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 เอกสารทางวิชาการมีหลายประเภท ขึ้นอยูกับการจัดแบงของนักวิชาการแตละคน สําหรับ
ในท่ีนี้แบงเปน 4 ประเภท ไดแก หนังสือและตํารา งานวิจัยหรือวิทยานิพนธ รายงาน และบทความ 
เอกสารทางวิชาการแตละประเภทนั้นมีรูปแบบการเขียนทั้งคลายคลึงและแตกตางกัน ตัวอยาง
รูปแบบการเขียนที่แตกตางกัน เชน งานวิจัยหรือวิทยานิพนธมีรูปแบบการนําเสนอที่ประกอบดวย
หัวขอสําคัญหลายหัวขอ เปนตนวา ความสําคัญของเร่ืองที่ศึกษา วัตถุประสงคของการศึกษา 
ขอบเขตของการศึกษา ขอจํากัดของการศึกษา การทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 
กรอบแนวคิดที่ใชในการศึกษา คําจํากัดความ ระเบียบวิธีศึกษา รวมตลอดถึงประโยชนท่ีจะไดรับ
จากการศึกษา ในขณะที่เอกสารทางวิชาการประเภทอื่นมีหัวขอดังกลาวไมครบถวนหรือไมชัดเจน 
เม่ือเปนเชนนี้ งานวิจัยหรือวิทยานิพนธจึงมีแนวโนมที่จะไดรับการยอมรับวาเปนเอกสารทาง
วิชาการที่มีรูปแบบการเขียนหรือการนําเสนอที่เปนสากล เปนระบบ ละเอียด ครอบคลุม และ
ครบถวน 
     แนวทางการเขียนงานวิจัยหรือวิทยานิพนธขึ้นอยูกับสถาบันการศึกษาแตละแหงกําหนด 
นักศึกษาจึงควรยึดถือแนวทางของสถาบันที่ตนเองศึกษาอยูอยางเครงครัด ในทํานองเดียวกัน การ
เขียนรางโครงการวิจัยเพื่อขอทุนก็จะตองยึดถือแนวทางของแหลงทุนหรือหนวยงานที่ใหทุนเปน
หลัก อยางไรก็ดี ในการเขียนงานวิจัยหรือวิทยานิพนธน้ันจําเปนตองอาศัยเทคนิคที่ชัดเจนและ 
เขาใจไดงายเปนพื้นฐานดวย อันเปนวัตถุประสงคหลักและสาระสําคัญของบทความนี้ 
 ในการเขียนงานวิจัยหรือวิทยานิพนธนั้น อาจแบงเปน 2 สวนใหญ ๆ คือ สวนท่ีเปน 
“เนื้อหาสาระ” และสวนที่เปน “รูปแบบ” ตัวอยางสวนท่ีเปนเนื้อหาสาระ เชน ขอมูลที่เกี่ยวกับ
แนวคิด ทฤษฎี หลักการ วัตถุประสงคของการศึกษา และกรอบแนวคิด รวมทั้งขอความอื่นใดที่เปน
เนื้อหาสาระทางวิชาการที่นํามาเขียนไว เปนตน สําหรับตัวอยางที่เปนรูปแบบ เชน การเขียนหัวขอ
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หลักหัวขอยอย การใสหมายเลขหัวขอ การเวนวรรค การเวนบรรทัด การกั้นหนาหลัง การเขียน
ภาพเขียนตาราง และการอางอิง เปนตน ทั้ง 2 สวนน้ีมีความสําคัญควบคูกันและไมควรให
ความสําคัญเฉพาะสวนใดสวนหนึ่งเทานั้น ที่เปนเชนนี้เพราะการเขียนงานวิจัยหรือวิทยานิพนธเปน
การนําเสนอผลงานทางวิชาการที่เปนระบบ ซึ่งหมายถึง การมีระเบียบในการเขียนท้ังในสวนท่ีเปน
เนื้อหาสาระและสวนท่ีเปนรูปแบบดวย โดยทั้ง 2 สวนนี้จะตองเปนสากล สมบูรณ ครบถวน เปนที่
ยอมรับของสถาบันการศึกษาหรือของคนทั่วไป นอกจากนั้น ท้ัง 2 สวนยังตองสัมพันธหรือ
สอดคลองกันดวย ตัวอยางเชน หากเนื้อหาสาระของงานวิจัยหรือวิทยานิพนธเปนเร่ืองการเมืองการ
ปกครองการบริหาร รูปแบบการนําเสนอซึ่งรวมถึงตารางหรือภาพก็จะตองสอดคลองกัน เชน ไม
เนนสถิติ ตัวเลข หรือสูตรทางคณิตศาสตรมากจนเกินความจําเปน  
 ในสวนของขอบเขตการนําเสนอเทคนิคการเขียนงานวิจัยหรือวิทยานิพนธก็ไดมุงให
ความสําคัญกับ “รูปแบบ” การเขียนงานวิจัยหรือวิทยานิพนธอยางเปนระบบ และถือวาเรื่องรูปแบบ
นี้มีความสําคัญไมนอยไปกวา “เน้ือหาสาระ” ของงานวิจัยหรือวิทยานิพนธ นอกจากนั้น สืบเน่ือง
จากเทคนิคการเขียนงานวิจัยหรือวิทยานิพนธมีใหเห็นนอยมาก ในท่ีนี้จึงมุงนําเสนอเทคนิคการ
เขียนงานวิจัยหรือวิทยานิพนธพรอมกับเนนสวนท่ีแตกตางจากแนวทางของสถาบันการศึกษาหรือ
แหลงทุนทั้งหลายเปนสวนใหญ โดยความแตกตางนาจะเปนไปในทิศทางที่ทําใหการเขียนงานวิจัย
หรอืวิทยานิพนธตรงประเด็น รัดกุม และสมบูรณมากขึ้น 
 ไมเพียงเทานั้น “แตละบทของงานวิจัยหรือวิทยานิพนธจะตองเกี่ยวของสัมพันธกันหรือ
เชื่อมโยงกันอยางเปนระบบ” เชน “บทที่เขียนเกี่ยวกับกรอบแนวคิด” จะตองสัมพันธกับ “บทที่
เกี่ยวกับการทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวของ” โดยบทนี้ยังจะตองเกี่ยวของหรือสอดคลอง
กับ “บทสรุปและขอเสนอแนะ” อีกดวย ท้ังนี้ ดวยเหตุผลที่วา ตัวชี้วัดสําคัญที่จะพิจารณาวางานวิจัย
หรือวิทยานิพนธมีคุณภาพและมีคุณคามากนองเพียงใด อาจพิจารณาไดจากการนําเสนองานวิจัย
หรือวิทยานิพนธอยางเปนระบบโดยทกุบทมีความสัมพันธกันอยางชัดเจน 
    อนึ่ง การนําเสนอเอกสารทางวิชาการซึ่งรวมทั้งงานวิจัยและวิทยานิพนธ ในทุกหัวขอหรือ
ทุกขั้นตอนควร “แสดงเหตุผล” ควบคูไวดวยเสมอ เพื่อลดขอโตแยงใหนอยลง เชนนี้ นาจะ
สอดคลองกับหลักพื้นฐานของการศึกษาไมวาจะเปนระดับปริญญาตรี โท หรือเอก ท่ีใหความสําคัญ
กับความสามารถใน “การคนหาเหตุผลและการแสดงเหตุผลไวในทุกขั้นตอนไดอยางชัดเจน” โดย
เหตุผลนั้น ควรอยูบนพื้นฐานของ “วิชาความรู วิชาการ หรือความรูที่เปนระบบที่มีรากฐานมาจาก
การสังเกต ศึกษา คนควา และทดลอง” อันมิใช “ความรูสึก ความรูสกึนึกคิด หรือสญัชาตญิาณ” เพือ่
นํามาสนับสนุนความคิดและการกระทําของผูศึกษา และนําไปสูการยอมรับในผลงานทางวิชาการ
หรือการศึกษานั้น 
 ในที่น้ีกําหนดใหหัวขอการเขียนงานวิจัยหรือวิทยานิพนธประกอบดวย 9 หัวขอใหญ โดย
ทุกหัวขอแบงเปน 2 สวนใหญ ๆ ไดแก หลักการ และเทคนิค เพื่อใหสอดคลองกับชื่อของบทน้ี 
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              1. ความสําคัญของเรื่องท่ีศึกษา (significance of the study) 
              2. วัตถุประสงคของการศึกษา (objectives) 
              3. ขอบเขตของการศึกษา (scope of the study)   
              4. ขอจํากัดของการศึกษา (limitation of the study) 
              5. การทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ (review of literature)  
              6. กรอบแนวคิดที่ใชในการศึกษา (conceptual framework) 
              7. คําจํากัดความหรือนิยามศัพทเฉพาะ (operational definition) 
              8. ระเบียบวิธีศึกษา (methodology) 
              9. ประโยชนท่ีจะไดรับจากการศึกษา (study benefits) 
 นอกจาก 9 หัวขอใหญนี้แลว ยังไดเพิ่มเติมอีก 3 หัวขอใหญ ไดแก 
          10. บทคัดยอ (abstract) 
  11. การเขียนแบบสอบถาม 
  12. อื่น ๆ (เพิ่มเติม) 
 
 หมายเหตุ ในยอหนาแรกของหัวขอใหญ เชน หัวขอ 2-9 ขางตนนี้ ควรเขียน “เกร่ิน” ไว
ดวยประมาณ 1-3 บรรทัด คําวา “เกร่ิน” นั้น หมายถึง การที่ผูศึกษาหรือผูวิจัย (ตอจากน้ีไป จะใช
คําวา ผูศึกษา เน่ืองจากเปนคําที่มีความหมายกวางกวาคําวา ผูวิจัย) เขียนบรรยายภาพรวมหรือ
เขียนขอความโดยยอเพื่อใหผูอานทราบวา ผูศึกษากําลังจะนําเสนอเร่ืองอะไรบาง มีจํานวนกี่เร่ือง 
และ/หรือ ผูศึกษาอาจเขียนความสําคัญและความจําเปนของหัวขอใหญนั้น ๆ ไวดวยก็ได เปนตน 
การเขียนเกริ่นจะมีสวนทําใหผูอานไดเขาใจและเห็นภาพรวมวากําลังจะไดอานเรื่องอะไรบาง ผูอาน
จะไดเตรียมตัวเตรียมใจไวกอน และชวยใหผูอานคนหาหัวขอท่ีตองการอานบางหัวขอไดงายขึ้น  
อีกทั้งยังทําใหผูศึกษาและผูอานไมงง ไมหลงหัวขอยอยหรือหัวเรื่อง โดยเฉพาะในกรณีท่ีหัวขอใหญ
นั้นมีเน้ือหาสาระจํานวนมาก ดังเชน หัวขอ 5. การทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวของ ขางตน 
ในเวลาเดียวกัน ยังเปนการแสดงใหเห็นวาผูศึกษามีการวางแผนการนําเสนอหัวขออยางเปนระบบ
อีกดวย 
 
 
1. ความสําคัญของเร่ืองที่ศกึษา 
 
 ในบางครั้งอาจใชวา ความสําคัญของเรื่องที่ศึกษาวิจัย หรือ ความสําคัญของเรื่องที่วิจัย  
หรือ ความเปนมาและความสําคัญของปญหา สําหรับในที่น้ีใชวา ความสําคัญของเรื่องที่ศึกษา และ
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ตอจากนี้ไป จะใชคําวา “ศึกษา” แทนคําวา การวิจัย เพราะเปนคําที่มีขอบเขตกวางขวางและ 
ครอบคลุมคําวา “การวิจัย” ไวดวย สวนคําวา การศึกษาวิจัย เปนคําที่มีความหมายยาวเกินไป 
        หลักการ ความสําคัญของเรื่องที่ศึกษาเปนการเขียนบรรยายเพื่อแสดงเหตุผลใหเห็นวา
เรื่องท่ีนํามาศึกษาน้ีสําคัญและจําเปน หรือจูงใจอยางมากจนถึงขนาดที่ทําใหผูศึกษาหรือคณะผู
ศึกษาสนใจและไดตัดสินใจเลือกนํามาศึกษา กลาวอีกอยางหนึ่งก็คือ เปนความพยายามของผูศึกษา
ท่ีจะเขียนเพื่อใหผูอานเกิดความรูสึกวาเรื่องที่ศึกษาเปนเร่ืองสําคัญ นาสนใจ และตองการอาน 
ตองการติดตาม 
     เทคนิค การเขียนโดยปรกติเ ร่ิมจากอธิบายโดยยอถึงความเปนมานับแตอดีตถึง
ปจจุบัน รวมทั้งเขียนบรรยายเพื่อใหผูอานเขาใจความหมายของคําแตละคําที่ผูศึกษานํามาใชในชื่อ
เรื่องที่ศึกษา ตัวอยางเชน ถาศึกษา ทําวิจัย หรือทําวิทยานิพนธ เรื่อง “การมีสวนรวมของประชาชน
ในการวางแผนขององคการบริหารสวนตําบล” หากพิจารณาชื่อเรื่องนี้ เห็นไดวา มีสาระสําคัญหรือมี
คําสําคัญ (key words) อยู 3 สวน ผูศึกษาจึงควรนําแตละสวนมาเขียนบรรยายอยางสอดคลองกัน
รวมท้ังสอดคลองกับชื่อเร่ืองที่ทําการศึกษาดวย โดยอาจนําเสนอตามลําดับ ดังนี้ 
             หนึ่ง องคการบริหารสวนตําบล อาจเร่ิมตั้งแตความเปนมา กฎหมายที่รองรับ 
อํานาจหนาที่ ตลอดจนความสําคัญขององคการบริหารสวนตําบล 
                 สอง การวางแผน บรรยายถึงความสําคัญและความจําเปนของการวางแผน รวมท้ัง
กระบวนการวางแผน หรือขั้นตอนสําคัญของการวางแผน เชน การเตรียมแผน การนาํแผนไปปฏบิตั ิ
และการประเมินผลแผน เปนตน 
                สาม การมีสวนรวมของประชาชน เขียนบรรยายถึงความสําคัญและความจําเปน
ของการมีสวนรวมของประชาชน เปนตน  
                 สี่ การนําทั้ง 3 สวนขางตนนี้มาเขียนรวมกันดวย เชน เขียนบรรยายถึงการมีสวน
รวมของประชาชนในการวางแผนพัฒนาตําบลขององคการบริหารสวนตําบล เปนตน  
                 หา การระบุ “ปญหา” เชน ปญหาที่เกิดจากขาดการมีสวนรวมของประชาชนในการ
วางแผนพัฒนาตําบลขององคการบริหารสวนตําบล โดยยกตัวอยางปญหาบางสวนซ่ึงปญหานี้ควร
สอดคลอง และ/หรือ เปนสวนหนึ่งของกรอบแนวคิดที่นํามาใชในการศึกษา เชน ถาการศึกษาครั้งนี้
นํากรอบแนวคิดทางวิชาการหรือนํา “กระบวนการวางแผน” มาปรับใช โดยกระบวนการนี้
ประกอบดวย 3 ขั้นตอนสําคัญ ไดแก การเตรียมแผน (thinking หรือ preparing) การลงมือปฏิบัติ
ตามแผน (acting หรือ implementing) และการประเมินผลแผน (evaluating) เม่ือเปนเชนนี้ ผูศึกษา
ก็ควรนําปญหาที่เกิดจากแตละขั้นตอนดังกลาวมาแสดงไวดวย โดยปญหาทั้ง 3 ขั้นตอนน้ีถือวาเปน
สวนหนึ่งของกรอบแนวคิดหลักที่นํามาใชในการศึกษา ตัวอยางเชน เทาที่ผานมา องคการบริหาร
สวนตําบลไมไดเปดโอกาสใหประชาชนไดเขามามีสวนรวมในการประเมินผลแผน แตองคการ
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บริหารสวนตําบลไดดําเนินการประเมินผลกันเองภายในเทานั้น (ในสวนนี้ ถามีการนําผลการวิจัยใน
อดีต มาอางอิงไดดวย ก็จะยิ่งเพิ่มความเช่ือถือมากขึ้น)  
  สําหรับเหตุผลท่ีควรเขียน “ปญหา” ไวดวย เพราะโดยปกติ ในการศึกษา การทํา
วิจัย หรือการทําวิทยานิพนธ เชน การศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาหรือปรับปรุงหนวยงานใด จะ
ปรากฏขอเท็จจริงเกือบทั้งหมดหรือเปนสวนใหญวา หนวยงานน้ันไดประสบปญหา หรือกําลังมี
ปญหาเกิดขึ้น จึงทําใหตองทําการศึกษา ทําวิจัย หรือทําวิทยานิพนธเพื่อพัฒนาหรือปรับปรุง
หนวยงานนั้น กลาวอีกอยางหนึ่ง ถาหนวยงานไมมีปญหาอะไรเกิดขึ้น จะมาศึกษา ทําวิจัย หรือทํา
วิทยานิพนธกันไปทําไม นอกจากนั้น ยังสอดคลองกับหัวขอ 1. ความสําคัญของเรื่องที่ศึกษา หรือ
ความสําคัญของปญหา ซึ่งแทที่จริงหมายถึงหนวยงานที่ศึกษาน้ันไดมีปญหาเกิดขึ้นแลว จึงทําใหผู
ศึกษาเห็นถึงความสําคัญและความจําเปน อันนํามาสูการศึกษาเพื่อพัฒนาหนวยงานน้ัน 
                หก การสรุป ในยอหนาสุดทายของหัวขอ ความสําคัญของเรื่องที่ศึกษา ควรสรุป
หรือเขียนบรรยายตามตัวอยางเชน (1) ดังนั้น เม่ือมีปญหาดังกลาวขางตน ผูศึกษาจึงเห็นถึง
ความสําคัญและความจําเปนอยางยิ่งท่ีจะศึกษา เร่ือง “...................” (ควรระบุชื่อเร่ืองไวดวย เพราะ
ผูอานอาจไมทราบวา กําลังศึกษาเรื่องอะไร) ท้ังน้ี จะเปนประโยชนตอประชาชน สังคม และ
ประเทศชาติ ทั้งในทางวิชาการและทางปฏิบัติ หรืออาจเขียนบรรยายวา (2) ดังนั้น ดวยเหตุผลที่
แสดงถึงความสําคัญและจําเปนของเรื่องท่ีศึกษาดังกลาว จึงทําใหผูศึกษาสนใจศึกษาเรื่อง 
“.............” นี้ ประโยชนจากการศึกษาครั้งนี้ ไมเพียงจะเกิดแกตัวผูศึกษาเองเทานั้น แตยังจะเปน
ประโยชนตอสังคม และประชาชนอีกดวย 
         นอกจากที่กลาวมาแลว ในบางกรณี ผูศึกษาอาจใสแนวคิด ทฤษฎี หรือหลักการที่เกี่ยวของ
ไวดวยก็ไดตามความจําเปน หรืออาจเริ่มตนดวยขอความที่ดึงดูดความสนใจ หรือทําใหผูอาน
ตื่นเตน โดยอาจนําสุภาษิต คําพังเพย หรือคํากลาว มาใสไวดวยตามความจําเปนและความ
เหมาะสม เชน คํากลาวที่วา “การปกครองของประชาชน โดยประชาชน และเพื่อประชาชน” หรือ 
“สิบพอคาไมเทาหน่ึงพระยาเลี้ยง” หรือ “ไมมีปญหาใดเกิดจากสาเหตุเดียว” หรือ “ไมมีสถาบันใดใน
โลกที่ไมปรับเปลี่ยน” หรือ “ประวัติศาสตรถูกสรางขึ้นโดยกลุมบุคคลท่ีแหกกฎ” เหลานี้เปนตน  
        สําหรับตัวอยางถอยคําหรือขอความตาง ๆ ท่ีอาจนําไปใชเพื่อแสดงใหเห็นถึงความสําคัญ
และความจําเปนดังกลาว อาจเขียนในทํานองที่วา เรื่องท่ีศึกษานี้ 
           1) ทันสมัย  
                 2) ทันตอเหตุการณ  
                  3) เปนสากล  
                 4) ทาทาย  
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                  5) สรางองคความรูใหม (องคความรู หมายถึง ตัวความรูที่กําหนดขอบเขตไดและ
ระบุเฉพาะเจาะจงได เปนสิ่งท่ีสราง ผลิต และพัฒนาได เผยแพร ถายทอด และนํามาใชประโยชน
ได) หรือสรางสาระสําคัญของความรูทางวิชาการใหม  
                    6) เปนความคิดริเริ่มใหม 
                  7) เทาที่ผานมา ยังไมเคยมีใครทํามากอนหรือมีแตนอยมาก  
                  8) ไดเคยมีการศึกษาไวพอสมควรแตกระจัดกระจายและยังไมเปนระบบ ผูศึกษาจึง
นํามาประมวลและจัดระบบ  
                 9) ชวยเพิ่มความรูดานวิชาการใหมากขึ้นอยางชัดเจน  
                10) เปนประโยชนตอวงวิชาการหรือสังคมสวนรวม เชน ประเทศชาติ ชุมชน และ/
หรือ ประชาชน  
                11) สามารถนําไปใชประโยชนหรือประยุกตใชไดอยางกวางขวาง 
         ทั้งน้ี ควรยกตัวอยางใหเห็นอยางชัดเจนดวย ไมใชกลาวเฉพาะหลักการเทาน้ัน 
 หัวขอ 1. ความสําคัญของเร่ืองที่ศึกษานี้ควรมีความยาวประมาณ 1-2 หนากระดาษเอ 4 
เพื่อใหกะทัดรัดและไมยืดเยื้อจนหลงประเด็นสําคัญ สําหรับรายละเอียดที่จําเปนและไมอาจตัดออก
ได เชน ความเปนมา โครงสราง และอํานาจหนาที่ของหนวยงานท่ีศึกษา ผูศึกษาควรนําไปใสไวใน
หัวขอการทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวของ หรือในภาคผนวก 
 
 
2. วัตถุประสงคของการศึกษา 
 
 หลักการ วัตถุประสงคของการศึกษา หมายถึง การแสดงถึงวัตถุประสงคหรือจุดมุงหมาย
ของการศึกษาอยางกวาง ๆ โดยแยกเปนขอ ๆ ในเวลาเดียวกัน ผูศึกษาควรแสดง “เหตุผลของ
การกําหนดวัตถุประสงคของการศึกษาแตละขอ” ไวดวยเพื่อแสดงใหเห็นถึงการนําเสนออยาง
ชัดเจน เปนระบบ และนําวัตถุประสงคของการศึกษาแตละขอไปใชไดอยางถูกตองและตรงประเด็น 
นอกจากนั้น ยังเปนพื้นฐานหรือแนวทางสําหรับการศึกษาในหัวขออื่นท่ีที่มีความสัมพันธกันดวย 
สําหรับตัวอยางการเขียนเหตุผลของการกําหนดวัตถุประสงคของการศึกษาแตละขอ อาจครอบคลุม
เรื่อง ดังน้ี (1) ที่มา ความสําคัญ หรือมูลเหตุชักจูงใจท่ีทําใหผูศึกษากําหนดวัตถุประสงคของ
การศึกษาแตละขอ (2) สาระสําคัญของวัตถุประสงคของการศึกษาแตละขอ และ (3) ประโยชนที่จะ
ไดรับจากการกําหนดวัตถุประสงคของการศึกษาแตละขอ หรือการนําวัตถุประสงคของการศึกษาแต
ละขอไปใชประโยชน 
        เทคนิค ในการเขียนวัตถุประสงคของการศึกษาอาจจัดแบงหรือจัดกลุม เปน (1) 
วัตถุประสงคของการศึกษาที่เกี่ยวกับอดีต ปจจุบัน และอนาคต และ/หรือ (2) “ขอมูลที่เปน
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ขอเท็จจริง” (fact) หมายถึง ขอมูลท่ีเกิดขึ้นในอดีตและปจจุบันท่ีปรากฏโดยทั่วไป ขอมูลสวนนี้สวน
ใหญจะปรากฏอยูในบทที่ 2 การทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวของ และ “ขอมูลที่เปนความ
คิดเห็น” (opinion) ซ่ึงหมายถึง ขอมูลที่เปนความคิดเห็นท่ียังไมเกิดขึ้น เปนขอมูลที่เกี่ยวกับอนาคต 
ขอมูลสวนนี้สวนใหญจะปรากฏอยูในบทสุดทายหรือในสวนท่ีเปนขอเสนอแนะหรือการเสนอแนว
ทางการพัฒนาของการศึกษาหรือการวิจัย สําหรับเหตุผลที่จัดแบงหรือจัดกลุมเชนนี้เพราะ
การศึกษาใด ๆ ถามุงศึกษาเฉพาะสภาพหรือขอมูลท่ีเกิดขึ้นในอดีตหรือปจจุบัน หรือศึกษาเฉพาะ
ขอมูลท่ีเปนขอเท็จจริงในอดีตและปจจุบัน โดยไมศึกษาหรือกลาวถึงแนวโนมในอนาคตไวดวย ก็จะ
เปรียบเสมือนการศึกษาที่ไมคิดถึงอนาคต ไมคิดไมฝน ย่ําอยูกับท่ี หรือไมมีวิสัยทัศน (vision) 
ดังนั้น การศึกษา การทําวิจัย หรือการทําวิทยานิพนธ ท่ีแสดงถึงความคิดเห็นที่เปนอนาคตดวยจึง
เปนสิ่งจําเปนยิ่งที่ขาดไมได และควรใหความสําคัญเปนพิเศษโดยควรมีปริมาณขอมูลในสวนนี้มาก
พอสมควร ตัวอยางเชน 
         วัตถุประสงคของการศึกษาควรครอบคลุมอยางนอย 3 เรื่อง ดังนี้ 
      2.1 ศึกษาแนวคิดและความเปนมาของ….. (ระบุชื่อหนวยงานหรือกลุมบุคคลที่
ศึกษา)  
  เหตุผลท่ีกําหนดวัตถุประสงคของการศึกษาขอนี้เพราะจะทําใหทราบและเขาใจ
ขอมูลท่ีเปนขอเท็จจริงในอดีต  ซึ่งอาจจัดเปนสวนหนึ่งของการศึกษาเชิงประวัติศาสตร (historical 
approach) ในเวลาเดียวกัน การที่จะศึกษาเรื่องใด ผูศึกษาควรทราบและเขาใจอดีตของเรื่องนั้น
ดวย การศึกษาอดีตจะเปนพื้นฐานสําคัญสําหรับศึกษาสภาพปจจุบันและอนาคต อีกทั้งยังทําใหผู
ศึกษาเขาใจเร่ืองท่ีศึกษาไดอยางลึกซึ้งมากขึ้นดวยเขาทํานอง “ศึกษาอดีตเพื่อนํามาเปนประโยชน
สําหรับปจจุบันและอนาคต”  
  2.2 ศึกษาสภาพท่ีปรากฏอยูในปจจุบันของ….. (ระบุชื่อหนวยงานหรือกลุม
บุคคลที่ศึกษา) โดยเฉพาะอยางยิ่ง เรื่อง….. (เชน โครงสราง อํานาจหนาที่ และกระบวนการ
ดําเนินงาน หรือเนนกระบวนการบริหารจัดการ หรือปญหาอุปสรรค หรือขอดีขอบกพรอง หรือ
ความสัมพันธ หรือการเปรียบเทียบ) 
    เหตุผลที่กําหนดวัตถุประสงคของการศึกษาไวเชนนี้เพราะจะทําใหทราบและเขาใจ
สภาพปจจุบันของ….. (ระบุชื่อหนวยงานหรือกลุมบุคคลที่ศึกษา) ซึ่งถือวาเปนขอมูลที่ เปน
ขอเท็จจริงในปจจุบัน และเม่ือนําไปรวมกับขอมูลท่ีเปนขอเท็จจริงในอดีตในขอ 2.1 ก็จะเปนพื้นฐาน
สําคัญสําหรับแสดงความคิดเห็นหรือเสนอแนะตอไป 
           2.3 เสนอแนะแนวทางพัฒนา ปรับปรุง หรือปรับเปล่ียน….. (ระบุชื่อหนวยงาน
หรือกลุมบุคคลที่ศึกษา) ท่ีเหมาะสมและสามารถนําไปประยุกตใชใหบังเกิดผลในทางปฏิบัติอันจะ
เปนประโยชนตอประเทศชาติและประชาชนสวนรวมในอนาคต  
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         สําหรับเหตุผลที่กําหนดวัตถุประสงคของการศึกษาไวเชนนี้เพราะการศึกษา
เรื่อง…. (ระบุชื่อหนวยงานหรือกลุมบุคคลที่ศึกษา) ไมอาจสมบูรณไดถามิไดนําผลการศึกษาไปใช
ประโยชน วัตถุประสงคของการศึกษาขอนี้จึงมุงเสนอแนะแนวทางสําหรับประยุกตใชหรือเสนอ
แนวทางสําหรับพัฒนา ปรับปรุง หรือปรับเปลี่ยน….. (ระบุชื่อหนวยงานหรือกลุมบุคคลที่ศึกษา) ใน
อนาคตตอไป วัตถุประสงคของการศึกษาขอนี้เปนขอมูลท่ีเปนความคิดเห็นของผูศึกษาซึ่งมีพื้นฐาน
มาจากการศึกษาสภาพหรือขอเท็จจริงในอดีตและปจจุบัน ขอ 2.1 และ ขอ 2.2 ขางตน ทําใหมี
แนวโนมวาจะมีขอมูลมากเพียงพอท่ีจะทํานายหรือแสดงความคิดเห็นสําหรับอนาคตไดอยางมี
หลักเกณฑและเปนระบบมากขึ้น 
 นอกจากการกําหนดวัตถุประสงคของการศึกษาที่ครอบคลุม 3 เรื่องดังกลาวผานมานี้แลว ผู
ศึกษายังอาจกําหนดวัตถุประสงคของการศึกษาเพิ่มเติมไดอีก ตัวอยางเชน การศึกษา การทําวิจัย 
หรือการทําวิทยานิพนธดานรัฐประศาสนศาสตรหรือการบริหารจัดการภาครัฐ ซึ่งถือวาเปนสวนหนึ่ง
ของวิชาความรู (science) ท่ีแบงเปน 2 ดาน ไดแก ดานสังคมศาสตร (social science) ซึ่งมีแนวคิด
หรือการศึกษาแตกตางจากดานศาสตรธรรมชาติ (natural science) โดยผูศึกษาทางรัฐประศาสน
ศาสตรหรือการบริหารจัดการของหนวยงานของรัฐ และ/หรือ เจาหนาที่ของรัฐอาจนําสาระสําคัญ
หรือขอความที่ปรากฏอยูในภาพขางลางน้ีอยางนอย 15 เร่ือง มากําหนดเปนวัตถุประสงคของ
การศึกษาไดตามความเหมาะสม โปรดดูภาพที่ 1 
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ภาพที่ 1 ขอบเขตหรอืสาระสําคัญของรฐัประศาสนศาสตรหรือการบริหารจัดการภาครัฐ (หนวยงาน
ของรัฐ และ/หรือ เจาหนาทีข่องรัฐ) ที่ครอบคลุมอยางนอย 15 เรื่อง1 
 
     ศาสตร (science) 
                                   
 
      ศาสตรธรรมชาต ิ(natural science)                          สังคมศาสตร (social science) 
 
เคมี    ฟสิกส    อื่น ๆ                รัฐประศาสนศาสตร    รัฐศาสตร     นิติศาสตร       เศรษฐศาสตร     อื่น ๆ 
 
 
                                                      15. การ      1. แนวคิด  
                                                         เปรียบ    ความหมาย    2. ความ 
                                  14. แนวโนม    เทียบ        และ        สําคัญและ 
                                                                              ขอบเขต   ความ 
                      13. การพฒันา                                    จําเปน     3. ความเปนมา 
                                                     รฐัประศาสนศาสตร        
                12. ปญหาอุปสรรค         หรอืการบรหิารจัดการ               4. กระบวนการ         
                                                     ภาครัฐทีม่ีขอบเขต               
                 11. สภาพแวดลอม          ครอบคลมุสาระสําคัญ              5. ยุทธศาสตร 
                                         อยางนอย 15 เรื่อง         6. ระบบ   
                       10. ความสัมพันธ การ                                            หรอืภาพรวม 
                           สนับสนุน หรือการ                                   7. ขอดี 
                                คัดคานแนวคิด     9. ปจจัยท่ีมี     8. การ       และขอเสยี 
                                         อื่น           สวนสาํคัญทําให    ประยุกต   
                ประสบความสําเร็จ 
 
 
 
                                         
 1ปรับปรุงมาจาก วิรัช วิรัชนิภาวรรณ, หลักรัฐประศาสนศาสตร : แนวคิดและกระบวนการ 
(กรุงเทพมหานคร : บริษัท เอ็กซเปอรเน็ท จํากัด, 2549), หนา 72, 89. 
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 หมายเหตุ ในการศึกษา การทําวิจัย หรือการทําวิทยานิพนธอาจกําหนด “สมมติฐาน” ไว
หรือไมก็ได ขึ้นอยูกับมุมมองและความตองการของผูศึกษาและผูมีสวนสําคัญตอการกําหนดทิศทาง
ของการศึกษา เชน ที่ปรึกษาของงานวิจัยหรือวิทยานิพนธ สําหรับขอดีของการกําหนดสมมติฐาน 
เชน ทําใหดูทันสมัย เปนวิชาการ เปนการนําประเด็นสําคัญ ๆ มาตั้งเปนสมมติฐาน เพื่อตองการ
เนนหรือชูประเด็นนั้นใหชัดเจนยิ่งขึ้น แตก็มีขอบกพรอง เปนตนวา เปนการชี้นําทําใหการศึกษา
ขาดความเปนอิสระ เพราะไดตีกรอบหรือกําหนดทิศทางไวลวงหนาโดยผูศึกษาคาดหรือรูคําตอบ
แลวเปนสวนใหญ จากนั้น ผูศึกษาจึงหาคําตอบท่ีไดจากการศึกษาหรือวิจัยมาใสใหครบ
กระบวนการ อันเปนลักษณะของการไมปลอยใหการศึกษาเปนไปตามธรรมชาติมากที่สุดโดย
ควบคุมหรือชี้นําใหนอยท่ีสุด ไมเพียงเทานั้น เรื่องหรือประเด็นที่จะกําหนดเปนสมมติฐานทั้งหมด ผู
ศึกษาสามารถนําไปกําหนดไวในวัตถุประสงคของการศึกษาหรือในหัวขอยอยของวัตถุประสงคของ
การศึกษา หรือในขอบเขตของการศึกษาไดอยูแลว กลาวอีกนัยหนึ่ง สมมติฐานเปนเพียงหัวขอยอย 
เปนสวนยอย เปนรายละเอียด หรือเปนประเด็นสําคัญของวัตถุประสงคของการศึกษาที่ผูศึกษา
นําไปใสไวในขอบเขตของการศึกษาไดเสมอ โดยผูศึกษากําหนดวัตถุประสงคของการศึกษาไวใน
ภาพรวมอยางกวาง ๆ เพียง 2-5 ขอ พรอมกับกําหนดหัวขอยอยหรือประเด็นที่ผูศึกษาตองการเนน
ไวในหัวขอขอบเขตของการศึกษา ฉะนั้น การกําหนดสมมติฐานไวอีกจึงเปนการซ้ําซอน อาจทําให
หลงประเด็น และไปใหความสําคัญกับสมมติฐานเทียบเทาหรือมากกวาวัตถุประสงคของการศึกษา
ซึ่งเปนสวนที่สําคัญมากกวา อันอาจนําไปสูการศึกษาที่ใหความสําคัญกับการพิสูจนสมมติฐานแตละ
ขอมากกวาการศึกษาที่ดําเนินการเพื่อใหเปนไปตามวัตถุประสงคของการศึกษาซึ่งถือวาเปนหัวใจ
ของการศึกษา 
 การกําหนดสมมติฐานกระทําไดโดยนําเร่ืองหรือประเด็นสําคัญท่ีผูศึกษาตองการคนหา 
ทดสอบ ตรวจสอบ หรือหาคําตอบมาเขียนไวเปนขอ ๆ ใหชัดเจนขึ้น ตัวอยางเชน การศึกษา 
เรื่อง “การวิเคราะหคําวินิจฉัยของศาลและตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ” อาจตั้งสมมติฐาน ดังน้ี  
  1) ศาลรัฐธรรมนูญถูกครอบงําโดยฝายบริหาร 
  2) ประธานศาลรัฐธรรมนูญมีอิทธิพลตอคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ  
  3) โครงสรางหรือองคประกอบของศาลรัฐธรรมนูญท่ีตุลาการศาลรัฐธรรมนูญมีท่ีมา
และมีจํานวนแตกตางกัน ยอมทําใหทิศทางของคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญเปนไปตามกลุมขาง
มาก 
  4) สื่อมวลชน กลุมอิทธิพล หรือกลุมผลประโยชนมีสวนสําคัญในการกดดันทิศทาง
ของคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ 
  5) คําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญเปนไปในทิศทางที่สอดคลองกับบทบัญญัติของ 
รัฐธรรมนูญหรือกฎหมายมากกวาความสงบเรียบรอยของบานเมือง 
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3. ขอบเขตของการศกึษา 
 
       หลักการ  ขอบเขตของการศึกษา หมายถึง การกําหนดกรอบหรือแนวทางการศึกษาไว 
โดยนําวัตถุประสงคของการศึกษาขางตนมาขยายความในรายละเอียดเพื่อใหแตละเรื่องหรือแตละ
ประเด็นชัดเจนยิ่งขึ้น ท้ังนี้ ขอบเขตของการศึกษาตองสอดคลองกับวัตถุประสงคของการศึกษา 
       เทคนิค การเขียนขอบเขตของการศึกษาควรประกอบดวยอยางนอย 3 ขอ 
           1) การเขียนบรรยายวาขอบเขตของการศึกษาครั้งนี้ครอบคลุมในเรื่องใดบาง และ
อยางนอยควรเขียนไวดวยวา กลุมตัวอยางเปนใครบาง มีจํานวนเทาใด อยูที่ไหน ตัวอยางเชน ถา
ศึกษาเร่ืองการบริหารจัดการ ควรเขียนบรรยายใหละเอียดวา การบริหารจัดการของหนวยงานหรือ
กลุมบุคคลใด ในเร่ืองอะไรบาง เชน เร่ืองโครงสราง อํานาจหนาที่ และการควบคุมตรวจสอบ เปน
ตน เชนน้ีเปนลักษณะของการเขียนบรรยายขอบเขตของการศึกษาในลักษณะของ “ภาพยอย”  
           2) การเขียนบรรยายไวดวยวา การศึกษาครั้งน้ีแบงออกเปนกี่บท แตละบท
ประกอบดวยหัวขอหรือเรื่องใดบาง ทั้งน้ี เพื่อใหเห็นโครงราง (outline) หรือหัวขอใหญและหัวขอ
ยอยที่เปนสาระสําคัญของบทตาง ๆ ท่ีศึกษาทั้งหมด อันเปนการเขียนบรรยายขอบเขตของ
การศึกษาในลักษณะของ “ภาพรวม” ตัวอยางเชน การศึกษาแบงออกเปน 5 บท บทแรก เปนบทนํา 
กลาวถึงกระบวนการศึกษาครั้งนี้ บทที่ 2 เปนภาคทฤษฎี หรือเปนผลการวิจัยเอกสาร บทที่ 3 เปน
ผลการวิจัยสนาม บทที่ 4 เปนการวิเคราะหขอมูลท่ีไดจากการวิจัยเอกสารและวิจัยสนาม และบท
ท่ี 5 สรุปและเสนอแนะ รวมทั้งมีบรรณานุกรม และภาคผนวกทายสุด 
            3) การระบุไวดวยวา ในการศึกษาครั้งนี้ ผูศึกษาใหความสําคัญหรือใหสัดสวนใน
การเขียนเร่ืองใดหรือหัวขอใดเปนพิเศษ  หรือใหความสําคัญเทา ๆ กัน เชน เขียนบรรยายวา (1) 
ในการศึกษาครั้งนี้ ผูศึกษาไดใหความสําคัญหรือใหสัดสวนการวิจัยเอกสารมากกวาการวิจัยสนาม 
โดยถือวาการวิจัยสนามเปนเพียงสวนยอยหรือขอมูลที่นํามาชวยเสริมการวิจัยเอกสารเทานั้น หรือ 
(2) ในการศึกษาครั้งนี้ แมมีวัตถุประสงคของการศึกษาและขอบเขตของการศึกษาที่ครอบคลุมการ
บริหารจัดการของเทศบาลในหลาย ๆ เรื่อง เชน เรื่องโครงสราง อํานาจหนาที่ และการควบคุม
ตรวจสอบ แตในที่น้ีไดใหความสําคัญหรือใหสัดสวนกับเรื่องการควบคุมตรวจสอบมากที่สุด พรอม
ระบุเหตุผลดวย เชน เรื่องควบคุมตรวจสอบเปนเรื่องท่ีไดระบุไวในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักร
ไทย (พ.ศ. 2540) และเปนเรื่องที่อยูในความสนใจของประชาชน ผูศึกษาจึงใหความสําคัญเปน
พิเศษ 
              อยางไรก็ดี อาจจัดแบงหัวขอขอบเขตของการศึกษา เปน 3 ขอ เพื่อใหสอดคลองกับการ
จัดแบงหัวขอใน หัวขอ 3. ขอบเขตของการศึกษา ขางตนก็ได ดังน้ี 
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                    1) ขอบเขตดานเนื้อหา เปนการนํา หัวขอ 2. วัตถุประสงคของการศึกษาทุกขอ
ขางตนมายอและเขียนติดตอกันไปโดยไมตองแบงเปนหัวขอยอย มิฉะนั้น จะซ้ํากัน ตัวอยางเชน 
การศึกษาครั้งนี้แบงออกเปนกี่บท และแตละบทประกอบดวยเนื้อหาโดยยออะไรบาง  
               2) ขอบเขตดานพื้นท่ี เชน ในการศึกษาครั้งนี้ไดทําการศึกษาหรือวิจัยสนามจาก
ประชากรหรือกลุมตัวอยางในเขตพื้นที่ใดบาง ขอ 2) ขอบเขตดานพื้นที่ นี้ ควรเขียนโดยยอ มิฉะนั้น
จะไปซ้ํากับหัวขอ 8. ระเบียบวิธีศึกษา 
                   3) ขอบเขตดานประชากรและกลุมตัวอยาง ในกรณีที่การศึกษาเนนการวิจัยเชิง
ปริมาณ (quantitative research) ประชากร หมายถึง “จํานวนประชากรเปาหมายทั้งหมดในเขต
พื้นท่ีที่จะทําการศึกษาหรือทําการวิจัย” เชน จะศึกษาในพื้นท่ีของอําเภอเมืองใดอําเภอเมืองหนึ่ง ก็
หมายถึงประชากรทั้งหมดของอําเภอนั้น สวน กลุมตัวอยาง หมายถึง “จํานวนประชากรบางสวนที่ผู
ศึกษาเลือกจากประชากรเปาหมายดังกลาวนั้น โดยเปนประชากรที่คัดเลือกมาตอบแบบสอบถาม” 
ในการเลือกกลุมตัวอยางนั้น ตองตั้งอยูบนฐานของวิชาการหรือสถิติ สําหรับตัวอยางการเขียนหัวขอ
นี้ ผูศึกษาอาจเขียนบรรยายวา เปนการศึกษาความคิดเห็นจากกลุมตัวอยาง ซ่ึงไดมาจากการ
คํานวณหาจํานวนกลุมตัวอยางโดยใช “สูตรของ ทาโร ยามาเน (Taro Yamane)” และ/หรือ ใช 
“ตารางกําหนดขนาดกลุมตัวอยาง ของ ทาโร ยามาเน” ท่ีระดับความเชื่อม่ัน 95% และความคลาด
เคลื่อนของการสุมตัวอยางที่ระดับ 0.05 ผลจากการคํานวณ ทําใหไดขนาดของกลุมตัวอยางจํานวน 
.....  ตัวอยาง เหลานี้เปนตน ขอ 3) ขอบเขตดานประชากรและกลุมตัวอยาง นี้ ควรเขียนโดยยอ 
มิฉะนั้นจะไปซ้ํากับหัวขอ 8. ระเบียบวิธีศึกษา 
 
 
4. ขอจํากัดของการศกึษา 
 
      หลักการ การที่ผูศึกษากลาวถึงเหตุผลท่ีทําใหการศึกษาตองจํากัดอยูภายในขอบเขตหรือ
หัวขอตามที่ระบุไวในวัตถุประสงคของการศึกษาและขอบเขตของการศึกษาเทานั้น หรืออาจ
นําเสนอในทิศทางที่วาการศึกษาครั้งนี้ไมครอบคลุมเรื่องใดบาง พรอมกับยกตัวอยางและใหเหตุผล
ประกอบดวย 
        เทคนิค การเขียนขอจํากัดของการศึกษาอาจจัดแบงเปน 3 ขอ เพื่อใหสอดคลองกับ
ขอบเขตของการศึกษาขางตน กลาวคือ 
  1) ขอจํากัดของการศึกษาดานเนื้อหา เชน การศึกษาครั้งน้ีมุงใหความสําคัญกับ
การศึกษาเนื้อหาเฉพาะที่เปนปจจุบันและเนื้อหาที่เปนความคิดเห็นในอนาคต โดยศึกษาขอมูลที่
เกี่ยวกับอดีต วิวัฒนาการ หรือความเปนมานอยมาก เนื่องจากผูศึกษาประสงคจะไดเนื้อหาที่
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เกี่ยวกับความคิดเห็นเปนหลักเพื่อนําผลการศึกษาไปใชในการพัฒนาหนวยงานตอไปในอนาคต
มากกวาการศึกษาเชิงประวัติศาสตรท่ีแยกศึกษาเปนอีกเรื่องตางหากได ดังนั้น สัดสวนของเนื้อหาที่
เกี่ยวกับความคิดเห็นหรือขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนาปรับปรุงในอนาคตจึงมีมากเปนพิเศษ หรือ
อาจเขียนวา การศึกษาครั้งนี้ใหความสําคัญกับกระบวนการหรือขั้นตอนการบริหารจัดการภายใน
หนวยงานตามวัตถุประสงคของการศึกษาเทานั้น โดยไมครอบคลุมเร่ืองนโยบายของรัฐบาล หรือไม
เกี่ยวกับปจจัยภายนอกประเทศ เปนตน 
  2) ขอจํากัดของการศึกษาดานพื้นที่ เชน การศึกษาครั้งนี้ใหความสําคัญกับการ
วิจัยสนามในอําเภอ........ (ระบุชื่ออําเภอ) เพียงอําเภอเดียวเทานั้น โดยไมไดครอบคลุมทั้งจังหวัด 
เนื่องจากการศึกษาครั้งนี้มีระยะเวลาและมีงบประมาณจํากัดจึงไมอาจครอบคลุมพื้นที่อื่นได 
  3) ขอจํากัดของการศึกษาดานประชากรและกลุมตัวอยาง เชน การศึกษาครั้ง
นี้จํากัดกลุมตัวอยางเพียง 1,000 คน เพราะเปนกลุมตัวอยางที่ปฏิบัติงานในหนวยงานที่ศึกษา
โดยตรง หรือไดรับผลโดยตรง มีความรูความเขาใจและมีประสบการณเกี่ยวกับเรื่องศึกษาอยางมาก 
จึงทําใหมีแนวโนมที่จะเปนกลุมตัวอยางที่เหมาะสม มีคุณภาพ และนาเชื่อถือมาก นอกจากน้ัน 
การศึกษาครั้งนี้ครอบคลุมประชากรและกลุมตัวอยางตามจํานวนที่กําหนดเทาน้ัน โดยไมครอบคลุม
บุคลากรของหนวยงานอื่นหรือบุคลากรในพื้นท่ีอื่น เน่ืองจากประชากรและกลุมตัวอยางในพื้นที่หรือ
อําเภออื่นอยูหางไกล ไมอาจทราบหรือเขาใจ และไมไดรับผลโดยตรง 
 ไมเพียงเทานั้น ผูศึกษาอาจเขียน “ขอจํากัดของการศึกษาดานระเบียบวิธีศึกษาหรือ
ระเบียบวิธีวิจัย ไวดวยก็ได เชน การศึกษาครั้งน้ีใหความกับการวิจัยสนาม (field research) เปน
หลัก เพราะตองการใหไดขอมูลเชิงปริมาณ (quantitative data) โดยไมใหความสําคัญกับขอมูลเชิง
คุณภาพ (qualitative data) รวมทั้งไมใหความสําคัญกับขอมูลที่ไดจากการสัมภาณแนวลึกเฉพาะ
ผูเชี่ยวชาญ (delphi) อยางไรก็ตาม ในการศึกษาครั้งนี้ ผูศึกษายังคงใหความสําคัญกับการวิจัย
เอกสาร (documentary research) เฉพาะในสวนที่เกี่ยวกับการทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยที่
เกี่ยวของเทาน้ัน 
      นอกจากวิธีการที่ยกตัวอยางขางตนนี้แลว ผูศึกษายังอาจเขียนอีกวิธีหนึ่งก็ได กลาวคือ เริ่ม
ดวยการเขียนบรรยายขอบเขตของการศึกษาโดยยอ พรอมกับนําขอจํากัดของการศึกษามาเขียนไว
ใหชัดเจน ตัวอยางเชน (1) การศึกษาคร้ังนี้เนนดานบริหารจัดการเทานั้น โดยไมครอบคลุมไปถึง
ดานกฎหมาย หรือดานนโยบายของรัฐบาล (2) การศึกษาครั้งน้ีจํากัดอยูในจังหวัดเดียวเทานั้น โดย
ไมครอบคลุมไปทั่วประเทศ หรือ (3) การศึกษาครั้งนี้เนนเฉพาะดานเศรษฐกิจและสังคมเทานั้น โดย
ไมศึกษาดานอื่น เชน ดานการเมือง การปกครอง และความมั่นคง หรือ (4) การศึกษาครั้งน้ีมุง
ศึกษาเฉพาะการบริหารจัดการของเทศบาล โดยศึกษาเฉพาะบุคลากรของเทศบาลที่เปนฝาย
การเมือง เชน นายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลเทานั้น โดยไมครอบคลุมไปถึงฝายประจํา 
เชน ปลัดเทศบาล และไมครอบคลุมไปถึงเจาหนาที่ของรัฐ เชน ผูวาราชการจังหวัดหรือนายอําเภอ



 14

ท่ีมีอํานาจหนาที่กํากับดูแลเทศบาล รวมท้ังไมครอบคลุมไปถึงนโยบายของรัฐบาลที่มีตอเทศบาล
ดวย 
      ทั้งนี้ ผูศึกษาควรเขียนแสดงเหตุผลพรอมกันไปทุกแหงดวยวาทําไมการศึกษาครั้งนี้จึงไม
ครอบคลุมไปถึงเร่ืองอื่น ๆ ดวย ตัวอยางเชน สําหรับเรื่องอื่น ๆ (ดังตัวอยางที่แสดงไวแลวขางตน) 
ท่ีมิไดระบุไวในวัตถุประสงคของการศึกษาหรือขอบเขตของการศึกษาครั้งนี้ แมเปนเรื่องสําคัญ แต
ควรแยกเขียนตางหากเพราะจะทําใหขอบเขตของการศึกษาครั้งนี้กวางขวางเกินไป หรือเหตุผลทีไ่ม
นําเรื่องอื่น ๆ (ดังตัวอยาง) มาศึกษารวมไวดวยเพราะขอจํากัดในเร่ืองงบประมาณและเวลา หรือ
เปนเร่ืองที่ไมทันสมัย หรือไมอยูในความสนใจของประชาชน เปนตน 
 
 
5. การทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 
 
       หลักการ วรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวของหมายความรวมถึง หนังสือ ตํารา เอกสาร 
ผลงานวิจัย บทความ หรือเอกสารอื่นใดที่เก่ียวของกับเรื่องท่ีศึกษา สวนการทบทวนวรรณกรรมและ
งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ หมายถึง การที่ผูศึกษาไดศึกษา อาน หรือเก็บรวบรวมขอมูลทั้งที่เปนขอมูลที่
เปนขอเท็จจริงและขอมูลท่ีเปนความคิดเห็นจากวรรณกรรมและงานวิจัยในเร่ืองที่เกี่ยวกับแนวคิด 
ทฤษฎี หลักการ ระเบียบวิธีศึกษา ตัวแปร หรือเรื่องอื่นใด แลวนํามาใชในการศึกษาครั้งน้ี  
     การทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวของมีประโยชนรวมทั้งมีความเก่ียวของ
สัมพันธหรือสอดคลองกับหัวขอหรือสวนอื่น ๆ ของการศึกษาดวย กลาวคือ จะทําใหผู
ศึกษาไดทราบและเขาใจวา (1) เร่ืองที่กําลังศึกษา ไดเคยมีใครศึกษาไวกอนแลวมากนอย
เพียงใด (2) มีปญหาใดบาง และมีแนวทางแกไขอยางไร (3) ควรศึกษาซํ้าหรือศึกษาเรื่องอื่น
ใดเพิ่มขึ้น และ (4) หากไมเคยมีใครศึกษา อาจริเร่ิมศึกษาได นอกจากนั้น ขอมูลท่ีไดจาก
การทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวของยังมีความเกี่ยวของสัมพันธหรือสอดคลอง
กับหัวขออ่ืนหรือสวนอ่ืน ๆ ของการศึกษาอีกดวย โดยผูศึกษาอาจนําไปใชเปนแนวทางใน
การสรางหรือกาํหนด (1) กรอบแนวคิดที่ใชในการศึกษา (2) วัตถุประสงคของการศึกษาและ
ขอบเขตของการศึกษาใหสมบูรณยิ่งขึ้น (3) คําจํากัดความหรือนิยามศัพทเฉพาะที่ใชใน
การศึกษา (4) ระเบียบวิธีศึกษา (5) แบบสอบถาม และ (6) ปญหา ตลอดจนขอเสนอแนะหรือ
เสนอแนวทางแกไขของการศึกษา เปนตน  
 เทคนิค บอยครั้งที่งานวิจัยหรือวิทยานิพนธมีจํานวนหนามากเกินความจําเปน อาจเปน
เพราะผูศึกษาไดนําวรรณกรรมหรืองานวิจัยที่เกี่ยวของมาใสไวมากมายอยางไมตรงประเด็นและ
ไมไดนําไปใชประโยชนจริง เม่ือเปนเชนนี้ ผูศึกษาจึงควรนําวรรณกรรม ผลงานวิจัย หรือ
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เอกสารที่เก่ียวของมาใสไว หนึ่ง เฉพาะเทาที่จําเปนและตรงกับประเด็นหลักหรือเร่ืองที่
ศึกษา และ สอง นําไปใชประโยชนจริงดวย โดยเฉพาะอยางย่ิง วรรณกรรม ผลงานวิจัย หรือ
เอกสารในสวนที่เกี่ยวกับ “ขอเสนอแนะ แนวทางแกไข หรือแนวทางการพัฒนา” กลาวอีก
อยางหนึ่งไดวา ขอมูลหรือขอความหรือแนวคิดใดที่ไมตรงกับวัตถุประสงคของการศึกษา 
ไมตรงกับประเด็นหลักที่กําลังศึกษา และไมไดนําไปใชจริงแลว ไมควรนํามาใสรวมไวดวย 
เพราะไมเพียงจะทําใหงานวิจัยหรือวิทยานิพนธมีจํานวนหนาเพิ่มมากขึ้นเกินความจําเปนแลว ยัง
ทําใหขอมูลหรือขอความหรือแนวคิดน้ันไมมีความสัมพันธหรือสอดคลองกับบทอื่นอีกดวย หากผู
ศึกษาดําเนินการไดเชนนี้ ยอมทําใหคุณคาของงานวิจัยหรือวิทยานิพนธเพิ่มขึ้นอีกมาก เนื่องจากมี
ระบบในการนําเสนอ มีการวางแผนไวลวงหนาอยางรัดกุม รวมทั้งมีความสัมพันธและสอดคลองกัน
ทุกบท ตัวอยางเชน มีความสัมพันธกันระหวาง “บทวรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวของ” กับ 
“บทสรุปและขอเสนอแนะ”  
 การทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของดําเนินการไดอยางนอย 3 แนวทาง ไดแก  
       แนวทางที่หน่ึง การนําสาระสําคัญจากวรรณกรรมหรืองานวิจัยที่เกี่ยวของมาแสดง
ไวใหเห็น โดยเขียนบรรยายแยกหัวขอกันหรือไมตอเนื่องกัน แนวทางนี้ วรรณกรรมหรืองานวิจัยที่
นํามาใสไวในการศึกษาแตละเรื่องจะไมตอเน่ืองกัน อาจจัดแบงโดยเรียงตามป พ.ศ.  
                แนวทางที่สอง การนําสาระสําคัญจากวรรณกรรมหรืองานวิจัยที่เกี่ยวของมาเขียน
พรรณนาอยางตอเนื่องกัน ทําใหอานดูแลวสอดคลองกันท้ังหมด   
                  แนวทางที่สาม การนําแนวทางที่หนึ่ง มาเพิ่มเติมใหสมบูรณยิ่งขึ้น โดย 
                     1) การนําสาระสําคัญของวรรณกรรมหรืองานวิจัยท่ีเกี่ยวของมาเขียน
บรรยายโดยแยกหัวขอกัน และเรียงตามป พ.ศ. 
                             2) การเขียนบรรยายไวในตอนทายของวรรณกรรมหรืองานวิจัยทุกเร่ือง
ดวยวา ผูศึกษาจะนําสาระสําคัญของวรรณกรรมหรืองานวิจัยนั้นไปใชประโยชนในการศึกษาครั้งนี้
ไดอยางไรหรือนําไปใชในหัวขอใด ตัวอยางเชน สาระสําคัญของวรรณกรรมหรืองานวิจัยเรื่องนี้ ผู
ศึกษาจะนําไปใชเปนขอมูลพื้นฐานสําหรับกําหนดกรอบแนวคิดที่ใชในการศึกษา ใชในหัวขอ
ระเบียบวิธีศึกษา ใชในหัวขอคําจํากัดความหรือนิยามศัพทเฉพาะของการศึกษา ใชในบทการ
วิเคราะหขอมูล หรือใชในบทสุดทายคือ บทสรุปและขอเสนอแนะ หรือจะเปนประโยชนตอการจัดทํา
แบบสอบถามสําหรับใชในการวิจัยสนาม เปนตน 
        ฉะน้ัน จึงขึ้นอยูกับวา ผูศึกษาจะยึดแนวทางใดจาก 3 แนวทางขางตน แตถาเลือกแนวทาง
ใด ผูศึกษาควรจะใหเหตุผลไวดวยวา ทําไมจึงเลือกแนวทางนั้น  
        นอกจากขางตนนี้แลว “การกําหนดหัวขอของการทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยที่
เกี่ยวของ” นับวาสําคัญพอสมควร เพราะหากไมกําหนดใหชัดเจนแลว อาจมีการทบทวนวรรณกรรม
หรืองานวิจัยที่เกี่ยวของอยางไรขอบเขต ไมตรงประเด็น กวางขวางเกินความจําเปน ซํ้าซอนกัน มี
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จํานวนหนามากเกินไป หรือแคบเกินไปไมครอบคลุมเรื่องที่ศึกษา ไมไดนําไปใชประโยชน เสียเวลา
ของผูศึกษาและผูอาน เม่ือเปนเชนน้ี จึงควรทําความเขาใจเร่ืองนี้พอสังเขป ดังนี้ 
        ใน “การกําหนดหัวขอของการทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวของ” ผูศึกษา
อาจกําหนดตามขอใดขอหน่ึงหรือผสมผสานกันท้ัง 3 ขอขางลางน้ี 
           1) การกําหนดตามวัตถุประสงคของการศึกษาหรือขอบเขตของการศึกษา 
เชน ถาวัตถุประสงคของการศึกษาหรือของเขตของการศึกษากําหนดไววา (1) ศึกษาขีด
ความสามารถในการบริหารจัดการขององคการบริหารสวนตําบล (2) ศึกษาปญหา และ (3) ศึกษา
ขอเสนอแนะ ซึ่งประกอบดวยการศึกษาแนวทางแกไขปญหา และแนวทางการพัฒนาองคการ
บริหารสวนตําบล เชนนี้ การทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวของควรครอบคลุมเรื่องขีด
ความสามารถ การบริหารจัดการ ปญหา และขอเสนอแนะขององคการบริหารสวนตําบล เปนตน 
                2) การกําหนดตามหัวขอหรือเรื่องศึกษา เชน ถาหัวขอวิทยานิพนธ คือ “ขีด
ความสามารถในการบริหารจัดการขององคการบริหารสวนตําบล (ระบุชื่อ…..) อําเภอ….. จังหวัด
.....” ฉะนั้น การวรรณกรรมและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของควรครอบคลุมเร่ืองขีดความสามารถ การบริหาร
จัดการ และองคการบริหารสวนตําบล เปนตน 
                 3) การกําหนดตามกรอบแนวคิดท่ีใชในการศึกษา เชน ในเรื่องเดียวกันนั้น ผู
ศึกษาไดกําหนดกรอบแนวคิดที่ใชในการศึกษาไว โดยกําหนดให “การบริหารจัดการตามแนว
ทางการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี” (Good Governance) เปนตัวแปรอิสระ พรอมกับกําหนดให 
“ขีดความสามารถในการบริหารจัดการขององคการบริหารสวนตําบล” เปนตัวแปรตาม ในกรณีนี้ 
วรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวของควรครอบคลุมตัวแปรอิสระ และตัวแปรตาม ดังกลาว 
          จากที่กลาวมาน้ี นํามาสูตัวอยางการกําหนดหัวขอของการทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัย
ท่ีเกี่ยวของ โดยผูศึกษาไดนําขอ 1) และ 3) ดังกลาวมาผสมผสานกัน ดังนี้ 
           5.1 วรรณกรรม งานวิจัย หรือแนวคิดเกี่ยวกับการบริหารจัดการ 
                  5.2 วรรณกรรม งานวิจัย หรือแนวคิดเกี่ยวกับตัวแปรอิสระ 
                  5.3 วรรณกรรม งานวิจัย หรือแนวคิดเกี่ยวกับตัวแปรตาม 
                  5.4 วรรณกรรม งานวิจัย หรือแนวคิดเกี่ยวกับปญหาและขอเสนอแนะของ
หนวยงานที่นํามาศึกษา 
                  5.5 วรรณกรรม งานวิจัย หรือแนวคิดเกี่ยวกับหนวยงานที่นํามาศึกษา (ซึ่งอาจ
ครอบคลุมเรื่อง ความเปนมา โครงสราง และอํานาจหนาที่ เปนตน) 
                  5.6 อื่น ๆ (ถามี) 
         ทั้งน้ี ในแตละหัวขอ 5.1-5.6 ขางตนน้ี ในยอหนาแรกควรเขียน “เกริ่น” ไวดวยประมาณ 1-3 
บรรทัด (ไดอธิบายความหมายของ “เกร่ิน” ไวแลวขางตน) และในยอหนาสุดทายของแตละหัวขอนัน้  
เปนสิ่งสําคัญและจําเปนอยางยิ่งที่ผูศึกษาควรเขียนหัวขอ “สรุป” หรือ “สรุปและวิเคราะห” หรอื “การ
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วิเคราะห” ไวดวย เน่ืองจากเหตุผลที่วา วรรณกรรม งานวิจัย หรือแนวคิดตาง ๆ ท่ีผูศึกษาได
ทบทวนหรือศึกษาคนความาน้ัน ลวนเปนแนวคิดหรือขอความของผูอื่น เชน ของผูรูหรือนักวิชาการ 
หลายคนที่ไดเคยเขียนหรือศึกษาไวกอนแลว ดังน้ัน ผูศึกษาจึงควรนําแนวคิดหรือขอความนั้นมา 
“สรุปและวิเคราะหเปนแนวคิดหรือขอความที่เปนความคิดเห็นของผูศึกษาเอง” ไวในยอ
หนาสุดทายของแตละเรื่องดวยเสมอ มิฉะนั้นแลว การศึกษานั้นจะมีลักษณะเปนการนําแนวคิด 
ขอความ หรือผลงานของผูอื่นมาเขียนตอกันหรือนํามาตัดแปะหรือปะตอกัน ทําใหการศึกษานั้น
ไมไดมาตรฐานและไมไดรับการยอมรับมากเทาที่ควร 
 สําหรับ “วิธีการหรือเทคนิคการวิเคราะห” (อาจอยูภายใตหัวขอ “สรุป” หรือ “สรุปและ
วิเคราะห” หรือ “การสรุปและการวิเคราะห” หรือ “การวิเคราะห” ก็ได) ทําไดอยางนอย 8 วิธี โดยผู
ศึกษาอาจนํามาใชวิธีเดียวหรือหลายวิธีประกอบกันก็ได ตามความเหมาะสม ดังนี้ 
  วิธีท่ีหนึ่ง การวิเคราะหที่มาของแนวคิดของนักวิชาการแตละคน ตัวอยางแรก 
เชน แนวคิดของนักวิชาการคนแรกมาจากหลักการประชาธิปไตย ในขณะที่แนวคิดของนักวิชาการ
อีกคนหนึ่งมาจากหลักการเผด็จการ และอีกตัวอยางหนึ่ง เชน แนวคิดของนักวิชาการคนแรกมาจาก
หรือพัฒนามาจากภายในประเทศ ขณะที่แนวคิดของนักวิชาการอีกคนหนึ่งมาจากตางประเทศ โดย
แนวคิดของนักวิชาการคนหลังมีแนวโนมท่ีจะไดรับการยอมรับมากกวา  
  วิธีที่สอง การวิเคราะหขอดีและขอเสีย หรือจุดแข็งและจุดออนของแนวคิด
ของนักวิชาการแตละคน ตัวอยางขอดีหรือจุดแข็ง เชน แนวคิดของนักวิชาการที่สนับสนุนหลักการ
ประชาธิปไตย การกระจายอํานาจ หรือการมีสวนรวมของประชาชน สวนตัวอยางขอเสียหรือจุดออน 
เชน แนวคิดของนักวิชาการที่สนับสนุนหลักการอํามาตยาธิปไตย การรวมอํานาจ หรือการควบคุม
กํากับดูแลอยางเขมงวดเกินไป 
  วิธีท่ีสาม การวิเคราะหแนวคิดของนักวิชาการแตละคนในภาพรวมและภาพ
ยอย หรือโครงสรางใหญและโครงสรางยอย ตัวอยางภาพรวม เชน แนวคิดของนักวิชาการ
เกี่ยวกับวิสัยทัศน พันธกิจ และยุทธศาสตรของหนวยงาน สําหรับตัวอยางภาพยอย เชน แนวคิด
เกี่ยวกับทัศนคติและพฤติกรรมของบุคลากร ในสวนของตัวอยางโครงสรางใหญ เชน แนวคิดของ
นักวิชาการเกี่ยวกับระบบ องคประกอบของคณะกรรมการ และอํานาจหนาที่ สวนตัวอยางโครงสราง
ยอย เชน แนวคิดเกี่ยวกับกระบวนการดําเนินงาน และพฤติกรรม เปนตน 
  วิธีท่ีสี่ การวิเคราะหสาระสําคัญหรือขั้นตอนของแนวคิดของนักวิชาการแต
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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ปฏิบัติงานท่ีลวนประกอบดวย 3 ขั้นตอน ไดแก หนึ่ง การคิดหรือการวางแผน (thinking หรือ 
planning) สอง การลงมือปฏิบัติ (acting) และ สาม การประเมินผล (evaluating) ที่เหมือนกัน 
แมแตละแนวคิดจะเขียนดวยถอยคําที่แตกตางกันก็ตาม และอีกตัวอยาง เชน นักวิชาการแตละคน
ลวนมีแนวคิดการบริหารจัดการที่มีจุดหมายปลายทางที่เนนดานวัตถุมากกวาดานจิตใจเหมือนกัน 
เหลานี้เปนตน 
  วิธีท่ีหก การบูรณาการ (integration) หรือผสมผสานแนวคิดของนักวิชาการ
หลายคนเขาดวยกัน ตัวอยางแรก เชน นักวิชาการคนที่หนึ่งมีแนวคิดสนับสนุน (thesis) การ
บริหารจัดการโดยใชอํานาจหรือพระเดช ขณะที่นักวิชาการคนที่สองมีแนวคิดคัดคาน (antithesis) 
การบริหารจัดการแบบมีสวนรวมหรือพระคุณ และเม่ือนําแนวคิดของนักวิชาการทั้ง 2 คนมาบูรณา
การหรือผสมผสานเขาดวยกัน (synthesis) ก็จะเปนไปในลักษณะที่การบริหารจัดการควรเปนไปใน
ลักษณะท่ีใชทั้งพระเดชและพระคุณตามสถานการณ และอีกตัวอยางหนึ่ง เชน นักวิชาการคนที่หนึ่ง 
มีแนวคิดสนับสนุนการใหบริการประชาชนที่เนนกระบวนการ (process) หรือขั้นตอนการปฏิบัติงาน
ตามระเบียบหรือกฎหมาย  ขณะที่นักวิชาการคนที่สอง มีแนวคิดที่ใหความสําคัญกับผลผลิต 
(product) หรือผลงานที่ปรากฏอออกมา สวนนักวิชาการคนที่สาม มีแนวคิดสนับสนุนใหประชาชน
เปนศูนยกลางของการใหบริการ เชนน้ี เม่ือนําแนวคิดของนักวิชาการทั้ง 3 คนมาผสมผสานกัน การ
ใหบริการประชาชนของหนวยงานของรัฐและเจาหนาที่ของรัฐก็จะเปนไปในลักษณะที่ใหความสําคัญ
กับการปฏิบัติตามขั้นตอนของกฎหมายโดยคํานึงถึงผลงานที่ปรากฏออกมาวาจะตองสอดคลองกับ
ความตองการและผลประโยชนของประชาชนดวย เหลาน้ีเปนตน 
  วิธีท่ีเจ็ด การวิเคราะหเปรียบเทียบแนวคิดของนักวิชาการวาเหมือนกันหรือ
แตกตางกัน ตัวอยางที่หนึ่ง เชน นักวิชาการคนแรกมีแนวคิดที่เนนการบริหารจัดการใหหนวยงาน
มีประสิทธิภาพ ประหยัด และกําไร ในขณะที่นักวิชาการอีกคนหนึ่ง ใหความสําคัญกับบุคลากร การ
พัฒนา และการฝกอบรมบุคลากร ตัวอยางที่สอง เชน นักวิชาการคนแรกมีแนวคิดสนับสนุน
ผูบริหารท่ีเปนมืออาชีพ มีความสามารถ และมีความเช่ียวชาญ สวนนักวิชาการอีกคนหนึ่งมีแนวคิด
สนับสนุนผูบริหารท่ีดี และมีคุณธรรม และตัวอยางที่สาม เชน นักวิชาการคนแรกมีแนวคิดหรือ
จิตสํานึกของการปฏิบัติงานตามระบบราชการ (bureaucracy consciousness) ยึดถือขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน และกฎระเบียบอยางเครงครัด สวนนักวิชาการอีกคนหนึ่งมีแนวคิดหรือมีจิตสํานึกของ
การปฏิบัติงานที่มุงหวังผลสําเร็จของงาน (achievement consciousness) โดยใหความสําคัญกับ
ประชาชนหรือยึดประชาชนเปนศูนยกลาง รวมทั้งสนับสนุนการอํานวยความสะดวกและการ
ใหบริการท่ีสอดคลองกับความตองการของประชาชน 
  วิธีที่แปด การวิเคราะหเปรียบเทียบหรือเทียบเคียงกับกรอบแนวคิดที่
สมบูรณกวา โดยนํา “กรอบแนวคิด ตัวแบบ หรือตัวชี้วัดที่มีเนื้อหาสาระครอบคลุมการบริหาร
จัดการมากเปนพิเศษ” ซึ่งเรียกวา “ปจจัยที่มีสวนสําคัญตอการบริหารจัดการ ที่ประกอบดวย 11 
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ดาน/เร่ือง” เปนตนวา 11M หรือ แพ็มส-โพสคอรบ (PAMS-POSDCoRB) มาใชเปนหลักในการ
เปรียบเทียบหรือเทียบเคียงเพื่อหาขอบกพรองของแนวคิดของนักวิชาการที่นํามาวิเคราะห หรือ
กลาวอีกอยางหนึ่งไดวา เปนการนําแนวคิดที่แบงเปนดานตาง ๆ ของนักวิชาการน้ันมาเทียบกับ
กรอบแนวคิด ตัวแบบ หรือตัวชี้วัดที่สมบูรณ ซึ่งจะทําใหเห็นขอบกพรองของแนวคิดของนักวิชาการ
นั้นในภาพรวมไดงาย อธิบายเพิ่มเติมไดวา  
   หนึ่ง หลังจากผูศึกษาพิจารณาแนวคิดของนักวิชาการที่นํามาวิเคราะห  
เชน แนวคิดบัลลานด สกอรการด (Balanced Scorecard) แลว พบวา มีเนื้อหาสาระครอบคลุมการ
บริหารจัดการแคเพียง 4 ดาน/เร่ือง เทาน้ัน อันไดแก (1) ดานภายนอกองคกร หรือประชาชน
ผูรับบริการ (เทียบไดกับ Market) (2) ดานภายในองคกร (เทียบไดกับการบริหารงานภายในทั่วไป 
หรือ Management) (3) ดานการเรียนรูและการเจริญเติบโต (เทียบไดกับ Man) และ (4) ดาน
การเงิน (เทียบไดกับ Money)  
   สอง ใหผูศึกษานํา “กรอบแนวคิด ตัวแบบ หรือตัวชี้วัดที่ประกอบดวย 11 
ดาน/เรื่อง” ดังกลาว โดยเฉพาะ 11M ไดแก Man Money Management Material Morality Market 
Message Method Minute Mediation Measurement (ไดนําเสนอไวอยางละเอียดในหัวขอตอ ๆ 
ไป) มาเปนหลักในการเปรียบเทียบหรือเทียบเคียง และ  
   สาม ใหผูศึกษานํา ดาน/เร่ือง ที่ Balanced Scorecard หรือนักวิชาการนั้น
ไมไดเขียนไวอีก 7 ดาน คือ Material Morality Message Method Minute Mediation และ 
Measurement มาระบุหรือเขียนบรรยายใหชัดเจนในภาพรวมตามความจําเปนและเหมาะสมเพื่อ
แสดงใหเห็นถึงขอบกพรองของแนวคิดของ Balanced Scorecard หรือของนักวิชาการคนนั้น  
 กลาวไดวา เทคนิคการวิเคราะหดวยวิธีหลังนี้ ผูศึกษาจะตองจดจําหรือมีความรูพื้นฐาน
เกี่ยวกับ “กรอบแนวคิด ตัวแบบ หรือตัวช้ีวัดที่มีเนื้อหาสาระครอบคลุมการบริหารจัดการมากเปน
พิเศษ” ดังกลาว มิฉะน้ัน ก็ไมอาจวิเคราะหดวยวิธีน้ีได 
  “วิธีการหรือเทคนิคการวิเคราะห” 8 วิธี ขางตนนี้ ผูศึกษาอาจนําเสนอไวในตาราง
เปรียบเทียบหรือภาพเพื่อใหเห็นชัดเจนขึ้นก็ได และเพื่อชวยใหเกิดความเขาใจและนําไปสูการ
ปฏิบติไดอยางแทจริงมากขึ้น จึงขอยกตัวอยาง “วิธีการหรือเทคนิคการเขียนสรุปและ
วิเคราะห” (อาจอยูภายใตหัวขอ “สรุป” หรือ “สรุปและวิเคราะห” หรือ “การสรุปและการวิเคราะห” 
หรือ “การวิเคราะห” ก็ได) ที่แบงเปน 6 ขั้นตอน ดังนี้ 
            ขั้นตอนที่หนึ่ง การกลาวเกริ่นเพื่อแสดงใหเห็นถึงความตอเนื่องระหวาง
ขอความที่ผูศึกษาไดศึกษาหรือนําเสนอไวแลวขางหนากับขอความที่ผูศึกษาจะทําการ
วิเคราะหตอไป (ในท่ีนี้ขอยกตัวอยางการทบทวนวรรณกรรม งานวิจัย หรือแนวคิดที่เกี่ยวกับคําวา 
“การบริหารจัดการ” ของนักวิชาการทั้งหลายมาสรุปและวเิคราะห) โดยผูศึกษาอาจเขียนวา หลงัจาก
ท่ีผูศึกษาไดรวบรวมคนควาหรือทบทวนวรรณกรรม งานวิจัย หรือแนวคิดเกี่ยวกับคําวา การบริหาร
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จัดการ ของนักวิชาการทั้งหลายเพื่อนํามาใชในการสรางหรือกําหนดความหมายของคําวา การ
บริหารจัดการ ที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ โดยผูศึกษาไดนําเสนอไวแลวขางตน ผูศึกษาจึงนํามาสรุป
และวิเคราะห ดังตอไปนี้  
         ขั้นตอนที่สอง การสรุปและการวิเคราะหแนวคิดหรือความหมายของคําของ
นักวิชาการแตละคน เปนการสรุปดวยการยกตัวอยางความหมายของคําวา การบริหารจัดการ 
โดยยอของนักวิชาการที่ผูศึกษาไดคนควารวบรวมและนําเสนอไวแลวขางตนอยางนอย 3 คน 
กลาวคือ (1) ผูศึกษาควรเขียนสรุปวา ความหมายของการบริหารจัดการของนักวิชาการแตละคน
เปนอยางไร เรียงตามลําดับกันทั้ง 3 คน และ (2) ผูศึกษาควรทํา “การวิเคราะห” ความหมายของ
การบริหารจัดการของนักวิชาการแตละคนดวยวามีที่มา ขอดีขอเสีย สาระสําคัญ หรือลักษณะรวม
อยางไร (อาจวิเคราะหโดยใชวิธีใดวิธีหน่ึงหรือหลายวิธีจาก “วิธีการหรือเทคนิคการวิเคราะห 8 วิธี” 
ขางตน) โดยอาจวิเคราะหเรียงตามลําดับแตละคน หรือเลือกวิเคราะหบางคน หรือวิเคราะหรวม ๆ 
กันไปก็ได แลวแตความเหมาะสม  
  ขั้นตอนที่สาม การเลือกนักวิชาการและความหมายมาใช ผูศึกษาอาจเขียนวา 
หลังจากการวิเคราะหความหมายของนักวิชาการทั้ง 3 คนดังกลาว ผูศึกษาไดเลือกนําความหมาย
คําวา การบริหารจัดการ ของ........ (ใสชื่อนักวิชาการที่ผูศึกษาไดเลือกนําความหมายมาใชเพียงคน
เดียว หรือถานําความหมายของนักวิชาการหลายคนมาผสมผสานกัน ก็จะตองใสชื่อนักวิชาการให
ครบทุกคน) มาใชเปนพื้นฐานหรือแนวทางหลักในการกําหนดความหมายของคําวา การบริหาร
จัดการ ที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ 
  ขั้นตอนที่สี่ การกําหนดความหมายของคําวา การบริหารจัดการ ท่ีใชใน
การศึกษาครั้งนี้ ซ่ึงจะตองสอดคลองกับวัตถุประสงคของการศึกษาดวย โดยหมายถึง 
................... (ระบุความหมายใหครบถวนซ่ึงควรจะตอง “สอดคลองกับวัตถุประสงคของการศึกษา
คร้ังนี้” มีขอสังเกตวา ไมควรเขียนความหมายขางหนาน้ีอยางไรก็ได เชน ไมควรนําความหมายของ
นักวิชาการคนใดคนหนึ่งมาใชท้ังหมด หรือไมควรนําความหมายของนักวิชาการหลายคนมาเขียน
ติดตอกันเทานั้น แตควรเขียนเพื่อแสดงใหเห็นถึงความสัมพันธกับหัวขออื่นดวย กลาวไดวา 
ความหมายที่เขียนไวขางหนานี้ถือวา เปนความหมายของการบริหารจัดการของผูศึกษาเองหรือ
เปนความคิดเห็นของผูศึกษาเองโดยไดแนวทางในการกําหนดความหมายมาจากความหมายคําวา
การบริหารจัดการของนักวิชาการดังกลาว) 
  ขั้นตอนที่หา การแสดงเหตุผลท่ีเลือก ผูศึกษาควรใหเหตุผลไวในตอนทายดวยวา 
เพราะเหตุใดผูศึกษาจึงเลือกนําความหมายคําวา การบริหารจัดการ ของนักวิชาการคนเดียวหรือ
หลายคนนั้น มาใชในการศึกษาครั้งนี้ โดยอาจเขียนวา สําหรับเหตุผลท่ีผูศึกษาเลือกนําความหมาย
ของ .............. (ใสชื่อนักวิชาการ) มาใชเปนแนวทางหรือพื้นฐานในการกําหนดความหมายของคํา
วา การบริหารจัดการ” ที่ใชในการศึกษาครั้งน้ี เน่ืองจากเปนความหมายที่มีเน้ือหาสาระครอบคลุม



 21

ขั้นตอนหรือสาระสําคัญของการปฏิบัติงานอยางครบถวน ชัดเจน และนําไปประยุกตใชไดสะดวก 
รวมตลอดทั้งสอดคลองกับวัตถุประสงคของการศึกษาอีกดวย สําหรับเทคนิคการเขียนขั้นตอนนี้ คือ 
ผูศึกษาควรเขียนบรรยายเฉพาะในดานดีหรือดานบวกวา ความหมายนั้นมีความสําคัญและจําเปน
อยางไร จงึทําใหผูศึกษาเลือกนํามาใชเปนแนวทางหลักในการกําหนดความหมายที่ใชในท่ีนี้  
  ขั้นตอนที่หก การแสดงความสอดคลอง เปนการนําความหมายของการบริหาร
จัดการที่กําหนดขึ้นนั้น ไปใสไวในสวนอื่นที่เกี่ยวของเพื่อแสดงใหเห็นถึงความสัมพันธหรือ
สอดคลองกัน เชน ในบทที่ 1 หัวขอหลัก คําจํากัดความหรือนิยามศัพทเฉพาะ หัวขอยอย การ
บริหารจัดการ เปนตน การทําเชนนี้ เปนการแสดงใหเห็นวา การกําหนดคําจํากัดความหรือนิยาม
ศัพทเฉพาะที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ ผูศึกษาไดนํามาจากการคนควารวบรวมหรือการทบทวน
วรรณกรรมเกี่ยวกับการบริหารจัดการของนักวิชาการหลายคน 
 ตัวอยาง “วิธีการและเทคนิคการเขียนสรุปและวิเคราะห” ซึ่งเขียนไวในหัวขอ สรุป
และวิเคราะห ดังน้ี 
 สรุปและวิเคราะห หลังจากที่ผูศึกษาไดทบทวนวรรณกรรม งานวิจัย หรือแนวคิดเกี่ยวกับ
คําวา “การบริหารจัดการ” (management administration) ของนักวิชาการทั้งหลายและไดนําเสนอ
ไวแลวขางตน พบวา นักวิชาการทั้งหลายไดใหความหมายของการบริหารจัดการไวแตกตางกัน 
เชน ธงชัย สันติวงษ บรรยายถึงลักษณะของงานบริหารจัดการไวเพียง 3 ดาน คือ (1) ดานที่เปน
ผูนําหรือหัวหนางาน (2) ดานของภารกิจหรือสิ่งท่ีตองทํา และ (3) ดานของความรับผิดชอบ ขณะที่ 
ลูเทอร กูลคิ 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
การบริหารจัดการไมครอบคลุมกระบวนการหรือขั้นตอนสําคัญหรือสาระสําคัญท่ีจําเปนยิ่งสําหรับ
การบริหารจัดการ โดยเฉพาะอยางยิ่ง ไมมีสาระสําคัญที่เกี่ยวกับดานการบริหารนโยบาย การ
บริหารอํานาจหนาที่ การบริหารคุณธรรม และการบริหารที่เกี่ยวของกับสังคม เม่ือเปนเชนนี้ จึงไม
สมควรที่จะนํามาปรับใชกับหนวยงานในสภาพการบริหารจัดการในยุคปจจบัุน ขณะที ่วริชั วริชันภิา
วรรณ ไดใหความหมายของการบริหารจัดการที่ครอบคลุม 11 ดาน ไดแก (1) การบริหารนโยบาย 
(Policy) (2) การบริหารอํานาจหนาที่ (Authority) (3) การบริหารคุณธรรม (Morality) (4) การ
บริหารที่เกี่ยวของกับสังคม (Society) (5) การวางแผน (Planning) (6) การจัดองคการ 
(Organizing) (7) การบริหารทรัพยากรมนุษย (Staffing) (8) การอํานวยการ (Directing) (9) การ
ประสานงาน (Coordinating) (10) การรายงาน (Reporting) และ (11) การงบประมาณ (Budgeting) 
 เม่ือเปนเชนน้ี ผูศึกษาจึงไดนําความหมายของการบริหารจัดการของ วิรัช วิรัชนิภาวรรณ 
มาเปนพื้นฐานหรือเปนแนวทางหลักในการกําหนดเปนความหมายของคําวา การบริหารจัดการ  ที่
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เปนความคิดเห็นของผูศึกษาเองและใชในการศึกษาครั้งนี้ โดยหมายถึง แนวทางการดําเนินงาน
หรือการปฏิบัติงานใด ๆ ท่ีหนวยงาน และ/หรือบุคลากรของหนวยงาน คือ ..........  (ระบุชื่อ
หนวยงานที่กําลังศึกษาเพื่อแสดงใหเห็นถึงความสัมพันธหรือสอดคลองกับสวนอื่น) นํามาใชในการ
ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง พัฒนา หรือสรางความสุขความเจริญกาวหนาอยางมั่นคงและยั่งยืนใหแก
ประชาชนและประเทศชาติตามวัตถุประสงคของหนวยงาน สําหรับแนวทางการดําเนินงานหรือการ
ปฏิบัติงานใด ๆ นั้น ครอบคลุม 11 ดาน ตามกรอบแนวคิด PAMS-POSDCoRB  
 สําหรับเหตุผลท่ีผูศึกษาไดนําความหมายของการบริหารจัดการของ วิรชั วิรัชนิภาวรรณ มา
ใชเปนพื้นฐานหรือแนวทางหลักในการกําหนดความหมายของการบริหารจัดการที่ใชในการศึกษา
คร้ังน้ี เน่ืองจากผูศึกษาเห็นวา เปนการใหความหมายของคําวา การบริหารจัดการ ที่ครอบคลุม
สาระสําคัญของบริหารจัดการของหนวยงาน ชัดเจน เขาใจงาย และสะดวกตอการนําไปประยุกตใช 
รวมตลอดทั้งนําไปปรับใชไดอยางสอดคลองกับวัตถุประสงคของการศึกษาครั้งนี้ อนึ่ง ความหมาย
ของคําวา การบริหารจัดการ ท่ีผูศึกษาไดกําหนดไวขางตนน้ี ผูศึกษาไดนําไปใชในทุกบทหรือทุก
สวนที่เกี่ยวของ เชน นําไปใชเปนคําจํากัดความหรือนิยามศัพทเฉพาะท่ีใชในการศึกษาครั้งนี้ 
รวมท้ังนําไปใชประกอบการกําหนดกรอบแนวคิดของการศึกษาดวย เปนตน  
 
 
6. กรอบแนวคิดท่ีใชในการศกึษา 
 
 หลักการ กรอบแนวคิด หมายถึง แนวคิด แนวทาง ตัวแบบ หรือตัวชี้วัดทางวิชาการที่ผู
ศึกษานํามาใชในการจํากัดหรือกําหนดขอบเขตของการศึกษา การทําวิจัย หรือการทําวิทยานิพนธ 
ดวยการแสดงใหผูอานเห็นถึงการจัดกลุมแนวคิดทางวิชาการและการศึกษาวิเคราะห ท่ีมี
ความสมัพันธกันอยางเปนระบบ และผูศึกษาไดนํากรอบแนวคิดนั้นมาใชเปนหลักในการศึกษา การ
ทําวิจัย หรือการทําวิทยานิพนธ ท้ังนี้ เพื่อชวยใหเปนผลงานทางวิชาการที่เปนระบบ ชัดเจน เขาใจ
งาย รัดกุม และไดรับการยอมรับเพิ่มมากขึ้น  กรอบแนวคิดที่ใชในการศึกษาน้ัน สวนหนึ่งไดมาจาก
การที่ผูศึกษาทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ ผนวกกับความรูความสามารถและ
ประสบการณของผูศึกษา 
     กรอบแนวคิดอาจจัดแบงเปน 2 แบบ ไดแก (1) กรอบแนวคิดทางวิชาการที่นํามาใชในการ
จัดกลุม และ (2) กรอบแนวคิดทางวิชาการที่นํามาใชในการศึกษาวิเคราะห โดยกรอบแนวคิดแบบ
แรกมีการกลาวถึงและนํามาใชกันมากพอสมควร ขณะที่กรอบแนวคิดแบบหลังนั้นไมเคยมีการ
กลาวถึงและนํามาใชกันอยางชัดเจน กรอบแนวคิดแตละแบบ มีดังน้ี 
 แบบที่หนึ่ง กรอบแนวคิดทางวิชาการที่นํามาใชในการจัดกลุม เปนกรอบแนวคิดการ
บริหารจัดการที่ประกอบดวย “กลุมคํา” หลายดานหรือหลายขั้นตอน กรอบแนวคิดแบบนี้นํามาใชใน
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การศึกษา การทําวิจัย หรือการทําวิทยานิพนธ ซึ่งรวมทั้งใชใน “การจัดกลุมหรือการจัดกลุมปญหา” 
ดวย ในที่น้ีไดนํามาแสดงไวจํานวน 27 ตัวอยาง ดังนี้ 
 1) ปจจัยที่มีสวนสําคัญตอการบริหารจัดการที่เรียกวา 3M-11M (หรืออาจเรียกวา 
ทรพัยากรบริหารจัดการ 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 
หรือจ ริยธรรมของบุ คลากร ในหน วยงาน ) 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 ปจจัยที่มีสวนสําคัญตอการบริหารจัดการที่เรียกวา 3M-11M 
 
     
 1. การบริหารทรัพยากรมนุษย (Man)  
 2. การบริหารงบประมาณ (Money)         3M 
 3. การบริหารงานทั่วไป (Management)           4M 
 4. การบริหารวัสดุอปุกรณ (Material)                   5M  
 5. การบริหารคุณธรรม หรือจริยธรรม (Morality)                6M 
 6. การใหบริการประชาชน (Market)                                      7M 
 7. การบริหารขาวสาร หรือขอมูลขาวสาร (Message)                         8M 
 8. วิธีการ ระเบียบ แบบแผน หรอืเทคนิค (Method)                                   9M 
 9. การบริหารเวลา หรอืกรอบเวลาในการปฏิบัติงาน (Minute)                               10M 
10. การประสานงาน หรือการประนีประนอม (Mediation)                                               11M 
11. การวัดผล หรือการประเมินผลการปฏบิัติงาน (Measurement)  
 
 
 2) ซอฟท (SOFT) หมายถึง การวิเคราะหท่ีประกอบดวยปจจัยที่ดีและปจจัยท่ีไมดีทั้งใน
ปจจุบันและอนาคตรวม 4 ปจจัย กลาวคือ (1) ปจจัยที่ดีในปจจุบัน คือ ความพึงพอใจ 
(Satisfaction) และ (2) ปจจัยที่ดีในอนาคต คือ โอกาส (Opportunity) รวมทั้ง (3) ปจจัยที่ไมดีใน
ปจจุบัน คือ ความลมเหลว (Fault) และ (4) ปจจัยที่ไมดีในอนาคต คือ ขอจํากัดหรืออุปสรรค 
(Threat) 
 3) สวอท (SWOT) หมายถึง การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายในและภายนอก (external and 
internal environment) ของหนวยงาน หรือการวิเคราะหสภาพภายในและภายนอกของหนวยงานดวย 4 
ปจจัย ไดแก (1) จุดแข็ง (Strength) คือ ขอดีหรือปจจัยที่สนับสนุนภายในหนวยงาน (2) จุดออน 
(Weakness) คือ ขอดอยหรือปจจัยท่ีไมสนับสนุนภายในหนวยงาน (3) โอกาส (Opportunity) คือ 
ขอดีหรือปจจัยที่สนับสนุนภายนอกหนวยงาน และ (4) ขอจํากัดหรืออุปสรรค (Threat) คือ ขอดอย
หรือปจจัยที่ไมสนับสนุนภายนอกหนวยงาน 
 4) การบริหารจัดการดวยการเปรียบเทียบที่เรียกวา เบนชมาคกิ่ง (benchmarking) 5 
ดาน ไดแก (1) การปฏิบัติงานหรือผลของการปฏิบัติงาน (Performance หรือ Result) (2) 
กระบวนการดําเนินงาน (Process) (3) ผลิตภัณฑ (Product) (4) ความพึงพอใจของผูรับบริการ 
(Satisfaction) และ (5) ยุทธศาสตร (Strategy) หรืออาจเรียกวา PPPSS 
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 การบริหารจัดการดวยการเปรียบเทียบเปนการบริหารจัดการแนวทางหนึ่งที่บุคคลหรือ
หนวยงานใหความสําคัญกับการนําการบริหารจัดการของบุคคลหรือหนวยงานที่เปนคูแขงหรือที่
ไมใชคูแขงมาเปรียบเทียบกับการบริหารจัดการของบุคคลหรือหนวยงานของตน เพื่อนําไปสูการ
พัฒนาหรือปรับปรุงการบริหารจัดการของหนวยงานของตนใหมีประสิทธิภาพเทาเทียมหรือ
เหนือกวาการบริหารจัดการของหนวยงานที่นํามาเปรียบเทียบ  กลาวอีกอยางหน่ึง เปนการบริหาร
จัดการที่อาจเริ่มจาก (1) การศึกษาและประเมินผลบุคคลหรือหนวยงานของตัวเองวามีการบริหาร
จัดการอยู ในระดับไหน (2) การศึกษาวามีบุคคลหรือหนวยงานใดมีการบริหารจัดการที่ มี 
ประสิทธิภาพสูงกวาหรือดีกวา โดยบุคคลหรือหนวยงานนั้นไดดําเนินการอยางไร (3) การนําการ
บริหารจัดการของบุคคลหรือหนวยงานนั้นมาเปรียบเทียบกับการบริหารจัดการของบุคคลหรือ
หนวยงานของตัวเอง และ (4) การศึกษาวาจะทําอยางไรใหบุคคลหรือหนวยงานของตัวเองมีการ
บริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพในระดับเทาเทียมกัน สูงกวา หรือดีกวาบุคคลหรือหนวยงานท่ีนํามา
เปรียบเทียบนั้น ในการเปรียบเทียบน้ัน อาจนําหนวยงานภายในดวยกันหรือนําหนวยงานภายนอก
มาเปรียบเทียบก็ได ในเวลาเดียวกัน บุคคลหรือหนวยงานที่มีอํานาจหรือท่ีรับผิดชอบจําเปนตอง
กําหนดตัวชี้วัดการบริหารจัดการเพื่อนํามาใชในการเปรียบเทียบดวย  
 ในทางปฏิบัติปรากฏวา ตัวชี้วัดการบริหารจัดการที่แตละหนวยงานนํามาใชในการ
เปรียบเทียบนั้น ยอมแตกตางกันไป โดยความแตกตางของตัวชี้วัดอาจเกิดจาก (1) บุคคล เชน 
ผูบริหารระดับสูง หรือหนวยงานที่มีอํานาจทําการเปรียบเทียบ (2) การเลือกใชตัวชี้วัด เชน จะ
เลือกใชตัวชี้วัดใดหรือเนนตัวชี้วัดใด (3) การกําหนดขอบเขตหรือจุดเนนของการเปรียบเทียบ (4) 
ลักษณะของผลิตภัณฑหรือสินคาและการใหบริการของหนวยงาน (5) สภาพแวดลอมภายในและ
ภายนอกของแตละหนวยงาน รวมตลอดทั้ง (6) งบประมาณและระยะเวลาที่ดําเนินการเปรียบเทียบ 
 อยางไรก็ตาม ในที่น้ีไดกําหนดตัวชี้วัดการบริหารจัดการดวยการเปรียบเทียบโดยจัดแบง
ตามวัตถุประสงคของบุคคลหรือหนวยงานที่มีอํานาจทําการเปรียบเทียบ ซึ่งอาจกําหนดตัวชี้วัดการ
บริหารจัดการดานใดดานหนึ่งหรอืหลายดาน จาก 5 ตัวอยางขางลางนี้ 
  (1) การเปรียบเทียบดานการปฏิบัติ งานหรือผลของการปฏิบัติ งาน 
(performance หรือ result benchmarking) หมายถึง การเปรียบเทียบผลกําไร จํานวนสินคาและ
บริการทั้งหมด สวนแบงตลาด หรือจํานวนผูรับบริการ เปนตน 
  (2) การเปรียบเทียบดานกระบวนการดําเนินงาน (process benchmarking) 
เปนการเปรียบเทียบขั้นตอนการดําเนินงานหรือปฏิบัติงานในการผลิตสินคา และ/หรือ บริการของ
หนวยงาน เชน ขั้นตอนการใหบริการทั้งกอนและหลังการขาย ขั้นตอนการประชาสัมพันธ ตลอดทั้ง
ขั้นตอนการควบคุม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงาน เปนตน 
  (3) การเปรียบเทียบดานผลิตภัณฑ (product benchmarking) เปนการ
เปรียบเทียบคุณภาพหรือมาตรฐานของผลติภัณฑหรือสินคา และ/หรือ บริการของหนวยงาน 
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  (4) การเปรียบเทียบดานความพึงพอใจของผูรับบริการ (satisfaction 
benchmarking) หมายถึง การเปรียบเทียบวาผูรับบริการพึงพอใจสินคาหรือบริการของหนวยงาน
หรือบุคลากรของหนวยงานมากนอยเพียงใด และเปรียบเทียบปจจัยท่ีทําใหผูรับบริการพึงพอใจและ
ไมพึงพอใจ พรอมทั้งเหตุผล เปนตน 
  (5) การเปรียบเทียบดานยุทธศาสตร (strategy benchmarking) หมายถึง การ
เปรียบเทียบกลยุทธหรือยุทธศาสตรในการดําเนินงานของผูบริหารระดับสูง ซึ่งอาจรวมทั้งวิสัยทัศน 
หรือมีความเชี่ยวชาญเฉพาะดาน (functional) มาเปรียบเทียบ เชน หนวยงานที่เชี่ยวชาญดานการ
ใหบริการประชาชนดวยความสะดวก รวดเร็ว และประหยัด เปนตน 
 กลาวโดยยอ การบริหารจัดการดวยการเปรียบเทียบเปนการบริหารจัดการแนวทางหนึ่งที่
หนวยงานนํามาใชเพื่อนําไปสูจุดหมายปลายทางเบื้องตน คือ การพัฒนาหรือปรับปรุงประสิทธิภาพ
ในการบริหารจัดการของหนวยงาน และในที่สุด อาจนําไปสูจุดหมายปลายทางสูงสุดของหนวยงาน 
เชน ความเปนเลิศในการใหบริการ ทั้งนี้ โดยนําการบริหารจัดการของหนวยงานอื่นจากภายในหรือ
ภายนอกที่เปนคูแขงหรือที่ไมใชคูแขงมาเปรียบเทียบ และในการเปรียบเทียบน้ันบุคคลหรือ
หนวยงานที่มีอํานาจทําการเปรียบเทียบตองกําหนดตัวชี้วัดการบริหารจัดการขึ้นจํานวนหน่ึง เปน
ตนวา ตัวชี้วัดดานการปฏิบัติงาน ดานกระบวนการดําเนินงาน และดานผลติภัณฑ 
   5) การบริหารจัดการหนวยงานแบบสมดุล (Balanced Scorecard) 4 ดาน หมายถึง การ
วิเคราะหหรือการประเมินผลการปฏิบัติงานของหนวยงานแบบสมดุล 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 ท้ัง 4 ดานนั้น ประกอบดวย (1) ดาน
ภายนอกองคกร (external perspective หรือ customer perspective) เชน ประชาชนผูรับบริการ 
ความพึงพอใจของผูรับบริการ (เทียบไดกับ Market) (2) ดานภายในองคกร (internal perspective) 
เชน กระบวนการบริหารจัดการภายในหนวยงาน (เทียบไดกับการบริหารงานภายในทั่วไป หรือ 
Management) (3) ดานการเรียนรูและการเจริญเติบโต (learning and growth perspective) เชน 
ความสามารถในการสรางหรือพัฒนาหนวยงานใหเปนองคกรแหงการเรียนรู และเจริญเติบโตอยาง
แข็งแกรงม่ันคง การที่จะเกิดสิ่งเหลานี้ได หนวยงานจะตองมีบุคลากรที่คุณภาพ มีความรู
ความสามารถ มีการพัฒนาตนเอง และมีทัศนคติที่ดี (เทียบไดกับ Man) และ (4) ดานการเงิน 
(financial perspective) เชน งบประมาณ ความสามารถในการทํากําไร (เทียบไดกับ Money)2  
 คําวา Balanced นั้น หมายถึง ความสมดุลของจํานวนตัวชี้วัดหรือเกณฑที่นํามาใชในการ
วิเคราะหหรือประเมินผลหนวยงาน เพื่อใหการวิเคราะหหรือการประเมินผลเปนไปอยางครอบคลุม
                                         
 2โปรดดูเพ่ิมเติม 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 การกําหนดจํานวนตัวชี้วัดดานการเงินและตัวชี้วัดที่ไมใช
ดานการเงินไวเทากันหรือไลเลี่ยกัน หรือการกําหนดจํานวนตัวชี้วัดที่นํามาใชในการประเมินผล
หนวยยุทธศาสตรในระดับสูงและหนวยปฏิบัติงานในระดับลางไวเทากันหรือไลเลี่ยกัน สวนคําวา 
Scorecard นั้น คือ บัตรคะแนน หมายถึง ในการวิเคราะหหรือการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
หนวยงานแบบสมดุล ดวยตัวชี้วัด 4 ดานน้ัน มีระบบการเก็บรวบรวมขอมูลหรือมีการบันทึกไวเปน
ลายลักษณอักษรเพื่อแสดงใหเห็นวาตัวชี้วัดแตละดานนั้นไดนําไปใชปฏิบัติจริง ระบบขอมูลการเก็บ
รวบรวมขอมูลหรือบัตรคะแนนจะแสดงถึงขอมูลท้ังหลายอยางชัดเจน พรอมกับมีการรายงาน
สรุปผลสําเร็จของหนวยงานเพื่อใหผูบริหารสามารถติดตามความกาวหนาของการวิเคราะหหรือ
ประเมินผลการปฏิบัติงานน้ันวา หนวยงานไดบริหารจัดการอยางมีประสิทธิภาพหรือบรรลุ
วัตถุประสงคของหนวยงานมากนอยเพียงใดดวย 
 สํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน (ก.พ.) ไดนําการวิเคราะหหรือการประเมินผล
การปฏิบัติงานของหนวยงานแบบสมดุล หรือ Balanced Scorecard ดังกลาวมาดัดแปลงเปน
เครื่องมือสําหรับประเมินผลการปฏิบัติงานของหนวยงานราชการ โดยปรับเพิ่มเปน 5 ดาน ไดแก 
(1) การพัฒนาศักยภาพ หรือการพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากร (เทียบไดกับ Man) (2) 
ความสามารถในการบริหารจัดการภายในหนวยงาน (เทียบไดกับการบริหารงานภายในทั่วไป หรือ 
Management) (3) ความสามารถในการบริหารจัดการดานการเงิน (เทียบไดกับการบริหาร
งบประมาณ หรือ Money) (4) ความพึงพอใจของผูรับบริการ (เทียบไดกับการใหบริการประชาชน
หรือผูรับบริการ หรือ Market) และ (5) การเกิดประโยชนตอสังคมและประเทศชาติ (เทียบไดกบัการ
คํานึงถึงประโยชนของสวนรวม หรือ Society)  
 6) การบริหารจัดการแบบมุงผลสัมฤทธิ์ (Result-Based Management, RBM) 8 
ข้ันตอน หมายถึง การบริหารจัดการหนวยงานที่เนนผลลัพธหรือมุงเนนความสําเร็จเปนหลัก เปน
การบริหารจัดการที่ใชระบบการประเมินผลงานที่อาศัยตัวชี้วัดเปนตัวสะทอนหรือแสดงผลงานของ
หนวยงาน เพื่อนํามาสูการพัฒนาหนวยงานและมีการแสดงผลตอสาธารณะดวย การบริหารจัดการ
แบบมุงผลสัมฤทธิ์นี้ยังหมายถึง การวิเคราะหหรือการประเมินผลหนวยงานดวย 8 ขั้นตอน ไดแก 
(1) การวิเคราะหวิสัยทัศนและพันธกิจของหนวยงาน เพื่อใหรูทิศทางของหนวยงานในอนาคตและ
วัตถุประสงคของหนวยงาน (2) การกําหนดปจจัยหลักแหงความสําเร็จ (3) การกําหนดตัวชี้วัดผล
การดําเนินงานหลัก (4) การกําหนดแหลงขอมูล เพื่อใหรูวาขอมูลของผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัด
ผลการดําเนินงานหลักมีอยูที่หนวยงานใดบาง และจัดเก็บอยูในรูปแบบของแฟมขอมูล รายงาน
ประจําเดือน หรือระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (5) การที่ผูบริหารระดับสูงกําหนดเปาหมายของ
ตัวชี้วัดผลการดําเนินงานหลัก เพื่อเปนเกณฑสําหรับนําผลการปฏิบัติงานมาเปรียบเทียบวา ผลการ
ปฏิบัติงานดีพอหรือไมเพียงใด (6) การรวบรวมขอมูล หนวยงานดําเนินการรวบรวมขอมูลผลการ
ปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดผลการดําเนินงานหลักในรอบระยะเวลาที่กําหนด (7) การบันทึกและการ
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อนุมัติขอมูล เปนการดําเนินงานโดยอุปกรณท่ีทันสมัย เชน คอมพิวเตอร และ (8) การวิเคราะหผล 
เพื่อพิจารณาผลการปฏิบัติงานที่เกิดขึ้นจริงโดยเปรียบเทียบกับเปาหมายที่ผูบริหารระดับสูงได
กําหนดไว จากนั้น จึงวิเคราะหหาสาเหตุที่ผลการปฏิบัติงานต่ําหรือสูงกวาเปาหมายเกินไป เพื่อหา
แนวทางแกไขและเสนอทางเลือกตอผูบริหารในการปรับปรุงประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานและ
หนวยงานตอไป 
 7) หลักการสําคัญของการบริหารจัดการคุณภาพโดยรวม (Total Quality 
Management, TQM) 10 ดาน ไดแก (1) การมีวัตถุประสงคท่ีชัดเจน (objective) (2) การให
ความสําคัญกับลูกคาหรือประชาชนผูรับบริการ (customer focus) (3) การปรับปรุงกระบวนการ
ทํางานอยางตอเนื่อง (continuous improvement) (4) การเปดโอกาสใหเขามามีสวนรวมอยาง
กวางขวาง (company-wide involvement) (5) การมีภาวะผูนําของผูบริหาร (leadership) (6) การ
ใหการศึกษาและจัดการฝกอบรมแกบุคลากร (education and training) (7) การมีโครงสรางการ
บริหารจัดการที่เอื้ออํานวย (supportive structure) (8) การติดตอสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ 
(communications) (9) การควบคุมโดยกระบวนการทางสถิติหรือการวัดผลการปฏิบัติงาน (statistical 
process control or measurement) และ (10) การทํางานเปนทีม (teamwork)  
 8) หลักการสําคัญขององคการแหงการเรียนรู หรือปจจัยที่มีสวนสําคัญตอองคการ
แหงการเรียนรู (Learning Organization) 5 ดาน ตามแนวคิดของ ปเตอร เอ็ม. เซ็งก้ี (Peter M. 
Senge) ในป ค.ศ. 1990 มีสาระสําคัญวา บุคลากรทุกคนในหนวยงานทั้งระดับบริหารและระดับ
ปฏิบัติงาน หรือระดับบุคคล ระดับกลุม และระดับองคการ รวมกันยึดถือและสรางปจจัยท้ัง 5 ดาน 
ใหเกิดขึ้นในหนวยงาน ปจจัยดังกลาวนั้นประกอบดวย (1) การเปนนายของตนเอง (personal 
mastery) หมายถึง การที่บุคลากรมีภาวะผูนํา มีความเปนตัวของตัวเอง มีความมุมานะ มุงม่ัน 
กระตือรือรน ใฝเรียน และใฝรูอยูเสมอ (2) การมีตัวแบบทางจิตที่มีประสิทธิภาพ (mental models) 
หมายถึง การท่ีบุคลากรมีความสามารถ มีแบบแผน หรือมีทัศนคติเปดกวางที่เอื้ออํานวยตอการมอง
ภาพหรือมองปรากฏการณทั้งหลายที่เกิดขึ้นภายในหนวยงานไดอยางถูกตองและเหมาะสม (3) การ
มีวิสัยทัศนรวม (shared vision) หมายถึง บุคลากรรวมกันยึดมั่นและตองการมุงไปสูจุดหมาย
ปลายทางเดียวกัน หรือมีแนวคิด มีอุดมการณเดียวกัน (4) การเรียนรูรวมกันเปนทีม (team 
learning) หมายถึง บุคลากรรวมกันเรียนรูการปฏิบัติงานเปนทีม หรือเรียนรูการใชพลังกลุม และ 
(5) การคิดอยางเปนระบบ (system thinking) หมายถึง บุคลากรคิดอยางเปนระบบ ไมสับสนทาง
ความคิดอันจะนําไปสูการสับสนในการปฏิบัติงาน การคิดอยางเปนระบบท้ังภาพรวมและภาพยอย
จะมีสวนชวยทําใหบุคลากรปฏิบัติงานตามขั้นตอนตาง ๆ ไดอยางสอดคลอง สัมพันธ และ
ประสานกัน รวมทั้งมีทิศทางหรือเปาหมายที่ชัดเจน อันจะชวยทําใหการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ
เพิ่มขึ้น 
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 9) ปจจัยที่มีสวนสําคัญตอการบริหารจัดการที่เรียกวา แพ็มส-โพสคอรบ (PAMS-
POSDCoRB) 11 ดาน ไดแก (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) และ (11) การงบประมาณ (Budgeting) 
 10) ปจจัยที่มีสวนสําคัญตอการบริหารจัดการท่ีเรียกวา 7S ของบริษัทแมคคินซี 
(McKinsey) หรือกรอบแนวคิด 7S ของแมคคินซี (McKinsey 7-S Framework) หรืออาจเรียกวา 
การประเมินผลหนวยงานหรือองคการดวย 7S ไดแก (1) โครงสราง (Structure) (2) ระบบ (System) 
(3) แบบหรือลักษณะการทํางาน (Style) (4) บุคลากร (Staff) (5) ความชํานาญ (Skill) (6) กลยุทธ
หรือยุทธศาสตร (Strategy) และ (7) คานิยมรวม (Shared Values) 
 11) ปจจัยที่มีสวนสําคัญตอการบริหารจัดการท่ีเรียกวา ไอเทอมส (ITERMS) 6 ดาน 
ไดแก (1) ขอมูลขาวสาร (Information) (2) เทคโนโลยี (Technology) (3) สถานะทางเศรษฐกิจ 
(Economic status) (4) ทรัพยากร (Resources) (หมายความรวมถึง ทรัพยากรมนุษย และวัสดุ
อุปกรณ) (5) คุณธรรมหรือจริยธรรม (Morality) และ (6) การติดตอสัมพันธ หรือระบบสังคม 
(Society) 
 12) 6ป ไดแก ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 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 ข้ันตอน ไดแก การคิด หรือการวางแผน หรือการเตรียมการ (thinking 
 หรือ planning หรือ preparing) การลงมือปฏิบัติจริง (acting) และการประเมินผล (evaluating) 
 17) กระบวนการ 7 ข้ันตอน ไดแก (1) การวินิจฉัยเบื้องตน (initial diagnosis) (2) การ
รวบรวมขอมูล (data collection) (3) การตรวจสอบขอมูล (data confrontation) (4) การวางแผน
ปฏิบัติงาน (action planning) (5) การสรางทีมงาน (team building) (6) การสรางความสัมพันธ
ระหวางกลุม (intergroup development) และ (7) การติดตามผลและการประเมินผล (follow up and 
evaluation)  
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 18) กระบวนการ 8 ข้ันตอน ไดแก (1) การพัฒนาตนเอง หรือการเตรียมตัวเองใหพรอม 
(self-development) (2) การศึกษาขอเท็จจริง (fact finding) (3) การรวมกลุมอภิปรายถกเถียง
ปญหา (group discussion) (4) การวิเคราะหปญหาและจัดลําดับความสําคัญของปญหา (problem 
analysis and priority) (5) การรวมกันวางแผน (planning) (6) การระดมทรัพยากร (mobilization) 
(7) การลงมือปฏิบัติงาน (action) และ (8) การติดตามผลและประเมินผล (follow up and 
evaluation)  
 19) การบริหารจัดการตามแนวทางการบรหิารกิจการบานเมืองท่ีด ี (Good 
Governance) 6 ดาน หรือ 6 หลัก ตาม “ระเบียบสํานกันายกรัฐมนตรีวาดวยการสรางระบบบรหิาร
กิจการบานเมืองและสังคมที่ดี พ.ศ. 2542” ซ่ึงเสนอโดยสํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรอืน 
(สํานักงาน ก.พ.) มุงเนนใหหนวยงานของรัฐดําเนินงานตามภาระหนาที่โดยยึดหลักการพืน้ฐาน 6 
ดาน หรอื 6 หลักนั้น ไดแก หลักนิตธิรรม (rule of Law) หลักคุณธรรม (ethics) หลักความโปรงใส 
(transparency) หลักความมีสวนรวม (participation) หลักความรับผิดชอบ (accountability) และหลักความ
คุมคา (value for money) ตอมาในป พ.ศ. 2547 ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีฯ ดังกลาวนี ้ ไดถูก
ยกเลิกโดย ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี เรือ่ง ยกเลกิระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรวีาดวยการสราง
ระบบบริหารกจิการบานเมอืงและสังคมทีด่ี พ.ศ. 2542 พ.ศ. 25473 เนื่องจากไดประกาศใชพระราช
กฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบรหิารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 แลว 
 20) การบริหารจัดการตามแนวทางการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี 7 ดาน ตาม “พระ
ราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546” ไดแก การ
บริหารราชการเพื่อ (1) การเกิดประโยชนสุขของประชาชน (responsiveness to people 
happiness) (2) การเกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ (achievement to government affairs) 
(3) การมีประสิทธิภาพและเกิดความคุมคาในเชิงภารกิจของรัฐ (efficiency and worthiness in 
terms of government affairs) (4) การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน (lessening unnecessary steps 
of work) (5) การปรับปรุงภารกิจของสวนราชการใหทันตอสถานการณ (reviewing mission to 

                                         
 3เหตุผลในการยกเลิกระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการสรางระบบบริหารกิจการบานเมืองและ
สังคมท่ีดี พ.ศ. 2542 เพ่ือไมใหเกิดความซ้ําซอนในการบังคับใชกฎหมาย สืบเน่ืองจากพระราชกฤษฎีกาวาดวย
หลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ซ่ึงมีหลักการเปนการกําหนดหลักเกณฑและวิธีการ
ในการปฏิบัติราชการและการสั่งการที่สวนราชการและขาราชการจะตองปฏิบัติราชการเพื่อใหเกิดการบริหาร
กิจการบานเมืองที่ดี อันเปนการครอบคลุมหลักการของระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการสรางระบบบริหาร
กิจการบานเมืองและสังคมที่ดี พ.ศ. 2542 มีผลบังคับใชเปนกฎหมายแลว 
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meet changing situation) (6) การอํานวยความสะดวกและการตอบสนองความตองการของ
ประชาชน (providing convenient and favorable services to people) และ (7) การประเมินผลการ 
ปฏิบัติราชการอยางสม่ําเสมอ (regular evaluation)4 
 21) การบริหารจัดการตามแนวทางการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี 5 ดาน ตาม 
“พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2534 ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดย 
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545” ไดแก (1) ความรับผิดชอบ
ของผูปฏิบัติงาน (2) การมีสวนรวมของประชาชน (3) การเปดเผยขอมูล (4) การติดตามตรวจสอบ 
และ (5) การประเมินผลการปฏิบัติงาน5 

                                         
 4รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (พ.ศ. 2550) มีบทบัญญัติเกี่ยวกับการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี 
ไวดังนี้ 
 1) ในหมวด 4 หนาที่ของชนชาวไทย (มาตรา 74) ดังน้ี “บุคคลผูเปนขาราชการ พนักงาน ลูกจางของ
หนวยราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือเจาหนาที่อื่นของรัฐ มีหนาที่ดําเนินการใหเปนไปตามกฎหมาย
เพ่ือรักษาประโยชนสวนรวม อํานวยความสะดวก และใหบริการแกประชาชนตามหลักธรรมาภิบาลของการ
บริหารกิจการบานเมืองท่ีดี” 
 2) ในหมวด 5 แนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐ สวนที่ 3 แนวนโยบายดานการบริหารราชการแผนดิน 
(มาตรา 78 (4)) ดังนี้ “มาตรา 78 รัฐตองดําเนินการตามแนวนโยบายดานการบริหารราชการแผนดิน ดังตอไปน้ี 
….. (4) พัฒนาระบบงานภาครัฐ โดยมุงเนนการพัฒนาคุณภาพ คุณธรรม และจริยธรรมของเจาหนาที่ของรัฐ ควบคู
ไปกับการปรับปรุงรูปแบบและวิธีการทํางาน เพ่ือใหการบริหารราชการแผนดินเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ และ
สงเสริมใหหนวยงานของรัฐใชหลักการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีเปนแนวทางในการปฏิบัติราชการ” 
 5“มาตรา 3/1* การบริหารราชการตามพระราชบัญญัติน้ีตองเปนไปเพื่อประโยชนสุขของประชาชน เกิด
ผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ ความคุมคาในเชิงภารกิจแหงรัฐ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
การลดภารกิจและการยุบเลิกหนวยงานที่ไมจําเปน การกระจายภารกิจและทรัพยากรใหแกทองถิ่น การกระจาย
อํานาจตัดสินใจ การอํานวยความสะดวก และการตอบสนองความตองการของประชาชน ทั้งนี้ โดยมีผูรับผิดชอบ
ตอผลของงาน  
 การจัดสรรงบประมาณ และการบรรจุและแตงตั้งบุคคลเขาดํารงตําแหนงหรือปฏิบัติหนาที่ตองคํานึงถึง
หลักการตามวรรคหนึ่ง  
 ในการปฏิบัติหนาที่ของสวนราชการ ตองใชวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี โดยเฉพาะอยางยิ่งให
คํานึงถึงความรับผิดชอบของผูปฏิบัติงาน การมีสวนรวมของประชาชน การเปดเผยขอมูล การติดตามตรวจสอบ
และประเมินผลการปฏิบัติงาน ทั้งนี้ ตามความเหมาะสมของแตละภารกิจ  
 เพ่ือประโยชนในการดําเนินการใหเปนไปตามมาตรานี้ จะตราพระราชกฤษฎีกา กําหนดหลักเกณฑและ
วิธีการในการปฏิบัติราชการและการสั่งการใหสวนราชการและขาราชการปฏิบัติก็ได” 
 *[มาตรา 3/1 เพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545] 



 32

 22) การบริหารจัดการตามแนวทางการบริหารราชการ 11 ดาน ตาม “พระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2534 ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการแผนดิน (ฉบับท่ี 5) พ.ศ. 2545” ไดแก (1) การเปนไปเพื่อประโยชนสุขของประชาชน (2) 
การเกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ (3) ความมีประสิทธิภาพ (4) ความคุมคาในเชิงภารกิจแหงรัฐ 
(5) การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน (6) การลดภารกิจและการยุบเลิกหนวยงานที่ไมจําเปน (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
ใหมีทั้งความรูและคุณธรรมควบคูกัน (strengthening the qualities of people in both knowledge 
and morality), (6) การรวมกลุม (cohesiveness), (7) การสรางเครือขาย (network 
establishment), และ (8) ความสมดุลและการพัฒนาที่ยั่งยืน (equilibrium and sustainable 
development)6 
 24) การบริหารจัดการตามแนวทางคุณธรรม (The Morality Guideline) 10 ดาน 
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) การบริหารจัดการตามแนวทางทศพิธราชธรรม (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) 
ความซื่อตรง (honesty or being honest), (5) ความออนโยน (gentleness or being suave), (6) 
ความเพียร (assiduity or persevering), (7) ความไมโกรธ (no hard feeling or being patient), (8) 

                                         
 6วิรัช วิรัชนิภาวรรณ, การบริหารจัดการตามแนวทางคุณธรรมและแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
(กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพโฟรเพซ, 2550), หนา 63-68. 
 7Ibid., หนา 36-38.   
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ความไมเบียดเบียน (no exploitation or not annoying to anybody), (9) ความอดทน (tolerance 
or being tolerant), และ (10) ความเที่ยงธรรม (uprightness or having justice)8 
 26) การปฏิบัติราชการตามคํารับรองของหนวยงาน (Performance Agreement of 
Agency) 4 ดาน แนวคิดเก่ียวกับการปฏิบัติราชการตามคํารับรองของหนวยงาน เปนมาตรการที่
กําหนดขึ้นตามมติของคณะรัฐมนตรีเพื่อใหสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สํานักงาน 
ก.พ.ร.) กําหนดมาตรการในการกํากับ ดูแล และควบคุมการปฏิบัติงานของหนวยงานราชการให
บรรลุตามเปาหมายที่กําหนด โดยหนวยงานราชการจะตองทําขอตกลงการปฏิบัติงานตอหนวยงาน
ซึ่งเปนผูบังคับบัญชา และลงนามขอตกลงนั้นรวมกัน เพื่อเปนขอผูกมัดวาจะดําเนินงานตามที่ไดตก
ลงกันไว โดยขั้นตอนการจัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการตามคํารับรองของหนวยงาน 4 ดานนั้น 
ไดแก (1) ประสิทธิผลตามแผนปฏิบัติราชการ (2) คุณภาพการใหบริการ (3) ประสิทธิภาพของการ
ปฏิบัติราชการ และ (4) การพัฒนาหนวยงาน 
 27) การบริหารจัดการความรู (Knowledge Management) 5 ข้ันตอน เปนการบริหาร
จัดการที่มุงสงเสริมความรูของบุคลากรของหนวยงานในลักษณะที่เปนกระบวนการเพื่อใหเปน
บุคลากรและหนวยงานแหงความรูอยางกวางขวางและเปนระบบ อันจะมีสวนสําคัญทําใหบุคลากร
และหนวยงานเผชิญกับการแขงขัน การเปลี่ยนแปลงทุกรูปแบบ รวมทั้งบริหารจัดการไดอยางมี
ประสิทธิภาพดวย ทั้ง 5 ขั้นตอนนั้น ไดแก (1) การกําหนดวิสัยทัศน (vision establishment) (2) 
การกําหนดยุทธศาสตร (strategy establishment) (3) การกําหนดรูปแบบการบริหารจัดการความรู 
(establishment of knowledge management form) (4) การเขาสูกระบวนการบริหารจัดการความรู 
(approaching of knowledge management process) และ (5) การประเมินผล (evaluation) 
 
 หลังจากนําเสนอเรื่องการนํา “กรอบแนวคิดทางรัฐประศาสนศาสตร” หรือ “กรอบ
แนวคิดการบริหารจัดการ” มาใชสําหรับการศึกษา การทําวิจัย หรือการวิทยานิพนธ ซ่ึง
รวมทั้งใชใน “การจัดกลุมหรือการจัดกลุมปญหา” ดวย ทําใหมีขอสังเกต 5 ประการ ดังนี ้
     ประการที่หนึ่ง กรอบแนวคิด หรือกลุมคําตาง ๆ จํานวน 27 ตัวอยางขางตนท่ีเรียก
แตกตางกันวา (1) ปจจัยที่มีสวนสําคัญตอการบริหารจัดการ (2) ทรัพยากรการบริหารจัดการหรือ
ทรัพยากรการจัดการ (3) กระบวนการบริหารจัดการ และ (4) กระบวนการหรือหลักการสําคัญตาง 
ๆ น้ัน อาจเรียกวาเปน “ตัวชี้วัดการบริหารจัดการ” หรือ “ตัวชี้วัดประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ” 
ก็ได เนื่องจากลวนมีลักษณะเปน “ตัวช้ีวัดหรือชุดตัวชี้วัด” ท่ีนําไปปรับใชเปน “ตัวชี้วัด/ชุดตัวชี้วัด
สําหรับศึกษา วิจัย วิเคราะห วัด และประเมินผลการปฏิบัติงานดานการบริหารจัดการของหนวยงาน

                                         
 8Ibid., หนา 34-36. 
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ของรัฐ และ/หรือ เจาหนาที่ของรัฐ” ได ถึงแมแตละตัวชี้วัด/ชุดตัวชี้วัดจะมีจุดเร่ิมตนหรือมีที่มา
แตกตางกันก็ตาม โดย “ตัวชี้วัด/ชุดตัวชี้วัดการบริหารจัดการ” ดังกลาวนี้ ถือวา “เปนตัวชี้วัดหลัก
หรือชุดตัวชี้วัดหลัก”  และเม่ือนําไปปรับใชจะตองสรางหรือกําหนด “ตัวชี้วัดรอง” ขึ้นมา 
 ประการที่สอง กรอบแนวคิด หรือตัวชี้วัด/ชุดตัวชี้วัดที่กลาวมานี้ ยังอาจเรียกวา แนวคิด 
แนวทาง หลักการ เทคนิค เกณฑ ตัวแปร หรือตัวแบบ ก็ได 
 ประการที่สาม ในการศึกษา การวิจัย การวิเคราะห การวัด หรือการประเมินผล
ความสําเร็จของการบริหารจัดการตามกรอบแนวคิด หรือตัวชี้วัด/ชุดตัวชี้วัด หรือที่เรียกอยางอื่น 
ตามที่ไดกลาวมาแลว 27 ตัวอยาง นั้น ลวนอยู ท่ี “การสรางหรือกําหนดตัวชี้วัดผลการ
ปฏิบัติงาน (Key Performance Indicator, KPI) ท่ีถูกตอง เที่ยงตรง เปนที่ยอมรับ และสะดวกตอ
การนําไปใช 
 ประการที่สี่ เม่ือนํากรอบแนวคิด หรือตัวชี้วัด/ชุดตัวชี้วัดการบริหารจัดการไปปรับใชใน
การศึกษา วิจัย วิเคราะห วัด และการประเมินผลดานการบริหารจัดการของ หนึ่ง หนวยงานของรัฐ 
หรือ สอง เจาหนาที่ของรัฐ หรือ สาม โครงการหรือกิจกรรมของหนวยงานของรัฐ ผูศึกษาอาจเลือก
นํากรอบแนวคิด หรือตัวชี้วัด/ชุดตัวชี้วัดใดไปปรับใชไดตามความเหมาะสม ซ่ึงรวมทั้งกรอบ
แนวคิด หรือตัวชี้วัด/ชุดตัวชี้วัดการบริหารจัดการที่เรียกวา 3M-11M, PAMS-POSDCoRB, 
SWOT, Benchmarking, Balanced Scorecard, การบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี, แนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียง, การปฏิบัติราชการตามคํารับรองของหนวยงาน, 7S ของบริษัทแมคคินซี, การบริหาร
จัดการแบบมุงผลสัมฤทธิ์, การบริหารจัดการคุณภาพโดยรวม, องคการแหงการเรียนรู, และ ITERMS 
เหลาน้ีเปนตน ท้ังนี้ เพื่อนําไปสูจุดหมายปลายทางเบื้องตน (primary goal) คือ การเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการของหนวยงานของรัฐและเจาหนาที่ของรัฐ และในที่สุด เพื่อ
นําไปสูจุดหมายปลายทางสูงสุด (ultimate goal) คือ การพัฒนาประเทศที่ประชาชนมีความสุขและมี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น รวมทั้งประเทศชาติเจริญกาวหนาอยางมั่นคงและยั่งยืน 
 ประการที่หา ในการศึกษา การทําวิจัย หรือการทําวิทยานิพนธในภาพรวม มีคําหรือ
ขอความที่มีความหมายทํานองเดียวกัน ใกลเคียงกัน หรือคลายคลึงกัน โดยเฉพาะอยางยิ่ง (1) 
การศึกษา (หรืออาจใชคําวา การวิจัย การวิเคราะห การวัด การประเมินผล) (2) ประสิทธิภาพ 
(หรืออาจใชคําวา ศักยภาพ ขีดความสามารถ ความพรอม ความเปนไปได) (3) การบริหารจัดการ 
(หรืออาจใชคําวา การดําเนินงาน การปฏิบัติงาน) และ (4) หนวยงานของรัฐ (หรืออาจใชคําวา 
เจาหนาที่ของรัฐ โครงการหรือกิจกรรมของหนวยงานของรัฐ) ดังตัวอยางตอไปนี้ 
  1) การศึกษาประสิทธิภาพของการบริหารจัดการของหนวยงาน A มีความหมาย
ทํานองเดียวกัน ใกลเคียงกัน หรือคลายคลึงกับการวิจัย หรือการวิเคราะห หรือการวัด หรือการ
ประเมินผลการบริหารจัดการของหนวยงาน A นั้น 
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  2) การศึกษาประสิทธิภาพของการบริหารจัดการของหนวยงาน A มีความหมาย
ทํานองเดียวกัน ใกลเคียงกัน หรือคลายคลึงกับการศึกษาศักยภาพ หรือขีดความสามารถ หรอืความ
พรอม หรือความเปนไปไดของหนวยงาน A น้ัน 
  3) การศึกษาประสิทธิภาพของการบริหารจัดการของหนวยงาน A มีความหมาย
ทํานองเดียวกัน ใกลเคียงกัน หรือคลายคลึงกับการศึกษาประสิทธิภาพของการดําเนินงาน หรือการ
ปฏิบัติงานของหนวยงาน A นั้น 
  4) การศึกษาประสิทธิภาพของการบริหารจัดการของหนวยงานของรัฐ A มี
ความหมายทํานองเดียวกัน ใกลเคียงกัน หรือคลายคลึงกับการศึกษาประสิทธิภาพของการบริหาร
จัดการของเจาหนาที่ของรัฐ หรือโครงการหรือกิจกรรมของหนวยงานของรัฐ A นั้น 
  5) การประเมินผลประสิทธิภาพการบริหารจัดการของหนวยงาน A มีความหมาย
ทํานองเดียวกัน ใกลเคียงกัน หรือคลายคลึงกับการศึกษา หรือการวิจัย หรือการวิเคราะห หรือการ
วัดประสิทธิภาพของการบริหารจัดการของหนวยงาน A นั้น  
  6) การศึกษาความเปนไปไดของการบริหารจัดการของโครงการหรือกิจกรรม B มี
ความหมายทํานองเดียวกัน ใกลเคียงกัน หรือคลายคลึงกับการศึกษาประสิทธิภาพ หรือศักยภาพ 
หรือขีดความสามารถ หรือความพรอมของการบริหารจัดการของโครงการหรือกิจกรรม B นั้น โปรด
ดูตารางที่ 1 
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ตารางที่ 1 สรุปโครงสรางของการนํากรอบแนวคิด หรือตัวชี้วัด/ชุดตัวชี้วัดการบริหารจัดการพรอมตัวอยาง มา
ปรับใชสําหรับ (1) การศึกษา (2) ประสิทธิภาพ ของ (3) การบริหารจัดการ ของ (4) หนวยงานของรัฐ (5) เพื่อ
นําไปสูจุดหมายปลายทาง 
 

กรอบแนวคดิ 
หรือตวัชีว้ดั/ชุดตวัชีว้ัด  

(5) จุดหมาย
ปลายทาง 

(1) การ 
ศึกษา 

หรือคําวา 

(2) ประสิทธ-ิ
ภาพ  

หรือคาํวา 

(3) การ 
บริหารจัดการ 
หรือคําวา 

(4) หนวย 
งานของรัฐ 
หรือคําวา หรือคําวา ตัวอยางเชน เบื้องตน สูงสุด 

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

1. ศักยภาพ 
2. ขีดความ 
   สามารถ 
3. ความ    
   พรอม 
4. ความ   
    เปน 
    ไปได 

1. การดําเนิน 
   งาน 
2. การปฏิบัต ิ
   งาน 

1. เจา    
   หนาที ่
   ของรัฐ 
2. โครงการ 
    หรือ 
    กจิกรรม 
    ของ 
    หนวย 
    งาน 
    ของรัฐ 

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

1. 3M-11M 
2. PAMS- 
 POSDCoRB 
3. SWOT 
4. Bench- 
    marking 
5. Balanced 
   Scorecard 
6. อื่น ๆ เชน 
   การบริหาร 
   กจิการบาน 
   เมืองที่ดี 
   และการ 
   ปฏิบตั ิ
   ราชการ 
   ตามคํา 
   รบัรองของ 
   หนวยงาน 
   เปนตน 

การเพิ่ม
ประสิทธ-ิ
ภาพ 
ในการ
บริหาร 
จัดการ
ของ 
หนวย 
งานของ
รัฐและเจา 
หนาที่ 
ของรัฐ 

การ
พัฒนา
ประเทศ 
: โดย
ประชา- 
ชนมี
ความสุข
และมี
คุณภาพ
ชีวติที่ดี
ขึ้น และ
ประเทศ 
ชาติ
เจริญ 
กาวหนา
อยาง
ม่ันคง 
และ
ยั่งยืน 

             หมายถึง กรอบแนวคิด หรือ “ตัวชี้วัดหลัก” หรือ “ชุดตัวชี้วัดหลัก” และเมื่อนําไปปรับใชในการศึกษา 
การวิจัย การวิเคราะห การวัด และการประเมินผล จําเปนตองสรางหรือกําหนด “ตัวชี้วัดรอง” ของแตละตัวชี้วัด
หลักซึ่งประกอบดวยหลายดานขึ้นมา โดย “ตัวชี้วัดรอง” หมายถึง ระดับความสําเร็จของขอความที่ขยายความ
หรือขยายการดําเนินงานของตัวชี้วัดหลักแตละดานใหเห็นชัดเจนขึ้น 
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 แบบท่ีสอง กรอบแนวคิดทางวิชาการที่นํามาใชในการศึกษาวิเคราะห กรอบแนวคิด
แบบน้ีเปนตัวแบบ (model) ที่นํามาใชใน “การศึกษาวิเคราะห” เร่ืองท่ีศึกษา ทําวิจัย หรือทํา
วิทยานิพนธ ในที่นี้ไดนํามาแสดงไว 12 ตัวอยาง เชน  
 1) กรอบแนวคิดท่ีประกอบดวย 2 ข้ันตอน ไดแก ปญหา (problem)        แนวทางแกไข 
(ซึ่งรวมทั้งการปองกันดวย) (suggestion) 
 
                                 กรอบแนวคิดที่ประกอบดวย 2 ขั้นตอน 
            (1)                                                                                           (2) 
         ปญหา                                                                                      แนวทางแกไข 
 
                                ส        อ        ด        ค        ล        อ        ง                    
 
 2) กรอบแนวคิดที่ประกอบดวย 2 ข้ันตอน ไดแก ตัวแปรอิสระ (independent variable) 
หรือเหตุ          ตัวแปรตาม (independent variable) หรือผล 
 
                                 กรอบแนวคิดที่ประกอบดวย 2 ขั้นตอน 
            (1)                                                                                           (2) 
   ตัวแปรอิสระ                                                                                 ตัวแปรตาม 
 
                                  ส        อ        ด        ค        ล        อ        ง                    
 
         3) กรอบแนวคิดที่ประกอบดวย 2 ข้ันตอน ไดแก หลักเกณฑใหญหรือหลักการทั่วไป 
(general)           สวนยอย (specific)   
 
                           กรอบแนวคิดที่ประกอบดวย 2 ขัน้ตอน 
            (1)                                                                                           (2) 
 หลักเกณฑใหญ                                                                                  สวนยอย 
 
                                   ส        อ        ด        ค        ล        อ        ง                    
 
         4) กรอบแนวคิดท่ีประกอบดวย 3 ข้ันตอน ไดแก ปญหา (problem)         สาเหตุ 
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(cause)          แนวทางแกไขหรือแนวทางการพัฒนา (suggestion หรือ development guideline) 
ท่ีสอดคลองกัน ซึ่งเรียกวา “กระบวนการพิจารณาแกไขปญหา” ดังนี้ 
 
                   กระบวนการพจิารณาแกไขปญหาที่ประกอบดวย 3 ขั้นตอน 
            (1)                                         (2)                                              (3) 
         ปญหา                                       สาเหต ุ                                   แนวทางแกไข 
 
                                     ส        อ        ด        ค        ล        อ        ง 
 
        5) กรอบแนวคิดท่ีประกอบดวย 3 ข้ันตอน ไดแก เหตุ (cause)          ผล (effect)             
       ผลกระทบ (impact)  
 
                              กรอบแนวคิดที่ประกอบดวย 3 ขั้นตอน 
            (1)                                         (2)                                              (3) 
           เหต ุ                                           ผล                                         ผลกระทบ 
 
                                     ส        อ        ด        ค        ล        อ        ง 
 
        6) กรอบแนวคิดท่ีประกอบดวย 3 ข้ันตอน ไดแก ปจจัยนําเขา (input)       กระบวนการ
ปรับเปลี่ยน (process)          ปจจัยนําออก (output) 
 
                              กรอบแนวคิดที่ประกอบดวย 3 ขั้นตอน 
            (1)                                         (2)                                          (3) 
    ปจจยันําเขา                  กระบวนการปรบัเปลี่ยน                 ปจจัยนาํออก 
 
                                     ส        อ        ด        ค        ล        อ        ง 
 
       7) กรอบแนวคิดท่ีประกอบดวย 3 ข้ันตอน ไดแก ปจจัยสนับสนุน (thesis)    
 ปจจัยตอตาน (antithesis)         ปจจัยประนีประนอม (synthesis) ไดแสดงไว 2 ภาพ ดังนี้ 
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                              กรอบแนวคิดที่ประกอบดวย 3 ขั้นตอน 
               (1)                                          (2)                                             (3) 
    ปจจัยสนบัสนนุ                        ปจจยัตอตาน                        ปจจัยประนปีระนอม 
 
                                        ส        อ        ด        ค        ล        อ        ง 
 
                      หรือ 
 
  
     
         (1) ปจจัยสนบัสนนุ                              (3) ปจจัยประนีประนอม     
                 (thesis)           (synthesis)  
 
 
          (2) ปจจัยตอตาน (antithesis) 
 
 8) กรอบแนวคิดท่ีประกอบดวย 4 ข้ันตอน ไดแก สภาพแวดลอม (context)        
 ปจจัยนําเขา (input)        กระบวนการ (process)         ผลผลิต (product)  
 
                                          กรอบแนวคิดที่ประกอบดวย 4 ขั้นตอน 
               (1)                                   (2)                                  (3)                                (4) 
    สภาพแวดลอม                    ปจจยันาํเขา                  กระบวนการ                    ผลผลติ 
 
                                            ส        อ        ด        ค        ล        อ        ง 
 
 
 9) กรอบแนวคิดท่ีประกอบดวย 4 ข้ันตอน ไดแก ปญหา (problem)          สาเหตุ 
(cause)            แนวทางแกไข (suggestion)          ผลกระทบ (impact) 
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                                        กรอบแนวคดิที่ประกอบดวย 4 ขั้นตอน 
               (1)                                (2)                                 (3)                                (4) 
          ปญหา                            สาเหต ุ                    แนวทางแกไข                 ผลกระทบ 
 
                                          ส        อ        ด        ค        ล        อ        ง 
 
 
 10) กรอบแนวคิดท่ีประกอบดวย 4 ข้ันตอน ไดแก ปญหา (problem)          สาเหตุ 
(cause)            แนวทางแกไข (suggestion)         แนวโนม (trend) 
 
                                        กรอบแนวคดิที่ประกอบดวย 4 ขั้นตอน 
               (1)                                (2)                                 (3)                                (4) 
          ปญหา                            สาเหต ุ                    แนวทางแกไข                   แนวโนม 
 
                                          ส        อ        ด        ค        ล        อ        ง 
 
 
 11) กรอบแนวคิดที่ประกอบดวย 4 ข้ันตอน ไดแก ปจจัยนําเขา (input)     
กระบวนการ (process)         ปจจัยนําออกหรือผลผลิต (output)         ผลลัพธ (outcome) 
 
                                        กรอบแนวคดิที่ประกอบดวย 4 ขั้นตอน 
               (1)                                (2)                                 (3)                                (4) 
      ปจจัยนาํเขา                   กระบวนการ                ปจจัยนาํออก                    ผลลพัธ 
 
                                          ส        อ        ด        ค        ล        อ        ง 
 
 
 12) กรอบแนวคิดที่ประกอบดวย 4 ข้ันตอน ไดแก ปจจัยนําเขา (input)    
กระบวนการ (process)          ปจจัยนําออกหรือผลผลิต (output)         ผลกระทบ (impact) 
 



 41

                                        กรอบแนวคดิที่ประกอบดวย 4 ขั้นตอน 
               (1)                                (2)                                 (3)                                (4) 
      ปจจัยนาํเขา                   กระบวนการ                ปจจัยนาํออก                  ผลกระทบ 
 
                                          ส        อ        ด        ค        ล        อ        ง 
 
 
     เทคนิค เนื่องจากความรูความสามารถและประสบการณของผูศึกษาแตละคนยอมแตกตาง
กัน โดยเฉพาะอยางยิ่ง การนําแนวคิด ทฤษฎี หรือหลักการทางวิชาการมาปรับใชในการศึกษา การ
ทําวิจัย หรือการทําวิทยานิพนธ จึงทําใหการกําหนดกรอบแนวคิดที่ใชในการศึกษาแตกตางกัน
ดวย ยิ่งไปกวาน้ัน มีผูศึกษาจํานวนไมนอยท่ีทําการศึกษา ทําวิจัย หรือทําวิทยานิพนธโดยไมใช
กรอบแนวคิด เพราะยังไมเห็นถึงความสําคัญและความจําเปนของกรอบแนวคิดที่นํามาใชใน
การศึกษา รวมตลอดไปถึงการไมเขาใจเทคนิคการสรางกรอบแนวคิด และการบูรณาการหรือ
ผสมผสานกรอบแนวคิดดวย จากเหตุผลเหลานี้ ในสวนท่ีเกี่ยวกับเทคนิคนี้ จึงไดกําหนดการ
นําเสนอไว 2 หัวขอ ไดแก “เทคนิคการสรางหรือการกําหนดกรอบแนวคิด” และ “เทคนิค
การบูรณาการหรือการผสมผสานกรอบแนวคิด” ตามลําดับ ดังนี้  
 หนึ่ง เทคนิคการสรางหรือการกําหนดกรอบแนวคิด กอนที่จะกลาวถึงเทคนิคการสราง
กรอบแนวคิด ควรที่จะอธิบายถึง “วิธีการสรางกรอบแนวคิดสําหรับการศึกษา การทําวิจัย 
หรือการทําวิทยานิพนธ” เปนเบื้องตนกอน โดยแบงเปน (1) การสรางหรือกําหนดกรอบแนวคิด
หลัก และ (2) การสรางหรือกําหนดกรอบแนวคิดรอง ตามลําดับดังน้ี 
 1) วิธีการสรางหรือการกําหนดกรอบแนวคิดหลัก เหตุผลที่เรียกวา กรอบแนวคิดหลัก 
เพราะเปนกรอบแนวคิดที่สรางหรือกําหนดขึ้นจากวัตถุประสงคท่ีมีความสําคัญยิ่งหรือวัตถุประสงค
หลักของการศึกษา การทําวิจัย หรือการทําวิทยานิพนธ ผูศึกษาอาจดําเนินการโดย 
  1.1) กําหนดวัตถุประสงคของการศึกษาใหมีสาระสําคัญครอบคลุมอยางนอย 2 
เรื่อง ไดแก ปญหา แนวทางการพัฒนา (หรือเรียกวา แนวทางแกไข หรือขอเสนอแนะ) ตัวอยางเชน 
การวิจัยหรือวิทยานิพนธมีวัตถุประสงคของการศึกษาเพื่อศึกษา “ปญหาการบริหารจัดการของ.....  
(ระบุชื่อหนวยงานที่ศึกษา)” และเพื่อศึกษา “แนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการของ..... (ระบุชื่อ
หนวยงานที่ศึกษา)” โดยถือวา วัตถุประสงคของการศึกษาทั้ง 2 ขอน้ีเปนวัตถุประสงคหลัก 
  1.2) กําหนดกรอบแนวคิด (หรืออาจเรียกวา ตัวชี้วัด หรือตัวแบบ) สําหรับใชใน
การศึกษา การทําวิจัย หรือการทําวิทยานิพนธ โดยเฉพาะอยางยิ่ง นํามาใชใน “การจัดกลุมและการ
วิเคราะห” วัตถุประสงคหลักที่ไดกําหนดไวในหัวขอ 1.1) ตัวอยางเชน ผูศึกษาเลือกนํา “ปจจัยที่มี



 42

สวนสําคัญตอการบริหารจัดการที่ เ รียกวา PAMS-POSDCoRB” ไดแก การบริหารนโยบาย 
(Policy), การบริหารอํานาจหนาที่ (Authority), การบริหารคุณธรรม (Morality), การบริหารที่
เกี่ยวของกับสังคม (Society) หรือ การบริหารท่ีเกี่ยวกับจิตวิญญาณ (Spirit) อาจเลือกคําใดคําหนึ่ง
ก็ได, การวางแผน (Planning), การจัดองคการ (Organizing), การบริหารทรัพยากรมนุษย 
(Staffing), การอํานวยการ (Directing), การประสานงาน (Coordinating), การรายงาน (Reporting) 
และการงบประมาณ (Budgeting) มาเปนกรอบแนวคิดหลักสําหรับการศึกษา การทําวิจัย หรือการ
ทําวิทยานิพนธ (ผูศึกษาควรใหเหตุผลของการเลือกนํากรอบแนวคิดดังกลาวน้ีมาใชไวดวย) โดยผู
ศึกษานํามาใชในการจัดกลุมและวิเคราะหวัตถุประสงคของการศึกษา 2 ขอดังกลาวไวในขอ 1.1) ซึง่
เปนวัตถุประสงคหลัก 
  1.3) กําหนดให หนึ่ง “ปญหาการบริหารจัดการของหนวยงาน” และ “แนวทางการ
พัฒนาการบริหารจัดการของหนวยงาน” (ซึ่งเปนวัตถุประสงคของการศึกษา) ที่จัดกลุมและวิเคราะห
ตามกรอบแนวคิด PAMS-POSDCoRB เปนตัวแปรอิสระ หรือเปน เหตุ (cause) ในขณะเดียวกัน ผู
ศึกษาก็ไดกําหนดให สอง “การเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการของ.....” (ระบุชื่อหนวยงานที่
ศึกษา) เปนตัวแปรตาม หรือเปน ผล (effect)  
 สําหรับ “ตัวอยางวิธีการเขียนบรรยายการนํากรอบแนวคิดหลักมาใชในการจัดกลุม
และวิเคราะหวัตถุประสงคหลักของการศึกษา” เชน ในการศึกษา การทําวิจัย หรือการทํา
วิทยานิพนธครั้งนี้ ผูศึกษาไดนํา “ปจจัยที่มีสวนสําคัญตอการบริหารจัดการที่เรียกวา PAMS-
POSDCoRB” ของ วิรัช วิรัชนิภาวรรณ9 มาเปนกรอบแนวคิดหลักในการจัดกลุมและการวิเคราะห 
“ปญหาการบริหารจัดการของหนวยงาน” และ “แนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการของ
หนวยงาน” ท่ีเปนวัตถุประสงคหลักของการศึกษาจํานวน 2 ขอ ปจจัยหรือกรอบแนวคิดดังกลาวนี้
ประกอบดวย 11 ดาน พรอมกันนั้น ผูศึกษาไดกําหนดให “ปญหาการบริหารจัดการของหนวยงาน” 
และ “แนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการของหนวยงาน” ที่จัดกลุมและวิเคราะหตามกรอบแนวคิด 
PAMS-POSDCoRB เปนตัวแปรอิสระ สวน “การเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการของ
หนวยงาน” เปนตัวแปรตาม โปรดดูภาพท่ี 2 
 
 
 

                                         
 9วิรัช วิรัชนิภาวรรณ, แนวคิดทางรัฐประศาสนศาสตร : การประยุกต และการพัฒนา (กรุงเทพ- 
มหานคร : สํานักพิมพโฟรเพซ, 2549), หนา 64-66.  
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ภาพที ่2 กรอบแนวคิดหลักที่แสดงถึงความสัมพันธระหวางตวัแปรอสิระและตวัแปรตามที่ใชใน
การศึกษาครั้งนี้ 
 
                       ตัวแปรอิสระ (เหตุ)                    ตัวแปรตาม (ผล) 
 
    “ปญหาการบริหารจัดการของหนวยงาน”  
    และ “แนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการ 
       ของหนวยงาน” ที่จัดกลุมและวิเคราะห 
        ตามกรอบแนวคิด PAMS-POSDCoRB 
 ------------------------------------------------------------  
  1) การบริหารนโยบาย (Policy)  
  2) การบริหารอํานาจหนาที่ (Authority)                                  การเพิม่ประสิทธิภาพ 
  3) การบริหารคุณธรรม (Morality)                                         ในการบรหิารจัดการ 
  4) การบริหารท่ีเกี่ยวของกับสังคม (Society)                                 ของหนวยงาน 
  5) การวางแผน (Planning) 
  6) การจัดองคการ (Organizing) 
  7) การบริหารทรัพยากรมนุษย (Staffing) 
  8) การอํานวยการ (Directing)  
  9) การประสานงาน (Coordinating) 
  10) การรายงาน (Reporting)  
  11) การงบประมาณ (Budgeting) 
 
 
 2) วิธีการสรางหรือการกําหนดกรอบแนวคิดรอง เหตุผลที่เรียกวา กรอบแนวคิดรอง 
เพราะเปนกรอบแนวคิดที่สรางหรือกําหนดขึ้นจากวัตถุประสงคเสริมที่มีความสําคัญในลําดับรอง 
หรือเปนวัตถุประสงครองของการศึกษา การทําวิจัย หรือการทําวิทยานิพนธ (คําวา วัตถุประสงค
รอง อาจไมไดเขียนไวอยางชัดเจนก็ได) ผูศึกษาอาจดําเนินการโดย 
  2.1) กําหนดวัตถุประสงคของการศึกษาใหมีสาระสําคัญครอบคลุมเรื่องท่ีมี
ความสําคัญในลําดับรองจากเร่ืองที่เปนวัตถุประสงคหลัก ตัวอยางเชน การวิจัยหรือวิทยานิพนธมี
วัตถุประสงคของการศึกษาเพื่อศึกษา “ปจจัยที่มีสวนสําคัญทําใหแนวทางการพัฒนาการบริหาร
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จัดการของหนวยงาน (ระบุชื่อหนวยงานที่ศึกษา) ประสบผลสําเร็จ” โดยถือวา วัตถุประสงคของ
การศึกษาขอน้ีเปนวัตถุประสงคเสริมหรือวัตถุประสงครอง ซึ่งอาจไมไดเขียนไวก็ได 
  2.2) กําหนดกรอบแนวคิด (หรืออาจเรียกวา ตัวชี้วัด หรือตัวแบบ) สําหรับใชใน
การศึกษา การทําวจิัย หรือการทําวิทยานิพนธ โดยเฉพาะอยางยิ่ง นํามาใชใน “การจัดกลุมและการ
วิเคราะห” วัตถุประสงครองท่ีไดกําหนดไวในหัวขอ 2.1) ตัวอยางเชน ผูศึกษาเลือกนํา “ปจจัยที่มี
สวนสําคัญตอการบริหารจัดการที่เรียกวา 3M” อันไดแก ปจจัยดานการบริหารทรัพยากรมนุษย 
(Man) ดานการบริหารงบประมาณ (Money) และดานการบริหารงานภายใน (Management) มา
เปนกรอบแนวคิดรองสําหรับการศึกษา การทําวิจัย หรือการทําวิทยานิพนธ (ผูศึกษาควรใหเหตุผล
ของการเลือกนํากรอบแนวคิดดังกลาวน้ีมาใชไวดวย) โดยผูศึกษานํามาใชในการจัดกลุมและ
วิเคราะหวัตถุประสงคของการศึกษาดังกลาวในขอ 2.1) ซึ่งเปนวัตถุประสงครอง 
  2.3) กําหนดให หนึ่ง “ปจจัยที่มีสวนสําคัญทําใหแนวทางการพัฒนาการบริหาร
จัดการของหนวยงาน (ระบุชื่อหนวยงานที่ศึกษา) ประสบผลสําเร็จ” (ซึ่งเปนวัตถุประสงคของ
การศึกษา) ท่ีจัดกลุมและวิเคราะหตามกรอบแนวคิด 3M เปนตัวแปรอิสระ หรือเปน เหตุ (cause) 
ในขณะเดียวกัน ผูศึกษาก็ไดกําหนดให สอง “แนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการของหนวยงาน” 
(ระบุชื่อหนวยงานที่ศึกษา) เปนตัวแปรตาม หรือเปน ผล (effect)  
 สําหรับ “ตัวอยางวิธีการเขียนบรรยายการนํากรอบแนวคิดรองมาใชในการจัดกลุม
และวิเคราะหวัตถุประสงครองของการศึกษา” เชน ในการศึกษา การทําวิจัย หรือการทํา
วิทยานิพนธครั้งนี้ ผูศึกษาไดนํา “ปจจัยที่มีสวนสําคัญตอการบริหารจัดการที่เรียกวา 3M ของ วิรัช 
วิรัชนิภาวรรณ (2550) ในบทความ เรื่อง “เทคนิคการเขียนงานวิจัยหรือวิทยานิพนธ” สืบคนวันที่ 4  
มิถุนายน 2552 จาก http://www.wiruch.com มาเปนกรอบแนวคิดรองในการจัดกลุมและการวิเคราะห 
“ปจจัยที่มีสวนสําคัญทําใหแนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการของหนวยงาน (ระบุชื่อหนวยงานที่
ศึกษา) ประสบผลสําเร็จ” ซึ่งเปนวัตถุประสงครองของการศึกษาจํานวน 1 ขอ ปจจัยหรือกรอบ
แนวคิด 3M ดังกลาวนี้ประกอบดวย 3 ดาน ไดแก การบริหารทรัพยากรมนุษย (Man) การบริหาร
งบประมาณ (Money) และการบริหารงานทั่วไป (Management) พรอมกันนั้น ผูศึกษาไดกําหนดให 
“ปจจัยที่มีสวนสําคัญทําใหแนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการของหนวยงาน (ระบุชื่อหนวยงานที่
ศึกษา) ประสบผลสําเร็จ” ที่จัดกลุมและวิเคราะหตามกรอบแนวคิด 3M เปนตัวแปรอิสระ หรือเปน 
เหตุ สวน “แนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการของหนวยงาน (ระบุชื่อหนวยงานที่ศึกษา) ประสบ
ผลสําเร็จ” เปนตัวแปรตาม หรือเปน ผล  
 ในสวนเหตุผลที่ผูศึกษานํา 3M มาเปนกรอบแนวคิดรองในการศึกษาครั้งนี้ เพราะเปนกรอบ
แนวคิดที่กะทัดรัด ครอบคลุมสาระสําคัญของการบริหารจัดการ เปนสากล เปนที่รูจัก คุนเคยและได
นําไปใชกันอยางแพรหลาย โปรดดูภาพท่ี 3 
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ภาพที ่3 กรอบแนวคิดรองที่แสดงถึงความสัมพันธระหวางตวัแปรอสิระและตวัแปรตามที่ใชใน
การศึกษาครั้งนี้ 
 
                      ตัวแปรอิสระ (เหตุ)                            ตัวแปรตาม (ผล) 
 
     “ปจจยัทีม่ีสวนสาํคัญทําใหแนวทางการพฒันา 
   การบริหารจัดการของหนวยงานประสบผลสาํเร็จ” 
       ท่ีจัดกลุมและวเิคราะหตามกรอบแนวคดิ 3M                          แนวทางการพฒันา 
 -----------------------------------------------------------------------                     การบรหิารจัดการ 
  1) ปจจัยดานการบริหารทรัพยากรมนุษย (Man)                                 ของหนวยงาน 
  2) ปจจัยดานการบริหารงบประมาณ (Money)  
  3) ปจจัยดานการบริหารงานภายใน (Management) 
 
 
 หลังจากไดทราบและเขาใจ “วิธีการสรางกรอบแนวคิดสําหรับการศึกษา การทําวิจัย 
หรือการทําวิทยานิพนธ” แลว ตอจากนี้ไป เปนสวนของ “เทคนิคการสรางหรือการกําหนด
กรอบแนวคดิ” โดยผูศึกษาควรคํานึงถึงเทคนิค 7 ประการ    
           1) การสรางกรอบแนวคิดที่สอดคลองกับวัตถุประสงคของการศึกษาที่ไดกําหนดไว 
                    2) การสรางกรอบแนวคิดที่อยูบนพื้นฐานของวิชาการที่เปนท่ียอมรับหรือโตแยงได
ยาก  
              3) การสรางกรอบแนวคิดที่ชัดเจน และเขาใจงาย มิใชนํากรอบแนวคิดมาใชใน
การศึกษา การทําวิจัย หรือการทําวิทยานพินธแลว ยิ่งทําใหผูอานไมเขาใจมากขึ้น  
  4) กรอบแนวคิดมิใช “ภาพหรือกรอบที่สรุปขั้นตอนการดําเนินงานวิจัย” หรือ “การ
อธิบายความหมายของกรอบแนวคิด ตัวชี้วัด หรือตัวแบบแตละตัว” แตเปนกรอบหรือการแสดง
ขอบเขตใหผูอานเห็นถึงการจัดกลุมแนวคิดทางวิชาการและการศึกษาวิเคราะหที่มีความสัมพันธกัน
อยางเปนระบบและเก่ียวของกับวัตถุประสงคของการศึกษา โดยผูศึกษานํากรอบแนวคิดนั้นมาใชใน
การศึกษา การทําวิจัย หรือการทําวิทยานิพนธอยางแทจริง  
                 5) การแสดงภาพประกอบ หลังจากที่ผูศึกษาไดเขียนบรรยายกรอบแนวคิดที่ใชใน
การศึกษาแลว ผูศึกษาควรแสดงเปนภาพไวดวยเสมอ 
                  6) การแสดงเหตุผลหรือขอดีของกรอบแนวคิดที่นํามาใช หมายความวา หลังจาก
เขียนกรอบแนวคิดที่ใชในการศึกษาและภาพเสร็จแลว ผูศึกษาควรเขียนเหตุผลแสดงไวดวยวา 
ทําไมผูศึกษาจึงเลือกนํากรอบแนวคิดนั้นมาใชในการศึกษา การทําวิจัย หรือการทําวิทยานิพนธคร้ัง
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นี้ ตัวอยางเชน เหตุผลที่ผูศึกษานํากรอบแนวคิดการบริหารจัดการที่เรียกวา PAMS-POSDCoRB 
มาใชเปนกรอบแนวคิดหลักในการศึกษาครั้งนี้ (โดยกําหนดให “ปจจัยท่ีมีสวนสําคัญตอการบริหาร
จัดการที่เรียกวา PAMS-POSDCoRB” เปนตัวแปรอิสระ ขณะท่ี “การเพิ่มขีดความสามารถในการ
บริหารจัดการของหนวยงาน” เปนตัวแปรตาม) เพราะ PAMS-POSDCoRB เปนกระบวนการทาง
วิชาการดานรัฐประศาสนศาสตรหรือเปนกระบวนการดานการบริหารจัดการที่เขาใจงาย ชัดเจน 
ครอบคลุม และครบถวน โดยประกอบดวย 11 ดาน ไดแก การบริหารนโยบาย (Policy), การบริหาร
อํานาจหนาที่ (Authority), การบริหารคุณธรรม (Morality), การบริหารที่เกี่ยวของกับสังคม 
(Society) หรือ การบริหารที่เกี่ยวกับจิตวิญญาณ (Spirit) อาจเลือกคําใดคําหนึ่งก็ได, การวางแผน 
(Planning), การจัดองคการ (Organizing), การบริหารทรัพยากรมนุษย (Staffing), การอํานวยการ 
(Directing), การประสานงาน (Coordinating), การรายงาน (Reporting) และการงบประมาณ 
(Budgeting) กรอบแนวคิดนี้นํามาใชไดอยางผสมกลมกลืนหรือสอดคลองกับวัตถุประสงคของ
การศึกษาครั้งนี้ ไมเพียงเทานั้น ไดมีการนํากรอบแนวคิดน้ีมาปรับใชทางวิชาการและมีการตีพิมพ
เผยแพร10  เหลานี้ จึงนาจะมีสวนสําคัญที่ทําใหการศึกษาครั้งนี้เปนระบบ และครอบคลุมเรื่องที่
ศึกษาดานการบริหารจัดการไดอยางครบถวนสมบูรณเพิ่มมากยิ่งขึ้น ในเวลาเดียวกัน ยังเปนการ
พิสูจนดวยวา PAMS-POSDCoRB สามารถนํามาประยุกตใชกับสังคมไทยหรือการบริหารจัดการ
ของไทย และมีประโยชนหรือไม เพียงใดอีกดวย 
                7) การแสดงเหตุผลถึงขอจํากัดของกรอบแนวคิดที่นํามาใชในการศึกษา หลังจาก
ไดเขียนขอดีของกรอบแนวคิดไวแลว ผูศึกษาควรเขียนขอจํากัดพรอมกันไปดวย ตัวอยางเชน เปน
ธรรมดาที่กรอบแนวคิดที่ใชในการวิเคราะหไมวาจะเปนลักษณะหรือรูปแบบใด ยอมตองมีขอจํากัด
หรือมีผูโตแยงไดเสมอไมมากก็นอย โดยกรอบแนวคิดที่ผูศึกษาไดนํามาใชในการศึกษาครั้งนี้ ยอมมี
ขอจํากัดดวยและไมอาจนับไดวาเปนกรอบแนวคิดที่สมบูรณที่สุด ขอจํากัดที่สําคัญ เชน กรอบ
แนวคิดที่ใชในการศึกษาครั้งนี้เหมาะสมกับสภาพในปจจุบันเทาน้ัน แตในอนาคตหากเกิดการ
เปลี่ยนแปลงของสภาพทางเศรษฐกิจ สังคม หรือการเมืองขึ้น อาจทําใหกรอบแนวคิดน้ีเกิด
ขอบกพรองไดบาง 

                                         
 10โปรดดู วิรัช วิรัชนิภาวรรณ, การบริหารและการจัดการเทศบาลในยุคปฏิรูปการเมือง (กรุงเทพ-
มหานคร : 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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          อีกตัวอยางหนึ่ง เชน กรอบแนวคิด PAMS-POSDCoRB ท่ีนํามาใชในการศึกษา
คร้ังนี้มีขอจํากัดที่สําคัญคือ (1) กรอบแนวคิดนี้เปนของนักวิชาการไทยที่พัฒนามาจากกรอบแนวคิด 
โพสคอรบ (POSDCoRB) ของ กูลิค และ เออรวิค (Gulick & Urwick) จึงอาจทําใหไมไดรับการ
ยอมรับจากนักวิชาการไทยบางสวน (2) การที่กรอบแนวคิดนี้ละเอียดและครอบคลุมการบริหาร
จัดการมากถึง 11 เรื่อง หรือ 11 ดาน จึงอาจถูกมองไปไดวาเปนกรอบแนวคิดที่ละเอียดและ
ครอบคลุมมากเกินไป และยากตอการนําไปปฏิบัติไดอยางครบถวน นอกจากนั้น (3) กรอบแนวคิด
นี้อาจเหมาะสมกับสภาพแวดลอมของสังคมไทยที่ใหความสําคัญกับการบริหารจัดการภายในและ
เนนดานวัตถุหรือประสทิธิภาพของหนวยงานเปนหลัก แตในอนาคต ถาสภาพแวดลอมเปลี่ยนแปลง
ไป เชน เกิดการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองการปกครองและการบริหารของประเทศ โดยรัฐบาลมี
นโยบายใหความสําคัญกับการบริหารจัดการที่เนนดานจิตใจ โดยเฉพาะอยางยิ่ง การบริหารจัดการ
ตามแนวทางคุณธรรม และการบริหารจัดการตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง เชนนี้ อาจจะทําให
กรอบแนวคิดนี้ไมถูกนํามาใชมากเทาที่ควรก็ได 

 สอง เทคนิคการบูรณาการหรือการผสมผสานกรอบแนวคิด หมายถึง การนําเสนอ
เทคนิคการบูรณาการหรือการผสมผสานกรอบแนวคิดทางวิชาการหลายกรอบสําหรับการศึกษา 
การทําวิจัย และการทําวิทยานิพนธ โดยคําวา กรอบแนวคิด หมายถึง กรอบแนวคิด 2 แบบ ดังท่ีได
นําเสนอไวแลว อันไดแก (1) กรอบแนวคิดทางวิชาการที่นํามาใชในการจัดกลุม และ (2) กรอบ
แนวคิดทางวิชาการที่นํามาใชในการศึกษาวิเคราะห สาระสําคัญท่ีจะนําเสนอประกอบดวย 3 ขอ 
ดังนี้ 
  1) ในการศึกษา  การทําวิจัย  หรือการทําวิทยานิพนธแตละเรื่อง  ไม
จําเปนตองมีหรือใชเพียงกรอบแนวคิดเดียว อาจใช 2 กรอบ หรือหลายกรอบแนวคิดก็ได   
ท้ังนี้ โดยคํานึงถึงความเหมาะสม ความสอดคลอง และควรแสดงเหตุผลของการเลือกนํา
กรอบแนวคิดแตละกรอบมาใชดวย ดังท่ีไดกลาวไวแลววา กรอบแนวคิดอาจจัดแบงเปน 2 แบบ 
หัวขอน้ีเนนเฉพาะกรอบแนวคิดแบบแรก คือ กรอบแนวคิดทางวิชาการที่นํามาใชในการจัดกลุมซึ่ง
เปนกรอบแนวคิดการบริหารจัดการที่ประกอบดวย “กลุมคํา” หลายดานหรือหลายขั้นตอน และ
นํามาใชใน “การจัดกลุมหรือการจัดกลุมปญหา” ดังไดยกตัวอยางไวแลวขางตนรวม 27 ตัวอยาง 
ขยายความไดวา ผูศึกษาอาจนํากรอบแนวคิดที่นํามาใชในการจัดกลุมจํานวน 2 กรอบ มาปรับใชใน
การศึกษา การทําวิจัย หรือการทําวิทยานิพนธก็ได โดยทุกกรอบแนวคิดที่ผูศึกษานํามาใชควร (1) 
มีความเหมาะสม ซ่ึงหมายถึง สอดคลองกับวัตถุประสงคของการศึกษา การทําวิจัย หรือการทํา
วิทยานิพนธ (2) สอดคลองกันหรือเกื้อกูลกันทั้งหมดอยางเปนระบบ และ (3) ผูศึกษาควรแสดง
เหตุผลของการเลือกนํากรอบแนวคิดแตละกรอบมาใชไวดวยเสมอ 
  ตัวอยางที่หนึ่ง ในกรณีที่การศึกษา การทําวิจัย หรือการทําวิทยานิพนธ ผูศึกษาได
กําหนดวัตถุประสงคของการศึกษาไว 3 ขอ ไดแก (1) เพื่อศึกษาปญหาการบริหารจัดการของ
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หนวยงาน (2) เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการของหนวยงาน 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 ดาน มาใชเปนกรอบแนวคิดรองในการจัด
กลุม “ปจจัยที่มีสวนสําคัญทําใหแนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการของหนวยงานประสบ
ผลสําเร็จ” โดยแบงเปน 3 ดาน ไดแก ปจจัยดานการบริหารทรัพยากรมนุษย (Man) ดานการบริหาร
งบประมาณ (Money) และดานการบริหารงานทั่วไป (Management) เพื่อใหสอดคลองกับ
วัตถุประสงคของการศึกษาขอ (3) ดังกลาว  
  ตัวอยางที่สอง ในกรณีที่การศึกษา การทําวิจัย หรือการทําวิทยานิพนธ ผูศึกษาได
กําหนดวัตถุประสงคของการศึกษาไว 4 ขอ ไดแก (1) เพื่อศึกษาปญหาการบริหารจัดการของ
หนวยงาน (2) เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการของหนวยงาน (3) เพื่อศึกษาปจจัยที่
มีสวนสําคัญทําใหแนวทางการพัฒนาบริหารจัดการของหนวยงานประสบผลสําเร็จ และ (4) เพื่อ
ศึกษาแนวโนมของการบริหารจัดการของหนวยงาน ทั้งนี้ โดยใชกรอบแนวคิด 2 กรอบ 
  ผูศึกษา หน่ึง นํากรอบแนวคิด การปฏิบัติราชการตามคํารับรองของหนวยงานที่
ประกอบดวย 4 ดาน ไดแก ประสิทธิผลตามแผนปฏิบัติราชการ คุณภาพการใหบริการ ประสิทธิภาพ
ของการปฏิบัติราชการ และการพัฒนาองคกรหรือหนวยงาน  (หรืออาจนํากรอบแนวคิดอื่นมาปรับ
ใชก็ไดตามความเหมาะสม เชน การบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี หรือการบริหารจัดการความรู) มา
ใชเปนกรอบแนวคิดหลักในการจัดกลุม “ปญหาการบริหารจัดการของหนวยงาน” โดยแบงเปน 4 
ดาน เพื่อใหสอดคลองกับวัตถุประสงคของการศึกษาขอ (1) รวมทั้งนํามาใชในการจัดกลุม “แนว
ทางการพัฒนาการบริหารจัดการของหนวยงาน” โดยแบงเปน 4 ดาน เพื่อใหสอดคลองกับ
วัตถุประสงคของการศึกษาขอ (2) พรอมกับ สอง นํากรอบแนวคิด 3M ที่ประกอบดวย 3 ดาน มาใช
เปนกรอบแนวคิดรองในการจัดกลุม “ปจจัยท่ีมีสวนสําคัญทําใหแนวทางการพัฒนาการบริหาร
จัดการของหนวยงานประสบผลสําเร็จ” โดยแบงเปน 3 ดาน เพื่อใหสอดคลองกับวัตถุประสงคของ
การศึกษาขอ (3) รวมทั้งนํามาใชในการจัดกลุม “แนวโนมของการบริหารจัดการของหนวยงาน” โดย
แบงเปน 3 ดาน เพื่อใหสอดคลองกับวัตถุประสงคของการศึกษาขอ (4) ดังกลาว  
  หมายเหตุ นอกจากกรอบแนวคิด 3M ตามตัวอยางที่กลาวมาน้ีแลว ผูศึกษาอาจนํา
กรอบแนวคิดอื่นมาปรับใชในการจัดกลุม “ปจจัยท่ีมีสวนสําคัญทําใหแนวทางการพัฒนาการบริหาร
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จัดการของหนวยงานประสบผลสําเร็จ” รวมทั้ง “แนวโนมของการบริหารจัดการของหนวยงาน” 
เพื่อใหสอดคลองกับวัตถุประสงคของการศึกษาขอ (3) และ (4) ตามลําดับก็ได เปนตนวา หน่ึง 
กรอบแนวคิด 4M-5M สอง กรอบแนวคิดที่แบงเปน 2 ดาน/ปจจัย คือ ปจจัยภายในและปจจัย
ภายนอก สาม กรอบแนวคิดที่ประกอบดวย 3 ดาน ไดแก โครงสราง (Structure) อํานาจหนาที่ 
(Authority) และกระบวนการดําเนินงาน (Process) หรือเรียกวา SAP สี่ กรอบแนวคิดที่
ประกอบดวย 3 ดาน ไดแก  โครงสราง (Structure) อํานาจหนาที่ (Authority) และการบริหารงาน
บุคคล (Man) หรือเรียกวา SAM และ หา กรอบแนวคิดที่ประกอบดวย 3 ดาน/ขั้นตอน ไดแก การ
คิด หรือการวางแผน หรือการเตรียมการ (thinking หรือ planning หรือ preparing) การลงมอืปฏิบตัิ
จริง (acting) และการประเมินผล (evaluating) 
  2) กรอบแนวคิดท่ีนํามาใชเพียงกรอบแนวคิดเดียว อาจนํามาใชครบทุกดาน 
หรือไมครบ หรืออาจปรับเพิ่มมากขึ้นได ทั้งนี้ โดยคํานึงถึงความเหมาะสม ความสอดคลอง 
และควรแสดงเหตุผลของการลดหรือเพิ่มแตละดานไวดวยเสมอ การลดหรือเพิ่มดานของ
กรอบแนวคิดนั้น ผูศึกษาอาจดําเนินการไดโดย หนึ่ง ในกรณีลดดาน ผูศึกษาควรศึกษาคนควาวา
กรอบแนวคิดที่นํามาใชนั้นมีดานใดดานหนึ่งหรือหลายดานที่ไมเหมาะสมหรือไมสอดคลองกับ
วัตถุประสงคของการศึกษา การทําวิจัย หรือการทําวิทยานิพนธ หรือบางดานนําไปใชแลว ผล
การศึกษาจะไมชัดเจน หรือซํ้าซอนกัน เม่ือเปนเชนน้ี ผูศึกษาก็อาจตัดออกได ตัวอยางเชน หากผู
ศึกษาทําวิจัย เรื่อง “การพัฒนาการบริหารจัดการดานการใหบริการประชาชนขององคการบริหาร
สวนจังหวัด” โดยผูศึกษาไดกําหนดใหกลุมตัวอยาง ไดแก บุคลากรขององคการบริหารสวนจังหวัด
และประชาชน พรอมท้ังเลือกนํากรอบแนวคิด PAMS-POSDCoRB ที่ประกอบดวย 11 ดานมาใช 
หลังจากผูศึกษาพิจารณาแลวอาจมีขอมูลหรือขอเท็จจริงบางดานที่ประชาชนไมทราบหรือไมเขาใจ 
เนื่องจากประชาชนไมไดเขาไปมีสวนรวมในการบริหารจัดการองคการบริหารสวนจังหวัดน้ัน
โดยตรง เชน ไมทราบขอเท็จจริงดานการบริหารนโยบาย (Policy) หรือไมเขาใจดานการจัดองคการ 
(Organizing) ขององคการบริหารสวนจังหวัด เปนตน ดังนั้น ผูศึกษาอาจตัด 2 ดานนี้ออกก็ได สวน 
สอง ในกรณีเพิ่มดาน ผูศึกษาควรศึกษาคนควากรอบแนวคิดอื่น เชน การบริหารจัดการตาม
แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง หรือการบริหารจัดการตามแนวทางการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี วา มี
สาระสําคัญอยางไร หรือมีดานใดที่เดนมากและไมมีปรากฏอยูในกรอบแนวคิด PAMS-POSDCoRB 
ดังกลาว โดยผูศึกษาอาจเลือกนําเฉพาะบางดานของกรอบแนวคิดอื่นดังกลาวซ่ึงผูศึกษาเห็นวา
เหมาะสมและสอดคลองกับกรอบแนวคิดหลัก คือ PAMS-POSDCoRB มาใสเพิ่มไว  
  ตัวอยางที่หนึ่ง ในการนํากรอบแนวคิด PAMS-POSDCoRB ที่ประกอบดวย 11 
ดาน มาใชเปนกรอบแนวคิดหลักในการจัดกลุมปญหาการบริหารจัดการของหนวยงาน และในการ
จัดกลุมแนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการของหนวยงาน น้ัน ผูศึกษาอาจนํามาใชครบทั้ง 11 



 50

ดานหรือไมก็ได เชน อาจนํามาใชเพียง 8-10 ดาน หรือผูศึกษาอาจปรับเพิ่มกรอบแนวคิดดังกลาว
เปน 12-13 ดานก็ได  
  ตัวอยางที่สอง ในการนํากรอบแนวคิด การปฏิบัติราชการตามคํารับรองของ
หนวยงานที่ประกอบดวย 4 ดาน มาใชเปนกรอบแนวคิดหลักในการจัดกลุมปญหาการบริหารจัดการ
ของหนวยงาน และในการจัดกลุมแนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการของหนวยงาน น้ัน ผูศึกษา
อาจนํามาใชครบทั้ง 4 ดานหรือไมก็ได เชน อาจนํามาใชเพียง 3 ดาน หรือผูศึกษาอาจปรับเพิ่ม
กรอบแนวคิดดังกลาวเปน 5-6 ดานก็ได 
  3) การนํากรอบแนวคิด 2 แบบ คือ กรอบแนวคิดทางวิชาการที่นํามาใชใน
การจัดกลุม และกรอบแนวคิดทางวิชาการที่นํามาใชในการศึกษาวิเคราะหมาผสมผสานกัน
เพื่อใชในการศึกษา การทําวิจัย หรือการทําวิทยานิพนธ เปนการนําเสนอกรอบแนวคิดทั้ง 2 
แบบน้ีไวในตาราง โดย หน่ึง กรอบแนวคิดการบริหารจัดการสําหรับ “การจัดกลุมหรือการจัดกลุม
ปญหา” จัดวางอยูในแนวด่ิงหรือแนวตั้ง ขณะที่ สอง กรอบแนวคิดสําหรับ “การศึกษาวิเคราะห” จัด
วางอยูในแนวราบหรือแนวนอน การนํากรอบแนวคิดทั้ง 2 กรอบดังกลาวนี้มาผสมผสานกันจะมีสวน
ชวยทําใหหัวขอหรือสวนที่เกี่ยวกับการวิเคราะหของการศึกษา การทําวิจัย หรือการทําวิทยานิพนธ
เปนวิชาการ เปนระบบ และไดรับการยอมรับมากขึ้น 
  ตัวอยางเชน กรณีการวิเคราะหปญหา และแนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการ
ของหนวยงาน ผูศึกษาอาจกําหนดและจัดวางไวในตาราง โดย หน่ึง กรอบแนวคิดการบริหารจัดการ
สําหรับ “การจัดกลุมหรือการจัดกลุมปญหา” ที่ประกอบดวย 7 ดาน คือ “การบริหารจัดการตามแนว
ทางการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี 7 ดาน” ตาม “พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการ
บริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546” ไดแก (1) การเกิดประโยชนสุขของประชาชน (2) การเกิด
ผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ (3) การมีประสิทธิภาพและเกิดความคุมคาในเชิงภารกิจของรัฐ (4) การ
ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน (5) การปรับปรุงภารกิจของหนวยงานใหทันตอสถานการณ (6) การ
อํานวยความสะดวกและการตอบสนองความตองการของประชาชน และ (7) การประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการอยางสม่ําเสมอ จัดวางอยูในแนวตั้ง สวน สอง กรอบแนวคิดสําหรับ “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 
 

สอง กรอบแนวคิดสาํหรับ “การศึกษา
วิเคราะห” ที่ประกอบดวย 2 ข้ันตอน 

หนึ่ง กรอบแนวคิดการบริหารจัดการ
สําหรบั “การจัดกลุมหรือการจัด 

กลุมปญหา” ท่ีประกอบดวย 7 ดาน 1. ปญหา 2. แนวทางการพฒันา 
1. การเกิดประโยชนสุขของประชาชน   
2. การเกิดผลสมัฤทธ์ิตอภารกิจของรฐั   
3. การมปีระสิทธิภาพและเกิดความ 
    คุมคาในเชิงภารกิจของรัฐ 

  

4. การลดข้ันตอนการปฏบิตัิงาน   
5. การปรบัปรุงภารกจิของหนวยงานให 
    ทันตอสถานการณ 

  

6. การอํานวยความสะดวกและการ 
    ตอบสนองความตองการของประชาชน 

  

7. การประเมนิผลการปฏิบตัิราชการ  
    อยางสม่าํเสมอ 

  

 
 กลาวโดยสรุป กรอบแนวคิดทางวิชาการมิใชมีเฉพาะกรอบแนวคิดแบบท่ีหนึ่ง คือ ”กรอบ
แนวคิดทางวิชาการที่นํามาใชในการจัดกลุม” ซึ่งนํามาใชในการศึกษา การทําวิจัย หรือการทํา
วิทยานิพนธสําหรับการจัดกลุมหรือการจัดกลุมปญหาเทานั้น แตยังมีกรอบแนวคิดทางวิชาการอีก
แบบหนึ่ง ไดแก ”กรอบแนวคิดทางวิชาการที่นํามาใชในการศึกษาวิเคราะห” ดวย กรอบแนวคิด
แบบหลังนี้แทบจะไมมีการกลาวถึงและไมมีการนํามาใชกันอยางเปนระบบครบกระบวนการ โดยจะ
รูจักและกลาวถึงกรอบแนวคิดแรกเทานั้น สําหรับประโยชนของกรอบแนวคิดทั้ง 2 แบบ ที่สําคัญมี 
3 ประการดังนี้ 
 ประการที่หนึ่ง ทําใหผูอานทราบและเขาใจ “แนวคิดสําคัญหรือสาระสําคัญ” ที่นํามาใชใน
การศึกษา การทําวิจัย และการทําวิทยานิพนธไดอยางรวดเร็วและงายขึ้น  
 ประการท่ีสอง สรางความมั่นใจใหแกผูศึกษาวาเปนการศึกษาที่เปนระบบและเปนวิชาการ 
เพราะมีกรอบแนวคิดทางวิชาการรองรับ และในแตละสวนท่ีสําคัญมีความสัมพันธหรือสอดคลองกัน 
รวมทั้งเปนไปตามวัตถุประสงคของการศึกษา 
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 ประการที่สาม กรอบแนวคิดแบบแรกที่ชัดเจนจะชวยเปนแนวทางสําหรับการจัดกลุม การ
วางระบบ หรือการกําหนดขั้นตอนของการศึกษา การทําวิจัย หรือการทําวิทยานิพนธ รวมตลอดถึง
การสรางแบบสอบถามสําหรับการศึกษา การทําวิจัย หรือการทําวิทยานิพนธ และการเสนอแนะได
อยางตรงประเด็น รวมทั้งสอดคลองกัน ขณะที่กรอบแนวคิดอีกแบบหน่ึง จะเปนประโยชนตอ
การศึกษาวิเคราะห เชน ชวยทําใหการวิเคราะหปญหา และการเสนอแนวทางแกไขหรือ
ขอเสนอแนะสําหรับการทําวิจัย หรือการทําวิทยานิพนธ มีมาตรฐานและเปนระบบเพิ่มมากขึ้น 
 กรอบแนวคิดทางวิชาการเปนสิ่งสําคัญและจําเปนสําหรับการศึกษา การทําวิจัย การทํา
วิทยานิพนธ หรือแมกระท่ังการเขียนรายงาน ฉะน้ัน การสงเสริมสนับสนุนใหนํากรอบแนวคิดทาง
วิชาการไปใชในเอกสารทางวิชาการดังกลาวจึงเปนสิ่งจําเปนยิ่ง “การสรางและการผสมผสานกรอบ
แนวคิดทางวิชาการ” ที่ไดแสดงไวขางหนานี้ ถือวาเปนสวนหนึ่งของการสงเสริมดังกลาว และอาจ
ถือไดวาเปนแนวคิดพื้นฐานหน่ึงท่ีมุงสรางองคความรูหรือสรางความรูทางวิชาการใหมที่กําหนด
ขอบเขตไดอยางชัดเจน พรอมทั้งระบุเฉพาะเจาะจง ถายทอด เผยแพร และนํามาใชประโยชนได 
อันจะนําไปสูการพัฒนาตอไปอยางไมหยุดยั้ง 
 
 
7. คําจํากัดความหรือนิยามศัพทเฉพาะ 
 
    หลักการ คําจํากัดความ หมายถึง นิยามศัพทเฉพาะ หรือ คํานิยามปฏิบัติการ (operational 
definition) หรือความหมายของคําที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ สําหรับเหตุผลที่จําเปนตองกําหนดคํา
จํากัดความไว เนื่องจากเปนเร่ืองยากมากที่จะใหความหมายของคําศัพทหรือคําตาง ๆ และไดรับการ
ยอมรับจากทุกคน ทั้งน้ีเพราะความแตกตางของแนวคิด ความคิดเห็น มุมมอง ความรู ความสามารถ และ
ประสบการณของแตละคน ดังนั้น ในงานวิจัยหรือวิทยานิพนธจึงจําเปนตองกําหนดคําจํากัดความหรือ
กําหนดนิยามศัพทเฉพาะท่ีใชในงานวิจัยหรือวิทยานิพนธไวดวยเพื่อ หนึ่ง อธิบายและกําหนด
ขอบเขตของคําศัพทหรือคําสําคัญที่นํามาใชเฉพาะในงานวิจัยหรือวิทยานิพนธใหชัดเจนขึน้ สอง สือ่
ใหผูอานเขาใจคําจํากัดความหรือนิยามศัพทเฉพาะแตละคําที่ใชในงานวิจัยหรือวิทยานิพนธตรงกัน
หรือเปนไปในทิศทางเดียวกันกับผูศึกษา รวมทั้ง สาม ทําใหผูศึกษาไมสับสน ไมหลงประเด็นและ
สามารถศึกษาใหตรงกับความหมายที่ไดใหไวในคําจํากัดความหรือนิยามศัพทเฉพาะดวย  
 เทคนิค บอยคร้ังอาจใชคําวา นิยามปฏิบัติการ หรือ นิยามศัพท การใหคําจํากัดความ
กระทําโดยผูศึกษาเปนผูกําหนดความหมายขึ้นเอง โดยอาศัยความรู ความเขาใจ และประสบการณ
ของผูศึกษา ความรูและความเขาใจของผูศึกษาที่นํามาใชในการกําหนดคําจํากัดความนั้น สวนหนึ่ง
ไดมาจากการทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวของ รวมทั้งไดมาจากกรอบแนวคิดที่ใชใน
การศึกษา สําหรับเทคนิคที่ควรสังเกตในสวนนี้คือ ขอความที่เขียนอธิบายคําจํากัดความหรือนิยาม
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ศัพทเฉพาะแตละคําที่เขียนในหัวขอนี้ จะตองตรงกันหรือสอดคลองกับขอความที่ไดเขียนไวในบทที่
เกี่ยวกับการทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ นอกจากนี้แลว การเลือกที่จะนําคําหรือ
ขอความใดมาใสไวในหัวขอ คําจํากัดความ นับวามีสวนสําคัญดวย มิฉะนั้น อาจเปนการนําคําหรือ
ขอความที่ไมจําเปน หรือไมไดใชประโยชนมาใสไวอยางขาดทิศทางโดยไมมีเหตุผลทางวิชาการ
รองรับได 
 สําหรับ “วิธีการเลือกนําคําหรือขอความใดมาใสไวในหัวขอคําจํากัดความ” อาจ
กระทําโดยนําคําสําคัญ (key words) ที่ปราฏอยูใน หน่ึง หัวขอวิทยานิพนธหรือหัวของานวิจัย สอง 
วัตถุประสงคของการศึกษา สาม กรอบแนวคิดที่ใชในการศึกษา และ สี่ ตัวแปรอิสระและตัวแปร
ตามที่ศึกษา มาเขียนไวพรอมกับใหความหมาย ตัวอยางเชน หัวขอวิทยานิพนธหรือหัวของานวิจัย 
คือ “การเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการบริหารจัดการระหวางการประปานครหลวงกับการประปา
สวนภูมิภาค” ซึ่งมีวัตถุประสงคของการศึกษาที่สําคัญประการหนึ่ง คือ ศึกษาเปรียบเทียบ
ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการระหวางหนวยงานดังกลาว สวนกรอบแนวคิดหลักที่นํามาใช คือ 
ปจจัยที่มีสวนสําคัญตอการบริหารจัดการที่เรียกวา แพ็มส-โพสคอรบ (PAMS-POSDCoRB) และใน
การศึกษาไดกําหนดให “ปจจัยที่มีสวนสําคัญตอการบริหารจัดการที่เรียกวา PAMS-POSDCoRB” 
เปนตัวแปรอิสระ ขณะที่ “ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการของการประปานครหลวงกับการประปา
สวนภูมิภาค” เปนตัวแปรตาม เม่ือเปนเชนนี้ จึงนําคําหรือขอความตอไปนี้มาใหความหมาย 
  7.1 การเปรียบเทียบ (นํามาจากหัวขอวิทยานิพนธหรือหัวของานวิจัย และ
วัตถุประสงคของการศึกษา) หมายถึง ............... (ขอความที่นํามาใสขางหนานี้ ควรเหมือนหรือ
สอดคลองกับขอความที่ผูศึกษาได “สรุปและวิเคราะห” ไวในบทที่เกี่ยวกับการทบทวนวรรณกรรม
และงานวิจัยที่เกี่ยวของ) 
           7.2 การบริหารจัดการ (นํามาจากหัวขอวิทยานิพนธหรือหัวของานวิจัย 
วัตถุประสงคของการศึกษา ตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม) หมายถึง ............... (ขอความที่นํามาใส
ขางหนานี้ ควรเหมือนหรือสอดคลองกับขอความที่ผูศึกษาได “สรุปและวิเคราะห” ไวในบทที่
เกี่ยวกับการทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวของ) 
           7.3 ประสิทธิภาพ (นํามาจากวัตถุประสงคของการศึกษา และตัวแปรตาม) 
หมายถึง ............... (ขอความที่นํามาใสขางหนานี้ ควรเหมือนหรือสอดคลองกับขอความที่ผูศึกษา
ได “สรุปและวิเคราะห” ไวในบทที่เกี่ยวกับการทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ) 
          7.4 การประปานครหลวง (นํามาจากหัวขอวิทยานิพนธหรือหัวของานวิจัย และ
วัตถุประสงคของการศึกษา) หมายถึง ...............  
  7.5 การประปาสวนภูมิภาค (นํามาจากหัวขอวิทยานิพนธหรือหัวของานวิจัย และ
วัตถุประสงคของการศึกษา) หมายถึง ...............  
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         7.6 ปจจัยที่มีสวนสําคัญตอการบริหารจัดการ หรือ PAMS-POSDCoRB 
(นํามาจากกรอบแนวคิดที่ใชในการศึกษา และตัวแปรอิสระ) หมายถึง ................. (ขอความที่นํามา
ใสขางหนาน้ี ควรเหมือนหรือสอดคลองกับขอความที่ผูศึกษาได “สรุปและวิเคราะห” ไวในบทที่
เกี่ยวกับการทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ) โดย PAMS-POSDCoRB ครอบคลุมการ
บริหารจัดการรวม 11 เร่ือง หรือ 11 ดาน ไดแก  
            7.6.1 การบริหารนโยบาย (Policy) หมายถึง ............... 
            7.6.2 การบริหารอํานาจหนาท่ี (Authority) หมายถึง ............... 
                    7.6.3 การบริหารคุณธรรม (Morality) หมายถึง ............... 
                     7.6.4 การบริหารที่เก่ียวของกับสังคม (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 
 
     หลักการ ระเบียบวิธีศึกษา หรืออาจเรียกวา ระเบียบวิธีวิจัย หรือวิธีดําเนินการวิจัย 
หมายถึง ขั้นตอนการทําวิจัยอยางเปนระบบ โดยเฉพาะอยางยิ่ง การทําวิจัยสนาม มีสวนทําให
การศึกษา การทําวิจัย หรือการทําวิทยานิพนธเปนระบบ เปนสากล ไดรับการยอมรับในทางวชิาการ 
และมีคุณคาเพิ่มมากขึ้น อีกทั้งยังมีสวนชวยเพิ่มความชัดเจนและความเขาใจใหแกผูอานมากขึ้น
ดวย แตท้ังหมดน้ี ขึ้นอยูกับขั้นตอนการนําเสนอระเบียบวิธีศึกษาวาจะตองชัดเจน เปนระบบ ไม
สับสน และใชภาษาที่ทําใหผูอานจะเขาใจไดงาย 
       เทคนิค การเขียนบรรยายระเบียบวิธีศึกษา อาจเขียนเปนขอ ๆ โดยครอบคลุมเรื่องตอไปน้ี
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 
ในการศึกษาครั้งนี้ไดนําประเภทของการวิจัยแบบใดแบบหน่ึงหรือหลายแบบมาใชในการศึกษาหรือ
วิจัย สําหรับประเภทของการศึกษาหรือการวิจัยน้ัน อาจจัดแบงไดหลายประเภทขึ้นอยูกับการ
จัดแบงของผูจัดแบง โดยแตละประเภทอาจคลายคลึง คาบเกี่ยว หรือตอเนื่องกัน ตัวอยางเชน  
   8.1.1 การจัดแบงตามลักษณะของการเก็บรวบรวมขอมูล อาจจัดแบง
ประเภทของการวิจัยเปน  
    1) การวิจัยเอกสาร (documentary research) การวิจัยท่ีเก็บ
รวบรวมขอมูลจากตํารา หนังสือ รายงานผลการวิจัย สถิติ ตัวเลข และเอกสารตาง ๆ ทั้งภาษาไทย
และภาษาตางประเทศ รวมตลอดถึงขอมูลที่ไดจากเครือขายระหวางประเทศ หรืออินเทอรเน็ต (inter 
connected network หรือ internet) และ 
    2) การวิจัยสนาม (field research) การวิจัยที่เก็บรวบรวมขอมูล
ภาคสนาม ซึ่งครอบคลุมการแจกแบบสอบถามใหกลุมตัวอยางกรอกหรือสงทางไปรษณีย และการ
สัมภาษณกลุมตัวอยางดวยแบบสอบถาม 
   8.1.2 การจัดแบงตามการใชประโยชนของผลงานวิจัย อาจจัดแบงเปน  
    1) การวิจัยพื้นฐาน (basic research) หมายถึง การวิจัยที่มี
จุดมุงหมายหลักเพื่อการพัฒนาองคความรู หรือการสรางและการทดสอบทฤษฎีในแตละสาขาวิชา 
กลาวอีกนัยหนึ่งไววา การวิจัยพื้นฐานมุงเนนประโยชนทางวิชาการเปนเร่ืองหลัก สวนประโยชน
ทางการบริหารจัดการและทางการปฏิบัติถือเปนเร่ืองรอง การวิจัยพื้นฐานนี้ อาจเรียกอยางอื่นได 
เชน การวิจัยทางวิชาการ (academic research) การวิจัยทางทฤษฎี (theoretical research) และการ
วิจัยบริสุทธิ์ (pure research) และ  
    2) การวิจัยประยุกต (applied research) หรือการวิจัยเชิงปฏิบัติ 
(practical research) หมายถึง การวิจัยที่มีจุดมุงหมายหลักเพื่อการนําผลการวิจัยไปใชประโยชน
ทางการบริหารจัดการและทางการปฏิบัติ สวนการที่จะกอใหเกิดองคความรูใหมหรือไมถือเปนเร่ือง
รอง ตัวอยางเชน การวิจัยนโยบาย (policy research) การวิจัยการกระทํา (action research) การ
วิจัยการปฏิบัติการ (operation research) และการวิจัยประเมินผล (evaluation research)  
   กลาวโดยยอ การวิจัยพื้นฐานมุงใหความสนใจเรื่องการทําความเขาใจ
ปญหา สวนการวิจัยประยุกตหรือการวิจัยเชิงปฏิบัติมุงใหความสนใจเรื่องการแกไขปญหา  
   8.1.3 การจัดแบงตามรูปแบบการวิจัย อาจจัดแบงเปน  
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    1) การวิจัยเชิงสํารวจ (survey research) หมายถึง การวิจัยท่ีมุง
แสวงหาขอมูลเก่ียวกับปรากฏการณจากประชากรเปาหมายโดยเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยาง
ท่ีเปนตัวแทนของประชากรเปาหมายนั้น แตถามุงแสวงหาขอมูลจากประชากรขนาดใหญท้ังหมด
โดยตรง โดยเก็บรวบรวมขอมูลจากประชากรขนาดใหญท้ังหมดนั้น การวิจัยดังกลาวนี้ เรียกวา 
“การสํารวจสํามะโน” และ  
    2) การวิจัยเชิงทดลอง (experiment research) หมายถึง การ
วิจัยที่เกี่ยวของกับการควบคุมหรือบังคับปรากฏการณที่เลือกศึกษา 
   8.1.4 การจัดแบงตามลักษณะการวิเคราะหขอมูล อาจจัดแบงเปน  
    1) การวิจัยเชิงปริมาณ (quantitative research) หรืออาจเรียกวา 
การวิจัยเชิงสถิติ หมายถึง การวิจัยท่ีศึกษาหรือแสวงหาขอมูลหรือปรากฏการณจากกลุมตัวอยาง
จํานวนมาก โดยขอมูลมีลักษณะเปนตัวเลขเปนหลัก และใชสถิติหรือกระบวนการทางสถิติในการ
ประมวลและวิเคราะหขอมูลนั้น ตัวอยางเชน การวิจัยดานเศรษฐศาสตร และ  
    2) การวิจัยเชิงคุณภาพ (qualitative research) หรืออาจเรียกวา 
การวิจัยเชิงตรรกะ (logic) หมายถึง การวิจัยท่ีศึกษาหรือแสวงหาขอมูลหรือปรากฏการณจากกลุม
ตัวอยางจํานวนนอย โดยขอมูลมีลักษณะเปนตัวอักษรหรือขอความเปนหลัก และใชการวิเคราะห
ตามกระบวนการทางตรรกะหรือการใชเหตุและผล ตัวอยางเชน การวิจัยดานมานุษยวิทยา 
(anthropology) โปรดดูการเปรียบเทียบการวิจัยเชิงปริมาณกับการวิจัยเชิงคุณภาพ ดังตารางที่ 3 
 
ตารางท่ี 3 การเปรียบเทียบการวจิัยเชิงปริมาณกับการวจิัยเชิงคุณภาพ จําแนกตามประเด็นสาํคัญ 
13 ประเด็น 
 
ประเด็นสาํคญั การวิจัยเชิงปริมาณ การวิจัยเชิงคุณภาพ 

1. ความหมาย การวิจยัเชิงปริมาณ หรือการวิจยัเชิง
สถิต ิหมายถงึ การวจิัยที่ศกึษาหรือ
แสวงหาขอมูลหรือปรากฏการณจาก
กลุมตวัอยางจํานวนมาก โดยขอมูลมี
ลักษณะเปนตวัเลขเปนหลัก และใช
สถิติหรือกระบวนการทางสถิตใินการ
ประมวลและวเิคราะหขอมูลนั้น 
ตัวอยางเชน การวิจยัดาน
เศรษฐศาสตร 

การวิจยัเชิงคณุภาพ หรือการวิจยัเชิง
ตรรกะ (logic) หมายถึง การวจิัยที่
ศึกษาหรือแสวงหาขอมูลหรือ
ปรากฏการณจากกลุมตัวอยางจํานวน
นอย โดยขอมูลมีลักษณะเปน
ตัวอักษรหรือขอความเปนหลัก และใช
การวิเคราะหตามกระบวนการทาง
ตรรกะหรือการใชเหตุและผล 
ตัวอยางเชน การวิจยัดาน
มานุษยวทิยา (anthropology) 
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2. เปาหมาย การมุงคนควา แสวงหา พิสจูน หรือ
สรางความรูหรือองคความรูท่ีเปน
สากลเพือ่อธบิายและพยากรณ
ปรากฏการณ 

การมุงคนควา แสวงหา พิสจูน หรือ
สรางความรูหรือองคความรูท่ี
เฉพาะเจาะจงและเจาะลึกเพือ่อธิบาย
และทําความเขาใจปรากฏการณ 

3. ตัวอยาง
ประเภทของ
การวิจัย 

- การวิจยัเชิงสํารวจ (survey 
research) 
- การวิจยัเชิงทดลอง (experiment 
research)  
- การวิจยัผานเครือขายอินเทอรเน็ต 
(internet) 

- การศกึษาเจาะลึกเฉพาะกรณี (case 
study) 
- การศกึษาชวีประวตัิของบคุคล 
- การศกึษาชาตพิันธุวรรณาหรือเชือ้
ชาติเผาพันธุ  
- การสังเกตแบบมีสวนรวม  

4. ตนกาํเนดิ
หรือทีม่าของ
วิชาความรู 
(science)11 

ศาสตรธรรมชาติ  (natural science) 
ซึ่งหมายถึง ความรูท่ีเปนระบบ
เก่ียวกบัธรรมชาติและโลกทางวัตถุที่
ชัดเจนและจับตองได เชน เคมี ฟสิกส 
คณิตศาสตร พฤกษศาสตร และ
ธรณีวทิยา เปนตน ศาสตรดังกลาวนี้มี
ลักษณะแนนอน ตายตวั สมัผัสได 
เปนระบบ ทดสอบและพิสจูนได  

สังคมศาสตร (social science) ซึ่ง 
หมายถึง ความรูที่เปนระบบเกี่ยวกับ
สังคม ครอบคลุมศาสตรดานศาสนา 
การศึกษา การบริหาร นติศิาสตร 
รัฐศาสตร และรัฐประศาสนศาสตร 
เปนตน ศาสตรดังกลาวน้ีไมใชสตูร
สําเร็จที่นําไปใชไดทุกแหงและไมอาจ
เปนที่ยอมรับของทุกฝายไดงาย  

5. แนวคิด
พืน้ฐาน 
  

ปฏิฐานนิยม (positivism) หรือภาวะ
วิสัย ซึ่งหมายถึง แนวคิดหรอืทฤษฎีที่
แนนอนชัดเจน ทดสอบและตรวจสอบ
ได รวมทั้งอคติของผูศึกษาไมอาจเขา
มาเกี่ยวของในการวจิัยได โดย
นํามาใชในการอธบิายและพยากรณ
ปรากฏการณที่เปนอยูหรือกําลัง
เกิดขึ้นเปนหลัก 

ปทัสถานนิยม (normative) ซึ่ง
หมายถึง แนวคิดหรือทฤษฎีท่ีมี
ลักษณะไมตายตวั และเกี่ยวของกับ
ความรูสึกนึกคิด การคาดการณ หรือ
การคาดคะเนปรากฏการณวาจะเปน
หรือควรจะเปนหรือควรจะเกิดขึ้น อีก
ท้ังอคติหรือความรูสึกนึกคดิของผู
ศึกษาสามารถเขาไปสอดแทรกอยูใน
การวิจยัไดงาย นอกจากนัน้ ยังไมอาจ

                                         
 11คําวา “science” มิใชหมายถึง “วิทยาศาสตร” เทานั้น  แตยังหมายถึง “ศาสตร” คอื วิชาความรู หรือ
ความรูที่เปนระบบท่ีมีรากฐานมาจากการสังเกต ศึกษา คนควา และทดลอง ตรงกันขามกับ สัญชาตญิาณ 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 พิสจูนและตรวจสอบไดงายอีก
ดวย ตวัอยางเชน แนวคิดเทวสิทธิ ์
และแนวคิดประชาธิปไตย เปนตน 

6. สมมติฐาน 
(hypothesis) 

การกําหนดสมมติฐานไวลวงหนากอน
ทําการวจิัย หรืออาจไมมีการกําหนด
สมมติฐานไวในการวจิัยก็ได 

การไมไดกําหนดสมมติฐานไว
ลวงหนา แตสมมติฐานอาจเกิดขึ้น
ขณะวิจัยหรอืสรางขึ้นในกระบวนการ
ดําเนินงานวิจยั  

7. กรอบ
แนวคิด 
(conceptual 
framework) 

การมีกรอบแนวคิดทางวิชาการ โดย
อาจแบงเปน (1) กรอบแนวคิดสําหรับ 
“การจัดกลุมหรือการจัดกลุมปญหา” 
เพือ่ชวยใหการศึกษาชัดเจนและเปน
ระบบมากขึ้น และ (2) กรอบแนวคิด
สําหรับ “การศึกษาวิเคราะห” ประเด็น
หรือเร่ืองทํานาํมาศึกษา  

การไมมีกรอบแนวคิดทางวิชาการ 

8. การคัดเลอืก
กลุมตวัอยาง 

- การคัดเลือกกลุมตวัอยางในวงกวาง 
โดยใชหลักวิชาการดานสถิติของการ
สุมตัวอยางเพือ่ใหไดกลุมตวัอยางที่
เปนตวัแทนของประชากรเปาหมาย
อยางแทจริง 
- การสุมแบบกระจาย ทําใหกลุม
ตัวอยางกระจายอยางกวางขวางและ
เปนตวัแทนของประชากรเปาหมาย
ทั้งหมดที่เลือกทําวจิัยได 

- การคัดเลือกกลุมตวัอยางในวงแคบ 
เฉพาะเจาะจงเพียงบางกลุม หรือ
เฉพาะผูเชี่ยวชาญ 
- การสุมแบบเฉพาะเจาะจง หรือสุม
ตัวอยางแบบโควตา โดยไมอาจนบัได
วาเปนตวัแทนของประชากรเปาหมาย
ท้ังหมดที่เลือกทําวจิัย 
- กลุมตวัอยางเปนคนในที่เกี่ยวของ
โดยตรงกับการทําวจิัย 

9. จํานวนกลุม
ตัวอยาง 

ขนาดใหญ เชน มีจํานวนเทากับหลัก
รอย หรือหลักพัน 

ขนาดเล็ก เชน มีจํานวน 2-20 คน 

10. เคร่ืองมอืที่
ใชในการวิจยั 

- เกอืบทั้งหมดหรือสวนใหญใช
แบบสอบถาม (questionnaire) 
- อาจใชแบบสัมภาษณได เชน ใน
กรณีที่กลุมตวัอยางไมอาจกรอก
แบบสอบถามเองไดหรือไมสะดวกใน
การกรอกแบบสอบถามดวยตนเอง 

- ไมใชแบบสอบถาม 
- สมุดหรือเอกสารสําหรับจดบันทึก
ขอมูลหรอืขอความ 
- เคร่ืองบันทึกเสียง 
- กลองบันทึกภาพ 

13. ลักษณะ แบบสอบมีลักษณะสําคัญ ดังน้ี (1) ไมมีแบบสอบถาม  



 59

แบบสอบถาม เปนสากล (universalization) (2) เปน
ระบบ (system) หรือทุกสวนของ
แบบสอบถามสอดคลองกัน (3) มี
ความเปนกลาง (neutrality) (4) ไม
ลําเอยีง (non-bias) (5) อยูบนพื้นฐาน
ของความรูและวิชาการทีพ่สิูจนและ
ทดสอบได (objectivity) (6) มิใชขอ
คําถามและตวัชี้วัดที่สรางหรอืออก 
แบบขึ้นจากความรูสึกนึกคดิของผู
ศึกษาเอง (subjectivity) (7) ตรง
ประเด็น (accuracy) (8) มีความ
เท่ียงตรง (validity) (9) มีความเชื่อถอื
ได (reliability) (10) มีความไวตอสิ่งท่ี
จะวัด (sensibility) ชี้วัดไดรวดเร็ว 
(11) มีความสามารถในการแยกแยะ
หรือชีว้ัดความแตกตาง
(differentiation) ของสิ่งทีจ่ะวัดได
อยางถูกตองและแมนยํา (12) มีความ
เปนไปไดในการวัด (feasibility) และ 
(13) มีกระบวนการทดสอบ
แบบสอบถามหรือตวัชีว้ัดกอน
นํามาใชจริง (pre-test) 

12. การเกบ็
รวบรวมขอมลู 

การเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุม
ตัวอยาง อาจแบงเปน (1) กลุม
ตัวอยางกรอกแบบสอบถามดวย
ตนเองเมื่อไดรับแจกแบบสอบถาม 
หรือเม่ือไดรับแบบสอบถามทาง
ไปรษณีย หรอืกลุมตัวอยางกรอก
แบบสอบถามในระบบเครอืขาย
อินเทอรเนต็ดวยตนเอง (2) เก็บ
รวบรวมขอมูลจากกลุมตวัอยางโดยผู
ศึกษาหรือผูชวยสัมภาษณกลุม

การเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุม
ตัวอยางมีลักษณะสําคัญ ดังนี้ (1) การ
เก็บรวบรวมขอมูลดวยการสัมภาษณ
หรือการพูดคยุหรือการสัมภาษณแนว
ลึกเฉพาะผูเชีย่วชาญ โดยไมกําหนด
แนวทางหรอืขอบเขตไวอยางชัดเจน 
(2) การสัมภาษณหรือการพดูคุยกัน
สวนใหญจะเปนแบบตัวตอตัว (3) มี
การจดบันทึกขอมูลหรือขอความที่ได
จากการสัมภาษณหรือการพดูคุย (4) 
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ตัวอยาง (3) เก็บรวบรวมขอมูลจาก
กลุมตวัอยางโดยผูศึกษาหรือผูชวย
สัมภาษณกลุมตัวอยางทางโทรศพัท  
(5) การเก็บรวบรวมขอมูลจาก
เอกสาร โดยเฉพาะอยางยิ่ง ขอมูล
เก่ียวกบัความเปนมา ตัวเลขและสถติ ิ
รวมตลอดทั้งวรรณกรรมและงานวจิัย
ที่เกี่ยวของ และ (6) การเกบ็รวบรวม
ขอมูลจากการสังเกตการณท่ัวไปอาจ
นํามาใชได 

มีการเก็บรวบรวมขอมูลจากเอกสาร 
โดยเฉพาะอยางยิ่ง ขอมูลเกี่ยวกับ
ความเปนมา ตัวเลขและสถติิ รวม
ตลอดท้ังวรรณกรรมและงานวิจยัท่ี
เกี่ยวของ (5) มีการสังเกตการณ เชน 
สังเกตกลุมตวัอยางขณะสัมภาษณ 
และสังเกตสภาพแวดลอม และ (6) มี
การสังเกตการณแบบมีสวนรวม โดยผู
ศึกษาเขาไปรวมกิจกรรมกบักลุม
ตัวอยางดวย  

13. การ
วิเคราะหขอมลู 

- การวิเคราะหเชิงปริมาณที่มีขอมูล
จํานวนมากและขอมูลมีลักษณะเปน
ตัวเลขเปนหลกั การใหความสําคัญ
กับตวัเลขและสถิต ิและอาจมีการ
วิเคราะหขอมูลเชิงตรรกะ (logic) หรือ
ใชเหตุและผลเปนบางสวน 
 
 
- การเนนแนวคิดภาวะวิสัย (positive) 
ซึ่งหมายถึง (1) การเนนขอมูลเชิง
ประจักษท่ีปรากฏเห็นหรือสัมผัสได 
(2) การอธิบายปรากฏการณท่ีกําลัง
เกิดขึ้น หรอืท่ีเปนอยู (3) การให
ความสําคัญกบัการวิเคราะหขอมูลใน
วงกวาง ความเปนสากล และการ
ยอมรับของสงัคม และ (3) ความเปน
อิสระจากคานิยม (value free) หรอื
การนําความรูสึกนึกคิดของผูทําวจิัย
เขามาเกี่ยวของในการทําวจิัยไดยาก 
 
- การใหความสําคัญกับการวิเคราะห
ขอมูลเชิงวัตถวุิสัย (objectivity) ที่

- การวิเคราะหเชิงคุณภาพที่มีขอมูล
จํานวนนอยและขอมูลมีลักษณะเปน
ตัวอักษรหรือขอความเปนหลัก การให
ความสําคัญกบัการวิเคราะหขอมูลเชิง
ตรรกะหรอืการใชเหตุและผล การ
ตีความ ความคิดเห็น และดลุพินิจของ
ผูศึกษา 
 
- การเนนแนวคิดปทัสถาน 
(normative) ซึ่งหมายถึง (1) การ
คาดการณหรือการคาดคะเน
ปรากฏการณวาจะเปน ควรจะเปน 
หรือควรจะเกดิขึ้น (2) การให
ความสําคัญกบัการวิเคราะหขอมูลใน
วงแคบ หรอืศกึษาปรากฏการณอยาง
เฉพาะเจาะจง และ (3) ความรูสึกนึก
คิดของผูทําวจิัยเขามาเกี่ยวของในการ
ทําวจิัยไดงาย 
 
 
- การใหความสําคัญกับการวิเคราะห
ขอมูลเชิงอัตวสิัย (subjectivity) ที่
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มุงเนนเร่ืองความชัดเจน การสัมผัสได 
การพิสจูนและการทดสอบไดเปนหลัก  
 
- การใชวชิาความรูหรือหลกัวิชาการ
ดานสถิติในการวิเคราะหขอมูล 
 
 
- การวิเคราะหขอมูลเปนกลุม 
 
 
 
- การวิเคราะหขอมูลโดยกาํหนดตัว
แปร ซึ่งอาจแบงเปน ตวัแปรอิสระและ
ตัวแปรตาม และใชหลักวิชาการดาน
สถิติเพือ่หาความสัมพันธหรือ
เปรียบเทียบขอมูลทีเ่ปนปรากฏการณ
ของกลุมตวัอยางบางกลุม 
 
- การวิเคราะหขอมูลที่มีลักษณะเปน
ตัวเลขเปนหลกั และใชสถติหิรือ
กระบวนการทางสถิตใินการประมวล
และวิเคราะหขอมูลนั้น มีขัน้ตอน
สําคัญ คือ (1) นําขอมูลหรอืขอความ
เก่ียวกบัปรากฏการณท่ีเก็บรวบรวม
จากกลุมตัวอยางจํานวนมากมาแปลง
เปนตวัเลข (2) นําตัวเลขน้ันไป
ประมวลและวเิคราะหดวยสถิติหรอื
อาจคํานวณโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป
สําหรับการวิเคราะหขอมูลดวยสถติิใน
เครื่องคอมพวิเตอร เชนน้ี ทําใหผล
การวิเคราะหออกมาเปนตัวเลข และ 
(3) ทายสุด เปนการแปลตวัเลขนั้น

มุงเนนเรื่องความเชือ่ ความคิด และ
ความรูสึกนึกคิดของผูศึกษาเปนหลัก 
 
- การใชความละเอียดรอบคอบในการ
วิเคราะหและสังเกตขอมูล โดยไมใช
สถิติหรอืใชสถิตขิั้นพื้นฐานเล็กนอย 
 
- การวิเคราะหขอมูลเปนรายกรณี 
เชน รายบุคคล รายกลุม หรือราย
ชุมชน 
 
- ไมมีการกําหนดตัวแปร 
 
 
 
 
 
 
- การวิเคราะหขอมูลท่ีมีลักษณะเปน
ตัวอักษรหรือขอความเปนหลัก และใช
การวิเคราะหตามกระบวนการทาง
ตรรกะหรอืการใชเหตุและผลน้ัน มี
ขั้นตอนสําคัญ คอื (1) นําขอมูลหรอื
ขอความเกี่ยวกับปรากฏการณท่ีเก็บ
รวบรวมจากกลุมตวัอยางจํานวนนอย
มาวิเคราะหตคีวาม และ (2) เขียน
บรรยายหรือพรรณนาในลกัษณะท่ีให
ความสําคัญกบัเน้ือหาสาระที่เกี่ยวกบั
ปรากฏการณทางสังคมและวัฒนธรรม 
รวมตลอดถึงความเชือ่ ความคิด 
ความรูสึกนึกคิด และพฤตกิรรมของ
มนุษยดวย  
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กลับเปนขอความเพื่ออธิบายหรือ
พยากรณปรากฏการณที่กําลังศึกษา 

 
 
  8.2 วิธีการรวบรวมขอมูล มี 3 วิธี ไดแก (1) การเก็บรวบรวมขอมูลจากเอกสาร 
(2) จากการวิจัยสนาม และ (3) จากการสังเกตการณ     
            8.2.1 การรวบรวมขอมูลจากเอกสาร เชน จากตํารา หนังสือ รายงาน
ผลการวิจัย สถิติ ตัวเลข และเอกสารตาง ๆ ท้ังภาษาไทยและภาษาตางประเทศ รวมตลอดถึงขอมูล
ท่ีไดจากเครือขายระหวางประเทศ หรืออินเทอรเน็ต 
               8.2.2 การรวบรวมขอมูลจากการวิจัยสนาม หรือการรวบรวมขอมูล
ภาคสนาม ครอบคลุมถึงการออกไปสัมภาษณดวยแบบสอบถาม หรือแจกแบบสอบถามใหกลุม
ตัวอยางกรอก หรือสงทางไปรษณีย การรวบรวมขอมูลการวิจัยสนามนี้ พรอมกันนี้ ควรระบุไวให
ชัดเจนวา การรวบรวมขอมูลภาคสนามนี้ ไดกระทําระหวางวันท่ี .... เดือน ......... พ.ศ. ...... ถึง 
วันท่ี .... เดือน ........ พ.ศ. .... รวม …. วัน โดยผูศึกษาและผูชวยไดออกไปเก็บรวบรวมขอมูล
ภาคสนามในพื้นที่ตาง ๆ ดวยตนเอง หรือนําไปฝากผูนําทองถิ่นใหแจกตอกลุมตัวอยาง หรือจัดสง
ทางไปรษณยี 
   ถาหากในการศึกษาครั้งนี้ มีการเก็บรวบรวมขอมูลในเชิงคุณภาพ เชน 
การสัมภาษณแนวลึกเฉพาะผูเชี่ยวชาญ (delphi) จํานวน 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 ..............….. 
                การรวบรวมขอมูลจากการวิจัยสนามนี้ ควรมีเน้ือหาสาระเกี่ยวกับ (1) 
ประชากรและกลุมตัวอยาง และ (2) เครื่องมือท่ีใชในการศึกษา รวมอยูดวย  
    1) ประชากรและกลุมตัวอยาง “ประชากร” หมายถึง จํานวน
ประชาชนเปาหมายทั้งหมดที่ศึกษา โดยตองระบุเสมอวามีจํานวนเทาใด สวน “กลุมตัวอยาง” 
หมายถึง กลุมบุคคลที่ถูกเลือกเพื่อเปนตัวแทนในการตอบแบบสอบถามหรือสัมภาษณ โดยตองระบุ
ดวยเสมอวา มีจํานวนเทาใด และมีวิธีการคัดเลือกมาไดอยางไร  
    การไดมาของประชากรและกลุมตัวอยางดังกลาว ควร  
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                                  หนึ่ง แสดงเหตุผลท่ีเลือกประชากรและกลุมตัวอยางแตละ
ประเภท ตัวอยางเชน ผูศึกษาเลือกศึกษาประชากรและกลุมตัวอยาง 2 ประเภท ไดแก เจาหนาที่
ของรัฐและประชาชน หรือเลือกขาราชการฝายการเมืองและขาราชการฝายประจํา เชนน้ี ผูศึกษา
จะตองเขียนบรรยายเหตุผลไวดวยวา ทําไมจึงเลือกศึกษาประชากรและกลุมตัวอยางแตละ 2 
ประเภทนั้น  หรือถาหากผูศึกษาเลือกศึกษาประชากรและกลุมตัวอยางประเภทเดียว เชน เลือก
ประชาชนหรือเจาหนาที่ของรัฐประเภทใดประเภทหนึ่งเพียงประเภทเดียว ผูศึกษาจะตองแสดง
เหตุผลไวดวยวา ทําไมจึงเลือกเฉพาะประชาชน หรือเจาหนาที่ของรัฐนั้น และทําไมจึงไมเลือก
ประชากรและกลุมตัวอยางประเภทอื่น เชน ผูนําชุมชน หรือผูนําองคการภาคเอกชนดวย  
     สอง แสดงที่มาของกลุมตวัอยางอยางชัดเจนทุกขั้นตอน
โดยใชเหตผุลทางวิชาการหรือมีสถิติรองรับ พรอมอางอิงเสมอ เชน อางอิงการกาํหนดขนาดกลุม
ตัวอยางของ ทาโร ยามาเน (Taro Yamane)12 หรือใชสูตรของ ทาโร ยามาเน เพือ่กําหนดหรือหา
ขนาดของกลุมตัวอยาง ดังนี้ 
   
                          สูตร 

)e( 2
N1

Nn
+

=  

 
         n = ขนาดของกลุมตัวอยาง 
     N = ขนาดของประชากรทั้งหมด 
     e = ความคลาดเคลื่อนจากการสุมตัวอยางที่ระดับ 0.05 
 
     หมายเหตุ เม่ือนําสูตรขางตนน้ีไปใช ควรแทนคาสูตรดวย
ตัวเลขจริงดวย มิใชเขียนเฉพาะสูตรเทานั้น     
     หรือ อางอิงตารางของ ทาโร ยามาเน (โปรดดูตารางท่ี 4 
ขางลางนี้ โดยสวนใหญจะใชระดับความเช่ือม่ัน 95% และความคลาดเคลื่อนของการสุมตัวอยางที่
ระดับ 0.05 หรือ ± 5%)  
     สาม ควรนําเสนอตารางประเภทของประชากรและกลุม 
ตัวอยาง และจํานวนกลุมตัวอยางที่เก็บรวบรวมไดจริง ไวดวยเสมอ โปรดดูตารางที่ 5 
 
                                         
 12Taro 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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ตารางท่ี 4 การกําหนดขนาดกลุมตัวอยางของ ทาโร ยามาเน 
ระดับความคลาดเคลื่อน ขนาด

ประชากร ± 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.  



 65

ตารางที่ 5 จํานวนประชากร จํานวนกลุมตัวอยาง และจํานวนกลุมตัวอยางที่เก็บรวบรวมไดจริง 
จําแนกตามประเภทของประชากรและกลุมตัวอยาง 
 
ประเภทของประชากรและ 

กลุมตวัอยาง 
จํานวน
ประชากร 

จํานวน 
กลุมตวัอยาง 

จํานวนกลุมตัวอยางที ่
เกบ็รวบรวมไดจริง 

1. ……………….   (นําตัวเลขมาใสหลังจากเกบ็
รวบรวมขอมูลสนามไดแลว) 

2. ……………….    
3. ……………….    
4. ……………….    

รวม 
 
        …… 

  
       …… 

…….. 
(คิดเปนรอยละ……ของ 
กลุมตัวอยางทั้งหมด) 

 
                       2) เคร่ืองมือท่ีใชในการศึกษา เชน ใชแบบสอบถาม (questionnaire) 
ใชเทปบันทึกเสียง กลองถายรูป หรือเคร่ืองบันทึกภาพ ถาเครื่องมือที่ใช คือ แบบสอบถาม ควร
เขียนบรรยายดวย ตัวอยางเชน 
                             การศึกษาครั้งน้ีเปนการวิจัยเชิงสํารวจ (survey research) ซ่ึง
หมายถึง การศึกษาหรือการวิจัยที่ใหความสําคัญกับการเก็บรวบรวมขอมูลภาคสนาม (field 
research) เปนหลัก เพื่อใหไดขอมูลในเชิงปริมาณซ่ึงมีกลุมตัวอยางเปนจํานวนมาก อยางไรก็ดี ใน
การศึกษาครั้งนี้ยังไดใหความสําคัญกับการเก็บรวบรวมขอมูลจากเอกสาร เชน การรวบรวมขอมูล
ในลักษณะของการทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ (รวมทั้งการเก็บรวบรวมขอมูลในเชิง
คุณภาพ เชน การสัมภาษณแนวลึกเฉพาะผูเชี่ยวชาญที่เรียกวา เดลไฟล (delphi) (ถามี)) ดวย เม่ือ
เปนเชนน้ี ในการศึกษาครั้งน้ีจึงไดใชแบบสอบถาม (questionnaire) เปนเครื่องมือเพื่อใหไดขอมูล
จากการสุมตัวอยางภาคสนาม หัวขอเคร่ืองมือที่ใชในการศึกษานี้ควรครอบคลุม 3 หัวขอยอย ไดแก 
(1) หลักเกณฑการสรางขอคําถาม (2) ลักษณะแบบสอบถาม และ (3) การทดสอบแบบสอบถาม 
     2.1) หลัก เกณฑการสร า งข อ คํ าถาม  เพื่ อ ใช ใ น
การศึกษาครั้งนี้ ประกอบดวย 
      2.1.1) การคํานึงถึงวัตถุประสงคของการศึกษา 
และขอบเขตของการศึกษาครั้งนี้ 
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                                                    2.1.2) การทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยที่
เกี่ยวของเพื่อนํามาเปนพื้นฐานทางทฤษฎีในการตั้งขอคําถาม 
                                                    2.1.3) การใชความรูและประสบการณของผูศึกษา
เอง 
                                                    2.1.4) การขอคําปรึกษา คําแนะนํา และความ
รวมมือจากผูมีความรูความสามารถ หรือผูเชี่ยวชาญที่มีความรูและประสบการณเกี่ยวกับเรื่องที่
ศึกษา จํานวน 2 คน นอกจากนั้น ยังขอคําแนะนําและคําปรึกษาจากอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานินพธ 
หรือที่ปรึกษาโครงการวิจัยใหตรวจสอบและปรับปรุงแกไขขอคําถามอีกดวย  
     2.2) ลักษณะแบบสอบถาม ดังท่ีไดกลาวแลววาในการ
รวบรวมขอมูลจากการวิจัยสนามนั้น ไดใชแบบสอบถามและใหกลุมตัวอยางตอบ ผูศึกษาไดเลือก
สรางแบบสอบถามเปนแบบมาตรประเมินคา (rating scale) ตามแบบของ เร็นสิส เอ. ลิเคิรท 
(Rensis A. Likert)13 หรือ ลิเคิรท สเกล (Likert Scale) โดยกําหนดใหมีน้ําหนักเปรียบเทียบกัน 
เปนการแบงมาตราสวนประมาณคาของการตีความความหมายออกเปน 3 ระดับ พรอมกันน้ี ยังได
จัดรูปแบบของแบบสอบถามที่งายตอผูตอบแบบสอบถาม รวมทั้งสะดวกตอการประเมินผล การ
ประมวลผล และการวิเคราะหผล โดยมีคาน้ําหนักเปรียบเทียบกัน 3 ระดับ  
     ในสวนของเกณฑการวิเคราะหระดับแตละขอ ไดใชการ
คํานวณชวงการวัด ตามแนวคิดของ จอหน ดับบลิว. เบสท (John W. Best)14 ซึ่งแบงออกเปน 3 
ระดับ โดยใชคาคะแนนสูงสุดลบดวยคาคะแนนต่ําสุด แลวนํามาหารดวยจํานวนระดับท่ีตองการวัด 
ดังนี้ 
 
    ระยะของชวงคะแนน  =   คะแนนสูงสุด – คะแนนต่ําสุด 
                                                      ระดับการวัด 
             =      3 - 1 
                                        3  
             =      0.66 
 

                                         
 13Rensis A. Likert, New Patterns of Management (New York: McGraw-Hill Book Company Inc., 
1961), pp. 166-169. 
 14John W. Best, Research in Education (Third Edition, Englewood Cliffs, New Jersey: Prentice-
Hall, 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 กลุมตัวอยางที่ตอบแบบสอบถามเลือกตอบไดเพียง
คําตอบเดียว  
                                       ในการสรางแบบสอบถามแบบมาตรประเมินคานั้น อาจ
แบงเปน 3 ระดับ หรือ 5-6 ระดับก็ได แตในที่น้ีเลือก 3 ระดับ สําหรับเหตุผลสําคัญที่ผูศึกษาเลือก
สรางแบบสอบถามแบบมาตรประเมินคาที่แบงเปน 3 ระดับน้ัน มีดังน้ี 
                                         หนึ่ง ผูศึกษาไมตองการใชการประเมินความละเอียดใน
ระดับท่ีมากจนเกินไป เชน 5 หรือ 6 ระดับ ซึ่งเปนระดับท่ีเกินความเปนจริง เกินความจําเปน ผูตอบ
แบบสอบถามแยกแยะความเห็นหรือความรูสึกของแตละระดับอยางชัดเจนไดยาก เกิดการโตแยงได
งาย ที่สําคัญคือ ไมไดนํามาใชประโยชนจริงและฝนสภาพความเปนจริง แตผูศึกษาตองการใชการ
ประเมินความละเอียดที่อยูในระดับท่ีพอเหมาะที่งายสําหรับผูตอบแบบสอบถาม คือ 3 ระดับ 
                                                สอง ประหยัดเวลาแกผูตอบแบบสอบถาม โดยเฉพาะ
อยางยิ่ง เม่ือแบบสอบถามมีจํานวนมากกวา 50 ขอ 
                                                 สาม ผูตอบแบบสอบถามตัดสินใจไดสะดวก รวดเร็ว 
แยกแยะความรูสึกไดงาย และไมฝนความรูสึก 
                                                 สี่ งายตอผูอานหรือผูนําผลการศึกษาหรือผลการวิจัยไป
ศึกษา 
                                                 หา ทําใหขอมูลที่ไดรับเปนกลุมกอน ชัดเจน ถาเปน 5 
ระดับ ขอมูลจะกระจาย อีกทั้งเม่ือผูศึกษาเขียนบรรยาย ขอมูลจะยืดเยื้อ ซ้ําซาก เกินความจําเปน 
ทําใหนาเบื่อในการอานงานวิจัย 
                                               หก  ทําใหประหยัดเวลาและงายตอการประมวลผล 
ขอมูล และวิเคราะหขอมูล รวมตลอดทั้งการนําเสนอหรือเขียนบรรยายขอมูล 
                                                เจ็ด ในทางปฏิบัติ บอยครั้งที่เริ่มแรก ผูศึกษาไดกําหนด
ไว 5-6 ระดับ แตหลังจากเก็บรวบรวมขอมูลแลว และนําขอมูลมาประมวลและวิเคราะห ปรากฏวา 
ขอมูลมีลักษณะกระจายไมเปนกลุมกอน บางระดับหรือหลายระดับไมมีน้ําหนักมากเพียงพอ หรือ
บางระดับใกลเคียงกันมาก ทําใหในที่สุดจําเปนตองยุบรวมเปน 3 ระดับ การยุบรวมเชนน้ีอาจสงผล
ใหการวิเคราะหขอมูลคลาดเคลื่อนไป 
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                                              แปด มีนักวิชาการไดใชเพียง 3 ระดับอยางแพรหลาย และ
ยอมรับการใชแบบสอบถามที่เปน 3 ระดับนี้ดวย (สุชาติ ประสิทธิ์รัฐสินธุ ลัดดาวัลย รอดมณี และ
ไพฑูรย ภักดี15; เอกสารการสอนชุดวิชาขอบขายและวิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร หนวยท่ี 1-8 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช16; สมชัย ศรีสุทธิยากร17) โดยเฉพาะอยางยิ่ง 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
ท่ีตอบแบบสอบถาม ในเรื่อง เพศ อายุ ระดับการศึกษา โดยประกอบดวย 3 ขอคําถาม (ควร
สอบถามเฉพาะภูมิหลังหรือขอมูลสวนบุคคลที่สําคัญและนํามาใชในการศึกษาหรือวิเคราะหเทานั้น 
บางเร่ือง เชน โสด หยาราง หรือรายได ถาไมไดนําไปใชหรือไมอยูในขอบเขตของการศึกษา ก็ไม
ควรนําไปสอบถามกลุมตัวอยางใหเสียเวลาและเพิ่มจํานวนขอของแบบสอบถาม) 
                                          สวนที่สอง เปนขอมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นของ
กลุมตัวอยางที่มีตอ ..........  ขอมูลสวนน้ีประกอบดวย ..... ขอคําถาม 
                                                สวนที่สาม เปนขอมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นของ
กลุมตัวอยางที่มีตอ .......... ขอมูลสวนนี้ประกอบดวย ..... ขอคําถาม  
                                                  สวนท่ีสี่ เปนขอมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นของกลุม
ตัวอยางตอ ..........ขอมูลสวนน้ีประกอบดวย..... ขอคําถาม 
                                         2.3) การทดสอบแบบสอบถาม ดังกลาวแลววา 
การศึกษาครั้งนี้ใชแบบสอบถามเปนเคร่ืองมือในการทําวิจัยสนาม ผูศึกษาจึงไดสรางหรือออก
                                         
 15สุชาติ ประสิทธิร์ัฐสินธุ ลัดดาวัลย รอดมณี และไพฑูรย ภักดี, ระเบียบวิธกีารวิจัยทางสังคมศาสตร 
(พิมพครั้งที่ 5, กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพภาพพิมพ, 2529), หนา 310-311.  
 16มหาวิทยาลัยสโุขทัยธรรมาธิราช, เอกสารการสอนชุดวิชาขอบขายและวธิีวจิัยทางรัฐประศาสน
ศาสตร หนวยที่ 1-8, (พิมพครั้งที่ 10, นนทบุรี : สํานักพิมพมหาวิทยาลัยสโุขทัยธรรมาธิราช, 2539), หนา 377. 
 17สมชยั ศรีสุทธิยากร, ตัวชี้วัดความสําเร็จในการปฏิบัติการ (กรุงเทพมหานคร : บริษัท เอ็กซทรีม มี
เดีย จํากัด, 2546), หนา 15. 
 18Ibid.  

 19Wayne 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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แบบสอบถามท่ีประกอบดวยขอคําถามและตัวชี้วัด (indicator) ใหสอดคลองกับวัตถุประสงคของ
การศึกษา ขอบเขตของการศึกษา และกรอบแนวคิดในการศึกษาครั้งน้ี โดยขอคําถามหรือตัวชี้วัด
แตละขอในแบบสอบถามมีลักษณะหลายขอขางลางน้ี 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) อยูบนพื้นฐานของความรูและวิชาการที่
พิสูจนและทดสอบได (objectivity) 
      2.3.8) มิใชขอคําถามและตัวชี้วัดที่สรางหรือ
ออกแบบขึ้นจากความรูสึกนึกคิดของผูศึกษาเอง (subjectivity)  
      2.3.9) ตรงประเด็น (accuracy) 
      2.3.10) มีความเที่ยงตรง (validity)  
      2.3.11) มีความเชื่อถือได (reliability)  
      2.3.12) มีความไวตอสิ่งท่ีจะวัด (sensibility) ชี้วัด
ไดรวดเร็ว 
      2.3.13) มีความสามารถในการแยกแยะหรือชี้วัด
ความแตกตาง (differentiation) ของสิ่งท่ีจะวัดไดอยางถูกตองและแมนยํา  
      2.3.14) มีความเปนไปไดในการวัด (feasibility)  
      2.3.15) มีความครอบคลุม (coverall) 
           2.3.16) เขาใจงายและแปลความหมายไดงาย 
(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
ลักษณะของการตรวจสอบความเที่ยงตรงของเน้ือหา ความสมบูรณ ความสอดคลอง ตลอดจน
เนื้อหาและถอยคําของแบบสอบถามใหรัดกุมและถูกตอง ขั้นตอนนี้ดําเนินการโดย 
                                                   (1) นําแบบสอบถามไปใหผู เชี่ยวชาญ
ตรวจสอบ ผูเชี่ยวชาญมีจํานวน 2 คน คือ (1) .................... ตําแหนง ..........  และ (2) .................. 
ตําแหนง ............... เม่ือพบขอบกพรองผูศึกษาไดปรับปรุงแกไขแบบสอบถาม เชน ตัดขอคําถามที่
ไมจําเปนออกและเพิ่มขอคําถามที่สําคัญบางขอจนกระทั่งแบบสอบถามมีความเที่ยงตรง 
                                                           (2) นําแบบสอบถามไปใหอาจารยที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ หรือที่ปรึกษาโครงการวิจัยตรวจสอบ จํานวน 2 คน คือ (1) ...............  และ (2) 
............... เม่ือพบขอบกพรอง ผูศึกษาไดปรับปรุงแกไขแบบสอบถามใหสมบูรณและมีความ
เที่ยงตรงมากยิ่งขึ้น 
                                                   ขั้นตอนที่สาม การตรวจสอบความเชื่อถือได 
ดําเนินการโดยผูศึกษานําแบบสอบถามที่อาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ หรือที่ปรึกษาโครงการวิจัย
ตรวจสอบและปรับปรุงแกไขแลวไปทําการทดสอบ (pretest) เพื่อทดสอบหาความเชื่อถือไดของ
แบบสอบถาม โดยนําไปทดสอบกับกลุมตัวอยางที่มีลักษณะคลายคลึงกับกลุมตัวอยางจริงในพื้นที่
................ (ระบุสถานที่ใหชัดเจน) จํานวน 30-50 คน ตอจากนั้น จึงเก็บรวบรวมแบบสอบถาม
จํานวนดังกลาวน้ันมาวิเคราะหหาคาความเชื่อถือได จากสูตร การหาคาสัมประสิทธิ์อัลฟาของ 
ครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient) ของ ลี โจเซฟ ครอนบาค (Lee Joseph Cronbach)20  
โดยใชโปรแกรมวิเคราะหขอมูลสําเร็จรูปทางสังคมศาสตรสําหรับคอมพิวเตอร คือ SPSS for PC 
(ควรระบุถาใชโปรแกรมลิขสิทธิ์) ในการวิเคราะหไดกําหนดคาสัมประสิทธิ์อัลฟา ตั้งแต 0.70 ขึ้นไป 
จึงจะถือวาแบบสอบถามดังกลาวนาเชื่อถือและสามารถนําไปใชกับกลุมตัวอยางจริงได ทั้งนี้ อาจ
คํานวณโดยใชสูตร ดังนี้  
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 20Lee 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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     =a  = คาความเชื่อถือไดของแบบสอบถาม 
     =n  = จํานวนขอในแบบสอบถามทั้งหมด 
     ∑ 2

iS  = ผลรวมความแปรปรวนของคะแนนแตละขอ 
     2

tS  = ความแปรปรวนของคะแนนรวมของแบบสอบถาม 
 
 
      จากสูตรขางตน ผูศึกษาไดนํามาใชในการทดสอบ
หาคาความเชื่อถือไดของแบบสอบถามจํานวน 30-50 ชุดดังกลาว ไดคาความเชื่อถือไดเทากับ  
0. ... ซ่ึงอยูในเกณฑท่ีสามารถนําไปใชกับกลุมตัวอยางจริงได 
                                          ขั้นตอนที่สี่ การนําแบบสอบถามไปใชกับกลุม 
ตัวอยางจริง 
                                         ที่กลาวมาทั้งหมดนี้ หากพบขอบกพรองในขั้นตอนใด ผู
ศึกษาก็จะนําไปปรับปรุงแกไขจนผานทุกขั้นตอน  
                                       การทดสอบแบบสอบถามทั้ง 4 ขั้นตอนขางตนน้ี สรุปไว
ในภาพที่ 3 
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ภาพที่ 3 ขั้นตอนการทดสอบแบบสอบถาม 
 
 
                    1) การยกรางแบบสอบถาม         ใหสอดคลองกบัวตัถุประสงคและ 
                                                                                ขอบเขตของการศึกษา 
 
 
                  2) การตรวจสอบความเที่ยงตรง     นําแบบสอบถามไปใหผูเชี่ยวชาญ 
                                                                                และอาจารยท่ีปรึกษาตรวจสอบ  
 
 
                3) การตรวจสอบความเชื่อถือได     นําแบบสอบถามไป pre-test และ 
                                                                                วิเคราะหหาคาความเชื่อถอืได 
 
 
                        4) การนาํแบบสอบถามไปใช 
                                              กับกลุมตวัอยางจรงิ 
 
 
   8.2.3 การรวบรวมจากการสังเกตการณ เปนการสังเกตเหตุการณ และ
สภาพแวดลอม เชน การประชุม ชีวิตความเปนอยู หรือการใชชีวิตของกลุมตัวอยาง 
             8.3 วิธีการประมวลและวิธีวิเคราะหขอมูล หลังจากเก็บรวบรวมขอมูลไดแลว ผู
ศึกษาไดตรวจสอบความถูกตองและสมบูรณของแบบสอบถามทุกชุด รวมทั้งจัดคําตอบเปนกลุมและ
เปนหมวด จากนั้น เปนการประมวลผลและวิเคราะหขอมูลซึ่งอาจดําเนินการดวยการแจงนับดวยมือ
หรือใชคอมพิวเตอร รวมทั้งระบุสถิติท่ีเหมาะสมที่จะนํามาใช 
              8.4 การนําเสนอขอมูล เชน ผูศึกษานําเสนอในรูปของการวิเคราะหแบบพรรณนา 
(descriptive analysis) พรอมกับมีภาพและตารางประกอบตามความจําเปน และจัดพิมพเปนรูปเลม 
                    8.5 ระยะเวลาศึกษาและแผนการดําเนินงานตลอดโครงการ ระบุวา การศึกษา
เริ่มต้ังแตวันที่ … เดือน …… ป ….. ถึง วันที่ … เดือน ….. ป ….. รวมระยะเวลา ….. ป พรอมกัน
นั้น ควรระบุวาในแตละเดือนหรือแตละชวงเวลาจะดําเนินงานอะไรบาง 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 การเสนอผลการศึกษาและจัดทําเปนรูปเลมท่ีสมบูรณ 2 เดือน 
  โปรดดูตารางที่ 6 
 
 
ตารางที่ 6 ระยะเวลาและแผนการดําเนินงานตลอดโครงการ  
 

ระยะเวลา 8 เดือน (พ.ศ. …) ระยะเวลาและแผนการ 
ดําเนนิงานตลอดโครงการ 1 2 3 4 5 6 7 8 

1. การรวบรวมขอมูลจาก   
    เอกสาร เชน หนังสอื  
    บทความ และเอกสาร  
    เกีย่วกับความเปนมา และ 
    อํานาจหนาที่ 

        

2. การรวบรวมขอมูลจากการ 
    วจิัยสนามที่สอบถามความคิด 
    เห็นของกลุมตวัอยางตาม 
    วตัถุประสงคและขอบเขตของ 
    การศึกษา 

        

3. การประมวลผลขอมูลและ 
    การวิเคราะหขอมูล          

4. การเสนอผลการศึกษา และ  
    จัดทําเปนรูปเลมท่ีสมบรูณ          

 
               8.6 งบประมาณ ระบุวามีแหลงทุนซ่ึงเปนหนวยงาน หรือบุคคลใดใหทุน หรือออก
ทุนทําเอง 
 
 
9. ประโยชนที่จะไดรับจากการศกึษา 
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 หลักการ ประโยชนที่จะไดรับครอบคลุมประโยชนเร่ืองใดหรืออะไรบางที่ (1) หนวยงาน (2) 
บุคคล และ (3) ประชาชน จะไดรับจากการศึกษาครั้งน้ี พรอมกับยกตัวอยางชื่อหนวยงานและบคุคล
ไวดวย 
       เทคนิค ประโยชนท่ีจะไดรับจากการศึกษาครั้งนี้อาจแบงเปน 3 สวน ไดแก (1) ประโยชน
ในทางวิชาการ ผูศึกษาควรระบุองคความรู หรือวิชาการเรื่องใดที่หนวยงานหรือบุคคลใดจะไดรับ
จากการศึกษาครั้ง (2) ประโยชนในทางปฏิบัติ ผูศึกษาควรระบุประโยชนในทางปฏิบัติเรื่องใดที่
หนวยงาน หรือบุคคลใดบางจะไดรับจากการศึกษาครั้งนี้ และ (3) ประโยชนท่ีประชาชนจะไดรับ ผู
ศึกษาควรระบุประโยชนใดบางที่ประชาชนจะไดรับจากการศึกษาครั้งนี้ 
           9.1 ประโยชนในทางวิชาการ มี 5 ขอ ดังนี้ 
           9.1.1 การศึกษาครั้งน้ีไดชวยสรางองคความรู (ซ่ึงหมายถึง ตัวความรูที่กําหนด
ขอบเขตไดและระบุเฉพาะเจาะจงได เปนสิ่งที่สราง ผลิต และพัฒนาได เผยแพร ถายทอด และ
นํามาใชประโยชนได) หรือสรางความรูทางวิชาการใหมใหเกิดขึ้น โดยเฉพาะอยางยิ่ง ….. (ระบุชื่อ
หนวยงาน และ/หรือ บุคคล เชน หนวยงานที่กําลังศึกษา สถาบันการศึกษาทั้งภาครัฐและ
ภาคเอกชน รวมทั้งนักศึกษา) จะไดทราบและเขาใจ............ (ระบุเร่ืองทางวิชาการ เชน ปญหา และ
แนวทางแกไขการบริหารจัดการของหนวยงานที่กําลังศึกษา เปนตน) 
                   9.1.2 ชวยใหไดความรูและความเขาใจทางวิชาการในเรื่อง…..  
                   9.1.3 ชวยใหไดแนวทางในการพัฒนาความรูในเร่ือง…… 
                   9.1.4 เปนแนวทางในการศึกษา คนควา และวิจัยทํานองเดียวกันน้ีกับกลุมตัวอยาง
อื่น หรือในพื้นที่อื่น 
  9.1.5 กอใหเกิดประโยชนทางวิชาการสําหรับการศึกษา การทําวิจัย หรือการทํา
วิทยานิพนธครั้งตอไป โดยการศึกษา การทําวิจัย หรือการทําวิทยานิพนธครั้งตอไปนั้น ควรมี
ลักษณะดังนี้  
   1) ในการศึกษาครั้งนี้ ผูศึกษาไดนํา….. (ระบุชื่อตัวแบบ ตัวชีว้ดั หรือกรอบ
แนวคิด เชน PAMS-POSDCoRB) มาประยุกตใชเปนกรอบแนวคิดในการวิเคราะหการบริหาร
จัดการของ….. (ระบุชื่อหนวยงาน) ทําใหไดทราบและเขาใจปญหา และแนวทางการพัฒนา ตาม
ความคิดเห็นของกลุมตัวอยางและตามวัตถุประสงคของการศึกษาอยางชัดเจนและครอบคลุมมาก
ขึ้น ไมวาจะเปนทางดาน (1) การบริหารนโยบาย (2) การบริหารอํานาจหนาที่ (3) การบริหาร
คุณธรรม (4) การบริหารที่เกี่ยวของกับสังคม (5) การวางแผน (6) การจัดองคการ (7) การบริหาร
ทรัพยากรมนุษย (8) การอํานวยการ (9) การประสานงาน (10) การรายงาน และ (11) 
การงบประมาณ ดังนั้น ในการศึกษาครั้งตอไป จึงควรนําตัวแบบ ตัวชี้วัด หรือกรอบแนวคิดนี้ไป
ประยุกตใชตามความเหมาะสม ซ่ึงอยางนอยก็จะเปนการชวยพิสูจนหรือยืนยันวา ตัวแบบหรือกรอบ
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แนวคิดนี้มีเน้ือหาสาระที่ชัดเจนและครอบคลุมแนวคิดทางรัฐประศาสนศาสตรหรือการบริหารจัดการ
ท้ังภายในและภายนอกหนวยงาน โดยเฉพาะอยางยิ่ง เม่ือนําไปวิเคราะหหรือศึกษาเปรียบเทียบกับ
ตัวแบบ ตัวชี้วัด หรือกรอบแนวคิดอื่น นอกจากนั้น ในอนาคต หากมีการนําตัวแบบ PAMS-
POSDCoRB ไปใชอยางกวางขวางและมีจํานวนมากเพียงพอแลว ควรศึกษาและประมวลโดย
รวบรวมและจัดหมวดหมูตัวแบบนี้เพื่อประโยชนในทางวิชาการตอไป 
   2) ศึกษาแนวลึกในแตละดานอยางเฉพาะเจาะจง เชน ดานการบริหาร
อํานาจหนาที่ ดานการบริหารคุณธรรม ดานการบริหารที่ เกี่ยวของกับสังคม และดานการ
ประสานงาน เปนตน 
   3) ศึกษาหลายรูปแบบควบคูกัน เชน การศึกษาหรือวิจัยเชิงสํารวจ ควบคู
กับการสังเกตหรือสัมภาษณบุคลากรในพื้นที่ตาง ๆ 
   4) ศึกษาโดยเพิ่มจํานวนกลุมตัวอยางใหมีความหลากหลายมากขึ้น แลว
นํามาวิเคราะหเปรียบเทียบวา ผลการศึกษาคลายคลึงหรือแตกตางกันเพียงใด 
   5) ศึกษาเปรียบเทียบความคิดเห็นดานการบริหารจัดการระหวาง 2 
หนวยงาน 
   6) ศึกษาเปรียบเทียบแนวโนมในทศวรรษหนาของการบริหารจัดการ
ระหวาง 2 หนวยงาน  
   7) ศึกษาการมีสวนรวมของประชาชนในหนวยงานในระดับตาง ๆ รวมท้ัง
ศึกษาอิทธิพลของนักการเมืองในหนวยงาน 
    8) ศึกษาดานการพัฒนาการบริหารจัดการของหนวยงานตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียง โดยแบงกลุมตัวอยางออกไดเปน 2 สวน ไดแก ภาคประชาชน และภาครัฐ  
 9.2 ประโยชนในทางปฏิบัติ มี 2 ขอ ดังน้ี 
           9.2.1 บุคคลและหนวยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน..... (ระบุชื่อหนวยงาน เชน 
รัฐสภา คณะรัฐมนตรี องคกรตามรัฐธรรมนูญ องคการเอกชน สถาบันการศึกษา สื่อมวลชน นัก
ธุรกิจ ขาราชการประจํา รวมทั้งนักการเมืองในระดับชาติและระดับทองถิ่น เปนตน) จะไดรับ
ประโยชนจากการศึกษาครั้งนี้ โดยอาจนําขอมูลท่ีเปนขอเท็จจริงและขอเสนอแนะไปใชประโยชน 
เชน นําไปใชเปนแนวทางในการพัฒนาหรือปรับปรุง….. (ระบุชื่อหนวยงานที่กําลังศึกษา) 
โดยเฉพาะในสวนที่เกี่ยวกับ….. (ระบุประเด็นสําคัญท่ีศึกษา) 
                  9.2.2 ในสวนของประชาชน หากนําไปศึกษาจะชวยใหเกิดความรูความเขาใจ
เรื่อง….. (ระบุประเด็นสําคัญท่ีศึกษา) รวมทั้งนําไปปรับใชใหเกิดประโยชน เชน นําไปใชเปนขอมูล
พื้นฐานสําหรับเขาไปมีสวนรวมในกิจกรรมหรือในการติดตามและควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติ
ราชการของหนวยงานของรัฐ และ/หรือ เจาหนาที่ของรัฐ ในเร่ือง ..... (ระบุประเด็นสําคัญที่กําลัง
ศึกษา) ทั้งน้ี ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญหรือตามกฎหมายดวย 
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10. บทคัดยอ 
 
     หลักการ โดยปกติ บทคัดยอแบงเปน บทคัดยอภาษาไทย และบทคัดยอภาษาอังกฤษ เริ่ม
จากเขียนบทคัดยอภาษาไทย จากนั้น จึงนําไปแปลเปนบทคัดยอภาษาอังกฤษ บทคัดยอเปนการ
เขียนบรรยายสรุปสาระสําคัญทางวิชาการของงานวิจัยหรือวิทยานิพนธเทาน้ัน (โดยไมมีขอความ
สวนใดเกี่ยวกับตัวผูศึกษา เชน ประวัติ) เพื่อใหผูอานไดเขาใจสาระสําคัญของงานวิจัยหรือ
วิทยานิพนธโดยยอพรอมทั้งดึงดูดความสนใจของผูอานใหสนใจที่จะอานงานวิจัยหรือวิทยานิพนธ
ฉบับสมบูรณตอไป และยังมีการนําบทคัดยอไปเผยแพรอีกดวย 
 เทคนิค การเขียนบรรยายบทคัดยอไมควรเขียนยืดยาว แตควรมีความยาวประมาณ 1 
หนากระดาษเอสี่ เพื่อจะชวยใหเผยแพรไดงาย สะดวก และตรงประเด็น วิธีการและเทคนคิการเขยีน
บทคัดยอแบงเปน 3 ยอหนาหรือ 3 หัวขอ ซึ่งจะตองสอดคลองกันทั้งหมด ดังนี้ 
  10.1 ระบุวัตถุประสงคของการศึกษาและกรอบแนวคิดที่ใชในการศึกษา 
อยางนอยตองประกอบดวย วัตถุประสงคของการศึกษาและกรอบแนวคิด หากวัตถุประสงคของ
การศึกษามีหลายขออาจใสหมายเลขวัตถุประสงคของการศึกษาแตละขอไวดวยเพื่อใหอยางเห็น
ชัดเจนและเขาใจงายยิ่งขึ้น 
  ตัวอยางเชน การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงคของการศึกษาเพื่อศึกษาความคิดเห็น
ของกลุมตัวอยางตอ (1) สภาพปจจุบันของการบริหารจัดการ (2) ปญหา (3) แนวทางการพฒันา (4) 
การเปรียบเทียบภาพรวมการบริหารจัดการ และ (5) ภาพรวมแนวโนมของการบริหารจัดการที่
เกี่ยวกับการบุกรุกที่ราชพัสดุของกรมธนารักษ โดยนํา แพ็มส-โพสคอรบ (PAMS-POSDCoRB) ซึ่ง
ประกอบดวย 11 ดาน ไดแก การบริหารนโยบาย การบริหารอํานาจหนาที่ การบริหารคุณธรรม การ
บริหารที่เกี่ยวของกับสังคม การวางแผน การจัดองคการ การบริหารทรัพยากรมนุษย การ
อํานวยการ การประสานงาน การรายงาน และการงบประมาณ มาเปนกรอบแนวคิดในการศึกษา 
การทําวิจัย หรือการทําวิทยานิพนธครั้งนี้ 
                    10.2 ระบุระเบียบวิธีศึกษา หรือระเบียบวิธีวิจัย หรือวิธีดําเนินการวิจัย ที่อยาง
นอยควรประกอบดวย 8 เร่ือง ซึ่งเขียนติดตอกัน ดังนี้  
   10.2.1 ประเภทของการศึกษาหรือประเภทของการวิจัย  
   10.2.2 เคร่ืองมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล  
   10.2.3 การทดสอบแบบสอบถาม (เฉพาะการวิจัยเชิงปริมาณ) 
   10.2.4 จํานวนและประเภทของกลุมตัวอยาง  
   10.2.5 วันเดือนปที่ หรือชวงเวลาท่ีเก็บรวบรวมขอมูลสนาม 
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   10.2.6 จํานวนแบบสอบถามที่เก็บรวบรวมคืนมาได และคิดเปนรอยละ
เทาใดของแบบสอบถามที่แจกออกไป (เฉพาะการวิจัยเชิงปริมาณ) 
   10.2.7 สถิติที่นํามาใชในการศึกษา (เฉพาะการวิจัยเชิงปริมาณ) 
   10.2.8 อื่น ๆ (หรือสาระสําคัญทางวิชาการอื่น ถามี)  
  เหตุผลท่ีระบุระเบียบวิธีศึกษาไวหลายหัวขอขางบนนี้ เพราะงานวิจัยหรือ
วิทยานิพนธจะไดรับการยอมรับมากนอยหรอืไม ระเบียบวิธีศึกษามีสวนสําคัญยิ่ง หากระบใุหชดัเจน
ก็ยิ่งมีแนวโนมท่ีจะไดรับการยอมรับเพิ่มมากขึ้น 
  ตัวอยางเชน การศึกษาครั้งน้ีเปนการวิจัยเชิงสํารวจ (survey study) โดยใช
แบบสอบถาม ซึ่งผานการทดสอบ (pre-test) รวมทั้งการหาคาความเที่ยงตรง (validity) และความ
เชื่อถือได (reliability) ของแบบสอบถามซึ่งไดคาที่ระดับ 0.93 สําหรบักลุมตัวอยางมีจํานวน 1,037 
คน แบง 2 ประเภท ไดแก หนึ่ง ขาราชการและลูกจางประจําในสังกัดกรมธนารักษ และ สอง 
ประชาชนผูเชาที่ราชพัสดุในเขตกรุงเทพมหานคร การเก็บรวมรวบขอมูลสนามดําเนินการระหวาง
วันท่ี 1 กันยายน 2550 ถึง วันที่ 31 ตุลาคม 2550 รวม 30 วัน เก็บรวบรวมแบบสอบถามคืนมาได
จํานวน 893 ชุด คิดเปนรอยละ 86.11 ของแบบสอบถามที่แจกออกไปทั้งหมด (1,037 ชุด) สําหรับ
สถิติท่ีนํามาใชการวิเคราะหขอมูล คือ คารอยละ คาเฉลี่ย (mean) คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard 
deviation) และการทดสอบคาที (t-test) นอกจากนั้น ยังมีการสัมภาษณแนวลึกเฉพาะผูเชี่ยวชาญ 
(delphi) อีกดวย 
  10.3 สรุปผลการศึกษาหรือผลการวิจัย เปนการเลือกนําผลการศึกษาหรือ
ผลการวิจัยมาสรุปใหเห็นเปนตัวอยาง โดยครอบคลุม 2 หัวขอ ไดแก (1) สรุปผลการศึกษาใหตรง
กับหัวขอวัตถุประสงคการศึกษา และ (2) ระบุขอเสนอแนะหรือแนวทางแกไขท่ีสําคัญซึ่งจะตอง
สอดคลองกับหัวขอ (1) 
  ตัวอยางเชน ผลการศึกษาหรือผลการวิจัย พบวา กลุมตัวอยางลวนเห็นดวยใน
ระดับปานกลางตอการบริหารจัดการเพื่อแกไขปญหาการบุกรุกที่ราชพัสดุของกรมธนารักษ และ
ปญหาที่สําคัญ คือ กรมธนารักษกําหนดนโยบายเพื่อแกไขปญหาการบุกรุกที่ราชพัสดุไมสอดคลอง
กับสภาพปญหาการบุกรุกที่ราชพัสดุ สําหรับการเปรียบเทียบภาพรวมการบริหารจัดการเพื่อแกไข
ปญหาการบุกรุกที่ราชพัสดุของกรมธนารักษในปจจุบันสูงกวาในอดีต และสูงกวาหนวยงานอื่นที่มี
ลักษณะงานใกลเคียงกัน รวมทั้งในอนาคตมีแนวโนมท่ีจะอํานวยความสะดวกและใหบริการที่เอื้อ
ประโยชนตอประชาชนเพิ่มมากขึ้น สําหรับขอเสนอแนะที่สําคัญ เชน กรมธนารักษควรกําหนด
นโยบายเพื่อแกไขปญหาการบุกรุกที่ราชพัสดุใหสอดคลองกับความตองการของประชาชนมาก
ยิ่งขึ้น โดยมีตัวชี้วัดและเปาหมายที่ชัดเจน นอกจากนั้น กรมธนารักษควรนํากรอบแนวคิด แพ็มส-
โพสคอรบ ไปปรับใชในการวิจัยดานการบริหารจัดการในอนาคตตอไป  
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11. การเขียนแบบสอบถาม 
 
 หลักการ การเขียนแบบสอบถามเปนการเขียนคําถามของแบบสอบถามโดยคํานึงถึงโครงสราง
หรือองคประกอบของคําถามแตละขอ รวมตลอดไปถึงการเขียนคําถามของแบบสอบถามใหสอดคลอง
กันอยางเปนระบบ โดยครอบคลุมวัตถุประสงคของการศึกษา กรอบแนวคิดที่ใชในการศึกษา และ
สาระสําคัญอยางครบถวน ทั้งนี้ เพื่อชวยใหแบบสอบถามมีมาตรฐานสูงขึ้น อันจะเปนประโยชนสําหรับ
การวิเคราะหขอมูลตลอดจนการนําเสนอผลงานวิจัยสนามของการศึกษา การทําวิจัย หรือการทํา
วิทยานิพนธ โดยเฉพาะอยางยิ่ง ท่ีเก่ียวกับการบริหารจัดการใหมีมาตรฐานตามไปดวย นอกจากนี้แลว 
การเขียนคําถามของแบบสอบถามที่คํานึงถึงโครงสรางหรือองคประกอบและความสอดคลอง ยังนําไป
ปรับใชเปนตัวชี้วัดสําคัญสําหรับตรวจสอบหรือประเมินผลวา แบบสอบถามหรือคําถามของ
แบบสอบถามไดเขียนขึ้นอยางเปนระบบหรือไมเพียงใดอีกดวย  
 เทคนิค แบงการนําเสนอเปน 2 ขอ ไดแก (1) เทคนิคการเขียนคําถามของแบบสอบถาม และ 
(2) เทคนิคการเขียนคําถามของแบบสอบถามใหสอดคลองกัน 
 หนึ่ง เทคนิคการเขียนคําถามของแบบสอบถาม เพื่อชวยใหผูศึกษาเขียนคําถามของ
แบบสอบถามชัดเจน ตรงประเด็น ไดมาตรฐาน และงาย รวมทั้งเพื่อชวยสงเสริมใหผูศึกษาเขียน
แบบสอบถามไดเองและไมจําเปนตองไปลอกแบบสอบถามของเดิมที่ไดเคยเขียนไวแลวมาใชอยางไมรู
ท่ีมาที่ไป หรือไมทราบไมเขาใจวาโครงสรางหรือองคประกอบของคําถามแตละขอในแบบสอบถาม
ประกอบดวยอะไรบาง เทคนิคขอนี้จึงไดนําเสนอจุดรวมหรือสาระสําคัญรวมของคําถามของ
แบบสอบถามเกี่ยวกับการบริหารจัดการแตละขอ แลวพยายามประดิษฐหรือสราง “สูตรสําเร็จ” ของการ
เขียนคําถามของแบบสอบถามในลักษณะของ “โครงสรางหรือองคประกอบของคําถามของ
แบบสอบถามแตละขอ” สําหรับการศึกษา การทําวิจัย หรือการทําวิทยานิพนธเกี่ยวกับการบริหาร
จัดการ และแมผูศึกษาจะไมอาจนําเทคนิคนี้ไปปรับใชกับคําถามทุกขอของแบบสอบถามได แตอยาง
นอยก็นาจะเปนประโยชนและนําไปปฏิบัติไดจริง ยิ่งไปกวาน้ัน ผูศึกษายังอาจนําเทคนิคนี้ไปประยุกต
หรือปรับใชกับการเขียนคําถามของแบบสอบถามสําหรับสาขาวิชาอื่นไดอีกดวย  
 กลาวไดวา คําถามทุกขอของแบบสอบถามควรมี “โครงสราง” หรือ มี “องคประกอบ” อยาง
นอย 4 สวน (คําวา องคประกอบ หมายถึง สวนสําคัญหลายสวนท่ีจะตองมีอยูครบทุกสวน จะขาดสวน
ใดสวนหน่ึงไมได)  
     องคประกอบที่ 1 ประธานของประโยค ซึ่งอาจเปน (1) หนวยงาน หรือ (2) บุคลากร
ของหนวยงาน หรือ (3) ระบบของหนวยงาน ก็ได โดยคําถามทุกขอควรจะมีประธานของประโยคเสมอ 
และควรใสประธานน้ันไว “ขางหนาประโยค” เชน เทศบาล หรือเจาพนักงานเทศบาล หรือระบบการ
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ใหบริการประชาชนของเทศบาล หากผูศึกษาไมใสประธานของประโยคไวในคําถามทุกขอ จะทําให
ผูตอบแบบสอบถามสับสนหรือไมเขาใจวา แบบสอบถามขอนั้นตองการสอบถามถึงขอมูลเกี่ยวกับ
หนวยงาน หรือบุคลากรของหนวยงาน หรือระบบของหนวยงานนั้น การระบุประธานของประโยค 
โดยเฉพาะอยางยิ่ง ไวขางหนาประโยค จะทําใหคําถามชัดเจน รวมทั้งทําใหผูศึกษา ผูทําวิจัย หรือผูทํา
วิทยานิพนธและผูตอบแบบสอบถามไมสับสน สงผลใหไดคําตอบที่ตรงประเด็น 
     องคประกอบที่ 2 การบริหารจัดการ คําถามทุกขอควรจะมีคําหรือความหมายของ 
“การบริหารจัดการ” หรือสวนใดสวนหนึ่งของการบริหารจัดการอยูดวยเสมอ เน่ืองจากผูศึกษากําลัง
ศึกษา ทําวิจัย หรือทําวิทยานิพนธ รวมทั้งรับปริญญาโทเกี่ยวกับการบริหารจัดการ (ของหนวยงานของ
รัฐ และ/หรือ เจาหนาที่ของรัฐ) ในเวลาเดียวกัน ถาวัตถุประสงคของการศึกษาไดระบุไวดวยวาเปน 
“การบริหารจัดการดานใด” ผูศึกษาก็ควรระบุการบริหารจัดการดานน้ัน” ไวดวยเสมอ เชน  มี
วัตถุประสงคของการศึกษาเพื่อ “ศึกษาปญหาเกี่ยวกับการบริหารจัดการดานการใหบริการประชาชน” 
หรือ “ศึกษาแนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการดานการประสานงาน”  เปนตน หากเปนเชนนี้ 
คําถามจะตองมีขอความเกี่ยวกับ “การบริหารจัดการดานการใหบริการประชาชน” หรือ “แนวทางการ
พัฒนาการบริหารจัดการดานการประสานงาน” ตามลําดับ ปรากฏอยูดวย 
     องคประกอบที่ 3 วัตถุประสงคของการศึกษา คําถามทุกขอจะตองมีวัตถุประสงค
ของการศึกษาอยูดวยเสมอ เชน (1) ถาเปนคําถามเกี่ยวกับ “ปญหา” ผูศึกษาจะตองนําขอความที่เปน
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
บานเมืองท่ีดี 6 ดาน/หลัก21 ไดแก หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความโปรงใส หลักความมีสวนรวม 
หลักความรับผิดชอบ และหลักความคุมคา” มาปรับใชเปนกรอบแนวคิดสําหรับการศึกษา การทําวิจัย 
หรือการทําวิทยานิพนธ (1) ถาเปนคําถามเกี่ยวกับ “ปญหา” เชน วัตถุประสงคของการศึกษา คือ 
“ปญหาการบริหารจัดการดานการใหบริการประชาชนของเทศบาล” และ “แนวทางการพัฒนาการ
บริหารจัดการดานการใหบริการประชาชนของเทศบาล” ท้ังนี้ โดยมี “แนวทางการบริหารกิจการ
บานเมืองท่ีดีดานที่ 1 คือ หลักนิติธรรม” เปนกรอบแนวคิด หากเปนกรณีน้ี ผูศึกษาจะตองนํา “ขอความ

                                         
 21โปรดดู ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการสรางระบบบริหารกิจการบานเมืองและสังคมที่ดี พ.ศ. 2542  
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ท่ีเปนตัวชี้วัดรองของหลักนิติธรรม” มาเขียนใสไวในแบบสอบถามที่เกี่ยวกับปญหา และแนวทางการ
พัฒนาดังกลาวดวย 
 สรุปไดวา โครงสรางหรือองคประกอบของการเขียนคําถามทุกขอของแบบสอบถามควร 
ประกอบดวย 
 
                องคประกอบที ่
                                  1      +     2      +      3      +     4          หรือ  
    
                                                                  องคประกอบที ่
(1) ประธานของ

ประโยค
(หนวยงาน บุคคล 

หรือระบบ)     

 
  

(2) การบรหิาร
จัดการ  

(หากเนนดานใดก็
ใหระบุไวดวย) 

 
 

(3) วัตถุประสงค 
ของการศึกษา  

(เชน ศึกษาปญหา หรือ
ศึกษาแนวทางการพฒันา)  

 
 

(4 ) กรอบ
แนวคิด  
(แตละ 
ดาน) 

 
  ตัวอยางที่หนึ่ง วัตถุประสงคของการศึกษา คือ “ปญหาการบริหารจัดการดานการ
ใหบริการประชาชนของเทศบาล” และมี “แนวทางการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีดานที่ 1 คือ หลักนิติ
ธรรม” เปนกรอบแนวคิด (โดย “ตัวชี้วัดรอง” ของหลักนิติธรรม เชน (1) หนวยงานกําหนดขั้นตอนการ
ปฏิบัติราชการไวในกฎหมายหรือระเบียบอยางชัดเจน และ (2) ผูบริหารของหนวยงานใชกฎหมายหรือ
ระเบียบเปนหลักในการบริหารจัดการมากกวาใชดุลพินิจสวนตัว) คําถามอาจเขียน ดังน้ี  
            สูตร ประธานของประโยค + การบริหารจัดการ + วัตถุประสงคของการศึกษา + กรอบ
แนวคิด 
            แทนคา เทศบาลของทาน + มีการบริหารจัดการ + ที่เปนปญหา + คือ การไมได
กําหนดขั้นตอนการปฏิบัติราชการไวในกฎหมายหรือระเบียบอยางชัดเจน (ผูตอบแบบสอบถามหรือ
กลุมตัวอยางอาจตอบคําถามในลักษณะที่เห็นดวยในระดับมาก ปานกลาง หรือนอย เปนตน)  
  ปรับคําถาม ใหอานงายได ดังน้ี 
              1) เทศบาลของทาน (มีปญหาเกี่ยวกับการบริหารจัดการดานการใหบริการ
ประชาชนที่) ไมไดกําหนดขั้นตอนการปฏิบัติงานใหบริการประชาชนไวในกฎหมายหรือระเบียบอยาง
ชัดเจน หรือ 
         2) เทศบาลของทานไมไดกําหนดขั้นตอนการปฏิบัติงานใหบริการประชาชนไว
ในกฎหมายหรือระเบียบอยางชัดเจน หรอื 
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              3) เทศบาลของทาน (มีปญหาเกี่ยวกับการบริหารจัดการดานการใหบริการ
ประชาชนโดย) เปดโอกาสใหผูบริหารของเทศบาลใชดุลพินิจสวนตัวในการกําหนดขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานใหบริการประชาชนมากกวายึดถือกฎหมายหรือระเบียบ หรือ  
                            4) เทศบาลของทานเปดโอกาสใหผูบริหารของเทศบาลใชดุลพินิจสวนตัวใน
การกําหนดขั้นตอนการปฏิบัติงานใหบริการประชาชนมากกวายึดถือกฎหมายหรือระเบียบ  
  ตัวอยางที่สอง วัตถุประสงคของการศึกษา คือ “แนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการ
ดานการใหบริการประชาชนของเทศบาล” และมี “แนวทางการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีดานที่ 1 คือ 
หลักนิติธรรม” เปนกรอบแนวคิด คําถามแตละขออาจเขียน ดังนี้  

        สูตร ประธานของประโยค + การบริหารจัดการ + วัตถุประสงคของการศึกษา + กรอบ
แนวคิด 

         แทนคา เทศบาลของทาน + ควรมีการบริหารจัดการ + ที่สนับสนุนแนวทางการพัฒนา  
+ ดวยการกําหนดขั้นตอนการปฏิบัติราชการไวในกฎหมายหรือระเบียบอยางชัดเจน (ผูตอบ
แบบสอบถามหรือกลุมตัวอยางอาจตอบคําถามในลักษณะที่เห็นดวยในระดับมาก ปานกลาง หรือนอย 
เปนตน)  
                       ปรับคําถาม ใหอานงายได ดังนี้ 
            1) เทศบาลของทานควร (สนับสนุนการบริหารจัดการดานการใหบริการ
ประชาชนดวยการ) กําหนดขั้นตอนการปฏิบัติงานใหบริการประชาชนไวในกฎหมายหรือระเบียบอยาง
ชัดเจนมากกวาการใชดุลพินิจสวนตัว หรือ  
            2) เทศบาลของทานควรกําหนดขั้นตอนการปฏิบัติงานใหบริการประชาชนไว
ในกฎหมายหรือระเบียบอยางชัดเจนมากกวาการใชดุลพินิจสวนตัว หรือ  
                          3) เทศบาลของทานควร (สนับสนุนแนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการดาน
การใหบริการประชาชนดวยการ) กําหนดใหผูบริหารของเทศบาลใชดุลพินิจสวนตัวในการกําหนด
ขั้นตอนการปฏิบัติงานใหบริการประชาชนเทาที่จําเปน หรือ  
                          4) เทศบาลของทานควรกําหนดใหผูบริหารของเทศบาลใชดุลพินิจสวนตัวใน
การกําหนดขั้นตอนการปฏบิัติงานใหบริการประชาชนเทาที่จําเปน  
 สอง เทคนิคการเขียนคําถามของแบบสอบถามใหสอดคลองกัน แบบสอบถามสําหรับ
การศึกษา การทําวิจัย หรือการทําวิทยานิพนธเกี่ยวกับการบริหารจัดการควรประกอบดวยสวนสําคัญ
อยางนอย 3 สวน ไดแก 
  สวนที่ 1 คือ คําถามเกี่ยวกับภูมิหลังหรือขอมูลสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม 
(สวนนี้ไมไดนํามาศึกษาหรือพิจารณาในคร้ังนี้ดวย) 
  สวนที่ 2 คือ คําถามเกี่ยวกับปญหาของหนวยงานที่ศึกษา และ 
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  สวนท่ี 3 คือ คําถามเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนา หรือเรียกวา แนวทางการปรับปรุง 
แนวทางการเสริมสราง หรือขอเสนอแนะก็ได 
  หมายเหตุ คําถามของแบบสอบอาจเขียนไดมากมาย ขึ้นอยูกับวัตถุประสงคของ
การศึกษา ขอบเขตการวิจัย และกรอบแนวคิดการวิจัย ในที่นี้ขอยกตัวอยางคําถามสําหรับการศึกษา 
การทําวิจัย หรือการทําวิทยานิพนธที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการ ดังตอไปน้ี  
   1) คําถามเกี่ยวกับภูมิหลังหรือขอมูลสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม 
   2) คําถามเกี่ยวกับความเปนมาหรือวิวัฒนาการของการบริหารจัดการของ
หนวยงาน 
   3) คําถามเกี่ยวกับสภาพการบริหารจัดการในปจจุบันของหนวยงาน 
   4) คําถามเกี่ยวกับปจจัยที่มีสวนสําคัญทําใหการบริหารจัดการของหนวยงาน
ประผลสําเร็จ 
   5) คําถามเกี่ยวกับปญหาเกี่ยวกับการบริหารจัดการของหนวยงาน (ขอนี้คลาย
กับสวนที่ 2 ซึ่งนํามาพิจารณาหรือศึกษาในครั้งนี้) 
   6) คําถามเกี่ยวกับการพัฒนาหรือแนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการของ
หนวยงาน (ขอนี้คลายกับสวนที่ 3 ซึ่งนํามาพิจารณาหรือศึกษาในครั้งนี้) 
   7) คําถามเกี่ยวกับปจจัยท่ีมีสวนสําคัญทําใหแนวทางการพัฒนาการบริหาร
จัดการของหนวยงานประสบผลสําเร็จ 
   8) คําถามเกี่ยวกับการเปรียบเทียบภาพรวมการบริหารจัดการและภาพรวม
แนวโนมของการบริหารจัดการของหนวยงาน 
   9) คําถามเกี่ยวกับการเปรียบเทียบความคิดเห็นของกลุมตัวอยางบางกลุมตอ
ภาพรวมการบริหารจัดการของหนวยงาน 
   10) คําถามเก่ียวกับการบริหารจัดการอืน่ท่ีอยูภายในขอบเขตหรอืสาระสําคัญ
ของรัฐประศาสนศาสตรหรอืการบริหารจดัการภาครัฐท่ีครอบคลุมอยางนอย 15 เรื่อง โดยบางเรื่องได
แสดงไวในหวัขอ 2)-9) ดังกลาวน้ีแลว ท้ัง 15 เร่ือง ไดแก (1) แนวคิดความหมายและขอบเขต (2) 
ความสําคัญและความจําเปน (3) ความเปนมา (4) กระบวนการ (5) ยุทธศาสตร (6) ระบบหรอืภาพรวม 
(7) ขอดีและขอเสีย (8) การประยุกต (9) ปจจัยที่มีสวนสําคัญทําใหประสบผลสําเร็จ (10) ความสัมพันธ 
การสนับสนุน หรือการคัดคานแนวคิดอืน่ (11) สภาพแวดลอม (12) ปญหาอปุสรรค (13) การพฒันา 
(14) แนวโนม และ (15) การเปรียบเทียบ (โปรดดูในภาพท่ี 1 ขางตน) 
  โดยปกติ แบบสอบถามสําหรับการทําวิจัย หรือการทําวิทยานิพนธสวนใหญที่เกี่ยวของ
กับ “การพัฒนาหรือปรับปรุงการบริหารจัดการของหนวยงานของรัฐ และ/หรือ เจาหนาที่ของรัฐ” จะ
ประกอบดวย 2 สวนสําคัญ ไดแก (1) “ปญหา” และ (2) “แนวทางการพัฒนา” เนื่องจากเหตุผลสําคัญ
ท่ีวา การท่ีผูศึกษาเลือกศึกษา ทําวิจัย หรือทําวิทยานิพนธท่ีเกี่ยวกับหนวยงานใด ก็เพราะหนวยงานน้ัน
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ไดมีปญหาเกิดขึ้นแลว หรือกําลังประสบกับปญหา ตัวอยางเชน เกิดปญหาเกี่ยวกับการบริหารจัดการ
ดานการอํานวยความสะดวกและการใหบริการประชาชน จึงมีสวนสําคัญทําใหผูศึกษาสนใจเลือกศึกษา
หนวยงานนั้น กลาวอีกนัยหน่ึงไดวา หากหนวยงานไมมีปญหาเกิดขึ้น ก็ไมจําเปนตองศึกษาหนวยงาน
นั้น และผลที่ไดจากการศึกษาปญหานั้นจะเปนพื้นฐานสําหรับการเสนอแนวทางการพัฒนาหรือ
ขอเสนอแนะเพื่อแกไขปญหาของหนวยงานนั้นไดอยางตรงประเด็น การศึกษาปญหา และแนวทางการ
พัฒนาควบคูกันเชนน้ี จะมีสวนทําใหการศึกษา การทําวิจัย หรือการทําวิทยานิพนธเกี่ยวกับการพัฒนา
หนวยงานดังกลาวนั้นเปนระบบเพิ่มมากขึ้น 
 ในที่นี้ ไดนําสวนท่ี 2 และสวนท่ี 3 ดังกลาว มาเปนขอมูลในการนําเสนอ “เทคนิคการเขียน
คําถามของแบบสอบถามใหสอดคลองกัน”โดยในตารางขางลางนี้ ไดแสดง สวนที่ 2 ปญหา ไวใน
ชองที่สองหรือชองกลาง และสวนที่ 3 แนวทางการพัฒนา ไวในชองท่ีสามหรือชองขวามือ สําหรับชองท่ี
หนึ่งดานซายมือ ไดกําหนดใหเปนชองท่ีผูศึกษาจะตองนํา “ตัวชี้วัดหลัก หรือเรียกวา กรอบแนวคิดแต
ละดาน” มาใสไว อธิบายเพิ่มเติมไดวา  
  1) ชองท่ีหนึ่ง ประกอบดวย หน่ึง ตัวชี้วัดหลัก หรือกรอบแนวคิดแตละดานที่นํามาใช  
และ สอง “ตัวชี้วัดรองของตัวชี้วัดหลัก หรือของกรอบแนวคิดแตละดาน ๆ ละ 2-5 ขอ”  
  เทคนิค (1) ใหผูศึกษานํา “ตัวชี้วัดหลัก หรือกรอบแนวคิดแตละดานของวิทยานิพนธ
ของผูศึกษามาใสไวดวย” เชน “แนวทางการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี 6 ดาน/หลัก” ซึ่งประกอบดวย
ตัวชี้วัดหลัก หรือกรอบแนวคิดจํานวน 6 ดาน และ (2) ใหผูศึกษานํา “ตัวชี้วัดรองของตัวชี้วัดหลัก หรือ
ของกรอบแนวคิดแตละดานนั้น มาใสไวดานละ 2-5 ขอ” โดยผูศึกษาอาจเลือกนํา “ตัวชี้วัดรอง” มาจาก
หนังสือ เร่ือง “การบริหารจัดการของหนวยงานของรัฐ : การวิเคราะหเปรียบเทียบตัวชี้วัด”22 
  2) ชองที่สอง คือ “สวนท่ี 2 ปญหา” ผูศึกษาอาจเขียนดานละ 2-5 ขอ  
  เทคนิค ใหผูศึกษาเขียนคําถามแตละขอไปในทิศทางตรงกันขามกับตัวชี้วัดรองแตละ
ขอท่ีอยูในชองที่หนึ่งซายมือ โดยในแตละคําถามที่เปนปญหาจะตองมีคําวา “ไม” หรือ “เปนประโยค
ปฏิเสธ” เสมอ เหตุผลที่เขียนไปในดานลบ เพราะในสวนที่ 2 น้ัน เปนคําถามเกี่ยวกับปญหาการบริหาร
จัดการ อีกทั้งคําวา “ปญหา” หมายถึงเรื่องที่ไมดี การเขียนเชนนี้ ไดแสดงถึง การเขียนแบบสอบถาม
แตละขออยางเปนระบบที่มี “ความสอดคลองกัน” โดยสอดคลองไปใน “ทิศทางตรงกันขามดานลบ” กับ 
ตัวชี้วัดรองแตละขอในชองท่ีหนึ่งดานซายมือ 

                                         
 22วิรัช วิรัชนิภาวรรณ, การบริหารจัดการของหนวยงานของรัฐ : การวิเคราะหเปรียบเทียบตัวชีว้ดั 
(กรุงเทพ-มหานคร : สํานักพิมพโฟรเพซ, 2552), 158 หนา. 
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  3) ชองที่สาม คือ “สวนท่ี 3 แนวทางการพัฒนา หรือเขียนวา แนวทางการปรับปรุง 
หรือเขียนวา แนวทางการเสริมสราง” ผูศึกษาอาจเขียนดานละ 2-5 ขอ  
  เทคนิค ใหผูศึกษาเขียนคําถามแตละขอไปในทิศทางตรงกันขามกับคําถามที่เปน
ปญหาแตละขอในชองท่ีสองหรือชองกลาง โดยในแตละคําถามที่เปนแนวทางการพัฒนา หรือแนวทาง
การปรับปรุง หรือแนวทางการเสริมสรางจะตองมีคําวา “ควร” อยูดวยเสมอ คําถามในชองนี้จะตองเปน
คําถามที่เขียนไปในดานบวกหรือเปนประโยคที่แสดงถึงดานดีเสมอ เนื่องจากเปนคําถามที่เปน 
ขอเสนอแนะ หรือแนวทางการพัฒนา การเขียนเชนนี้ ไดแสดงถึง การเขียนแบบสอบถามแตละขออยาง
เปนระบบที่มี “ความสอดคลองกัน” โดยสอดคลองไปใน “ทิศทางตรงกันขามดานบวก” กบัคาํถามทีเ่ปน
ปญหาแตละขอในชองท่ีสองหรือชองกลาง โปรดดูตารางที่ 7 
 
ตารางที่ 7 เทคนิคการเขียนคําถามของแบบสอบถามที่สอดคลองกันโดยแบงเปน 3 ชอง คือ ชองทีห่น่ึง 
ประกอบดวย (1) ตัวชี้วัดหลัก หรือกรอบแนวคิดแตละดาน และ (2) ตัวชี้วัดรองของตัวชี้วัดหลัก หรือ
ของกรอบแนวคิดแตละดาน ชองที่สอง คือ สวนที่ 2 ปญหา และ ชองท่ีสาม คือ สวนที่ 3 แนวทางการ
พัฒนา 
 

ชองท่ีหนึ่ง ชองที่สอง ชองท่ีสาม 
ประกอบดวย (1) ตัวชี้วัดหลัก 
หรือกรอบแนวคิดแตละดาน 
และ (2) ตวัชีว้ัดรองของตวัชีว้ัด
หลัก หรือของกรอบแนวคิดแต
ละดาน (เทคนิค คอื หนึ่ง ใหผู
ศึกษานํา “ตัวชี้วัดหลัก หรอืกรอบ
แนวคิดแตละดานมาใสไว” และ 
สอง ใหผูศึกษานํา “ตัวชีว้ัดรอง
ของตัวชี้วัดหลัก หรือของกรอบ
แนวคิดแตละดานนั้น โดยอาจ
นํามาเขียนใสไวดานละ 2-5 ขอ”) 

สวนที ่2 ปญหาการบรหิาร
จัดการ หรือปญหาที่
เกี่ยวกบัการบรหิารจัดการ 
(เทคนิค คือ ใหผูศึกษาเขียน
คําถามแตละขอไปในทศิทาง
ตรงกันขามกบัตวัชีว้ัดรองแต
ละขอทีอ่ยูในชองที่หน่ึง
ซายมือ โดยในแตละคําถามที่
เปนปญหา จะตองมีคําวา 
“ไม” หรือ “เปนประโยค
ปฏิเสธ” เสมอ) 

สวนที่ 3 แนวทางการ
พฒันา หรือแนวทางการ
ปรับปรงุ หรือแนวทางการ
เสริมสราง (เทคนิค คอื ใหผู
ศึกษาเขียนคาํถามแตละขอ
ไปในทศิทางตรงกันขามกบั
คําถามที่เปนปญหาแตละขอ
ในชองท่ีสองหรือชองกลาง 
โดยในแตละคาํถามที่เปน
แนวทางการพฒันาจะตองมี
คําวา “ควร” อยูดวยเสมอ) 

ตัวชี้วัดหลัก หรือกรอบแนวคิด
ดานที่ 1 (เชน หลักนติิธรรม)   
1.1 ..... (เชน หนวยงานกําหนด

 
 
1.1 ..... (เชน หนวยงาน

 
 
1.1 ..... (เชน หนวยงาน
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ข้ันตอนการปฏบิตัิราชการไว
ในกฎหมายหรือระเบียบอยาง
ชัดเจน)  
 
1.2 ..... (เชน ผูบริหารของ
หนวยงานใชกฎหมายหรอื
ระเบียบเปนหลักในการบริหาร
จัดการมากกวาใชดุลพนิิจ
สวนตวั) 
1.3 ..... (เชน) หนวยงาน
ปรับปรงุหลกัเกณฑการปฏิบตัิ
หนาท่ีใหทันสมัยและ
สอดคลองกบัสถานการณ 
 
1.4 ..... (เชน) บุคลากรของ
หนวยงานปฏิบตัิตามระเบียบ
และกฎหมายที่เปนธรรมอยาง
เครงครัด 
 
1.5 ..... (เชน) บุคลากรของ
หนวยงานเขาใจกฎหมายและ
ระเบียบในการปฏบิตัหินาท่ี
อยางชัดเจน  

ของทานไมไดกําหนด
ข้ันตอนการปฏบิัติราชการ
ไวในกฎหมายหรือระเบียบ
อยางชัดเจน) 
1.2 ..... (เชน ผูบริหารของ
หนวยงานของทานไมไดใช
กฎหมายหรอืระเบียบเปน
หลักในการบรหิารจัดการ) 
 
1.3 ..... (เชน) หนวยงาน
ของทานไมไดปรับปรงุ
หลักเกณฑการปฏิบตัิ
หนาที่ใหทันสมัยและ
สอดคลองกับสถานการณ 
1.4 ..... (เชน) บุคลากรของ
หนวยงานของทานไมได
ปฏิบตัิตามระเบียบและ 
กฎหมายที่เปนธรรมอยาง
เครงครัด 
1.5 ..... (เชน) บุคลากรของ
หนวยงานของทานไม
เขาใจกฎหมายและ
ระเบียบในการปฏบิตัิ
หนาที่อยางชัดเจน 

ของทานควรกําหนด
ข้ันตอนการปฏบิตัิราชการ
ไวในกฎหมายหรือระเบียบ
อยางชัดเจน) 
1.2 ..... (เชน ผูบริหารของ
หนวยงานของทานควรใช
กฎหมายหรอืระเบียบเปน
หลักในการบรหิารจัดการ
มากกวาใชดลุพนิิจสวนตวั) 
1.3 ..... (เชน) หนวยงาน
ของทานควรปรบัปรงุ
หลักเกณฑการปฏิบตัิ
หนาที่ใหทันสมัยและ
สอดคลองกับสถานการณ 
1.4 ..... (เชน) บุคลากรของ
หนวยงานของทานควร
ปฏิบตัิตามระเบียบและ
กฎหมายที่เปนธรรมอยาง
เครงครดั 
1.5 ..... (เชน) บุคลากรของ
หนวยงานของทานควร
เขาใจกฎหมายและ
ระเบียบในการปฏบิตัิ
หนาที่อยางชัดเจน 

ตัวชี้วัดหลัก หรือกรอบแนวคิด
ดานที่ 2 (เชน หลักคณุธรรม)   
2.1 ........... 
2.2 ........... 
2.3 ........... 
2.4 .......... 

 
 
2.1 .......... 
2.2 .......... 
2.3 ........... 
2.4 .......... 
2.5 .......... 

 
 
2.1 ......... 
2.2 ......... 
2.3 ......... 
2.4 ......... 
2.5 ......... 
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2.5 .......... 
ตัวชี้วัดหลัก หรือกรอบแนวคิด
ดานที่ 3 (เชน หลักความ
โปรงใส) 
3.1 
3.2  
3.3 
3.4 
3.5  

 
 
 
3.1  
3.2  
3.3 
3.4 
3.5  

 
 
 
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  

 
 
4.1  
4.2 
4.3 
4.4  
4.5  

 
 
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  

 
 
 
5.1  
5.2 
5.3 
5.4  
5.5  

 
 
 
5.1  
5.2 
5.3 
5.4  
5.5  

ตัวชี้วัดหลัก หรือกรอบแนวคิด
ดานที่ 6 (เชน หลักความคุมคา) 
6.1 
6.2  
6.3 
6.4 

 
 
6.1  
6.2 
6.3 
6.4  

 
 
6.1  
6.2 
6.3 
6.4  
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6.5  6.5  6.5  
 
 เทคนิคการเขียนแบบสอบถามใหสอดคลองกันขางตนน้ี มีสวนดีหรือขอดีท่ีสําคัญ 5 ขอ ดังนี้ 
  1) ทําใหงายตอการเขียนคําถามในแบบสอบถาม 
  2) เปนการแสดงถึงความสอดคลองกันอยางเปนระบบของคําถามในแตละสวน 
กลาวคือ หนึ่ง “ชองที่หนึ่ง (1) ตัวชี้วัดหลัก หรือเรียกวากรอบแนวคิด และ (2) ตัวชี้วัดรองของตัวชี้วัด
หลัก หรือของกรอบแนวคิด” สอดคลอง “ในทิศทางตรงกันขามดานลบ” กับ “สวนท่ี 2 ปญหาการ
บริหารจัดการ” และ สอง “สวนท่ี 3 แนวทางการพัฒนา หรือเรียกวา แนวทางการปรับปรุง หรือเรียกวา 
แนวทางการเสริมสราง” สอดคลอง “ในทิศทางตรงกันขามดานบวก” กับ “สวนท่ี 2 ปญหาการบริหาร
จัดการ” 
  3) ทําใหคําถามในแบบสอบถามเปนเร่ืองเดียวกัน สอดคลองกัน หรือสัมพันธกันอยาง
เปนระบบ มิใชเขียน “ปญหา” อะไรมาก็ได โดยไมเกี่ยวของหรือสัมพันธกับสวนอื่น ๆ 
  4) ทําใหผูศึกษาสามารถตรวจสอบการตอบคําถามของผูตอบหรือของกลุมตัวอยางที่
เรียกวา cross-check ไดดวยวา ผูตอบแบบสอบถามหรือกลุมตัวอยางที่ตอบแบบสอบถามไดตอบคําถาม
อยางตั้งใจหรือไม โดยผูศึกษาพิจารณาหรือตรวจสอบไดจากคําตอบของแตละสวนดังกลาวไวในขอ 2) 
ขางตนวา เปนไปในแนวทางเดียวกันหรือสอดคลองกันหรือไม นั่นก็คือ “คําตอบในสวนที่ 2 ปญหาการ
บริหารจัดการ” จะตองเปนไปในทิศทางที่ตรงกันขามกับ “คําตอบในสวนที่ 3 แนวทางการพัฒนา หรือ
แนวทางการปรับปรุง หรือแนวทางการเสริมสรางการบริหารจัดการ” หากคําตอบของผูตอบ
แบบสอบถามไมเปนไปในแนวทางดังกลาว อาจถือวา หรือมีแนวโนมวา ผูตอบแบบสอบถามตอบอยาง
ไมตั้งใจตอบ หากเกิดกรณีเชนน้ี ผูศึกษาอาจนําไปเขียนเปนขอสังเกตไวในบทสุดทายของการศึกษา 
การวิจัย หรือวิทยานิพนธได 
  5) ผูศึกษาอาจนําเทคนิคการเขียนแบบสอบถามใหสอดคลองกันดังกลาวนี้ ไปใชเปน
แนวทางหรือตัวชี้วัดสําหรับการตรวจสอบแบบสอบถามใด ๆ วา เปนแบบสอบถามที่ใหความสําคัญกับ
ความสอดคลองกันของคําถามในแตละสวนหรือไม 
 อยางไรก็ดี เทคนิคที่กลาวมานี้อาจมีขอเสีย เปนตนวา ทําใหคําถามของแบบสอบถามอยูใน
ทิศทางเดียวกันทั้งหมด หรืออยูในกรอบแคบเทานั้น (จุดออนขอนี้ อาจแกไขไดโดยเขียนคําถามเพิ่มซึ่ง
จะตองสอดคลองกับสวนอื่นดวย) เม่ือเปนเชนนี้ ผูศึกษาควรชั่งน้ําหนักระหวางขอดีและขอเสียของ
เทคนิคดังกลาว คือ ชั่งน้ําหนักระหวาง (1) การสรางคําถามอยางเปนระบบที่สอดคลองกันแตไมเปด
กวาง กับ (2) การสรางคําถามที่เปดกวาง อยากจะเขียนอะไรก็ได โดยไมมีขอบเขตที่ชัดเจน ไมเปน
ระบบและไมสัมพันธหรือสอดคลองกับสวนอื่น ๆ 
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 ถึงแมวา “เทคนิคการเขียนแบบสอบถามสําหรับการทําวิจัยหรือวิทยานิพนธ” ที่แบงเปน (1) 
เทคนิคการเขียนคําถามของแบบสอบถาม และ (2) เทคนิคการเขียนคําถามของแบบสอบถามให
สอดคลองกัน ไมอาจเปนสูตรสําเร็จที่นํามาปรับใชไดกับคําถามทุกขอของแบบสอบถามก็ตาม เพราะ
ในทางปฏิบัติไมอาจทําไดงายนัก ตองอาศัยความเขาใจ การฝกฝน และความชํานาญพอสมควร 
อยางไรก็ดี อยางนอยเทคนิคดังกลาวน้ีก็จะมีสวนชวยแสดงใหปรากฏสาระสําคัญที่วา คําถามของ
แบบสอบถามสําหรับการศึกษา การทําวิจัย หรือการทําวิทยานิพนธท่ีเกี่ยวกับการบริหารจัดการของ
หนวยงานของรัฐ และ/หรือ เจาหนาที่ของรัฐ มีโครงสรางหรือองคประกอบใดบาง และคําถามของ
แบบสอบถามแตละสวนมีความสอดคลองกันไดอยางไร 
 
 
12. อื่น ๆ (เพิ่มเติม) 
 
 นอกเหนือจากขางตนนี้แลว ยังมี (1) สาระสําคัญเกี่ยวกับเทคนิคการเขียนงานวิจัยหรือ
วิทยานิพนธ 4 ประการ และ (2) การเปรียบเทียบหัวขอวิทยานิพนธ ชื่อผูศึกษา กรอบแนวคิด และ
กลุมตัวอยาง ของนักศึกษา mpa1-4 (ป 2548-2551) จํานวน 60 คน ที่ควรเขียนเพ่ิมเติมไวในที่นี้
ดัวย ดังนี้ 
 12.1 สาระสาํคัญเกี่ยวกบัเทคนคิการเขยีนงานวิจัยหรือวทิยานพินธ 4 ประการ ดังนี้ 
  12.1.1 ผูศึกษาควรใหความสําคัญกับขอมูลท่ีเปนความคิดเห็นของผูศึกษาเพิ่มมาก
ขึ้น  กลาวคือ ในการเขียนขอเสนอแนะของการศึกษา การทําวิจัย หรือการทําวิทยานิพนธในบท
ทายของการศึกษา ผูศึกษาควรระลึกเสมอวา ขอมูล (data) อาจแบงเปน 2 สวน คือ ขอมูลท่ีเปน
ขอเท็จจริง (fact) และขอมูลท่ีเปนความคิดเห็น (opinion) โดยขอมูลท่ีเปนขอเท็จจริงน้ัน สวนใหญ
เปน “ขอมูลที่เปนอดีตและปจจุบัน” ท่ีไดมีผูเคยศึกษา ทําวิจัย หรือทําวิทยานิพนธไวกอนแลว เชน 
ขอมูลท่ีวา อักษรไทยประดิษฐในป พ.ศ. 1826 หรือนายกรัฐมนตรีคนแรกของไทยคือ พระยามโน
ปกรณนิติธาดา หรือนายกรัฐมนตรีของไทยในปจจุบัน (ป 2549 กอนการยึดอํานาจของคณะทหาร
ในวันท่ี 19 กันยายน 2549) คือ พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร เปนตน ขณะที่ขอมูลที่เปนความคิดเห็นนั้น 
สวนใหญเปน “ขอมูลที่เปนอนาคตหรือเกี่ยวของกับอนาคต หรือวิสัยทัศน (vision)” โดยเปนขอมูลที่
เกี่ยวของกับการแสดงความคิดเห็นของผูศึกษาเองซึ่งสวนหนึ่งไดมาจากการศึกษาขอมูลที่เปน
ขอเท็จจริงดังกลาว ตัวอยางเชน นักวิชาการในอดีตหลายคนไดใหความหมายของคําวา “การ
บริหาร” ไวหลายความหมาย เชน ..... (ระบุความหมายของ “การบริหาร” ของนักวิชาการ 2-3 คน) 
และหลังจากผูศึกษาไดอานหรือนําเสนอขอมูลของนักวิชาการดังกลาวมาแลว ผูศึกษาจึงนําขอมูล
ดังกลาวมาสรุปเปนความเห็นของผูศึกษาเอง โดยอาจเขียนบรรยายวา จากการศึกษาขอมูลของ
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นักวิชาการในอดีตดังกลาวผานมาแลว ทําใหสรุปความหมายของการบริหารตามความคิดเห็นของผู
ศึกษาไดวา ..... (นําความหมายของ “การบริหาร” ของนักวิชาการ 2-3 คน ขางตน มาสรุปไว) หรือ
อีกตัวอยางหนึ่ง เชน ขอมูลที่ผูศึกษาแสดงความคิดเห็นไววา ในภาพรวม การบริหารภาครัฐของ
ไทยในอนาคต มีแนวโนมที่จะเนนเรื่องการบริหารการบริการ (service administration) หรือการ
บริหารจิตสํานึก (consciousness administration) หรือ การบริหารการเมือง (politic  
administration) เพิ่มมากขึ้น เหลานี้เปนตน  
  ในการศึกษา การทําวิจัย หรือการทําวิทยานิพนธ ผูศึกษาควรใหความสําคัญกับ
ขอมูลท่ีเปนความคิดเห็นใหมาก แตเทาที่ผาน ๆ มา พบวา ผูศึกษาเกือบทั้งหมดหรือสวนใหญจะให
ความสําคัญกับขอมูลที่เปนขอเท็จจริงมากเกินไป เชน ถาจํานวนหนาของการศึกษา การวิจัย หรือ
รายงานมีประมาณ 100 หนา ผูศึกษาสวนใหญจะนําเสนอขอมูลที่เปนขอเท็จจริงเปนจํานวนมากถึง 
98-99 หนา โดยนําเสนอขอมูลท่ีเปนความคิดเห็นหรือสรุปหรือขอเสนอแนะซึ่งเปนความคิดเห็นของ
ผูศึกษาไวเพียง 1-2 หนาเทาน้ัน เม่ือเปนเชนนี้ ผูศึกษาจึงควรใหความสําคัญกับขอมูลที่เปนความ
คิดเห็นซึ่งอาจเขียนไวในหัวขอการวิเคราะหและสรุป หรือขอเสนอแนะก็ได ในหัวขอดังกลาวนี้ อาจ
นํากรอบแนวคิดทางวิชาการ (ดังกลาวไวแลวขางตน) มาใชในการจัดกลุมหรือการจัดกลุมปญหา 
รวมทั้งการศึกษาวิเคราะห และเสนอแนะตามความเหมาะสมดวย การทําเชนน้ี ไมเพียงจะทําให
ขอมูลที่เปนความคิดเห็นของผูศึกษามีระบบและเปนวิชาการเพิ่มมากขึ้นเทาน้ัน แตยังจะทําให
จํานวนหนารวมทั้งผลการศึกษา วิจัย หรือรายงานมีแนวโนมที่จะไดรับการยอมรับและนาเชื่อถือ
เพิ่มมากขึ้นอีกดวย 
     สรุปไดวา ขอมูลท่ีเปนขอเท็จจริงเปนขอมูลในอดีตและปจจุบันที่มีความสําคัญและ
จําเปนในฐานะที่เปนขอมูลพื้นฐานที่นํามาสูการนําเสนอขอมูลที่เปนความคิดเห็นของผูศึกษาเอง ใน
เวลาเดียวกัน ผูศึกษาก็ควรใหความสําคัญกับขอมูลท่ีเปนความคิดเห็นดวย เพราะเปนขอมูลท่ีแสดง
ถึงความคิดเห็นหรือวิสัยทัศนในอนาคตของผูศึกษา เปรียบไดกับคน ถาเนนเรื่องที่เปนอดีตกับ
ปจจุบัน ถือวา ยังไมเพียงพอ ควรกลาวถึงหรือคิดถึงเร่ืองในอนาคตท่ีเปนระบบ เปนวิชาการและมาก
เพียงพอดวย 
        12.1.2 ตัวอักษร หรือ font ที่ใช ควรเปนแบบ AngsanaNew หรือ BrowalliaUPC 
ขนาด 16 หรือตัวอักษรอื่นใดตามที่มหาวิทยาลัยหรือสถาบันการศกึษาไดกําหนดไว 
          12.1.3 การพิมพตัวอักษรภาษาอังกฤษในวงเล็บ ตัวอักษรภาษาอังกฤษในวงเล็บ
ควรเปนตัวเล็กเสมอ ยกเวน ชื่อเฉพาะใหพิมพดวยตัวใหญ ตัวอยางเชน เคร่ืองมือท่ีใชในการศึกษา
คร้ังน้ี คือ แบบสอบถาม (questionnaire)  การทดสอบแบบสอบถามเพื่อหาความเที่ยงตรง 
(validity) และความเชื่อถือได (reliability) สําหรับตัวอยางชื่อเฉพาะ เชน สูตรของ ทาโร ยามาเน 
(Taro Yamane) ลิเคิท (Likert) เปนวิธีการวัดความคิดเห็นที่สําคัญวิธีหน่ึง และการวิเคราะหขอมูล
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ไดใชโปรแกรมวิเคราะหขอมูลสําเร็จรูปทางสังคมศาสตรสําหรับคอมพิวเตอร ที่เรียกวา SPSS 
(Statistical Package for the Social Science) เปนตน 
   12.1.4 วิธีการเรียงลําดับหัวขอและหมายเลขหัวขอในทุกบท อาจเขียนดังนี้ 
 
1. หัวขอหลัก (พิมพดวยตัวหนา ขนาด font 18, ระหวางจุด และตัวอักษร ใหเวนวรรค 1 วรรค) 
 
        1.1 หัวขอใหญ (พิมพดวยตัวหนา ขนาด font 16 ท้ังหมายเลขและขอความที่เปนหัวขอ
ใหญ) ……… 
           (ขอความหรือยอหนาที่เริ่มพิมพใตหัวขอใหญ 1.1 น้ี ตองอยูในตําแหนงที่ตรงกับหมายเลข
หัวขอใหญ 1.1) 
                1.1.1 หัวขอยอย (พิมพดวยตัวหนาเอียงทั้งหมายเลขและขอความที่เปนหัวขอ
ยอย แตถาไมมีขอความที่เปนหัวขอตามมา ใหพิมพดวยตัวปกติ) ……... 
                 (ขอความหรือยอหนาที่เร่ิมพิมพใตหัวขอ 1.1.1 นี้ ตองอยูในตําแหนงที่ตรงกับ
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 



 91

                                      3.2) หัวขอเล็กลงไปอีก….. 
                                         3.2.1) หัวขอจิ๋ว 
                                                 3.2.2) หัวขอจิ๋ว 
 
2. หัวขอหลัก (พิมพดวยตัวหนา ขนาด font 18, ระหวางจุด และตัวอักษร ใหเวนวรรค 1 วรรค) 
 
         2.1 หัวขอใหญ (พิมพดวยตัวหนา ขนาด font 16 ท้ังหมายเลขและขอความที่เปนหัวขอ
ใหญ) …….. 
           (ขอความหรือยอหนาที่เริ่มพิมพใตหัวขอใหญ 2.1 น้ี ตองอยูในตําแหนงที่ตรงกับหมายเลข
หัวขอใหญ 2.1) 
           2.1.1 หัวขอยอย (พิมพดวยตัวหนาเอียงทั้งหมายเลขและขอความที่เปนหัวขอ
ยอย แตถาไมมีขอความที่เปนหัวขอตามมา ใหพิมพดวยตัวปกติ) ……... 
                      (ขอความหรือยอหนาที่เร่ิมพิมพใตหัวขอ 2.1.1 น้ี ตองอยูในตําแหนงท่ีตรงกับ
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 
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                                      3.2) หัวขอเล็กลงไปอีก….. 
                                         3.2.1) หัวขอจิ๋ว 
                                                3.2.2) หัวขอจิ๋ว 
        หมายเหตุ ในการใสหมายเลขหัวขอยอยท่ีมีวงเล็บ หามใสจุดเขาไปดวยพรอมกับวงเล็บ 
เชน 1.) หรือ  1). หรือ 1.2). หรือ 1.2.) เปนตน 
   
 11.2 การเปรียบเทียบหัวขอวิทยานิพนธ ช่ือผูศึกษา กรอบแนวคิด และกลุมตัวอยาง 
ของนักศึกษา mpa1-4 (ป 2548-2551) จํานวน 60 คน เพื่อชวยใหผูศึกษาไดมองเห็นภาพ
วา หัวของานวิจัยหรือหัวขอวิทยานิพนธเปนลักษณะใด จึงไดยกตัวอยางมาใหดูจํานวน 60 หัวขอ 
ซึ่งเปนงานวิจัยหรือวิทยานิพนธท่ีเนนเฉพาะดานการบริหารจัดการที่ตองมีกรอบแนวคิดใน
การศึกษา และเปนการวิจัยเชิงปริมาณที่มีกลุมตัวอยางไมนอยกวา 1,000 คน ดังตารางที่ 7  
 
ตารางที่ 7 การเปรียบเทียบหัวขอวิทยานิพนธ ชื่อผูศึกษา กรอบแนวคิด และกลุมตัวอยาง ของนักศึกษา 
mpa1-4 (ป 2548-2551) จํานวน 60 คน 
 

หัวขอวิทยานพินธ / ปการศึกษา ชื่อผูศึกษา กรอบแนวคิด กลุมตวัอยาง 
นักศึกษา mpa1 ป 2548 จํานวน 15 คน    
1. การพฒันาขีดความสามารถใน 
การบริหารจัดการของกรุงเทพมหานคร 
(2548) 

รอยตํารวจเอก
หญิงวีณา มโน
หม่ันศรัทธา 

PAMS-
POSDCoRB 
11 ดาน 

ประชาชนใน 3 กลุมเขตของ
กรุงเทพมหานคร รวม  
1,200 คน 

2. ปญหาและการพฒันาการบริหาร 
จัดการของสถานีอนามัยในอําเภอเมือง 
จังหวัดชัยนาท (2548) 

นางสาว 
กีรติพ์ัชร  
เชาวลิต 

6M ประชาชนใน 3 ตําบลของ
อําเภอเมือง รวม 1,200 คน 

3. การพฒันาขีดความสามารถในการ
บริหารจัดการขององคการบริหารสวน
จังหวัดสระแกว (2548) 

นายพงศศิริ  
แกวหอม 

6M กํานันและผูใหญบาน รวมทั้ง
ขาราชการฝายการเมืองและ
ฝายประจํา รวม 1,028 คน 

4. ความพรอมในการบริหารจัดการตาม
แนวทางการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี
ของกรมสอบสวนคดพีิเศษ (2548) 

นางสาวอาร ี 
เพช็รไทย 

การบริหาร 
กิจการ 
บานเมืองที่ดี 
6 ดาน 

ขาราชการกรมสอบสวนคดี
พิเศษทุกคน รวม 630 คน 

5. ขีดความสามารถในการบริหารจัดการ
ของศูนยสมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรเพือ่

นางวรินทร  
อินสวัสดิ์

6M ประชาชนรวมทั้งขาราชการ
และลูกจางในศูนยสมเดจ็ฯ 
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ผูสูงอายุในอําเภอบางละมุง (2548)   รวม 1,197 คน 
6. ความคิดเหน็ของประชาชนตอการ
บริหารจัดการขององคการบริหารสวน
ตําบลบางเสาธง กิ่งอําเภอบางเสาธง 
จังหวัดสมุทรปราการ (2548) 

นางสายสุณีย  
ศรีฉ่ํา 

6M ประชาชนที่มีสิทธิเลอืกต้ังใน
เขตพื้นท่ีขององคการบริหาร
สวนตําบล รวม 1,352 คน 

7. ความพรอมในการบริหารการพฒันา
กระทรวงกลาโหมในศาลาวาการกลาโหม 
(2548) 

พันเอก 
ธวชัชัย  
ชุณหศิริรักษ 

ITERMS,N 
6 ดาน 

นายทหารระดบัสูง ระดับ 
กลาง และระดับอื่น รวม 
1,660 คน 

8. การพฒันาการบริหารจัดการของ
สํานักงานระบบบริการการแพทยฉุกเฉิน  
จังหวัดปทุมธานี (2548) 

นายเสกสรรค  
มานวิโรจน 

PAMS-
POSDCoRB 
11 ดาน 

บุคลากรที่ปฏิบัติงาน
การแพทยฉุกเฉินใน
โรงพยาบาลและผูเกีย่วของ
ในระบบบริการการแพทย
ฉุกเฉิน รวม 1,259 คน 

9. การพฒันาขีดความสามารถในการ
บริหารจัดการของโรงพยาบาลเชียงราย 
ประชานุเคราะหกรณีการใหบริการแก 
ผูประกันตนในอําเภอเมือง จังหวัด
เชียงราย (2548) 

นางมัตติกา  
จงพิริยะอนันต 

PAMS-
POSDCoRB
11 ดาน 

ประชาชน ผูบริหาร 
โรงพยาบาล หัวหนาสถานี
อนามัย และผูจัดการ
สถานพยาบาล รวม 1,134 
คน 

10. ปญหาและการพฒันาความพรอมใน
การบริหารจัดการตามแนวทางการบริหาร 
กิจการบานเมืองที่ดีของกรุงเทพมหานคร 
(2548) 

นางศุภัค  
ศรีสนั่น 

การบริหาร 
กิจการ 
บานเมืองที่ดี 
6 ดาน 

ขาราชการกรงุเทพมหานคร 
ใน 20 สํานัก รวม 1,400 คน 

11. ปญหาและการพฒันาขดีความสามารถ
ในการบริหารจัดการโครงการ 30 บาท 
รักษาทุกโรคของกระทรวงสาธารณสุข ใน
จังหวัดนครสวรรค (2548) 

นายแพทย
คํานึง  
สีแกน 

PAMS-
POSDCoRB
11 ดาน 

ประชาชนและขาราชการ
กระทรวงสาธารณสุขท่ีนํา 
โครงการไปปฏิบัต ิรวม 
1,430 คน 

12. ความพรอมในการบรหิารจัดการ 
ตามแนวทางการบริหารราชการไทย 
ในตางประเทศแบบบูรณาการ (2548) 

พลเรอืตร ี
พลวฒัน  
สิโรดม 

5M ขาราชการและเจาหนาที่ของ
หนวยงานของรัฐที่มีบุคลากร
ปฏิบติัราชการอยูใน
ตางประเทศ 8 หนวยงาน 
รวม 1,256 คน 

13. ปญหาและการพฒันาการบริหาร นางอุมาพร  6M บุคลากรทั้งฝายการเมืองและ
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จัดการขององคการบริหารสวนตําบล 
ในจังหวัดชลบุรี (2548) 

มีคุณ ฝายประจําขององคการ
บริหารสวนตาํบล 71 แหง 
รวม 1,619 คน 

14. การพฒันาขีดความสามารถใน 
การบริหารจัดการของสํานักงาน 
เลขานุการรัฐมนตรี กระทรวงกลาโหม 
(2548) 

นาวาโทหญิง 
วราภรณ  
เหลือง
ประเสรฐิ 

5M ขาราชการชั้นสัญญาบตัรและ
ช้ันประทวนทีป่ฏิบัติราชการ
ในศาลาวาการกลาโหม รวม 
1,071 คน 

15. การพฒันาการบริหารจัดการของฝาย
ปฏิบตัิการซอมบํารุงอากาศยาน ฝายชาง
บริษัท การบนิไทย จํากัด (มหาชน) (2548) 

นายบุญสง  
สมประสงค 

6M พนักงานทุกคนของฝาย
ปฏิบติัการฯ ดอนเมือง รวม 
1,110 คน 

นักศึกษา mpa2 ป 2549 จํานวน 15 คน    
1. การพฒันาขีดความสามารถในการ
บริหารจัดการของสํานักงานเขตราชเทว ี
กรุงเทพมหานคร (2549)   

นายภาสกร  
เหมกรณ 

PAMS-
POSDCoRB
11 ดาน 

ประชาชนรวมทั้งขาราชการ
และลูกจางทีป่ฏิบตัิราชการ
อยูในสํานักงานเขต รวม 
1,191 คน 

2. การเพิ่มศักยภาพในการบริหารจัดการ
ของการประปาสวนภูมิภาค (2549) 

นายอดุลย  
แสงทอง 

PAMS-
POSDCoRB
11 ดาน 

พนักงานของการประปาสวน
ภูมิภาค รวม 1,180 คน 

3. ขีดความสามารถในการบริหารจัดการ
ดานการพฒันาทรัพยากรมนุษยของ 
กรมชลประทาน (2549) 

นายจํานงค  
เมตตาจติร 

SWOT และ
3M 

ขาราชการกรมชลประทาน 
รวม 1,233 คน 

4. ความพรอมในการบริหารจัดการตาม
แนวทางการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี 
ของกรมการจดัหางาน (2549) 

นางสายฝน  
ยิ่งวฒันา 

การบริหาร 
กิจการ 
บานเมืองที่ดี 
6 ดาน 

ขาราชการและลูกจางของ
กรมการจัดหางานใน
สวนกลาง รวม 1,213 คน 

5. การบริหารจัดการดานการประสานงาน
ของกรมกจิการพลเรอืนทหาร 
กองบัญชาการทหารสูงสุด (2549)  

นาวาอากาศ
โทหญิงเรวด ี 
รวงผึ้งหลวง 

การบริหาร 
กิจการ 
บานเมืองที่ดี 
6 ดาน 

นายทหารชั้นสัญญาบตัรและ
ช้ันประทวน รวม 1,027 คน 

6. ความคิดเหน็ตอปญหาและแนวทางการ
พฒันาการบรหิารจัดการของสถาบัน
สงเสริมการสอนวทิยาศาสตรและ

นางโสภา  
แยมทองคํา 

6M บุคลากรของ สสวท. และครู
แกนนําของ สสวท. รวม 
1,128 คน 
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เทคโนโลย ี(สสวท.) (2549) 
7. ประสิทธิภาพในการบรหิารการพฒันา
ของสํานักงานเขตบึงกุม กรงุเทพมหานคร 
(2549) 

นายชลวิทย  
อวนศรี 

6M ประชาชนรวมทั้งขาราชการ
และลูกจางประจําใน
สํานักงานเขต รวม 1,014 คน 

8. การเปรียบเทียบการบรหิารจัดการตาม
แนวทางการบริหารราชการจังหวัดแบบ
บูรณาการของจังหวัดกระบีก่ับการบริหาร
ราชการจังหวดัในอดีต (2549) 

นางศศพิันธุ  
เอียดเอือ้ 

PAMS-
POSDCoRB
11 ดาน 

ประชาชนและขาราชการ
ประจําในสวนภูมิภาค  
รวม 1,105 คน 

9. การพฒันาการบริหารจัดการตาม 
แนวทางการบริหารราชการจังหวัดแบบ
บูรณาการของจังหวัดนราธวิาส (2549) 

นายทวบุีญ  
เชาวะเจริญ 

PAMS-
POSDCoRB
11 ดาน 

ประชาชนใน 4 อําเภอของ
จังหวัด รวม 1,585 คน 

10. การมีสวนรวมของประชาชนในการ
บริหารจัดการองคการบริหารสวนตําบล  
ในจังหวัดชลบุร ี(2549) 

นางสาว 
สุภารัตน 
พุทธรักษา 

6M ผูใหญบานและผูบริหาร 
สถานศึกษาในเขตพืน้ท่ีของ 
องคการบริหารสวนตําบล 
ในจังหวัดรวม 1,144 คน 

11. การพฒันาศักยภาพในการบริหาร 
จัดการของกรมสงเสริมอุตสาหกรรม 
(2549) 

นางสาว 
เยาวรตัน  
แพงสุภา 

PAMS-
POSDCoRB
11 ดาน 

ขาราชการและลูกจางของ
กรมสงเสริมอตุสาหกรรม 
รวมทั้งบุคลากรในสถาบัน
เครือขายกระทรวง 
อุตสาหกรรม รวม 1,100 คน 

12. ความคิดเห็นของประชาชนตอการ
บริหารการพฒันาดานการใหบริการแก
ประชาชนขององคการบริหารสวนตําบลใน 
เขตอําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี (2549) 

นางสาว 
รณิดา  
สมิตานนท 

SWOT และ
3M 

ประชาชนในเขตพื้นท่ีของ
องคการบริหารสวนตําบล 
รวม 1,088 คน 

13. แนวทางการพฒันาศักยภาพในการ
บริหารจัดการของฝายซอมใหญอากาศยาน 
บริษัท การบนิไทย จํากัด (มหาชน) (2549) 

นายกฤษณะ  
นามงาม 

SWOT และ
3M 

พนักงานทุกคนของฝายซอม
ใหญอากาศยาน ดอนเมือง 
รวม 1,015 คน 

14. การพฒันาการบริหารจดัการดาน 
การมีสวนรวมในการวางแผนของ 
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
(2549) 

นางสาว
พรรณา  
พรหมวเิชียร 

กระบวนการ
วางแผน  
3 ขั้นตอน 

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พื้นฐานของสถานศึกษาสังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
สุราษฎรธาน ีเขต 1 รวม 
1,635 คน 
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15. การบริหารการพฒันาทีเ่อือ้อํานวยตอ
การสงเสริมทรัพยสินทางปญญา
ภายในประเทศของกรมทรพัยสินทาง
ปญญา (2549) 

นางมยุรี  
พันธุชื่น 

PAMS-
POSDCoRB
11 ดาน 

อาสาพิทักษภมิูปญญาไทย  
ผูแทนพิเศษดานทรัพยสิน
ทางปญญา เจาหนาที่
สํานักงานพาณิชยจังหวัด 
และเจาหนาทีส่ํานักงาน
พฒันาชุมชนจังหวัด รวม 
1,130 คน 

นักศึกษา mpa3 ป 2550 จํานวน 15 คน    
1. การพฒันาการบริหารจัดการเพือ่ 
แกไขปญหาการบุกรุกที่ราชพัสดุของ 
กรมธนารักษ (2550) 

นายอาทร  
สิงหเถื่อน 

PAMS-
POSDCoRB
11 ดาน 

ขาราชการและลูกจางประจาํ
ในสังกัดกรมธนารักษ รวมทัง้
ประชาชนผูเชาที่ราชพัสดุใน
เขตกรุงเทพมหานคร รวม 
1,037 คน 

2. การศึกษาปญหา สาเหตุ และแนวทาง
การพฒันาการบริหารจัดการของเทศบาล
นครนนทบุรี ตามความคิดเห็นของ 
อาสาสมัครสาธารณสุข (2550)  

นางสุตชาดา  
นฤคนธ 

PAMS-
POSDCoRB
11 ดาน 

อาสาสมัครสาธารณสุข รวม 
1,190  คน  

3. การวิเคราะหเปรียบเทียบการบริหาร 
จัดการตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ระหวางองคการบริหารสวนตําบล 
บางบัวทองกบัองคการบรหิารสวนตําบล
พิมลราช ในจงัหวัดนนทบุร ี(2550)  

นายพนมพร  
ชวนอุดม 

ปรัชญา
เศรษฐกจิ 
พอเพียง 8 
ดาน 

ประชาชน บุคลากรในสถาน
ประกอบกจิการ และบุคลากร
ท่ีปฏิบตัิราชการในองคการ
บริหารสวนตาํบล 2 แหง รวม 
1,122 คน 

4. การเปรียบเทียบความพรอมในการ
บริหารจัดการดานการใหบริการประชาชน
ตามปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียงระหวาง 
องคการบริหารสวนตําบลบานงิ้วกับ 
องคการบริหารสวนตําบลบานกระแชง  
ในจังหวัดปทมุธานี (2550)   

สิบตํารวจตรี
หญิงมาศชร ี 
ถนอมศลิป  

ปรัชญา
เศรษฐกจิ 
พอเพียง 8 
ดาน 

ประชาชนและบุคลากรที่
ปฏิบติัราชการอยูใน 
องคการบริหารสวนตําบล 2 
แหง รวม 1,070 คน 

5. การมีสวนรวมของประชาชนในการ
สนับสนุนการบริหารจัดการขององคการ
บริหารสวนตาํบลในจังหวัดนครสวรรคตาม
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง (2550) 

นางสาว 
จงจติต  
ฤทธิ์หิรัญ 

ปรัชญา
เศรษฐกจิ 
พอเพียง 8 
ดาน 

ประชาชนในพื้นท่ีของ 
องคการบริหารสวนตําบล 
รวม 1,223 คน 
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6. การบริหารจัดการดานการใหบริการ
ประชาชนของกองบังคบัการตรวจคน 
เขาเมือง ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ (2550)  

รอยตํารวจเอก
หญิงจุฑามาศ 
ชุมทองพิทักษ 

การบริหาร 
กิจการ 
บานเมืองที่ดี 
6 ดาน 

เจาหนาทีต่ํารวจตรวจคนเขา
เมืองระดับบรหิารและระดับ
ปฏิบติัการ รวม 1,035 คน 

7. การเปรียบเทียบการบรหิารจัดการ 
ดานการใหบรกิารประชาชนตามปรัชญา
เศรษฐกจิพอเพียงระหวางเทศบาลเมือง
นราธิวาสกบัเทศบาลเมอืงสไุหงโก-ลก 
จังหวัดนราธิวาส (2550) 

นางสาว 
มาริษา  
ตันตพิรเดชา 

ปรัชญา
เศรษฐกจิ 
พอเพียง 8 
ดาน 

ประชาชนและบุคลากรที่
ปฏิบติัราชการอยูในเทศบาล
เมือง 2 แหง รวม 1,402 คน 

8. การศึกษาวิเคราะหแนวทางการพฒันา 
การบริหารการพฒันาดานทรัพยากรมนษุย
ของเทศบาลเมืองเบตง จังหวัดยะลา ตาม
แนวทางคุณธรรม (2550)  

นายชรินทร  
จันวัฒนะ 

แนวทาง 
คุณธรรม 10 
ดาน 

ประชาชนในพื้นท่ีของ 
เทศบาลเมอืงเบตง รวม 
1,064 คน 

9. การวิเคราะหการบริหารจัดการของ
สํานักงานเขตราชเทวีกรุงเทพมหานคร 
ตามแนวทางทศพิธราชธรรม (2550)   

นางณัฏฐพร  
จิระวฒันากูล 

แนวทาง 
ทศพิธราช 
ธรรม 10 
ดาน 

ประชาชนในพื้นท่ีของ
สํานักงานเขต รวม 1,100 คน 

10. การเปรียบเทียบการบริหารจัดการ
ระหวางสํานักงานเขตคลองสานกับ 
สํานักงานเขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 
(2550) 

นางศิริลักษณ  
อุบลเหนือ 

PAMS-
POSDCoRB 
11 ดาน 

ประชาชนในพื้นท่ีของ 
สํานักงานเขต 2 แหง รวม 
1,287 คน 

11. การวิเคราะหการบริหารจัดการดาน
กําลังพลของสํานักงานปลดักระทรวง
กลาโหม ตามแนวทางการบริหารกิจการ
บานเมืองท่ีดี (2550) 

พันเอก 
วิสุทธิ ์ 
เดชสกุล 

การบริหาร 
กิจการ
บานเมืองที่ดี 
6 ดาน 

นายทหารชั้นสัญญาบตัรและ
ช้ันประทวน รวม 1,200 คน 

12. การเปรียบเทียบการมสีวนรวมของ
ประชาชนในการบริหารการพฒันาตาม 
แนวทางคุณธรรมระหวางองคการบริหาร
สวนตําบลบานอิฐกบัองคการบริหารสวน
ตําบลบานแห ในจังหวัดอางทอง (2550) 

นางสาว 
วิไลวรรณ  
สนธิเทศ  

แนวทาง 
คุณธรรม 10 
ดาน 

ประชาชนในพื้นท่ีของ 
องคการบริหารสวนตําบล  
2 แหง รวม 1,067 คน 

13. การวิเคราะหเปรียบเทยีบความพรอม
ในการบริหารจัดการดานการใหบริการ

นายสถาพร  
ทองจีน 

แนวทาง 
คุณธรรม 10 

ประชาชนและพนักงาน 
เทศบาลที่ปฏบิัติราชการ 
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ประชาชนตามแนวทางคุณธรรมระหวาง
เทศบาลตําบลปากน้ํากับเทศบาลตําบล 
หงาว ในจังหวัดระนอง (2550) 

ดาน อยูในเทศบาลตําบล 2 แหง 
รวม 1,112 คน 

14. การเปรียบเทียบการบริหารจัดการตาม
แนวทางทศพธิราชธรรมระหวางองคการ
บริหารสวนตาํบลในคลองบางปลากดกบั
องคการบริหารสวนตําบลบางกระสอบ  
ในจังหวัดสมุทรปราการ (2550) 

สิบตํารวจตรี
หญิงเนตรดาว 
จิระกจิ  

แนวทาง 
ทศพิธราช 
ธรรม 10 
ดาน 

ประชาชนและบุคลากร 
ท่ีปฏิบตัิราชการอยูใน 
องคการบริหารสวนตําบล  
2 แหง รวม 1,272 คน  

15. การพฒันาการบริหารจดัการดาน 
การประสานงานระหวางตําบลและ 
หมูบานกับองคการบริหารสวนตําบล 
ในอําเภอแกงคอย จังหวัดสระบุร ี(2550)  

นายสําอาง  
แกวประดบั 

7M บุคลากรที่ปฏิบัติราชการอยู
ในตําบลและหมูบาน รวมทั้ง
ในองคการบริหารสวนตําบล 
รวม 1,022 คน 

นักศึกษา mpa4 ป 2551 จํานวน 15 คน    
1. การสงเสรมิการบริหารจดัการดาน
สวัสดิการของกองบัญชาการกองทพัไทย 
ตามปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง (2551) 

พันโทประเสรฐิ 
แดงไผ 

ปรัชญา
เศรษฐกจิ 
พอเพียง  
8 ดาน 

ขาราชการในสังกัดของ
กองบัญชาการกองทัพไทยที่
ปฏิบัติราชการอยูใน 3 หนวย 
งาน ไดแก หนวยบัญชาการ
ทหารพัฒนา 563 คน กรม
ยุทธบริการทหาร 491 คน 
และกรมสารบรรณทหาร 146 
คน รวม 1,200 คน     

2. ปญหา การพฒันา และแนวโนมการ
บริหารจัดการดานทรัพยากรมนุษยของ
สหกรณการเกษตรในจังหวัดอุดรธาน ี
(2551) 

นางสาวรัตนา 
เศวตวงศ 

การจัดการ
ความรู 
(Knowledge 
Manage-
ment)  
5 ขัน้ตอน  

คณะกรรมการดําเนิน การ 
868 คน และเจาหนาที่ของ
สหกรณการเกษตร 257 คน 
ท่ีปฏิบัติงานอยูใน 20 อําเภอ 
ในจังหวัดอุดรธานี รวม 1,125 
คน 

3. ความพรอมในการบริหารจัดการดาน
การใหบริการประชาชนของกรมศุลกากร 
ตามแนวทางการบริหารกิจการบานเมืองที่
ดี (2551) 

นางรัชญา  
ต๊ิบประวงศ  

การบริหาร
กิจการ
บานเมืองที่ดี  
7 ดาน 

ขาราชการของกรมศุลกากรที่
ปฏิบัติราชการอยูใน 23 
หนวยงาน รวม 1,511 คน      

4. การวิเคราะหการบริหารจัดการดานการ นางสุวน ี 11M ขาราชการของกรมศุลกากรที่



 99

ใหบริการประชาชนดวยระบบพิธีการ
ศุลกากรนําเขาและสงออกทาง
อิเล็กทรอนิกสแบบไรเอกสารของกรม
ศุลกากร (2551) 

จรูญโรจน ณ  
อยุธยา 

ปฏิบัติราชการดานการ
ใหบริการประชาชนดวยระบบ
พธิีการศุลกากรนําเขาและ
สงออกทางอิเล็กทรอนิกส
แบบไรเอกสารของกรม
ศุลกากร ใน 11 หนวยงาน 
รวม 1,413 คน 

5. การบริหารจัดการเพือ่อํานวยความ
สะดวกและใหบริการประชาชนของ
สํานักงานที่ดินจังหวัดนนทบุรีและสาขา  
(2551) 

นางอุทัยวรรณ 
ทิพยเนตร 

การบริหาร
กิจการ
บานเมืองที่ดี 
7 ดาน 

หนึ่ง ขาราชการและ
ลูกจางประจําที่ปฏิบตัิงานใน
สํานักงานที่ดินจังหวัดนนทบุรี 
1 แหง และสาขา 3 แหง 148 
คน และ สอง ประชาชนที่มา
ติดตอราชการในสํานักงาน
ท่ีดินจังหวัดนนทบุรี 1 แหง 
และสาขา 3 แหง รวม 4 แหง 
1,099 คน รวม 1,247 คน 

6. การพฒันาและแนวโนมของ
ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการของ
องคการบริหารสวนจังหวัดภูเก็ต (2551) 

นางสาว 
จุไรพร 
อนันตยานุกูล   

PAMS-
POSDCoRB
11 ดาน 

ประชาชนรวมทั้งขาราชการ
ขององคการบริหารสวน
จังหวัดทั้งฝายการเมืองและ
ฝายประจํา รวม 1,220 คน  

7. การเพิ่มขีดความสามารถในการบริหาร
จัดการเพือ่แกไขปญหาเพลงิไหมของ
เจาหนาที่ดับเพลิง สํานักปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย กรุงเทพมหานคร 
(2551) 

นายภุชพงศ  
สัญญโชต ิ

11M เจาหนาที่ดับเพลิงในกอง
ปฏิบัติการดับเพลิง 1–4 
สํานักปองกันและบรรเทาสา
ธารณภัย กรุงเทพมหานคร 
รวม 1,359 คน 

8. การมีสวนรวมของประชาชนในการ
บริหารจัดการของสถานีตํารวจภูธรตันหยง 
อําเภอเมือง จงัหวัดนราธิวาส (2551) 

รอยตํารวจโท 
สุนันท 
สมบูรณ 

PAMS-
POSDCoRB
11 ดาน 

ประชาชนในเขตพื้นที่ของ
สถานีตํารวจภูธรตันหยง 
1,060 คน และขาราชการ
ตํารวจ 90 คน รวม 1,150 คน  

9. การมีสวนรวมของประชาชนในการ
ติดตามและตรวจสอบการบริหารจัดการ
ขององคการบริหารสวนตําบลในอําเภอ

นางสาวธนิดา 
วังขันธ 

ปรัชญา
เศรษฐกจิ
พอเพียง  

ประชาชนที่อาศัยอยูในเขต
พื้นท่ีขององคการบริหารสวน
ตําบล 18 แหง ของอําเภอ 
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พนัสนคิม จังหวัดชลบุร ี(2551) 8 ดาน พนัสนิคม จังหวัดชลบุรี รวม 
1,099 คน 

10. การเปรียบเทียบการบริหารจัดการดาน
การอํานวยความสะดวกและการใหบริการ
ประชาชนระหวางเทศบาลตาํบลแหลมฉบงั
กับเทศบาลตาํบลบางพระในจังหวัดชลบรีุ
(2551) 

นางสาว 
ศิริลักษณ  
สุขขุม 

แนวทาง 
การปฏิบตัิ
ราชการตาม
คํารับรองของ
หนวยงาน 
(Per-
formance 
Agreement 
of Agency)  
4 ดาน 

หนึ่ง พนักงานเทศบาลทั้งฝาย
การเมืองและฝายประจําใน
เทศบาลตําบลท้ัง 2 แหง 472 
คน และ สอง ประชาชนที่อยู
ในเขตพื้นที่ของเทศบาล
ตําบลทั้ง 2 แหง 787 คน รวม 
1,259 คน 

11. การเสริมสรางศักยภาพในการบริหาร
จัดการของกองทัพเรือในเขต
กรุงเทพมหานคร (2551) 

นาวาโท 
ปฐมพงศ  
อินตะแสน 

PAMS-
POSDCoRB
11 ดาน 

นายทหารสัญญาบัตร 566 
คน และนายทหารประทวน 
575 คน ที่สังกัดหนวยขึ้นตรง
กองทัพเรือ 23 หนวยงาน ใน
เขตกรุงเทพมหานคร รวม
1,141 คน 

12. การบริหารจัดการดานการพฒันา
ทรัพยากรมนษุยของกองบงัคับการตรวจ
คนเขาเมอืง ทาอากาศยานแหงชาต ิตาม
แนวทางการจดัการความรู  (2551) 

รอยตํารวจโท 
หญิงรสริน  
นวนยานัส 

การจัดการ
ความรู 
(Knowledge 
Manage-
ment)  
5 ขัน้ตอน 

ขาราชการตํารวจตรวจคนเขา
เมืองท่ีปฏิบัตหินาที่ในเขต
พื้นท่ีของกองบังคับการตรวจ
คนเขาเมือง ทาอากาศยาน
แหงชาติ รวม 1,129 คน 

13. การบริหารจัดการเพือ่แกไขปญหาของ
สํานักงานประจําศาลเยาวชนและครอบครัว 
สํานักงานศาลยุติธรรม (2551) 

นายสุทัศน 
สังขศรีทวงษ 

11M ขาราชการและลูกจางของ
สํานักงานประจําศาลศาล
เยาวชนและครอบครัวทั่ว
ประเทศทั้งหมด รวม 1,200 
คน 

14. การเสริมสรางประสิทธภิาพในการ
บริหารจัดการดานการประสานงานของ
กองบัญชาการผสมพลเรอืน ตํารวจ ทหาร 

พันเอกอุนฤทธิ์ 
นวลอนงค 

11M บุคลากร 3 ประเภท ที่อยูใน
สังกัดของกองบัญชาการผสม
พลเรือน ตํารวจ ทหาร ใน
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ในจังหวัดชายแดนภาคใต (2551) จังหวัดชายแดนภาคใต คือ 
พลเรือน 12 คน ตํารวจ 381 
คน และทหาร 692 คน  
รวม 1,085 คน    

15. การปรับปรุงการบริหารจัดการดานการ
ใหบริการประชาชนของสถานีตํารวจภูธร
มายอ อําเภอมายอ จังหวัดปตตานี ตาม
แนวทางการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี 
 (2551) 

รอยตํารวจโท
ดุลย รตันะ 

แนวทางการ
บริหารกิจการ
บานเมืองที่ดี 
7 ดาน 

หนึ่ง ขาราชการตํารวจใน
สังกัดสถานีตํารวจภูธรมายอ
ท้ังหมด 157 คน และ สอง 
ประชาชนในพื้นทีอ่ําเภอมา
ยอ 1,086 คน รวม 1,243 คน 
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