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1. บทนํา 
 
 ในการศึกษา การทําวิจัย การทําวิทยานิพนธ หรือการเขียนรายงาน หากไดนํากรอบ
แนวคิดทางวิชาการไปปรับใชดวยก็จะมีสวนสําคัญทําใหเอกสารทางวิชาการที่กลาวมานี้เปน
วิชาการที่มีการนําเสนอความคิดอยางเปนระบบ และไดรับการยอมรับเพิ่มมากขึ้น ไมเพียงเทานั้น 
กรอบแนวคิดมีความสําคัญ โดยเฉพาะอยางยิ่ง ถือไดวาเปนจุดแบงสาํคญัระหวางการศกึษา 
การทําวิจัย การทําวิทยานิพนธ หรือการเขียนรายงานในระดับปริญญาตรีกับปริญญาโทและ
ปริญญาเอก แตเทาท่ีผานมา มีเอกสารทางวิชาการดังกลาวเปนจํานวนมากที่ไมไดนํากรอบ
แนวคิดทางวิชาการมาใชแมแตนอย หรือนํามาใชแบบไมตรงประเด็น โดยเฉพาะอยางย่ิง 
กรอบแนวคิดสําหรับการศึกษาวิเคราะห แทบจะไมเคยมีการนํามาใชอยางเปนระบบและ
ครบกระบวนการ1 สาเหตุสําคัญอาจเนื่องมาจากผูศึกษาหรือผูเขียนไมเขาใจกรอบแนวคิด
ทางวิชาการ หรือเขาใจวาเปนสิ่งท่ียากเกินความเขาใจ ท้ัง ๆ ที่การสรางหรือกําหนด 

                                         
 1โปรดดูตัวอยาง วิทยานิพนธที่นํากรอบแนวคิดทางวิชาการมาใชใน “การศึกษาวิเคราะห” จํานวน 60 
เรื่อง จากเว็บไซต wiruch.com เมนู “ตารางเปรียบเทียบหัวขอวิทยานิพนธ ผูวิจัย กรอบแนวคิดและกลุมตัวอยาง
ของนักศึกษา mpa1-4 จํานวน 60 คน”   
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รวมทั้งการบูรณาการหรือการผสมผสานกรอบแนวคิดทางวิชาการเปนเรื่องท่ีทําไดงายมาก 
หากรูวิธีการหรือเทคนิคดังที่จะนําเสนอตอไปนี้ 
 บทความนี้จึงมุงนําเสนอ เรื่อง “เทคนคิการสรางและการผสมผสานกรอบแนวคิดทาง
วิชาการ” โดยคาดหวังวา บทความนี้ไมเพียงจะมสีวนชวยสรางและพัฒนาความรูใหมเกี่ยวกับ
กรอบแนวคิดทางวิชาการทีย่ังไมเคยมีใครใหความสนใจพรอมกบันํามาปรับใชอยางจริงจังและ
ตอเนือ่งเทานั้น แตยังจะมีสวนชวยทําใหผูอานไดทราบและเขาใจ ตลอดจนสามารถสราง กาํหนด 
ผสมผสาน และนํากรอบแนวคิดทางวชิาการไปปรับใชในการทําวิจยั การทําวิทยานิพนธ หรอืการ
เขียนรายงานไดในทันทีหรอืในระยะเวลาอันสั้น บทความนี้แบงการนําเสนอแบงเปน 5 หัวขอ ไดแก 
(1) บทนํา (2) ความหมายและแบบของกรอบแนวคดิ (3) เทคนิคการสรางหรือการกําหนดกรอบ
แนวคิด (4) เทคนิคการบูรณาการหรือการผสมผสานกรอบแนวคิด และ (5) บทสรุป 
 
2. ความหมายและแบบของกรอบแนวคิด 
 
 กรอบแนวคิด หมายถึง แนวคิด แนวทาง ตัวแบบ หรือตัวชี้วัดทางวิชาการที่ผูศึกษา
นํามาใชในการจํากัดหรือกําหนดขอบเขตของการศึกษา การทําวิจัย หรือการทําวิทยานิพนธ ดวย
การแสดงใหผูอานเห็นถึงการจัดกลุมแนวคิดทางวิชาการและการศึกษาวิเคราะหที่มีความสัมพันธ
กันอยางเปนระบบ และผูศึกษาไดนํากรอบแนวคิดนั้นมาใชเปนหลักในการศึกษา การทําวิจัย หรือ
การทําวิทยานิพนธ ท้ังนี้ เพื่อชวยใหเปนผลงานทางวิชาการที่เปนระบบ ชัดเจน รัดกุม เขาใจงาย 
และไดรับการยอมรับเพิ่มมากขึ้น  กรอบแนวคิดที่ใชในการศึกษานั้น สวนหนึ่งไดมาจากการที่ผู
ศึกษาทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ ผนวกกับความรูความสามารถและประสบการณ
ของผูศึกษา 
     กรอบแนวคิดอาจจัดแบงเปน 2 แบบ ไดแก (1) กรอบแนวคิดทางวิชาการที่นํามาใชในการ
จัดกลุม และ (2) กรอบแนวคิดทางวิชาการที่นํามาใชในการศึกษาวิเคราะห โดยกรอบแนวคิดแบบ
แรกมีการกลาวถึงและนํามาใชกันมากพอสมควร ขณะที่กรอบแนวคิดแบบหลังนั้นไมเคยมีการ
กลาวถึงและนํามาใชกันอยางชัดเจน กรอบแนวคิดแตละแบบ มีดังน้ี 
          แบบที่หนึ่ง กรอบแนวคิดทางวิชาการที่นํามาใชในการจัดกลุม เปนกรอบแนวคิดการ
บริหารจัดการที่ประกอบดวย “กลุมคํา” หลายดานหรือหลายขั้นตอน กรอบแนวคิดแบบนี้นํามาใชใน
การศึกษา การทําวิจัย หรือการทําวิทยานิพนธ ซึ่งรวมทั้งใชใน “การจัดกลุมหรือการจัดกลุมปญหา” 
ดวย ในที่น้ีไดนํามาเปนตัวอยางจํานวน 27 ตัวอยาง ดังนี้ 
          1) ปจจัยที่มีสวนสําคัญตอการบริหารจัดการที่เรียกวา 3M-11M (หรืออาจเรียกวา 
ทรัพยากรบริหารจัดการ หรือทรัพยากรการจัดการ (management resources)) 
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  1.1) 3M เชน Man (การบริหารทรัพยากรมนุษย) Money (การบริหารงบประมาณ) 
Management (แปลวา การบริหารงานทั่วไป หรือการจัดการทั่วไป ตัวอยางเชน การวางแผน การ
บังคับบัญชา และการประชาสัมพันธ เปนตน) 
  1.2) 4M เชน Man Money Management Material (การบริหารวัสดุอุปกรณ) หรือ 
Man Machine Medium Mission 
  1.3) 5M เชน Man Money Management Material Morality (การบริหารคุณธรรม
ห รือจริ ย ธ รรมของ บุคลากร ในหน วยง าน ) หรื อ  Machinery Manpower Material Method 
Measurement 
  1.4) 6M เชน Man Money Management Material Morality Market (ตลาด 
ผูรับบริการ หรือประชาชนผูรับบริการ)  
  1.5) 7M เชน Man Money Management Material Morality Market Message 
(การบริหารขาวสารหรือขอมูลขาวสาร) 
  1.6) 8M เชน Man Money Management Material Morality Market Message 
Method (วิธีการ ระเบียบ แบบแผน หรือเทคนิค) 
  1.7) 9M เชน Man Money Management Material Morality Market Message 
Method Minute (การบริหารเวลาหรือกรอบเวลาที่ใชในการปฏิบัติงาน) 
  1.8) 10M เชน Man Money Management Material Morality Market Message 
Method Minute Mediation (การประสานงานหรือการประนีประนอม) 
  1.9) 11M เชน Man Money Management Material Morality Market Message 
Method Minute Mediation Measurement (การวัดผลหรือการประเมินผลการปฏิบัติงาน) โปรดดู
ภาพที่ 1 
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ภาพที่ 1 ปจจัยที่มีสวนสําคัญตอการบริหารจัดการที่เรียกวา 3M-11M 
 
     
 1. การบริหารทรัพยากรมนุษย (Man)  
 2. การบริหารงบประมาณ (Money)         3M 
 3. การบริหารงานทั่วไป (Management)           4M 
 4. การบริหารวัสดุอุปกรณ (Material)                   5M  
 5. การบริหารคุณธรรมหรือจรยิธรรม (Morality)                 6M 
 6. การใหบรกิารประชาชน (Market)                                       7M 
 7. การบริหารขาวสารหรอืขอมูลขาวสาร (Message)                           8M 
 8. วิธีการ ระเบียบ แบบแผน หรือเทคนิค (Method)                                   9M 
 9. การบริหารเวลาหรอืกรอบเวลาในการปฏิบัติงาน (Minute)                                10M 
10. การประสานงานหรือการประนีประนอม (Mediation)                                                11M 
11. การวัดผลหรือการประเมินผลการปฏบัิติงาน (Measurement)  
 
 
 2) ซอฟท (SOFT) หมายถึง การวิเคราะหท่ีประกอบดวยปจจัยที่ดีและปจจัยท่ีไมดีทั้งใน
ปจจุบันและอนาคตรวม 4 ปจจัย กลาวคือ (1) ปจจัยที่ดีในปจจุบัน คือ ความพึงพอใจ 
(Satisfaction) และ (2) ปจจัยที่ดีในอนาคต คือ โอกาส (Opportunity) รวมทั้ง (3) ปจจัยที่ไมดีใน
ปจจุบัน คือ ความลมเหลว (Fault) และ (4) ปจจัยที่ไมดีในอนาคต คือ ขอจํากัดหรืออุปสรรค 
(Threat) 
 3) สวอท (SWOT) หมายถึง การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายในและภายนอก (external and 
internal environment) ของหนวยงาน หรือการวิเคราะหสภาพภายในและภายนอกของหนวยงานดวย 4 
ปจจัย ไดแก (1) จุดแข็ง (Strength) คือ ขอดีหรือปจจัยที่สนับสนุนภายในหนวยงาน (2) จุดออน 
(Weakness) คือ ขอดอยหรือปจจัยท่ีไมสนับสนุนภายในหนวยงาน (3) โอกาส (Opportunity) คือ 
ขอดีหรือปจจัยที่สนับสนุนภายนอกหนวยงาน และ (4) ขอจํากัดหรืออุปสรรค (Threat) คือ ขอดอย
หรือปจจัยที่ไมสนับสนุนภายนอกหนวยงาน 
 4) การบริหารจัดการดวยการเปรียบเทียบที่เรียกวา เบนชมาคกิ่ง (Benchmarking) 5 
ดาน ไดแก (1) ดานการปฏิบัติงานหรือผลของการปฏิบัติงาน (Performance หรือ Result) (2) ดาน
กระบวนการดําเนินงาน (Process) (3) ดานผลิตภัณฑ (Product) (4) ดานความพึงพอใจของ
ผูรับบริการ (Satisfaction) และ (5) ดานยุทธศาสตร (Strategy) หรืออาจเรียกวา PPPSS 



 5

 การบริหารจัดการดวยการเปรียบเทียบเปนการบริหารจัดการแนวทางหนึ่งที่บุคคลหรือ
หนวยงานใหความสําคัญกับการนําการบริหารจัดการของบุคคลหรือหนวยงานที่เปนคูแขงหรือที่
ไมใชคูแขงมาเปรียบเทียบกับการบริหารจัดการของบุคคลหรือหนวยงานของตน เพื่อนําไปสูการ
พัฒนาหรือปรับปรุงการบริหารจัดการของหนวยงานของตนใหมีประสิทธิภาพเทาเทียมหรือ
เหนือกวาการบริหารจัดการของหนวยงานที่นํามาเปรียบเทียบ  กลาวอีกอยางหน่ึง เปนการบริหาร
จัดการที่อาจเริ่มจาก (1) การศึกษาและประเมินผลบุคคลหรือหนวยงานของตัวเองวามีการบริหาร
จัดการอยู ในระดับไหน (2) การศึกษาวามีบุคคลหรือหนวยงานใดมีการบริหารจัดการที่ มี 
ประสิทธิภาพสูงกวาหรือดีกวา โดยบุคคลหรือหนวยงานนั้นไดดําเนินการอยางไร (3) การนําการ
บริหารจัดการของบุคคลหรือหนวยงานนั้นมาเปรียบเทียบกับการบริหารจัดการของบุคคลหรือ
หนวยงานของตัวเอง และ (4) การศึกษาวาจะทําอยางไรใหบุคคลหรือหนวยงานของตัวเองมีการ
บริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพในระดับเทาเทียมกัน สูงกวา หรือดีกวาบุคคลหรือหนวยงานท่ีนํามา
เปรียบเทียบนั้น ในการเปรียบเทียบน้ัน อาจนําหนวยงานภายในดวยกันหรือนําหนวยงานภายนอก
มาเปรียบเทียบก็ได ในเวลาเดียวกัน บุคคลหรือหนวยงานที่มีอํานาจหรือท่ีรับผิดชอบจําเปนตอง
กําหนดตัวชี้วัดการบริหารจัดการเพื่อนํามาใชในการเปรียบเทียบดวย  
 ในทางปฏิบัติปรากฏวา ตัวชี้วัดการบริหารจัดการที่แตละหนวยงานนํามาใชในการ
เปรียบเทียบนั้น ยอมแตกตางกันไป โดยความแตกตางของตัวชี้วัดอาจเกิดจาก (1) บุคคล เชน 
ผูบริหารระดับสูง หรือหนวยงานที่มีอํานาจทําการเปรียบเทียบ (2) การเลือกใชตัวชี้วัด เชน จะ
เลือกใชตัวชี้วัดใดหรือเนนตัวชี้วัดใด (3) การกําหนดขอบเขตหรือจุดเนนของการเปรียบเทียบ (4) 
ลักษณะของผลิตภัณฑหรือสินคาและการใหบริการของหนวยงาน (5) สภาพแวดลอมภายในและ
ภายนอกของแตละหนวยงาน รวมตลอดทั้ง (6) งบประมาณและระยะเวลาที่ดําเนินการเปรียบเทียบ 
 อยางไรก็ตาม ในที่น้ีไดกําหนดตัวชี้วัดการบริหารจัดการดวยการเปรียบเทียบโดยจัดแบง
ตามวัตถุประสงคของบุคคลหรือหนวยงานที่มีอํานาจทําการเปรียบเทียบ ซึ่งอาจกําหนดตัวชี้วัดการ
บริหารจัดการดานใดดานหนึ่งหรอืหลายดาน จาก 5 ตัวอยางขางลางนี้ 
  (1) การเปรียบเทียบดานการปฏิบัติ งานหรือผลของการปฏิบัติ งาน 
(performance หรือ result benchmarking) หมายถึง การเปรียบเทียบผลกําไร จํานวนสินคาและ
บริการทั้งหมด สวนแบงตลาด หรือจํานวนผูรับบริการ เปนตน 
  (2) การเปรียบเทียบดานกระบวนการดําเนินงาน (process benchmarking) 
เปนการเปรียบเทียบขั้นตอนการดําเนินงานหรือปฏิบัติงานในการผลิตสินคา และ/หรือ บริการของ
หนวยงาน เชน ขั้นตอนการใหบริการทั้งกอนและหลังการขาย ขั้นตอนการประชาสัมพันธ ตลอดทั้ง
ขั้นตอนการควบคุม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงาน เปนตน 
  (3) การเปรียบเทียบดานผลิตภัณฑ (product benchmarking) เปนการ
เปรียบเทียบคุณภาพหรือมาตรฐานของผลติภัณฑหรือสินคา และ/หรือ บริการของหนวยงาน 
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  (4) การเปรียบเทียบดานความพึงพอใจของผูรับบริการ (satisfaction 
benchmarking) หมายถึง การเปรียบเทียบวาผูรับบริการพึงพอใจสินคาหรือบริการของหนวยงาน
หรือบุคลากรของหนวยงานมากนอยเพียงใด และเปรียบเทียบปจจัยท่ีทําใหผูรับบริการพึงพอใจและ
ไมพึงพอใจ พรอมทั้งเหตุผล เปนตน 
  (5) การเปรียบเทียบดานยุทธศาสตร (strategy benchmarking) หมายถึง การ
เปรียบเทียบกลยุทธหรือยุทธศาสตรในการดําเนินงานของผูบริหารระดับสูง ซึ่งอาจรวมทั้งวิสัยทัศน 
และวัตถุประสงคหลักของหนวยงานดวย 
 กลาวโดยยอ การบริหารจัดการดวยการเปรียบเทียบเปนการบริหารจัดการแนวทางหนึ่งที่
หนวยงานนํามาใชเพื่อนําไปสูจุดหมายปลายทางเบื้องตน คือ การพัฒนาหรือปรับปรุงประสิทธิภาพ
ในการบริหารจัดการของหนวยงาน และในที่สุด อาจนําไปสูจุดหมายปลายทางสูงสุดของหนวยงาน 
เชน ความเปนเลิศในการใหบริการ ทั้งนี้ โดยนําการบริหารจัดการของหนวยงานอื่นจากภายในหรือ
ภายนอกที่เปนคูแขงหรือที่ไมใชคูแขงมาเปรียบเทียบ และในการเปรียบเทียบน้ันบุคคลหรือ
หนวยงานที่มีอํานาจทําการเปรียบเทียบตองกําหนดตัวชี้วัดการบริหารจัดการขึ้นจํานวนหน่ึง เปน
ตนวา ตัวชี้วัดดานการผลของการปฏิบัติงาน ดานกระบวนการดําเนินงาน และดานผลิตภัณฑ 
   5) การบริหารจัดการหนวยงานแบบสมดุล (Balanced Scorecard) 4 ดาน หมายถึง การ
วิเคราะหหรือการประเมินผลการปฏิบัติงานของหนวยงานแบบสมดุล 4 ดานตามแนวคิดของ โร
เบิรต เอส. แคปเพลน และ เดวิด พี. นอรตัน (Robert S. Kaplan และ David P. Norton) ที่ปรากฏ
เริ่มแรกในวารสาร Harvard Business Review ป ค.ศ. 1992 ท้ัง 4 ดานนั้น ประกอบดวย (1) ดาน
ภายนอกองคกร (external perspective หรือ customer perspective) เชน ประชาชนผูรับบริการ 
ความพึงพอใจของผูรับบริการ (เทียบไดกับ Market) (2) ดานภายในองคกร (internal perspective) 
เชน กระบวนการบริหารจัดการภายในหนวยงาน (เทียบไดกับการบริหารงานภายในทั่วไป หรือ 
Management) (3) ดานการเรียนรูและการเจริญเติบโต (learning and growth perspective) เชน 
ความสามารถในการสรางหรือพัฒนาหนวยงานใหเปนองคกรแหงการเรียนรู และเจริญเติบโตอยาง
แข็งแกรงม่ันคง การที่จะเกิดสิ่งเหลานี้ได หนวยงานจะตองมีบุคลากรที่คุณภาพ มีความรู
ความสามารถ มีการพัฒนาตนเอง และมีทัศนคติที่ดี (เทียบไดกับ Man) และ (4) ดานการเงิน 
(financial perspective) เชน งบประมาณ ความสามารถในการทํากําไร (เทียบไดกับ Money)2  
 คําวา Balanced นั้น หมายถึง ความสมดุลของจํานวนตัวชี้วัดหรือเกณฑที่นํามาใชในการ
วิเคราะหหรือประเมินผลหนวยงาน เพื่อใหการวิเคราะหหรือการประเมินผลเปนไปอยางครอบคลุม
ครบถวนไมหนักไปดานใดดานหนึ่ง เชน การกําหนดจํานวนตัวชี้วัดดานการเงินและตัวชี้วัดที่ไมใช
                                         
 2โปรดดูเพ่ิมเติม Robert S. Kaplan and David P. Norton, The Balanced Scorecard: Translation 
Strategy into Action (Massachusetts: The President and Fellows of Harvard College, 1996).  
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ดานการเงินไวเทากันหรือไลเลี่ยกัน หรือการกําหนดจํานวนตัวชี้วัดที่นํามาใชในการประเมินผล
หนวยยุทธศาสตรในระดับสูงและหนวยปฏิบัติงานในระดับลางไวเทากันหรือไลเลี่ยกัน สวนคําวา 
Scorecard นั้น คือ บัตรคะแนน หมายถึง ในการวิเคราะหหรือการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
หนวยงานแบบสมดุล ดวยตัวชี้วัด 4 ดานน้ัน มีระบบการเก็บรวบรวมขอมูลหรือมีการบันทึกไวเปน
ลายลักษณอักษรเพื่อแสดงใหเห็นวาตัวชี้วัดแตละดานนั้นไดนําไปใชปฏิบัติจริง ระบบขอมูลการเก็บ
รวบรวมขอมูลหรือบัตรคะแนนจะแสดงถึงขอมูลท้ังหลายอยางชัดเจน พรอมกับมีการรายงาน
สรุปผลสําเร็จของหนวยงานเพื่อใหผูบริหารสามารถติดตามความกาวหนาของการวิเคราะหหรือ
ประเมินผลการปฏิบัติงานน้ันวา หนวยงานไดบริหารจัดการอยางมีประสิทธิภาพหรือบรรลุ
วัตถุประสงคของหนวยงานมากนอยเพียงใดดวย 
 สํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน (ก.พ.) ไดนําการวิเคราะหหรือการประเมินผล
การปฏิบัติงานของหนวยงานแบบสมดุล หรือ Balanced Scorecard ดังกลาวมาดัดแปลงเปน
เครื่องมือสําหรับประเมินผลการปฏิบัติงานของหนวยงานราชการ โดยปรับเพิ่มเปน 5 ดาน ไดแก 
(1) ดานการพัฒนาศักยภาพ หรือการพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากร (เทียบไดกับ Man) (2) 
ดานความสามารถในการบริหารจัดการภายในหนวยงาน (เทียบไดกับการบริหารงานภายในทั่วไป 
หรือ Management) (3) ดานความสามารถในการบริหารจัดการดานการเงิน (เทียบไดกับการ
บริหารงบประมาณ หรือ Money) (4) ดานความพึงพอใจของผูรับบริการ (เทียบไดกับการใหบริการ
ประชาชนหรือผูรับบริการ หรือ Market) และ (5) ดานประโยชนตอสังคมและประเทศชาติ (เทียบได
กับการคํานึงถึงประโยชนของสวนรวม หรือ Society)  
 6) การบริหารจัดการแบบมุงผลสัมฤทธิ์ (Result-Based Management, RBM) 8 
ข้ันตอน หมายถึง การบริหารจัดการหนวยงานที่เนนผลลัพธหรือมุงเนนความสําเร็จเปนหลัก เปน
การบริหารจัดการที่ใชระบบการประเมินผลงานที่อาศัยตัวชี้วัดเปนตัวสะทอนหรือแสดงผลงานของ
หนวยงาน เพื่อนํามาสูการพัฒนาหนวยงานและมีการแสดงผลตอสาธารณะดวย การบริหารจัดการ
แบบมุงผลสัมฤทธิ์นี้ยังหมายถึง การวิเคราะหหรือการประเมินผลหนวยงานดวย 8 ขั้นตอน ไดแก 
(1) การวิเคราะหวิสัยทัศนและพันธะกิจของหนวยงาน เพื่อใหรูทิศทางของหนวยงานในอนาคตและ
วัตถุประสงคของหนวยงาน (2) การกําหนดปจจัยหลักแหงความสําเร็จ (3) การกําหนดตัวชี้วัดผล
การดําเนินงานหลัก (4) การกําหนดแหลงขอมูล เพื่อใหรูวาขอมูลของผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัด
ผลการดําเนินงานหลักมีอยูที่หนวยงานใดบาง และจัดเก็บอยูในรูปแบบของแฟมขอมูล รายงาน
ประจําเดือน หรือระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (5) การที่ผูบริหารระดับสูงกําหนดเปาหมายของ
ตัวชี้วัดผลการดําเนินงานหลัก เพื่อเปนเกณฑสําหรับนําผลการปฏิบัติงานมาเปรียบเทียบวา ผลการ
ปฏิบัติงานดีพอหรือไมเพียงใด (6) การรวบรวมขอมูล หนวยงานดําเนินการรวบรวมขอมูลผลการ
ปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดผลการดําเนินงานหลักในรอบระยะเวลาที่กําหนด (7) การบันทึกและการ
อนุมัติขอมูล เปนการดําเนินงานโดยอุปกรณท่ีทันสมัย เชน คอมพิวเตอร และ (8) การวิเคราะหผล 
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เพื่อพิจารณาผลการปฏิบัติงานที่เกิดขึ้นจริงโดยเปรียบเทียบกับเปาหมายที่ผูบริหารระดับสูงได
กําหนดไว จากนั้น จึงวิเคราะหหาสาเหตุที่ผลการปฏิบัติงานต่ําหรือสูงกวาเปาหมายเกินไป เพื่อหา
แนวทางแกไขและเสนอทางเลือกตอผูบริหารในการปรับปรุงประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานและ
หนวยงานตอไป 
 7) หลักการสําคัญของการบริหารจัดการคุณภาพโดยรวม (Total Quality 
Management, TQM) 10 ดาน ไดแก (1) การมีวัตถุประสงคท่ีชัดเจน (objective) (2) การให
ความสําคัญกับลูกคาหรือประชาชนผูรับบริการ (customer focus) (3) การปรับปรุงกระบวนการ
ทํางานอยางตอเนื่อง (continuous improvement) (4) การเปดโอกาสใหเขามามีสวนรวมอยาง
กวางขวาง (company-wide involvement) (5) การมีภาวะผูนําของผูบริหาร (leadership) (6) การ
ใหการศึกษาและจัดการฝกอบรมแกบุคลากร (education and training) (7) การมีโครงสรางการ
บริหารจัดการที่เอื้ออํานวย (supportive structure) (8) การติดตอสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ 
(communications) (9) การควบคุมโดยกระบวนการทางสถิติหรือการวัดผลการปฏิบัติงาน (statistical 
process control or measurement) และ (10) การทํางานเปนทีม (teamwork)  
 8) หลักการสําคัญขององคการแหงการเรียนรู หรือปจจัยที่มีสวนสําคัญตอองคการ
แหงการเรียนรู (Learning Organization) 5 ดาน ตามแนวคิดของ ปเตอร เอ็ม. เซ็งกี้ (Peter M. 
Senge) ในป ค.ศ. 1990 โดยบุคลากรทุกคนในหนวยงานทั้งระดับบริหารและระดับปฏิบัติงาน หรือ
ระดับบุคคล ระดับกลุม และระดับองคการ รวมกันยึดถือและสรางปจจัยทั้ง 5 ดาน ใหเกิดขึ้นใน
หนวยงาน ปจจัยดังกลาวน้ันประกอบดวย (1) การเปนนายของตนเอง (personal mastery) 
หมายถึง การที่บุคลากรมีภาวะผูนํา มีความเปนตัวของตัวเอง มีความมุมานะ มุงม่ัน กระตือรือรน 
ใฝเรียน และใฝรูอยูเสมอ (2) การมีตัวแบบทางจิตท่ีมีประสิทธิภาพ (mental models) หมายถึง การ
ท่ีบุคลากรมีความสามารถ มีแบบแผน หรือมีทัศนคติเปดกวางที่เอื้ออํานวยตอการมองภาพหรือมอง
ปรากฏการณท้ังหลายที่เกิดขึ้นภายในหนวยงานไดอยางถูกตองและเหมาะสม (3) การมีวิสัยทัศน
รวม (shared vision) หมายถึง บุคลากรรวมกันยึดมั่นและตองการมุงไปสูจุดหมายปลายทาง
เดียวกัน หรือมีแนวคิด มีอุดมการณเดียวกัน (4) การเรียนรูรวมกันเปนทีม (team learning) 
หมายถึง บุคลากรรวมกันเรียนรูการปฏิบัติงานเปนทีม หรือเรียนรูการใชพลังกลุม และ (5) การคิด
อยางเปนระบบ (system thinking) หมายถึง บุคลากรมีการคิดอยางเปนระบบ ไมสับสนทาง
ความคิดอันจะนําไปสูการสับสนในการปฏิบัติงาน การคิดอยางเปนระบบท้ังภาพรวมและภาพยอย
จะมีสวนชวยทําใหบุคลากรปฏิบัติงานตามขั้นตอนตาง ๆ ไดอยางสอดคลอง สัมพันธ และ
ประสานกัน รวมทั้งมีทิศทางหรือเปาหมายที่ชัดเจน อันจะชวยทําใหการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ
เพิ่มขึ้น 
 9) ปจจัยที่มีสวนสําคัญตอการบริหารจัดการที่เรียกวา แพ็มส-โพสคอรบ (PAMS-
POSDCoRB) 11 ดาน ไดแก (1) การบริหารนโยบาย (Policy) (2) การบริหารอํานาจหนาที่ 
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(Authority) (3) การบริหารคุณธรรม (Morality) (4) การบริหารที่เกี่ยวของกับสังคม (Society) (5) 
การวางแผน (Planning) (6) การจัดองคการ (Organizing) (7) การบริหารทรัพยากรมนุษย 
(Staffing) (8) การอํานวยการ (Directing) (9) การประสานงาน (Coordinating) (10) การรายงาน 
(Reporting) และ (11) การงบประมาณ (Budgeting) 
 10) ปจจัยที่มีสวนสําคัญตอการบริหารจัดการท่ีเรียกวา 7S ของบริษัทแมคคินซี 
(McKinsey) หรือกรอบแนวคิด 7S ของแมคคินซี (McKinsey 7-S Framework) หรืออาจเรียกวา 
การประเมินผลหนวยงานหรือองคการดวย 7S ไดแก โครงสราง (Structure) ระบบ (System) แบบ
หรือลักษณะการทํางาน (Style) บุคลากร (Staff) ความชํานาญ (Skill) กลยุทธหรือยุทธศาสตร 
(Strategy) และคานิยมรวม (Shared Values) 
 11) ปจจัยที่มีสวนสําคัญตอการบริหารจัดการท่ีเรียกวา ไอเทอมส (ITERMS) 6 ดาน 
ไดแก ขอมูลขาวสาร (Information) เทคโนโลยี (Technology) สถานะทางเศรษฐกิจ (Economic 
status) ทรัพยากร (Resources) (หมายความรวมถึง ทรัพยากรมนุษย และวัสดุอุปกรณ) คุณธรรม
หรือจริยธรรม (Morality) และการติดตอสัมพันธ หรือระบบสังคม (Society) 
 12) 6ป ซึ่งประกอบดวย ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ประหยัด ประสานงาน ประชาสัมพันธ 
และประชาชน 
 13) 5ส ซึ่งประกอบดวย สะสาง สะอาด สะดวก สบาย สุขลักษณะ และสรางนิสัย 
 14) 3 ดาน ซึ่งประกอบดวย โครงสราง (Structure) อํานาจหนาที่ (Authority) และกระบวนการ
ดําเนินงาน (Process) หรือเรียกวา SAP   
 15) 3 ดาน ซ่ึงประกอบดวย โครงสราง (Structure) อํานาจหนาที่ (Authority) และการ
บริหารงานบุคคล (Man) หรือเรียกวา SAM 
 16) กระบวนการ 3 ข้ันตอน ไดแก การคดิ หรือการวางแผน หรือการเตรียมการ (thinking 
หรือ planning หรือ preparing) การลงมือปฏิบัติจริง (acting) และการประเมินผล (evaluating) 
 17) กระบวนการ 7 ข้ันตอน ไดแก การวินิจฉัยเบ้ืองตน (initial diagnosis) การรวบรวมขอมูล 
(data collection) การตรวจสอบขอมูล (data confrontation) การวางแผนปฏิบัติงาน (action 
planning) การสรางทีมงาน (team building) การสรางความสัมพันธระหวางกลุม (inter-group 
development) และการติดตามผลและการประเมินผล (follow up and evaluation)  
 18) กระบวนการ 8 ข้ันตอน ไดแก การพัฒนาตนเอง หรือการเตรียมตัวเองใหพรอม 
(self-development) การศึกษาขอเท็จจริง (fact finding) การรวมกลุมอภิปรายถกเถียงปญหา 
(group discussion) การวิเคราะหปญหาและจัดลําดับความสําคัญของปญหา (problem analysis 
and priority) การรวมกันวางแผน (planning) การระดมทรัพยากร (mobilization) การลงมือ
ปฏิบัติงาน (action) และการติดตามผลและประเมินผล (follow up and evaluation)  
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 19) การบรหิารจัดการตามแนวทางการบรหิารกิจการบานเมืองท่ีดี (Good 
Governance) 6 ดาน หรือ 6 หลัก ตาม “ระเบียบสํานกันายกรัฐมนตรีวาดวยการสรางระบบบรหิาร
กิจการบานเมอืงและสังคมที่ดี พ.ศ. 2542” ซ่ึงเสนอโดยสํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน 
(สํานักงาน ก.พ.) มุงเนนใหหนวยงานของรัฐดําเนินงานตามภาระหนาที่โดยยึดหลักการพื้นฐาน 6 
ดาน หรือ 6 หลักนั้น ไดแก หลักนิตธิรรม (rule of Law) หลกัคุณธรรม (ethics) หลักความโปรงใส 
(transparency) หลักความมีสวนรวม (participation) หลักความรับผิดชอบ (accountability) และหลักความ
คุมคา (value for money) ตอมาในป พ.ศ. 2547 ระเบยีบสํานักนายกรัฐมนตรฯี ดังกลาวนี้ ไดถกูยกเลิก
โดย ระเบียบสํานกันายกรฐัมนตรี เรือ่ง ยกเลกิระเบียบสํานกันายกรัฐมนตรวีาดวยการสรางระบบ
บริหารกจิการบานเมืองและสังคมที่ดี พ.ศ. 2542 พ.ศ. 25473 เนื่องจากไดประกาศใชพระราชกฤษฎีกา
วาดวยหลกัเกณฑและวธิีการบริหารกจิการบานเมืองท่ีด ีพ.ศ. 2546 แลว 
 20) การบริหารจัดการตามแนวทางการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี 7 ดาน ตาม “พระ
ราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546” ไดแก การ
บริหารราชการเพื่อ (1) การเกิดประโยชนสุขของประชาชน (responsiveness to people 
happiness) (2) การเกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ (achievement to government affairs) 
(3) การมีประสิทธิภาพและเกิดความคุมคาในเชิงภารกิจของรัฐ (efficiency and worthiness in 
terms of government affairs) (4) การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน (lessening unnecessary steps 
of work) (5) การปรับปรุงภารกิจของสวนราชการใหทันตอสถานการณ (reviewing mission to 
meet changing situation) (6) การอํานวยความสะดวกและการตอบสนองความตองการของ
ประชาชน (providing convenient and favorable services to people) และ (7) การประเมินผลการ 
ปฏิบัติราชการอยางสม่ําเสมอ (regular evaluation)4 

                                         
 3เหตุผลในการยกเลิกระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการสรางระบบบริหารกิจการบานเมืองและ
สังคมที่ดี พ.ศ. 2542 เพ่ือไมใหเกิดความซ้ําซอนในการบังคับใชกฎหมาย สืบเนื่องจากพระราชกฤษฎีกาวาดวย
หลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ซ่ึงมีหลักการเปนการกําหนดหลักเกณฑและวิธีการ
ในการปฏิบัติราชการและการสั่งการที่สวนราชการและขาราชการจะตองปฏิบัติราชการเพื่อใหเกิดการบริหาร
กิจการบานเมืองที่ดี อันเปนการครอบคลุมหลักการของระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการสรางระบบบริหาร
กิจการบานเมืองและสังคมที่ดี พ.ศ. 2542 มีผลบังคับใชเปนกฎหมายแลว 
 
 4รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (พ.ศ. 2550) มีบทบัญญัติเกี่ยวกับการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี 
ไวดังนี้ 
 1) ในหมวด 4 หนาที่ของชนชาวไทย (มาตรา 74) ดังน้ี “บุคคลผูเปนขาราชการ พนักงาน ลูกจางของ
หนวยราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือเจาหนาที่อื่นของรัฐ มีหนาที่ดําเนินการใหเปนไปตามกฎหมาย
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 21) การบริหารจัดการตามแนวทางการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี 5 ดาน ตาม 
“พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2534 ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดย 
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545” ไดแก (1) ความรับผิดชอบ
ของผูปฏิบัติงาน (2) การมีสวนรวมของประชาชน (3) การเปดเผยขอมูล (4) การติดตามตรวจสอบ 
และ (5) ประเมินผลการปฏิบัติงาน5 
 22) การบริหารจัดการตามแนวทางการบริหารราชการ 11 ดาน ตาม “พระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2534 ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการแผนดิน (ฉบับท่ี 5) พ.ศ. 2545” ไดแก (1) การเปนไปเพื่อประโยชนสุขของประชาชน (2) 
การเกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ (3) ความมีประสิทธิภาพ (4) ความคุมคาในเชิงภารกิจแหงรัฐ 
(5) การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน (6) การลดภารกิจและการยุบเลิกหนวยงานที่ไมจําเปน (7) การ
กระจายภารกิจและทรัพยากรใหแกทองถิ่น (8) การกระจายอํานาจตัดสินใจ (9) การอํานวยความ
สะดวก (10) การตอบสนองความตองการของประชาชน และ (11) การมีผูรับผิดชอบตอผลของงาน  

                                                                                                                         
เพ่ือรักษาประโยชนสวนรวม อํานวยความสะดวก และใหบริการแกประชาชนตามหลักธรรมาภิบาลของการ
บริหารกิจการบานเมืองท่ีดี” 
 2) ในหมวด 5 แนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐ สวนที่ 3 แนวนโยบายดานการบริหารราชการแผนดิน 
(มาตรา 78 (4)) ดังนี้ “มาตรา 78 รัฐตองดําเนินการตามแนวนโยบายดานการบริหารราชการแผนดิน ดังตอไปน้ี 
….. (4) พัฒนาระบบงานภาครัฐ โดยมุงเนนการพัฒนาคุณภาพ คุณธรรม และจริยธรรมของเจาหนาที่ของรัฐ ควบคู
ไปกับการปรับปรุงรูปแบบและวิธีการทํางาน เพ่ือใหการบริหารราชการแผนดินเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ และ
สงเสริมใหหนวยงานของรัฐใชหลักการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีเปนแนวทางในการปฏิบัติราชการ” 
 5“มาตรา 3/1* การบริหารราชการตามพระราชบัญญัติน้ีตองเปนไปเพื่อประโยชนสุขของประชาชน เกิด
ผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ ความคุมคาในเชิงภารกิจแหงรัฐ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
การลดภารกิจและการยุบเลิกหนวยงานที่ไมจําเปน การกระจายภารกิจและทรัพยากรใหแกทองถิ่น การกระจาย
อํานาจตัดสินใจ การอํานวยความสะดวก และการตอบสนองความตองการของประชาชน ทั้งนี้ โดยมีผูรับผิดชอบ
ตอผลของงาน  
 การจัดสรรงบประมาณ และการบรรจุและแตงตั้งบุคคลเขาดํารงตําแหนงหรือ ปฏิบัติหนาที่ตองคํานึงถึง
หลักการตามวรรคหนึ่ง  
 ในการปฏิบัติหนาที่ของสวนราชการ ตองใชวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี โดยเฉพาะอยางยิ่งให
คํานึงถึงความรับผิดชอบของผูปฏิบัติงาน การมีสวนรวมของประชาชน การเปดเผยขอมูล การติดตามตรวจสอบ
และประเมินผลการปฏิบัติงาน ทั้งนี้ ตามความเหมาะสมของ แตละภารกิจ  
 เพ่ือประโยชนในการดําเนินการใหเปนไปตามมาตรานี้ จะตราพระราชกฤษฎีกา กําหนดหลักเกณฑและ
วิธีการในการปฏิบัติราชการและการสั่งการใหสวนราชการและขาราชการ ปฏิบัติก็ได” 
 *[มาตรา 3/1 เพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545] 
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 23) การบริหารจัดการตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง (The Sufficiency Economy 
Guideline) 8 ดาน ไดแก (1) ความพอประมาณ (moderation), (2) ความมีเหตุผล (rationality), (3) 
การมีภูมิคุมกัน (self-immunity), (4) การพึ่งตนเอง (self-reliance), (5) การเสริมสรางคุณภาพคน
ใหมีทั้งความรูและคุณธรรมควบคูกัน (strengthening the qualities of people in both knowledge 
and morality), (6) การรวมกลุม (cohesiveness), (7) การสรางเครือขาย (network 
establishment), และ (8) ความสมดุลและการพัฒนาที่ยั่งยืน (equilibrium and sustainable 
development)6 
 24) การบริหารจัดการตามแนวทางคุณธรรม (The Morality Guideline) 10 ดาน 
ไดแก (1) การรักษาความสัจ (keeping the promise), (2) การรูจักขมใจตนเอง (self-restraint), 
(3) ความอดทน (tolerance), (4) การละความชั่ว (refraining from doing bad deeds), (5) การ
เสียสละ (sacrifice), (6) ความเมตตา (kindness), (7) ความสามัคคี (unity), (8) ความสุจริต 
(honesty), (9) ความเที่ยงธรรม (justification), และ (10) การสงเสริมคนดี (supporting good 
person)7 
 25) การบริหารจัดการตามแนวทางทศพิธราชธรรม 10 ดาน (The Ten Perfections 
Guideline) ไดแก (1) ทาน (charity or giving away food or necessities), (2) ศีล (morality or 
following the commandments), (3) บริจาค (donation or giving donations), (4) ความซื่อตรง 
(honesty or being honest), (5) ความออนโยน (gentleness or being suave), (6) ความเพียร 
(assiduity or persevering), (7) ความไมโกรธ (no hard feeling or being patient), (8) ความไม
เบียดเบียน (no exploitation or not annoying to anybody), (9) ความอดทน (tolerance or being 
tolerant), และ (10) ความเที่ยงธรรม (uprightness or having justice)8 
 26) การปฏิบัติราชการตามคํารับรองของหนวยงาน (Performance Agreement of 
Agency) 4 ดาน แนวคิดเก่ียวกับการปฏิบัติราชการตามคํารับรองของหนวยงาน เปนมาตรการที่
กําหนดขึ้นตามมติของคณะรัฐมนตรีเพื่อใหสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สํานักงาน 
ก.พ.ร.) กําหนดมาตรการในการกํากับ ดูแล และควบคุมการปฏิบัติงานของหนวยงานราชการให
บรรลุตามเปาหมายที่กําหนด โดยหนวยงานราชการจะตองทําขอตกลงการปฏิบัติงานตอหนวยงาน
ซึ่งเปนผูบังคับบัญชา และลงนามขอตกลงนั้นรวมกัน เพื่อเปนขอผูกมัดวาจะดําเนินงานตามที่ไดตก
                                         
 6วิรัช วิรัชนิภาวรรณ, การบริหารจัดการตามแนวทางคุณธรรมและแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
(กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพโฟรเพซ, 2550), หนา 63-68. 
 7Ibid., หนา 36-38.   

 8Ibid., หนา 34-36. 
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ลงกันไว โดยขั้นตอนการจัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการ การปฏิบัติราชการตามคํารับรองของ
หนวยงาน 4 ดานนั้น ไดแก (1) ประสิทธิผลตามแผนปฏิบัติราชการ (2) คุณภาพการใหบริการ (3) 
ประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ และ (4) การพัฒนาองคกรหรือหนวยงาน 
 27) การบริหารจัดการความรู (Knowledge Management, KM) 5 ข้ันตอน เปนการ
บริหารจัดการที่มุงสงเสริมการบริหารจัดการความรูของบุคลากรของหนวยงานในลักษณะที่เปน
กระบวนการเพื่อใหเปนบุคลากรและหนวยงานแหงความรูอยางกวางขวางและเปนระบบ อันจะมี
สวนสําคัญทําใหบุคลากรและหนวยงานเผชิญกับการแขงขัน การเปลี่ยนแปลงทุกรูปแบบ รวมตลอด
ถึงบริหารจัดการไดอยางมีประสิทธิภาพดวย ท้ัง 5 ขั้นตอนนั้น ไดแก การกําหนดวิสัยทัศน (vision 
establishment) การกําหนดยุทธศาสตร (strategy establishment) การกําหนดรูปแบบการบริหาร
จัดการความรู (establishment of knowledge management form) การเขาสูกระบวนการบริหาร
จัดการความรู (approaching of knowledge management process) และการประเมินผล 
(evaluation) 
 
 หลังจากนําเสนอเรื่องการนํา “กรอบแนวคิดทางรัฐประศาสนศาสตร” หรือ “กรอบ
แนวคิดการบริหารจัดการ” มาใชสําหรับการศึกษา การทําวิจัย หรือการวิทยานิพนธ ซ่ึง
รวมทั้งใชใน “การจัดกลุมหรือการจัดกลุมปญหา” ดวย ทําใหมีขอสังเกต 5 ประการ ดังนี ้
     ประการที่หนึ่ง กรอบแนวคิด หรือกลุมคําตาง ๆ จํานวน 27 ตัวอยางขางตนท่ีเรียก
แตกตางกันวา (1) ปจจัยที่มีสวนสําคัญตอการบริหารจัดการ (2) ทรัพยากรการบริหารจัดการหรือ
ทรัพยากรการจัดการ (3) กระบวนการบริหารจัดการ และ (4) กระบวนการหรือหลักการสําคัญตาง 
ๆ น้ัน อาจเรียกวาเปน “ตัวชี้วัดการบริหารจัดการ” หรือ “ตัวชี้วัดประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ” 
ก็ได เนื่องจากลวนมีลักษณะเปน “ตัวช้ีวัดหรือชุดตัวชี้วัด” ท่ีนําไปปรับใชเปน “ตัวชี้วัด/ชุดตัวชี้วัด
สําหรับศึกษา วิจัย วิเคราะห วัด และประเมินผลการปฏิบัติงานดานการบริหารจัดการของหนวยงาน
ของรัฐ และ/หรือ เจาหนาที่ของรัฐ” ได ถึงแมแตละตัวชี้วัด/ชุดตัวชี้วัดจะมีจุดเร่ิมตนหรือมีที่มา
แตกตางกันก็ตาม โดย “ตัวชี้วัด/ชุดตัวชี้วัดการบริหารจัดการ” ดังกลาวนี้ ถือวา “เปนตัวชี้วัดหลัก
หรือชุดตัวชี้วัดหลัก”  และเม่ือนําไปปรับใชจะตองสรางหรือกําหนด “ตัวชี้วัดรอง” ขึ้นมา 
 ประการที่สอง กรอบแนวคิด หรือตัวชี้วัด/ชุดตัวชี้วัดที่กลาวมานี้ ยังอาจเรียกวา แนวคิด 
แนวทาง หลักการ เทคนิค เกณฑ ตัวแปร หรือตัวแบบ ก็ได 
 ประการที่สาม ในการศึกษา การวิจัย การวิเคราะห การวัด หรือการประเมินผล
ความสําเร็จของการบริหารจัดการตามกรอบแนวคิด หรือตัวชี้วัด/ชุดตัวชี้วัด หรือที่เรียกอยางอื่น 
ตามที่ไดกลาวมาแลว 27 ตัวอยาง นั้น ลวนอยู ท่ี “การสรางหรือกําหนดตัวชี้วัดผลการ
ปฏิบัติงาน (Key Performance Indicator, KPI) หรือเรียกงาย ๆ วา ตัวชี้วัด (indicator) ที่ถูกตอง 
เที่ยงตรง เปนท่ียอมรับ และสะดวกตอการนําไปใช 
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 ประการที่สี่ เม่ือนํากรอบแนวคิด หรือตัวชี้วัด/ชุดตัวชี้วัดการบริหารจัดการไปปรับใชใน
การศึกษา วิจัย วิเคราะห วัด และการประเมินผลดานการบริหารจัดการของ หนึ่ง หนวยงานของรัฐ 
หรือ สอง เจาหนาที่ของรัฐ หรือ สาม โครงการหรือกิจกรรมของหนวยงานของรัฐ ผูศึกษาอาจเลือก
นํากรอบแนวคิด หรือตัวชี้วัด/ชุดตัวชี้วัดใดไปปรับใชไดตามความเหมาะสม ซ่ึงรวมทั้งกรอบ
แนวคิด หรือตัวชี้วัด/ชุดตัวชี้วัดการบริหารจัดการที่เรียกวา 3M-11M, PAMS-POSDCoRB, 
SWOT, Benchmarking, Balanced Scorecard, การบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี, แนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียง, การปฏิบัติราชการตามคํารับรองของหนวยงาน, 7S ของบริษัทแมคคินซี, การบริหาร
จัดการแบบมุงผลสัมฤทธิ์, การบริหารจัดการคุณภาพโดยรวม, องคการแหงการเรียนรู, และ ITERMS 
เหลานี้เปนตน ท้ังนี้ เพื่อนําไปสูจุดหมายปลายทางเบื้องตน คือ การเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหาร
จัดการของหนวยงานของรัฐและเจาหนาที่ของรัฐ และในท่ีสุด เพื่อนําไปสูจุดหมายปลายทางสูงสุด 
คือ การพัฒนาประเทศที่ประชาชนมีความสุขและมีคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้น รวมทั้งประเทศชาติ
เจริญกาวหนาอยางมั่นคงและยั่งยืน 
 ประการที่หา ในการศึกษา การทําวิจัย หรือการทําวิทยานิพนธในภาพรวม มีคําหรือ
ขอความที่มีความหมายทํานองเดียวกัน ใกลเคียงกัน หรือคลายคลึงกัน โดยเฉพาะอยางยิ่ง (1) 
การศึกษา (หรืออาจใชคําวา การวิจัย การวิเคราะห การวัด การประเมินผล) (2) ประสิทธิภาพ 
(หรืออาจใชคําวา ศักยภาพ ขีดความสามารถ ความพรอม ความเปนไปได) (3) การบริหารจัดการ 
(หรืออาจใชคําวา การดําเนินงาน การปฏิบัติงาน) และ (4) หนวยงานของรัฐ (หรืออาจใชคําวา 
เจาหนาที่ของรัฐ โครงการหรือกิจกรรมของหนวยงานของรัฐ) ดังตัวอยางตอไปนี้ 
  1) การศึกษาประสิทธิภาพของการบริหารจัดการของหนวยงาน A มีความหมาย
ทํานองเดียวกัน ใกลเคียงกัน หรือคลายคลึงกับการวิจัย หรือการวิเคราะห หรือการวัด หรือการ
ประเมินผลการบริหารจัดการของหนวยงาน A นั้น 
  2) การศึกษาประสิทธิภาพของการบริหารจัดการของหนวยงาน A มีความหมาย
ทํานองเดียวกัน ใกลเคียงกัน หรือคลายคลึงกับการศึกษาศักยภาพ หรือขีดความสามารถ หรอืความ
พรอม หรือความเปนไปไดของหนวยงาน A น้ัน 
  3) การศึกษาประสิทธิภาพของการบริหารจัดการของหนวยงาน A มีความหมาย
ทํานองเดียวกัน ใกลเคียงกัน หรือคลายคลึงกับการศึกษาประสิทธิภาพของการดําเนินงาน หรือการ
ปฏิบัติงานของหนวยงาน A นั้น 
  4) การศึกษาประสิทธิภาพของการบริหารจัดการของหนวยงานของรัฐ A มี
ความหมายทํานองเดียวกัน ใกลเคียงกัน หรือคลายคลึงกับการศึกษาประสิทธิภาพของการบริหาร
จัดการของเจาหนาที่ของรัฐ หรือโครงการหรือกิจกรรมของหนวยงานของรัฐ A นั้น 
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  5) การประเมินผลประสิทธิภาพการบริหารจัดการของหนวยงาน A มีความหมาย
ทํานองเดียวกัน ใกลเคียงกัน หรือคลายคลึงกับการศึกษา หรือการวิจัย หรือการวิเคราะห หรือการ
วัดประสิทธิภาพของการบริหารจัดการของหนวยงาน A นั้น  
  6) การศึกษาความเปนไปไดของการบริหารจัดการของโครงการหรือกิจกรรม B มี
ความหมายทํานองเดียวกัน ใกลเคียงกัน หรือคลายคลึงกับการศึกษาประสิทธิภาพ หรือศักยภาพ 
หรือขีดความสามารถ หรือความพรอมของการบริหารจัดการของโครงการหรือกิจกรรม B นั้น โปรด
ดูตารางที่ 1 
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ตารางที่ 1 สรุปโครงสรางของการนํากรอบแนวคิด หรือตัวชี้วัด/ชุดตัวชี้วัดการบริหารจัดการพรอมตัวอยาง มา
ปรับใชสําหรับ (1) การศึกษา (2) ประสิทธิภาพ ของ (3) การบริหารจัดการ ของ (4) หนวยงานของรัฐ (5) เพื่อ
นําไปสูจุดหมายปลายทาง 
 

กรอบแนวคดิ 
หรือตวัชีว้ดั/ชุดตวัชีว้ัด  

(5) จุดหมาย
ปลายทาง 

(1) การ 
ศึกษา 

หรือคําวา 

(2) ประสิทธ-ิ
ภาพ  

หรือคําวา 

(3) การ 
บริหารจัดการ 
หรือคําวา 

(4) หนวย 
งานของรัฐ 
หรือคําวา หรือคําวา ตัวอยางเชน เบื้องตน สูงสุด 

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

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

1. การดําเนิน 
   งาน 
2. การปฏิบตั ิ
   งาน 

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

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

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

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

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

             หมายถึง กรอบแนวคิด หรือ “ตัวชี้วัดหลัก” หรือ “ชุดตัวชี้วัดหลัก” และเมื่อนําไปปรับใชในการศึกษา 
การวิจัย การวิเคราะห การวัด และการประเมินผล จําเปนตองสรางหรือกําหนด “ตัวชี้วัดรอง” ของแตละตัวชี้วัด
หลักซึ่งประกอบดวยหลายดานขึ้นมา โดย “ตัวชี้วัดรอง” หมายถึง ระดับความสําเร็จของขอความที่ขยายความ
หรือขยายการดําเนินงานของตัวชี้วัดหลักแตละดานใหเห็นชัดเจนขึ้น 
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 แบบท่ีสอง กรอบแนวคิดทางวิชาการที่นํามาใชในการศึกษาวิเคราะห กรอบแนวคิด
แบบน้ีเปนตัวแบบ (model) ที่นํามาใชใน “การศึกษาวิเคราะห” เร่ืองท่ีศึกษา ทําวิจัย หรือทํา
วิทยานิพนธ ในที่นี้ไดนํามาแสดงไว 12 ตัวอยาง เชน  
 1) กรอบแนวคิดท่ีประกอบดวย 2 ข้ันตอน ไดแก ปญหา (problem)        แนวทางแกไข 
(ซึ่งรวมทั้งการปองกันดวย) (suggestion) 
 
                                 กรอบแนวคิดที่ประกอบดวย 2 ขั้นตอน 
            (1)                                                                                           (2) 
         ปญหา                                                                                      แนวทางแกไข 
 
                                ส        อ        ด        ค        ล        อ        ง                    
 
 
 2) กรอบแนวคิดที่ประกอบดวย 2 ข้ันตอน ไดแก ตัวแปรอิสระ (independent variable) 
หรือเหตุ          ตัวแปรตาม (independent variable) หรือผล 
 
                                 กรอบแนวคิดที่ประกอบดวย 2 ขั้นตอน 
            (1)                                                                                           (2) 
   ตัวแปรอิสระ                                                                                 ตวัแปรตาม 
 
                                  ส        อ        ด        ค        ล        อ        ง                    
 
         3) กรอบแนวคิดที่ประกอบดวย 2 ข้ันตอน ไดแก หลักเกณฑใหญหรือหลักการทั่วไป 
(general)           สวนยอย (specific)   
 
                           กรอบแนวคิดที่ประกอบดวย 2 ขัน้ตอน 
            (1)                                                                                           (2) 
 หลักเกณฑใหญ                                                                                 สวนยอย 
 
                                   ส        อ        ด        ค        ล        อ        ง                    
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         4) กรอบแนวคิดท่ีประกอบดวย 3 ข้ันตอน ไดแก ปญหา (problem)         สาเหตุ 
(cause)          แนวทางแกไขหรือแนวทางการพัฒนา (suggestion หรือ development guideline) 
ท่ีสอดคลองกัน ซึ่งเรียกวา “กระบวนการพิจารณาแกไขปญหา” ดังนี้ 
 
                   กระบวนการพจิารณาแกไขปญหาที่ประกอบดวย 3 ขั้นตอน 
            (1)                                         (2)                                              (3) 
         ปญหา                                       สาเหต ุ                                   แนวทางแกไข 
 
                                     ส        อ        ด        ค        ล        อ        ง 
 
 
        5) กรอบแนวคิดท่ีประกอบดวย 3 ข้ันตอน ไดแก เหตุ (cause)          ผล (effect)             
       ผลกระทบ (impact)  
 
                              กรอบแนวคิดที่ประกอบดวย 3 ขั้นตอน 
            (1)                                         (2)                                              (3) 
           เหต ุ                                           ผล                                         ผลกระทบ 
 
                                     ส        อ        ด        ค        ล        อ        ง 
 
 
        6) กรอบแนวคิดท่ีประกอบดวย 3 ข้ันตอน ไดแก ปจจัยนําเขา (input)       กระบวนการ
ปรับเปลี่ยน (process)          ปจจัยนําออก (output) 
 
                              กรอบแนวคิดที่ประกอบดวย 3 ขั้นตอน 
            (1)                                         (2)                                          (3) 
    ปจจัยนําเขา                  กระบวนการปรบัเปลี่ยน                 ปจจัยนาํออก 
 
                                     ส        อ        ด        ค        ล        อ        ง 
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       7) กรอบแนวคิดท่ีประกอบดวย 3 ข้ันตอน ไดแก ปจจัยสนับสนุน (thesis)    
 ปจจัยตอตาน (antithesis)         ปจจัยประนีประนอม (synthesis) ไดแสดงไว 2 ภาพ ดังนี้ 
 
                              กรอบแนวคิดที่ประกอบดวย 3 ขั้นตอน 
               (1)                                          (2)                                             (3) 
    ปจจัยสนบัสนนุ                        ปจจัยตอตาน                        ปจจัยประนีประนอม 
 
                                        ส        อ        ด        ค        ล        อ        ง 
 
                      หรือ 
  
     
         (1) ปจจัยสนบัสนนุ                              (3) ปจจัยประนปีระนอม     
                 (thesis)           (synthesis)  
 
 
          (2) ปจจัยตอตาน (antithesis) 
 
 
 8) กรอบแนวคิดท่ีประกอบดวย 4 ข้ันตอน ไดแก สภาพแวดลอม (context)        
 ปจจัยนําเขา (input)        กระบวนการ (process)         ผลผลิต (product)  
 
                                          กรอบแนวคิดที่ประกอบดวย 4 ขั้นตอน 
               (1)                                   (2)                                  (3)                                (4) 
    สภาพแวดลอม                    ปจจัยนาํเขา                  กระบวนการ                    ผลผลิต 
 
                                            ส        อ        ด        ค        ล        อ        ง 
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 9) กรอบแนวคิดท่ีประกอบดวย 4 ข้ันตอน ไดแก ปญหา (problem)          สาเหตุ 
(cause)            แนวทางแกไข (suggestion)          ผลกระทบ (impact) 
 
                                        กรอบแนวคดิที่ประกอบดวย 4 ขั้นตอน 
               (1)                                (2)                                 (3)                                (4) 
          ปญหา                            สาเหต ุ                    แนวทางแกไข                 ผลกระทบ 
 
                                          ส        อ        ด        ค        ล        อ        ง 
 
 
 10) กรอบแนวคิดที่ประกอบดวย 4 ข้ันตอน ไดแก ปญหา (problem)          สาเหตุ 
(cause)            แนวทางแกไข (suggestion)        แนวโนม (trend) 
 
                                        กรอบแนวคดิที่ประกอบดวย 4 ขั้นตอน 
               (1)                                (2)                                 (3)                                (4) 
          ปญหา                            สาเหต ุ                    แนวทางแกไข                   แนวโนม 
 
                                          ส        อ        ด        ค        ล        อ        ง 
 
 
 11) กรอบแนวคิดที่ประกอบดวย 4 ข้ันตอน ไดแก ปจจัยนําเขา (input)     
กระบวนการ (process)         ปจจัยนําออกหรือผลผลิต (output)         ผลลัพธ (outcome) 
 
                                        กรอบแนวคดิที่ประกอบดวย 4 ขั้นตอน 
               (1)                                (2)                                 (3)                                (4) 
      ปจจัยนําเขา                   กระบวนการ                ปจจัยนาํออก                    ผลลัพธ 
 
                                          ส        อ        ด        ค        ล        อ        ง 
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 12) กรอบแนวคิดที่ประกอบดวย 4 ข้ันตอน ไดแก ปจจัยนําเขา (input)    
กระบวนการ (process)          ปจจัยนําออกหรือผลผลิต (output)         ผลกระทบ (impact) 
 
                                        กรอบแนวคดิที่ประกอบดวย 4 ขั้นตอน 
               (1)                                (2)                                 (3)                                (4) 
      ปจจัยนําเขา                   กระบวนการ                ปจจัยนาํออก                  ผลกระทบ 
 
                                          ส        อ        ด        ค        ล        อ        ง 
 
 
3. เทคนิคการสรางหรือการกําหนดกรอบแนวคิด 
 
     เนื่องจากความรูความสามารถและประสบการณของผูศึกษาแตละคนยอมแตกตางกัน 
โดยเฉพาะอยางยิ่ง การนําแนวคิด ทฤษฎี หรือหลักการทางวิชาการมาปรับใชในการศึกษา การทํา
วิจัย หรือการทําวิทยานิพนธ จึงทําใหการกําหนดกรอบแนวคิดที่ใชในการศึกษาแตกตางกันดวย ยิ่ง
ไปกวานั้น มีผูศึกษาจํานวนไมนอยที่ทําการศึกษา การทําวิจัย หรือการทําวิทยานิพนธโดยไมใช
กรอบแนวคิด เพราะยังไมเห็นถึงความสําคัญและความจําเปนของกรอบแนวคิดที่นํามาใชใน
การศึกษา รวมตลอดไปถึงการไมเขาใจเทคนิคการสรางกรอบแนวคิด และการบูรณาการหรือ
ผสมผสานกรอบแนวคิดดวย จากเหตุผลเหลานี้ จึงนํามาสูการนําเสนอวา “เทคนิคการสรางหรือ
การกําหนดกรอบแนวคิด”  
 กอนท่ีจะกลาวถึงเทคนิคการสรางกรอบแนวคิด ควรที่จะอธิบายถึง “วิธีการสรางกรอบ
แนวคิดสําหรับการศึกษา การทําวิจัย หรือการทําวิทยานิพนธ” เปนเบื้องตนกอน โดยแบงเปน 
(1) การสรางหรือกําหนดกรอบแนวคิดหลัก และ (2) การสรางหรือกําหนดกรอบแนวคิดรอง 
ตามลําดับดังนี้ 
 1) วิธีการสรางหรือการกําหนดกรอบแนวคิดหลัก เหตุผลที่เรียกวา กรอบแนวคิดหลัก 
เพราะเปนกรอบแนวคิดที่สรางหรือกําหนดขึ้นจากวัตถุประสงคท่ีมีความสําคัญยิ่งหรือวัตถุประสงค
หลักของการศึกษา การทําวิจัย หรือการทําวิทยานิพนธ ผูศึกษาอาจดําเนินการโดย 
  1.1) กําหนดวัตถุประสงคของการศึกษาใหมีสาระสําคัญครอบคลุมอยางนอย 2 
เรื่อง ไดแก ปญหา แนวทางการพัฒนา (หรือแนวทางแกไข หรือขอเสนอแนะ) ตัวอยางเชน การ
วิจัยหรือวิทยานิพนธมีวัตถุประสงคของการศึกษาเพื่อศึกษา “ปญหาการบริหารจัดการของ
หนวยงาน (ระบุชื่อหนวยงานที่ศึกษา)” และเพื่อศึกษา “แนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการของ
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หนวยงาน (ระบุชื่อหนวยงานท่ีศึกษา)” โดยถือวา วัตถุประสงคของการศึกษาทั้ง 2 ขอนี้เปน
วัตถุประสงคหลัก 
  1.2) กําหนดกรอบแนวคิด (หรืออาจเรียกวา ตัวชี้วัด หรือตัวแบบ) สําหรับใชใน
การศึกษา การทําวิจัย หรือการทําวิทยานิพนธ โดยเฉพาะอยางยิ่ง นํามาใชใน “การจัดกลุมและการ
วิเคราะห” วัตถุประสงคหลักที่ไดกําหนดไวในหัวขอ 1.1) ตัวอยางเชน ผูศึกษาเลือกนํา “ปจจัยที่มี
สวนสําคัญตอการบริหารจัดการที่ เ รียกวา PAMS-POSDCoRB” ไดแก การบริหารนโยบาย 
(Policy), การบริหารอํานาจหนาที่ (Authority), การบริหารคุณธรรม (Morality), การบริหารที่
เกี่ยวของกับสังคม (Society) หรือ การบริหารท่ีเกี่ยวกับจิตวิญญาณ (Spirit) อาจเลือกคําใดคําหนึ่ง
ก็ได, การวางแผน (Planning), การจัดองคการ (Organizing), การบริหารทรัพยากรมนุษย 
(Staffing), การอํานวยการ (Directing), การประสานงาน (Coordinating), การรายงาน (Reporting) 
และการงบประมาณ (Budgeting) มาเปนกรอบแนวคิดหลักสําหรับการทําวิจัยหรือทําวิทยานิพนธ 
(ผูศึกษาควรใหเหตุผลของการเลือกนํากรอบแนวคิดดังกลาวนี้มาใชไวดวย) โดยผูศึกษานํามาใชใน
การจัดกลุมและวิเคราะหวัตถุประสงคของการศึกษา 2 ขอดังกลาวในขอ 1.1) ซึ่งเปนวัตถุประสงค
หลัก 
  1.3) กําหนดให หนึ่ง “ปญหาการบริหารจัดการของหนวยงาน” และ “แนวทางการ
พัฒนาการบริหารจัดการของหนวยงาน” (ซึ่งเปนวัตถุประสงคของการศึกษา) ที่จัดกลุมและวิเคราะห
ตามกรอบแนวคิด PAMS-POSDCoRB เปนตัวแปรอิสระ หรือเปน เหตุ (cause) ในขณะเดียวกัน ผู
ศึกษาก็ไดกําหนดให สอง “การเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการของหนวยงาน” (ระบุชื่อ
หนวยงานที่ศึกษา) เปนตัวแปรตาม หรือเปน ผล (effect)  
 สําหรับ “ตัวอยางวิธีการเขียนบรรยายการนํากรอบแนวคิดหลักมาใชในการจัดกลุม
และวิเคราะหวัตถุประสงคหลักของการศึกษา” เชน ในการศึกษา การทําวิจัย หรือการทํา
วิทยานิพนธครั้งนี้ ผูศึกษาไดนํา “ปจจัยที่มีสวนสําคัญตอการบริหารจัดการที่เรียกวา PAMS-
POSDCoRB” ของ วิรัช วิรัชนิภาวรรณ9 มาเปนกรอบแนวคิดหลักในการจัดกลุมและการวิเคราะห 
“ปญหาการบริหารจัดการของหนวยงาน” และ “แนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการของ
หนวยงาน” ท่ีเปนวัตถุประสงคหลักของการศึกษาจํานวน 2 ขอ ปจจัยหรือกรอบแนวคิดดังกลาวนี้
ประกอบดวย 11 ดาน พรอมกันนั้น ผูศึกษาไดกําหนดให “ปญหาการบริหารจัดการของหนวยงาน” 
และ “แนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการของหนวยงาน” ที่จัดกลุมและวิเคราะหตามกรอบแนวคิด 

                                         
 9วิรัช วิรัชนิภาวรรณ, แนวคิดทางรัฐประศาสนศาสตร : การประยุกต และการพัฒนา (กรุงเทพ- 
มหานคร : สํานักพิมพโฟรเพซ, 2549), หนา 64-66.  
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PAMS-POSDCoRB เปนตัวแปรอิสระ หรือเปน เหตุ สวน “การเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหาร
จัดการของหนวยงาน” เปนตัวแปรตาม หรือเปน ผล โปรดดูภาพที่ 2 
 
ภาพที ่2 กรอบแนวคิดหลักที่แสดงถึงความสัมพันธระหวางตัวแปรอสิระและตัวแปรตามที่ใชใน
การศึกษาครั้งนี้ 
 
                       ตัวแปรอิสระ (เหตุ)                    ตัวแปรตาม (ผล) 
 
     “ปญหาการบริหารจัดการของหนวยงาน”  
    และ “แนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการ 
       ของหนวยงาน” ที่จัดกลุมและวิเคราะห 
        ตามกรอบแนวคิด PAMS-POSDCoRB 
 ------------------------------------------------------------  
  1) การบริหารนโยบาย (Policy)  
  2) การบริหารอํานาจหนาที่ (Authority)                                  การเพิม่ประสิทธิภาพ 
  3) การบริหารคุณธรรม (Morality)                                         ในการบริหารจัดการ 
  4) การบริหารท่ีเกี่ยวของกับสังคม (Society)                                 ของหนวยงาน 
  5) การวางแผน (Planning) 
  6) การจัดองคการ (Organizing) 
  7) การบริหารทรัพยากรมนุษย (Staffing) 
  8) การอํานวยการ (Directing)  
  9) การประสานงาน (Coordinating) 
  10) การรายงาน (Reporting)  
  11) การงบประมาณ (Budgeting) 
 
 
 2) วิธีการสรางหรือการกําหนดกรอบแนวคิดรอง เหตุผลที่เรียกวา กรอบแนวคิดรอง 
เพราะเปนกรอบแนวคิดที่สรางหรือกําหนดขึ้นจากวัตถุประสงคเสริมที่มีความสําคัญในลําดับรอง 
หรือเปนวัตถุประสงครองของการศึกษา การทําวิจัย หรือการทําวิทยานิพนธ ผูศึกษาอาจดําเนินการ
โดย 



 24

  2.1) กําหนดวัตถุประสงคของการศึกษาใหมีสาระสําคัญครอบคลุมเรื่องท่ีมี
ความสําคัญในลําดับรองจากเร่ืองที่เปนวัตถุประสงคหลัก ตัวอยางเชน การวิจัยหรือวิทยานิพนธมี
วัตถุประสงคของการศึกษาเพื่อศึกษา “ปจจัยที่มีสวนสําคัญทําใหแนวทางการพัฒนาการบริหาร
จัดการของหนวยงาน (ระบุชื่อหนวยงานที่ศึกษา) ประสบผลสําเร็จ” โดยถือวา วัตถุประสงคของ
การศึกษาขอน้ีเปนวัตถุประสงคเสริมหรือวัตถุประสงครอง 
  2.2) กําหนดกรอบแนวคิด (หรืออาจเรียกวา ตัวชี้วัด หรือตัวแบบ) สําหรับใชใน
การศึกษา การทาํวิจัย หรือการทําวิทยานิพนธ โดยเฉพาะอยางยิ่ง นํามาใชใน “การจัดกลุมและการ
วิเคราะห” วัตถุประสงครองท่ีไดกําหนดไวในหัวขอ 2.1) ตัวอยางเชน ผูศึกษาเลือกนํา “ปจจัยที่มี
สวนสําคัญตอการบริหารจัดการที่เรียกวา 3M” อันไดแก ปจจัยดานการบริหารทรัพยากรมนุษย 
(Man) ดานการบริหารงบประมาณ (Money) และดานการบริหารงานภายใน (Management) มา
เปนกรอบแนวคิดรองสําหรับการทําวิจัยหรือทําวิทยานิพนธ (ผูศึกษาควรใหเหตุผลของการเลือกนํา
กรอบแนวคิดดังกลาวนี้มาใชไวดวย) โดยผูศึกษานํามาใชในการจัดกลุมและการวิเคราะห
วัตถุประสงคของการศึกษาดงักลาวในขอ 2.1) ซึ่งเปนวัตถุประสงครอง 
  2.3) กําหนดให หนึ่ง “ปจจัยที่มีสวนสําคัญทําใหแนวทางการพัฒนาการบริหาร
จัดการของหนวยงาน (ระบุชื่อหนวยงานที่ศึกษา) ประสบผลสําเร็จ” (ซึ่งเปนวัตถุประสงคของ
การศึกษา) ท่ีจัดกลุมและวิเคราะหตามกรอบแนวคิด 3M เปนตัวแปรอิสระ หรือเปน เหตุ (cause) 
ในขณะเดียวกัน ผูศึกษาก็ไดกําหนดให สอง “แนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการของหนวยงาน” 
(ระบุชื่อหนวยงานที่ศึกษา) เปนตัวแปรตาม หรือเปน ผล (effect)  
 สําหรับ “ตัวอยางวิธีการเขียนบรรยายการนํากรอบแนวคิดรองมาใชในการจัดกลุม
และวิเคราะหวัตถุประสงครองของการศึกษา” เชน ในการศึกษา การทําวิจัย หรือการทํา
วิทยานิพนธครั้งนี้ รองของการศึกษาจํานวน 1 ขอ ปจจัยหรือกรอบแนวคิด 3M ดังกลาวนี้
ประกอบดวย 3 ดาน ไดผูศึกษาไดนํา “ปจจัยที่มีสวนสําคัญตอการบริหารจัดการที่เรียกวา 3M ของ 
วิรัช วิรัชนิภาวรรณ (2550) ในบทความ เรื่อง “เทคนิคการเขียนงานวิจัยหรือวิทยานิพนธ” สืบคืน
วันท่ี 4  มิถุนายน 2552 จาก http://www.wiruch.com มาเปนกรอบแนวคิดรองในการจัดกลุมและการ
วิเคราะห “ปจจัยที่มีสวนสําคัญทําใหแนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการของหนวยงาน (ระบุชื่อ
หนวยงานท่ีศึกษา) ประสบผลสําเร็จ” ซึ่งเปนวัตถุประสงคแก การบริหารทรัพยากรมนุษย (Man) 
การบริหารงบประมาณ (Money) และการบริหารงานทั่วไป (Management) พรอมกันนั้น ผูศึกษาได
กําหนดให “ปจจัยท่ีมีสวนสําคัญทําใหแนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการของหนวยงาน (ระบุชื่อ
หนวยงานที่ศึกษา) ประสบผลสาํเร็จ” ท่ีจัดกลุมและวิเคราะหตามกรอบแนวคิด 3M เปนตัวแปรอิสระ 
หรือเปน เหตุ สวน “แนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการของหนวยงาน (ระบุชื่อหนวยงานที่ศกึษา) 
ประสบผลสําเร็จ” เปนตัวแปรตาม หรือเปน ผล  
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 ในสวนเหตุผลท่ีผูศึกษานําการ 3M มาเปนกรอบแนวคิดรองในการศึกษาครั้งนี้ เพราะเปน
กรอบแนวคิดที่กะทัดรัด ครอบคลุมสาระสําคัญของการบริหารจัดการ เปนสากล เปนที่รูจัก คุนเคย
และไดนํามาใชกันอยางแพรหลาย โปรดดูภาพที่ 3 
 
ภาพที ่3 กรอบแนวคิดรองที่แสดงถึงความสัมพันธระหวางตัวแปรอิสระและตัวแปรตามที่ใชใน
การศกึษาครั้งนี้ 
 
                      ตัวแปรอิสระ (เหตุ)                            ตัวแปรตาม (ผล) 
 
     “ปจจัยทีม่ีสวนสาํคัญทําใหแนวทางการพฒันา 
   การบรหิารจัดการของหนวยงานประสบผลสําเร็จ” 
       ท่ีจัดกลุมและวเิคราะหตามกรอบแนวคิด 3M                          แนวทางการพฒันา 
 -----------------------------------------------------------------------                     การบรหิารจัดการ 
  1) ปจจัยดานการบริหารทรัพยากรมนุษย (Man)                                 ของหนวยงาน 
  2) ปจจัยดานการบริหารงบประมาณ (Money)  
  3) ปจจัยดานการบริหารงานภายใน (Management) 
 
 
 
4. เทคนิคการบูรณาการหรือการผสมผสานกรอบแนวคิด 
 
 หลังจากไดทราบและเขาใจ “วิธีการสรางกรอบแนวคิดสําหรับการศึกษา การทําวิจัย 
หรือการทําวิทยานิพนธ” แลว ตอจากนี้ไป เปนสวนของ “เทคนิคการสรางหรือการกําหนด
กรอบแนวคิด” โดยผูศึกษาควรคํานึงถึงเทคนิค 7 ประการ    
 4.1 การสรางกรอบแนวคิดที่สอดคลองกับวัตถุประสงคของการศึกษาที่ไดกําหนดไว 
 4.2 การสรางกรอบแนวคิดที่อยูบนพื้นฐานของวิชาการที่เปนที่ยอมรับหรือโตแยงไดยาก  
 4.3 การสรางกรอบแนวคิดที่ชัดเจน และเขาใจงาย มิใชนํากรอบแนวคิดมาใชในการศึกษา 
การทําวิจัย หรือการทําวิทยานิพนธแลว ยิ่งทําใหผูอานไมเขาใจมากขึ้น  
 4.4 กรอบแนวคิดมิใช “ภาพหรือกรอบที่สรุปขั้นตอนการดําเนินงานวิจัย” หรือ “การอธิบาย
ความหมายของกรอบแนวคิด ตัวชี้วัด หรือตัวแบบแตละตัว” แตเปนกรอบหรือการแสดงขอบเขตให
ผูอานเห็นถึงการจัดกลุมแนวคิดทางวิชาการและการศึกษาวิเคราะหที่มีความสัมพันธกันอยางเปน
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ระบบและเกี่ยวของกับวัตถุประสงคของการศึกษา โดยผูศึกษานํากรอบแนวคิดนั้นมาใชใน
การศึกษา การทําวิจัย หรือการทําวิทยานิพนธ  
 4.5 การแสดงภาพประกอบ หลังจากที่ผูศึกษาไดเขียนบรรยายกรอบแนวคิดที่ใชใน
การศึกษาแลว ผูศึกษาควรแสดงเปนภาพไวดวยเสมอ 
 4.6 การแสดงเหตุผลหรือขอดีของกรอบแนวคิดที่นํามามาใช หมายความวา หลังจากเขียน
กรอบแนวคิดที่ใชในการศึกษาและภาพเสร็จแลว ผูศึกษาควรเขียนเหตุผลแสดงไวดวยวา ทําไมผู
ศึกษาจึงเลือกนํากรอบแนวคิดน้ันมาใชในการศึกษา การทําวิจัย หรือการทําวิทยานิพนธครั้งนี้ 
ตัวอยางเชน เหตุผลที่ผูศึกษานํากรอบแนวคิดการบริหารจัดการที่เรียกวา PAMS-POSDCoRB มา
ใชเปนกรอบแนวคิดหลักในการศึกษาครั้งนี้ (โดยกําหนดให “ปจจัยที่มีสวนสําคัญตอการบริหาร
จัดการที่เรียกวา PAMS-POSDCoRB” เปนตัวแปรอิสระ ขณะท่ี “การเพิ่มขีดความสามารถในการ
บริหารจัดการของหนวยงาน” เปนตัวแปรตาม) เพราะ PAMS-POSDCoRB เปนกระบวนการทาง
วิชาการดานรัฐประศาสนศาสตรหรือเปนกระบวนการดานการบริหารจัดการที่เขาใจงาย ชัดเจน 
ครอบคลุม และครบถวน โดยประกอบดวย 11 ดาน ไดแก การบริหารนโยบาย (Policy), การบริหาร
อํานาจหนาที่ (Authority), การบริหารคุณธรรม (Morality), การบริหารที่เกี่ยวของกับสังคม 
(Society) หรือ การบริหารที่เกี่ยวกับจิตวิญญาณ (Spirit) อาจเลือกคําใดคําหนึ่งก็ได, การวางแผน 
(Planning), การจัดองคการ (Organizing), การบริหารทรัพยากรมนุษย (Staffing), การอํานวยการ 
(Directing), การประสานงาน (Coordinating), การรายงาน (Reporting) และการงบประมาณ 
(Budgeting) กรอบแนวคิดนี้นํามาใชไดอยางผสมกลมกลืนหรือสอดคลองกับวัตถุประสงคของ
การศึกษาครั้งนี้ ไมเพียงเทานั้น ไดมีการนํากรอบแนวคิดน้ีมาปรับใชทางวิชาการและมีการตีพิมพ
เผยแพร10  เหลานี้ จึงนาจะมีสวนสําคัญที่ทําใหการศึกษาครั้งนี้เปนระบบ และครอบคลุมเรื่องที่
ศึกษาดานการบริหารจัดการไดอยางครบถวนสมบูรณเพิ่มมากยิ่งขึ้น ในเวลาเดียวกัน ยังเปนการ
พิสูจนดวยวา PAMS-POSDCoRB สามารถนํามาประยุกตใชกับสังคมไทยหรือการบริหารจัดการ
ของไทย และมีประโยชนหรือไม เพียงใดอีกดวย 
 4.7 การแสดงเหตุผลถึงขอจํากัดของกรอบแนวคิดที่นํามาใชในการศึกษา หลังจากไดเขียน
ขอดีของกรอบแนวคิดไวแลว ผูศึกษาควรเขียนขอจํากัดพรอมกันไปดวย ตัวอยางเชน เปนธรรมดา

                                         
 10โปรดดู วิรัช วิรัชนิภาวรรณ, การบริหารและการจัดการเทศบาลในยุคปฏิรูปการเมือง (กรุงเทพ-
มหานคร : สํานักพิมพนิติธรรม, 2546), หนา 34-77; วิรัช วิรัชนิภาวรรณ, แนวทางการตอบขอสอบและกรอบ
แนวคิดทางสังคมศาสตร (กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพนิติธรรม, 2548), หนา 8-12; วิรัช วิรัชนิภาวรรณ, แนวคิด
ทางรัฐประศาสนศาสตร การประยุกต และการพัฒนา (กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพโฟรเพซ, 2549), หนา 
61-67; และ วิรัช วิรัชนิภาวรรณ, หลักรัฐประศาสนศาสตร : แนวคิดและกระบวนการ (กรุงเทพมหานคร : 
บริษัท เอ็กซเปอรเน็ท จํากัด, 2549), 161-270.  
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ท่ีกรอบแนวคิดที่ใชในการวิเคราะหไมวาจะเปนลักษณะหรือรูปแบบใด ยอมตองมีขอจํากัดหรือมีผู
โตแยงไดเสมอไมมากก็นอย โดยกรอบแนวคิดที่ผูศึกษาไดนํามาใชในการศึกษาครั้งน้ี ยอมมี
ขอจํากัดดวยและไมอาจนับไดวาเปนกรอบแนวคิดที่สมบูรณที่สุด ขอจํากัดที่สําคัญ เชน กรอบ
แนวคิดที่ใชในการศึกษาครั้งนี้เหมาะสมกับสภาพในปจจุบันเทาน้ัน แตในอนาคตหากเกิดการ
เปลี่ยนแปลงของสภาพทางเศรษฐกิจ สังคม หรือการเมืองขึ้น อาจทําใหกรอบแนวคิดน้ีเกิด
ขอบกพรองไดบาง 
 อีกตัวอยางหน่ึง เชน กรอบแนวคิด PAMS-POSDCoRB ท่ีนํามาใชในการศึกษาครั้งนี้มี
ขอจํากัดที่สําคัญคือ (1) กรอบแนวคิดน้ีเปนของนักวิชาการไทยที่พัฒนามาจากกรอบแนวคิด โพสค
อรบ (POSDCoRB) ของ กูลิค และ เออรวิค (Gulick & Urwick) จึงอาจทําใหไมไดรับการยอมรับ
จากนักวิชาการไทยบางสวน (2) การที่กรอบแนวคิดนี้ละเอียดและครอบคลุมการบริหารจัดการมาก
ถึง 11 เร่ือง หรือ 11 ดาน จึงอาจถูกมองไปไดวาเปนกรอบแนวคิดที่ละเอียดและครอบคลุมมาก
เกินไป และยากตอการนําไปปฏิบัติไดอยางครบถวน นอกจากนั้น (3) กรอบแนวคิดน้ีอาจเหมาะสม
กับสภาพแวดลอมของสังคมไทยที่ใหความสําคัญกับการบริหารจัดการภายในและเนนดานวัตถุหรือ
ประสิทธิภาพของหนวยงานเปนหลัก แตในอนาคต ถาสภาพแวดลอมเปลี่ยนแปลงไป เชน เกิดการ
เปลี่ยนแปลงทางการเมืองการปกครองและการบริหารของประเทศ โดยรัฐบาลมีนโยบายให
ความสําคัญกับการบริหารจัดการที่เนนดานจิตใจ โดยเฉพาะอยางยิ่ง การบริหารจัดการตาม
แนวทางคุณธรรม และการบริหารจัดการตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง เชนน้ี อาจจะทําใหกรอบ
แนวคิดนี้ไมถูกนํามาใชมากเทาที่ควรก็ได 

 สอง เทคนิคการบูรณาการหรือการผสมผสานกรอบแนวคิด หมายถึง การนําเสนอ
เทคนิคการบูรณาการหรือการผสมผสานกรอบแนวคิดทางวิชาการหลายกรอบสําหรับการศึกษา 
การทําวิจัย และการทําวิทยานิพนธ โดยคําวา กรอบแนวคิด หมายถึง กรอบแนวคิด 2 แบบ ดังท่ีได
นําเสนอไวแลว อันไดแก (1) กรอบแนวคิดทางวิชาการที่นํามาใชในการจัดกลุม และ (2) กรอบ
แนวคิดทางวิชาการที่นํามาใชในการศึกษาวิเคราะห สาระสําคัญที่จะนําเสนอมีดังน้ี 
 1) ในการศึกษา การทําวิจัย หรือการทําวิทยานิพนธแตละเรื่อง ไมจําเปนตองมีหรือ
ใชเพียงกรอบแนวคิดเดียว อาจใช 2 กรอบ หรือหลายกรอบแนวคิดก็ได   ท้ังนี้ โดยคํานึงถึง
ความเหมาะสม ความสอดคลอง และควรแสดงเหตุผลของการเลือกนํากรอบแนวคิดแตละ
กรอบมาใชดวย ดังที่ไดกลาวไวแลววา กรอบแนวคิดอาจจัดแบงเปน 2 แบบ หัวขอนี้เนนเฉพาะ
กรอบแนวคิดแบบแรก คือ กรอบแนวคิดทางวิชาการที่นํามาใชในการจัดกลุมซึ่งเปนกรอบแนวคิด
การบริหารจัดการที่ประกอบดวย “กลุมคํา” หลายดานหรือหลายขั้นตอน และนํามาใชใน “การจัด
กลุมหรือการจัดกลุมปญหา” ดังไดยกตัวอยางไวแลวขางตนรวม 27 ตัวอยาง ขยายความไดวา ผู
ศึกษาอาจนํากรอบแนวคิดที่นํามาใชในการจัดกลุมจํานวน 2 กรอบ มาปรับใชในการศึกษา การทํา
วิจัย หรือการทําวิทยานิพนธก็ได โดยทุกกรอบแนวคิดที่ผูศึกษานํามาใชควร (1) มีความเหมาะสม 
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ซึ่งหมายถึง สอดคลองกับวัตถุประสงคของการศึกษา การทําวิจัย หรือการทําวิทยานิพนธ (2) 
สอดคลองกันหรือเกื้อกูลกันทั้งหมดอยางเปนระบบ และ (3) ผูศึกษาควรแสดงเหตุผลของการเลือก
นํากรอบแนวคิดแตละกรอบมาใชไวดวยเสมอ 
  ตัวอยางที่หนึ่ง ในกรณีที่การศึกษา การทําวิจัย หรือการทําวิทยานิพนธ ผูศึกษาได
กําหนดวัตถุประสงคไว 3 ขอ ไดแก (1) เพื่อศึกษาปญหาการบริหารจัดการของหนวยงาน (2) เพื่อ
ศึกษาแนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการของหนวยงาน และ (3) เพื่อศึกษาปจจัยที่มีสวนสําคัญ
ทําใหแนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการของหนวยงานประสบผลสําเร็จ ทั้งน้ี โดยใชกรอบ
แนวคิด 2 กรอบ 
  ผูศึกษา หนึ่ง นํากรอบแนวคิด PAMS-POSDCoRB ที่ประกอบดวย 11 ดาน (หรือ
อาจนํากรอบแนวคิดอื่นมาปรับใชก็ไดตามความเหมาะสม เชน 11M) มาใชเปนกรอบแนวคิดหลักใน
การจัดกลุม “ปญหาการบริหารจัดการของหนวยงาน” โดยแบงเปน 11 ดาน เพื่อใหสอดคลองกับ
วัตถุประสงคขอ (1) รวมทั้งนํามาใชในการจัดกลุม “แนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการของ
หนวยงาน” โดยแบงเปน 11 ดาน เพื่อใหสอดคลองกับวัตถุประสงคขอ (2) พรอมกับ สอง นํากรอบ
แนวคิด 3M ท่ีประกอบดวย 3 ดาน มาใชในการจัดกลุม “ปจจัยที่มีสวนสําคัญทําใหแนวทางการ
พัฒนาการบริหารจัดการของหนวยงานประสบผลสําเร็จ” โดยแบงเปน 3 ดาน ไดแก ปจจัยดานการ
บริหารทรัพยากรมนุษย (Man) ดานการบริหารงบประมาณ (Money) และดานการบริหารงาน
ภายใน (Management) เพื่อใหสอดคลองกับวัตถุประสงคขอ (3) ดังกลาว  
  ตัวอยางที่สอง ในกรณีที่การศึกษา การทําวิจัย หรือการทําวิทยานิพนธ ผูศึกษาได
กําหนดวัตถุประสงคไว 4 ขอ ไดแก (1) เพื่อศึกษาปญหาการบริหารจัดการของหนวยงาน (2) เพื่อ
ศึกษาแนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการของหนวยงาน (3) เพื่อศึกษาปจจัยที่มีสวนสําคัญทําให
แนวทางการพัฒนาบริหารจัดการของหนวยงานประสบผลสําเร็จ และ (4) เพื่อศึกษาแนวโนมของ
การบริหารจัดการของหนวยงาน ท้ังนี้ โดยใชกรอบแนวคิด 2 กรอบ 
  ผูศึกษา หน่ึง นํากรอบแนวคิด การปฏิบัติราชการตามคํารับรองของหนวยงานที่
ประกอบดวย 4 ดาน ไดแก ประสิทธิผลตามแผนปฏิบัติราชการ คุณภาพการใหบริการ ประสิทธิภาพ
ของการปฏิบัติราชการ และการพัฒนาองคกรหรือหนวยงาน  (หรืออาจนํากรอบแนวคิดอื่นมาปรับ
ใชก็ไดตามความเหมาะสม เชน การบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี หรือการบริหารจัดการความรู) มา
ใชเปนกรอบแนวคิดหลักในการจัดกลุม “ปญหาการบริหารจัดการของหนวยงาน” โดยแบงเปน 4 
ดาน เพื่อใหสอดคลองกับวัตถุประสงคขอ (1) รวมท้ังนํามาใชในการจัดกลุม “แนวทางการ
พัฒนาการบริหารจัดการของหนวยงาน” โดยแบงเปน 4 ดาน เพื่อใหสอดคลองกับวัตถุประสงคขอ 
(2) พรอมกับ สอง นํากรอบแนวคิด 3M ที่ประกอบดวย 3 ดาน มาใชในการจัดกลุม “ปจจัยที่มีสวน
สําคัญทําใหแนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการของหนวยงานประสบผลสําเร็จ” โดยแบงเปน 3 
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ดาน เพื่อใหสอดคลองกับวัตถุประสงคขอ (3) รวมทั้งนํามาใชในการจัดกลุม “แนวโนมของการ
บริหารจัดการของหนวยงาน” โดยแบงเปน 3 ดาน เพื่อใหสอดคลองกับวัตถุประสงคขอ (4) ดังกลาว  
  หมายเหต ุนอกจากกรอบแนวคิด 3M ตามตัวอยางที่กลาวมาน้ีแลว ผูศึกษาอาจนํา
กรอบแนวคิดอื่นมาปรับใชในการจัดกลุม “ปจจัยท่ีมีสวนสําคัญทําใหแนวทางการพัฒนาการบริหาร
จัดการของหนวยงานประสบผลสําเร็จ” รวมทั้ง “แนวโนมของการบริหารจัดการของหนวยงาน” 
เพื่อใหสอดคลองกับวัตถุประสงคขอ (3) และ (4) ตามลําดับก็ได เปนตนวา หนึ่ง กรอบแนวคิด 4M-
5M สอง กรอบแนวคิดที่แบงเปน 2 ดาน/ปจจัย คือ ปจจัยภายในและปจจัยภายนอก สาม กรอบ
แนวคิดที่ประกอบดวย 3 ดาน ไดแก โครงสราง (Structure) อํานาจหนาที่ (Authority) และ
กระบวนการดําเนินงาน (Process) หรือเรียกวา SAP สี่ กรอบแนวคิดที่ประกอบดวย 3 ดาน ไดแก  
โครงสราง (Structure) อํานาจหนาที่ (Authority) และการบริหารงานบุคคล (Man) หรือเรียกวา SAM 
และ หา กรอบแนวคิดที่ประกอบดวย 3 ดาน/ขั้นตอน ไดแก การคิด หรือการวางแผน หรือการ
เตรียมการ  (thinking หรือ  planning หรือ  preparing) การลงมือปฏิบัติจริง  (acting) และการ
ประเมินผล (evaluating) 
 2) กรอบแนวคิดท่ีนํามาใชเพียงกรอบแนวคิดเดียว อาจนํามาใชครบทุกดาน หรือไม
ครบ หรืออาจปรับเพิ่มมากขึ้นได ท้ังนี้ โดยคํานึงถึงความเหมาะสม ความสอดคลอง และ
ควรแสดงเหตุผลของการลดหรือเพิ่มแตละดานไวดวยเสมอ การลดหรือเพิ่มดานของกรอบ
แนวคิดนั้น ผูศึกษาอาจดําเนินการไดโดย หน่ึง ในกรณีลดดาน ผูศึกษาควรศึกษาคนควาวากรอบ
แนวคิดที่นํามาใชนั้นมีดานใดดานหน่ึงหรือหลายดานที่ไม เหมาะสมหรือไมสอดคลองกับ
วัตถุประสงคของการศึกษา การทําวิจัย หรือการทําวิทยานิพนธ หรือบางดานนําไปใชแลว ผล
การศึกษาจะไมชัดเจน หรือซํ้าซอนกัน เม่ือเปนเชนน้ี ผูศึกษาก็อาจตัดออกได ตัวอยางเชน หากผู
ศึกษาทําวิจัย เรื่อง “การพัฒนาการบริหารจัดการดานการใหบริการประชาชนขององคการบริหาร
สวนจังหวัด” โดยผูศึกษาไดกําหนดใหกลุมตัวอยาง ไดแก บุคลากรขององคการบริหารสวนจังหวัด
และประชาชน พรอมท้ังเลือกนํากรอบแนวคิด PAMS-POSDCoRB ที่ประกอบดวย 11 ดานมาใช 
หลังจากผูศึกษาพิจารณาแลวอาจมีขอมูลหรือขอเท็จจริงบางดานที่ประชาชนไมทราบหรือไมเขาใจ 
เนื่องจากประชาชนไมไดเขาไปมีสวนรวมในการบริหารจัดการองคการบริหารสวนจังหวัดน้ัน
โดยตรง เชน ไมทราบขอเท็จจริงดานการบริหารนโยบาย (Policy) หรือไมเขาใจดานการจัดองคการ 
(Organizing) ขององคการบริหารสวนจังหวัด เปนตน ดังนั้น ผูศึกษาอาจตัด 2 ดานนี้ออกก็ได สวน 
สอง ในกรณีเพิ่มดาน ผูศึกษาควรศึกษาคนควากรอบแนวคิดอื่น เชน การบริหารจัดการตาม
แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง หรือการบริหารจัดการตามแนวทางการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี วา มี
สาระสําคัญอยางไร หรือมีดานใดที่เดนมากและไมมีปรากฏอยูในกรอบแนวคิดหลัก โดยผูศึกษาอาจ
เลือกนําเฉพาะบางดานของกรอบแนวคิดอื่นดังกลาวซึ่งผูศึกษาเห็นวาเหมาะสมและสอดคลองกับ
กรอบแนวคิดหลัก คือ PAMS-POSDCoRB มาใสเพิ่มไว  
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  ตัวอยางที่หนึ่ง ในการนํากรอบแนวคิด PAMS-POSDCoRB ที่ประกอบดวย 11 
ดาน มาใชเปนกรอบแนวคิดหลักในการจัดกลุมปญหาการบริหารจัดการของหนวยงาน และในการ
จัดกลุมแนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการของหนวยงาน น้ัน ผูศึกษาอาจนํามาใชครบทั้ง 11 
ดานหรือไมก็ได เชน อาจนํามาใชเพียง 8-10 ดาน หรือผูศึกษาอาจปรับเพิ่มกรอบแนวคิดดังกลาว
เปน 12-13 ดานก็ได  
  ตัวอยางที่สอง ในการนํากรอบแนวคิด การปฏิบัติราชการตามคํารับรองของ
หนวยงานที่ประกอบดวย 4 ดาน มาใชเปนกรอบแนวคิดหลักในการจัดกลุมปญหาการบริหารจัดการ
ของหนวยงาน และในการจัดกลุมแนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการของหนวยงาน น้ัน ผูศึกษา
อาจนํามาใชครบทั้ง 4 ดานหรือไมก็ได เชน อาจนํามาใชเพียง 3 ดาน หรือผูศึกษาอาจปรับเพิ่ม
กรอบแนวคิดดังกลาวเปน 5-6 ดานก็ได 
 3) การนํากรอบแนวคิด 2 แบบ คือ กรอบแนวคิดทางวิชาการที่นํามาใชในการจัด
กลุม และกรอบแนวคิดทางวิชาการที่นํามาใชในการศึกษาวิเคราะหมาผสมผสานกันเพื่อใช
ในการศึกษา การทําวิจัย หรือการทําวิทยานิพนธ เปนการนําเสนอกรอบแนวคิดทั้ง 2 แบบน้ีไว
ในตาราง โดย หนึ่ง กรอบแนวคิดการบริหารจัดการสําหรับ “การจัดกลุมหรือการจัดกลุมปญหา” จัด
วางอยูในแนวด่ิงหรือแนวตั้ง ขณะท่ี สอง กรอบแนวคิดสําหรับ “การศึกษาวิเคราะห” จัดวางอยูใน
แนวราบหรือแนวนอน การนํากรอบแนวคิดทั้ง 2 กรอบดังกลาวน้ีมาผสมผสานกันจะมีสวนชวยให
หัวขอหรือสวนที่เกี่ยวกับการวิเคราะหในการศึกษา การทําวิจัย หรือการทําวิทยานิพนธเปนวิชาการ 
เปนระบบ และไดรับการยอมรับมากขึ้น 
 ตัวอยางเชน กรณีการวิเคราะหปญหาและแนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการของ
หนวยงาน ผูศึกษาอาจกําหนดให หนึ่ง กรอบแนวคิดการบริหารจัดการสําหรับ “การจัดกลุมหรือการ
จัดกลุมปญหา” ที่ประกอบดวย 7 ดาน คือ “การบริหารจัดการตามแนวทางการบริหารกิจการ
บานเมืองที่ดี 7 ดาน” ตาม “พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมือง
ท่ีดี พ.ศ. 2546” ไดแก การบริหารราชการเพื่อ (1) การเกิดประโยชนสุขของประชาชน (2) การเกิด
ผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ (3) การมีประสิทธิภาพและเกิดความคุมคาในเชิงภารกิจของรัฐ (4) การ
ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน (5) การปรับปรุงภารกิจของหนวยงานใหทันตอสถานการณ (6) การ
อํานวยความสะดวกและการตอบสนองความตองการของประชาชน และ (7) การประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการอยางสม่ําเสมอ จัดวางอยูในแนวตั้ง พรอมกับกําหนดให สอง กรอบแนวคิดสําหรับ 
“การศึกษาวิเคราะห” ที่ประกอบดวย 2 ขั้นตอน ไดแก “ปญหา” และ “แนวทางการพัฒนา” การ
บริหารจัดการของหนวยงาน จัดวางอยูในแนวนอน โปรดดูตารางที่ 2 
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ตารางที่ 2 การนํากรอบแนวคิดทางวิชาการ 2 กรอบมาใชในการจัดกลุมหรือการจัดกลุมปญหา 
และในการศึกษาวิเคราะห 
  

สอง กรอบแนวคิดสาํหรับ “การศึกษา
วิเคราะห” ที่ประกอบดวย 2 ข้ันตอน 

หนึ่ง กรอบแนวคิดการบริหารจัดการ
สําหรบั “การจัดกลุมหรือการจัด 

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

  

4. การลดข้ันตอนการปฏบิตัิงาน   
5. การปรบัปรุงภารกิจของหนวยงานให 
    ทันตอสถานการณ 

  

6. การอํานวยความสะดวกและการ 
    ตอบสนองความตองการของประชาชน 

  

7. การประเมนิผลการปฏิบตัิราชการ  
    อยางสม่าํเสมอ 

  

 
 
5. บทสรุป 
 
 กรอบแนวคิดทางวิชาการมิใชมีเฉพาะกรอบแนวคิดแบบที่หน่ึง คือ ”กรอบแนวคิดทาง
วิชาการที่นํามาใชในการจัดกลุม” ซ่ึงนํามาใชในการศึกษา การทําวิจัย หรือการทําวิทยานิพนธ
สําหรับการจัดกลุมหรือการจัดกลุมปญหาเทานั้น แตยังมีกรอบแนวคิดทางวิชาการอีกแบบหน่ึง 
ไดแก “กรอบแนวคิดทางวิชาการที่นํามาใชในการศึกษาวิเคราะห” ดวย กรอบแนวคิดแบบหลังนี้
แทบจะไมมีการกลาวถึงและไมมีการนํามาใชกันอยางเปนระบบครบกระบวนการ โดยจะรูจักและ
กลาวถึงกรอบแนวคิดแรกเทาน้ัน สําหรับประโยชนของกรอบแนวคิดทั้ง 2 แบบ ที่สําคัญมี 3 
ประการดังนี้ 
 ประการที่หนึ่ง ทําใหผูอานทราบและเขาใจ “แนวคิดสําคัญหรือสาระสําคัญ” ที่นํามาใชใน
การศึกษา การทําวิจัย และการทํารายงานไดอยางรวดเร็วและงายขึ้น  
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 ประการท่ีสอง สรางความมั่นใจใหแกผูศึกษาวาเปนการศึกษาที่เปนระบบและเปนวิชาการ 
เพราะมีกรอบแนวคิดทางวิชาการรองรับ และการศึกษาแตละสวนที่สําคัญมีความสัมพันธหรือสอดคลอง
กัน รวมทั้งเปนไปตามวัตถุประสงคของการศึกษา 
 ประการที่สาม กรอบแนวคิดแบบแรกที่ชัดเจนจะเปนแนวทางสําหรับการวางระบบหรือ
ขั้นตอนของการศึกษา การทําวิจัย การทําวิทยานิพนธ หรือการทํารายงาน รวมตลอดถึงการสราง
แบบสอบถามสําหรับการทําวิจัยหรือวิทยานิพนธ และการเสนอแนะไดอยางตรงประเด็น ขณะที่
กรอบแนวคิดอีกแบบหนึ่ง จะเปนประโยชนตอการศึกษาวิเคราะห เชน ชวยเพิ่มใหการวิเคราะห 
เชน การวิเคราะหปญหา และเสนอแนวทางแกไขหรือขอเสนอแนะ ในการทําวิจัย การทํา
วิทยานิพนธ หรือการทํารายงานมีมาตรฐานและเปนระบบมากขึ้น 
 กรอบแนวคิดทางวิชาการเปนสิ่งสําคัญและจําเปนสําหรับการศึกษา การทําวิจัย การทํา
วิทยานิพนธ หรือแมกระทั่งการเขียนรายงาน การสงเสริมสนับสนุนใหนํากรอบแนวคิดทางวิชาการ
ไปใชในเอกสารทางวิชาการดังกลาวเปนสิ่งจําเปนยิ่ง บทความ เรื่อง “การสรางและการผสมผสาน
กรอบแนวคิดทางวิชาการ” นี้ ถือวาเปนสวนหนึ่งของการสงเสริมดังกลาว และอาจถือไดวาเปน
เอกสารพื้นฐานหน่ึงที่มุงสรางองคความรูหรือสรางความรูทางวิชาการใหมท่ีกําหนดขอบเขตไดอยาง
ชัดเจน พรอมท้ังระบุเฉพาะเจาะจง ถายทอด เผยแพร และนํามาใชประโยชนได อันจะนําไปสูการ
พัฒนาตอไปอยางไมหยุดยั้ง 
 
      


