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แนวทางและเทคนคิการเขียนรายงาน 
(ปรับปรุงลาสุด วันที่ 22 กันยายน 2553) 

 
                     วิรัช วิรัชนิภาวรรณ 
 
 
(หากประสงคจะไดรับเอกสารหรือขอมูลทั้งหมดนี้ในรูปแบบของ Microsoft Word 
ที่นําไปปรับแตงแกไขไดสะดวก โปรดสงอีเมลมายัง wiruchmail@wiruch.com 

หรือ wirmail@yahoo.com จะจัดสงใหฟรีทันที หรือภายใน 3 วัน) 
 
 
 บทความนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือมุงเสนอแนวทางและเทคนิคสําหรับการเขียนรายงาน โดย
ครอบคลุมถึงการนําระบบความคิด กรอบแนวคิดทางวิชาการ การนําแนวคิดของนักวิชาการ 
หนวยงาน และกฎหมายมาใชในการอางอิงสนับสนุนความคิดเห็นที่เปนขอเสนอแนะของผูทํา
รายงาน ตลอดจนความสัมพันธและความสอดคลองกันของแตละหัวขอ มาเสนอไวในการเขียน
รายงานดวย อยางไรก็ตาม แนวทางการเขียนรายงานนี้ ไมอาจนับไดวาสมบูรณที่สุด หรือไมอาจ
เปนสูตรสําเร็จ (ready formula) ที่นําไปใชไดกับทุกเรื่องหรือทุกสถานการณ อาจถูกโตแยงได
เสมอ แตอยางนอยก็นับไดวา เปนการพัฒนาแนวทางการเขียนรายงานไปอีกขั้นหนึ่งซึ่งแตกตาง
จากแนวทางการเขียนรายงานทั่วไปในอดีตที่สวนใหญขาดการนําเสนอระบบความคิดหรือการคิด
อยางเปนระบบ รวมทั้งขาดการเขียนรายงานดวยกรอบแนวคิดทางวิชาการ และการนําแนวคิดของ
นักวิชาการมาใชในการอางอิงสนับสนุน เหลานี้ เปนจุดแบงสําคัญระหวางการศึกษาหรือการเขียน
รายงานในระดับปริญญาตรีกับระดับปริญญาโทหรือปริญญาเอก 
 กลาวไดวา แนวทางการเขียนรายงานที่พบเห็นกันโดยทั่วไปจะดําเนินการโดยประกอบดวย 
4 ขั้นตอนสําคัญ กลาวคือ  
     ขั้นตอนที่ 1 การที่ผูทํารายงานทบทวนวรรณกรรม หรือนําแนวคิดของนักวิชาการที่
เกี่ยวของ 2-5 คนมาแสดงไวพอสังเขป  
     ขั้นตอนที่ 2 การที่ผูทํารายงานนําแนวคิดของนักวิชาการดังกลาวนั้นมาวิเคราะห 
หรือวิพากษวิจารณ แสดงขอดีขอเสีย จุดแข็งจุดออน หรือนํามาเปรียบเทียบกัน เปนตน ทั้งนี้ เพ่ือ
ทําใหแนวคิดของนักวิชาการดังกลาวกลายสภาพเปน “ความคิดเห็นของผูทํารายงานเอง”  
     ขั้นตอนที่ 3 การนําขอเท็จจริง ขอมูล คําถาม หรือประเด็นที่ผูทํารายงานกําลังจะ
เขียนมาปรับเขากับ “ความคิดเห็นของผูทํารายงาน” ดังกลาวนั้น  
     ขั้นตอนที่ 4 การที่ผูทํารายงานยกตัวอยางประกอบเพื่อใหผูอานไดเขาใจเพิ่มมาก
ขึ้น รวมทั้งสรุป 
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 แตในบทความนี้ ไดเพ่ิมสาระสําคัญอีก 3 ขั้นตอน ไดแก  
     ขั้นตอนที่ 5 การที่ผูทํารายงานนํากรอบแนวคิดทางวิชาการ 2 กรอบมาปรับใช โดย
กรอบแนวคิดแรกเปน “กรอบแนวคิดสําหรับการจัดกลุม หรือการจัดกลุมปญหา” ตัวอยางเชน กรอบ
แนวคิดที่ประกอบดวย 3 ดาน หรือ SAP ไดแก ดานโครงสราง (Structure) ดานอํานาจหนาที่ 
(Authority) และดานกระบวนการดําเนินงาน (Process) หรือกรอบแนวคิดที่ประกอบดวย 3 ดาน 
หรือ SAM ไดแก ดานโครงสราง (Structure) ดานอํานาจหนาที่ (Authority) และดานการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย (Man) หรือกรอบแนวคิดที่ประกอบดวย 3 ดาน หรือ 3M ไดแก ดานทรัพยากร
มนุษย (Man) ดานงบประมาณ (Money) และดานการบริหารงานทั่วไป (Management) เปนตน 
สวนอีกกรอบแนวคิดหนึ่งเปน “กรอบแนวคิดสําหรับการศึกษาวิเคราะห” ตัวอยางเชน กรอบแนวคิด
ทางวิชาการที่ประกอบดวย 2 ขั้นตอนที่มีความสอดคลองกัน ไดแก ปญหา และแนวทางแกไข หรือ
กรอบแนวคิดทางวิชาการที่ประกอบดวย 3 ขั้นตอนที่มีความสอดคลองกัน ไดแก ปญหา สาเหตุ 
และแนวทางแกไข เปนตน1 การนํากรอบแนวคิดทั้ง 2 กรอบดังกลาวนั้น มาปรับใชจะมีสวนสําคัญ
ทําใหรายงานมีความเปนวิชาการ เปนระบบ หรือใชระบบความคิดทั้งในเรื่องการจัดกลุมและการ
วิเคราะห และไดรับการยอมรับมากขึ้น  
     ขั้นตอนที่ 6 การที่ผูทํารายงานนําแนวคิดของนักวิชาการ หนวยงาน และกฎหมาย
มาใชในการอางอิงสนับสนุนความคิดเห็นที่เปนขอเสนอแนะของผูทํารายงาน  
    ขั้นตอนที่ 7 การที่ผูทํารายงานนําเสนอสรุปผล หรือสรุปการวิเคราะหดวยภาพ 
หรือตาราง  

การเพิ่มสาระสําคัญอีก 3 ขั้นตอน ไดแก ขั้นตอนที่ 4-7 ดังกลาวนี้ จะมีสวนชวยใหการเขยีน
รายงานดานการบริหารจัดการภาครัฐ หรือรัฐประศาสนศาสตรไมเลื่อนลอย และไมขาดวิชาการที่
เปนสากล เน่ืองจากมีกระบวนการคิดและการนําเสนออยางเปนระบบ มีเน้ือหาสาระที่ครอบคลุม 
ครบถวน รวมตลอดทั้งมีการนําแนวคิดของนักวิชาการ หนวยงาน และกฎหมายมาอางอิงสนับสนุน
ความคิดเห็นที่เปนขอเสนอแนะของผูทํารายงานทํานองเดียวกับการที่ผูพิพากษาที่ทําการพิจารณา
พิพากษาคดีไดนําคําพิพากษาของศาลฎีกาในอดีตมาอางอิงสนับสนุนคําวินิจฉัย หรือคําพิพากษา
คดีของตนเอง ดังที่นักกฎหมายไดนิยมและยึดถือปฏิบัติกันตลอดมา2 โปรดดูตาราง และภาพ
เปรียบเทียบแนวทางการเขียนรายงานระหวาง 4 ขั้นตอน กับ 7 ขั้นตอน ขางลางนี้ 

                                          
1กรอบแนวคิดทางวิชาการที่นํามาปรับใชสําหรับ “การจัดกลุม หรือการจัดกลุมปญหา” มีอยางนอย 

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

2โปรดอานเพิ่มเติมจากบทความ เรื่อง “การนําแนวคิดการบริหารจัดการของนักวิชาการ หนวยงาน 
และกฎหมายมาใชในการอางอิงสนับสนุนผลงานทางวิชาการ” ใน วิรัช วิรัชนิภาวรรณ, ibid., หนา 205-244. 
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แนวทางการเขียนรายงานทั่วไป 
ที่ประกอบดวย 4 ข้ันตอนสําคัญ 

แนวทางการเขียนรายงานที่นําเสนอในที่น้ี 
ที่ประกอบดวย 7 ข้ันตอน 

ขั้นตอนที่ 1 การที่ผูทํารายงานทําการทบทวน
วรรณกรรม หรือนําแนวคิดของนัก วิชาการที่
เกี่ยวของ 2-5 คนมาแสดงไวพอสังเขป (โปรด
ดูหัวขอ 2. แนวคิดที่เกีย่วของฯ) 

ขั้นตอนที่ 1 เหมือนกัน 

ขั้นตอนที่ 2 การที่ผูทํารายงานนําแนวคิดของ
นักวิชาการดังกลาวนั้นมาวิเคราะหหรือ
วิพากษ วิจารณ หรือแสดงขอดีขอเสีย จุด
แข็งจุดออน หรือนํามาเปรียบเทียบกัน เปน
ตน ทั้ง น้ี เพ่ือทําใหแนวคดิของนักวิชาการ
ดังกลาวกลายสภาพเปน “ความคิดเห็นของ
ผูทํารายงานเอง”  

ขั้นตอนที่ 2 เหมือนกัน 

ขั้นตอนที่ 3 การนําขอเท็จจริง หรือขอมูล 
คําถาม หรือประเด็นที่ผูทํารายงานกําลังจะ
เขียนมา “ปรับ หรือประยุกต” เขากับ “ความ
คิดเห็นของผูทํารายงาน” ดังกลาวนั้น  

ขั้นตอนที่ 3 เหมือนกัน 

ขั้นตอนที่ 4 การที่ผูทํารายงานยกตวัอยาง
ประกอบ และสรุป 

ขั้นตอนที่ 4 เหมือนกัน 

 ขั้นตอนที่ 5 การที่ผูทํารายงานนํากรอบแนวคิดทาง
วิชาการ 2 กรอบมาปรับใช โดยกรอบแนวคิดแรกเปน 
“กรอบแนวคดิสําหรับการจัดกลุม หรือการจัดกลุม
ปญหา” สวนอีกกรอบแนวคิดหนึ่ง เปน “กรอบแนวคดิ
สําหรับการศกึษาวเิคราะห” (โปรดดูหัวขอ 3. การ
วิเคราะห)  

 ขั้นตอนที่ 6 การที่ผูทํารายงานนําแนวคิดของนักวิชาการ 
หนวยงาน และกฎหมายมาใชในการอางอิงสนับสนุน
ความคิดเห็นที่เปนขอเสนอแนะของผูทาํรายงาน (โปรดดู
หัวขอ 3. การวิเคราะห) 

 ขั้นตอนที่ 7 การที่ผูทํารายงานนําเสนอสรุปผล หรือสรปุ
การวิเคราะหดวยภาพ หรือตาราง (โปรดดูหัวขอ 3. การ
วิเคราะห) ที่แสดงถึงความสมัพันธ หรือความสอดคลอง
กันทุกสวนของรายงาน 
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  7. การนําเสนอดวย 
ภาพ หรือตาราง 

  6. การนําแนวคิดของ
นักวิชาการ หนวยงาน 

และกฎหมายมา
สนับสนุน 

  5. การนําเสนอกรอบแนวคิด 
ทางวชิาการ 2 กรอบ 

4. การยกตัวอยางประกอบ  
และสรุป 

 4. การยกตัวอยางประกอบ  
และสรุป 

3. การประยุกต  3. การประยุกต 
2. การวิเคราะหแนวคิดของนักวิชาการ  2. การวิเคราะหแนวคิดของนักวิชาการ 

1. การนําเสนอแนวคิดของนักวิชาการ 2-5 คน 1. การนําเสนอแนวคิดของนักวิชาการ 2-5 คน 
           แนวทางการเขียนรายงานทัว่ไป                   แนวทางการเขียนรายงานที่นําเสนอในที่น้ี 
           ที่ประกอบดวย 4 ข้ันตอนสําคัญ                                   ที่ประกอบดวย 7 ข้ันตอน 
 
 บทความนี้ไดจัดแบงหัวขอการนําเสนอเปน 3 หัวขอ ไดแก (1) บทนํา (2) แนวคิดที่
เกี่ยวของ (และนําไปใชในการวิเคราะห) และ (3) การวิเคราะห 
 
1. บทนํา 
 
     เพ่ือใหเขาใจไดงายขึ้น ในที่น้ี จึงไดนําการบริหารจัดการของคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
(กกต.) มาเปนตัวอยาง โดยผูทํารายงานอาจเขียนหัวขอแรกของรายงานโดยครอบคลุมหัวขอ ดังน้ี 
 1.1 ความเปนมาของเรื่องที่ทํารายงาน เชน ถาทํารายงาน เร่ือง “การบริหารจัดการของ
คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.)” ผูทํารายงานก็ควรเขียนถึงความเปนมาของการบริหารจัดการ
ของ กกต. 
 1.2 เหตุผลที่เลือกทํารายงานเรื่องน้ี หรือรายงานเรื่องน้ีมีความสําคัญอยางไร จึงทําให 
ผูทํารายงานเลือกนํามาศึกษาในครั้งน้ี เชน อาจเขียนบรรยายวา การบริหารจัดการของ กกต. มี
ความสําคัญและจําเปนอยางไร มีปญหาอะไร ผูทํารายงานจึงตัดสินใจเลือกนํามาศึกษา โดยผูทํา
รายงานอาจยกตัวอยางอํานาจหนาที่ที่สําคัญของ กกต. ที่สงผลตอประชาชนหรือผูสมัครรับเลือกตั้ง 
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 1.3 การกําหนดวัตถุประสงค และขอบเขตของการเขียนรายงาน เน่ืองจากรายงาน
เรื่องนี้ไดศึกษาเรื่อง การบริหารจัดการของ กกต. ซ่ึงอาจแบงออกเปน 2 สวน ไดแก สวนที่เปนคณะ
กรรมการฯ คือ คณะกรรมการการเลือกตั้ง และสวนที่เปนสํานักงานฯ คือ สํานักงานคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง เน่ืองจากแตละสวนมีโครงสราง อํานาจหนาที่ และการบริหารทรัพยากรมนุษยที่
แตกตางกัน เม่ือเปนเชนนี้ ผูทํารายงานควรเขียนระบุใหชัดเจนวา จะเลือกศึกษาสวนใดหรือเลือก
ศึกษาทั้ง 2 สวน พรอมกับใหเหตุผลดวยวา ทําไมจึงเลือกเชนนั้น นอกจากนี้ ควรเขียนไวดวยวา 
รายงานเรื่องน้ีมีวัตถุประสงค หรือมีวัตถุประสงคหลักที่ตองการศึกษาเรื่องอะไรบาง เปนตนวา 
ศึกษาปญหา และแนวทางแกไขการบริหารจัดการของ กกต. หรืออาจศึกษาปญหา สาเหตุ และ
แนวทางแกไขการบริหารจัดการของ กกต. โดยเฉพาะอยางยิ่ง สวนที่เปนคณะกรรมการฯ หรือสวน
ที่เปนสํานักงานฯ  
 1.4 การระบุประโยชนที่จะไดรับจากการทํารายงาน ผูทํารายงานอาจจัดแบงเปน (1) 
ประโยชนในทางวิชาการ เชน หากรายงานเรื่องน้ีไดรับการเผยแพร หนวยงานที่กําลังศึกษา และ
สถาบันการศึกษา ตลอดจนนักศึกษาจะนําไปใชประโยชนไดอยางไร รวมทั้ง (2) ประโยชนในทาง
ปฏิบัติ เชน หนวยงานใดบางจะไดประโยชนและจะนําเนื้อหาสาระจากรายงานเรื่องน้ีไปใชประโยชน
ในทางปฏิบัติไดอยางไร ไมเพียงเทานั้น ควรเขียนไวดวยวา (3) ประชาชนจะไดประโยชนอะไรจาก
รายงานเรื่องนี้ดวย เพราะทุกวันนี้หนวยงานของรัฐและเจาหนาที่ของรัฐมีหนาที่อํานวยความสะดวก
และใหบริการประชาชน ดังนั้น การปฏิบัติงานของหนวยงานของรัฐและเจาหนาที่ของรัฐจึงตอง
คํานึงดวยวา ประชาชนจะไดรับประโยชนอะไร อีกทั้งรัฐธรรมนูญมีบทบัญญัติใหประชาชนเขามามี
สวนรวมในการติดตามและการตรวจสอบการปฏิบัติงานของหนวยงานของรัฐและเจาหนาที่ของรัฐ
ดวย 
 หมายเหต ุหัวขอ 1.2-1.4 ที่ผานมานี้ เปนเทคนิคของการนํา “หัวขอสําคัญของเอกสารทาง
วิชาการ คือ งานวิจัยหรือวิทยานิพนธ” โดยเฉพาะอยางยิ่ง หัวขอ หน่ึง ความสําคัญของเรื่องที่
ศึกษา สอง วัตถุประสงคของการศึกษา สาม ขอบเขตของการศึกษา และ สี ่ประโยชนที่จะไดรับจาก
การศึกษา มาปรับใชในการเขียนรายงานครั้งน้ี ทั้งน้ี เพ่ือชวยใหการเขียนรายงานเปนระบบและมี
ความครอบคลุมครบถวนเพิ่มมากขึ้น อธิบายไดวา เอกสารทางวิชาการอาจแบงเปน 4 ประเภท 
ไดแก (1) หนังสือและตํารา (2) งานวิจัยและวิทยานิพนธ (3) รายงาน และ (4) บทความ โดย
งานวิจัย และวิทยานิพนธมีแนวโนมที่จะไดรับการยอมรับวาเปนเอกสารทางวิชาการที่มีรูปแบบการ
เขียนหรือมีหัวขอการนําเสนอที่เปนสากล เปนระบบ ละเอียด ครอบคลุม และครบถวน เม่ือเปน
เชนนี้ ผูทํารายงานจึงควรนําหัวขอสําคัญของงานวิจัยหรือวิทยานิพนธดังกลาวมาปรับใชในการ
เขียนรายงานตามความเหมาะสม 
 1.5 การจัดแบงหัวขอการนําเสนอรายงาน เชน รายงานเรื่องน้ีจัดแบงการนําเสนอ
ออกเปน 4 สวน ไดแก (1) บทนํา (2) แนวคิดที่เกี่ยวของ (และนําไปใชในการวิเคราะห) (3) การ
วิเคราะห และ (4) บทสรุปและขอเสนอแนะ เพ่ือแสดงใหผูอานไดทราบลวงหนาวาผูทํารายงานจะ
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นําเสนอเรื่องอะไรบาง ในเวลาเดียวกัน ยังเปนการแสดงใหเห็นวาผูทํารายงานมีการวางแผนการ
นําเสนอหัวขออยางเปนระบบอีกดวย 
 ทั้งน้ี สาระสําคัญของหัวขอน้ีทั้งหมดควรเขียนติดตอกันโดยอาศัยคําเชื่อมประโยคและอาจมี
ยอหนารวมกันไมเกิน 2 ยอหนา 
 
2. แนวคิดที่เก่ียวของ (และนําไปใชในการวิเคราะห) 
 
 หัวขอแนวคิดที่เกี่ยวของนี้ บางครั้งอาจใชคําวา “วรรณกรรมที่เกี่ยวของ” หรือ “การทบทวน
วรรณกรรม” หรือ “แนวคิดของนักวิชาการหรือผูรูที่เกี่ยวของ” ก็ได คําวา แนวคิด น้ัน มีความหมาย
กวางขวางมาก อาจหมายถึง ความคิดที่มีแนวทางปฏิบัติ เชน แนวคิดในการปฏิรูปการศึกษา ก็ได 
เม่ือความหมายของแนวคิดที่เกี่ยวของมีขอบเขตกวางขวางมากเชนน้ี ผูทํารายงานจึงอาจนําแนวคิด
หรือเรื่องใด ๆ มาใสไวก็ได เพราะทุกเรื่องหรือเกือบทุกเรื่องลวนเกี่ยวของกับเรื่องที่ศึกษาทั้งน้ันโดย
อาจเกี่ยวของโดยตรงหรือโดยออม หรืออาจเกี่ยวของมากเกี่ยวของนอยก็ได ตัวอยางเชน หากทํา
รายงาน เร่ือง “การบริหารจัดการของคณะกรรมการการเลือกตั้ง” ผูทํารายงานอาจนําแนวคิด
เกี่ยวกับการบริหารจัดการ หรือแนวคิดเกี่ยวกับ กกต. ในเรื่องใด ๆ มาใสไว เปนตนวา แนวคิด
เกี่ยวกับความเปนมา การจัดตั้ง โครงสราง อํานาจหนาที่ กระบวนการดําเนินงาน การบริหาร
ทรัพยากรมนุษย การบริหารงบประมาณ และการบริหารงานภายในทั่วไปของ กกต. เหลานี้เปนตน 
ดังน้ัน หากผูทํารายงานไมกําหนดขอบเขตของความหมายของแนวคิดที่เกี่ยวของไวใหชัดเจน จะ
ทําใหการเขียนรายงานหัวขอน้ีขาดความรัดกุมและไมเปนระบบ ขาดความสัมพันธกับหัวขออ่ืน
อยางชัดเจน รวมทั้งยังทําใหจํานวนหนาของรายงานมีมากเกินความจําเปน นอกจากนี้ ในบางกรณี 
ผูทํารายงานบางคนอาจนําแนวคิดเรื่องตาง ๆ ทั้งที่เกี่ยวของและไมเกี่ยวของมาปะตอกันมากมาย
โดยไมไดนําแนวคิดทั้งหมดหรือบางสวนไปใชในการวิเคราะหหรือในการศึกษาตอไปดวย 
 ดวยเหตุผลขางตน ในที่น้ีจึงไดกําหนดให “แนวคิดที่เก่ียวของ” มีขอบเขตครอบคลุมถึง 
“ขอมูลที่เปนขอเท็จจริงและความคิดเห็น หรือเรื่องใด ๆ ที่เก่ียวของกับประเด็นหลักของ
เรื่องหรือหนวยงานที่กําลังศึกษา รวมทั้งตองนําไปใชในการวิเคราะหตอไปดวย” หรืออาจ
เรียกวา “แนวคิดที่เก่ียวของและนําไปใชในการวิเคราะห” กไ็ด การกําหนดขอบเขตเชนน้ีตั้งอยู
บนพ้ืนฐานความคิดหรือหลักการที่วา การนําเสนอแนวคิดที่เก่ียวของควรนําเสนอเทาที่จําเปน 
อยางเปนระบบ และมีความสัมพันธกับหัวขออ่ืนหรือนําไปใชในหัวขออ่ืน เชน ในการ
วิเคราะห และ/หรือ ในขอเสนอแนะหรือในแนวทางแกไขอยางชัดเจนดวย 
  สําหรับแนวทางหรือเทคนิคการเขียนรายงานในหัวขอ 2. แนวคิดที่เกี่ยวของ (และนําไปใช
ในการวิเคราะห) น้ี ประกอบดวย 5 ประการซึ่งมีความสัมพันธกัน ดังน้ี 
 ประการที่หนึ่ง ถาผูทํารายงานตองการศึกษาหรือนําเสนอขอเสนอแนะ หรือ  “แนว
ทางแกไข” หรือ “แนวทางการพัฒนา” การบริหารจัดการของหนวยงานที่กําลังศึกษา คือ กกต. 
เชนนี้ ถือวา “การเสนอแนวคิดเกี่ยวกับขอเสนอแนะ แนวทางแกไข หรือแนวทางการพัฒนาการ
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บริหารจัดการของ  กกต .  เปนประเด็นหลัก ”  ดัง น้ัน  ผูทํ ารายงานจึงควรนําแนวคิดของ 
นักวิชาการหรือผูรูตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับประเด็นหลักดังกลาว (อยางนอย 2-5 แนวคิด) โดยนํามา
จากหนวยงานที่กําลังศึกษาอยูโดยตรง คือ กกต. หรือนํามาจากหนวยงานอื่นเพ่ือนํามาเทียบเคียง 
(analogy) และปรับใชก็ได การเทียบเคียงนั้น หมายถึง การไปนําขอความหรือแนวคิดในแตละดาน
ที่เหมือนกัน เชน ไดแก ดานการบริหารทรัพยากรมนุษย ดานการบริหารงบประมาณ ดานการ
บริหารงานทั่วไป ดานโครงสราง ดานอํานาจหนาที่ หรือดานกระบวนการดําเนินงาน ของหนวยงาน
อ่ืนใดก็ไดมาปรับใชเปนแนวคิดในแตละดานของหนวยงานที่กําลังศึกษาอยู โดยจะตองอางอิงให
ถูกตองดวย ทั้งน้ี ตองมิใชเปนแนวคิดที่ผูทํารายงานคิดหรือเขียนขึ้นเอง  
 ย้ําอีกครั้งหน่ึงวา แนวคิดที่เกี่ยวของกับประเด็นหลักดังกลาวนั้นจะตองเปนแนวคิดที่ 
เกี่ยวของกับขอเสนอแนะ หรือแนวทางแกไข หรือแนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการของ กกต. 
ซ่ึงนักวิชาการหรือผูรูไดเคยเขียนไวหรือกลาวไวแลวในอดีตเทานั้น โดยผูทํารายงานอาจคนควา
แนวคิดดังกลาวจากผลงานวิจัย หนังสือ บทความ เอกสารทางวิชาการ หรือจากเว็บไซต เปนตน 
และอาจคนหาแนวคิดแตละดาน เชน ดานการบริหารทรัพยากรมนุษย ดานการบริหารงบประมาณ 
และดานการบริหารงานทั่วไป จาก หน่ึง หนวยงานที่ผูทํารายงานกําลังศึกษาอยูโดยตรง แตถาหาก
ไมมีแนวคิดที่เกี่ยวกับขอเสนอแนะ หรือแนวทางแกไข หรือแนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการ
ของหนวยงานที่ผูศึกษากําลังศึกษาอยูโดยตรง ผูทํารายงานก็อาจคนหาและนําแนวคิดจาก สอง 
หนวยงานอื่นใดมา “เทียบเคียง” (analogy) และปรับใชก็ได โดยการเทียบเคียงนั้น หมายถึง การนํา
ขอความหรือแนวคิดในแตละดานที่เหมือนกัน เชน ดานการบริหารทรัพยากรมนุษย ดานการบริหาร
งบประมาณ ดานการบริหารงานทั่วไป ดานโครงสราง ดานอํานาจหนาที่ หรือดานกระบวนการ
ดําเนินงาน ของหนวยงานอื่นใดก็ไดมาปรับใชเปนแนวคิดในแตละดานของหนวยงานที่ผูทํารายงาน
กําลังศึกษาอยู (พรอมอางอิง) 
 สําหรับตัวอยางแนวคิดที่เกี่ยวกับขอเสนอแนะ หรือ “แนวทางแกไข” หรือ “แนวทางการ
พัฒนา” การบริหารจัดการของหนวยงานนั้น สวนใหญจะมีคําวา “ควร” รวมอยูในแนวคิดหรือ
ขอความดวย เชน  
                 1) แนวคิดที่เก่ียวของกับขอเสนอแนะ หรือแนวทางแกไข ดานการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย “หนวยงานควรใหความสําคัญกับการฝกอบรมบุคลากรอยางตอเน่ืองรวมทั้งควร
ประเมินผลดวยวา บุคลากรที่เขารับการฝกอบรมไดนําความรูจากการฝกอบรมนั้นไปปรับใชมาก
นอยเพียงใดดวย” (พรอมอางอิง) เปนตน 
  2) แนวคิดที่เก่ียวของกับขอเสนอแนะ หรือแนวทางแกไข ดานการ
บริหารงบประมาณ “หนวยงานควรจัดหาแหลงงบประมาณเพิ่มมากขึ้น หรือหนวยงานควร
ควบคุมดูแลการใชจายงบประมาณใหรัดกุม ประหยัด คุมคา และเกิดประโยชนสูงสุดมากยิ่งขึ้น” 
(พรอมอางอิง) เปนตน 
  3) แนวคิดที่เก่ียวของกับขอเสนอแนะ หรือแนวทางแกไข ดานการ
บริหารงานทั่วไป หรือดานการบริหารงานภายในทั่วไป “หนวยงานควรประชาสัมพันธ
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เผยแพรขอมูลขาวสารหรือการอํานวยความสะดวกและการใหบริการประชาชนตอสาธารณะ
อยางกวางขวางและเพิ่มมากขึ้น” (พรอมอางอิง) เปนตน  
       ประการที่สอง ผูทํารายงานควรนําแนวคิดของนักวิชาการหรือผูรูตาง ๆ ที่ผูทํารายงาน 
คนควาหรือนํามาใสในหัวขอ 2. แนวคิดที่เกี่ยวของ (และนําไปใชในการวิเคราะห) น้ี ไปปรับใชใน
หัวขอ 3. การวิเคราะห (หรือนําไปใสไวในตารางสรุป หัวขอ แนวทางแกไข หรือแนวทางการ
พัฒนา) อยางชัดเจนดวย และในตอนทายสุดของขอความ ควรเขียนไวดวยวา “นํามาจากแนวคิดขอ
ที่ ..... ขางตน” หรือ “ทั้งน้ี สอดคลอง (หรือเทียบเคียงได) กับแนวคิดในหัวขอ 2. แนวคิดที่เกี่ยวของ
ขอที่ ..... ขางตน”  
 อยางไรก็ดี ผูทํารายงานควรนําแนวคิดของนักวิชาการหรือผูรูในหัวขอ 2. แนวคิดที่
เกี่ยวของ (และนําไปใชในการวิเคราะห) ดังกลาวไปปรับใชในหัวขอ 3. การวิเคราะห หรือไปปรับใส
ในตารางสรุปเพียงบางขอก็ได โดยบางขอควรเปนแนวคิดของผูทํารายงานเองลวน ๆ เพ่ือแสดงให
เห็นวา ผูทํารายงานไดมีสวนเสนอแนวทางแกไข หรือแนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการของ 
กกต. ไวดวย มิใชนํามาจากแนวคิดของนักวิชาการหรือผูรูเทานั้น 
 การวางแนวทางการเขียนรายงานเพื่อใหหัวขอ 2. และ หัวขอ 3. มีความสัมพันธกันเชนนี้ 
จะกอใหเกิดประโยชนตอการเขียนรายงาน คือ ไมเพียงจะมีสวนทําใหรายงานหรือผลงานทาง 
วิชาการเปนระบบซึ่งการนําเสนอแตละหัวขอมีความสัมพันธหรือสอดคลองกันเทานั้น แตยังมีสวน
ชวยใหขอเสนอแนะ หรือ “แนวทางแกไข” หรือ “แนวทางการพัฒนา” การบริหารจัดการของ
หนวยงานที่ผูทํารายงานเขียนไวในหัวขอ 3. การวิเคราะห หรือในตารางสรุปมีนํ้าหนักและไดรับการ
ยอมรับเพ่ิมมากขึ้น เน่ืองจากมีแนวคิดที่เกี่ยวกับแนวทางแกไข หรือแนวทางการพัฒนาการบริหาร
จัดการของหนวยงานที่นํามาจากนักวิชาการหรือผูรูมาชวยสนับสนุนหรือเทียบเคียงดวย  

ตัวอยางการนําเสนอแนวคิดที่เกี่ยวของกับประเด็นหลักของเรื่องที่ศึกษาหรือทํารายงาน 
รวมทั้งตัวอยางความสัมพันธของหัวขอ 2. แนวคิดที่เกี่ยวของ (และนําไปใชในการวิเคราะห) กับ 
หัวขอ 3. การวิเคราะห ไดแสดงไวขางลางนี้ 
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2. แนวคิดที่เก่ียวของ (และนําไปใชในการวิเคราะห) 
 แนวคิดที่เกี่ยวของกับการแนวทางแกไข หรือแนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการของ กกต. (ซึ่ง
เปนประเด็นหลักของเรื่องที่ศึกษา) ที่ศึกษาคนควาและรวบรวมมาจากนักวิชาการและผูรูตาง ๆ โดยจัด
กลุมเปน 3 ดาน (3M) ทั้งน้ี จะนําไปปรับใชในการวิเคราะหในหัวขอ 3. การวิเคราะห ดวย ดังนี้ 
  2.1 แนวคิดเกี่ยวกับแนวทางแกไข หรือแนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการดาน
ทรัพยากรมนุษย ดังปรากฏในพระบรมราโชวาทในพิธีเปดงานชุมนุมลูกเสือแหงชาติ ครั้งที่ 6 ณ คาย
ลูกเสือวชิราวุธ อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 11 ธันวาคม 2512 ดังนี้ “ในบานเมืองนั้น 
มีทั้งคนดีและคนไมดี ไมมีใครจะทําใหคนทุกคนเปนคนดีไดทั้งหมด การทําใหบานเมืองมีความปรกติสุข
เรียบรอย จึงมิใชการทําใหทุกคนเปนคนดี หากแตอยูที่การสงเสริมคนดี ใหคนดีไดปกครองบานเมือง และ
ควบคุมคนไมดีไมใหมีอํานาจ ไมใหกอความเดือดรอนวุนวายได” 
  2.2 ….(นําแนวคิดเกี่ยวกับแนวทางแกไข หรือแนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการดาน
งบประมาณของ กกต. ซึ่งคนความาจากผลงานวิจัยหรือหนังสือของนักวิชาการหรือผูรู มาใส พรอมอางอิง) 
  2.3 ….(นําแนวคิดเกี่ยวกับแนวทางแกไข หรือแนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการดาน
การบริหารงานทั่วไปของ กกต. ซึ่งคนความาจากผลงานวิจัยหรือหนังสือของนักวิชาการหรือผูรู มาใส และควร
อางอิงดวย) 
  3. การวิเคราะห 

กรอบแนวคิดทางวิชาการทีป่ระกอบดวย 2 ขั้นตอน 
สําหรับ “การศึกษาวเิคราะห” การบริหารจัดการของ กกต. 

กรอบแนวคิดทางวิชาการ 
ดานการบริหารจัดการที่

ประกอบดวย 3M สําหรับ “การ
จัดกลุม หรือการจัดกลุมปญหา” 1. ปญหา 2. แนวทางแกไข 

1. ดานทรัพยากรมนุษย  
   (Man) 

1.1 คณะกรรมการ กกต. 
บางสวนถูกฝายการเมือง
แทรกแซง ทําใหปฏิบัติ
ราชการไมเปนกลางหรือ
ขาดความ 
ซื่อสัตยสุจริต 
 
 
 
 
1.2 …………………… 

1.1 คณะกรรมการสรรหาคณะกรรมการ 
กกต. ควรใหความสําคัญและเขมงวดรัดกุม
กับการสรรหาบุคคลที่มีความซื่อสัตยสุจริต
เพื่อเขาดํารงตําแหนงคณะกรรมการ กกต. 
อันเปนลักษณะของการสงเสริมคนดีใหเขา
ดํารงตําแหนงสําคัญ และควบคุมคนไมดี
ไมใหมีอํานาจมากอความเดือดรอนวุนวาย
ได ทั้งนี ้สอดคลองกับหัวขอ 2. ขอ 2.1 
หรือ นํามาจากแนวคิดหัวขอ 2. ขอ 2.1 
ขางตน 
1.2 …………………………………….. 

2. ดานงบประมาณ (Money) 2.1 …………………… 
2.2 …………………… 

2.1 ………. (นํามาจากแนวคิดขอ 2.2) 
2.2 …………………………………….. 

3. ดานการบริหารงานทัว่ไป     
    (Management) 

3.1 …………………… 
3.2 …………………… 

3.1 ………. (นํามาจากแนวคิดขอ 2.3) 
3.2 ……………………………………... 
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 ประการที่สาม “เทคนิคการเขียนแนวคิดที่เกี่ยวกับขอเสนอแนะ หรือแนวทางแกไข 
หรือแนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการของหนวยงานในหัวขอ 3. การวิเคราะห” มีดังน้ี  
         เม่ือผูทํารายงานคนควา หรือรวบรวมแนวคิดของนักวิชาการ หนวยงาน หรือกฎหมายที่
เปนขอเสนอแนะ หรือแนวทางแกไข หรือแนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการของหนวยงานที่
กําลังศึกษามาไดแลว ยอมทําใหผูทํารายงานนําแนวคิดดังกลาวมาตั้ง “ปญหา” หรือเขียนขอความ
สวนที่เปน “ปญหา” ไดโดยงาย กลาวคือ ผูทํารายงานอาจเขียนขอความไปในทิศทาง “ตรงกันขาม” 
กับ “แนวคิดที่เปนแนวทางแกไข หรือแนวทางการพัฒนา” ที่คนความาไดน้ัน ตอจากนั้น จึงนํา
ขอความที่เปน “ปญหา” ไปใสไวในตารางชองปญหา และนําขอความที่เปน “แนวทางแกไข หรือ
แนวทางการพัฒนา” ที่คนความาไดน้ัน (บางสวน) ไปปรับใสไวในชอง “แนวทางแกไข หรือแนวทาง
การพัฒนา” (การทําเชนนี้ ถือเปนลักษณะของการเขียน ปญหา และแนวทางแกไข หรือแนวทาง
การพัฒนา ในตารางขางลาง โดยเขียน “ยอนจากทาย” มาสู “หัว” หมายถึง เริ่มเขียน “แนว
ทางแกไข หรือแนวทางการพัฒนา” กอน จากนั้น จึงเขียนยอนกลับมาสู “หัว” คือ “ปญหา” โดย
เขียนปญหาในทิศทางที่ตรงกันขามกับแนวทางแกไข หรือแนวทางการพัฒนานั้น ดังตัวอยางโดยยอ  
ขางลางนี้) 
 

2. แนวคิดที่เก่ียวของ (และนําไปใชในการวิเคราะห) (ซ่ึงคนความาจากนักวิชาการ 
หนวยงาน และกฎหมาย) 
  2.1 ..................................... 
  2.2 ..................................... 
  2.3 ..................................... 
                                                                                       (แนวทางแกไข หรือแนวทางการพัฒนา 

3. การวิเคราะห                    นํามาจาก หัวขอ 2  แนวคิดที่เกี่ยวของฯ) 
 1. ปญหา 2. แนวทางแกไข 
1. ดานทรัพยากร 
    มนุษย 

1.1 หนวยงานขาด
กําลังคน 

1.2 รัฐบาลเพิม่กําลังคน ทั้งน้ี สอดคลองกับ
แนวคิดในขอ 2.1 ขางตน  

2. ดานงบประมาณ 2.1 หนวยงานขาด
งบประมาณ 

2.2 รัฐบาลเพิม่งบประมาณใหหนวยงาน ทั้งน้ี 
สอดคลองกับแนวคิดในขอ 2.2 ขางตน 

3. ดานการบริหาร 
    งานทั่วไป 

3.1 หนวยงานขาดการ
ประชาสัมพันธ 

3.2 หนวยงานเพิ่มการประชาสัมพันธ ทัง้น้ี 
สอดคลองกับแนวคิดในขอ 2.3 ขางตน 

                                   (หัว)                                                    (ทาย) 
 

           (เขียนยอนขอความที่เปน “แนวทางแกไข หรือแนวทางการพัฒนา” ของขอ 1.2, 2.2, และ 3.2 
         ไปในทิศทางตรงกันขามเพ่ือใหเปนขอความที่เปน “ปญหา” ของขอ 1.1, 2.1, 3.1 ตามลําดับ) 
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 ประการที่สี่ มีขอสังเกตวา หัวขอ 2. แนวคิดที่เกีย่วของ (และนําไปใชในการวเิคราะห) น้ี 
ไมควรนํา “กรอบแนวคิดทางวิชาการสําหรับการศึกษาวิเคราะห” มาใสรวมไวดวย (กรอบแนวคิด
ทางวิชาการแบงเปน 2 กรอบ ไดแก (1) กรอบแนวคิดทางวิชาการดานการบริหารจัดการ
สําหรับ “การจัดกลุม หรือการจัดกลุมปญหา” และ (2) กรอบแนวคดิทางวิชาการสําหรับ “การศึกษา
วิเคราะห”) เพราะกรอบแนวคิดทางวิชาการสําหรับการศกึษาวเิคราะหน้ัน มิใชประเด็นหลักที่กําลัง
ศึกษา แตเปนแนวคิดหรือกรอบแนวคิดที่ผูทํารายงานนําไปใชในการศึกษาวิเคราะห ดังน้ัน จึงควร
นํากรอบแนวคิดทางวิชาการไปใสไวในหัวขอ 3. การวเิคราะห นาจะเหมาะสมกวา สําหรับอีกกรอบ
แนวคิดหนึ่งน้ัน อาจนํามาใสได  
 ประการที่หา มีเทคนิคเพิ่มเติมที่ควรนําไปปรับใชคือ ถาในหัวขอ 3. การวิเคราะห ผูทํา 
รายงานเลือกใช “กรอบแนวคิดทางวิชาการดานการบริหารจัดการสําหรับการจัดกลุมหรือการจัด
กลุมปญหา” แบบใด การนําเสนอแนวคิดที่เกี่ยวของในหัวขอ 2. อยางนอยก็ควรจัดหัวขอตาม 
“กรอบแนวคิดทางวิชาการดานการบริหารจัดการสําหรับการจัดกลุมหรือการจัดกลุมปญหา” แบบ
เดียวกันดวย การทําเชนนี้ จะมีสวนสําคัญทําใหการเขียนรายงานหัวขอ 2. กับ หัวขอ 3. ดังกลาว มี
ความสัมพันธและสอดคลองกันอยางเปนระบบ โปรดดูตัวอยางที่ 1 และตัวอยางที่ 2 
                     ตัวอยางที่ 1 ในหัวขอ 3. การวิเคราะห ถาผูทํารายงานใชกรอบแนวคิดทางวิชาการ
ดานการบริหารจัดการสําหรับ “การจัดกลุมหรือการจัดกลุมปญหา” ดวย 3M ซ่ึงประกอบดวย 3 ดาน 
เม่ือเปนเชนน้ัน ในหัวขอ 2. แนวคิดที่เกี่ยวของ (และนําไปใชในการวิเคราะห) อยางนอยผูทํา
รายงานควรนําเสนอแนวคิดของนักวิชาการหรือผูรูที่เกี่ยวของกับ 3M (ซ่ึงคนความาจาก
ผลงานวิจัย หนังสือ บทความ เอกสารทางวิชาการ หรือจากเว็บไซต) น้ันดวย ดังน้ี 
   1) แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารจัดการดานทรัพยากรมนุษย (Man) 
                            2) แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารจัดการดานงบประมาณ (Money) 
                        3) แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารจัดการดานการบริหารงานทั่วไป (Management)    
  ตัวอยางที่ 2 ในหัวขอ 3. การวิเคราะห ถาผูทํารายงานใชกรอบแนวคิดทางวิชาการ
ดานการบริหารจัดการสําหรับ “การจัดกลุมหรือการจัดกลุมปญหา” ดวย 3 ดาน (หรือ SAP) ไดแก 
ดานโครงสราง (Structure) ดานอํานาจหนาที่ (Authority) และดานกระบวนการดําเนินงาน 
(Process) เม่ือเปนเชนน้ัน ใน หัวขอ 2. แนวคิดที่เกี่ยวของ (และนําไปใชในการวิเคราะห) อยางนอย
ผูทํารายงานควรนําเสนอแนวคิดของนักวิชาการหรือผูรูที่เกี่ยวของกับดานโครงสราง ดานอํานาจ
หนาที่ และดานกระบวนการดําเนินงาน (ซ่ึงคนความาจากผลงานวิจัย หนังสือ บทความ เอกสาร
ทางวิชาการ หรือจากเว็บไซต) น้ันดวย ดังน้ี 
                            1) แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารจัดการดานโครงสราง (Structure) 
                            2) แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารจัดการดานอํานาจหนาที่ (Authority) 
                            3) แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารจัดการดานกระบวนการดําเนินการ  (Process) 
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3. การวิเคราะห 
 
 การวิเคราะหในหัวขอน้ีครอบคลุมการประยุกต 3 สวนเขาดวยกัน อันไดแก หน่ึง 
ขอเท็จจริงของเรื่องที่กําลังศึกษา ในกรณีตามตัวอยางขางตน คือ “การบริหารจัดการของ 
คณะกรรมการการเลือกตั้ง” สอง หัวขอ 2. แนวคิดที่เกี่ยวของ (และนําไปใชในการวิเคราะห) และ 
สาม กรอบแนวคิดทางวิชาการ โดยผูทํารายงานอาจเขียนบรรยายหัวขอ 3. การวิเคราะห ตาม
ตัวอยางขางลางนี้  
 ในการวิเคราะหตอจากนี้ไป เปนการวิเคราะหโดยใช “กรอบแนวคิดทางวิชาการ” ซ่ึง
แบงเปน 2 สวนควบคูกัน ไดแก (1) กรอบแนวคิดทางวิชาการสําหรับ “การจัดกลุมหรือการจัดกลุม
ปญหา” และ (2) กรอบแนวคิดทางวิชาการสําหรับ “การศึกษาวิเคราะห” ดังน้ี  
 3.1 ในการวิเคราะหปญหาและแนวทางแกไข หรือแนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการของ
............ (ใสชื่อหนวยงานที่ศึกษา) ตามวัตถุประสงคของรายงานนี้ซ่ึงไดกลาวไวแลวขางตนน้ัน ผูทํา
รายงานไดนํากรอบแนวคิดทางวิชาการดานการบริหารจัดการที่ประกอบดวย 3 ดาน มาปรับใชใน 
“การจัดกลุมปญหา” (ควรอางอิงดวยวาไดนํากรอบแนวคิดทางวิชาการนี้มาจากไหน)3 ทั้ง 3 ดานนี้ 
ไดแก ดานโครงสราง (Structure) ดานอํานาจหนาที่ (Authority) และดานกระบวนการดําเนินงาน 
(Process) (หรืออาจจัดกลุมปญหาเปน 3 ดาน (SAM) ไดแก ดานโครงสราง (Structure) ดาน
อํานาจหนาที่ (Authority) และดานการบริหารทรัพยากรมนุษย (Man) หรือจัดกลุมเปน 3 ดาน (3M) 
ไดแก ดานทรัพยากรมนุษย (Man) ดานงบประมาณ (Money) และดานการบริหารงานทั่วไป 
(Management) เปนตน)  
 3.2 ในเวลาเดียวกัน ผูทํารายงานไดนํากรอบแนวคิดทางวิชาการที่ประกอบดวย 2 ขั้นตอน 
มาปรับใชใน “การศึกษาวิเคราะห” โดยแตละขั้นตอนมีความสอดคลองกันอยางเปนระบบ (ควร
อางอิงดวย) ทั้ง 2 ขั้นตอนนี้ ไดแก ปญหา และแนวทางแกไข (หรืออาจนํากรอบแนวคิดทางวิชาการ
ที่ประกอบดวย 3 ขั้นตอน ไดแก ปญหา สาเหตุ และแนวทางแกไข เปนตน มาปรับใชก็ได) 
 ตอจากนี้ไป ผูทํารายงานไดนํา หน่ึง ขอเท็จจริงของเรื่องที่กําลังศึกษา ตามตัวอยางขางตน 
คือ “การบริหารจัดการของคณะกรรมการการเลือกตั้ง” รวมทั้ง สอง เน้ือหาสาระในหัวขอ 2. แนวคิด
ที่เกี่ยวของ (และนําไปใชในการวิเคราะห) มาปรับเขากับ สาม กรอบแนวคิดทางวิชาการทั้ง 2 สวน
ดังกลาว และนําเสนอโดยสรุปไวในตารางขางลางนี้ 
 เพ่ือชวยเพ่ิมความเขาใจและแสดงถึงความสัมพันธอยางเปนระบบของทั้ง 3 หัวขอ ในที่น้ีได
นําเสนอตัวอยางภาพรวมแนวทางและเทคนิคการเขียนรายงาน 1 และ 2 ขางลางนี้ 
 

                                          
 3กรอบแนวคิดทางวิชาการ อาจอางอิงไดจาก เว็บไซต http://www.wiruch.com หนาแรก โดยดูที่เมนู 
“เทคนิคการเขียนงานวิจัยหรือวิทยานิพนธ” หรือ เมนู “แนวทางการตอบขอสอบและกรอบแนวคิดทาง
สังคมศาสตร” หรือ เมนู “แนวทางการเขียนบทสรุปและการวิเคราะหรายงาน” ทุกบทความดาวนโหลดไดฟรี 
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ตัวอยางภาพรวมแนวทางและเทคนิคการเขียนรายงาน 1 
 

การวิเคราะหการบริหารการจัดการของ......... (ระบุชื่อหนวยงานที่ศึกษา) 
 
1. บทนํา (ครอบคลุมเรื่อง ความสําคัญและความจําเปน วัตถุประสงค และประโยชนที่จะไดรับ เปนตน)  
 
2. แนวคิดที่เก่ียวของ (และนําไปใชในการวิเคราะห) (หมายถึง แนวคิดเกี่ยวกับประเด็น
หลักที่ผูทํารายงานกําลังศึกษาและตองนาํไปใชในการวิเคราะหในหัวขอ 3. การวิเคราะห เชน ใน
ตารางชองแนวทางแกไข ดวย นอกจากนี้ ถาในหัวขอ 3. การวิเคราะห น้ัน ผูทํารายงานเลอืกใช 
“กรอบแนวคดิทางวิชาการดานสําหรับการจัดกลุมหรือการจัดกลุมปญหา” แบบใด การนําเสนอใน
หัวขอ 2. แนวคิดที่เกี่ยวของ (และนําไปใชในการวิเคราะห) ผูศึกษาก็ควรจัดหัวขอเปนแบบเดียวกันดวย)  
 
                 แนวคิดเกี่ยวกับแนวทางแกไข หรือแนวทางการพัฒนาหนวยงาน มีดังน้ี 
       2.1 .......................…...             (แนวคิดดังกลาวนี้ จะตองนําไปใชใน 
                        2.2 ..............................             หัวขอ “แนวทางแกไข” ในหัวขอ 3. 
                        2.3 ..............................                การวิเคราะห หรือในตารางขางลางดวย) 
 
3. การวิเคราะห  

กรอบแนวคดิทางวิชาการที่ประกอบดวย 2 ข้ันตอน 
สําหรับการศึกษาวิเคราะห 

กรอบแนวคดิทางวิชาการดาน
การบริหารจัดการที่ประกอบ 
ดวย 3 ดาน สําหรับการจัดกลุม

หรือการจัดกลุมปญหา 1. ปญหา 2. แนวทางแกไข 

1. ดานโครงสราง 1.1 ……………… 
1.2 ……………… 

1.1 ….. (นํามาจากแนวคิดขอ 2.1) 
1.2 ………………………………… 

2. ดานอํานาจหนาที่ 2.1 ……………… 
2.2 ……………… 

2.1 ….  (นํามาจากแนวคิดขอ 2.2) 
2.2 …..……………………………. 

3. ดานกระบวนการดําเนิน 
    งาน (หรือดานการบริหาร 
    ทรัพยากรมนุษย) (หรืออาจ 
   “จัดกลุม หรือจัดกลุมปญหา” 
    ปญหา” ดวย 3M-11M ก็ได) 

3.1 ........................ 
3.2 ........................ 

3.1 ….. (นํามาจากแนวคิดขอ 2.3) 
3.2 ……………………………….... 

หมายเหตุ การนําเสนอ “แนวทางแกไข” ในตารางทุกขอ ไมจําเปนตองนํามาจากหัวขอ 2. แนวคิดที่ 
เกี่ยวของ แตอาจมาจากแนวคิดหรือการแสดงความคิดเห็นของผูทํารายงานเองดวยก็ได 
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ตัวอยางภาพรวมแนวทางและเทคนิคการเขียนราย 2 
การวิเคราะหปญหา และแนวทางการพัฒนาการบริหารการจัดการของ.... (ระบุชื่อหนวยงานที่ศึกษา) 
 
1. บทนํา (ครอบคลุมเรื่อง ความสําคัญและความจําเปน วัตถุประสงค และประโยชนที่จะไดรับ เปนตน) 
2. แนวคิดที่เก่ียวของ (และนําไปใชในการวิเคราะห) (หมายถึง แนวคิดเกี่ยวกับประเด็น
หลักที่ผูทํารายงานกําลังศึกษาและตองนําไปใชในการวิเคราะหในหัวขอ 3. การวิเคราะห เชน ใน
ตารางชองปญหา และแนวทางแกไข ดวย นอกจากนี้ ถาในหัวขอ 3. การวิเคราะห ผูทํารายงาน
เลือกใช “กรอบแนวคิดทางวิชาการดานการบริหารจัดการสําหรับการจดักลุมหรือการจัดกลุมปญหา” 
แบบใด การนําเสนอในหัวขอ 2. แนวคิดที่เกี่ยวของ ผูศึกษาก็ควรจัดหัวขอเปนแบบเดียวกันดวย)  
 
 2.1 แนวคิดเกี่ยวกับปญหาของหนวยงาน มีดังน้ี  
  2.1.1 ………………………….….. 
  2.1.2 …………………………...… 
 
          2.2 แนวคิดเกี่ยวกับแนวทางแกไข หรือแนวทางการพัฒนาหนวยงาน มีดังน้ี 
  2.2.1 .........................................…..                      
               2.2.2 ………………………..………… 
3. การวิเคราะห  

กรอบแนวคดิทางวิชาการที่ประกอบดวย 2 ข้ันตอน 
สําหรับการศึกษาวิเคราะห 

กรอบแนวคิดทางวชิาการ
ดานการบริหารจัดการที่
ประกอบดวย 3 ดาน 

สําหรับ การจัดกลุมหรือ
การจัดกลุมปญหา 

 
1. ปญหา 2. แนวทางแกไข 

1. ดานโครงสราง 
    (Structure) 

1.1 ….. (นํามาจากแนวคิด ขอ 2.1.1) 
1.2 …………..……………….... 

1.1 ..… (นํามาจากแนวคิด ขอ 2.2.1) 
1.2 ……………………………… 

2. ดานอํานาจหนาที่      
    (Authority) 

2.1 ..… (นํามาจากแนวคิด ขอ 2.1.2) 
2.2 ……………………………... 

2.1 ..… (นํามาจากแนวคิด ขอ 2.2.2) 
2.2 ……………………………… 

3. ดานกระบวนการ 
    ดําเนิน งาน (Process)   
    (หรือดานการบริหาร 
     ทรัพยากรมนุษย) 

3.1 .......................................... 
3.2 .......................................... 

3.1 ........................................... 
3.2 ........................................... 

    หมายเหต ุการนําเสนอ “ปญหา” และ “แนวทางแกไข” ในตารางทกุขอ ไมจาํเปนตองนํามาจากหัวขอ 
2. แนวคิดทีเ่กีย่วของ แตอาจมาจากแนวคิดหรือการแสดงความคิดเห็นของผูทํารายงานเองดวยก็ได 
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ตัวอยางภาพรวมแนวทางและเทคนิคการเขียนรายงาน 3 (การเปรียบเทียบ) 
การวิเคราะหเปรียบเทยีบปญหาและแนวทางแกไขการบริหารการจัดการระหวาง 

.......... (ชื่อหนวยงานทีศ่ึกษา) กับ .......... (ระบชุื่อหนวยงานทีศ่ึกษา) 
1. บทนํา (ครอบคลุมเรื่อง ความสําคัญและความจําเปน วัตถุประสงค และประโยชนที่จะไดรับ เปนตน) 
2. แนวคิดที่เกี่ยวของ (และนําไปใชในการวิเคราะห) (หมายถึง แนวคิดเกี่ยวกับประเด็นหลักที่ผูทํา
รายงานกําลังศึกษาและตองนํามาใชในการวิเคราะหในหัวขอ 3. การวิเคราะห ในชอง แนวทางแกไข ดวย 
นอกจากนี้ ถาในหัวขอ 3. การวิเคราะห ผูทํารายงานเลือกใช “กรอบแนวคิดทางวิชาการดานการบริหาร
จัดการสําหรับการจัดกลุมหรือการจัดกลุมปญหา” แบบใด การนําเสนอในหัวขอ 2. แนวคิดที่เกี่ยวของ 
(และนําไปใชในการวิเคราะห) ผูศึกษาก็ควรจัดหัวขอเปนแบบเดียวกันดวย)  
                 แนวคิดเกี่ยวกับแนวทางแกไข หรือแนวทางการพัฒนาหนวยงาน มีดังนี้ 
                        2.1 .......................….........                (แนวคิดดังกลาวนี้ จะตองนําไปใชใน 
                        2.2 ....................................                หัวขอ “แนวทางแกไข” ในหัวขอ 3. 
                        2.3 ....................................                    การวิเคราะห หรือในตารางขางลาง) 
3. การวิเคราะห  

กรอบแนวคิดทางวิชาการทีป่ระกอบดวย 2 ขั้นตอน 
สําหรับการศกึษาวเิคราะหเปรียบเทียบ 

หนวยงานที่ 1 หนวยงานที่ 2 

กรอบแนวคดิทาง
วิชาการที่ประกอบ 
ดวย 3 ดาน สําหรับ 
การจัดกลุมหรือการ

จัดกลุมปญหา 1. ปญหา 2. แนวทางแกไข 1. ปญหา 2. แนวทางแกไข
1. ดานโครงสราง 1.1 ………….... 

 
1.1 …. (นํามา
จากแนวคิดขอ 
2.1 ขางตน) 

1.1 ………..... 1.1 …. (อาจเปน
ความคิดเห็นของ
ผูทํารายงาน) 

2. ดานอํานาจหนาที ่ 2.1 ……....…… 
 

2.1 …. (นํามา
จากแนวคิดขอ 
2.2 ขางตน) 

2.1 ……..... 
 

2.1 …. (อาจเปน
ความคิดเห็นของ
ผูทํารายงาน) 

3. ดานกระบวนการ    
    ดําเนินงาน (หรือ   
    ดานการบริหาร  
    ทรัพยากรมนุษย) 
     (หรืออาจ “จัดกลุม   
     หรือจัดกลุมปญหา”   
     ดวย 3M ก็ได) 

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

3.1 ………..... 3.1 …. (อาจเปน
ความคิดเห็นของ
ผูทํารายงาน) 

 หมายเหตุ การนําเสนอ “แนวทางแกไข” ในตารางทุกขอ ไมจําเปนตองนํามาจากหัวขอ 2. 
แนวคิดที่เกี่ยวของ แตอาจมาจากแนวคิดหรอืการแสดงความคิดเห็นของผูทํารายงานเองดวยก็ได 

 


