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1. บทนํา 
 
 ในการศึกษาระดับปริญญาโทหรือปริญญาเอก จะมีการทํารายงาน (report) ซ่ึงเปนผลงาน
ทางวิชาการทีเ่รียบเรยีงหรือศึกษาคนควาเรื่องใดเรือ่งหนึ่งตามที่ผูสอนกําหนดให หรือผูทํารายงาน
เลือกเร่ืองเองตามความสนใจก็ได ขึ้นอยูกับขอตกลงระหวางผูสอนและผูทํารายงาน ในการทํา 
รายงานนั้น จะมีการเขียนบรรยาย แสดงความคิดเห็น และวิเคราะห 
 มีผูทํารายงานเปนจํานวนไมนอยทํารายงานอยางสะเปะสะปะ  เนื่องจากขาดความรู และ
ประสบการณ อีกทั้งไมมีโอกาสไปปรึกษาใคร หรือแมบางคนไปปรึกษาแลว ก็ยังจับประเด็นไมได 
และเมื่อสงรายงานไป ทําใหรายงานนั้นไมมีคุณคามากเทาที่ควร อาจถูกตีกลับ หรือถูกโตแยงอยาง
มาก นอกจากนั้น ลักษณะการทํารายงานท่ัวไป จะเปนไปในลักษณะที่ผูทํารายงานให
ความสําคัญกับการนําแนวคิด ทฤษฎี หรือผลงานของนักวิชาการตางประเทศและไทยหลาย
คน เชน 3-5 คน มาวิเคราะห วิจารณ สังเคราะห หรือวิพากษ แลวแตจะเรียก เชน วิเคราะห 
เกี่ยวกับขอดีขอเสีย จุดออนจุดแข็ง ภาพรวมภาพยอย หรือเปรียบเทียบแนวคิดของนัก 
วิชาการเหลานั้น ตอจากนั้น ก็สรุปแนวคิดของนักวิชาการทั้งหลายเปนความคิดเห็นของ 
ผูทํารายงานเอง รวมตลอดไปถึงการนําแนวคิดของนักวิชาการหลาย ๆ คนมาอางอิงเพื่อ
สนับสนุน คัดคาน หรือเทียบเคียงกับแนวคิดหรือความคิดเห็นของผูทํารายงาน ยิ่งผูทํา 
รายงานอางอิงแนวคิดของนักวิชาการหลายคน ก็ย่ิงมีแนวโนมทําใหรายงานไดรับการ 
ยอมรับหรือไดคะแนนมากขึ้น การเขียนรายงานในลักษณะนี้มีสวนชวยใหผูตรวจรายงาน
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เห็นถึงความมุมานะของผูทํารายงานที่ไดทุมเทศึกษาคนควาและวิเคราะหแนวคิด ทฤษฎี 
และผลงานของนักวิชาการในอดีตหลายคน พรอมทั้งเห็นถึงความสามารถในการวิเคราะห
และการนําเสนอรายงานของผูทํารายงานดวย  
 บทความนี้มิไดใหความสําคัญกับการเขียนและนําเสนอรายงานเพียงเทาที่ 
กลาวผานมานี้เทานั้น แตมีจุดที่ตองการเนนย้ําซ่ึงถือเปนวัตถุประสงคหลักของการเขียน
บทความ คือ เพื่อชวยเติมเต็มสวนที่คิดวาสําคัญและจําเปนมากสําหรับการเขียนรายงาน 5  
ประการ นั่นก็คือ หนึ่ง การเสนอแนะใหผูทํารายงานเพิ่มเติม “ระบบความคิด” เขาไปใน
รายงาน สอง การเขียนหรือนําเสนอรายงานอยางเปนระบบ โดยทุกข้ันตอนของรายงานมี
ความสัมพันธและสอดคลองกัน พรอมทั้งนําไปใชประโยชนอยางจริงจัง สาม การนําเสนอ
รายงานบางสวนดวยภาพและตารางเพื่อเพิ่มความเขาใจและความชัดเจน สี่ การนํา “กรอบ
แนวคิดทางวิชาการ” มาปรับใชในรายงานอยางจริงจัง เนื่องจากกรอบแนวคิดทางวิชาการ
ถือไดวาเปนจุดแบงสําคัญระหวางการศึกษาหรือการเขียนรายงานรวมทั้งเอกสารทาง
วิชาการในระดับปริญญาตรีกับปริญญาโทและปริญญาเอก และ หา การแนะนําใหผูทํา
รายงานนํา “หัวขอสําคัญของเอกสารทางวิชาการ คือ งานวิจัยหรือวิทยานิพนธ” มาปรับใช
ในการเขียนรายงานดวยเพื่อชวยใหการเขียนรายงานเปนระบบและมีความครอบคลุม
ครบถวนเพิ่มมากขึ้น 
   “แนวทางการเขียนบทสรุปและการวิเคราะหรายงาน : การนําเสนอระบบความคิดใน 
รายงาน” น้ี มิใชสูตรสําเร็จที่ผูทํารายงานนําไปใชไดกับทุกวิชา ทุกสถานการณ และไมสมบูรณที่สุด 
แตอยางนอยนาจะเปนประโยชนหรือเปนวิทยาทานตอผูทํารายงานบางสวนที่ไมเคยมีแนวทางใน
การเขียนบทสรุปและการวิเคราะหอยางเปนระบบและเปนวิชาการมากอน อีกทั้งนาจะมีสวนชวยให
การเขียนรายงานเปนระบบ เปนวิชาการ มีคุณคา ไดรับการยอมรับเพิ่มมากขึ้น และอาจทําใหถูก 
โตแยงนอยลง นอกจากนั้น ยังมีชวยใหการเขียนรายงานมีลักษณะที่เปนวิชาการซ่ึงใช “วิชาความรู” 
พรอมกรอบแนวความคิดทางวิชาการและการนําเสนอดวยภาพอยางชัดเจน มากกวาการใช 
“ความรูสึก” รวมตลอดทั้งเปนเชื้อใหผูทํารายงานตอเติมเสริมแตงใหสมบูรณมากยิ่งขึ้นตอไปอีกดวย 
 บทความนี้ แบงการนําเสนอออกเปน 3 สวน ไดแก (1) บทนํา (2) แนวทางการเขียน
บทสรุปและการวิเคราะหรายงาน และ (3) บทสรุป 
 
 
2. แนวทางการเขียนบทสรุปและการวิเคราะหรายงาน 
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 การเขียนบทสรุปและการวิเคราะหรายงานเปนปญหามากพอสมควรสําหรับผูทํารายงาน 
ผูตรวจรายงานจํานวนไมนอยท่ีใหความสําคัญและสนใจสวนนี้มากเปนพิเศษ หรืออาจกลาวไดวา 
เปนสวนที่เปนหัวใจของการทํารายงาน และยังเปนสวนที่ผูทํารายงานมีโอกาสแสดงความคิดเห็น
ของตนเองบนพื้นฐานของวิชาการไวดวย  
 สําหรับเนื้อเรื่องหรือเนื้อหาในสวนนี้ ประกอบดวย 2 เรื่อง ตามลําดับ ไดแก สวนประกอบ
ของรายงาน และการเขียนบทสรุปและการวิเคราะหรายงาน 
 2.1 สวนประกอบของรายงาน  
 โดยทั่วไป รายงานประกอบดวย 3 สวน คอื 
         สวนทีห่นึ่ง สวนประกอบตอนตน เชน  
   1) ปก  
   2) คํานาํ  
   3) สารบญั 
  สวนที่สอง สวนเนื้อเร่ือง ประกอบดวย 3 หวัขอหลัก 
               1) สวนทีเ่ปนเนื้อหา ประกอบดวย  
    1.1) บทนํา หมายถึง เน้ือหาที่กลาวนําเขาสูตัวเรื่อง โดยอาจมี
เนื้อหาครอบคลุมในเร่ือง หนึ่ง ความสําคัญของเรื่องที่ศึกษา ผูทํารายงานควรแสดงใหผูอานเห็นวา
ทําไมจึงเลือกทํารายงานเรื่องนี้ หรือรายงานเรื่องน้ีมีความสําคัญและจําเปนอยางไรจึงดึงดูดหรือทํา
ใหผูทํารายงานนํามาศึกษา สอง วัตถุประสงคของการเขียนรายงานเรื่องนี้ เชน รายงานเรื่องนี้มี
วัตถุประสงคเพื่อศึกษาปญหาและแนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการของหนวยงาน เปนตน สาม 
ประโยชนที่จะไดรับจากการศึกษา อาจเขียนในทํานองที่วา รายงานเรื่องน้ีจะเปนประโยชนท้ังในทาง
วิชาการและในทางปฏิบัติตอหนวยงาน บุคคล รวมตลอดถึงประชาชนอยางไร กลาวไดวา แนว
ทางการนําเสนอรายงานเชนนี้ถือไดวาเปนการนํา “หัวขอสําคัญของเอกสารทางวิชาการ คือ 
งานวิจัยหรือวิทยานิพนธ” โดยเฉพาะอยางยิ่ง หัวขอความสําคัญของเรื่องที่ศึกษา วัตถุประสงคของ
การศึกษา และประโยชนที่จะไดรับจากการศึกษา มาปรับใชในการเขียนรายงาน อธิบายเพิ่มเติมได
วา เอกสารทางวิชาการแบงเปน 4 ประเภท ไดแก (1) หนังสือและตํารา (2) งานวิจัยและ
วิทยานิพนธ (3) รายงาน และ (4) บทความ โดยงานวิจัยหรือวิทยานิพนธมีแนวโนมท่ีจะไดรับการ
ยอมรับวาเปนเอกสารทางวิชาการที่มีรูปแบบการเขียนหรือมีหัวขอการนําเสนอที่เปนสากล เปน
ระบบ ละเอียด ครอบคลุม และครบถวน เม่ือเปนเชนนี้ ผูทํารายงานจึงสมควรนําหัวขอสําคัญของ
งานวิจยัหรือวิทยานิพนธมาปรับใชในการเขียนรายงานตามความเหมาะสม  
    นอกจากขางตนนี้แลว ในตอนทายของหัวขอบทนํานี้ ผูทํารายงาน
ควรจัดแบงหัวขอการนําเสนอรายงานเรื่องนี้ไวดวย โดยอาจระบุวา รายงานเรื่องน้ีจัดแบงหัวขอการ
นําเสนอออกเปนหัวขอใดบาง เชน 4 หัวขอ ไดแก (1) บทนํา (2) แนวคิดที่เกี่ยวของ (และนําไปใช
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ในการวิเคราะห) (3) การวิเคราะห และ (4) บทสรุปและขอเสนอแนะ เชนนี้ ทําใหผูอานไดทราบ
ลวงหนาวา ผูทํารายงานจะนําเสนอเรื่องใดบาง ในเวลาเดียวกัน ยังเปนการแสดงใหเห็นดวยวา 
ผูทํารายงานมีการวางแผนการนําเสนอหัวขออยางเปนระบบ 
    1.2) ตัวเร่ือง หมายถึง เนือ้หา และรายละเอยีดของเร่ืองที่ทํา 
    1.3) บทสรปุ หมายถึง การสรุปเนื้อหาสําคัญ และการวเิคราะห 
   2) สวนประกอบในเนื้อหา เชน  
    2.1) การนําขอความของบุคคลอ่ืนมาใสไวในรายงาน (quotation) 
หมายถึง ขอความที่คัดลอก แปล ถอดความ เก็บความ หรือสรุปความ จากขอเขียนหรือคําพูดของ
บุคคลอื่นแลวนํามาใสประกอบไวในรายงาน  
                2.2) การอางอิง (reference) หมายถึง การระบุแหลงท่ีมาของคํา
หรือขอความที่ผูทํารายงานคัดลอกมาโดยตรงทั้งหมด หรือขอความที่ผูทํารายงานไดแปลความ 
ประมวล หรือสรุปเอง แลวนํามาใสไวในตัวเรื่องหรือในรายงาน 
    2.3) ภาพ (ถามี) หรือตาราง (ถามี) 
  สวนที่สาม สวนประกอบตอนทาย เชน  
   1) บรรณานุกรม (bibliography)  
   2) ภาคผนวก (ถามี) 
 
 จะเห็นไดวา แนวทางการเขียนรายงานทั้งหมดมีขอบเขตกวางขวาง แตในทีน่ีจ้าํกดัขอบเขต
การศึกษาเฉพาะบทสรุปเทาน้ัน โปรดดูภาพที่ 1 
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ภาพที่ 1 ขอบเขตการศึกษาในที่นี้ท่ีจํากัดเฉพาะบทสรุปซ่ึงครอบคลุมเรื่อง การสรุปเนื้อหาสําคัญที่ 
ผูทํารายงานเขียนมาทั้งหมด และการวิเคราะห 
 
 
                                        รายงานประกอบดวย 3 สวน  
 
             สวนทีห่นึง่ สวนประกอบตอนตน เชน ปก คํานํา สารบญั 
 
 
      สวนที่สอง สวนเนื้อเร่ือง แบงเปน  
               1) สวนท่ีเปนเนื้อหา ประกอบดวย  
          1.1) บทนํา  
                   1.2) ตัวเร่ือง  
            1.3) บทสรปุ หมายถึง การสรุปเนื้อหาสําคญั 
                                                       ที่เขยีนมาทั้งหมด และการวิเคราะห 
   2) สวนประกอบในเนือ้หา เชน การนําขอความของ  
                                        บุคคลอืน่มาใสไว การอางอิง ภาพ และตาราง  
 
 
 
      สวนที่สาม สวนประกอบตอนทาย เชน บรรณานุกรม  
                                       และภาคผนวก  
 
 
 
 2.2 การเขียนบทสรปุและการวเิคราะหรายงาน 
 ดังกลาวแลว รายงานประกอบดวย 3 สวน แตขอบเขตการศึกษาในทีน่ี้ จาํกัดเฉพาะการ
เขียน “บทสรุป” ซ่ึงครอบคลมุเร่ือง การสรุปเนื้อหาสําคัญท่ีผูทํารายงานไดนาํเสนอมา 
ท้ังหมด และการวิเคราะห เทานั้น กลาวไดวา การเขยีนบทสรปุมีไดหลายแนวคดิ หลายวิธ ีหลาย
แนวทาง หลายตัวแบบ หรือหลายรูปแบบ โดยอาจนําแนวคิดหรอืแนวทางใดมาใชก็ได ขึ้นอยูกับ 
ผูทํารายงานแตละคน สําหรบัแนวทางการเขียนบทสรปุในที่นี ้แบงเปน 5 หัวขอ โดย 3 หัวขอแรก 
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เปนการสรุปเนื้อหาสําคัญท่ีผูทํารายงานนาํเสนอมาทั้งหมด และที่เหลือ 2 หัวขอหลัง เปนการ
วิเคราะห ทั้ง 5 หัวขอหรือขั้นตอนน้ี ถือวาเปนมรรควิธ ี (means) แนวทาง หรอืวถิีทาง ไปสู 
จุดหมายปลายทาง (end(s)) คือ ผูทํารายงานมีความเขาใจและทํารายงานไดสมบูรณมากขึ้น ท้ัง 5  
ขั้นตอน ประกอบดวย 
  หนึ่ง การสรุปความสําคัญของเร่ืองที่ทํารายงานและขอบเขตการนําเสนอ  
  สอง การสรุปแนวคิดทางวชิาการของนักวิชาการ 
  สาม การนําขอมูลท่ีเปนขอเท็จจริงของเรื่องที่ทํารายงานมาปรับเขากับแนวคิดที่ใช
ในการวิเคราะห หรือการประยุกต 
  สี ่การวิเคราะหดวยกรอบแนวคิดทางวิชาการ 
  หา การสรุปการวิเคราะหดวยภาพหรือตาราง  
  โปรดดูภาพที ่2 และคําอธบิายทั้ง 5 ขั้นตอน 
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ภาพที ่2 ภาพรวมการนําเสนอแนวทางการเขียนบทสรุปและการวเิคราะหรายงานที่ประกอบดวย 5 
ขั้นตอน ซ่ึงถอืวาเปนแนวทาง วิถีทาง หรือมรรควิธ ีท่ีนําไปสูจุดหมายปลายทาง  
 
 
 
                  ผูทํารายงานเขาใจ 
         และทํารายงานได        จุดหมายปลายทาง (end(s)) 
                                      สมบูรณมากขึ้น 
 
       
        นําไปสู 
 

หา การสรุปการวิเคราะหดวยภาพหรือตาราง                            เปน 
    สี ่การวิเคราะหดวยกรอบแนวคิดทางวิชาการ                       แนวทาง 

   สาม การนําขอมูลที่เปนขอเทจ็จริงของเรื่องท่ีทํารายงาน     
  มาปรับเขากบัแนวคิดที่ใชในการวิเคราะห (การประยกุต) 

                 วิถีทาง 
                 หรือ 

             สอง การสรุปแนวคิดทางวิชาการของนักวชิาการ             มรรควิธ ี
  หน่ึง การสรุปความสําคัญของเรือ่งทีท่ํารายงานและขอบเขตการนําเสนอ         (means) 

  
 
 หนึ่ง การสรุปความสําคัญของเรื่องท่ีทํารายงานและขอบเขตการนําเสนอ ยอหนา
แรก ควรเปนการสรุปเพื่อแสดงวา เรื่องที่ทํารายงานหรือนํามาศึกษาวิเคราะหมีความสําคัญและ
ความจําเปนอยางไร จึงทําใหผูทํารายงานเลือกเรื่องนั้น ท้ังนี้ ผูทํารายงานไดเขียนหรือนําเสนอไว
แลวในบทนํา ใหผูทํารายงานนํามาสรุปใสไวในสวนนี้ (ตัวอยางเชน ถาเลือกทํารายงานที่เกี่ยวกับ 
เรื่อง โครงการทาอากาศยานสุวรรณภูมิ ผูทํารายงานก็ควรเขียนแสดงใหเห็นวา โครงการนี้สําคัญ
และจําเปนตอประชาชน หนวยงาน และประเทศชาติอยางไรจึงทําใหผูทํารายงานเลือกนํามาศึกษา) 
รวมทั้งสรุปไวดวยวา การทํารายงานนี้ เปนประโยชนดานวิชาการและดานปฏิบัติงานตอบุคคลและ
หนวยงานใดบางและอยางไร  
 ในสวนทายของยอหนานี ้ ควรกลาวถึงหัวขอที่กําลงัจะนําเสนอตอไปวาประกอบดวยหัวขอ
อะไรบาง เพื่อใหผูอานรายงานทราบภาพรวมของหัวขอหรือเรื่องท่ีจะนําเสนอตามลาํดับตอจากนี้ไป 
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 สอง การสรปุแนวคิดทางวชิาการของนักวิชาการ 3-5 คน ท่ีผูทํารายงานไดนําเสนอไว
ใน “สวนท่ีเปนเน้ือหา” โดยเฉพาะจาก “ตัวเร่ือง” ของรายงานขางตน (หัวขอนีจ้ําเปนตองมีอยางยิ่ง 
โดยผูทํารายงานควรคนหาแนวคิดหรือทฤษฎีทีเ่กี่ยวของกับเรือ่งท่ีทาํรายงานแลวนํามาใสไวในตัว
เรื่องดานหนา จากน้ัน จึงนาํมาสรุปไวในสวนนี)้   

 สําหรับข้ันตอนของการสรุปแนวคิดทางวิชาการของนักวิชาการ มีดังนี ้
  1) การเขียนบรรยายแนวคิดของนักวชิาการ 3-5 คน ตัวอยางเชน เรื่อง การ
วิเคราะหการบริหารโครงการ นักวชิาการดานการบริหารโครงการ (project management) ได
กําหนดขั้นตอนการบริหารโครงการไว ดังนี้  
   1.1) เกร และ ลารสนั (Gray and Larson) เห็นวา ขัน้ตอนของการบริหาร
โครงการ ประกอบดวย 4 ขั้นตอน ไดแก (1) การกําหนดโครงการ (2) การวางแผนดําเนินโครงการ 
(3) การบริหารโครงการ และ (4) ขั้นการสงมอบผลิตภัณฑของโครงการ (อางอิงดวย) 
   1.2) ไมค ฟลด และ ลอรรี เคลเลอร (Mike Field and Laurie Keller) 
กําหนดขั้นตอนการบริหารโครงการไว 5 ขั้นตอน ไดแก (1) ระยะกําหนดโครงการ (2) ระยะการ
วางแผน (3) ระยะการจัดวางรูปแบบองคการสําหรับการบริหารโครงการ (4) ระยะการบริหาร และ 
(5) ระยะปดโครงการ (อางอิง…..) 
   1.3) ประสิทธ์ิ ตงยิ่งศิริ ไดเสนอกระบวนการหรือขั้นตอนการบริหาร
โครงการไว 5 ขั้นตอน ไดแก (1) การกําหนดโครงการ (identification) (2) การตระเตรียมและการ
วิเคราะหโครงการ (preparation and analysis) (3) การประเมินและอนุมัติโครงการ (appraisal and 
approval) (4) การนําโครงการไปปฏิบัติและดําเนินการ (implementation and operation) และ (5) 
การติดตามและประเมินผล (monitoring and evaluation) (อางอิง…..)   
   1.4) วิรัช วิรัชนิภาวรรณ แบงขั้นตอนการบริหารโครงการออกเปน 3  
ขั้นตอน ไดแก (1) การคิดหรือการวางแผน (2) การดําเนินงานหรือการลงมือปฏิบัติจริง และ (3) 
การประเมินผล1 เปนตน 
    2) การวิเคราะหแนวคิดของนักวิชาการ 3-5 คนดังกลาวในขอ 1) เพื่อนําไปสู
การกําหนดแนวคิดของผูทํารายงานเองหรือเลือกแนวคิดของนักวิชาการคนใดคนหนึ่งหรือ
หลายคน เพื่อนํามาใชในการวิเคราะหตอไป กลาวอีกอยางหนึ่งไดวา เปนการนําแนวคิดของ
นักวิชาการที่ผูศึกษาไดคนควาหรือรวบรวมและไดนําเสนอไวแลวท้ังหมดมาเปนพื้นฐานในการ
กําหนดแนวคิดของผูทํารายงานเอง เพื่อนํามาใชในการวิเคราะหตอไป (ขอย้ําตรงน้ีดวยวา ผูทํา

                                         
 1โปรดด ูวิรัช วิรัชนิภาวรรณ, แนวทางการตอบขอสอบและกรอบแนวคิดทางสังคมศาสตร (กรุงเทพ- 
มหานคร : สํานักพิมพนิติธรรม, 2548), หนา 31-34. 
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รายงานควรนําแนวคิดนี้ไปประยุกตใชจริงดวย) ขยายความตอไปไดวา การนําแนวคิดของ
นักวิชาการดังกลาวมาวิเคราะหนั้น ไมควรเปนลักษณะของการนําแนวคิดของนักวิชาการแตละคน
มาเขียนปะตอหรือเขียนติดตอกัน แตควรวิเคราะหแนวคิดของนักวิชาการแตละคนดวย  
  สําหรับ “วธิกีารหรือเทคนิคการวเิคราะห” อาจทําไดอยางนอย 8 วิธ ี โดยผูทํา
รายงานอาจนาํมาใชวธิีเดียวหรือหลายวธิีประกอบกันก็ได ตามความเหมาะสม ดังนี ้ (โปรดดู
รายละเอียดและตัวอยางทั้ง 8 วธิ ีใน บทที่ 1 หลักการและเทคนิคการเขียนงานวิจยัหรือวิทยานิพนธ 
หัวขอ 5. การทบทวนวรรณกรรมและงานวจิัยท่ีเก่ียวของ หัวขอยอย “วิธกีารหรือเทคนคิการ
วิเคราะห”) 
   วิธีท่ีหนึ่ง การวิเคราะหที่มาของแนวคิดของนักวิชาการแตละคน  
   วิธีท่ีสอง การวิเคราะหหรือวิจารณขอดีขอเสีย หรือจุดออนจุดแข็งของ
นักวิชาการแตละคน  
   วิธีท่ีสาม การวิเคราะหหรือวิจารณแนวคิดของนักวิชาการแตละคนใน
ภาพรวมและภาพยอย  
   วิธีท่ีสี่ การวิเคราะหสาระสําคัญหรือขั้นตอนของแนวคิดของนักวิชาการแต
ละคน  
   วิธีท่ีหา การวิเคราะหดวยการคนหาขั้นตอนที่เหมือนกัน ลักษณะรวม หรือ
ปจจัยรวม (common factors) ของแตละแนวคิด 
   วิธีท่ีหก การบูรณาการ (integration) หรือการผสมผสานแนวคิดของ
นักวิชาการหลายคนเขาดวยกัน  
   วิธีที่เจ็ด การวิเคราะหเปรียบเทียบแนวคิดของนักวิชาการเหลานั้นวา
เหมือนกันหรือแตกตางกัน  
 
   วิธีท่ีแปด การวิเคราะหเปรียบเทียบหรือการเทียบเทียงกับแนวคิดที่
สมบูรณกวา  
  ท้ังนี้ ในตอนทายสุด ควรเขียนขอความในทํานองที่วา  
   2.1) จากแนวคิดของนักวิชาการ 3-5 คนขางตน ทาํใหผูทํารายงานสรุป
เปนแนวคิดหรือขั้นตอนเกีย่วกับการบรหิารโครงการของผูทํารายงานเองเพือ่นํามาใชเปนแนวคิดใน
การวิเคราะหในบทความนี้ตอไปไดวา การบริหารโครงการในที่นี้ ประกอบดวย 5 ขั้นตอน ไดแก (1) 
การกําหนดโครงการ (2) การตระเตรยีมโครงการ (3) การอนุมัตโิครงการ (4) การนําโครงการไป
ปฏิบตัิ และ (5) การติดตามและประเมินผล หรือ 
   2.2) จากการนําเสนอแนวคิดการบริหารโครงการของนักวิชาการทกุคน
ขางตน ผูทํารายงานไดยึดถือแนวคิดของ ประสิทธิ์ ตงยิง่ศิริ เปนหลักในการกําหนดขั้นตอนของการ
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บริหารโครงการ โดยประกอบดวย 5 ขั้นตอน ไดแก (1) การกําหนดโครงการ (2) การตระเตรียม
และการวิเคราะหโครงการ (3) การประเมินผลและการอนุมัติโครงการ (4) การนําโครงการไปปฏิบตัิ
และการดําเนินการ และ (5) การติดตามและประเมินผล หรอื 
   2.3) หลังจากศึกษาแนวคิดหรือขั้นตอนการบริหารโครงการของนัก 
วิชาการขางตนแลว ผูทํารายงานไดตัดสินใจเลอืกแนวคดิหรือขั้นตอนการบริหารโครงการของ วิรชั วิรัช
นิภาวรรณซ่ึงประกอบดวย 3 ขั้นตอน ไดแก (1) การคิดหรือการวางแผน (2) การดําเนินงานหรือ
การลงมือปฏบิัติจริง และ (3) การประเมินผล โดยจะนําขั้นตอนดังกลาวน้ีนํามาประยุกตใชในการ
วิเคราะหการบริหารโครงการในที่น้ีตอไป  
  3) การแสดงเหตุผลของการเลือกนําแนวคิดมาใชในการวเิคราะหในรายงาน 
โดยผูทํารายงานควรแสดงเหตุผลไวดวยวา ทําไมจึงสรุปหรือเลือกกาํหนดแนวคิด ขอ 2.1) เชนนั้น 
หรือทําไมจึงเลือกแนวคิดของนักวชิาการ ขอ 2.2) และ 2.3) มาใชในการวิเคราะหตอไปในรายงานนี้ 
ตัวอยางเชน  
   3.1) เหตุผลทีเ่ลือกแนวคิดในขอ 2.1) หรือเลือกแนวคิดของ ประสิทธิ์ 
ตงยิ่งศิริ ในขอ 2.3) เนื่องจากเปนแนวคิดที่ประกอบดวย 5 ขั้นตอนที่มีเนื้อหาสาระท่ีครอบคลุมการ
บริหารโครงการอยางครบถวน เปนสากล และเปนที่ยอมรับกันทั่วไป หรือ 
   3.2) เหตุผลที่เลอืกแนวคดิของ วิรชั วริัชนิภาวรรณ ในขอ 2.3) ที่
ประกอบดวย 3 ขั้นตอน เพราะเปนแนวคิดที่กะทัดรัด ชัดเจน คุนเคย เขาใจงาย และนําไป
ประยุกตใชไดงาย หรือ 
   3.3) เพื่อใหไดแนวคิดเกี่ยวกับการบริหารโครงการสําหรับนํามาใชในการ
วิเคราะหโครงการทาอากาศยานสุวรรณภูมิในรายงานฉบับนี้ ผูทํารายงานขอนําแนวคิดการบริหาร
โครงการขางตน โดยเฉพาะอยางยิ่ง ของ ประสิทธิ์ ตงย่ิงศิริ มาปรับใชเปนแนวคิดในการวิเคราะห 
เพราะเห็นวาเปนแนวคิดที่เปนกระบวนการที่ครอบคลุมขั้นตอนสําคัญของการบริหารโครงการอยาง
อยางชัดเจน เขาใจงาย และเหมาะสม ขณะเดียวกัน แนวคิดน้ียังครอบคลุม 3 ขั้นตอนที่สําคัญ คือ 
การวางแผน การดําเนินงาน และการประเมินผล โดยทั้ง 3 ขั้นตอนน้ีสอดคลองกับแนวคิดของ วิรัช 
วิรัชนิภาวรรณ ท่ีไดกลาวไววา การวิเคราะหการบริหารโครงการสวนใหญเปนกระบวนการที่
ประกอบดวย 3 ขั้นตอนสําคัญ ไดแก (1) การคิดหรือการวางแผน (thinking หรือ planning)  (2) 
การดําเนินงาน (acting) และ (3) การประเมินผล (evaluating) (อางอิง….) 
  เทคนิค ผูทํารายงานไมควรนําแนวคิดทางวิชาการที่เกี่ยวของกับเรื่องที่ทํารายงาน
ของนักวิชาการอื่นทั้งตางประเทศและไทยเทาน้ัน แตผูทํารายงานควรคนควาและนําแนวคิดทาง
วิชาการของ “ผูอานรายงาน” หรือ “ผูใหคะแนนรายงาน” มาใสไวดวย (ถามี) การทําเชนนี้ นอกจาก
เปนทําใหเกิด “ความถูกตอง” คือ ไดนําแนวคิดทางวิชาการของนักวิชาการอื่นแลว ยังทําใหเกิด
ความ “ถูกใจ” ผูอานรายงานอีกดวย 
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 สาม การนําขอมูลท่ีเปนขอเท็จจริงของเรื่องท่ีทํารายงานมาปรับเขากับแนวคิดที่
นํามาใชในการวิเคราะห หมายถึง การท่ีผูทํารายงานนําขอมูลเฉพาะที่เปนขอเท็จจริงท่ีไดนาํเสนอ
ไวแลวใน “สวนท่ีเปนเนื้อหา” โดยเฉพาะอยางยิ่ง จาก “ตัวเรื่อง” ของรายงานขางตน มาสรุปและ
ปรับใสตามหวัขอของแนวคิดที่นํามาใชในการวิเคราะห (ตามขอ สอง ขางตน หรืออาจเรียกวา “การ
ประยุกต” โดยผูศึกษาควรยกตัวอยางประกอบดวย 
 ตัวอยางเชน ผูทํารายงานไดเลือกนําแนวคิดการบริหารโครงการ 5 ขั้นตอน ของ ประสิทธิ์ 
ตงยิ่งศิริ มาใชในการวิเคราะห ดังนั้น ผูทํารายงานขอนําขอมูลที่เปนขอเท็จจริงเกี่ยวกบัโครงการ
สนามบินสุวรรณภูมิซึ่งไดนําเสนอไวแลวขางตน มาปรับใสใน 5 ขั้นตอนดังกลาว กลาวคอื การ
บริหารโครงการทาอากาศยานสุวรรณภูมิ อาจกําหนดขัน้ตอนการบรหิารโครงการได 5 ขั้นตอน คือ  
  1) การกาํหนดโครงการ อาจแบงเปน  
   1.1) การกําหนดแนวคิดโครงการ ….. (ยกตัวอยางดวย) 
   1.2) การประเมินความเหมาะสมของแนวคิดโครงการ ….. (ยกตัวอยาง
ดวย) 
  2) การตระเตรียมและการวิเคราะหโครงการ อาจแบงเปน 
   2.1) ศึกษาความเปนไปไดของโครงการ ….. (ยกตวัอยางดวย) 
   2.2) การยกรางรายละเอียดของขอเสนอโครงการ ….. (ยกตวัอยางดวย) 
  3) การประเมนิและอนมุตัิโครงการ ….. (ยกตวัอยางดวย)  
  4) การนาํโครงการไปปฏบิตัิและดําเนนิการ ….. (ยกตัวอยางดวย)  
  5) การติดตามและประเมนิผล ….. (ยกตัวอยางดวย) 
  หมายเหต ุ ถาขั้นตอนใดขางตนนี ้ ผูทํารายงานไมอาจคนหาขอมูลท่ีเปนขอเท็จจริง
มาใสได  อาจเขียนบรรยายไววา มีขอมูลไมเพียงพอ หรือไมมีขอมูลเพียงพอ ก็ได 
 
 สี่ การวิเคราะหดวยกรอบแนวคิดทางวิชาการ ผูทํารายงานควรใหความสําคัญและ
ดําเนินการใหครอบคลุมเรื่องตอไปน้ี     
  1) ลักษณะขอมูลที่นํามาใชในหัวขอการวิเคราะหนี้ ควรเปนขอมูลท่ีเปน
ความคิดเห็น (opinions) ของผูทํารายงานเองเปนหลัก และควรมีปริมาณมากพอสมควร 
กลาวคือ ในรายงาน 1 ฉบับ ซ่ึงมีจํานวน 20-30 หนา ไมควรประกอบดวยขอมูลสวนท่ีเปนการ
วิเคราะหเพียง 1-2 หนาเทาน้ัน โดยขอมูลสวนใหญที่เหลือเปนขอมูลที่เปนขอเท็จจริงซึ่งเปนขอมูล
ในอดีตหรือปจจุบันท่ีหาไดงายจากตํารา หนังสือ เอกสาร งานวิจัย หรืออินเทอรเน็ต (internet) แต
ขอมูลที่เปนความคิดเห็นหรือสวนที่เปนการวิเคราะหน้ี ไมอาจหาไดงาย เพราะเปนขอมูลท่ีเปน
ความคิดเห็นของผูทํารายงานเองเปนหลัก ซึ่งถือวาเปนขอมูลท่ีกลาวถึงอนาคตหรือการแสดง
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วิสัยทัศน (vision) ของผูทํารายงาน กลาวโดยยอ ในการทํารายงาน ผูทํารายงานควรใหความสําคัญ
กับการนําเสนอขอมูลใน “อนาคต” มากเปนพิเศษดวย มิใชนําเสนอเรื่องใน “อดีต” หรือ “ปจจุบัน” 
เทานั้น  
  2) การควรนาํกรอบแนวคิดทางวิชาการมาปรบัใช การนํากรอบแนวคิดมาปรับ
ใชไมเพียงทําใหรายงานมีระบบ เปนวิชาการ มีคุณคา และไดรับการยอมรับเพิ่มมากขึ้นเทาน้ัน แต
การทํารายงานโดยมีกรอบแนวคิดทางวชิาการยังถือไดวา เปนจุดแบงจุดหน่ึงที่แสดงถึงความ
แตกตางระหวางการศึกษาในระดับปริญญาตรีกับปรญิญาโทอีกดวย 
  3) เมื่อผูทํารายงานนํากรอบแนวคิดใดกรอบแนวคิดหนึ่งหรือหลายกรอบมา
ปรับใชในรายงาน ควรอางอิงดวยเสมอ  
  4) การแสดงเหตุผลไวดวยวา เหตุใดผูทํารายงานจึงเลือกนํากรอบแนวคิด
แตละกรอบนั้นมาปรับใช 
 จากตัวอยางเดียวกันขางตนท่ีเปนการวิเคราะหการบริหารโครงการ ผูทํารายงานอาจเขียน
บรรยายวา สืบเนื่องมาจากขอเท็จจริงที่วา การบริหารโครงการทาอากาศยานสุวรรณภูมิไดมีปญหา
เกิดขึ้นไมมากก็นอย เพื่อศึกษาวิเคราะหปญหาและเสนอแนวทางแกไขปญหาดังกลาว รายงานฉบบั
นี้ ไดนํากรอบแนวคิดทางวิชาการมาปรับใช โดยกรอบแนวคิดอาจจัดแบงเปน 2 แบบ ไดแก (1) 
กรอบแนวคิดทางวิชาการที่นํามาใชในการจัดกลุม และ (2) กรอบแนวคิดทางวิชาการที่นํามาใชใน
การศึกษาวิเคราะห โดยกรอบแนวคิดแบบแรกมีการกลาวถึงและนํามาใชกันมากพอสมควร ขณะที่
กรอบแนวคิดแบบหลังนั้นไมเคยมีการกลาวถึงและนํามาใชกันอยางชัดเจน กรอบแนวคิดแตละแบบ 
มีดังนี้ 
          แบบที่หนึ่ง กรอบแนวคิดทางวิชาการที่นํามาใชในการจัดกลุม เปนกรอบแนวคิดการ
บริหารจัดการที่นํามาใชใน “การจัดกลุมหรือการจัดกลุมปญหา” ของรายงาน เชน 3M ไดแก ดาน
การบริหารทรัพยากรมนุษย (Man) การบริหารงบประมาณ (Money) และการบริหารงานทั่วไป 
(Management) พรอมท้ังควรอางอิงไวดวยวา ผูทํารายงานไดนํากรอบแนวคิดนี้มาจากที่ใด (เชน 
วิ รัช วิ รัชนิภาวรรณ, แนวทางการตอบขอสอบและกรอบแนวคิดทางสังคมศาสตร 
(กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพนิติธรรม, 2548), หนา 7; หรือ สืบคนจากอินเทอรเน็ต โดยอาจ
เขียนวา วิรัช วิรัชนิภาวรรณ (2548) “แนวคิดทางรัฐประศาสนศาสตรการประยุกต และการ
พัฒนา” สืบคนหรือคนคืนวันที่ 24 มิถุนายน 2552 จาก http://www.wiruch.com) 
 ตัวอยางกรอบแนวคดิทีน่าํมาใชในการจัดกลุม จาํนวน 27 ตัวอยาง ดังนี้ (โปรดดู
เพิ่มเติม เทคนิคการเขียนงานวิจยัหรือวทิยานพินธ หวัขอ 6. กรอบแนวคิดทีใ่ชในการศึกษา) 
           1) ปจจัยที่มีสวนสําคัญตอการบริหารจัดการที่เรียกวา 3M-11M หรืออาจ
เรียกวา ทรัพยากรบริหารจัดการ หรือทรัพยากรการจัดการ (management resources 
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  2) ซอฟท (SOFT) หมายถึง การวิเคราะหที่ประกอบดวยปจจัยที่ดีและปจจัยท่ีไมดี
ท้ังในปจจุบันและอนาคตรวม 4 ปจจัย กลาวคือ (1) ปจจัยที่ดีในปจจุบัน คือ ความพึงพอใจ 
(Satisfaction) และ (2) ปจจัยที่ดีในอนาคต คือ โอกาส (Opportunity) รวมทั้ง (3) ปจจัยที่ไมดีใน
ปจจุบัน คือ ความลมเหลว (Fault) และ (4) ปจจัยที่ไมดีในอนาคต คือ ขอจํากัดหรืออุปสรรค 
(Threat) 
  3) สวอท (SWOT) หมายถึง การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายในและภายนอก 
(external and internal environment) ของหนวยงาน หรือการวิเคราะหสภาพภายในและภายนอกของ
หนวยงานดวย 4 ปจจัย ไดแก (1) จุดแข็ง (Strength) คือ ขอดีหรือปจจัยที่สนับสนุนภายในหนวยงาน 
(2) จุดออน (Weakness) คือ ขอดอยหรือปจจัยที่ไมสนับสนุนภายในหนวยงาน (3) โอกาส 
(Opportunity) คือ ขอดีหรือปจจัยท่ีสนับสนุนภายนอกหนวยงาน และ (4) ขอจํากัดหรืออุปสรรค 
(Threat) คือ ขอดอยหรือปจจัยที่ไมสนับสนุนภายนอกหนวยงาน 
  4) การบริหารจัดการดวยการเปรียบเทียบที่ เ รียกวา  เบนชมาคกิ่ ง 
(Benchmarking) 5 ดาน หรือเรียกวา PPPSS ไดแก (1) การปฏิบัติงานหรือผลของการปฏิบตังิาน 
(Performance หรือ Result) (2) กระบวนการดําเนินงาน (Process) (3) ผลิตภัณฑ (Product) 
(4) ความพึงพอใจของผูรับบริการ (Satisfaction) และ (5) ยุทธศาสตร (Strategy)  
    5) การบริหารจัดการหนวยงานแบบสมดุล (Balanced Scorecard) 4 ดาน ไดแก 
(1) ดานภายนอกองคกร (external perspective หรือ customer perspective) เชน ประชาชน
ผูรับบริการ ความพึงพอใจของผูรับบริการ (เทียบไดกับ Market) (2) ดานภายในองคกร (internal 
perspective) เชน กระบวนการบริหารจัดการภายในหนวยงาน (เทียบไดกับการบริหารงานภายใน
ท่ัวไป หรือ Management) (3) ดานการเรียนรูและการเจริญเติบโต (learning and growth 
perspective) เชน ความสามารถในการสรางหรือพัฒนาหนวยงานใหเปนองคกรแหงการเรียนรู และ
เจริญเติบโตอยางแข็งแกรงม่ันคง การที่จะเกิดสิ่งเหลานี้ได หนวยงานจะตองมีบุคลากรที่คุณภาพ มี
ความรูความสามารถ มีการพัฒนาตนเอง และมีทัศนคติท่ีดี (เทียบไดกับ Man) และ (4) ดานการเงนิ 
(financial perspective) เชน งบประมาณ ความสามารถในการทาํกําไร (เทียบไดกับ Money) 

  สํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน (ก.พ.) ไดนําการวิเคราะหหรือการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของหนวยงานแบบสมดุล หรือ Balanced Scorecard ดังกลาวมาดดัแปลง
เปนเครื่องมือสําหรับประเมินผลการปฏิบัติงานของหนวยงานราชการ โดยปรับเพิ่มเปน 5 ดาน 
ไดแก (1) การพัฒนาศักยภาพ หรือการพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากร (เทียบไดกับ Man) (2) 
ความสามารถในการบริหารจัดการภายในหนวยงาน (เทียบไดกับการบริหารงานภายในทั่วไป หรือ 
Management) (3) ความสามารถในการบริหารจัดการดานการเงิน (เทียบไดกับการบริหาร
งบประมาณ หรือ Money) (4) ความพึงพอใจของผูรับบริการ (เทียบไดกับการใหบริการประชาชน
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หรือผูรับบริการ หรือ Market) และ (5) การเกิดประโยชนตอสังคมและประเทศชาติ (เทียบไดกบัการ
คํานึงถึงประโยชนของสวนรวม หรือ Society)  
  6) การบริหารจัดการแบบมุงผลสัมฤทธิ์ (Result-Based Management, RBM) 
8 ข้ันตอน ไดแก (1) การวิเคราะหวิสัยทัศนและพันธะกิจของหนวยงาน เพื่อใหรูทิศทางของ
หนวยงานในอนาคตและวัตถุประสงคของหนวยงาน (2) การกําหนดปจจัยหลักแหงความสําเร็จ (3) 
การกําหนดตัวช้ีวัดผลการดําเนินงานหลัก (4) การกําหนดแหลงขอมูล เพื่อใหรูวาขอมูลของผลการ
ปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดผลการดําเนินงานหลักมีอยูที่หนวยงานใดบาง และจัดเก็บอยูในรูปแบบของ
แฟมขอมูล รายงานประจําเดือน หรือระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (5) การที่ผูบริหารระดับสูงกําหนด
เปาหมายของตัวชี้วัดผลการดําเนินงานหลัก เพื่อเปนเกณฑสําหรับนําผลการปฏิบัติงานมา
เปรียบเทียบวา ผลการปฏิบัติงานดีพอหรือไมเพียงใด (6) การรวบรวมขอมูล หนวยงานดําเนินการ
รวบรวมขอมูลผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดผลการดําเนินงานหลักในรอบระยะเวลาที่กําหนด (7) 
การบันทึกและการอนุมัติขอมูล เปนการดําเนินงานโดยอุปกรณที่ทันสมัย เชน คอมพิวเตอร และ 
(8) การวิเคราะหผล เพื่อพิจารณาผลการปฏิบัติงานที่เกิดขึ้นจริงโดยเปรียบเทียบกับเปาหมายที่
ผูบริหารระดับสูงไดกําหนดไว จากนั้น จึงวิเคราะหหาสาเหตุที่ผลการปฏิบัติงานต่ําหรือสูงกวา
เปาหมายเกินไป เพื่อหาแนวทางแกไขและเสนอทางเลือกตอผูบริหารในการปรับปรุงประสิทธิภาพ
ของการปฏิบัติงานและหนวยงานตอไป 
  7) หลักการสําคัญของการบริหารจัดการคุณภาพโดยรวม (Total Quality 
Management, TQM) 10 ดาน ไดแก (1) การมีวัตถุประสงคที่ชัดเจน (2) การใหความสําคัญกับ
ลูกคาหรือประชาชนผูรับบริการ (3) การปรับปรุงกระบวนการทํางานอยางตอเนื่อง (4) การเปด
โอกาสใหเขามามีสวนรวมอยางกวางขวาง (5) การมีภาวะผูนําของผูบริหาร (6) การใหการศึกษา
และจัดการฝกอบรมแกบุคลากร (7) การมีโครงสรางการบริหารจัดการที่เอื้ออํานวย (8) การ
ติดตอสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ (9) การควบคุมโดยกระบวนการทางสถิติหรือการวัดผลการปฏิบัติงาน 
และ (10) การทํางานเปนทีม 
  8) หลักการสําคัญขององคการแหงการเรียนรู หรือปจจัยที่มีสวนสําคัญตอ
องคการแหงการเรียนรู (Learning Organization) 5 ดาน ไดแก (1) การเปนนายของตนเอง 
หมายถึง การที่บุคลากรมีภาวะผูนํา มีความเปนตัวของตัวเอง มีความมุมานะ มุงม่ัน กระตือรือรน 
ใฝเรียน และใฝรูอยูเสมอ (2) การมีตัวแบบทางจิตท่ีมีประสิทธิภาพ หมายถึง การที่บุคลากรมี
ความสามารถ มีแบบแผน หรือมีทัศนคติเปดกวางที่ เอื้ออํานวยตอการมองภาพหรือมอง
ปรากฏการณท้ังหลายที่เกิดขึ้นภายในหนวยงานไดอยางถูกตองและเหมาะสม (3) การมีวิสัยทัศน
รวม หมายถึง บุคลากรรวมกันยึดมั่นและตองการมุงไปสูจุดหมายปลายทางเดียวกัน หรือมีแนวคิด 
มีอุดมการณเดียวกัน (4) การเรียนรูรวมกันเปนทีม หมายถึง บุคลากรรวมกันเรียนรูการปฏิบัติงาน
เปนทีม หรือเรียนรูการใชพลังกลุม และ (5) การคิดอยางเปนระบบ หมายถึง บุคลากรคิดอยางเปน
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ระบบ ไมสับสนทางความคิดอันจะนําไปสูการสับสนในการปฏิบัติงาน การคิดอยางเปนระบบท้ัง
ภาพรวมและภาพยอยจะมีสวนชวยทําใหบุคลากรปฏิบัติงานตามขั้นตอนตาง ๆ ไดอยางสอดคลอง 
สัมพันธ และประสานกัน รวมทั้งมีทิศทางหรือเปาหมายที่ชัดเจน อันจะชวยทําใหการปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น 
  9) ปจจัยที่มีสวนสําคัญตอการบริหารจัดการท่ีเรียกวา แพ็มส-โพสคอรบ 
(PAMS-POSDCoRB) 11 ดาน ไดแก (1) การบริหารนโยบาย (Policy) (2) การบริหารอํานาจ
หนาที่ (Authority) (3) การบริหารคุณธรรม (Morality) (4) การบริหารที่เก่ียวของกับสังคม 
(Society) (5) การวางแผน (Planning) (6) การจัดองคการ (Organizing) (7) การบริหารทรัพยากร
มนุษย (Staffing) (8) การอํานวยการ (Directing) (9) การประสานงาน (Coordinating) (10) การ
รายงาน (Reporting) และ (11) การงบประมาณ (Budgeting) 
  10) ปจจัยที่มีสวนสําคัญตอการบริหารจัดการที่เรียกวา 7S ของบริษัท
แมคคินซี (McKinsey) หรือกรอบแนวคิด 7S ของแมคคินซี (McKinsey 7-S Framework) หรืออาจ
เรียกวา การประเมินผลหนวยงานหรือองคการดวย 7S ไดแก (1) โครงสราง (Structure) (2) ระบบ 
(System) (3) แบบหรือลักษณะการทํางาน (Style) (4) บุคลากร (Staff) (5) ความชํานาญ (Skill) (6) 
กลยุทธหรือยุทธศาสตร (Strategy) และ (7) คานิยมรวม (Shared Values) 
  11) ปจจัยที่มีสวนสําคัญตอการบริหารจัดการท่ีเรียกวา ไอเทอมส (ITERMS) 
6 ดาน ไดแก (1) ขอมูลขาวสาร (Information) (2) เทคโนโลยี (Technology) (3) สถานะทาง
เศรษฐกิจ (Economic status) (4) ทรัพยากร (Resources) (หมายความรวมถึง ทรัพยากรมนุษย 
และวัสดุอุปกรณ) (5) คุณธรรมหรือจริยธรรม (Morality) และ (6) การติดตอสัมพันธ หรือระบบสังคม 
(Society) 
  12) 6ป ไดแก ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ประหยัด ประสานงาน ประชาสัมพันธ 
และประชาชน 
  13) 5ส ไดแก สะสาง สะดวก สะอาด สขุลักษณะ และสรางนิสัย 
  14) 3 ดาน หรือเรียกวา SAP ไดแก โครงสราง (Structure) อํานาจหนาที่ (Authority) 
และกระบวนการดําเนินงาน (Process)    
  15) 3 ดาน หรือเรียกวา SAM ไดแก โครงสราง (Structure) อํานาจหนาที่ (Authority) 
และการบริหารทรัพยากรมนุษย (Man)  
  16) กระบวนการ 3 ข้ันตอน ไดแก การคิด หรือการวางแผน หรือการ
เตรียมการ (thinking หรือ  planning หรือ  preparing) การลงมือปฏิบัติจริง (acting) และการ
ประเมินผล (evaluating) 
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  17) กระบวนการ 7 ข้ันตอน ไดแก (1) การวินิจฉัยเบ้ืองตน (2) การรวบรวมขอมูล 
(3) การตรวจสอบขอมูล (4) การวางแผนปฏิบัติงาน (5) การสรางทีมงาน (6) การสราง
ความสัมพันธระหวางกลุม และ (7) การติดตามผลและการประเมินผล 
  18) กระบวนการ 8 ข้ันตอน ไดแก (1) การพัฒนาตนเอง หรือการเตรียมตัวเองให
พรอม (2) การศึกษาขอเท็จจริง (3) การรวมกลุมอภิปรายถกเถียงปญหา (4) การวิเคราะหปญหา
และจัดลําดับความสําคัญของปญหา (5) การรวมกันวางแผน (6) การระดมทรัพยากร (7) การลงมือ
ปฏิบัติงาน และ (8) การติดตามผลและประเมินผล  
  19) การบริหารจัดการตามแนวทางการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี (Good 
Governance) 6 ดาน หรือ 6 หลัก ตาม “ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการสรางระบบบริหาร
กิจการบานเมืองและสังคมที่ดี พ.ศ. 2542” ซึ่งเสนอโดยสํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน 
(สํานักงาน ก.พ.) มุงเนนใหหนวยงานของรัฐดําเนินงานตามภาระหนาที่โดยยึดหลักการพื้นฐาน 6 
ดาน หรือ 6 หลักนั้น ไดแก หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความโปรงใส หลักความมีสวนรวม หลัก
ความรับผิดชอบ และหลักความคุมคา 
  20) การบริหารจัดการตามแนวทางการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี 7 ดาน 
ตาม “พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546” ไดแก 
(1) การเกิดประโยชนสุขของประชาชน (2) การเกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ (3) การมี
ประสิทธิภาพและเกิดความคุมคาในเชิงภารกิจของรัฐ (4) การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน (5) การ
ปรับปรุงภารกิจของสวนราชการใหทันตอสถานการณ (6) การอํานวยความสะดวกและการ
ตอบสนองความตองการของประชาชน และ (7) การประเมินผลการปฏิบัติราชการอยางสม่ําเสมอ  
  21) การบริหารจัดการตามแนวทางการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี 5 ดาน 
ตาม “พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2534 ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดย 
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545” ไดแก (1) ความรับผิดชอบ
ของผูปฏิบัติงาน (2) การมีสวนรวมของประชาชน (3) การเปดเผยขอมูล (4) การติดตามตรวจสอบ 
และ (5) การประเมินผลการปฏิบัติงาน 
  22) การบริหารจัดการตามแนวทางการบริหารราชการ 11 ดาน ตาม 
“พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2534 ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับท่ี 5) พ.ศ. 2545” ไดแก (1) การเปนไปเพื่อประโยชนสุขของ
ประชาชน (2) การเกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ (3) ความมีประสิทธิภาพ (4) ความคุมคาในเชิง
ภารกิจแหงรัฐ (5) การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน (6) การลดภารกิจและการยุบเลิกหนวยงานที่ไม
จําเปน (7) การกระจายภารกิจและทรัพยากรใหแกทองถิ่น (8) การกระจายอํานาจตัดสินใจ (9) การ
อํานวยความสะดวก (10) การตอบสนองความตองการของประชาชน และ (11) การมีผูรับผิดชอบ
ตอผลของงาน  
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  23) การบริหารจัดการตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง (The Sufficiency 
Economy Guideline) 8 ดาน ไดแก (1) ความพอประมาณ (2) ความมีเหตุผล (3) การมีภูมิคุมกัน 
(4) การพึ่งตนเอง (5) การเสริมสรางคุณภาพคนใหมีท้ังความรูและคุณธรรมควบคูกัน (6) การ
รวมกลุม (7) การสรางเครือขาย และ (8) ความสมดุลและการพัฒนาท่ียั่งยืน 
  24) การบริหารจัดการตามแนวทางคุณธรรม (The Morality Guideline) 10 
ดาน ไดแก (1) การรักษาความสัจ (2) การรูจักขมใจตนเอง (3) ความอดทน (4) การละความชั่ว (5) 
การเสียสละ (6) ความเมตตา (7) ความสามัคคี (8) ความสุจริต (9) ความเที่ยงธรรม และ (10) การ
สงเสริมคนดี 
  25) การบริหารจัดการตามแนวทางทศพิธราชธรรม (The Ten Perfections 
Guideline) 10 ดาน ไดแก (1) ทาน (2) ศีล (3) บริจาค (4) ความซื่อตรง (5) ความออนโยน (6) 
ความเพียร (7) ความไมโกรธ (8) ความไมเบียดเบียน (9) ความอดทน และ (10) ความเที่ยงธรรม  
  26) การปฏิบัติ ราชการตามคํ า รับรองของหนวยงาน  (Performance 
Agreement of Agency) 4 ดาน ไดแก (1) ประสิทธิผลตามแผนปฏิบัติราชการ (2) คุณภาพการ
ใหบริการ (3) ประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ และ (4) การพัฒนาหนวยงาน 
  27) การบริหารจัดการความรู (Knowledge Management) 5 ข้ันตอน เปนการ
บริหารจัดการที่มุงสงเสริมความรูของบุคลากรของหนวยงานในลักษณะที่เปนกระบวนการเพื่อให
เปนบุคลากรและหนวยงานแหงความรูอยางกวางขวางและเปนระบบ อันจะมีสวนสําคัญทําให
บุคลากรและหนวยงานเผชิญกับการแขงขัน การเปลี่ยนแปลงทุกรูปแบบ รวมท้ังบริหารจัดการได
อยางมีประสิทธิภาพดวย ทั้ง 5 ขั้นตอนน้ัน ไดแก (1) การกําหนดวิสัยทัศน (2) การกําหนด
ยุทธศาสตร (3) การกําหนดรูปแบบการบริหารจัดการความรู (4) การเขาสูกระบวนการบริหาร
จัดการความรู และ (5) การประเมินผล  
 
  หลังจากนําเสนอเรื่อง “กรอบแนวคิดทางรัฐประศาสนศาสตร” หรือ “กรอบ
แนวคิดทางการบริหารจัดการ” ท่ีนํามาใชสําหรับ “การจัดกลุมปญหา” ขางตนแลว ทําใหมี
ขอสังเกต 5 ประการ ดังนี้ 
         ประการที่หนึ่ง กรอบแนวคิด หรือกลุมคําตาง ๆ จํานวน 27 ตัวอยางขางตนที่
เรียกแตกตางกันวา (1) ปจจัยที่มีสวนสําคัญตอการบริหารจัดการ (2) ทรัพยากรการบริหารจัดการ
หรือทรัพยากรการจัดการ (3) กระบวนการบริหารจัดการ และ (4) กระบวนการหรือหลักการสําคัญ 
ตาง ๆ น้ัน อาจเรียกวาเปน “ตัวชี้วัดการบริหารจัดการ” หรือ “ตัวชี้วัดประสิทธิภาพในการบริหาร
จัดการ” ก็ได เนื่องจากลวนมีลักษณะเปน “ตัวชี้วัดหรือชุดตัวชี้วัด” ท่ีนําไปปรับใชเปน “ตัวชี้วัด/ชุด
ตัวชี้วัดสําหรับศึกษา วิจัย วิเคราะห วัด และประเมินผลการปฏิบัติงานดานการบริหารจัดการของ
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หนวยงานของรัฐ และ/หรือ เจาหนาที่ของรัฐ” ได ถึงแมแตละตัวชี้วัด/ชุดตัวชี้วัดจะมีจุดเร่ิมตนหรือมี
ท่ีมาแตกตางกันก็ตาม โดย “ตัวชี้วัด/ชุดตัวชี้วัดการบริหารจัดการ” ดังกลาวน้ี ถือวา “เปนตัวชี้วัด
หลักหรือชุดตัวชี้วัดหลัก”  และเม่ือนําไปปรับใชจะตองสรางหรือกําหนด “ตัวชี้วัดรอง” ขึ้นมา 
   ประการที่สอง กรอบแนวคิด หรือตัวชี้วัด/ชุดตัวชี้วัดที่กลาวมานี้ ยังอาจ
เรียกวา แนวคิด แนวทาง หลักการ เทคนิค เกณฑ ตัวแปร หรือตัวแบบ ก็ได 
   ประการที่สาม ในการศึกษา การวิจัย การวิเคราะห การวัด หรือการ
ประเมินผลความสําเร็จของการบริหารจัดการตามกรอบแนวคิด หรือตัวชี้วัด/ชุดตัวชี้วัด หรือที่เรียก
อยางอื่น ตามที่ไดกลาวมาแลว 27 ตัวอยาง นั้น ลวนอยูท่ี “การสรางหรือกําหนดตัวชี้วัดผลการ
ปฏิบัติงาน (Key Performance Indicator, KPI) ท่ีถูกตอง เที่ยงตรง เปนที่ยอมรับ และสะดวกตอ
การนําไปใช 
   ประการที่สี่ เม่ือนํากรอบแนวคิด หรือตัวชี้วัด/ชุดตัวชี้วัดการบริหารจัดการ
ไปปรับใชในการศึกษา วิจัย วิเคราะห วัด และการประเมินผลดานการบริหารจัดการของ หน่ึง 
หนวยงานของรัฐ หรือ สอง บุคลากรของหนวยงานของรัฐ หรือ สาม โครงการ (กิจกรรม) ของ
หนวยงานของรัฐ ผูทํารายงานอาจเลือกนํากรอบแนวคิด หรือตัวชี้วัด/ชุดตัวชี้วัดใดไปปรับใชไดตาม
ความเหมาะสม ซึ่งรวมท้ังกรอบแนวคิด หรือตัวชี้วัด/ชุดตัวชี้วัดการบริหารจัดการที่เรียกวา 3M-
11M, PAMS-POSDCoRB, SWOT, benchmarking, balanced scorecard, การบริหารกิจการ
บานเมืองที่ดี (Good Governance), แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง, การปฏิบัติราชการตามคํารับรอง
ของหนวยงาน (Performance Agreement of Agency), 7S ของบริษัทแมคคินซี, การบริหารจัดการ
แบบมุงผลสัมฤทธิ์ (Result-Based Management), การบริหารจัดการคุณภาพโดยรวม  (Total Quality 
Management), องคการแหงการเรียนรู (Learning Organization), และ ITERMS เหลานี้เปนตน 
ท้ังนี้ เพื่อนําไปสูจุดหมายปลายทางเบื้องตน คือ การเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการของหนว
งานของรัฐและเจาหนาที่ของรัฐ และในที่สุด เพื่อนําไปสูจุดหมายปลายทางสูงสุด คือ การพัฒนา
ประเทศที่ประชาชนมีความสุขและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น รวมทั้งประเทศชาติเจริญกาวหนาอยาง
ม่ันคงและยั่งยืน 
   ประการที่หา มีคําหรือขอความที่มีความหมายทํานองเดียวกัน ใกลเคียงกัน 
หรือคลายคลึงกัน โดยเฉพาะอยางยิ่ง การศึกษา (หรืออาจใชคําวา การวิจัย การวิเคราะห การวัด 
การประเมินผล) ประสิทธิภาพ (หรืออาจใชคําวา ศักยภาพ ขีดความสามารถ ความพรอม ความ
เปนไปได) ของการบริหารจัดการของหนวยงานของรัฐ (หรืออาจใชคําวา บุคลากรของหนวยงาน
ของรัฐ หรือโครงการ (กิจกรรม) ของหนวยงานของรัฐ) กลาวคือ 
    1) การศึกษาประสิทธิภาพของการบริหารจัดการของหนวยงาน A 
มีความหมายทํานองเดียวกัน ใกลเคียงกัน หรือคลายคลึงกับการวิจัย หรือการวิเคราะห หรือการวัด 
หรือการประเมินผลการบริหารจัดการของหนวยงาน A นั้น 
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    2) การศึกษาประสิทธิภาพของการบริหารจัดการของหนวยงาน A 
มีความหมายทํานองเดียวกัน ใกลเคียงกัน หรือคลายคลึงกับการศึกษาศักยภาพ หรือขีด
ความสามารถ หรือความพรอม หรือความเปนไปไดของหนวยงาน A นั้น 
    3) การศึกษาประสิทธิภาพของการบริหารจัดการของหนวยงาน A 
มีความหมายทํานองเดียวกัน ใกลเคียงกัน หรือคลายคลึงกับการศึกษาประสิทธิภาพของการบริหาร
จัดการของบุคลากรของหนวยงาน A หรือ โครงการ (กิจกรรม) ของหนวยงาน A นั้น 
    4) การประ เ มินผลการบ ริหารจัดการของหน วยงาน  A มี
ความหมายทํานองเดียวกัน ใกลเคียงกัน หรือคลายคลึงกับการศึกษา หรือการวิจัย หรือการ
วิเคราะห หรือการวัดการบริหารจัดการของหนวยงาน A นั้น  
    5) การศึกษาความเปนไปไดของโครงการ B มีความหมายทํานอง
เดียวกัน ใกลเคียงกัน หรือคลายคลึงกับการศึกษาประสิทธิภาพ หรือศักยภาพ หรือขีด
ความสามารถ หรือความพรอมของโครงการ B น้ัน โปรดดูตารางที่ 1 
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ตารางที่ 1 สรุปโครงสรางของการนํากรอบแนวคิด หรือตัวชี้วัด/ชุดตัวชี้วัดการบริหารจัดการพรอมตัวอยาง มา
ปรับใชสําหรับ (1) การศึกษา (2) ประสิทธิภาพ ของ (3) การบริหารจัดการ ของ (4) หนวยงานของรัฐ (5) เพื่อ
นําไปสูจุดหมายปลายทาง 
 

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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 แบบที่สอง กรอบแนวคิดทางวิชาการทีน่าํมาใชในการศึกษาวิเคราะห กรอบแนวคิด
แบบนี้เปนตวัแบบ (model) ที่นํามาใชใน “การศึกษาวิเคราะห” รายงาน และควรอางอิงไวดวยวา 
ผูทํารายงานไดนํากรอบแนวคิดนี้มาจากที่ใด (เชน วิรัช วิรัชนิภาวรรณ, แนวทางการตอบขอสอบ
และกรอบแนวคิดทางสังคมศาสตร (กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพนติิธรรม, 2548), หนา 25.) 
 ตัวอยางกรอบแนวคิดทางวิชาการที่นํามาใชในการศกึษาวเิคราะห 12 ตัวอยาง ดังน้ี (โปรด
ดูเพิ่มเติมจาก เทคนิคการเขียนงานวจิัยหรือวทิยานิพนธ หวัขอ 6. กรอบแนวคิดที่ใชในการศึกษา) 
  1) กรอบแนวคิดที่ประกอบดวย 2 ข้ันตอน ไดแก ปญหา (problem)        แนว
ทางแกไข (ซึ่งรวมทั้งการปองกันดวย) (suggestion) 
  2) กรอบแนวคิดท่ีประกอบดวย 2 ข้ันตอน ไดแก ตัวแปรอิสระ (independent 
variable) หรือเหตุ          ตัวแปรตาม (independent variable) หรือผล 
          3) กรอบแนวคิดที่ประกอบดวย 2 ข้ันตอน ไดแก หลักเกณฑใหญหรือหลักการ
ท่ัวไป (general)           สวนยอย (specific)   
          4) กรอบแนวคิดท่ีประกอบดวย 3 ข้ันตอน ไดแก ปญหา (problem)           
สาเหตุ (cause)          แนวทางแกไขหรือแนวทางการพัฒนา (suggestion หรือ development 
guideline) ที่สอดคลองกัน ซึ่งเรียกวา “กระบวนการพิจารณาแกไขปญหา”  
         5) กรอบแนวคิดที่ประกอบดวย 3 ข้ันตอน ไดแก เหตุ (cause)        ผล 
(effect)          ผลกระทบ (impact)  
         6) กรอบแนวคิดท่ีประกอบดวย 3 ข้ันตอน ไดแก ปจจัยนําเขา (input)   
กระบวนการปรับเปลี่ยน (process)          ปจจัยนําออก (output) 
        7) กรอบแนวคิดท่ีประกอบดวย 3 ข้ันตอน ไดแก ปจจัยสนับสนุน (thesis)    
         ปจจัยตอตาน (antithesis)         ปจจัยประนีประนอม (synthesis) 
  8) กรอบแนวคิดที่ประกอบดวย 4 ข้ันตอน ไดแก สภาพแวดลอม (context)        
        ปจจัยนําเขา (input)         กระบวนการ (process)          ผลผลิต (product)  
  9) กรอบแนวคิดท่ีประกอบดวย 4 ข้ันตอน ไดแก ปญหา (problem)             
สาเหตุ (cause)            แนวทางแกไข (suggestion)          ผลกระทบ (impact) 
  10) กรอบแนวคิดท่ีประกอบดวย 4 ข้ันตอน ไดแก ปญหา (problem)             
สาเหตุ (cause)            แนวทางแกไข (suggestion)          แนวโนม (trend) 
  11) กรอบแนวคิดท่ีประกอบดวย 4 ข้ันตอน ไดแก ปจจัยนําเขา (input)      
กระบวนการ (process)         ปจจัยนําออกหรือผลผลติ (output)         ผลลัพธ (outcome) 
  12) กรอบแนวคิดท่ีประกอบดวย 4 ข้ันตอน ไดแก ปจจัยนําเขา (input)    
กระบวนการ (process)         ปจจัยนําออกหรือผลผลิต (output)         ผลกระทบ (impact) 
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  สําหรับเหตุผลท่ีนํากรอบแนวคิดแบบที่หนึ่ง คือ “กรอบแนวคิดทางวิชาการที่
นํามาใชในการจัดกลุม” มาปรับใชในการเขียนรายงาน เพราะชวยใหผูทํารายงานจัดกลุมปญหาได
อยางเปนระบบ ชัดเจน เปนท่ีคุนเคย และครอบคลุมปญหามากพอสมควร อีกทั้งยังสะดวกใน
การศึกษาวิเคราะหดวย สวนเหตุผลท่ีนํากรอบแนวคิดแบบที่สอง คือ “กรอบแนวคิดทางวิชาการที่
นํามาใชในการศึกษาวิเคราะห” มาปรับใชในการเขียนรายงาน เพราะเปนกรอบแนวคิดที่เสนอแนว
ทางการพิจารณาแกไขปญหาอยางเปนระบบ สอดคลอง เปนวิชาการ รัดกุม ตรงประเด็น 
ครอบคลุม รวมทั้งยังสามารถนําเสนอปญหาและเสนอแนวทางแกไขปญหาไดอยางสอดคลองกับ
วัตถุประสงคของการทํารายงานฉบับน้ีอีกดวย 
     ขอสังเกต 3 ประการ 
   ประการที่หนึ่ง กรอบแนวคิดทั้ง 2 แบบนี้ ไดจัดกลุมหรือจัดแบงขึ้นเพื่อให
ผูทํารายงานเห็นภาพชัดเจนขึ้นและเขาใจเรื่องกรอบแนวคิดไดงายขึ้น อยางไรก็ตาม การจัดแบง
เชนน้ีไมแนนอนตายตัวเสมอไป กรอบแนวคิดแตละแบบดังกลาว อาจนําไปพัฒนาหรือปรับเปนอีก
แบบหน่ึง หรือนําไปผสมผสานกับกรอบแนวคิดอื่นก็ได ขึ้นอยูกับการจัดแบงและมุมมองของแตละ
คน (โปรดอานรายละเอียดและดูตัวอยางจาก บทที่ 1 หลักการและเทคนิคการเขียนงานวิจัยหรือ
วิทยานิพนธ หัวขอ 6. กรอบแนวคิดที่ใชในการศึกษา หัวขอยอย “เทคนิคการสรางหรือการกําหนด
กรอบแนวคดิ” และ “เทคนิคการบูรณาการหรือการผสมผสานกรอบแนวคิด”)  
   ประการที่สอง เนื่องจากความรูความสามารถและประสบการณในการนํา
แนวคิด ทฤษฎี หรือหลักการทางวิชาการมาปรับใชของผูทํารายงานแตละคนยอมแตกตางกัน จึงทํา
ใหการเขียนหรือกําหนดกรอบแนวคิดที่ใชในการศึกษาแตกตางกันดวย อยางไรก็ดี การทราบและ
เขาใจถึง “เทคนิคการการสราง หรือการกําหนดกรอบแนวคิด” จะมีสวนชวยใหผูทํารายงานเขียน
หรือสรางกรอบแนวคิดไดดวยตัวเอง  
   ประการที่สาม การวิเคราะหในท่ีนี้ มิใชนําไปใชไดเฉพาะการวิเคราะหการ
บริหารโครงการเทาน้ัน แตยังนําไปปรับใชไดกับการวิเคราะหกิจกรรม หรือประสิทธิภาพในการ
บริหารจัดการของหนวยงานใด ๆ รวมทั้งใชในการศึกษา การทําวิจัย หรือการทําวิทยานิพนธก็ได 
  เทคนิค ในการวิเคราะหหรือเขียนบรรยายหัวขอการวิเคราะห โดยเฉพาะอยางยิ่ง 
ในหัวขอ แนวทางแกไขหรือแนวทางการพัฒนาผูทํารายงานควรยกแนวคิด ทฤษฎี หรืองานวิจัยที่
เกี่ยวของของนักวิชาการมาสนับสนุน คัดคานหรือเทียบเคียงดวย โดยแนวคิด ทฤษฎี หรืองานวิจัย
ดังกลาวควรนํามาจากการทบทวนวรรณกรรม หรือนํามาจากวรรณกรรมหรือแนวคิดที่เกี่ยวของที่
ผูทํารายงานไดเคยศึกษาหรือกลาวไวลวงหนาแลว การทําเชนนี้ จะแสดงใหเห็นความสัมพันธและ
ความสอดคลองกันระหวาง 2 หัวขอ คือ หัวขอที่เปน “ขอมูลที่เปนขอเท็จจริง” (เชน หัวขอการ
ทบทวนวรรณกรรม หรือหัวขอวรรณกรรมหรือแนวคิดที่เกี่ยวของ) กับ หัวขอท่ีเปน “ขอมูลท่ีเปน
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ความคิดเห็น” (เชน ขอเสนอแนะ แนวทางแกไข หรือแนวทางการพัฒนา) โดยผูทํารายงานอาจ
เขียนไวตอนทายวา “ขอความหรือแนวคิดนี้สอดคลองหรือพอเทียบเคียงไดกับแนวคิดของ
นักวิชาการ ช่ือ….. (ระบุชื่อนักวิชาการ) ดังท่ีไดศึกษาหรือกลาวไวแลวในหัวขอ….. (ระบุหัวขอ) 
วรรณกรรมหรือแนวคิดที่เกี่ยวของ ขางตน” หรือเขียนยอวา “นํามาจากแนวคิดที่เกี่ยวของ หัวขอ
ท่ี….. (ระบุชื่อนักวิชาการ) ขางตน” หรือ “ทั้งน้ี สอดคลองกับแนวคิดของนักวิชาการ ช่ือ ….. ในขอ 
…. ขางตน”  
  ขางตนนี้เปนการยกตัวอยางเฉพาะความสัมพันธระหวางวรรณกรรมหรือแนวคิดที่
เกี่ยวของกับ “แนวทางแกไข” เทานั้น ผูทํารายงานอาจนําไปปรับใชกับความสัมพันธระหวาง
วรรณกรรมกับแนวคิดที่เกี่ยวของกับ “ปญหา” ดวยก็ได หากนําไปปรับใชได ก็จะยิ่งทําใหการเขียน
รายงานมีความสมบูรณเพิ่มมากขึ้นอีก 
  เทคนิคการนําเสนอเชนน้ี  จะมีสวนทําใหขอเสนอแนะของหัวขอนี้มีนํ้าหนักเพิ่ม
มากขึ้นและไดรับการยอมรับมากขึ้นดวย เนื่องจากผูทํารายงานไดนําแนวคิดของนักวิชาการอื่นมา
สนับสนุนหรือเทียบเคียงไวดวยแทนที่จะเปนขอเสนอแนะของผูทํารายงานเพียงคนเดียวเทานั้น 
อยางไรก็ดี เทคนิคการนําเสนอเชนนี้ ไมจําเปนตองทําในขอเสนอแนะหรือในตารางทุกหัวขอ แต
ควรทําเฉพาะบางขอเทาที่มีขอมูลหรือเทาที่จําเปน โปรดดูภาพที่ 3  
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ภาพที่ 3 ความสัมพันธระหวางหัวขอที่เปน “ขอมูลที่เปนขอเทจ็จริงกับขอมูลทีเ่ปนความคิดเห็น” 
 
หัวขอ วรรณกรรมหรือแนวคิดท่ีเกี่ยวของ (ที่ผูทํารายงานไดเคยศึกษาหรือกลาวไวลวงหนาแลว) 
       แนวคิดเก่ียวกับแนวทางแกไข มีดังนี้ 
 
  1) .................................                    (แนวคิดดังกลาวนี้ จะตองนาํไปใชใน 
                    2) .................................                    หัวขอ “แนวทางแกไข” ในหัวขอ “การ 
                    3) .................................                        วิเคราะห” หรือในตารางขางลางนี)้ 
                                                       
หัวขอ การวเิคราะห (ซึ่งผูทํารายงานไดนําเสนอดวยภาพหรือตารางดวย) 

กรอบแนวคดิท่ีประกอบดวย 2 ข้ันตอน 
สําหรับการศกึษาวเิคราะหการบรหิารจัดการของ..... 

กรอบแนวคดิทางวิชาการ 
ท่ีประกอบดวย 3 ข้ันตอน 
สําหรบัการจดักลุมหรือ 
การจัดกลุมปญหา 1. ปญหา   2. แนวทางแกไข 

1. การคิด หรือการวางแผน  
    (thinking or planning)  

1. ………….. 1. …….. (ท้ังนี้ สอดคลองกบั 
แนวคิดของ … ในขอท่ี 1) ขางตน) 

2. การดําเนนิงาน หรือการ 
    ลงมือปฏบิตัิจริง (acting) 

2. ………….. 2. ……. (ทั้งนี้ สอดคลองกบั 
แนวคิดของ … ในขอท่ี 2) ขางตน) 

3. การประเมนิผล    
    (evaluating) 

3. ………….. 3. …………… 

 
      หมายเหต ุการนําเสนอ “แนวทางแกไข” ในตาราง ไมจําเปนตองมาจากวรรณกรรมหรือแนวคิด
ท่ีเกี่ยวของทุกขอ แตอาจมาจากแนวคิดหรือการแสดงความคิดเห็นของผูทํารายงานเองดวยก็ได 
 
 หา การสรุปการวิเคราะหดวยภาพหรือตาราง เปนการสรุปการวิเคราะหดวยภาพ และ/
หรือ ตาราง ตามความเหมาะสม โดยอาจเขียนบรรยายได 2 แนวทาง วา  
  1) จากการวิเคราะหขางตน ทําใหสรุปการวิเคราะหไดวา ……. (ใหนําขอความการ
สรุปการวิเคราะหที่ผูทํารายงานเขียนมาใส) ……… ขอความการสรุปการวิเคราะหขางตนนี ้ ผูทํา
รายงานไดสรุปไวในภาพหรือตาราง ดังน้ี 
      ตามแนวทางแรกนี้ ผูทํารายงานจะตองเขียนขอความขึ้นกอน โดยจดัแบงหัวขอการ
เขียนตามกรอบแนวคิดที่ผูทํารายงานเลอืกนํามาใช ตอจากนัน้ จึงนําขอความที่เขียนไวแลวน้ัน ไป
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สรุปใสไวในภาพหรอืตารางดวย การนําเสนอเชนน้ีจะทําใหการเขยีนรายงานสมบูรณมากขึ้น 
แนวทางน้ีเหมาะสําหรับการสรุปการวิเคราะหท่ีมีเนื้อหามาก 
  2) จากการวิเคราะหขางตน ทําใหสรุปการวิเคราะหไวในภาพหรอืตารางได ดังนี้  
      ตามแนวที่สองน้ี ผูทํารายงานจะตองเขียนหรือยกรางขอความขึ้นกอน โดยจัดแบง
หัวขอการเขยีนตามกรอบแนวคิดที่ผูทํารายงานเลอืกนาํมาใช ตอจากนั้น จึงนําขอความนั้นไปสรุป
ใสไวในตารางหรือภาพ โดยผูทํารายงานไมตองนําขอความที่เขียนหรือยกรางนั้นใสไวในรายงาน 
ดวย เพราะจะเปนการนําเสนอการสรุปการวิเคราะหซ้ํา แคเพียงนําขอความนัน้ไปสรุปใสไวในภาพ
หรือตารางกพ็อ แนวทางนี้เหมาะสําหรับการสรุปการวเิคราะหที่มีเน้ือหาไมมาก 
  โปรดดูตัวอยางจากภาพที ่ 4-5 และตารางที่ 1-3 แลวเลือกภาพหรือตารางเดียวไป
ปรับใชเปนแนวทางในการสรุปการวิเคราะหดวยภาพหรือตาราง 
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ภาพที ่4 สรุปการวิเคราะหปญหา สาเหต ุและแนวทางแกไขการบริหารจัดการของ.…. (ระบุช่ือ
โครงการหรือหนวยงาน) โดยใชกรอบแนวคิดที่เรียกวา “กระบวนการพจิารณาแกไขปญหา” สําหรับ
การศึกษาวิเคราะห และใชกรอบแนวคิดที่เรียกวา 3M สําหรับการจัดกลุมหรือการจัดกลุมปญหา 
 
                                         กระบวนการพิจารณาแกไขปญหา2 

               (1)                                             (2)                                              (3) 
         ปญหา                                        สาเหตุ                                 แนวทางแกไข 
 
                                      ส        อ        ด        ค        ล        อ        ง    
 
1. ดาน
ทรัพยากร
มนษุย  
(Man)  
คือ ...…. 

1.1 .…..... 
 
1.2 …...... 
 
     (หมายเหต ุสาเหตตุองมีอยาง 
                      นอย 2 สาเหต)ุ 

1.1 ...…... (ท้ังนี้ สอดคลองกับแนวคิด  
     ของ…. ในขอท่ี … ขางตน) 
1.2 …...... (ท้ังนี้ สอดคลองกับแนวคิด  
     ของ…. ในขอท่ี … ขางตน) 
   (เทคนคิ แนวทางแกไขควรเขียน 
                ตรงกันขามกับสาเหต)ุ 

2. ดาน 
งบประมาณ 
(Money)  
คือ …….  

2.1 …….. 
  
2.2 …….. 
 

2.1 …….. (ทั้งนี้ สอดคลองกับแนวคิด  
     ของ…. ในขอท่ี … ขางตน) 
2.2 …….. (ทั้งนี้ สอดคลองกับแนวคิด 
     ของ…. ในขอท่ี … ขางตน) 

3. ดานการ 
บริหารงาน
ทั่วไป 
(Manage- 
ment) คือ..….. 

3.1 …...... 
 
3.2 .….... 

3.1 …...... (ท้ังนี้ สอดคลองกับแนวคิด  
     ของ…. ในขอท่ี … ขางตน) 
3.2 ...... (ทั้งน้ี สอดคลองกบัแนวคิด  
     ของ…. ในขอท่ี … ขางตน) 

                                         
  2โปรดดู เพ่ิมเติม “เทคนิคการเขียนกระบวนการพิจารณาแกไขปญหา และเทคนิคการสาเหตุ” 
ทายเอกสารสวนนี้ และโปรดดู แนวทางและเทคนิคการเขียน “กระบวนการพิจารณาแกไขปญหา” ที่ประกอบดวย 
ปญหา สาเหตุ และแนวทางแกไข ใน วิรัช วิรัชนิภาวรรณ, แนวทางการตอบขอสอบและกรอบแนวคิดทาง
สังคมศาสตร (กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพนิติธรรม, 2548), หนา 25-29. 
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ภาพที่ 5 สรุปการวิเคราะหปญหา สาเหตุ และแนวทางแกไขการบริหารจัดการของ.… (ระบุชื่อ
โครงการหรือหนวยงาน) โดยใชกรอบแนวคิดที่เรียกวา “กระบวนการพิจารณาแกไขปญหา” สําหรับ
การศึกษาวิเคราะห และใชกรอบแนวคิดการบริหารโครงการ 5 ขั้นตอน สําหรับการจัดกลุมหรือการ
จัดกลุมปญหา 
 
                                         กระบวนการพิจารณาแกไขปญหา 
               (1)                                             (2)                                              (3) 
           ปญหา                                      สาเหตุ                                 แนวทางแกไข 
 
                                      ส        อ        ด        ค        ล        อ        ง                    
 
1. การกําหนด 
     โครงการ คือ......   
     

1.1 …...... 
 
1.2 …...... 
     (หมายเหต ุสาเหตตุองมีอยาง 
                      นอย 2 สาเหต)ุ 

1.1 ....... (ทั้งนี้ สอดคลองกบัแนวคิด  
     ของ…. ในขอที่ … ขางตน) 
1.2 ...... 
   (เทคนคิ แนวทางแกไขควรเขียน 
                ตรงกันขามกับสาเหต)ุ 

2. การตระเตรียม 
     และการ 
     วิเคราะห 
     โครงการ คือ ….. 

2.1 …….. 
  
2.2 …….. 
 

2.1 ……. 
 
2.2 ……. 

3. การประเมินและ 
     อนุมัติโครงการ  
     คือ..... 

3.1 …….. 
  
3.2 …….. 

3.1 ……. 
  
3.2 ……. 

4. การนําโครงการ 
    ไปปฏิบัติและ 
    ดําเนินการ คือ 
    ..... 

4.1 …….. 
  
4.2 …….. 
 

4.1 ….... 
  
4.2 ……. 
 

5. การติดตามและ 
     ประเมินผล คือ  
     ….. 

5.1 ...…... 
 
5.2 ...…... 

5.1 ...….. 
 
5.2 ....…. 
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ตารางที่ 1 สรุปการวิเคราะหปญหา และแนวทางแกไขการบริหารจัดการของ.…. (ระบุชื่อโครงการ
หรือหนวยงาน) โดยใชกรอบแนวคิดที่ประกอบ 2 ขั้นตอน คือ ปญหา และแนวทางแกไข สําหรับ
การศึกษาวิเคราะห รวมทั้งใชกรอบแนวคิดทางวิชาการที่เรียกวา 3M สําหรับการจัดกลุมหรือการจดั
กลุมปญหา 
 

กรอบแนวคิดท่ีประกอบดวย 2 ข้ันตอน  
สาํหรับการศึกษาวเิคราะหการบรหิารจัดการของ..... 

กรอบแนวคดิทาง
วิชาการทีเ่รียกวา 

3M สําหรบัการ 
จัดกลุมหรือ 

การจัดกลุมปญหา 

1. ปญหา 2. แนวทางแกไข  
(อาจนําแนวคดิ ทฤษฎี หรืองานวิจยัที่
เกี่ยวของของนักวิชาการมาสนับสนุน  
คัดคาน หรือเทียบเคียงดวย (ถามี)) 

1. ดานการบริหาร 
    ทรัพยากรมนษุย   
    (Man)  

1.1 ……….. 
 
1.2 ……….. 

1.1 ……….  (ทั้งนี้ สอดคลองกับแนวคิด  
     ของ…. ในขอท่ี … ขางตน) 
1.2 ……….. (ทั้งน้ี สอดคลองกับแนวคิด  
     ของ…. ในขอท่ี … ขางตน) 

2. ดานการบริหาร    
    งบประมาณ  
    (Money) 

2.1 ……….. 
 
2.2 ……….. 

2.1 ……….. (ทั้งน้ี สอดคลองกับแนวคิด  
     ของ…. ในขอท่ี … ขางตน) 
2.2 …….. (ทั้งนี้ สอดคลองกับแนวคิด  
     ของ…. ในขอท่ี … ขางตน) 

3. ดานการบริหาร 
    งานท่ัวไป  
    (Management) 

3.1 ……….. 
 
3.2 ……….. 

3.1 …….. 
 
3.2 …….. 
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ตารางที่ 2 สรุปการวิเคราะหปญหา และแนวทางแกไขการบริหารจัดการของ..... (ระบุชื่อโครงการหรือ
หนวยงาน) จําแนกตามกรอบแนวคิดที่ประกอบ 2 ขั้นตอน คือ ปญหา และแนวทางแกไข สําหรับ
การศึกษาวิเคราะห และใชกรอบแนวคิดเก่ียวกับการบริหารโครงการที่ประกอบดวย 5 ขั้นตอน สําหรับ
การจัดกลุมหรือการจัดกลุมปญหา 
 

กรอบแนวคิดท่ีประกอบดวย 2 ข้ันตอน  
สําหรับการศกึษาวเิคราะหการบรหิารจัดการ..... 

กรอบแนวคดิ
เก่ียวกบัการบรหิาร
โครงการ 5 ข้ันตอน 
สําหรบัการจดักลุม
หรือการจัดกลุม

ปญหา 

1. ปญหา 2. แนวทางแกไข 
(อาจนําแนวคดิ ทฤษฎี หรืองานวิจยัท่ี
เกี่ยวของของนักวิชาการมาสนับสนุน 
คัดคาน หรือเทียบเคียงดวย (ถามี))  

1. การกําหนด 
    โครงการ 

1.1 …………… 
 
 
1.2 …………… 

1.1 …………… (ทั้งน้ี สอดคลองกับ 
     แนวคิดของ…. ในขอที ่… ขางตน) 
 
1.2 …………… (ทั้งน้ี สอดคลองกับ 
     แนวคิดของ…. ในขอที ่… ขางตน) 

2. การตระเตรียมและ   
    การวเิคราะห 
    โครงการ  

2.1 …………… 
 
 
2.2 …………… 

2.1 …………… (ทั้งน้ี สอดคลองกับ 
     แนวคิดของ…. ในขอที ่… ขางตน) 
 
2.2 …………… (ทั้งน้ี สอดคลองกับ 
     แนวคิดของ…. ในขอที ่… ขางตน) 

3. การประเมินและ 
    อนุมัติโครงการ  

3.1 …………… 
 
3.2 …………… 

3.1 …………… 
 
3.2 …………… 

4. การนําโครงการ 
    ไปปฏิบัติและ 
    ดําเนินการ 

4.1 …………… 
 
4.2 …………… 

4.1 …………… 
 
4.2 …………… 

5. การติดตามและ 
    ประเมินผล  

5.1 …………… 
 
5.2 …………… 

5.1 …………… 
 
5.2 …………… 
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ตารางที่ 3 สรุปการวิเคราะหปญหา และแนวทางแกไขการบริหารจัดการของ..…. (ระบุชื่อโครงการ
หรือหนวยงาน) จําแนกตามแนวคิดเกี่ยวกับการบริหารโครงการที่ประกอบดวย 5 ขั้นตอน สําหรับการ
จัดกลุมหรือการจัดกลุมปญหา พรอมกับใชกรอบแนวคิดที่ประกอบ 2 ขั้นตอน คือ ปญหา และแนวทาง
แกไข สําหรับการศึกษาวิเคราะหและใชกรอบแนวคิดที่เรียกวา 3M สําหรับการจัดกลุม 
 

กรอบแนวคดิที่ประกอบดวย 2 ข้ันตอน สําหรบัการศึกษาวิเคราะห 
และกรอบแนวคิดท่ีเรียกวา 3M สําหรบัการจดักลุม 

กรอบแนวคดิ
เกี่ยวกับการ

บริหารโครงการ
ท่ีประกอบดวย  

5 ข้ันตอน 
สําหรับการ 

จัดกลุมหรือการ
จัดกลุมปญหา 

1. ปญหา 2. แนวทางแกไข 
 

(อาจนําแนวคดิ ทฤษฎี หรืองานวิจยัท่ี
เกี่ยวของของนักวิชาการมาสนับสนุน 
คัดคาน หรือเทียบเคียงดวย (ถามี))  

1. การกําหนด 
     โครงการ 

1.1 ดานการบริหารบุคลากร……….…… 
1.2 ดานการบริหารงบประมาณ………… 
1.3 ดานการบริหารงานทั่วไป…….……. 

1.1 ดานการบริหารบุคลากร………….… 
1.2 ดานการบริหารงบประมาณ………… 
1.3 ดานการบริหารงานทั่วไป………..…. 

2. การตระเตรียม 
 และการวิเคราะห 
    โครงการ  

2.1 ดานการบริหารบุคลากร………….… 
2.2 ดานการบริหารงบประมาณ………… 
2.3 ดานการบริหารงานทั่วไป……..……. 

2.1 ดานการบริหารบุคลากร……………. 
2.2 ดานการบริหารงบประมาณ………… 
2.3 ดานการบริหารงานทั่วไป………..…. 

3. การประเมิน 
    และอนุมัติ 
    โครงการ  

3.1 ดานการบริหารบุคลากร………….… 
3.2 ดานการบริหารงบประมาณ………… 
3.3 ดานการบริหารงานทั่วไป…..………. 

3.1 ดานการบริหารบุคลากร………….… 
3.2 ดานการบริหารงบประมาณ………… 
3.3 ดานการบริหารงานทั่วไป……..……. 

4. การนําโครง 
    การไปปฏบัิติ 
    และดําเนินการ 

4.1 ดานการบริหารบุคลากร…………..… 
4.2 ดานการบริหารงบประมาณ………… 
4.3 ดานการบริหารงานทั่วไป………..…. 

4.1 ดานการบริหารบุคลากร……………. 
4.2 ดานการบริหารงบประมาณ………… 
4.3 ดานการบริหารงานทั่วไป……..……. 

5. การติดตาม 
    และประเมินผล  

5.1 ดานการบริหารบุคลากร……….…… 
5.2 ดานการบริหารงบประมาณ………… 
5.3 ดานการบริหารงานทั่วไป………..…. 

5.1 ดานการบริหารบุคลากร……………. 
5.2 ดานการบริหารงบประมาณ………… 
5.3 ดานการบริหารงานทั่วไป……..……. 

 
 
3. บทสรุป 
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 การวิเคราะห (analysis) เปนการหาเหตุผลไมวาจะเปนเหตุผลที่เปน “ขอเท็จจริง” หรือ 
“ความคิดเห็น” มาสนับสนุนความคิดและการกระทํา โดยควรนํา “หลักวิชาการ” มาประกอบการ
วิเคราะหดวย เพื่อชวยใหการหาเหตุผลนั้นสมบูรณ มีคุณคา และเปนท่ียอมรับเพิ่มมาก
ขึ้น นอกจากนี้ การวิเคราะหท่ีเจาะลึกลงไปอีกพรอมกับนําแนวคิดอยางนอย 2 แนวคิดมารวมกัน
(combination) หรือผสมผสานกัน (integration) อาจเรียกวา การสังเคราะห (synthesis)3 สําหรับใน
ท่ีนี้ ไดใหความสําคัญกับการวิเคราะหท่ีอยูในบทสรุปสวนทายของรายงาน 
 “หลักการและเทคนิคการเขียนบทสรุปและการวิเคราะหรายงาน : การนําเสนอระบบ
ความคิดในรายงาน” นี้ ไดใหความสําคัญกับการวิเคราะหทางวิชาการอยางเปนระบบทุกขั้นตอนอยาง
สอดคลองกันพรอมทั้งเสนอแนะใหนํากรอบแนวคิดทางวิชาการ อันไดแก กรอบแนวคิดทางวิชาการ
สําหรับ “การจัดกลุมหรือการจัดกลุมปญหา” และ “การศึกษาวิเคราะห” รวมตลอดถึงการนําเสนอ
ดวยภาพหรือตารางตามความเหมาะสม การทําเชนนี้ ถือวาเปนการเติมเต็มหรือเพิ่มเติมวิชาการใน
รายงานใหมากขึ้น นอกเหนือจากการเขียนรายงานที่นําแนวคิด ทฤษฎี หรือผลงานของนักวิชาการ
ท้ังไทยและตางประเทศหลาย ๆ คนมาวิเคราะห วิจารณ หรืออางอิง แลวสรุปเปนความคิดเห็นของ
ผูทํารายงานเอง พรอมยกตัวอยางประกอบ 
 สําหรับสาระสําคัญของการเขียนบทสรุปและการวิเคราะหรายงาน ซึ่งนําไปปรับใชกับการ
เขียนเอกสารทางวิชาการอื่น เชน หนังสือ ตํารา งานวิจัย และวิทยานิพนธ รวมตลอดถึงการตอบ
ขอสอบดวย พอสรุปได 5 ขั้นตอน ดังนี้   
 หนึ่ง การสรุปความสําคัญของเรื่องท่ีทํารายงานและขอบเขตการนําเสนอ  
 สอง การนําแนวคิดทางวิชาการของนักวิชาการที่ผูทํารายงานคนควาหรือรวบรวมมาได 
จํานวน 3-5 คน พรอมอางอิง (ถือวาเปนแนวคิดของคนอื่นคือนักวิชาการ) มาสรุปและวิเคราะห 
ตอจากนั้น ผูทํารายงานจึงสรุปแนวคิดของนักวิชาการทั้งหมดน้ันเปนแนวคิดของผูทํารายงานเอง 
(ถือวาเปนแนวคิดของผูทํารายงานเอง) ซึ่งจะตองนําไปใชในการวิเคราะห  
 สาม การนําขอมูลที่เปนขอเท็จจริงของเรื่องท่ีทํารายงาน (หรือคําถาม ในกรณีที่เปน
ขอสอบ) มาปรับหรือประยุกตเขากับแนวคิดของผูทํารายงาน พรอมยกตัวอยางประกอบ 
 สี ่การวิเคราะหดวยกรอบแนวคิดทางวิชาการ 2 กรอบ ไดแก กรอบแนวคิดสําหรับ “การจัด
กลุม” และกรอบแนวคิดสําหรับ “การศึกษาวิเคราะห” พรอมอางอิง 
 หา การสรุปการวิเคราะหดวยการนําเสนอดวยภาพหรือตาราง พรอมกับนําแนวคิดของ
นักวิชาการที่เกี่ยวกับขอเสนอแนะ หรือแนวทางแกไข หรือแนวทางการพัฒนา (ที่ผูทํารายงานได
คนควาหรือรวบรวมไวแลว) มาสนับสนุนขอเสนอแนะ หรือแนวทางแกไข หรือแนวทางการพัฒนา
ของผูทํารายงานที่ผูศึกษาไดเขียนไวในภาพหรือตาราง การทําเชนน้ี พอเทียบไดกับการนําคํา
                                         
 3ตัวอยางการสังเคราะห โปรดดู วิรัช วิรัชนิภาวรรณ, ibid., หนา 66-69. 
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พิพากษาของศาลฎีกาในอดีต มาสนับสนุนคําวินิจฉัย หรือความคิดเห็นของผูทํารายงาน เพื่อให
ขอเสนอแนะมีน้ําหนักและไดรับการยอมรับเพิ่มมากขึ้น 
 การใหความสําคัญกับการเขียนรายงานอยางเปนระบบที่ประกอบดวย 5 ข้ันตอน
ดังกลาวนี้ เปนการสนับสนุนใหนํา “หลักวิชาการ” หรือ “วิชาความรู” ท่ีมี “มาตรฐาน” และ 
“เปนท่ียอมรับ” มาใชในการเขียนรายงานแทนการใช “ความรูสึกนึกคิด” ที่ “ไมได
มาตรฐานหรือเลื่อนลอย” และ “ไมเปนท่ียอมรับ” อยางไรก็ดี หลักการและเทคนิคการเขียน
บทสรุปและการวิเคราะหรายงานที่นําเสนอมาทั้งหมดน้ี มิใชหลักการและเทคนิคที่สมบูรณแบบที่สุด 
และไมอาจนําไปใชไดในทุกสถานการณ รวมทั้งยังอาจถูกโตแยงไดเสมอ แตก็นาจะเพียงพอสําหรับ
ผูทํารายงานมือใหม หรือผูที่มีประสบการณในการทํารายงานนอยไดเกิดความมั่นใจในการทํา
รายงานเพิ่มมากขึ้น  
 
บรรณานุกรม 
 
วิรัช วิรัชนิภาวรรณ. แนวทางการตอบขอสอบและกรอบแนวคิดทางสังคมศาสตร. กรุงเทพ-
 มหานคร : สํานักพิมพนติิธรรม, 2548. 
เวบ็ไซต http://www.wiruch.com สบืคนวนัท่ี 14 มิถุนายน 2552. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 33

เพิ่มเติม 
“เทคนิคการเขียนกระบวนการพิจารณาแกไขปญหา 

และเทคนิคการหาสาเหตุ” 
 
 กระบวนการพิจารณาแกไขปญหาที่ประกอบดวย ปญหา (problem) สาเหตุ (cause) และ
แนวทางแกไข (suggestion) หรือเรียกวา กระบวนการพิจารณาแกไปญหา มีเทคนิคการเขียน ดังน้ี 
 
                  (1)                                      (2)                                                           (3) 
               ปญหา                                       สาเหตุ                                แนวทางแกไข 
 
                                        ส     อ     ด     ค     ล     อ     ง 
 
 
 เนื่องจากกรอบแนวคิดหรือกระบวนการพิจารณาแกไขปญหาน้ี งายตอการทําความ
เขาใจ คุนเคย มีการนําไปใชและอางอิงกันพอสมควร4 และท่ีสําคัญคือ สามารถนําไปประยุกตใชได
อยางกวางขวางในหลายสถานการณ ในที่นี้ จึงเขียนเปนคําอธิบายอยางละเอียดเพื่อชวยเพิ่มความ
เขาใจ ในเวลาเดียวกัน ไดเสนอเทคนิคการนํากระบวนการนี้ไปประยุกตใชไวดวย 
 กระบวนการพิจารณาแกไขปญหาประกอบดวย 3 ข้ันตอนที่สอดคลองกันอยางเปน
ระบบ ดังน้ี 
 ข้ันตอนที่หนึ่ง  ปญหา หมายถึง ปญหาอุปสรรค เปนสิ่งท่ีมีลักษณะไมดี ไมพรอม หรือไม
สมควรซ่ึงตองไดรับการแกไขตอไป เชน ปญหาการบริหารจัดการไมมีประสิทธิภาพเทาที่ควร  หรือ
ปญหาการขาดการประสานงาน เปนตน 
 ข้ันตอนที่สอง สาเหตุ หมายถึง ตนเหตุที่ทําใหเกิดปญหา  ซึ่งนาจะเปนขั้นตอนที่มากอน
ปญหาเพราะถามองวาสิ่งใดเกิดกอนแลวสาเหตุจะตองเกิดกอนปญหาอยางแนนอน แตในท่ีนี้ไดนํา

                                         
 4วิรัช วิรัชนิภาวรรณ, ผูวาราชการจังหวัดไทย : วิเคราะหเปรียบเทียบกับผูวาราชการจังหวัดของ
สหรัฐอเมริกา ฝร่ังเศส และญี่ปุน (กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2541), หนา 
528-533;  วิรัช วิรัชนิภาวรรณ, การวิจัยการจัดการทรัพยากรมนุษย (กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพฟอรเพซ, 
2544), หนา 146; และ วิรัช วิรัชนิภาวรรณ, การบริหารและการจัดการเทศบาลในยุคปฏิรูปการเมือง 
(กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพโฟรเพซ, 2546), หนา 79. 



 34

คําวา ปญหา มาวางไวขาหนา เพราะจะชวยเพิ่มความชัดเจนและเขาใจงายขึ้นเม่ือนําเสนอเปนภาพ 
อีกทั้งขอความ “ปญหา สาเหตุ และแนวทางแกไข” เปนท่ีคุนเคยกันท่ัวไป 
 ข้ันตอนที่สาม แนวทางแกไข อาจเรียกวา แนวทางการพัฒนา หรือขอเสนอแนะก็ได โดย
ตองสอดคลองกับสาเหตุและปญหาในลักษณะที่สามารถแกไขที่สาเหตุและแกไขปญหาได 
 สําหรับเทคนิดการนํากระบวนการพิจารณาแกไขปญหาไปประยุกตใช มีอยางนอย 5 
ประการ 
  ประการที่หนึ่ง ปญหาสวนใหญจะเปนขอความที่แสดงออกในแงลบ เชน 
ปญหาการขาดประสิทธิภาพหรือปฏิบัติหนาที่ไมดีเทาที่ควร ปญหาการฉอราษฎรบังหลวง หรือ
ปญหาการขาดขวัญและกําลังใจ 
  ประการที่สอง สาเหตุเปนสิ่งจําเปนยิ่งท่ีตองคนหา เพราะจะมีสวนชวยใหแกไข
ปญหาไดตรงประเด็น รัดกุม ครอบคลุม และครบถวน หากพิจารณาศึกษาไมถี่ถวน อาจทําใหการ
หาสาเหตุผิดพลาดไดงายอันจะนําไปสูการเสนอแนะแนวทางการแกไขปญหาที่คลาดเคลื่อน สําหรับ 
“เทคนิคการหาสาเหตุ” มีอยางนอย 6 ขอ ดังน้ี 
  1) สาเหตุตองมีอยางนอย 2 สาเหตุ เพราะขอเท็จจริงที่วา “ไมมีปญหาใดในโลก
เกิดจากสาเหตุเดียว” นอกจากนั้น เกือบทุกสาเหตุ อาจจัดแบงเปนสาเหตุที่เกิดจากดานวัตถุและ
ดานจิตใจ 
  2) สาเหตุตองเกิดกอนปญหา มากอนปญหา หรือเปนบอเกิดของปญหา 
ตัวอยางเชน ถา ปญหา คือ ขาราชการขาดขวัญและกําลังใจ สาเหตุของปญหานี้ เชน (1) 
ผูบังคับบัญชาใชวิธีการบริหารจัดการที่เขมงวดมากเกินไป หรือ (2) ระบบราชการไมเอื้ออํานวยตอ
การปฏิบัติหนาที่ของขาราชการ (เพราะสนับสนุนระบบอุปถัมภ) สาเหตุตามตัวอยางนี้ ลวนเกิดมา
กอน และเปนบอเกิดของปญหาทั้งสิ้น 
  3) อยานํา “อาการ” มาเปนสาเหตุ อาการ หมายถึง ขอความ “ที่ขยายความ” 
หรือ “อธิบายปญหา” หรือขอความที่ “มีความหมายเดียวกับปญหา” หรือขอความที่ “เกิดขึ้นพรอม
กับปญหา” หรือ “เกิดขึ้นในเวลาเดียวกับปญหา” ขอความที่เปนอาการนั้น ไมอาจเปนสาเหตุได 
ตัวอยางที่หนึ่ง ถา ปญหา คือ การเปนหวัด อาการของการเปนหวัด เชน น้ํามูลไหล ไอ หรือจาม 
เปนตน ดังน้ัน การมีน้ํามูกไหล ไอ หรือจาม ไมอาจนํามาเปนสาเหตุได ตัวอยางที่สอง ถา ปญหา 
คือ ผูบริหารบริหารจัดการหรือปฏิบัติงานออนแอ อาการของปญหาน้ี เชน ผูบริหารคนนั้นปลอย
ปละละเลยผูใตบังคับบัญชา ผูบริหารคนน้ันไมเขมงวดไมควบคุมตรวจสอบผูใตบังคับบัญชา หรือ
ผูบริหารคนนั้นไมปฏิบัติราชการอยางเอาจริงเอาจัง เปนตน  
  4) สาเหตุสวนใหญเกิดจากจิตใจ สาเหตุจํานวนมากเปนเร่ืองเกี่ยวกับจิตใจ 
เพราะสวนใหญแลว จิตใจเปนตัวกําหนดพฤติกรรม โดยจิตใจของคน ๆ หนึ่ง มีสวนสําคัญในการ
กําหนดการกระทําหรือพฤติกรรมของคน ๆ นั้นเอง สําหรับคําที่แสดงความหมายเกี่ยวกับจิตใจ เชน 
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อุดมการณ จิตสํานึก คุณธรรม จริยธรรม จิตวิญญาณ ความรัก ความปรารถนา ความตองการ 
ความชอบ และความไววางใจ เปนตน ตัวอยางที่หนึ่ง ถาปญหา คือ เจาหนาที่ไมใหบริการที่ดีและ
ไมอํานวยความสะดวกใหแกประชาชน สาเหตุที่เกิดจากจิตใจ เชน เจาหนาที่ขาดจิตสํานึกในการ
เปนขาราชการที่ดี หรือเจาหนาที่ขาดจิตสํานึกของการใหบริการ เปนตน ตัวอยางที่สอง ถา ปญหา 
คือ ผูบริหารบริหารงานขาดประสิทธิภาพ สาเหตุที่เกิดจากจิตใจ เชน ผูบริหารไววางใจหรือรัก
ลูกนองมากเกินไป หรือผูบริหารขาดจิตสํานึกในการรับใชชาติแผนดิน เปนตน ตัวอยางที่สาม ถา 
ปญหา คือ ผูนํามีลักษณะเผด็จการหรือบริหารงานอยางรวมอํานาจ สาเหตุท่ีเกิดจากจิตใจ เชน ผูนาํ
คนนั้นมีจิตใจที่มุงผลสําเร็จของงานเปนหลัก หรือมีจิตวิญญาณที่ตองการใหงานประสบผลสําเร็จ
อยางรวดเร็ว เปนตน 
  มีขอสังเกตวา การเขียนสาเหตุท่ีเกิดจากจิตใจนั้น จะตองเปนจิตใจของคน ๆ 
เดียวกันกับคนที่เปนปญหา ตัวอยางเชน ปญหา คือ นายกรัฐมนตรีมีลักษณะผูนําแบบออนแอ หรือ
นายกรัฐมนตรีบริหารจัดการอยางปลอยปละละเลยไมเขมงวด สาเหตุที่เกิดจากจิตใจจะตองเปนไป
ในลักษณะที่เปนจิตใจของนายกรัฐมนตรีคนน้ัน มิใชจิตใจของบุคคลอื่น เชน ขาราชการ ในกรณีนี้ 
สาเหตุ คือ นายกรัฐมนตรีขาดจิตสํานึกในการบริหารจัดการเพื่อสวนรวม หรือนายกรัฐมนตรี (มี
จิตใจ) ปรารถนาจะใหเกิดการประนีประนอมมากกวาความขัดแยง หรือนายกรัฐมนตรี (มีจิตใจ) 
ตองการใหประชาชนรักและไมตองการสรางศัตรู โดยสาเหตุของปญหาที่นายกรัฐมนตรีมีลักษณะ
เปนผูนําแบบออนแอในกรณีนี้ จะตองไมเปนไปในลักษณะที่วา ขาราชการมีเจตนาหรือมีจิตใจทุจริต 
หรือขาราชการขาดจิตสํานึกในการปฏิบัติราชการเพื่อสวนรวม เน่ืองจากไมใชจิตใจของคน ๆ 
เดียวกันดังกลาว 
  5) สาเหตุบางอยางมีความหมายเดียวกัน ตัวอยางที่หนึ่ง ถาปญหา คือ
เจาหนาที่ใหบริการไมดีเทาที่ควร สาเหตุของปญหาดังกลาว เชน (1) เจาหนาที่มีนอย หรือ (2) 
หนวยงานมีงานมากซึ่งหมายถึง มีประชาชนมาใชบริการมาก สาเหตุท้ัง 2 ขอนี้ มีความหมาย
เดียวกัน ตัวอยางที่สอง ถาปญหา คือ การจราจรติดขัด สาเหตุของปญหานี้ เชน (1) 
รถยนตมีจํานวนมาก หรือ (2) ถนนมีนอย สาเหตุ 2 ขอนี้ มีความหมายเดียวกันหรือคลายคลึงกัน  
  6) ไมควรมองสาเหตุเพียงดานเดียว แตควรพิจารณาสาเหตุอยางเปนระบบหรือ
มองในวงกวาง หรือมีการ “จัดกลุม” สาเหตุตามความเหมาะสม เชน สาเหตุท่ีเกิดจากดานวัตถุและ
ดานจิตใจ (เนื่องจากทุกสาเหตุ อาจแบงเปนสาเหตุที่เกิดจากดานวัตถุและสาเหตุที่เกิดจากดาน
จิตใจไดเสมอ เปนตนวา สาเหตุที่ทําใหเกิดปญหาการจราจรติดขัด อาจเกิดจาก หนึ่ง รถยนตมี
จํานวนมาก และเกิดจาก สอง คนขับรถมีจิตใจท่ีไมตองการปฏิบัติตามกฎจราจร ตามลําดับ) หรือ
สาเหตุที่เกิดจากตัวบุคคลและหนวยงาน หรือสาเหตุท่ีเกิดจากตัวบุคคลและระบบ หรือสาเหตุดาน
เศรษฐกิจ ดานสังคม และดานการเมือง เหลานี้เปนตน 
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  ประการที่สาม ขอความใดขอความหนึ่งท่ีนํามาใช อาจเปนไดท้ัง ปญหา หรือ 
สาเหตุ ขึ้นอยูกับวาจะนําขอความน้ันไปใชหรือมองในแงใด เชน การประสานงานไมดีเทาที่ควร  
ถือเปนปญหา  แตอาจนําไปใชเปนสาเหตุก็ไดถามองในแงท่ีวา การประสานงานไมดีเทาที่ควรเปน
สาเหตุหนึ่งที่ทําใหเกิดปญหาขาดประสิทธิภาพในการบริหารงาน เปนตน 
  ประการที่ส่ี ในการระบุปญหา สาเหตุ และแนวทางแกไขทุกคร้ัง ควรใส
ประธานของประโยคกํากับในทุกประโยค มิฉะนั้นแลว จะทําใหการกําหนดปญหา การหาสาเหตุ 
และการเสนอแนวทางแกไขคลาดเคลื่อนและสับสนไดงาย  
  ประการที่หา แนวทางแกไขสวนใหญจะเปนไปในลักษณะตรงกันขามกับ
สาเหตุ เชน สาเหตุเกิดจากขาราชการขาดการฝกอบรม  หรือขาราชการมีรายไดนอย แนว
ทางแกไขคือ หนวยงานควรสงขาราชการไปฝกอบรม หรือผูบังคับบัญชาควรสนับสนุนใหขาราชการ
มีรายไดเสริม ตามลําดับ 
 
 เพื่อชวยเพิ่มความเขาใจตัวแบบหรือกรอบแนวคิดที่ประกอบดวยปญหา สาเหตุ และ
แนวทางแกไข จึงนํามาปรับใชกับปญหา สาเหตุ และแนวทางแกไขของเทศบาลไทย ซึ่งจัดกลุม
ปญหาดวย “ปจจัยที่มีสวนสําคัญในการบริหารจัดการ” 6 ดาน หรือ 6M มาเปนตัวอยาง5 โปรดดู
ภาพที่ 6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                         
 5วิรัช วิรัชนิภาวรรณ, การบริหารและการจัดการเทศบาลในยุคปฏิรูปการเมือง, ibid., หนา 121.  
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ภาพที่ 6 กรอบแนวคดิที่ประกอบดวย ปญหา สาเหตุ และแนวทางแกไข หรือเรียกวา กระบวนการพิจารณาแกไข
ปญหา โดยนําภาพรวมปญหา สาเหตุ และแนวทางแกไขของเทศบาลไทยทีจั่ดกลุมดวย 6M มาเปนตัวอยาง 
                               กระบวนการพจิารณาแกไขปญหา 
     (1)                                    (2)                                     (3) 
    ปญหา                                     สาเหตุ                                 แนวทางแกไข 
 
                              ส        อ        ด        ค        ล        อ        ง 
 
1. บุคลากรไมมี 
   คุณภาพเทา 
   ที่ควร (Man) 
 
 
2. เทศบาลมี 
   งบประมาณ 
   จํากัด (Money) 
 
 
 
 
3. การไมนําวัสดุ 
   อุปกรณที่ทันสมัย 
   มาใช (Material) 
 
4. การบรหิารงานไม  
 ไดรับการพฒันาเทาที่  
 ควร (Management) 
 
5. การใหบริการไม   
 สนองความตองการที ่
 แทจริงของประชาชน  
 และไมทั่วถึง (Market) 
 
6. ฝายการเมืองขาด  
    ความซื่อสัตย 
    สุจริตเพื่อสวนรวม  
    (Morality) 

1.1 ฝายการเมืองเขาสูตําแหนงอยางไมบริสุทธิ ์
      ยุติธรรม ยึดถือระบบอุปถัมภมากเกินไป 
1.2 ฝายประจาํไดรับเงินเดือนและคาตอบแทนต่ํา  
 
 
2.1 ฝายการเมืองขาดประสิทธภิาพในการบรหิาร 
     งบประมาณ การจัดเก็บรายได และการ 
     แสวงหารายไดเพิ่มเติม  
2.2 ฝายการเมืองและฝายประจําขาดจิตสํานึกใน 
     การเปนขาราชการที่ใชจายงบประมาณอยาง 
     สุจริต  
 
3.1 ฝายการเมืองไมใหความสนใจและไมเห็นถึง 
     ความสําคัญของคอมพิวเตอร 
3.2 เทศบาลขาดงบประมาณ 
 
4.1 ฝายการเมืองไมใหความสนใจและไมเห็นถึง 
     ความสําคัญของการพฒันาการบริหารเทศบาล 
4.2 ฝายการเมืองขาดความรูทางวิชาการการจัดการ 
  
5.1 ฝายการเมืองไมใหความสนใจและไมเห็นถึง 
     ความสําคัญของความตองการทีแ่ทจรงิของ 
     ประชาชนและการใหบริการอยางทั่วถึง 
5.2 ฝายการเมืองไมมีขอมูล หรือมีแตไมนํามาใช 
 
6.1 ฝายการเมืองมีจิตใจโลภ เห็นแกประโยชน 
     สวนตนมากกวาสวนรวม 
6.2 ฝายการเมืองมีความเชื่อหรือคานิยมที่เคยชิน 
     หรือสนับสนุนการทจุริต 

1.1 คณะกรรมการการเลือกตั้ง ส่ือมวลชน และประชาชน 
     ควรสนใจและควบคุมตรวจสอบการเลือกตั้งเพิ่มข้ึน  
1.2 รัฐบาลและรัฐสภาควรเพิ่มเงินเดือน คาตอบแทน และ 
      สวัสดิการแกฝายประจํา 
 
2.1 ฝายการเมืองควรมุงเก็บภาษีใหเต็มเม็ดเต็มหนวย  
      ประหยัด ปราบปรามทุจริต ขอความชวยเหลือจากผู  
      เชี่ยวชาญ มีนโยบายและเปาหมายจัดเก็บภาษทีีช่ัดเจน 
2.2 ปลูกฝงจิตสํานึกแกฝายการเมืองและฝายประจําในเรื่อง 
     ความซื่อสัตยสุจริตในการใชงบประมาณ ฝกอบรมและ 
     ปกปองคุมครองขาราชการที่ปฏิบัติงานสุจริต 
 
3.1 ฝายการเมืองควรสนใจและใหความสําคัญกับการนํา 
     คอมพิวเตอรมาใช จัดสรรหรือเพิม่งบประมาณจัดซื้อ  
3.2 ฝกอบรมฝายประจําใหคุนเคยและใชคอมพิวเตอร 
 
4.1 ฝายการเมืองควรเชื่อม่ันในการพฒันาการบริหาร 
4.2 ฝายการเมืองควรเพิ่มพูนความรู ขอคําแนะนําจาก 
     นักวิชาการ และนําวิชาการมาประยุกตกับประสบการณ 
 
5.1 ฝายการเมืองควรไดรับการฝกอบรม แลกเปลี่ยนความรู   
     และเดินทางไปสัมมนา ดูงานเทศบาลอื่น 
5.2 ฝายการเมืองควรใหความสนใจกับการบริหารงานโดยใช 
     ขอมูลขาวสาร วิชาการ และประสบการณ 
6.1 รัฐบาลควรปลกูฝงจิตสํานึกแกฝายการเมืองในเรื่องการ 
     ตอตานจิตใจโลภ และควรคํานึงถึงผลประโยชนสวนรวม 
6.2 รัฐบาลควรประชาสัมพันธใหเห็นคานิยมที่เปนอุปสรรค 
     พรอมกับปลูกฝงคานิยมทีเ่อื้ออํานวยตอการบริหารงาน  
     เพื่อสวนรวม ยกยองสุจริตชน และตอตานผูทจุริต 

 
 


