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บทที่ 1
บทนา

ความสาคัญของคู่มือปฏิ บตั ิ งาน
เอกสาร หมายถึง หนังสือทีเ่ ป็นหลักฐาน (พจนานุกรมฉบับเฉลิมพระเกียรติ พ.ศ. 2530 : 617)
เอกสาร หมายถึง สิง่ หรือสื่อทีใ่ ช้อธิบายถึงทิศทาง แนวทาง ขัน้ ตอนหรือวิธกี าร
ปฏิบตั งิ าน โดยอาจจะอยูใ่ นลักษณะต่าง ๆ เช่น ระเบียบปฏิบตั ิ คู่มอื ปฏิบตั งิ าน วิธกี ารทางาน
รูปภาพ แบบฟอร์ม เป็ นต้น (สานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบข้าราชการ 2549 : 4)
การจัดทาเอกสาร คือ การกาหนดแนวทาง ขัน้ ตอนหรือวิธกี ารไว้เป็ นลายลักษณ์อกั ษร
เพื่อใช้ในการติดต่อสื่อสาร หรือเป็นแนวทางในการปฏิบตั งิ าน
วิ ธีปฏิ บตั ิ งาน (Procedure) หรือใช้เรียกต่างกันไป คือ Quality Procedure, System
Procedure, Policy, Standard Operating Procedure (SOP), Work Methodology แต่ม ี
ความหมายเป็นอันเดียวกัน คือ Procedure เป็นเอกสารทีจ่ ะบอกว่า ใคร ทาอะไร เมือ่ ไร
เป็นตัวระบบทีจ่ ะระบุถงึ การทางานทีม่ คี วามเกีย่ วเนื่องกันในหน่วยงานตัง้ แต่ 2 หน่วยงานขึน้ ไป
ซึง่ เกิดการประสานงานกัน โดยมีการส่งผ่านวัตถุ ข้อมูลหรือเอกสารทัง้ ไปและกลับ หรืออาจเป็ น
ทางเดียวก็ได้ โดยจะกล่าวถึงหัวเรือ่ งของการทางานนัน้ ๆ แต่กไ็ ม่ได้หมายความว่าทุก Procedure
จะต้องมีหน่วยงานมากกว่า 1 หน่วย เกีย่ วข้องเสมอไป อาจจะจากัดเพียงภายในหน่ ว ยงานย่อย
หน่ ว ยงานเดียวก็ได้ แต่ จะต้องอธิบายรายละเอียดของงาน ความรับผิดชอบของบุคคลต่าง ๆ
ทีเ่ กีย่ วข้องกับแหล่งข้อมูลหรือทรัพยากรทีต่ อ้ งใช้ ระยะเวลาในการปฏิบตั งิ าน สถานทีป่ ฏิบตั งิ าน
แม้กระทังเหตุ
่ ผลทีต่ อ้ งปฏิบตั ิ (ถ้าจาเป็น) Procedure เปรียบเสมือนการต่อภาพ (Jigsaw) แต่
ละชิน้ โดยเมือ่ นาทุกชิน้ มาต่อกันอย่างถูกต้องก็จะได้ภาพรวมใหญ่ หมายถึง กระบวนการ
ดาเนินงาน
ระบบ หมายถึง การทางานอย่างมีหลักการ โดยมีการเขียนหลักการเหล่านี้ไว้ เป็ นเอกสาร
เพื่อกาหนดการทางาน และมีบนั ทึกไว้เป็ นเอกสารเพื่อใช้เป็ นหลักฐานว่าได้ทาตามทีเ่ ขียนไว้จริง
เช่นเดียวกับการปกครองบ้านเมืองทีต่ อ้ งมีรฐั ธรรมนูญ ต้องมีกฎหมายเพื่อให้ประชาชนปฏิบตั ติ าม
คู่มือคุณภาพ (Quality Manual) คือ รัฐธรรมนูญ ขัน้ ตอนการทางาน (Procedure) คือ กฎหมาย
สาหรับคู่มือการทางาน (Work Instruction) เป็นเอกสารทีก่ ล่าวถึงรายละเอียดของงาน
เฉพาะอย่าง แบบทีละขัน้ ทีละตอน (Step by Step) เพื่อทีจ่ ะควบคุมให้ผปู้ ฏิบตั ิ ทาตามได้อย่าง
ถูกต้องทุกครัง้ ตัง้ แต่เริม่ แรก (Do it Right / It the First Time) เพื่อป้องกันหรือลดโอกาสการเกิด
ปญั หาต่าง ๆ
คู่มือการปฏิ บตั ิ งาน (Work Manual) เปรียบเสมือนแผนทีบ่ อกเส้นทางการทางานทีม่ ี
จุดเริม่ ต้นและสิน้ สุดของกระบวนการ ระบุถงึ ขัน้ ตอนและรายละเอียดของกระบวนการต่าง ๆ
ขององค์กรและวิธกี ารควบคุม กระบวนการนัน้ มักจัดทาขึน้ สาหรับลักษณะงานทีซ่ ้าซ้อน มีหลาย
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ขัน้ ตอน และเกีย่ วข้องกับ หลายคน สามารถปรับ ปรุงเปลี่ยนแปลงเมื่อ มีก ารเปลี่ย นแปลง
การปฏิบตั ิง าน (สานัก งานคณะกรรมการพัฒนาระบบข้าราชการ 2549 : 12)
คู่มือการปฏิ บตั ิ งาน (Work Manual) เปรียบเสมือนแผนทีบ่ อกเส้นทางการทางานทีม่ ี
จุดเริม่ ต้น และจุดสิน้ สุดของกระบวนการ ระบุถงึ ขัน้ ตอนและรายละเอียดของกระบวนการต่าง ๆ
มักจัดทาขึน้ สาหรับงานทีมคี วามซับซ้อน หลายขัน้ ตอน และเกีย่ วกับหลายคน สามารถปรับปรุง
เปลีย่ นแปลงเมือ่ การเปลีย่ นแปลงการปฏิบตั งิ าน ทัง้ นี้เพื่อให้ผปู้ ฏิบตั งิ านไว้ใช้อ้างอิงในความ
ผิดพลาดในการปฏิบตั งิ าน (ธนาวิชญ์ จินดาประดิษฐ์ และจารุวรรณ ณ ยอดระฆัง 2552 : 26)
วิ ธีปฏิ บตั ิ งาน /วิ ธีการทางาน (Work Instruction) เป็นเอกสารทีม่ รี ายละเอียดวิธกี าร
ทางานเฉพาะ หรือแต่ละขัน้ ตอนย่อยของกระบวนการ เป็นข้อมูลเฉพาะ มีคาแนะนาในการ
ทางานและรวมทัง้ วิธที อ่ี งค์กรใช้ในการปฏิบตั งิ านโดยละเอียด (สานักงานคณะกรรมการพัฒนา
ระบบข้าราชการ 2549 : 16)
คู่มือการปฏิ บตั ิ งาน เป็นเอกสารทีป่ ระกอบด้วยหลักการและวิธปี ฏิบตั งิ านต่าง ๆ รวมทัง้
ระเบียบข้อบังคับโดยระบุลกั ษณะของงาน วิธกี ารทางานเป็นขัน้ ตอนตามลาดับ เขียนเป็ นข้อ ๆ
เพื่อให้ดงู า่ ย (ก.บ.ม. มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ครัง้ ที่ 1/2548 เมือ่ วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2548)
คู่มือการปฏิ บตั ิ งาน หมายความว่า เอกสารในเชิงคุณภาพซึง่ รวบรวมกฎหมาย ระเบียบ
ข้อบังคับ หลักปฏิบตั ใิ นหน้าทีค่ วามรับผิดชอบ พร้อมทัง้ แนวทางในการดาเนินงาน รวมทัง้
แนวทางการแก้ไขปญั หา ข้อเสนอแนะ หรือคู่มอื การปฏิบตั งิ านในห้องปฏิบตั กิ ารต่าง ๆ (อ.ก.ม.
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ครัง้ ที่ 6/2542 เมือ่ วันที่ 19 พฤษภาคม 2542)
คู่มือการปฏิ บตั ิ งาน หรือผลงานประเภทวิ เคราะห์งานในหน้ าที่ ความรับผิ ดชอบ
หมายถึง เอกสารเชิงคุณภาพซึง่ รวบรวมกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หลักการปฏิบตั ใิ นหน้าที่
ความรับผิดชอบ และมีบทหนึ่งทีไ่ ด้กล่าวถึงปญั หาอุปสรรคในการปฏิบตั งิ าน พร้อมเสนอแนะ
แนวทางวิธกี ารแก้ไขปญั หาและพัฒนางานในหน้าที่ (อ.ก.ม. มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ครัง้ ที่ 1/2546 เมือ่ วันที่ 14 มกราคม 2546 ครัง้ ที่ 5/2546 เมือ่ วันที่ 11 มีนาคม 2546 ครัง้ ที่
7/2546 เมือ่ วันที่ 8 เมษายน 2546)
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ผูด้ ารงตาแหน่งตามมาตรา 18 (ค) ตาแหน่ง
ประเภททัวไป
่ วิชาชีพเฉพาะ หรือเชีย่ วชาญเฉพาะทีจ่ ะขอกาหนดตาแหน่งเป็ นชานาญการ 6, 7-8
ผูเ้ ชีย่ วชาญ 9 และผูเ้ ชีย่ วชาญพิเศษ 10 ต้องเสนอในส่วนของผลงานทีแ่ สดงความเป็นผูช้ านาญการ
หรือผูเ้ ชีย่ วชาญ หรือผูเ้ ชีย่ วชาญพิเศษ ตามพระราชบัญญัตริ ะเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบัน
อุดมศึกษา พ.ศ.2547 มาตรา 14 คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา “ก.พ.อ.”
มีอานาจหน้าทีต่ าม (3) คือกาหนดมาตรฐานการบริหารงานบุคคลวินยั และการรักษาวินัย การ
ดาเนินการทางวินยั การออกจากราชการ การอุทธรณ์และร้องทุกข์ และการพิจารณาตาแหน่ง
วิชาการ เพื่อให้สถาบันอุดมศึกษาใช้เป็ นแนวทางในการดาเนินการเกี่ยวกับเรือ่ งดังกล่าว มาตรา 17
กาหนดว่า หลักเกณฑ์และวิธกี ารบริหารงานบุคคล วินัยและการรักษาวินัย การดาเนินการทางวินัย
การออกจากราชการ การอุทธรณ์และการร้องทุกข์ และการพิจารณาตาแหน่งวิชาการให้เป็ นไป
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ตามทีก่ าหนดในข้อบังคับของสภาสถาบันอุดมศึกษา ทัง้ นี้ตอ้ งไม่ขดั หรือแย้งกับทีบ่ ญ
ั ญัตไิ ว้แล้วใน
พระราชบัญญัตนิ ้ี หรือหลักเกณฑ์วธิ กี ารและเงื่อนไขที่ ก.พ.อ. กาหนดตามมาตรา 14 (3) และ
มาตรา 31 กาหนดว่า การเลื่อนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาขึน้ แต่งตัง้ ให้ดารงตาแหน่ งใน
ระดับสูงขึน้ ให้เป็ นไปตามข้อบังคับทีส่ ภาสถาบัน- อุดมศึกษากาหนด ดังนี้
1. หน้าทีค่ วามรับผิดชอบและลักษณะงานของตาแหน่งผูช้ านาญการ 6, 7-8 ลักษณะงาน
จาเป็ นต้องปฏิบตั โิ ดยผูม้ คี วามรูค้ วามสามารถ ความชานาญ ทักษะหรือประสบการณ์ในการ
ปฏิบตั งิ านเฉพาะด้านหรือเฉพาะทาง ซึง่ เป็นงานทีต่ อ้ งทาการศึกษา ค้นคว้าทดลอง วิเคราะห์
สังเคราะห์ หรือวิจยั และต้องใช้และหรือประยุกต์หลักการ เหตุผล แนวคิด วิธกี าร เพื่อการ
ปฏิบตั งิ านตามมาตรฐานทีก่ าหนดไว้และ/หรือ เพื่อการพัฒนางานในหน้าที่ และงานเฉพาะด้าน
หรือเฉพาะทาง และ/หรือเพื่อแก้ไขปญั หาในงานหลักทีป่ ฏิบตั ใิ นงานสนับสนุ นอานวยการ งาน
บริการวิชาการ หรืองานวิชาชีพทีม่ คี วามยุ่งยาก และมีขอบเขตกว้างขวาง
ทัง้ นี้ผลงานทีแ่ สดงความเป็ นผูช้ านาญการ 6, 7–8 หมายถึง การใช้ประโยชน์ จาก
ผลงาน เป็นผลงานสร้างสรรค์และมีความคิดริเริม่
2. หน้าทีค่ วามรับผิดชอบ และลักษณะงานของตาแหน่งผูเ้ ชีย่ วชาญระดับ 9 และ
ผูเ้ ชีย่ วชาญพิเศษ ระดับ 10 ลักษณะงานจาเป็นต้องปฏิบตั โิ ดยผูม้ คี วามรูท้ ฤษฎี หลักวิชาหรือ
หลักการเกีย่ วกับงานเฉพาะด้าน หรือเฉพาะทาง โดยมีลกั ษณะเป็ นงานเชิงพัฒนาระบบ หรือ
มาตรฐานของงาน และ/หรืองานพัฒนาทฤษฎีหลักการ ความรูใ้ หม่ ซึง่ ต้องทาการวิจยั เกีย่ วกับงาน
เฉพาะด้านหรือเฉพาะทางและนามาประยุกต์ใช้ในทางปฏิบตั โิ ดยต้องประยุกต์ แนวความคิดใหม่
เกีย่ วกับเนื้อหาของงานสนับสนุ น งานบริการวิชาการ หรืองานวิชาชีพ เพื่อแก้ไขปญั หางาน
สนับสนุ นงานบริหารวิชาการหรืองานวิชาชีพทีม่ คี วามยุ่งยากมาก และมีขอบเขตกว้างขวางมาก
และ/หรือ เพื่อถ่ายทอดความรูเ้ กีย่ วกับงานสนับสนุ นงานบริการวิชาการหรืองานวิชาชีพ ตลอดจนให้
คาปรึกษาแนะนาแก่บุคคล และ/หรือหน่วยงานทีเ่ กี่ยวข้อง และ/หรือเพื่อปรับปรุงผสมผสานเทคนิค
ระดับสูงระหว่างสาขาทีเ่ กี่ยวข้อง
ทัง้ นี้ ผลงานทีแ่ สดงความเป็นผูเ้ ชีย่ วชาญ ระดับ 9 หมายถึง ผลงานทีใ่ ช้ประโยชน์ได้
อย่างกว้างขวางค่อนข้างมาก ผลงานทีก่ ่อให้เกิดการพัฒนาแบบหรือมาตรฐานของงาน ผลงานที่
ก่อให้เกิดความรูใ้ หม่หรือเทคนิควิธกี ารใหม่ทเ่ี ป็นประโยชน์ต่องานค่อนข้างมาก มีการใช้ความรู้
ความสามารถในงานสนับสนุน งานบริการวิชาการ หรืองานวิชาชีพบริการต่อสังคม เช่น การให้
ความเห็น คาแนะนา หรือเสนอแนะ การให้คาปรึกษาแนะแนว การอบรม และเผยแพร่ความรู้
เกีย่ วกับหลักการ แนวทางระบบรูปแบบเทคนิค และวิชาการในการแก้ไขปญั หาหรือการพัฒนา
สายสนับสนุ นทางวิชาการหรือวิชาชีพนัน้ ๆ
สาหรับผลงานทีแ่ สดงความเป็นผูเ้ ชีย่ วชาญพิเศษระดับ 10
หมายถึง ผลงานทีใ่ ช้
ประโยชน์ได้อย่างกว้างขวางมาก
ผลงานทีก่ ่อให้เกิดการพัฒนาระบบหรือมาตรฐานของงาน
ผลงานทีก่ ่อให้เกิดความรูใ้ หม่ หรือเทคนิควิธกี ารใหม่ทเ่ี ป็นประโยชน์ต่องานมาก มีการใช้ความรู้
ความสามารถในงานสนับสนุ นงานบริการวิชาการ หรืองานวิชาชีพบริการต่อสังคม เช่น การให้
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ความเห็นคาแนะนาหรือเสนอแนะ การให้คาปรึกษาแนะนา การอบรมและเผยแพร่ ความรู้
เกีย่ วกับหลักการ แนวทาง ระบบรูปแบบ เทคนิค และวิธกี ารในการแก้ไขปญั หา หรือการพัฒนา
งานสนับสนุ น งานบริการวิชาการหรืองานวิชาชีพนัน้ ๆ และความเป็นทีย่ อมรับนับถือในงานด้าน
นัน้ ๆ หรือในวงวิชาการนัน้ ๆ โดยการได้รบั การยกย่องหรือได้รบั รางวัลในระดับชาติ สาหรับ
ผลงานหรือผลการปฏิบตั งิ านสนับสนุนงานบริการวิชาการหรืองานวิชาชีพนัน้ ๆ หรือในงานที่
เกีย่ วข้องเป็นทีเ่ ชื่อถืออย่างกว้างขวางในระดับชาติ
คู่มือปฏิ บตั ิ งานหลัก หมายถึง เอกสารแสดงเส้นทางการทางานในงานหลักของ
ตาแหน่งตัง้ แต่จดุ เริม่ ต้นจนสิน้ สุดกระบวนการ โดยระบุขนั ้ ตอนและรายละเอียดของกระบวนการ
ต่าง ๆ ในการปฏิบตั งิ าน กฎ ระเบียบทีเ่ กี่ยวข้องในการปฏิบตั งิ าน ตลอดจน แนวทางแก้ไข
ปญั หาและข้อเสนอแนะในการปฏิบตั งิ านดังกล่าว ซึง่ ต้องใช้ประกอบการปฏิบตั งิ านมาแล้ว และ
ต้องมีการปรับปรุงเปลีย่ นแปลงเมือ่ มีการเปลีย่ นแปลงการปฏิบตั งิ าน (แนบท้ายประกาศ ก.พ.อ.
เรือ่ ง
มาตรฐานการกาหนดตาแหน่งระดับตาแหน่งและการแต่งตัง้ ข้าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษาให้ดารงตาแหน่งสูงขึน้ พ.ศ. 2553 ฉบับลงวันที่ 22 ธันวาคม 2553)
สรุปคู่มือการปฏิ บตั ิ งาน หมายถึง เอกสารที่ใช้ประกอบการปฏิบตั งิ านใดงานหนึ่ง ที่
กาหนดภาระหน้าทีค่ วามรับผิดชอบไว้ในมาตรฐานกาหนดตาแหน่ ง (Job Description) มี
คาอธิบายงานทีป่ ฏิบตั ิ ประวัตคิ วามเป็นมา มีแผนกลยุทธการปฏิบตั ิ กาหนดตัวชีว้ ดั การ
ประเมินผล ซึง่ ในแต่ละบท/เรือ่ ง/หัวข้อ ต้องมีความคิดหลัก วัตถุประสงค์ และเนื้อหาสาระทีม่ ี
ความสมบูรณ์ มีรายละเอียดครอบคลุมเนื้อหาในแต่ละเรือ่ ง มีกฎ ระเบียบ พระราชบัญญัติ
หนังสือเวียน มติต่าง ๆ เอกสาร ทีเ่ กี่ยวข้อง หลักเกณฑ์และวิชาการ เทคนิคหรือแนวทางในการ
ปฏิบตั งิ าน ปญั หาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขข้อเสนอแนะ ทัง้ นี้ตอ้ งใช้ประกอบการปฏิบตั งิ าน
มาแล้ว และต้องจัดทาเป็นรูปเล่ม
ความสาคัญของคู่มอื การปฏิบตั งิ าน นอกจากจะเป็ นผลงานทีแ่ สดงความเป็ นผูช้ านาญการ
ผูเ้ ชีย่ วชาญ และผูเ้ ชีย่ วชาญพิเศษแล้ว ยังแสดงให้เห็นประจักษ์ว่าเป็นผูส้ งสมความเชี
ั่
ย่ วชาญใน
งานอาชีพ (Expertise) ทีข่ วนขวายสนใจใฝ่รเู้ พื่อสังคม พัฒนาศักยภาพ ความรูค้ วามสามารถ
ของตนในการปฏิบตั ริ าชการ ด้วยการศึกษาค้นคว้าหาความรู้ พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง อีกทัง้
รูจ้ กั พัฒนาปรับปรุง ประยุกต์ใช้ความรูเ้ ชิงวิชาการ และเทคโนโลยีต่าง ๆ เข้ากับการปฏิบตั งิ าน
ให้เกิดผลสัมฤทธิ ์
สานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบข้าราชการ (ก.พ.ร.) ให้ความสาคัญกับการจัดทา
คู่มอื การปฏิบตั งิ าน และประโยชน์ของการจัดทาคู่มอื การปฏิบตั งิ าน ไว้ดงั นี้
1. เพื่อให้การปฏิบตั งิ านในปจั จุบนั เป็นมาตรฐานเดียวกัน
2. ผูป้ ฏิบตั งิ านทราบและเข้าใจว่าควรทาอะไรก่อนและหลัง
3. ผูป้ ฏิบตั งิ านทราบว่าควรปฏิบตั อิ ย่างไร เมือ่ ใดกับใคร
4. เพื่อให้การปฏิบตั งิ านสอดคล้องกับนโยบาย วิสยั ทัศน์ ภารกิจ และเป้าหมายขององค์กร
5. เพื่อให้ผบู้ ริหารติดตามงานได้ทุกขัน้ ตอน
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6. เป็นเครือ่ งมือในการฝึกอบรม
7. ใช้เป็นเอกสารอ้างอิงในการทางาน
8. ใช้เป็นสื่อในการประสานงาน
9. ได้งานทีม่ คี ุณภาพตามกาหนด
10. ผูป้ ฏิบตั งิ านไม่เกิดความสับสน
11. แต่ละหน่วยงานรูง้ านซึง่ กันและกัน
12. บุคลากร หรือเจ้าหน้าทีส่ ามารถทางานแทนกันได้
13. สามารถเริม่ ปฏิบตั งิ านได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว เมือ่ มีการโยกย้ายตาแหน่งงาน
14. ลดขัน้ ตอนการทางานทีซ่ บั ซ้อน
15. ลดข้อผิดพลาดจากการทางานทีไ่ ม่เป็ นระบบ
16. ช่วยเสริมสร้างความมันใจในการท
่
างาน
17. ช่วยให้เกิดความสม่าเสมอในการปฏิบตั งิ าน
18. ช่วยลดความขัดแย้งทีอ่ าจเกิดขึน้ ในการทางาน
19. ช่วยลดการตอบคาถาม
20. ช่วยลดเวลาสอนงาน
21. ช่วยให้การทางานเป็นมืออาชีพ
22. ช่วยในการออกแบบระบบงานใหม่และปรับปรุงงาน
23. ผูป้ ฏิบตั งิ านทราบรายละเอียด และทางานได้อย่างถูกต้อง
24. ทราบถึงตาแหน่ งงานทีร่ บั ผิดชอบ
25. ทราบถึงเทคนิคในการทางาน

ลักษณะของคู่มือ
คู่มอื การปฏิบตั งิ าน แบ่งออกเป็น 3 ลักษณะคือ
1. คู่มอื ทีเ่ ขียนให้ผเู้ ขียนเองถือเป็นแนวปฏิบตั ิ
2. คู่มอื ทีเ่ ขียนให้ผปู้ ฏิบตั งิ านอื่นถือเป็นแนวปฏิบตั ิ
3. คู่มอื ทีเ่ ขียนให้ผรู้ บั บริการถือเป็นแนวปฏิบตั ิ

ระดับของคู่มือ
คู่มอื การปฏิบตั งิ านแบ่งออกเป็น 3 ระดับ คือ
1. Manual Book เป็นคู่มอื ทีน่ าเอา กฎ พระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ระเบียบ
ข้อบังคับ ประกาศ หนังสือเวียน มติ หนังสือตอบข้อหารือทีเ่ กีย่ วข้อง มารวบรวมไว้เป็น
หมวดหมู่ แล้วทาเป็ นรูปเล่ม
2. Cook Book เป็นคู่มอื ทีม่ ลี กั ษณะเหมือน ระดับ Manual Book แต่ตอ้ งเพิม่ เติม
ขัน้ ตอน วิธกี ารปฏิบตั งิ าน
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3. Tip Book เป็นคู่มอื ทีม่ ลี กั ษณะเดียวกับ Manual Book และ Cook Book แค่ตอ้ ง
เพิม่ เทคนิค ประสบการณ์ในสาขาวิชาชีพ และหรือนาเทคโนโลยีมาใช้และหรือประยุกต์ใช้ในการ
ปฏิบตั งิ าน

วัตถุประสงค์ของการศึกษา
เอกสารการเขียนคู่มอื ปฏิบตั งิ านฉบับนี้ จากประสบการณ์ในการเป็นวิทยากรบรรยาย
หัวข้อเทคนิคการเขียนผลงานทางวิชาการ เพื่อเลื่อนตาแหน่งเป็ นผูช้ านาญการ ผูเ้ ชีย่ วชาญ ตาม
มหาวิทยาลัยต่าง ๆ ประกอบกับผูเ้ ขียนในฐานะผูด้ ารงตาแหน่งเจ้าหน้าทีบ่ ุคคลชานาญการพิเศษ
จึงกาหนดวัตถุประสงค์ของ “การเขียนคู่มอื การปฏิบตั งิ าน” เพื่อให้ขา้ ราชการตามมาตรา 18 (ค)
ตาแหน่งประเภททัวไป
่ วิชาชีพเฉพาะ หรือเชีย่ วชาญเฉพาะ และพนักงานมหาวิทยาลัย มีความรู้
ความเข้าใจ และเป็นผูท้ ม่ี สี มรรถนะ (Competency) สังสมความเชี
่
ย่ วชาญในงานอาชีพ มี
แนวทางในการสร้างผลงาน “คู่มอื การปฏิบตั งิ าน” ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ขอบเขตของการศึกษา
ผูเ้ ขียนขอทาความตกลงเบือ้ งต้นกับท่านผูศ้ กึ ษาก่อนว่า
เอกสารการเขียนคู่มอื การ
ปฏิบตั งิ าน มีเนื้อหาสาระเป็ นแนวคิดเบือ้ งต้น ในการเขียนคู่มอื การปฏิบตั งิ าน ไม่ได้เจาะลึกไปใน
แต่ละหัวข้อ ท่านผูศ้ กึ ษาต้องศึกษาค้นคว้าเพิม่ เติมต่อไป แต่ท่านจะได้แนวทาง แนวคิด และ
รูปแบบลักษณะโครงร่างของการจัดทาคู่มอื การปฏิบตั งิ าน ซึง่ สามารถจะนาไปใช้ประยุกต์ใช้ได้
กับทุกกลุ่มงานวิชาชีพ
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บทที่ 2

หลักการเขียนคู่มือการปฏิ บตั ิ งาน
“การเขียนตาราเป็นทัง้ ศาสตร์และศิลป์
การเขียนตาราเป็ นศาสตร์เพราะมีหลักการ
ขัน้ ตอน ข้อมูลทีน่ าเสนอจะต้องมีความถูกต้อง สามารถอ้างอิงหรือพิสจู น์ได้ การเขียนตาราจึง
เป็นศิลปะ เพราะมีความงาม มีสุนทรีย์ และมีความสละสลวยในตัวมันเอง เสมือนกับการ
สร้างสรรค์งานศิลปะขึน้ มา คนทีม่ คี วามรูใ้ นหลักและวิธกี ารเขียนตารา เหมือนกัน ไม่จาเป็ น
จะต้องมีผลงานทีเ่ ป็นตาราทีม่ คี ุณภาพเท่าเทียมกัน” (เสริมศักดิ ์ วิศาลาภรณ์ 2542 : 34) การ
เขียนคู่มอื การปฏิบตั งิ าน ก็เป็นทีศ่ าสตร์และศิลป์ ทีต่ อ้ งมีทงั ้ ความถูกต้องและมีความสละสลวยใน
ตัวมันเอง
“งานเขียนเป็ นเรือ่ งเฉพาะบุคคล ซึง่ ผูเ้ ขียนย่อมจะเสนอแนวคิดอันเป็ นเอกลักษณ์เฉพาะคน
ถือได้ว่าเป็ นศิลปะ” ม.ล. บุญเหลือ เทพยสุวรรณ (อ้างอิง จากบุญยงค์ เกศเทศ 2542 : 5) กล่าวว่า
นักเขียนหรือนักแต่งหนังสือทุกคนย่อมเริม่ ต้องการใช้ความคิด
เมื่อเกิดขึน้ คิดขึน้ ในสมอง
บางอย่างแจ่มชัด บางอย่างก็มวั ๆ นักเขียนก็จดั อันดับความสาคัญ ของข้อคิดเหล่านัน้ การจัด
อันดับก็เช่นเดียวกัน อาจจัดอย่างเลื่อนรางแม้แต่ตวั เอง หรือจัดได้เป็นภาพชัด ไม่ว่าจะเป็ นสาร
คดี หรือบันเทิงคดี นักเขียนจะต้องทาโครงเรือ่ งหรือเค้าเรือ่ ง (ซึง่ เปรียบเหมือนผังของเรือ่ ง) แล้ว
นักเขียนก็จะต้องคิดหาเรือ่ งใส่ในโครงหรือเค้าเรือ่ งจึงเกิดเป็นเรือ่ งขึน้ มาได้
เมือ่ ใดเรือ่ งซึง่
ประกอบด้วยโครงและเนื้อแล้ว นักเขียนจะต้องหาเครือ่ งประดับทีเ่ หมาะแก่ลกั ษณะของงานเขียน
เครือ่ งประดับทีน่ กั เขียนบางคนก็จะใช้เฉพาะของตนเองชอบ โดยไม่คานึงถึงผูอ้ ่าน นักเขียนบาง
คนคานึงถึงผูอ้ ่าน
ใคร่จะให้ชอบใจในงานของตนมากก็จะเลือกเครือ่ งประดับทีค่ ดิ ว่าจะเป็นที่
พอใจผูอ้ ่านเหล่านัน้ เครือ่ งประดับย่อมแตกต่างกัน ถ้าเป็ นนวนิยายก็อาจเลือกฉาก เลือกคาพูด
ของตัวละคร เลือกหาภาษิตต่าง ๆ ทีใ่ ครจะใช้ ถ้าเป็ นสารคดีกจ็ ะต้องเลือกหาตัวอย่างที่จะประกอบ
ความคิดเห็นให้ผอู้ ่านเข้าใจความมุง่ หมายของนักเขียนชัดเจน”
“ถ้อยคาสานวนเป็ นเครือ่ งประดับทีห่ ลีกเลีย่ งไม่ได้ ขึน้ อยูก่ บั รสนิยมของนักเขียนแต่ละคน
บางคนชอบใช้สานวนซ้า ๆ บางคนจะพลิกแพลงให้เห็นเครือ่ งประดับทีจ่ บั หูจบั ใจ บางครัง้ เรือ่ งไม่
มีคุณภาพอยูใ่ นตัวเองเลย แต่เครือ่ งประดับแพรวพราวมาก งานเขียนชิน้ นัน้ ก็จะเป็ นศิลปะที่
งดงามได้ งานเขียนบางชิน้ มีคุณภาพ มีความคิดดีๆ ใหม่ๆ แต่ถอ้ ยคาสานวนขรุขระเต็มที ทาให้
ผูอ้ ่านราคาญ จนมองไม่เห็นแก่นสาร หรือแนวคิด เลยไม่เกิดการสื่อสารระหว่างผูอ้ ่านกับผูเ้ ขียน
(บุญยงค์ เกศเทศ : 2524 : 6)
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ความสาคัญของงานเขียน
สนิท ตัง้ ทวี กล่าวว่าการเขียนมีความสาคัญ ดังนี้ (สนิท ตัง้ ทวี 2529 : 118)
1. เป็นเครือ่ งมือแสดงออกของความรู้ ความคิดและความรูส้ กึ ของมนุษย์
2. เป็นเครือ่ งมือทีส่ าคัญในการวัดความเจริญ หรืออารยธรรมของมนุษย์ในแต่ละยุคแต่ละสมัย
3. เป็นเครือ่ งมือใช้สาหรับสื่อสารทัง้ เรือ่ งในอดีต ปจั จุบนั และอนาคต
4. เป็นเครือ่ งมือทีใ่ ช้สนองความปรารถนาของมนุษย์ เช่น ความรัก ความเข้าใจ เป็นต้น
5. เป็ นเครือ่ งมือสาคัญทางวัฒนธรรมทีถ่ ่ายทอดมรดกทางด้านสติปญั ญาของมนุษย์
6. เป็นสื่อทีช่ ่วยแพร่กระจายความรูค้ วามคิดให้กว้างไกล และรวดเร็ว
7. เป็นสื่อกลางทีใ่ ห้ความรูค้ วามคิด และความเพลิดเพลินแก่มนุษย์ทุกเพศทุกวัย
8. เป็ นบันทึกทางสังคมทีใ่ ห้คุณประโยชน์แก่คนรุน่ ปจั จุบนั และอนาคต
9. เป็นงานอาชีพทีส่ าคัญอย่างหนึ่งในปจั จุบนั
ลักษณะของคู่มือการปฏิ บตั ิ งานที่ดี (สานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบข้าราชการ
2549 : 24) กาหนดไว้ว่า
1. กระชับ ชัดเจน เข้าใจง่าย
2. เป็นประโยชน์สาหรับการทางานและฝึ กอบรม
3. เหมาะสมกับองค์กรและผูใ้ ช้งาน แต่ละกลุ่ม
4. มีความน่าสนใจ น่าติดตาม
5. มีความเป็ นปจั จุบนั (update) ไม่ลา้ สมัย
6. แสดงหน่วยงานทีจ่ ดั ทา วันทีเ่ ริม่ ใช้ถอื ปฏิบตั ิ
7. มีตวั อย่างประกอบ

จุดประสงค์ของงานเขียน
การจะเขียนงานอะไรก็ตาม ประการสาคัญยิง่ ทีต่ อ้ งคานึงถึง คือ จุดมุง่ หมาย หรือจุดประสงค์
ของการเขียนว่าต้องการสื่อความรู้ ความเข้าใจอะไร บุญยงค์ เกศเทศ (2524 : 6-8) และ สนิท ตัง้
ทวี (2529 : 118 – 119) กล่าวไว้ว่า การเขียนทีด่ ี มีจดุ ประสงค์ ดังนี้
1. เพื่อเล่าเรือ่ งให้ผอู้ ่นื ทราบ เช่น การเขียนเล่าเรือ่ งประวัตศิ าสตร์ เล่าเหตุการณ์ หรือ
เล่าประสบการณ์ต่าง ๆ ฯลฯ
2. เพื่อโฆษณาจูงใจ เช่น โฆษณาสินค้า โฆษณาภาพยนตร์ โฆษณาเทปเพลง โฆษณา
หาเสียง เป็นต้น ซึง่ ต้องใช้ภาษาถ้อยคาให้น่าสนใจ มีความสละสลวย มีแง่คดิ สะดุดใจ อาจใช้
เสียง รูปภาพ สุภาษิต คาคมปลุกอารมณ์ประสาทสัมผัสด้วยก็ได้
3. เขียนเพื่อปลุกใจ อาจเป็นในรูปของแต่งเพลง บทความปลุกใจ สารคดี บทละคร
4. เพื่อสร้างจินตนาการ เช่น เรื่องสัน้ นวนิยาย บทร้อยกรอง บทภาพยนตร์ บทละคร
5. เพื่อล้อเลียนและเสียดสี งานเขียนประเภทนี้จะมีลกั ษณะการตาหนิอย่างนุ่ มนวล และ
มีการแทรกอารมณ์ขนั ไว้ดว้ ย เรือ่ งทานองตลกแฝงแง่คดิ ซึง่ จะแสดงออกได้หลายวิธ ี เช่น เขียน
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ล้อเลียน ด้วยภาพ มีขอ้ ความประกอบ หรือเขียนเป็นเรือ่ งเป็นราวโดยการสมมติให้เป็นตัวละคร
หรือสมมุตสิ ถานการณ์
เป็นต้น
6. เพื่อประกาศ แจ้งความ เชิญชวน เช่น การเขียนประกาศของทางราชการ การเขียน
บัตรเชิญเนื่องในโอกาสต่างๆ
7. เพื่อเป็นข่าว เช่น การพาดหัวหนังสือพิมพ์ การเขียนข่าวหนังสือพิมพ์ การเสนอข่าว
ประเภทต่างๆ
8. เพื่อเฉพาะกิจ เช่น การเขียนประกอบการ์ตูน การเขียนจดหมาย การเขียนธนาณัติ ฯลฯ
9. เพื่อวิจารณ์ เช่น วิจารณ์วรรณคดีและวรรณกรรม วิจารณ์คอลัมน์ต่างๆ ในหนังสือพิมพ์
วิจารณ์ภาพยนตร์ วิจารณ์ละครโทรทัศน์ วิจารณ์บุคคล เป็นต้น
10. เพื่ออธิบาย เน้นการเขียนให้ผอู้ ่านทราบว่าอะไรเป็ นอะไร เช่น อธิบายหลักเกณฑ์
อธิบายวิชาการ หรืออธิบายทฤษฎีต่าง ๆ ฯลฯ
11. เพื่อวิเคราะห์ เช่น วิเคราะห์บทความ วิเคราะห์เหตุการณ์ วิเคราะห์ขา่ ว วิเคราะห์
วรรณกรรม เป็นต้น
12. เพื่อแสดงความคิดเห็น แนะนา เป็นบทความเสนอทัศนะ แนวคิดเห็น แนะนาหนังสือ
หรือเสนอความเห็นโดยอ้างข้อมูล เสนอความเห็นทีข่ ดั แย้งข้อมูลและหรือสนับสนุ นหรือขัดแย้ง
และแนะนาแนวคิดใหม่ ๆ เป็นต้น

ลักษณะของผูเ้ ขียนที่ดี
นักเขียนทีด่ คี วรมีลกั ษณะทีส่ าคัญๆ ดังต่อไปนี้ (สนิท ตัง้ ทวี 2529 : 119 – 120)
1. มีเจตคติทด่ี ตี ่องานเขียนทุกชนิด
2. มีความมันใจในความรู
่
ค้ วามสามารถของตัวเอง
3. เป็นผูม้ ปี ระสบการณ์ในชีวติ สูง
4. มีอารมณ์มนคง
ั ่ และละเมียดละไม
5. มีความสามารถในการใช้ภาษาได้ดี
6. เป็นผูม้ องโลกในแง่ดี และมีคุณธรรม
7. มีความคิดริเริม่ สร้างสรรค์
8. มีความพร้อมและความต้องการทีจ่ ะเขียน
9. อ่านหนังสือเป็ น
10. มีนิสยั ชอบค้นคว้าหาความรูอ้ ยูเ่ สมอ
11. เป็นผูม้ คี วามสังเกตจดจาได้
12. เป็นคนช่างคิด
13. มีความรูท้ างด้านจิตวิทยาเป็ นอย่างดี
14. มีความขยันหมันเพี
่ ยรในการเขียนอยูเ่ สมอ
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คุณสมบัตแิ ละทักษะของผูจ้ ดั ทาคู่มอื ปฏิบตั งิ าน (สานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบ
ข้าราชการ 2549 : 25)
1. ต้องมีคุณสมบัตดิ งั ต่อไปนี้
1.1 มีความรูค้ วามเชีย่ วชาญในการปฏิบตั งิ านเรือ่ งนัน้ ๆ
1.2 เป็นคนช่างสังเกต
1.3 เอาใจใส่ในรายละเอียดของการปฏิบตั งิ าน
1.4 รูท้ ฤษฎีและความรูพ้ น้ื ฐานของการวิเคราะห์ระบบงาน
1.5 รูห้ ลักการสื่อสารในรูปแบบต่างๆ
1.6 รูเ้ ทคโนโลยีสมัยใหม่
2. ต้องมีทกั ษะดังต่อไปนี้
2.1 ทักษะการวิเคราะห์ (Analysis Skills)
2.2 ทักษะการสื่อสาร (Communication Skills)
2.3 ทักษะออกแบบ (Design Skills)
2.4 ทักษะการประเมินผล (Evaluation Skills)
ั นาตนเองอยูเ่ สมอ มีความกระตือรือร้น
การเขียนคู่มอื ปฏิบตั งิ าน ผูเ้ ขียนต้องเป็นผูท้ พ่ี ฒ
มีความคิดริเริม่ สร้างสรรค์ มีจดุ มุง่ หมายของชีวติ ต้องเป็นผูป้ ฏิบตั งิ านทีม่ คี วามเป็ นผูน้ าใช้เวลา
ว่างให้เป็นประโยชน์ ไม่เป็ นคนผัดวันประกันพรุง่ มีประสบการณ์การทางานอย่างสมบูรณ์ เมือ่ มี
สิง่ ต่าง ๆ แล้ว พยายามเก็บสะสมประสบการณ์ ฝึกหัดใช้ความคิด วิเคราะห์ วิจารณ์ หาแนวทาง
แก้ไขปรับปรุงงาน อ่าน ฟงั คิด ถาม เขียน รวมทัง้ ต้องมีอทิ ธิบาท 4 คือ ทางให้ไปสู่ความสาเร็จ
ตามประสงค์ 4 อย่าง
“ฉันทะ พอใจรักใคร่ในสิง่ นัน้
วิรยิ ะ เพียรประกอบสิง่ นัน้
จิตตะ เอาใจฝกั ใฝใ่ นสิง่ นัน้ ไม่วางธุระ
วิมงั สา หมันตริ
่ ตรองพิจารณาเหตุผลในสิง่ นัน้ ”

เกณฑ์กลาง กลวิ ธีการเขียน
นักวิชาการเขียนทัวไปอาจใช้
่
คาว่า องค์ประกอบของการเขียน กลวิธกี ารเขียนมีหลาย
รูปแบบเป็นเอกลักษณ์ของแต่ละบุคคล ทวีศกั ดิ ์ ญาณประทีป (2525 : 31) ให้องค์ประกอบทีส่ าคัญของ
การเขียนไว้ว่า
1. ความชัดเจน (Perspicuity)
2. ความเรียบง่าย (Simplicity)
3. ความกระชับ (Brevity)
4. ความประทับใจ (Impressiveness)
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5. ความไพเราะ (Euphony)
6. การสร้างภาพ (Picturesqueness )
7. โครงสร้างประโยค (Structure of Sentences)
บุญยงค์ เกศเทศ (2524 : 7-8) เสนอเกณฑ์กลางทีใ่ ช้เป็ นเกณฑ์ในการเขียนว่า
1. ความแจ่มแจ้งและปราศจากช่องโหว่
2. ความสัน้ รัดกุม และกระชับ
3. ความสามารถจูงใจผูอ้ ่านให้คล้อยตามได้

การศึกษาแนวทางในการเขียน
1. การเขียนทีด่ จี ะเกิดขึน้ ได้จากการมีความคิดทีด่ ี ไม่ว่าจะเป็ นการคิดเชิงวิเคราะห์ การคิด
เชิงวิพากย์ การคิดเชิงเปรียบเทียบ การคิดเชิงสังเคราะห์ การคิดเชิงมโนทัศน์ การคิดเชิงบูรณาการ
การคิดเชิงอนาคต การคิดเชิงสร้างสรรค์ การคิดเชิงประยุกต์ การคิดเชิงกลยุทธ์ องค์ประกอบ
ของแนวคิดทีด่ ี (ไพฑูรย์ สินลารัตน์ 2514) คือ
1.1 ต้องคิดให้ลกึ ให้กว้าง และให้ไกล
1.2 ต้องคิดในสิง่ ทีด่ ี ในสิง่ ทีง่ ามและเป็ นความจริง
1.3 ต้องคิดอย่างยุตธิ รรมและเพื่อส่วนรวม
2. การใช้สานวนโวหาร ถือว่าเป็นศิลปะการใช้ภาษาการเขียน อาจจะให้มคี วามหมาย
หนักเบา เข้มข้น คลุมเครือ หรือกากวมก็ยอ่ มได้ แต่กข็ น้ึ อยูก่ บั พืน้ ฐานความรู้ และโลกทัศน์ของ
ผูอ้ ่าน ผูน้ นั ้ ว่าจะแคบหรือกว้างขวางเพียงใด
3. ความแปลกใหม่ ถือว่าเป็นเรือ่ งสาคัญเรือ่ งหนึ่ง ความแปลก ความใหม่ จะดึงดูดให้
ผูอ้ ่านสนใจติดตาม ผูเ้ ชีย่ วชาญด้านการเขียน กล่าวไว้ว่า อาจไม่จาเป็ นต้องใหม่เอีย่ ม แต่อาจเป็ น
เรือ่ งเก่าเขียนแนวใหม่ ยังไม่มใี ครคิด ใครเขียนมาก่อน จึงอาจจะอยูใ่ นหลายลักษณะ เช่น เนื้อ
เรือ่ งใหม่ ถ้อยคาใหม่ สานวนโวหารใหม่แต่หลักสาคัญคือ การเสนอเนื้อหาใหม่ ๆ
4. คติพจน์ คาพังเพย พุทธสุภาษิต เป็ นสิง่ จูงใจให้ผอู้ ่านมีความรูส้ กึ บันดาลให้เกิด
อารมณ์ อาจนาไปใช้ประกอบการเขียนได้
5. การใช้ถอ้ ยคาในภาษาเขียน
5.1 ใช้ถอ้ ยคาให้ถูกต้องตามหลักภาษาและความนิยม
5.2 ใช้ถอ้ ยคาให้สมั พันธ์ต่อเนื่องโดยพิจารณาถึงหน้าทีข่ องคาเป็ นสาคัญ ว่าทาหน้าที่
อะไรเป็นประธาน กริยา กรรม หรือคาขยาย
5.3 เรียบเรียงถ้อยคาเข้าประโยค ต้องให้ความหมายเด่นชัดเพียงประการเดียว อย่า
ใช้คากากวมหรือหลายนัย
5.4 ใช้ถอ้ ยคาทีต่ ่างกัน แต่ให้ความหมายใกล้เคียงกัน เพื่อเน้นความหมาย และอาจ
ช่วยในหลักการใช้ถอ้ ยคาทีซ่ ้า ๆ กัน
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การเขียนเชิ งวิ ชาการ
การเขียนเชิ งวิ ชาการ หมายถึง งานเขียนทีใ่ ช้ถอ้ ยคาสานวนภาษาและรูปแบบไปในทาง
ส่งเสริมความคิดหรือแสดงข้อเท็จจริงพร้อมทัง้ มีหลักเกณฑ์บางประการ ในอันทีจ่ ะแสดงให้เห็น
ถึงการศึกษาค้นคว้าอย่างมีระบบ มีหลักฐานอ้างอิงประกอบ (บุญยงค์ เกศเทศ 2524 : 156)
ขัน้ ตอนในการเขียนเชิ งวิ ชาการ
1. เลือกเรือ่ ง
1.1 ควรเป็นเรือ่ งทีต่ นเองสนใจและมีประโยชน์
1.2 เรือ่ งทีเ่ ลือกต้องสามารถหาข้อมูลหรือเอกสารประกอบการค้นคว้าได้อย่างเพียงพอ
1.3 เรือ่ งทีเ่ ลือกจะต้องไม่มขี อบเขตกว้างขวางจนเกินไป
1.4 เมือ่ เลือกเรือ่ งแล้วควรปรึกษาผูเ้ ชีย่ วชาญในสาขานัน้ ๆ
2. การอ่านเพื่อการศึกษาค้นคว้ารวบรวม
2.1 ศึกษาจากบัตรรายการ (Card catalog) ดูตามชื่อหัวเรือ่ ง (Subjects)
2.2 ศึกษาความหมายของศัพท์เฉพาะ จากพจนานุกรม สารานุกรม และหนังสือที่
เกีย่ วข้อง
2.3 เลือกบทความ จากสารานุกรมเฉพาะวิชา (Special Subject Encyclopedia)
2.4 เลือกตาราหนังสือทีเ่ กีย่ วข้องอย่างน้อย 3 – 5 เล่ม ดูจากบรรณานุกรม จาก
ตาราหนังสือของนักการศึกษาทีร่ จู้ กั กันอย่างกว้างขวาง
2.5 ดูดรรชนีวารสาร เพื่อศึกษาค้นคว้าจากวารสารทีเ่ กี่ยวข้อง
3. การบันทึกการอ่าน
3.1 เมือ่ ได้ตามข้อ 2 แล้ว ต้องอ่านศึกษาค้นคว้าจดบันทึก
3.2 การจดบันทึกต้องประณีตอ่านง่าย ให้ได้ความสมบูรณ์อย่าย่อ อาจลืมได้ แยก
เป็นเรือ่ งๆ ไม่ให้ประปนสับสนตอนเรียบเรียง
3.3 การจดบันทึกอาจจะย่อเรือ่ ง ถอดความเป็นสานวนของผูบ้ นั ทึก คัดลอกทา
อัญประกาศ หรือสรุปความเห็นก็ได้ สิง่ ทีส่ าคัญในการบันทึกต้องมีหวั เรือ่ ง แหล่งทีม่ า และ
ข้อความ
4. การทาโครงเรือ่ งฉบับร่าง
4.1 หัวข้อ (Headings) หัวข้อหลัก หัวข้อรอง
4.2 หัวข้อต้องกะทัดรัด ได้ใจความ ไม่ควรยาวเกินไป
4.3 ไม่ควรแบ่งหัวข้อย่อยหลายข้อจนเกินไป หัวข้อใหญ่ ๆ ในบทหนึ่ง จะต้องเป็น
ประโยชน์ ต่อการจัดเสนอกระบวนการคิด และผลจากการศึกษาค้นคว้า
4.4 ควรใช้ตวั เลข ตัวอักษร และย่อหน้าให้เหมาะสมกัน และควรใช้ระบบใดระบบหนึ่ง
อย่างเดียวกันทัง้ เล่ม
5. การใช้ภาษาในการเขียน
5.1 ตรงไปตรงมา เข้าใจง่าย และประหยัด
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5.2 เป็นภาษามาตรฐาน ไม่ควรใช้ภาษาถิน่
5.3 ย่อหน้าหนึ่ง ๆ ต้องมีใจความสาคัญเดียว
5.4 ในแต่ละย่อหน้าจะต้องมีความสัมพันธ์ของข้อความ และมีการส่งทอดเนื้อความ
ไปหาย่อหน้าต่อ ๆ กันไป
5.5 คาอธิบายส่วนทีไ่ ม่ใช้เป็ นเรือ่ งเฉพาะวิชา ควรใช้คาธรรมดามากกว่าศัพท์เฉพาะ
5.6 การใช้คาศัพท์เฉพาะ ควรใช้ศพั ท์ตามทีร่ าชบัญฑิตยสถานได้บญ
ั ญัตไิ ว้แล้ว
5.7 ในส่วนของคาอธิบายทัวไป
่ ไม่ควรใช้อกั ษรย่อ ยกเว้นทีใ่ ช้กนั แพร่หลายแล้วเช่น
พ.ศ. เป็นต้น
5.8 พยายามใช้ประโยคสัน้ ๆ
5.9 การเว้นวรรคตอน ต้องให้เหมาะสม จะช่วยให้เข้าใจได้ถูกต้อง รวดเร็ว ตรงตาม
ความต้องการ
6. รูปแบบของรายงานวิชาการ
6.1 ส่วนประกอบตอนต้น
6.1.1 หน้าปก
6.1.2 คานา
6.1.3 สารบัญ
6.1.4 บัญชีตาราง หรือภาพประกอบ (ถ้ามี)
6.2 ส่วนเนื้อเรือ่ ง
6.2.1 ส่วนทีเ่ ป็ นเนื้อหา
6.2.2 ส่วนประกอบในเนื้อหา
6.2.2.1 อัญประกาศ (Quotation)
6.2.2.2 เชิงอรรถ (Footnote)
6.2.2.3 ตาราง หรือภาพประกอบ (ถ้ามี)
6.3 ส่วนประกอบตอนท้าย
6.3.1 บรรณานุกรม (Bibliography)
6.3.2 ภาคผนวก (ถ้ามี)
ท่านอาจารย์เจือ สตะเวทิน นักภาษาไทยอาวุโส ให้ขอ้ คิดในการเขียนผลงานไว้ว่า
“งานเขียนเป็นศิลปะมุง่ ทีค่ วามงามเหมือนคนจะสวยงามได้อย่างไร ศิลปะต้องอาศัยการฝึกฝนจน
ชานาญต้องเขียนบ่อย ๆ “
งามที่รปู คือมีหวั เปรียบเหมือนตอนต้นหรือคานา มีตวั เปรียบเหมือนตอนกลางหรือ
ตัวเรือ่ ง การดาเนินเรือ่ งและท่อนล่างคือตอนท้ายหรือคาลงท้าย แต่ละส่วนต้องได้สดั ส่วนที่
เหมาะสม งดงามจึงว่างามทีร่ ปู
งามในความ คือ มีความสมบูรณ์ เน้นทีส่ าระสาคัญ อย่าออกนอกเรือ่ ง หลงประเด็น มี
ความแจ่มแจ้ง จัดลาดับเค้าโครงเรือ่ งให้ชดั เจน แต่ละย่อหน้าต้องสัมพันธ์กนั
มีความถูกต้อง
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ทันสมัย ตรงกับข้อเท็จจริง ตามกฎระเบียบ หลักเกณฑ์ มีท่วงทานองในการเขียน การใช้ภาษา มี
ความใหม่ มีความแปลกในกระบวนการคิด มีขอ้ เสนอแนะของตัวเองในฐานะผู้ทม่ี ปี ระสบการณ์
ส่วนการวางโครงเรื่อง หรือแนวเรือ่ งท่านให้ขอ้ เสนอไว้ดงั นี้ คือ (1) แยกเนื้อเรือ่ งที่
รวบรวมได้ให้เป็นหวดหมูแ่ ยกเป็นจุดสาคัญ ๆ (2) สร้างคาทีเ่ หมาะสมขึน้ ใหม่ตามจุดสาคัญ ๆ
(3) จัดลาดับขัน้ ตอนเรือ่ งใหม่ให้เป็นไปตามกระบวนการหรือขัน้ ตอนของเรื่อง (4) สร้างคาที่
เหมาะสมสาหรับข้อย่อย (5) เรียงหัวข้อใหญ่ หัวข้อย่อยให้เป็นระเบียบ
สาหรับย่อหน้า คานา และคาลงท้าย ท่านให้ขอ้ สังเกตไว้ดงั นี้
ย่อหน้ า จะทาให้รปู ทรงงานเขียนสวยงาม ทาให้ผทู้ ่านมีเวลาพักสายตา และสมอง ทา
ให้ผอู้ ่านมีโอกาส คิดตามทีผ่ เู้ ขียนแสดงความ
งานเขียนไม่มคี านา ก็ทาให้ขาดองค์ประกอบแห่งศิลป์ เปรียบเหมือนคนคอขาด คานา
ต้องใช้อุบายทีช่ ดั ชวนให้ผอู้ ่าน ๆ เรือ่ งของเราให้ตลอดจนจบ ต้องก่อความสนใจให้ผอู้ ่านมาก
ทีส่ ุด ต้องเร้าความสนใจ ต้องเป็นความคิดทีแ่ ปลกใหม่ ลักษณะนาเชิญ เหมือนโฆษณาสินค้า
ต้องเรียกความสนใจของให้ผอู้ ่านเห็นด้วยต้องแต่ตน้
คาลงท้าย จะทาอย่างไรให้ผอู้ ่านพอใจ มีความรูส้ กึ สมใจ ต้องฝากความคิดให้ผอู้ ่านเห็น
ด้วยหรือเอาชนะใจผูอ้ ่านได้ ต้องให้ผอู้ ่านได้ความรูเ้ พิม่ เติมจากข้อเขียนของเรา หรือเขาอาจได้
ความคิดแปลกใหม่ ซึง่ อาจถูกหรือผิดก็ตาม ย่อมกระตุ้นให้เขาคิด เกิดปญั ญา หรือให้ผอู้ ่านได้
คติธรรมควรไตร่ตองหรือมีอุทาหรณ์ชกั จูงใจเกิดผลทางศีลธรรม(มาดี-คานาดี ไปดี-คาลงท้ายดี)
คานา บอกขอบข่ายของเรื่อง สาเหตุท่ผี เู้ ขียนสนใจทีศ่ กึ ษามีจุดมุ่งหมายในการเขียน
อย่างไร ถ้ามีคนช่วยเหลือในการเขียนก็ควรขอบคุณไว้ดว้ ย
สารบัญ เป็ นบัญชีบอกแต่ละบท แต่ละหัวข้อสาคัญ ที่เรียงลาดับ ปรากฏในเอกสารที่
เขียน ทีป่ รากฏอยูห่ น้าใด
บัญชีตารางหรือภาพประกอบ เป็นการแยกบอกตาราง หรือภาพประกอบ มีอะไรบ้าง
อยูห่ น้าใด เหมือนสารบัญ บอกเนื้อสาระว่าอยูห่ น้าใดบ้าง
บรรณานุกรม จะอยู่ทา้ ยเล่มต่อจากบทสุดท้าย เป็นการบอกว่าผูเ้ ขียนได้ศกึ ษาค้นคว้า
มาจากทีใ่ ดบ้าง ของใคร เมื่อไร ปจั จุบนั จะอ้างแบบนามปี (Name – Year System) และไม่ควร
เกิน 30 รายการ และหากมีภาษาไทย และต่างประเทศ ควรแยกออกจากกัน โดยเอา
บรรณานุกรมภาษาไทยขึน้ ก่อน และตามด้วยภาษาต่างประเทศ ซึง่ ทัง้ ภาษาไทย และ
ต่างประเทศ ต้องเรียงตามลาดับอักษร
ภาคผนวก เป็นสิง่ ทีน่ ามาเพิม่ เติมตอนท้ายต่อจากบรรณานุกรม เพื่อบอกให้ผอู้ ่านเข้าใจ
ชัดเจนยิง่ ขึน้
ทัง้ นี้ส่วนทีส่ าคัญคือ ส่วนเนื้ อเรื่องทีเ่ ป็ นเนื้อหาต้องมีตอนนา ตอนตัวเรือ่ ง และตอนลง
ท้าย ควรเรียงลาดับหัวข้อให้ชดั เจนตัง้ แต่ตน้ จนจบ เนื้อหาทีเ่ ขียนต้องมีหลักเกณฑ์ มีการอ้างอิง
หลักวิชา แสดงความคิดความอ่านทีล่ กึ ซึง้ แหลมคม โดยเฉพาะส่วนประกอบของเนื้อหา บางที
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ต้องทาอัญประกาศ หรือ เชิงอรรถ หรืออ้างอิงในเนื้อหา หรือต้องมีตารางภาพประกอบ (สนิท
ตัง้ ทวี 2529 : 165 – 167)
อัญประกาศ คือ ข้อความทีต่ ดั มาจากคาพูดหรือ ข้อเขียนของผูอ้ ่นื โดยไม่มกี าร
เปลีย่ นแปลงใดๆ มีเครือ่ งหมายรูป “........”
1. ก่อนทาอัญประกาศมาแทรกไว้ ควรกล่าวนาไว้ในเนื้อเรือ่ ง ว่าเป็นคาของใคร สาคัญ
อย่างไร จึงคัดลอกมาไว้
2. ถ้าทาเชิงอรรถ ต้องใส่เลขลาดับให้ตรงกับเชิงอรรถ
3. ถ้าเป็นการถอดความ หรือเก็บใจความ ไม่ตอ้ งใส่เครือ่ งหมาย อัญประกาศ นับว่าเป็น
อัญประกาศรอง (Indirect Quotation) แต่ใส่เชิงอรรถไว้เช่นเดียวกัน
4. อัญประกาศสัน้ กว่า 4 บรรทัด เขียนแทรกไว้ คาบรรยายโดยไม่ตอ้ งย่อหน้า และใส่ใน
ระหว่างเครือ่ งหมายอัญประกาศ
5. อัญประกาศ ทีย่ าวกว่า 4 บรรทัดขึน้ ไป ให้ขน้ึ ย่อหน้าใหม่แล้วต้องย่อหน้าเข้ามา 3
ช่องตัวอักษรพิมพ์ทุกบรรทัด ห่างจากขอบหลังเป็ นระยะเท่ากัน
6. ใช้อญ
ั ประกาศเดียว '............... ' นาหรือข้อความทีล่ อกมาซ้อนอยูใ่ นอัญประเทศ
7. ถ้าลอกร้อยกรองมากกว่า 2 บรรทัด ให้วางบทประพันธ์ไว้กลางหน้ากระดาษ โดยไม่
ต้องใส่เครือ่ งหมายอัญประกาศ
8. ถ้าคัดลอกบทประพันธ์ทไ่ี ม่สงวนสิทธิ ์ ให้เขียนหรือพิมพ์ช่อื ผูป้ ระพันธ์ไว้ใต้บทประพันธ์
นัน้ แทนทีจ่ ะเขียนหรือพิมพ์ไว้ในเชิงอรรถ
9. ถ้าการละข้อความบางตอนในอัญประกาศ ควรใช้จุดไข่ปลาสามจุดแทนไว้ พร้อมทัง้
เว้นระยะหน้า ช่วงตัวอักษร ทัง้ ตอนต้น และตอนท้ายของมหันภาค การละข้อความต้อง
ระมัดระวังอย่าให้ความหมายเสียไป
เชิ งอรรถ (Footnote) คือ ข้อความท้ายหน้า เพื่อแจ้งทีม่ าของข้อความในตัวเรือ่ ง เพื่อ
อธิบายข้อความบางตอน (ปจั จุบนั นิยมอ้างในตัวเนื้อหา ตอนต้นข้อความ หรือท้ายข้อความ แล้ว
ในตัวบรรณานุกรมท้ายเล่มอีกด้วย เพราะการทาเชิงอรรถจะยากในการพิมพ์) ข้อความใน
เชิงอรรถ ควรจบในหน้าเดียว ไม่ควรค้างต่อไปหน้าใหม่
ตารางหรือภาพประกอบ ควรกล่าวนาถึงตาราง หรือภาพประกอบเสียก่อน เพื่อให้
ทราบว่าจะแสดงประกอบอะไร ควรอธิบายและตีความของตารางหรือภาพประกอบให้ชดั เจนทุก
ครัง้ ตารางหรือภาพประกอบต้องมีคาว่า “ตาราง” และเลขกากับ หรือ “ภาพประกอบ” และมีเลข
กากับ แล้วจึงบอกชื่อตาราง หรือภาพนัน้ ๆ
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บทที่ 3

เทคนิ คการเขียนคู่มือปฏิ บตั ิ งาน
แนวคิ ดโดยย่อ
เทคนิคการเขียนคู่มอื การปฏิบตั งิ าน มีแนวคิดต้องการให้ผศู้ ึกษาค้นคว้า มีความรูค้ วาม
เข้าใจและสามารถนาแนวทางการวางโครงร่างการเขียนคู่มอื การปฏิบตั งิ านได้อย่างเป็นรูปธรรม
แนวคิ ดเพื่อนาไปปฏิ บตั ิ
เมือ่ มีความรูค้ วามเข้าใจ และสามารถวางโครงร่างการเขียนคู่มอื การปฏิบตั งิ านได้แล้ว ผู้
ศึกษาค้นคว้า สามารถหาข้อมูลรายละเอียดของแต่ละหัวข้อแต่ละเรือ่ งแต่ละบท และนามาเรียบ
เรียงเขียนคู่มอื การปฏิบตั งิ านได้
ปจั จุบนั จากการศึกษาค้นคว้าการเขียนคู่มอื ปฏิบตั งิ านยังไม่มใี ครกาหนดไว้ชดั เจน เขียน
ได้หลายลักษณะ ตามความเหมาะสม โดยการประยุกต์แนวทางการเขียนต่าง ๆ มาใช้เป็น
โครงสร้างในการเขียนคู่มอื การปฏิบตั งิ านแต่สงิ่ ทีส่ าคัญต้องให้เข้าใจง่าย มีความยืดหยุน่ รวมทัง้
อาจนาเสนอในลักษณะของ Flow Chart แผนกลยุทธ์ รูปภาพ รูปการ์ตูน ซีดี หรือวีดโี อก็ได้

แนวคิ ดในการเขียนคู่มือการปฏิ บตั ิ งาน
เพื่อให้เกิดแนวคิดหลากหลายในการเขียนผลงานโดยเฉพาะคู่มอื การปฏิบตั งิ าน ผูเ้ ขียนขอ
นาเสนอแนวคิดของผูช้ านาญการ ผูช้ านาญการพิเศษ และผูเ้ ชีย่ วชาญดังต่อไปนี้
เดชา ศรีตระกูล (2535 : ไม่ปรากฏหน้า) และเสริมศักดิ ์ วิศาลาภรณ์ (2542 : 34 – 43)
เสนอแนวคิดในการเขียนผลงานทางวิชาการ พอสรุปประเด็นสาคัญ ๆ ได้ดงั ต่อไปนี้
1. เลือกเรือ่ งทีจ่ ะเขียนให้ตรงกับความรู้ ความสามารถ และทีม่ คี วามสนใจ จะได้คน้ คว้า
ให้ได้ทงั ้ แนวลึกหรือแนวตัง้ และแนวกว้าง หรือแนบราบ (แนวลึก เป็นการเขียนแบบเจาะลึกใน
เรือ่ งอย่างละเอียดลึกซึง้ ส่วนแนวกว้าง เป็ นการเขียนแบบกว้าง ๆ ครอบคลุมเนื้อหาทัง้ หมด แต่
ไม่ลกึ ซึง้ เช่น หลักการบริหารทัวไป
่ หรือความรูเ้ บือ้ งต้น) ให้มากทีส่ ุด เพื่อนามาอ้างอิง พยายาม
หลีกเลีย่ งเนื้อหาซ้ากับผูอ้ ่นื เว้นแต่มคี ุณภาพเด่นกว่า หรือทันสมัยกว่า
2. ต้องรูจ้ กั บริหารเวลา ทุกคนมีเวลาเท่ากัน วันละ 24 ชัวโมง
่
เวลาเป็นทรัพยากรที่
แตกต่างไปจากทรัพยากรอย่างอื่น เวลาเป็นทรัพยากรทีไ่ ม่ตอ้ งหา แต่เมือ่ ใช้หมดหรือไม่ได้ใช้จะ
หาทดแทนไม่ได้ จึงต้องรูจ้ กั บริหารเวลาให้เป็น ต้องแบ่งเวลาเพื่อการเขียนผลงาน ต้องตัง้ ใจว่าใน
แต่ละวันนัน้ จะเขียนให้ได้หนึ่งหน้า เป็นต้น
ท่านพุทธทาสให้คติเตือนใจเกีย่ วกับการบริหารเวลา 10 ข้อทีต่ อ้ งทาคือ
(1) เกิดเป็นคนต้องทา (2) ทาไม่เป็ นต้องหัดทา (3) หัดเป็นแล้วต้องทาเอง (4) ทาไม่
คล่องหมันหั
่ ดทา (5) คิดจะทา ทาทันที (6) สมควรทา รีบทา (7) ยามจน ยิง่ ต้องทา (8) ยามรวย
ยา้ ทาต่อไป (9) ทาไม่ดี รีบแก้ไข (10) ทาจนตาย ไม่ต้อทา
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3. ต้องเพิม่ ประสบการณ์ให้ตวั เอง การเขียนผลงานต้องอาศัยประสบการณ์ ศึกษา
ผลงานของคนอื่น ๆ หรือเข้ารับการฝึ กอบรมในการเขียนผลงาน ไม่ควรหมกมุ่นกับการเขียน
จนเกินไป จะทาให้สุขภาพกายและสุขภาพจิตเสีย ขอให้ตงั ้ ใจจริง ตัง้ ใจเรียนรู้ และมีความ
พยายามอย่างต่อเนื่อง
4. วางแผนในการเขียน ทาโครงร่าง (Outline) ของสิง่ ทีจ่ ะเขียน แบ่งเป็นบทเป็นตอน
แบ่งเป็นหัวข้อใหญ่ หัวข้อย่อยทีจ่ ะเขียนในแต่ละบท หาเอกสารสนับสนุน และอ้างอิงสิง่ ทีจ่ ะเขียน
5. อ่าน จดบันทึก ถ่ายสาเนาเอกสาร เก็บรวบรวม ว่าได้ขอ้ มูลมาจากใด ใครคนเขียน
เขียนเมือ่ ใด ปีใด เพื่อใช้เป็นบรรณานุกรม และเชิงอรรถ การอ้างอิงเป็นเรือ่ งสาคัญเพราะจะทาให้
เกิดความเชื่อถือ พิจารณาให้รอบคอบ ว่าหลักการ ทฤษฎี ตลอดจนแนวคิดของบุคคลทีเ่ รานามา
อ้างอิงนัน้ ก่อให้เกิดความน่าเชื่อถือในผลงานของเราหรือไม่
6. การเรียบเรียง เป็ นวิธกี ารหรือเทคนิคการเขียน อ่าน ค้นคว้าเขียนเป็ นตอน ๆ แล้ว
นามาปะติดปะต่อ ให้ได้ขอ้ มูลจนครบแล้วเขียน ช่วงนี้อย่ากังวลเรือ่ งความสละสลวย ภาษา ความ
เชื่อมโยง ลงมือเขียนไปก่อนแล้วจึงมาเรียบเรียง ไม่จาเป็นต้องเขียนเรียงลาดับจากบทที่ 1 ไปหา
บทสุดท้าย หาข้อมูลในบทใด ตอนใด พร้อมก็เขียนบทนัน้ หรือตอนนัน้ ไปก่อน จะทาให้มกี าลังใจ
ว่าผลงานเรามีความก้าวหน้า
7. ความสมดุลทางวิชาการ (Balance of Knowledge) ในแต่ละประเด็นหลักทีเ่ ขียน ควร
มีน้ าหนักพอ ๆ กัน มีความละเอียดลึกซึง้ ไล่เลีย่ กัน มีความยาวพอ ๆ กัน มีความสมดุลของ
เนื้อหาในแต่ละบท แต่ละประเด็นไม่ใช่ว่าถนัดมาก รูม้ าก เขียนยาว ประเด็นใดรูน้ ้อยเขียนสัน้ ๆ
หรือเขียนพอสังเขป จะเป็นข้อสังเกตกับผูอ้ ่าน และต้องเขียนผสมผสานกันระหว่างสิง่ ทีค่ น้ คว้ามา
กับประสบการณ์ทป่ี ฏิบตั จิ ริง อย่าให้หนักไปทางใดทางหนึ่ง และหนึ่งย่อหน้าควรมีเนื้อหาเพียง
เรือ่ งเดียว ไม่ควรเกิน 20 บรรทัด หากยาวมากควรหาตัวขึน้ ย่อหน้าใหม่ ประโยคแรกและ
ประโยคสุดท้ายจะเป็ นความหลัก
8. ภาษาและเนื้อหาสาระ ต้องคานึงว่าเราเขียนให้คนอื่นอ่าน ภาษาทีใ่ ช้และเนื้อหาสาระ
ควรตอบสนองความต้องการ และความสนใจของคนอ่าน พยายามใช้ภาษาง่าย ๆ เขียน
ภาษาไทยอย่างภาษาไทย ไม่ใช่เขียนภาษาไทยสานวนฝรัง่ (เพราะแปลมา) การใช้ศพั ท์ตอ้ งคง
เส้นคงวา การยกตัวอย่างต้องให้สอดคล้องหรือสะท้อนกับบริบทของสังคมไทย เนื้อหาสาระต้อง
ตามหลักวิชา มีเนื้อหาทันสมัย เนื้อหาสาระต้องถูกต้องตามหลักวิชา มีเนื้อหาทันสมัย เนื้อหา
สาระครอบคลุมประเด็นทีเ่ ขียน รูปแบบทีด่ ขี องการพิมพ์ตอ้ งมีลกั ษณะเป็นวิชาการ แบ่งบท แบ่ง
ตอนให้ชดั เจน
9. ความเชื่อมันในตนเองและความจริ
่
งจังในการทางาน ต้องมันใจว่
่ าตนเองเขียนได้
หากมีขอ้ สงสัยควรปรึกษาคนทีม่ ปี ระสบการณ์มากกว่าเรา ต้องทางานอย่างต่อเนื่อง และสม่าเสมอ
เขียนได้มากหรือเขียนได้น้อย ขอให้ได้เขียน เขียนได้ครึง่ หน้าดีกว่าไม่เขียนเลย หากมีความ
จาเป็ นต้องหยุดเขียน ไม่ว่าด้วยเหตุผลใด ก่อนจะหยุดพักเขียนควรเขียนแนวย่อ ๆ ว่าจะเสนอ
แนวคิดอะไรต่อไปอีก เมือ่ กลับมาเขียนใหม่จะได้ไม่เกิดปญั หา
17

21

10. คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในการเขียน อย่าเอาผลงานของคนอื่นมาเป็น
ผลงานของตนเอง อย่าลอกผลงานเขามาโดยไม่ได้อา้ งอิง เมือ่ เอาข้อความหรือแนวคิดของใครมา
ต้องเขียนแหล่งทีม่ าให้ชดั เจน อย่าพยายามแอบอ้างอาพรางว่าหลักฐานทีอ่ า้ งเป็ นแหล่งข้อมูล
ปฐมภูม ิ (Primary Sources) ทัง้ ทีต่ ามความจริงข้อมูลทุตยิ ภูม ิ (Secondary Sources) การลอก
เลียนผลงานคนอื่นถือว่าเป็ นโจรกรรมทางวิชาการ
11. เรียบเรียงต้นฉบับ เมือ่ เรียบเรียงต้นฉบับแล้ว ควรทดลองใช้ปฏิบตั จิ ริง อาจจะมีการ
เพิม่ -ลดต้องรีบแก้ไขทันที แล้วทาการทดลองปฏิบตั ซิ ้า เพื่อหาข้อบกพร่อง แก้ไขปรับปรุงจนเป็น
ทีพ่ อใจ
12. รวบรวมเนื้อหาทีแ่ ก้ไขใหม่ อ่านทบทวน เพื่อทาการผสมผสานเชื่อมโยงให้เกิดความ
กลมกลืน มิให้เกิดความซ้าซ้อน และเพิม่ เติมสิง่ ทีข่ าดไปให้สมบูรณ์
13. การพิมพ์ต้นฉบับ ให้เพื่อนผู้ร่วมงานช่วยอ่าน หรือผู้มปี ระสบการณ์ช่วยอ่าน
เพื่อให้ขอ้ เสนอแนะหรือหาข้อบกพร่อง แล้วนากลับมาใคร่ครวญอย่างรอบคอบ อาจจะต้องมีการ
เพิม่ -ลด หรือสลับบท หรือตอนใหม่เพื่อให้การเสนอแนวคิดราบรืน่
14. แก้ไขต้นฉบับ ตรวจความถูกต้อง ตัวสะกด การันต์ ข้อความ รูปแบบ ทาต้นฉบับ
2–3 เล่ม ป้องกันเหตุสุดวิสยั อย่าประมาท
เฉลิมเผ่า อจละนันท์ (2547 : 1–8) เจ้าหน้าทีว่ เิ คราะห์นโยบายและแผน เชีย่ วชาญ 9
ให้ขอ้ สังเกตในการเขียนผลงานแสดงความเป็ นผูช้ านาญการ ผูเ้ ชีย่ วชาญไว้ว่า
1. ต้องมีกลยุทธ์ (Strategy) ซึง่ หมายถึง แนวทางวิธที างเครือ่ งมือทีใ่ ช้สาหรับการทางาน
เพื่อให้บรรลุวตั ถุประสงค์ภายใต้ขอบเขตของนโยบาย โดยทัวไปทางเลื
่
อกของกลยุทธ์ มีให้เลือก
มากกว่าหนึ่งทางจึงต้องวิเคราะห์อย่างรอบคอบ ก่อนจะเลือก พิจารณา และนากลยุทธ์ใดกลยุทธ์
หนึ่งมาถือปฏิบตั /ิ นาไปใช้ จึงเป็นยุทธวิธ ี (Tactics) ทีส่ าคัญในการทาผลงานบริการวิชาการ เพื่อ
ขอตาแหน่ง
2. เทคนิคการพิจารณาตนเองทีส่ าคัญ 3 ด้าน คือ
2.1 ด้านความรู้ / ความสามารถ ต้องมีความสามารถในการค้นคว้า แสวงหาข้อมูล
มีทกั ษะในการเลือก สร้างผลงานและเก็บรวบรวมข้อมูล สามารถใช้หลักเหตุผลในการวิเคราะห์
ข้อมูล และแปลผลข้อมูล รวมทัง้ ต้องมีความสามารถในการใช้ภาษาและการเขียนผลงาน
2.2 ด้านอารมณ์ ต้องมีความจริงใจในงาน ไม่ผดั วันประกันพรุง่ มีความตัง้ ใจทีจ่ ะ
ทางานให้ประสบผลสาเร็จ ให้มผี ลงานเป็นรูปธรรม และมีความสุขต่อการทางานบริการวิชาการ
2.3 ด้านการตัดสินใจ ต้องมีความเชื่อมันตนเอง
่
ยอมรับความคิดเห็นของคนอื่น
สามารถแก้ไขปญั หาของตนเองได้ ประเมินความสามารถของตนเองได้ แต่มวี นิ ัยในตนเอง มีความ
รับผิดชอบทีด่ ตี ่อสังคม
3. เทคนิคการพิจารณาหลักเกณฑ์ และการเลือกทาผลงาน หลักเกณฑ์ต้องเป็ นไป
ตามกฎเกณฑ์ทก่ี าหนด ในเรือ่ งความจาเป็ นตามลักษณะงานของหน่วยงาน คุณสมบัติ ปริมาณ
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และคุณภาพตามลักษณะงานของหน่วยงาน คุณสมบัติ ปริมาณและคุณภาพของงานในหน้าที่
และผลงานทีแ่ สดงความเป็ นผูช้ านาญการและผูเ้ ชีย่ วชาญ
สาหรับเทคนิคการเลือกทาผลงาน มีประเด็นทีส่ าคัญดังต่อไปนี้
(1) ผลงานจะต้องตรงกับลักษณะงาน และสายงานในหน้าทีใ่ นหน่วยงานทีส่ งั กัด
(2) ผลงานทีน่ าเสนอต้องไม่ซ้าหรือมีเนื้อหาสาระเหมือนกับผลงานของบุคคลอื่นทีเ่ คย เสนอขอ
มาแล้ว

(3) ผลงานทีน่ ามาใช้ในแต่ละระดับ ต้องไม่นามาเสนอใช้ซ้าอีก
(4) ปริมาณ และคุณภาพของงาน ต้องเป็นผลงานทีส่ มบูรณ์ มีความคิดริเริม่ สร้างสรรค์
สามารถนาไปใช้ประโยชน์หรืออ้างอิงได้
4. ลักษณะของผลงานทีแ่ สดงความเป็ นผูช้ านาญการ และผูเ้ ชี่ยวชาญ ต้องมีลกั ษณะ
ดังต่อไปนี้
4.1 ต้องตรงกับงานทีป่ ฏิบตั ใิ นตาแหน่งและสายงานในหน้าที่
4.2 ต้องมีความถูกต้องในด้านเนื้อหาสาระ เป็ นแนวคิดใหม่ทนั สมัย ตรงตามข้อเท็จจริง
และการอ้างอิง
4.3 ต้องมีประโยชน์ในด้านความก้าวหน้าทางบริการวิชาการ
4.4 ต้องมีรปู แบบลักษณะของผลงานทีเ่ หมาะสม เป็นรูปเล่มทีส่ วยงาม และประณีต
4.5 ไม่ควรเป็นลักษณะงานประจาเดิมทีม่ ไิ ด้แสดงถึงการปรับปรุง และพัฒนางานใน
หน้าที่ และหรือเป็นงานทีม่ คี วามคิดริเริม่ สร้างสรรค์
4.6 ต้องระบุสดั ส่วนการจัดทาผลงานว่าทาคนเดียวหรือทาเป็ นคณะ มีสดั ส่วนเท่าไร
เป็นต้น
4.7 ผลงานต้องมีปริมาณและคุณภาพอย่างน้อย 1 หน่ วยเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์
4.8 ไม่ควรมีเนื้อหาสาระสับสน ยากต่อความเข้าใจ และไม่ถูกต้องตามหลักวิชาการ
5. ผูเ้ ขียนผลงานต้องมีเงือ่ นไขสู่ความสาเร็จ คือ
5.1 พิจารณาตนเองทัง้ ในด้านของความเหมาะสมและด้านความพร้อม
5.2 เลือกทาผลงานทีต่ นเองมีความรู้ ความสามารถ มีทกั ษะ มีความถนัด และ
สามารถทาสาเร็จได้ดว้ ยตนเอง
5.3 เลือกพิจารณาผลงานทีเ่ กีย่ วข้องกับลักษณะงาน และลักษณะของตนเอง ไม่ควร
สร้างศัตรูในหน่วยงาน (นาผลงานของเพื่อนร่วมงาน)
5.4 มีการวางแผน และกาหนดระยะเวลาในการจัดทาผลงานทีช่ ดั เจน เพื่อให้ผลงาน
มีความทันสมัย และเป็ นประโยชน์ต่อหน่วยงานอย่างแท้จริง
ทิพย์ นิลนพคุณ (2547 : 18) นักวิชาการศึกษาเชีย่ วชาญ 9 เสนอเทคนิคการทาผลงาน
ทีแ่ สดงความเป็นชานาญการและเชีย่ วชาญไว้ว่า
1. ข้อมูลต้องชัดเจน ศึกษาข้อกาหนดต่าง ๆ ว่ามีอะไรบ้าง เกณฑ์ขนั ้ ต่ ากาหนดไว้อย่างไร
ประเมินตัวเองว่าผ่านเกณฑ์ขนั ้ ต่าแล้วหรือยัง
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2. ต้องตีโจทย์ให้แตก ศึกษาว่ามาตรฐานกาหนดตาแหน่ งกาหนดไว้อย่างไร ต้องทา
อะไรบ้าง จะขอตาแหน่ งอะไร ระดับไหน ชานาญการหมายถึงอะไร เชี่ยวชาญหมายถึงอะไร
คะแนนเต็ม 5 หมายถึงอะไร ต้องทาความรู้ ความเข้าใจให้ลกึ ซึง้ แยกแยะประเด็นสาคัญให้ออก
แล้วนามาเป็ นหลักถือปฏิบตั ไิ ปให้ถงึ ระดับนัน้ ๆ
3. ผลงานเพื่อผลงานไม่ใช่เพียงเพื่อขอตาแหน่งสิง่ ทีเ่ ป็ นประโยชน์กบั สถาบันอย่างไร มี
ผลเกิดขึน้ แค่ไหน
4. ผลิตผลงานสม่าเสมอ การขอตาแหน่งไม่ใช่หมูไปไก่มา ถ้าสิง่ ทีท่ าเป็ นประโยชน์กบั
ตัวเองเท่านัน้ โปรดอย่ารอ
ผลงานทีแ่ สดงความเป็ นผูช้ านาญการและผูเ้ ชีย่ วชาญ ต้องมีลกั ษณะสร้างมาตรฐานของงาน
ในตาแหน่งหน้าทีส่ ร้างสรรค์งานใหม่ พัฒนางานในตาแหน่งหน้าที่ สร้างสรรค์งานเสริมใน
ตาแหน่งหน้าที่ ทางานวิจยั ผลิตคู่มอื การปฏิบตั งิ าน
5. อย่าคิดว่ายาก อย่าคิดว่าง่าย อย่าหวังว่าได้ อย่าหมายว่ายาก ผลงานอยูใ่ นเกณฑ์ทด่ี ี
อาจจะช้าบ้าง และถ้าผลงานไม่ผ่านต้องทาใจยอมรับกติกาว่าผลงานไม่ดพี อ
ชานาญ แสงแก้ว (2547 : 1 – 13) เจ้าหน้าทีบ่ ริหารงานทัวไป
่ ชานาญการพิเศษ 9 ให้
แนวคิดในการเขียนผลงานทีแ่ สดงความเป็นผูช้ านาญการ และผูเ้ ชีย่ วชาญ ดังต่อไปนี้
1. ศึกษาลักษณะผลงานทีม่ หาวิทยาลัยกาหนด
2. ศึกษาร่องรอยการทางานทีป่ ฏิบตั ิ
3. เลือกชิน้ งานทีจ่ ะจัดทาผลงาน
4. กาหนดกรอบในการเขียน (รายละเอียด) ดูประวัตคิ วามเป็ นมาของชิน้ งานทีจ่ ะนามา
เขียน ศึกษาขัน้ ตอนในการปฏิบตั งิ านเพื่อกาหนดจานวนเรือ่ งหรือบท นาเสนอปญั หาและ
ข้อเสนอแนะในการปฏิบตั งิ าน (รายละเอียด)
5. ศึกษาค้นคว้าข้อมูล กฎข้อบังคับ บทความทีเ่ กีย่ วข้อง
6. ลงมือเขียน
สาหรับปญั หาและข้อเสนอแนะในการปฏิบตั งิ านถือเป็ นหัวเรือ่ งทีส่ าคัญหัวข้อหนึ่ง โดย
จะต้องรวบรวมปญั หา และข้อเสนอแนะจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ เช่น จากรายงานการประชุม
ข้อเสนอแนะจากผูเ้ ชีย่ วชาญ จากการศึกษาค้นคว้าเอกสารทีเ่ กี่ยวข้องและจากผลงานทางการ
วิจยั ซึง่ ปญั หาและข้อเสนอแนะในการปฏิบตั งิ านนี้ ควรจะสอดแทรกไว้ทุกบทของแต่ละเรือ่ ง และ
จะต้องเสนอในบทสุดท้ายสรุปและข้อเสนอแนะสาหรับประเด็นปญั หาหลัก
อีกหัวข้อหนึ่งทีส่ าคัญในการเขียนคู่มอื การปฏิบตั งิ าน คือ คุณค่าของผลงาน ต้องสามารถ
ใช้ประโยชน์ได้โดยเฉพาะทีเ่ กีย่ วข้องกับการปฏิบตั งิ าน ต้องเป็นองค์ความรูใ้ หม่ ต้องมีความ
ถูกต้องทัง้ ในด้านเนื้อหา และการพิมพ์ คุณค่าของผลงานต้องเทียบเคียงได้กบั ผลงานของผูด้ ารง
ตาแหน่งทางวิชาการ (ผูช้ ่วยศาตราจารย์ รองศาตราจารย์) ต้องมีความเป็ นแหล่งอ้างอิงทีเ่ ชื่อถือ
ได้ รวมทัง้ คู่มอื การปฏิบตั งิ าน ต้องชัดเจนว่าอยูใ่ นระดับไหน เช่น ระดับ Manual ระดับ Cook
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Book มีวธิ กี ารเพิม่ เติมและระดับ Tip Book นอกจากมีวธิ กี ารแล้วยังต้องมีเทคนิคของสาขา
วิชาชีพ เพิม่ เติมไว้ดว้ ย
นอกจากนัน้ แล้วได้เสนอแนวคิดการเขียนคู่มอื การปฏิบตั งิ านไว้ว่า
1. เป็นงานทีอ่ ยูใ่ นความรับผิดชอบ และมีความสาคัญต่อองค์กร
2. ครอบคลุมภาระหน้าทีห่ รือชิน้ งานได้ชน้ิ งานหนึ่ง
3. เป็นงานทีต่ นเองมีความรูค้ วามเข้าใจลึกซึง้
4. ต้องเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบตั หิ น้าที่ รวมทัง้ ได้รบั การสนับสนุนจากผูบ้ งั คับบัญชา
5. ผูอ้ ่นื อ่านแล้วสามารถปฏิบตั ไิ ด้
6. ลักษณะของคู่มอื การปฏิบตั งิ าน ต้องมีลกั ษณะดังต่อไปนี้
6.1 ขัน้ ตอนการปฏิบตั งิ าน
6.2 กฎระเบียบทีเ่ กี่ยวข้องกับการปฏิบตั งิ านตามข้อ 6.1
6.3 อธิบายการปฏิบตั งิ านแต่ละขัน้ ตอน และเทคนิคการปฏิบตั งิ าน
6.4 มีการยกตัวอย่างของเอกสารในแต่ละขัน้ ตอน
6.5 ปญั หาและข้อเสนอแนะในการปฏิบตั งิ าน
สายพิณ วิไลรัตน์ (2547 : 8 – 14) บรรณารักษ์ชานาญการ 8 เสนอแนวทางและเทคนิค
การเขียนผลงานทางวิชาการข้อแสดงความเป็นผูช้ านาญการ ไว้ดงั นี้
1. การเลือกหัวข้อ เรือ่ งกว้าง ๆ แล้วจึงกาหนดขอบเขตให้แคบลง ให้เป็นหัวข้อทีม่ ี
ความสาคัญ น่ าสนใจ ทันต่อเหตุการณ์ เป็นเรือ่ งใกล้ตวั และเกีย่ วข้องกับงานทีป่ ฏิบตั ิ และมี
แหล่งข้อมูลเพียงพอทีจ่ ะศึกษา
2. ต้องสารวจและเข้าถึงแหล่งข้อมูลทางวิชาการ
3. กาหนดโครงเรือ่ งทีจ่ ะเขียน
4. ทาการรวบรวมข้อมูล
5. นามาเรียบเรียงเนื้อเรือ่ งและอ้างอิง
6. ข้อควรคานึงในการจัดทาผลงาน ต้องเป็นผลงานทีจ่ ะให้ประโยชน์กบั หน่วยงานที่
สังกัด เป็นเรือ่ งทีผ่ ทู้ ามีความรู้ ความสามารถ และเกีย่ วข้องกับงานทีท่ า เป็นประโยชน์กบั วิชาชีพ
รวมทัง้ ต้องทาสะสมอย่างต่อเนื่องสม่าเสมอ
7. การเผยแพร่ผลงาน ต้องนาเสนอตีพมิ พ์ เผยแพร่ ในวารสารการวิชาการ นาเสนอที่
ประชุม/สัมมนาทางวิชาการ และส่งห้องสมุด หน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
8. ข้อเสนอแนะสาหรับการเริม่ ทาผลงาน
8.1 ควรเริม่ ผลิตผลงานประเภททีง่ ่าย ๆ ก่อน เช่น บทความ
8.2 ฝึกเขียนเป็นประจา อย่างสม่าเสมอ
8.3 เริม่ จากสิง่ ทีใ่ กล้ ๆ ตัวมากทีส่ ุด เช่น งานในหน้าทีท่ ต่ี อ้ งปฏิบตั ิ
8.4 เขียนด้วยใจรัก ตระหนักถึงคุณค่า เพื่อนามาใช้แก้ปญั หาและพัฒนางาน
8.5 งานวิจยั ควรเป็นผูว้ จิ ยั ร่วม ทาเป็นคณะวิจยั เริม่ จากงานวิจยั ชิน้ เล็ก ๆ ก่อน
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8.6 ศึกษาผลงานของคนอื่นทีเ่ สนอเป็นผูช้ านาญการแล้ว
8.7 หลีกเลีย่ งข้อบกพร่อง ข้อจากัดต่าง ๆ ทีพ่ บในผลงานทางวิชาการทีศ่ กึ ษาค้นคว้า
9. ข้อเสนอแนะสาหรับผูบ้ ริหาร และหัวหน้าหน่วยงาน
9.1 ควรนาผลงานวิจยั ทีผ่ ปู้ ฏิบตั งิ านนามาใช้ประโยชน์
9.2 สร้างบรรยากาศทางวิชาการให้เกิดขึน้ ในหน่วยงาน
9.2.1 กระตุน้ และส่งเสริมให้บุคลากรตระหนักถึงความสาคัญ และเห็นคุณค่าของการ
ทาผลงาน
9.2.2 จัดโครงการให้ความรู้ การทาผลงานในรูปแบบต่าง ๆ
9.2.3 จัดหาแหล่งเงินทุนสนับสนุ น
9.2.4 หาทีป่ รึกษาเป็นพีเ่ ลีย้ งให้แก่บุคลากร
10. แนวทางการพิจารณาผลงานของผูอ้ ่านผลงาน (Readers) พอสรุปประเด็นสาคัญ
ได้ดงั นี้
10.1 เนื้อหาชัดเจน เข้าใจง่าย ใช้ภาษาเหมาะสม ถูกต้องตามหลักวิชาการ
10.2 ผลงานเป็นประโยชน์ และประยุกต์ใช้งานได้
10.3 มีความคิดริเริม่ สร้างสรรค์
10.4 มีการเผยแพร่ และการนาไปใช้
10.5 เป็ นประโยชน์ต่องาน และการปฏิบตั ิ
10.6 มีความเหมาะสม และสัมพันธ์กบั ลักษณะงานทีป่ ฏิบตั ิ
10.7 แสดงถึงความรูค้ วามชานาญของเจ้าของผลงาน
จากประสบการณ์ในการเป็ นเลขานุการคณะกรรมการพิจารณาการอ่านผลงานทางวิชาการ
เพื่อขอเลื่อนตาแหน่งทางวิชาการ เช่น ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์
ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ตัง้ แต่ปี พ.ศ.2521 ถึง ปี พ.ศ.2545 และในฐานะผูท้ รงคุณวุฒ ิ
พิจารณาผลงานทางวิชาการทีแ่ สดงความเป็นผูช้ านาญการ และผูช้ านาญการพิเศษ ด้านบริหารงาน
บุคคล และวิทยากรบรรยายตามมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ของรัฐ รวมทัง้ เป็ นผูด้ ารงตาแหน่งเจ้าหน้าที่
บุคคลชานาญการพิเศษ ขอเสนอเทคนิคการเขียนคู่มอื การปฏิบตั งิ าน ดังต่อไปนี้

แนวทางการเขียนคู่มือการปฏิ บตั ิ งาน 4 ขัน้
ขัน้ ที่ 1 วิเคราะห์งานทีป่ ฏิบตั ิ
ขัน้ ที่ 2 วิเคราะห์ปญั หาและสาเหตุ
ขัน้ ที่ 3 วิเคราะห์แนวทางแก้ไข
ขัน้ ที่ 4 ขัน้ วางแผนกาหนดโครงร่าง (Outline)
ขัน้ ที่ 1 วิ เคราะห์งานที่ปฏิ บตั ิ
1. นาเอางานทีไ่ ด้รบั มอบหมายมาพิจารณาดูว่ามีงานอะไรบ้าง แยกออกเป็นงาน ๆ งาน
อะไรเป็นงานหลัก งานอะไรเป็นงานรอง เพื่อให้เห็นภาระหน้าทีค่ วามรับผิดชอบทีเ่ ป็ นรูปธรรม
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2. นาเอางานทีแ่ ยกไว้แล้วตามข้อ 1 มาเขียนเป็นขัน้ ตอนการปฏิบตั งิ าน (Flow chart) ว่า
ต้องมีขนั ้ ตอนอย่างไร กีข่ นั ้ ตอน ต้องผ่านการพิจารณาตัดสินจากใครบ้าง จนถึงการส่งมอบงาน
ให้ผรู้ บั บริการหรือลูกค้า
3. ปจั จัยทีใ่ ช้ในการทางานแต่ละขัน้ ตอน (Input) พิจารณาดูว่า แต่ละขัน้ ตอนต้องใช้ปจั จัย
การผลิตผลงานอะไร กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ หนังสือเวียน มติ ทัง้ กาหนดจากหน่วยงานภายนอก
ทีเ่ กีย่ วข้อง หรือทีก่ าหนดขึน้ ภายในหน่วยงานเอง
แยกแยะปจั จัยในการผลิตงานแต่ละชิน้ งานให้ชดั เจนทีส่ าคัญ 3 ประการ คือ
3.1 มีหลักเกณฑ์กาหนดไว้อย่างไร
3.2 มีวธิ กี ารกาหนดไว้อย่างไร
3.3 มีเงือ่ นไขอะไรบ้าง
ขัน้ ที่ 2 วิ เคราะห์ปัญหาและสาเหตุ
2.1 วิเคราะห์หาปญั หาในการปฏิบตั มิ อี ะไรบ้าง แล้วนาเอาปญั หามาจัดหมวดหมูว่ ่าปญั หา
เหล่านี้เกิดจากตรงไหน โดยแยกปญั หาออกเป็ นขัน้ เป็นตอน ดาเนินการ 3 ขัน้ ดังนี้
2.1.1 แยกปญั หาออกเป็น 2 ระดับ คือ ปญั หาทีเ่ กิดจากระดับคน (ผูป้ ฏิบตั ิ
ผูร้ บั บริการ ผูม้ อี านาจ หรือองค์คณะ) หรือปญั หาทีเ่ กิดจากกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ หนังสือเวียน
2.1.2 นาเอาปญั หาทีแ่ ยกออกตามข้อ 1 มาแยกจัดระดับของปญั หาออกเป็ น 2
ระดับ อีก 1 รอบว่าอะไรเป็ นปญั หาทีม่ าจากภายนอกทีค่ วบคุมไม่ได้ หรือปญั หาอะไรทีเ่ กิดจาก
ภายในทีส่ ามารถบริหารจัดการได้
2.1.3 นาเอาปญั หาทีแ่ ยกจัดระดับของปญั หาตามข้อ 2 มาแยกย่อยออกเป็น 4
เงือ่ นไข เป็นรอบที่ 3 ว่า
2.1.3.1 อะไรคือปญั หาของขัน้ ตอน
2.1.3.2 อะไรคือปญั หาของหลักเกณฑ์
2.1.3.3 อะไรคือปญั หาของวิธกี าร
2.1.3.4 อะไรคือปญั หาของเงือ่ นไข
ขัน้ ที่ 3 วิ เคราะห์แนวทางแก้ไข
เมือ่ เรารู้ ชัดเจนจากการวิเคราะห์ แต่ละขัน้ ตอนดังกล่าวข้างต้น ว่า
3.1 ปญั หามีอะไร
3.2 ปญั หาเกิดจากคน หรือกฎ ระเบียบฯ
3.3 ปญั หามาจากภายนอก หรือภายใน
3.4 ปญั หาเกิดตรงไหนเป็ นอะไร
3.4.1 ขัน้ ตอน
3.4.2 หลักเกณฑ์
3.4.3 วิธกี าร
3.4.4 เงือ่ นไข
23

27

การวิเคราะห์เสนอแนวทางแก้ไขต้องเสนอวิธกี ารแก้ไขตามหัวข้อ 3. 4 ก่อน แล้วจึงแยก
ออก ถ้าเป็นกฎระเบียบฯ ภายในจะแก้ไขอย่างไรและถ้าเป็นคนภายนอกจะแก้ไขอย่างไร ถ้าเป็น
กฎ ระเบียบฯ ภายนอกจะมีวธิ กี ารแก้ไขอย่างไร
ทัง้ นี้การเสนอวิธกี ารแก้ไข ต้องระลึกอยูเ่ สมอว่าจะใช้เทคนิควิชาชีพเฉพาะอย่างไร หรือ
จะพัฒนาคุณภาพของการปฏิบตั งิ านอย่างไร หรือจะพัฒนางานในหน้าทีอ่ ย่างไร หรือจะพัฒนา
เชิงระบบอย่างไร หรือจะประยุกต์นวัตกรรมมาใช้แก้ไขปญั หาอย่างไร หรือจะต้องใช้วธิ กี าร
แก้ปญั หาอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือหลายอย่างผสมผสานกัน เพื่อแสดงความเป็ นผูช้ านาญการ และ
ผูเ้ ชีย่ วชาญ
ขัน้ ที่ 4 ขัน้ วางแผนกาหนดโครงร่าง (Outline)
4.1 จัดทาสารบัญวางโครงร่าง
4.2 สอดแทรกเนื้อหาสาระ 7 ประการ

การจัดทาโครงร่าง/โครงเรื่อง (Outline)
การวางแผนการเขียนคู่มอื ปฏิบตั งิ านทีด่ ตี อ้ งมีการจัดทาโครงร่างอย่างคร่าวๆ เพื่อศึกษา
ค้นคว้าหาข้อมูลรายละเอียดเพิม่ เติมในเบือ้ งต้นเป็นแนวทางว่าจะเขียนอะไร อย่างไร มีประเด็น
สาคัญอะไรบ้าง เมือ่ ลงมือเขียน หาข้อมูลรายละเอียดมาประกอบการเขียน แล้วอาจจะต้อง
ปรับปรุงโครงร่างใหม่ให้สมบูรณ์ยงิ่ ขึน้ จนกลายเป็ นสารบัญของคู่มอื ปฏิบตั งิ าน
การวางโครงร่างการเขียนคู่มอื ปฏิบตั งิ าน ควรกาหนดเป็นบท ๆ ทีเ่ ป็นประเด็นสาคัญ
จานวน 5 บท และมีหา้ เรือ่ งหลัก ดังต่อไปนี้
บทที่
1 บทนา
ความเป็ นมาความจาเป็น (ภูมหิ ลัง) ความสาคัญ
วัตถุประสงค์ของการศึกษา
ขอบเขตของการศึกษา
2 บทบาทหน้ าที่ความรับผิดชอบและการบริหารจัดการ
บทบาทหน้าทีค่ วามรับผิดชอบของตาแหน่ง
ลักษณะงานทีป่ ฏิบตั ิ
โครงสร้างการบริหารจัดการ
3 หลักเกณฑ์วิธีการปฏิ บตั ิ งานและเงื่อนไข
หลักเกณฑ์การปฏิบตั งิ าน
วิธกี ารปฏิบตั งิ าน
เงือ่ นไข/ข้อสังเกต/ข้อควรระวัง/สิง่ ทีค่ วรคานึงในการปฏิบตั งิ าน
แนวคิด/งานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้อง
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4 เทคนิ คในการปฏิ บตั ิ งาน
แผนกลยุทธ์ในการปฏิบตั งิ าน
ขัน้ ตอนการปฏิบตั งิ าน (Flow chart)
วิธกี ารให้บริการกับผูร้ บั บริการมีความพึงพอใจ
วิธกี ารติดตามและประเมินผลการปฏิบตั งิ าน
จรรยาบรรณ/คุณธรรม/จริยธรรมในการปฏิบตั งิ าน
5 ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขและการพัฒนางาน
ปญั หาอุปสรรคในการปฏิบตั งิ าน
แนวทางแก้ไขและพัฒนางาน
ข้อเสนอแนะ
บรรณานุกรม
ภาคผนวก (ถ้ามี)
ความเป็ นมา/ความจาเป็ น (ภูมิหลัง) ความสาคัญ
การเขียนอธิบายชีแ้ จง งานทีต่ ดั สินใจเลือก เขียนเป็นคู่มอื การปฏิบตั งิ าน ว่ามี
ความสาคัญความจาเป็ นต้องมีงานนี้เพราะอะไร หากไม่มงี านนี้จะมีผลกระทบต่อนิสติ นักศึกษา
ผูบ้ ริหาร คณาจารย์ ผูม้ ารับบริการอย่างไร พิจารณาข้อมูลย้อนหลัง 3-5 ปีมปี ริมาณงาน มีวงเงิน
เท่าไร จึงต้องจาเป็ นต้องมีงานทีเ่ ขียนคู่มอื ปฏิบตั งิ านนี้ งานนี้เป็ นงานหลัก หรืองานรองของ
มหาวิทยาลัย ของหน่วยงาน ของตาแหน่งหน้าทีท่ ป่ี ฏิบตั ิ อาจจะยึดแนวทางการเขียนอธิบาย
ชีแ้ จงได้ ดังนี้
Who ใครเป็นผูก้ าหนด เป็ นผูอ้ นุ มตั ใิ ห้งานนี้ขน้ึ มา
What อะไรเป็นประเด็นหลักของงานนี้ หรือรายละเอียดของงานนี้มอี ะไรบ้าง
Where งานนี้กาหนดให้ปฏิบตั ทิ ไ่ี หนบ้าง สังกัดหน่วยงานใด
Why ทาไมจึงต้องมีงานนี้ ทาไมจึงต้องกาหนดไว้ทน่ี ่ี ทาไมจึงต้องกาหนดเวลานี้
How งานนี้ตอ้ งทาอย่างไร งานนี้สาคัญอย่างไร งานนี้มปี ระโยชน์อย่างไร งานนี้
เกีย่ วข้องกับงานอื่น ๆ อย่างไร
สาระสาคัญ วิเคราะห์ช่อื เรือ่ งให้ออกว่าอะไรเป็นกุญแจสาคัญ มีกต่ี วั ต้องเขียนอธิบายชีแ้ จง
เน้นสาระทีง่ านทีเ่ ป็ นกุญแจตัวนัน้ ๆ ว่าสาคัญอย่างไร
หากไม่มงี านนี้จะมีผลกระทบต่อนิสติ
นักศึกษาอย่างไร มีผลกระทบต่อคณาจารย์อย่างไร มีผลต่อผูร้ ว่ มงาน/ผูป้ ฏิบตั อิ ย่างไร รวมทัง้
มีผลกระทบต่อผูบ้ ริโภคหรือผูม้ ารับบริการทัง้ ภายในและภายนอกอย่างไร ยึดหลักการเขียนคือ
ย่อหน้าแรก ทาไมเลือกเรือ่ งนี้ ย่อหน้าทีส่ อง ทาแล้วได้อะไร ย่อหน้าทีส่ าม สรุปปมทีต่ อ้ งเขียน
เรือ่ งนี้
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วัตถุประสงค์ ของการศึกษา
เขียนอธิบายชีแ้ จงให้ผศู้ กึ ษาค้นคว้าทราบถึงวัตถุประสงค์ในการจัดทาเอกสารคู่มอื ปฏิบตั ิ
งานนี้ขน้ึ มา เช่น ทาคู่มอื การปฏิบตั งิ านฉบับนี้ขน้ึ มาเพื่อให้มนใจว่
ั ่ าได้มกี ารปฏิบตั ติ ามกฎ
ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ วิธกี าร ทีก่ าหนดไว้ อย่างสม่าเสมอ และมีประสิทธิภาพ สอดคล้อง
กับนโยบาย และวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน ของผูป้ ฏิบตั งิ าน /ของผูร้ ว่ มงาน (พิจารณาทดแทน)
/ของผูร้ บั บริการ ต้องกาหนดให้ชดั เจนว่าใครจะถือปฏิบตั ิ ตามคู่มอื การปฏิบตั งิ านฉบับนี้ ตัว
ผูเ้ ขียนเอง หรือเพื่อน ผูร้ ว่ มงานทีท่ างานทดแทน หรือผูด้ ารงตาแหน่งนี้ทุกคน หรือผูร้ บั บริการ
หรือบุคลากรทัง้ หมดทีก่ ล่าวมาแล้ว เพราะเวลาเขียนคู่มอื การปฏิบตั งิ านในรายละเอียดของข้อมูล
เนื้อหา หรือเทคนิคทีใ่ ช้ในการปฏิบตั งิ านต้องชัดเจนจะแสดงบ่งบอกถึงว่าใครจะถือปฏิบตั ติ าม
คู่มอื ปฏิบตั งิ านนี้
หลักสาคัญ ไม่จาเป็ นต้องตัง้ จุดมุ่งหมายหลายข้อ เพราะถ้าตัง้ จุดประสงค์ไว้อย่างไร ต้อง
เขียนในเนื้อหาให้ครบตามนัน้ และประโยชน์ตอ้ งสัมพันธ์กนั คือต้องสอดรับกัน ส่วนมากก็กาหนด
ว่า เพื่อยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบตั งิ านของผูป้ ฏิบตั งิ านหรือเพื่อนผูร้ ว่ มงานทีท่ างานทดแทน
หรือ เพื่อให้ผปู้ ฏิบตั งิ านไว้ใช้อา้ งอิงมิให้เกิดความผิดพลาดในการปฏิบตั งิ าน หรือเพื่อเป็นคู่มอื
ในการกากับตรวจสอบการปฏิบตั งิ าน เป็นต้น
ขอบเขตของการศึกษา
เขียนอธิบายชีแ้ จงให้ผศู้ กึ ษาค้นคว้าและผูเ้ ขียนได้คานึงถึงขอบเขตของคู่มอื ปฏิบตั งิ าน มี
ความทันสมัย ครอบคลุมลึกซึง้ กฎ ระเบียบข้อบังคับหนังสือเวียน มติ หลักเกณฑ์ วิธกี ารเงือ่ นไข
ผูร้ บั ผิดชอบ ผูเ้ กีย่ วข้อง เป็นใคร เป็นหน่วยงานใดมีมาตัง้ แต่เมือ่ ใด ถึงเมือ่ ใด ขัน้ ตอนไหนถึงขัน้
ไหน เพื่อให้ผอู้ ่านหรือผูใ้ ช้ค่มู อื นี้ได้รบั รูเ้ บือ้ งต้น ป้องกันการนาไปใช้ทอ่ี าจเกิดการผิดพลาด
ต่อไปได้ เป็นต้น
นิ ยามศัพท์เฉพาะ หรือคาจากัดความ (Definition)
เขียนอธิบายชีแ้ จงให้ผศู้ กึ ษาค้นคว้า ทราบถึง คาศัพท์เฉพาะซึง่ อาจเป็ นภาษาไทย หรือ
ภาษาต่างประเทศ หรือคาย่อ ทีก่ ล่าวถึงภายใต้กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ หนังสือเวียน หลักเกณฑ์
วิธกี ารปฏิบตั นิ นั ้ ๆ เพื่อให้เป็นทีเ่ ข้าใจตรงกัน (ถ้ามี)
ในคู่มอื การปฏิบตั งิ านนี้
บทบาทหน้ าที่ความรับผิดชอบของตาแหน่ ง
เขียนอธิบายชีแ้ จงให้ผศู้ กึ ษาค้นคว้าทราบว่า ตาแหน่ งทีป่ ฏิบตั งิ านตามคู่มอื การปฏิบตั งิ าน
ทีม่ บี ทบาทหน้าทีค่ วามรับผิดชอบอย่างไรบ้าง
รวมทัง้ ผูเ้ กีย่ วข้องทัง้ หมดกับการปฏิบตั งิ านนี้
ตัง้ แต่ตน้ จนถึงงานสาเร็จ ส่งมอบให้ผรู้ บั บริการ (พิจารณามาตรฐานกาหนดตาแหน่ง)
สาระสาคัญตรงนี้คอื เมือ่ งานสาคัญดังกล่าวแล้ว จึงต้องกาหนดหน้าทีค่ วามรับ ผิดชอบให้
ปฏิบตั งิ านทีส่ าคัญนัน้ สาเร็จให้ได้ อาจจะศึกษาจากข้อกาหนด หรือคาสังมอบหมายหน้
่
าทีค่ วาม
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รับผิดชอบของผูบ้ งั คับบัญชา/ผูอ้ านวยการกอง/หัวหน้าฝา่ ย/หัวหน้ากลุ่มงาน/หรือหัวหน้าทีก่ ากับ
ควบคุมดูแลก็ได้
ลักษณะงานที่ปฏิ บตั ิ
เขียนอธิบายชีแ้ จงรายละเอียดว่างานนี้มลี กั ษณะงานทีป่ ฏิบตั อิ ย่างไร ลักษณะงานเป็ น
อย่างไร (พิจารณาตามมาตรฐานกาหนดตาแหน่ง/คาสังมอบหมายภาระหน้
่
าทีก่ ารงานให้ปฏิบตั )ิ
4 ด้านคือ 1)ด้านการปฏิบตั งิ าน 2)ด้านการวางแผน 3)ด้านการประสานงาน 4)ด้านการให้บริการ
มองจุดเน้นคือเรียงลาดับความสาคัญต่อกันลงมา เมือ่ งานสาคัญ จึงมอบภาระหน้าทีใ่ ห้
ปฏิบตั ิ และต้องกาหนดลักษณะงานทีป่ ฏิบตั วิ ่าจะต้องทาอย่างไรบ้าง จึงจะทาให้งานทีส่ าคัญนัน้
สาเร็จ
โครงสร้างการบริ หารจัดการ
เขียนอธิบายว่าตาแหน่งทีเ่ ราดารงอยูน่ ้ี รวมทัง้ งานทีเ่ ราเขียนเป็นคู่มอื การปฏิบตั งิ านนี้ม ี
การบริหารจัดการอย่างไร โดยเขียนเป็นแผนผัง (Chart) ได้ 3 ลักษณะดังนี้
1. โครงสร้างขององค์กร (organization Chart) ให้ระบุช่อื หน่วยงาน
2. โครงสร้างการบริหาร (Administration Chart) ให้ระบุช่อื ตาแหน่งและระดับ (ถ้ามี)
3. โครงสร้างการปฏิบตั งิ าน (Activity Chart) ให้ระบุช่อื ผูป้ ฏิบตั ิ
สาระสาคัญคือ งานสาคัญตามทีก่ ล่าวแล้ว มีการมอบหมายภาระหน้าที่ กาหนดลักษณะ
งานให้ปฏิบตั แิ ล้ว จะมีการบริหารจัดการกับงานทีว่ ่ามีความสาคัญนัน้ อย่างไร จึงจะสาเร็จอย่างมี
ประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล
หลักเกณฑ์การปฏิ บตั ิ งาน
เขียนอธิบายชีแ้ จงว่างานนี้มกี ฎระเบียบ ข้อบังคับ หนังสือเวียน มติ กาหนดไว้เป็น
หลักเกณฑ์ว่าอย่างไร เขียนสรุปให้เป็นภาษาเขียน ไม่ควรคัดลอกเอามาจากตัวบทกฎหมาย ทา
ให้เข้าใจยาก ต้องเขียนสรุปให้เป็นภาษาทีใ่ ช้ในการปฏิบตั ิ ทุกคนอ่านแล้วเข้าใจ ไม่ตอ้ งแปล
ไทยเป็ นไทยต้องแยกให้ชดั เจนตามแนวทางการเขียนคู่มอื การปฏิบตั งิ านทีก่ ล่าวไว้แล้วข้างต้นใน
ขัน้ ที่ 2 และขัน้ ที่ 3 คือต้องแยกนาเสนอว่า หลักเกณฑ์ทก่ี าหนดจากหน่วยงานภายนอก หรือ
หลักเกณฑ์กาหนดโดยหน่วยงานภายในของเราเอง
สาระสาคัญ การจะปฏิบตั งิ านทีส่ าคัญนัน้ ให้บรรลุความสาเร็จ ต้องมีกฎ เกณฑ์ ประกาศ
มติ หนังสือเวียน มีขอ้ กฎหมายต่าง ๆ ต้องนามาวิเคราะห์ว่าส่วนตรงไหนทีก่ าหนดเป็นหลักเกณฑ์
ในการปฏิบตั งิ านนัน้ แล้วเขียนอธิบายให้ชดั เจนว่ามีหลักเกณฑ์ในการปฏิบตั งิ านอย่างไร
วิ ธีการปฏิ บตั ิ งาน
เขียนอธิบายชีแ้ จงว่างานนี้มกี ฎระเบียบ ข้อบังคับ หนังสือเวียน มติ กาหนดวิธกี าร
ปฏิบตั ไิ ว้อย่างไร เขียนอธิบายให้เป็นภาษาเขียนทีผ่ เู้ กีย่ วข้องเข้าใจง่าย ไม่ควรเป็นภาษา
กฎหมาย และต้องแยกนาเสนอเหมือนการเขียนหลักเกณฑ์การปฏิบตั งิ านว่ามีวธิ กี ารใดทีก่ าหนด
ด้วยหน่วยงานภายนอก และมีวธิ กี ารใดทีก่ าหนดด้วยหน่วยงานของเราเอง
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นาเอากฎ ระเบียบ มติ ประกาศ หนังสือเวียน และข้อกฎหมายต่าง ๆ ตามทีว่ เิ คราะห์วา่
อะไรเป็นหลักเกณฑ์ ต้องแยกอีกว่าแล้วอะไรเป็นวิธกี ารปฏิบตั งิ านให้ชดั เจน เพื่อให้สะดวกและ
ง่ายต่อการนาไปใช้ในการปฏิบตั งิ าน
เงื่อนไข/ข้อสังเกต/ข้อควรระวัง/สิ่ งที่ควรคานึ งในการปฏิ บตั ิ งาน
เมือ่ ศึกษา กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ หนังสือเวียน มติ ทีเ่ กีย่ วข้องกับงานนี้แล้วต้องแสดง
ความเป็ นผูม้ ปี ระสบการณ์ในการปฏิบตั งิ าน ด้วยการจับประเด็นสาระสาคัญของกฎเกณฑ์ดงั กล่าว
และหรือจากการจดบันทึก จากการสังเกต ในฐานะผูม้ ปี ระสบการณ์ในงานอาชีพ และเขียน
นาเสนอเป็ นข้อสังเกต/ข้อควรระวัง/สิง่ ทีค่ วรคานึง เงือ่ นไขในการปฏิบตั งิ านนี้
ต้องอย่าลืมว่างานทีส่ าคัญนัน้ การจะปฏิบตั เิ พื่อมิให้เกิดข้อผิดพลาด และเป็นการป้องกัน
มิให้เกิดข้อผิดพลาด ต้องมีขอ้ ควรระวัง ข้อสังเกต หรือสิง่ ทีค่ วรคานึงในการปฏิบตั ิ จึงจะทาใน
งานทีส่ าคัญนัน้ ประสบความสาเร็จได้อย่างมีประสิทธิภาพ
แนวคิ ด/งานวิ จยั ที่เกี่ยวข้อง
ส่วนนี้เป็นการแสดงถึงการสังสมความรู
่
้ การพัฒนาตนเอง การเป็นผูม้ คี วามรอบรูอ้ ย่าง
แท้จริง ทีส่ ามารถนาแนวคิด งานวิจยั มาประยุกต์ใช้ในการปรับปรุงแก้ไข พัฒนางานทีป่ ฏิบตั ิ
ดังนัน้ จึงต้องเป็นผูเ้ ขียนทีด่ ดี งั กล่าวไว้แล้วในบทที่ 2 ทีต่ อ้ งเป็นผูอ้ ่าน ฟงั คิด ถาม เขียน
วิเคราะห์ วิจารณ์ มีความกระตือรือร้น และมีความคิดริเริม่ เก็บสะสมประสบการณ์ ด้วยการสรุป
แนวคิดของผูท้ รงคุณวุฒ ิ และสรุปผลการวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้องกับงานนี้ว่าอย่างไร อาจจะยึดแนวการ
นาเสนอว่าเกี่ยวกับหลักเกณฑ์มอี ย่างไร ทีเ่ กีย่ วกับวิธกี ารมีอย่างไร และทีเ่ กีย่ วกับข้อควรระวัง/
สิง่ ทีค่ วามคานึงในการปฏิบตั งิ านนี้มอี ย่างไร
จาเป็ นต้องศึกษาค้นคว้า เพื่อให้เปิดกว้างยอมรับการเปลีย่ นแปลง หรือหาตัวอย่างทีด่ ี
เพื่อนามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบตั งิ านทีม่ คี วามสาคัญมากนัน้
แผนกลยุทธ์ในการปฏิ บตั ิ
งานนี้จะสาเร็จตามเป้าหมาย จะมีวธิ กี ารปฏิบตั อิ ย่างไร จะมีวธิ กี ารดาเนินการเชิงรุก
อย่างไร แผนกลยุทธ์จะเป็ นเครือ่ งมือช่วยชีน้ าการบริหารองค์รวมโดยยึดหลักการวิเคราะห์ให้ทราบ
สภาวะแวดล้อม ให้รเู้ ขารูเ้ รา เพื่อชีแ้ นะเป้าประสงค์ (วิสยั ทัศน์ พันธกิจ และวัตถุประสงค์หลัก
ของแผน) โดยมีวธิ กี ารดาเนินการ SWOT ได้ดงั นี้
1. วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก (outside in) คือปจั จัยภายนอก พิจารณาที่
Opportunity (โอกาส) สิง่ ทีส่ ่งผลกระทบทางบวก ต่อหน่วยงาน
Threat (ภัยคุกคาม) สิง่ ทีส่ ่งผลกระทบทางลบต่อหน่วยงาน
2. วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน (Inside out) คือปจั จัยภายใน พิจารณาที่
Strength (จุดแข็ง) คือ มีอะไรโดดเด่นของหน่วยงาน
Weaknesses (จุดอ่อน) คืออะไรบ้างทีต่ อ้ งการปรับปรุง/พัฒนา
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3. เมือ่ ได้ตามข้อ 1 ข้อ 2 แล้ว ต้องนามาหาความสัมพันธ์กนั แล้วกาหนดเป็นประเด็น
(ยุทธศาสตร์)
กาหนดประเด็น S- O
โดยเอาจุดแข็งและโอกาสมากาหนดว่าจะทาอะไร
กาหนดประเด็น O-W
โดยเอาโอกาสมาปิดจุดอ่อน กาหนดทางแก้จุดอ่อน
กาหนดประเด็น S-T
โดยเอาจุดแข็งมาแก้ ภัยคุกภาม หรือหาทางหลบหลีกภัยคุกคาม
กาหนดประเด็น W-T
โดยหาทางป้องกัน เสริมสร้าง จุดอ่อน แก้/หลบหลีกภัยคุกคาม
ส่วนมากจะแก้และหลบหลีกแล้ว ใน 3.1/3.2/3.3
4. เมือ่ ได้ประเด็นตามข้อ 3 แล้ว นามาพิจารณา กาหนด วิสยั ทัศน์ (Vision) โดยเอาทุก
ประเด็นมาร้อยเรียงกันให้เป็ นวิสยั ทัศน์ ส่วนใหญ่แล้วจะเอาเฉพาะประเด็นทีเ่ ราต้องการ ปรารถนา
อยากทีจ่ ะให้เป็ น (What) หลักการตัง้ คาถามไปเรือ่ ยๆ ว่าต้องการอะไร แต่ตอ้ งอยูภ่ ายในกรอบ
ประเด็นตามข้อ 3 ซึง่ วิสยั ทัศน์ นี้ เปรียบเหมือนพลังลมปราณ ทีจ่ ะวิง่ กระจายแทรกซึมไปทัวทั
่ ง้
องค์กร (หากเลือดลมไม่วงิ่ กระจาย หัวหน้าต้องฝงั เข็ม)
5. เมือ่ ได้วสิ ยั ทัศน์แล้ว ต้องมากาหนดกรอบให้ชดั เจน ไม่ให้หลงทาง พันธกิจ (Mission) คือ
กิจทีต่ อ้ งทาเพื่อให้สนองวิสยั ทัศน์ทต่ี งั ้ ความหวังเอาไว้ โดยต้องกาหนดกรอบให้ชดั เจน ไม่ให้หลง
ทาง หรือไปทางอ้อมเกินไป โดยมากพันธกิจ จะเอามาจากประเด็นทีต่ งั ้ ไว้ในข้อ 3
6. กาหนดประเด็นยุทธศาสตร์ ว่าจะทาอย่างไรจึงจะไปถึงวิสยั ทัศน์นนั ้ ได้ ตามหลักการ
จะกาหนดประเด็นยุทธศาสตร์ ทีต่ อ้ งทาตามกฎหมาย (งานประจา) และประเด็นยุทธศาสตร์ตาม
วิสยั ทัศน์ทเ่ี ราวิเคราะห์ (SWOT) มาได้ โดยเอาประเด็นตามข้อ 3 มาเป็ นประเด็นยุทธศาสตร์ได้เลย
7. นาเอาประเด็นยุทธศาสตร์ ตามข้อ 6 มาแตกเป็ นประเด็นย่อยๆ จะได้ชดั เจนว่าจะทา
อย่างในแต่ละประเด็น ให้ครอบคลุมทุกด้าน
8. กาหนดเป้าประสงค์ ตามข้อ 6 ในแต่ละประเด็นว่าทาแล้วได้อะไร ให้เป็นกิจกรรม
(Action) ให้ได้ ส่วนมากมักจะมี คาว่า มี ทา จัด วาง ปรับปรุง พัฒนา ลด สร้าง ฯลฯ
9. กาหนดตัวชีว้ ดั ว่าทาแล้วจะบรรลุวตั ถุประสงค์หรือเป้าประสงค์อย่างไร
มักจะดูว่า
ตัวชีว้ ดั ว่า KPI ทัง้ 4 ด้าน ตามแนวคิด Balanced Scorecard คือ
9.1 ด้านการเงิน หน่วยงานมีกาไร/ไม่หวังกาไร ต้องวัดทีค่ วามพึงพอใจ
9.2 ด้านลูกค้า วัดทีค่ วามพึงพอใจ สิง่ ทีล่ กู ค้าสนใจ (เวลา/ลดขัน้ ตอน คุณภาพ
ผลงานการบริการ)
9.3 ด้านกระบวนการภายใน วัดทีก่ ารบริหารจัดการ เวลา/คุณภาพ/ผลผลิต/การ
เข้าถึงความต้องการในเทคโนโลยี
9.4 ด้านการเรียนรูแ้ ละเติบโต (ความสามารถของคน/การฝึกอบรม/ทักษะ)
9.4.1 การปรับปรุงความสามารถ
9.4.2 การเรียนรูอ้ ย่างต่อเนื่อง
9.4.3 การนาผลิตภัณฑ์ใหม่เข้ามาตลอด (ผลงานใหม่ทจ่ี ะเสนอ)
9.4.4 เวลาทีต่ อ้ งการในการพัฒนางานใหม่ในวงจรใหม่
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10. ดัชนีวดั ความสาเร็จในการปฏิบตั จิ ะอยูใ่ นรูปของตัวเลข (Quantity) เปอร์เซ็นต์ ค่าใช้จา่ ย
(Cost) ทีไ่ ด้เพิม่ หรือลดลง อัตราส่วนต่อทีว่ ดั อย่างได้ชดั เจน
11. กาหนดกิจกรรมแต่ละยุทธศาสตร์ว่า มีกจิ กรรมอะไรบ้าง พิจารณาความจาเป็ นเพื่อ
ตัดสินใจว่าควรมีโครงการหรือไม่
11.1 โครงการอะไร (ชื่อโครงการ)
11.2 ทาไมต้องทา (อธิบายหลักการและเหตุผล)
11.3 ทาเพื่ออะไร (วัตถุประสงค์)
11.4 ทาอย่างไร (วิธดี าเนินการ)
11.5 ทาเมือ่ ไร –นานเพียงใด (ระยะเวลาดาเนินการ)
11.6 ต้องใช้อะไร (งบประมาณและทรัพยากรทีใ่ ช้)
11.7 ใครทา (ผูร้ บั ผิดชอบ)
11.8 ทาแล้วจะได้อะไร (เกณฑ์วดั ความสาเร็จ)
11.9 อะไรเป็ นตัวชีว้ ดั ความสาเร็จ (การประเมิน/ติดตามโครงการ)
11.10 จะรูผ้ ลได้อย่างไร (ผลทีค่ าดว่าจะได้รบั )
ขัน้ ตอนการปฏิ บตั ิ งาน (Flow chart)
เป็นการอธิบายถึงขัน้ ตอนการทางานอย่างละเอียดว่าได้ทาอะไร ทีไ่ หน อย่างไร เมือ่ ไร
ช่วยให้เห็นภาพความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและงาน เพื่อวางขัน้ ตอนการทางาน โดยเขียน
ออกมาในรูปของ Flow chart ทาให้เกิดความเข้าใจง่าย มีการสื่อความหมายทีด่ ี โดยไม่ลงลึกใน
รายละเอียด เพื่อนาไปใช้เขียนเป็ นคาอธิบายอีกครัง้ หนึ่ง
Flow chart เป็นแผนภูมแิ สดงการไหลของงาน เพื่อวางขัน้ ตอนการทางานด้วยการนา
กิจกรรมต่าง ๆ (Activity) ทีจ่ ะต้องเกิดขึน้ มาใส่ลงในกรอบรูปทรงเรขาคณิต ตามประเภทกิจกรรม
นัน้ ๆ แล้วนามาเรียงต่อกันตามลาดับขัน้ ตอน เชื่อมด้วยลูกศร แบบทาละขัน้ ตอน (Step by Step)
ความละเอียดของงานขึน้ อยู่กบั ระดับของคุณภาพของงานทีจ่ ะต้องปฏิบตั ิ ถ้าต้องการมีคุณภาพสูงก็
จะต้องมีรายละเอียดมากขึน้ ตามลาดับ เพื่อทีจ่ ะควบคุมให้ผปู้ ฏิบตั ติ ามได้อย่างถูกต้อง โดยจะมีการ
อธิบายรายละเอียดของแต่ละกิจกรรมว่าใครเป็ นผูร้ บั ผิดชอบ แล้วต้องปฏิบตั อิ ย่างไร ต้องเก็บบันทึก
หรือไม่ อย่างไร มีเอกสารใดบ้างทีเ่ กี่ยวข้อง ตามแต่ระดับความซ้าซ้อนของงาน Flow Chart จะทา
ให้ผปู้ ฏิบตั ไิ ม่หลงทาง หรือข้ามขัน้ ตอน แต่ยงั เป็ นประโยชน์ในการสื่อความให้สามารถเข้าใจได้
ง่ายขึน้ Flow Chart มีการเขียนกันหลายรูปแบบ อาจจะเขียนในรูปของตารางแล้วใช้สญ
ั ลักษณ์
เชื่อมด้วยลูกศร แต่ทน่ี ิยมใช้กนั อย่างแพร่หลายมากทีส่ ุดคือ ใช้สญ
ั ลักษณ์ แล้วเขียนเป็น Flow Chart
โดยไม่ตอ้ ทาตาราง
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สัญลักษณ์ ที่นิยมใช้ ในการเขียน Flow Chart คือ
จุดเริม่ ต้น และสิน้ สุดของกระบวนการ
กิจกรรมและการปฏิบตั งิ าน
การตัดสินใจ การตรวจสอบ การอนุมตั ิ
แสดงทิศทาง หรือการเคลื่อนไหวของงาน
จุดเชื่อมต่อ Flow จากหน้าหนึ่งไปยังหน้าต่อไป
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ตารางประกอบ : ตัวอย่างการเขียน Flow chart
หน่ วยงานขอใช้อตั รา
กองการเจ้าหน้ าที่
วิ เคราะห์จดั ทา JD
อนุกรรมการบริหารพนักงาน
คณะกรรมการบริหารพนักงาน
พิ จารณา
สภามหาวิ ทยาลัย
พิ จารณา
กองการเจ้าหน้ าที่สรรหา
และบรรจุแต่งตัง้
กองการเจ้าหน้ าที่
พิ จารณาตรวจสอบภาพรวม
งานประเมิ นผลบุคลากร
ดาเนิ นการประเมิ น

งานทะเบียนประวัติ
ดาเนิ นการลงทะเบียน
งานบริหารงานบุคคล
ดาเนิ นการเลื่อนขัน้
เงิ นเดือนและปรับวุฒิ

สรุปผลการดาเนิ นการ
เพื่อรายงานเป็ นข้อมูล
ย้อนกลับปรับปรุง
พัฒนาและวางแผน
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วิ ธีการให้บริ การกับผู้รบั บริ การ มีความพึงพอใจ
ถือเป็นเทคนิคการปฏิบตั งิ านอย่างหนึ่งทีแ่ สดงถึงความเป็นผูช้ านาญการ ผูเ้ ชีย่ วชาญใน
งานอาชีพทีป่ ฏิบตั แิ ละผูม้ ปี ระสบการณ์
ต้องเขียนอธิบายชีแ้ จงให้เห็นว่าเราผูป้ ฏิบตั งิ านนี้ม ี
วิธกี ารอะไร อย่างไรบ้าง ทีจ่ ะให้บริการกับผูร้ บั ผิดชอบ เกิดความพึงพอใจกับงานทีป่ ฏิบตั งิ านนี้
ตัง้ แต่เริม่ ต้นจนได้รบั มอบงานไป สิง่ สาคัญคือต้องวิเคราะห์ให้ออกว่าผูร้ บั บริการงานชิน้ นี้ของเรา
เป็นใครบ้าง บุคคลภายนอก เพื่อนร่วมงาน ผูบ้ งั คับบัญชา ช้าราชการบานาญ ศิษย์เก่า
ผูป้ กครอง เป็นต้น และคานึงว่าเขาต้องการอะไรกับงานชิน้ นี้ เมือ่ ทราบทัง้ 2 ประการนี้แล้วก็หา
วิธกี ารให้บริการกับเขาจนเกิดความประทับใจหรือพึงพอใจ
วิ ธีการติ ดตามและประเมิ นผลการปฏิ บตั ิ งาน
งานจะช้าหรือเร็ว สาเร็จหรือไม่สาเร็จ หรือได้รบั การปรับปรุงแก้ไข หรือพัฒนาให้ทนั ยุค
ทันสมัย ต้องมีวธิ กี าร หรือระบบติดตามงานว่าไปอยูข่ นั ้ ตอน ติดขัดอย่างไร สาเร็จได้ดี มีคุณภาพ
หรือไม่ หรือสาเร็จแต่ยงั ไม่ถงึ ขัน้ ดี จะต้องมีวธิ กี าร หรือระบบการพัฒนาปรับปรุงต่อไปอย่าไร ให้
มีคุณภาพยิง่ ขึน้ โดยหลักทัวไปจะพิ
่
จารณาทีค่ ุณภาพ ความทันเวลา งบประมาณทีใ่ ช้ ความพึง
พอใจของผูร้ บั บริการ และนามาปรับปรุงแก้ไข หรือพัฒนา หรือจะรักษาดุลยภาพให้คงทีไ่ ด้
อย่างไร งานชิน้ นี้ งานลักษณะนี้จะมีวธิ กี ารติดตามงานอย่างไร และจะมีวธิ ปี ระเมินผลการ
ปฏิบตั งิ านลักษณะนี้อย่างไร สรุปแล้วเน้นเทคนิคการทางานเชิงรุกเป็ นสาคัญ
จรรยาบรรณ/คุณธรรม จริ ยธรรมในการปฏิ บตั ิ งาน
งานนี้ผปู้ ฏิบตั งิ าน ต้องมีคุณธรรมจริยธรรม จรรยาบรรณในการปฏิบตั งิ านอย่างไรบ้าง อาจ
นาเอาจรรยาบรรณของสาขาวิชาชีพทีม่ สี ภาของวิชาชีพนัน้ ๆมาพิจารณาประกอบ รวมทัง้ นาเอา
จรรยาบรรณของข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2537 และการเรียนรูต้ ามรอยพระยุคลบาทมาศึกษา
ประกอบการเขียน
ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข และการพิ จารณา
แหล่งทีม่ าของปญั หาและอุปสรรคในการปฏิบตั งิ าน อาจค้นหาข้อมูลจากแหล่งดังต่อไปนี้
1. ผลการวิเคราะห์ขนั ้ ที่ 2 และขัน้ ที่ 3 ของแนวการเขียนคู่มอื การปฏิบตั งิ าน
2. รายงานการประชุม
3. การประชุมสัมมนา
4. จากการจดบันทึกประจาวัน/สัปดาห์
5. จากการตอบคาถามด้วยวาจาทางโทรศัพท์และลายลักษณ์อกั ษร
6. จากผลงานวิจยั
7. ศึกษาจากตารา บทความ และผูม้ ปี ระสบการณ์
8. จากการทา SWOT
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การจัดทาบรรณานุกรม
บรรณานุกรม หมายถึงรายชื่อสิง่ พิมพ์หรือเอกสารทีใ่ ช้ประกอบการค้นคว้า และรายชื่อ
หนังสือนี้จะต้องใช้ขอ้ มูลทางการพิมพ์อย่างครบถ้วน และต้องเขียนหรือพิมพ์ตามแบบมาตรฐานที่
กาหนด โดยแยกบรรณานุกรมสิง่ พิมพ์ภาษาไทย และบรรณานุกรมสิง่ พิมพ์ภาษาต่างประเทศ ใน
แต่ละภาษานัน้ ใช้เรียงตามลาดับอักษร แบบพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน และพจนานุกรม
ภาษาอังกฤษทัวไป
่
การจัดทาบรรณานุกรม ให้ศกึ ษาค้นคว้ายึดแนวทางตามคู่มอื การจัดทาปริญญานิพนธ์
และสารนิพนธ์ ของแต่ละมหาวิทยาลัย/สถาบัน
สิง่ ทีค่ วรคานึงอีกประการหนึ่ง การอ้างอิงในเนื้อหา แล้วต้องนามาอ้างไว้ในบรรณานุกรม
ด้วยทุกครัง้
ภาคผนวก
ภาคผนวก คือส่วนทีเ่ กีย่ วข้องกับงานทีเ่ ขียนแต่ไม่ใช่เนื้อหาของงาน เป็ นส่วนทีน่ ามา
เพิม่ ขึน้ ในตอนท้าย เพื่อช่วยให้ผศู้ กึ ษาค้นคว้าได้เข้าใจแจ่มแจ้งยิง่ ขึน้ จะมีภาคผนวกหรือไม่
แล้วแต่ความจาเป็ น ถ้าต้องมีควรจัดไว้ในหน้าต่อไปจากบรรณานุกรม
ประวัติผเู้ ขียน
จะเป็ นประโยชน์ต่อผูอ้ ่นื ทีต่ ้องการติดต่อกับผูเ้ ขียน จึงควรจัดอยูต่ ่อจากภาคผนวก โดย
กล่าวถึงประวัตโิ ดยย่อ

การสอดแทรกเนื้ อหา 7 ประการสาคัญ
เมือ่ วางโครงร่างได้แล้ว การค้นหาข้อมูลประกอบการเขียน และการเขียนต้องระลึกอยู่
ตลอดเวลาว่าต้องให้มสี าระใน 7 ประการ ดังนี้
1. ความถูกต้องและความทันสมัยของเนื้อหา หมายถึง ต้องถูกต้องตามหลักวิชา
หลักการปฏิบตั งิ านของสาขานัน้ และความถูกต้องนัน้ เป็ นทีย่ อมรับกันว่าถูกต้องในปจั จุบนั
2. ความสมบูรณ์และความลึก หมายถึง ความครบถ้วนของเนื้อหา หรือเรือ่ งทีถ่ อื ว่าเป็ น
ขอบข่ายของคู่มอื การปฏิบตั งิ าน แต่ละบทแต่ละตอน ประกอบด้วย รายละเอียดซึง่ เป็นหลักวิชา
หลักการปฏิบตั งิ านของสาขานัน้ ๆ
มีคาอธิบายและยกตัวอย่างเพื่อขยายหลักวิชา หลักการ
ปฏิบตั งิ านอย่างละเอียดถีถ่ ้วน มีการนาเสนอกฎหมาย พระราชบัญญัติ หนังสือเวียน มติต่างๆ
ตารา งานวิจยั เอกสารอื่นๆ ทีช่ ่วยให้ผอู้ ่านมีความสามารถสืบค้นเพิม่ เติมได้อย่างกว้างขวาง
3. รูปแบบ หมายถึง การมีส่วนประกอบทีส่ าคัญของคู่มอื การปฏิบตั งิ าน ซึง่ จะเป็น
ประโยชน์แก่การอ่าน การค้นหาในโอกาสต่อไป มีการอ้างอิงแหล่งวิชาการทีถ่ ูกต้อง และมีแบบ
แผนในการเขียนส่วนประกอบของการจัดทารูปเล่มอ้างอิง จัดทาบรรณานุกรม และภาคผนวก
ตามแบบสากล
4. การจัดเรียงลาดับเนื้อหา หมายถึง ลาดับขัน้ ตอนในการเสนอเนื้อหาเพื่อความเข้าใจ
ง่ายของผูอ้ ่าน
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5. ความเหมาะสมและความถูกต้องในการใช้ภาษา หมายถึงการใช้สานวนในการเขียน
เป็นแบบแผนของภาษาเขียนทีถ่ ูกต้อง ใช้ศพั ท์ทเ่ี หมาะสมและสื่อความหมายได้ดี
6. การเสนอแนวคิดของตนเอง หมายถึง การสอนแทรกความคิด ความเห็นเพิม่ เติม
อาจจะเป็ นข้อวิพากษ์ วิจารณ์ คาสรุป หรือข้อเสนอแนะอื่นๆ
7. คุณค่าของคู่มอื การปฏิบตั งิ าน หมายถึง ประโยชน์ ความสาคัญ และความเชื่อถือได้
ในการทีน่ าคู่มอื การปฏิบตั งิ านไปใช้ประกอบการปฏิบตั งิ าน เพื่อใช้เป็ นสื่อในการศึกษา ค้นคว้า
เพิม่ เติม และใช้อา้ งอิง

เทคนิ คการจัดทาคู่มือการปฏิ บตั ิ งานให้น่าสนใจ
1. การใช้แบบฟอร์ม มีขอ้ ดี คือ มีความชัดเจนในปฏิบตั งิ านได้ตามขัน้ ตอนไม่ผดิ ขัน้ ตอน
เก็บรายละเอียดได้ครบ มีความสมบูรณ์เป็นเอกสารอ้างอิงในการพิจารณา มีความยืดหยุ่นในการ
แก้ไข แต่มขี อ้ ด้อย คือ หากไม่มกี ารชีแ้ จงให้เข้าใจอาจผิดพลาดได้ แก้ไขได้ยาก หากพิมพ์จาก
โรงพิมพ์ ไม่มรี ายละเอียดวิธกี ารใช้
2. การใช้ภาพการ์ตูน มีขอ้ ดี คือมีสสี นั สะดุดตาน่าสนใจ เข้าใจได้ง่ายทุกระดับ แต่ม ี
ข้อจากัดอยู่ทว่ี ่าดูไม่เป็นทางการ ลงรายละเอียดได้ไม่ครบถ้วน และหาคนมีฝีมอื ทาภาพการ์ตูน
ได้ค่อนข้างยาก
3. การใช้ภาพถ่าย มีขอ้ ดี คือเข้าใจง่าย ประหยัดเนื้อที่ ดูเป็นรูปธรรม และจูงใจให้เกิด
การปฏิบตั ติ ามได้งา่ ย แต่มขี อ้ ด้อยคือ การหาภาพทีเ่ หมาะสม ความสามารถในการถ่ายภาพ
ความพร้อมของอุปกรณ์และเทคนิคถ่ายภาพ
4. การใช้ Multi Media ข้อดีคอื มีความทันสมัย มีพร้อมทัง้ ภาพและเสียง น่ าสนใจ น่า
ติดตาม มีประสิทธิภาพในการทาความเข้าใจ สะดวกต่อการเผยแพร่ จัดเก็บ แต่มขี อ้ จากัด คือเสีย
ค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูง ความสามารถของผูใ้ ช้งาน ความพร้อมของเครือ่ งมือและอุปกรณ์และสถานที่
5. การทดสอบหรือทดลองใช้ปฏิบตั ิ โดยการให้เพื่อนผูร้ ว่ มงานในสาขาวิชาชีพและผูท้ ่ี
เกีย่ วข้องอ่านและทดลองปฏิบตั ิ บันทึกหาจุดเด่นจุดด้อย แล้วนามาปรับปรุงแก้ไข และให้ผทู้ ่ี
ไม่ได้ปฏิบตั งิ านโดยตรงกับสาขาวิชาชีพ อ่านและให้ขอ้ เสนอแนะว่าตรงไหนทีเ่ ข้าใจยากหรือไม่
เข้าใจ ไม่ชดั เจน ควรต้องเพิม่ เติมอะไร ทางไหน หรือตรงไหน สับสน วกวนเกินไป หรือซ้าซ้อน
เป็นต้น แล้วนามาปรับปรุงพัฒนาอีกครัง้

ส่วนประกอบของรูปเล่มคู่มือปฏิ บตั ิ งาน
ส่วนประกอบตอนต้น
1. ปกนอก
2. ปกใน
3. คานา
4. สารบัญ
5. บัญชีตาราง/บัญชีภาพประกอบ (ถ้ามี)
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ส่วนเนื้ อหา
ส่วนทีเ่ ป็นเนื้อหาตามทีท่ าโครงร่างโดยต้องปรับปรุงให้เป็น สารบัญ ทีแ่ บ่งเป็ นบท ๆ
ควรนาเสนอแต่ละบทว่ามีแนวคิดโดยย่ออย่างไร แนวคิดเมือ่ นาไปปฏิบตั อิ ย่างไร แล้วจึงเริม่ ที่
เนื้อหา ซึง่ อาจจะมีทงั ้ อัญประกาศ และเชิงอรรถ ทีอ่ า้ งอิงในเนื้อหาสาระ หรือตาราง
ภาพประกอบ (ถ้ามี)
ส่วนประกอบตอนท้าย
1. บรรณานุกรม
2. ภาคผนวก
3. ประวัตยิ อ่ ผูเ้ ขียน

สรุปประเด็นหลักสาคัญในการเขียนคู่มือการปฏิ บตั ิ งาน
ทีแ่ บ่งออกเป็น 5 บท จะต้องเขียนอธิบายให้ต่อเนื่องกันไป ดังต่อไปนี้
บทที่ 1 ความเป็ นมาความจาเป็น ต้องหาตัว Keyword ของชื่อเรือ่ งให้ได้ แล้วเอามา
อธิบายความเป็นมาของงานตัง้ นัน้ ว่าสาคัญอย่างไร หากไม่มงี านนี้จะมีผลกระทบต่อผูบ้ ริหาร
อย่างไร จะมีผลกระทบต่ออาจารย์ อย่างไร จะมีผลกระทบต่อนิสติ นักศึกษาอย่างไร จะมีผลต่อ
ผูร้ บั บริหารอย่างไร เมือ่ มีผลกระทบดังกล่าว เราจึงสนใจทีจ่ ะทาคู่มอื โดยยึดหลัก ย่อหน้า แรก
วิเคราะห์ว่าทาไมเราจึงทาเรื่องนี้ ย่อหน้าทีส่ อง ทาแล้วได้อะไร ย่อหน้าทีส่ ามสรุปปมทีต่ อ้ งทา
คู่มอื หรือทีอ่ ยากรู้ ประมาณ 2-3 หน้ากระดาษ A 4 ตัวอย่าง คู่มอื การขอเลื่อนตาแหน่งทาง
วิชาการของคณาจารย์ สังกัดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ไม่ใช่ว่าไปอธิบายชีแ้ จงความ
เป็นมาอย่างละเอียดว่า มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ก่อตัง้ มาอย่างไร หรือไปอธิบายชีแ้ จง
ความเป็ นมาของกองการเจ้าหน้าทีว่ ่าเป็นอย่างไร ต้องเอาตัว Keyword คือ งานการเลื่อน
ตาแหน่ งทางวิ ชาการ โดยการอธิบายชีแ้ จงให้เห็นว่างานการเลื่อนตาแหน่งทางวิชาการ นี้ม ี
ความเป็ นมาอย่างไร หากไม่มงี านนี้จะมีผลกระทบต่อผูบ้ ริหารอย่างไร ต่อผูป้ ฏิบตั อิ ย่างไร ต่อ
คณาจารย์อย่างไร ต่อนิสนิ นักศึกษาอย่างไร มีใครกล่าวไว้บา้ งหรือพูดไว้ทไ่ี หนบ้าง หรือมีขอ้ หารือ
มีหนังสืออะไรพูดถึงบ้างต้องมีการอ้างอิงให้มคี วามน่าเชื่อถือในผลงาน ฯลฯ เมือ่ เป็นเช่นนี้ เราจึง
เลือกทาเป็นคู่มอื การปฏิบตั งิ านนี้ ถ้ามีค่มู อื นี้แล้วจะได้อะไร จะแก้ปญั หาต่าง ๆ ทีม่ ผี ลกระทบ
ใครต่อใครทีก่ ล่าวไว้แล้วข้างต้นอย่างไร จริงหรือไม่ ต้องอ้างอิงผลงานทีม่ คี นเคยทาไว้แล้ว หรือมี
คนพูดไว้เกีย่ วกับเรือ่ งนี้มาอ้างอิงบ้างจะได้ให้เป็ นทีเ่ ชื่อถือของผลงานไม่ใช่กล่าวลอย ๆ แล้วต่อมา
จึงสรุปว่าเราอยากจะรูอ้ ะไรกับการทาคู่มอื การปฏิบตั งิ านนี้ เป็นต้น
บทที่ 2 บทบาทหน้าทีค่ วามรับผิดชอบ บทที่ 1 เราอธิบายไปแล้วว่างานสาคัญอย่างไร
มีความเป็นมาอย่างไร เจ้านายหรือผูบ้ งั คับบัญชาจึงมอบหมายหน้าทีค่ วามรับผิดชอบให้ทางาน
ทีว่ ่าสาคัญและจาเป็ นนัน้ ต้องเขียนอธิบายชีแ้ จงตาม ข้อตกลง TOR(Term of Reference) หรือ
มาตรฐานกาหนดตาแหน่ง โดยแยกออกเป็นหน้าทีค่ วามรับผิดชอบ และลักษณะงานทีต่ อ้ ง
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ปฏิบตั งิ านนัน้
เมือ่ มีหน้าทีค่ วามรับผิดชอบ และลักษณะงานทีป่ ฏิบตั แิ ล้ว จะมีการบริหาร
จัดการงานนัน้ อย่างไร เขียนอธิบายเป็นโครงสร้างการบริหารจัดการงานทีว่ ่าสาคัญนัน้
บทที่ 3 หลักเกณฑ์ วิธกี ารปฏิบตั งิ านและเงือ่ นไข งานทีว่าสาคัญและจาเป็ น จึงมีการ
มอบหมายหน้าทีค่ วามรับผิดชอบให้ทางาน มีการบริหารจัดการงานนัน้ แต่จะทางานให้บรรลุ
ความสาเร็จ จะต้องมีหลักเกณฑ์ วิธกี ารและหรือเงือ่ นไขในการปฏิบตั งิ านนัน้ โดยจะต้องมีการ
วิเคราะห์และสังเคราะห์ กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ หนังสือเวียน มติของทีป่ ระชุม
คณะต่าง ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง เอามาสรุปแยกแยะให้ออกว่าตรงไหนข้อไหน เป็นหลักเกณฑ์ ตรงไหน
เป็นวิธกี าร ตรงไหนเป็นเงื่อนไข แต่ละประเด็นมีรายละเอียดอะไรว่าไว้อย่างไร เขียนอธิบาย
ชีแ้ จงให้เป็ นภาษาของผูป้ ฏิบตั แิ ละผูร้ บั บริการอ่านแล้วเข้าใจตรงกัน ไม่ควรเอาตัวบทกฎหมาย
มาเขียนล้วน ๆ ต้องดัดแปลงให้เป็นภาษาทีใ่ ช้ในการปฏิบตั งิ าน
สาหรับหัวข้อรองทีส่ าคัญอีกหัวข้อหนึ่งคือ ข้อสังเกต/ข้อควรระวังหรือสิง่ ทีค่ วรคานึงใน
การปฏิบตั งิ าน เราผ่านงานนี้มาหลายปี มีประสบการณ์ในการทางานนี้มา ต้องวิเคราะห์ให้ออก
ว่าการปฏิบตั งิ านนี้
แยกเป็นผูป้ ฏิบตั คิ วรระวังอะไรบ้าง
ผูร้ บั บริการควรระวังอะไรบ้าง
ผูบ้ งั คับบัญชาควรระวังอะไรบ้าง ทีเ่ ราพบบ่อย ๆ หรือมีขอ้ ผิดพลาดอยู่บ่อย ๆ อาจจะแยกเป็น
สิง่ ทีค่ วรคานึงในด้านหลักเกณฑ์ สิง่ ทีค่ วรคานึงในด้านวิธกี าร สิง่ ทีค่ วรคานึงในด้านเงือ่ นไข
หรือสิง่ ทีค่ วรคานึงในการกรอกแบบฟอร์มต่าง ๆ หรือยกกรณีศกึ ษาเป็นตัวอย่าง เป็นต้น
อีกหัวข้อทีส่ าคัญไม่แพ้กนั คือ งานของผูอ้ ่นื ทีเ่ คยเขียนไว้แล้ว หรือเคยทาเป็นงานวิจยั
งานวิเคราะห์ เขียนเป็นบทความไว้ ต้องศึกษาเอามาสรุปอ้างอิงไว้ แต่ควรให้ทนั สมัย ตาม
หลักการไม่ควรเกิน 10 ปี ยกเว้นทีเ่ ป็ นกฎหมาย และยังใช้อยูป่ จั จุบนั จะทาให้งานของเราเป็ น
ทีน่ ่าเชื่อถือได้ในปจั จุบนั และทันสมัย
บทที่ 4 เทคนิคในการปฏิบตั งิ าน บทนี้จะแสดงถึงความเป็ นผูท้ ม่ี ปี ระสบการณ์ในการ
ทางานนี้ แสดงถึงความเป็ นผูช้ านาญงาน เป็นผูช้ านาญการ เป็นผูเ้ ชีย่ วชาญในงาน เพราะหัวข้อ
รองทุกหัวข้อมีความสาคัญทัง้ สิน้ จากบทที่ 1 บทที่ 2 บทที่ 3 เกีย่ วโยงสัมพันธ์กนั มาเป็น
ลาดับ การจะทาให้งานบรรลุความสาเร็จ ต้องมีแผนกลยุทธ์ในการปฏิบตั งิ าน ต้องมีขนั ้ ตอนใน
การปฏิบตั งิ าน(Flow Chart) ต้องมีวธิ กี ารทาให้ผรู้ บั บริการมีความพึงพอใจ งานล่าช้าไม่เป็ นไป
ตามกาหนดจะมีวธิ กี ารติดตามงานอย่างไร มีหลักเกณฑ์ มีวธิ กี าร มีขอ้ ตกลงกาหนดไว้อย่างไร
งานจะสาเร็จไม่สาเร็จจะมีการประเมินความสาเร็จอย่างไร จะทารายวัน รายสัปดาห์ รายเดือน
ทุก 3 เดือน และหรือ ทุก 6 เดือน และหรือราย ปี ทาอย่างไร ผูท้ จ่ี ะปฏิบตั งิ านนี้ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพจะต้องมีจรรยาบรรณอย่างไร ต้องมีสมรรถนะ(Competency) อย่างไรจึงจะ
ปฏิบตั งิ านได้โดดเด่นในหน่ วยงานหรือองค์กร
บทที่ 5 ปญั หาอุปสรรค แนวทางแก้ไข และการพัฒนา บทนี้สามารถวิเคราะห์แยกแยะ
ออกเป็นหลักใหญ่ ๆ ได้ดงั นี้
1. เสนอปญั หา แนวทางแก้ไขและหรือการพัฒนา ตามแต่ละขัน้ ตอนการปฏิบตั งิ าน
และหรือ
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2. เสนอปญั หา แนวทางแก้ไขและหรือการพัฒนา ตามหัวข้อรอง ด้านหลักเกณฑ์
ด้านวิธกี ารปฏิบตั งิ าน ด้านเงือ่ นไขการปฏิบตั งิ าน ด้านแบบฟอร์ม และหรือ
3. เสนอปญั หา แนวทางแก้ไขและหรือการพัฒนา ด้านตัวบุคคล องค์คณะบุคคล
ผูร้ บั บริการ ผูบ้ ริหาร ผูป้ ฏิบตั ิ และหรือ
4. เสนอปญั หา แนวทางแก้ไขและหรือการพัฒนา มองในมุมทีท่ าการ SWOT และ
หรือ
5. เสนอปญั หา
แนวทางแก้ไขและหรือการพัฒนา
กรณีศกึ ษาทีเ่ กดขึน้ ภายใน
หน่วยงาน ภายในองค์กร ทีส่ ามารถควบคุมได้ หรือกรณีทเ่ี กิดขึน้ จากภายนอกทีไ่ ม่สามารถ
ควบคุมได้ จะมีวธิ รีการอย่างหร และหรือ
6. เสนอปญั หา แนวทางแกไข การพัฒนา ในลักษณะ ถาม –ตอบ เป็นข้อ ๆ ทัง้ นี้
สามารถนากรณี ตาม ข้อ 1 ข้อ 5 มาสรุปรวมนาเสนอแต่ละประเด็นเป็น ข้อ 6 ก็ได้
ข้อสังเกตในการเขียนคู่มือปฏิ บตั ิ งาน
1. ต้องให้มคี วามสมดุลทางวิชาการ คือทุกบทต้องมีความสัน้ ยาวพอ ๆ กัน ไม่ต่างกัน
มาก
2. รูปแบบการเขียน กัน้ หน้า กัน้ หลัง ตัวอักษร รูปแบบของการอ้างอิง ต้องให้
เหมือนกันตลอดทัง้ เล่ม
3. การแบ่งเลขกากับหัวข้อ ต้องใช้ตามระเบียบงานสารบัญ แบ่งเป็นชัน้ ต้น ชัน้ ลูก ชัน้
หลาน ชัน้ เหลน
4. เมือ่ มีการอ้างอิงในเนื้อหา จะเป็ นต้นข้อความ ระหว่างข้อความ หรือท้ายข้อความ
อัญประกาศ ต้องยกเอามาทาบรรณานุกรม ลักษณะ อ้างระบบนาม-ปี
5. ต้องระบุ เดือน-ปี ทีจ่ ดั ทาคู่มอื ปฏิบตั งิ านให้ชดั เจน เพราะข้อกาหนดต้องใช้ค่มู อื
ปฏิบตั งิ านมาแล้ว
6. ตัวสะกด การันต์ การเรียงหน้า ต้องละเอียดรอบคอบ
7. ข้อมูลต้องทันสมัย ทบทวนเอกสารคู่มอื ให้มคี ุณภาพตามทีก่ าหนด เช่น
ระดับพอใช้ หมายถึง เป็ นเอกสารทีจ่ ดั ทาเป็ นรูปเล่มทีม่ รี ปู แบบเป็นสากล โดย
ระบุขนั ้ ตอนและรายละเอียดของกระบวนการต่าง ๆ ในการปฏิบตั งิ าน มีความถูกต้องในการใช้
ภาษา ตลอดจนอ้างอิงกฎหมาย ระเบียบทีเ่ กี่ยวข้องกับการปฏิบตั งิ าน รวมทัง้ มีแนวทางแก้ไข
การปฏิบตั งิ านในเบือ้ งต้น
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ระดับดี หมายถึง เป็ นเอกสารทีจ่ ดั ทาเป็ นรูปเล่มทีม่ รี ปู แบบเป็นสากล โดยระบุ
ขัน้ ตอนและรายละเอียดของกระบวนการต่าง ๆ ในการปฏิบตั งิ านเรียงตามลาดับเนื้อหา ตลอดจน
สรุปกฎ ระเบียบทีเ่ กีย่ วข้องกับการปฏิบตั งิ านอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ ถูกต้อง ทันสมัย เพื่อใช้เป็น
หลักการปฏิบตั งิ านและวิธกี ารปฏิบตั งิ าน มีการอ้างอิงอย่างถูกต้อง รวมทัง้ มีแนวทางไขปญั หา
อุปสรรคในการปฏิบตั งิ านทีย่ งุ่ ยากซับซ้อน
ระดับดีมาก หมายถึง นอกจากอยูใ่ นเกณฑ์ระดับดีแล้ว จะต้องนาเสนอแนวคิดของตนเอง
ในการป้องกัน ปญั หาทีจ่ ะเกิดขึน้ ในการปฏิบตั งิ าน
ระดับดีเด่น หมายถึง นอกจากจะอยูใ่ นเกณฑ์ระดับดีมากแล้ว จะต้องนาเสนอเทคนิค
วิธกี ารใหม่ ๆ ในการปฏิบตั งิ านทีเ่ ป็นประโยชน์ต่อการพัฒนางานในหน้าที่
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บทที่ 4

ปัญหาอุปสรรคและการใช้ค่มู ือการปฏิ บตั ิ งาน
แนวคิ ดโดยย่อ

การนาเสนอปญั หา อุปสรรค และการใช้ค่มู อื การปฏิบตั งิ านต้องให้ผศู้ กึ ษาค้นคว้า
เล็งเห็นปญั หา อุปสรรค การจัดทา การนาไปใช้ และการแก้ไขคู่มอื การปฏิบตั งิ าน เพื่อจะได้
ดาเนินการสร้างคู่มอื การปฏิบตั งิ านได้อย่างมีประสิทธิภาพ
แนวคิ ดเมื่อนาไปใช้
เมือ่ ผูศ้ กึ ษาค้นคว้า คานึงถึงปญั หาอุปสรรคของการจัดทา การนาไปใช้ และการปรับปรุง
แก้ไขคู่มอื การปฏิบตั งิ านอย่างต่อเนื่อง จะได้หาวิธกี ารป้องกัน เพื่อไม่ให้เกิดปญั หา หรือลดปญั หาให้
น้อยลง รวมทัง้ มีขอ้ ควรระวังข้อสังเกต การนาคู่มอื การปฏิบตั งิ านไปใช้ถอื เป็นแนวการปฏิบตั งิ าน

สาเหตุของการไม่จดั ทาคู่มือการปฏิ บตั ิ งาน
1. ไม่เห็นความจาเป็นในการจัดทาคู่มอื อ้างอิงเฉพาะตัวบุคคลทีท่ างานมานาน มี
ประสบการณ์สงู
2. งานทีล่ กั ษณะไม่ซ้าซ้อน มีขนั ้ ตอนน้อย ขัน้ ตอนคงทีไ่ ม่เปลีย่ นแปลง มีผปู้ ฏิบตั งิ าน
จานวนน้อย
3. ไม่มกี ารโยกย้าย เปลีย่ นงาน หรือหมุนเวียนงาน (Rotate) และไม่มกี ารบรรจุบุคลากร
ใหม่เข้ามาทางาน
4. ไม่มผี ทู้ ม่ี ปี ระสบการณ์ในงานอาชีพทีจ่ ะคิดทีจ่ ะเขียน ไม่มผี คู้ ดิ ริเริม่ สร้างสรรค์ผลงาน
5. ไม่ได้รบั การสนับสนุน ทัง้ ด้านความรู้ ทักษะ การส่งเสริม ความเชีย่ วชาญในงาน
อาชีพ และงบประมาณ
6. ไม่สนับสนุนให้ยดึ รูปแบบตายตัว เปิดกว้างให้มกี ารยืดหยุ่น เปลีย่ นแปลงตาม
สถานการณ์
7. มองไม่เห็นประโยชน์ของคู่มอื การปฏิบตั งิ าน และการนาคู่มอื การปฏิบตั งิ านไปใช้
ประกอบการพิจารณา หรือประยุกต์ใช้ปรับปรุง พัฒนางาน ตลอดจนถึงความก้าวหน้าของ
ตาแหน่งหน้าทีก่ ารงาน
ปัญหาอุปสรรคการจัดทา และการนาคู่มือการปฏิ บตั ิ งานไปใช้
การปรับปรุงแก้ไขคู่มอื การปฏิบตั งิ าน (สานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบข้าราชการ
2549: 64-71) ประมวลสรุปได้ ดังต่อไปนี้
1. ผูจ้ ดั ทาขาดความรู้ ความเห็นอย่างถ่องแท้
2. ผูจ้ ดั ทาไม่ทราบวิธกี ารเลือกประเภทของคู่มอื การปฏิบตั งิ านให้เหมาะสมกับการปฏิบตั งิ าน
3. ไม่ได้รบั ความร่วมมือจากบุคคลต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้องในการให้ขอ้ มูล
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4. ขาดอุปกรณ์ทเ่ี พียงพอ และเทคโนโลยีทท่ี นั สมัย
5. ไม่มกี ารสื่อสารเผยแพร่ หรือชีแ้ จง ฝึกอบรมการใช้ค่มู อื การปฏิบตั งิ าน
6. ไม่มกี ารทดลองใช้ก่อนเผยแพร่ให้ถอื ปฏิบตั ิ
7. ไม่มกี ารนาคู่มอื การปฏิบตั งิ านทีจ่ ดั ทาเสร็จแล้วไปใช้งานอย่างจริงจัง
8. ไม่มกี ารปรับปรุงให้ทนั สมัย หรือเป็นปจั จุบนั หรือผูท้ าการแก้ไขไม่ใช่เจ้าของคู่มอื
ปฏิบตั งิ านคนเดิม
9. ไม่มกี ารกาหนดช่องทางในการเผยแพร่ แจกจ่าย เช่น ผูเ้ กีย่ วข้องเป็ นใคร หรือขึน้
web ทาง Internet และเปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็นและซักถาม
ชุตมิ า สัจจานันท์ (2540 : 1-4) ให้ขอ้ สังเกตในการเขียนผลงานทางวิชาการ เป็ นข้อควร
ระวัง ในการเขียนงานทางวิชาการ และข้อบกพร่องบางประการทีพ่ บในงานเขียนทางวิชาการไว้
ดังนี้
ข้อควรระวังในการเขียนงานทางวิ ชาการ
1. อย่า เตรียมตัวหรือศึกษาค้นคว้าในเรือ่ งทีจ่ ะเขียนอย่างผิวเผิน
2. อย่า รีบเขียนให้เสร็จภายในเวลาอันสัน้ โดยไม่คานึงถึงคุณภาพ
3. อย่า ลอกเลียนข้อความหรือแนวคิดผูอ้ ่นื โดยไม่อา้ งอิง
4. อย่า เพียงแต่เอาข้อมูลของผูอ้ ่นื มาต่อเติม ตัดแปะ เป็นของตนเอง จะต้องแสดงส่วนที่
เป็นความคิดของตนเองด้วย
ั ่ โดยไม่ศกึ ษาโดยละเอียด
6. อย่า ข้ามส่วนทีไ่ ม่รู้ ไม่มนใจ
7. อย่า เขียนเพียงเพื่อแสดงภูมปิ ญั ญาของตน โดยไม่คานึงถึงกลุ่มเป้าหมาย
8. อย่า เน้นปริมาณมากกว่าคุณภาพ
9. อย่า ขาดจิตสานึกและจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ
ข้อบกพร่องบางประการที่พบในงานเขียน
1. ด้านหัวข้อผลงาน ขาดความใหม่ ซ้าซ้อนกับงานเขียนของผูอ้ ่นื ทีท่ าไว้แล้วจานวน
มาก ขาดความน่ าสนใจ กว้างเกินไป
2. ด้านเนื้อหา การวางโครงเรือ่ ง ไม่เหมาะสม ไม่ต่อเนื่องสัมพันธ์ตามลาดับ กระบวนการ
เรียนรู้ เนื้อหา สับสน วกวน ซ้าซ้อน ไม่ได้สดั ส่วน บางหัวข้อมีรายละเอียดมากเกินไป หรือน้อย
เกินไป เนื้อหา หรือข้อมูลขาดความทันสมัย ไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ เนื้อหามีลกั ษณะเป็นการ
รวบรวมหรือประติดประต่อ มุง่ ปริมาณมากกว่าคุณภาพ ขาดการนาเสนออันแสดงถึงความรู้
ความชานาญ ความเชีย่ วชาญ การมีประสบการณ์ และความคิดริเริม่ สร้างสรรค์
3. ด้านการอ้างอิง ไม่ถูกรูปแบบมาตรฐานสากล หรือใช้เอกสารอ้างอิงล้าสมัย เก่า และ
ไม่น่าเชื่อถือ เป็นเอกสารอันดับรอง หรือข้อมูลทุตยิ ภูมมิ ากกว่าข้อมูลปฐมภูม ิ
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4. ด้านภาษา ไม่เป็ นทางการ หรือทางวิชาการ เป็ นภาษาพูดไม่สละสลวย หรืออ่าน
เข้าใจยาก สะกดการันต์ไม่ถูกต้อง ใช้คาศัพท์ไม่คงที่ ใช้ศพั ท์บญ
ั ญัตขิ น้ึ เอง หรือไม่ใช่ศพั ท์ท่ี
ทางการบัญญัตไิ ว้แล้วใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทยโดยไม่จาเป็ น ใช้ภาษาไม่คงเส้นคงวา
5. ด้านรูปเล่มและการพิมพ์ ส่วนประกอบของงานเขียนไม่สมบูรณ์ เช่น คานา สารบัญ
เลขประจาหนังสือสากล (ISBN) จัดเรียงลาดับเลขทีห่ น้าไม่ถูกต้องตามแบบแผน มีการพิมพ์
ผิดพลาด ตกหล่น ตัวพิมพ์มขี นาดไม่คงทีต่ ลอดทัง้ เล่ม การเว้นวรรค การจัดรูแบบด้านบน
ด้านล่าง กัน้ หน้า กัน้ หลัง ไม่คงที่ ภาพประกอบ แผนภูม ิ แผนที่ ไม่ชดั เจน ไม่ระบุแหล่งทีม่ า ไม่
มีคาอธิบาย การเข้าเล่มไม่แข็งแรง กลับหัวกลับหาง หน้าขาดหาย ฯลฯ
6. ด้านคุณประโยชน์ ประโยชน์ไม่ชดั เจน ประโยชน์น้อย ไม่สามารถนาไปประยุกต์ใช้ได้
ไม่เกีย่ วข้องกับตาแหน่งหน้าทีค่ วามรับผิดชอบ ไม่ชช้ี ดั ทิศทางใด อยูใ่ นความรับผิดชอบของผูใ้ ด
สายพิณ วิไลรัตน์ (2547 : 10-12) บรรณารักษ์ชานาญการ 8 สรุปข้อบกพร่องทีพ่ บใน
การเขียนและการเป็นผูท้ รงคุณวุฒอิ ่านผลงาน คือ
1. ด้านเนื้อหา นิยามศัพท์/คาศัพท์ ไม่สมบรูณ์ ไม่ครบถ้วน ศัพท์คาเดียวกันใช้หลาย
รูปแบบ เช่น ทัศนคติ-เจตคติ มลพิษ มลภาวะ สารสนเทศ-สารนิเทศ ฯลฯ
2. การเรียงลาดับหัวข้อไม่เป็ นแบบแผนเดียวกัน ตลอดทัง้ เล่ม ต้องใช้การกาหนด
ตัวเลขสาหรับใช้เป็ นหัวข้อ (ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2549 ฉบับ
ปรับปรุงแก้ไข พ.ศ.2539 : 108-109)
3. การนาเสนอเนื้อหา สับสน วกวน ซ้าซ้อน ใช้ภาษาพูดแทนภาษาเขียน ภาษาอ่าน
เข้าใจยาก ด้านเนื้อหาไม่สมบูรณ์ ขาดรายละเอียด ชื่อเรือ่ งกับเนื้อหาไม่สมั พันธ์กนั ขาดความ
ต่อเนื่อง การอ้างอิงไม่ถูกตามแบบแผน อ้างอิงในเนื้อหาแต่ไม่อา้ งอิงในบรรณานุกรม
4. ความคิดริเริม่ สร้างสรรค์ ไม่มแี นวคิดของตนเอง คัดลอก/รวบรวมมาจากหนังสือ
เอกสาร ผลงานของผูอ้ ่นื โดยไม่มกี ารเรียบเรียงใหม่
5. โครงสร้างของผลงาน ตัง้ แต่การพิมพ์ การจัดรูปเล่ม การเข้าเล่ม ลักษณะของรูปเล่ม
สารบัญ ภาพประกอบ แผนภูม ิ ตาราง บรรณานุกรม ไม่เป็นไปตามหลักวิชาการ
6. งานวิจยั ไม่ได้มาตรฐาน ระเบียบวิธวี จิ ยั ไม่ถูกต้อง วัตถุประสงค์ไม่ชดั เจน และการ
ใช้สถิตไิ ม่ถูกต้อง
7. แนวทางแก้ไขข้อบกพร่อง ต้องศึกษาและพิจารณาข้อบกพร่องทัง้ หลาย ก่อนทา
ผูเ้ ขียนในฐานะเจ้าหน้าทีบ่ ุคคลชานาญการพิเศษ 9 และผูท้ รงคุณวุฒอิ ่านผลงานทีแ่ สดง
ความเป็ นผูช้ านาญการ และผูช้ านาญการพิเศษ ขอประมวลสรุปปญั หา และอุปสรรค การจัดทา
และการนาคู่มอื การปฏิบตั งิ านไปใช้ ได้ดงั ต่อไปนี้
1. ตัวผูป้ ฏิบตั งิ าน
2. ผูบ้ ริหาร/ผูบ้ งั คับบัญชา
3. กฎ หลักเกณฑ์ และวิชาการ
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ตัวผู้ปฏิ บตั ิ งาน
ถือเป็นองค์ประกอบสาคัญของการเขียนคู่มอื การปฏิบตั งิ านทีจ่ ะสร้างผลงานให้ประสบผล
สาเร็จหรือไม่สาเร็จ
1. มองไม่เห็นความสาคัญและประโยชน์ของคู่มอื (บทที่ 1)
2. ยังไม่มปี ระสบการณ์การปฏิบตั งิ าน
3. ไม่เป็นผูส้ งสมความช
ั่
านาญการในงานอาชีพ
4. ไม่มคี วามรูค้ วามเข้าใจในการเขียนคู่มอื
5. ไม่เป็นผูเ้ ขียนทีด่ ี (บทที่ 2)
ผูบ้ ริ หารและผู้บงั คับบัญชา
อุปสรรคลาดับรองลงมาในการเขียนคู่มอื การปฏิบตั งิ าน คือ ระดับผูบ้ ริหารองค์กร และ
ผูบ้ งั คับบัญชาของหน่วยงานย่อย ๆ ในองค์กร
1. ไม่มนี โยบาย
2. ไม่สนับสนุน ทัง้ ด้านองค์ความรู้ งบประมาณ อุปกรณ์ในการสร้างผลงาน
3. มองไม่เห็นความสาคัญ ความจาเป็ น และประโยชน์ของคู่มอื
4. ไม่มคี วามรูค้ วามสามารถในการเขียนคู่มอื การปฏิบตั งิ าน
5. ไม่มคี วามรูล้ ะเอียดลึกซึง้ ในกฎ หลักเกณฑ์ และวิธกี ารในการส่งเสริม สร้าง พัฒนา
ให้ผปู้ ฏิบตั งิ านมีความก้าวหน้าในงานทีป่ ฏิบตั ถิ งึ ระดับชานาญการหรือเชีย่ วชาญ
กฎ หลักเกณฑ์ และวิ ธีการ
ถือเป็ นองค์ประกอบของปญั หา อุปสรรคลาดับทีส่ าม ในการเขียนคู่มอื การปฏิบตั งิ าน
1. ไม่ชดั เจน ยังเป็นลักษณะปิดกัน้ ล้อมคอก
2. ให้อานาจกับฝา่ ยบริหารผูม้ อี านาจมากเกินไป
3. ตีความได้หลายแง่หลายมุมไม่คงที่
4. เปิดให้แต่ละหน่วยงาน กาหนดหลักเกณฑ์ วิธกี ารเพิม่ เติมได้ตามความจาเป็น มอง
ผิวเผินเป็นสิง่ ทีด่ ี สามารถยืดหยุ่นได้ แต่ในทางกลับกันเป็นการสร้างสองมาตรฐานตามยุคตาม
สมัยของฝา่ ยบริหาร นามาซึง่ ระบบอุปถัมภ์ ในมหาวิทยาลัย/สถาบัน
5. กฎ หลักเกณฑ์ และวิธกี ารถูกกาหนดขึน้ มาโดยผูไ้ ม่ได้ถูกใช้บงั คับ ไม่มกี ารทา
ประชาพิจารณ์อย่างโปร่งใสและยุตธิ รรมกับผูถ้ ูกใช้บงั คับ
การปรับปรุงแก้ไขคู่มือการปฏิ บตั ิ งาน
1. ต้องมีการติดตามประเมินผลวิเคราะห์หาจุดเด่น จุดด้อย ปญั หาอุปสรรค เพื่อนามา
แก้ไขปรับปรุง
2. ต้องมีการทบทวนโดยเฉพาะกระบวนการอย่างน้อยทุก ๆ 3 ปี เพือ่ ให้เป็ นปจั จุบนั
(update)
3. เมือ่ มีการปรับเปลีย่ นนโยบาย และวิธกี ารทางาน
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4. เมือ่ มีการเปลีย่ นแปลงผูร้ บั ผิดชอบ แบบฟอร์ม หรือเอกสารอ้างอิงต่าง ๆ
5. การแก้ไขปรับปรุงต้องบันทึกให้ชดั เจนว่าทาการปรับปรุง พัฒนาตัง้ แต่เมือ่ ไร และยืดถือ
ปฏิบตั ติ งั ้ แต่เมือ่ ไร

………………………………….
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สรุปการเขียนคู่มือปฏิ บตั ิ งานหลัก
การวางโครงร่างการเขียนคู่มอื ปฏิบตั งิ าน ควรกาหนดเป็นบท ๆ ทีเ่ ป็นประเด็นสาคัญ
จานวน 5 บท และมีหา้ เรือ่ งหลัก ดังต่อไปนี้
บทที่
1 บทนา
ความเป็ นมาความจาเป็น (ภูมหิ ลัง) ความสาคัญ
วัตถุประสงค์ของคู่มอื
ประโยชน์ของคู่มอื
ขอบเขตของคู่มอื
2 บทบาทหน้ าที่ความรับผิดชอบและการบริ หารจัดการ
บทบาทหน้าทีค่ วามรับผิดชอบของตาแหน่ง
ลักษณะงานทีป่ ฏิบตั ิ
ด้านการปฏิบตั งิ าน
ด้านการวางแผน
ด้านการประสานงาน
ด้านบริการ
โครงสร้างการบริหารจัดการ
โครงสร้างขององค์กร(Organization Chart)
โครงสร้างการบริหาร(Administration Chart)
โครงสร้างการปฏิบตั งิ าน(Activity Chart)
3 หลักเกณฑ์ วิ ธีการปฏิ บตั ิ งานและเงื่อนไข
หลักเกณฑ์การปฏิบตั งิ าน
วิธกี ารปฏิบตั งิ าน
เงือ่ นไข/ข้อสังเกต/ข้อควรระวัง/สิง่ ทีค่ วรคานึงในการปฏิบตั งิ าน/กรณีศกึ ษา
แนวคิด/งานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้อง
4 เทคนิ คในการปฏิ บตั ิ งาน
แผนกลยุทธ์ในการปฏิบตั งิ าน
ขัน้ ตอนการปฏิบตั งิ าน (Flow chart)
วิธกี ารให้บริการกับผูร้ บั บริการมีความพึงพอใจ
วิธกี ารติดตามและประเมินผลการปฏิบตั งิ าน
จรรยาบรรณ/คุณธรรม/จริยธรรม/สมรรถนะในการปฏิบตั งิ าน
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5 ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขและการพัฒนางาน
ปญั หาอุปสรรคในการปฏิบตั งิ าน
แนวทางแก้ไขและพัฒนางาน
ข้อเสนอแนะ
บรรณานุกรม
ภาคผนวก (ถ้ามี)
ประวัติผเ้ ู ขียน
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ประวัติและผลงาน
ชื่อ-สกุล

* นำยเสถียร คำมีศกั ดิ์ MR.SATHIEN KAMEESAK/ QM04090/AT7666

ปัจจุบนั : ที่อยู่

* บ้ำนเลขที่ 19/291 ถนนพหลโยธิน 54 แขวงคลองถนน เขตสำยไหม
กรุ งเทพฯ 10220 โทร. 089-7979-845 E-Mail: sathien@swu.ac.th
ตำแหน่งปัจจุบนั * เข้ำโครงกำรเกษียณก่อนกำหนดเมื่อปี พ.ศ. 2553
ตำแหน่งบุคลำกรเชี่ยวชำญ สำนักงำนอธิกำรบดี
มหำวิทยำลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ
กำรศึกษำ

* กศ.ม. (กำรบริ หำรกำรศึกษำ) มหำวิทยำลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ
* บธ.บ. (กำรเลขำนุกำร) วิทยำลัยเทคโนโลยีและอำชีวศึกษำ
* ปม. (กำรศึกษำ) วิทยำลัยเทคโนโลยีและอำชีวศึกษำ
* ปวส. (กำรเลขำนุกำร-กำรเงินธนำคำร) วิทยำลัยบพิตรพิมุข
* มัธยมศึกษำ โรงเรี ยนจิระศำสตร์วิทยำ พระนครศรี อยุธยำ
* ประถมศึกษำ โรงเรี ยนวัดคำนหำม พระนครศรี อยุธยำ

ประสบกำรณ์

- อดีตผูอ้ ำนวยกำรกองกำรเจ้ำหน้ำที่ มหำวิทยำลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ
- อดีตผูช้ ่วยอธิกำรบดีฝ่ำยพัฒนำระบบและบุคคล ปี พ.ศ. 2550
- กรรมกำรผูท้ รงคุณวุฒิดำ้ นบริ หำรงำนบุคคล อุทธรณ์และร้องทุกข์
1. มหำวิทยำลัยรำชภัฎพระนคร
2. มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคล
- กรรมกำรผูท้ รงคุณวุฒิประเมินผลงำนและจริ ยธรรมทำงวิชำชีพ
สถำบันบัณฑิตพัฒนบริ หำรศำสตร์ (นิดำ้ ) 2554
- ที่ปรึ กษำ ที่ประชุมสภำข้ำรำชกำร พนักงำน และลูกจ้ำงมหำวิทยำลัย
แห่งประเทศไทย (ปขมท.)
-ที่ปรึ กษำ ผูท้ รงคุณวุฒิดำ้ นกำรบริ หำรงำนบุคคล สถำบันส่งเสริ มกำรสอน
วิทยำศำสตร์และ เทคโนโลยี(สสวท.)
- วิทยำกรบรรยำย ด้ำนกำรเขียนคู่มือปฏิบตั ิงำน กำรทำงำนเชิงวิเครำะห์
กำรทำงำนเชิงสังเครำะห์ ตั้งแต่ พ.ศ. 2543-ปัจจุบนั
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ผลงำนวิจยั

1. หลักเกณฑ์และวิธีกำรประเมินผลงำนทำงวิชำกำรตำมทัศนะของผูบ้ ริ หำร
และคณำจำรย์ในมหำวิทยำลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ (2529)
2. หลักเกณฑ์และวิธีกำรประเมินข้ำรำชกำรสำย ข และสำย ค เพื่อพิจำรณำ
เลื่อนขั้นเงินเดือนประจำปี ในมหำวิทยำลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ (2540)
3. กำรบริ หำรงำนบุคคลระบบสัญญำจ้ำงมหำวิทยำลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ
(2549)
4. กำรศึกษำหลักเกณฑ์และวิธีกำรพิจำรณำกำรดำรงตำแหน่งผูช้ ำนำญกำร
ผูเ้ ชี่ยวชำญและผูเ้ ชี่ยวชำญพิเศษ ของข้ำรำชกำรและพนักงำน
สำยสนับสนุนวิชำกำรในสถำบันอุดมศึกษำ (2551)

ผลงำน
เชิงวิเครำะห์

1. หลักเกณฑ์และวิธีกำรขอเลื่อนตำแหน่งผูช้ ำนำญกำร 6,7-8 และ
ผูเ้ ชี่ยวชำญและผูช้ ำนำญกำรพิเศษ 9 ในมหำวิทยำลัยของรัฐ
ด้วยกำรประยุกต์กลวิธี Benchmarking (2545)
2. กำรบริ หำร 10 ส่วนงำนในกำกับสังกัดมหำวิทยำลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ
ตำมระเบียบกำรบริ หำรส่วนงำนในกำกับของมหำวิทยำลัย
พ.ศ. 2543 (2546)
3. ภำระงำนของลูกจ้ำงประจำสำนักงำนอธิกำรบดี มหำวิทยำลัย
ศรี นคริ นทรวิโรฒ (2546)
4. กำรเปรี ยบเทียบกำรบริ หำรงำนบุคคลระบบสัญญำจ้ำงพนักงำน
มหำวิทยำลัยสถำบันของรัฐทัว่ ประเทศ (2548)
5. กำรวิเครำะห์ขอ้ หำรื อของมหำวิทยำลัยของรัฐแห่งประเทศไทย:กรณี
ข้ำรำชกำรพลเรื อนในสถำบันอุดมศึกษำประเภทผูบ้ ริ หำร ประเภท
วิชำชีพเฉพำะหรื อเชี่ยวชำญเฉพำะและประเภททัว่ ไป (2554)
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งำนเขียนหนังสื อ 1. กำรโอนข้ำรำชกำร มหำวิทยำลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ (2536)
2. กำรปฏิบตั ิงำนบุคคล ตำแหน่งผูอ้ ำนวยกำรกองกำรเจ้ำหน้ำที่ สำนักงำน
อธิกำรบดี มหำวิทยำลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ (2541)
3. ประสบกำรณ์ในป่ ำช้ำ (12 ตอน 2539)
4. กำรบริ หำรงำนบุคคลจำกจดหมำยจำกแม่ (2542)
5. คนนอกระบบ (2543)
6. คนสำนักงำน (2544)
7. หลักเกณฑ์และวิธีกำรบริ หำรบุคคลพนักงำน มหำวิทยำลัย
ศรี นคริ นทรวิโรฒ (2545)
8. กำรขอกำหนดตำแหน่งเป็ นผูช้ ำนำญกำร 6, 7-8 และผูเ้ ชี่ยวชำญ 9
ผูช้ ำนำญกำรพิเศษ 9 ของข้ำรำชกำรประเภททัว่ ไปในสังกัด
มหำวิทยำลัยของรัฐ (2546)
9. ค่ำตอบแทนสวัสดิกำรและประโยชน์เกื้อกูล
มหำวิทยำลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ (2549)
10. กำรเขียนคู่มือปฏิบตั ิงำน (2549)
11. คู่มือกำรทำงำนวิเครำะห์ (2551)
12. เขียนให้เจ้ำนำยอ่ำน (2551)
13. หัวอกเจ้ำนำย (2551)
14. คนกับงำน (2553)
15. ผูช้ ำนำญกำรและผูเ้ ชี่ยวชำญในมหำวิทยำลัย (2553)
16. กำรทำงำนเชิงวิเครำะห์ฉบับเร่ งรัด (2554)
17. กำรทำงำนเชิงสังเครำะห์ฉบับเร่ งรัด (2554)
18. พนักงำนมหำวิทยำลัย (2555)
19.กำรทำงำนเชิงวิเครำะห์(2555)
20.กำรทำงำนเชิงสังเครำะห์(2555)
21.กำรกำหนดตัวชี้วดั และสมรรถนะสำยสนับสนุนวิชำกำร(2556)
22. กำรทำงำนเชิงสังเครำะห์(2556)
23. กำรทำงำนเชิงวิเครำะห์ (2556)
24.กำรเขียนคู่มือปฏิบตั ิงำน(2556)
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5 ธ.ค. 25 จัตุรถำภรณ์มงกุฎไทย - จ.ม.
เครื่ อง
รำชอิสริ ยำภรณ์ 5 ธ.ค. 27 จัตุรถำภรณ์ชำ้ งเผือก - จ.ช.
5 ธ.ค. 29
5 ธ.ค. 33
5 ธ.ค. 37
5 ธ.ค. 42
5 ธ.ค. 45
5 ธ.ค. 45
5 ธ.ค. 48
5 ธ.ค. 53

ตริ ตำภรณ์มงกุฎไทย - ต.ม.
ตริ ตำภรณ์ชำ้ งเผือก - ต.ช.
ทวีติยำภรณ์มงกุฎไทย - ท.ม.
ทวีติยำภรณ์ชำ้ งเผือก - ท.ช.
เหรี ยญจักรพรรดิมำลำ - ร.จ.พ.
ประถมำภรณ์มงกุฎไทย - ป.ม.
ประถมำภรณ์ชำ้ งเผือก - ป.ช.
มหำวชิรมงกุฎ - ม.ว.ม.
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2
“การพัฒนาบุคลากร
ด้านการจัดทำ�คู่มือปฏิบัติงาน”

กองการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
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เอกสารประกอบโครงการ
“การพัฒนาบุคลากรด้านการจัดท�ำคู่มือปฏิบัติงาน”
เนื่องด้วยส�ำนักศึกษาทั่วไป ได้จัดโครงการ “การพัฒนาบุคลากรด้านการจัดท�ำคู่มือปฏิบัติงาน” โดยมี
วัตถุประสงค์เพือ่ ส่งเสริมบุคลากรให้สามารถจัดท�ำคูม่ อื การปฏิบตั งิ านในหน้าทีร่ บั ผิดชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และประกอบการเข้าสู่ต�ำแหน่งที่สูงขึ้น โดยได้จัดโครงการขึ้นเมื่อ 25 พฤศจิกายน 2559 โดยมีเอกสารประกอบ
การอบบรมโครงการ รายละเอียดดังต่อไปนี้
ขั้นตอนการขอตาแหน่งที่สูงขึ้นตามประกาศ ก.บ.ม.
เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการแต่งตั้งข้าราชการและพนักงานให้ดารงตาแหน่ง ระดับชานาญงาน
ระดับชานาญงานพิเศษ ระดับชานาญการ ระดับชานาญการพิเศษ และระดับเชี่ยวชาญ
(ฉบับลงวันที่ 7 มกราคม 2556) เฉพาะตาแหน่งที่ได้อนุมัติกรอบตาแหน่งแล้ว
เงื่อนไข
แผนภูมิขั้นตอน
1. ผู้ขอที่มีคุณสมบัติครบถ้วน ยื่นผลงำนที่หน่วยงำนพร้อมเอกสำรตำม
ประกำศ ก.บ.ม. (บับลงวันที่ 7 ม.ค. 56)
2. คณะ/หน่วยงำน ตรวจสอบคุณสมบัตเิ บื้องต้น
- คุณสมบัติเอกสำรแนบท้ำย ผลงำน กำรเผยแพร่
รำยละเอียดในแบบขอรับกำรแต่งตั้งให้ถูกต้อง
3. คณะ/หน่วยงำนเสนอรองอธิกำรบดีที่รับผิดชอบด้ำนบริหำร
งำนบุคคลแต่งตั้งคณะกรรมกำรประเมินผลสัมฤทธิ์ของงำนฯ เพื่อ
ตรวจสอบคุณสมบัตเิ ฉพำะตำแหน่งผลงำนวัดคุณภำพของตำแหน่งตำม
ลักษณะงำน หน้ำที่และควำมรับผิดชอบ ควำมยุ่งยำกของงำน ฯลฯ
(ตำมข้อ 13 (3) ประกำศ ก.บ.ม.) และหำกผ่ำนกำรประเมิน
ให้คณะ/หน่วยงำน ส่งสรุปผลกำรประเมิน ไปยัง กองกำรเจ้ำหน้ำที่
(กำรแต่งตั้งให้แต่งตั้งได้ไม่ก่อนวันที่หน่วยงำนต้นสังกัดลงรับผลกำร
ประเมิน)
4. กองกำรเจ้ำหน้ำที่ ตรวจสอบกรอบตำแหน่ง คุณสมบัติ และจำนวน
ผลงำน
5. คณะกรรมกำรประเมินเพื่อแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น
(ข้อ 16 ข้อบังคับ)
5.1 คัดเลือกรำยชื่อผู้ทรงคุณวุฒิตำม (ข้อ17 (2) ข้อบังคับ)
- ฝ่ำยเลขำฯ ทำบทำมผู้ทรงคุณวุฒิ หำกปฏิเสธทำบทำม รำยต่อไป
5.2 ส่งผลงำนให้ผู้ทรงคุณวุฒิพิจำรณำ
5.3 ผู้ทรงคุณวุฒิพิจำรณำผลงำน (ตำมแบบฟอร์ม)
6. คณะกรรมกำรประเมินเพื่อแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น
(ข้อ 16 ข้อบังคับ)
- สรุปผลกำรพิจำรณำผลงำนของผู้ขอกำหนดตำแหน่งเสนอต่อ
ที่ประชุม ก.บ.ม. เห็นชอบ/ไม่เห็นชอบ ผลกำรประเมิน
7. คณะกรรมกำรบริหำรงำนบุคคลประจำมหำวิทยำลัยมหำสำรคำม
(ก.บ.ม.)
- พิจำรณำอนุมตั ิ/ไม่อนุมัติ กำรแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
8. ออกคำสั่งแต่งตั้ง อธิกำรบดีเป็นผู้มีอำนำจสั่งแต่งตั้ง (ข้อ 20
ข้อบังคับ) กรณีอนุมัติหรือไม่อนุมตั ิจัดทำบันทึกข้อควำมลงนำม
โดยรองอธิกำรบดี

1. ผู้เสนอขอ
2. คณะ/หน่วยงำน ตรวจสอบ
คุณสมบัติบุคคลและจำนวนผลงำน

ไม่ผ่ำน

3. หน่วยงำน/คณะ เสนอคณะกรรมกำร
ประเมินผลสัมฤทธิ์ของงำน

ผ่ำน

4. กองกำรเจ้ำหน้ำที่ตรวจสอบ
กรอบตำแหน่ง คุณสมบัติและจำนวนผลงำน
5. คณะกรรมกำรประเมินเพื่อแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น
5.1 ทำบทำมผู้ทรงคุณวุฒิ
5.2 ส่งผลงำนให้ผู้ทรงคุณวุฒิ
5.3 ผู้ทรงคุณวุฒิพิจำรณำจำกผลงำน
6. คณะกรรมกำรประเมินเพื่อแต่งตั้งบุคคลให้ดำรง
ตำแหน่งที่สูงขึ้น
7. คณะกรรมกำรบริหำรงำนบุคคล ประจำมำวิทยำลัย
พิจำรณำอนุมัติ/ไม่อนุมตั ิแต่งตั้ง

อนุมัติ/ไม่อนุมัติ
8. อธิกำรบดี/รองอธิกำรบดี/ลงนำมคำสั่งแต่งตั้ง/บันทึกข้อควำม
9. แจ้งหน่วยงำน/เจ้ำตัว/หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง
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เทคนิคในการเขียนคู่มือการปฏิบัติงาน
โดย นายอุทัย หามนตรี
บุคลากร ระดับช�ำนาญการพิเศษ

ความหมาย
- คูม่ อื การปฏิบตั งิ าน เปรียบเสมือนแผนทีบ่ อกเส้นทางการท�ำงานทีม่ จี ดุ เริม่ ต้นและสิน้ สุดของกระบวนการ
ระบุถึงขั้นตอนและรายละเอียดของกระบวนการต่างๆขององค์กรและวิธีการควบคุมกระบานการนั้น
มักจัดท�ำขึ้นส�ำหรับลักษณะงานที่ซ�้ำซ้อน มีหลายขั้นตอน และเกี่ยวข้องกับหลายคนสามารถปรับปรุง
เปลี่ยนแปลงเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงในการปฏิบัติงาน
- คูม่ อื การปฏิบตั งิ าน เป็นเอกสารทีป่ ระกอบด้วยหลักการและวิธปี ฏิบตั งิ านต่างๆ รวมทัง้ ระเบียบข้อบังคับ
โดยระบุลักษณะของงาน วิธีการท�ำงานเป็นขั้นตอนตามล�ำดับเขียนเป็นข้อๆเพื่อให้ดูง่าย
- คู่มือการปฏิบัติงาน เอกสารในเชิงคุณภาพซึ่งรวบรวมกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ หลักปฏิบัติในหน้าที่
ความรับผิดชอบ พร้อมทั้งแนวทางในการด�ำเนินงาน รวมทั้งแนวทางการแก้ไขปัญหาข้อเสนอแนะ
ความส�ำคัญและประโยชน์ของคู่มือปฏิบัติงาน
1. เพื่อให้การปฏิบัติงานในปัจจุบันเป็นมาตรฐานเดียวกัน
2. ผู้ปฏิบัติงานทราบและเข้าใจว่าควรท�ำอะไรก่อนและหลัง
3. ผู้ปฏิบัติงานทราบว่าควรปฏิบัติอย่างไร เมื่อใดกับใคร
4. เพื่อให้การปฏิบัติงานสอดคล้องกับนโยบาย วิสัยทัศน์ ภารกิจ และเป้าหมายองค์กร
5. เพื่อให้ผู้บริหารติดตามงานได้ทุกขั้นตอน
6. เป็นเครื่องมือในการฝึกอบรม
7. ใช้เป็นเอกสารอ้างอิงในการท�ำงาน
8. ใช้เป็นสื่อในการประสานงาน
9. ได้งานที่มีคุณภาพตามก�ำหนด
10. ผู้ปฏิบัติงานไม่เกิดความสับสน
11. แต่ละหน่วยงานรู้งานซึ่งกันและกัน
12. บุคลากร หรือเจ้าหน้าที่สามารถท�ำงานแทนกันได้
13. สามารถเริ่มปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว เมื่อมีการโยกย้ายต�ำแหน่งงาน
14. ลดขั้นตอนการท�ำงานที่ซ�้ำซ้อน
15. ลดข้อผิดพลาดจากการท�ำงานที่ไม่เป็นระบบ
16. ช่วยเสริมสร้างความมั่นใจในการท�ำงาน
17. ช่วยให้เกิดความสม�่ำเสมอในการปฏิบัติงาน
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18. ช่วยลดความขัดแย้งที่อาจเกิดขึ้นในการท�ำงาน
19. ช่วยลดการตอบค�ำถาม
20. ช่วยลดเวลาสอนงาน
21. ช่วยให้การท�ำงานเป็นมืออาชีพ
22. ช่วยในการออกแบบระบบงานใหม่และปรับปรุงงาน
23. ผู้ปฏิบัติงานทราบรายละเอียด และท�ำงานได้อย่างถูกต้อง
24. ทราบถึงต�ำแหน่งงานที่รับผิดชอบ
25. ทราบถึงเทคนิคการท�ำงาน
ลักษณะคู่มือปฏิบัติงานที่ดี (ก.พ.ร. 2549: 24)
1. กระชับ ชัดเจน เข้าใจง่าย
2. เป็นประโยชน์ส�ำหรับการท�ำงานและฝึกอบรม
3. เหมาะสมกับองค์กรและผู้ใช้งานแต่ละกลุ่ม
4. มีความน่าสนใจ น่าติดตาม
5. มีความเป็นปัจจุบัน ไม่ล้าสมัย
6. แสดงหน่วยงานที่จัดท�ำ วันที่เริ่มใช้ถือปฏิบัติ
7. มีตัวอย่างประกอบ
ลักษณะของผู้เขียนที่ดี (สนิท ตั้งทวี 2529: 119-120)
1. มีเจตคติที่ดีต่องานเขียนทุกชนิด
2. มีความมั่นใจในความรู้ความสามารถของตัวเอง
3. เป็นผู้มีประสบการณ์ในชีวิตสูง
4. มีอารมณ์มั่นคง และละเมียดละไม
5. มีความสามารถในการใช้ภาษาที่ดี
6. เป็นผู้มองโลกในแง่ดี และมีคุณธรรม
7. มีความพร้อมและความต้องการที่จะเขียน
8. อ่านหนังสือเป็น
9. มีนิสัยชอบค้นคว้าหาความรู้อยู่เสมอ
10. เป็นผู้มีความสังเกตจดจ�ำได้ดี
11. เป็นคนช่างคิด
12. มีความรู้ด้านจิตวิทยาเป็นอย่างดี
13. มีความขยันหมั่นเพียรในการเขียนอยู่เสมอ
แนวทางการเขียนคู่มือปฏิบัติงาน 4 ขั้น
		
ขั้นที่ 1 วิเคราะห์งานที่ปฏิบัติ
1. น�ำเอางานที่ได้รับมอบหมายมาพิจารณาดูว่ามีงานอะไรบ้าง แยกออกเป็นงานๆ งานอะไรเป็นหลัก งานอะไร
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ที่เป็นงานรอง เพื่อให้เห็นภาระหน้าที่ความรับผิดชอบที่เป็นรูปธรรม
2. น�ำเอางานที่แยกไว้แล้วตามข้อ 1 มาเขียนเป็นขั้นตอนการปฏิบัติงาน ว่าต้องมีขั้นตอนอย่างไร กี่ขั้นตอน
อย่างไร กี่ขั้นตอนต้องผ่านการพิจารณาตัดสินจากใครบ้าง การส่งมอบงานจนถึงการส่งมอบงานให้ผู้รับบริการ
หรือลูกค้า
3. ปัจจัยที่ใช้ในการท�ำงานแต่ละขั้นตอน โดยพิจารณาดูว่าแต่ละขั้นตอนต้องใช้ปัจจัยการผลิต ผลงานอะไร
กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ หนังสือเวียน มติ ทั้งก�ำหนดจากหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้องหรือที่ก�ำหนดขึ้น
ภายในหน่วยงานเอง แยกแยะปัจจัยในการผลิตงานแต่ละชิ้นให้ชัดเจนที่ส�ำคัญ 3 ประเด็น คือ
(1) มีหลักเกณฑ์ก�ำหนดไว้อย่างไร
(2) มีวิธีการก�ำหนดไว้อย่างไร
(3) มีเงื่อนไขอะไรบ้าง
		
ขั้นที่ 2 วิเคราะห์ปัญหาและสาเหตุ
วิเคราะห์หาปัญหาในการปฏิบัติว่ามีอะไรบ้าง แล้วน�ำเอาปัญหามาจัดหมวดหมู่ว่าปัญหาเหล่านี้
เกิดจากตรงไหนโดยแยกปัญหาออกเป็นขั้นตอน ด�ำเนินการ 3 ขั้น ดังนี้
1. แยกปัญหาออกเป็น 2 ระดับ คือ ปัญหาที่เกิดจากคน (ผู้ปฏิบัติ ผู้รับบริการ ผู้มีอ�ำนาจ หรือองค์คณะ)
หรือปัญหาที่เกิดจากกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ หนังสือเวียน
2. น�ำเอาปัญหาที่แยกตามข้อ 1 มาแยกจัดระดับของปัญหาออกเป็น 2 ระดับ ว่า อะไรเป็นปัญหาจากภายนอก
ที่ควบคุมไม่ได้ หรือปัญหาอะไรที่เกิดจากภายในที่สามารถบริหารจัดการได้
3. น�ำเอาปัญหาที่แยกจัดระดับของปัญหาตามข้อ 2 มาแยกเป็น 4 เงื่อนไข ดังนี้
(1) อะไรคือปัญหาของขั้นตอน
(2) อะไรคือปัญหาของหลักเกณฑ์
(3) อะไรคือปัญหาของวิธีการ
(4) อะไรคือปัญหาของเงื่อนไข
ขั้นที่ 3 วิเคราะห์แนวทางแก้ไข
เมื่อเรารู้ชัดเจนจากการวิเคราะห์แต่ละขั้นตอนดังกล่าวขั้นต้น คือ
1. ปัญหามีอะไร
2. ปัญหาเกิดจากคน
3. ปัญหามาจากภายนอกหรือภายใน
4. ปัญหาเกิดตรงไหนเป็นอะไร
- ขั้นตอน
- หลักเกณฑ์
- วิธีการ
- เงื่อนไข
การวิเคราะห์เสนอแนวทางแก้ไข ต้องเสนอวิธีการแก้ไขตามข้อ 4 (ปัญหาเกิดจากตรงไหนเป็นอะไร)
แล้วจึงแยกออก โดยถ้าเป็นกฎระเบียบฯ ภายใน จะแก้ไขอย่างไร และถ้าเป็นคนภายนอกจะแก้ไขอย่างไร
หรือถ้าเป็นกฎระเบียบฯ ภายนอกจะมีวิธีการแก้ไขอย่างไร
ทั้งนี้การเสนอวิธีการแก้ไข ต้องระลึกอยู่เสมอว่าจะใช้เทคนิควิชาชีพเฉพาะอย่างไร หรือจะพัฒนา

63

คุณภาพของการปฏิบัติงานอย่างไร หรือจะพัฒนางานในหน้าที่อย่างไร หรือจะพัฒนาเชิงระบบอย่างไร
หรือจะประยุกต์นวัตกรรมมาใช้แก้ปัญหาอย่างไร หรือจะต้องใช้วิธีแก้ปัญหาอย่างไรอย่างหนึ่ง หรือหลายอย่าง
ผสมผสานกัน เพื่อแสดงความเป็นผู้ช�ำนาญการ
ขั้นที่ 4 ขั้นวางแผนจัดท�ำโครงร่าง
การวางแผนก�ำหนดโครงร่างนั้น มีประเด็นหลักๆอยู่ 2 ข้อ คือ
1. การจัดท�ำสารบัญวางโครงร่าง/โครงเรื่อง
การวางแผนการเขียนคู่มือปฏิบัติงานที่ดีต้องมีการจัดท�ำโครงร่างอย่างคร่าวๆ เพื่อศึกษาค้นคว้าข้อมูล
รายละเอียดเพิ่มเติมในเนื้อหาเบื้องต้นเป็นแนวทางว่าจะเขียนอะไร อย่างไร มีประเด็นส�ำคัญอะไรบ้าง การวาง
โครงร้างการเขียนควรก�ำหนดเป็นบทๆ ที่เป็นประเด็นส�ำคัญ จ�ำนวน 5 บท และมีห้าเรื่องหลักดังต่อไปนี้
บทที่ 1 บทน�ำ
- ความเป็นมาความจ�ำเป็น (ภูมิหลัง) ความส�ำคัญ
- วัตถุประสงค์ของการศึกษาหรือจัดท�ำ
- ขอบเขตของการศึกษาหรือจัดท�ำ
บทที่ 2 บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ
- บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของต�ำแหน่ง
- ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
- โครงสร้างการบริหารจัดการ
- โครงสร้างการปฏิบัติงาน (ที่ใส่ชื่อผู้ปฏิบัติงาน)
บทที่ 3 หลักเกณฑ์วิธีการปฏิบัติงานและเงื่อนไข
- หลักเกณฑ์การปฏิบัติงาน
- วิธีการปฏิบัติงาน
- เงื่อนไข/ข้อสังเกต/ข้อควรระวัง/สิ่งที่ควรค�ำนึงในการปฏิบัติงาน
- แนวคิด/งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
บทที่ 4 เทคนิคในการปฏิบัติงาน
- แผนกลยุทธ์ในการปฏิบัติงาน
- ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
- วิธีการให้บริการกับผู้รับบริการมีความพอใจ
- จรรยาบรรณ/คุณธรรม/จริยธรรมในการปฏิบัติงาน
บทที่ 5 ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขและพัฒนางาน
- ปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน
- แนวทางแก้ไขและพัฒนางาน
- ข้อเสนอแนะ
บรรณานุกรม
ภาคผนวก (ถ้ามี)
2. การสอดแทรกเนื้อหาสาระ 7 ประการ
(1) ความถูกต้องและความทันสมัยของเนื้อหา
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(2) ความสมบูรณ์และความลึกซึ้ง
(3) รูปแบบ
(4) การจัดเรียงล�ำดับเนื้อหา
(5) ความเหมาะสมและความถูกต้องในการใช้ภาษา
(6) การเสนอแนวความคิดของตนเอง
(7) คุณค่าของคู่มือการปฏิบัติงาน
ส่วนประกอบรูปเล่มคู่มือการปฏิบัติงาน
1. ปกนอก
2. ปกใน
3. ค�ำน�ำ
4. สารบัญ
5. บัญชีตาราง/บัญชีภาพประกอบ (ถ้ามี)
6. เนื้อหา
7. บรรณานุกรม
8. ภาคผนวก
9. ประวัติย่อผู้เขียน

3
แนะนำ� “การเขียนคู่มือปฏิบัติงาน”

โดย อาจารย์ ดร.ฤทธิไกร ไชยงาม
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แนะน�ำ “การเขียนคู่มือปฏิบัติงาน”
โดย อาจารย์ ดร.ฤทธิไกร ไชยงาม

ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ บุคลากรส�ำนักศึกษาทั่วไป ก�ำลังสนใจเรื่องการเขียนคู่มือปฏิบัติงานของบุคลากร
เป็นพิเศษ ฝ่ายบริหารและแผนยุทธศาสตร์ (งานบุคคล) ก�ำหนดเรือ่ งนีไ้ ว้ในแผนพัฒนาบุคลากร และจัดฝึกอบรม
เรื่องนี้โดยเชิญวิทยากรจากกองการเจ้าหน้าที่มาให้ความรู้ ผมไม่ได้เข้าร่วมในการอบรมด้วย แต่หลังจากการ
ฝึกอบรมสองสามเดือน งานจัดการความรู้ (เรียกกันว่า ฝ่าย KM) ได้จัดแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จึงได้มาศึกษา พบว่า
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ยึดเอาชุดความรู้การเขียนคู่มือปฏิบัติงานที่เรียบเรียงโดย คุณเสถียร คามีศักดิ์ เจ้า
หน้าที่บุคคลช�ำนาญการพิเศษ ๙ ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มาใช้เป็นแนวทางให้บุคลากรได้ศึกษาและ
ปฏิบตั ติ ามต่อไปนีเ้ ป็นสาระทีผ่ มสรุปจากเอกสาร ๔๒ หน้าให้งา่ ยและสัน้ ทีส่ ดุ เผือ่ ว่าจะมีประโยชน์สำ� หรับผูอ้ า่ น
ท�ำไมต้องเขียนคู่มือ
ส�ำนักคณะกรรมการพัฒนาระบบข้าราชการ (ก.พ.ร.) บอกว่า คู่มือฯ ส�ำคัญอย่างนี้
•
•

•
•

อยากให้การท�ำงานเป็นปัจจุบัน แสดงว่าต้องเขียนอยู่บ่อยๆ
อยากให้มีมาตรฐานเดียวกันข้อนี้บอกว่า ไม่ควรต่างคนต่างเขียน แต่ใครที่รับผิดชอบหน้าที่เหมือนกัน
ต้องร่วมกันเขียน
อ่านแล้วทราบว่า จะปฏิบัติอย่างไร เมื่อใด กับใคร?
เพื่อให้งานสอดคล้องกับนโยบาย วิสัยทัศน์ ภารกิจ และเป้าหมายขององค์กร ข้อนี้บอกว่า ผู้บริหารต้อง
มาร่วมด้วย

•

ใช้อ้างอิงในการท�ำงานได้ แสดงว่าในคู่มือต้องมีระเบียบ ประกาศ หรือก�ำหนดเงื่อนไขไว้

•

ใช้คู่มือนี้ในการอบรมบุคลากรได้

•

ลดขั้นตอนการท�ำงานได้

•

ลดข้อผิดพลาดจากการท�ำงานที่ไม่เป็นระบบได้

•

ช่วยให้เกิดความสม�่ำเสมอ

•

ลดค�ำถาม ลดการตอบ

•

ลดเวลาสอนงาน

•

ช่วยให้ท�ำงานอย่างมืออาชีพ มิน่าล่ะ เพราะ GE มีวิสัยทัศน์ที่จะเป็นมืออาชีพ

•

รู้ต�ำแหน่งงานที่รับผิดชอบ
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•

รู้เทคนิคในการท�ำงาน

•

รู้รายละเอียด

•

ท�ำงานได้อย่างถูกต้อง

ฯลฯ
แต่ที่ส�ำคัญคือ ก.พ.อ. บอกว่า ถ้าจะเลื่อนต�ำแหน่งวิชาชีพของข้าราชการสายสนับสนุน เช่น ช�ำนาญการ ช�ำนาญ
การพิเศษ หรือเชี่ยวชาญ นั้น เอกสารส�ำคัญคือ “คู่มือปฏิบัติงาน”
•

คู่มือปฏิบัติงานคืออะไร
คือ เอกสารที่ใช้ประกอบการปฏิบัติงานใดงานหนึ่ง ที่ก�ำหนดสิ่งต่อไปนี้
•

ภาระหน้าที่ความรับผิดชอบในมาตรฐานก�ำหนดต�ำแหน่ง (job description) มีค�ำอธิบายงานที่ปฏิบัติ

•

ประวัติความเป็นมา

•

มีแผนกลยุทธการปฏิบัติ

•

ก�ำหนดตัวชี้วัดและการประเมินผล

•

โดยแต่ละบท จะต้องมีองค์ประกอบดังนี้
o

ความคิดหลัก

o

วัตถุประสงค์

o

กฎ ระเบียบ พระราชบัญญัติ หนังสือเวียน มติต่างๆ และเอกสารที่เกี่ยวข้อง รวมถึงหลักเกณฑ์
และวิชาการ

o

เทคนิคหรือแนวทางในการปฏิบัติงาน

ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขข้อเสนอแนะ
ตอนท้ายบอกไว้ด้วยว่า ใครที่จะยื่นขอต�ำแหน่งฯ คู่มือการปฏิบัติการนั้นต้องเคยถูกใช้ในการสอนมาแล้ว และ
ต้องเป็นรูปเล่ม ว่างั้นครับ
o

ลักษณะคู่มือปฏิบัติงานที่ดีเป็นอย่างไร
ผมชอบย่อหน้านี้ที่สุด รู้สึกว่าผู้เขียนตกผลึกจากประสบการณ์จริงๆ ท่านบอกว่า คู่มือฯ ที่ดีต้อง...
•

กระชับ ชัดเจน เข้าใจง่าย คืออ่านง่าย

•

เป็นประโยชน์ส�ำหรับการท�ำงานและฝึกอบรม คือใช้ได้จริงและประกอบการสอนได้

•

เหมาะส�ำหรับผู้ใช้แต่ละกลุ่ม บอกว่างานเหมือนกันควรเขียนร่วมกัน แม้จะต่างคนต่างเขียน

•

มีความสนใจ น่าติดตาม ข้อนี้ยากที่สุด
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•

มีความเป็นปัจจุบัน ทันสมัย  ถ้าข้อนี้ไม่ได้ข้ออื่นก็คงตกหมด..

•

แสดงหน่วยงานที่จัดท�ำ และวันที่เริ่มใช้

มีตัวอย่างประกอบ  ข้อนี้ผมเห็นด้วยที่สุด
กระบวนการเขียน
•

ในหัวข้อนี้ เขียนแนวปฏิบัติในการเขียนคู่มือไว้ชัดเจนยิ่ง บอกว่า ถ้าใครจะเขียนคู่มือ ให้ท�ำ  ๔ ขั้นตอนต่อไปนี้
ตามล�ำดับ
•

•

๑) วิเคราะห์งานที่ท�ำอยู่
o

อะไรเป็นงานหลัก อะไรเป็นงานรอง

o

เอางานที่แยกไว้มาเขียนขั้นตอนการปฏิบัติหรือ flow chart

o

แต่ละขั้นตอนต้องใช้อะไรบ้าง เงิน คน ระเบียบ กฎ ข้อบังคับ ฯลฯ คือ มีปัจจัยอะไรบ้าง โดย
ให้แยกให้ชัดเจน ๓ ประการ คือ


มีหลักเกณฑ์ก�ำหนดไว้อย่างไร



มีวิธีการก�ำหนดไว้อย่างไร



มีเงื่อนไขอะไรบ้าง

๒) วิเคราะห์ปัญหาและสาเหตุ
o

เอาปัญหาและอุปสรรคทีเ่ กีย่ วกับงานทีเ่ ลือกจะท�ำคูม่ อื ฯ มาแยกเป็น ๒ ระดับ คือ ปัญหาทีเ่ กิด
จากคน หรือปัญหาที่เกิดจากระเบียบข้อบังคับ

o

เอาปัญหาที่เกิดจากคนมาแยกเป็น ๒ ระดับคือ ปัญหาที่ควบคุมได้ หรือเป็นปัญหาที่ควบคุมไม่
ได้ซึ่งเป็นปัจจัยภายนอก และปัญหาใดที่ควบคุมได้ซึ่งจัดการบริหารเองได้

o

เอาปัญหาที่สามารถจัดการเองได้มาแยกออกเป็น ๔ ส่วน ได้แก่


ปัญหาเกี่ยวกับขั้นตอนการท�ำงาน



ปัญหาเกี่ยวกับหลักเกณฑ์



ปัญหาเกี่ยวกับวิธีการ



ปัญหาเกี่ยวกับเงื่อนไขหรือข้อจ�ำกัด

๓) วิเคราะห์แนวทางแก้ไขปัญหา
คือเอาปัญหาและสาเหตุที่วิเคราะห์ไว้แล้ว มาคิดหาวิธีแก้ไข โดยให้ล�ำดับการคิดดังนี้
•

o

เอาปัญหาเกี่ยวกับเงื่อนไขและข้อจ�ำกัดมาพิจารณาก่อน

o

ให้ระลึกว่าจะใช้ทักษะทางวิชาชีพเฉพาะแก้ไขอย่างไร
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•

o

จะให้นวัตกรรมหรือเทคโนโลยีเข้ามาใช้อย่างไร

o

จะท�ำให้งานในหน้าที่พัฒนาขึ้นได้อย่างไร

o

จะพัฒนาเชิงระบบได้อย่างไร

๔) วางแผนก�ำหนดโครงร่าง (Outline) อาจแยกคิดเป็นสองขัน้ คือ ท�ำสารบัญก่อนแล้วค่อยแทรกเนือ้ หา
๗ ประการ โดยให้เขียนเป็นบทๆ ที่เป็นประเด็นส�ำคัญ ๕ บท ได้แก่
o

o

o

บทที่ ๑ บทน�ำ


ความเป็นมา ความจ�ำเป็น (ภูมิหลัง) ความส�ำคัญ



วัตถุประสงค์ของคู่มือ



ขอบเขตของการใช้คู่มือ

บทที่ ๒ บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ


บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของต�ำแหน่ง



ลักษณะงานที่ปฏิบัติ



โครงสร้างการบริหารจัดการ

บทที่ ๓ หลักเกณฑ์วิธีการปฏิบัติและเงื่อนไข


หลักเกณฑ์การปฏิบัติงาน



วิธีการปฏิบัติงาน



เงื่อนไข/ข้อสังเกต/ข้อควรระวัง/สิ่งที่ควรค�ำนึงในการปฏิบัติงาน

o

เทคนิคการปฏิบัติงาน

o

ปัญหาและอุปสรรคและแนวทางแก้ไขและการพัฒนา

o

บรรณานุกรม

ภาคผนวก (ถ้ามี)
เมื่อเขียนตามโครงนี้แล้ว ตอนจะเข้าเล่ม ก็ต้องมีองค์ประกอบทั่วไป ได้แก่ ปกนอก ปกใน ค�ำน�ำ  สารบัญ บัญชี
ตาราง/บัญชีภาพประกอบ (ถ้ามี)
o

หลักคิด ๗ ประการในการเขียนคู่มือ
ผู้เขียนเอกสารนี้ ได้เขียนแสดงข้อคิดหรือหลักคิดในการเขียน ซึ่งผมตีความว่า นี้คือสิ่งที่ตกผลึกจากการลงมือ
ปฏิบตั ขิ องผูเ้ ขียนเองทัง้ หมด ผูส้ นใจแนะน�ำให้ดาวน์โหลดเอกสารนีไ้ ปอ่านเองอย่างละเอียด ในทีน่ ขี้ อจับเอาหลัก
คิดในการเขียน ๗ ประการ มาย่อไว้ดังนี้คือ
•

ถูกต้องและทันสมัย
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•

สมบูรณ์และลุ่มลึก

•

ยึดรูปแบบที่เป็นมาตรฐาน

•

จัดล�ำดับของเนื้อหา

•

ภาษาเหมาะสมถูกต้อง

•

เขียนให้เห็นความคิดหรือหลักคิดของผู้เขียน

ผู้อ่านๆ แล้วเห็นคุณค่าของคู่มือในมือ
นองจากนี้ยังมี ๙ อย่า ที่น่าจะน�ำเขียนลงบัตรค�ำ แล้วน�ำติดไว้ข้างฝา เพื่อไม่ให้ท�ำผิด ดังนี้
•

•

อย่าผิวเผิน

•

อย่ารีบเขียน

•

อย่าลอกเลียนข้อความหรือแนวคิดใคร

•

อย่าเอาข้อมูลมาตัดต่อ

•

อย่าข้ามส่วนที่ไม่รู้ ... ต้องไปศึกษาดูให้เข้าใจ

•

อย่าเขียนเพื่อแสดงภูมิปัญญาของตน

•

อย่าเน้นปริมาณมากกว่าคุณภาพ

•

อย่าโกง .....
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วันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๕๙ ส�ำนักศึกษาทั่วไป จัดกิจกรรมฝึกอบรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาบุคลากร
ด้านการน�ำการจัดการความรู้ (Knowledge Management: KM) มาใช้ในการท�ำงานและการพัฒนาองค์กรสู่
องค์กรแห่งการเรียนรู้ (หรือ LO) วิทยากรกระบวนการงานนี้คือ รองศาสตราจารย์ ดร.จิตเจริญ ไชยาค�ำ หรือ ที่
บล็อคเกอร์รู้จักกันดีในชื่อ JJ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมประมาณ ๔๐ คน เป็ฯบุคลากรส�ำนักศึกษาทั่วไปเกือบทั้งหมด
เข้าร่วมอย่างพร้อมดี มีเพียงบางคนที่้ต้องให้ใช้เวลากับงานด่วน
ในปีงบประมาณนี้ (๒๕๕๙) ประเด็นความรู้หลักที่ส�ำนักศึกษาทั่วไปก�ำหนดให้ทุกกลุ่มงานได้พัฒนาการ
ท�ำงานร่วมกัน โดยใช้ KM เป็นเครือ่ งมือในการพัฒนาคนเพือ่ พัฒนาองค์กร คือ “การจัดท�ำคูม่ อื การปฏิบตั ริ าชการ
ของบุคลากรส�ำนักศึกษาทัว่ ไป” ซึง่ นอกจากจะเป็นประโยชน์โดยตรงต่อระบบการท�ำงานขององค์กรแล้ว ยังเป็น
เส้นทางการก้าวหน้าในหน้าที่การงานในสายสนับสนุนด้วย
ก่อนจะก�ำหนดเป็นประเด็นความรูเ้ รือ่ งการจัดท�ำคูม่ อื ฯ ฝ่ายบริหารและแผนได้กำ� หนดแนวทางการพัฒนาบุคลากร
ของส�ำนักฯ ให้ทกุ คนท�ำคูม่ อื ฯ อยูแ่ ล้ว และได้เชิญวิทยากรจากกองการเจ้าหน้าทีม่ าให้ความรูอ้ ย่างเป็นจริงจังแล้ว
ครั้งหนึ่ง โดยน�ำ “คู่มือการเขียนคู่มือปฏิบัติงาน” ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มาถ่ายทอดให้กับบุคลากร
(ผมสรุปความคิดรวบยอดไว้ที่นี่) ต่อมา การประชุม KM กันเรื่องนี้ พบปัญหาส�ำคัญ ๓ ประการได้แก่
•

•

๑) เพิ่มภาระงานขึ้นมาพอสมควร โดยเฉพาะบุคลากรที่เป็นลูกจ้างชั่วคราว ซึ่งส่วนใหญ่มีภาระงานตาม
หน้าที่เฉพาะขั้นตอน หรืองานตามภาระกิจเชิงรุกที่ไม่มีขั้นตอนชัดเจน อย่างไรก็ตาม การเขียนคู่มือฯ ก็
เป็นผลดีส�ำหรับบุคลากร ๑๕ คนของ GE ที่ได้บรรจุอย่างเป็นพนักงานอย่างเป็นทางการแล้ว เพราะคู่
มือฯ จะเป็นผลงานที่ใช้ของ “ต�ำแหน่ง” วิชาชีพต่อไป
๒) ปัญหาเรื่องการเขียน จะเขียนอย่างไร ใช้รูปแบบแบบใด ต้องเขียนแตกต่างกันหรือไม่ ต่างคนต่าง
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เขียนหรือไม่ หรือใช้ร่วมกันได้หรือไม่ .... จากการแลกเปลี่ยนและมาเรียนรู้เพิ่มเติม ผมสรุปอย่างนี้ครับ
o

ต้องเขียนเองครับ ตามรูปแบบที่เขียนไว้ที่นี่ครับ

o

แต่มีหลายส่วนที่สามารถได้ข้อมูลจาก GE เช่น ภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ ได้จาก TOR หรือ
job description และ กฎ ระเบียบ ข้อก�ำหนด ข้อบังคับ ฯลฯ สามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บ
ของมหาวิทยาลัยและเว็บส�ำนักศึกษาทั่วไป

o

ให้ใช้รูปแบบตามคู่มือการเขียนคู่มือปฏิบัติงาน

o

เรื่องทักษะการเขียน ... ข้อนี้ไม่มีใครช่วยได้ ต้องฝึกเขียน ฝึกท�ำ ... เสียดายที่หลายคนท�ำงาน
เก่งๆ เสียสละมาก แต่เขียนไม่เก่ง จึงไม่ขอให้เงินเดือนตนเองขึ้นได้ ...

๓) จะเอาอะไรมาเขียน ตรงนี้คือปัญหาการจัดการความรู้ในตนเอง บุคลากรที่จะเขียนต้องสามารถถอด
บทเรียนการท�ำงานของตนเองออกมาเป็นหลักการ ขัน้ ตอน และตกผลึกเป็นหลักคิด จึงจะสามารถเขียน
คู่มือฯ ที่มีคุณภาพได้
ปัญหาข้อที่ ๑) น่าจะแก้ไขด้วยการท�ำกันเป็นทีม อย่างน้อยที่สุดคือ งานเดียวกัน ให้เขียนด้วยกัน ช่วยกันเขียน
เช่น งานการเงิน งานพัสดุ ฯลฯ และจัดกระบวนกรช่วยถอดบทเรียนและช่วยเขียนส�ำหรับกลุม่ บุคลากรทีไ่ ม่ถนัด
เรื่องการเขียน
•

ปัญหาข้อที่ ๓) คือที่มาของอการจัดฝึกอบรมการจับประเด็นและถอดบทเรียนให้กับบุคลากร โดยเชิญ รอง
ศาสตราจารย์ ดร. จิตเจริญ ไชยาค�ำ มาเป็นวิทยากรในวันนี้
ก่อนวันงานหลายวัน ผมบอกวัตถุประสงค์ที่คาดหวังกับท่าน อ. JJ ๓ ประการ ได้แก่ ๑) บุคลากรมีความรู้ความ
เข้าใจแนวทางการน�ำการจัดการความรู้ไปใช้เพื่อพัฒนาการท�ำงานและสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ ๒) บุคลากร
สามารถจับประเด็นและถอดบทเรียนจากการท�ำงานของตนเองและผู้เกี่ยวข้องได้ (ระดับหนึ่ง) ๓) บุคลากรมี
เจตคติที่ดีต่อการน�ำการจัดการความรู้ (KM) มาใช้ในการท�ำงาน และเกริ่นเพิ่มเติมกับท่านอีกก่อนเริ่มงานว่า เรา
ได้ท�ำ  KM กันต่อเนื่องมาพอสมควร แต่ปัญหาคือ แต่ยังไม่สามารถที่จะถอดบทเรียนและเขียนออกมาเป็น BP
ได้ หวังให้ท่านพาจับประเด็นแล้วถอดบทเรียนออกมาเป็น BP (Best Practice) และสร้างแรงบันดาลใจให้เขียน
บล็อคแลกเปลี่ยนใน www.gotoknow.org
เริ่มกิจกรรมด้วยการท�ำแบบ BAR (before Action Review) ในรูปแบบ คือ แจกเป็นฟอร์มให้ทุกคนกรอก
(ดาวน์โหลดที่นี่) ทีมงานของ CADL สรุปเป็นประเด็น BAR ดังนี้
•

อยากเข้าใจมากขึ้นเรื่อง
o

การพัฒนาตนเอง

o

การถอดบทเรียน

o

การจัดการความรู้ KM

o

การจับประเด็น
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•

•

•

อยากเห็น เรื่องต่อไปนี้
o

ความตรงต่อเวลาของบุคลากร

o

ความตระหนักในหน้าที่

o

ทัศนคติที่ดีต่อ KM

อยากได้ ในสิ่งต่อไปนี้
o

เทคนิคการน�ำ KM ไปพัฒนาตนเอง

o

ความสามารถในการจับประเด็น

o

ถอดบทเรียนเป็น

อยากเน้นเป็นพิเศษ
o

KM แบบง่ายๆ ท�ำอย่างไร

o

ท�ำอย่างไรให้งานที่ท�ำดีขึ้น

o

จับประเด็นท�ำอย่างไร

o

แนวปฏิบัติในการสร้าง KM

o

ท�ำ KM อย่างไรไม่ให้เครียด

o

องค์กรแห่งการเรียนรู้
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กิจกรรมที่ ๑
อ. JJ ใช้กระบวนการ ๕ ขั้นตอน ได้แก่ เปิดคลิปให้ดู->ตั้งค�ำถาม->แบ่งกลุ่มให้แลกเปลี่ยนหาค�ำตอบ->ให้น�ำ
เสนอ และ ->ร่วมกันสรุป
เริ่มด้วยการเปิดคลิป “เช้านี้ที่แอฟริกาให้ดู” ผมยกเอาคลิปตัวอย่างจากยูทูป เพื่อให้ผู้อ่านลองดูตามไปด้วยเลย
ถือเป็นกระบวนการเรียนรู้แบบอุปนัยไปในตัวเลยครับ (ไม่ใช่คลิปที่ อ.JJ น�ำมาเปิดแต่น่าจะหลักเดียวกันครับ)
(ค้นคลิปการล่าของเสือไม่พบที่ถูกใจ ขอใช้คลิปการล่าของสิงโตแทนนะครับ : ไม่ใช่เสือล่ากวาง แต่เป็นสิงโตล่า
หมูป่า) เมื่อดูเสร็จ ให้จับกลุ่ม ๆ ละ ๘ คน ช่วยกันตอบค�ำถามต่อไปนี้
•

มีสิงโตกี่ตัว?

•

ท�ำไมเสือจึงจับกวางได้?

ได้เรียนรู้อะไรจากคลิปนี้?
แล้วให้แบ่งกลุ่มแลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน โดยเขียนข้อสรุปไว้บนกระดาษฟลิบชาร์ท
•

เทคนิคการจับประเด็น
หลังจากน�ำเสนอ แล้ว อ.JJ ชีใ้ ห้เห็นว่า การน�ำเสนอของทุกกลุม่ เป็นลักษณะการเสนอความคิด หรือความ
เห็น มากกว่าการเสนอผลของการจับประเด็น ผมจับความ “หลักการ” ในการจับประเด็นเป็น ๓ ระดับ ดังนี้
•

ระดับที่ ๑ จับองค์ประกอบของเรือ่ ง ขัน้ นีต้ อ้ งไม่ใส่ความคิดของตนเอง เห็นและได้ยนิ อย่างไรก็เพียงแต่
สือ่ ความหมายออกไปอย่างนัน้ โดยไม่ใส่ไข่ ให้สี เสริมสวยใดๆ โดยจับประเด็นให้เห็นสิง่ ส�ำคัญ ๆ ต่อไปนี้
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•

o

เห็นเหตุการณ์ว่า ใคร/อะไร ท�ำอะไร ที่ไหน อย่างไร เมื่อไหร่ กับใคร อะไรเกิดขึ้น อะไรจบลง

o

เห็นข้อมูลเชิงปริมาณที่ส�ำคัญ ใครกี่คน/อะไรกี่ตัว ท�ำอะไรมากน้อยเท่าใด ใช้อะไรเป็นเครื่อง
มือ หรือเกี่ยวข้องกับอะไรบ้าง นานแค่ไหน กี่นาที กี่ชั่วโมง กี่วัน ฯลฯ

o

เห็นกระบวนการหรือขั้นตอน เริ่มอย่างไร จบอย่างไร มีกี่ขั้นตอน ฯลฯ

ระดับที่ ๒ คิดวิเคราะห์เหตุการณ์อย่างเป็นเหตุเป็นผล เป็นตรรกะ ให้เห็นวัตถุประสงค์ของแต่ละองค์
ประกอบ และเห็นการเปลี่ยนแปลงและความสัมพันธ์ขององค์ประกอบเหล่านั้น โดยใช้เพียงข้อมูลที่ได้
รับจากที่ได้ยิน ได้เห็น เท่านั้น ยังไม่ต้องวิเคราะห์ตีความเชื่อมโยงความรู้เดิมของผู้จับประเด็น

ระดับที่ ๓ สรุปความสังเคราะห์ความ หรือจับเอาเจตนาของเรื่องหรือของผู้แต่งเรื่อง หรือเรียกว่า จับ
เอาสาระ ซึ่งจะจับได้มากน้อย แม่นตรง แหลมคม ลุ่มลึก ขึ้นอยู่กับ สติ สมาธิ และประสบการณ์เดิม
ของผู้จับประเด็น
ตัวอย่างการจับประเด็น
•

สังเกตค�ำถามที่ท่าน อ.JJ ตั้งไว้เป็นไว้เป็นไกด์ให้แลกเปลี่ยนกัน เมื่อพิจารณาจากค�ำตอบของแต่ละกลุ่ม
จะเห็นเป็นดังทีท่ า่ นบอกเกือบหมด สิงโตมีกตี่ วั ? เป็นค�ำถามทีอ่ ยูใ่ นระดับ ๑ ทีไ่ ม่ตอ้ งใช้ความคิดใด และส่วนใหญ่
จะตอบถูกต้อง ปัจจัยส�ำคัญคือ สมาธิจดจ่อ ตั้งใจดู ตั้งใจฟัง ขอแนะน�ำให้ปฏิบัติธรรมแนวดูจิต เพราะการฝึกดู
จิตจะท�ำให้เห็นการผุดขึ้นของความคิดและตะกอนหลังความคิด ซึ่งเป็นปัจจัยไม่ให้ตกลงไปในห้วงความคิดของ
ตน ท�ำให้ไม่สับสนว่าอะไรใครคิด
ส่วนค�ำถามว่า ท�ำไมเสือจึงจับกวางได้? เป็นค�ำถามทีต่ อ้ งตอบด้วยการวิเคราะห์เหตุผล ค�ำตอบของค�ำถาม
นี้อยู่ในระดับที่ ๒ ของการจับประเด็น เช่น
•

สิงโตวิ่งเร็ว

•

สิงโตวิ่งเป็นจังหวะ

•

มีสิงโตหลายตัวเข้ารุม

ฯลฯ
ซึ่งหากพิจารณาค�ำตอบจากแผ่นฟริบชาร์ท ดังภาพด้านล่างจะพบว่า ค�ำตอบระดับ ๒ นี้น้อยมาก ส่วน
ใหญ่หรือเกือบทั้งหมดเป็น ค�ำตอบระดับ ๓ ที่ อ. JJ ท่านบอกว่าเป็นความเห็น ความคิด ไม่ใช่การจับประเด็นทีด่ ี
พิจารณาจากค�ำตอบแล้ว บางทีเราอาจต้องยอมรับว่า เราท�ำงานบนฐานความคิดความเห็นจริงๆ ...
•

ในการกล่าวเปิดเวทีแลกเปลี่ยนครั้งนี้ สิ่งส�ำคัญที่ได้แนะน�ำต่อผู้เข้าร่วมโครงการคือ ประสบการณ์ด้าน
การน�ำงานประจ�ำ  (Routine) มาเขียนแลกเปลี่ยนให้ผู้อ่านได้เรียนรู้ด้วยทาง www.gotoknow.org ของ รอง
ศาสตราจารย์ ดร.จิตเจริญ ไชยาค�ำ หรือ อ.JJ
หลาย คนหลายครั้งคงมีความหลังคล้ายกันตอนไปเยี่ยมญาติเราที่ป่วยในโรงพยาบาล หมอเท่านั้นที่จะ
สามารถอ่านฟิล์มเอ็กซเรย์ที่อยู่ท้ายเตียงผู้ป่วย ทั้งๆ ที่หลังจากหมอหยิบมาดู ฟิล์มนั่นก็ยังอยู่ในซองน�้ำตาลท้าย
เตียง เคยหยิบออกมาถามพยาบาล พยาบาลจะบอกเป็นงานของหมอ อยากรูต้ อ้ งรอไปอีกหนึง่ วัน (เพราะหมอมา
ทีเ่ ตียงวันละครัง้ ) สืบค้นทางเน็ตก็ไม่คอ่ ยเจอ รูส้ กึ เหมือนศาสตร์ลกึ ลับของตระกูลเหมือนการเปลีย่ นสีหน้าของงิว้
จีนที่ไม่ สอนให้กับคนนอก อะไรอย่างนั้น
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อ. JJ มักจะน�ำเอาฟิล์มเอ็กซเรย์ที่ท่านรักษาคนไข้ มาเขียนไว้ในบันทึกให้ผู้สนใจได้เข้าไปอ่าน บันทึก
ของท่านเหล่านั้น คือตัวอย่างของการท�ำวิทยาทานจากงานจริงๆ อานิสงค์เบื้องต้นของคนที่สามารถท�ำได้แบบนี้
คือ “ความเชี่ยวชาญ” ที่จะมียิ่งๆ ขึ้นไป
ผมเสนอว่าจุดเริ่มต้น ส�ำหรับบุคคลที่จะเขียนคู่มือปฏิบัติงานของตนเอง อยู่ที่การเริ่มเขียนบันทึก
ประสบการณ์การท�ำงานทีเ่ กีย่ วข้องกับความเชีย่ ว ชาญของตน แบบที่ อ. JJ ท่านท�ำ เพราะการเขียนอย่างต่อเนือ่ ง

จะพัฒนาทักษะการคิดและเขียน จนเมือ่ ถึงจุดทีม่ คี วามสุขกับการเขียน หรือมีความสุขทีไ่ ด้เรียนรู้ ตอนนัน้ ก็พร้อม
ที่จะเขียนคู่มือฯ แล้ว ... และสิ่งส�ำคัญคือ จะท�ำให้เขียนอย่างมีความสุข เกิดความภูมิใจที่ได้แบ่งปันวิทยาทาน
กิจกรรมที่ ๒  ถอดบทเรียนกระบวนการ
สิ่งที่ต้องการเห็นในคู่มือฯ คือ “แนวปฏิบัติ” ที่ชัดเจน วิธีการให้ได้แนวปฏิบัติ คือต้องถอดบทเรียนเป็น
โดยเฉพาะการถอดบทเรียนให้เห็นกระบวนการหรือขั้นตอนการท�ำงาน ซึ่ง อ. JJ ใช่ค�ำว่า “ถอดบทเรียนของการ
ถอดบทเรียน” โดยจัดให้เป็นกิจกรรมที่ ๒ ของการฝึกอบรมในวันนั้น ถือเป็นการทบทวนระหว่างการอบรมหรือ
During Action Review หรือ DAR
ชุดค�ำถามที่ท่านใช้ ได้แก่
•

เช้านี้ แต่ละท่าน เห็นขั้นตอน ที่อาจารย์ JJ น�ำเสนออย่างไร

•

เกิดกระบวนการเรียนรู้อย่างไร

ตัวท่านจะน�ำไปปรับใช้อย่างไรในการท�ำงาน
แล้วให้เวลาแลกเปลี่ยนกันในกลุ่ม ๆ ละ ๘ คน ประมาณ ๒๐ นาที ก่อนกลับมารวมกันน�ำเสนอ หากตั้ง
ค�ำถามใหม่แบบซื่อๆ ว่า อ. JJ ท�ำอะไรตั้งแต่เช้านี้ ค�ำตอบที่ดีจะบอกว่าขั้นตอนกิจกรรมที่ท่านท�ำ นั่นคือ “แนว
ปฏิบัติ”ส�ำหรับบทบาทกระบวนกรนั่นเอง ดังนั้น กิจกรรมนี้ก็คือวิธีฝึกจับประเด็นให้เห็นกระบวนการนั่นเองการ
ถอดบทเรียนเพือ่ ให้ได้กระบวนการและขัน้ ตอนการท�ำงานบ่อยๆ จะท�ำให้เกิดทัง้ ทักษะในการเขียน “แนวปฏิบตั ิ
•
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ทีด่ ี “ในการท�ำงานตามภาระหน้าทีข่ องตน ซึง่ เป็นองค์ประกอบส�ำคัญทีส่ ดุ ของคูม่ อื การปฏิบตั งิ าน หรือทีเ่ ราเรียก
กันสั้นๆ ว่า BP (Best Practice)
อย่างไรก็ดี การถอดบทเรียนกระบวนการ ไม่ควรจบเพียงแค่ลสิ ท์ลำ� ดับขัน้ ตอน เท่านี้ เพราะสิง่ ทีก่ ำ� หนด
ไว้ให้เขียนในคู่มือฯ คือ ผังงาน (Flow Chart) อ่านวิธีเขียนจากบทความดีๆ
ตั้งแต่เช้าถึงก่อนกิจกรรมช่วงบ่าย เป็นตัวอย่างของรูปแบบการท�ำ KM อย่างง่าย ที่หัวใจอยู่ที่การ “จับ
ประเด็น” และ “ถอดบทเรียนตนเอง” ให้ได้กระบวนการ เพือ่ น�ำไปฝึกเขียนแนวปฏิบตั ิ ทีจ่ ะน�ำไปไว้ในคูม่ อื ปฏิบตั ิ
งานฯ
อ. JJ ท่านจะแทรกเคล็ดวิชา สาระ และความส�ำคัญของการจัดการความรู้ หลังการ Check-in “น�ำเข้า”
โดยเน้นสิ่งที่ได้เรียนรู้และวิธีที่ผู้ฟังจะเอาไปปรับใช้ ... ผมจับประเด็นได้ดังนี้ครับ

•

•

•
•

•

เบือ้ งต้นของ KM คือ ดึงความรูท้ เี่ ป็นประโยชน์ในตนออกมาแลกเปลีย่ นกับคนอืน่ .... ผมตีความว่าส�ำคัญ
ที่สุด ๒ ค�ำ คือ ความรู้ในตน (ภาษา KM เรียก Tacit K) และค�ำว่าแลกเปลี่ยน ... เหมือนง่าย แต่ถ้าไม่
เปิดใจ ให้อภัย ให้โอกาส ก็ไปได้ยาก ....
ชอบทีส่ ดุ คือ ค�ำพูดของปีเตอร์ ดรักเกอร์ ทีท่ า่ นยกมา ทีว่ า่ ... เป้าหมายของการเรียนรู้ คือ เพือ่ ให้ทำ� งาน
อย่างฉลาดขึ้น ไม่ใช่เพื่อท�ำงานหนักขึ้น...”
อ.JJ ได้ถ่ายทอดเคล็ดวิชา “การจัดการความรู้(สึก)(ตัว)” หรือ “KM แบบใจสั่งมา (ธรรมชาติ)”
หากเปลี่ยนค�ำตามวงเล็บจะได้เคล็ดวิชา “การจัดการความรู้สึก” “การจัดการความรู้ตัว” และ “การ
ท�ำ KM ให้เป็นธรรมชาติ”
เคล็ดวิชานี้ประกอบด้วย 8T ได้แก่
o

Trust (ได้ใจ) ... ในมุมของการเรียนรู้ ผมตีความว่า ท่านหมายถึง “เปิดใจ”

o

Take (ลดการรับ) ...ข้อนี้น่าจะหมายถึง ท�ำเอง ตักตวงเอาความรู้ด้วยตนเอง ลดการรับความ
ช่วยเหลือ

o

Team (CoP) ... CoP คือ Cooperation of Practice หมายถึง ชุมชนนักปฏิบัติ เป็นศัพท์ของ
นักจัดการความรู้

o

Transfer (ถ่ายทอด) ... ผมตีความว่า เป็นความพร้อมที่แบ่งปันความรู้

o

Tell (เล่าเรื่อง)

o

Target (เป้าหมาย) คือ มีเป้าหมายร่วมกัน

o

Think (คิดเชิงบวก)

o

Tacit (ความรู้ฝังลึก) ... คือ ความรู้ที่จะถูกจัดการ
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•

•

ท่านบอกว่า หากท�ำ KM ได้ถูกต้อง KM จะเป็นเครื่องมือในการ...
o

ผ่อนแรงในการเรียนรู้และท�ำงาน

o

สร้างพลังทวีคูณ

o

สร้างความสัมพันธ์อันดี

o

ดึงความรู้ทั้งภายในภายนอกมาใช้

o

ถึงศักยภาพของคนมาใช้

o

น�ำไปสู่การสร้างนวัตกรรม

Learning Organization หรือ LO คือ องค์กรทีท่ กุ คนค้นพบวิธกี ารเรียนรูซ้ งึ่ กันและกัน จากประสบการณ์
ในการท�ำงานอย่างต่อเนื่อง และน�ำประสบการณ์เหล่านั้นมาปรับ/ปรุง/ต่อยอดพัฒนาตน/คน/งาน เพื่อ
พัฒนาความเป็นตัวตนขององค์กรนั้นๆ

เป้าหมายของทั้ง KM และ LO คือ งานได้ผล คนเป็นสุข สนุกสร้างสรรค์ และสร้างฝันให้เป็นจริง
กิจกรรมที่ ๓ KM “I+I ไม่เท่ากับ II”
•

มีสองกิจกรรมย่อย ในกิจกรรมนี้
•
•

อ. JJ บอกทีมงานแจกกระดาษ A4 ให้ทุกคนเขียน ค�ำตอบว่า I+I =?
และเปิดรูปหลอกตาดังภาพด้านล่าง แล้วถามว่า เห็นอะไรในรูป แล้วให้เขียนลงในกระดาษ โดยเปิดไว้
ให้ดูเพียง ๑๐ วินาที เท่านั้น
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ท่านสรุปว่า KM ที่ถูกต้องนั้น การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แบ่งปัน และรวมกันนั้น จะได้มากกว่าการสิ่งหนึ่ง
มาบวกกับสิง่ หนึง่ แต่หมายถึงการน�ำ “ปัญญา” มารวมกับ “ปัญญา” เกิดเป็นเป็น “ปัญญา” จาก “องค์
รวม” ร่วมกัน
จากสไลด์นี้ ผมตีความว่า
•

•

•

•

ให้มองคนในแง่ดีเสมอ .... เขามีส่วนเลวบ้าง ช่างหัวเขา จงเลือกเอาส่วนที่ดี เขามีอยู่ เป็นประโยชน์โลก
บ้าง ยังน่าดู เรื่องที่ชั่ว อย่าไปรู้ ของเขาเลย
สิ่งที่ผ่านมาในชีวิตจะเป็นสิ่งที่ท�ำ  “ให้ได้คิด ไม่ใช่แค่ “ปลุก” แต่ต้อง “ปลูก” ไม่ใช่เพื่อ “องค์กู” แต่
เพื่อ “องค์กร”
ให้สร้าง Ba เพื่อเรียนรู้ ปลุกองค์กู ร่วมกันก้าวสู่การปลูกวัฒนธรรมขององค์กร

สรุปบันทึกนีแ้ ล้ว ผมย้อนมองการท�ำงานด้านการส่งเสริม KM ใน GE ทีผ่ า่ นมาของตนเอง ดูเหมือนจะเกิด
trust take team transfer tell target think และ tacit ในระดับกลุ่มงานเท่านั้น ส่วนการสานความสัมพันธ์
อันดีในองค์กรนั้น ที่ GE มีสิ่งนี้มีวัฒนธรรมที่เข้มแข็งและเป็นธรรชาติอยู่แล้ว วิถีการท�ำงานแบบลุยและสร้างทีม
บุก แทนที่จะดี กลับท�ำให้มีความเข้าใจผิดเกิดขึ้นด้วยซ�้ำ  ... อย่างไรก็ดี แม้จะไม่มีการสนับสนุนให้มี CADL ต่อ
ไป แต่การหนุนสร้างเด็กดีฯ ด้วยการหนุนครูดี ของ GE ที่ผ่านมา ก็ก�ำลังออกผลเป็นคนคน ให้เราภูมิใจ และมี
ก�ำลังใจสู้ต่อไป เท่าที่ท�ำได้อย่างมีความสุข ...
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กิจกรรมที่ ๕ Dialogue สุนทรียะสนทนา
ตอนสนทนาระหว่างทานอาหารกลางวัน ผมตัง้ ข้อสังเกตว่า ปัญหาส�ำคัญของการจับประเด็น แลกเปลีย่ นของกล่มุ
น่าจะอยู่ที่ “การฟัง” ต่อมาจึงสรุปกันว่า บุคลากรน่าจะได้เรียนรู้เรื่อง สุนทรียสนทนา ภาคปฏบัติ
วิธีการคือแจกกระดาษ A4 ให้วาดภาพตัวตนเจ้าของ หรือภาพที่แสดงถึงเรื่องราวในชีวิต -> แล้วให้จับคู่สลับกัน
เล่าเรือ่ งราวของตนให้เพือ่ นคนสนิทฟังก่อน -> จับกลุม่ สนทนาโดยก�ำหนดว่าผูฟ้ งั ฟังอย่างตัง้ ใจ ไม่ตดั สิน ไม่ถาม
แทรก ผู้พูดต้องมี magic stick ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นปากกา 1 ด้าม โดยมีกติกาว่า จะพูดต้องหยิบปากกา หากไม่มี
ปากกาจะไม่พูด

เคล็ดวิชาเกี่ยวกับ KM ที่จะหาจากใครไม่ได้ นอกจาก อ. JJ คือ กระบวนการ Reflection หรือสะท้อนการเรียน
รู้ทั้งส�ำหรับผู้ท�ำและผู้น�ำ ซึ่งประกอบด้วย
•

•
•

•

AAR (After Action Review) เน้นไปทีเ่ ป้าหมายของการท�ำ.... เมือ่ เทียบกับเป้าหมาย ตัวท่านได้มากกว่า
หรือน้อยกว่า เพราะอะไร?.....
ALR (After Learning Review) เน้นมาที่การเรียนรู้ของผู้ท�ำ ... ค�ำถามคือ ตัวท่านได้เรียนรู้อะไร?...
Passion Plan เน้นไปที่ความอยาก ความชอบ ความไคร่ที่จะท�ำอะไรต่อไป ... ค�ำถามคือ จะน�ำไปท�ำ
อะไรต่อ?...
Feedback และ Suggestion ส�ำหรับผูน้ ำ� กระบวนการ ... ท่านถามว่า จะเสนอแนะอะไรเพือ่ พัฒนา อ. JJ
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