกษาหรือทําการวิจัย” เชน จะศึกษาในพื้นที่ของอําเภอเมืองใดอําเภอเมืองหนึ่ง ก็
หมายถึงประชากรทั้งหมดของอําเภอนั้น สวน กลุมตัวอยาง หมายถึง “จํานวนประชากรบางสวนทีผ่ ู
ศึกษาเลือกจากประชากรเปาหมายดังกลาวนั้น โดยเปนประชากรที่คัดเลือกมาตอบแบบสอบถาม”
ในการเลือกกลุมตัวอยางนั้น ตองตั้งอยูบนฐานของวิชาการหรือสถิติ สําหรับตัวอยางการเขียนหัวขอ
นี้ ผูศึกษาอาจเขียนบรรยายวา เปนการศึกษาความคิดเห็นจากกลุมตัว อยา ง ซึ่งไดมาจากการ
คํา นวณหาจํานวนกลุมตัวอยา งโดยใช “สูต รของ ทาโร ยามาเน (Taro Yamane)” และ/หรือ ใช
“ตารางกําหนดขนาดกลุมตัวอยาง ของ ทาโร ยามาเน” ที่ระดับความเชื่อ มั่น 95% และความคลาด
เคลื่อนของการสุมตัวอยางที่ระดับ 0.05 ผลจากการคํานวณ ทําใหไดขนาดของกลุมตัวอยางจํานวน
..... ตัวอยาง เหลานี้เปนตน ขอ 3) ขอบเขตดานประชากรและกลุมตัว อยา ง นี้ ควรเขียนโดยยอ
มิฉะนั้นจะไปซ้ํากับหัวขอ 8. ระเบียบวิธีศึกษา

4. ขอจํากัดของการศึกษา
หลักการ การที่ผูศึกษากลาวถึงเหตุผลที่ทําใหการศึกษาตองจํากัดอยูภายในขอบเขตหรือ
หัว ขอ ตามที่ระบุไวในวัต ถุป ระสงคของการศึกษาและขอบเขตของการศึกษาเทา นั้น หรือ อาจ
นําเสนอในทิศทางที่วาการศึกษาครั้งนี้ไมครอบคลุมเรื่องใดบาง พรอมกับยกตัวอยางและใหเหตุผล
ประกอบดวย
เทคนิค การเขีย นขอ จํากัดของการศึก ษาอาจจัดแบงเปน 3 ขอ เพื่อ ใหส อดคลอ งกับ
ขอบเขตของการศึกษาขางตน กลาวคือ
1) ขอจํากัดของการศึกษาดานเนื้อหา เชน การศึกษาครั้งนี้มุงใหความสําคัญกับ
การศึกษาเนื้อหาเฉพาะที่เปนปจจุบันและเนื้อหาที่เปนความคิดเห็นในอนาคต โดยศึกษาขอมูลที่
เกี่ย วกับอดีต วิวัฒนาการ หรือ ความเปนมานอ ยมาก เนื่อ งจากผูศึกษาประสงคจะไดเ นื้อ หาที่
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เกี่ยวกับความคิดเห็นเปนหลักเพื่อนําผลการศึกษาไปใชในการพัฒนาหนวยงานตอ ไปในอนาคต
มากกวาการศึกษาเชิงประวัติศาสตรที่แยกศึกษาเปนอีกเรื่องตางหากได ดังนั้น สัดสวนของเนื้อหาที่
เกีย่ วกับความคิดเห็นหรือขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนาปรับปรุงในอนาคตจึงมีมากเปนพิเศษ หรือ
อาจเขียนวา การศึกษาครั้งนี้ใหความสําคัญกับกระบวนการหรือ ขั้นตอนการบริหารจัดการภายใน
หนวยงานตามวัตถุประสงคของการศึกษาเทานั้น โดยไมครอบคลุมเรื่องนโยบายของรัฐบาล หรือไม
เกี่ยวกับปจจัยภายนอกประเทศ เปนตน
2) ขอจํากัดของการศึกษาดานพื้นที่ เชน การศึกษาครัง้ นี้ใหความสําคัญกับการ
วิจัยสนามในอําเภอ........ (ระบุชื่ออําเภอ) เพียงอําเภอเดียวเทานั้น โดยไมไดครอบคลุมทั้งจังหวัด
เนื่องจากการศึกษาครั้งนี้มีระยะเวลาและมีงบประมาณจํากัดจึงไมอาจครอบคลุมพื้นที่อื่นได
3) ขอจํากัดของการศึกษาดานประชากรและกลุมตัวอยาง เชน การศึกษาครั้ง
นี้จํากัดกลุมตัว อยางเพีย ง 1,000 คน เพราะเปนกลุมตัว อยางที่ปฏิบัติงานในหนวยงานที่ศึกษา
โดยตรง หรือไดรับผลโดยตรง มีความรูความเขาใจและมีประสบการณเกี่ยวกับเรื่องศึกษาอยางมาก
จึงทํา ใหมีแนวโนม ที่จะเปนกลุมตัว อยางที่เหมาะสม มีคุณภาพ และนาเชื่อถือมาก นอกจากนั้น
การศึกษาครั้งนี้ครอบคลุมประชากรและกลุมตัวอยางตามจํานวนที่กําหนดเทานั้น โดยไมครอบคลุม
บุคลากรของหนวยงานอื่นหรือบุคลากรในพื้นที่อื่น เนื่องจากประชากรและกลุมตัวอยางในพื้นที่หรือ
อําเภออื่นอยูหางไกล ไมอาจทราบหรือเขาใจ และไมไดรับผลโดยตรง
ไมเพีย งเทา นั้น ผูศึกษาอาจเขีย น “ขอ จํา กัดของการศึกษาดา นระเบีย บวิธีศึ กษาหรื อ
ระเบียบวิธีวิจัย ไวดวยก็ได เชน การศึกษาครั้งนี้ใหความกับการวิจัยสนาม (field research) เปน
หลัก เพราะตองการใหไดขอมูลเชิงปริมาณ (quantitative data) โดยไมใหความสําคัญกับขอมูลเชิง
คุณภาพ (qualitative data) รวมทั้งไมใหความสําคัญกับขอมูลที่ไดจากการสัมภาณแนวลึกเฉพาะ
ผูเชี่ยวชาญ (delphi) อยางไรก็ตาม ในการศึกษาครั้งนี้ ผูศึกษายังคงใหความสํา คัญกับการวิจัย
เอกสาร (documentary research) เฉพาะในสวนที่เกี่ยวกับการทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยที่
เกี่ยวของเทานั้น
นอกจากวิธีการที่ยกตัวอยางขางตนนี้แลว ผูศึกษายังอาจเขียนอีกวิธีหนึ่งก็ได กลาวคือ เริ่ม
ดวยการเขียนบรรยายขอบเขตของการศึกษาโดยยอ พรอมกับนําขอจํากัดของการศึกษามาเขียนไว
ใหชัดเจน ตัวอยางเชน (1) การศึกษาครั้งนี้เนนดานบริหารจัดการเทา นั้น โดยไมครอบคลุมไปถึง
ดานกฎหมาย หรือดานนโยบายของรัฐบาล (2) การศึกษาครั้งนี้จํากัดอยูในจังหวัดเดียวเทานั้น โดย
ไมครอบคลุมไปทั่วประเทศ หรือ (3) การศึกษาครั้งนี้เนนเฉพาะดานเศรษฐกิจและสังคมเทานั้น โดย
ไมศึกษาดานอื่น เชน ดานการเมือ ง การปกครอง และความมั่นคง หรือ (4) การศึกษาครั้งนี้มุง
ศึกษาเฉพาะการบริห ารจัดการของเทศบาล โดยศึกษาเฉพาะบุค ลากรของเทศบาลที่เ ปนฝา ย
การเมือง เชน นายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลเทานั้น โดยไมครอบคลุมไปถึงฝายประจํา
เชน ปลัดเทศบาล และไมครอบคลุมไปถึงเจาหนาที่ของรัฐ เชน ผูวาราชการจังหวัดหรือนายอําเภอ
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ที่มีอํานาจหนาที่กํากับดูแลเทศบาล รวมทั้งไมครอบคลุมไปถึงนโยบายของรัฐบาลที่มีตอเทศบาล
ดวย
ทั้งนี้ ผูศึกษาควรเขียนแสดงเหตุผลพรอมกันไปทุกแหงดว ยวา ทําไมการศึกษาครั้งนี้จึงไม
ครอบคลุมไปถึงเรื่องอื่น ๆ ดวย ตัวอยางเชน สําหรับเรื่องอื่น ๆ (ดังตัวอยางที่แสดงไวแลวขา งตน)
ที่มิไดระบุไวในวัตถุประสงคของการศึกษาหรือขอบเขตของการศึกษาครั้งนี้ แมเปนเรื่องสํา คัญ แต
ควรแยกเขียนตางหากเพราะจะทําใหขอบเขตของการศึกษาครั้งนี้กวางขวางเกินไป หรือเหตุผลที่ไม
นําเรื่องอื่น ๆ (ดังตัวอยาง) มาศึกษารวมไวดวยเพราะขอจํากัดในเรื่องงบประมาณและเวลา หรือ
เปนเรื่องที่ไมทันสมัย หรือไมอยูในความสนใจของประชาชน เปนตน

5. การทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
หลักการ วรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวขอ งหมายความรวมถึง หนังสือ ตํา รา เอกสาร
ผลงานวิจัย บทความ หรือเอกสารอื่นใดที่เกี่ยวของกับเรื่องที่ศึกษา สวนการทบทวนวรรณกรรมและ
งานวิจัยที่เกี่ยวของ หมายถึง การที่ผูศึกษาไดศึกษา อาน หรือ เก็บรวบรวมขอมูลทั้งที่เปนขอมูลที่
เปนขอเท็จจริงและขอมูลที่เปนความคิดเห็นจากวรรณกรรมและงานวิจัย ในเรื่อ งที่เกี่ยวกับแนวคิด
ทฤษฎี หลักการ ระเบียบวิธศี ึกษา ตัวแปร หรือเรื่องอื่นใด แลวนํามาใชในการศึกษาครั้งนี้
การทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวของมีประโยชนรวมทั้งมีค วามเกี่ยวของ
สัมพันธ หรือสอดคลองกับหัวขอหรือสวนอื่น ๆ ของการศึก ษาดวย กลาวคือ จะทําใหผู
ศึกษาไดทราบและเขาใจวา (1) เรื่องทีก่ ําลังศึกษา ไดเคยมีใครศึกษาไวกอนแลวมากนอย
เพียงใด (2) มีปญหาใดบาง และมีแนวทางแกไขอยางไร (3) ควรศึกษาซ้ําหรือศึกษาเรื่องอื่น
ใดเพิ่มขึ้น และ (4) หากไมเคยมีใ ครศึกษา อาจริเริ่มศึก ษาได นอกจากนั้น ขอมูลที่ไดจ าก
การทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวของยังมีความเกี่ยวของสัมพันธหรือสอดคลอง
กับหัวขออื่นหรือสวนอื่น ๆ ของการศึกษาอีกดวย โดยผูศึกษาอาจนําไปใชเปนแนวทางใน
การสรางหรือกําหนด (1) กรอบแนวคิดที่ใชในการศึกษา (2) วัตถุประสงคของการศึกษาและ
ขอบเขตของการศึกษาใหสมบูรณยิ่งขึ้น (3) คํา จํากัดความหรือ นิยามศัพทเฉพาะที่ใชใ น
การศึกษา (4) ระเบียบวิธีศึกษา (5) แบบสอบถาม และ (6) ปญหา ตลอดจนขอเสนอแนะหรือ
เสนอแนวทางแกไขของการศึกษา เปนตน
เทคนิค บอยครั้งที่งานวิจัยหรือวิทยานิพนธมีจํา นวนหนามากเกินความจํา เปน อาจเปน
เพราะผูศึกษาไดนําวรรณกรรมหรือ งานวิจัยที่เกี่ย วของมาใสไวมากมายอยางไมตรงประเด็นและ
ไมไดนํา ไปใชประโยชน จริง เมื่อ เปนเชนนี้ ผูศึกษาจึงควรนํา วรรณกรรม ผลงานวิจัย หรือ
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เอกสารที่เกี่ย วของมาใสไว หนึ่ง เฉพาะเทาที่จํา เปนและตรงกับประเด็น หลักหรือเรื่องที่
ศึกษา และ สอง นําไปใชประโยชนจริงดวย โดยเฉพาะอยางยิ่ง วรรณกรรม ผลงานวิจัย หรือ
เอกสารในสวนที่เกี่ยวกับ “ขอเสนอแนะ แนวทางแกไข หรือแนวทางการพัฒนา” กลาวอีก
อยางหนึ่งไดวา ขอมูลหรือขอความหรือแนวคิดใดที่ไมตรงกับวัตถุประสงคของการศึกษา
ไมตรงกับประเด็นหลักที่กําลังศึกษา และไมไดนําไปใชจริงแลว ไมควรนํามาใสรวมไวดวย
เพราะไมเพียงจะทําใหงานวิจัยหรือวิทยานิพนธมีจํานวนหนาเพิ่มมากขึ้นเกินความจําเปนแลว ยัง
ทําใหขอมูลหรือขอความหรือแนวคิดนั้นไมมีความสัมพันธห รือสอดคลอ งกับบทอื่นอีกดวย หากผู
ศึกษาดําเนินการไดเชนนี้ ยอมทําใหคุณคาของงานวิจัยหรือวิทยานิพนธเพิ่มขึ้นอีกมาก เนื่องจากมี
ระบบในการนําเสนอ มีการวางแผนไวลวงหนาอยางรัดกุม รวมทั้งมีความสัมพันธและสอดคลองกัน
ทุกบท ตัว อยา งเชน มีความสัมพันธกันระหวา ง “บทวรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวขอ ง” กับ
“บทสรุปและขอเสนอแนะ”
การทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวของดําเนินการไดอยางนอย 3 แนวทาง ไดแก
แนวทางที่หนึ่ง การนําสาระสําคัญจากวรรณกรรมหรืองานวิจัยที่เกี่ยวของมาแสดง
ไวใหเห็น โดยเขียนบรรยายแยกหัวขอกันหรือไมตอเนื่องกัน แนวทางนี้ วรรณกรรมหรืองานวิจัยที่
นํามาใสไวในการศึกษาแตละเรื่องจะไมตอเนื่องกัน อาจจัดแบงโดยเรียงตามป พ.ศ.
แนวทางที่สอง การนําสาระสําคัญจากวรรณกรรมหรืองานวิจัยที่เกี่ยวของมาเขียน
พรรณนาอยางตอเนื่องกัน ทําใหอานดูแลวสอดคลองกันทั้งหมด
แนวทางที่สาม การนําแนวทางที่หนึ่ง มาเพิ่มเติมใหสมบูรณยิ่งขึ้น โดย
1) การนํา สาระสํา คัญ ของวรรณกรรมหรือ งานวิจัย ที่เ กี่ยวขอ งมาเขีย น
บรรยายโดยแยกหัวขอกัน และเรียงตามป พ.ศ.
2) การเขีย นบรรยายไวในตอนทายของวรรณกรรมหรืองานวิจัยทุกเรื่อ ง
ดวยวา ผูศึกษาจะนําสาระสําคัญของวรรณกรรมหรืองานวิจัยนั้นไปใชประโยชนในการศึกษาครั้งนี้
ไดอยางไรหรือนําไปใชในหัวขอใด ตัวอยางเชน สาระสํา คัญของวรรณกรรมหรือ งานวิจัยเรื่อ งนี้ ผู
ศึกษาจะนํา ไปใชเ ปนขอ มูลพื้น ฐานสํา หรับกํา หนดกรอบแนวคิ ดที่ใชในการศึกษา ใชในหัว ข อ
ระเบีย บวิธีศึกษา ใชในหัว ขอ คํา จํากัด ความหรือ นิยามศัพทเฉพาะของการศึกษา ใชในบทการ
วิเคราะหขอมูล หรือใชในบทสุดทายคือ บทสรุปและขอเสนอแนะ หรือจะเปนประโยชนตอการจัดทํา
แบบสอบถามสําหรับใชในการวิจัยสนาม เปนตน
ฉะนั้น จึงขึ้นอยูกับวา ผูศึกษาจะยึดแนวทางใดจาก 3 แนวทางขางตน แตถาเลือกแนวทาง
ใด ผูศึกษาควรจะใหเหตุผลไวดวยวา ทําไมจึงเลือกแนวทางนั้น
นอกจากข า งต น นี้ แล ว “การกํา หนดหัว ขอ ของการทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัย ที่
เกี่ยวของ” นับวาสําคัญพอสมควร เพราะหากไมกําหนดใหชัดเจนแลว อาจมีการทบทวนวรรณกรรม
หรืองานวิจัยที่เกี่ยวของอยางไรขอบเขต ไมตรงประเด็น กวางขวางเกินความจําเปน ซ้ําซอ นกัน มี
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จํานวนหนามากเกินไป หรือแคบเกินไปไมครอบคลุมเรื่องที่ศึกษา ไมไดนําไปใชประโยชน เสียเวลา
ของผูศึกษาและผูอาน เมื่อเปนเชนนี้ จึงควรทําความเขาใจเรื่องนี้พอสังเขป ดังนี้
ใน “การกําหนดหัวขอของการทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวของ” ผูศึกษา
อาจกําหนดตามขอใดขอหนึ่งหรือผสมผสานกันทั้ง 3 ขอขางลางนี้
1) การกําหนดตามวัตถุประสงคของการศึกษาหรือขอบเขตของการศึกษา
เช น ถ า วัต ถุป ระสงค ของการศึ กษาหรื อ ของเขตของการศึก ษากํา หนดไวว า (1) ศึ กษาขี ด
ความสามารถในการบริหารจัดการขององคการบริหารสวนตําบล (2) ศึกษาปญหา และ (3) ศึกษา
ขอ เสนอแนะ ซึ่งประกอบดว ยการศึกษาแนวทางแกไขปญ หา และแนวทางการพัฒนาองคการ
บริหารสว นตํา บล เชนนี้ การทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวของควรครอบคลุมเรื่องขีด
ความสามารถ การบริหารจัดการ ปญหา และขอเสนอแนะขององคการบริหารสวนตําบล เปนตน
2) การกํา หนดตามหัวขอหรือเรื่องศึก ษา เชน ถาหัวขอวิทยานิพนธ คือ “ขีด
ความสามารถในการบริหารจัดการขององคการบริหารสวนตํา บล (ระบุชื่อ…..) อําเภอ….. จังหวัด
.....” ฉะนั้น การวรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวของควรครอบคลุมเรื่องขีดความสามารถ การบริหาร
จัดการ และองคการบริหารสวนตําบล เปนตน
3) การกําหนดตามกรอบแนวคิดที่ใชในการศึกษา เชน ในเรื่องเดียวกันนั้น ผู
ศึกษาไดกํา หนดกรอบแนวคิด ที่ใชในการศึกษาไว โดยกํา หนดให “การบริหารจัด การตามแนว
ทางการบริห ารกิจการบานเมือ งที่ดี” (Good Governance) เปนตัวแปรอิสระ พรอ มกับกํา หนดให
“ขีดความสามารถในการบริห ารจัดการขององคการบริหารสว นตําบล” เปนตัวแปรตาม ในกรณีนี้
วรรณกรรมและงานวิจัยทีเ่ กี่ยวของควรครอบคลุมตัวแปรอิสระ และตัวแปรตาม ดังกลาว
จากที่กลาวมานี้ นํามาสูตัวอยางการกําหนดหัวขอของการทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัย
ที่เกี่ยวของ โดยผูศึกษาไดนําขอ 1) และ 3) ดังกลาวมาผสมผสานกัน ดังนี้
5.1 วรรณกรรม งานวิจัย หรือแนวคิดเกี่ยวกับการบริหารจัดการ
5.2 วรรณกรรม งานวิจัย หรือแนวคิดเกี่ยวกับตัวแปรอิสระ
5.3 วรรณกรรม งานวิจัย หรือแนวคิดเกี่ยวกับตัวแปรตาม
5.4 วรรณกรรม งานวิ จัย หรื อ แนวคิ ด เกี่ย วกั บ ป ญ หาและข อ เสนอแนะของ
หนวยงานที่นํามาศึกษา
5.5 วรรณกรรม งานวิจัย หรือแนวคิดเกี่ยวกับหนว ยงานที่นํา มาศึกษา (ซึ่งอาจ
ครอบคลุมเรื่อง ความเปนมา โครงสราง และอํานาจหนาที่ เปนตน)
5.6 อื่น ๆ (ถามี)
ทั้งนี้ ในแตละหัวขอ 5.1-5.6 ขางตนนี้ ในยอหนาแรกควรเขียน “เกริ่น” ไวดวยประมาณ 1-3
บรรทัด (ไดอธิบายความหมายของ “เกริ่น” ไวแลวขางตน) และในยอหนาสุดทายของแตละหัวขอนั้น
เปนสิ่งสําคัญและจําเปนอยางยิ่งที่ผูศึกษาควรเขียนหัวขอ “สรุป” หรือ “สรุปและวิเคราะห” หรือ “การ
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วิเคราะห” ไวดว ย เนื่องจากเหตุผลที่วา วรรณกรรม งานวิจัย หรือแนวคิดตา ง ๆ ที่ผูศึกษาได
ทบทวนหรือศึกษาคนความานั้น ลวนเปนแนวคิดหรือขอความของผูอื่น เชน ของผูรูหรือนักวิชาการ
หลายคนที่ไดเคยเขียนหรือศึกษาไวกอนแลว ดังนั้น ผูศึกษาจึงควรนํา แนวคิดหรือ ขอความนั้นมา
“สรุปและวิเคราะหเปนแนวคิดหรือขอความที่เปนความคิด เห็นของผูศึกษาเอง” ไวในยอ
หนา สุดทา ยของแตละเรื่องดวยเสมอ มิฉะนั้นแลว การศึกษานั้นจะมีลักษณะเปนการนํา แนวคิด
ขอความ หรือผลงานของผูอื่นมาเขีย นตอกันหรือนํามาตัดแปะหรือ ปะตอ กัน ทําใหการศึกษานั้น
ไมไดมาตรฐานและไมไดรับการยอมรับมากเทาที่ควร
สําหรับ “วิธีการหรือเทคนิค การวิเคราะห” (อาจอยูภายใตหัวขอ “สรุป” หรือ “สรุปและ
วิเคราะห” หรือ “การสรุปและการวิเคราะห” หรือ “การวิเคราะห” ก็ได) ทําไดอยางนอย 8 วิธี โดยผู
ศึกษาอาจนํามาใชวิธีเดียวหรือหลายวิธีประกอบกันก็ได ตามความเหมาะสม ดังนี้
วิธีที่หนึ่ง การวิเคราะหที่มาของแนวคิดของนักวิชาการแตละคน ตัวอยางแรก
เชน แนวคิดของนักวิชาการคนแรกมาจากหลักการประชาธิปไตย ในขณะที่แนวคิดของนักวิชาการ
อีกคนหนึ่งมาจากหลักการเผด็จการ และอีกตัวอยางหนึ่ง เชน แนวคิดของนักวิชาการคนแรกมาจาก
หรือพัฒนามาจากภายในประเทศ ขณะที่แนวคิดของนักวิชาการอีกคนหนึ่งมาจากตางประเทศ โดย
แนวคิดของนักวิชาการคนหลังมีแนวโนมที่จะไดรับการยอมรับมากกวา
วิธีที่สอง การวิเคราะหขอดีและขอเสีย หรือจุดแข็งและจุดออนของแนวคิด
ของนักวิชาการแตละคน ตัวอยางขอดีหรือจุดแข็ง เชน แนวคิดของนักวิชาการที่สนับสนุนหลักการ
ประชาธิปไตย การกระจายอํานาจ หรือการมีสวนรวมของประชาชน สวนตัวอยางขอเสียหรือจุดออน
เชน แนวคิดของนักวิชาการที่สนับสนุนหลักการอํามาตยาธิปไตย การรวมอํานาจ หรือการควบคุม
กํากับดูแลอยางเขมงวดเกินไป
วิธีที่สาม การวิเคราะหแนวคิดของนักวิชาการแตละคนในภาพรวมและภาพ
ยอย หรือโครงสรา งใหญและโครงสรางยอย ตัวอยางภาพรวม เชน แนวคิดของนักวิชาการ
เกี่ยวกับวิสัยทัศน พันธกิจ และยุทธศาสตรของหนว ยงาน สําหรับตัวอยางภาพยอย เชน แนวคิด
เกี่ยวกับทัศนคติและพฤติกรรมของบุคลากร ในสวนของตัวอยา งโครงสรา งใหญ เชน แนวคิดของ
นักวิชาการเกี่ยวกับระบบ องคประกอบของคณะกรรมการ และอํานาจหนาที่ สวนตัวอยางโครงสราง
ยอย เชน แนวคิดเกี่ยวกับกระบวนการดําเนินงาน และพฤติกรรม เปนตน
วิธีที่สี่ การวิเคราะหสาระสําคัญหรือขั้นตอนของแนวคิดของนักวิช าการแต
ละคน เชน นักวิชาการคนแรกเห็นวากระบวนการบริหารประกอบดวย 3 ขั้นตอน สวนอีกคนหนึ่ง
เห็นวาประกอบดวย 5 ขั้นตอน โดยแตละขั้นตอนมีสาระสําคัญอยางไร เปนตน
วิธีที่หา การวิเคราะหดวยการคนหาขั้นตอนที่เหมือนกัน ลักษณะรวม หรือ
ปจจัยรวม (common factors) ของแตละแนวคิด ตัวอยางแรก เชน แตละแนวคิดมีกระบวนการ
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ปฏิบัติง านที่ล ว นประกอบดว ย 3 ขั้นตอน ไดแ ก หนึ่ง การคิ ดหรือ การวางแผน (thinking หรื อ
planning) สอง การลงมือ ปฏิบัติ (acting) และ สาม การประเมินผล (evaluating) ที่เหมือนกัน
แมแตละแนวคิดจะเขียนดวยถอยคําที่แตกตางกันก็ตาม และอีกตัวอยา ง เชน นักวิชาการแตละคน
ลวนมีแนวคิดการบริหารจัดการที่มีจุดหมายปลายทางที่เนนดา นวัตถุมากกวาดา นจิตใจเหมือนกัน
เหลานี้เปนตน
วิธีที่หก การบูรณาการ (integration) หรือผสมผสานแนวคิดของนัก วิชาการ
หลายคนเขาดวยกัน ตัว อยา งแรก เชน นักวิชาการคนที่หนึ่งมีแนวคิด สนับสนุน (thesis) การ
บริหารจัดการโดยใชอํานาจหรือพระเดช ขณะที่นักวิชาการคนที่สองมีแนวคิดคัดคาน (antithesis)
การบริหารจัดการแบบมีสวนรวมหรือพระคุณ และเมื่อนําแนวคิดของนักวิชาการทั้ง 2 คนมาบูรณา
การหรือผสมผสานเขาดวยกัน (synthesis) ก็จะเปนไปในลักษณะที่การบริหารจัดการควรเปนไปใน
ลักษณะที่ใชทั้งพระเดชและพระคุณตามสถานการณ และอีกตัวอยางหนึ่ง เชน นักวิชาการคนที่หนึ่ง
มีแนวคิดสนับสนุนการใหบริการประชาชนที่เนนกระบวนการ (process) หรือขั้นตอนการปฏิบัติงาน
ตามระเบีย บหรือ กฎหมาย ขณะที่นักวิชาการคนที่ส อง มีแนวคิดที่ใหความสํา คัญ กับ ผลผลิ ต
(product) หรือผลงานที่ปรากฏอออกมา สวนนักวิชาการคนที่สาม มีแนวคิดสนับสนุนใหประชาชน
เปนศูนยกลางของการใหบริการ เชนนี้ เมื่อนําแนวคิดของนักวิชาการทั้ง 3 คนมาผสมผสานกัน การ
ใหบริการประชาชนของหนวยงานของรัฐและเจาหนาที่ของรัฐก็จะเปนไปในลักษณะที่ใหความสําคัญ
กับการปฏิบัติตามขั้นตอนของกฎหมายโดยคํานึงถึงผลงานที่ปรากฏออกมาวาจะตองสอดคลองกับ
ความตองการและผลประโยชนของประชาชนดวย เหลานี้เปนตน
วิธีที่เจ็ด การวิเคราะหเปรียบเทียบแนวคิดของนักวิชาการวาเหมือนกันหรือ
แตกตางกัน ตัวอยางที่หนึ่ง เชน นักวิชาการคนแรกมีแนวคิดทีเ่ นนการบริหารจัดการใหหนวยงาน
มีประสิทธิภาพ ประหยัด และกําไร ในขณะทีน่ ักวิชาการอีกคนหนึ่ง ใหความสําคัญกับบุคลากร การ
พัฒนา และการฝ กอบรมบุ คลากร ตัว อยา งที่ส อง เชน นัก วิชาการคนแรกมี แนวคิด สนับสนุ น
ผูบริหารที่เปนมืออาชีพ มีความสามารถ และมีความเชี่ยวชาญ สวนนักวิชาการอีกคนหนึ่งมีแนวคิด
สนับ สนุนผูบริหารที่ดี และมีคุณ ธรรม และตั วอยางที่สาม เชน นักวิชาการคนแรกมีแนวคิดหรือ
จิตสํานึกของการปฏิบัติงานตามระบบราชการ (bureaucracy consciousness) ยึดถือขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน และกฎระเบียบอยางเครงครัด สวนนักวิชาการอีกคนหนึ่งมีแนวคิดหรือมีจิตสํา นึกของ
การปฏิบัติงานที่มุงหวังผลสําเร็จ ของงาน (achievement consciousness) โดยใหความสําคัญกับ
ประชาชนหรื อ ยึดประชาชนเปนศูนยกลาง รวมทั้งสนับสนุนการอํ า นวยความสะดวกและการ
ใหบริการที่สอดคลองกับความตองการของประชาชน
วิธีที่แ ปด การวิ เคราะห เ ปรีย บเทีย บหรือ เทีย บเคีย งกับกรอบแนวคิด ที่
สมบูรณก วา โดยนํา “กรอบแนวคิด ตัว แบบ หรือ ตัวชี้วัดที่มีเนื้อหาสาระครอบคลุมการบริหาร
จัดการมากเปนพิเศษ” ซึ่งเรียกวา “ปจจัยที่มีสวนสําคัญตอ การบริหารจัดการ ที่ประกอบดว ย 11
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ดา น/เรื่อ ง” เปนตนวา 11M หรือ แพ็มส-โพสคอรบ (PAMS-POSDCoRB) มาใชเปนหลักในการ
เปรียบเทียบหรือเทีย บเคียงเพื่อหาขอบกพรองของแนวคิดของนักวิชาการที่นํา มาวิเคราะห หรือ
กลาวอีกอยางหนึ่งไดวา เปนการนําแนวคิดที่แบงเปนดานตา ง ๆ ของนักวิชาการนั้นมาเทียบกับ
กรอบแนวคิด ตัวแบบ หรือตัวชี้วัดที่สมบูรณ ซึ่งจะทําใหเห็นขอบกพรองของแนวคิดของนักวิชาการ
นั้นในภาพรวมไดงาย อธิบายเพิ่มเติมไดวา
หนึ่ง หลังจากผูศึกษาพิจารณาแนวคิดของนักวิชาการที่นํามาวิเคราะห
เชน แนวคิดบัลลานด สกอรการด (Balanced Scorecard) แลว พบวา มีเนื้อหาสาระครอบคลุมการ
บริหารจัดการแคเพีย ง 4 ดาน/เรื่อง เทา นั้น อันไดแก (1) ดานภายนอกองคกร หรื อประชาชน
ผูรับบริการ (เทียบไดกับ Market) (2) ดานภายในองคกร (เทียบไดกับการบริหารงานภายในทั่วไป
หรือ Management) (3) ดานการเรียนรูและการเจริญ เติบโต (เทียบไดกับ Man) และ (4) ดา น
การเงิน (เทียบไดกับ Money)
สอง ใหผูศึกษานํา “กรอบแนวคิด ตัวแบบ หรือตัว ชี้วัดที่ประกอบดว ย 11
ดาน/เรื่อง” ดังกลาว โดยเฉพาะ 11M ไดแก Man Money Management Material Morality Market
Message Method Minute Mediation Measurement (ไดนําเสนอไวอยา งละเอียดในหัวขอตอ ๆ
ไป) มาเปนหลักในการเปรียบเทียบหรือเทียบเคียง และ
สาม ใหผูศึกษานํา ดาน/เรื่อง ที่ Balanced Scorecard หรือนักวิชาการนั้น
ไมไดเขียนไวอีก 7 ดา น คือ Material Morality Message Method Minute Mediation และ
Measurement มาระบุหรือเขียนบรรยายใหชัดเจนในภาพรวมตามความจําเปนและเหมาะสมเพื่อ
แสดงใหเห็นถึงขอบกพรองของแนวคิดของ Balanced Scorecard หรือของนักวิชาการคนนั้น
กลาวไดว า เทคนิคการวิเคราะหดวยวิธีหลังนี้ ผูศึกษาจะตองจดจํา หรือมีความรูพื้นฐาน
เกี่ยวกับ “กรอบแนวคิด ตัวแบบ หรือตัวชี้วัดที่มีเนื้อ หาสาระครอบคลุมการบริหารจัดการมากเปน
พิเศษ” ดังกลาว มิฉะนัน้ ก็ไมอาจวิเคราะหดวยวิธีนี้ได
“วิธีการหรือเทคนิคการวิเคราะห” 8 วิธี ขา งตน นี้ ผูศึกษาอาจนํา เสนอไวในตาราง
เปรียบเทียบหรือ ภาพเพื่อใหเห็นชัดเจนขึ้นก็ได และเพื่อ ชว ยใหเกิดความเขาใจและนํา ไปสูการ
ปฏิ บ ติ ไ ด อ ยา งแท จ ริ ง มากขึ้ น จึ ง ขอยกตั ว อย า ง “วิ ธี ก ารหรื อ เทคนิ ค การเขี ย นสรุ ป และ
วิเคราะห” (อาจอยูภายใตหัวขอ “สรุป” หรือ “สรุปและวิเคราะห” หรือ “การสรุปและการวิเคราะห”
หรือ “การวิเคราะห” ก็ได) ที่แบงเปน 6 ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นตอนที่ ห นึ่ง การกลา วเกริ่น เพื่ อแสดงใหเ ห็นถึ ง ความตอเนื่องระหวา ง
ขอความที่ผู ศึก ษาไดศึก ษาหรื อนํา เสนอไวแ ลวขา งหนากับขอความที่ผูศึก ษาจะทําการ
วิเคราะหตอไป (ในที่นี้ขอยกตัวอยางการทบทวนวรรณกรรม งานวิจัย หรือแนวคิดที่เกี่ยวกับคําวา
“การบริหารจัดการ” ของนักวิชาการทั้งหลายมาสรุปและวิเคราะห) โดยผูศึกษาอาจเขียนวา หลังจาก
ที่ผูศึกษาไดรวบรวมคนควาหรือทบทวนวรรณกรรม งานวิจัย หรือแนวคิดเกี่ยวกับคําวา การบริหาร
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จัดการ ของนักวิชาการทั้งหลายเพื่อ นํา มาใชในการสรา งหรือกํา หนดความหมายของคํา วา การ
บริหารจัดการ ที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ โดยผูศึกษาไดนํา เสนอไวแลวขางตน ผูศึกษาจึงนํา มาสรุป
และวิเคราะห ดังตอไปนี้
ขั้นตอนที่สอง การสรุปและการวิเคราะหแนวคิดหรือความหมายของคําของ
นักวิชาการแตละคน เปนการสรุปดวยการยกตัวอยางความหมายของคํา วา การบริหารจัดการ
โดยยอ ของนัก วิชาการที่ผูศึกษาไดคนควา รวบรวมและนํา เสนอไวแ ลว ขา งตน อยา งนอ ย 3 คน
กลาวคือ (1) ผูศึกษาควรเขียนสรุปวา ความหมายของการบริหารจัดการของนักวิชาการแตละคน
เปนอยางไร เรียงตามลําดับกันทั้ง 3 คน และ (2) ผูศึกษาควรทํา “การวิเคราะห” ความหมายของ
การบริหารจัดการของนักวิชาการแตละคนดวยวามีที่มา ขอดีขอเสีย สาระสํา คัญ หรือลักษณะรวม
อยางไร (อาจวิเคราะหโดยใชวิธีใดวิธีหนึ่งหรือหลายวิธีจาก “วิธีการหรือเทคนิคการวิเคราะห 8 วิธี”
ขางตน) โดยอาจวิเคราะหเรียงตามลําดับแตละคน หรือเลือกวิเคราะหบางคน หรือวิเคราะหรวม ๆ
กันไปก็ได แลวแตความเหมาะสม
ขั้นตอนที่สาม การเลือกนักวิชาการและความหมายมาใช ผูศึกษาอาจเขียนวา
หลังจากการวิเคราะหความหมายของนักวิชาการทั้ง 3 คนดังกลาว ผูศึกษาไดเลือกนําความหมาย
คําวา การบริหารจัดการ ของ........ (ใสชื่อนักวิชาการทีผ่ ูศึกษาไดเลือกนําความหมายมาใชเพียงคน
เดียว หรือถานําความหมายของนักวิชาการหลายคนมาผสมผสานกัน ก็จะตองใสชื่อนักวิชาการให
ครบทุกคน) มาใชเปนพื้นฐานหรือแนวทางหลักในการกําหนดความหมายของคําวา การบริหาร
จัดการ ที่ใชในการศึกษาครั้งนี้
ขั้นตอนที่สี่ การกํา หนดความหมายของคํา วา การบริหารจัด การ ที่ใ ชใ น
การศึก ษาครั้ งนี้ ซึ่ง จะต องสอดคลอ งกับ วั ตถุป ระสงคข องการศึก ษาดว ย โดยหมายถึ ง
................... (ระบุความหมายใหครบถวนซึ่งควรจะตอง “สอดคลองกับวัตถุประสงคของการศึกษา
ครั้งนี”้ มีขอสังเกตวา ไมควรเขียนความหมายขางหนานี้อยางไรก็ได เชน ไมควรนําความหมายของ
นักวิชาการคนใดคนหนึ่งมาใชทั้งหมด หรือไมควรนําความหมายของนักวิชาการหลายคนมาเขียน
ติดตอ กันเทา นั้น แต ค วรเขีย นเพื่อ แสดงใหเห็น ถึง ความสัมพั นธกับหัว ข อ อื่น ดว ย กลา วไดว า
ความหมายที่เขียนไวขางหนานี้ถือวา เปนความหมายของการบริหารจัดการของผูศึกษาเองหรือ
เปนความคิดเห็นของผูศึกษาเองโดยไดแนวทางในการกําหนดความหมายมาจากความหมายคําวา
การบริหารจัดการของนักวิชาการดังกลาว)
ขั้นตอนที่หา การแสดงเหตุผลที่เลือก ผูศึกษาควรใหเหตุผลไวในตอนทายดวยวา
เพราะเหตุใดผูศึกษาจึงเลือกนําความหมายคํา วา การบริหารจัดการ ของนักวิชาการคนเดียวหรือ
หลายคนนั้น มาใชในการศึกษาครัง้ นี้ โดยอาจเขียนวา สําหรับเหตุผลที่ผูศึกษาเลือกนําความหมาย
ของ .............. (ใสชื่อนักวิชาการ) มาใชเปนแนวทางหรือพื้นฐานในการกําหนดความหมายของคํา
วา การบริหารจัดการ” ทีใ่ ชในการศึกษาครั้งนี้ เนื่องจากเปนความหมายที่มีเนื้อหาสาระครอบคลุม
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ขั้นตอนหรือสาระสําคัญของการปฏิบัติงานอยางครบถว น ชัดเจน และนําไปประยุกตใชไดสะดวก
รวมตลอดทั้งสอดคลองกับวัตถุประสงคของการศึกษาอีกดวย สําหรับเทคนิคการเขียนขั้นตอนนี้ คือ
ผูศึกษาควรเขียนบรรยายเฉพาะในดานดีหรือดานบวกวา ความหมายนั้นมีความสําคัญและจําเปน
อยางไร จึงทําใหผูศกึ ษาเลือกนํามาใชเปนแนวทางหลักในการกําหนดความหมายที่ใชในที่นี้
ขั้นตอนที่ห ก การแสดงความสอดคลอ ง เปน การนําความหมายของการบริหาร
จัด การที่กํ า หนดขึ้น นั้ น ไปใสไ วใ นส ว นอื่ นที่ เ กี่ย วข อ งเพื่อ แสดงใหเ ห็น ถึ ง ความสั ม พัน ธห รื อ
สอดคลองกัน เชน ในบทที่ 1 หัว ขอ หลัก คํา จํากัดความหรือ นิย ามศัพทเฉพาะ หัว ขอ ยอ ย การ
บริหารจัดการ เปนตน การทําเชนนี้ เปนการแสดงใหเห็นวา การกําหนดคําจํา กัดความหรือ นิยาม
ศัพทเ ฉพาะที่ใชในการศึก ษาครั้งนี้ ผู ศึกษาได นํา มาจากการคนควา รวบรวมหรือ การทบทวน
วรรณกรรมเกี่ยวกับการบริหารจัดการของนักวิชาการหลายคน
ตัวอยาง “วิธีการและเทคนิคการเขียนสรุปและวิเคราะห” ซึ่งเขียนไวในหัวขอ สรุป
และวิเคราะห ดังนี้
สรุปและวิเคราะห หลังจากที่ผูศึกษาไดทบทวนวรรณกรรม งานวิจัย หรือแนวคิดเกี่ยวกับ
คําวา “การบริหารจัดการ” (management administration) ของนักวิชาการทั้งหลายและไดนํา เสนอ
ไวแลวขางตน พบวา นักวิชาการทั้งหลายไดใหความหมายของการบริหารจัดการไวแตกตางกัน
เชน ธงชัย สันติวงษ บรรยายถึงลักษณะของงานบริหารจัดการไวเพีย ง 3 ดาน คือ (1) ดา นที่เปน
ผูนําหรือหัวหนางาน (2) ดานของภารกิจหรือสิ่งที่ตองทํา และ (3) ดานของความรับผิดชอบ ขณะที่
ลูเทอร กูลิค และลินดอล เออรวิค กลาววา ประกอบดวยขั้นตอนการบริหารจัดการ 7 ดาน ไดแก (1)
การวางแผน (Planning) (2) การจัดองคการ (Organizing) (3) การจัดการคน (Staffing) (4) การสั่ง
การ (Directing) (5) การประสานงาน (Coordinating) (6) การรายงาน (Reporting) และ (7)
การงบประมาณ (Budgeting) เชนนี้ ผูศึกษาเห็นวา นักวิชาการ 2 คนที่กลาวมานี้ ไดใหความหมาย
การบริหารจัดการไมครอบคลุมกระบวนการหรือ ขั้นตอนสําคัญหรือสาระสําคัญที่จําเปนยิ่งสําหรับ
การบริหารจัดการ โดยเฉพาะอยา งยิ่ง ไมมีสาระสํา คัญ ที่เ กี่ย วกับดา นการบริหารนโยบาย การ
บริหารอํานาจหนาที่ การบริหารคุณธรรม และการบริหารที่เกี่ยวของกับสังคม เมื่อเปนเชนนี้ จึงไม
สมควรที่จะนํามาปรับใชกับหนวยงานในสภาพการบริหารจัดการในยุคปจจุบัน ขณะที่ วิรัช วิรัชนิภา
วรรณ ไดใหความหมายของการบริหารจัดการที่ครอบคลุม 11 ดาน ไดแก (1) การบริหารนโยบาย
(Policy) (2) การบริหารอํานาจหนาที่ (Authority) (3) การบริหารคุณธรรม (Morality) (4) การ
บริห ารที่เ กี่ย วข อ งกับ สัง คม (Society) (5) การวางแผน (Planning) (6) การจั ดองค การ
(Organizing) (7) การบริหารทรัพยากรมนุษย (Staffing) (8) การอํานวยการ (Directing) (9) การ
ประสานงาน (Coordinating) (10) การรายงาน (Reporting) และ (11) การงบประมาณ (Budgeting)
เมื่อเปนเชนนี้ ผูศึกษาจึงไดนําความหมายของการบริหารจัดการของ วิรัช วิรัชนิภาวรรณ
มาเปนพื้นฐานหรือเปนแนวทางหลักในการกําหนดเปนความหมายของคําวา การบริหารจัดการ ที่
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เปนความคิดเห็นของผูศึกษาเองและใชในการศึกษาครั้งนี้ โดยหมายถึง แนวทางการดําเนินงาน
หรือ การปฏิ บัติง านใด ๆ ที่ห นว ยงาน และ/หรือ บุ ค ลากรของหนว ยงาน คือ .......... (ระบุ ชื่ อ
หนวยงานที่กําลังศึกษาเพื่อแสดงใหเห็นถึงความสัมพันธหรือสอดคลองกับสวนอื่น) นํามาใชในการ
ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง พัฒนา หรือสรา งความสุขความเจริญกา วหนา อยา งมั่นคงและยั่งยืนใหแก
ประชาชนและประเทศชาติตามวัตถุประสงคของหนวยงาน สําหรับแนวทางการดําเนินงานหรือการ
ปฏิบัติงานใด ๆ นั้น ครอบคลุม 11 ดาน ตามกรอบแนวคิด PAMS-POSDCoRB
สําหรับเหตุผลที่ผูศึกษาไดนําความหมายของการบริหารจัดการของ วิรัช วิรัชนิภาวรรณ มา
ใชเปนพื้นฐานหรือแนวทางหลักในการกําหนดความหมายของการบริหารจัดการที่ใชในการศึกษา
ครั้งนี้ เนื่องจากผูศึกษาเห็นวา เปนการใหความหมายของคําวา การบริหารจัดการ ที่ครอบคลุม
สาระสําคัญของบริหารจัดการของหนวยงาน ชัดเจน เขาใจงาย และสะดวกตอการนําไปประยุกตใช
รวมตลอดทั้งนําไปปรับใชไดอยางสอดคลองกับวัตถุประสงคของการศึกษาครั้งนี้ อนึ่ง ความหมาย
ของคําวา การบริหารจัดการ ที่ผูศึกษาไดกําหนดไวขางตนนี้ ผูศึกษาไดนําไปใชในทุกบทหรือ ทุก
สว นที่เกี่ย วขอ ง เชน นํา ไปใชเปน คํา จํา กัดความหรือนิย ามศัพทเ ฉพาะที่ใชในการศึกษาครั้ง นี้
รวมทั้งนําไปใชประกอบการกําหนดกรอบแนวคิดของการศึกษาดวย เปนตน

6. กรอบแนวคิดที่ใชในการศึกษา
หลักการ กรอบแนวคิด หมายถึง แนวคิด แนวทาง ตัว แบบ หรือ ตัวชี้วัดทางวิชาการที่ผู
ศึกษานํามาใชในการจํากัดหรือกําหนดขอบเขตของการศึกษา การทําวิจัย หรือการทําวิทยานิพนธ
ด ว ยการแสดงให ผู อ า นเห็ น ถึ ง การจั ด กลุ ม แนวคิ ด ทางวิ ช าการและการศึ ก ษาวิ เ คราะห ที่ มี
ความสัมพันธกันอยางเปนระบบ และผูศึกษาไดนํากรอบแนวคิดนั้นมาใชเปนหลักในการศึกษา การ
ทําวิจัย หรือการทําวิทยานิพนธ ทั้งนี้ เพื่อชวยใหเปนผลงานทางวิชาการที่เปนระบบ ชัดเจน เขาใจ
งาย รัดกุม และไดรับการยอมรับเพิ่มมากขึ้น กรอบแนวคิดทีใ่ ชในการศึกษานั้น สวนหนึ่งไดมาจาก
การที่ผูศึก ษาทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัย ที่เ กี่ย วขอ ง ผนวกกับความรูความสามารถและ
ประสบการณของผูศึกษา
กรอบแนวคิดอาจจัดแบงเปน 2 แบบ ไดแก (1) กรอบแนวคิดทางวิชาการที่นํามาใชในการ
จัดกลุม และ (2) กรอบแนวคิดทางวิชาการที่นํามาใชในการศึกษาวิเคราะห โดยกรอบแนวคิดแบบ
แรกมีการกลา วถึง และนํา มาใชกันมากพอสมควร ขณะที่ก รอบแนวคิดแบบหลังนั้นไมเคยมีการ
กลาวถึงและนํามาใชกันอยางชัดเจน กรอบแนวคิดแตละแบบ มีดังนี้
แบบที่หนึ่ง กรอบแนวคิดทางวิชาการที่นํามาใชในการจัดกลุม เปนกรอบแนวคิดการ
บริหารจัดการที่ประกอบดวย “กลุมคํา” หลายดานหรือหลายขั้นตอน กรอบแนวคิดแบบนี้นํามาใชใน
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การศึกษา การทําวิจัย หรือการทําวิทยานิพนธ ซึ่งรวมทั้งใชใน “การจัดกลุมหรือการจัดกลุมปญหา”
ดวย ในที่นี้ไดนํามาแสดงไวจํานวน 28 ตัวอยาง ดังนี้
1) ปจ จัย ที่มีสวนสําคัญ ตอการบริหารจัด การที่เรีย กวา 3M-11M (หรืออาจเรียกวา
ทรัพยากรบริหารจัดการ หรือทรัพยากรการจัดการ (management resources))
1.1) 3M เชน Man (การบริหารทรัพยากรมนุษย) Money (การบริหารงบประมาณ)
Management (แปลวา การบริหารงานทั่วไป หรือการจัดการทั่วไป ตัวอยางเชน การวางแผน การ
บังคับบัญชา และการประชาสัมพันธ เปนตน)
1.2) 4M เชน Man Money Management Material (การบริหารวัสดุอุปกรณ) หรือ
Man Machine Medium Mission
1.3) 5M เชน Man Money Management Material Morality (การบริหารคุณธรรม
หรื อ จ ริ ย ธรร มของบุ ค ลา กรในห น ว ยงาน) หรื อ Machinery Manpower Material Method
Measurement
1.4) 6M เชน Man Money Management Material Morality Market (ตลาด
ผูรับบริการ หรือประชาชนผูรับบริการ)
1.5) 7M เชน Man Money Management Material Morality Market Message
(การบริหารขาวสาร หรือขอมูลขาวสาร)
1.6) 8M เชน Man Money Management Material Morality Market Message
Method (วิธีการ ระเบียบ แบบแผน หรือเทคนิค)
1.7) 9M เชน Man Money Management Material Morality Market Message
Method Minute (การบริหารเวลา หรือกรอบเวลาที่ใชในการปฏิบัติงาน)
1.8) 10M เชน Man Money Management Material Morality Market Message
Method Minute Mediation (การประสานงาน หรือการประนีประนอม)
1.9) 11M เชน Man Money Management Material Morality Market Message
Method Minute Mediation Measurement (การวัดผล หรือการประเมินผลการปฏิบัติงาน) โปรดดู
ภาพที่ 2
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ภาพที่ 2 ปจจัยทีม่ ีสวนสําคัญตอการบริหารจัดการที่เรียกวา 3M-11M

1. การบริหารทรัพยากรมนุษย (Man)
2. การบริหารงบประมาณ (Money)
3M
3. การบริหารงานทั่วไป (Management)
4M
4. การบริหารวัสดุอุปกรณ (Material)
5M
5. การบริหารคุณธรรม หรือจริยธรรม (Morality)
6M
6. การใหบริการประชาชน (Market)
7M
7. การบริหารขาวสาร หรือขอมูลขาวสาร (Message)
8M
8. วิธีการ ระเบียบ แบบแผน หรือเทคนิค (Method)
9M
9. การบริหารเวลา หรือกรอบเวลาในการปฏิบัติงาน (Minute)
10M
10. การประสานงาน หรือการประนีประนอม (Mediation)
11M
11. การวัดผล หรือการประเมินผลการปฏิบัติงาน (Measurement)

2) ซอฟท (SOFT) หมายถึง การวิเคราะหที่ประกอบดวยปจจัยที่ดีและปจจัยที่ไมดีทั้งใน
ป จ จุ บั น และอนาคตรวม 4 ป จ จั ย กล า วคื อ (1) ป จ จัย ที่ ดี ในป จ จุ บั น คื อ ความพึ ง พอใจ
(Satisfaction) และ (2) ปจจัยที่ดีในอนาคต คือ โอกาส (Opportunity) รวมทั้ง (3) ปจจัยที่ไมดีใน
ปจจุบัน คือ ความลมเหลว (Fault) และ (4) ปจจัยที่ไมดีในอนาคต คือ ขอ จํา กัด หรือ อุปสรรค
(Threat)
3) สวอท (SWOT) หมายถึง การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายในและภายนอก (external and
internal environment) ของหนวยงาน หรือการวิเคราะหสภาพภายในและภายนอกของหนวยงานดวย 4
ปจจั ย ไดแก (1) จุดแข็ง (Strength) คือ ขอดีหรือปจจัยที่ส นับสนุนภายในหนวยงาน (2) จุดออ น
(Weakness) คือ ขอดอ ยหรือ ปจจัย ที่ไมส นับสนุนภายในหนว ยงาน (3) โอกาส (Opportunity) คือ
ขอดีหรือปจจัยที่สนับสนุนภายนอกหนวยงาน และ (4) ขอจํากัดหรืออุปสรรค (Threat) คือ ขอดอย
หรือปจจัยที่ไมสนับสนุนภายนอกหนวยงาน
4) การบริหารจัดการดวยการเปรียบเทียบที่เรียกวา เบนชมาคกิ่ง (Benchmarking) 5
ดา น ไดแก (1) การปฏิบัติงานหรือ ผลของการปฏิบัติงาน (Performance หรือ Result) (2)
กระบวนการดําเนินงาน (Process) (3) ผลิตภัณ ฑ (Product) (4) ความพึงพอใจของผูรับบริการ
(Satisfaction) และ (5) ยุทธศาสตร (Strategy) หรืออาจเรียกวา PPPSS
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การบริหารจัดการดวยการเปรียบเทียบเปนการบริหารจัดการแนวทางหนึ่งที่บุคคลหรือ
หนวยงานใหความสําคัญกับการนํา การบริหารจัดการของบุคคลหรือหนว ยงานที่เปนคูแขงหรือที่
ไมใชคูแขงมาเปรียบเทียบกับการบริหารจัดการของบุคคลหรือหนว ยงานของตน เพื่อ นําไปสูการ
พัฒนาหรือ ปรับปรุ ง การบริห ารจัดการของหน ว ยงานของตนให มีป ระสิท ธิภ าพเท า เทีย มหรื อ
เหนือกวาการบริหารจัดการของหนวยงานที่นํามาเปรียบเทียบ กลาวอีกอยางหนึ่ง เปนการบริหาร
จัดการที่อาจเริ่มจาก (1) การศึกษาและประเมินผลบุคคลหรือหนวยงานของตัว เองวามีการบริหาร
จั ด การอยู ใ นระดั บ ไหน (2) การศึ ก ษาว า มี บุ ค คลหรื อ หน ว ยงานใดมี ก ารบริ ห ารจั ด การที่ มี
ประสิทธิภาพสูงกวาหรือดีกวา โดยบุคคลหรือหนวยงานนั้นไดดํา เนินการอยา งไร (3) การนําการ
บริห ารจัดการของบุคคลหรือหนว ยงานนั้นมาเปรียบเทียบกับการบริห ารจัด การของบุคคลหรือ
หนวยงานของตัวเอง และ (4) การศึกษาวา จะทําอยางไรใหบุคคลหรือหนวยงานของตัว เองมีการ
บริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพในระดับเทาเทียมกัน สูงกวา หรือดีกวาบุคคลหรือหนวยงานที่นํามา
เปรียบเทียบนั้น ในการเปรียบเทียบนั้น อาจนําหนวยงานภายในดวยกันหรือนําหนวยงานภายนอก
มาเปรียบเทียบก็ได ในเวลาเดียวกัน บุคคลหรือหนวยงานที่มีอํานาจหรือที่รับผิดชอบจําเปนตอ ง
กําหนดตัวชี้วัดการบริหารจัดการเพื่อนํามาใชในการเปรียบเทียบดวย
ในทางปฏิ บั ติป รากฏว า ตัว ชี้ วั ดการบริห ารจัด การที่แ ต ล ะหน ว ยงานนํ า มาใชในการ
เปรียบเทีย บนั้น ยอมแตกตา งกันไป โดยความแตกตา งของตัว ชี้วัดอาจเกิดจาก (1) บุคคล เชน
ผูบริหารระดับสูง หรือหนวยงานที่มีอํา นาจทําการเปรียบเทียบ (2) การเลือกใชตัว ชี้วัด เชน จะ
เลือกใชตัวชี้วัดใดหรือเนนตัวชี้วัดใด (3) การกํา หนดขอบเขตหรือจุดเนนของการเปรีย บเทีย บ (4)
ลักษณะของผลิตภัณฑหรือ สินคา และการใหบริการของหนวยงาน (5) สภาพแวดลอมภายในและ
ภายนอกของแตละหนวยงาน รวมตลอดทั้ง (6) งบประมาณและระยะเวลาที่ดําเนินการเปรียบเทียบ
อยางไรก็ตาม ในที่นี้ไดกําหนดตัวชี้วัดการบริหารจัดการดวยการเปรียบเทีย บโดยจัดแบง
ตามวัตถุประสงคของบุคคลหรือหนวยงานที่มีอํานาจทําการเปรียบเทียบ ซึ่งอาจกําหนดตัวชี้วัดการ
บริหารจัดการดานใดดานหนึ่งหรือหลายดาน จาก 5 ตัวอยางขางลางนี้
(1) การเปรี ย บเที ย บด า นการปฏิ บั ติ ง านหรื อ ผลของการปฏิ บั ติ ง าน
(performance หรือ result benchmarking) หมายถึง การเปรียบเทียบผลกําไร จํานวนสินคาและ
บริการทั้งหมด สวนแบงตลาด หรือจํานวนผูรับบริการ เปนตน
(2) การเปรียบเทียบดา นกระบวนการดําเนินงาน (process benchmarking)
เปนการเปรียบเทียบขั้นตอนการดําเนินงานหรือปฏิบัติงานในการผลิตสินคา และ/หรือ บริการของ
หนวยงาน เชน ขั้นตอนการใหบริการทั้งกอนและหลังการขาย ขั้นตอนการประชาสัมพันธ ตลอดทั้ง
ขั้นตอนการควบคุม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงาน เปนตน
(3) การเปรี ย บเที ย บดา นผลิต ภัณฑ (product benchmarking) เปน การ
เปรียบเทียบคุณภาพหรือมาตรฐานของผลิตภัณฑหรือสินคา และ/หรือ บริการของหนวยงาน
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(4) การเปรี ย บเที ย บด า นความพึ ง พอใจของผู รั บ บริ ก าร (satisfaction
benchmarking) หมายถึง การเปรียบเทียบวาผูรับบริการพึงพอใจสินคาหรือบริการของหนวยงาน
หรือบุคลากรของหนวยงานมากนอยเพียงใด และเปรียบเทียบปจจัยที่ทําใหผูรับบริการพึงพอใจและ
ไมพึงพอใจ พรอมทั้งเหตุผล เปนตน
(5) การเปรียบเทียบดา นยุทธศาสตร (strategy benchmarking) หมายถึง การ
เปรียบเทียบกลยุทธหรือยุทธศาสตรในการดําเนินงานของผูบริหารระดับสูง ซึ่งอาจรวมทั้งวิสัยทัศน
หรือมีความเชี่ยวชาญเฉพาะดาน (functional) มาเปรียบเทียบ เชน หนวยงานที่เชี่ยวชาญดา นการ
ใหบริการประชาชนดวยความสะดวก รวดเร็ว และประหยัด เปนตน
กลาวโดยยอ การบริหารจัดการดวยการเปรียบเทียบเปนการบริหารจัดการแนวทางหนึ่งที่
หนวยงานนํามาใชเพื่อนําไปสูจุดหมายปลายทางเบื้องตน คือ การพัฒนาหรือปรับปรุงประสิทธิภาพ
ในการบริหารจัดการของหนวยงาน และในที่สุด อาจนําไปสูจุดหมายปลายทางสูงสุดของหนวยงาน
เชน ความเปนเลิศในการใหบริการ ทั้งนี้ โดยนําการบริหารจัดการของหนวยงานอื่นจากภายในหรือ
ภายนอกที่ เ ปน คูแ ข งหรื อ ที่ไ มใช คูแ ข งมาเปรี ย บเที ย บ และในการเปรีย บเทีย บนั้น บุคคลหรื อ
หนวยงานที่มีอํานาจทําการเปรียบเทียบตองกําหนดตัวชี้วัดการบริหารจัดการขึ้นจํานวนหนึ่ง เปน
ตนวา ตัวชี้วัดดานการปฏิบัติงาน ดานกระบวนการดําเนินงาน และดานผลิตภัณฑ
5) การบริหารจัดการหนวยงานแบบสมดุล (Balanced Scorecard) 4 ดาน หมายถึง การ
วิเคราะหหรือการประเมินผลการปฏิบัติงานของหนว ยงานแบบสมดุล 4 ดานตามแนวคิดของ โร
เบิรต เอส. แคปเพลน และ เดวิด พี. นอรตัน (Robert S. Kaplan และ David P. Norton) ที่ปรากฏ
เริ่มแรกในวารสาร Harvard Business Review ป ค.ศ. 1992 ทั้ง 4 ดานนั้น ประกอบดวย (1) ดา น
ภายนอกองคกร (external perspective หรือ customer perspective) เชน ประชาชนผูรับบริการ
ความพึงพอใจของผูรับบริการ (เทียบไดกับ Market) (2) ดานภายในองคกร (internal perspective)
เชน กระบวนการบริหารจัดการภายในหนวยงาน (เทีย บไดกับการบริหารงานภายในทั่วไป หรือ
Management) (3) ดานการเรีย นรูและการเจริญเติบโต (learning and growth perspective) เชน
ความสามารถในการสรางหรือพัฒนาหนวยงานใหเปนองคกรแหงการเรียนรู และเจริญเติบโตอยา ง
แข็ง แกร ง มั่ น คง การที่ จ ะเกิด สิ่ ง เหล า นี้ ไ ด หน ว ยงานจะต อ งมี บุ ค ลากรที่ คุ ณ ภาพ มี ค วามรู
ความสามารถ มีการพัฒนาตนเอง และมีทัศนคติที่ดี (เทียบไดกับ Man) และ (4) ดา นการเงิน
(financial perspective) เชน งบประมาณ ความสามารถในการทํากําไร (เทียบไดกับ Money)2
คําวา Balanced นั้น หมายถึง ความสมดุลของจํานวนตัวชี้วัดหรือ เกณฑที่นํามาใชในการ
วิเคราะหหรือประเมินผลหนวยงาน เพื่อใหการวิเคราะหหรือการประเมินผลเปนไปอยางครอบคลุม
2

โปรดดูเพิ่มเติม Robert S. Kaplan and David P. Norton, The Balanced Scorecard: Translation
Strategy into Action (Massachusetts: The President and Fellows of Harvard College, 1996), p. 9.
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ครบถวนไมหนักไปดานใดดานหนึ่ง เชน การกําหนดจํานวนตัวชี้วัดดานการเงินและตัว ชี้วัดที่ไมใช
ดา นการเงินไวเทา กันหรือไลเลี่ย กัน หรือการกําหนดจํานวนตัว ชี้วัดที่นํา มาใชในการประเมินผล
หนวยยุทธศาสตรในระดับสูงและหนว ยปฏิบัติงานในระดับลางไวเทากันหรือไลเลี่ยกัน สว นคําวา
Scorecard นั้น คือ บัตรคะแนน หมายถึง ในการวิเคราะหหรือการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
หนวยงานแบบสมดุล ดวยตัวชี้วัด 4 ดานนั้น มีระบบการเก็บรวบรวมขอมูลหรือมีการบันทึกไวเปน
ลายลักษณอักษรเพื่อแสดงใหเห็นวาตัวชี้วัดแตละดานนั้นไดนําไปใชปฏิบัติจริง ระบบขอมูลการเก็บ
รวบรวมขอ มูล หรือบัต รคะแนนจะแสดงถึงขอ มูลทั้ง หลายอยา งชัดเจน พรอ มกับมีก ารรายงาน
สรุปผลสําเร็จของหนวยงานเพื่อใหผูบริห ารสามารถติดตามความกาวหนาของการวิเคราะหหรือ
ประเมิ นผลการปฏิ บั ติง านนั้ น วา หนว ยงานได บริ ห ารจั ดการอย า งมีป ระสิท ธิ ภ าพหรื อ บรรลุ
วัตถุประสงคของหนวยงานมากนอยเพียงใดดวย
สํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน (ก.พ.) ไดนําการวิเคราะหหรือ การประเมินผล
การปฏิ บัติงานของหนวยงานแบบสมดุล หรือ Balanced Scorecard ดังกลา วมาดัดแปลงเปน
เครื่องมือสําหรับประเมินผลการปฏิบัติงานของหนว ยงานราชการ โดยปรับเพิ่มเปน 5 ดาน ไดแก
(1) การพัฒนาศักยภาพ หรือ การพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากร (เทียบไดกับ Man) (2)
ความสามารถในการบริหารจัดการภายในหนวยงาน (เทียบไดกับการบริหารงานภายในทั่วไป หรือ
Management) (3) ความสามารถในการบริ ห ารจัด การดา นการเงิน (เทีย บไดกั บการบริ ห าร
งบประมาณ หรือ Money) (4) ความพึงพอใจของผูรับบริการ (เทีย บไดกับการใหบริการประชาชน
หรือผูรับบริการ หรือ Market) และ (5) การเกิดประโยชนตอสังคมและประเทศชาติ (เทียบไดกับการ
คํานึงถึงประโยชนของสวนรวม หรือ Society)
6) การบริหารจัดการแบบมุงผลสัมฤทธิ์ (Result-Based Management หรือ RBM) 8
ขั้นตอน หมายถึง การบริหารจัดการหนวยงานที่เนนผลลัพธหรือมุงเนนความสํา เร็จเปนหลัก เปน
การบริหารจัดการที่ใชระบบการประเมินผลงานที่อาศัยตัวชี้วัดเปนตัวสะทอนหรือ แสดงผลงานของ
หนวยงาน เพื่อนํามาสูการพัฒนาหนวยงานและมีการแสดงผลตอสาธารณะดวย การบริหารจัดการ
แบบมุงผลสัมฤทธิ์นี้ยังหมายถึง การวิเคราะหหรือการประเมินผลหนว ยงานดวย 8 ขั้นตอน ไดแก
(1) การวิเคราะหวิสัยทัศนและพันธกิจของหนวยงาน เพื่อใหรูทิศทางของหนวยงานในอนาคตและ
วัตถุประสงคของหนวยงาน (2) การกําหนดปจจัยหลักแหงความสําเร็จ (3) การกํา หนดตัว ชี้วัดผล
การดําเนินงานหลัก (4) การกําหนดแหลงขอมูล เพื่อใหรูวาขอมูลของผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัด
ผลการดําเนินงานหลักมี อยูที่หนวยงานใดบาง และจัดเก็บอยูในรูปแบบของแฟมขอ มูล รายงาน
ประจํา เดือ น หรือระบบเทคโนโลยีส ารสนเทศ (5) การที่ผูบริหารระดับสูงกํา หนดเปาหมายของ
ตัวชี้วัดผลการดําเนินงานหลัก เพื่อเปนเกณฑสําหรับนําผลการปฏิบัติงานมาเปรียบเทียบวา ผลการ
ปฏิบัติงานดีพอหรือไมเพียงใด (6) การรวบรวมขอมูล หนวยงานดําเนินการรวบรวมขอมูลผลการ
ปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดผลการดํา เนินงานหลักในรอบระยะเวลาที่กําหนด (7) การบันทึกและการ
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อนุมัติขอมูล เปนการดําเนินงานโดยอุปกรณที่ทันสมัย เชน คอมพิวเตอร และ (8) การวิเคราะหผล
เพื่อพิจารณาผลการปฏิบัติงานที่เกิดขึ้นจริงโดยเปรีย บเทีย บกับเปาหมายที่ผูบริหารระดับสูงได
กําหนดไว จากนั้น จึงวิเคราะหหาสาเหตุที่ผลการปฏิบัติงานต่ําหรือสูงกวาเปาหมายเกินไป เพื่อหา
แนวทางแกไขและเสนอทางเลือกตอผูบริหารในการปรับปรุงประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานและ
หนวยงานตอไป
7) หลั ก การสํ า คั ญ ของการบริ ห ารจั ด การคุ ณ ภาพโดยรวม (Total Quality
Management หรือ TQM) 10 ดาน ไดแก (1) การมีวัต ถุประสงคที่ชัดเจน (objective) (2) การให
ความสํา คัญกับลูกคาหรือประชาชนผูรับบริการ (customer focus) (3) การปรับปรุงกระบวนการ
ทํา งานอยางตอ เนื่อง (continuous improvement) (4) การเปดโอกาสใหเขามามีสว นรว มอยา ง
กวางขวาง (company-wide involvement) (5) การมีภาวะผูนําของผูบริหาร (leadership) (6) การ
ใหการศึกษาและจัดการฝกอบรมแกบุคลากร (education and training) (7) การมีโครงสรา งการ
บริห ารจั ดการที่ เอื้อ อํา นวย (supportive structure) (8) การติดตอ สื่อ สารที่มีประสิทธิภ าพ
(communications) (9) การควบคุมโดยกระบวนการทางสถิติหรือการวัดผลการปฏิบัติงาน (statistical
process control or measurement) และ (10) การทํางานเปนทีม (teamwork)
8) หลักการสํา คัญขององคการแหงการเรียนรู หรือปจจัยที่มีสวนสําคัญตอองคการ
แหงการเรียนรู (Learning Organization) 5 ดาน ตามแนวคิดของ ปเตอร เอ็ม . เซ็งกี้ (Peter M.
Senge) ในป ค.ศ. 1990 มีส าระสําคัญวา บุคลากรทุกคนในหนว ยงานทั้งระดับบริหารและระดับ
ปฏิบัติงาน หรือระดับบุคคล ระดับกลุม และระดับองคการ รวมกันยึดถือและสรา งปจจัยทั้ง 5 ดา น
ใหเกิดขึ้นในหนว ยงาน ปจจัยดังกลา วนั้นประกอบดวย (1) การเปนนายของตนเอง (personal
mastery) หมายถึง การที่บุคลากรมีภาวะผูนํา มีความเปนตัว ของตัวเอง มีความมุมานะ มุงมั่น
กระตือรือรน ใฝเรียน และใฝรูอยูเสมอ (2) การมีตัวแบบทางจิตที่มีประสิทธิภาพ (mental models)
หมายถึง การที่บุคลากรมีความสามารถ มีแบบแผน หรือมีทัศนคติเปดกวางที่เอื้ออํานวยตอการมอง
ภาพหรือมองปรากฏการณทั้งหลายที่เกิดขึ้นภายในหนวยงานไดอยางถูกตองและเหมาะสม (3) การ
มีวิสัยทัศนรว ม (shared vision) หมายถึง บุคลากรรวมกันยึดมั่นและตอ งการมุง ไปสูจุดหมาย
ปลายทางเดีย วกัน หรือ มีแนวคิด มีอุดมการณเ ดีย วกัน (4) การเรีย นรูรว มกันเปนทีม (team
learning) หมายถึง บุคลากรรวมกันเรีย นรูการปฏิบัติงานเปนทีม หรือ เรียนรูการใชพลังกลุม และ
(5) การคิดอยางเปนระบบ (system thinking) หมายถึง บุคลากรคิดอยา งเปนระบบ ไมสับสนทาง
ความคิดอันจะนําไปสูการสับสนในการปฏิบัติงาน การคิดอยางเปนระบบทั้งภาพรวมและภาพยอย
จะมี สว นช ว ยทํ า ให บุ ค ลากรปฏิ บั ติ งานตามขั้ น ตอนตา ง ๆ ได อ ย า งสอดคลอ ง สัม พั น ธ และ
ประสานกัน รวมทั้งมีทิศทางหรือเปาหมายที่ชัดเจน อันจะชวยทําใหการปฏิบัติงานมีประสิทธิภ าพ
เพิ่มขึ้น
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9) ปจจัยที่มีสวนสํา คัญ ตอการบริหารจัด การที่เรียกวา แพ็มส-โพสคอรบ (PAMSPOSDCoRB) 11 ดาน ไดแก (1) การบริหารนโยบาย (Policy) (2) การบริหารอํานาจหนา ที่
(Authority) (3) การบริหารคุณธรรม (Morality) (4) การบริหารที่เกี่ยวของกับสังคม (Society) (5)
การวางแผน (Planning) (6) การจัดองคการ (Organizing) (7) การบริห ารทรัพยากรมนุษ ย
(Staffing) (8) การอํา นวยการ (Directing) (9) การประสานงาน (Coordinating) (10) การรายงาน
(Reporting) และ (11) การงบประมาณ (Budgeting)
10) ปจ จัย ที่มีสวนสํา คัญ ตอการบริหารจัดการที่เรีย กวา 7S ของบริษัท แมคคินซี
(McKinsey) หรือ กรอบแนวคิด 7S ของแมคคินซี (McKinsey 7-S Framework) หรืออาจเรียกวา
การประเมินผลหนวยงานหรือองคการดวย 7S ไดแก (1) โครงสราง (Structure) (2) ระบบ (System)
(3) แบบหรือลักษณะการทํางาน (Style) (4) บุคลากร (Staff) (5) ความชํา นาญ (Skill) (6) กลยุทธ
หรือยุทธศาสตร (Strategy) และ (7) คานิยมรวม (Shared Values)
11) ปจจัยที่มีสวนสําคัญตอการบริหารจัดการที่เรียกวา ไอเทอมส (ITERMS) 6 ดาน
ไดแก (1) ขอมูลขาวสาร (Information) (2) เทคโนโลยี (Technology) (3) สถานะทางเศรษฐกิจ
(Economic status) (4) ทรัพยากร (Resources) (หมายความรวมถึง ทรัพยากรมนุษย และวัสดุ
อุปกรณ ) (5) คุณ ธรรมหรือจริย ธรรม (Morality) และ (6) การติดตอ สัมพันธ หรือระบบสังคม
(Society)
12) 6ป ได แก ประสิทธิภ าพ ประสิทธิผ ล ประหยัด ประสานงาน ประชาสัมพันธ และ
ประชาชน
13) 5ส ไดแก สะสาง สะดวก สะอาด สุขลักษณะ และสรางนิสัย
14) 3 ดาน หรือเรียกวา SAP ไดแก โครงสราง (Structure) อํานาจหนาที่ (Authority) และ
กระบวนการดําเนินงาน (Process)
15) 3 ดาน หรือเรียกวา SAM ไดแก โครงสราง (Structure) อํานาจหนาที่ (Authority) และการ
บริหารงานบุคคล (Man)
16) กระบวนการ 3 ขั้นตอน ไดแก การคิด หรือการวางแผน หรือการเตรียมการ (thinking
หรือ planning หรือ preparing) การลงมือปฏิบัติจริง (acting) และการประเมินผล (evaluating)
17) กระบวนการ 7 ขั้นตอน ไดแก (1) การวินิจฉัยเบื้องตน (initial diagnosis) (2) การ
รวบรวมขอมูล (data collection) (3) การตรวจสอบขอมูล (data confrontation) (4) การวางแผน
ปฏิบัติงาน (action planning) (5) การสรา งทีมงาน (team building) (6) การสรา งความสัมพันธ
ระหวางกลุม (intergroup development) และ (7) การติดตามผลและการประเมินผล (follow up and
evaluation)
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18) กระบวนการ 8 ขั้นตอน ไดแก (1) การพัฒนาตนเอง หรือการเตรียมตัวเองใหพรอม
(self-development) (2) การศึกษาขอเท็จจริง (fact finding) (3) การรวมกลุมอภิปรายถกเถีย ง
ปญหา (group discussion) (4) การวิเคราะหปญหาและจัดลําดับความสําคัญของปญหา (problem
analysis and priority) (5) การรวมกันวางแผน (planning) (6) การระดมทรัพยากร (mobilization)
(7) การลงมือ ปฏิบัติง าน (action) และ (8) การติด ตามผลและประเมิน ผล (follow up and
evaluation)
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 (rule of Law) หลักคุณธรรม (ethics) หลักความโปรงใส
(transparency) หลักความมีสวนรวม (participation) หลักความรับผิดชอบ (accountability) และหลักความ
คุมคา (value for money) ตอมาในป พ.ศ. 2547 ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีฯ ดังกลาวนี้ ไดถูก
ยกเลิกโดย ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ยกเลิกระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการสราง
ระบบบริหารกิจการบานเมืองและสังคมที่ดี พ.ศ. 2542 พ.ศ. 25473 เนื่องจากไดประกาศใชพระราช
กฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 แลว
20) การบริหารจัดการตามแนวทางการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี 7 ดาน ตาม “พระ
ราชกฤษฎีกาวาดว ยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบา นเมืองที่ดี พ.ศ. 2546” ไดแก การ
บริ ห ารราชการเพื่อ (1) การเกิ ด ประโยชน สุ ข ของประชาชน (responsiveness to people
happiness) (2) การเกิดผลสัม ฤทธิ์ต  อ ภารกิจของรัฐ (achievement to government affairs)
(3) การมีประสิทธิภาพและเกิดความคุมคา ในเชิงภารกิจของรัฐ (efficiency and worthiness in
terms of government affairs) (4) การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน (lessening unnecessary steps
of work) (5) การปรับปรุงภารกิจของสว นราชการใหทันตอสถานการณ (reviewing mission to
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เหตุผลในการยกเลิ กระเบี ย บสํา นั กนายกรัฐมนตรีวา ด วยการสรางระบบบริหารกิจ การบา นเมื องและ
สังคมที่ดี พ.ศ. 2542 เพื่อไมใหเกิดความซ้ําซอนในการบังคับใชกฎหมาย สืบเนื่องจากพระราชกฤษฎีก าวาดวย
หลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ซึ่งมีหลักการเปนการกํา หนดหลัก เกณฑและวิธีการ
ในการปฏิบัติราชการและการสั่ งการที่ สวนราชการและข า ราชการจะตอ งปฏิ บัติ ราชการเพื่ อให เกิด การบริ หาร
กิจการบานเมืองที่ดี อันเปนการครอบคลุมหลักการของระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการสรางระบบบริหาร
กิจการบานเมืองและสังคมที่ดี พ.ศ. 2542 มีผลบังคับใชเปนกฎหมายแลว
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meet changing situation) (6) การอํานวยความสะดวกและการตอบสนองความตอ งการของ
ประชาชน (providing convenient and favorable services to people) และ (7) การประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการอยางสม่ําเสมอ (regular evaluation)4
21) การบริหารจัดการตามแนวทางการบริหารกิจ การบา นเมืองที่ดี 5 ดาน ตาม
“พระราชบั ญ ญั ติ ร ะเบี ย บบริ ห ารราชการแผ น ดิ น พ.ศ. 2534 ซึ่ ง แก ไ ขเพิ่ ม เติ ม โดย
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545” ไดแก (1) ความรับผิดชอบ
ของผูปฏิบัติงาน (2) การมีสวนรวมของประชาชน (3) การเปดเผยขอมูล (4) การติดตามตรวจสอบ
และ (5) การประเมินผลการปฏิบัติงาน5

4

รัฐ ธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (พ.ศ. 2550) มีบทบัญญัติเกี่ย วกับการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี

ไวดังนี้
1) ในหมวด 4 หนา ที่ของชนชาวไทย (มาตรา 74) ดังนี้ “บุคคลผูเปนขา ราชการ พนักงาน ลูก จางของ
หนวยราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือเจา หนา ที่อื่น ของรัฐ มีหนา ที่ดํา เนินการใหเปนไปตามกฎหมาย
เพื่ อรัก ษาประโยชนส วนรวม อํ า นวยความสะดวก และให บริก ารแก ประชาชนตามหลั ก ธรรมาภิ บาลของการ
บริหารกิจการบานเมืองที่ด”ี
2) ในหมวด 5 แนวนโยบายพื้ น ฐานแหง รัฐ สวนที่ 3 แนวนโยบายด า นการบริ หารราชการแผน ดิ น
(มาตรา 78 (4)) ดังนี้ “มาตรา 78 รัฐ ตองดํา เนินการตามแนวนโยบายดานการบริหารราชการแผนดิน ดังตอไปนี้
….. (4) พัฒนาระบบงานภาครัฐ โดยมุงเนนการพัฒนาคุณภาพ คุณธรรม และจริยธรรมของเจา หนา ที่ของรัฐ ควบคู
ไปกับการปรับปรุงรูปแบบและวิธีการทํา งาน เพื่อใหการบริหารราชการแผนดินเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ และ
สงเสริมใหหนวยงานของรัฐใชหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดเี ปนแนวทางในการปฏิบัติราชการ”
5

“มาตรา 3/1* การบริหารราชการตามพระราชบัญญัตินี้ตองเปนไปเพื่อประโยชนสุขของประชาชน เกิด
ผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ ความคุมคาในเชิงภารกิจแหงรัฐ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
การลดภารกิจและการยุบเลิกหนวยงานที่ไมจําเปน การกระจายภารกิจ และทรัพยากรใหแ กทองถิ่น การกระจาย
อํานาจตัดสินใจ การอํานวยความสะดวก และการตอบสนองความตองการของประชาชน ทั้งนี้ โดยมีผูรับผิดชอบ
ตอผลของงาน
การจัดสรรงบประมาณ และการบรรจุแ ละแตงตั้งบุคคลเขาดํา รงตํา แหนงหรือปฏิบัติห นาที่ตองคํานึงถึง
หลักการตามวรรคหนึ่ง
ในการปฏิบัติหน าที่ข องสวนราชการ ตองใชวิธีการบริหารกิจ การบ านเมืองที่ ดี โดยเฉพาะอยา งยิ่งให
คํานึงถึงความรับผิดชอบของผูปฏิบัติงาน การมีสวนรวมของประชาชน การเปดเผยขอมูล การติดตามตรวจสอบ
และประเมินผลการปฏิบัติงาน ทั้งนี้ ตามความเหมาะสมของแตละภารกิจ
เพื่อประโยชนในการดําเนินการใหเปนไปตามมาตรานี้ จะตราพระราชกฤษฎีกา กํา หนดหลัก เกณฑและ
วิธีการในการปฏิบัติราชการและการสั่งการใหสวนราชการและขาราชการปฏิบัติก็ได”
*[มาตรา 3/1 เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545]
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22) การบริหารจัดการตามแนวทางการบริหารราชการ 11 ดาน ตาม “พระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2534 ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการแผนดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545” ไดแก (1) การเปนไปเพื่อประโยชนสุขของประชาชน (2)
การเกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ (3) ความมีประสิทธิภาพ (4) ความคุมคาในเชิงภารกิจแหงรัฐ
(5) การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน (6) การลดภารกิจและการยุบเลิกหนว ยงานที่ไมจําเปน (7) การ
กระจายภารกิจและทรัพยากรใหแกทองถิ่น (8) การกระจายอํานาจตัดสินใจ (9) การอํานวยความ
สะดวก (10) การตอบสนองความตองการของประชาชน และ (11) การมีผูรับผิดชอบตอผลของงาน
23) การบริหารจัดการตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง (The Sufficiency Economy
Guideline) 8 ดาน ไดแก (1) ความพอประมาณ (moderation), (2) ความมีเหตุผล (rationality), (3)
การมีภูมิคุมกัน (self-immunity), (4) การพึ่งตนเอง (self-reliance), (5) การเสริมสรางคุณภาพคน
ใหมที ั้งความรูและคุณธรรมควบคูกัน (strengthening the qualities of people in both knowledge
and morality), (6) การรวมกลุ ม (cohesiveness), (7) การสร า งเครื อ ขา ย (network
establishment), และ (8) ความสมดุลและการพัฒนาที่ยั่งยืน (equilibrium and sustainable
development)6
24) การบริหารจัดการตามแนวทางคุณธรรม (The Morality Guideline) 10 ดา น
ไดแก (1) การรักษาความสัจ (keeping the promise), (2) การรูจักขมใจตนเอง (self-restraint),
(3) ความอดทน (tolerance), (4) การละความชั่ว (refraining from doing bad deeds), (5) การ
เสียสละ (sacrifice), (6) ความเมตตา (kindness), (7) ความสามัคคี (unity), (8) ความสุจริต
(honesty), (9) ความเที่ยงธรรม (justification), และ (10) การสงเสริมคนดี (supporting good
person)7
25) การบริ ห ารจั ด การตามแนวทางทศพิ ธ ราชธรรม (The Ten Perfections
Guideline) 10 ดาน ไดแก (1) ทาน (charity or giving away food or necessities), (2) ศีล
(morality or following the commandments), (3) บริจาค (donation or giving donations), (4)
ความซื่อ ตรง (honesty or being honest), (5) ความออนโยน (gentleness or being suave), (6)
ความเพียร (assiduity or persevering), (7) ความไมโกรธ (no hard feeling or being patient), (8)

6

วิรัช วิรัชนิภาวรรณ, การบริหารจัดการตามแนวทางคุณธรรมและแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
(กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพโฟรเพซ, 2550), หนา 63-68.
7

Ibid., หนา 36-38.
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ความไมเบีย ดเบียน (no exploitation or not annoying to anybody), (9) ความอดทน (tolerance
or being tolerant), และ (10) ความเที่ยงธรรม (uprightness or having justice)8
26) การปฏิบัติร าชการตามคํา รับรองของหนวยงาน (Performance Agreement of
Agency) 4 ดาน แนวคิดเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการตามคํารับรองของหนวยงาน เปนมาตรการที่
กําหนดขึ้นตามมติของคณะรัฐมนตรีเพื่อใหสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สํานักงาน
ก.พ.ร.) กํา หนดมาตรการในการกํา กับ ดูแล และควบคุมการปฏิบัติงานของหนวยงานราชการให
บรรลุตามเปาหมายที่กําหนด โดยหนวยงานราชการจะตองทําขอตกลงการปฏิบัติงานตอหนวยงาน
ซึ่งเปนผูบังคับบัญชา และลงนามขอตกลงนั้นรวมกัน เพื่อเปนขอผูกมัดวาจะดําเนินงานตามที่ไดตก
ลงกันไว โดยขั้นตอนการจัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการตามคํา รับรองของหนวยงาน 4 ดานนั้น
ไดแก (1) ประสิทธิผลตามแผนปฏิบัติราชการ (2) คุณภาพการใหบริการ (3) ประสิทธิภาพของการ
ปฏิบัติราชการ และ (4) การพัฒนาหนวยงาน
27) การบริหารจัดการความรู (Knowledge Management หรือ KM) 5 ขั้นตอน เปน
การบริหารจัดการที่มุงสงเสริม ความรูของบุคลากรของหนวยงานในลักษณะที่เปนกระบวนการ
เพื่อใหเปนบุคลากรและหนวยงานแหงความรูอยางกวางขวางและเปนระบบ อันจะมีสวนสําคัญทําให
บุคลากรและหนวยงานเผชิญกับการแขงขัน การเปลี่ย นแปลงทุกรูปแบบ รวมทั้งบริหารจัดการได
อยางมีประสิทธิภาพดวย ทั้ง 5 ขั้นตอนนั้น ไดแก (1) การกําหนดวิสัยทัศน (vision establishment)
(2) การกํา หนดยุทธศาสตร (strategy establishment) (3) การกําหนดรูปแบบการบริหารจัดการ
ความรู (establishment of knowledge management form) (4) การเขา สูกระบวนการบริหาร
จัดการความรู (approaching of knowledge management process) และ (5) การประเมินผล
(evaluation)
28) 5P เปนกรอบแนวคิดเชิงเศรษฐศาสตรหรือการตลาดที่ประกอบดวยปจจัยสําคัญ 5 ดาน
ไดแก ผลผลิต (Product) ราคา (Price) สถานที่ใหบริการหรือสถานที่จําหนาย (Place) 4. การ
สงเสริมการจําหนายหรือการสงเสริมการใหบริการ (Promotion) และประชาชน (People)
The 5 "P's" of marketing include:
(1) Product - The products or services offered to your customers/clients.
(2) Price - The strategies you use with regard to pricing your products or
services with the goal of making a desired profit margin.
(3) Place (Distribution) - How you get your products or services to your
target market.
8

Ibid., หนา 34-36.
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(4) Promotion - How you communicate the features and benefits and
endorse your products or services to your customers or clients.
(5) People - The value your people bring to your business by providing
service to your customers and clients.
หลังจากนําเสนอเรื่องการนํา “กรอบแนวคิดทางรัฐประศาสนศาสตร” หรือ “กรอบ
แนวคิดการบริหารจัดการ” มาใชสําหรับการศึกษา การทําวิจัย หรือการวิทยานิพนธ ซึ่ง
รวมทั้งใชใน “การจัดกลุมหรือการจัดกลุมปญหา” ดวย ทําใหมีขอสังเกต 5 ประการ ดังนี้
ประการที่หนึ่ง กรอบแนวคิด หรือ กลุมคํา ตาง ๆ จํา นวน 28 ตัวอยา งขา งตนที่เรีย ก
แตกตางกันวา (1) ปจจัยที่มีสวนสําคัญตอการบริหารจัดการ (2) ทรัพยากรการบริหารจัดการหรือ
ทรัพยากรการจัดการ (3) กระบวนการบริหารจัดการ และ (4) กระบวนการหรือ หลักการสําคัญตา ง
ๆ นั้น อาจเรียกวาเปน “ตัวชี้วัดการบริหารจัดการ” หรือ “ตัวชี้วัดประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ”
ก็ได เนื่องจากลวนมีลักษณะเปน “ตัวชี้วัดหรือชุดตัวชี้วัด” ที่นําไปปรับใชเปน “ตัวชี้วัด/ชุดตัวชี้วัด
สําหรับศึกษา วิจัย วิเคราะห วัด และประเมินผลการปฏิบัติงานดานการบริหารจัดการของหนวยงาน
ของรั ฐ และ/หรือ เจาหนาที่ของรัฐ ” ได ถึงแมแตละตัวชี้วัด/ชุดตัว ชี้วัดจะมีจุดเริ่มตนหรือ มีที่ม า
แตกตางกันก็ตาม โดย “ตัวชี้วัด/ชุดตัวชี้วัดการบริหารจัดการ” ดังกลา วนี้ ถือวา “เปนตัว ชี้วัดหลัก
หรือชุดตัวชี้วัดหลัก” และเมื่อนําไปปรับใชจะตองสรางหรือกําหนด “ตัวชี้วัดรอง” ขึ้นมา
ประการที่สอง กรอบแนวคิด หรือตัวชี้วัด/ชุดตัวชี้วัดที่กลาวมานี้ ยังอาจเรียกวา แนวคิด
แนวทาง หลักการ เทคนิค เกณฑ ตัวแปร หรือตัวแบบ ก็ได
ประการที่ ส าม ในการศึ ก ษา การวิ จั ย การวิ เ คราะห การวั ด หรื อ การประเมิ น ผล
ความสําเร็จของการบริหารจัดการตามกรอบแนวคิด หรือตัวชี้วัด/ชุดตัว ชี้วัด หรือที่เรียกอยางอื่น
ตามที่ ไ ด กล า วมาแลว 27 ตั ว อย า ง นั้น ล ว นอยูที่ “การสรา งหรื อ กํา หนดตั ว ชี้วั ด ผลการ
ปฏิบัติงาน (Key Performance Indicator, KPI) ที่ถูกตอง เที่ยงตรง เปนที่ย อมรับ และสะดวกตอ
การนําไปใช
ประการที่สี่ เมื่อนํากรอบแนวคิด หรือ ตัวชี้วัด/ชุดตัว ชี้วัดการบริหารจัดการไปปรับใชใน
การศึกษา วิจัย วิเคราะห วัด และการประเมินผลดานการบริหารจัดการของ หนึ่ง หนวยงานของรัฐ
หรือ สอง เจาหนาที่ของรัฐ หรือ สาม โครงการหรือกิจกรรมของหนวยงานของรัฐ ผูศึกษาอาจเลือก
นํา กรอบแนวคิด หรื อ ตัว ชี้วัด /ชุ ดตัว ชี้วัดใดไปปรับใชไดต ามความเหมาะสม ซึ่ง รวมทั้งกรอบ
แนวคิ ด หรือ ตัว ชี้ วัด /ชุด ตัว ชี้วั ด การบริห ารจัด การที่เ รีย กว า 3M-11M, PAMS-POSDCoRB,
SWOT, Benchmarking, Balanced Scorecard, การบริหารกิจการบานเมืองที่ด,ี แนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียง, การปฏิบัติราชการตามคํา รับรองของหนวยงาน, 7S ของบริษัทแมคคินซี, การบริหาร
จัดการแบบมุงผลสัมฤทธิ์, การบริหารจัดการคุณภาพโดยรวม, องคการแหงการเรียนรู, และ ITERMS
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เหล า นี้ เ ป น ต น ทั้ ง นี้ เพื่อ นํ า ไปสู จุ ด หมายปลายทางเบื้ อ งต น (primary goal) คื อ การเพิ่ ม
ประสิทธิภาพในการบริห ารจัด การของหนว ยงานของรัฐและเจา หนา ที่ข องรัฐ และในที่สุด เพื่อ
นําไปสูจุดหมายปลายทางสูงสุด (ultimate goal) คือ การพัฒนาประเทศที่ประชาชนมีความสุขและมี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น รวมทั้งประเทศชาติเจริญกาวหนาอยางมั่นคงและยั่งยืน
ประการที่ หา ในการศึกษา การทํา วิจัย หรือ การทํา วิทยานิพนธ ในภาพรวม มีคํา หรือ
ขอ ความที่มีความหมายทํานองเดียวกัน ใกลเคีย งกัน หรือ คลา ยคลึงกัน โดยเฉพาะอยางยิ่ง (1)
การศึกษา (หรือ อาจใชคํา วา การวิจัย การวิเคราะห การวัด การประเมินผล) (2) ประสิทธิภาพ
(หรืออาจใชคําวา ศักยภาพ ขีดความสามารถ ความพรอม ความเปนไปได) (3) การบริหารจัดการ
(หรืออาจใชคํา วา การดํา เนินงาน การปฏิบัติงาน) และ (4) หนวยงานของรัฐ (หรืออาจใชคําวา
เจาหนาที่ของรัฐ โครงการหรือกิจกรรมของหนวยงานของรัฐ) ดังตัวอยางตอไปนี้
1) การศึกษาประสิทธิภาพของการบริหารจัดการของหนวยงาน A มีความหมาย
ทํา นองเดียวกัน ใกลเคียงกัน หรือคลา ยคลึงกับการวิจัย หรือการวิเคราะห หรือการวัด หรือการ
ประเมินผลการบริหารจัดการของหนวยงาน A นั้น
2) การศึกษาประสิทธิภาพของการบริหารจัดการของหนวยงาน A มีความหมาย
ทํานองเดียวกัน ใกลเคียงกัน หรือคลายคลึงกับการศึกษาศักยภาพ หรือขีดความสามารถ หรือความ
พรอม หรือความเปนไปไดของหนวยงาน A นั้น
3) การศึกษาประสิทธิภาพของการบริหารจัดการของหนวยงาน A มีความหมาย
ทํานองเดียวกัน ใกลเคียงกัน หรือคลายคลึงกับการศึกษาประสิทธิภาพของการดําเนินงาน หรือการ
ปฏิบัติงานของหนวยงาน A นั้น
4) การศึกษาประสิทธิภ าพของการบริห ารจัดการของหนว ยงานของรัฐ A มี
ความหมายทํานองเดียวกัน ใกลเคียงกัน หรือคลายคลึงกับการศึกษาประสิทธิภาพของการบริหาร
จัดการของเจาหนาที่ของรัฐ หรือโครงการหรือกิจกรรมของหนวยงานของรัฐ A นั้น
5) การประเมินผลประสิทธิภาพการบริหารจัดการของหนวยงาน A มีความหมาย
ทํานองเดียวกัน ใกลเคียงกัน หรือคลายคลึงกับการศึกษา หรือการวิจัย หรือการวิเคราะห หรือการ
วัดประสิทธิภาพของการบริหารจัดการของหนวยงาน A นั้น
6) การศึกษาความเปนไปไดของการบริหารจัดการของโครงการหรือ กิจกรรม B มี
ความหมายทํานองเดียวกัน ใกลเคียงกัน หรือคลา ยคลึงกับการศึกษาประสิทธิภาพ หรือศักยภาพ
หรือขีดความสามารถ หรือความพรอมของการบริหารจัดการของโครงการหรือกิจกรรม B นั้น โปรด
ดูตารางที่ 1
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ตารางที่ 1 สรุปโครงสรางของการนํากรอบแนวคิด หรือตัวชี้วัด/ชุดตัวชี้วัดการบริหารจัดการพรอมตัว อยาง มา
ปรับใชสําหรับ (1) การศึกษา (2) ประสิทธิภาพ ของ (3) การบริห ารจัดการ ของ (4) หนว ยงานของรัฐ (5) เพื่อ
นําไปสูจดุ หมายปลายทาง
(1) การ (2) ประสิทธิ- (3) การ
(4) หนวย
กรอบแนวคิด
(5) จุดหมาย
ศึกษา
ภาพ บริหารจัดการ งานของรัฐ หรือตัวชี้วัด/ชุดตัวชี้วัด
ปลายทาง
หรือคําวา 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
เปน
ของ
ไปได
หนวย
งาน
ของรัฐ

1. ตัวแบบ
2. แนวคิด
3. แนวทาง
4. หลักการ
5. เทคนิค
6. เกณฑ
7. ตัวแปร

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

หมายถึง กรอบแนวคิด หรือ “ตัว ชี้วัดหลัก” หรือ “ชุดตัวชี้วัดหลัก” และเมื่อนําไปปรับใชในการศึกษา
การวิจัย การวิเคราะห การวัด และการประเมินผล จําเปนตองสรางหรือกําหนด “ตัวชี้วัดรอง” ของแตละตัวชี้วัด
หลักซึ่งประกอบดวยหลายดานขึ้นมา โดย “ตัวชี้วัดรอง” หมายถึง ระดับความสําเร็จของขอ ความที่ขยายความ
หรือขยายการดําเนินงานของตัวชี้วัดหลักแตละดานใหเห็นชัดเจนขึ้น
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แบบที่สอง กรอบแนวคิดทางวิชาการที่นํามาใชในการศึกษาวิเคราะห กรอบแนวคิด
แบบนี้เปน ตัว แบบ (model) ที่นํามาใชใน “การศึกษาวิเ คราะห ” เรื่อ งที่ศึกษา ทํา วิจัย หรือ ทํา
วิทยานิพนธ ในที่นี้ไดนํามาแสดงไว 12 ตัวอยาง เชน
1) กรอบแนวคิดที่ประกอบดวย 2 ขั้นตอน ไดแก ปญหา (problem)
แนวทางแกไข
(ซึ่งรวมทั้งการปองกันดวย) (suggestion)
กรอบแนวคิดที่ประกอบดวย 2 ขั้นตอน
(1)
ปญหา

(2)
แนวทางแกไข
ส

อ

ด

ค

ล

อ

ง

2) กรอบแนวคิดที่ประกอบดวย 2 ขั้นตอน ไดแก ตัวแปรอิสระ (independent variable)
หรือเหตุ
ตัวแปรตาม (independent variable) หรือผล
กรอบแนวคิดที่ประกอบดวย 2 ขั้นตอน
(1)
ตัวแปรอิสระ

(2)
ตัวแปรตาม
ส

อ

ด

ค

ล

อ

ง

3) กรอบแนวคิดที่ประกอบดวย 2 ขั้นตอน ไดแก หลักเกณฑใหญหรือหลักการทั่วไป
(general)
สวนยอย (specific)
กรอบแนวคิดที่ประกอบดวย 2 ขั้นตอน
(1)
หลักเกณฑใหญ

(2)
สวนยอย
ส

อ

ด

ค

ล

อ

ง

4) กรอบแนวคิดที่ประกอบดวย 3 ขั้นตอน ไดแก ปญหา (problem)

สาเหตุ
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(cause)
แนวทางแกไขหรือแนวทางการพัฒนา (suggestion หรือ development guideline)
ที่สอดคลองกัน ซึ่งเรียกวา “กระบวนการพิจารณาแกไขปญหา” ดังนี้
กระบวนการพิจารณาแกไขปญหาที่ประกอบดวย 3 ขั้นตอน
(1)
(2)
(3)
ปญหา
สาเหตุ
แนวทางแกไข
ส

อ

ด

ค

ล

อ

ง

5) กรอบแนวคิดที่ประกอบดวย 3 ขั้นตอน ไดแก เหตุ (cause)
ผลกระทบ (impact)

(1)
เหตุ

กรอบแนวคิดที่ประกอบดวย 3 ขั้นตอน
(2)
ผล
ส

อ

ด

ค

ล

อ

(3)
ผลกระทบ
ง

6) กรอบแนวคิดที่ประกอบดวย 3 ขั้นตอน ไดแก ปจจัยนําเขา (input)
ปรับเปลี่ยน (process)
ปจจัยนําออก (output)

(1)
ปจจัยนําเขา

กรอบแนวคิดที่ประกอบดวย 3 ขั้นตอน
(2)
กระบวนการปรับเปลี่ยน
ส

อ

ด

ค

ล

อ

ผล (effect)

กระบวนการ

(3)
ปจจัยนําออก
ง

7) กรอบแนวคิดที่ประกอบดวย 3 ขั้นตอน ไดแก ปจจัยสนับสนุน (thesis)
ปจจัยตอตาน (antithesis)
ปจจัยประนีประนอม (synthesis) ไดแสดงไว 2 ภาพ ดังนี้
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กรอบแนวคิดที่ประกอบดวย 3 ขั้นตอน
(1)
(2)
ปจจัยสนับสนุน
ปจจัยตอตาน
ส

อ

ด

ค

ล

อ

(3)
ปจจัยประนีประนอม
ง

หรือ

(1) ปจจัยสนับสนุน
(thesis)

(3) ปจจัยประนีประนอม
(synthesis)

(2) ปจจัยตอตาน (antithesis)
8) กรอบแนวคิดที่ประกอบดวย 4 ขั้นตอน ไดแก สภาพแวดลอม (context)
ปจจัยนําเขา (input)
กระบวนการ (process)
ผลผลิต (product)
กรอบแนวคิดที่ประกอบดวย 4 ขั้นตอน
(2)
(3)
ปจจัยนําเขา
กระบวนการ

(1)
สภาพแวดลอม
ส

อ

ด

ค

ล

อ

(4)
ผลผลิต

ง

9) กรอบแนวคิดที่ประกอบดวย 4 ขั้นตอน ไดแก ปญหา (problem)
(cause)
แนวทางแกไข (suggestion)
ผลกระทบ (impact)

สาเหตุ
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กรอบแนวคิดที่ประกอบดวย 4 ขั้นตอน
(2)
(3)
สาเหตุ
แนวทางแกไข

(1)
ปญหา
ส

อ

ด

ค

ล

อ

(4)
ผลกระทบ

ง

10) กรอบแนวคิดที่ประกอบดวย 4 ขั้นตอน ไดแก ปญหา (problem)
(cause)
แนวทางแกไข (suggestion)
แนวโนม (trend)
กรอบแนวคิดที่ประกอบดวย 4 ขั้นตอน
(2)
(3)
สาเหตุ
แนวทางแกไข

(1)
ปญหา
ส

อ

ด

ค

ล

อ

สาเหตุ

(4)
แนวโนม

ง

11) กรอบแนวคิดที่ประกอบดวย 4 ขั้นตอน ไดแก ปจจัยนําเขา (input)
กระบวนการ (process)
ปจจัยนําออกหรือผลผลิต (output)
ผลลัพธ (outcome)
กรอบแนวคิดที่ประกอบดวย 4 ขั้นตอน
(2)
(3)
กระบวนการ
ปจจัยนําออก

(1)
ปจจัยนําเขา
ส

อ

ด

ค

ล

อ

(4)
ผลลัพธ

ง

12) กรอบแนวคิดที่ประกอบดวย 4 ขั้นตอน ไดแก ปจจัยนําเขา (input)
กระบวนการ (process)
ปจจัยนําออกหรือผลผลิต (output)
ผลกระทบ (impact)
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กรอบแนวคิดที่ประกอบดวย 4 ขั้นตอน
(2)
(3)
กระบวนการ
ปจจัยนําออก

(1)
ปจจัยนําเขา
ส

อ

ด

ค

ล

อ

(4)
ผลกระทบ

ง

เทคนิค เนื่องจากความรูความสามารถและประสบการณของผูศึกษาแตละคนยอมแตกตาง
กัน โดยเฉพาะอยางยิ่ง การนําแนวคิด ทฤษฎี หรือหลักการทางวิชาการมาปรับใชในการศึกษา การ
ทํา วิจัย หรือ การทํา วิทยานิพนธ จึงทํา ใหการกํา หนดกรอบแนวคิดที่ใชในการศึก ษาแตกตางกัน
ดวย ยิ่งไปกวา นั้น มีผูศึกษาจํา นวนไมนอยที่ทําการศึกษา ทําวิจัย หรือทําวิทยานิพนธโดยไมใช
กรอบแนวคิด เพราะยัง ไมเ ห็นถึง ความสํา คัญ และความจํา เปนของกรอบแนวคิด ที่นํา มาใชใ น
การศึกษา รวมตลอดไปถึงการไมเขา ใจเทคนิคการสรา งกรอบแนวคิด และการบูรณาการหรือ
ผสมผสานกรอบแนวคิด ดว ย จากเหตุผ ลเหลา นี้ ในสว นที่เ กี่ ย วกับเทคนิคนี้ จึง ไดกํา หนดการ
นํา เสนอไว 2 หัวขอ ไดแก “เทคนิค การสรางหรือการกําหนดกรอบแนวคิด” และ “เทคนิค
การบูรณาการหรือการผสมผสานกรอบแนวคิด” ตามลําดับ ดังนี้
หนึ่ง เทคนิคการสรางหรือการกําหนดกรอบแนวคิด กอนที่จะกลาวถึงเทคนิคการสราง
กรอบแนวคิด ควรที่จะอธิบายถึง “วิธีการสรางกรอบแนวคิดสํา หรับการศึกษา การทําวิจัย
หรือการทําวิทยานิพนธ” เปนเบื้องตนกอน โดยแบงเปน (1) การสรางหรือ กําหนดกรอบแนวคิด
หลัก และ (2) การสรางหรือกําหนดกรอบแนวคิดรอง ตามลําดับดังนี้
1) วิธีการสรางหรือการกําหนดกรอบแนวคิดหลัก เหตุผลที่เรียกวา กรอบแนวคิดหลัก
เพราะเปนกรอบแนวคิดที่สรางหรือกําหนดขึ้นจากวัตถุประสงคที่มีความสําคัญยิ่งหรือวัตถุประสงค
หลักของการศึกษา การทําวิจัย หรือการทําวิทยานิพนธ ผูศึกษาอาจดําเนินการโดย
1.1) กําหนดวัต ถุประสงคของการศึกษาใหมีส าระสํา คัญครอบคลุมอยา งนอ ย 2
เรื่อง ไดแก ปญหา แนวทางการพัฒนา (หรือเรียกวา แนวทางแกไข หรือขอเสนอแนะ) ตัวอยางเชน
การวิจัยหรือวิทยานิพนธมีวัตถุประสงคของการศึกษาเพื่อศึกษา “ปญหาการบริห ารจัดการของ.....
(ระบุชื่อหนวยงานที่ศึกษา)” และเพื่อศึกษา “แนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการของ..... (ระบุชื่อ
หนวยงานที่ศึกษา)” โดยถือวา วัตถุประสงคของการศึกษาทั้ง 2 ขอนี้เปนวัตถุประสงคหลัก
1.2) กําหนดกรอบแนวคิด (หรืออาจเรียกวา ตัวชี้วัด หรือตัวแบบ) สําหรับใชใน
การศึกษา การทําวิจัย หรือการทําวิทยานิพนธ โดยเฉพาะอยางยิ่ง นํามาใชใน “การจัดกลุมและการ
วิเคราะห” วัตถุประสงคหลักที่ไดกําหนดไวในหัวขอ 1.1) ตัว อยา งเชน ผูศึกษาเลือ กนํา “ปจจัย ที่มี
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ส ว นสํ า คั ญ ต อ การบริ ห ารจั ด การที่ เ รี ย กว า PAMS-POSDCoRB” ได แ ก การบริ ห ารนโยบาย
(Policy), การบริห ารอํา นาจหนาที่ (Authority), การบริหารคุณ ธรรม (Morality), การบริหารที่
เกี่ยวของกับสังคม (Society) หรือ การบริหารที่เกี่ยวกับจิตวิญญาณ (Spirit) อาจเลือกคําใดคําหนึ่ง
ก็ไ ด , การวางแผน (Planning), การจัด องคก าร (Organizing), การบริห ารทรัพยากรมนุษ ย
(Staffing), การอํานวยการ (Directing), การประสานงาน (Coordinating), การรายงาน (Reporting)
และการงบประมาณ (Budgeting) มาเปนกรอบแนวคิดหลักสําหรับการศึกษา การทํา วิจัย หรือการ
ทําวิทยานิพนธ (ผูศึกษาควรใหเหตุผลของการเลือกนํากรอบแนวคิดดังกลาวนี้มาใชไวดวย) โดยผู
ศึกษานํามาใชในการจัดกลุมและวิเคราะหวัตถุประสงคของการศึกษา 2 ขอดังกลาวไวในขอ 1.1) ซึ่ง
เปนวัตถุประสงคหลัก
1.3) กําหนดให หนึ่ง “ปญหาการบริหารจัดการของหนวยงาน” และ “แนวทางการ
พัฒนาการบริหารจัดการของหนวยงาน” (ซึ่งเปนวัตถุประสงคของการศึกษา) ที่จัดกลุมและวิเคราะห
ตามกรอบแนวคิด PAMS-POSDCoRB เปนตัวแปรอิสระ หรือเปน เหตุ (cause) ในขณะเดียวกัน ผู
ศึกษาก็ไดกําหนดให สอง “การเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการของ.....” (ระบุชอื่ หนว ยงานที่
ศึกษา) เปนตัวแปรตาม หรือเปน ผล (effect)
สําหรับ “ตัวอยางวิธีการเขียนบรรยายการนํากรอบแนวคิดหลักมาใชในการจัดกลุม
และวิเคราะหวัตถุประสงคหลักของการศึกษา” เชน ในการศึ ก ษา การทํ า วิ จั ย หรื อ การทํ า
วิทยานิพนธครั้ง นี้ ผูศึกษาไดนํา “ปจจัย ที่มีสว นสํา คัญ ตอ การบริห ารจัดการที่เ รีย กวา PAMSPOSDCoRB” ของ วิรัช วิรัชนิภาวรรณ9 มาเปนกรอบแนวคิดหลักในการจัดกลุมและการวิเคราะห
“ป ญ หาการบริ ห ารจั ด การของหน ว ยงาน” และ “แนวทางการพั ฒ นาการบริ ห ารจั ด การของ
หนวยงาน” ที่เปนวัตถุประสงคหลักของการศึกษาจํานวน 2 ขอ ปจจัยหรือกรอบแนวคิดดังกลา วนี้
ประกอบดวย 11 ดาน พรอมกันนั้น ผูศึกษาไดกําหนดให “ปญหาการบริหารจัดการของหนวยงาน”
และ “แนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการของหนวยงาน” ที่จัดกลุมและวิเคราะหตามกรอบแนวคิด
PAMS-POSDCoRB เปน ตัว แปรอิ ส ระ ส ว น “การเพิ่ มประสิ ทธิ ภ าพในการบริห ารจัด การของ
หนวยงาน” เปนตัวแปรตาม โปรดดูภาพที่ 2

9

วิรัช วิรัชนิภาวรรณ, แนวคิดทางรัฐประศาสนศาสตร : การประยุกต และการพัฒนา (กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพโฟรเพซ, 2549), หนา 64-66.
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ภาพที่ 2 กรอบแนวคิดหลักที่แสดงถึงความสัมพันธระหวางตัวแปรอิสระและตัวแปรตามที่ใชใน
การศึกษาครั้งนี้
ตัวแปรอิสระ (เหตุ)
“ปญหาการบริหารจัดการของหนวยงาน”
และ “แนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการ
ของหนวยงาน” ที่จัดกลุมและวิเคราะห
ตามกรอบแนวคิด PAMS-POSDCoRB
-----------------------------------------------------------1) การบริหารนโยบาย (Policy)
2) การบริหารอํานาจหนาที่ (Authority)
3) การบริหารคุณธรรม (Morality)
4) การบริหารที่เกี่ยวของกับสังคม (Society)
5) การวางแผน (Planning)
6) การจัดองคการ (Organizing)
7) การบริหารทรัพยากรมนุษย (Staffing)
8) การอํานวยการ (Directing)
9) การประสานงาน (Coordinating)
10) การรายงาน (Reporting)
11) การงบประมาณ (Budgeting)

ตัวแปรตาม (ผล)

การเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการบริหารจัดการ
ของหนวยงาน

2) วิธีการสรางหรือการกําหนดกรอบแนวคิดรอง เหตุผ ลที่เรียกวา กรอบแนวคิดรอง
เพราะเปนกรอบแนวคิดที่ส รางหรือ กําหนดขึ้นจากวัต ถุประสงคเสริมที่มีความสําคัญในลํา ดับรอง
หรือเปนวัตถุประสงครองของการศึกษา การทําวิจัย หรือการทํา วิทยานิพนธ (คําวา วัตถุประสงค
รอง อาจไมไดเขียนไวอยางชัดเจนก็ได) ผูศึกษาอาจดําเนินการโดย
2.1) กํา หนดวั ต ถุ ประสงค ข องการศึ กษาให มี ส าระสํ า คั ญ ครอบคลุ ม เรื่ อ งที่ มี
ความสําคัญในลําดับรองจากเรื่องที่เปนวัตถุประสงคหลัก ตัว อยางเชน การวิจัยหรือวิทยานิพนธมี
วัต ถุประสงคของการศึกษาเพื่อศึกษา “ปจจัยที่มีสวนสําคัญทํา ใหแนวทางการพัฒนาการบริหาร
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จัดการของหนวยงาน (ระบุชื่อหนว ยงานที่ศึกษา) ประสบผลสําเร็จ ” โดยถือวา วัตถุประสงคของ
การศึกษาขอนี้เปนวัตถุประสงคเสริมหรือวัตถุประสงครอง ซึ่งอาจไมไดเขียนไวก็ได
2.2) กําหนดกรอบแนวคิด (หรืออาจเรียกวา ตัวชี้วัด หรือตัวแบบ) สําหรับใชใน
การศึกษา การทําวิจยั หรือการทําวิทยานิพนธ โดยเฉพาะอยางยิ่ง นํามาใชใน “การจัดกลุมและการ
วิเคราะห” วัตถุประสงครองที่ไดกําหนดไวในหัว ขอ 2.1) ตัว อยา งเชน ผูศึกษาเลือ กนํา “ปจจัย ที่มี
สว นสําคัญตอการบริหารจัดการที่เรียกวา 3M” อันไดแก ปจจัยดา นการบริหารทรัพยากรมนุษย
(Man) ดานการบริหารงบประมาณ (Money) และดานการบริหารงานภายใน (Management) มา
เปนกรอบแนวคิดรองสําหรับการศึกษา การทําวิจัย หรือการทําวิทยานิพนธ (ผูศึกษาควรใหเหตุผล
ของการเลือ กนํา กรอบแนวคิดดังกลา วนี้มาใชไ วดว ย) โดยผูศึกษานํา มาใชในการจัด กลุมและ
วิเคราะหวัตถุประสงคของการศึกษาดังกลาวในขอ 2.1) ซึ่งเปนวัตถุประสงครอง
2.3) กําหนดให หนึ่ง “ปจจัย ที่มีสวนสําคัญทําใหแนวทางการพัฒนาการบริหาร
จัด การของหนว ยงาน (ระบุชื่อ หนว ยงานที่ศึกษา) ประสบผลสํา เร็จ ” (ซึ่งเปนวัต ถุประสงคของ
การศึกษา) ที่จัดกลุมและวิเคราะหต ามกรอบแนวคิด 3M เปนตัวแปรอิสระ หรือเปน เหตุ (cause)
ในขณะเดียวกัน ผูศึกษาก็ไดกําหนดให สอง “แนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการของหนวยงาน”
(ระบุชื่อหนวยงานที่ศึกษา) เปนตัวแปรตาม หรือเปน ผล (effect)
สําหรับ “ตัวอยางวิธีการเขียนบรรยายการนํากรอบแนวคิดรองมาใชในการจัด กลุม
และวิเคราะหวัตถุประสงครองของการศึก ษา” เชน ในการศึกษา การทํา วิจัย หรือ การทํา
วิทยานิพนธครั้งนี้ ผูศึกษาไดนํา “ปจจัยที่มีสวนสําคัญตอการบริหารจัดการที่เรียกวา 3M ของ วิรัช
วิรัชนิภาวรรณ (2550) ในบทความ เรื่อง “เทคนิคการเขียนงานวิจัยหรือวิทยานิพนธ” สืบคนวันที่ 4
มิถุนายน 2552 จาก http://www.wiruch.com มาเปนกรอบแนวคิดรองในการจัดกลุมและการวิเคราะห
“ปจจัยที่มีสวนสําคัญทําใหแนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการของหนวยงาน (ระบุชื่อหนวยงานที่
ศึกษา) ประสบผลสํา เร็จ ” ซึ่งเปนวัต ถุประสงครองของการศึกษาจํานวน 1 ขอ ปจ จัยหรือกรอบ
แนวคิด 3M ดังกลาวนี้ประกอบดวย 3 ดาน ไดแก การบริหารทรัพยากรมนุษย (Man) การบริหาร
งบประมาณ (Money) และการบริหารงานทั่วไป (Management) พรอมกันนั้น ผูศึกษาไดกํา หนดให
“ปจจัยที่มีสวนสําคัญทําใหแนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการของหนวยงาน (ระบุชื่อหนวยงานที่
ศึกษา) ประสบผลสําเร็จ” ที่จัดกลุมและวิเคราะหตามกรอบแนวคิด 3M เปนตัว แปรอิสระ หรือเปน
เหตุ สวน “แนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการของหนวยงาน (ระบุชื่อหนวยงานที่ศึกษา) ประสบ
ผลสําเร็จ” เปนตัวแปรตาม หรือเปน ผล
ในสวนเหตุผลที่ผูศึกษานํา 3M มาเปนกรอบแนวคิดรองในการศึกษาครั้งนี้ เพราะเปนกรอบ
แนวคิดที่กะทัดรัด ครอบคลุมสาระสําคัญของการบริหารจัดการ เปนสากล เปนที่รูจัก คุนเคยและได
นําไปใชกันอยางแพรหลาย โปรดดูภาพที่ 3
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ภาพที่ 3 กรอบแนวคิดรองที่แสดงถึงความสัมพันธระหวางตัวแปรอิสระและตัวแปรตามที่ใชใน
การศึกษาครั้งนี้
ตัวแปรอิสระ (เหตุ)
“ปจจัยที่มีสวนสําคัญทําใหแนวทางการพัฒนา
การบริหารจัดการของหนวยงานประสบผลสําเร็จ”
ที่จัดกลุมและวิเคราะหตามกรอบแนวคิด 3M
----------------------------------------------------------------------1) ปจจัยดานการบริหารทรัพยากรมนุษย (Man)
2) ปจจัยดานการบริหารงบประมาณ (Money)
3) ปจจัยดานการบริหารงานภายใน (Management)

ตัวแปรตาม (ผล)

แนวทางการพัฒนา
การบริหารจัดการ
ของหนวยงาน

หลังจากไดทราบและเขาใจ “วิธีการสรางกรอบแนวคิดสํา หรับการศึกษา การทําวิจัย
หรือการทําวิทยานิพนธ” แลว ตอจากนี้ไป เปนสวนของ “เทคนิคการสรา งหรือการกํา หนด
กรอบแนวคิด” โดยผูศึกษาควรคํานึงถึงเทคนิค 7 ประการ
1) การสรางกรอบแนวคิดที่สอดคลองกับวัตถุประสงคของการศึกษาที่ไดกําหนดไว
2) การสรางกรอบแนวคิดที่อยูบนพื้นฐานของวิชาการที่เปนที่ยอมรับหรือโตแยงได
ยาก
3) การสรา งกรอบแนวคิดที่ชัดเจน และเขา ใจงา ย มิใชนํากรอบแนวคิดมาใช ใน
การศึกษา การทําวิจัย หรือการทําวิทยานิพนธแลว ยิ่งทําใหผูอานไมเขาใจมากขึ้น
4) กรอบแนวคิดมิใช “ภาพหรือกรอบที่สรุปขั้นตอนการดําเนินงานวิจัย” หรือ “การ
อธิบายความหมายของกรอบแนวคิด ตัว ชี้วัด หรือ ตัวแบบแตละตัว” แตเปนกรอบหรือการแสดง
ขอบเขตใหผูอานเห็นถึงการจัดกลุมแนวคิดทางวิชาการและการศึกษาวิเคราะหที่มีความสัมพันธกัน
อยางเปนระบบและเกี่ยวของกับวัตถุประสงคของการศึกษา โดยผูศึกษานํากรอบแนวคิดนั้นมาใชใน
การศึกษา การทําวิจัย หรือการทําวิทยานิพนธอยางแทจริง
5) การแสดงภาพประกอบ หลังจากที่ผูศึกษาไดเขียนบรรยายกรอบแนวคิดที่ใชใน
การศึกษาแลว ผูศึกษาควรแสดงเปนภาพไวดวยเสมอ
6) การแสดงเหตุผลหรือขอดีของกรอบแนวคิดที่นํามาใช หมายความวา หลังจาก
เขียนกรอบแนวคิดที่ใชในการศึกษาและภาพเสร็จแลว ผูศึกษาควรเขีย นเหตุผ ลแสดงไวดวยวา
ทําไมผูศึกษาจึงเลือกนํากรอบแนวคิดนั้นมาใชในการศึกษา การทําวิจัย หรือการทําวิทยานิพนธครั้ง
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นี้ ตัวอยางเชน เหตุผลที่ผูศึกษานํากรอบแนวคิดการบริหารจัดการที่เรีย กวา PAMS-POSDCoRB
มาใชเปนกรอบแนวคิดหลักในการศึกษาครั้งนี้ (โดยกําหนดให “ปจจัยที่มีสวนสําคัญตอ การบริหาร
จัดการที่เรียกวา PAMS-POSDCoRB” เปนตัวแปรอิสระ ขณะที่ “การเพิ่มขีดความสามารถในการ
บริหารจัดการของหนวยงาน” เปนตัวแปรตาม) เพราะ PAMS-POSDCoRB เปนกระบวนการทาง
วิชาการดานรัฐประศาสนศาสตรหรือ เปนกระบวนการดา นการบริห ารจัดการที่เขาใจงา ย ชัดเจน
ครอบคลุม และครบถวน โดยประกอบดวย 11 ดาน ไดแก การบริหารนโยบาย (Policy), การบริหาร
อํา นาจหนา ที่ (Authority), การบริ ห ารคุณ ธรรม (Morality), การบริห ารที่เ กี่ย วขอ งกับสัง คม
(Society) หรือ การบริหารทีเ่ กี่ยวกับจิตวิญญาณ (Spirit) อาจเลือกคําใดคําหนึ่งก็ได, การวางแผน
(Planning), การจัดองคการ (Organizing), การบริหารทรัพยากรมนุษย (Staffing), การอํานวยการ
(Directing), การประสานงาน (Coordinating), การรายงาน (Reporting) และการงบประมาณ
(Budgeting) กรอบแนวคิดนี้ นํา มาใชไดอยา งผสมกลมกลืนหรือ สอดคลอ งกับวัตถุประสงคของ
การศึกษาครั้งนี้ ไมเพียงเทานั้น ไดมีการนํากรอบแนวคิดนี้มาปรับใชทางวิชาการและมีการตีพิมพ
เผยแพร10 เหลานี้ จึงนาจะมีสว นสําคัญที่ทําใหการศึกษาครั้งนี้เปนระบบ และครอบคลุมเรื่องที่
ศึกษาดานการบริหารจัดการไดอยางครบถว นสมบูรณเพิ่มมากยิ่งขึ้น ในเวลาเดียวกัน ยังเปนการ
พิสูจนดวยวา PAMS-POSDCoRB สามารถนํามาประยุกตใชกับสังคมไทยหรือการบริหารจัดการ
ของไทย และมีประโยชนหรือไม เพียงใดอีกดวย
7) การแสดงเหตุผลถึงขอจํากัดของกรอบแนวคิดที่นํา มาใชในการศึกษา หลังจาก
ไดเขียนขอดีของกรอบแนวคิดไวแลว ผูศึกษาควรเขียนขอจํากัดพรอมกันไปดวย ตัวอยางเชน เปน
ธรรมดาที่กรอบแนวคิดที่ใชในการวิเคราะหไมวาจะเปนลักษณะหรือรูปแบบใด ยอมตองมีขอจํา กัด
หรือมีผูโตแยงไดเสมอไมมากก็นอย โดยกรอบแนวคิดที่ผูศกึ ษาไดนํามาใชในการศึกษาครั้งนี้ ยอมมี
ขอ จํากัดดวยและไมอ าจนับไดวา เปนกรอบแนวคิดที่ส มบูรณที่สุด ขอจํา กัดที่สํา คัญ เชน กรอบ
แนวคิดที่ ใชในการศึกษาครั้งนี้เ หมาะสมกับสภาพในปจจุบันเทา นั้น แตในอนาคตหากเกิดการ
เปลี่ ย นแปลงของสภาพทางเศรษฐกิ จ สัง คม หรื อ การเมือ งขึ้น อาจทํา ให กรอบแนวคิ ดนี้ เ กิ ด
ขอบกพรองไดบาง

10

โปรดดู วิรัช วิรัชนิภาวรรณ, การบริหารและการจัดการเทศบาลในยุคปฏิรูปการเมือง (กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพนิติธรรม, 2546), หนา 34-77; วิรัช วิรัชนิภาวรรณ, แนวทางการตอบขอสอบและกรอบ
แนวคิดทางสังคมศาสตร (กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพนิติธรรม, 2548), หนา 8-12; วิรัช วิรัชนิภาวรรณ, แนวคิด
ทางรัฐประศาสนศาสตร การประยุกต และการพัฒนา (กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพโฟรเพซ, 2549), หนา
61-67; และ วิรัช วิรัชนิภาวรรณ, หลักรัฐประศาสนศาสตร : แนวคิดและกระบวนการ (กรุงเทพมหานคร :
บริษัท เอ็กซเปอรเน็ท จํากัด, 2549), 161-270.
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อีกตัวอยา งหนึ่ง เชน กรอบแนวคิด PAMS-POSDCoRB ที่นํามาใชในการศึกษา
ครั้งนี้มีขอจํากัดที่สําคัญคือ (1) กรอบแนวคิดนี้เปนของนักวิชาการไทยที่พัฒนามาจากกรอบแนวคิด
โพสคอรบ (POSDCoRB) ของ กูลิค และ เออรวิค (Gulick & Urwick) จึงอาจทํา ใหไมไดรับการ
ยอมรับจากนักวิชาการไทยบางสว น (2) การที่กรอบแนวคิดนี้ละเอียดและครอบคลุมการบริหาร
จัด การมากถึง 11 เรื่อ ง หรือ 11 ดา น จึงอาจถูกมองไปไดวาเปนกรอบแนวคิดที่ล ะเอีย ดและ
ครอบคลุมมากเกินไป และยากตอการนําไปปฏิบัตไิ ดอยางครบถวน นอกจากนั้น (3) กรอบแนวคิด
นี้อาจเหมาะสมกับสภาพแวดลอมของสังคมไทยที่ใหความสําคัญกับการบริหารจัดการภายในและ
เนนดานวัตถุหรือประสิทธิภาพของหนวยงานเปนหลัก แตในอนาคต ถาสภาพแวดลอมเปลี่ยนแปลง
ไป เชน เกิดการเปลี่ยนแปลงทางการเมือ งการปกครองและการบริหารของประเทศ โดยรัฐบาลมี
นโยบายใหความสําคัญกับการบริหารจัดการที่เนนดานจิตใจ โดยเฉพาะอยางยิ่ง การบริหารจัดการ
ตามแนวทางคุณธรรม และการบริหารจัดการตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพีย ง เชนนี้ อาจจะทําให
กรอบแนวคิดนี้ไมถูกนํามาใชมากเทาที่ควรก็ได
สอง เทคนิคการบูรณาการหรือการผสมผสานกรอบแนวคิด หมายถึง การนํา เสนอ
เทคนิคการบูรณาการหรือการผสมผสานกรอบแนวคิดทางวิชาการหลายกรอบสําหรับการศึกษา
การทําวิจัย และการทําวิทยานิพนธ โดยคําวา กรอบแนวคิด หมายถึง กรอบแนวคิด 2 แบบ ดังที่ได
นํา เสนอไวแลว อันไดแก (1) กรอบแนวคิดทางวิชาการที่นํา มาใชในการจัดกลุม และ (2) กรอบ
แนวคิดทางวิชาการที่นํามาใชในการศึกษาวิเคราะห สาระสํา คัญที่จะนําเสนอประกอบดว ย 3 ขอ
ดังนี้
1) ในการศึ ก ษา การทํ า วิ จั ย หรื อ การทํ า วิ ท ยานิ พ นธ แ ต ล ะเรื่ อ ง ไม
จําเปนตองมีหรือใชเพียงกรอบแนวคิดเดียว อาจใช 2 กรอบ หรือหลายกรอบแนวคิดก็ได
ทั้งนี้ โดยคํานึงถึงความเหมาะสม ความสอดคลอง และควรแสดงเหตุผลของการเลือกนํา
กรอบแนวคิดแตละกรอบมาใชดวย ดังที่ไดกลาวไวแลววา กรอบแนวคิดอาจจัดแบงเปน 2 แบบ
หัวขอนี้เนนเฉพาะกรอบแนวคิดแบบแรก คือ กรอบแนวคิดทางวิชาการที่นํามาใชในการจัดกลุมซึ่ง
เปนกรอบแนวคิดการบริหารจัดการที่ประกอบดวย “กลุมคํา” หลายดา นหรือหลายขั้นตอน และ
นํามาใชใน “การจัดกลุมหรือการจัดกลุมปญหา” ดังไดย กตัวอยางไวแลวขา งตนรวม 27 ตัว อยา ง
ขยายความไดวา ผูศึกษาอาจนํากรอบแนวคิดที่นํามาใชในการจัดกลุมจํานวน 2 กรอบ มาปรับใชใน
การศึกษา การทําวิจัย หรือการทําวิทยานิพนธก็ได โดยทุกกรอบแนวคิดที่ผูศึกษานํา มาใชควร (1)
มีความเหมาะสม ซึ่งหมายถึง สอดคลองกับวัตถุประสงคของการศึกษา การทําวิจัย หรือ การทํา
วิทยานิพนธ (2) สอดคลองกันหรือเกื้อ กูลกันทั้งหมดอยางเปนระบบ และ (3) ผูศึกษาควรแสดง
เหตุผลของการเลือกนํากรอบแนวคิดแตละกรอบมาใชไวดวยเสมอ
ตัวอยางที่หนึ่ง ในกรณีที่การศึกษา การทําวิจัย หรือการทําวิทยานิพนธ ผูศึกษาได
กํา หนดวัต ถุประสงคของการศึก ษาไว 3 ขอ ไดแก (1) เพื่อศึกษาปญ หาการบริห ารจัดการของ
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หนวยงาน (2) เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการของหนว ยงาน และ (3) เพื่อศึกษา
ปจจัยที่มีสวนสําคัญทําใหแนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการของหนวยงานประสบผลสําเร็จ ทั้งนี้
โดยใชกรอบแนวคิด 2 กรอบ
ผูศึกษา หนึ่ง นํากรอบแนวคิด PAMS-POSDCoRB ที่ประกอบดวย 11 ดาน (หรือ
อาจนํากรอบแนวคิดอื่นมาปรับใชก็ไดตามความเหมาะสม เชน 11M) มาใชเปนกรอบแนวคิดหลักใน
การจัดกลุม “ปญหาการบริหารจัดการของหนวยงาน” โดยแบงเปน 11 ดาน เพื่อใหสอดคลองกับ
วัตถุประสงคของการศึกษาขอ (1) รวมทั้งนํามาใชในการจัดกลุม “แนวทางการพัฒนาการบริหาร
จัดการของหนวยงาน” โดยแบงเปน 11 ดาน เพื่อใหสอดคลองกับวัตถุประสงคของการศึกษาขอ (2)
พรอมกับ สอง นํากรอบแนวคิด 3M ที่ประกอบดวย 3 ดา น มาใชเปนกรอบแนวคิดรองในการจัด
กลุม “ปจ จัย ที่มีส ว นสํ า คั ญ ทํา ใหแ นวทางการพัฒ นาการบริห ารจัด การของหนว ยงานประสบ
ผลสําเร็จ” โดยแบงเปน 3 ดาน ไดแก ปจจัยดานการบริหารทรัพยากรมนุษย (Man) ดานการบริหาร
งบประมาณ (Money) และดา นการบริห ารงานทั่ว ไป (Management) เพื่อใหส อดคลอ งกับ
วัตถุประสงคของการศึกษาขอ (3) ดังกลาว
ตัวอยางที่สอง ในกรณีที่การศึกษา การทําวิจัย หรือการทําวิทยานิพนธ ผูศึกษาได
กํา หนดวัต ถุประสงคของการศึก ษาไว 4 ขอ ไดแก (1) เพื่อศึกษาปญ หาการบริห ารจัดการของ
หนวยงาน (2) เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการของหนวยงาน (3) เพื่อศึกษาปจจัยที่
มีสวนสําคัญทําใหแนวทางการพัฒนาบริหารจัดการของหนวยงานประสบผลสํา เร็จ และ (4) เพื่อ
ศึกษาแนวโนมของการบริหารจัดการของหนวยงาน ทั้งนี้ โดยใชกรอบแนวคิด 2 กรอบ
ผูศึกษา หนึ่ง นํา กรอบแนวคิด การปฏิบัติราชการตามคํารับรองของหนวยงานที่
ประกอบดวย 4 ดาน ไดแก ประสิทธิผลตามแผนปฏิบัติราชการ คุณภาพการใหบริการ ประสิทธิภาพ
ของการปฏิบัติราชการ และการพัฒนาองคกรหรือหนวยงาน (หรืออาจนํากรอบแนวคิดอื่นมาปรับ
ใชก็ไดตามความเหมาะสม เชน การบริหารกิจการบานเมืองที่ดี หรือการบริห ารจัดการความรู) มา
ใชเปนกรอบแนวคิดหลักในการจัดกลุม “ปญหาการบริหารจัดการของหนวยงาน” โดยแบงเปน 4
ดาน เพื่อใหสอดคลอ งกับวัตถุประสงคของการศึกษาขอ (1) รวมทั้งนํา มาใชในการจัดกลุม “แนว
ทางการพั ฒ นาการบริห ารจั ด การของหน ว ยงาน” โดยแบ ง เป น 4 ด า น เพื่อ ใหส อดคล อ งกั บ
วัตถุประสงคของการศึกษาขอ (2) พรอมกับ สอง นํากรอบแนวคิด 3M ที่ประกอบดวย 3 ดาน มาใช
เปนกรอบแนวคิดรองในการจัดกลุม “ปจจัย ที่มีสว นสํา คัญ ทําใหแนวทางการพัฒนาการบริ ห าร
จัดการของหนวยงานประสบผลสําเร็จ” โดยแบงเปน 3 ดาน เพื่อ ใหส อดคลองกับวัตถุประสงคของ
การศึกษาขอ (3) รวมทั้งนํามาใชในการจัดกลุม “แนวโนมของการบริหารจัดการของหนวยงาน” โดย
แบงเปน 3 ดาน เพื่อใหสอดคลองกับวัตถุประสงคของการศึกษาขอ (4) ดังกลาว
หมายเหตุ นอกจากกรอบแนวคิด 3M ตามตัวอยางที่กลาวมานี้แลว ผูศึกษาอาจนํา
กรอบแนวคิดอื่นมาปรับใชในการจัดกลุม “ปจจัยที่มีสวนสําคัญทําใหแนวทางการพัฒนาการบริหาร
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จัดการของหนวยงานประสบผลสํา เร็จ ” รวมทั้ง “แนวโนมของการบริห ารจัดการของหนวยงาน”
เพื่อใหสอดคลองกับวัต ถุประสงคของการศึกษาขอ (3) และ (4) ตามลําดับก็ได เปนตนวา หนึ่ง
กรอบแนวคิด 4M-5M สอง กรอบแนวคิดที่แบงเปน 2 ดา น/ปจจัย คือ ปจจัย ภายในและปจจัย
ภายนอก สาม กรอบแนวคิดที่ป ระกอบดว ย 3 ดา น ไดแก โครงสราง (Structure) อํานาจหนาที่
(Authority) และกระบวนการดํา เนิน งาน (Process) หรื อ เรี ย กว า SAP สี่ กรอบแนวคิ ด ที่
ประกอบดวย 3 ดาน ไดแก โครงสราง (Structure) อํานาจหนาที่ (Authority) และการบริหารงาน
บุคคล (Man) หรือเรียกวา SAM และ หา กรอบแนวคิดที่ประกอบดว ย 3 ดา น/ขั้นตอน ไดแก การ
คิด หรือการวางแผน หรือการเตรียมการ (thinking หรือ planning หรือ preparing) การลงมือปฏิบัติ
จริง (acting) และการประเมินผล (evaluating)
2) กรอบแนวคิดที่นํามาใชเพียงกรอบแนวคิดเดียว อาจนํามาใชครบทุกดาน
หรือไมครบ หรืออาจปรับเพิ่มมากขึ้นได ทั้งนี้ โดยคํานึงถึงความเหมาะสม ความสอดคลอง
และควรแสดงเหตุผลของการลดหรือเพิ่มแตละดา นไวดวยเสมอ การลดหรือ เพิ่มดา นของ
กรอบแนวคิดนั้น ผูศึกษาอาจดําเนินการไดโดย หนึ่ง ในกรณีลดดาน ผูศึกษาควรศึกษาคนควาวา
กรอบแนวคิดที่นํา มาใชนั้นมีดา นใดดา นหนึ่งหรือหลายดา นที่ไมเหมาะสมหรือไมส อดคลองกับ
วัต ถุประสงคข องการศึกษา การทําวิจัย หรือ การทํา วิทยานิพนธ หรือ บางดานนํา ไปใชแลว ผล
การศึกษาจะไมชัดเจน หรือซ้ําซอนกัน เมื่อเปนเชนนี้ ผูศึกษาก็อ าจตัดออกได ตัวอยางเชน หากผู
ศึกษาทําวิจัย เรื่อง “การพัฒนาการบริหารจัดการดา นการใหบริการประชาชนขององคการบริหาร
สวนจังหวัด” โดยผูศึกษาไดกําหนดใหกลุมตัวอยาง ไดแก บุคลากรขององคการบริหารสวนจังหวัด
และประชาชน พรอมทั้งเลือ กนํากรอบแนวคิด PAMS-POSDCoRB ที่ประกอบดวย 11 ดา นมาใช
หลังจากผูศึกษาพิจารณาแลวอาจมีขอมูลหรือขอเท็จจริงบางดานที่ประชาชนไมทราบหรือไมเขาใจ
เนื่อ งจากประชาชนไมไ ดเ ขา ไปมีสว นรว มในการบริห ารจัดการองคการบริห ารสว นจังหวัด นั้น
โดยตรง เชน ไมทราบขอเท็จจริงดานการบริหารนโยบาย (Policy) หรือไมเขาใจดานการจัดองคการ
(Organizing) ขององคการบริหารสวนจังหวัด เปนตน ดังนั้น ผูศึกษาอาจตัด 2 ดานนี้ออกก็ได สวน
สอง ในกรณีเ พิ่มดา น ผูศึกษาควรศึกษาคนควา กรอบแนวคิดอื่น เชน การบริห ารจัดการตาม
แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง หรือการบริหารจัดการตามแนวทางการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี วา มี
สาระสําคัญอยางไร หรือมีดานใดที่เดนมากและไมมีปรากฏอยูในกรอบแนวคิด PAMS-POSDCoRB
ดังกลา ว โดยผูศึกษาอาจเลือกนําเฉพาะบางดานของกรอบแนวคิดอื่นดังกลา วซึ่งผูศึกษาเห็นวา
เหมาะสมและสอดคลองกับกรอบแนวคิดหลัก คือ PAMS-POSDCoRB มาใสเพิ่มไว
ตัว อยางที่หนึ่ง ในการนํากรอบแนวคิด PAMS-POSDCoRB ที่ป ระกอบดว ย 11
ดาน มาใชเปนกรอบแนวคิดหลักในการจัดกลุมปญหาการบริหารจัดการของหนว ยงาน และในการ
จัดกลุมแนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการของหนวยงาน นั้น ผูศึกษาอาจนํามาใชครบทั้ง 11
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ดานหรือไมก็ได เชน อาจนํามาใชเพียง 8-10 ดาน หรือผูศึกษาอาจปรับเพิ่มกรอบแนวคิดดังกลา ว
เปน 12-13 ดานก็ได
ตัว อยา งที่ส อง ในการนํ า กรอบแนวคิ ด การปฏิบั ติราชการตามคํา รับ รองของ
หนวยงานที่ประกอบดวย 4 ดาน มาใชเปนกรอบแนวคิดหลักในการจัดกลุมปญหาการบริหารจัดการ
ของหนวยงาน และในการจัดกลุมแนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการของหนวยงาน นั้น ผูศึกษา
อาจนํามาใชครบทั้ง 4 ดานหรือไมก็ได เชน อาจนํามาใชเพียง 3 ดาน หรือ ผูศึกษาอาจปรับเพิ่ม
กรอบแนวคิดดังกลาวเปน 5-6 ดานก็ได
3) การนํากรอบแนวคิด 2 แบบ คือ กรอบแนวคิดทางวิชาการที่นํา มาใชใน
การจัดกลุม และกรอบแนวคิดทางวิชาการที่นํามาใชในการศึกษาวิเคราะหมาผสมผสานกัน
เพื่อใชในการศึกษา การทําวิจัย หรือการทํา วิทยานิพนธ เปนการนําเสนอกรอบแนวคิดทั้ง 2
แบบนี้ไวในตาราง โดย หนึ่ง กรอบแนวคิดการบริหารจัดการสําหรับ “การจัดกลุมหรือการจัดกลุม
ปญหา” จัดวางอยูในแนวดิ่งหรือแนวตั้ง ขณะที่ สอง กรอบแนวคิดสําหรับ “การศึกษาวิเคราะห” จัด
วางอยูในแนวราบหรือแนวนอน การนํากรอบแนวคิดทั้ง 2 กรอบดังกลาวนี้มาผสมผสานกันจะมีสวน
ชวยทําใหหัวขอหรือสวนที่เกี่ยวกับการวิเคราะหของการศึกษา การทําวิจัย หรือการทําวิทยานิพนธ
เปนวิชาการ เปนระบบ และไดรับการยอมรับมากขึ้น
ตัวอยางเชน กรณีการวิเคราะหปญหา และแนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการ
ของหนวยงาน ผูศึกษาอาจกําหนดและจัดวางไวในตาราง โดย หนึ่ง กรอบแนวคิดการบริหารจัดการ
สําหรับ “การจัดกลุมหรือการจัดกลุมปญหา” ที่ประกอบดวย 7 ดาน คือ “การบริหารจัดการตามแนว
ทางการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี 7 ดาน” ตาม “พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการ
บริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546” ไดแก (1) การเกิดประโยชนสุขของประชาชน (2) การเกิด
ผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ (3) การมีประสิทธิภาพและเกิดความคุมคาในเชิงภารกิจของรัฐ (4) การ
ลดขั้นตอนการปฏิบัติง าน (5) การปรับปรุงภารกิจ ของหนวยงานใหทันตอ สถานการณ (6) การ
อํานวยความสะดวกและการตอบสนองความตองการของประชาชน และ (7) การประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการอยา งสม่ํา เสมอ จัดวางอยูในแนวตั้ง สว น สอง กรอบแนวคิดสํา หรับ “การศึกษา
วิเคราะห” ที่ประกอบดวย 2 ขั้นตอน ไดแก “ปญหา” และ “แนวทางการพัฒนา” การบริหารจัดการ
ของหนวยงาน จัดวางอยูในแนวนอน โปรดดูตารางที่ 2
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ตารางที่ 2 การนํากรอบแนวคิดทางวิชาการ 2 กรอบ มาใชในการจัดกลุมหรือการจัดกลุมปญหา
และในการศึกษาวิเคราะห
หนึ่ง กรอบแนวคิดการบริหารจัดการ
สําหรับ “การจัดกลุมหรือการจัด
กลุมปญหา” ที่ประกอบดวย 7 ดาน
1. การเกิดประโยชนสุขของประชาชน
2. การเกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ
3. การมีประสิทธิภาพและเกิดความ
คุมคาในเชิงภารกิจของรัฐ
4. การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
5. การปรับปรุงภารกิจของหนวยงานให
ทันตอสถานการณ
6. การอํานวยความสะดวกและการ
ตอบสนองความตองการของประชาชน
7. การประเมินผลการปฏิบัติราชการ
อยางสม่ําเสมอ

สอง กรอบแนวคิดสําหรับ “การศึกษา
วิเคราะห” ที่ประกอบดวย 2 ขั้นตอน
1. ปญหา
2. แนวทางการพัฒนา

กลาวโดยสรุป กรอบแนวคิดทางวิชาการมิใชมีเฉพาะกรอบแนวคิดแบบที่หนึ่ง คือ ”กรอบ
แนวคิดทางวิช าการที่นํามาใชในการจัดกลุม” ซึ่งนํา มาใชในการศึกษา การทําวิจัย หรือ การทํา
วิทยานิพนธสําหรับการจัดกลุมหรือการจัดกลุมปญหาเทานั้น แตยังมีกรอบแนวคิดทางวิชาการอีก
แบบหนึ่ง ไดแก ”กรอบแนวคิดทางวิชาการที่นํามาใชในการศึกษาวิเคราะห ” ดวย กรอบแนวคิด
แบบหลังนี้แทบจะไมมีการกลาวถึงและไมมีการนํามาใชกันอยางเปนระบบครบกระบวนการ โดยจะ
รูจักและกลาวถึงกรอบแนวคิดแรกเทานั้น สําหรับประโยชนของกรอบแนวคิดทั้ง 2 แบบ ที่สํา คัญมี
3 ประการดังนี้
ประการที่หนึ่ง ทําใหผูอานทราบและเขาใจ “แนวคิดสําคัญหรือสาระสําคัญ” ที่นํามาใชใน
การศึกษา การทําวิจัย และการทําวิทยานิพนธไดอยางรวดเร็วและงายขึ้น
ประการที่สอง สรางความมั่นใจใหแกผูศึกษาวาเปนการศึกษาที่เปนระบบและเปนวิชาการ
เพราะมีกรอบแนวคิดทางวิชาการรองรับ และในแตละสวนที่สําคัญมีความสัมพันธหรือสอดคลองกัน
รวมทั้งเปนไปตามวัตถุประสงคของการศึกษา
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ประการที่สาม กรอบแนวคิดแบบแรกที่ชัดเจนจะชวยเปนแนวทางสําหรับการจัดกลุม การ
วางระบบ หรือการกําหนดขั้นตอนของการศึกษา การทําวิจัย หรือการทําวิทยานิพนธ รวมตลอดถึง
การสรางแบบสอบถามสําหรับการศึกษา การทําวิจัย หรือการทําวิทยานิพนธ และการเสนอแนะได
อยา งตรงประเด็น รวมทั้ง สอดคลอ งกัน ขณะที่กรอบแนวคิดอีกแบบหนึ่ง จะเปนประโยชนตอ
การศึ ก ษาวิ เ คราะห เช น ช ว ยทํ า ให ก ารวิ เ คราะห ป ญ หา และการเสนอแนวทางแก ไ ขหรื อ
ขอเสนอแนะสําหรับการทําวิจัย หรือการทําวิทยานิพนธ มีมาตรฐานและเปนระบบเพิ่มมากขึ้น
กรอบแนวคิดทางวิชาการเปนสิ่งสํา คัญและจําเปนสํา หรับการศึกษา การทําวิจัย การทํา
วิทยานิพนธ หรือแมกระทั่งการเขียนรายงาน ฉะนั้น การสงเสริมสนับสนุนใหนํากรอบแนวคิดทาง
วิชาการไปใชในเอกสารทางวิชาการดังกลาวจึงเปนสิ่งจําเปนยิ่ง “การสรางและการผสมผสานกรอบ
แนวคิดทางวิชาการ” ที่ไดแสดงไวขางหนานี้ ถือวาเปนสวนหนึ่งของการสงเสริมดังกลาว และอาจ
ถือไดวาเปนแนวคิดพื้นฐานหนึ่งที่มุงสรา งองคความรูห รือสรางความรูทางวิชาการใหมที่กําหนด
ขอบเขตไดอยางชัดเจน พรอมทั้งระบุเฉพาะเจาะจง ถา ยทอด เผยแพร และนํามาใชประโยชนได
อันจะนําไปสูก ารพัฒนาตอไปอยางไมหยุดยั้ง

7. คําจํากัดความหรือนิยามศัพทเฉพาะ
หลักการ คําจํากัดความ หมายถึง นิยามศัพทเฉพาะ หรือ คํานิยามปฏิบัติการ (operational
definition) หรือความหมายของคําที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ สํา หรับเหตุผ ลที่จํา เปนตองกําหนดคํา
จํากัดความไว เนื่องจากเปนเรื่องยากมากที่จ ะใหความหมายของคําศัพทหรือคําตาง ๆ และไดรับการ
ยอมรับจากทุกคน ทั้งนี้เพราะความแตกตางของแนวคิด ความคิดเห็น มุมมอง ความรู ความสามารถ และ
ประสบการณของแตละคน ดังนั้น ในงานวิจัยหรือวิทยานิพนธจึงจําเปนตองกําหนดคําจํากัดความหรือ

กํา หนดนิย ามศัพทเฉพาะที่ใชในงานวิจัยหรือวิทยานิพนธไวดว ยเพื่อ หนึ่ง อธิบายและกําหนด
ขอบเขตของคําศัพทหรือคําสําคัญที่นํามาใชเฉพาะในงานวิจัยหรือวิทยานิพนธใหชัดเจนขึ้น สอง สื่อ
ใหผูอานเขาใจคําจํากัดความหรือนิยามศัพทเฉพาะแตละคําที่ใชในงานวิจัยหรือวิทยานิพนธตรงกัน
หรือเปนไปในทิศทางเดียวกันกับผูศึกษา รวมทั้ง สาม ทําใหผูศึกษาไมสับสน ไมห ลงประเด็นและ
สามารถศึกษาใหตรงกับความหมายที่ไดใหไวในคําจํากัดความหรือนิยามศัพทเฉพาะดวย
เทคนิค บอ ยครั้งอาจใชคําวา นิย ามปฏิบัติการ หรือ นิยามศัพท การใหคํา จํากัดความ
กระทําโดยผูศึกษาเปนผูกําหนดความหมายขึ้นเอง โดยอาศัยความรู ความเขาใจ และประสบการณ
ของผูศึกษา ความรูและความเขาใจของผูศึกษาที่นํามาใชในการกําหนดคําจํากัดความนั้น สวนหนึ่ง
ไดมาจากการทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวของ รวมทั้งไดมาจากกรอบแนวคิดที่ใชใน
การศึกษา สําหรับเทคนิคที่ควรสังเกตในสวนนี้คือ ขอความที่เขียนอธิบายคําจํากัดความหรือนิยาม
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ศัพทเฉพาะแตละคําที่เขียนในหัวขอนี้ จะตองตรงกันหรือสอดคลองกับขอความที่ไดเขียนไวในบทที่
เกี่ยวกับการทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวของ นอกจากนี้แลว การเลือกที่จะนํา คําหรือ
ขอความใดมาใสไวในหัวขอ คําจํากัดความ นับวามีสวนสําคัญดวย มิฉะนั้น อาจเปนการนํา คําหรือ
ขอความที่ไมจําเปน หรือ ไมไดใชประโยชนมาใสไวอยา งขาดทิศทางโดยไมมีเหตุผลทางวิชาการ
รองรับได
สํา หรับ “วิธีก ารเลือกนําคํา หรือขอความใดมาใสไ วใ นหัวขอคํา จํากัดความ” อาจ
กระทําโดยนําคําสําคัญ (key words) ที่ปราฏอยูใน หนึ่ง หัวขอวิทยานิพนธหรือหัวของานวิจัย สอง
วัต ถุประสงคของการศึกษา สาม กรอบแนวคิดที่ใชในการศึกษา และ สี่ ตัว แปรอิสระและตัวแปร
ตามที่ศึกษา มาเขียนไวพรอมกับใหความหมาย ตัวอยางเชน หัวขอวิทยานิพนธหรือหัวของานวิจัย
คือ “การเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการบริหารจัดการระหวางการประปานครหลวงกับการประปา
สว นภู มิ ภ าค” ซึ่ ง มีวั ต ถุ ป ระสงค ข องการศึ กษาที่ สํ า คัญ ประการหนึ่ ง คื อ ศึ กษาเปรีย บเที ย บ
ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการระหวางหนวยงานดังกลาว สวนกรอบแนวคิดหลักที่นํา มาใช คือ
ปจจัยที่มีสวนสําคัญตอการบริหารจัดการที่เรียกวา แพ็มส-โพสคอรบ (PAMS-POSDCoRB) และใน
การศึกษาไดกําหนดให “ปจจัยทีม่ ีสวนสําคัญตอการบริหารจัดการที่เรียกวา PAMS-POSDCoRB”
เปนตัวแปรอิสระ ขณะที่ “ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการของการประปานครหลวงกับการประปา
สวนภูมิภาค” เปนตัวแปรตาม เมื่อเปนเชนนี้ จึงนําคําหรือขอความตอไปนี้มาใหความหมาย
7.1 การเปรีย บเทีย บ (นํา มาจากหัว ขอ วิทยานิพนธห รือ หัว ขอ งานวิจัย และ
วัต ถุประสงคของการศึกษา) หมายถึง ............... (ขอความที่นํามาใสขางหนานี้ ควรเหมือนหรือ
สอดคลองกับขอความที่ผูศึกษาได “สรุปและวิเคราะห” ไวในบทที่เกี่ยวกับการทบทวนวรรณกรรม
และงานวิจัยที่เกี่ยวของ)
7.2 การบริ ห ารจั ด การ (นํ า มาจากหั ว ข อ วิ ท ยานิ พ นธ ห รื อ หั ว ข อ งานวิ จั ย
วัตถุประสงคของการศึกษา ตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม) หมายถึง ............... (ขอความที่นํา มาใส
ขา งหนา นี้ ควรเหมือ นหรือ สอดคลอ งกับขอ ความที่ผูศึกษาได “สรุปและวิเ คราะห ” ไวในบทที่
เกี่ยวกับการทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวของ)
7.3 ประสิท ธิภ าพ (นํามาจากวัต ถุประสงค ของการศึกษา และตัว แปรตาม)
หมายถึง ............... (ขอความที่นํามาใสขางหนานี้ ควรเหมือนหรือสอดคลองกับขอ ความที่ผูศึกษา
ได “สรุปและวิเคราะห” ไวในบทที่เกี่ยวกับการทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวของ)
7.4 การประปานครหลวง (นํามาจากหัว ขอวิทยานิพนธหรือหัวขอ งานวิจัย และ
วัตถุประสงคของการศึกษา) หมายถึง ...............
7.5 การประปาสวนภูมิภาค (นํามาจากหัวขอวิทยานิพนธหรือหัวของานวิจัย และ
วัตถุประสงคของการศึกษา) หมายถึง ...............
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7.6 ป จ จัย ที่ มี ส ว นสํ า คัญ ต อ การบริ ห ารจั ด การ หรื อ PAMS-POSDCoRB
(นํามาจากกรอบแนวคิดที่ใชในการศึกษา และตัวแปรอิสระ) หมายถึง ................. (ขอความที่นํามา
ใสขา งหนานี้ ควรเหมือนหรือสอดคลอ งกับขอความที่ผูศึกษาได “สรุปและวิเ คราะห” ไวในบทที่
เกี่ยวกับการทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวของ) โดย PAMS-POSDCoRB ครอบคลุมการ
บริหารจัดการรวม 11 เรื่อง หรือ 11 ดาน ไดแก
7.6.1 การบริหารนโยบาย (Policy) หมายถึง ...............
7.6.2 การบริหารอํานาจหนาที่ (Authority) หมายถึง ...............
7.6.3 การบริหารคุณธรรม (Morality) หมายถึง ...............
7.6.4 การบริหารที่เกี่ยวของกับสังคม (Society) หมายถึง ...............
7.6.5 การวางแผน (Planning) หมายถึง ...............
7.6.6 การจัดองคการ (Organizing) หมายถึง ...............
7.6.7 การบริหารทรัพยากรมนุษย (Staffing) หมายถึง ...............
7.6.8 การอํานวยการ (Directing) หมายถึง ...............
7.6.9 การประสานงาน (Coordinating) หมายถึง ...............
7.6.10 การรายงาน (Reporting) หมายถึง ...............
7.6.11 การงบประมาณ (Budgeting) หมายถึง ...............

8. ระเบียบวิธีศึกษา
หลัก การ ระเบีย บวิธีศึกษา หรือ อาจเรีย กวา ระเบีย บวิธีวิจัย หรือ วิ ธีดํา เนินการวิจัย
หมายถึง ขั้น ตอนการทํา วิจัยอยา งเปน ระบบ โดยเฉพาะอยา งยิ่ง การทํา วิ จัยสนาม มีสว นทําให
การศึกษา การทําวิจัย หรือการทําวิทยานิพนธเปนระบบ เปนสากล ไดรับการยอมรับในทางวิชาการ
และมีคุณคาเพิ่มมากขึ้น อีกทั้งยังมีสวนชวยเพิ่มความชัดเจนและความเขา ใจใหแกผูอา นมากขึ้น
ดวย แตทั้งหมดนี้ ขึ้นอยูกับขั้นตอนการนํา เสนอระเบียบวิธีศึกษาวาจะตองชัดเจน เปนระบบ ไม
สับสน และใชภาษาที่ทําใหผูอานจะเขาใจไดงาย
เทคนิค การเขียนบรรยายระเบียบวิธีศึกษา อาจเขียนเปนขอ ๆ โดยครอบคลุมเรื่องตอไปนี้
ตามลําดับ
8.1 ประเภทของการศึกษาหรือประเภทของการวิจัย
8.2 วิธีการรวบรวมขอมูล
8.3 วิธีการประมวลและวิธีวิเคราะหขอมูล
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8.4 การนําเสนอขอมูล
8.5 ระยะเวลาศึกษาและแผนการดําเนินงานตลอดโครงการ
8.6 งบประมาณ
8.1 ประเภทของการศึกษาหรือประเภทของการวิจัย เปนการที่ผูศึกษาระบุวา
ในการศึกษาครั้งนี้ไดนําประเภทของการวิจัยแบบใดแบบหนึ่งหรือหลายแบบมาใชในการศึกษาหรือ
วิจัย สํา หรับประเภทของการศึก ษาหรือการวิจั ย นั้น อาจจัดแบงไดห ลายประเภทขึ้นอยูกับการ
จัดแบงของผูจัดแบง โดยแตละประเภทอาจคลายคลึง คาบเกี่ยว หรือตอเนื่องกัน ตัวอยางเชน
8.1.1 การจัดแบงตามลักษณะของการเก็บรวบรวมขอมูล อาจจัดแบง
ประเภทของการวิจัยเปน
1) การวิจัยเอกสาร (documentary research) การวิจัย ที่เ ก็บ
รวบรวมขอมูลจากตํารา หนังสือ รายงานผลการวิจัย สถิติ ตัวเลข และเอกสารตาง ๆ ทั้งภาษาไทย
และภาษาตางประเทศ รวมตลอดถึงขอมูลที่ไดจากเครือขายระหวางประเทศ หรืออินเทอรเน็ต (inter
connected network หรือ internet) และ
2) การวิจัยสนาม (field research) การวิจัยที่เก็บรวบรวมขอ มูล
ภาคสนาม ซึ่งครอบคลุมการแจกแบบสอบถามใหกลุมตัวอยางกรอกหรือสงทางไปรษณีย และการ
สัมภาษณกลุมตัวอยางดวยแบบสอบถาม
8.1.2 การจัดแบงตามการใชประโยชนของผลงานวิจัย อาจจัดแบงเปน
1) การวิจัย พื้นฐาน (basic research) หมายถึง การวิจัย ที่ มี
จุดมุงหมายหลักเพื่อการพัฒนาองคความรู หรือการสรางและการทดสอบทฤษฎีในแตละสาขาวิชา
กลาวอีกนัยหนึ่งไววา การวิจัยพื้นฐานมุงเนนประโยชนทางวิชาการเปนเรื่อ งหลัก สว นประโยชน
ทางการบริหารจัดการและทางการปฏิบัติถือ เปนเรื่อ งรอง การวิจัย พื้นฐานนี้ อาจเรีย กอยา งอื่นได
เชน การวิจัยทางวิชาการ (academic research) การวิจัย ทางทฤษฎี (theoretical research) และการ
วิจัยบริสุทธิ์ (pure research) และ
2) การวิจยั ประยุกต (applied research) หรือการวิจัยเชิงปฏิบัติ
(practical research) หมายถึง การวิจัยที่มีจุดมุงหมายหลักเพื่อการนําผลการวิจัย ไปใชประโยชน
ทางการบริหารจัดการและทางการปฏิบัติ สวนการที่จะกอใหเกิดองคความรูใหมหรือไมถือเปนเรื่อ ง
รอง ตัวอยางเชน การวิจัยนโยบาย (policy research) การวิจัยการกระทํา (action research) การ
วิจัยการปฏิบตั ิการ (operation research) และการวิจัยประเมินผล (evaluation research)
กลา วโดยยอ การวิจัย พื้นฐานมุงใหความสนใจเรื่องการทํา ความเขา ใจ
ปญหา สวนการวิจัยประยุกตหรือการวิจัยเชิงปฏิบัติมุงใหความสนใจเรื่องการแกไขปญหา
8.1.3 การจัดแบงตามรูปแบบการวิจยั อาจจัดแบงเปน
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1) การวิจัยเชิงสํารวจ (survey research) หมายถึง การวิจัยที่มุง
แสวงหาขอมูลเกี่ยวกับปรากฏการณจากประชากรเปาหมายโดยเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยาง
ที่เปนตัวแทนของประชากรเปาหมายนั้น แตถามุงแสวงหาขอมูลจากประชากรขนาดใหญทั้งหมด
โดยตรง โดยเก็บรวบรวมขอ มูลจากประชากรขนาดใหญทั้งหมดนั้น การวิจัย ดังกลา วนี้ เรียกวา
“การสํารวจสํามะโน” และ
2) การวิจัย เชิงทดลอง (experiment research) หมายถึง การ
วิจัยที่เกี่ยวของกับการควบคุมหรือบังคับปรากฏการณที่เลือกศึกษา
8.1.4 การจัดแบงตามลักษณะการวิเคราะหขอมูล อาจจัดแบงเปน
1) การวิจัยเชิงปริมาณ (quantitative research) หรืออาจเรียกวา
การวิจัยเชิงสถิติ หมายถึง การวิจัยทีศ่ ึกษาหรือแสวงหาขอมูลหรือ ปรากฏการณจากกลุมตัวอยา ง
จํานวนมาก โดยขอมูลมีลักษณะเปนตัว เลขเปนหลัก และใชสถิติห รือกระบวนการทางสถิติในการ
ประมวลและวิเคราะหขอมูลนั้น ตัวอยางเชน การวิจัยดานเศรษฐศาสตร และ
2) การวิจัยเชิงคุณภาพ (qualitative research) หรืออาจเรียกวา
การวิจัยเชิงตรรกะ (logic) หมายถึง การวิจัยที่ศึกษาหรือแสวงหาขอมูลหรือปรากฏการณจากกลุม
ตัวอยางจํานวนนอย โดยขอมูลมีลักษณะเปนตัวอักษรหรือขอ ความเปนหลัก และใชการวิเคราะห
ตามกระบวนการทางตรรกะหรือ การใช เ หตุ และผล ตัว อยา งเช น การวิ จัย ดา นมานุ ษ ยวิ ทยา
(anthropology) โปรดดูการเปรียบเทียบการวิจัยเชิงปริมาณกับการวิจัยเชิงคุณภาพ ดังตารางที่ 3
ตารางที่ 3 การเปรียบเทียบการวิจัยเชิงปริมาณกับการวิจัยเชิงคุณภาพ จําแนกตามประเด็นสําคัญ
13 ประเด็น
ประเด็นสําคัญ
การวิจัยเชิงปริมาณ
1. ความหมาย การวิจัยเชิงปริมาณ หรือการวิจัยเชิง
สถิติ หมายถึง การวิจัยทีศ่ ึกษาหรือ
แสวงหาขอมูลหรือปรากฏการณจาก
กลุมตัวอยางจํานวนมาก โดยขอมูลมี
ลักษณะเปนตัวเลขเปนหลัก และใช
สถิตหิ รือกระบวนการทางสถิตใิ นการ
ประมวลและวิเคราะหขอมูลนั้น
ตัวอยางเชน การวิจัยดาน
เศรษฐศาสตร

การวิจัยเชิงคุณภาพ
การวิจัยเชิงคุณภาพ หรือการวิจัยเชิง
ตรรกะ (logic) หมายถึง การวิจัยที่
ศึกษาหรือแสวงหาขอมูลหรือ
ปรากฏการณจากกลุมตัวอยางจํานวน
นอย โดยขอมูลมีลักษณะเปน
ตัวอักษรหรือขอความเปนหลัก และใช
การวิเคราะหตามกระบวนการทาง
ตรรกะหรือการใชเหตุและผล
ตัวอยางเชน การวิจัยดาน
มานุษยวิทยา (anthropology)
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2. เปาหมาย

3. ตัวอยาง
ประเภทของ
การวิจัย

4. ตนกําเนิด
หรือที่มาของ
วิชาความรู
(science)11

5. แนวคิด
พื้นฐาน

11

การมุงคนควา แสวงหา พิสูจน หรือ
สรางความรูห รือองคความรูท ี่เปน
สากลเพื่ออธิบายและพยากรณ
ปรากฏการณ
- การวิจัยเชิงสํารวจ (survey
research)
- การวิจัยเชิงทดลอง (experiment
research)
- การวิจัยผานเครือขายอินเทอรเน็ต
(internet)
ศาสตรธรรมชาติ (natural science)
ซึ่งหมายถึง ความรูที่เปนระบบ
เกี่ยวกับธรรมชาติและโลกทางวัตถุที่
ชัดเจนและจับตองได เชน เคมี ฟสิกส
คณิตศาสตร พฤกษศาสตร และ
ธรณีวิทยา เปนตน ศาสตรดังกลาวนีม้ ี
ลักษณะแนนอน ตายตัว สัมผัสได
เปนระบบ ทดสอบและพิสูจนได
ปฏิฐานนิยม (positivism) หรือภาวะ
วิสัย ซึ่งหมายถึง แนวคิดหรือทฤษฎีที่
แนนอนชัดเจน ทดสอบและตรวจสอบ
ได รวมทั้งอคติของผูศึกษาไมอาจเขา
มาเกี่ยวของในการวิจัยได โดย
นํามาใชในการอธิบายและพยากรณ
ปรากฏการณทเี่ ปนอยูหรือกําลัง
เกิดขึ้นเปนหลัก

การมุงคนควา แสวงหา พิสูจน หรือ
สรางความรูห รือองคความรูท ี่
เฉพาะเจาะจงและเจาะลึกเพื่ออธิบาย
และทําความเขาใจปรากฏการณ
- การศึกษาเจาะลึกเฉพาะกรณี (case
study)
- การศึกษาชีวประวัตขิ องบุคคล
- การศึกษาชาติพันธุว รรณาหรือเชื้อ
ชาติเผาพันธุ
- การสังเกตแบบมีสวนรวม
สังคมศาสตร (social science) ซึ่ง
หมายถึง ความรูที่เปนระบบเกี่ยวกับ
สังคม ครอบคลุมศาสตรดานศาสนา
การศึกษา การบริหาร นิติศาสตร
รัฐศาสตร และรัฐประศาสนศาสตร
เปนตน ศาสตรดังกลาวนี้ไมใชสูตร
สําเร็จที่นําไปใชไดทุกแหงและไมอาจ
เปนที่ยอมรับของทุกฝายไดงาย
ปทัสถานนิยม (normative) ซึ่ง
หมายถึง แนวคิดหรือทฤษฎีที่มี
ลักษณะไมตายตัว และเกี่ยวของกับ
ความรูสึกนึกคิด การคาดการณ หรือ
การคาดคะเนปรากฏการณวาจะเปน
หรือควรจะเปนหรือควรจะเกิดขึ้น อีก
ทั้งอคติหรือความรูสึกนึกคิดของผู
ศึกษาสามารถเขาไปสอดแทรกอยูใน
การวิจยั ไดงาย นอกจากนั้น ยังไมอาจ

คําวา “science” มิใชหมายถึง “วิทยาศาสตร” เทานั้น แตยังหมายถึง “ศาสตร” คือ วิชาความรู หรือ
ความรูที่เปน ระบบที่มีรากฐานมาจากการสังเกต ศึกษา คนควา และทดลอง ตรงกันขามกับ สัญชาติญาณ หรือการ
รูโดยความรูสึกนึกคิด หรือการรูโดยความรูสึกที่เกิดขึ้นเองในใจ (intuition) คําวา ศาสตร นั้น แบงเปน 2 แขนง
ใหญ ๆ (branch) ไดแก ศาสตรธรรมชาติ (natural science) และสังคมศาสตร (social science)
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สัมผัส พิสูจนและตรวจสอบไดงายอีก
ดวย ตัวอยางเชน แนวคิดเทวสิทธิ์
และแนวคิดประชาธิปไตย เปนตน
6. สมมติฐาน การกําหนดสมมติฐานไวลวงหนากอน การไมไดกําหนดสมมติฐานไว
ทําการวิจัย หรืออาจไมมีการกําหนด ลวงหนา แตสมมติฐานอาจเกิดขึ้น
(hypothesis)
สมมติฐานไวในการวิจัยก็ได
ขณะวิจัยหรือสรางขึ้นในกระบวนการ
ดําเนินงานวิจัย
7. กรอบ
การมีกรอบแนวคิดทางวิชาการ โดย การไมมีกรอบแนวคิดทางวิชาการ
อาจแบงเปน (1) กรอบแนวคิดสําหรับ
แนวคิด
“การจัดกลุมหรือการจัดกลุมปญหา”
(conceptual
เพื่อชวยใหการศึกษาชัดเจนและเปน
framework)
ระบบมากขึ้น และ (2) กรอบแนวคิด
สําหรับ “การศึกษาวิเคราะห” ประเด็น
หรือเรื่องทํานํามาศึกษา
8. การคัดเลือก - การคัดเลือกกลุมตัวอยางในวงกวาง - การคัดเลือกกลุมตัวอยางในวงแคบ
โดยใชหลักวิชาการดานสถิติของการ เฉพาะเจาะจงเพียงบางกลุม หรือ
กลุมตัวอยาง
สุมตัวอยางเพื่อใหไดกลุมตัวอยางที่ เฉพาะผูเชี่ยวชาญ
เปนตัวแทนของประชากรเปาหมาย - การสุมแบบเฉพาะเจาะจง หรือสุม
อยางแทจริง
ตัวอยางแบบโควตา โดยไมอาจนับได
- การสุมแบบกระจาย ทําใหกลุม
วาเปนตัวแทนของประชากรเปาหมาย
ตัวอยางกระจายอยางกวางขวางและ ทั้งหมดที่เลือกทําวิจัย
เปนตัวแทนของประชากรเปาหมาย - กลุมตัวอยางเปนคนในที่เกี่ยวของ
ทั้งหมดที่เลือกทําวิจัยได
โดยตรงกับการทําวิจัย
9. จํานวนกลุม ขนาดใหญ เชน มีจํานวนเทากับหลัก ขนาดเล็ก เชน มีจํานวน 2-20 คน
รอย หรือหลักพัน
ตัวอยาง
10. เครื่องมือที่ - เกือบทั้งหมดหรือสวนใหญใช
- ไมใชแบบสอบถาม
- สมุดหรือเอกสารสําหรับจดบันทึก
ใชในการวิจัย แบบสอบถาม (questionnaire)
- อาจใชแบบสัมภาษณได เชน ใน
ขอมูลหรือขอความ
กรณีที่กลุมตัวอยางไมอาจกรอก
- เครื่องบันทึกเสียง
แบบสอบถามเองไดหรือไมสะดวกใน - กลองบันทึกภาพ
การกรอกแบบสอบถามดวยตนเอง
13. ลักษณะ
แบบสอบมีลักษณะสําคัญ ดังนี้ (1)
ไมมีแบบสอบถาม
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แบบสอบถาม

12. การเก็บ
รวบรวมขอมูล

เปนสากล (universalization) (2) เปน
ระบบ (system) หรือทุกสวนของ
แบบสอบถามสอดคลองกัน (3) มี
ความเปนกลาง (neutrality) (4) ไม
ลําเอียง (non-bias) (5) อยูบนพื้นฐาน
ของความรูและวิชาการที่พิสูจนและ
ทดสอบได (objectivity) (6) มิใชขอ
คําถามและตัวชี้วัดที่สรางหรือออก
แบบขึ้นจากความรูสึกนึกคิดของผู
ศึกษาเอง (subjectivity) (7) ตรง
ประเด็น (accuracy) (8) มีความ
เที่ยงตรง (validity) (9) มีความเชื่อถือ
ได (reliability) (10) มีความไวตอสิ่งที่
จะวัด (sensibility) ชี้วัดไดรวดเร็ว
(11) มีความสามารถในการแยกแยะ
หรือชี้วัดความแตกตาง
(differentiation) ของสิ่งที่จะวัดได
อยางถูกตองและแมนยํา (12) มีความ
เปนไปไดในการวัด (feasibility) และ
(13) มีกระบวนการทดสอบ
แบบสอบถามหรือตัวชี้วัดกอน
นํามาใชจริง (pre-test)
การเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุม
ตัวอยาง อาจแบงเปน (1) กลุม
ตัวอยางกรอกแบบสอบถามดวย
ตนเองเมื่อไดรับแจกแบบสอบถาม
หรือเมื่อไดรับแบบสอบถามทาง
ไปรษณีย หรือกลุมตัวอยางกรอก
แบบสอบถามในระบบเครือขาย
อินเทอรเน็ตดวยตนเอง (2) เก็บ
รวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยางโดยผู
ศึกษาหรือผูชวยสัมภาษณกลุม

การเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุม
ตัวอยางมีลักษณะสําคัญ ดังนี้ (1) การ
เก็บรวบรวมขอมูลดวยการสัมภาษณ
หรือการพูดคุยหรือการสัมภาษณแนว
ลึกเฉพาะผูเชี่ยวชาญ โดยไมกําหนด
แนวทางหรือขอบเขตไวอยางชัดเจน
(2) การสัมภาษณหรือการพูดคุยกัน
สวนใหญจะเปนแบบตัวตอตัว (3) มี
การจดบันทึกขอมูลหรือขอความที่ได
จากการสัมภาษณหรือการพูดคุย (4)
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ตัวอยาง (3) เก็บรวบรวมขอมูลจาก
กลุมตัวอยางโดยผูศึกษาหรือผูชวย
สัมภาษณกลุมตัวอยางทางโทรศัพท
(5) การเก็บรวบรวมขอมูลจาก
เอกสาร โดยเฉพาะอยางยิ่ง ขอมูล
เกีย่ วกับความเปนมา ตัวเลขและสถิติ
รวมตลอดทั้งวรรณกรรมและงานวิจัย
ที่เกี่ยวของ และ (6) การเก็บรวบรวม
ขอมูลจากการสังเกตการณทั่วไปอาจ
นํามาใชได
13. การ
- การวิเคราะหเชิงปริมาณที่มีขอมูล
วิเคราะหขอมูล จํานวนมากและขอมูลมีลักษณะเปน
ตัวเลขเปนหลัก การใหความสําคัญ
กับตัวเลขและสถิติ และอาจมีการ
วิเคราะหขอมูลเชิงตรรกะ (logic) หรือ
ใชเหตุและผลเปนบางสวน

มีการเก็บรวบรวมขอมูลจากเอกสาร
โดยเฉพาะอยางยิ่ง ขอมูลเกี่ยวกับ
ความเปนมา ตัวเลขและสถิติ รวม
ตลอดทั้งวรรณกรรมและงานวิจัยที่
เกี่ยวของ (5) มีการสังเกตการณ เชน
สังเกตกลุมตัวอยางขณะสัมภาษณ
และสังเกตสภาพแวดลอม และ (6) มี
การสังเกตการณแบบมีสวนรวม โดยผู
ศึกษาเขาไปรวมกิจกรรมกับกลุม
ตัวอยางดวย
- การวิเคราะหเชิงคุณภาพที่มีขอมูล
จํานวนนอยและขอมูลมีลักษณะเปน
ตัวอักษรหรือขอความเปนหลัก การให
ความสําคัญกับการวิเคราะหขอมูลเชิง
ตรรกะหรือการใชเหตุและผล การ
ตีความ ความคิดเห็น และดุลพินิจของ
ผูศึกษา

- การเนนแนวคิดภาวะวิสัย (positive)
ซึ่งหมายถึง (1) การเนนขอมูลเชิง
ประจักษที่ปรากฏเห็นหรือสัมผัสได
(2) การอธิบายปรากฏการณที่กําลัง
เกิดขึ้น หรือที่เปนอยู (3) การให
ความสําคัญกับการวิเคราะหขอมูลใน
วงกวาง ความเปนสากล และการ
ยอมรับของสังคม และ (3) ความเปน
อิสระจากคานิยม (value free) หรือ
การนําความรูสึกนึกคิดของผูทําวิจัย
เขามาเกี่ยวของในการทําวิจัยไดยาก

- การเนนแนวคิดปทัสถาน
(normative) ซึ่งหมายถึง (1) การ
คาดการณหรือการคาดคะเน
ปรากฏการณวาจะเปน ควรจะเปน
หรือควรจะเกิดขึ้น (2) การให
ความสําคัญกับการวิเคราะหขอมูลใน
วงแคบ หรือศึกษาปรากฏการณอยาง
เฉพาะเจาะจง และ (3) ความรูสึกนึก
คิดของผูทําวิจัยเขามาเกี่ยวของในการ
ทําวิจัยไดงาย

- การใหความสําคัญกับการวิเคราะห
ขอมูลเชิงวัตถุวิสัย (objectivity) ที่

- การใหความสําคัญกับการวิเคราะห
ขอมูลเชิงอัตวิสัย (subjectivity) ที่

61
มุงเนนเรื่องความชัดเจน การสัมผัสได มุง เนนเรื่องความเชื่อ ความคิด และ
การพิสูจนและการทดสอบไดเปนหลัก ความรูสึกนึกคิดของผูศึกษาเปนหลัก
- การใชวิชาความรูห รือหลักวิชาการ
ดานสถิตใิ นการวิเคราะหขอมูล

- การใชความละเอียดรอบคอบในการ
วิเคราะหและสังเกตขอมูล โดยไมใช
สถิติหรือใชสถิติขั้นพื้นฐานเล็กนอย

- การวิเคราะหขอมูลเปนกลุม

- การวิเคราะหขอมูลเปนรายกรณี
เชน รายบุคคล รายกลุม หรือราย
ชุมชน

- การวิเคราะหขอมูลโดยกําหนดตัว - ไมมีการกําหนดตัวแปร
แปร ซึ่งอาจแบงเปน ตัวแปรอิสระและ
ตัวแปรตาม และใชหลักวิชาการดาน
สถิติเพื่อหาความสัมพันธหรือ
เปรียบเทียบขอมูลที่เปนปรากฏการณ
ของกลุมตัวอยางบางกลุม
- การวิเคราะหขอมูลที่มีลักษณะเปน
ตัวเลขเปนหลัก และใชสถิตหิ รือ
กระบวนการทางสถิตใิ นการประมวล
และวิเคราะหขอมูลนั้น มีขั้นตอน
สําคัญ คือ (1) นําขอมูลหรือขอความ
เกี่ยวกับปรากฏการณทเี่ ก็บรวบรวม
จากกลุมตัวอยางจํานวนมากมาแปลง
เปนตัวเลข (2) นําตัวเลขนั้นไป
ประมวลและวิเคราะหดวยสถิติหรือ
อาจคํานวณโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป
สําหรับการวิเคราะหขอมูลดวยสถิติใน
เครื่องคอมพิวเตอร เชนนี้ ทําใหผล
การวิเคราะหออกมาเปนตัวเลข และ
(3) ทายสุด เปนการแปลตัวเลขนั้น

- การวิเคราะหขอมูลที่มีลักษณะเปน
ตัวอักษรหรือขอความเปนหลัก และใช
การวิเคราะหตามกระบวนการทาง
ตรรกะหรือการใชเหตุและผลนั้น มี
ขั้นตอนสําคัญ คือ (1) นําขอมูลหรือ
ขอความเกี่ยวกับปรากฏการณที่เก็บ
รวบรวมจากกลุมตัวอยางจํานวนนอย
มาวิเคราะหตีความ และ (2) เขียน
บรรยายหรือพรรณนาในลักษณะทีใ่ ห
ความสําคัญกับเนื้อหาสาระที่เกี่ยวกับ
ปรากฏการณทางสังคมและวัฒนธรรม
รวมตลอดถึงความเชื่อ ความคิด
ความรูสึกนึกคิด และพฤติกรรมของ
มนุษยดวย
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กลับเปนขอความเพื่ออธิบายหรือ
พยากรณปรากฏการณที่กําลังศึกษา

8.2 วิธีการรวบรวมขอมูล มี 3 วิธี ไดแก (1) การเก็บรวบรวมขอ มูลจากเอกสาร
(2) จากการวิจัยสนาม และ (3) จากการสังเกตการณ
8.2.1 การรวบรวมขอมูลจากเอกสาร เชน จากตํารา หนังสือ รายงาน
ผลการวิจัย สถิติ ตัวเลข และเอกสารตาง ๆ ทั้งภาษาไทยและภาษาตางประเทศ รวมตลอดถึงขอมูล
ที่ไดจากเครือขายระหวางประเทศ หรืออินเทอรเน็ต
8.2.2 การรวบรวมขอมูลจากการวิจัย สนาม หรือการรวบรวมขอมูล
ภาคสนาม ครอบคลุมถึงการออกไปสัมภาษณดวยแบบสอบถาม หรือแจกแบบสอบถามใหกลุม
ตัวอยางกรอก หรือสงทางไปรษณีย การรวบรวมขอ มูลการวิจัยสนามนี้ พรอมกันนี้ ควรระบุไวให
ชัดเจนวา การรวบรวมขอมูลภาคสนามนี้ ไดกระทําระหวา งวันที่ .... เดือ น ......... พ.ศ. ...... ถึง
วันที่ .... เดือน ........ พ.ศ. .... รวม …. วัน โดยผูศึกษาและผูชวยไดออกไปเก็บรวบรวมขอ มูล
ภาคสนามในพื้นที่ตาง ๆ ดวยตนเอง หรือนําไปฝากผูนําทองถิ่นใหแจกตอกลุมตัวอยาง หรือจัดสง
ทางไปรษณีย
ถา หากในการศึกษาครั้ง นี้ มีการเก็บรวบรวมขอ มูลในเชิงคุณภาพ เชน
การสัมภาษณแนวลึก เฉพาะผูเชี่ยวชาญ (delphi) จํา นวน 3 คน ผูศึกษาควรแสดงรายละเอียด
การสัมภาษณเจาะลึกเฉพาะผูเชี่ยวชาญไวดวย ดังนี้
1) ชื่อ ................... ตําแหนง ………… วันที่สัมภาษณ................
สัมภาษณระหวางเวลา .......... น. ถึง .........น. รวมเวลา …… นาที สถานที่สัมภาษณ ..............…..
2) ชื่อ ................... ตําแหนง ………… วันที่สัมภาษณ................
สัมภาษณระหวางเวลา .......... น. ถึง .........น. รวมเวลา …… นาที สถานที่สัมภาษณ ..............…..
3) ชื่อ ................... ตําแหนง ………… วันที่สัมภาษณ................
สัมภาษณระหวางเวลา .......... น. ถึง .........น. รวมเวลา …… นาที สถานที่สัมภาษณ ..............…..
การรวบรวมขอ มูลจากการวิจัย สนามนี้ ควรมีเนื้อ หาสาระเกี่ย วกับ (1)
ประชากรและกลุมตัวอยาง และ (2) เครื่องมือที่ใชในการศึกษา รวมอยูดวย
1) ประชากรและกลุมตัวอยาง “ประชากร” หมายถึง จํานวน
ประชาชนเปา หมายทั้งหมดที่ศึกษา โดยตอ งระบุเสมอวา มีจํา นวนเทา ใด สว น “กลุมตัว อยา ง”
หมายถึง กลุมบุคคลที่ถูกเลือกเพื่อเปนตัวแทนในการตอบแบบสอบถามหรือสัมภาษณ โดยตองระบุ
ดวยเสมอวา มีจํานวนเทาใด และมีวิธีการคัดเลือกมาไดอยางไร
การไดมาของประชากรและกลุมตัวอยางดังกลาว ควร
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หนึ่ง แสดงเหตุผลที่เลือกประชากรและกลุมตัวอยางแตละ
ประเภท ตัวอยางเชน ผูศึกษาเลือ กศึกษาประชากรและกลุมตัวอยา ง 2 ประเภท ไดแก เจาหนาที่
ของรัฐและประชาชน หรือเลือกขาราชการฝายการเมืองและขาราชการฝา ยประจํา เชนนี้ ผูศึกษา
จะตอ งเขีย นบรรยายเหตุผ ลไวดว ยวา ทํา ไมจึงเลือ กศึก ษาประชากรและกลุมตัว อยา งแตล ะ 2
ประเภทนั้น หรือถา หากผูศึกษาเลือ กศึกษาประชากรและกลุมตัวอยางประเภทเดียว เชน เลือก
ประชาชนหรือ เจาหนา ที่ของรัฐประเภทใดประเภทหนึ่งเพียงประเภทเดียว ผูศึกษาจะตองแสดง
เหตุผ ลไวดว ยวา ทํา ไมจึง เลือ กเฉพาะประชาชน หรือเจาหนา ที่ ของรัฐนั้น และทํา ไมจึงไมเลือ ก
ประชากรและกลุมตัวอยางประเภทอื่น เชน ผูนําชุมชน หรือผูนําองคการภาคเอกชนดวย
สอง แสดงที่มาของกลุมตัวอยางอยางชัดเจนทุกขั้นตอน
โดยใชเหตุผลทางวิชาการหรือมีสถิติรองรับ พรอมอางอิงเสมอ เชน อางอิงการกําหนดขนาดกลุม
ตัวอยางของ ทาโร ยามาเน (Taro Yamane)12 หรือใชสูตรของ ทาโร ยามาเน เพื่อกําหนดหรือหา
ขนาดของกลุมตัวอยาง ดังนี้
สูตร

n

N
2

1  N (e)

n = ขนาดของกลุมตัวอยาง
N = ขนาดของประชากรทั้งหมด
e = ความคลาดเคลื่อนจากการสุมตัวอยางที่ระดับ 0.05
หมายเหตุ เมื่อนําสูตรขางตนนี้ไปใช ควรแทนคาสูตรดวย
ตัวเลขจริงดวย มิใชเขียนเฉพาะสูตรเทานั้น
หรือ อางอิงตารางของ ทาโร ยามาเน (โปรดดูตารางที่ 4
ขางลางนี้ โดยสวนใหญจะใชระดับความเชื่อมั่น 95% และความคลาดเคลื่อ นของการสุมตัว อยางที่
ระดับ 0.05 หรือ ± 5%)
สาม ควรนําเสนอตารางประเภทของประชากรและกลุม
ตัวอยาง และจํานวนกลุมตัวอยางที่เก็บรวบรวมไดจริง ไวดวยเสมอ โปรดดูตารางที่ 5

12

Taro Yamane, Elementary Sampling Theory (Englewood Cliffs, New Jersey: Prentice-Hall,
1967), p. 398; และ Taro Yamane, Statistics: An Introductory Analysis (Third Edition, New York:
Harper & Row Publishers, 1973), pp. 727-728.
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ตารางที่ 4 การกําหนดขนาดกลุมตัวอยางของ ทาโร ยามาเน
ขนาด
ประชากร

ระดับความคลาดเคลื่อน
± 1%

± 2%

± 3%

± 4%

± 5%

± 10%

500

b

b

b

b

222

83

1,000

b

b

b

385

286

91

1,500

b

b

638

441

316

94

2,000

b

b

714

476

333

95

2,500

b

1,250

769

500

345

96

3,000

b

1,364

811

517

353

97

3,500

b

1,458

843

530

359

97

4,000

b

1,538

870

541

364

98

4,500

b

1,607

891

549

367

98

5,000

b

1,667

909

556

370

98

6,000

b

1,765

938

566

375

98

7,000

b

1,842

959

574

378

99

8,000

b

1,905

976

580

381

99

9,000

b

1,957

989

584

383

99

10,000

5,000

2,000

1,000

588

385

99

15,000

6,000

2,143

1,034

600

390

99

20,000

6,667

2,222

1,053

606

392

100

25,000

7,143

2,273

1,064

610

394

100

50,000

8,333

2,381

1,087

617

397

100

100,000

9,091

2,439

1,099

621

398

100

10,000
2,500
1,111
625
400
100
หมายเหตุ : b หมายถึง ขนาดของกลุมตัวอยางตองมากกวารอยละ 50 ของขนาดประชากร



ที่มา : Taro Yamane, Elementary Sampling Theory, 1967, p. 398.
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ตารางที่ 5 จํานวนประชากร จํานวนกลุมตัวอยา ง และจํานวนกลุมตัวอยางที่เก็บรวบรวมไดจริง
จําแนกตามประเภทของประชากรและกลุมตัวอยาง
ประเภทของประชากรและ
กลุมตัวอยาง
1. ……………….

จํานวน
ประชากร

จํานวน
กลุมตัวอยาง

จํานวนกลุมตัวอยางที่
เก็บรวบรวมไดจริง
(นําตัวเลขมาใสหลังจากเก็บ
รวบรวมขอมูลสนามไดแลว)

2. ……………….
3. ……………….
4. ……………….
รวม

……

……

……..
(คิดเปนรอยละ……ของ
กลุมตัวอยางทั้งหมด)

2) เครื่องมือที่ใชในการศึกษา เชน ใชแบบสอบถาม (questionnaire)
ใชเทปบันทึกเสียง กลองถายรูป หรือเครื่อ งบันทึกภาพ ถา เครื่องมือที่ใช คือ แบบสอบถาม ควร
เขียนบรรยายดวย ตัวอยางเชน
การศึ ก ษาครั้ ง นี้เ ป นการวิจัย เชิง สํา รวจ (survey research) ซึ่ ง
หมายถึ ง การศึกษาหรือ การวิจั ย ที่ ให ความสํา คั ญ กั บการเก็บ รวบรวมขอ มู ล ภาคสนาม (field
research) เปนหลัก เพื่อใหไดขอมูลในเชิงปริมาณซึ่งมีกลุมตัวอยางเปนจํานวนมาก อยางไรก็ดี ใน
การศึกษาครั้งนีย้ ังไดใหความสําคัญกับการเก็บรวบรวมขอมูลจากเอกสาร เชน การรวบรวมขอ มูล
ในลักษณะของการทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวของ (รวมทั้งการเก็บรวบรวมขอมูลในเชิง
คุณภาพ เชน การสัมภาษณแนวลึกเฉพาะผูเชี่ยวชาญที่เรียกวา เดลไฟล (delphi) (ถามี)) ดวย เมื่อ
เปนเชนนี้ ในการศึกษาครั้งนี้จึงไดใชแบบสอบถาม (questionnaire) เปนเครื่องมือเพื่อ ใหไดขอ มูล
จากการสุมตัวอยางภาคสนาม หัวขอเครื่องมือที่ใชในการศึกษานี้ควรครอบคลุม 3 หัวขอยอย ไดแก
(1) หลักเกณฑการสรางขอคําถาม (2) ลักษณะแบบสอบถาม และ (3) การทดสอบแบบสอบถาม
2.1) หลั ก เก ณฑ ก าร สร า ง ข อคํ า ถา ม เพื่ อใช ใ น
การศึกษาครั้งนี้ ประกอบดวย
2.1.1) การคํา นึง ถึงวัต ถุประสงคของการศึก ษา
และขอบเขตของการศึกษาครั้งนี้
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2.1.2) การทบทวนวรรณกรรมและงานวิ จั ย ที่
เกี่ยวของเพื่อนํามาเปนพื้นฐานทางทฤษฎีในการตั้งขอคําถาม
2.1.3) การใชความรูและประสบการณของผูศึกษา
เอง
2.1.4) การขอคําปรึกษา คํา แนะนํา และความ
รว มมือจากผูมีความรูความสามารถ หรือผูเชี่ย วชาญที่มีความรูและประสบการณเกี่ย วกับเรื่องที่
ศึกษา จํานวน 2 คน นอกจากนั้น ยังขอคําแนะนําและคําปรึกษาจากอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิน พธ
หรือที่ปรึกษาโครงการวิจัยใหตรวจสอบและปรับปรุงแกไขขอคําถามอีกดวย
2.2) ลักษณะแบบสอบถาม ดังที่ไดกลา วแลว วาในการ
รวบรวมขอมูลจากการวิจัยสนามนั้น ไดใชแบบสอบถามและใหกลุมตัว อยางตอบ ผูศึกษาไดเลือก
สรางแบบสอบถามเปนแบบมาตรประเมินคา (rating scale) ตามแบบของ เร็นสิส เอ. ลิเคิรท
(Rensis A. Likert)13 หรือ ลิเคิรท สเกล (Likert Scale) โดยกําหนดใหมีน้ําหนักเปรียบเทียบกัน
เปนการแบงมาตราสวนประมาณคาของการตีความความหมายออกเปน 3 ระดับ พรอมกันนี้ ยังได
จัดรูปแบบของแบบสอบถามที่งา ยตอผูตอบแบบสอบถาม รวมทั้งสะดวกตอการประเมินผล การ
ประมวลผล และการวิเคราะหผล โดยมีคาน้ําหนักเปรียบเทียบกัน 3 ระดับ
ในสวนของเกณฑการวิเคราะหระดับแตละขอ ไดใชการ
คํา นวณชว งการวัด ตามแนวคิดของ จอหน ดับบลิว. เบสท (John W. Best)14 ซึ่งแบงออกเปน 3
ระดับ โดยใชคาคะแนนสูงสุดลบดวยคาคะแนนต่ําสุด แลวนํามาหารดวยจํา นวนระดับที่ตองการวัด
ดังนี้
ระยะของชวงคะแนน = คะแนนสูงสุด – คะแนนต่ําสุด
ระดับการวัด
=
3-1
3
=
0.66

13

Rensis A. Likert, New Patterns of Management (New York: McGraw-Hill Book Company Inc.,
1961), pp. 166-169.
14

John W. Best, Research in Education (Third Edition, Englewood Cliffs, New Jersey: PrenticeHall, 1977), p. 174.
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ไดกําหนดคะแนนเฉลี่ย ดังนี้
3 เห็นดวยระดับมาก
ชวงคะแนน 2.34 - 3.00 คะแนน
2 เห็นดวยระดับปานกลาง ชวงคะแนน 1.67 - 2.33 คะแนน
1 เห็นดวยระดับนอย
ชวงคะแนน 1.00 - 1.66 คะแนน
ทั้งนี้ กลุมตัวอยางที่ตอบแบบสอบถามเลือกตอบไดเพีย ง
คําตอบเดียว
ในการสรา งแบบสอบถามแบบมาตรประเมิน คานั้น อาจ
แบงเปน 3 ระดับ หรือ 5-6 ระดับก็ได แตในที่นี้เลือก 3 ระดับ สํา หรับเหตุผลสําคัญที่ผูศึกษาเลือก
สรางแบบสอบถามแบบมาตรประเมินคาที่แบงเปน 3 ระดับนั้น มีดังนี้
หนึ่ง ผูศึกษาไมตองการใชการประเมินความละเอียดใน
ระดับที่มากจนเกินไป เชน 5 หรือ 6 ระดับ ซึ่งเปนระดับที่เกินความเปนจริง เกินความจําเปน ผูตอบ
แบบสอบถามแยกแยะความเห็นหรือความรูสึกของแตละระดับอยางชัดเจนไดยาก เกิดการโตแยงได
งาย ที่สําคัญคือ ไมไดนํามาใชประโยชนจริงและฝนสภาพความเปนจริง แตผูศึกษาตองการใชการ
ประเมินความละเอียดที่อยูในระดับที่พอเหมาะที่งายสําหรับผูตอบแบบสอบถาม คือ 3 ระดับ
สอง ประหยัด เวลาแกผูต อบแบบสอบถาม โดยเฉพาะ
อยางยิ่ง เมื่อแบบสอบถามมีจํานวนมากกวา 50 ขอ
สาม ผูต อบแบบสอบถามตัดสินใจไดส ะดวก รวดเร็ ว
แยกแยะความรูสึกไดงาย และไมฝนความรูสึก
สี่ งายตอผูอานหรือผูนําผลการศึกษาหรือผลการวิจัยไป
ศึกษา
หา ทําใหขอมูลที่ไดรับเปนกลุมกอ น ชัดเจน ถา เป น 5
ระดับ ขอมูลจะกระจาย อีกทั้งเมื่อผูศึกษาเขียนบรรยาย ขอมูลจะยืดเยื้อ ซ้ําซาก เกินความจําเปน
ทําใหนาเบื่อในการอานงานวิจัย
หก ทํ า ให ป ระหยั ด เวลาและง า ยต อ การประมวลผล
ขอมูล และวิเคราะหขอมูล รวมตลอดทั้งการนําเสนอหรือเขียนบรรยายขอมูล
เจ็ด ในทางปฏิบัติ บอยครั้งที่เริ่มแรก ผูศึกษาไดกําหนด
ไว 5-6 ระดับ แตหลังจากเก็บรวบรวมขอมูลแลว และนํา ขอมูลมาประมวลและวิเคราะห ปรากฏวา
ขอมูลมีลักษณะกระจายไมเปนกลุมกอน บางระดับหรือหลายระดับไมมีน้ํา หนักมากเพียงพอ หรือ
บางระดับใกลเคียงกันมาก ทําใหในที่สุดจําเปนตองยุบรวมเปน 3 ระดับ การยุบรวมเชนนี้อาจสงผล
ใหการวิเคราะหขอมูลคลาดเคลื่อนไป
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แปด มีนักวิชาการไดใชเพียง 3 ระดับอยางแพรหลาย และ
ยอมรับการใชแบบสอบถามที่เปน 3 ระดับนี้ดวย (สุชาติ ประสิทธิ์รัฐสินธุ ลัดดาวัลย รอดมณี และ
ไพฑูรย ภักดี15; เอกสารการสอนชุดวิชาขอบขายและวิธีวิจัย ทางรัฐประศาสนศาสตร หนว ยที่ 1-8
มหาวิทยาลัยสุโขทัย ธรรมธิราช16; สมชัย ศรีสุทธิยากร17) โดยเฉพาะอยา งยิ่ง ตามแนวคิดของ
จอหน ดับบลิว . เบสท (John W. Best)18 และแนวคิดของ เวนน ดับบลิว . แดเนียล (Wagne W.
Daniel)19
สวนของเนื้อหาภายในแบบสอบถามที่ใชในการศึกษาครั้ง
นี้ ประกอบขึ้นดวยขอคําถามปดและขอคําถามเปด โดยแบงแบบสอบถาม 4 สวน เชน
สวนที่หนึ่ง เปนขอมูลสวนบุคคลของกลุมตัวอยาง
ที่ต อบแบบสอบถาม ในเรื่อ ง เพศ อายุ ระดับการศึกษา โดยประกอบดว ย 3 ขอ คําถาม (ควร
สอบถามเฉพาะภูมิหลังหรือขอมูลสวนบุคคลที่สําคัญและนํามาใชในการศึกษาหรือวิเคราะหเทา นั้น
บางเรื่อง เชน โสด หยาราง หรือรายได ถาไมไดนําไปใชหรือไมอยูในขอบเขตของการศึกษา ก็ไม
ควรนําไปสอบถามกลุมตัวอยางใหเสียเวลาและเพิ่มจํานวนขอของแบบสอบถาม)
สว นที่ส อง เปนขอ มูลเกี่ย วกับความคิดเห็นของ
กลุมตัวอยางที่มีตอ .......... ขอมูลสวนนี้ประกอบดวย ..... ขอคําถาม
สว นที่สาม เปนขอ มูลเกี่ยวกับความคิดเห็นของ
กลุมตัวอยางที่มีตอ .......... ขอมูลสวนนี้ประกอบดวย ..... ขอคําถาม
สวนที่สี่ เปนขอมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นของกลุม
ตัวอยางตอ ..........ขอมูลสวนนี้ประกอบดวย..... ขอคําถาม
2.3) การทดสอบแบบสอบถาม ดั ง กล า วแล ว ว า
การศึกษาครั้ง นี้ใชแบบสอบถามเปนเครื่อ งมือ ในการทํา วิจัย สนาม ผูศึก ษาจึง ไดส รา งหรือออก
15

สุชาติ ประสิทธิ์รัฐสินธุ ลัดดาวัลย รอดมณี และไพฑูรย ภักดี, ระเบียบวิธีการวิจัยทางสังคมศาสตร
(พิมพครั้งที่ 5, กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพภาพพิมพ, 2529), หนา 310-311.
16

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, เอกสารการสอนชุดวิชาขอบขายและวิธีวิจัยทางรัฐประศาสน
ศาสตร หนวยที่ 1-8, (พิมพครั้งที่ 10, นนทบุรี : สํานักพิมพมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2539), หนา 377.
17

สมชัย ศรีสุทธิยากร, ตัวชี้วัดความสําเร็จในการปฏิบัติการ (กรุงเทพมหานคร : บริษัท เอ็กซทรีม มี
เดีย จํากัด, 2546), หนา 15.
18

Ibid.

19

Wayne W. Daniel, Biostatistics: A Foundation for Analysis in the Health Sciences (Sixth
Edition, New York: John Wiley & Sons, 1995), pp. 18-19.
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แบบสอบถามที่ประกอบดวยขอคํา ถามและตัวชี้วัด (indicator) ใหส อดคลองกับวัตถุประสงคของ
การศึกษา ขอบเขตของการศึกษา และกรอบแนวคิดในการศึกษาครั้งนี้ โดยขอ คําถามหรือ ตัวชี้วัด
แตละขอในแบบสอบถามมีลักษณะหลายขอขางลางนี้ ตามความเหมาะสม
2.3.1) มีมาตรฐาน (standard)
2.3.2) เปนสากล (universalization)
2.3.3) เปนระบบ (system) หรือทุกสวนของแบบ
สอบถามมีความสอดคลองกัน
2.3.4) ไดรับการยอมรับ (acceptability)
2.3.5) มีความเปนกลาง (neutrality)
2.3.6) ไมลําเอียง (non-bias)
2.3.7) อยูบนพื้นฐานของความรูแ ละวิช าการที่
พิสูจนและทดสอบได (objectivity)
2.3.8) มิ ใ ช ข อ คํ า ถามและตั ว ชี้ วั ด ที่ ส ร า งหรื อ
ออกแบบขึ้นจากความรูสึกนึกคิดของผูศึกษาเอง (subjectivity)
2.3.9) ตรงประเด็น (accuracy)
2.3.10) มีความเที่ยงตรง (validity)
2.3.11) มีความเชื่อถือได (reliability)
2.3.12) มีความไวตอสิ่งที่จะวัด (sensibility) ชี้วัด
ไดรวดเร็ว
2.3.13) มีความสามารถในการแยกแยะหรือชี้วัด
ความแตกตาง (differentiation) ของสิ่งที่จะวัดไดอยางถูกตองและแมนยํา
2.3.14) มีความเปนไปไดในการวัด (feasibility)
2.3.15) มีความครอบคลุม (coverall)
2.3.16) เขา ใจงา ยและแปลความหมายได งา ย
(meaningfulness and interpretability)
2.3.17) ประหยัด (economy)
2.3.18) สะดวกหรืองายตอการนําแบบสอบถามไป
ศึกษา วิเคราะห วัด และประเมินผล (convenience)
2.3.19) มีกระบวนการทดสอบแบบสอบถามหรือ
ตัวชี้วัดกอนนํามาใชจริง (pre-test)
ในสวนของผูศึกษา ไดทําการตรวจสอบแบบสอบถามตาม
ขั้นตอน ดังตอไปนี้
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ขั้นตอนที่หนึ่ง การยกรางแบบสอบถาม โดยให
สอดคลองกับวัตถุประสงคของการศึกษา และขอบเขตของการศึกษา
ขั้นตอนที่สอง การตรวจสอบความเที่ยงตรง เปน
ลักษณะของการตรวจสอบความเที่ย งตรงของเนื้อ หา ความสมบูรณ ความสอดคลอ ง ตลอดจน
เนื้อหาและถอยคําของแบบสอบถามใหรัดกุมและถูกตอง ขั้นตอนนี้ดําเนินการโดย
(1) นํ า แบบสอบถามไปให ผู เ ชี่ ย วชาญ
ตรวจสอบ ผูเชี่ยวชาญมีจํานวน 2 คน คือ (1) .................... ตําแหนง .......... และ (2) ..................
ตําแหนง ............... เมื่อพบขอบกพรองผูศึกษาไดปรับปรุงแกไขแบบสอบถาม เชน ตัดขอ คําถามที่
ไมจําเปนออกและเพิ่มขอคําถามที่สําคัญบางขอจนกระทั่งแบบสอบถามมีความเที่ยงตรง
(2) นํ า แบบสอบถามไปให อ าจารย ที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ หรือที่ปรึกษาโครงการวิจัยตรวจสอบ จํานวน 2 คน คือ (1) ............... และ (2)
............... เมื่อ พบขอ บกพรอ ง ผูศึกษาไดปรับปรุง แกไ ขแบบสอบถามใหส มบูรณและมีความ
เที่ยงตรงมากยิ่งขึ้น
ขั้ น ตอนที่ ส าม การตรวจสอบความเชื่ อ ถื อ ได
ดําเนินการโดยผูศึกษานําแบบสอบถามที่อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ หรือที่ปรึกษาโครงการวิจัย
ตรวจสอบและปรับปรุงแกไขแลว ไปทํา การทดสอบ (pretest) เพื่อทดสอบหาความเชื่อถือไดของ
แบบสอบถาม โดยนําไปทดสอบกับกลุมตัวอยางที่มีลักษณะคลายคลึงกับกลุมตัว อยางจริงในพื้นที่
................ (ระบุสถานที่ใหชัดเจน) จํา นวน 30-50 คน ตอ จากนั้น จึงเก็บรวบรวมแบบสอบถาม
จํา นวนดังกลา วนั้นมาวิเ คราะหหาคา ความเชื่อ ถือ ได จากสูต ร การหาคา สัมประสิทธิ์อัล ฟาของ
ครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient) ของ ลี โจเซฟ ครอนบาค (Lee Joseph Cronbach)20
โดยใชโปรแกรมวิเคราะหขอมูลสําเร็จรูปทางสังคมศาสตรสําหรับคอมพิว เตอร คือ SPSS for PC
(ควรระบุถาใชโปรแกรมลิขสิทธิ)์ ในการวิเคราะหไดกําหนดคาสัมประสิทธิอ์ ัลฟา ตั้งแต 0.70 ขึ้นไป
จึงจะถือวาแบบสอบถามดังกลาวนา เชื่อ ถือและสามารถนําไปใชกับกลุมตัวอยางจริงได ทั้งนี้ อาจ
คํานวณโดยใชสูตร ดังนี้
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Lee Joseph Cronbach, “Coefficient Alpha and the Internal Structure of Tests” Psychometrika
16 (1951): 297-334; และ Lee Joseph Cronbach, Essentials of Psychological Testing (Fourth Edition,
New York: Harper, & Row, 1971), p. 160.
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= คาความเชื่อถือไดของแบบสอบถาม
= จํานวนขอในแบบสอบถามทั้งหมด
= ผลรวมความแปรปรวนของคะแนนแตละขอ
= ความแปรปรวนของคะแนนรวมของแบบสอบถาม

จากสูตรขางตน ผูศึกษาไดนํามาใชในการทดสอบ
หาคาความเชื่อถือ ไดของแบบสอบถามจํานวน 30-50 ชุดดังกลาว ไดคาความเชื่อ ถือไดเทา กับ
0. ... ซึ่งอยูในเกณฑที่สามารถนําไปใชกับกลุมตัวอยางจริงได
ขั้นตอนที่สี่ การนํา แบบสอบถามไปใช กับ กลุ ม
ตัวอยางจริง
ที่กลาวมาทั้งหมดนี้ หากพบขอบกพรองในขั้นตอนใด ผู
ศึกษาก็จะนําไปปรับปรุงแกไขจนผานทุกขั้นตอน
การทดสอบแบบสอบถามทั้ง 4 ขั้นตอนขางตนนี้ สรุปไว
ในภาพที่ 3
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ภาพที่ 3 ขั้นตอนการทดสอบแบบสอบถาม

1) การยกรางแบบสอบถาม

ใหสอดคลองกับวัตถุประสงคและ
ขอบเขตของการศึกษา

2) การตรวจสอบความเที่ยงตรง

นําแบบสอบถามไปใหผูเชี่ยวชาญ
และอาจารยที่ปรึกษาตรวจสอบ

3) การตรวจสอบความเชื่อถือได

นําแบบสอบถามไป pre-test และ
วิเคราะหหาคาความเชื่อถือได

4) การนําแบบสอบถามไปใช
กับกลุมตัวอยางจริง

8.2.3 การรวบรวมจากการสังเกตการณ เปนการสังเกตเหตุการณ และ
สภาพแวดลอม เชน การประชุม ชีวิตความเปนอยู หรือการใชชีวิตของกลุมตัวอยาง
8.3 วิธีการประมวลและวิธีวิเคราะหขอมูล หลังจากเก็บรวบรวมขอมูลไดแลว ผู
ศึกษาไดตรวจสอบความถูกตองและสมบูรณของแบบสอบถามทุกชุด รวมทั้งจัดคําตอบเปนกลุมและ
เปนหมวด จากนั้น เปนการประมวลผลและวิเคราะหขอมูลซึ่งอาจดําเนินการดวยการแจงนับดวยมือ
หรือใชคอมพิวเตอร รวมทั้งระบุสถิติที่เหมาะสมที่จะนํามาใช
8.4 การนําเสนอขอมูล เชน ผูศึกษานําเสนอในรูปของการวิเคราะหแบบพรรณนา
(descriptive analysis) พรอมกับมีภาพและตารางประกอบตามความจําเปน และจัดพิมพเปนรูปเลม
8.5 ระยะเวลาศึกษาและแผนการดําเนินงานตลอดโครงการ ระบุวา การศึกษา
เริ่มตั้งแตวันที่ … เดือน …… ป ….. ถึง วันที่ … เดือน ….. ป ….. รวมระยะเวลา ….. ป พรอมกัน
นั้น ควรระบุวาในแตละเดือนหรือแตละชว งเวลาจะดําเนินงานอะไรบา ง โดยเขียนเปนภาพเพื่อให
เห็นชัดเจนขึ้น ตัวอยางเชน การศึกษาตลอดโครงการมีระยะเวลา 8 เดือน แบงแผนการดําเนินงาน
ตลอดโครงการ เปน
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8.5.1 การรวบรวมขอมูลจากการวิจัยเอกสาร 2 เดือน
8.5.1 การรวบรวมขอมูลจากการวิจัยสนาม 3 เดือน
8.5.3 การประมวลผลขอมูลและวิเคราะหขอมูล 1 เดือน
8.5.4 การเสนอผลการศึกษาและจัดทําเปนรูปเลมที่สมบูรณ 2 เดือน
โปรดดูตารางที่ 6

ตารางที่ 6 ระยะเวลาและแผนการดําเนินงานตลอดโครงการ
ระยะเวลาและแผนการ
ดําเนินงานตลอดโครงการ

ระยะเวลา 8 เดือน (พ.ศ. …)
1

2

3

4

5

6

7

8

1. การรวบรวมขอมูลจาก
เอกสาร เชน หนังสือ
บทความ และเอกสาร
เกี่ยวกับความเปนมา และ
อํานาจหนาที่
2. การรวบรวมขอมูลจากการ
วิจัยสนามที่สอบถามความคิด
เห็นของกลุมตัวอยางตาม
วัตถุประสงคและขอบเขตของ
การศึกษา
3. การประมวลผลขอมูลและ
การวิเคราะหขอมูล
4. การเสนอผลการศึกษา และ
จัดทําเปนรูปเลมที่สมบูรณ
8.6 งบประมาณ ระบุวามีแหลงทุนซึ่งเปนหนวยงาน หรือบุคคลใดใหทุน หรือออก
ทุนทําเอง

9. ประโยชนที่จะไดรับจากการศึกษา
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หลักการ ประโยชนที่จะไดรับครอบคลุมประโยชนเรื่องใดหรืออะไรบางที่ (1) หนวยงาน (2)
บุคคล และ (3) ประชาชน จะไดรับจากการศึกษาครั้งนี้ พรอมกับยกตัวอยางชื่อหนวยงานและบุคคล
ไวดวย
เทคนิค ประโยชนที่จะไดรับจากการศึกษาครั้งนี้อ าจแบงเปน 3 สวน ไดแก (1) ประโยชน
ในทางวิชาการ ผูศึกษาควรระบุองคความรู หรือ วิชาการเรื่อ งใดที่หนว ยงานหรือบุคคลใดจะไดรับ
จากการศึกษาครั้ง (2) ประโยชนในทางปฏิบัติ ผูศึกษาควรระบุประโยชนในทางปฏิบัติเรื่องใดที่
หนวยงาน หรือบุคคลใดบางจะไดรับจากการศึกษาครั้งนี้ และ (3) ประโยชนที่ประชาชนจะไดรับ ผู
ศึกษาควรระบุประโยชนใดบางที่ประชาชนจะไดรับจากการศึกษาครั้งนี้
9.1 ประโยชนในทางวิชาการ มี 5 ขอ ดังนี้
9.1.1 การศึกษาครั้งนี้ไดชว ยสรางองคความรู (ซึ่งหมายถึง ตัว ความรูที่กําหนด
ขอบเขตไดและระบุเฉพาะเจาะจงได เปนสิ่งที่ส ราง ผลิต และพัฒนาได เผยแพร ถา ยทอด และ
นํามาใชประโยชนได) หรือสรางความรูทางวิชาการใหมใหเกิดขึ้น โดยเฉพาะอยา งยิ่ง ….. (ระบุชื่อ
หน ว ยงาน และ/หรื อ บุ ค คล เช น หนว ยงานที่ กํ า ลัง ศึก ษา สถาบั น การศึก ษาทั้ ง ภาครั ฐ และ
ภาคเอกชน รวมทั้งนักศึกษา) จะไดทราบและเขาใจ............ (ระบุเรื่องทางวิชาการ เชน ปญหา และ
แนวทางแกไขการบริหารจัดการของหนวยงานที่กําลังศึกษา เปนตน)
9.1.2 ชวยใหไดความรูและความเขาใจทางวิชาการในเรื่อง…..
9.1.3 ชวยใหไดแนวทางในการพัฒนาความรูในเรื่อง……
9.1.4 เปนแนวทางในการศึกษา คนควา และวิจัยทํานองเดียวกันนี้กับกลุมตัว อยา ง
อื่น หรือในพื้นที่อื่น
9.1.5 กอ ใหเกิดประโยชนทางวิชาการสํา หรับการศึกษา การทําวิจัย หรือ การทํา
วิทยานิพนธ ครั้ง ตอ ไป โดยการศึก ษา การทําวิจัย หรือการทํา วิทยานิพนธครั้งตอไปนั้น ควรมี
ลักษณะดังนี้
1) ในการศึกษาครั้งนี้ ผูศึกษาไดนํา….. (ระบุชื่อตัวแบบ ตัวชี้วัด หรือกรอบ
แนวคิด เชน PAMS-POSDCoRB) มาประยุกตใชเ ปนกรอบแนวคิดในการวิเคราะห การบริห าร
จัดการของ….. (ระบุชื่อหนวยงาน) ทําใหไดทราบและเขาใจปญหา และแนวทางการพัฒนา ตาม
ความคิดเห็นของกลุมตัวอยางและตามวัตถุประสงคของการศึกษาอยา งชัดเจนและครอบคลุมมาก
ขึ้น ไมวาจะเปนทางดาน (1) การบริหารนโยบาย (2) การบริหารอํานาจหนาที่ (3) การบริหาร
คุณธรรม (4) การบริหารที่เกี่ยวของกับสังคม (5) การวางแผน (6) การจัดองคการ (7) การบริหาร
ทรัพยากรมนุษ ย (8) การอํา นวยการ (9) การประสานงาน (10) การรายงาน และ (11)
การงบประมาณ ดังนั้น ในการศึกษาครั้งตอไป จึงควรนํา ตัวแบบ ตัวชี้วัด หรือกรอบแนวคิดนี้ไป
ประยุกตใชตามความเหมาะสม ซึ่งอยางนอยก็จะเปนการชวยพิสูจนหรือยืนยันวา ตัวแบบหรือกรอบ
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แนวคิดนี้มีเนื้อหาสาระที่ชัดเจนและครอบคลุมแนวคิดทางรัฐประศาสนศาสตรหรือการบริหารจัดการ
ทั้งภายในและภายนอกหนวยงาน โดยเฉพาะอยางยิ่ง เมื่อนําไปวิเคราะหหรือศึกษาเปรียบเทียบกับ
ตัว แบบ ตัว ชี้วัด หรือ กรอบแนวคิด อื่น นอกจากนั้ น ในอนาคต หากมีก ารนํ า ตั ว แบบ PAMSPOSDCoRB ไปใชอ ยา งกวางขวางและมีจํานวนมากเพีย งพอแลว ควรศึกษาและประมวลโดย
รวบรวมและจัดหมวดหมูตัวแบบนี้เพื่อประโยชนในทางวิชาการตอไป
2) ศึกษาแนวลึก ในแตละดา นอยา งเฉพาะเจาะจง เชน ดา นการบริห าร
อํ า นาจหนา ที่ ด า นการบริ ห ารคุ ณ ธรรม ด า นการบริห ารที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ สั ง คม และด า นการ
ประสานงาน เปนตน
3) ศึกษาหลายรูปแบบควบคูกัน เชน การศึกษาหรือวิจัย เชิงสํารวจ ควบคู
กับการสังเกตหรือสัมภาษณบุคลากรในพื้นที่ตาง ๆ
4) ศึกษาโดยเพิ่มจํานวนกลุมตัวอยางใหมีความหลากหลายมากขึ้น แลว
นํามาวิเคราะหเปรียบเทียบวา ผลการศึกษาคลายคลึงหรือแตกตางกันเพียงใด
5) ศึ กษาเปรี ย บเที ย บความคิ ดเห็ นด า นการบริ ห ารจั ด การระหวา ง 2
หนวยงาน
6) ศึกษาเปรีย บเทีย บแนวโนม ในทศวรรษหนา ของการบริห ารจัดการ
ระหวาง 2 หนวยงาน
7) ศึกษาการมีสวนรวมของประชาชนในหนวยงานในระดับตาง ๆ รวมทั้ง
ศึกษาอิทธิพลของนักการเมืองในหนวยงาน
8) ศึกษาดา นการพัฒนาการบริห ารจัดการของหนว ยงานตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียง โดยแบงกลุมตัวอยางออกไดเปน 2 สวน ไดแก ภาคประชาชน และภาครัฐ
9.2 ประโยชนในทางปฏิบัติ มี 2 ขอ ดังนี้
9.2.1 บุคคลและหนว ยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน..... (ระบุชื่อ หนวยงาน เชน
รัฐสภา คณะรัฐมนตรี องคกรตามรัฐธรรมนูญ องคการเอกชน สถาบันการศึกษา สื่อมวลชน นัก
ธุร กิจ ขาราชการประจํา รวมทั้ง นักการเมืองในระดับชาติและระดับทองถิ่น เปนตน ) จะไดรับ
ประโยชนจากการศึกษาครั้งนี้ โดยอาจนําขอมูลที่เปนขอเท็จจริงและขอ เสนอแนะไปใชประโยชน
เช น นํา ไปใช เ ป นแนวทางในการพั ฒนาหรือ ปรั บ ปรุง ….. (ระบุชื่ อ หนว ยงานที่กํ า ลั ง ศึ กษา)
โดยเฉพาะในสวนที่เกี่ยวกับ….. (ระบุประเด็นสําคัญที่ศึกษา)
9.2.2 ในสว นของประชาชน หากนํา ไปศึก ษาจะชว ยใหเกิดความรูความเขา ใจ
เรื่อง….. (ระบุประเด็นสําคัญที่ศึกษา) รวมทั้งนําไปปรับใชใหเกิดประโยชน เชน นํา ไปใชเปนขอ มูล
พื้นฐานสํา หรับเขา ไปมีสว นรว มในกิจกรรมหรือในการติดตามและควบคุม ตรวจสอบการปฏิบัติ
ราชการของหนวยงานของรัฐ และ/หรือ เจา หนาที่ของรัฐ ในเรื่อง ..... (ระบุประเด็นสําคัญที่กําลัง
ศึกษา) ทั้งนี้ ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญหรือตามกฎหมายดวย
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10. บทคัดยอ
หลักการ โดยปกติ บทคัดยอแบงเปน บทคัดยอภาษาไทย และบทคัดยอภาษาอังกฤษ เริ่ม
จากเขียนบทคัดยอภาษาไทย จากนั้น จึงนําไปแปลเปนบทคัดยอภาษาอังกฤษ บทคัดยอเปนการ
เขียนบรรยายสรุปสาระสําคัญทางวิชาการของงานวิจัยหรือวิทยานิพนธเทานั้น (โดยไมมีขอความ
สว นใดเกี่ย วกั บตั ว ผูศึ กษา เช น ประวัติ ) เพื่ อ ใหผู อา นได เ ข า ใจสาระสํ า คั ญ ของงานวิจั ย หรื อ
วิทยานิพนธโดยยอพรอมทั้งดึงดูดความสนใจของผูอานใหสนใจที่จะอา นงานวิจัยหรือวิทยานิพนธ
ฉบับสมบูรณตอไป และยังมีการนําบทคัดยอไปเผยแพรอีกดวย
เทคนิค การเขีย นบรรยายบทคัดยอไมควรเขียนยืด ยาว แตควรมีความยาวประมาณ 1
หนากระดาษเอสี่ เพื่อจะชวยใหเผยแพรไดงาย สะดวก และตรงประเด็น วิธีการและเทคนิคการเขียน
บทคัดยอแบงเปน 3 ยอหนาหรือ 3 หัวขอ ซึ่งจะตองสอดคลองกันทั้งหมด ดังนี้
10.1 ระบุวัตถุประสงคข องการศึก ษาและกรอบแนวคิด ที่ใ ชใ นการศึก ษา
อยางนอยตองประกอบดวย วัตถุประสงคของการศึกษาและกรอบแนวคิด หากวัตถุประสงคของ
การศึกษามีหลายขออาจใสหมายเลขวัตถุประสงคของการศึกษาแตละขอไวดวยเพื่อใหอยา งเห็น
ชัดเจนและเขาใจงายยิ่งขึ้น
ตัวอยางเชน การศึกษาครั้งนี้มวี ัตถุประสงคของการศึกษาเพื่อ ศึกษาความคิดเห็น
ของกลุมตัวอยางตอ (1) สภาพปจจุบันของการบริหารจัดการ (2) ปญหา (3) แนวทางการพัฒนา (4)
การเปรียบเทียบภาพรวมการบริหารจัดการ และ (5) ภาพรวมแนวโนมของการบริห ารจัดการที่
เกี่ยวกับการบุกรุกที่ราชพัสดุของกรมธนารักษ โดยนํา แพ็มส-โพสคอรบ (PAMS-POSDCoRB) ซึ่ง
ประกอบดวย 11 ดาน ไดแก การบริหารนโยบาย การบริหารอํานาจหนาที่ การบริหารคุณธรรม การ
บริห ารที่เกี่ย วของกับสัง คม การวางแผน การจัดองคการ การบริห ารทรัพยากรมนุษย การ
อํานวยการ การประสานงาน การรายงาน และการงบประมาณ มาเปนกรอบแนวคิดในการศึกษา
การทําวิจัย หรือการทําวิทยานิพนธครั้งนี้
10.2 ระบุระเบียบวิธีศึกษา หรือระเบียบวิธีวิจัย หรือวิธีดําเนินการวิจัย ที่อยา ง
นอยควรประกอบดวย 8 เรื่อง ซึง่ เขียนติดตอกัน ดังนี้
10.2.1 ประเภทของการศึกษาหรือประเภทของการวิจัย
10.2.2 เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล
10.2.3 การทดสอบแบบสอบถาม (เฉพาะการวิจัยเชิงปริมาณ)
10.2.4 จํานวนและประเภทของกลุมตัวอยาง
10.2.5 วันเดือนปที่ หรือชวงเวลาที่เก็บรวบรวมขอมูลสนาม
10.2.6 จํา นวนแบบสอบถามที่เก็บรวบรวมคืนมาได และคิด เปนรอ ยละ
เทาใดของแบบสอบถามที่แจกออกไป (เฉพาะการวิจัยเชิงปริมาณ)
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10.2.7 สถิติที่นํามาใชในการศึกษา (เฉพาะการวิจัยเชิงปริมาณ)
10.2.8 อื่น ๆ (หรือสาระสําคัญทางวิชาการอื่น ถามี)
เหตุ ผ ลที่ ร ะบุ ร ะเบี ย บวิ ธี ศึ ก ษาไว ห ลายหั ว ข อ ข า งบนนี้ เ พราะงานวิ จั ย หรื อ
วิทยานิพนธจะไดรับการยอมรับมากนอยหรือไม ระเบียบวิธีศึกษามีสวนสําคัญยิ่ง หากระบุใหชัดเจน
ก็ยิ่งมีแนวโนมที่จะไดรับการยอมรับเพิ่มมากขึ้น
ตัว อยา งเชน การศึกษาครั้ง นี้เปนการวิจัย เชิ ง สํา รวจ (survey study) โดยใช
แบบสอบถาม ซึ่งผานการทดสอบ (pre-test) รวมทั้งการหาคา ความเที่ย งตรง (validity) และความ
เชื่อถือได (reliability) ของแบบสอบถามซึ่งไดคาที่ระดับ 0.93 สําหรับกลุมตัว อยางมีจํา นวน 1,037
คน แบง 2 ประเภท ไดแก หนึ่ง ขา ราชการและลูกจางประจํา ในสังกัดกรมธนารักษ และ สอง
ประชาชนผูเชาที่ราชพัสดุในเขตกรุงเทพมหานคร การเก็บรวมรวบขอมูลสนามดําเนินการระหวา ง
วันที่ 1 กันยายน 2550 ถึง วันที่ 31 ตุลาคม 2550 รวม 30 วัน เก็บรวบรวมแบบสอบถามคืนมาได
จํานวน 893 ชุด คิดเปนรอยละ 86.11 ของแบบสอบถามที่แจกออกไปทั้งหมด (1,037 ชุด) สําหรับ
สถิติที่นํามาใชการวิเคราะหขอมูล คือ คารอยละ คาเฉลี่ย (mean) คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard
deviation) และการทดสอบคาที (t-test) นอกจากนั้น ยังมีการสัมภาษณแนวลึกเฉพาะผูเชี่ยวชาญ
(delphi) อีกดวย
10.3 สรุปผลการศึก ษาหรือ ผลการวิจั ย เป นการเลือ กนํา ผลการศึกษาหรื อ
ผลการวิจัยมาสรุปใหเห็นเปนตัวอยาง โดยครอบคลุม 2 หัวขอ ไดแก (1) สรุปผลการศึกษาใหตรง
กับหัวขอวัตถุประสงคการศึกษา และ (2) ระบุขอเสนอแนะหรือแนวทางแกไขที่สํา คัญซึ่งจะตอ ง
สอดคลองกับหัวขอ (1)
ตัว อยางเชน ผลการศึกษาหรือผลการวิจัย พบวา กลุมตัว อยา งลว นเห็นดวยใน
ระดับปานกลางตอการบริห ารจัดการเพื่อ แกไขปญหาการบุกรุกที่ราชพัสดุของกรมธนารักษ และ
ปญหาที่สําคัญ คือ กรมธนารักษกําหนดนโยบายเพื่อแกไขปญหาการบุกรุกที่ราชพัสดุไมสอดคลอ ง
กับสภาพปญหาการบุกรุกที่ราชพัสดุ สําหรับการเปรียบเทียบภาพรวมการบริหารจัดการเพื่อแกไข
ปญหาการบุกรุกที่ราชพัสดุของกรมธนารักษในปจจุบันสูงกวาในอดีต และสูงกวา หนวยงานอื่นที่มี
ลักษณะงานใกลเคียงกัน รวมทั้งในอนาคตมีแนวโนมที่จะอํานวยความสะดวกและใหบริการที่เอื้อ
ประโยชนตอ ประชาชนเพิ่มมากขึ้น สํา หรั บขอ เสนอแนะที่สําคัญ เชน กรมธนารักษควรกํา หนด
นโยบายเพื่อ แกไขปญหาการบุก รุกที่ราชพัส ดุใหส อดคลองกับความตองการของประชาชนมาก
ยิ่งขึ้น โดยมีตัวชี้วัดและเปาหมายที่ชัดเจน นอกจากนั้น กรมธนารักษควรนํา กรอบแนวคิด แพ็มสโพสคอรบ ไปปรับใชในการวิจัยดานการบริหารจัดการในอนาคตตอไป
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11. การเขียนแบบสอบถาม
หลักการ การเขียนแบบสอบถามเปนการเขียนคําถามของแบบสอบถามโดยคํานึงถึงโครงสราง
หรือองคประกอบของคําถามแตละขอ รวมตลอดไปถึงการเขียนคําถามของแบบสอบถามใหส อดคลอง
กันอยางเปนระบบ โดยครอบคลุม วัต ถุประสงคของการศึกษา กรอบแนวคิดที่ใชในการศึกษา และ
สาระสําคัญอยางครบถวน ทั้งนี้ เพื่อชวยใหแบบสอบถามมีมาตรฐานสูงขึ้น อันจะเปนประโยชนสําหรับ
การวิเ คราะหขอ มูล ตลอดจนการนําเสนอผลงานวิจัย สนามของการศึกษา การทํา วิจัย หรือ การทํา
วิทยานิพนธ โดยเฉพาะอยางยิ่ง ที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการใหมีมาตรฐานตามไปดวย นอกจากนี้แลว
การเขียนคําถามของแบบสอบถามที่คํานึงถึงโครงสรางหรือองคประกอบและความสอดคลอง ยังนํา ไป
ปรับ ใช เ ป น ตั ว ชี้ วั ด สํ า คัญ สํ า หรั บ ตรวจสอบหรื อ ประเมิ น ผลว า แบบสอบถามหรื อ คํ า ถามของ
แบบสอบถามไดเขียนขึ้นอยางเปนระบบหรือไมเพียงใดอีกดวย
เทคนิค แบงการนําเสนอเปน 2 ขอ ไดแก (1) เทคนิคการเขียนคําถามของแบบสอบถาม และ
(2) เทคนิคการเขียนคําถามของแบบสอบถามใหสอดคลองกัน
หนึ่ง เทคนิค การเขีย นคํา ถามของแบบสอบถาม เพื่อ ชว ยใหผูศึก ษาเขีย นคํา ถามของ
แบบสอบถามชัดเจน ตรงประเด็น ไดมาตรฐาน และงา ย รวมทั้งเพื่อ ชว ยสงเสริมใหผูศึกษาเขีย น
แบบสอบถามไดเองและไมจําเปนตองไปลอกแบบสอบถามของเดิมที่ไดเคยเขียนไวแลวมาใชอยา งไมรู
ที่มาที่ไป หรือไมทราบไมเขาใจวา โครงสรางหรือองคประกอบของคํา ถามแตละขอในแบบสอบถาม
ประกอบดว ยอะไรบ า ง เทคนิ ค ข อ นี้ จึ ง ได นํ า เสนอจุ ด ร ว มหรื อ สาระสํ า คั ญ ร ว มของคํ า ถามของ
แบบสอบถามเกี่ยวกับการบริหารจัดการแตละขอ แลวพยายามประดิษฐหรือสราง “สูตรสําเร็จ” ของการ
เขี ย นคํ า ถามของแบบสอบถามในลั ก ษณะของ “โครงสร า งหรื อ องค ป ระกอบของคํ า ถามของ
แบบสอบถามแตล ะขอ ” สํา หรับการศึกษา การทํา วิจัย หรือ การทําวิทยานิพนธเกี่ยวกับการบริหาร
จัดการ และแมผูศึกษาจะไมอาจนําเทคนิคนี้ไปปรับใชกับคํา ถามทุกขอของแบบสอบถามได แตอยา ง
นอยก็นาจะเปนประโยชนและนําไปปฏิบัติไดจริง ยิ่งไปกวานั้น ผูศึกษายังอาจนําเทคนิคนี้ไปประยุกต
หรือปรับใชกับการเขียนคําถามของแบบสอบถามสําหรับสาขาวิชาอื่นไดอีกดวย
กลาวไดวา คําถามทุกขอ ของแบบสอบถามควรมี “โครงสราง” หรือ มี “องคประกอบ” อยา ง
นอย 4 สวน (คําวา องคประกอบ หมายถึง สวนสําคัญหลายสวนที่จะตองมีอยูครบทุกสวน จะขาดสวน
ใดสวนหนึ่งไมได)
องคประกอบที่ 1 ประธานของประโยค ซึ่งอาจเปน (1) หนวยงาน หรือ (2) บุคลากร
ของหนวยงาน หรือ (3) ระบบของหนวยงาน ก็ได โดยคําถามทุกขอควรจะมีประธานของประโยคเสมอ
และควรใสประธานนั้นไว “ขา งหนา ประโยค” เชน เทศบาล หรือเจา พนักงานเทศบาล หรือระบบการ
ใหบริการประชาชนของเทศบาล หากผูศึกษาไมใสประธานของประโยคไวในคําถามทุกขอ จะทําให
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ผูตอบแบบสอบถามสับสนหรือ ไมเขา ใจวา แบบสอบถามขอ นั้นตองการสอบถามถึงขอมูลเกี่ย วกับ
หนว ยงาน หรือบุคลากรของหนว ยงาน หรือระบบของหนว ยงานนั้น การระบุประธานของประโยค
โดยเฉพาะอยางยิ่ง ไวขางหนาประโยค จะทําใหคําถามชัดเจน รวมทั้งทําใหผูศึกษา ผูทําวิจัย หรือผูทํา
วิทยานิพนธและผูตอบแบบสอบถามไมสับสน สงผลใหไดคําตอบที่ตรงประเด็น
องคประกอบที่ 2 การบริหารจัดการ คําถามทุกขอควรจะมีคําหรือความหมายของ
“การบริหารจัดการ” หรือ สวนใดสว นหนึ่งของการบริหารจัดการอยูดวยเสมอ เนื่องจากผูศึกษากําลัง
ศึกษา ทําวิจัย หรือทําวิทยานิพนธ รวมทั้งรับปริญญาโทเกี่ยวกับการบริหารจัดการ (ของหนวยงานของ
รัฐ และ/หรือ เจา หนาที่ของรัฐ) ในเวลาเดียวกัน ถาวัตถุประสงคของการศึกษาไดระบุไวดวยวาเปน
“การบริ ห ารจั ดการด า นใด” ผู ศึก ษาก็ค วรระบุก ารบริ ห ารจั ดการด า นนั้ น ” ไว ดว ยเสมอ เชน มี
วัตถุประสงคของการศึกษาเพื่อ “ศึกษาปญหาเกี่ยวกับการบริหารจัดการดานการใหบริการประชาชน”
หรือ “ศึกษาแนวทางการพัฒนาการบริห ารจัดการดา นการประสานงาน” เปน ตน หากเปนเชนนี้
คําถามจะตองมีขอความเกี่ยวกับ “การบริหารจัดการดานการใหบริการประชาชน” หรือ “แนวทางการ
พัฒนาการบริหารจัดการดานการประสานงาน” ตามลําดับ ปรากฏอยูดวย
องคประกอบที่ 3 วัตถุประสงคของการศึกษา คําถามทุกขอจะตองมีวัตถุประสงค
ของการศึกษาอยูดวยเสมอ เชน (1) ถาเปนคําถามเกี่ยวกับ “ปญหา” ผูศึกษาจะตอ งนํา ขอความที่เปน
วัตถุประสงคของการศึกษาที่เกี่ยวกับปญหา เชน “ศึกษาปญหาการบริหารจัดการของเทศบาล” มาใสไว
ในคําถาม หรือ (2) ถาเปนคําถามเกี่ยวกับ “แนวทางการพัฒนา หรือแนวทางการปรับปรุง หรือแนวทาง
การเสริมสราง” ผูศึกษาจะตองนําขอความที่เปนวัตถุประสงคของการศึกษาที่เกี่ยวกับแนวทางดังกลาว
เชน “ศึกษาแนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการของเทศบาล” มาใสไวดวย
องคประกอบที่ 4 ตัวชี้วัดหลัก หรือกรอบแนวคิดแตละดาน คําถามทุกขอจะตองมี
ตัวชี้วัดหลัก หรือกรอบแนวคิดแตละดานอยูดวยเสมอ เชน ผูศึกษาไดนํา “แนวทางการบริหารกิจการ
บานเมืองที่ดี 6 ดาน/หลัก21 ไดแก หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความโปรงใส หลักความมีสวนรวม
หลักความรับผิดชอบ และหลักความคุมคา” มาปรับใชเปนกรอบแนวคิดสํา หรับการศึกษา การทําวิจัย
หรือการทํา วิท ยานิพนธ (1) ถาเปนคํา ถามเกี่ย วกับ “ปญหา” เชน วัต ถุประสงคข องการศึกษา คือ
“ปญหาการบริห ารจัดการดา นการใหบริการประชาชนของเทศบาล” และ “แนวทางการพัฒนาการ
บริห ารจัดการดา นการใหบริก ารประชาชนของเทศบาล” ทั้งนี้ โดยมี “แนวทางการบริห ารกิจการ
บานเมืองที่ดีดานที่ 1 คือ หลักนิติธรรม” เปนกรอบแนวคิด หากเปนกรณีนี้ ผูศึกษาจะตองนํา “ขอความ
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ที่เปนตัวชี้วัดรองของหลักนิติธรรม” มาเขียนใสไวในแบบสอบถามที่เกี่ย วกับปญหา และแนวทางการ
พัฒนาดังกลาวดวย
สรุปไดว า โครงสรา งหรือ องคประกอบของการเขีย นคํา ถามทุกขอ ของแบบสอบถามควร
ประกอบดวย

1

องคประกอบที่
+ 2 + 3 + 4

หรือ

องคประกอบที่
(1) ประธานของ
(2) การบริหาร
(3) วัตถุประสงค
(4 ) กรอบ
ประโยค
จัดการ
ของการศึกษา


 แนวคิด
(หนวยงาน บุคคล
(หากเนนดานใดก็
(เชน ศึกษาปญหา หรือ
(แตละ
หรือระบบ)
ใหระบุไวดวย)
ศึกษาแนวทางการพัฒนา)
ดาน)
ตัว อยางที่ห นึ่ง วัต ถุประสงคของการศึก ษา คือ “ปญหาการบริห ารจัดการดา นการ
ใหบริการประชาชนของเทศบาล” และมี “แนวทางการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีดานที่ 1 คือ หลักนิติ
ธรรม” เปนกรอบแนวคิด (โดย “ตัวชี้วัดรอง” ของหลักนิติธรรม เชน (1) หนวยงานกํา หนดขั้นตอนการ
ปฏิบัติราชการไวในกฎหมายหรือระเบียบอยางชัดเจน และ (2) ผูบริหารของหนวยงานใชกฎหมายหรือ
ระเบียบเปนหลักในการบริหารจัดการมากกวาใชดุลพินิจสวนตัว) คําถามอาจเขียน ดังนี้
สูตร ประธานของประโยค + การบริหารจัดการ + วัตถุประสงคของการศึกษา + กรอบ
แนวคิด
แทนคา เทศบาลของทา น + มีการบริห ารจัดการ + ที่เ ปนปญ หา + คือ การไมไ ด
กําหนดขั้นตอนการปฏิบัติราชการไวในกฎหมายหรือ ระเบียบอยางชัดเจน (ผูตอบแบบสอบถามหรือ
กลุม ตัวอยางอาจตอบคําถามในลักษณะที่เห็นดวยในระดับมาก ปานกลาง หรือนอย เปนตน)
ปรับคําถาม ใหอานงายได ดังนี้
1) เทศบาลของทา น (มีปญหาเกี่ย วกับการบริหารจัดการดา นการใหบริการ
ประชาชนที)่ ไมไดกําหนดขั้นตอนการปฏิบัตงิ านใหบริการประชาชนไวในกฎหมายหรือระเบียบอยา ง
ชัดเจน หรือ
2) เทศบาลของทานไมไดกําหนดขั้นตอนการปฏิบัตงิ านใหบริการประชาชนไว
ในกฎหมายหรือระเบียบอยางชัดเจน หรือ
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3) เทศบาลของทา น (มีปญหาเกี่ยวกับการบริหารจัดการดานการใหบริการ
ประชาชนโดย) เป ด โอกาสให ผูบริ ห ารของเทศบาลใช ดุลพินิจ สว นตัว ในการกํ า หนดขั้น ตอนการ
ปฏิบัติงานใหบริการประชาชนมากกวายึดถือกฎหมายหรือระเบียบ หรือ
4) เทศบาลของทา นเปดโอกาสใหผูบริหารของเทศบาลใชดุลพินิจสว นตัวใน
การกําหนดขั้นตอนการปฏิบัตงิ านใหบริการประชาชนมากกวายึดถือกฎหมายหรือระเบียบ
ตัวอยางที่สอง วัตถุประสงคของการศึกษา คือ “แนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการ
ดานการใหบริการประชาชนของเทศบาล” และมี “แนวทางการบริหารกิจการบานเมือ งที่ดีดานที่ 1 คือ
หลักนิติธรรม” เปนกรอบแนวคิด คําถามแตละขออาจเขียน ดังนี้
สูตร ประธานของประโยค + การบริหารจัดการ + วัตถุประสงคของการศึกษา + กรอบ
แนวคิด
แทนคา เทศบาลของทาน + ควรมีการบริหารจัดการ + ที่สนับสนุนแนวทางการพัฒนา
+ ด ว ยการกํ า หนดขั้ น ตอนการปฏิ บั ติ ร าชการไว ใ นกฎหมายหรื อ ระเบี ย บอย า งชั ด เจน (ผู ต อบ
แบบสอบถามหรือกลุมตัวอยางอาจตอบคําถามในลักษณะที่เห็นดวยในระดับมาก ปานกลาง หรือ นอย
เปนตน)
ปรับคําถาม ใหอานงายได ดังนี้
1) เทศบาลของท า นควร (สนั บสนุ นการบริห ารจัดการดา นการให บริ การ
ประชาชนดวยการ) กําหนดขั้นตอนการปฏิบัติงานใหบริการประชาชนไวในกฎหมายหรือระเบียบอยา ง
ชัดเจนมากกวาการใชดุลพินิจสวนตัว หรือ
2) เทศบาลของทานควรกําหนดขั้นตอนการปฏิบัติงานใหบริการประชาชนไว
ในกฎหมายหรือระเบียบอยางชัดเจนมากกวาการใชดุลพินิจสวนตัว หรือ
3) เทศบาลของทานควร (สนับสนุนแนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการดาน
การใหบริการประชาชนดวยการ) กําหนดใหผูบริห ารของเทศบาลใชดุลพินิจสว นตัว ในการกํา หนด
ขั้นตอนการปฏิบัติงานใหบริการประชาชนเทาที่จําเปน หรือ
4) เทศบาลของทานควรกําหนดใหผูบริหารของเทศบาลใชดุลพินิจสว นตัวใน
การกําหนดขั้นตอนการปฏิบัตงิ านใหบริการประชาชนเทาที่จําเปน
สอง เทคนิคการเขีย นคําถามของแบบสอบถามใหสอดคลองกัน แบบสอบถามสําหรับ
การศึกษา การทําวิจัย หรือการทําวิทยานิพนธเกี่ยวกับการบริหารจัดการควรประกอบดวยสวนสําคัญ
อยางนอย 3 สวน ไดแก
สว นที่ 1 คือ คํา ถามเกี่ย วกับภูมิหลังหรือ ขอ มูลสว นบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม
(สวนนี้ไมไดนํามาศึกษาหรือพิจารณาในครั้งนี้ดวย)
สวนที่ 2 คือ คําถามเกี่ยวกับปญหาของหนวยงานที่ศึกษา และ
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สว นที่ 3 คือ คําถามเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนา หรือเรียกวา แนวทางการปรับปรุ ง
แนวทางการเสริมสราง หรือขอเสนอแนะก็ได
หมายเหตุ คํา ถามของแบบสอบอาจเขีย นไดมากมาย ขึ้นอยู กับวัต ถุประสงคข อง
การศึกษา ขอบเขตการวิจัย และกรอบแนวคิดการวิจัย ในที่นี้ขอยกตัวอยางคําถามสํา หรับการศึกษา
การทําวิจัย หรือการทําวิทยานิพนธที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการ ดังตอไปนี้
1) คําถามเกี่ยวกับภูมิหลังหรือขอมูลสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม
2) คํา ถามเกี่ย วกับความเปนมาหรือ วิวัฒนาการของการบริหารจัดการของ
หนวยงาน
3) คําถามเกี่ยวกับสภาพการบริหารจัดการในปจจุบันของหนวยงาน
4) คําถามเกี่ยวกับปจจัยที่มีสวนสําคัญทําใหการบริหารจัดการของหนวยงาน
ประผลสําเร็จ
5) คําถามเกี่ยวกับปญหาเกี่ยวกับการบริหารจัดการของหนวยงาน (ขอนี้คลาย
กับสวนที่ 2 ซึ่งนํามาพิจารณาหรือศึกษาในครั้งนี)้
6) คําถามเกี่ยวกับการพัฒนาหรือแนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการของ
หนวยงาน (ขอนี้คลายกับสวนที่ 3 ซึ่งนํามาพิจารณาหรือศึกษาในครั้งนี้)
7) คําถามเกี่ยวกับปจจัย ที่มีสวนสําคัญทําใหแนวทางการพัฒนาการบริหาร
จัดการของหนวยงานประสบผลสําเร็จ
8) คําถามเกี่ยวกับการเปรียบเทียบภาพรวมการบริหารจัดการและภาพรวม
แนวโนมของการบริหารจัดการของหนวยงาน
9) คําถามเกีย่ วกับการเปรียบเทียบความคิดเห็นของกลุมตัวอยา งบางกลุมตอ
ภาพรวมการบริหารจัดการของหนวยงาน
10) คําถามเกี่ยวกับการบริหารจัดการอื่นที่อยูภายในขอบเขตหรือสาระสําคัญ
ของรัฐประศาสนศาสตรหรือการบริหารจัดการภาครัฐที่ครอบคลุมอยางนอย 15 เรื่อง โดยบางเรื่องได
แสดงไวในหัวขอ 2)-9) ดังกลาวนี้แลว ทั้ง 15 เรื่อง ไดแก (1) แนวคิดความหมายและขอบเขต (2)
ความสําคัญและความจําเปน (3) ความเปนมา (4) กระบวนการ (5) ยุทธศาสตร (6) ระบบหรือภาพรวม
(7) ขอดีและขอเสีย (8) การประยุกต (9) ปจจัยที่มีสวนสําคัญทําใหประสบผลสําเร็จ (10) ความสัมพันธ
การสนับสนุน หรือการคัดคานแนวคิดอื่น (11) สภาพแวดลอม (12) ปญหาอุปสรรค (13) การพัฒนา
(14) แนวโนม และ (15) การเปรียบเทียบ (โปรดดูในภาพที่ 1 ขางตน)
โดยปกติ แบบสอบถามสําหรับการทําวิจัย หรือการทําวิทยานิพนธสวนใหญที่เกี่ยวของ
กับ “การพัฒนาหรือปรับปรุงการบริห ารจัดการของหนวยงานของรัฐ และ/หรือ เจาหนา ที่ของรัฐ” จะ
ประกอบดวย 2 สวนสําคัญ ไดแก (1) “ปญหา” และ (2) “แนวทางการพัฒนา” เนื่อ งจากเหตุผลสําคัญ
ที่วา การที่ผูศึกษาเลือกศึกษา ทําวิจัย หรือทําวิทยานิพนธที่เกี่ยวกับหนวยงานใด ก็เพราะหนวยงานนัน้
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ไดมีปญหาเกิดขึ้นแลว หรือกําลังประสบกับปญหา ตัวอยางเชน เกิดปญหาเกี่ย วกับการบริหารจัดการ
ดานการอํานวยความสะดวกและการใหบริการประชาชน จึงมีสวนสําคัญทําใหผูศึกษาสนใจเลือกศึกษา
หนวยงานนั้น กลาวอีกนัยหนึ่งไดวา หากหนวยงานไมมีปญหาเกิดขึ้น ก็ไมจําเปนตองศึกษาหนวยงาน
นั้น และผลที่ไ ดจ ากการศึกษาปญ หานั้นจะเปน พื้นฐานสํา หรับ การเสนอแนวทางการพัฒ นาหรื อ
ขอเสนอแนะเพื่อแกไขปญหาของหนวยงานนั้นไดอยางตรงประเด็น การศึกษาปญหา และแนวทางการ
พัฒนาควบคูกันเชนนี้ จะมีสวนทําใหการศึกษา การทําวิจัย หรือการทําวิทยานิพนธเกี่ยวกับการพัฒนา
หนวยงานดังกลาวนั้นเปนระบบเพิ่มมากขึ้น
ในที่นี้ ไดนําสวนที่ 2 และสวนที่ 3 ดังกลา ว มาเปนขอมูลในการนําเสนอ “เทคนิคการเขียน
คําถามของแบบสอบถามใหสอดคลองกัน”โดยในตารางขา งลา งนี้ ไดแสดง สว นที่ 2 ปญหา ไวใน
ชองที่สองหรือชองกลาง และสวนที่ 3 แนวทางการพัฒนา ไวในชองที่สามหรือชองขวามือ สําหรับชองที่
หนึ่งดานซายมือ ไดกําหนดใหเปนชองที่ผูศึกษาจะตองนํา “ตัวชี้วัดหลัก หรือเรียกวา กรอบแนวคิดแต
ละดาน” มาใสไว อธิบายเพิ่มเติมไดวา
1) ชองที่หนึ่ง ประกอบดวย หนึ่ง ตัวชี้วัดหลัก หรือกรอบแนวคิดแตละดานที่นํามาใช
และ สอง “ตัวชี้วัดรองของตัวชี้วัดหลัก หรือของกรอบแนวคิดแตละดาน ๆ ละ 2-5 ขอ”
เทคนิค (1) ใหผูศึกษานํา “ตัวชี้วัดหลัก หรือกรอบแนวคิดแตละดานของวิทยานิพนธ
ของผูศึกษามาใสไวดวย” เชน “แนวทางการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี 6 ดาน/หลัก” ซึ่งประกอบดวย
ตัวชี้วัดหลัก หรือกรอบแนวคิดจํานวน 6 ดาน และ (2) ใหผูศึกษานํา “ตัวชี้วัดรองของตัวชี้วัดหลัก หรือ
ของกรอบแนวคิดแตละดานนั้น มาใสไวดานละ 2-5 ขอ” โดยผูศึกษาอาจเลือกนํา “ตัวชี้วัดรอง” มาจาก
หนังสือ เรื่อง “การบริหารจัดการของหนวยงานของรัฐ : การวิเคราะหเปรียบเทียบตัวชี้วัด”22
2) ชองที่สอง คือ “สวนที่ 2 ปญหา” ผูศึกษาอาจเขียนดานละ 2-5 ขอ
เทคนิค ใหผูศึกษาเขียนคําถามแตละขอไปในทิศทางตรงกันขามกับตัวชี้วัดรองแตละ
ขอที่อยูในชองที่หนึ่งซายมือ โดยในแตละคําถามที่เปนปญหาจะตองมีคําวา “ไม” หรือ “เปนประโยค
ปฏิเสธ” เสมอ เหตุผลที่เขียนไปในดานลบ เพราะในสวนที่ 2 นั้น เปนคําถามเกี่ยวกับปญหาการบริหาร
จัดการ อีกทั้งคําวา “ปญหา” หมายถึงเรื่องที่ไมดี การเขียนเชนนี้ ไดแสดงถึง การเขียนแบบสอบถาม
แตละขออยางเปนระบบที่มี “ความสอดคลองกัน” โดยสอดคลองไปใน “ทิศทางตรงกันขามดานลบ” กับ
ตัวชี้วัดรองแตละขอในชองที่หนึ่งดานซายมือ

22

วิรัช วิรัชนิภาวรรณ, การบริหารจัดการของหนวยงานของรัฐ : การวิเคราะหเปรียบเทียบตัวชี้วัด
(กรุงเทพ-มหานคร : สํานักพิมพโฟรเพซ, 2552), 158 หนา.
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3) ชองที่สาม คือ “สวนที่ 3 แนวทางการพัฒนา หรือเขียนวา แนวทางการปรับปรุง
หรือเขียนวา แนวทางการเสริมสราง” ผูศึกษาอาจเขียนดานละ 2-5 ขอ
เทคนิค ให ผูศึกษาเขีย นคํา ถามแตละขอ ไปในทิศ ทางตรงกันขา มกับคําถามที่เ ปน
ปญหาแตละขอในชองที่สองหรือชองกลาง โดยในแตละคําถามที่เปนแนวทางการพัฒนา หรือแนวทาง
การปรับปรุง หรือแนวทางการเสริมสรางจะตองมีคําวา “ควร” อยูดวยเสมอ คําถามในชองนี้จะตองเปน
คํา ถามที่เ ขีย นไปในดา นบวกหรื อ เปน ประโยคที่แสดงถึ ง ดา นดีเ สมอ เนื่อ งจากเป นคํา ถามที่เ ป น
ขอเสนอแนะ หรือแนวทางการพัฒนา การเขียนเชนนี้ ไดแสดงถึง การเขียนแบบสอบถามแตละขออยาง
เปนระบบที่มี “ความสอดคลองกัน” โดยสอดคลองไปใน “ทิศทางตรงกันขามดานบวก” กับคําถามที่เปน
ปญหาแตละขอในชองที่สองหรือชองกลาง โปรดดูตารางที่ 7
ตารางที่ 7 เทคนิคการเขียนคําถามของแบบสอบถามที่สอดคลองกันโดยแบงเปน 3 ชอง คือ ชองที่หนึ่ง
ประกอบดวย (1) ตัวชี้วัดหลัก หรือกรอบแนวคิดแตละดาน และ (2) ตัวชี้วัดรองของตัวชี้วัดหลัก หรือ
ของกรอบแนวคิดแตละดาน ชองที่สอง คือ สวนที่ 2 ปญหา และ ชองที่สาม คือ สว นที่ 3 แนวทางการ
พัฒนา
ชองที่หนึ่ง
ชองที่สอง
ชองที่สาม
ประกอบดวย (1) ตัวชี้วัดหลัก สวนที่ 2 ปญหาการบริหาร สวนที่ 3 แนวทางการ
หรือกรอบแนวคิดแตละดาน จัดการ หรือปญหาที่
พัฒนา หรือแนวทางการ
และ (2) ตัวชี้วัดรองของตัวชี้วัด เกี่ยวกับการบริหารจัดการ ปรับปรุง หรือแนวทางการ
หลัก หรือของกรอบแนวคิดแต (เทคนิค คือ ใหผศู ึกษาเขียน เสริมสราง (เทคนิค คือ ใหผู
ละดาน (เทคนิค คือ หนึ่ง ใหผู
คําถามแตละขอไปในทิศทาง ศึกษาเขียนคําถามแตละขอ
ศึกษานํา “ตัวชี้วัดหลัก หรือกรอบ ตรงกันขามกับตัวชี้วัดรองแต ไปในทิศทางตรงกันขามกับ
คําถามที่เปนปญหาแตละขอ
แนวคิดแตละดานมาใสไว” และ ละขอที่อยูใ นชองที่หนึ่ง
สอง ใหผูศึกษานํา “ตัวชี้วัดรอง ซายมือ โดยในแตละคําถามที่ ในชองที่สองหรือชองกลาง
โดยในแตละคําถามที่เปน
ของตัวชี้วัดหลัก หรือของกรอบ เปนปญหา จะตองมีคําวา
แนวทางการพัฒนาจะตองมี
“ไม” หรือ “เปนประโยค
แนวคิดแตละดานนั้น โดยอาจ
คําวา “ควร” อยูดวยเสมอ)
นํามาเขียนใสไวดานละ 2-5 ขอ”) ปฏิเสธ” เสมอ)
ตัวชี้วัดหลัก หรือกรอบแนวคิด
ดานที่ 1 (เชน หลักนิติธรรม)
1.1 ..... (เชน หนวยงานกําหนด 1.1 ..... (เชน หนวยงาน
1.1 ..... (เชน หนวยงาน
ขั้นตอนการปฏิบัติราชการไว ของทานไมไดกําหนด
ของทานควรกําหนด
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ในกฎหมายหรือระเบียบอยาง
ชัดเจน)

ขั้นตอนการปฏิบัติราชการ
ไวในกฎหมายหรือระเบียบ
อยางชัดเจน)
1.2 ..... (เชน ผูบริหารของ
1.2 ..... (เชน ผูบริหารของ
หนวยงานของทานไมไดใช
หนวยงานใชกฎหมายหรือ
ระเบียบเปนหลักในการบริหาร กฎหมายหรือระเบียบเปน
หลักในการบริหารจัดการ)
จัดการมากกวาใชดุลพินิจ
สวนตัว)
1.3 ..... (เชน) หนวยงาน
1.3 ..... (เชน) หนวยงาน
ปรับปรุงหลักเกณฑการปฏิบัติ ของทานไมไดปรับปรุง
หนาที่ใหทันสมัยและ
หลักเกณฑการปฏิบัติ
สอดคลองกับสถานการณ
หนาที่ใหทันสมัยและ
สอดคลองกับสถานการณ
1.4 ..... (เชน) บุคลากรของ
1.4 ..... (เชน) บุคลากรของ
หนวยงานปฏิบัติตามระเบียบ หนวยงานของทานไมได
และกฎหมายที่เปนธรรมอยาง ปฏิบัติตามระเบียบและ
กฎหมายที่เปนธรรมอยาง
เครงครัด
เครงครัด
1.5 ..... (เชน) บุคลากรของ
1.5 ..... (เชน) บุคลากรของ
หนวยงานเขาใจกฎหมายและ หนวยงานของทานไม
เขาใจกฎหมายและ
ระเบียบในการปฏิบัติหนาที่
ระเบียบในการปฏิบัติ
อยางชัดเจน
หนาที่อยางชัดเจน
ตัวชี้วัดหลัก หรือกรอบแนวคิด
ดานที่ 2 (เชน หลักคุณธรรม)
2.1 ...........
2.1 ..........
2.2 ..........
2.2 ...........
2.3 ...........
2.3 ...........
2.4 ..........
2.4 ..........
2.5 ..........
2.5 ..........

ขั้นตอนการปฏิบัติราชการ
ไวในกฎหมายหรือระเบียบ
อยางชัดเจน)
1.2 ..... (เชน ผูบริหารของ
หนวยงานของทานควรใช
กฎหมายหรือระเบียบเปน
หลักในการบริหารจัดการ
มากกวาใชดุลพินิจสวนตัว)
1.3 ..... (เชน) หนวยงาน
ของทานควรปรับปรุง
หลักเกณฑการปฏิบัติ
หนาที่ใหทันสมัยและ
สอดคลองกับสถานการณ
1.4 ..... (เชน) บุคลากรของ
หนวยงานของทานควร
ปฏิบัติตามระเบียบและ
กฎหมายที่เปนธรรมอยาง
เครงครัด
1.5 ..... (เชน) บุคลากรของ
หนวยงานของทานควร
เขาใจกฎหมายและ
ระเบียบในการปฏิบัติ
หนาที่อยางชัดเจน

2.1 .........
2.2 .........
2.3 .........
2.4 .........
2.5 .........
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ตัวชี้วัดหลัก หรือกรอบแนวคิด
ดานที่ 3 (เชน หลักความ
โปรงใส)
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
ตัวชี้วัดหลัก หรือกรอบแนวคิด
ดานที่ 4 (เชน หลักการมีสวน
รวม)
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
ตัวชี้วัดหลัก หรือกรอบแนวคิด
ดานที่ 5 (เชน หลักความ
รับผิดชอบ)
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
ตัวชี้วัดหลัก หรือกรอบแนวคิด
ดานที่ 6 (เชน หลักความคุมคา)
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5

3.1
3.2
3.3
3.4
3.5

3.1
3.2
3.3
3.4
3.5

4.1
4.2
4.3
4.4
4.5

4.1
4.2
4.3
4.4
4.5

5.1
5.2
5.3
5.4
5.5

5.1
5.2
5.3
5.4
5.5

6.1
6.2
6.3
6.4
6.5

6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
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เทคนิคการเขียนแบบสอบถามใหสอดคลองกันขางตนนี้ มีสวนดีหรือขอดีที่สําคัญ 5 ขอ ดังนี้
1) ทําใหงายตอการเขียนคําถามในแบบสอบถาม
2) เปน การแสดงถึ ง ความสอดคลอ งกั น อย า งเป น ระบบของคํ า ถามในแต ละส ว น
กลาวคือ หนึ่ง “ชองที่หนึ่ง (1) ตัวชี้วัดหลัก หรือเรียกวากรอบแนวคิด และ (2) ตัวชี้วัดรองของตัวชี้วัด
หลัก หรือของกรอบแนวคิด” สอดคลอง “ในทิศทางตรงกันขา มดานลบ” กับ “สวนที่ 2 ปญหาการ
บริหารจัดการ” และ สอง “สวนที่ 3 แนวทางการพัฒนา หรือเรียกวา แนวทางการปรับปรุง หรือเรียกวา
แนวทางการเสริมสราง” สอดคลอง “ในทิศทางตรงกันขามดานบวก” กับ “สวนที่ 2 ปญหาการบริหาร
จัดการ”
3) ทําใหคําถามในแบบสอบถามเปนเรื่องเดียวกัน สอดคลองกัน หรือ สัมพันธกันอยา ง
เปนระบบ มิใชเขียน “ปญหา” อะไรมาก็ได โดยไมเกี่ยวของหรือสัมพันธกับสวนอื่น ๆ
4) ทําใหผูศึกษาสามารถตรวจสอบการตอบคําถามของผูตอบหรือ ของกลุมตัว อยา งที่
เรียกวา cross-check ไดดวยวา ผูตอบแบบสอบถามหรือกลุมตัวอยางที่ตอบแบบสอบถามไดตอบคําถาม
อยางตั้งใจหรือไม โดยผูศึกษาพิจารณาหรือตรวจสอบไดจากคําตอบของแตละสวนดังกลาวไวในขอ 2)
ขางตนวา เปนไปในแนวทางเดียวกันหรือสอดคลองกันหรือไม นั่นก็คือ “คําตอบในสวนที่ 2 ปญหาการ
บริหารจัดการ” จะตองเปนไปในทิศทางที่ตรงกันขามกับ “คําตอบในสวนที่ 3 แนวทางการพัฒนา หรือ
แนวทางการปรั บ ปรุ ง หรือ แนวทางการเสริ ม สรา งการบริ ห ารจั ด การ” หากคํ า ตอบของผู ต อบ
แบบสอบถามไมเปนไปในแนวทางดังกลาว อาจถือวา หรือมีแนวโนมวา ผูตอบแบบสอบถามตอบอยาง
ไมตั้งใจตอบ หากเกิดกรณีเชนนี้ ผูศึกษาอาจนํา ไปเขียนเปนขอสังเกตไวในบทสุดทายของการศึกษา
การวิจัย หรือวิทยานิพนธได
5) ผูศึกษาอาจนําเทคนิคการเขียนแบบสอบถามใหสอดคลอ งกันดังกลา วนี้ ไปใชเปน
แนวทางหรือตัวชี้วัดสําหรับการตรวจสอบแบบสอบถามใด ๆ วา เปนแบบสอบถามที่ใหความสํา คัญกับ
ความสอดคลองกันของคําถามในแตละสวนหรือไม
อยางไรก็ดี เทคนิคที่กลา วมานี้อาจมีขอเสีย เปนตนวา ทําใหคําถามของแบบสอบถามอยูใน
ทิศทางเดียวกันทั้งหมด หรืออยูในกรอบแคบเทานั้น (จุดออนขอนี้ อาจแกไขไดโดยเขียนคําถามเพิ่มซึ่ง
จะตองสอดคลอ งกับสว นอื่นดวย) เมื่อ เปนเชนนี้ ผูศึกษาควรชั่งน้ํา หนักระหวา งขอ ดีและขอ เสียของ
เทคนิคดังกลาว คือ ชั่งน้ําหนักระหวา ง (1) การสรา งคํา ถามอยางเปนระบบที่สอดคลองกันแตไมเปด
กวาง กับ (2) การสรางคําถามที่เปดกวาง อยากจะเขียนอะไรก็ได โดยไมมีขอบเขตที่ชัดเจน ไมเปน
ระบบและไมสัมพันธหรือสอดคลองกับสวนอื่น ๆ
ถึงแมวา “เทคนิคการเขียนแบบสอบถามสําหรับการทําวิจัยหรือวิทยานิพนธ” ที่แบงเปน (1)
เทคนิคการเขีย นคํา ถามของแบบสอบถาม และ (2) เทคนิคการเขีย นคํา ถามของแบบสอบถามให
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สอดคลองกัน ไมอาจเปนสูตรสําเร็จที่นํา มาปรับใชไดกับคําถามทุกขอของแบบสอบถามก็ตาม เพราะ
ในทางปฏิบัติไ มอ าจทํา ไดงา ยนัก ตอ งอาศัย ความเขา ใจ การฝกฝน และความชํา นาญพอสมควร
อยา งไรก็ดี อยา งนอ ยเทคนิคดังกลา วนี้ก็จ ะมีสว นชว ยแสดงใหปรากฏสาระสําคัญที่วา คํา ถามของ
แบบสอบถามสําหรับการศึกษา การทําวิจัย หรือการทํา วิทยานิพนธที่เกี่ย วกับการบริหารจัดการของ
หนว ยงานของรัฐ และ/หรือ เจาหนา ที่ของรัฐ มีโครงสรางหรือ องคประกอบใดบา ง และคํา ถามของ
แบบสอบถามแตละสวนมีความสอดคลองกันไดอยางไร

12. อื่น ๆ (เพิ่มเติม)
นอกเหนือจากขา งตนนี้แลว ยังมี (1) สาระสําคัญเกี่ยวกับเทคนิคการเขียนงานวิจัยหรือ
วิทยานิพนธ 4 ประการ และ (2) การเปรียบเทียบหัวขอวิทยานิพนธ ชื่อผูศึกษา กรอบแนวคิด และ
กลุมตัวอยาง ของนักศึกษา mpa1-4 (ป 2548-2551) จํา นวน 60 คน ที่ควรเขียนเพิ่มเติมไวในที่นี้
ดัวย ดังนี้
12.1 สาระสําคัญเกี่ยวกับเทคนิคการเขียนงานวิจัยหรือวิทยานิพนธ 4 ประการ ดังนี้
12.1.1 ผูศึกษาควรใหความสําคัญกับขอมูลที่เปนความคิดเห็นของผูศึกษาเพิ่มมาก
ขึ้น กลาวคือ ในการเขียนขอ เสนอแนะของการศึกษา การทํา วิจัย หรือ การทําวิทยานิพนธในบท
ทายของการศึกษา ผูศึกษาควรระลึกเสมอวา ขอ มูล (data) อาจแบงเปน 2 สวน คือ ขอมูลที่เปน
ขอเท็จจริง (fact) และขอมูลที่เปนความคิดเห็น (opinion) โดยขอ มูลที่เปนขอ เท็จจริงนั้น สวนใหญ
เปน “ขอมูลที่เปนอดีตและปจจุบัน” ที่ไดมีผูเคยศึกษา ทําวิจัย หรือทําวิทยานิพนธไวกอนแลว เชน
ขอมูลที่วา อักษรไทยประดิษฐในป พ.ศ. 1826 หรือนายกรัฐมนตรีคนแรกของไทยคือ พระยามโน
ปกรณนิติธาดา หรือนายกรัฐมนตรีของไทยในปจจุบัน (ป 2549 กอนการยึดอํา นาจของคณะทหาร
ในวันที่ 19 กันยายน 2549) คือ พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร เปนตน ขณะที่ขอมูลที่เปนความคิดเห็นนั้น
สวนใหญเปน “ขอมูลที่เปนอนาคตหรือเกี่ยวของกับอนาคต หรือวิสัยทัศน (vision)” โดยเปนขอมูลที่
เกี่ยวของกับการแสดงความคิดเห็นของผูศึก ษาเองซึ่งสวนหนึ่งไดมาจากการศึกษาขอ มูลที่เปน
ขอ เท็จจริงดังกลาว ตัว อยา งเชน นักวิชาการในอดีต หลายคนไดใหความหมายของคําวา “การ
บริหาร” ไวหลายความหมาย เชน ..... (ระบุความหมายของ “การบริหาร” ของนักวิชาการ 2-3 คน)
และหลังจากผูศึกษาไดอานหรือนําเสนอขอมูลของนักวิชาการดังกลาวมาแลว ผูศึกษาจึงนําขอ มูล
ดังกลาวมาสรุปเปนความเห็นของผูศึกษาเอง โดยอาจเขียนบรรยายวา จากการศึกษาขอ มูลของ
นักวิชาการในอดีตดังกลาวผานมาแลว ทําใหสรุปความหมายของการบริหารตามความคิดเห็นของผู
ศึกษาไดวา ..... (นําความหมายของ “การบริหาร” ของนักวิชาการ 2-3 คน ขางตน มาสรุปไว) หรือ
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อีกตัวอยางหนึ่ง เชน ขอมูลที่ผูศึกษาแสดงความคิดเห็นไววา ในภาพรวม การบริหารภาครัฐของ
ไทยในอนาคต มีแนวโนมที่จะเนนเรื่องการบริหารการบริการ (service administration) หรือการ
บริ ห ารจิ ต สํ า นึ ก (consciousness administration) หรื อ การบริ ห ารการเมื อ ง (politic
administration) เพิ่มมากขึ้น เหลานี้เปนตน
ในการศึกษา การทําวิจัย หรือการทํา วิทยานิพนธ ผูศึกษาควรใหความสําคัญกับ
ขอมูลที่เปนความคิดเห็นใหมาก แตเทาที่ผาน ๆ มา พบวา ผูศึกษาเกือบทั้งหมดหรือสวนใหญจะให
ความสําคัญกับขอมูลที่เปนขอเท็จจริงมากเกินไป เชน ถาจํานวนหนาของการศึกษา การวิจัย หรือ
รายงานมีประมาณ 100 หนา ผูศึกษาสวนใหญจะนําเสนอขอมูลที่เปนขอเท็จจริงเปนจํานวนมากถึง
98-99 หนา โดยนําเสนอขอมูลที่เปนความคิดเห็นหรือสรุปหรือขอเสนอแนะซึ่งเปนความคิดเห็นของ
ผูศึกษาไวเพียง 1-2 หนาเทานั้น เมื่อเปนเชนนี้ ผูศึกษาจึงควรใหความสําคัญกับขอมูลที่เปนความ
คิดเห็นซึง่ อาจเขียนไวในหัวขอการวิเคราะหและสรุป หรือขอเสนอแนะก็ได ในหัวขอดังกลาวนี้ อาจ
นํากรอบแนวคิดทางวิชาการ (ดังกลา วไวแลว ขางตน) มาใชในการจัดกลุมหรือการจัดกลุมปญหา
รวมทั้งการศึกษาวิเคราะห และเสนอแนะตามความเหมาะสมดวย การทํา เชนนี้ ไมเพียงจะทําให
ขอ มูลที่เ ปนความคิดเห็นของผูศึกษามีระบบและเปนวิชาการเพิ่มมากขึ้นเทานั้น แตยังจะทําให
จํานวนหนารวมทั้งผลการศึกษา วิจัย หรือรายงานมีแนวโนมที่จะไดรับการยอมรับและนา เชื่อ ถือ
เพิ่มมากขึ้นอีกดวย
สรุปไดวา ขอมูลที่เปนขอเท็จจริงเปนขอมูลในอดีตและปจจุบันที่มีความสําคัญและ
จําเปนในฐานะที่เปนขอมูลพื้นฐานที่นํามาสูการนําเสนอขอมูลที่เปนความคิดเห็นของผูศึกษาเอง ใน
เวลาเดียวกัน ผูศึกษาก็ควรใหความสําคัญกับขอมูลที่เปนความคิดเห็นดวย เพราะเปนขอมูลที่แสดง
ถึงความคิดเห็นหรือวิสัย ทัศนในอนาคตของผูศึกษา เปรีย บไดกับคน ถา เนนเรื่อ งที่เปนอดีต กับ
ปจจุบัน ถือวา ยังไมเพียงพอ ควรกลาวถึงหรือคิดถึงเรื่องในอนาคตที่เปนระบบ เปนวิชาการและมาก
เพียงพอดวย
12.1.2 ตัวอักษร หรือ font ที่ใช ควรเปนแบบ AngsanaNew หรือ BrowalliaUPC
ขนาด 16 หรือตัวอักษรอื่นใดตามที่มหาวิทยาลัยหรือสถาบันการศึกษาไดกําหนดไว
12.1.3 การพิมพตัวอักษรภาษาอังกฤษในวงเล็บ ตัว อักษรภาษาอังกฤษในวงเล็บ
ควรเปนตัวเล็กเสมอ ยกเวน ชื่อเฉพาะใหพิมพดวยตัวใหญ ตัวอยางเชน เครื่องมือที่ใชในการศึกษา
ครั้งนี้ คือ แบบสอบถาม (questionnaire) การทดสอบแบบสอบถามเพื่อ หาความเที่ย งตรง
(validity) และความเชื่อถือได (reliability) สําหรับตัวอยางชื่อเฉพาะ เชน สูตรของ ทาโร ยามาเน
(Taro Yamane) ลิเคิท (Likert) เปนวิธีการวัดความคิดเห็นที่สําคัญวิธีห นึ่ง และการวิเคราะหขอ มูล
ไดใชโปรแกรมวิเคราะหขอมูลสําเร็ จรูปทางสังคมศาสตรสํา หรับคอมพิว เตอร ที่เรีย กวา SPSS
(Statistical Package for the Social Science) เปนตน
12.1.4 วิธีการเรียงลําดับหัวขอและหมายเลขหัวขอในทุกบท อาจเขียนดังนี้
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1. หัวขอหลัก (พิมพดวยตัวหนา ขนาด font 18, ระหวางจุด และตัวอักษร ใหเวนวรรค 1 วรรค)
1.1 หัวขอใหญ (พิมพดวยตัวหนา ขนาด font 16 ทั้งหมายเลขและขอความที่เปนหัวขอ
ใหญ) ………
(ขอความหรือยอหนาที่เริ่มพิมพใตหัวขอใหญ 1.1 นี้ ตองอยูในตําแหนงที่ตรงกับหมายเลข
หัวขอใหญ 1.1)
1.1.1 หัวขอยอย (พิมพดวยตัวหนาเอีย งทั้งหมายเลขและขอความที่เปนหัวขอ
ยอย แตถาไมมีขอความที่เปนหัวขอตามมา ใหพิมพดวยตัวปกติ) ……...
(ขอความหรือยอ หนาที่เ ริ่มพิมพใตหัวขอ 1.1.1 นี้ ตอ งอยูในตํา แหนง ที่ตรงกับ
หมายเลขหัวขอ 1.1.1)
1) หัวขอเล็ก…………….
1.1) หัวขอเล็กลงไปอีก….....
1.1.1) หัวขอจิ๋ว
1.1.2) หัวขอจิ๋ว
1.2) หัวขอเล็กลงไปอีก…..
1.2.1) หัวขอจิ๋ว
1.2.2) หัวขอจิ๋ว
2) หัวขอเล็ก…….………
2.1) หัวขอเล็กลงไปอีก…..
2.1.1) หัวขอจิ๋ว
2.1.2) หัวขอจิ๋ว
2.2) หัวขอเล็กลงไปอีก…..
2.2.1) หัวขอจิ๋ว
2.2.2) หัวขอจิ๋ว
3) หัวขอเล็ก……………
3.1) หัวขอเล็กลงไปอีก…..
3.1.1) หัวขอจิ๋ว
3.1.2) หัวขอจิ๋ว
3.2) หัวขอเล็กลงไปอีก…..
3.2.1) หัวขอจิ๋ว
3.2.2) หัวขอจิ๋ว
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2. หัวขอหลัก (พิมพดวยตัวหนา ขนาด font 18, ระหวางจุด และตัวอักษร ใหเวนวรรค 1 วรรค)
2.1 หัวขอใหญ (พิมพดวยตัวหนา ขนาด font 16 ทั้งหมายเลขและขอความที่เปนหัวขอ
ใหญ) ……..
(ขอความหรือยอหนาที่เริ่มพิมพใตหัวขอใหญ 2.1 นี้ ตองอยูในตําแหนงที่ตรงกับหมายเลข
หัวขอใหญ 2.1)
2.1.1 หัวขอยอย (พิมพดวยตัวหนาเอีย งทั้งหมายเลขและขอความที่เปนหัวขอ
ยอย แตถาไมมีขอความที่เปนหัวขอตามมา ใหพิมพดวยตัวปกติ) ……...
(ขอความหรือยอหนาที่เ ริ่มพิมพใตหัว ขอ 2.1.1 นี้ ตองอยูในตํา แหนงที่ต รงกับ
หมายเลขหัวขอ 2.1.1)
1) หัวขอเล็ก…………….
1.1) หัวขอเล็กลงไปอีก….....
1.1.1) หัวขอจิ๋ว
1.1.2) หัวขอจิ๋ว
1.2) หัวขอเล็กลงไปอีก…..
1.2.1) หัวขอจิ๋ว
1.2.2) หัวขอจิ๋ว
2) หัวขอเล็ก…….………
2.1) หัวขอเล็กลงไปอีก…..
2.1.1) หัวขอจิ๋ว
2.1.2) หัวขอจิ๋ว
2.2) หัวขอเล็กลงไปอีก…..
2.2.1) หัวขอจิ๋ว
2.2.2) หัวขอจิ๋ว
3) หัวขอเล็ก……………
3.1) หัวขอเล็กลงไปอีก…..
3.1.1) หัวขอจิ๋ว
3.1.2) หัวขอจิ๋ว
3.2) หัวขอเล็กลงไปอีก…..
3.2.1) หัวขอจิ๋ว
3.2.2) หัวขอจิ๋ว
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หมายเหตุ ในการใสหมายเลขหัว ขอยอ ยที่มีวงเล็บ หามใสจุดเขา ไปดว ยพรอ มกับวงเล็บ
เชน 1.) หรือ 1). หรือ 1.2). หรือ 1.2.) เปนตน
11.2 การเปรียบเทียบหัวขอวิทยานิพนธ ชื่อผูศึกษา กรอบแนวคิด และกลุมตัวอยาง
ของนักศึกษา mpa1-4 (ป 2548-2551) จํา นวน 60 คน เพื่อชวยใหผูศึกษาไดมองเห็นภาพ
วา หัวของานวิจัยหรือหัวขอวิทยานิพนธเปนลักษณะใด จึงไดยกตัวอยางมาใหดูจํานวน 60 หัวขอ
ซึ่ง เปน งานวิจั ย หรือ วิ ทยานิพ นธ ที่เ นนเฉพาะดา นการบริ ห ารจั ด การที่ ตอ งมีก รอบแนวคิ ดใน
การศึกษา และเปนการวิจัยเชิงปริมาณที่มีกลุมตัวอยางไมนอยกวา 1,000 คน ดังตารางที่ 8
ตารางที่ 8 การเปรีย บเทียบหัวขอวิทยานิพนธ ชื่อ ผูศึกษา กรอบแนวคิด และกลุมตัวอยาง ของนักศึกษา
จํานวน 105 คน (นักศึกษา mpa1-7 ป พ.ศ. 2548-2554) รวม 7 รุน ๆ ละ 15 คน
หัวขอวิทยานิพนธ / ปการศึกษา
นักศึกษา mpa1 ป 2548 จํานวน 15 คน
1. การพัฒนาขีดความสามารถใน
การบริหารจัดการของกรุงเทพมหานคร
(2548)
2. ปญหาและการพัฒนาการบริหาร
จัดการของสถานีอนามัย ในอําเภอเมือง
จังหวัดชัยนาท (2548)
3. การพัฒนาขีดความสามารถในการ
บริหารจัดการขององคการบริหารสวน
จังหวัดสระแกว (2548)
4. ความพรอมในการบริหารจัดการตาม
แนวทางการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี
ของกรมสอบสวนคดีพิเศษ (2548)

ชื่อผูศ ึกษา
รอยตํารวจเอก
หญิงวีณา
มโนหมั่น
ศรัทธา
นางสาว
กีรติ์พัชร
เชาวลิต
นายพงศศิริ
แกวหอม

นางสาวอารี
เพ็ชรไทย

กรอบแนวคิด

กลุมตัวอยาง

PAMSประชาชนใน 3
POSDCoRB กลุมเขตของ
11 ดาน
กรุงเทพมหานคร
รวม 1,200 คน
6M
ประชาชนใน
3 ตําบลของอําเภอเมือง รวม
1,200 คน
6M
กํานันและผูใหญบาน รวมทั้ง
ขาราชการ
ฝายการเมืองและฝายประจํา
รวม 1,028 คน
การบริหาร ขาราชการกรม
กิจการ
สอบสวนคดีพิเศษ
บานเมืองที่ดี ทุกคน รวม 630 คน
(Good
Governance)
6 ดาน
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5. ขีดความสามารถในการบริหารจัดการ
ของศูนยสมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรเพื่อ
ผูสูงอายุในอําเภอบางละมุง (2548)
6. ความคิดเห็นของประชาชนตอการ
บริหารจัดการขององคการบริหารสวน
ตําบลบางเสาธง กิ่งอําเภอบางเสาธง
จังหวัดสมุทรปราการ (2548)
7. ความพรอมในการบริหารการพัฒนา
กระทรวงกลาโหมในศาลาวาการกลาโหม
(2548)
8. การพัฒนาการบริหารจัดการของ
สํานักงานระบบบริการการแพทยฉุกเฉิน
จังหวัดปทุมธานี (2548)

นางวรินทร
อินสวัสดิ์

6M

นางสายสุณีย
ศรีฉ่ํา

6M

พันเอก
ธวัชชัย
ชุณหศิริรักษ
นายเสกสรรค
มานวิโรจน

ITERMS,N

ประชาชนรวมทั้ง
ขาราชการและลูกจางในศูนย
สมเด็จฯ รวม 1,197 คน
ประชาชนที่มีสิทธิเลือกตั้งใน
เขตพื้นที่ขององคการบริหาร
สวนตําบล รวม 1,352 คน

นายทหารระดับสูง
ระดับกลาง และระดับอื่น รวม
1,660 คน
PAMSบุคลากรที่ปฏิบัติงาน
POSDCoRB การแพทยฉุกเฉิน
11 ดาน
ในโรงพยาบาลและ
ผูเกี่ยวของในระบบบริการ
การแพทย
ฉุกเฉิน รวม 1,259 คน
9. การพัฒนาขีดความสามารถในการ
นางมัตติกา
PAMSประชาชน ผูบริหาร
บริหารจัดการของโรงพยาบาลเชียงราย
จงพิริยะอนันต POSDCoRB โรงพยาบาล หัวหนาสถานี
ประชานุเคราะหกรณีการใหบริการแก
11 ดาน
อนามัย และ
ผูประกันตนในอําเภอเมือง จังหวัด
ผูจัดการสถานพยาบาล รวม
เชียงราย (2548)
1,134 คน
10. ปญหาและการพัฒนาความพรอมใน
นางศุภัค
การบริหาร ขาราชการ
การบริหารจัดการตามแนวทางการบริหาร ศรีสนั่น
กิจการ
กรุงเทพมหานคร
กิจการบานเมืองที่ดีของกรุงเทพมหานคร
บานเมืองที่ดี ใน 20 สํานัก รวม 1,400 คน
(2548)
(Good
Governance)
6 ดาน
11. ปญหาและการพัฒนาขีดความสามารถ นายแพทย
PAMSประชาชนและ
ในการบริหารจัดการโครงการ 30 บาท
คํานึง
POSDCoRB ขาราชการกระทรวง
รักษาทุกโรคของกระทรวงสาธารณสุข
สีแกน
11 ดาน
สาธารณสุขที่นํา
ในจังหวัดนครสวรรค (2548)
โครงการไปปฏิบัติ
รวม 1,430 คน
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12. ความพรอมในการบริหารจัดการ
ตามแนวทางการบริหารราชการไทย
ในตางประเทศแบบบูรณาการ (2548)

พลเรือตรี
พลวัฒน
สิโรดม

5M

13. ปญหาและการพัฒนาการบริหาร
จัดการขององคการบริหารสวนตําบล
ในจังหวัดชลบุรี (2548)

นางอุมาพร
มีคุณ

6M

14. การพัฒนาขีดความสามารถใน
การบริหารจัดการของสํานักงาน
เลขานุการรัฐมนตรี กระทรวงกลาโหม
(2548)

นาวาโทหญิง
วราภรณ
เหลือง
ประเสริฐ

5M

15. การพัฒนาการบริหารจัดการของฝาย
ปฏิบัติการซอมบํารุงอากาศยาน ฝายชาง
บริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) (2548)
นักศึกษา mpa2 ป 2549 จํานวน 15 คน
16. การพัฒนาขีดความสามารถในการ
บริหารจัดการของสํานักงานเขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร (2549)

นายบุญสง
สมประสงค

6M

นายภาสกร
เหมกรณ

PAMSประชาชนรวมทั้ง
POSDCoRB ขาราชการและลูกจาง
11 ดาน
ที่ปฏิบัติราชการอยูใ น
สํานักงานเขต รวม 1,191 คน
PAMSพนักงานของการประปาสวน
POSDCoRB ภูมิภาค รวม 1,180 คน
11 ดาน
SWOT และ ขาราชการกรม
3M
ชลประทาน รวม
1,233 คน
การบริหาร ขาราชการและลูกจางของ
กิจการ
กรมการจัดหางานใน
บานเมืองที่ดี สวนกลาง รวม 1,213 คน
6 ดาน

17. การเพิ่มศักยภาพในการบริหารจัดการ นายอดุลย
ของการประปาสวนภูมิภาค (2549)
แสงทอง
18. ขีดความสามารถในการบริหารจัดการ
ดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษยของ
กรมชลประทาน (2549)
19. ความพรอมในการบริหารจัดการตาม
แนวทางการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี
ของกรมการจัดหางาน (2549)

นายจํานงค
เมตตาจิตร
นางสายฝน
ยิ่งวัฒนา

ขาราชการและ
เจาหนาที่ของหนวยงานของ
รัฐที่มีบุคลากรปฏิบัติราชการ
อยูในตางประเทศ 8
หนวยงาน รวม 1,256 คน
บุคลากรทั้งฝายการเมืองและ
ฝายประจําขององคการ
บริหารสวนตําบล 71 แหง
รวม 1,619 คน
ขาราชการชั้นสัญญาบัตรและ
ชั้นประทวนที่ปฏิบัติราชการ
ใน
ศาลาวาการกลาโหม รวม
1,071 คน
พนักงานทุกคนของฝาย
ปฏิบัติการฯ ดอนเมือง รวม
1,110 คน
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20. การบริหารจัดการดานการประสานงาน นาวาอากาศ
ของกรมกิจการพลเรือนทหาร
โทหญิงเรวดี
กองบัญชาการทหารสูงสุด (2549)
รวงผึ้งหลวง
21. ความคิดเห็นตอปญหาและแนว
ทางการพัฒนาการบริหารจัดการของ
สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี (สสวท.) (2549)
22. ประสิทธิภาพในการบริหารการพัฒนา
ของสํานักงานเขตบึงกุม กรุงเทพมหานคร
(2549)

นางโสภา
แยมทองคํา

23. การเปรียบเทียบการบริหารจัดการตาม
แนวทางการบริหารราชการจังหวัดแบบ
บูรณาการของจังหวัดกระบี่กับการบริหาร
ราชการจังหวัดในอดีต (2549)
24. การพัฒนาการบริหารจัดการตาม
แนวทางการบริหารราชการจังหวัดแบบ
บูรณาการของจังหวัดนราธิวาส (2549)
25. การมีสวนรวมของประชาชนในการ
บริหารจัดการองคการบริหารสวนตําบล
ในจังหวัดชลบุรี (2549)

นางศศิพันธุ
เอียดเอื้อ

26. การพัฒนาศักยภาพในการบริหาร
จัดการของกรมสงเสริมอุตสาหกรรม
(2549)

นางสาว
เยาวรัตน
แพงสุภา

นายชลวิทย
อวนศรี

นายทวีบุญ
เชาวะเจริญ
นางสาว
สุภารัตน
พุทธรักษา

27. ความคิดเห็นของประชาชนตอการ
นางสาว
บริหารการพัฒนาดานการใหบริการแก
รณิดา
ประชาชนขององคการบริหารสวนตําบลใน สมิตานนท

การบริหาร นายทหารชั้นสัญญาบัตรและ
กิจการ
ชั้นประทวน รวม 1,027 คน
บานเมืองที่ดี
6 ดาน
6M
บุคลากรของ สสวท. และครู
แกนนําของ สสวท. รวม
1,128 คน
6M

ประชาชนรวมทั้ง
ขาราชการและลูกจางประจํา
ในสํานักงานเขต รวม 1,014
คน
PAMSประชาชนและ
POSDCoRB ขาราชการประจํา
11 ดาน
ในสวนภูมิภาค
รวม 1,105 คน
PAMSประชาชนใน 4 อําเภอของ
POSDCoRB จังหวัด รวม
11 ดาน
1,585 คน
6M
ผูใหญบานและ
ผูบริหารสถานศึกษาในเขต
พื้นที่ขององคการบริหารสวน
ตําบลในจังหวัด รวม 1,144
คน
PAMSขาราชการและลูกจางของ
POSDCoRB กรมสงเสริม
11 ดาน
อุตสาหกรรม รวมทั้งบุคลากร
ในสถาบันเครือขายกระทรวง
อุตสาหกรรม รวม 1,100 คน
SWOT และ ประชาชนในเขตพื้นที่ของ
3M
องคการบริหารสวนตําบล
รวม 1,088 คน
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เขตอําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี (2549)
28. แนวทางการพัฒนาศักยภาพในการ
บริหารจัดการของฝายซอมใหญอากาศยาน
บริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) (2549)
29. การพัฒนาการบริหารจัดการดาน
การมีสว นรวมในการวางแผนของ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
(2549)
30. การบริการการพัฒนาที่เอื้ออํานวยตอ
การสงเสริมทรัพยสินทางปญญา
ภายในประเทศของกรมทรัพยสินทาง
ปญญา (2549)

นักศึกษา mpa3 ป 2550 จํานวน 15 คน
31. การพัฒนาการบริหารจัดการเพื่อ
แกไขปญหาการบุกรุกที่ราชพัสดุของ
กรมธนารักษ (2550)

32. การศึกษาปญหา สาเหตุ และแนวทาง
การพัฒนาการบริหารจัดการของเทศบาล
นครนนทบุรี ตามความคิดเห็นของ
อาสาสมัครสาธารณสุข (2550)
33. การวิเคราะหเปรียบเทียบการบริหาร
จัดการตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ระหวางองคการบริหารสวนตําบล
บางบัวทองกับองคการบริหารสวนตําบล
พิมลราช ในจังหวัดนนทบุรี (2550)

นายกฤษณะ
นามงาม
นางสาว
พรรณา
พรหมวิเชียร

นางมยุรี
พันธุชื่น

นายอาทร
สิงหเถื่อน

นางสุตชาดา
นฤคนธ

นายพนมพร
ชวนอุดม

SWOT และ
3M

พนักงานทุกคนของฝายซอม
ใหญอากาศยาน ดอนเมือง
รวม 1,015 คน
กระบวนการ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
วางแผน
พื้นฐานของสถานศึกษาสังกัด
3 ขั้นตอน
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
สุราษฎรธานี เขต 1 รวม
1,635 คน
PAMSอาสาพิทักษภูมิปญญาไทย
POSDCoRB ผูแทนพิเศษดานทรัพยสิน
11 ดาน
ทางปญญา เจาหนาที่
สํานักงานพาณิชยจังหวัด
และ เจาหนาที่สํานักงาน
พัฒนาชุมชนจังหวัด รวม
1,130 คน
PAMSขาราชการและลูกจางประจํา
POSDCoRB ในสังกัดกรมธนารักษ รวมทั้ง
11 ดาน
ประชาชนผูเชาที่
ราชพัสดุในเขต
กรุงเทพมหานคร
รวม 1,037 คน
PAMSอาสาสมัครสาธารณสุข รวม
POSDCoRB 1,190 คน
11 ดาน
ปรัชญา
เศรษฐกิจ
พอเพียง
(Sufficiency
Economy)

ประชาชน บุคลากรในสถาน
ประกอบกิจการ และบุคลากร
ที่ปฏิบัติราชการในองคการ
บริหารสวนตําบล 2 แหง รวม
1,122 คน
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34. การเปรียบเทียบความพรอมในการ
บริหารจัดการดานการใหบริการประชาชน
ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงระหวาง
องคการบริหารสวนตําบลบานงิ้วกับ
องคการบริหารสวนตําบลบานกระแชง ใน
จังหวัดปทุมธานี (2550)
35. การมีสวนรวมของประชาชนในการ
สนับสนุนการบริหารจัดการขององคการ
บริหารสวนตําบลในจังหวัดนครสวรรค
ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (2550)
36. การบริหารจัดการดานการใหบริการ
ประชาชนของกองบังคับการตรวจคน
เขาเมือง ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ (2550)
37. การเปรียบเทียบการบริหารจัดการ
ดานการใหบริการประชาชนตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงระหวางเทศบาลเมือง
นราธิวาสกับเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก
จังหวัดนราธิวาส (2550)
38. การศึกษาวิเคราะหแนวทางการพัฒนา
การบริหารการพัฒนาดานทรัพยากรมนุษย
ของเทศบาลเมืองเบตง จังหวัดยะลา
ตามแนวทางคุณธรรม (2550)
39. การวิเคราะหการบริหารจัดการของ
สํานักงานเขตราชเทวีกรุงเทพมหานคร
ตามแนวทางทศพิธราชธรรม (2550)
40. การเปรียบเทียบการบริหารจัดการ
ระหวางสํานักงานเขตคลองสานกับ
สํานักงานเขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
(2550)
41. การวิเคราะหการบริหารจัดการดาน

สิบตํารวจตรี
หญิงมาศชรี
ถนอมศิลป

8 ดาน
ปรัชญา
เศรษฐกิจ
พอเพียง
8 ดาน

นางสาว
จงจิตต
ฤทธิ์หิรัญ

ประชาชนและบุคลากรที่
ปฏิบัติราชการอยูใน
องคการบริหารสวนตําบล 2
แหง รวม 1,070 คน

ปรัชญา
เศรษฐกิจ
พอเพียง
8 ดาน
รอยตํารวจเอก การบริหาร
หญิงจุฑามาศ กิจการ
ชุมทองพิทักษ บานเมืองที่ดี
6 ดาน
นางสาว
ปรัชญา
มาริษา
เศรษฐกิจ
ตันติพรเดชา พอเพียง
8 ดาน

ประชาชนในพื้นที่ของ
องคการบริหารสวนตําบล
รวม 1,223 คน

นายชรินทร
จันวัฒนะ

แนวทาง
คุณธรรม
10 ดาน

ประชาชนในพื้นที่ของ
เทศบาลเมืองเบตง รวม
1,064 คน

นางณัฏฐพร
จิระวัฒนากูล

แนวทางทศ
พิธราชธรรม
10 ดาน
PAMSPOSDCoRB
11 ดาน

ประชาชนในพื้นที่ของ
สํานักงานเขต รวม 1,100 คน

การบริหาร

นายทหารชั้น

นางศิริลักษณ
อุบลเหนือ

พันเอก

เจาหนาทีต่ ํารวจตรวจคนเขา
เมืองระดับบริหารและระดับ
ปฏิบัติการ รวม 1,035 คน
ประชาชนและบุคลากรที่
ปฏิบัติราชการอยูใน
เทศบาลเมือง 2 แหง รวม
1,402 คน

ประชาชนในพื้นที่ของ
สํานักงานเขต 2 แหง รวม
1,287 คน
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กําลังพลของสํานักงานปลัดกระทรวง
กลาโหม ตามแนวทางการบริหารกิจการ
บานเมืองที่ดี (2550)
42. การเปรียบเทียบการมีสวนรวมของ
ประชาชนในการบริหารการพัฒนาตาม
แนวทางคุณธรรมระหวางองคการบริหาร
สวนตําบลบานอิฐกับองคการบริหารสวน
ตําบลบานแห ในจังหวัดอางทอง (2550)
43. การวิเคราะหเปรียบเทียบความพรอม
ในการบริหารจัดการดานการใหบริการ
ประชาชนตามแนวทางคุณธรรมระหวาง
เทศบาลตําบลปากน้ํากับเทศบาลตําบล
หงาว ในจังหวัดระนอง (2550)
44. การเปรียบเทียบการบริหารจัดการตาม
แนวทางทศพิธราชธรรมระหวางองคการ
บริหารสวนตําบลในคลองบางปลากดกับ
องคการบริหารสวนตําบลบางกระสอบ
ในจังหวัดสมุทรปราการ (2550)
45. การพัฒนาการบริหารจัดการดาน
การประสานงานระหวางตําบลและ
หมูบานกับองคการบริหารสวนตําบล
ในอําเภอแกงคอย จังหวัดสระบุรี (2550)
นักศึกษา mpa4 ป 2551 จํานวน 15 คน
46. การสงเสริมการบริหารจัดการดาน
สวัสดิการของกองบัญชาการกองทัพไทย
ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (2551)

วิสุทธิ์
เดชสกุล
นางสาว
วิไลวรรณ
สนธิเทศ

นายสถาพร
ทองจีน

กิจการ
บานเมืองที่ดี
6 ดาน
แนวทาง
คุณธรรม
10 ดาน

สัญญาบัตรและ
ชั้นประทวน รวม 1,200 คน

แนวทาง
คุณธรรม
10 ดาน

ประชาชนและพนักงาน
เทศบาลที่ปฏิบัติ
ราชการอยูในเทศบาลตําบล
2 แหง รวม 1,112 คน

ประชาชนในพื้นที่ของ
องคการบริหารสวนตําบล 2
แหง รวม 1,067 คน

สิบตํารวจตรี แนวทาง
หญิงเนตรดาว ทศพิธราช
จิระกิจ
ธรรม
10 ดาน

ประชาชนและบุคลากรที่
ปฏิบัติราชการอยูใน
องคการบริหารสวนตําบล 2
แหง รวม 1,272 คน

นายสําอาง
แกวประดับ

บุคลากรที่ปฏิบัติ
ราชการอยูใ นตําบล
และหมูบาน รวมทั้ง
ในองคการบริหารสวนตําบล
รวม 1,022 คน

7M

พันโทประเสริฐ ปรัชญา
แดงไผ
เศรษฐกิจ
พอเพียง
8 ดาน

ขาราชการในสังกัดของ
กองบัญชาการกองทัพไทยที่
ปฏิบัติราชการอยูใน 3
หนวยงาน ไดแก หนวย
บัญชาการทหารพัฒนา 563
คน กรมยุทธบริการทหาร
491 คน และกรม
สารบรรณทหาร 146 คน รวม
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47. ปญหา การพัฒนา และแนวโนมการ
บริหารจัดการดานทรัพยากรมนุษยของ
สหกรณการเกษตรในจังหวัดอุดรธานี
(2551)

นางสาวรัตนา
เศวตวงศ

การจัดการ
ความรู
(Knowledge
Management)
5 ขั้นตอน

48. ความพรอมในการบริหารจัดการดาน
การใหบริการประชาชนของกรมศุลกากร
ตามแนวทางการบริหารกิจการบานเมืองที่
ดี (2551)
49. การวิเคราะหการบริหารจัดการดาน
การใหบริการประชาชนดวยระบบพิธีการ
ศุลกากรนําเขาและสงออกทาง
อิเล็กทรอนิกสแบบไรเอกสารของกรม
ศุลกากร (2551)

นางรัชญา
ติ๊บประวงศ

การบริหาร
กิจการ
บานเมืองทีด่ ี
7 ดาน
11M

50. การบริหารจัดการเพื่ออํานวยความ
สะดวกและใหบริการประชาชนของ
สํานักงานที่ดินจังหวัดนนทบุรีและสาขา
(2551)

นางอุทัยวรรณ การบริหาร
ทิพยเนตร
กิจการ
บานเมืองทีด่ ี
7 ดาน

51. การพัฒนาและแนวโนมของ
ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการของ

นางสาว
จุไรพร

นางสุวนี
จรูญโรจน ณ
อยุธยา

PAMSPOSDCoRB

1,200 คน
คณะกรรมการดําเนิน การ
868 คน และเจาหนาที่ของ
สหกรณการเกษตร 257 คน
ที่ปฏิบัติงานอยูใน 20 อําเภอ
ในจังหวัดอุดรธานี รวม
1,125 คน
ขาราชการของกรมศุลกากรที่
ปฏิบัติราชการอยูใน
23 หนวยงาน รวม
1,511 คน
ขาราชการของกรมศุลกากรที่
ปฏิบัติราชการดานการ
ใหบริการประชาชนดวยระบบ
พิธีการศุลกากรนําเขาและ
สงออกทางอิเล็กทรอนิกส
แบบ
ไรเอกสารของกรมศุลกากร
ใน 11 หนวยงาน รวม
1,413 คน
หนึ่ง ขาราชการและ
ลูกจางประจําที่ปฏิบัติงานใน
สํานักงานทีด่ ินจังหวัด
นนทบุรี 1 แหง และสาขา 3
แหง 148 คน และ สอง
ประชาชนที่มาติดตอราชการ
ในสํานักงานที่ดินจังหวัด
นนทบุรี 1 แหง และสาขา 3
แหง รวม 4 แหง 1,099 คน
รวม 1,247 คน
ประชาชนรวมทั้งขาราชการ
ขององคการบริหารสวน
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องคการบริหารสวนจังหวัดภูเก็ต (2551)
52. การเพิ่มขีดความสามารถในการบริหาร
จัดการเพื่อแกไขปญหาเพลิงไหมของ
เจาหนาที่ดับเพลิง สํานักปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย กรุงเทพมหานคร
(2551)
53. การมีสวนรวมของประชาชนในการ
บริหารจัดการของสถานีตํารวจภูธรตันหยง
อําเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส (2551)

54. การมีสวนรวมของประชาชนในการ
ติดตามและตรวจสอบการบริหารจัดการ
ขององคการบริหารสวนตําบลในอําเภอ
พนัสนิคม จังหวัดชลบุรี (2551)
55. การเปรียบเทียบการบริหารจัดการดาน
การอํานวยความสะดวกและการใหบริการ
ประชาชนระหวางเทศบาลตําบลแหลมฉบัง
กับเทศบาลตําบลบางพระในจังหวัดชลบุรี
(2551)

56. การเสริมสรางศักยภาพในการบริหาร
จัดการของกองทัพเรือในเขต
กรุงเทพมหานคร (2551)

57. การบริหารจัดการดานการพัฒนา

อนันตยานุกูล

11 ดาน

จังหวัดทั้งฝายการเมืองและ
ฝายประจํา รวม 1,220 คน
นายภุชพงศ 11M
เจาหนาที่ดับเพลิงในกอง
สัญญโชติ
ปฏิบัติการดับเพลิง 1-4
สํานักปองกันและบรรเทาสา
ธารณภัย กรุงเทพมหานคร
รวม 1,359 คน
รอยตํารวจโท PAMSประชาชนในเขตพื้นที่ของ
สุนันท
POSDCoRB สถานีตํารวจภูธรตันหยง
สมบูรณ
11 ดาน
1,060 คน และขาราชการ
ตํารวจ 90 คน รวม 1,150
คน
นางสาวธนิดา ปรัชญา
ประชาชนที่อาศัยอยูในเขต
วังขันธ
เศรษฐกิจ
พื้นที่ขององคการบริหารสวน
พอเพียง
ตําบล 18 แหง ของอําเภอ
8 ดาน
พนัสนิคม จังหวัดชลบุรี รวม
1,099 คน
นางสาว
การปฏิบัติ
หนึ่ง พนักงานเทศบาลทั้ง
ศิริลักษณ
ราชการตาม ฝายการเมืองและฝายประจํา
สุขขุม
คํารับรองของ ในเทศบาลตําบลทั้ง 2 แหง
หนวยงาน
472 คน และ สอง ประชาชน
(Performance ที่อยูในเขตพื้นที่ของเทศบาล
Agreement ตําบลทั้ง 2 แหง 787 คน
of Agency) รวม 1,259 คน
4 ดาน
นาวาโท
PAMSนายทหารสัญญาบัตร 566
ปฐมพงศ
POSDCoRB คน และนายทหารประทวน
อินตะแสน
11 ดาน
575 คน ที่สังกัดหนวยขึ้นตรง
กองทัพเรือ 23 หนวยงาน ใน
เขตกรุงเทพมหานคร รวม
1,141 คน
รอยตํารวจโท การจัดการ
ขาราชการตํารวจตรวจคนเขา
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ทรัพยากรมนุษยของกองบังคับการตรวจ
คนเขาเมือง ทาอากาศยานแหงชาติ ตาม
แนวทางการจัดการความรู (2551)

หญิงรสริน
นวนยานัส

ความรู
(Knowledge
Management)
5 ขั้นตอน

เมืองที่ปฏิบัติหนาที่ในเขต
พื้นที่ของกองบังคับการตรวจ
คน
เขาเมือง ทาอากาศยาน
แหงชาติ รวม 1,129 คน
58. การบริหารจัดการเพื่อแกไขปญหาของ นายสุทัศน
11M
ขาราชการและลูกจางของ
สํานักงานประจําศาลเยาวชนและครอบครัว สังขศรีทวงษ
สํานักงานประจําศาลศาล
สํานักงานศาลยุติธรรม (2551)
เยาวชนและครอบครัวทั่ว
ประเทศทั้งหมด รวม 1,200
คน
59. การเสริมสรางประสิทธิภาพในการ
พันเอกอุนฤทธิ์ 11M
บุคลากร 3 ประเภท ที่อยูใน
บริหารจัดการดานการประสานงานของ
นวลอนงค
สังกัดของกองบัญชาการผสม
กองบัญชาการผสมพลเรือน ตํารวจ ทหาร
พลเรือน ตํารวจ ทหาร ใน
ในจังหวัดชายแดนภาคใต (2551)
จังหวัดชายแดนภาคใต คือ
พลเรือน
12 คน ตํารวจ 381 คน และ
ทหาร 692 คน
รวม 1,085 คน
60. การปรับปรุงการบริหารจัดการดานการ รอยตํารวจโท การบริหาร หนึ่ง ขาราชการตํารวจใน
ใหบริการประชาชนของสถานีตํารวจภูธรมา ดุลย รัตนะ
กิจการ
สังกัดสถานีตํารวจภูธรมายอ
ยอ อําเภอมายอ จังหวัดปตตานี ตาม
บานเมืองที่ดี ทั้งหมด 157 คน และ สอง
แนวทางการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี
7 ดาน
ประชาชนในพื้นทีอ่ ําเภอมา
(2551)
ยอ 1,086 คน รวม 1,243 คน
นักศึกษา mpa5 ป 2552 จํานวน 15 คน
61. การเปรียบเทียบการบริหารจัดการดาน นายวิชัย
11M
ประชาชนในเขตองคการ
ภาวะผูนําของนายกองคการบริหารสวน
พรลีแสง
บริหารสวนตําบลเขาคอ 726
ตําบลระหวางองคการบริหารสวนตําบลเขา สุวรรณ
คน และองคการบริหารสวน
คอกับองคการบริหารสวนตําบลทุงสมอใน
ตําบลทุงสมอ 302 คน รวม
อําเภอเขาคอ จังหวัดเพชรบูรณ (2552)
1,028 คน
62. แนวโนมการบริหารจัดการเพื่ออํานวย รอยตํารวจโท 11M
ขาราชการตํารวจตรวจคนเขา
ความสะดวกดานการใหบริการประชาชน หญิงฉันทนา
เมืองระดับปฏิบัติการของกอง
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ของกองบังคับการตรวจคนเขาเมือง ทา
อากาศยานแหงชาติ (2552)

หาญกมลกฤช

บังคับการตรวจคนเขาเมือง
ทาอากาศยานแหงชาติ
1,084 คน
63. การบริหารจัดการที่สอดคลองกับความ นายสําราญ
11M
ประชาชนที่อยูในเขตพื้นที่
ตองการของประชาชนของสํานักงานเขต บุญชิต
ของสํานัก
บางซื่อ กรุงเทพมหานคร (2552)
งานเขตบางซื่อ
กรุงเทพมหานคร รวมกลุม
ตัวอยาง 1,104 คน
64. การประเมินผลการบริหารจัดการดาน นางสาว
การบริหาร
หนึ่ง พนักงานศุลกากรที่
การใหบริการประชาชนของกรมศุลกากร นงพงา
จัดการ
ปฏิบัติงานในสํานักงาน
(2552)
ชุมสูงเนิน
หนวยงาน
ศุลกากรกรุงเทพ สํานักงาน
แบบสมดุล
ศุลกากรตรวจสินคา
(Balanced
ลาดกระบัง และสํานักงาน
Scorecard) ศุลกากรทาเรือกรุงเทพ 303
4 ดาน
คน และ สอง ประชาชนที่มา
รับบริการในการปฏิบัติพิธี
การนําเขาสินคาในหนวยงาน
ดังกลาว 785 คน รวม 1,088
คน
65. ขีดความสามารถในการบริหารจัดการ นายกฤษณศต การบริหาร หนึ่ง นักศึกษาระดับปริญญา
ดานการใหบริการของมหาวิทยาลัยราชภัฏ เนติบันลือฤทธิ์ กิจการ
ตรี ชั้นปที่ 4 จํานวน 953 คน
พระนคร (2552)
บานเมืองที่ดี และ สอง นักศึกษาระดับ
5 ดาน
ปริญญาโทและปริญญาเอก
(ตามพระราช ชั้นปที่ 2 จํานวน 408 คน
บัญญัติ
รวม 1,361 คน
ระเบียบ
บริหารราช
การแผนดิน
พ.ศ. 2543
แกไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 5)
พ.ศ. 2545)
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66. การพัฒนาขีดความสามารถในการ
นางวัฒชรา
บริหารจัดการดานการวางแผนของ
คําภู
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุตรดิตถ เขต
1 (2552)

67. การพัฒนาและแนวโนมของ
ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการของ
เทศบาลเมืองราชบุรี (2552)

นายธีรพร
ปริญญากร

68. การบริหารจัดการเมืองพัทยาใน
อนาคต (2552)

เรือเอกธพร
พรอมเพียร
พันธ

69. ศักยภาพในการบริหารจัดการดานการ นายมนตรี
ประเมินผลของสํานักงานสาธารณสุข
ดิษฐสรอย
จังหวัดหนองคาย (2552)

การบริหาร
จัดการ
หนวยงาน
แบบสมดุล
(Balanced
Scorecard)
4 ดาน
PAMSPOSDCoRB
10 ดาน
(แตนํามาปรับ
ใช 10 ดาน)

หนึ่ง ผูบริหารสถานศึกษาใน
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาอุตรดิตถ เขต 1
รวม 5 อําเภอ 92 คน และ
สอง ครูผูสอนในสถาน ศึกษา
ดังกลาว 954 คน รวม 1,046
คน
หนึ่ง บุคลากรที่ปฏิบัติ งาน
ในเทศบาลเมืองราชบุรีทั้ง
ฝายการเมืองและฝายประจํา
461 คน และ สอง ประชาชน
ในเขตพื้นที่ของเทศบาลเมือง
ราชบุรี 1,079 คน รวม 1,540
คน
การบริหาร เจาหนาที่สวนทองถิ่นฝาย
กิจการ
การเมืองและฝายประจําของ
บานเมืองทีด่ ี เมืองพัทยา รวม 1,069 คน
7 ดาน
(ตามพระราช
กฤษฎีกา
วาดวยหลัก
เกณฑและ
วิธีการบริหาร
กิจการ
บานเมืองที่ดี
พ.ศ. 2546)
PAMSขาราชการสังกัดกระทรวง
POSDCoRB สาธารณสุข
11 ดาน
ที่ปฏิบัติงานใน
(แตนํามาปรับ โรงพยาบาล สํานักงาน
ใช 10 ดาน) สาธารณสุขอําเภอ และสถานี
อนามัยในจังหวัดหนองคาย
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70. ปญหาและการพัฒนาการบริหาร
นายสุริวัฒน
จัดการของสํานักงานศุลกากรทาเรือแหลม สงวนสิน
ฉบัง (2552)

71. การวิเคราะหการบริหารจัดการของ
องคการบริหารสวนตําบลพระธาตุบังพวน
และองคการบริหารสวนตําบลวัดธาตุใน
อําเภอเมือง จังหวัดหนองคาย (2552)

นางจิตติพร
ดิษฐสรอย

72. การเปรียบเทียบการบริหารจัดการดาน นายนฤนาท
การใหบริการประชาชนระหวาง
ศรีใจอินทร
โรงพยาบาลดอกคําใตกับโรงพยาบาลจุนใน
จังหวัดพะเยา (2552)

73. การวิเคราะหการบริหารจัดการดวย
ระบบศุลกากรอิเล็กทรอนิกสของกรม
ศุลกากร (2552)

นางกชกร
วองมงคลเดช

รวม 1,009 คน
การบริหาร ผูลงทะเบียนในระบบทะเบียน
จัดการ
ผูมาติดตอเพื่อเปนผูผานพิธี
หนวยงาน
การศุลกากร หรือดําเนินใน
แบบสมดุล
กระบวนการศุลกากรที่ฝาย
(Balanced
บริหารงานทั่วไป สํานักงาน
Scorecard) ศุลกากรทาเรือแหลมฉบัง
4 ดาน
รวม 1,140 คน
การบริหาร ประชาชนในเขตองคการ
จัดการ
บริหารสวนตําบลพระธาตุบัง
ดวยการ
พวน 562 คน และองคการ
เปรียบเทียบ บริหารสวนตําบลวัดธาตุ 490
(Benchmarking) คน รวม 1,052 คน
5 ดาน
การบริหาร ประชาชนที่มารับบริการทาง
จัดการ
การแพทยของโรงพยาบาล
ดวยการ
ดอกคําใต 574 คน และ
เปรียบเทียบ โรงพยาบาลจุน 518 คน รวม
(Benchmarking) 1,092 คน
5 ดาน (แต
นํามาปรับใช
4 ดาน)
PAMSหนึ่ง ขาราชการกรมศุลกากร
POSDCoRB ที่ปฏิบัติงานในสํานักงาน
11 ดาน
ศุลกากรสวนกลางเขต
กรุงเทพมหานครและเขต
ปริมณฑล รวม 8 แหง 764
คน และ สอง ขาราชการกรม
ศุลกากรที่ปฏิบัติงานใน
สํานักงานศุลกากรสวน
ภูมิภาค รวม 4 แหง 339 คน
รวม 1,103 คน
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74. การบริหารจัดการของนายกเทศมนตรี นางสาวแกว
เทศบาลตําบลในจังหวัดสกลนคร (2552) จําปาลา

75. การมีสว นรวมของประชาชนในการ
บริหารจัดการขององคการบริหารสวน
ตําบลในอําเภอวังชิ้น จังหวัดแพร ตาม
แนวทางการปฏิบัติราชการตามคํารับรอง
ของหนวยงาน (2552)

นักศึกษา mpa6 ป 2553 จํานวน 15 คน
76. การพัฒนาการบริหารจัดการของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาที่
ตอบสนองความตองการของนักศึกษา
(2553)
77. การพัฒนาและแนวโนมการบริหาร
จัดการเพื่อใหบริการประชาชนของ
สํานักงานอัยการจังหวัดสุราษฎรธานี
(2553)
78. การวิเคราะหเปรียบเทียบปญหาและ
แนวทางการเสริมสรางการบริหารจัดการ
ระหวางองคการบริหารสวนตําบลกบินทร
กับองคการบริหารสวนตําบลเมืองเกาใน
อําเภอกบินทรบุรี จังหวัดปราจีนบุรี (2553)

นายธเนศพล
วงศเจริญ

นายกรวิวัฒน
กิจสวัสดิ์

นางสาว
พิมพพิศา
จิ้วเจริญกุล
นางสาว
ชลธิชา
จารวัฒน

11M

หนึ่ง บุคลากรที่ปฏิบัติงานใน
เทศบาลตําบลสวางแดนดิน
และเทศบาลตําบลสามัคคี
พัฒนา 79 คน และสอง
ประชาชนในเขตเทศบาล
ตําบล
สวางแดนดิน และเทศบาล
ตําบลสามัคคีพัฒนา 1,053
คน รวม 1,132 คน
การปฏิบัติ
ประชาชนในเขตองคการ
ราชการตาม บริหารสวนตําบลวังชิน้ 453
คํารับรองของ คน และองคการบริหารสวน
หนวยงาน
ตําบลนาพูน 573 คน รวม
(Performance 1,026 คน
Agreement
of Agency)
4 ดาน
องคการแหง
การเรียนรู
(Learning
Organization)
5 ดาน
11M
(แตนํามาปรับ
ใช 10 ดาน)

นักศึกษาปริญญาตรีชั้นปที่
1-4 และนักศึกษาปริญญาโท
ชั้นปที่ 1-2 รวม 1,365 คน

การบริหาร
จัดการ
ดวยการ
เปรียบเทียบ
(Benchmarking)

ประชาชนในเขตองคการ
บริหารสวนตําบลกบินทรและ
องคการบริหารสวนตําบล
เมืองเกาในอําเภอกบินทรบุรี
จังหวัดปราจีนบุรี

ประชาชนผูรับบริการของ
สํานักงานอัยการจังหวัดสุ
ราษฎรธานี รวม 1,009 คน
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79. การเปรียบเทียบปญหาและการ
พันตํารวจโท
พัฒนาการบริหารจัดการระหวางสํานักงาน วีรภัทร
คณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัด สมีกลาง
หนองคายกับสํานักงานคณะกรรมการการ
เลือกตั้งประจําจังหวัดอุดรธานี (2553)

80. การวิเคราะหการบริหารจัดการดาน
ขอมูลขาวสารขององคการบริหารสวน
ตําบลมหาสวัสดิ์ในอําเภอพุทธมณฑล
จังหวัดนครปฐม (2553)

นางสาว
กมนทรรศน
พึ่งถนอม

81. การเปรียบเทียบความพรอมในการ
บริหารจัดการระหวางเทศบาลตําบลหวย
ยอดกับเทศบาลตําบลนาวงในอําเภอหวย
ยอด จังหวัดตรัง ตามแนวทางการปฏิบัติ
ราชการตามคํารับรองของหนวยงาน
(2553)

นางสาว
สุนันทา
กาหยี

82. การวิเคราะหความพรอมในการบริหาร นางสาว
จัดการของเทศบาลตําบลแมสายในอําเภอ ธนวรรณ
แมสาย จังหวัดเชียงราย ตามแนวทางการ ปญญาคํา
ปฏิบัติราชการตามคํารับรองของหนวยงาน
(2553)

5 ดาน (แต
นํามาปรับใช
4 ดาน)
การบริหาร
จัดการ
ดวยการ
เปรียบเทียบ
(Benchmarking)
5 ดาน

รวม 1,058 คน

หนึ่ง พนักงานของสํานักงาน
คณะกรรม การการเลือกตั้ง
ประจําจังหวัดหนองคาย และ
อุดรธานี 42 คน และสอง
ประชาชนในเขตพื้นที่ของ
จังหวัดหนองคาย และ
อุดรธานี 1,111 คน รวม
1,153 คน
PAMSประชาชนที่อาศัยอยูในเขต
POSDCoRB พื้นที่ขององคการบริหารสวน
11 ดาน
ตําบล
(แตนํามาปรับ มหาสวัสดิ์ อําเภอ
ใช 10 ดาน) พุทธมณฑล รวม 1,074 คน
การปฏิบัติ
ประชาชนในเขตพื้นทีข่ อง
ราชการตาม เทศบาลตําบล 2 แหง รวม
คํารับรองของ 1,120 คน
หนวยงาน
(Performance
Agreement
of Agency)
4 ดาน
การปฏิบัติ
ประชาชนในเขตพื้นที่ของ
ราชการตาม เทศบาลตําบล
คํารับรองของ แมสายในอําเภอแมสาย
หนวยงาน
จังหวัดเชียงราย รวม 1,050
(Performance คน
Agreement
of Agency)
4 ดาน
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83. การประเมินผลการบริหารจัดการดาน
การประสานงานเพื่อการพัฒนาของเมือง
พัทยา (2553)

นางสาว
พรทิพา
ปยะกมลรัตน

84. แนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการ นางพิสมัย
ดานการใหบริการประชาชนของสํานักงาน เสือเฒา
ประจําศาลจังหวัดหนองคาย (2553)

85. ปญหาและแนวทางการเสริมสรางการ
บริหารจัดการดานทรัพยากรมนุษยของ
สํานักปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
กรุงเทพมหานคร (2553)

นายทัศนัย
พวงบุบผา

86. การบริหารจัดการดานการควบคุมและ รอยตํารวจโท
การตรวจสอบการใหบริการประชาชน
หญิงศิริพร
ของกองบังคับการตรวจคนเขาเมือง 2
แจงใจบุญ
สํานักงานตรวจคนเขาเมือง (2553)

PAMSPOSDCoRB
11 ดาน
(แตนํามาปรับ
ใช 10 ดาน)
การบริหาร
กิจการ
บานเมืองที่ดี
(Good
Governance)
7 ดาน
(ตามพระราช
กฤษฎีกาวา
ดวย
หลักเกณฑ
และวิธีการ
บริหารกิจการ
บานเมืองที่ดี
พ.ศ. 2546)
องคการแหง
การเรียนรู
(Learning
Organization)
5 ดาน
การบริหาร
กิจการ
บานเมืองที่ดี
7 ดาน
(ตามพระราช
กฤษฎีกาวา
ดวย
หลักเกณฑ

เจาหนาที่สวนทองถิ่นฝาย
ประจําของเมืองพัทยา รวม
1,074 คน

หนึ่ง ขาราชการและลูกจาง
ของสํานักงานประจําศาล
จังหวัดหนองคาย 45 คน
และสอง ประชาชน
ผูรับบริการในเขตพื้นทีข่ อง
สํานักงานประจําศาลจังหวัด
หนองคาย 1,065 คน รวม
1,110 คน

เจาหนาที่ดับเพลิงของกอง
ปฏิบัติการดับเพลิง 1-4
สํานักปองกันและบรรเทาสา
ธารณภัย รวม 1,039 คน
ขาราชการตํารวจตรวจคนเขา
เมืองที่ปฏิบัติหนาที่ในกอง
บังคับการตรวจคนเขาเมือง 2
รวม 1,213 คน
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87. การพัฒนาและแนวโนมการบริหาร
นายณัฐพงศ
จัดการดานการใหบริการขอมูลขาวสารของ แสนทวีสุข
เมืองพัทยา (2553)
88. การบริหารจัดการเพื่ออํานวยความ
สะดวกและใหบริการประชาชนของ
สํานักงานเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
(2553)

นายสมโภชน
ปาลชาติ

89. การพัฒนาการบริหารจัดการเพื่อแกไข
ปญหาดานทรัพยากรมนุษยของศูนย
การแพทยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี คณะแพทยศาสตร
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (2553)
90. การเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหาร
จัดการดานการประสานงานของกรม
ควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข (2553)

นายอํานาจ
พลอยพลาย

นางฐิติพันธ
รักใคร

และวิธีการ
บริหารกิจการ
บานเมืองที่ดี
พ.ศ. 2546)
(แตนํามาปรับ
ใช 6 ดาน)
11M
ประชาชนในเขตเมืองพัทยาที่
(แตนํามาปรับ แบงเปน 4 ตําบล และ 1
ใช 10 ดาน) แขวง รวม 1,100 คน
การบริหาร
กิจการ
บานเมืองที่ดี
(Good
Governance)
7 ดาน
(ตามพระราช
กฤษฎีกาวา
ดวย
หลักเกณฑ
และวิธีการ
บริหารกิจการ
บานเมืองที่ดี
พ.ศ. 2546)
การบริหาร
จัดการความรู
(Knowledge
Management)
5 ขั้นตอน
PAMSPOSDCoRB
11 ดาน

ประชาชนในเขตพื้นที่ของ
สํานักงานเขตดุสิต
กรุงเทพมหานคร รวม 1,100
คน

บุคลากรของรัฐที่เปน
พนักงานมหาวิทยาลัย
ประเภทประจําและประเภท
ชั่วคราว รวม 1,269 คน
หนึ่ง บุคลากรที่สังกัดสํานัก
โรคเอดส วัณโรคและ
โรคติดตอทางเพศสัมพันธ
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(แตนํามาปรับ 139 คน และสอง บุคลากรที่
ใช 10 ดาน) สังกัดสํานักงานปองกัน
ควบคุมโรค 950 คน รวม
1,089 คน
นักศึกษา mpa7 ป 2554 จํานวน 15 คน
91. การวิเคราะหการบริหารจัดการดาน
นางสาว
การอํานวยความสะดวกและการใหบริการ อาธัญญา
ประชาชนขององคการบริหารสวนตําบล
จอมทอง
เชียงดาว อําเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม

92. แนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการ
ดานภาวะผูนําขององคการบริหารสวน
จังหวัดสุราษฎรธานี

การบริหาร
กิจการ
บานเมืองที่ดี
(Good
Governance)
7 ดาน (ตาม
พระราช
กฤษฎีกาวา
ดวย
หลักเกณฑ
และวิธีการ
บริหารกิจการ
บานเมืองที่ดี
พ.ศ. 2546)
(แตนํามาปรับ
ใช 6 ดาน)
นายอิสระภัทร PAMSคุณประเสริฐ POSDCoRB
11 ดาน
(แตนํามาปรับ
ใชเพียง 10
ดาน)

93. การเพิ่มขีดความสามารถในการบริหาร ดาบตํารวจ
จัดการเพื่อการสืบสวนสอบสวนของกอง
สุภัทร

หนึ่ง กํานันและผูใหญบานใน
เขตพื้นที่ขององคการบริหาร
สวนตําบลเชียงดาว 16 คน
และสอง ประชาชนที่อาศัยอยู
ในเขตพื้นที่ขององคการ
บริหารสวนตําบลเชียงดาว
1,001 คน รวม 1,017 คน

หนึ่ง ขาราชการที่ปฏิบัติงาน
ในองคการบริหารสวนจังหวัด
สุราษฎรธานีทั้งฝายการเมือง
และฝายประจํา 229 คน และ
สอง ประชาชนที่อาศัยอยูใน
เขตพื้นที่องคการบริหารสวน
จังหวัด
สุราษฎรธานี 1,110 คน รวม
1,339 คน
11M
ขาราชการตํารวจที่
(แตนํามาปรับ ปฏิบัติงานในกองบังคับการ
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บังคับการตํารวจนครบาล 9

ประดาสุข

94. การบริหารจัดการดานการ
นายธชะนัน
ประชาสัมพันธของสํานักงานคณะกรรมการ วงศปน
คุมครองผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร

95. การบริหารจัดการดานการใหบริการ
ของสํานักวิทยบริการที่ตอบสนองความ
ตองการของนักศึกษามหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี

นางสาว
ขนิษฐา จูมลี

96. การพัฒนาการบริหารจัดการที่
สนับสนุนสวัสดิการผูตองขังของเรือนจํา
กลางบางขวาง

นายโกวิท
นาคพงษ

97. การบริหารจัดการเกี่ยวกับการรักษา
นางสาว
ความปลอดภัยเพื่อใหบริการประชาชนของ เยาวลักษณ
ทาอากาศยานดอนเมือง
มงคลลักษณ

98. การเปรียบเทียบการบริหารจัดการดาน นางสาว
ทรัพยากรมนุษยระหวางองคการบริหาร
สฬาวดี

ใชเพียง 10
ดาน)

ตํารวจนครบาล 9 ที่
ประกอบดวยสถานีตํารวจ 10
แหง และกองกํากับการ 2
แหง รวม 1,036 คน
การบริหาร ประชาชนที่มาติดตอราชการ
กิจการ
หรือรองเรียนกับสํานักงาน
บานเมืองที่ดี คณะกรรมการคุมครอง
(Good
ผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร
Governance) รวม 1,265 คน
7 ดาน
11M
นักศึกษามหาวิทยาลัย
(แตนํามาปรับ อุบลราชธานีที่มารับบริการ
ใช 10 ดาน) ของฝายหอสมุด สํานักวิทย
บริการ ยอนหลัง 3 ป (ป
การศึกษา 2550-2552) รวม
1,110 คน
11M
หนึ่ง เจาหนาทีท่ ี่ปฏิบัติหนาที่
ในเรือนจํากลางบางขวาง
273 คน และสอง ผูตองขังที่
คุมขังในเรือนจํากลางบาง
ขวาง 1,555 คน รวม 1,828
คน
ประชาชนผูรับบริการของทา
อากาศยานดอนเมือง รวม
1,111 คน

การบริหาร
จัดการ
หนวยงาน
แบบสมดุล
(Balanced
Scorecard)
4 ดาน
แนวทางการ ประชาชนในเขตพื้นที่
บริหารจัดการ องคการบริหารสวนตําบลบาง

111
สวนตําบลบางรักนอยกับองคการบริหาร
สวนตําบลบางกรางในอําเภอเมือง จังหวัด
นนทบุรี

แสงสวรรค

99. การบริหารจัดการดานการใหบริการ
เพื่อการจัดเก็บรายไดขององคการบริหาร
สวนตําบลหนองเพรางาย อําเภอไทรนอย
จังหวัดนนทบุรี

นางสาว
อุบลรัตน
จันพันธเพชร
กุล

100. ปญหาและแนวทางการเพิ่มขีด
ความสามารถในการบริหารจัดการดาน
ขอมูลขาวสารของกรม
วิทยาศาสตรการแพทย
101. การพัฒนาการบริหารจัดการเพื่อ
แกไขปญหาการบุกรุกที่ราชพัสดุของ
กรมธนารักษใน จังหวัดนครนายก
102. การบริหารจัดการดานการมีสวนรวม
ระหวางตําบลและหมูบานกับองคการ
บริหารสวนตําบลเพื่อแกไขปญหา
ยาเสพติดของอําเภอแกงครอ จังหวัด
ชัยภูมิ

นางนันธิดา
จอยพึง่ พร

นางเนาวรัตน
บุญวรรณโณ
นายสนอง
มะลัยขวัญ

ดวยการ
เปรียบเทียบ
ที่เรียกวา
เบนชมาคกิ่ง
(Benchmarking)
5 ดาน
(แตนํามาปรับ
ใช 4 ดาน)
POSDCoRB
7 ดาน
(แตนํามาปรับ
ใช 5 ดาน)

รักนอย 752 คน และ
ประชาชนในเขตพื้นที่
องคการบริหารสวนตําบลบาง
กราง 359 คน รวม 1,111
คน

PAMSPOSDCoRB
11 ดาน
11M

ผูเชาที่ดินราชพัสดุในเขต
จังหวัดนครนายก รวม 1,067
คน
หนึ่ง กํานัน ผูใหญบาน
ผูชวยผูใหญบาน แพทย
ประจําตําบล และสารวัตร
กํานันที่ปฏิบัติงานใน 10
ตําบลในเขตพื้นที่ของอําเภอ
แกงครอ 440 คน และสอง
บุคลากรทั้งฝายประจําและ
ฝายการเมืองที่ปฏิบัติงานใน
องคการบริหารสวนตําบล 9
แหงในเขตพื้นที่ของอําเภอ
แกงครอ 788 คน รวม 1,228

ประชาชนในเขตพื้นที่ของ
องคการบริหารสวนตําบล
หนองเพรางาย อําเภอไทร
นอย จังหวัดนนทบุรี รวม
1,082 คน
11M
ขาราชการและลูกจาง ประจํา
(แตนํามาปรับ ของกรมวิทยาศาสตรการ
ใช 10 ดาน) แพทย รวม 1,185 คน
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คน
103. ปญหาและแนวทางการเสริมสรางการ สิบตํารวจเอก PAMSพนักงานเจาหนาที่ของ
บริหารจัดการเพื่อเพิ่มขีดความสามารถ
หญิงฐาณัชชา POSDCoRB สํานักงานตรวจคนเขาเมือง
ของพนักงานเจาหนาที่สํานักงานตรวจคน โปรดบํารุง
11 ดาน
รวม 1,092 คน
เขาเมือง
104. การเสริมสรางศักยภาพในการบริหาร นายรัฐพล
11M
บุคลากรที่ปฏิบัติงานใน
จัดการเพื่อสนับสนุนการประกันคุณภาพ แมนธนู
(แตนํามาปรับ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
การศึกษาของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ใช 10 ดาน) รวม 1,351 คน
105. การบริหารจัดการเพื่ออํานวยความ นายกฤติพงษ แนวทางการ ประชาชนทั้งหมดที่มาใช
สะดวกและใหบริการประชาชนของเรือนจํา แสนสุข
บริหารกิจการ บริการในเขตพื้นที่ของ
กลางขอนแกน
บานเมืองที่ดี เรือนจํากลางขอนแกนในชวง
(Good
3 ปยอนหลัง (พ.ศ. 2550Governance) 2552) รวม 1,100 คน
7 ดาน (ตาม
พระราช
กฤษฎีกาวา
ดวย
หลักเกณฑ
และวิธีการ
บริหารกิจการ
บานเมืองที่ดี
พ.ศ. 2546)

บรรณานุกรม
พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546.
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2534 (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545.
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการสรางระบบบริหารกิจการบานเมืองและสังคมที่ดี
พ.ศ. 2542.
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