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AGENDA: ความรูแ้ละนวตักรรมกบัการพฒันาผลงาน

งานประจ ากบัพฒันาการของความรูแ้ละนวตักรรม

ความรูแ้ละนวตักรรม: ผลงานเพื่อความกา้วหนา้ในอาชีพ
การวิเคราะหง์านประจ า: จุดก าเนิดความรูแ้ละนวตักรรมองคก์าร
การพฒันางานประจ าสูง่านวิจยั

การสงัเคราะหง์าน: เครื่องมือสกดัความรูใ้นองคก์าร
คู่มือปฏบิตัิงาน: แหล่งความรูข้ององคก์าร

บทสรุป



ง า น ป ร ะ จ า

กบัพฒันาการของความรูแ้ละนวตักรรม



โอกาสอปุสรรค งานประจ า

ปภาณภณ ปภงักรภูรินท,์ 2563



การมองงานเป็นภาระมากกวา่เป็นโอกาสของการเรียนรู ้เป็นการตัดตอน

การพฒันาตนเองของมนษุยท่ี์จะเติบโตใหเ้ต็มศกัยภาพ เพราะการเรียนรูท่ี้เขา้ปปร่วม

คลกุคลีกบับคุคลเป้าหมาย ด่านแรกท่ีปดเ้รียนรูก้็คือ การเปลี่ยนแปลงตนเองใหเ้ป็น

ผูท่ี้เขา้ใจคนอ่ืน เขา้ใจวธีิคิดและมมุมองของคนอ่ืน ก่อนท่ีจะเรียกรอ้งใหค้นอ่ืนเขา้ใจ

และเช่ือในสิ่งท่ีเราพูด เราสอน เพ่ือขดัเกลาชีวติปปสูก่ารบรรลเุป้าหมาย

ของความเป็นมนษุย ์ดังหลกัการบริหารงานแนวใหม่วา่

Seek First to Understand, then to Be Understood

Convey (1989)



การพฒันา งานประจ าผลงาน

2 ส่ิงที่ท ำให้เกิดผลงำน

สู่

ปภาณภณ ปภงักรภูรินท,์ 2563



ลกัษณะงานประจ าของ

เจา้หนา้ที่บริหารงาน

ทัว่ไป



ลกัษณะงานประจ าของ

นักวิชาการศึกษา



ลกัษณะงานประจ าของ

นักวิชาการคอมพวิเตอร ์



ลกัษณะงานประจ าของ

วิศวกรเคร่ืองกล



ลกัษณะงานประจ าของ

ผูป้ฏิบตัิงานหอ้งสมดุ



ความรูแ้ละนวตักรรม: 

ผลงานเพื่อความกา้วหนา้ในอาชีพ



ขอ้เท็จจริง/ ใชใ้นการสบืคน้

ความจริงหรือในการค านวณ/

ยงัไม่ผ่านการวเิคราะห์

ข่าวสาร/ ขอ้มูลทีถู่กจดัรูปเพือ่

การแสดงหรือการชี้แจง/ น าไป

วเิคราะหแ์ละค านวณได ้

สารสนเทศทีผ่่านการถอดความ/

ขอ้มูลทีถู่กจดจ าในรูปของประ-

สบการณ์/ ผ่านกระบวนการคิด

และเขา้ใจ

ความรูท้ ีถู่กตอ้งตามจริง/

ปราศจากอคติและความเห็น/

มคีวามเทีย่งตรงไม่เปลีย่น

แปลงตามกาลเวลา

Process OutputInput

System Theory

งำนประจ ำกับพัฒนำกำรของควำมรู้และนวตักรรม



Create

Evaluate

Analyze

Apply

Understand

Remember

Swanson’s Taxonomy 

of Performance

งานวิจยั/ ผลงานสงัเคราะห์

/ ผลงานลกัษณะอืน่

ผลงานวิเคราะห์

คู่มือปฏบิติังาน
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ก
าร

Invent

(สรา้งสรรค์สิง่ใหม่)

Improve 

(ปรบัปรุงงานได)้

Troubleshoot 
(แกป้ญัหาได)้

Operate (ปฏบิตัิงานได)้

Understand (เขา้ใจได)้

Wisdom

Knowledge

Information

Data

ควำมรู้และนวตักรรม: ผลงำนเพ่ือควำมก้ำวหน้ำในอำชีพ

ปภาณภณ ปภงักรภูรินท,์ 2563



การวเิคราะหง์านประจ า:
จุดก าเนิดความรูแ้ละนวตักรรมองคก์าร



การจดัการโดยใชข้อ้มูลจริง หมายถงึ ....การบริหารจดัการผลการด าเนินการที่มี

ประสิทธิผลของสถาบนัตอ้งใชข้อ้มูลและสารสนเทศที่หลากหลาย ขอ้มู ลและ

สารสนเทศเหล่านี้ อาจอยู่ในหลากหลายรูปแบบ เช่น ตวัเลข กราฟ ขอ้มูล เชิง

พรรณนา และมาจากหลากหลายแหล่งท ัง้กระบวนการภายใน การส ารวจ 

ฐานขอ้มูล และสื่อสงัคม...

การวิเคราะห ์หมายถึง การกล ัน่กรองใจความส าคญัจากขอ้มูลและสารสนเทศ

เพื่อใช ้สนบัสนุน การวดัผล การตดัสินใจ การปรบัปรุงและการสรา้งนวตักรรม  

การวเิคราะหร์วมถงึ การใชข้อ้มูลเพื่อดูแนวโนม้ การคาดการณ์ ตลอดจนการหา

ความสมัพนัธ์ของเหตุและผลซึ่งโดย ปกติแลว้อาจไม่เห็นเด่นชดั การวเิคราะห์

อาจใชส้น ับสนุนจุดมุ่งหมายต่างๆ เช่น การวางแผน การทบทวนผลการ

ด าเนินการโดยรวม การปรบัปรุง การปฏบิตัิงาน และการบรรลุเป้าหมายของการ

บริหารความเปลีย่นแปลง  และการเปรียบเทยีบผลการด าเนินการกบัคู่แข่ง หรือ

เทยีบเคียง กบัสถาบนัที่มวีธิีปฏบิตัิที่เป็นเลศิ 

EdPEx
เกณฑคุ์ณภาพการศึกษา

เพือ่การด าเนินการท่ีเป็นเลิศ

2558-2561

กำรวเิครำะห์งำนประจ ำ: จุดก ำเนิดควำมรู้และนวตักรรมองค์กำร

KM



คืออะไร?

งานวิเคราะห์



การวิเคราะห์ หมายถึง การจ าแนกแยกแยะ

องค์ประกอบของสิ่งใดสิ่งหนึ่งหรือเร่ืองใดเร่ืองหนึ่ง 

เพื่อค้นหาที่มา ความเชื่อมโยง ความสัมพันธ์ของ

องค์ประกอบต่างๆ ที่ท าใหเ้กิดสิ่งนั้น หรือเร่ืองนั้น 

การวิเคราะหจ์ึงเป็นการศึกษาคน้ควา้หรือการศึกษาหา

ค าตอบอย่างละเอียดรอบคอบตามกระบวนการ

วิเคราะหต์อ่ประเด็นที่เกิดขึ้น เป็นการน าขอ้มลูที่จัดท า

ไว ้มาวิ เคราะห์โดย เลือกใช ้ส ถิติ ให้เหมาะสมกับ

วตัถปุระสงคข์องการวิเคราะห ์และลกัษณะของขอ้มลู 

โ ดยที่ ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห์ ข ้อ มูลมี อ งค์ป ร ะ ก อบที่ มี

ความสมัพนัธท์ีส่  าคญั 3 ประการ คือ ขอ้มลูทีใ่ชใ้นการ

วิเคราะห์ สถิติที่ ใช ้ในการวิ เคราะห์ และหลักห รือ

ตรรกวิทยาของการวิเคราะห์

การวิเคราะห์ขอ้มูลไม่จ าเป็นเสมอไปที่จะต ้อง

ศึกษาหาความสมัพนัธเ์ชงิสาเหตแุละผลระหว่างตวัแปร 2 

ตวัแปร แตอ่าจมุ่งหาความสัมพันธร์ะหว่างตวัแปรโดยไม่

มีนัยของความ เป็นสา เหตุและผลระหว่ างตัวแปร 

วัตถปุระสงค์อาจจะมีเพียงแค่ตอ้งการใชต้ัวแปรหนึ่งใน

การคาดคะเนตวัแปรอีกตวัหนึ่ง เช่น การวิจัยเชิงส ารวจ 

(Survey Research) ที่มุ่งเนน้การวิเคราะหข์อ้มลูและรายงาน

ขอ้มลูในรปูของจ านวน ความถ่ี และรอ้ยละ หรืออาจเป็น

การวิเคราะหข์อ้มลูในลกัษณะของการเปรียบเทียบขอ้มลู 

โดยท าการวิเคราะหเ์ปรียบเทยีบความแตกต่างของขอ้มลู

ระหว่างกลุม่ (between groups) ตัง้แต ่2 กลุม่ขึน้ไป

(เกรียงศักดิ์  เจริญวงศ์ศักดิ์ , 2547; วรภัทร์ ภู่เจริญ, 2546) (บังอร โสฬส, 2555)

ความหมายของงานวิเคราะห์



จึงอาจสรปุไดว่้างานวิเคราะห์เป็น

ส่วนหนึ่งของงานวิจัยหรือเป็นงานวิจัยเชิง

ส ารวจนัน่เอง โดยงานวิจัยเชิงส ารวจแบ่ง

ออกเ ป็น 5 ประ เภท คื อ  การส ารวจ

โรงเรียน (School Survey) การวิเคราะห์

ง า น  (Job Analysis) ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห์

เอกสาร (Documentary Analysis) การ

ส ารวจประชามติ (Public Opinion Survey) 

และการส ารวจชมุชน (Community Survey)

ผล ง า นที่ แ ส ด ง ก า ร แ ย ก แ ย ะ

องค์ประกอบต่างๆ  ของเ ร่ืองอย่างมี

ระบบ มีการศึกษาในแต่ละองค์ประกอบ 

และหาความสัมพันธ์ ขององค์ประกอบ

ต่าง ๆ เพื่อใหเ้กิดความร ู้ความเขา้ใจใน

เร่ืองนั้น ๆ ซ่ึงเป็นประโยชน์ต่องานของ

หนว่ยงานหรือสถาบนัอดุมศึกษา

(ชาญวทิย์ เทยีมบุญประเสริฐ, 2525) (ก.พ.อ, 2553)

ความหมายของงานวิเคราะห์



ท ายงัไง?

งานวิเคราะห์



Past

Past

Past

Now

Now

Now Future

Future

Future

Preventive Problem

Problem Solving

Development Problem

วัตถปุระสงค์

การท างาน

วิเคราะห?์

ศึกษาตรวจสอบ 

แยกแยะ

องคป์ระกอบให้

ชดัเจน

ศึกษาตีความ

ท าความเขา้ใจ

หาขอ้สรปุ และ

ประเมินตดัสินใจ

หา

ความสมัพันธ์

เชิงเหตแุละผล

ศึกษาหา

ความจริง

GAP (Problem)

แนวทางการพิจารณาปัญหา

เพ่ือก าหนดประเด็น/เรื่องในการท าการวิเคราะห์



ของรปูเลม่งานวเิคราะห์

ส่วนประกอบ

ตอนตน้

1.

ปกนอก

2.

ปกใน

3.

ค านิยม 

(ถา้ม)ี

4.

ค าน า

5.

สารบญั

6.

บญัชี

ภาพ/ 

ตาราง

ส่วนประกอบ

เนื้อหา ส่วนประกอบ

ตอนทา้ย

12.

บรรณานกุรม

13.

ภาคผนวก

14.

ประวติั

ผ ูเ้ขียน

7.

บทน า

8.

เอกสารท่ี

เก่ียวขอ้ง

9.

วิธีด าเนินการ

วิเคราะห์

10.

ผลการ

วิเคราะห์

11.

สรปุผล

สว่นประกอบ



Survey

Focus 
Group

Etc.Interview

Brain-
storming

Document

บทน า

เอกสารท่ี

เก่ียวขอ้ง

วิธีด าเนินการ

วิเคราะห์

ผลการวิเคราะห์

สรปุและ

เสนอแนะ

การวิเคราะห์
รปูแบบรายงาน

วิธีการเกบ็ขอ้มลู

-ความเป็นมา

-วตัถปุระสงค์

-ประโยชนท์ี่คาดว่าจะไดร้ับ

-ขอบเขตของงานเชิงวิเคราะห์

-นิยามศพัทเ์ฉพาะ

-ขัน้ตอนการด าเนินการ

-ประชากรและตัวอย่าง

-การเก็บรวบรวมขอ้มลู

-เคร่ืองมือที่ใชใ้นการเก็บขอ้มลู

-การวิเคราะหข์อ้มลูและการน าเสนอ

-สรปุผล

-ขอ้จ ากดัในการวิเคราะห์

-ประโยชนข์องการศึกษา

-ขอ้เสนอแนะ



เขยีนรวบรวมทกุ

อยา่งท่ีอา่นมา 

(เนน้ปริมาณ)

ขาดการประเมิน 

วิเคราะห ์

สงัเคราะห ์งานท่ี

ไดอ้า่นไมม่ีการเชื่อมโยง

เน้ือหามาส ู่

ประเด็นปัญหา

ในการศึกษา

Copy & Paste 

และขาดการ

อา้งอิง

ขาดการตัง้

หัวขอ้แสดง

ความเชื่อมโยง

ของตวัแปรตน้ 

และตวัแปรตาม

การเขยีนแบบ

หัวขอ้ผี

แยกทฤษฎี 

แนวคิดจาก

งานวิจยัท่ี

เก่ียวขอ้ง

แยกผลวิจยัไทย

ออกจากผลวิจยั

ตา่งประเทศ

เน้ือหาไมต่รงกับ

หัวขอ้/ ทบทวน

ไมค่รบถว้น

การเขยีนแบบ

ขนมชัน้ โดย

เรียงตามปี/

ตวัอกัษรของชื่อ

ผูเ้ขยีน

ปั ญ ห า ใ น ก า ร
ทบทวนวรรณกรรม



ใชเ้ครือ่งมือใดท า

งานวิเคราะห์



PDCA

Fish 

Bone

Bench-
marking

SWOT

7s CC-

PEST

BSC SIX  
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เครือ่งมือ/ เทคนิคท่ีใชใ้นการวิเคราะห ์(บางส่วน)



มีความประณีตในการ

จดัวรรคตอน ชอ่งไฟ 

และมีการใชภ้าษาท่ี

ชดัเจน เหมาะสม และ

ถกูตอ้งตามหลกัภาษา

มีลกัษณะเป็นงาน

บกุเบิกความร ูใ้หม่ใน

เร่ืองใดเร่ืองหนึง่

เป็นประโยชนต์อ่การพัฒนาหรือ

ปรับปรงุงาน ระบบงาน หรือ

มาตรฐานงานของหนว่ยงานหรอื

สถาบันอดุมศึกษา และสามารถ

น าไปใชเ้ป็นแหล่งอา้งอิง หรือ

น าไปปฏิบัตไิด ้

มีการกระตุน้ใหเ้กิด

ความคิดและคน้ควา้

อยา่งตอ่เน่ือง เป็นท่ี

เชื่อถือและยอมรบัในวง

วิชาชีพ

มีการวิพากษแ์ละให้

ขอ้เสนอแนะท่ีเป็น

ประโยชนอ์ยา่งเหมาะสม

แสดงการแยกแยะองคป์ระกอบ

ตา่ง ๆ ของเรื่องอย่างมรีะบบ มี

การศึกษาในแตล่ะองคป์ระกอบ

และความสัมพันธข์อง

องคป์ระกอบตา่ง ๆ เพื่อใหเ้กดิ

ความรู ้ความเขา้ใจในเรื่องนัน้ ๆ

มีการเรียบเรียงเนือ้หาสาระที่

ชดัเจนตามล าดบั ไม่สับสน 

สามารถท าใหผู้อ้า่นตดิตาม

เนือ้หาไดโ้ดยสะดวก ตลอดจน

มีความเชือ่มโยงของหัวขอ้

มีการอา้งอิงและมี

แบบแผนในการเขยีน

อา้งอิงอย่าง

เหมาะสม

ก่อใหเ้กิดความร ูใ้หม่

หรือเทคนคิวิธีการ

ใหม่

ลกัษณะคณุภาพ

มีรปูแบบและเนือ้หา

ครบถว้นถกูตอ้ง



ประเดน็ทีส่่งผลกระทบต่อการประเมนิคุณภาพงานวเิคราะห์

วิเคราะหเ์ร่ืองทียั่งไม่มี
คนอื่นท า หรือวิเคราะห์

เพือ่หักล้างผู้อื่น

ก าหนดวิธีการที่
เหมาะสมกับโจทย์

ทันสมัย เนือ้หาถูกต้อง

เสนอเฉพาะเร่ืองที่
เกีย่วกับผลการ

วิเคราะห์

ควรผสมผสานระหว่าง
การวิเคราะหเ์ชิง
ปริมาณ และการ

วิเคราะหเ์ชิงคุณภาพ

มีเอกลักษณ ์ความเป็น
ตัวเองของผู้เขียน

น่าเชื่อถอื มีข้อมูล 
เหตุผล หลักฐาน

สนับสนุน

ข้อผิดพลาดด้านการ
สะกด การันต ์วรรค
ตอน/ ความสม ่าเสมอ

ในการใช้ค า

ถูกต้องตามรูปแบบการ
เขียน

เสนอเฉพาะวรรณกรรม
ทีเ่กีย่วข้อง

ควรเปรียบเทยีบผลกับ
งานวิจัยหรืองาน

วิเคราะหอ์ื่นทีค่ล้ายคลงึ
กัน

เนือ้หาสาระด ีไม่ซ ้ากับ
ผลงานผู้อื่น น าเสนอ
ชัดเจน เข้าใจง่าย 
น่าสนใจ สอดคล้อง
เชื่อมโยงด้วยเหตุและ

ผล



วิเคราะห์
มีตัวอยา่งงาน



ตวัอย่างของการวเิคราะหข์อ้มลูในรูปแบบของโพล



ตวัอย่างของการวเิคราะหข์อ้มลูในรูปแบบของโพล



ตวัอย่างของการวเิคราะหข์อ้มลูในรูปแบบของโพล



งานวิเคราะหเ์กิดขึน้ตลอดเวลาในการท างานประจ า
การวิเคราะหม์าตรฐานความปลอดภยัของ

หอ้งปฏิบตักิารวิศวกรรมสิ่งแวดลอ้มตามมาตรฐาน 

มอก. 2677 ดว้ย ESPReL Checklist

การวิเคราะหปั์จจัยท่ีมีอิทธิผลตอ่การประเมินคณุภาพ

ผลงานเพ่ือก าหนดต าแหนง่ทางวิชาการ

การวิเคราะหร์ะบบทดสอบการย่อยสลายของพลาสตกิ

ชีวภาพตามมาตรฐาน ISO 14855-1

การวิเคราะหปั์ญหาและแนวทางจัดการงานบริการ

วิชาการแบบมีสญัญาจา้งท่ีไมส่ามารถปิดโครงการได ้

ตามก าหนด



การวิเคราะหห์ลกัสตูร

ฝึกอบรมเทคนิคการ

เขยีนคู่มือปฏิบัติงาน

การวิเคราะหห์ลกัเกณฑ์

การพิจารณาต าแหนง่

ทางวิชาการของ

สถาบันอดุมศึกษาใน

ก ากับของรฐั

การวิเคราะหเ์ปรียบเทียบ

การด าเนินงานของสภา

สถาบันอดุมศึกษาของรฐั

การวิเคราะหปั์จจยั

ความส าเร็จและการ

ด าเนินงานของทีมงาน

รบัรองมาตรฐาน CCPC

การวิเคราะหข์อ้มลู

นกัศึกษาท่ีมีผลการ

เรียนเกียรตินิยม

การวิเคราะหก์ารสรรหา

ผูด้ ารงต าแหนง่

อธิการบดีของ

สถาบันอดุมศึกษาแห่ง

ประเทศไทย

การวิเคราะหค์วาม

จ าเป็นในการฝึกอบรม

ปัจจยัท่ีมีอิทธิผลตอ่การ

ประเมินคณุภาพผลงาน

เพ่ือก าหนดต าแหนง่ทาง

วิชาการ

การวิเคราะหจ์ดุแข็ง 

จดุออ่น โอกาส และ

อปุสรรคการบริการ

โสตทศันปูกรณ์

การวิเคราะห์

องคป์ระกอบ บทบาท

หนา้ท่ี และการด าเนินงาน

ของคณะกรรมการ

บริหารงานบคุคล

การวิเคราะหร์ะบบ

บริหารผลการ

ปฏิบัติงานของ

สถาบันอดุมศึกษาใน

ก ากับของรฐั

การวิเคราะหเ์กณฑ์

มาตรฐานสากลเพ่ือ

สนบัสนนุยทุธศาสตร ์ 

เชิงรกุ สถาบันบัณฑิต

พัฒนบริหารศาสตร์

การวิเคราะหก์ารกา้วส ู่

ต าแหนง่ท่ีสงูขึน้ของ

บคุลากรสายสนบัสนนุ

การวิเคราะหค์วาม

เป็นไปไดใ้นการเปลี่ยน

สถานภาพสถาบันเป็น

สถาบันอดุมศึกษาใน

ก ากับของรฐั

การวิเคราะหผ์ลสมัฤทธิ์ใน

การสมคัรสอบคัดเลือกเขา้

ศึกษาตอ่นิดา้ ระดบั

ปริญญาโท ภาคปกติ



การวเิคราะหอุ์ปกรณส์าธิต
การแลกเปลี่ยนความร้อน

แบบท่อสองช้ัน
ส าหรับการทดลอง

การจัดห้องเรียนปฏิบัติการ
ตามประกาศกระทรวง
สาธารณสุข เร่ือง

ลักษณะสถานทีผ่ลิตฯ

การวเิคราะหค์ุณสมบัติ
ของดินตะกอนประปาที่
น ามาใช้ในการผลิต 
ผลิตภัณฑเ์ซรามิกส์

การวเิคราะหค์วามปลอดภัย
ห้องปฏิบัติการเคมีส าหรับ
วศิวกรรมสิ่งแวดล้อม

การวเิคราะหผ์ลการประเมนิ
คุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 

2558-2562

การวเิคราะหผ์ลสัมฤทธ์ิใน
การน าระบบสารสนเทศมาใช้

งาน กรณีศึกษา ส านัก
เทคโนโลยสีารสนเทศ

อรวรรณ สขุยานี, 2563วรากร โสธรา, 2563อมรรตัน ์หวลกระสิน, 2562

สรุิยณัห ์มิตยะโรจน,์ 2564วรีะศกัดิ ์จงเฟ่ืองปริญญา, 2564สราวฒิุ แถลงกิจ, 2564



จริงหรือไม่? ทีผู้่สมัครจาก ม.ดัง

จะประสบความส าเร็จในการศึกษาของนิด้า

เราใชข้อ้มูลใดในการพจิารณาประวตัิ

ผูส้มคัรเพือ่คดัเลอืกเขา้เรยีน ? ? ?

แล้วคุณสมบัตใิดของผู้สมัครทีม่ี
อิทธิผลต่อความส าเร็จทาง

การศึกษา ? ? ?



ข้อมูลพืน้ฐาน
ของบัณฑติ

ผลการศึกษาของ
บัณฑติ

ความส าเร็จและการ
สร้างการ

เปลี่ยนแปลง

OUTCOME IMPACT

Results

ชุดข้อมลูทีส่ัมพนัธก์ับความส าเร็จของ
บณัฑติ

กำรวเิครำะห์ฐำนข้อมูลบณัฑติ
เพ่ือหำกลุ่มเป้ำหมำยของหลกัสูตร

นศ. บณัฑิต บัณฑิตที่ส  าเร็จการ
งาน

บณัฑิตทีส่ร้างการ
เปลี่ยนแปลง

ปภาณภณ ปภงักรภูรินท,์ 2563



รายงานผลการสรา้งความเขา้ใจ

เก่ียวกบัการเปล่ียนสถานภาพสถาบนัเป็นสถาบนัอดุมศึกษาในก ากบัของรฐั
โดย กองบริหารทรพัยากรบุคคล สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์

../ม.ในกำกับ/รายงานผลการบรรยายพิเศษ 5 ครั้ง.ppt


จ านวนผ ูเ้ขา้รว่มแต่ละครัง้

433

337

419

282

260

ครัง้ที่ 1 ครัง้ที่ 2 ครัง้ที่ 3 ครัง้ที่ 4 ครัง้ที่ 5



ความร ูค้วามเขา้ใจเก่ียวกบั

สถาบนัอดุมศึกษาในก ากบัของรฐั
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ความเห็นถา้สถาบนัเปลี่ยนสถานภาพเป็น

สถาบนัอดุมศึกษาในก ากบัของรฐั

43.12

37.23

52.70

40.98

48.75

56.88

14.60

10.81

19.67

8.75

48.18

36.49

39.34

42.50

ครัง้ที่ 1 ครัง้ที่ 2 ครัง้ที่ 3 ครัง้ที่ 4 ครัง้ที่ 5

เหน็ดว้ย ไม่เหน็ดว้ย ยงัไม่ตดัสนิใจ



เพศกบัความเห็นถา้สถาบนัเปลี่ยนสถานภาพเป็น

สถาบนัอดุมศึกษาในก ากบัของรฐั
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ครัง้ที่ 1 ครัง้ที่ 2 ครัง้ที่ 3 ครัง้ที่ 4



ช่วงอายกุบัความเห็นถา้สถาบนัเปลี่ยนสถานภาพเป็น

สถาบนัอดุมศึกษาในก ากบัของรฐั
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สถานะกบัความเห็นถา้สถาบนัเปลี่ยนสถานภาพเป็น

สถาบนัอดุมศึกษาในก ากบัของรฐั

0.00

20.00

40.00

60.00

80.00

100.00

120.00
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เหน็ดว้ย ไม่เหน็ดว้ย ยงัไม่ตดัสนิใจ

ครัง้ที่ 1 ครัง้ที่ 2 ครัง้ที่ 3 ครัง้ที่ 4



Workshop
งานประจ าก าลังท า/ต้องท า:
•ประเด็นที่อยากรู้จากงานประจ า 1:
•ประเด็นที่อยากรู้จากงานประจ า 2:
•ประเด็นที่อยากรู้จากงานประจ า 3:
•ประเด็นที่อยากรู้จากงานประจ า 4:
•วัตถุประสงค์:
•ผลที่ต้องการ (เมื่อได้ค าตอบที่อยากรู้แล้ว ผู้มีส่วนได้เสียจะได้อะไร):
• ช่ือหัวข้อ (ช่ือเร่ือง):



ความส าเร็จ แค่ค าเดยีว ท าไมยากจัง คุณว่ามั้ย 



การพฒันางานประจ าสู.่..

ง า น ว ิจ ัย



Research is… 

“…the systematic process of collecting and analyzing 

information (data) in order to increase our understanding 

of the phenomenon about which we are concerned or 

interested.”

(Leedy, P. D., & Ormrod, J. E., 2001 อ้างถึงใน ดาวิษา ศรีธัญรัตน์, 2563)



การวิจยัและการพฒันา...

การวิจยับริสทุธ์ิ คือ สรา้งองคค์วามร ูใ้หม่หรอืแสวงหาความร ูเ้พ่ิมเติม

การวิจยัประยกุต ์คือ แสวงหาความจรงิเพ่ือตอบปัญหาท่ีเกิดข้ึน

การพัฒนา เป็นการน าความจริงท่ีค้นพบไปใช้อย่างมีแบบแผน เพ่ือ

เสรมิสรา้งเน้ือหาสาระท่ีดี ปรบัแกแ้ละป้องกนัเน้ือหาสาระท่ีไม่ดีไม่งาม หรือไม่

เหมาะสม ท่ีเรยีกว่า ประยกุตใ์ช้

(ดจุเดอืน พันธมุนาวิน, 2551)

การวิจยั เป็นการศึกษาคน้ควา้อย่างเป็นระบบเพ่ือแสวงหาความจริงใน

เรือ่งท่ีเป็นสาระและประโยชนต์่อวิชาการ



การพัฒนาในปัจจุบันท้ังในประเทศและระดับโลกถูก
ขับเคลื่อนโดยองค์ความรู้ ดังนั้น งานวิจัยจึงล้วนมีบทบาท
ส าคัญในการพัฒนาและสร้างศักยภาพให้กับประเทศและ

ยกระดับความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจ สังคม และ
สิ่งแวดล้อม ภายใต้ค าว่า “การวิจัยและการพัฒนา 

(Research and Development: R&D)”

วิสาขา ภู่จินดา, 2563



What is “Routine to Research”?

R2R ยอ่มาจาก Routine to Research 
แปลว่าพฒันางานประจ าส ูง่านวิจยั

Q: มีค าถามว่างานวิจยัแบบไหนท่ีถือว่าเป็น R2R

A: ไม่มีค าตอบตายตวันะครบั แต่ละหน่วยงานตอ้งนิยามเอาเองให้

เหมาะสมต่อสถานการณ ์และความตอ้งการของตน

เป็น R2R หรือปม่ ใหด้ท่ีูโจทยว์ิจัย ผูท้ าวิจัย ผลลพัธ์ของการ

วิจัยและการน าผลการวิจัยปปใชป้ระโยชน์

โจทยว์ิจัยของงาน R2R ตอ้งมาจากงานประจ า เป็นการ

แกปั้ญหาหรือพฒันางานประจ า

ผูท้ าวิจัยตอ้งเป็นผูท้ างานประจ านัน้เองเป็นผูแ้สดงบทบาท

หลกัของการวิจัย



ปม่ตอ้งเนน้การนิยามตายตวัเกี่ยวกบั

ค าวา่ R2R หรือ Routine to Research 

ปม่มีกติกาตายตวั ขอเพียงเนน้วา่ "หลกัการตอ้ง

ท างานประจ าใหดี้ขึ้น" 

งานท่ีท าเป็นประจ าทุกวนั  สามารถน ามาใชเ้ป็น

แหล่งขอ้มลู ส าหรบัวางแผนวจัิยอยา่งเป็นระบบ มีการ

ป้องกนัอคติปวอ้ยา่งรดักมุ มีการตั้งค าถามวจัิยอยา่ง

ชดัเจน มีการประมวลขอ้มลูอยา่งน่าเช่ือถือ และปด้

ขอ้สรปุท่ีเป็นประโยชนต่์อการพฒันาคณุภาพงาน คนท่ี

ท างานในหน่วยงานปดมี้การพฒันาอยูต่ลอดเวลา ดังนัน้  

การวจัิยและพฒันา เป็นสว่นหนึ่งของการจัดการระบบ

ความรูใ้นหน่วยงาน หรือองคก์าร



R2R “ไม่” ใช่ระเบียบวิธีวิจยัใหม่ 

R2R “ไม่” ใช่งานวิจยัข้ึนห้ิงท่ีทอดท้ิงการ

ลงส ูป่ฏิบติั 

R2R “ไม่” จ ากัดเฉพาะปัญหาทาง

คลิ นิก  ฝ่ายสนับสน ุนรวม ถึง  Back 

Office ก็สามารถท า R2R ได ้

งานวิจัย R2R “ไม่” ควรมาเด่ียว ชวนผ ู้

ขอ้งเก่ียวท ากนัเป็นทีม 

“ไม่” เคยมีความร ูเ้รื่องวิจัย ก็เริ่มท า R2R ได ้(ระเบียบวิธีวิจัยและ สถิติ 

สามารถเรยีนร ูแ้ละรบัการสนบัสนนุจากทีมคณุอ านวยระหว่าง ท าวิจยั R2R 

ได)้ 

การเริ่มท า R2R “ไม่” ไดเ้ริ่มจากความอยากท าวิจยั แต่เริ่มจากใจ ท่ีมี

ความตอ้งการพฒันางานประจ าของตนเอง 

ผ ูเ้ริม่ท าวิจยั R2R “ไม่” ควรเริม่ดว้ยการอบรมระเบียบวิธีวิจัยและสถิติ แต่

ควรเริ่มจากการค้นหาประเด็นค าถามท่ีสอดคลอ้งกับปัญหาจาก งาน

ประจ าท่ีผ่านการวิเคราะห์จากผ ู้ร่วมงาน และผ่านการสืบค้น อย่ าง

เหมาะสม 

R2R มกั “ไม่” ตอ้งการทนุวิจยัจ านวนมาก 

เน่ืองจากเป็นงานประจ าท่ีตอ้งใหบ้ริการอย ู่

แลว้ 

ความส าเรจ็ของงาน R2R “ไม่” ไดว้ดัท่ีจ านวนผลงานวิจยั 

งานวิจยั R2R “ไม่” ใช่งานวิจยัชัน้สอง งานวิจยั R2R ตอ้งมีความแม่นย า

และเช่ือถือได ้(แต่โดยส่วนใหญ่งานวิจยั R2R ไม่ตอ้งการระเบียบวิจยัและ

การวิเคราะหท์างสถิติท่ีซบัซอ้น) 



R2R คือ การพัฒนางานประจ าส ู่งานวิจัย 

ผลลพัธข์อง R2R ไม่ไดห้วงัเพียงไดผ้ลงานวิจยั แต่มี

เป้าหมายเพ่ือน าผลงานวิจัยไปใชเ้พ่ือพฒันางาน

ประจ านัน้ๆ R2R จึงเป็นเครือ่งมือในการพฒันาคน 

เพ่ือพฒันางาน ขบัเคลื่อนองค์กรไปส ู่องค์กรแห่ง

การเรยีนร ู ้(Learning Organization) 

องคป์ระกอบท่ีส าคญัของ R2R

โจทยวิ์จยั R2R : ควรมาจากแกปั้ญหาหนา้งานจาก

งานประจ า

ผ ูท้ าวิจยั : ควรเป็นผ ูท้ างานประจ านัน้เองโดยแสดง

บทบาทหลกัของงานวิจยั 

ผลลพัธข์องงานวิจยั : ควรวดัถึงผลต่อตวัผ ูป่้วยหรอื

ผ ู้ร ับ บ ริ ก า ร โ ด ยต รง  เ ช่ น  ผลกา รรักษ า ท่ี ดี ข้ึ น 

ภาวะแทรกซอ้นหรอืระยะเวลาวนันอนลดลง เป็นตน้(ไม่ใช่

วดัท่ีตวัช้ีวดัทติุยภมิูเท่านัน้) 

การน าเสนอผลการวิจัยไปใช้ :  สามารถน าไป 

ปรบัปรงุการบรกิารใหดี้ข้ึนในบรบิทขององคก์รนัน้ๆ ได ้

R2R ใชร้ะเบียบวิธีวิจยัอะไรก็ได ้ทัง้การวิจยัเชิง

ปริมาณ (Quantitative Research) การวิจัยเชิง

คณุภาพ (Qualitative Research) หรือการวิจัยเชิง

ปฏิบัติการ (Action Research) ท่ีมี ความเหมาะสม 

และเช่ือถือได้

หลกัส าคญัของ R2R



ส าเร็จ

ระบคุวามส าเร็จ

ถอดบทเรียน/แสวงหา

พัฒนางาน/ปรบัใช/้ BP

จัดเก็บ/เผยแพร่

K
M

ประเมินผล

องคค์วามร ู้

R
2

R
งานประจ า

ไมส่ าเร็จ

ระบปัุญหา

วิจัย

พัฒนางาน

การพฒันางานประจ าดว้ยการวิจยัและการจดัการความร ู้

ปภาณภณ ปภงักรภริูนท,์ 2563



ผลงานวิชาการเพ่ือ

อตุสาหกรรม

ผลงานวชิาการเพ่ือพฒันาการ

เรียนการสอนและการเรียนรู้

ผลงานวิชาการเพ่ือพฒันา

นโยบายสาธารณะ

ผลงานวิชาการรบัใช้

สงัคม

R2R



ผลงานวิชาการตามเกณฑ ์ก.พ.อ.



กำรปรับปรุงกระบวนกำรจัดประชุมคณะกรรมกำรพจิำรณำต ำแหน่งทำงวชิำกำร
สถำบันบัณฑิตพฒันบริหำรศำสตร์

วัตถุประสงค์กำรศึกษำ

1. เพื่อประยกุตใ์ชห้ลกัการ ECRSIT ในการปรับปรุงกระบวนการจดัประชุมคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ สถาบนั
บณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์

2. เพ่ือวิเคราะห์ ปรับปรุง และประเมินผลสมัฤทธ์ิจากการปรับปรุงกระบวนการจดัประชุมคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ 
สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ ดว้ยหลกัการ ECRSIT

4,507

1,930

110,802

6,338

35,087.29

2,928.16

รัตตรินทร์ เรืองแจ่ม และวงศกร จอ้ยศรี, 2563

ผลกำรวิจัย



การเพิ่มประสิทธิภาพ

กระบวนการจดัท า

งบประมาณในลกัษณะ

บรูณาการเชงิยทุธศาสตร์

Conceptual
Framework



การประยกุตใ์ชเ้ทคนคิแบบลีน (ECRS) เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของการท างานระบบตูร้ับคืน

หนงัสืออตัโนมตั ิส านกับรรณสารการพัฒนา (อตกิานต ์มว่งเงนิ, 2562)



-25.16

-14.52

-49.69

3.66 (มาก)

การเพ่ิมประสิทธิภาพกระบวนการติดตามผลการด าเนินงานตามแผนบรหิารความเส่ียง

และการติดตามการประเมินผลการควบคมุภายใน ดว้ยแนวคิดลีน (อญัญา น่ิมสขุ, 2562)



การปรบัปรงุ

กระบวนการจดัประชมุ

คณะกรรมการพิจารณา

ต าแหนง่ทางวิชาการ

การปรบัปรงุ

กระบวนงานประเมิน

สมรรถนะบคุลากร

ประจ ารอบประเมินใน

ระบบ HRIS

การปรบัปรงุ

กระบวนการคัดเลือก

ผูบ้ริหารสายสนบัสนนุ

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ

หารศาสตร์

การประยกุตใ์ชแ้นวคิด

ลีนในการปรบัปรงุ

กระบวนการจดัการค า

รบัรองการปฏิบัติ

ราชการประจ าปี

การเพ่ิมประสิทธิภาพ

งานจดัหาทรพัยากร

สารสนเทศ (หนงัสือ) 

โดยการประยกุตใ์ช ้Lean 

การปรบัปรงุ

กระบวนการจดัการ

วารสารวิชาการ

ภาษาไทยฉบับลว่งเวลา

โดยใชแ้นวคิดลีน

การปรบัปรงุ

กระบวนการวิเคราะห์

และระบคุวามเสี่ยงเพ่ือ

จดัท าแผนบริหารความ

เสี่ยงระดบัสถาบัน

ประเด็นท่ีมีอิทธิผลตอ่

การประเมินคณุภาพ

ผลงานเพ่ือก าหนด

ต าแหนง่ทางวิชาการ

การปรบัปรงุ

กระบวนงานจดัปริญญา

บัตร พิธีพระราชทาน

ปริญญาบัตร

การปรับปรงุกระบวนการ

ใหบ้ริการจดัท าขอ้มลูทาง

บรรณานกุรมหนงัสือโดย

การประยกุตใ์ชห้ลกัการ 

ECRS

การพัฒนาหลกัสตูร

ฝึกอบรมเทคนิคการ

เขยีนคู่มือปฏิบัติงาน

การวิเคราะหเ์กณฑ์

มาตรฐานสากลเพ่ือ

สนบัสนนุยทุธศาสตร ์ 

เชิงรกุ สถาบันบัณฑิต

พัฒนบริหารศาสตร์

การประยกุตใ์ชเ้ทคนคิแบบลีน

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของ

กระบวนการท างานระบบตู้

รับคืนหนงัสืออตัโนมัติ

การใชแ้นวคิดลีนเพ่ือเพ่ิม

ประสิทธิภาพงานตรวจ

รปูแบบวิทยานิพนธจ์าก

ระบบ e-Thesis ของ

บรรณารกัษ์

การวิเคราะหผ์ลสมัฤทธิ์ใน

การสมคัรสอบคัดเลือกเขา้

ศึกษาตอ่นิดา้ ระดบั

ปริญญาโท ภาคปกติ



ประเด็นท่ีมีอิทธิพลต่อผลการประเมินคณุภาพผลงานทางวิชาการเพ่ือก าหนด

ต าแหน่งทางวิชาการ (ปภาณภณ ปภังกรภูรินท,์ 2563)

งานพิจารณาต าแหนง่ทางวิชาการ

งานประจ า (Topic)

กระบวนการท่ีส าคญั (Narrowed)

กระบวนการประเมินคณุภาพผลงาน

ทางวิชาการ

 ผลงานทางวิชาการไมผ่า่นการประเมินคณุภาพ

 ผลงานทางวิชาการไดร้บัการตีพิมพเ์ผยแพรใ่นฐานขอ้มลูแตไ่มผ่า่นการ

ประเมินคณุภาพ

 ขอ้คิดเห็น จดุเดน่ ขอ้บกพรอ่ง และขอ้จ ากัดท่ีพบค่อยขา้งบ่อยในการท า

ผลงานทางวิชาการของผูข้อต าแหนง่ทางวิชาการ 

ประเด็นปัญหา (Focus)

ประเด็นและชอ่งว่างของเกณฑก์าร

ประเมินคณุภาพใดท่ีท าใหผ้ลงานทาง

วิชาการไมผ่า่นการประเมิน

ค าถามท่ีอยากไดค้ าตอบ (Research 

Problems + Question)

ผูข้อก าหนดต าแหนง่มีแนวทางในการพัฒนาผลงานทางวิชาการท่ีมีคณุภาพ

ส าหรบัการก าหนดต าแหนง่ทางวิชาการ

ยกระดบัคณุภาพผลงานทางวิชาการเพ่ือก าหนดต าแหนง่ทางวิชาการ

ผูข้อก าหนดต าแหนง่ทางวิชาการมีโอกาสไดร้บัต าแหนง่ทางวิชาการมากขึน้

ประโยชน ์(เม่ือแกไ้ขปัญหาไดแ้ลว้ ผ ูมี้สว่นไดเ้สียจะไดอ้ะไรจากงานวิจยัน้ี)

ปภาณภณ ปภงักรภริูนท,์ 2563



วตัถปุระสงค์

1. เพ่ือศึกษาประเด็นท่ีมีอิทธิพลต่อผล

การประเมินคณุภาพผลงานทางวิชาการ

เพ่ือก าหนดต าแหนง่ทางวิชาการ

2. เพ่ือวิเคราะหช์อ่งว่างในการยกระดบั

คณุภาพผลงานทางวิชาการเพ่ือก าหนด

ต าแหนง่ทางวิชาการ

3. เพ่ือน าเสนอแนวทางในการพัฒนา

ผลงานทางวิชาการท่ีมีคณุภาพส าหรับ

การก าหนดต าแหนง่ทางวิชาการ

ปภาณภณ ปภงักรภริูนท,์ 2563

ประเด็นท่ีมีอิทธิพลต่อผลการประเมินคณุภาพผลงานทางวิชาการเพ่ือก าหนด

ต าแหน่งทางวิชาการ (ปภาณภณ ปภังกรภูรินท,์ 2563)



Workshop 1.
▪ งานประจ า:

▪ กระบวนการที่ส าคัญของงานประจ า:

▪ ประเด็นปัญหา:

▪ สาเหตุของประเด็นปัญหา:

▪ ค าถามที่อยากได้ค าตอบ:

▪ วัตถุประสงค์:

▪ ผลที่ต้องการ (เม่ือแก้ไขปัญหาได้แล้ว ผู้มีส่วนได้เสียจะได้อะไร):



การสังเคราะหง์าน:
เคร่ืองมือสกัดความรู้ในองค์การ



ความหมาย



ความหมายของงานสงัเคราะห์

 การสังเคราะห์ (อังกฤษ: Synthesis) มาจากค าว่า syn- แปลว่า ร่วม และค าว่า thesis แปลว่า ปรากฏการณ์ใหม่ มีรากศัพท์มาจากภาษากรีกโบราณว่า 
σύνθεσις โดยค าแรก σύν มีความหมายในภาษาอังกฤษว่า with ส่วนค าหลัง θέσις มีความหมายในภาษาอังกฤษว่า placing (synthesis :ใน
กรีกโบราณรวมความแล้วมีความหมายคือ ประชุม) การสังเคราะห์ เป็นกระบวนบูรณาการปัจจัยต่าง ๆ ตั้งแต่สองปัจจัยขึ้นไปซ่ึงอาจเป็นได้ท้ังคน สัตว์ 
ส่ิงของรวมท้ังเหตุการณแ์ละส่ิงท่ีอยู่ในรูปของแนวคิดเข้ามาเป็นองค์ประกอบร่วมกันเพ่ือให้เกิดสิ่งใหม่หรือเกิดปรากฏการใหม่ท่ีอาจเรียกได้ว่าเป็นการบูร
ณาภาพ โดยปัจจัยหรือองค์ประกอบต่าง ๆ ท่ีเข้ามาสู่กระบวนบูรณาการในการสังเคราะห์นั้นบางปัจจัยอาจจะได้ผ่านการวิเคราะห์แยกแยะสืบค้นมา
ก่อนแล้วขณะท่ีบางปัจจัยก็อาจจะยังไม่ได้ผ่านการวิเคราะห์แยกแยะสืบค้นมาก่อนสภาวะรูปของปัจจัยและองค์ประกอบต่าง ๆ ท่ีน ามาเป็นปัจจัยและ
องค์ประกอบในการสังเคราะห์นั้นอาจเป็นไปได้ ท้ังแบบรูปธรรมและนามธรรม ซ่ึงบูรณภาพท่ีเป็นปรากฏการณ์ใหม่หรือส่ิงใหม่อันเกิดขึ้นจากการ
สังเคราะห์นั้นก็เป็นไปได้ท้ังแบบรูปธรรมและนามธรรมเช่นกัน (Wikipedia, Free Encyclopedia. 2018) การสังเคราะห์ (Synthesis) เป็นความ
พยายามท่ีจะค้นหาความสอดคล้องและพิจารณาความเปล่ียนแปลงหรือความแตกต่างของผลงานวิชาการที่คล้ายกันให้สามารถที่จะสรุปอ้างอิงได้ 
(Cooper and Hedges. 1997) โดยด าเนินการด้วยเทคนิควิธีตามระเบียบวิธีการทางวิทยาศาสตร์มาวิเคราะห์ด้วยวิธีการทางสถิติหรือวิธีการเชิง
คุณภาพและน าเสนอข้อสรุปอย่างมีระบบเพ่ือให้ได้ค าตอบหรือแนวทางโดยภาพรวมท่ีเป็นข้อยุติ (Light & Pillemer, 1984 ; Glass, McGaw & Smith, 
1981 ; Wiratchai, 1999) ดังนั้น การสังเคราะห์งานวิชาการ หมายถึง กระบวนการที่น าไปสู่การสร้างข้อสรุปรวมเกี่ยวกับผลงานวิชาการท่ีมีอยู่ภายใต้
ประเด็นเดียวกันแต่อาจมีสภาพบริบทเง่ือนไขที่ต่างกันซ่ึงวัตถุประสงค์ของการสังเคราะห์งานวิชาการเพ่ือให้ได้ข้อความรู้ในเชิงสรุปท่ีมีอยู่กระจัดกระจาย
ให้ชัดเจนมากย่ิงขึ้นตามลักษณะประเภทของงานวิชาการท่ีจะน าเสนอ  (สัญญา เคณาภูมิ, 2019)



ความหมายของงานสงัเคราะห์

 การสังเคราะห์งานวิจัย หมายถึง เทคนิควิธีการวิจัยตามระเบียบวิธีการทางวิทยาศาสตร์ที่น าผลการวิจัยจากหลาย ๆ งานวิจัยที่ศึกษาในประเดน็ปัญหาวิจัยเดียวกันมา
ศึกษาวิเคราะห์ด้วยวิธีการทางสถิติ หรือวิธีการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพและน าเสนอข้อสรุปอย่างมีระบบ ท าให้ได้ค าตอบ ปัญหาวิจัย ที่ต้องการซ่ึงมีลักษณะที่
กว้างขวางและลึกซ้ึงยิ่งข้ึน โดยการสังเคราะห์งานวิจัยมีข้อตกลงเบื้องต้นที่ส าคัญ คือ งานวิจัยที่น ามาสังเคราะห์แต่ละเรื่องให้ข้อค้นพบแต่ละมุมของปรากฏการณ์ที่ 
นักวิจัยต้องการศึกษา และเม่ือน าผลการวิจัยมาสังเคราะห์รวมกัน ผลการสังเคราะห์ที่ได้รับจะมีความกว้างขวางและลุ่มลึกมากกว่าที่จะได้รับจากงานวิจัยแต่ละเรื่อง 
(นงลักษณ์ วิรัชชัย, 2542) จุดมุ่งหมายของการสังเคราะห์การวิจัย เพื่อให้ได้ข้อความรู้ในเชิงสรุปผลการวิจัยที่มีอยู่กระจัดกระจาย ให้มีความชัดเจนและได้ข้อยุติยิ่งข้ึน 
การสังเคราะห์งานวิจัยจะต้องมีข้ันตอนในการก าหนดหัวข้อปัญหาที่ต้องการสังเคราะห์ การเสาะหางานวิจัยที่น ามาสังเคราะห์ ซ่ึงอาจรวมไปถึงการประเมินคุณภาพ
ของงานวิจัยที่ได้ค้นพบ การวิเคราะห์และแปลความหมายข้อมูลและการน าเสนอข้อมูลที่ถูกต้องอย่างมีระบบ (สุนทรา โตบัว, 2555)

 กระบวนการวิจัยเชิงสังเคราะห์เป็นรูปแบบการวิจัยเชิงระบบและนโยบายประเภทหนึ่ง กระบวนการสังเคราะห์งานวิจัย (research synthesis) หมายถึง การน า
ผลงานวิจัยตั้งแต่ 2 ช้ินข้ึนไปมาบูรณาการ โดยมีจุดประสงค์เพื่อน าผลการวิจัยทั้งหมดมาหาข้อสรุปร่วมกนัในเรื่องที่ศึกษาโดยเปน็การพัฒนาต่อยอดจากผลงานวิจัยเดิม 
บางต าราจะเรียกการสังเคราะห์งานวิจัยว่าเปน็ ปริทัศน์งานวิจัย (research review) เป็นกระบวนการวิจัยตามระเบยีบวิธทีางวิทยาศาสตร์ (research synthesis as a 
scientific process) เพื่อตอบปัญหาใดปัญหาหนึ่งโดยการรวบรวมงานวิจัยเกี่ยวกับปัญหานั้น ๆ หลายเรื่องมาศึกษาวิเคราะห์ด้วยวิธีการทางสถิติหรือวิเคราะห์ข้อมูล
เชิงคุณภาพและน าเสนอข้อสรุปอย่างเป็นระบบเพื่อให้ ได้ค าตอบปัญหาวิจัยที่ต้องการให้ได้ค าตอบที่เป็นข้อยุติ (Valentine, J. C. & Cooper, H. 2009. The 
Handbook of research synthesis and meta-analysis. Russell Sage Foundation. New York.)



ความหมายของงานสงัเคราะห์

 ผลงานที่แสดงการรวบรวมเนือ้หาสาระต่าง ๆ หรือองคป์ระกอบต่าง ๆ เขา้ดว้ยกัน โดยต้องอาศัยความคิดสรา้งสรรค์ในการสรา้งรูปแบบหรือ
โครงสรา้งเบือ้งตน้ เพ่ือใหเ้กิดแนวทางหรือเทคนิควิธีการใหม่ในเรื่องนัน้ๆ ซึ่งเป็นประโยชนต่์องานของหน่วยงานหรือ สถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ. 
2553)



ลักษณะของการสังเคราะหง์าน



ลกัษณะของการสงัเคราะหง์าน

 การสังเคราะห์ข้อมูลจากข้อมูลดิบ (Primary analysis) หมายถึง การวิเคราะห์และการสังเคราะห์ข้อมูลจากข้อมูลดิบท่ีผู้วิจัยเก็บรวบรวมด้วยตนเอง 
แล้ววิเคราะห์จ าแนกแยกแยะจัดหมวดหมู่แล้วสรุปผล วิธีการลักษณะนี้อาจเกิดความคลาดเคลื่อนได้ หากวิธีการด าเนินการวิจัยมีความคลาดเคล่ือน 
(Error) เช่น ขั้นออกแบบกรอบแนวคิดการวิจัย ขั้นเลือกแหล่งข้อมูล ขั้นสร้างเคร่ืองมือ และโดยเฉพาะขั้นการสร้างข้อสรุปเชิงทฤษฎี และการจ าแนก
ข้อมูลซ่ึงหากผู้วิจัยขาดความเข้าใจในข้อมูลแล้วก็อาจท าให้ผลการสังเคราะห์มีความคลาดเคล่ือนได้

 การสังเคราะห์ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary analysis) หมายถึง การวิเคราะห์และการสังเคราะห์ข้อมูลจากข้อมูลท่ีมีผู้อ่ืนได้ท าการเก็บรวบรวมไว้แล้ว แต่
ยังไม่เป็นสารสนเทศท่ีตรงตามความต้องการท่ีจะใช้ ดังนั้นนักวิจัยก็สามารถน าข้อมูลดังกล่าวมาวิเคราะห์และสังเคราะห์ต่อยอดได้ เพ่ือให้ได้สารสนเทศ
ใหม่ตรงตามต้องการท่ีอยากจะได้ เช่น ข้อมูลจากส านักงานสถิติแห่งชาติ ข้อมูลจากตลาดหลักทรัพย์ ข้อมูลจากหน่วยงานต่าง ๆ เป็นต้น

 การสังเคราะห์งานวิจัย (Meta-analysis) หมายถึง การเก็บรวบรวมข้อมูลจากผลงานงานวิจัยท่ีมีนักวิจัยอ่ืนได้ด าเนินการเสร็จส้ินแล้วน ามาวิเคราะห์และ
สังเคราะห์เพ่ือวัตถุประสงค์ที่นักวิจัยก าหนดใหม่ ซ่ึงเป็นการอธิบายเกี่ยวกับปรากฏการณ์ของข้อมูลในงานวิจัยเหล่านั้นให้เห็นภาพองค์รวมและหรืออีก
มิติใหม่จะมีลักษณะคล้ายคลึงกับการสังเคราะห์ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary analysis) เพียงแต่ข้อมูลชนิดนี้คือรายงานการวิจัยท่ีด าเนินการเสร็จส้ินแล้ว



ลกัษณะของการสงัเคราะหง์าน

 การสังเคราะห์ผลงานยอดเย่ียม (Best Evidence analysis) หมายถึง การวิเคราะห์ข้อมูลโดยการสังเคราะห์งานวิจัย (Meta-analysis) แต่ใช้งานวิจัย
เฉพาะท่ีมีคุณภาพมาท าการวิเคราะห์และสังเคราะห์ ดังนั้นจึงเกิดค าถามว่า การใช้เฉพาะงานวิจัยที่มีคุณภาพจะท าให้ได้ข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาการวิจัย
ท้ังหมดหรือไม่ เนื่องจากอาจมีการละเลยงานวิจัยบางเร่ืองไป หรือในช้ันของการประเมินคุณภาพงานวิจัยอาจะเกิดความล าเอียง (Bias) จากผู้วิจัยได้

 การวิเคราะห์รายกรณียอดเย่ียม (Best Case analysis) หมายถึง การสังเคราะห์งานวิจัย (Meta-analysis) ท่ีไม่ได้ใช้ข้อมูลจากงานวิจัยหรือจากรายงาน
การวิจัย แต่ย้อนกลับไปใช้ข้อมูลดิบจากงานวิจัยเดิมซ่ึงมีลักษณะคล้ายกับการสังเคราะห์ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary analysis) แต่ข้อมูลเหล่านี้มาจาก
งานวิจัยหลาย ๆ เร่ือง โดยสมมตว่ิางานวิจัยเดิมอาจมีการวิเคราะห์ข้อมูลดิบผิดพลาดหรือให้ค่าสถิติผิดพลาดซ่ึงวิธีการนี้สามารถแก้ปัญหาในประเด็นนี้
ได้



ประเภทของงานสังเคราะห์



ประเภทของงานสงัเคราะห์

 การสังเคราะห์เชิงคุณภาพ (Qualitative Synthesis) หมายถึง การสังเคราะหเ์นื้อหาสาระเฉพาะส่วนที่เป็นข้อค้นพบของรายงานการวิจัย โดยใช้วิธีการสังเคราะห์ด้วย
วิธีการบรรยายจนได้บทสรุปรวมข้อค้นพบของรายงานการวิจัยที่น ามาสังเคราะห์ โดยอาจยังคงสาระของงานวิจัยแต่ละเรื่องไว้ด้วย หรืออาจจะน าเสนอบทสรุปรวม
ลักษณะภาพรวมโดยไม่คงสาระของงานวิจัยแต่ละเรื่องกไ็ด้ การสังเคราะห์วิธีเชิงคุณภาพจะช่วยให้เข้าใจการวิจัยเชิงระบบได้ดีขึ้นผ่านกระบวนการที่ได้เห็นมุมมองและ
การตัดสินใจของผู้เช่ียวชาญเพื่อที่จะสรุปทิศทาง แนวโน้ม หรือข้อเสนอที่ควรจะเป็นและเหมาะสมกับบริบทของพื้นที่วิจัย (Gilson, 2014)

 การสังเคราะห์เชิงปริมาณ (Quantitative Synthesis) หมายถึง การใช้ระเบียบวิธีทางสถิตเิป็นการน าเสนอข้อค้นพบจากงานวิจัยทุกเรื่องในหน่วยมาตรฐานเดียวกัน 
และบูรณาการข้อค้นพบของรายงานการวิจัยที่น ามาสังเคราะห์ทั้งหมด พร้อมทั้งแสดงให้เห็นความเกี่ยวข้องระหว่างลักษณะงานวิจัย การสังเคราะห์เชิงปริมาณจึงเป็น
การวิเคราะห์ผลการวิเคราะห์ (Analysis of analysis) หรือการวิเคราะห์เชิงผสมผสาน (Integrative analysis) หรือการวิจัยงานวิจัย (Research of research) โดยใช้
เทคนิคการวิเคราะห์อภิมาน (Meta-analysis) มีการประเมินคุณภาพงานศึกษาโดยใช้เกณฑ์วัดคุณภาพงานวิจัย ส่วนส าคัญของงานวิจัยที่น ามาวิเคราะห์และ
เปรียบเทียบกับ กรณีอื่น ๆ และพัฒนาเป็นการวางล าดับตามโครงสร้าง (Hierarchical structure) ของข้อมูลจาก การสัมภาษณ์ และข้อมูลจากการสรุปของผู้วิจัย จาก
การสังเคราะห์งานวิจัย (Systematic review) มักใช้กับกรณีงานวิจัยเป็นเชิงคุณภาพทั้งหมด ส่วนการวิเคราะห์อภิมาน (Meta-analysis) เป็นส่วน หนึ่งของการ
สังเคราะห์งานวิจัย เป็นการวิเคราะห์โดยใช้วิธีการทางสถิติในการรวบรวมผลของ งานวิจัยในแต่ละเรื่องมาสรุปรวมกันมีการให้ค่าเชิงปริมาณที่แน่นอน มักใช้กับกรณี
งานวิจัยเป็นเชิง ปริมาณ ที่มีความเป็นเนื้อเดียวกัน (Sukjaroen, 2014 : 44) อย่างไรก็ตามขั้นตอนการสังเคราะห์ ด้วยวิธีเชิงปริมาณ (Quantitative research 
synthesis) เริ่มต้นด้วยการอาศัยรายงานการวิจัยที่ ต้องการน ามาสังเคราะห์ควรมีอย่างน้อย 2-3 เรื่อง หรือยิ่งมีมากก็ยิ่งท าให้ได้ข้อสรุปที่ครอบคลุม และน่าเช่ือถือ
สามารถน าไปใช้ได้กว้างขึ้น



แนวทางการสังเคราะหง์าน



แนวทางการสงัเคราะหง์าน

 การก าหนดวัตถุประสงค์ของการสังเคราะห์ (Objectives Defining) หมายถึง การวางประเด็นเป้าหมายที่จะท าการสังเคราะห์หรือเป็นขั้นตอนการ
การก าหนดปัญหาการสังเคราะห์งานวิชาการ กล่าวคือ “เป็นการตั้งประเด็นท่ีจะท าการสังเคราะห์” ได้แก่ ประเด็นของการสังเคราะห์ (Synthesis 
Framework) ระเบียบวิธีการสังเคราะห์ (Synthesis Methodology) สมมติฐานการสงเคราะห์ (Synthesis Hypothesis) ปัจจัยเง่ือนการด าเนินการ 
(Synthesis Factors) และการออกแบบการส ารวจข้อมูลเพ่ือท าการสังเคราะห์

 การวางกรอบแนวคิดการน าเสนอ (Conceptual Framework Making) หมายถึง การวางโครงร่างประเด็นการน าเสนอผลของการสังเคราะห์ 
กล่าวคือเป็นการวางประเด็นเนื้อหาสาระทางวิชาการในกรอบแนวคิดการสังเคราะห์ เปรียบเสมือนการเตรียมแฟ้มข้อมูลไว้ เพ่ือท่ีจะน าข้อมูลมาใส่ใน
แฟ้มข้อมูล การวางเค้าการน าเสนอเป็นการวางแผนการจ าแนกข้อมูลประเภทต่าง ๆ ขั้นตอนนี้อาศัยเทคนิคการพิจารณาจ าแนกประเภทข้อมูล 
(Classification) เป็นการจัดจ าพวกของข้อมูล กล่าวคือ เป็นลักษณะของ “การก าหนดภาชนะในการใส่ข้อมูลชนิดเดียวกันใส่ในภาชนะเดียวกัน ข้อมูล
ต่างชนิดก็ใส่คนละภาชนะ” เช่น การก าหนดกรอบแนวคิดทางวิชาการ การก าหนดกรอบการจ าแนกระเบียบวิธี หรือการก าหนดกรอบข้อค้นพบจาก
ผลงานวิชาการ 



แนวทางการสงัเคราะหง์าน

 การสังเขปข้อมูล (Condensation) หมายถึง การด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลตามประเด็นท่ีก าหนดไว้ กล่าวคือด าเนินการเก็บรวบรวมตามลักษณะ
การสังเคราะห์งานวิชาการ ลักษณะใดลักษณะหนึ่ง กล่าวคือ “เป็นการหยิบจับข้อมูลประเภทเดียวกันไปใส่ในภาชนะ เดียวกัน” เช่น การสังเคราะห์
ข้อมูลจากข้อมูลดิบ (Primary analysis) การสังเคราะห์ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary analysis) การสังเคราะห์งานวิจัย (Meta-analysis) การสังเคราะห์
ผลงานยอดเย่ียม (Best Evidence analysis) การวิเคราะห์รายกรณียอดเย่ียม (Best Case analysis) ซ่ึงอาจเป็นประเด็นลักษณะใดลักษณะหนึ่งใน
สามประเด็น คือ ก าหนดกรอบแนวคิดทางวิชาการ การก าหนดกรอบการจ าแนกระเบียบวิธี การก าหนดกรอบข้อค้นพบจากผลงานวิชาการ หรือ
ประเด็นอ่ืน ๆ ก็ได้

 การวางล าดับประเด็นการสังเคราะห์ (Birth Order Defining) หมายถึง การวางล าดับการน าเสนอข้อมูลท่ีสังเคราะห์แล้วตามล าดับความส าคัญ 
(Priority) ก่อน-หลัง หรือลักษณะอ่ืน เพ่ือให้เห็นความสัมพันธ์เกี่ยวโยงกันของข้อมูล ยกตัวอย่างการวางล าดับจ าพวกข้อมูล เช่น การจัดวางล าดับตาม
ลักษณะองค์ประกอบ การจัดวางล าดับตามลักษณะความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร การจัดวางล าดับตามลักษณะเชิงกระบวนการ การจัดวางล าดับตาม
ลักษณะเชิงระบบ หรือการจัดวางแบบบูรณาการ (Integrated) 



แนวทางการสงัเคราะหง์าน

 การอธิบายความ (Explanation) การอธิบายข้อมูลประเภทเดียวกันในภาพรวม หมายถึง การร้อยเรียงเรียบเรียงการน าเสนอผลการเก็บรวบรวม
ข้อมูลมาท าการแยกแยะประเด็นของข้อมูล ผู้ท าการสังเคราะห์ข้อมูลจ าเป็นต้องรู้จักประเภทของข้อมูล ระดับของข้อมูล ลักษณะของข้อมูล เป็นต้น 
การอธิบายความ (Explanation) หมายถึง การท าให้บุคคลอ่ืนเข้าใจความจริง ความสัมพันธ์หรือปรากฏการณ์ต่าง ๆ ท้ังท่ีเป็นปรากฏการณ์ทาง
ธรรมชาติและเป็นปรากฏการณ์ทางสังคมแยกได้ 5 ประเภท (Sriphak, 2017) ดังนี้ (1) การอธิบายตามล าดับขั้นตอน มักใช้กับการอธิบายกิจกรรม การ
ปฏิบัติหรือการเปล่ียนแปลงต่าง ๆ ท่ีเป็นกระบวนการหรือกรรมวิธี มีขั้นตอนเป็นระยะไป เช่น การผลิตส่ิงของ การออกก าลังกาย การประกอบอาหาร 
เป็นต้น (2) การใช้ตัวอย่าง ใช้เพ่ือช่วยในการอธิบายในส่ิงท่ีเข้าใจยาก (3) การเปรียบเทียบความเหมือนหรือความต่างกัน เหมาะกับการอธิบายสิ่งแปลก
ใหม่หรือส่ิงท่ีผู้ฟังไม่คุ้นเคยมาก่อน โดยพยายามหาส่ิงท่ีผู้ฟัง ผู้อ่านคุ้นเคยหรือรู้จักดีอยู่แล้ว น าส่ิงนั้นมาเทียบเคียงและช้ีให้เห็นว่าส่ิงใหม่ท่ีอธิบายนั้นมี
อะไรบ้าง ท่ีคล้ายคลึงหรือแตกต่างไปจากท่ีคุ้นเคยอยู่ (4) การช้ีสาเหตุหรือผลลัพธ์ท่ีสัมพันธ์กัน เป็นการอธิบายว่าส่ิงหนึ่งเป็นสาเหตุ (เหตุ) ท่ีท าให้เกิด
อีกส่ิงหนึ่ง (ผล) และ (5) การนิยาม คือ การให้ค าจ ากัดความหรือก าหนดขอบเขต ข้อตกลงในเร่ืองความหมายของค าหรือศัพท์เพ่ือจะได้เข้าใจตรงกัน



แนวทางการสงัเคราะหง์าน

 การตีความ (Interpretation) หมายถึง การอธิบายความหมายที่แท้จริง หรือนัยยะส าคัญท่ีแท้จริงของสิ่งใดส่ิงหนึ่ง รวมไปถึงการอธิบายความหมาย
แฝงท่ีซ้อนเร้นอยู่ในข้อมูล นอกจากนั้นการตีความยังเป็นการแปลความหมายหรือบรรยายลักษณะข้อมูลท่ีมีอยู่ โดยการอธิบายความหมายของข้อมูล
มักจะจัดวางในรูปของภาษาพูดหรือภาษาเขียนท่ีสามารถส่ือความหมายกับคนท่ัว ๆ ไปได้โดยเป็นท่ีเข้าใจตรงกัน การตีความข้อมูลอาจต้องใช้ทักษะและ
กระบวนการหลายอย่าง เช่น ทักษะการสังเกตุ ทักษะการค านวณ ทักษะการแปลความหมายหรือบรรยายลักษณะข้อมูลท่ีมีอยู่ ทักษะการอธิบาย
ความหมายของข้อมูลท่ีจัดไว้ในรูปแบบต่าง ๆ ได้ ทักษะการอธิบายความสัมพันธ์ของข้อมูลหรือตัวแปรที่มีอยู่ได้เป็นต้น อย่างไรก็ดี การตีความข้อมูลใน
บางคร้ังอาจต้องใช้ทักษะกระบวนการอย่างหลากหลาย เช่น ทักษะการสังเกตุ ทักษะการค านวณ ทักษะการคิดวิเคราะห์ ทักษะสรุปความ เป็นต้น โดย
ทักษะเบื้องต้นท่ีจ าเป็นของความสามารถในการตีความ ประกอบด้วย แปลความหมายหรือบรรยายลักษณะข้อมูลท่ีมีอยู่ได้ อธิบายความหมายของข้อมูล
ท่ีจัดไว้ในรูปแบบต่าง ๆ ได้ และบอกความสัมพันธ์ของข้อมูลหรือตัวแปรท่ีมีอยู่ได้

 สรุปเป็นองค์รวมใหญ่ (Unity Package Synthesis) หมายถึง การขมวดทุกประเด็น เป็นเร่ืองเดียวหรือจัดกระท าทุกประเด็นท่ีน าเสนอมาทุกข้อให้
เป็นประเด็นใหญ่ประเด็นเดียวหรือมี ประเด็นไม่มาก หรือเรียกว่าเป็นองค์ประกอบใหญ่องค์ประกอบเดียว หรือ เป็นสารสนเทศก้อนเดียว ยกตั วอย่างผู้
สังเคราะห์อาจน ารูปแบบของการจัดวางประเด็นข้อมูลการสังเคราะห์ ท้ังตามลักษณะ องค์ประกอบ ลักษณะความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร ลักษณะเชิง
กระบวนการ ลักษณะเชิงระบบ ฯลฯ มาร้อยเรียงเรียบเรียงเป็นเร่ืองเกี่ยวโยงอันเดียวกัน เป็นต้น



เค้าโครงเนือ้หางานสังเคราะห์



แบบท่ี 1 เนื้อหาสาระมีมาก ขอบเขตกว้าง ต้องน าเสนอให้ครอบคลุมเนื้อหาสาระ แบ่งเนื้อหาทั้งหมดออกเป็นตอน ๆ 
แต่ละตอนแบ่งออกเปน็บท ๆ  แต่ละบทแบ่งออกเปน็ประเด็นหลกั  จากนั้นแบ่งประเด็นหลกัเป็นประเด็นย่อย ในบางกรณี
ในแต่ละบทก็แบ่งเป็นประเด็นหลักโดยไม่ได้แบ่งประเด็นย่อย

ตอนท่ี 1 ...
บทท่ี  1 ...

ประเด็นหลัก.....
ประเด็นหลัก.....

ประเด็นย่อย.....
ประเด็นย่อย.....
ประเด็นย่อย.....

ประเด็นหลัก.....
ประเด็นหลัก.....

บทท่ี 2 ...
ประเด็นหลัก.....
ประเด็นหลัก.....
ประเด็นหลัก.....

ตอนท่ี 2 ...
บทท่ี 3 ...

ประเด็นหลัก.....
ประเด็นหลัก....
ประเด็นหลัก...

ประเด็นย่อย.....
ประเด็นย่อย.....

บทท่ี 4 ...
ประเด็นหลัก....

ประเด็นย่อย....
ประเด็นหลัก.....

ประเด็นย่อย....



แบบที่ 2  เนื้อหาสาระมีไม่มากเหมือนแบบ 1 แต่สามารถแบ่งเนื้อหาทั้งหมดออกเป็นบท ๆ แต่ละบทแบ่งออกเป็น
ประเด็นหลัก โดยที่แต่ละประเด็นหลักไม่ต้องแยกประเด็นย่อยในสารบัญ เพราะอาจจะท าให้สารบัญมีความยาวมาก
เกินไป แต่ในการเขียนจริง ๆ แล้ว และตามความเป็นจริงเมื่อเขียนประเด็นหลักจะต้องมีการแยกออกเป็นประเด็นย่อย

บทท่ี 1 ...
ประเด็นหลัก.....
ประเด็นหลัก.....
ประเด็นหลัก.....

บทท่ี 2 ...
ประเด็นหลัก.....
ประเด็นหลัก.....
ประเด็นหลัก.....

บทท่ี 3 ...
ประเด็นหลัก.....
ประเด็นหลัก.....
ประเด็นหลัก.....



แบบท่ี 3  แบ่งเนื้อหาออกเป็นตอน ๆ แต่ละตอนแบ่งออกเป็นประเด็นหลัก ที่แบ่งลักษณะเช่นนี้  เพราะไม่สามารถ
รวมประเด็นหลักทั้งหลายเป็นบทได้  อีกทั้งแต่ละประเด็นหลักมีเนื้อหาน้อยไม่กว้างขวางพอที่จะแบ่งเป็นบทได้  
ตัวอย่างเช่น

ตอนท่ี 1 ...
ประเด็นหลัก.....
ประเด็นหลัก.....
ประเด็นหลัก.....
ประเด็นหลัก.....

ตอนท่ี 2 ...
ประเด็นหลัก.....
ประเด็นหลัก.....
ประเด็นหลัก.....

ตอนท่ี 3 ...
ประเด็นหลัก.....
ประเด็นหลัก.....



แนวทางการประเมินคุณภาพ



แนวทางการประเมินคณุภาพ

 เป็นผลงานที่แสดงการรวบรวมเนื้อหาสาระต่าง ๆ หรือองค์ประกอบต่าง ๆ เข้าด้วยกัน โดยต้องอาศัยความคิดสร้างสรรค์ในการสร้างรูปแบบโครงสร้างเบื้องต้นเพื่อให้
เกิดแนวทางหรือเทคนิควิธีการใหม่ในเรื่องนั้น ๆ

 เป็นผลงานที่มีรูปแบบและเนื้อหาครบถ้วนถูกต้อง 

 เป็นผลงานที่มีความประณีตในการจัดวรรคตอน ช่องไฟ และมีการใช้ภาษาที่ชัดเจน เหมาะสม และถูกต้องตามหลักภาษา

 เป็นผลงานที่มีการอ้างอิงและมีแบบแผนในการเขียนอ้างอิงอย่างเหมาะสม 

 เป็นผลงานที่ก่อให้เกิดความรู้ใหม่หรือเทคนิควิธีการใหม่

 เป็นผลงานที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาหรือปรับปรุงงาน ระบบงาน หรือมาตรฐานงานของหน่วยงานหรือสถาบันอุดมศึกษา และสามารถน าไปใช้เป็นแหล่งอ้างอิง 
หรือน าไปปฏิบัติได้ 

 เป็นผลงานที่มีการเรียบเรียงเนื้อหาสาระท่ีชัดเจนตามล าดับ ไม่สับสน สามารถท าให้ผู้อ่านติดตามเนื้อหาได้โดยสะดวก ตลอดจนมีความเช่ือมโยงของหัวข้อ

 เป็นผลงานที่มีลักษณะเป็นงานบุกเบิกความรู้ใหม่ในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง

 เป็นผลงานที่มีการกระตุ้นให้เกิดความคิดและค้นคว้าอย่างต่อเนื่อง เป็นที่เช่ือถือและยอมรับในวงวิชาชีพ

 เป็นผลงานที่มีการวิพากษ์และให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์อย่างเหมาะสม 



กรณีศึกษา 1

บทสังเคราะห์ข้อเสนอบทบาทกระทรวงสาธารณสุข
ในศตวรรษที่ 21 



สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ได้มอบหมายนักวิชาการท่ีมีความเชี่ยวชาญงานวิจัยเชิง
ระบบและ นโยบาย ให้ท าการทบทวนเอกสาร (Document review) เช่น งานวิจัยทั้ง
ในประเทศและต่างประเทศ บทความ รายงาน กฎหมาย กฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง ร่วมกับ
การสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ทรงคุณวุฒิที่เกี่ยวข้อง การ ประชุมเพ่ือรับฟังความคิดเห็นจาก
ผู้เกี่ยวข้อง เพ่ือจัดท าเอกสารข้อเสนอการปรับบทบาทกระทรวงสาธารณสุข ในระบบ
บริการสุขภาพ ระบบสร้างเสริมสุขภาพ ระบบควบคุมและป้องกันโรค ระบบยาและการ
คุ้มครองผู้บริโภค ท่ีมีกรอบประเด็นดังนี้ 

1. องค์ประกอบย่อย (subsystem) ของแต่ละระบบ และบทบาทหน้าท่ีของแต่ละ
กลไก/องค์ประกอบ ย่อยพร้อมท้ังความสัมพันธ์เช่ือมโยง 

2. บริบทของแต่ละระบบย่อยทั้ง 4 ระบบ ท่ีเปล่ียนไปและแนวโน้ม โดยครอบคลุม
การปรับบทบาท ภาคีภาคส่วนต่างๆ ในแต่ละระบบย่อยของระบบสุขภาพ 

3. วิเคราะห์บทบาทกระทรวงสาธารณสุขในปัจจุบันท่ีเกี่ยวข้องกับระบบย่อยทั้ง 4 
ระบบ พร้อมข้อเสนอบทบาทใหม่ท่ีครอบคลุมความสัมพันธ์กับกลไก/หน่วยงานอ่ืนๆ ใน
ระบบ 

4. ข้อเสนอการปรับโครงสร้างกระทรวงสาธารณสุขตามบทบาทใหม่ในส่วนท่ี
เกี่ยวข้องกับระบบย่อย ทั้ง 4 ระบบ พร้อมการบริหารจัดการในช่วงเปล่ียนผ่าน

http://digital.nlt.go.th/



ใช้กรอบแนวคิดระบบสุขภาพขององค์การอนามัยโลก (WHO 
Health System Framework) เป็น หลักในการพัฒนาข้อเสนอ โดย
กรอบแนวคิดดังกล่าวระบุผลลัพธ์ของระบบสุขภาพที่ส าคัญ คือ การเข้าถึง 
ความครอบคลุม คุณภาพและความปลอดภัย และผลสัมฤทธิ์นอกจากจะ
ท าให้ประชาชนมีสุขดีขึ้นแล้ว ยังต้อง มีประสิทธิภาพ สร้างเป็นธรรม 
ปกป้องคุ้มครองความเสี่ยงทั้ งด้านสังคมและการเงิน และสามารถ
ตอบสนองต่อ ความต้องการของประชาชนด้วย โดยระบบสุขภาพที่จะ
บรรลุถึงเป้าหมายเหล่านี้ได้จะต้องประกอบด้วย องค์ประกอบพ้ืนฐาน
อย่างน้อย 6 ประการ (six building blocks) ได้แก่ 1) การให้บริการ 2) 
บุคลากรด้าน สุขภาพ 3) สารสนเทศ 4) ผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์วัคซีน 
และเทคโนโลยี 5) การเงิน 6) ภาวะผู้น าและการ อภิบาล

http://digital.nlt.go.th/



กรณีศึกษา 2

การสังเคราะห์งานวิจัยเกีย่วกับคุณภาพการศึกษาพยาบาล
ไทย : การวิเคราะห์อภิมาน (Meta – analysis)



Add a Slide Title - 2

ตอนที่ 2 ผลการสังเคราะห์งานวิจัยเชิงปริมาณด้วยการวิเคราะห์อภิมาน มีข้อค้นพบ 
3 ประเด็นส าคัญๆ ดังนี้ 

1. ผลการสังเคราะห์และเปรียบเทียบผลการวิจัย ปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพการศึกษา
พยาบาล ผลการวิเคราะห์ขนาดอิทธิพลของปัจจัยในรูปสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ พบว่า 
งานวิจัยทั้ง 138 เร่ือง ที่น ามาสังเคราะห์มีค่าเฉลี่ยอิทธิพลของตัวแปรต้นและ ตัวแปรตามใน
รูปของค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ที่มีขนาดก่อนปรับแก้ เท่ากับ 0.38 และหลังการปรับแก้ 
เท่ากับ 0.43 อันเป็นค่าความสัมพันธ์ทิศทางบวกขนาด ปานกลาง มีรายละเอียดผลการ
สังเคราะห์งานวิจัย ดังตารางที่ 1 

กรอบแนวคดิการสังเคราะห์

กุลธิดา กุลประฑีปัญญา จ าลอง วงษ์ประเสริฐ และอวยพร เรืองตระกูล. (ม.ป.ป.) การสังเคราะห์งานวิจัยเกี่ยวกับคุณภาพการศึกษา
พยาบาลไทย : การ วิเคราะห์อภิมาน (Meta – analysis), วารสารพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข, 71-87



กรณีศึกษา 3

การสงัเคราะหง์านวิจยัดา้นสาระของงานวิจยั ในหลกัสตูร
บรหิารธุรกิจมหาบณัฑิต สาขาวิชาบรหิารธุรกิจ คณะ
บรหิารธุรกิจ มหาวิทยาลยัหาดใหญ่



การสังเคราะห์งานวิจัย จากงานวิจัยในจ านวน 17 เรื่อง ตั้งแต่ปีพุทธศักราช 
2550-2560 ในหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ โดยใช้วิธีการวิเคราะห์เนื้อหาและ
แจกแจงความถี่ในสาระของการวิจัย 3 ประเด็น ได้แก่ ประเด็นการวิจัย
ประเด็นตัวแปรที่ศึกษาในงานวิจัย และประโยชน์ในการน าไปใช้ สรุปได้ว่า 
ด้านประเด็นวิจัย มีการวิจัยเกี่ยวกับด้านการจัดการ ด้านการตลาด ด้าน
การบริหารทรัพยากรมนุษย์ และด้านอื่น ๆ ส่วนด้านตัวแปร ที่ศึกษาใน
งานวิจัย ท่ีนับความถี่จากการสังเคราะหจั์ดเป็นตัวแปรปจัจัยส่วนบุคคลและ
ตัวแปรเชิงทฤษฎีส่วนการน าไปใช้ประโยชน์ จะเกิดขึ้นในลักษณะของการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ กระบวนการผลิต การให้บริการที่น่าพึงพอใจ การส่งเสริม
การพัฒนาความรู้ให้แก่บุคลากร และการเพิ่มประสิทธิภาพ ในการท างาน 
รวมทั้งการสร้างการรับรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์

กรอบแนวคดิการสังเคราะห์

นธี เหมมนัต์ อภินนัท ์สริริตันจิตต ์และสมชยั ปราบรตัน,์ 2561



คู่มือปฏบิตังิาน:
แ ห ล ่ง ค ว า ม รู ้ข อ ง อ ง ค ์ก า ร



คู่มือปฏิบติังานคืออะไร?

คู่มือการปฏิบติังาน (Work Manual) เปรยีบเสมอืนแผนทีบ่อกเสน้ทางการ
ท างานทีม่จีุดเริม่ตน้และจุดสิน้สุดของกระบวนการระบุถงึข ัน้ตอนและ
รายละเอยีดของกระบวนการต่างๆ มกัจดัท าขึน้ส าหรบังานทีม่คีวามซบัซอ้น    
มหีลายขัน้ตอน และเกีย่วขอ้งกบัหลายคน สามารถปรบัปรุงเปลีย่นแปลงเมื่อ   
มกีารเปลีย่นแปลงการปฏบิตังิาน ทัง้นี้ เพื่อใหผู้ป้ฏบิตังิานไวใ้ชอ้า้งองิมใิหเ้กดิ
ความผดิพลาดในการปฏบิตังิาน (ก.พ.ร., 2552)
คู่มือปฏิบติังานหลกั หมายถงึ เอกสารแสดงเสน้ทางการท างานในงานหลกัของ
ต าแหน่งตัง้แต่จุดเริม่ตน้จนสิน้สุดกระบวนการ โดยระบุข ัน้ตอนและรายละเอยีด
ของกระบวนการต่างๆ ในการปฏบิตังิาน กฎ ระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้งในการ
ปฏบิตังิาน ตลอดจนแนวทางแกไ้ขปัญหาและขอ้เสนอแนะในการปฏบิตังิาน
ดงักล่าว ซึง่ตอ้งใชป้ระกอบการปฏบิตังิานมาแลว้ และตอ้งมกีารปรบัปรุง
เปลีย่นแปลงเมื่อมกีารเปลีย่นแปลงการปฏบิตังิาน (ก.พ.อ., 2553)

Tacit

Explicit
KM

คู่มือปฏิบัติงำน: แหล่งควำมรู้ขององค์กำร



ความรู้เบ้ืองตน้ในการจดัท าคู่มือปฏิบติังาน

วัตถุประสงค์

ผลที่ได้รบั

ประโยชน์ของ
คู่มือ

ปฏิบัติงาน วตัถปุระสงคแ์ละผลท่ีได้รบัจากการท าคู่มือปฏิบติังาน

เป็นเครื่องมือใน
การฝึกอบรม

การท างานสอด
คล้องกบันโยบาย
และภารกิจของ

องคก์าร

ผูบ้ริหารติดตาม
งานได้ทุกขัน้ตอน

ผูป้ฏิบติังานทราบ
ว่าต้องท างานอย่างไร

เมื่อใด กบัใคร

เป็นส่ือในการ
ประสานงาน

เป็นเอกสารอ้างอิง
ในการท างาน

การท างานเป็น
ระบบและมีมาตรฐาน

เดียวกนั



ความรู้เบ้ืองตน้ในการจดัท าคู่มือปฏิบติังาน

• เน้ือหากระชบั ชดัเจน และเข้าใจง่าย
• เป็นประโยชน์ส าหรบัการท างานและฝึกอบรม

• เหมาะสมกบัองคก์ารและผู้ใช้งานแต่ละกลุ่ม
• มีความน่าสนใจ น่าติดตาม

• มีความเป็นปัจจบุนั (Update) ไม่ล้าสมยั
• มีตวัอย่างประกอบ



ความรู้เบ้ืองตน้ในการจดัท าคู่มือปฏิบติังาน

ทกัษะส าคญัของผู้จดัท าคู่มือปฏิบติังาน
ทกัษะการวเิคราะห ์(Analysis Skills)
ทกัษะการสื่อสาร (Communication Skills)
ทกัษะการออกแบบ (Design Skills)
ทกัษะการประเมนิผล (Evaluation Skills)

คณุสมบติัส าคญัของผู้จดัท าคู่มือปฏิบติังาน
มคีวามรูค้วามเชีย่วชาญในการปฏบิตังิานเรื่องทีจ่ะท า

เป็นคนช่างสงัเกต
เอาใจใส่รายละเอยีดของการปฏบิตังิาน

รูท้ฤษฎแีละความรูพ้ืน้ฐานของการวเิคราะหร์ะบบงาน
รูห้ลกัการสื่อสารในรปูแบบต่างๆ

รูเ้ทคโนโลยสีมยัใหม่ เช่น โปรแกรมการเขยีนผงังาน (Flowchart)



องคป์ระกอบของคู่มือปฏิบติังาน
บทที ่1 บทน า

- ความเป็นมา/ ความจ าเป็น/ ความส าคญั
- วตัถุประสงค์
- ขอบเขต
- นิยามศพัทเ์ฉพาะ/ ค าจ ากดัความ

บทที ่1 บทน า
- ความเป็นมา/ ความจ าเป็น (ภูมหิลงั)/ ความส าคญั
- วตัถุประสงค์
- ขอบเขต

บทที ่2 บทบาทหน้าทีค่วามรบัผดิชอบ
- บทบาทหน้าทีค่วามรบัผดิชอบของต าแหน่ง
- ลกัษณะงานทีป่ฏบิตัิ
- โครงสรา้งการบรหิารจดัการ

บทที ่2 โครงสรา้งการบรหิารและอตัราก าลงั บทบาทหน้าทีค่วามรบัผดิชอบ
- โครงสรา้งการบรหิารและอตัราก าลงัของหน่วยงาน
- ขอบข่ายภาระงานของหน่วยงาน
- บทบาทหน้าทีค่วามรบัผดิชอบของต าแหน่ง
- ลกัษณะงานทีป่ฏบิตัิ

บทที ่3 หลกัเกณฑ์วธิกีารปฏบิตังิานและเงือ่นไข
- หลกัเกณฑ์การปฏบิตังิาน
- วธิกีารปฏบิตังิาน
- เง ือ่นไข/ ข้อสงัเกต/ ข้อความระวงั/ ส ิง่ท ีค่วรค านึงในการปฏบิตังิาน
- แนวคดิ/ งานวจิยัท ีเ่กี่ยวข้อง

บทที ่3 หลกัเกณฑ์วธิกีารปฏบิตังิานและเงือ่นไข
- หลกัเกณฑ์การปฏบิตังิาน/ มาตรฐานการปฏบิตังิาน
- วธิกีารปฏบิตังิาน
- เง ือ่นไข/ ข้อสงัเกต/ ข้อควรระวงั/ ส ิง่ท ีค่วรค านึงในการปฏบิตังิาน
- แนวคดิ/ งานวจิยัท ีเ่กี่ยวข้อง
- วธิกีารใหบ้รกิารกบัผูร้บับรกิารมคีวามพงึพอใจ
- วธิกีารตดิตามและประเมนิผลการปฏบิตังิาน
- จรรยาบรรณ/ คุณธรรม/ จรยิธรรมในการปฏบิตังิาน

บทที ่4 กระบวนการและขัน้ตอนการปฏบิตังิาน
- ขัน้ตอนการปฏบิตังิาน
- รายละเอยีดของกระบวนการและขัน้ตอนการปฏบิตังิาน
- กจิกรรม/ แผนปฏบิตังิาน/ แผนกลยทุธ์ในการปฏบิตังิาน

บทที ่4 เทคนิคในการปฏบิตังิาน
- แผนกลยทุธ์ในการปฏบิตังิาน
- ข ัน้ตอนการปฏบิตังิาน
- วธิกีารตดิตามและประเมนิผลการปฏบิตังิาน
- จรรยาบรรณ/ คุณธรรม/ จรยิธรรมในการปฏบิตังิาน

บทที ่5 ปัญหาอุปสรรคและแนวทางในการแกไ้ขและพฒันางาน
- ปัญหาอุปสรรคในการปฏบิตังิาน
- แนวทางแกไ้ขและพฒันา
- ขอ้เสนอแนะ

บทที ่5 ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแกไ้ขและการพฒันางาน
- ปัญหาอุปสรรคในการปฏบิตังิาน
- แนวทางแกไ้ขและพฒันางาน
- ขอ้เสนอแนะ

บรรณานุกรม
ภาคผนวก (ถา้ม)ี
ประวตัผิูเ้ขยีน

บรรณานุกรม
ภาคผนวก (ถา้ม)ี
ประวตัผิูเ้ขยีน



กำรเลือกหัวข้อที่น่ำสนใจในกำรท ำผลงำน

ใหม่
ตรงกับ
ต าแหน่ง

แตกต่าง
เป็น

ประโยชน์



องคป์ระกอบของคู่มือปฏิบติังาน

การตัง้ช่ือ
คู่มือ
ปฏิบติังาน

มคีวามกระชบัและชดัเจน
ท าใหท้ราบขอบเขตของคู่มอื
ไมค่วรซ ้ากบัคนอื่น
ไมก่วา้งเกนิไป
เป็นชือ่ทีเ่ป็นงานหลกั



องคป์ระกอบของคู่มือปฏิบติังาน
คู่มือการปฏิบติังานการขอต าแหน่งผูช่้วยศาสตราจารย ์รองศาสตราจารย ์
และศาสตราจารย ์สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์

คู่มือการปฏิบติังานการขอต าแหน่งทางวิชาการ
สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์

คู่มือการท านุบ ารงุศิลปะและวฒันธรรมกองกลาง ส านักงานอธิการบดี 
สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์

คู่มือปฏิบติังานการจดัพิธีการของ
สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์

คู่มือการปฏิบติังานการขอต าแหน่งผูช่้วยศาสตราจารย ์รองศาสตราจารย ์
และศาสตราจารย์ สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์

คู่มือการปฏิบติังานการขอต าแหน่งทางวิชาการ
สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์

คู่มือการท านุบ ารงุศิลปะและวฒันธรรมกองกลาง ส านักงานอธิการบดี 
สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์

คู่มือปฏิบติังานการจดัพิธีการของ
สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์



คู่ มื อ ป ฏิ บ ั ติ ง า น  Walailak

Journal of Science and 
Technology มีเ น้ือหาครอบคลุม

กระบวนการ บริหารจดัการวารสารออนไลน์

อเิล็กทรอนิกสท์ี่มีมาตรฐานตามเกณฑว์ารสาร

ระดบัชาติของฐานข้อมูล TCI ฐานขอ้มูล

ACI และมาตรฐานตามเกณฑว์ารสารระดบั

นานาชาติของฐานขอ้มูล Scopus ตาม

รายละเอียด ข ั้นตอนการปฏิบตัิงาน (Flow 
Chart) คือ การรบับทความ การสกรีน

บทความเบื้ องต ้น การทาบทามผู ้ปร ะเ มิน 

บทความ การรวบรวมและแจง้ผลการประเมิน

บทความ การปรบัแกบ้ทความโดยผูป้ระพนัธ์

(ผูเ้ขียน) การ ตรวจสอบการแกไ้ขบทความ การ

จดัรูปแบบบทความ การตรวจสอบภาษาองักฤษ 

การตรวจสอบบทความขัน้ สุดทา้ย การจดัเรียง

เน้ือหาและเลขหนา้บทความ และการออนไลน์

เผยแพร่บทความ ด าเนินการโดยงาน วารสาร

และวิเคราะหข์ ้อมูลการวิจ ัย ฝ่ายสนับส นุน

วิชาการ บณัฑิตวิทยาล ัย มหาวิทยาล ัยวล ัย

ลกัษณ์ใชเ้วลาไม่ เกิน 30 วนัต่อหน่ึงฉบบั ใน

การออกวารสารเผยแพร่ออนไลน์และใชเ้วลา

ประมาณ 120 วนัตอ่หน่ึงบทความ เพือ่ทราบผล

การประเมินบทความจากผูท้รงคุณวุฒิเน้ือหา

ของคูมื่อปฏบิตังิานไม่รวมถึงข ั้นตอนการจดัท า 

ส าหรบัวารสารใหม



คู่ มื อเล่มน้ี มี เ น้ือหาครอบคลุมกระบวนการ

ด าเนินงานต ัง้แตก่ารวางแผนการก าหนดทีม ตรวจ

ประเมิน การจ ัดท าทะเบียนฐานข้อมูลสถาน

ประกอบกิจการดา้นอาหาร/ผู ้ประกอบกิจการ/ผู ้

สมัผสัอาหาร การออกบตัรประจ าตวัผูส้มัผสัอาหาร 

การตรวจสุขลกัษณะตามเกณฑ/์ขอ้ก าหนด ตรวจ 

ประเมินรา้นอาหาร และสรุปผล/สถานการณ์การ

ด าเนินงานดา้นสุขาภบิาลอาหาร ซึ่งมีแนวทางการ 

ปฏิบตัิงานเริ่มต ั้งแต่การส ารวจพื้ นที่ จ านวน

รา้นอาหารทีเ่ขา้รบัการตรวจประเมิน การแบ่งพื้ นที ่

การ ก าหนดวนัตรวจประเมิน การตรวจประเมิน

ตามหลกัมาตรฐานสุขาภิบาล (ดา้นกายภาพ) ที่

ก าหนด การสรุปผลและการใหข้อ้เสนอแนะการ

ตรวจประเมิน แจ ้งผลการตรวจประเมินใหก้บั

รา้นอาหาร พฒันาปรบัปรุงตามขอ้เสนอแนะ ตรวจ

ประเมินคร ัง้ที่ 2 เฉพาะรา้นอาหารที่จะตอ้งมีการ

พฒันาปร ับ ปรุง รายงานผลตรวจประเมินต่อ

หน่วยงานที่เกี่ยวข ้อง และผู ้บริหารเพื่อน าไป

พฒันา ควบคุม จ ัดการ ปัจจ ัยสิ่งแวดล ้อมที่

เกีย่วขอ้ง อนัไดแ้กส่ถานที่อาหาร ภาชนะอุปกรณ์

ผู ้สมัผ ัสอาหาร สตัว์และแมลง น าโรคต่าง ๆ

เพื่อให ้อาหารมีคุณภาพ สะอาด ปลอดภ ัย 

ประชาชนไดร้บัการคุม้ครองสิทธิในการ บริโภค

และการเลือกใชบ้ริการที่มีคุณภาพ โดยใชแ้บบ

ประเมินสุขาภิบาลอาหารของคณะกรรมการ 

พฒันาระบบสุขาภิบาลอาหารภายในโรงอาหาร 

เป็นแบบตรวจประเมิน



คูมื่อฉบบัน้ีเป็นเน้ือหาส าหรบัการติดต ัง้และต ัง้

คา่โปรแกรมฐานขอ้มูลอิเล็กทรอนิกสเ์พอื่ การ

สื บ ค ้ น  ( Compustat

Research Insight Global 

Reference Database 
Standard & Poor’s) ผ่าน

ระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ส านักบรรณ

สารการพฒันา สถาบนับณัฑิตพฒันบริหาร

ศาสตร์ ซึ่งเน้นหนักไปที่การด าเนินการใน 2 

ขัน้ตอนหลกั คอื ข ั้นตอนการติดต ัง้ และต ัง้ค่า

โปรแกรม6 ฐานขอ้มูลอิเลกทรอนิกสเ์พื่อการ

สื บ ค ้ น  ( Compustat

Research Insight Global 

Reference Database 

Standard & Poor’s)



คูมื่อปฏิบตัิงานฉบบัน้ีครอบคลุม การเสนอขอ

พระราชทานและส่งคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 

ต ั้งแต่ ตรวจสอบคุณสมบตัิ ประว ัติ ความ

ประพฤต ิความเหมาะสมของขา้ราชการ ลูกจา้ง

ประจ าและพนกังานราชการ ทีม่ีคุณสมบตัิตรง

ตามระเบยีบส านกันายกรฐัมนตรีว่าดว้ยการขอ

พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อนัเป็นที ่

เชิดชูยิ่งช ้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์

อนัมีเกยีรติยศยิ่งมงกุฎไทย พ.ศ.2536 และที่

แกไ้ขเพิม่เตมิ ระเบยีบส านกันายกรฐัมนตรีว่า

ดว้ยการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์

อ ั น เ ป็ น ที่ เ ชิ ด ชู ยิ่ ง ช ้ า ง เ ผื อ ก แ ล ะ 

เครื่องราชอิสริยาภรณ์อนัมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎ

ไทย (ฉบบัที่ 2) พ.ศ.2552 พระราชบญัญัติ

เหรียญจกัรพรรดิ มาลาและเหรียญจกัรพรรดิ

มาลา พ.ศ. 2484 และที่แกไ้ขเพิ่มเติม โดย

จะต ้อ งผ่ านก ารพิจ า รณ ากล ัน่ ก รอ งจ าก 

คณะกรร มก ารพิจ ารณากล ั ่นก รอ ง ผู ้ที่ มี

คุ ณ ส ม บ ัติ ใ น ก า ร เ ส น อพ ร ะ ร า ช ท า น

เครื่ องร าชอิสริยาภรณ์อ ันเ ป็นที่เ ชิ ด ชู  ยิ่ง

ช้างเผื อกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อ ัน มี

เกียรติยศยิ่งมงกุฏไทยและเหรียญจกัรพรรดิ

มาลา ประจ าปี ระยะเวลาส่งขอ้มูล รอบปกติ

เดือน พฤศจิกายน รอบเพิม่เตมิเดือน เมษายน

ข อ ง ปี ถ ั ด ไ ป  แ ล ะ ก า ร ส่ ง คื น 

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ช่วงเดือน พฤศจิกายน 

ของทกุป



อธิบายขอ้ควรปฏิบัติ  ขั้นตอนและกระบวนการ

เตรียมเครื่องแกว้อุปกรณ์และสารเคมีที่ใชใ้นการ

ทดลอง การวิเคราะหค์ุณภาพน ้ าทางกายภาพและ

ทางเคมี ส าหรับรายวิชาปฏิบัติการเคมีส า หรับ

วิศวกรรมสิง่แวดลอ้ม การจดัการของเสียอนัตราย

ของแต่ละปฏิบัติการ ซึ่ งเริ่มต ้นที่ เจ ้าหน้าที่ต ้อง

ท าการศึกษาคู่มือปฏิบัติการเคมีส าหรับวิศวกรรม

สิง่แวดลอ้มว่าการเรียนปฏบิตัิการน้ันใชส้ารเคมีและ

อุปกรณ์ชนิดใด แล ้วจึงตรวจสอบสารเคมีและ

อปุกรณ์ที่มีในหอ้งเกบ็วสัดุว่าเพยีงพอต่อการจดัการ

เรียนการสอนในรายวิชาปฏบิตัิการหรือไม่ หากมีไม่

เพีย งพอต ้องด า เ นินกา รขออนุมัติ ส ัง่ ซื้ อ โดย

ด าเนินการตามระเบียบงานการเงินและพสัดุต่อไป

และกระบวนการเตรียมปฏบิตัิการจะสิ้นสุดที่นิสติท า

รายงานปฏบิตัิการส่งอาจารยผู์ส้อน คู่มือปฏิบัติงาน

เล่มน้ีฐเขียนไดท้ าการรวบรวมขอ้ควระวงัและวิธกีาร

แก ้ไ ขป ัญหา กร ณี เกิ ดค วามผิดพลา ด จ า ก

ประสบกา ร ณ์ของผู ้เขียนซึ่งท าหน้าที่ ป ร ะจ า

หอ้งปฏบิตัิการวิศวกรรมสิง่แวดลอ้มในรายวิชา เคมี

ส าหรบัวิศวกรรมสิง่แวดลอ้ม (307201) มีการจดัการ

เรี ยนกา รสอน ส า หรับ นิสิตส าขา วิ ศวกร ร ม

สิ่งแวดลอ้ม ชั้นปีที่  2 ภาคเรียนปลาย ของทุกปี

การศึกษา โดยจะมีการเรียนการสอนในช่วงเดือน

ธนัวาคม-เดือนมีนาคม ของทุกปี ซึ่งผูท้ี่เกีย่วขอ้งใน

กระบวนการจดัการเรียนการสอนและการเตรียม

ปฏบิตัิการ คือ เจา้หน้าที่หอ้งปฏิบัติการ นิสิตและ

อาจารยผู์ส้อนรายวิชาปฏบิตัิการ



การจดัหมวดหมู่ทรพัยากรสารสนเทศของ
ส านักบรรณสารการพฒันา 

สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์

การจดัท าวารสาร
พฒันบริหารศาสตร์

การจัดการประชมุ

คณะกรรมการประจ า

สถาบนัภาษา มจร.

การจดัการศึกษาวิชาวิทยานิพนธ ์
หลกัสตูรนิติศาสตรมหาบณัฑิต

สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์

การติดตัง้และตัง้ค่าโปรแกรมฐานข้อมลู
อิเลก็ทรอนิกสเ์พ่ือสืบค้นผ่านระบบคอมพิวเตอร์
และเครือข่ายของส านักบรรณสารการพฒันา 

สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์

การพิจารณาต าแหนง่ท

ทางวิชาการ สถาบนั

บณัฑิตพัฒนบริหาร

ศาสตร์

การเตรียมอปุกรณแ์ละสารเคมีหอ้งปฏิบตัิการ

วิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร ์มอ.

การรบัสมคัรนักศึกษาหลกัสตูร
นิติศาสตรดษุฎีบณัฑิต คณะนิติศาสตร ์
สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์

การสรา้งและพัฒนา

เว็บไซต ์มจร. วิทยาเขต

ขอนแกน่

คู่มือ
ปฏิบัติงาน



องคป์ระกอบของคู่มือปฏิบติังาน

- ความเป็นมาและความส าคญั
- วตัถุประสงค์
- ขอบเขต
- นิยามศพัทเ์ฉพาะ/ ค าจ ากดัความ



องคป์ระกอบของคู่มือปฏิบติังาน

- โครงสรา้งการบรหิารจดัการ
- ขอบขา่ยภาระงานของหน่วยงาน
- บทบาทหน้าทีค่วามรบัผดิชอบของต าแหน่ง
- ลกัษณะงานทีป่ฏบิตัิ



องคป์ระกอบของคู่มือปฏิบติังาน

- หลกัเกณฑก์ารปฏบิตังิาน/ มาตรฐานการปฏบิตังิาน
- วธิกีารปฏบิตังิาน
- เงื่อนไข/ ขอ้สงัเกต/ ขอ้ควรระวงั/ สิง่ทีค่วรค านึงในการปฏบิตังิาน
- งานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง
- วธิบีรกิารใหผู้ร้บับรกิารมคีวามพงึพอใจ
- วธิกีารตดิตามและประเมนิผลการปฏบิตังิาน
- จรรยาบรรณ/ คุณธรรม/ จรยิธรรมในการปฏบิตังิาน



องคป์ระกอบของคู่มือปฏิบติังาน

- ข ัน้ตอนการปฏบิตังิาน
- รายละเอยีดของกระบวนการและขัน้ตอนการปฏบิตังิาน
- กจิกรรม/ แผนปฏบิตังิาน/ แผนกลยุทธใ์นการปฏบิตังิาน



องคป์ระกอบของคู่มือปฏิบติังาน

- ปัญหาอุปสรรคในการปฏบิตังิาน 
- แนวทางแกไ้ขและพฒันางาน
- ขอ้เสนอแนะ



เทคนิคการจดัท าคู่มือปฏิบติังาน

ภาพ

ถ่าย

แบบ

ฟอรม์

ภาพ
การต์ูน

Multi 
Media

ดงูาน

(Best 
Practice)

KM 
(CoP)



เกณฑก์ารประเมินคุณภาพคู่มือปฏิบติังาน
(1) เป็นคู่มือปฏิบติังานซ่ึงเก่ียวข้องกบัหน้าท่ีความรบัผิดชอบหลกั และมีรูปแบบ/โครงร่าง และเน้ือหาครบถ้วน

สมบรูณ์และถกูต้องตามหลกัวิชาการ 

(2) มีความประณีตในการจดัวรรคตอนและช่องไฟ 

(3) มีการอ้างอิงแหล่งวิชาการและมีแบบแผนในการเขียนอ้างอิง 

(4) มีการจดัท าบรรณานุกรมและภาคผนวกไว้อย่างเหมาะสม 

(5) มีการใช้ภาษาท่ีชดัเจน เหมาะสม และถกูต้องตามหลกัภาษา

(6) มีการเรียบเรียงเน้ือหาสาระท่ีชัดเจนตามล าดบั ไม่สบัสน สามารถท าให้ผู้อ่านติดตามเน้ือหาได้โดยสะดวก 
ตลอดจนมีความเช่ือมโยงของหวัข้อ

(7) มีเน้ือหาสาระทางวิชาการท่ีทนัสมยั

(8) ในแต่ละเรื่องมีการเขียนระบคุวามคิดรวบยอดของเรื่องชดัเจน และมีการอธิบายขยายความคิดรวบยอดนัน้ๆ 
ในลกัษณะสามารถส่ือความหมายได้ดีพอสมควร อาจมีภาพ แผนภมิู ตาราง ประกอบเพ่ือความเข้าใจและให้น่าสนใจ

(9) มีข้อเสนอแนะ และมีการสอดแทรกความคิดและความเหน็เพ่ิมเติมได้อย่างเหมาะสม

(10) มีการศึกษาค้นคว้าต ารา เอกสาร และ/หรือรายงานการวิจยัท่ีจะช่วยให้ผู้อ่านได้มีความรู้และความสามารถ



จดัท  าค าส ัง่แต่งต ัง้ Readers

รธว. พจิารณาใหค้วามเหน็

อธ. พจิารณาลงนามในค าส ัง่

ออกเลขค าส ัง่

จดัท  าหนงัสอืส่งผลงานให ้Readers

รธว. พจิารณาใหค้วามเหน็

อธ. พจิารณาลงนามในหนงัสอืส่งผลงาน

ออกเลขหนงัสอืส่งผลงาน

ส่งผลงานให ้Readers

จดัท าค าส ัง่แต่งตัง้และหนงัสอืสง่ผลงานให ้

Readers พรอ้มท ัง้ออกเลขค าส ัง่และ

หนงัสอืสง่ผลงาน

รธว. พจิารณาลงนามในค าส ัง่และหนงัสอืส่งผลงาน

ส่งผลงานให ้Readers

คู่มือปฏบิตัิงาน

ตวัอย่างการปรบัปรุง

กระบวนการ
กอ่นการเขียน

คู่ มื อปฏิบ ัติ ง านท่ี ดี  ต ้องน า เสนอ

ขัน้ตอนและเทคนิคการท างานท่ีดีมีประโยชน์

เพื่อท าใหเ้กิดคุณภาพและสรา้งมาตรฐานการ

ปฏิบ ัติงานใหก้ ับองค์กร ไม่ควรน าเสนอ

ขัน้ตอนและวิธีการท างานท่ีไรคุ้ณภาพแลว้ให ้

ผูอ้ื่นปฏิบติัตาม...ผูเ้ขียนคู่มือจึงควรศึกษา

หรือวิ จ ัย และปรับป รุงกา รท าง านให ้มี

ประสิทธิภาพก่อนการน าถ่ายทอดไวใ้นคู่มือ

ปฏิบติังานร่วมกบัประสบการณก์ารท างาน



บทสรุป: 
ล ำดบักำรพฒันำงานประจ าเพ่ือกำรพฒันำ

องค์กำรแห่งกำรเรียนรู้
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บทสรุป: ล ำดับกำรพัฒนำงำนประจ ำเพ่ือกำรพัฒนำองค์กำรแห่งกำรเรียนรู้

กระบวนการคน้หาความรู ้ การรกัษาความรู ้
การต่อยอด

ความรู ้
ปภาณภณ ปภงักรภูรินท,์ 2565



ต าแหน่งสูงข้ึน
เ ท ค นิ ค ก า ร ข อ



เทคนิคการท าผลงาน

◦ ท าผลงานในขอบเขต/เน้ือหาความเช่ียวชาญเดียวกนัหรือใกลเ้คียงกนั (ผูท้รงคุณวฒิุทุกคนตอ้งอา่นผลงานทกุเร่ือง หากผลงานมีเน้ือหาแตกต่างกนัมากๆ อาจ

ส่งผลต่อการประเมินได)้ 

◦ การขอต าแหน่งช านาญการพิเศษควรเนน้ประโยชนท่ี์จะเกิดข้ึนกบัหน่วยงานหรือมหาวทิยาลยั ไม่ควรจ ากดัแคบแค่ในงานเท่านั้น และควรมีการเก็บขอ้มลูท่ี

กวา้งมากข้ึนกว่าในหน่วยงานหรือมหาวิทยาลยัเท่านั้น

◦ ตีพิมพเ์ผยแพร่ผลงานตามช่องทางท่ีเป็นท่ียอมรบั เช่น วารสารทางวชิาการ หรือหนงัสอืประมวลผลการประชมุวชิาการ

◦ ไม่ท าผลงานท่ีมีคนท าแลว้ อาจท าใหเ้กิดความซ ้าซอ้นหรือการเปรียบเทียบกนัได ้หากเร่ืองใกลเ้คียงกนัควรมีการต่อยอดท่ีแสดงใหเ้ห็นความกา้วหนา้หรือ

แตกต่างอย่างเป็นรูปธรรม

◦ ใส่ใจและใหค้วามส าคญักบัผลงานและเอกสารประกอบการพิจารณาใหม้าก รวมทัง้ตอ้งมีความละเอยีดรอบคอบในการท าผลงาน

◦ ตวัอย่างท่ีใชเ้ป็นแนวทางในการท าผลงาน ไม่จ าเป็นตอ้งเป็นเร่ืองหรือมีเน้ือหาเหมือนกบัผลงานท่ีก าลงั



เทคนิคการเตรยีมตวัและการจดัการ

◦ วางแผนความกา้วหนา้ของตวัเอง โดยตัง้เป้าหมายท่ีชดัเจน เช่น ตอ้งไดต้ าแหน่งช านาญการเม่ือไร (ภายในก่ีปี) และหลงัจากนั้นใหว้างแผนระยะส ัน้ในการท า

ผลงานอย่างชดัเจนและเป็นรูปธรรม โดยจะตอ้งวิเคราะหจ์ุดออ่นหรือสิ่งท่ีตอ้งพฒันาของตวัเองใหไ้ดแ้ลว้ลงมือก าจดัจุดออ่นทนัที

◦ หา Role Model และศึกษาวิธีการสรา้งความกา้วหนา้ของเขา รวมทัง้เดินตามเสน้ทางความส าเร็จของ Role Model

◦ จดัสรรเวลาท่ีปลอดจากการถกูรบกวนเพื่อท าผลงานเป็นประจ า (ไม่ควรท าผลงานในเวลางาน) และลงมือท าผลงานอย่างสม า่เสมอและต่อเน่ือง

◦ หาท่ีปรึกษาในการท าผลงาน ควรเป็นท่ีปรึกษาท่ีท างานใกลเ้คียงกบัเราและสามารถขอค าแนะน าปรึกษาไดอ้ย่างใกลชิ้ด

◦ เขา้ร่วมเวทีเก่ียวกบัการท าผลงานอย่างสม า่เสมอ เพื่อสรา้งกระตุน้ และช่วยเปิดมมุมองในการท าผลงานท่ีมีคุณภาพ

◦ สะสมประสบการณ์ในการท างานท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น การเป็นกรรมการ การเป็นวิทยากร การน าเสนอผลงาน หรือการประกวดผลงานต่าง ๆ  เป็นตน้

◦ ไม่ควรมุ่งเนน้แต่การท าผลงานเท่านั้น แต่ตอ้งท างานประจ าใหดี้ดว้ย รวมทัง้ตอ้งพฒันาตนเองไม่ว่าจะเป็นการศึกษาหรืออบรมอยู่เสมอดว้ย

◦ ศึกษาการท าผลงานดว้ยวิธีการต่าง ๆ  ไม่ว่าจะเป็นการศึกษาในระดบัท่ีสูงข้ึน การอบรม การศึกษาจากตวัอย่าง (ท่ีไม่ใช่การลอก/เลียนแบบ) อยู่เสมอ



แหลง่เผยแพร่

ผลงาน

ส าหรบัสายสนับสนุน

ในสถาบนัอดุมศึกษา

ฐานขอ้มูลคู่มือปฏบิตังิาน

และผลงานทางวิชาการ

ปขมท.

http://www.council-uast.com/index.php



คนทีจ่ะไมม่วีนัประสบความส าเรจ็ คอื 
คนทีค่ดิวา่ตวัเองมเีงือ่นไขหรอืขอ้จ ากดัมาก 
จงึไมอ่าจท าอะไรๆ ใหป้ระสบความส าเรจ็เหมอืนคนอืน่...
ผมอยากจะบอกวา่ คณุรูไ้ดอ้ย่างไรวา่คนทีป่ระสบความส าเรจ็
เคา้ไมม่เีงือ่นไขหรอืขอ้จ ากดั
ในความเป็นจรงิเคา้อาจมมีากกวา่คณุดว้ยซ ้า 
เพยีงแต่คนเหลา่นัน้เลอืกทีจ่ะจดัการกบัเงือ่นไขและขอ้จ ากดัทีม่ ี
แทนทีจ่ะจมอยู่กบัมนัเชน่คณุ  

...ปภาณภณ ปภงักรภรูนิท.์..  



ถ้ำ “ช ำนำญกำร” คือ ควำมฝันของเรำ ???




