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ตัวอยางการเขียนรายงาน 
(26 กันยายน 2555) 

 
 กลาวไดวา แนวทางการเขียนรายงานท่ีพบเห็นกนัโดยท่ัวไปจะดําเนินการโดยประกอบดวย 4 
ข้ันตอนสําคัญ กลาวคือ ข้ันตอนท่ี 1 การท่ีผูทํารายงานทบทวนวรรณกรรม หรือนําแนวคิดของ
นักวิชาการท่ีเกี่ยวของ 2-5 คนมาแสดงไวพอสังเขป ข้ันตอนท่ี 2 การท่ีผูทํารายงานนาํแนวคิดของ
นักวิชาการดังกลาวนั้นมาวิเคราะห หรือวพิากษวิจารณ แสดงขอดีขอเสีย จุดแข็งจุดออน หรือนํามา
เปรียบเทียบกนั เปนตน ท้ังนี้ เพื่อทําใหแนวคิดของนกัวิชาการดังกลาวกลายสภาพเปน “ความคิดเห็น
ของผูทํารายงานเอง” ข้ันตอนท่ี 3 การนําขอเท็จจริง ขอมูล คําถาม หรือประเด็นท่ีผูทํารายงานกําลังจะ
เขียนมาปรับ หรือประยกุตเขากับ “ความคิดเห็นของผูทํารายงาน” ดังกลาวนั้น และข้ันตอนท่ี 4 การท่ี
ผูทํารายงานยกตัวอยางประกอบเพื่อใหผูอานไดเขาใจเพิม่มากข้ึน และสรุป 
 แตในเอกสารนี้ ไดเพิ่มสาระสําคัญอีก 3 ข้ันตอน ไดแก ข้ันตอนท่ี 5 การท่ีผูทํารายงานนํากรอบ
แนวคิดทางวิชาการ 2 กรอบมาปรับใช โดยกรอบแนวคิดแรก เปน “กรอบแนวคิดสําหรับการจัดกลุม 
หรือการจัดกลุมปญหา” ตัวอยางเชน กรอบแนวคิดท่ีประกอบดวย 3 ดาน หรือ SAP ไดแก ดาน
โครงสราง (Structure) ดานอํานาจหนาท่ี (Authority) และดานกระบวนการดําเนนิงาน (Process) หรือ
กรอบแนวคิดท่ีประกอบดวย 3 ดาน หรือ SAM ไดแก ดานโครงสราง (Structure) ดานอํานาจหนาท่ี 
(Authority) และดานการบริหารทรัพยากรมนุษย (Man) หรือกรอบแนวคิดท่ีประกอบดวย 3 ดาน หรือ 
3M ไดแก ดานทรัพยากรมนุษย (Man) ดานงบประมาณ (Money) และดานการบริหารงานท่ัวไป 
(Management) เปนตน อีกสวนหนึ่ง เปน “กรอบแนวคิดสําหรับการศึกษาวิเคราะห” ตัวอยางเชน กรอบ
แนวคิดทางวิชาการท่ีประกอบดวย 2 ข้ันตอนท่ีมีความสอดคลองกัน ไดแก ปญหา และแนวทางแกไข 
หรือกรอบแนวคิดทางวิชาการท่ีประกอบดวย 3 ข้ันตอนท่ีมีความสอดคลองกัน ไดแก ปญหา สาเหตุ 
และแนวทางแกไข เปนตน1 การนํากรอบแนวคิดท้ัง 2 กรอบดังกลาวนัน้ มาปรับใชจะมีสวนสําคัญทํา
ใหรายงานมีความเปนวิชาการ เปนระบบ หรือใชระบบความคิดท้ังในเร่ืองการจัดกลุมและการวิเคราะห 
และไดรับการยอมรับมากข้ึน ข้ันตอนท่ี 6 การท่ีผูทํารายงานนําแนวคิดของนักวิชาการ หนวยงาน และ
กฎหมายมาใชในการอางอิงสนับสนุนความคิดเห็นที่เปนขอเสนอแนะของผูทํารายงาน และข้ันตอนท่ี 7 
การท่ีผูทํารายงานนําเสนอสรุปผล หรือสรุปการวิเคราะหดวยภาพ หรือตาราง ท่ีแสดงถึงความสัมพันธ 
หรือความสอดคลองกันทุกสวนของรายงาน  

                                          
1กรอบแนวคิดทางวิชาการที่นํามาปรับใชสําหรับ “การจัดกลุม หรือการจัดกลุมปญหา” มีอยางนอย 27 

กรอบ และกรอบแนวคิดทางวิชาการท่ีนํามาปรับใชสําหรับ “การศึกษาวิเคราะห” มีอยางนอย 12 กรอบ โปรดดู
จาก วิรัช วิรัชนิภาวรรณ, หลักการและเทคนิคการเขียนงานวิจัย วิทยานิพนธ และรายงาน (กรุงเทพมหานคร : 
สํานักพิมพโฟรเพซ, 2553), หนา 24-36 และ 40-44.   

http://www.wiruch.com/books%20for%20textbook/book38.html
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การเพิ่มสาระสําคัญอีก 3 ข้ันตอน ไดแก ข้ันตอนท่ี 4-7 ดังกลาวนี้ จะมีสวนชวยใหการเขียน
รายงานดานการบริหารจัดการภาครัฐ หรือรัฐประศาสนศาสตรไมเล่ือนลอย และไมขาดวิชาการท่ีเปน
สากล เนื่องจากมีกระบวนการคิดและการนําเสนออยางเปนระบบ มีเนือ้หาสาระท่ีครอบคลุม ครบถวน 
รวมตลอดท้ังมีการนําแนวคิดของนักวิชาการ หนวยงาน และกฎหมายมาอางอิงสนับสนุนความคิดเห็น
ท่ีเปนขอเสนอแนะของผูทํารายงานทํานองเดียวกับการท่ีผูพิพากษาที่ทําการพิจารณาพพิากษาคดไีดนํา
คําพิพากษาของศาลฎีกาในอดีตมาอางอิงสนับสนุนคําวนิจิฉัย หรือคําพิพากษาคดีของตนเอง ดังท่ีนกั
กฎหมายไดนยิมและยึดถือปฏิบัติกันตลอดมา2 โปรดดูตาราง และภาพเปรียบเทียบแนวทางการเขียน
รายงานระหวาง 4 ข้ันตอน กบั 7 ข้ันตอน ขางลางนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                          
2โปรดอานเพ่ิมเติม วิรัช วิรัชนิภาวรรณ บทความ เร่ือง “การนําแนวคิดการบริหารจัดการของ

นักวิชาการ หนวยงาน และกฎหมายมาใชในการอางอิงสนับสนุนผลงานทางวิชาการ” จาก http://wiruch.com 
หรือ วิรัช วิรัชนิภาวรรณ, หลักการและเทคนิคการเขียนงานวิจัย วิทยานิพนธ และรายงาน (กรุงเทพมหานคร : 
สํานักพิมพโฟรเพซ, 2553), หนา 205-244. 

http://wiruch.com/
http://www.wiruch.com/books%20for%20textbook/book38.html
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แนวทางการเขยีนรายงานท่ัวไป 
ท่ีประกอบดวย 4 ขั้นตอนสําคัญ 

แนวทางการเขยีนรายงานท่ีนาํเสนอในท่ีนี ้
ท่ีประกอบดวย 7 ขั้นตอน 

ข้ันตอนท่ี 1 การท่ีผูทํารายงานทําการทบทวน
วรรณกรรม หรือนําแนวคิดของนักวิชาการท่ี
เกี่ยวของ 2-5 คนมาแสดงไวพอสังเขป (โปรดดู
หัวขอ 2. แนวคิดท่ีเกี่ยวของฯ) 

ข้ันตอนท่ี 1 เหมือนกนั 

ข้ันตอนท่ี 2 การท่ีผูทํารายงานนําแนวคิดของ
นักวิชาการดังกลาวนั้นมาวิเคราะหหรือวพิากษ 
วิจารณ หรือแสดงขอดีขอเสีย จุดแข็งจุดออน 
หรือนํามาเปรียบเทียบกัน เปนตน ท้ัง นี้ เพ่ือทํา
ใหแนวคิดของนักวิชาการดงักลาวกลายสภาพ
เปน “ความคิดเห็นของผูทํารายงานเอง”  

ข้ันตอนท่ี 2 เหมือนกนั 

ข้ันตอนท่ี 3 การนําขอเท็จจริง หรือขอมูล 
คําถาม หรือประเด็นท่ีผูทํารายงานกําลังจะ
เขียนมา “ปรับ หรือประยกุต” เขากับ “ความ
คิดเห็นของผูทํารายงาน” ดังกลาวนั้น  

ข้ันตอนท่ี 3 เหมือนกนั 

ข้ันตอนท่ี 4 การท่ีผูทํารายงานยกตัวอยาง
ประกอบ และสรุป  

ข้ันตอนท่ี 4 เหมือนกนั 

 ข้ันตอนท่ี 5 การท่ีผูทํารายงานนํากรอบแนวคิดทางวิชาการ 
2 กรอบมาปรับใช โดยกรอบแนวคิดแรกเปน “กรอบ
แนวคิดสําหรับการจัดกลุม หรือการจัดกลุมปญหา” สวน
อีกกรอบแนวคิดหนึ่ง เปน “กรอบแนวคิดสําหรับการศึกษา
วิเคราะห” (โปรดดูหวัขอ 3. การวิเคราะห)  

 ข้ันตอนท่ี 6 การท่ีผูทํารายงานนําแนวคิดของนักวิชาการ 
หนวยงาน และกฎหมายมาใชในการอางอิงสนับสนุนความ
คิดเห็นที่เปนขอเสนอแนะของผูทํารายงาน (โปรดดูหวัขอ 
3. การวิเคราะห) 

 ข้ันตอนท่ี 7 การท่ีผูทํารายงานนําเสนอสรุปผล หรือสรุป
การวิเคราะหดวยภาพ หรือตาราง (โปรดดูหัวขอ 3. การ
วิเคราะห) ท่ีแสดงถึงความสัมพันธ หรือความสอดคลองกัน
ทุกสวนของรายงาน 
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  7. การนําเสนอดวย 
ภาพ หรือตาราง 

  6. การนําแนวคิดของ
นักวิชาการ หนวยงาน และ
กฎหมายมาสนับสนุน 

  5. การนําเสนอกรอบแนวคิด 
ทางวิชาการ 2 กรอบ 

4. การยกตัวอยางประกอบ และสรุป  4. การยกตัวอยางประกอบ และสรุป 

3. การประยกุต  3. การประยกุต 

2. การวิเคราะหแนวคิดของนักวิชาการ  2. การวิเคราะหแนวคิดของนักวิชาการ 

1. การนําเสนอแนวคิดของนักวิชาการ 2-5 คน 1. การนําเสนอแนวคิดของนักวิชาการ 2-5 คน 

           แนวทางการเขียนรายงานท่ัวไป                                  แนวทางการเขียนรายงานท่ีนําเสนอในที่นี้ 
           ท่ีประกอบดวย 4 ขั้นตอนสําคัญ                                              ท่ีประกอบดวย 7 ขั้นตอน 
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(ตัวอยาง) 
รายงาน เรื่อง “การศึกษาวิเคราะหการบริหารจัดการ  (การบรหิารยุทธศาสตร) ของ...... 

(ระบุชื่อหนวยงาน)” 

 
 (ใหเขียนรายงานโดยใชตัวอักษร Angsana New ขนาด 16 เพราะเปนตัวอักษรและขนาดท่ี มสธ. 
กําหนดใหใชในการทําวิทยานิพนธหรือเอกสารทางวิชาการ) 
 

1. บทนํา 
 

 (แนวทางการเขียนบทนํา อยางนอยใหมีเนือ้หาครอบคลุมในเร่ือง  
 หนึ่ง ระบุความเปนมาโดยยอ รวมท้ังเหตุผลท่ีทําใหผูทํารายงานเลือกศึกษาหนวยงานใด เชน 
ทําไมจึงเลือกศึกษาหรือวิเคราะหหนวยงานน้ี หรือเร่ืองนี้ หรือเร่ืองนีมี้ความสําคัญและจําเปนอยางไร 
ผูทํารายงานจึงนํามาศึกษา ดงัตัวอยาง 
 ผูทํารายงานเลือกศึกษาและวเิคราะหคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เนื่องจาก..................... 
(ระบุวา กกต. มีความสําคัญและจําเปนอยางไร จึงทําใหผูทํารายงานเลือกนํามาศึกษาในท่ีนี้ เชน อาจ
ยกตัวอยาง “อํานาจหนาท่ีท่ีสําคัญของ กกต.” ท่ีสงผลตอประชาชนหรือผูสมัครรับเลือกตั้ง) 
 
 สอง ระบุหนวยงานท่ีตองการศึกษาและวิเคราะห หนวยงานท่ีนํามาศึกษาโดยปกติแบงเปน 2 
สวน ไดแก สวนท่ีเปนคณะกรรมการ และสวนท่ีเปนฝายปฏิบัติหรือฝายประจํา หรือฝายสํานักงานฯ 
โดยแตละสวนมีโครงสราง อํานาจหนาท่ี และการบริหารทรัพยากรมนุษยท่ีแตกตางกัน เม่ือเปนเชนนี้ 
จึงควรระบุไวดวยวา ในท่ีนีผู้ทํารายงานจะเลือกศึกษาสวนใด หรือเลือกศึกษาท้ัง 2 สวน และควรแสดง
เหตุผลไวดวยวา ทําไมจึงเลือกศึกษาแตละสวน หรือท้ัง 2 สวนนั้น ดังตัวอยาง 
 โดยปกติแบงเปน 2 สวน ไดแก สวนท่ีเปนหนวยงานหลัก หรือคณะกรรมการ และสวนท่ีเปน
หนวยงานรอง หรือฝายปฏิบัติ หรือฝายประจํา หรือฝายสํานักงานฯ แตในท่ีนี้ผูทํารายงานเลือกศึกษา
สวนท่ีเปนหนวยงานหลัก หรือคณะกรรมการฯ เพราะเปนผูมีอํานาจหนาท่ีในการดําเนินการเกี่ยวกบั
การเลือกตั้งโดยตรง และเปนผูบังคับบัญชาสวนท่ีเปนหนวยงานรอง ............ (หรือ เลือกสวนท่ีเปน 
“สํานักงานฯ” เพราะเปนสวนท่ีปฏิบัติงานใกลชิดและสงผลตอประชาชน)  
 
 สาม ระบุวัตถุประสงคหลักของการศึกษาและวิเคราะห ใหเขียนวตัถุประสงคของการเขียน
รายงานเร่ืองนีไ้วดวยวาตองการศึกษาเร่ืองอะไร (เพื่อจะไดสอดคลองกับหัวขอ 2. แนวคิดท่ีเกี่ยวของ 
และหัวขอ 3. การวิเคราะห) ตัวอยางเชน รายงานเร่ืองนี้มีวัตถุประสงคหลักเพื่อศึกษาปญหา และ
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แนวทางแกไข หรือแนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการ (หรือการบริหารยุทธศาสตร) ของหนวยงาน 
คือ ....... (ระบุช่ือหนวยงาน เชน กกต.)   
 

 ส่ี ระบุขอบเขตของการนําเสนอของรายงานน้ี เชน ขอบเขตการนําเสนอเร่ืองนี้ หรือการศึกษา
คร้ังนี้ ครอบคลุมเร่ืองใดบาง เชน ครอบคลุม 4 หัวขอ  
 การศึกษาวิเคราะหคร้ังนี้ครอบคลุม 4 หัวขอ ไดแก (1) บทนํา (2) แนวคิดท่ีเกี่ยวของ (และ
นําไปใชในการวิเคราะห)  (3) การวิเคราะห และ (4) บทสรุปและขอเสนอแนะ 
  
 หา ระบุประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับจากรายงาน หรือการศึกษาคร้ังนี้ รายงานเร่ืองนีจ้ะเปน
ประโยชนอะไรบาง โดยแบงเปน (1) ประโยชนในทางวิชาการ (2) ประโยชนในทางปฏิบัติ และ (3) 
ประโยชนตอประชาชน 
 รายงานเร่ืองนีจ้ะเปนประโยชนท้ังในทางวชิาการและในทางปฏิบัติ กลาวคือ (1) ประโยชน
ในทางวิชาการ เชน ............. (ใสช่ือหนวยงานหรือบุคคลท่ีคาดวาจะไดรับประโยชน) จะไดรับความรู
ทางวิชาการในเร่ืองปญหา และแนวทางแกไขการบริหารจัดการ (หรือการบริหารยุทธศาสตร) ของ 
............. (ใสช่ือหนวยงานท่ีกําลังศึกษา เชน กกต.) อันจะเปนประโยชนตอการเรียนการสอนและการทํา
วิจัย (2) สวนประโยชนในทางปฏิบัติ เชน ............. (ใสช่ือหนวยงานหรือบุคคลท่ีคาดวาจะไดรับ
ประโยชน เชน กกต. ท้ังในสวนกลางและสวนภูมิภาค) จะไดรับความรูจากการศึกษาคร้ังนี้ไปใช
ประโยชนในทางปฏิบัติจริง โดยเฉพาะอยางยิ่ง ในเร่ือง แนวทางแกไขหรือแนวทางการพัฒนาการ
บริหารจัดการ (หรือการบริหารยุทธศาสตร) ของหนวยงานดังกลาว (3) สําหรับประชาชน จะได
ประโยชนจากการศึกษาคร้ังนี้ โดยอาจนําไปใชเปนแนวทางในการเขามามีสวนรวมในการติดตาม และ
ตรวจสอบการบริหารจัดการ (หรือการบริหารยุทธศาสตร) ของ............ (ใสช่ือหนวยงาน เชน กกต.) 
ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญและกฎหมายดวย 
 
               (หมายเหตุ  
                 1) หัวขอ 1. บทนาํ ขางบนน้ี ใหเขียนบรรยายติดตอกันโดยควรมียอหนาไมเกิน 2 ยอหนา) 

    2) ในกรณีท่ีเปน “การศึกษาเปรียบเทียบ” ก็ขอใหผูทํารายงานดําเนินการโดยยึดแนวทางการ
เขียนทํานองเดียวกันกับขางตน ตัวอยางเชน ผูทํารายงานควรใหเหตุผลไวดวยวา (1) ทําไมจึงเลือก 2 
หนวยงานมาวเิคราะหเปรียบเทียบกัน หรือท้ัง 2 หนวยงานมีความสําคัญและความจําเปนอยางไร จงึทํา
ใหผูทํารายงานเลือกนํามาเปรียบเทียบกนั สําหรับ (2) วัตถุประสงคหลักของการทํารายงาน ก็อาจเขียน
วา  รายงานเร่ืองนี้มีวัตถุประสงคหลักเพื่อศึกษาเปรียบเทียบปญหา และแนวทางแกไข หรือแนวทางการ
พัฒนาการบริหารจัดการระหวาง 2 หนวยงาน ไดแก ....... (ระบุช่ือหนวยงาน เชน กกต. ป 2540) กับ 
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.................. (ระบุช่ือหนวยงาน เชน กกต. ป 2550) ท้ังนี้ (3) จะตองนําเสนอโดยใช “ตารางเปรียบเทียบ” 
และ (4) ในการเขียนบรรยาย ผูทํารายงานควรใชคําวา “การวิเคราะหเปรียบเทียบ” ทุกแหง)  
 
 

2. แนวคิดท่ีเกี่ยวของ (และนําไปใชในการวิเคราะห) 
 
 (การเขียนหวัขอ 2. นี้ มีหลักการสําคัญ คือ ควรจะตองนําเสนอเทาท่ีจําเปน อยางเปนระบบ 
และสัมพันธกบัหัวขอ 3. การวิเคราะห 
       สําหรับเทคนิคการเขียนหัวขอ 2. นี้ ท่ีสําคัญมี 2 ขอ คือ หนึ่ง เปนแนวคิดท่ีตรงประเด็นท่ี
เกี่ยวของกับประเด็นหลัก และเกี่ยวของ (ท่ีอาจจัดแบงเปนหลายดาน) กับเร่ืองท่ีศึกษาวิเคราะห หรือ
เปนแนวคิดท่ีเกี่ยวของกับประเด็นหลัก หรือ “แนวทางแกไข” การบริหารจัดการของหนวยงานท่ี
นํามาศึกษาวิเคราะห และ สอง ควรนําแนวคิด (ท่ีอาจจัดแบงเปนหลายดาน) ท่ีนําเสนอไวในหวัขอ 
2. นี้ทุกแนวคิดหรือทุกดานไปปรับใชหรือนําไปใสไวในหัวขอ 3. การวิเคราะห ดวย โดยเฉพาะ
อยางยิ่ง นําไปใสไวในภาพ หรือในตารางในชองท่ีเขียนวา “แนวทางแกไข” ขอย้ําวา แนวคิดใดท่ี
ไมไดนําไปปรับใชในการวิเคราะหในหวัขอ 3.  ใหลบออกใหหมด ท้ังนี้ เพื่อแสดงใหเห็นถึง
ความสัมพันธระหวางหวัขอ 2. แนวคิดท่ีเกีย่วของฯ กับหวัขอ 3. การวิเคราะห 
 ตัวอยางแนวคิดท่ีเกี่ยวกับขอเสนอแนะ หรือ “แนวทางแกไข” การบริหารจัดการ (หรือการ
บริหารยุทธศาสตร) ของหนวยงานนั้น สวนใหญจะมีคําวา “ควร” รวมอยูในแนวคิดหรือขอความ
ดวย ตัวอยางเชน  
 
 ผูทํารายงานขอนําเสนอแนวคิดท่ีเกี่ยวของกับขอเสนอแนะ หรือแนวทางแกไข หรือ
แนวทางการพฒันาการบริหารจัดการ (หรือการบริหารยุทธศาสตร) ของ........... (ระบุช่ือหนวยงาน 
เชน กกต.) โดยเฉพาะสวนท่ีเปนสํานักงานฯ (หรือสวนท่ีเปนคณะกรรมการฯ ตามท่ีไดเลือกไว
ขางตน) ของนักวิชาการ หรือผูรู หรือหนวยงาน โดยจัดแบงการนําเสนอเปน 3 ดาน ไดแก (1) ดาน
การบริหารทรัพยากรมนษุย (Man) (2) การบริหารงบประมาณ (Money) และ (3) ดานการ
บริหารงานท่ัวไป หรือการบริหารงานภายในท่ัวไป (Management) ท้ังนี้ ผูทํารายงานจะนําปรับไป
ใชในการวิเคราะหในหวัขอ 3. การวิเคราะห ดังนี ้
 2.1 แนวคิดท่ีเก่ียวของกับแนวทางแกไขการบริหารจัดการ  (หรือการบริหารยุทธศาสตร) 
ของสํานักงานฯ ดานการบริหารทรัพยากรมนุษย ท่ีสําคัญเชน .............. (ระบุช่ือนักวิชาการ และ
อางอิงแทรกใหถูกตอง โดยระบุช่ือนักวิชาการ เชน วิรัช  วิรัชนิภาวรรณ ช่ือหนังสือ ป พ.ศ. ท่ีพิมพ 
และหมายเลขหนา) วิรัช  วิรัชนิภาวรรณ (2551: 368) ในหนังสือ เร่ือง ............... (เชน ประมวล
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สาระ ชุดวิชาการบริหารการพัฒนามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช “หนวยท่ี 15 ภาพรวมปญหา 
แนวทางการพฒันาและแนวโนมของการบริหารการพัฒนา”) สรุปสาระสําคัญไดวา กกต. ควรมีการ
พัฒนาบุคลากรใหมีความซ่ือสัตยสุจริตในการปฏิบัติหนาท่ี พรอมกับสนับสนุนประชาชนใหทํา
หนาท่ีตรวจสอบการเลือกตั้ง 
           หรือ สรุปสาระสําคัญไดวา “หนวยงาน..... (ระบช่ืุอหนวยงาน) ควรใหความสําคัญกับการ
ฝกอบรมบุคลากรอยางตอเนือ่ง รวมท้ังควรประเมินผลดวยวา บุคลากรที่เขารับการฝกอบรมไดนํา
ความรูจากการฝกอบรมนั้นไปปรับใชมากนอยเพียงใด” เปนตน (อางอิงแทรกดวย) 
 2.2 แนวคิดท่ีเก่ียวของกับแนวทางแกไขการบริหารจัดการ  (หรือการบริหารยุทธศาสตร) 
ของสํานักงานฯ ดานการบริหารงบประมาณ ท่ีสําคัญเชน ..................(ระบุช่ือนักวิชาการ และ
อางอิงแทรกใหถูกตอง โดยระบุช่ือนักวิชาการ เชน วิรัช  วิรัชนิภาวรรณ ช่ือหนังสือ ป พ.ศ. ท่ีพิมพ 
และหมายเลขหนา) ............. สรุปสาระสําคัญไดวา ............. (ระบุช่ือหนวยงาน) ควรจัดหาแหลง
งบประมาณเพิม่มากข้ึน หรือหนวยงานควรควบคุมดูแลการใชจายงบประมาณใหรัดกุมยิ่งข้ึน 
(อางอิงแทรกดวย) 
 2.3 แนวคิดท่ีเก่ียวของกับแนวทางแกไขการบริหารจัดการ (หรือการบริหารยุทธศาสตร) 
ของสํานักงานฯ ดานการบริหารงานท่ัวไป หรือการบริหารงานภายในทั่วไป ท่ีสําคัญเชน .............. 
(ระบุช่ือนักวิชาการ และอางอิงแทรกใหถูกตอง โดยระบุช่ือนักวิชาการ เชน วิรัช  วิรัชนิภาวรรณ 
ช่ือหนังสือ ป พ.ศ. ท่ีพิมพ และหมายเลขหนา) ...................... สรุปสาระสําคัญไดวา ........ (ระบุช่ือ
หนวยงาน) ควรประชาสัมพันธเผยแพรขอมูลขาวสารหรือการใหบริการประชาชนอยางกวางขวาง
และเพิ่มมากข้ึน (อางอิงแทรกดวย) 
 
 ท้ังนี้ (ผูทํารายงาน) อาจไปนาํแนวคิดท่ีเกีย่วกับขอเสนอแนะ หรือ “แนวทางแกไข” หรือ 
“แนวทางการพัฒนา” การบริหารจัดการ  (หรือการบริหารยุทธศาสตร) ของหนวยงานในดานตาง ๆ 
ตามตัวอยาง 3 ดานขางบน มาจาก หนึ่ง หนวยงานที่กําลังศึกษาอยูโดยตรง คือ ............. หรือ สอง 
อาจไปนําแนวคิดนั้นมาจากหนวยงานอ่ืนใดโดยนํามา “เทียบเคียง” (analogy) และปรับใชก็ได การ
เทียบเคียงนั้น หมายถึง การไปนําขอความหรือแนวคิดในแตละดานท่ีเหมือนกนั เชน ดานการ
บริหารทรัพยากรมนุษย ดานการบริหารงบประมาณ ดานการบริหารงานท่ัวไป ดานโครงสราง ดาน
อํานาจหนาท่ี หรือดานกระบวนการดําเนนิงาน ของหนวยงานอื่นใดก็ไดมาปรับใชเปนแนวคิดใน
แตละดานของหนวยงานท่ีกําลังศึกษาอยู โดยจะตอง “อางอิงแทรก” ใหถูกตองดวย (โดยอาจไป
ศึกษาคนควาจากชุดวิชา “การบริหารการพัฒนา” หนวยท่ีเขียนเกี่ยวกับเร่ืองนั้น ๆ โดย “นําเฉพาะ
สวนท่ีเปนแนวคิดท่ีเปนขอเสนอแนะ หรือแนวทางแกไข หรือแนวทางการพัฒนา มาใสไวเทานั้น”)  
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   เม่ือผูทํารายงานคนควา หรือไดแนวคิดของนักวิชาการ จากหนวยงาน หรือจากกฎหมาย ท่ีเปน 
“แนวทางแกไข” หรือ “แนวทางการพัฒนา” แลว ผูทํารายงานก็สามารถต้ัง “ปญหา” หรือเขียน
ขอความสวนท่ีเปน “ปญหา” ไดงาย โดยเขียนขอความไปในทิศทางท่ีตรงกันขามกบั “แนวคิดท่ี
เปนแนวทางแกไข หรือแนวทางการพัฒนา” ท่ีคนความาไดนั้น ตอจากนั้น จึงนําขอความท่ีเปน 
“ปญหา” ไปใสไวในตารางชองปญหา และนําขอความท่ีเปน “แนวทางแกไข หรือแนวทางการ
พัฒนา” ท่ีคนความาไดนัน้ (บางสวน) ไปปรับใสไวในชอง “แนวทางแกไข หรือแนวทางการ
พัฒนา” (การทําเชนนี้ ถือเปนลักษณะของการเขียน ปญหา และแนวทางแกไข หรือแนวทางการ
พัฒนา ในตารางขางลาง โดยเขียน “ยอนจากทาย” มาสู “หัว” หมายถึง เร่ิมเขียน “แนวทางแกไข 
หรือแนวทางการพัฒนา” กอน  ตอจากนัน้ จึงเขียนยอนกลับมาสู “หัว” คือ “ปญหา” โดยเขียน
ปญหาในทิศทางท่ีตรงกันขามกับแนวทางแกไข หรือแนวทางการพัฒนาน้ัน ดังตัวอยางโดยยอ 
ขางลางนี้) 
 

2. แนวคิดท่ีเกี่ยวของ (และนําไปใชในการวิเคราะห) (ซ่ึงคนความาจากนกัวิชาการ หนวยงาน และ
กฎหมาย) 
 2.1 ..................................... 
 2.2 ..................................... 
 2.3 ..................................... 
                                                                                               (แนวทางแกไข หรือแนวทางการพัฒนา 
3. การวิเคราะห                        นํามาจาก หวัขอ 2.  แนวคิดท่ีเกี่ยวของฯ) 
 1. ปญหา 2. แนวทางแกไข หรือแนวทางการพฒันา 

1. ดานทรัพยากร 
    มนุษย 

1.1 หนวยงานขาด
กําลังคน 

1.2 รัฐบาลควรเพิ่มกําลังคน ท้ังนี้ สอดคลองกับ
แนวคิดในขอ 2.1 ขางตน  

2. ดานงบประมาณ 2.1 หนวยงานขาด
งบประมาณ 

2.2 รัฐบาลควรเพิ่มงบประมาณใหหนวยงาน 
ท้ังนี้ สอดคลองกับแนวคิดในขอ 2.2 ขางตน 

3. ดานการบริหารงาน 3.1 หนวยงานขาดการ
ประชาสัมพันธ 

3.2 
    ท่ัวไป 

หนวยงานควรเพ่ิมการประชาสัมพันธ ท้ังนี้ 
สอดคลองกับแนวคิดในขอ 2.3 ขางตน 

                                     (หัว)                                             (ทาย) 
 
 

           (เขียนยอนขอความท่ีเปน “แนวทางแกไข หรือแนวทางการพัฒนา” ของขอ 1.2, 2.2, และ3.2 
         ไปในทิศทางตรงกันขามเพื่อใหเปนขอความท่ีเปน “ปญหา” ของขอ 1.1, 2.1, 3.1 ตามลําดับ) 
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3. การวิเคราะห  
  
 ในการศึกษาและวิเคราะหปญหา และแนวทางแกไข หรือแนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการ 
(หรือการบริหารยุทธศาสตร) ของ............ (ใสช่ือหนวยงานท่ีศึกษา) ตามวัตถุประสงคหลักของรายงาน
นี้ซ่ึงไดกลาวไวแลวขางตนนัน้ ผูทํารายงานไดนํากรอบแนวคิดท่ีประกอบดวย 3 ดาน ไดแก ดานการ
บริหารทรัพยากรมนุษย (Man) (2) การบริหารงบประมาณ (Money) และ (3) ดานการบริหารงานท่ัวไป 
หรือการบริหารงานภายในท่ัวไป (Management) มาใชใน “การจัดกลุมหรือการจัดกลุมปญหา” พรอม
กับนํากรอบแนวคิดท่ีประกอบดวย 2 ข้ันตอน ไดแก (1) ปญหา และ (2) แนวทางแกไข หรือแนวทาง
การพัฒนา มาใชใน “การศึกษาวิเคราะห” (วิรัช วิรัชนภิาวรรณ (2552) บทความ เร่ือง “เทคนิคการเขียน
กระบวนการพิจารณาแกไขปญหา” คนคืนวันท่ี 2 สิงหาคม 2552 จาก http://www.wiruch.com) (หากมี
หนังสือตนฉบับ ควรอางอิงจากหนังสือ เพราะมีน้ําหนักมากกวาอางอิงจากเว็บไซต)  
 หรือ ในการศกึษาและวิเคราะหปญหา และแนวทางแกไขหรือแนวทางการพัฒนาการบริหาร
จัดการ  (หรือการบริหารยุทธศาสตร) ของ............ (ใสช่ือหนวยงานท่ีศึกษา) ตามวัตถุประสงคหลักของ
รายงานนี้ซ่ึงไดกลาวไวแลวขางตนนั้น ผูทํารายงานไดนํากรอบแนวคิดท่ีประกอบดวย 3 ดาน (SAP) 
ไดแก (1) ดานโครงสราง (Structure) (2) ดานอํานาจหนาท่ี (Authority) และ (3) ดานกระบวนการ
ดําเนินงาน (Process) มาใชใน “การจัดกลุมหรือการจัดกลุมปญหา” พรอมกับนํากรอบแนวคิดท่ี
ประกอบดวย 2 ข้ันตอน ไดแก (1) ปญหา และ (2) แนวทางการพัฒนาหรือแนวทางแกไข มาใชใน 
“การศึกษาวิเคราะห” (วิรัช วรัิชนิภาวรรณ (2552) บทความ เร่ือง “เทคนิคการเขียนกระบวนการ
พิจารณาแกไขปญหา” คนคืนวันท่ี 2 สิงหาคม 2552 จาก http://www.wiruch.com) (หากมีหนังสือ
ตนฉบับ ควรอางอิงจากหนังสือ เพราะมีน้าํหนักมากกวาอางอิงจากเว็บไซต)  
 หรือ ในการศกึษาและวิเคราะหปญหา และแนวทางแกไขหรือแนวทางการพัฒนาการ
บริหารยุทธศาสตรของ............ (ใสช่ือหนวยงานท่ีศึกษา) อาจนํา “กระบวนการบริหารยุทธศาสตร” 
ท่ีประกอบดวย 4 ดาน (ข้ันตอน) ไดแก (1) การวิเคราะหสถานการณหรือสภาพแวดลอมภายในและ
ภายนอกหนวยงาน (2) การวางแผนยุทธศาสตรดวยการกําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ เปาหมาย 
ยุทธศาสตรการพัฒนา และแผนท่ีทางยุทธศาสตร และตัวชวี ้ ัด (3) การดําเนินยุทธศาสตรดวยการ
แปลงยุทธศาสตรไปสูการปฏิบัติ หรือการนํายุทธศาสตรไปปฏิบัติ และ (4) การควบคุมและการ
ประเมินผลยุทธศาสตร มาใชใน “การจัดกลุม หรือการจัดกลุมปญหา” กไ็ด 
 หรือ อาจนํา “การวางแผนยทุธศาสตร” ท่ีประกอบดวย 5 ดาน (สวน) ไดแก วิสัยทัศน  
พันธกิจ เปาหมาย ยุทธศาสตรการพัฒนา และแผนท่ีทางยุทธศาสตร และตัวช้ีวัด โดยการวางแผน
ยุทธศาสตรเปนสวนหนึ่งของ “กระบวนการบริหารยุทธศาสตร” ท่ีประกอบดวย 4 ดาน (ข้ันตอน) 
ดังกลาวไวแลวขางตน มาใชใน “การจัดกลุม หรือการจัดกลุมปญหา” กไ็ด ดังแสดงไวในตาราง
ขางลางนี้ 

http://www.wiruch.com/
http://www.wiruch.com/
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 ตัวอยาง การศึกษาและวิเคราะหปญหา และแนวทางแกไขหรือแนวทางการพัฒนาการ
บริหารจัดการ (หรือการบริหารยุทธศาสตร) ของ............ (ใสช่ือหนวยงานท่ีศึกษา) ตาม
วัตถุประสงคหลักของรายงานน้ีซ่ึงไดกลาวไวแลวขางตนนั้น ผูทํารายงานไดนํากรอบแนวคิดท่ี
ประกอบดวย 3 ดาน (SAP) ไดแก (1) ดานโครงสราง (Structure) (2) ดานอํานาจหนาท่ี (Authority) 
และ (3) ดานกระบวนการดําเนินงาน (Process) 
 

กรอบแนวคิดท่ีประกอบดวย 2 ขั้นตอน สําหรับ “การศึกษา
วิเคราะห” การบริหารจัดการของ..... 

กรอบแนวคิดท่ีประกอบดวย  
3 ดาน สําหรับ “การจัดกลุมหรือ

การจัดกลุมของปญหา” 1. ปญหา 2. แนวทางแกไข 

1. ดานโครงสราง 1.1 .......... 1.1…………… (แนวทางแกไขใน
สวนนี้จะตองนํามาจากแนวคิดท่ี
เกี่ยวของในหวัขอ 2.1 ขางตน และ
เขียนในตอนทายวา ท้ังนี้ สอดคลอง
กับหัวขอ 2.1 ขางตน) 

2. ดานอํานาจหนาท่ี 2.1 ………… 2.1 …………… (แนวทางแกไขใน
สวนนี้จะตองนํามาจากแนวคิดท่ี
เกี่ยวของในหวัขอ 2.2 ขางตน และ
เขียนในตอนทายวา ท้ังนี้ สอดคลอง
กับหัวขอ 2.2 ขางตน) 

3. ดานกระบวนการดําเนินงาน 3.1.......... 3.2 …………… (แนวทางแกไขใน
สวนนี้จะตองนํามาจากแนวคิดท่ี
เกี่ยวของในหวัขอ 2.3 ขางตน และ
เขียนในตอนทายวา ท้ังนี้ สอดคลอง
กับหัวขอ 2.3 ขางตน) 
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   ตัวอยาง การศึกษาและวิเคราะหดวย “กระบวนการบริหารยุทธศาสตร” ท่ีประกอบดวย 4 
ดาน (ข้ันตอน) ไดแก (1) การว ิเคราะหสถานการณหร ือสภาพแวดลอมภายในและภายนอกหนวย
งาน (2) การวางแผนย ุทธศาสตรดวยการก ําหนดว ิส ัยท ัศน พ ันธก ิจ เปาหมาย ย ุทธศาสตร การพัฒนา 
และแผนท ี่ทางย ุทธศาสตร และต ัวชว ี้  ัด (3) การด ําเน ินยทธศาสตรดวยการแปลงย ุทธศาสตรไปสูการ
ปฏิบัต ิหร ือการน ําย ุทธศาสตรไปปฏิบัติ และ (4) การควบค ุมและการประเม ินผลย ุทธศาสตร 
 

กรอบแนวคิดท่ีประกอบดวย 2 ขั้นตอน สําหรับ “การศึกษา
วิเคราะห” กระบวนการบริหารยุทธศาสตรของ........(ระบุชื่อ

หนวยงาน) 

กรอบแนวคิดกระบวนการบริหาร
ยุทธศาสตรท่ีประกอบดวย 4 ดาน 
(ขั้นตอน) สําหรับ “การจัดกลุม
หรือการจัดกลุมของปญหา” 1. ปญหา 2. แนวทางแกไข 

1. ดานการว ิเคราะหสถานการณ
หร ือสภาพแวดลอมภายในและ
ภายนอกหนวยงาน 

1.1 .......... 1.1…………… (แนวทางแกไขใน
สวนนี้จะตองนํามาจากแนวคิดท่ี
เกี่ยวของในหวัขอ 2.1 ขางตน และ
เขียนในตอนทายวา ท้ังนี้ สอดคลอง
กับหัวขอ 2.1 ขางตน) 

2. ดานการวางแผนย ุทธศาสตร 2.1 ………… 2.1 …………… (แนวทางแกไขใน
สวนนี้จะตองนํามาจากแนวคิดท่ี(ดวยการก ําหนดว ิส ัยท ัศน พ ันธก ิจ 

เปาหมาย ย ุทธศาสตรการพัฒนา  
และแผนท ี่ทางย ุทธศาสตร และ
ต ัวชว ี้  ัด) 
 

เกี่ยวของในหวัขอ 2.2 ขางตน และ
เขียนในตอนทายวา ท้ังนี้ สอดคลอง
กับหัวขอ 2.2 ขางตน) 

3. ดานการด ําเน ินยุทธศาสตรดวย
การแปลงย ุทธศาสตรไปสูการ
ปฏิบัติ หร ือการน ําย ุทธศาสตรไป
ปฏิบตั ิ

3.1 …............ 3.2 …………… (แนวทางแกไขใน
สวนนี้จะตองนํามาจากแนวคิดท่ี
เกี่ยวของในหวัขอ 2.3 ขางตน และ
เขียนในตอนทายวา ท้ังนี้ สอดคลอง
กับหัวขอ 2.3 ขางตน) 

4. ดานการควบค ุมและการ
ประเม ินผลย ุทธศาสตร 

4.1 ………… 4.2 …………… (แนวทางแกไขใน
สวนนี้จะตองนํามาจากแนวคิดท่ี
เกี่ยวของในหวัขอ 2.4 ขางตน และ
เขียนในตอนทายวา ท้ังนี้ สอดคลอง
กับหัวขอ 2.4 ขางตน) 
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 ตัวอยาง การศึกษาและวิเคราะหดวย “การวางแผนยุทธศาสตร” ท่ีประกอบดวย 5 ดาน (สวน) 
ไดแก ดาน (1) วิสัยทัศน (2) พันธกิจ (3) เปาหมาย (4) ยุทธศาสตรการพัฒนา และ (5) แผนท่ีทาง
ยุทธศาสตร และตัวช้ีวัด โดย “การวางแผนยุทธศาสตร” ท่ีประกอบดวย 5 ดาน (สวน) นี้ เปนสวนหนึ่ง
ของ “กระบวนการบริหารยทุธศาสตร” ท่ีประกอบดวย 4 ดาน (ข้ันตอน) ดังกลาวไวแลวขางตน 

กรอบแนวคิดท่ีประกอบดวย 2 ขั้นตอน สําหรับ “การศึกษา
วิเคราะห” การวางแผนยุทธศาสตรของ..... (ระบุชื่อหนวยงาน) 

กรอบแนวคิดการวางแผน
ยุทธศาสตรท่ีประกอบดวย 5 ดาน 
(สวน) สําหรับ “การจัดกลุมหรือ

การจัดกลุมของปญหา” 
1. ปญหา 2. แนวทางแกไข 

1. ดานวิสัยทัศน 1.1 .......... 1.1…………… (แนวทางแกไขในสวน
นี้จะตองนํามาจากแนวคิดท่ีเกี่ยวของใน
หัวขอ 2.1 ขางตน และเขียนในตอนทาย
วา ท้ังนี้ สอดคลองกับหัวขอ 2.1 ขางตน) 

2. ดานพนัธกิจ 2.1 ………… 2.1 …………… (แนวทางแกไขในสวน
นี้จะตองนํามาจากแนวคิดท่ีเกี่ยวของใน
หัวขอ 2.2 ขางตน และเขียนในตอนทาย
วา ท้ังนี้ สอดคลองกับหัวขอ 2.2 ขางตน) 

3. ดานเปาหมาย 3.1.......... 3.2 …………… (แนวทางแกไขในสวน
นี้จะตองนํามาจากแนวคิดท่ีเกี่ยวของใน
หัวขอ 2.3 ขางตน และเขียนในตอนทาย
วา ท้ังนี้ สอดคลองกับหัวขอ 2.3 ขางตน) 

4. ดานยุทธศาสตรการพัฒนา 4.1 4.2 …………… (แนวทางแกไขในสวน
นี้จะตองนํามาจากแนวคิดท่ีเกี่ยวของใน
หัวขอ 2.4 ขางตน และเขียนในตอนทาย
วา ท้ังนี้ สอดคลองกับหัวขอ 2.4 ขางตน) 

5. ดานแผนท่ีทางยุทธศาสตร และ  
    ตัวชี้วดั 

5.1 5.2 …………… (แนวทางแกไขในสวน
นี้จะตองนํามาจากแนวคิดท่ีเกี่ยวของใน
หัวขอ 2.5 ขางตน และเขียนในตอนทาย
วา ท้ังนี้ สอดคลองกับหัวขอ 2.5 ขางตน) 
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ตัวอยางตารางเปรียบเทียบ สําหรับกรณีท่ีเปนการศึกษาเปรียบเทียบ 
การวิเคราะหเปรียบเทียบปญหาและแนวทางแกไขการบริหารการจัดการ (หรือการบริหารยุทธศาตร)

ระหวาง ..... (ระบุช่ือหนวยงานท่ีศึกษา) กับ .......... (ระบุช่ือหนวยงานท่ีศึกษา) 
1. บทนํา (ครอบคลุมเร่ือง ความสําคัญและความจําเปน วตัถุประสงค และประโยชนท่ีจะไดรับ เปนตน) 
2. แนวคิดท่ีเก่ียวของ (และนําไปใชในการวเิคราะห) (หมายถึง แนวคิดเกีย่วกับประเดน็หลักท่ีผูทํา
รายงานกําลังศึกษาและตองนาํมาใชในการวิเคราะหในหวัขอ 3. การวิเคราะห ในชอง แนวทางแกไข 
ดวย นอกจากนี้ ถาในหวัขอ 3. การวิเคราะห ผูทํารายงานเลือกใชกรอบแนวคิดทางวิชาการดานการ
บริหารจัดการสําหรับ “การจัดกลุม” หรือ “การจัดกลุมปญหา” แบบใด การนําเสนอในหัวขอ 2. แนวคิด
ท่ีเกี่ยวของ (และนําไปใชในการวิเคราะห) ผูศึกษาก็ควรจดัหัวขอเปนแบบเดียวกันดวย)  
                 แนวคิดเกีย่วกับแนวทางแกไข หรือแนวทางการพัฒนาหนวยงาน มีดังนี ้
                        2.1 .......................….........                (แนวคิดดังกลาวนี้ จะตองนําไปใชใน 
                        2.2 ....................................                หัวขอ “แนวทางแกไข” ในหัวขอ 3. 
                        2.3 ....................................                    การวิเคราะห หรือในตารางขางลาง) 
3. การวิเคราะห  

กรอบแนวคิดทางวิชาการที่ประกอบดวย 2 ขั้นตอนสําหรับ “การศึกษา
วิเคราะหเปรียบเทียบ” การบริหารจัดการระหวาง 2 หนวยงาน 

หนวยงานท่ี 1 หนวยงานท่ี 2 

กรอบแนวคดิทางวิชาการ
ท่ีประกอบ ดวย 3 ดาน 
สําหรับ “การจัดกลุม” 

หรือ “การจัดกลุมปญหา” 
1. ปญหา 2. แนวทางแกไข 1. ปญหา 2. แนวทางแกไข 

1. ดานโครงสราง 1.1 ………….... 
 

1.1 …. (นํามา
จากแนวคิดขอ 
2.1 ขางตน) 

1.1 ………..... 1.1 …. (อาจเปน
ความคิดเหน็ของ
ผูทํารายงาน) 

2. ดานอํานาจหนาท่ี 2.1 ……....…… 
 

2.1 …. (นํามา
จากแนวคิดขอ 
2.2 ขางตน) 

2.1 ……..... 
 

2.1 …. (อาจเปน
ความคิดเหน็ของ
ผูทํารายงาน) 

3.  ดานกระบวนการดาํเนนิ  
   งาน  (หรือดานการบริหาร  
 ทรัพยากรมนษุย) (หรือ 
อาจ “จัดกลุม”  หรือ “จัด
กลุมปญหา” ดวย 3M ก็ได) 

3.1 ……....…… 3.1 …. (นํามา
จากแนวคิดขอ 
2.3 ขางตน) 

3.1 ………..... 3.1 …. (อาจเปน
ความคิดเหน็ของ
ผูทํารายงาน) 
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 หมายเหต ุการนําเสนอ “แนวทางแกไข” ในตารางทุกขอ ไมจําเปนตองนํามาจากหัวขอ 2. 
แนวคิดท่ีเกีย่วของ แตอาจมาจากแนวคิดหรือการแสดงความคิดเห็นของผูทํารายงานเองดวยก็ได 
 

 
 
3. การวิเคราะห (ตัวอยางการวิเคราะห “กระบวนการบริหารยุทธศาสตรท่ีประกอบดวย 4 ดาน (ขั้นตอน)) 

กรอบแนวคิดทางวิชาการที่ประกอบดวย 2 ขั้นตอนสําหรับ “การศึกษา
วิเคราะหเปรียบเทียบ” กระบวนการบริหารยุทธศาสตรระหวาง 2 หนวยงาน 

หนวยงานท่ี 1 หนวยงานท่ี 2 

กรอบแนวคดิทางวิชาการ
ท่ีประกอบ ดวย 4 ดาน 
สําหรับ “การจัดกลุม” 

หรือ “การจัดกลุมปญหา” 
1. ปญหา 2. แนวทางแกไข 1. ปญหา 2. แนวทางแกไข 

1. ดานการว ิเคราะห
สถานการณหร ือสภาพ
แวดลอมภายในและ
ภายนอกหนวยงาน 

1.1 ………….... 
 

1.1 …. (นํามา
จากแนวคิดขอ 
2.1 ขางตน) 

1.1 ………..... 1.1 …. (อาจเปน
ความคิดเหน็ของ
ผูทํารายงาน) 

2. ดานการวางแผน
ย ุทธศาสตร (ดวยการ
ก ําหนดว ิส ัยท ัศน  

2.1 ……....…… 
 

2.1 …. (นํามา
จากแนวคิดขอ 
2.2 ขางตน) 

2.1 ……..... 
 

2.1 …. (

พ ันธก ิจ เปาหมาย 
ย ุทธศาสตรการพัฒนา 
และแผนท ี่ทาง
ย ุทธศาสตร และ
ตัวชี้วัด) 

อาจเปน
ความคิดเหน็ของ
ผูทํารายงาน) 

3.  ดานการด ําเน ิน
ยุทธศาสตรดวยการ
แปลงย ุทธศาสตรไปสู
การปฏิบัติ หร ือการน ํา
ย ุทธศาสตรไปปฏิบตั ิ

3.1 ……....…… 3.1 …. (นํามา
จากแนวคิดขอ 
2.3 ขางตน) 

3.1 ………..... 3.1 …. (อาจเปน
ความคิดเหน็ของ
ผูทํารายงาน) 

4. ดานการควบค ุมและ
การประเม ินผล
ย ุทธศาสตร 

4.1 ………….. 4.1 …. (นํามา
จากแนวคิดขอ 
2.4 ขางตน) 

4.1 ................ 4.1 …. (อาจเปน
ความคิดเหน็ของ
ผูทํารายงาน) 
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3. การวิเคราะห (ตัวอยางการวิเคราะห “การวางแผนยุทธศาสตรท่ีประกอบดวย 5 ดาน (สวน)) 

กรอบแนวคิดทางวิชาการที่ประกอบดวย 2 ขั้นตอนสําหรับ “การศึกษา
วิเคราะหเปรียบเทียบ” การวางแผนยุทธศาสตรระหวาง 2 หนวยงาน 

หนวยงานท่ี 1 หนวยงานท่ี 2 

กรอบแนวคดิทางวิชาการ
ท่ีประกอบ ดวย 5 ดาน 
สําหรับ “การจัดกลุม” 

หรือ “การจัดกลุมปญหา” 
1. ปญหา 2. แนวทางแกไข 1. ปญหา 2. แนวทางแกไข 

1. ดานวิสัยทัศน 1.1 ………….... 
 

1.1 …. (นํามา
จากแนวคิดขอ 
2.1 ขางตน) 

1.1 ………..... 1.1 …. (อาจเปน
ความคิดเหน็ของ
ผูทํารายงาน) 

2. ดานพ ันธก ิจ 2.1 ……....…… 
 

2.1 …. (นํามา
จากแนวคิดขอ 
2.2 ขางตน) 

2.1 ……..... 
 

2.1 …. (อาจเปน
ความคิดเหน็ของ
ผูทํารายงาน) 

3.  ดานเปาหมาย 3.1 ……....…… 3.1 …. (นํามา
จากแนวคิดขอ 
2.3 ขางตน) 

3.1 ………..... 3.1 …. (อาจเปน
ความคิดเหน็ของ
ผูทํารายงาน) 

4. ดานยุทธศาสตรการ
พัฒนา 

4.1 ………….. 4.1 …. (นํามา
จากแนวคิดขอ 
2.4 ขางตน) 

4.1 ................ 4.1 …. (อาจเปน
ความคิดเหน็ของ
ผูทํารายงาน) 

5. ดานแผนท่ีทาง
ยุทธศาสตร และตัวชี้วัด 

5.1 …………… 5.1 …. (นํามา
จากแนวคิดขอ 
2.5 ขางตน) 

5.1 ................ 5.1 …. (อาจเปน
ความคิดเหน็ของ
ผูทํารายงาน) 

 
 

4. บทสรุปและขอเสนอแนะ 

……………….(ใหเขียนหวัขอนี้ประมาณ 4-6 บรรทัด โดยกลาวเกร่ินเล็กนอยวาใชกรอบ
แนวคิดอะไรในการศึกษา จากน้ัน ใหนําขอความในตารางขางบนมาสรุป โดยยกตัวอยางมาเพียง 1 
ปญหา และในสวนท่ีเกีย่วกับ “ขอเสนอแนะ” ใหนําขอความจาก “แนวทางแกไข” ในตารางขางบน โดย
ใหยกตัวอยางแนวทางแกไขมา 1 แนวทางท่ีสอดคลองกับปญหาท่ีไดยกตัวอยางไวแลว เฉพาะในสวนท่ี
เกี่ยวกับการเสนอแนวทางแกไขนั้น ควรนาํแนวคิดของนักวิชาการ หนังสือ หรือรัฐธรรมนูญ หรือ
กฎหมาย มาสนับสนุนขอความท่ีคุณเขียนมาขางหนานี้ดวย เพ่ือจะทําใหการนําเสนอขอความหรือความ



 17 

คิดเห็นมนี้ําหนักมากข้ึน โดยควรเขียนไวตอทายวา ท้ังนี้ สอดคลองกับแนวคิดของ ............ (พรอม
อางอิงแทรก) (ถามี) เปนตน) 
           (สําหรับแนวทางการเขียนหวัขอ 4. บทสรุปและขอเสนอแนะนี้ อาจเขียนตามตัวอยางขางลางนี้ก็
ได) 
 ในการนําเสนอรายงานขางตนนี้ ผูทํารายงานไดนํากรอบแนวคิดทางวิชาการท่ีประกอบดวย 
.....  ดาน ไดแก ดาน ......... ดาน ......... และดาน .......... มาใชสําหรับ “การจัดกลุมหรือการจัดกลุม
ปญหา” พรอมกับนํากรอบแนวคิดทางวิชาการท่ีประกอบดวย 2 ข้ันตอน ไดแก ปญหา และแนวทาง
แกไข มาใชสําหรับ “การศึกษาวิเคราะห” การบริหารจัดการ (หรือการบริหารยุทธศาสตร) ของ............ 
(ใสช่ือหนวยงานท่ีกําลังศึกษาดวย) ผลการศึกษาสรุปเปนตัวอยางเชน ปญหาดาน............ ไดแก ............ 
สวนแนวทางแกไข คือ ............ท้ังนี้ สอดคลองกับแนวคิดของ........ เปนตน (ขอใหเติมขอความให
ครบถวน โดยนําขอมูลจากตารางขางตนมายอใส) 
 

********** 
 
 

(ตัวอยางการเขียนอางอิงแทรกจากเว็บไซต จากหนังสือ และวิทยานิพนธ) 
 
1. อางอิงแทรกเว็บไซต กรณีท่ี 1  
 วิรัช วิรัชนภิาวรรณ (2550) ในบทความ เร่ือง “การวิเคราะหเปรียบเทียบความหมายของ
การบริหารการจัดการ การบริหารการพัฒนา และการบริหารจัดการ” คนคืนวันท่ี 20 มิถุนายน 2550 
จาก http://www.wiruch.com  
 
2. อางอิงแทรกจากเว็บไซต กรณีท่ี 2 (ในกรณีท่ีช่ือของนกัวิชาการอ่ืนปรากฏอยูในเอกสารท่ีนํามา
อางอิง) 
 สมพงศ เกษมสิน (2514: 13-15) อางใน วิรัช วิรัชนิภาวรรณ (2550) บทความ เร่ือง “การ
วิเคราะหเปรียบเทียบความหมายของการบริหารการจัดการ การบริหารการพัฒนา และการบริหาร
จัดการ” คนคืนวันท่ี 20 มิถุนายน 2550 จาก http://www.wiruch.com  
 
3. อางอิงแทรกกรณนีํามาจากหนังสือ  
 วิรัช วิรัชนภิาวรรณ (2545: 39-40) ในหนงัสือ เร่ือง “แนวคิดทางรัฐประศาสนศาสตร : การ
ประยุกตและการพัฒนา” (............. : ……..) (ระบุช่ือเมือง หรือจังหวัด : สํานักพิมพ ไวในวงเล็บ

http://www.wiruch.com/
http://www.wiruch.com/
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ขางหนานี้ดวยเพ่ือใหการอางอิงแทรกชัดเจนและคนหาไดงายมากข้ึน) เชน (กรุงเทพมหานคร : 
สํานักพิมพโฟรเพซ) 
  
4. อางอิงแทรกกรณนีํามาจากบทความ  
 วิรัช วิรัชนภิาวรรณ (2551: 81-115) ในบทความ เร่ือง “การบริหารจัดการของหนวยงาน
ของรัฐ : การวเิคราะหเปรียบเทียบตัวช้ีวัด” (จากวารสาร ................. ปท่ี ...... ฉบับท่ี .....  เดือนป) 
(ระบุช่ือวารสาร ป ฉบับท่ี เดือนป ไวในวงเล็บดวยเพื่อใหการอางอิงแทรกชัดเจนและคนหาไดงาย
มากข้ึน) เชน รัฐสภาสาร 56, 11 (พฤศจิกายน 2551)  
 
5. อางอิงแทรกกรณนีํามาจากวิทยานิพนธ  
 วีณา มโนหม่ันศรัทธา (2548: 18) ในวิทยานิพนธปริญญารัฐประศาสตรมหา 
บัณฑิต แขนงวิชาบริหารรัฐกิจ สาขาวิชาวทิยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เร่ือง 
“การพัฒนาขีดความสามารถในการบริหารจัดการของกรุงเทพมหานคร” 
 ศศิพันธุ เอียดเอื้อ (2549: 21) วิทยานิพนธปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต แขนง
วิชาบริหารรัฐกิจ สาขาวิชาวทิยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เร่ือง “การเปรียบเทียบ
การบริหารจัดการตามแนวทางการบริหารราชการจังหวดัแบบบูรณาการของจังหวัดกระบ่ีกับการ
บริหารราชการจังหวดัในอดตี” 
              ทิพาวดี เมฆสวรรค (2538: 2) อางใน ศศิพันธุ เอียดเอ้ือ (2549: 21) วิทยานิพนธปริญญารัฐ
ประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต แขนงวิชาบริหารรัฐกิจ สาขาวิชาวิทยาการจัดการ 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เร่ือง “การเปรียบเทียบการบริหารจัดการตามแนวทางการบริหาร
ราชการจังหวดัแบบบูรณาการของจังหวัดกระบ่ีกับการบริหารราชการจังหวดัในอดตี” 
 กิติมา ปรีดีดิลก (2532: 33-34) อางใน เรวดี รวงผ้ึงหลวง (2549: 14) วทิยานิพนธปริญญา
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต แขนงวิชาบริหารรัฐกิจ สาขาวิชาวิทยาการจัดการ 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เร่ือง “การบริหารจัดการดานการประสานงานของกรมกิจการ
พลเรือนทหารกองบัญชาการทหารสูงสุด” 
              หมายเหต ุขอใหสังเกตวา เม่ือใดกต็าม ท่ีมีการอางอิงแทรกโดยใชคําวา “อางใน” จะตองมี
การอางอิงหมายเลขป และหมายเลขหนา จาํนวน 2 แหงเสมอ 
 

 
 

http://www.wiruch.com/articles%20for%20article/article_comparative_analysis_of_indicators.pdf

