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2. การประเมินผล 

1. สังเกตการตอบคำถามและตัง้คำถาม 

2. สังเกตการอภิปรายร่วมกันขณะทำงานเป็นกลุ่ม 

3. สังเกตบทบาทหัวหนา้และสมาชิกในการทำงานเป็นกลุ่ม 

4. สังเกตการณ์นำความรูไ้ปใช้ในการทำแผนผังประมวลความรู้ 

5. วัดเจตคตจิากการสังเกตพฤติกรรม การกระตอืรอืร้นในการทำกิจกรรม และ 

คุณภาพของผลงาน 

6. สังเกตจากการมสี่วนร่วมในการตอบคำถามและซักถามปัญหาของนักศึกษาใน 

หอ้งเรียน 
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แผนบริหารการสอนประจำบทที่ 1 

รหัสวิชา MPP 5705 สัมมนาการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน  

จำนวน 3(2-2-5) หน่วยกิต 

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑติ (การจัดการภาครัฐและภาคเอกชน) 

------------------------------------------------------------------- 

แผนบริหารการสอนประจำบทท่ี 1 ความหมาย และความสำคัญของการสัมมนา 

หัวข้อเน้ือหา 

1. ความหมาย ความสำคัญของการสัมมนา 

2. ประโยชน์ของการสัมมนา 

3. วัตถุประสงค์และประโยชน์ของการสัมมนา 

วัตถุประสงค์การสอน 

1. สามารถอธิบายเกี่ยวกับหมายของการสัมมนา 

2. สามารถอธิบายประโยชน์ของการสัมมนา 

3. เข้าใจถึงวัตถุประสงค์ของการสัมมนา 

สื่อการสอน 

1. สื่อการสอน Power Point 

2. เอกสารประกอบการสอนรายวิชาสัมมนาการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน 

3. กรณีศกึษา 
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บทที่ 1 

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการสัมมนา 

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการสัมมนา เป็นพื้นฐานเบื้องต้นในการเรียนรู้วิธีการสัมมนา ซึ่งจะ

ก่อให้เกิดความเข้าใจ การร่วมคิดร่วมวิเคราะห์ ปรึกษาและเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกลุ่ม เพื่อหาทาง

ออกของปัญหาร่วมกัน สร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างกันด้วยกันสื่อสารซึ่งเป็นที่มาของคำว่า สัมมนา 

ความหมายของการสัมมนา 

เทคนิคการหล่อหลอมแนวความคิดในรูปของการประชุมกลุ่ม ร่วมคิดหาแนวทางจากการ

หารือและแนวคิดตามหลักการมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์ปัญหา ซึ ่งได้มีนักวิชาการได้ให้

ความหมาย ดังต่อไปนี ้

สมคิด แก้วสนธิ และสุนันท์ ปัทมาคม (2545 หนา้ 45) กล่าวว่า การสัมมนาเป็นการจัดใน

ลักษณะอภิปรายและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นประสบการณ์ หรือ เป็นการระดมความคิดเรื่องใด

เรือ่งหนึ่ง เหมาะสำหรับกรณีที่ผูเ้ข้าร่วมสัมมนามีประสบการณ์ ผูเ้ข้าร่วมประชุมทุกคนมีความเท่า

เทียมกันในการแสดงความคิดเห็น ไม่มีวิทยากร มีแต่ผู้ประสานงาน หรือผู้จัดดำเนินการคอย

อำนวยความสะดวก และให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาจะเลือกผู้นำกลุ่มการสัมมนาจากผู้เข้าร่วมสัมมนา

ดว้ยกัน เพื่อเป็นตัวแทนในการรายงานการอภปิรายและดำเนินการสัมมนาไปตามตาราง ที่กำหนด

ไว้ 

ราชบัณฑิตยสถาน (2546 หน้า 1170) การสัมมนาเป็นการประชุมรูปแบบหนึ ่งที ่มี

วัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิด และหาข้อสรุป หรอืข้อเสนอแนะในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง

ผลสรุปที่ได้ถือว่าเป็นเพียงข้อเสนอแนะ ส่วนผูท้ี่เกี่ยวข้องจะนำไปปฏิบัติตามหรอืไม่ก็ได้ 

  ไพพรรณ เกียรตโิชติชัย (2548 หนา้ 7) การสัมมนา คือการที่กลุ่มบุคคลได้ร่วมใจพยายาม

เสาะแสวงหาความรู้เรื่องใดเรื่องหนึ่ง แล้วพยายามแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดที่แต่ละคนศึกษามา

เพื่อหาแนวทาง หาข้อสรุปในเรื่องนั้นๆ ทำให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาสามารถใช้ความรู้จากการสัมมนา 

ไปปฏิบัติหน้าที่ของตนอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์ต่อส่วนรวมให้มากที่สุด 
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  นิรันดร์ จุลทรัพย์ (2550 หนา้ 270) การสัมมนา เป็นทั้งรูปแบบของการประชุมร่วมกันของ

คณะบุคคล เป็นกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนรูปแบบหนึ่ง ในการจัดการศึกษา

ระดับสูง เป็นกระบวนการเรียนรู้หรือแก้ปัญหาโดยอาศัยกระบวนการกลุ่ม (Group Process) เป็น

สำคัญ 

 ผล ยาวิชัย (2553 หน้า 3) การสัมมนา คือ สถานการณ์การประชุมกลุ่มบุคคลที่มีพื้น

ความรู้ความสามารถความสนใจ ประสบการณ์ในงานสาขาวิชาชีพเดียวกัน มีเงื่อนไขจุดมุ่งหมาย

หรือวัตถุประสงค์เดียวกัน เพื ่อการศึกษาค้นคว้าเรื ่องใดเรื ่องหนึ ่งร่วมกัน ส ำรวจ เรียนรู ้ 

แลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน วิเคราะห์ปัญหาและหาแนวทางแก้ไขปัญหาที่ประสบอยู่

อย่างเป็นระบบ โดยคำนึงถึงบทบาทของการมีส่วนร่วมจากทุกส่วนตามหลักการประชาธิปไตย

ภายใต้เวลาที่เหมาะสม 

ไพโรจน์ เนียมนาค (2554 หน้า 2) การสัมมนา “Seminar” หมายถึง การประชุมเพื่อ

แลกเปลี่ยนความรู้ และความคิดเห็นเพื่อหาข้อสรุปในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ผลของการสัมมนาถือว่า

เป็นเพียงข้อเสนอแนะผู้ที่เกี่ยวข้องจะนำไปปฏิบัติตามหรือไม่ก็ได้ โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่ออบรม

ฝึกฝน ชี้แจง แนะนำ สั่งสอน ปลูกฝังทัศนะคติและให้คำปรึกษา ในเรื่องที่เกี่ยวข้องหรือแสวงหา

ข้อตกลงด้วยวิธีการอภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นอย่างเสรี ซักถาม ถกเถียง ปรึกษาหารือ

ภายในหัวข้อที่กำหนด ซึ่งผลจากการสัมมนา จะช่วยให้ระบบและวิธีการทำงานมีประสิทธิภาพ

สูงขึ้น 

  จาก ความหมายข้างต้นสรุปได้ว่า การสัมมนา หมายถึง การประชุมเพื่อ แสวงหาความรู้

แลกเปลี่ยนเรียนรู้และความคิดเห็น โดยมีวัตถุประสงค์หรือการศึกษาในเรื่องเดียวกัน รวมทั้งร่วม

วิเคราะห์ปัญหา หาแนวทางแก้ไข และหาข้อสรุปร่วมกัน เพื่อให้เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมร่วมกัน

ดังนั้น การสอนวิชาสัมมนา เป็นกระบวนการหนึ่งของกิจกรรมการเรียนรู้ ศึกษา ค้นคว้า โดย

วิธีการต่างๆ เป็นการฝึกทักษะการคิดอย่างเป็นระบบ การวิเคราะห์ปัญหา และการเสนอแนว

ทางแก้ไขการแสดงออกโดยการพูด การสนทนา การอภิปรายที่เกี่ยวกับเนื้อหาของเรื่องนั ้นๆ 

เพื่อให้ได้ข้อสรุปของแนวทางที่มคีวามเป็นไปได้ โดยวิธีการปรึกษาหารอืร่วมกัน 
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ความสำคัญของการสัมมนา 

 กระบวนการดำเนินงานที่ดี ควรจะมีการวางแผนก่อนการปฏิบัติงาน และการตัดสินใจที่

เหมาะสม โดยการคิดร่วมกันเพื่อหาข้อสรุปที่ดีที่สุด แต่ละเรื่องอาจใช้วธิีการประชุม การสนับสนุน 

จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและผู้ที่เกี่ยวข้อง จึงถือว่าการประชุมมีความสำคัญ มีผู้ให้ความหมายไว้

หลายทัศนะ ดังนี้ 

 เกษกานดา สุภาพจน์ (2549 :1) กล่าวว่า การประชุมสัมมนาเป็นเทคนิคของการให้ได้มา

ซึ่งแนวคิดและประสบการณ์เพื่อเป็นแนวทางของการหาข้อสรุปและนำไปใช้แก้ไขหรือพัฒนาให้มี

ประสิทธิภาพยิ่งขึน้ 

  ปาน กิมปี และกรรณิการ์ แย้มเกสร (2545 หนา้ 586) กล่าวว่า การประชุมมีความสำคัญ 

เป็นการแสวงหาแนวทางในการปฏิบัติงานเสนอแนวคิดการตัดสินใจและการแก้ปัญหา ในการ

ประกอบกิจกรรมต่างๆ นั้น จะต้องมีการปรึกษาหารือเป็นหมู่คณะเพื่อให้ได้ข้อสรุปหรือแนวทางที่

เป็นที่ยอมรับของบุคคลโดยส่วนรวม หรือเป็นความเห็นชอบของคนส่วนใหญ่ในกลุ่ม จึงเป็น

เครื่องมือสำคัญที่จะทำให้คนในองค์กรมคีวามเข้าใจตรงกัน และลดความขัดแย้ง 

  สมคิด บางโม (2551หน้า 159) กล่าวว่า การทำงานเป็นกลุ ่มหรือเป็นคณะบุคคล

จำเป็นต้องมีการประชุมปรึกษาหารอืกัน มีความเข้าใจตรงกัน จงึจะทำให้งานสำเร็จตามเป้าหมาย 

  สมิตร สัชฌุกร (2552 หนา้16) กล่าวว่า ความสำคัญของการประชุม เป็นกลไกสำคัญของ

ทุกองค์กร ในระดับท้องถิ่น ระดับประเทศ และระดับโลก เป็นศูนย์รวมของความคิดการตัดสินใจ 

การกำหนดนโยบาย การลงมติ การริเริ่มสร้างสรรค์ การวิเคราะห์ การวิจัย และการแก้ไขปัญหา

ต่างๆ ด้วยเหตุที ่การประชุมมีความสำคัญ เราจึงต้องใช้การประชุมให้เกิดประโยชน์อย่างมี

ประสิทธิภาพ โดยไม่สำคัญผิดว่าเมื่อมีการประชุมก็เป็นการเพียงพอแล้ว 

  จากแนวคิดที่กล่าวมาข้างตน้ สรุปให้เห็นได้ว่า ความสำคัญของการประชุมสัมมนามีดังนี้ 

  1. เป็นการติดต่อสื่อสารที่รวดเร็ว เมื่อบุคลากรได้มาพบปะพูดคุยแบบเผชิญหน้า ประชุม

โต้ตอบกันในทันทีทันใด ทำความเข้าใจกันได้ในเวลาอันสั้น ไม่ต้องเสียเวลาในการสื่อสารมาก 
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  2. เป็นการระดมความคิดเห็นแลกเปลี่ยนประสบการณ์ หาข้อสรุปหรือแนวทางในการ

ตัดสินใจให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตัง้ไว้เป็นอย่างด ี

  3. เป็นสื่อกลางในการพบปะแลกเปลี่ยนข่าวสาร ความรู้ ฯลฯ ซึ่งผู้เกี่ยวข้องจะมีโอกาส

ชี้แจงข้อซักถามข้อสงสัยได้ ก่อให้เกิดความรู้สึกร่วมแรงร่วมใจ มีความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของ

หน่วยงานนั้นๆ ทำให้เกิดการเรียนรู้ถึงวิธีการปรับตนเองให้เข้ากับผู้อื่นและทราบข่าวสารเรื่องราว

ความเคลื่อนไหวในกิจการต่างๆ ในสังคมที่เกี่ยวข้อง 

  4. เป็นเทคนิคของการให้ได้มาซึ่งความรู้ แนวคิดและประสบการณ์เพื่อเป็นแนวทางของ

การหาข้อสรุปและน าไปใช้แก้ไขหรอืพัฒนาใหม้ีประสิทธิภาพยิ่งขึน้ 

 5. เป็นเครื่องมือสำคัญในการปฏิบัติหน้าที่ เอื้ออำนวยในการปฏิบัติงานและการถ่ายทอด

ความรู้หรือข่าวสารต่างๆ เช่น การประชุมชี้แจงเกี่ยวกับนโยบายต่างๆ ของหน่วยงาน หรือการ

ประชุมทางวชิาการ 

 ผล ยาวิชัย (2553 หน้า4) กล่าวว่า การปฏิบัติงานในชีวิตประจำวัน ปัจจุบันต้องมีการ

ปรับตัวอยู่ตลอดเวลา เพื่อให้เกิดความสัมพันธ์กับการเปลี่ยนแปลง มีการแข่งขันด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศสูง การแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพ การบริหารจัดการองคก์ร

ตลอดเวลา มีความจำเป็นต่อการประกอบอาชีพของบุคคลทั่วไป มีบทบาทอย่างยิ่งต่อการพัฒนา

เศรษฐกิจสังคม การเมอืง และเทคโนโลยีของประเทศ การดำเนินชีวิต การประกอบอาชีพจำเป็นที่

จะต้องมีการแข่งขันในทุกๆ ด้าน โดยมุ่งหวังที่จะให้อาชีพที่ตนยึดถือปฏิบัติมีความเจริญรุ่งเรือง  

เป็นที่นิยมชมชอบของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง สิ่งที่ตามมาก็คือความสำเร็จจากการดำเนินงานนั่นเอง 

อันหมายถึงการอยู่ดีกินดีบรรลุผลสำเร็จในกิจการที่ปฏิบัติเป็นอย่างดี 

  สังคมปัจจุบันจึงให้ความสำคัญในข้อมูลข่าวสาร (Information Society) เป็นอย่างมาก ซึ่ง

โลกปัจจุบันต้องยึดข้อมูลที่เป็นจริงและทันสมัยอยู่เสมอ ทั้งนี้เพราะเทคโนโลยีการติดต่อสื่อสารมี

ความทันสมัยก้าวหน้า สามารถติดต่อสื่อสารได้อย่างรวดเร็วมีความคล่องตัวสูง กิจการใดที่มี

ข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบันมากเท่าใด กิจกรรมหรอืกิจการนั้นๆ ย่อมมีโอกาสที่จะพัฒนาตัวเองให้

เจริญก้าวหน้ามากยิ่งขึ้น สถานประกอบการหรือองค์กรธุรกิจต่างๆ จึงมีความจำเป็นที่จะต้อง
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ขวนขวายเสาะแสวงหาข้อมูลข่าวสารที่ทันสมัยเพื่อส่งผลต่อการพัฒนาบุคลากรและพัฒนา

ทรัพยากรต่างๆ ของหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพมีคุณภาพในการบริหารจัดการมากที่สุดเท่าที่จะ

มากได้ 

  การสัมมนาหรือการประชุมสัมมนา จึงเป็นรูปแบบหนึ่งหรือเทคนิคของการให้ได้มาซึ่ง

ความรู้ แนวคิดและประสบการณ์โดยอาศัยการประชุมพบปะพูดคุย บรรยาย ซักถาม อภิปราย

ระดมความคิดเห็นทั้งผู้นำเสนอวิทยากรหรือผู้เชี่ยวชาญ รวมทั้งผู้ฟังต่างมีโอกาสได้และเปลี่ยน

เรียนรู้ประสบการณ์ซึ่งกันและกัน เพื่อเป็นหนทางของการหาข้อสรุป และนำข้อมูลที่ได้จากการ

สัมมนาไปปรับปรุงแก้ไขปัญหา หรือพัฒนาบุคลากรและทรัพยากรอื่นๆ ให้มีประสิทธิภาพมาก

ยิ่งขึ้นต่อไป นำมาซึ่งความสำเร็จมาสู่เจ้าของกิจการ สถานประกอบการและองค์กรต่างๆ 

สรุปได้ว่า การสัมมนา มีความสำคัญต่อการพัฒนาองค์กร และการพัฒนาบุคลากรเพื่อ

เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน โดยการจัดกระบวนการสัมมนา เป็นส่วนสำคัญที่จะเสริมสร้าง

ประสิทธิภาพด้านการบริหารจัดการให้เกิดรูปแบบการพัฒนาอย่างสร้างสรรค์ ให้เกิดความรู้  

แนวคิด ประสบการณ์โดยการพูดคุย บรรยาย ซักถาม อภิปราย ระดมความคิดเห็นภายในกลุ่ม

และวิทยากรผูท้รงคุณวุฒิทั้งประสบการณ์และความรู ้ต่อองค์กรและบุคลากรต่อไป 

ประโยชน์ของการสัมมนา 

ผลของการจัดสัมมนา หรอืการจัดการเรียนการสอนสัมมนา ก่อใหเ้กิดความเจริญก้าวหน้า

ทางวิชาการ อันเป็นผลมาจากการศึกษา ค้นคว้า เพื่อเสนอบทความทางวิชาการและการประมวล

ข้อเท็จจริงทางวิชาการใหม่ ๆ เพื่อนำเสนอในรูปของเอกสารประกอบการสัมมนาสามารถนำไปเป็น

แนวทางในการปรับปรุง แก้ปัญหา หรือสร้างสรรค์ การทำงาน ดังได้มีนักวิชาการกล่าวถึง

ประโยชน์ของการสัมมนา ดังต่อไปนี้ 

เกษกานดา สุภาพจน์ (2549 หน้า3) ได้กล่าวถึงประโยชน์ของการสัมมนา ดังนี้ 

1. ผู้จัดสัมมนาหรอืผูเ้รียนสามารถจัดสัมมนาได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 

2. ผู้เข้าร่วมสัมมนา ได้รับความรู้ แนวคิดจากการสัมมนา สามารถนำไปปรับใช้ในการ

ทำงานและชีวติส่วนตัวได้ 
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3. ผลจากการที่ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้รับความรู้และความสามารถมากขึ้นจากการสัมมนา 

ช่วยทำให้ระบบและวิธีการทำงานมปีระสิทธิภาพสูงขึน้ 

4. การจัดสัมมนาจะช่วยแบ่งเบาภาระการปฏิบัติงานของผู้บังคับบัญชา เพราะผู้ได้บังคับ

บัญชาได้รับการสัมมนา ทำให้เข้าใจถึงวิธีการปฏิบัติงานตลอดจนปัญหาต่างๆ และวิธีการแก้ไข

ปรับปรุงและพัฒนางานให้ได้ผลดี 

5. เป็นการพัฒนาผู้ปฏิบัติงานให้พร้อมอยู่เสมอ ที่จะก้าวไปรับตำแหน่งที่สูงกว่าเดิมหรือ

งานที่จำเป็นต้องอาศัยความรู้ทางด้านเทคโนโลยีใหม่ ๆ ซึ่งผู้ปฏิบัติงานจะไม่รู้สึกลำบากในการ

ปรับตัว เพราะได้รับความรูใ้หม่ๆ ตลอดเวลา 

6. เป็นการส่งเสริมความก้าวหน้าของผู้ปฏิบัติงาน เพราะโดยปกติแล้วการพิจารณาเลื่อน

ตำแหน่ง ผูท้ี่ได้รับการสัมมนาย่อมมีโอกาสได้รับการพิจารณาก่อน 

7. เกิดความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เป็นผลให้เกิดแรงบันดาลใจ มุ่งกระทำกิจกรรมอันดีงาม

ให้สังคม 

8. สามารถสร้างความเข้าใจอันดีงามต่อเพื่อนร่วมงาน มีมนุษย์สัมพันธ์ เกิดความร่วมมือ

ร่วมใจในการทำงาน สามารทำงานเป็นทีมได้เป็นอย่างดี 

9. เกิดความกระตือรือร้น กล้าคิด กล้าทำ กล้าตัดสินใจ มีความรับผิดชอบ รู้จักยอมรับ

ความคิดเห็นของผู้อื่น รู้จักใช้ดุลยพินิจวิเคราะห์ปัญหา สามารถแก้ปัญหาในการทำงานและเกิด

ภาวะผู้นำ 

ผล ยาวิชัย (2553 หนา้5) ได้กล่าวถึงประโยชน์ของการสัมมนาไว้ดังนี้ 

1. เป็นการแลกเปลี่ยนข้อมูล ข่าวสารระหว่างผู้เข้าสัมมนา ทำให้มีความเข้าใจข้อเท็จจริง

ต่างๆ ดีขึ้น ซึ่งจะทำให้เกิดความร่วมมอืเพื่อความสำเร็จต่อไป 

2. เป็นการร่วมกันแก้ปัญหาโดยผนึกความคิด ความรู้และประสบการณ์ของคนหลายคน

เข้าด้วยกัน ซึ่งย่อมได้ผลดีกว่าคนๆ เดียว และเป็นการชักจูงให้หลายคนเข้ามามีส่วนร่วมในการ

รับผิดชอบ 



10 

 

3. ก่อใหเ้กิดความรู้สกึร่วมแรงร่วมใจ มีความรูส้ึกเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมนัน้ๆ เพราะได้

รับทราบเรื่องราว และมีส่วนเป็นผูก้ำหนดเกี่ยวกับความเคลื่อนไหวเหล่านัน้อยู่ด้วย 

4. เป็นการช่วยผ่อนผันหรือทุเลาปัญหาที่ยังไม่สามารถแก้ไขได้ เพราะผู้เข้าสัมมนาที่มี

ปัญหาได้มโีอกาสระบายความอัดอั้นตันใจบ้างแล้ว 

5. เป็นการช่วยให้ผู้เข้าสัมมนาได้ฟังความคิดเห็นของผู้อื่น ซึ่งจะทำให้มีทัศนะที่กว้างขวาง

ขึน้และเกิดแนวคิดของตนเอง 

6. ช่วยในการประสานงานได้ดี ถ้าผู้เข้าสัมมนาจากสถานที่หลายแห่งดว้ยกันความสัมพันธ์

ที่เกิดขึน้ในระหว่างประชุมกลุ่มย่อยจะช่วยใหม้ีความเข้าอกเข้าใจเห็นอกเห็นใจกันยิ่งขึ้น 

 ไพโรจน์ เนียมนาค (2554 หน้า 3) ได้กล่าวไว้ว่า การสัมมนาและการฝึกอบรมเป็น

กิจกรรมที่สำคัญยิ่งในการทำงานร่วมกัน ซึ่งต้องอาศัยความคิดร่วมกันด้วย ผลที่ได้จากการ

สัมมนาและฝึกอบรมทุกคนจะได้รับเช่นเดียวกัน ไม่อย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งสามารถสรุปประโยชน์

ของการสัมมนาและฝกึอบรมทั่วไป มีดังนี้ 

1. เปิดโอกาสให้สมาชิกมีการรับผิดชอบร่วมกันในการดำเนินงานเพราะถ้าผู้หนึ่งผู ้ใด

ตัดสินใจตามลำพังและเกิดผิดพลาดขึ้น ผู้นั้นจะต้องรับผิดชอบทั้งหมด แต่ถ้าเป็นมติของที่ประชุม

ทุกคนจะต้องรับผิดชอบร่วมกัน 

2. เป็นเครื่องมือสำคัญในการกระจายข่าวสารต่างๆ ไปได้ทุกทิศทาง โดยแจ้งให้ผู้เข้า

ประชุมทราบแล้วนำไป ถ่ายทอดต่อไป นับว่าเป็นการประชาสัมพันธ์ข่าวสารที่ดีอกีวิธีหนึ่ง 

3. ช่วยให้การตัดสินใจรอบคอบยิ่งขึ ้น เพราะการวินิจฉัยคนเดียวอาจทำให้เกิดความ

ผดิพลาดเนื่องจากข้อจำกัดทางความรู้ ความคิด ประสบการณ์และอื่นๆ 

4. ผูเ้ข้าสัมมนาหรือฝึกอบรมได้มโีอกาสรับฟังความคิดเห็นของผูอ้ื่น ทำให้ตนเองมีทัศนะที่

กว้างขวางขึ้น 
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5. เป็นโอกาสดีที่ผู้เข้าร่วมการสัมมนาและฝกึอบรมจะได้พบปะสังสรรค์ แลกเปลี่ยนความ

คิดเห็นในเรื่องต่างๆ ทั้งเรื่องส่วนตัวและเรื่องหน้าที่การงาน จะก่อให้เกิดความรู้สึกร่วมแรงร่วมใจ 

สร้างความรู้สกึเป็นส่วนหนึ่งของหน่วยงานและช่วยใหเ้กิดการประสานงานที่ดีในโอกาสต่อไป 

6. ช่วยเพิ่มผลผลติทั้งปริมาณและคุณภาพ 

7. ช่วยแก้ปัญหาในการปฏิบัติงาน ลดภาระในการควบคุม รวมถึงช่วยลดอุบัติเหตุ 

8. ช่วยส่งเสริมทัศนคตติ่อองค์การ 

9. ช่วยลดการสิ้นเปลืองต่างๆ ลดต้นทุน 

10. ช่วยใหพ้นักงานมขีวัญและก าลังใจดีขึ้น 

11. ช่วยพัฒนาบุคลากรใหม้ีคุณภาพสูงขึน้ 

นอกจากประโยชน์ที่ได้จากการสัมมนาและการฝึกอบรม ดังกล่าวข้างต้น ซึ่ง ล้วนแต่เป็น

กระบวนการพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้มีคุณภาพ อันจะนำไปสู่การทำงานที่มีประสิทธิภาพ 

องค์การเจรญิก้าวหน้า สามารถจะแบ่งตามภารกิจของประโยชน์แต่ละด้าน แบ่งได้ดังนี้ 

1. ประโยชน์ต่อตนเอง ได้แก่ 

 1.1 ช่วยเพิ่มทักษะ ความรูค้วามสามารถ นำไปสู่การเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 

 1.2 ช่วยให้สามารถปรับตัวให้ทันกับความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคมเทคโนโลยี 

และการเปลี่ยนแปลงอื่นๆ 

 1.3 ช่วยพัฒนาบุคลิกภาพของตนเองและปรับปรุงวิธีการปฏิบัติงานให้เหมาะสมกับงานที่

ปฏิบัติ 

 1.4 ช่วยใหม้ีความเชื่อมั่นในตนเอง พร้อมที่จะทำงาน กล้าเผชิญปัญหา 

 1.5 ช่วยให้เป็นผู้รู้จักศึกษาเรียนรู้ตลอดชีวิต เป็นทรัพยากรบุคคลที่มีค่าขององค์กรและ

ประเทศชาติ 
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1.6 ช่วยให้รู้จักบุคคลหรือมิตรมากขึ้น อันจะเป็นประโยชน์ต่อการประสานการทำงานให้

พัฒนาก้าวหน้าต่อไปได้ 

2. ประโยชน์ต่อองค์กร ได้แก่ 

 2.1 ช่วยเสริมสร้างทัศนคติที่ถูกต้องในการปฏิบัติงานของบุคลากรและเป็นที่พึงประสงค์

ของหน่วยงาน 

 2.2 ช่วยเสริมสร้างขวัญกำลังใจในการทำงานแก่ผูป้ฏิบัติงาน 

 2.3 ช่วยแก้ปัญหาการขาดแคลนผูป้ฏิบัติงาน โดยการเพิ่มคุณภาพของผู้ปฏิบัติงานที่มีอยู่

จำกัดแทนการเพิ่มงบประมาณ หรอืเพิ่มจำนวนผูป้ฏิบัติงาน 

 2.4 ช่วยยกระดับความสามารถของบุคลากรในการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามทิศทาง

เป้าหมาย และนโยบายขององค์การ 

 2.5 ช่วยเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ เพื่อหลกีเลี่ยงปัญหาที่เกิดขึน้ได้ 

 2.6 ช่วยประหยัดงบประมาณรายจ่าย 

 2.7 ช่วยใหบุ้คลากรเกิดการเรยีนรู้ และมีประสบการณ์โดยมีผลกระทบต่องานที่ปฏิบัติ 

 2.8 ทำให้เกิดความสามัคคีในหน่วยงาน การสัมมนา และการฝึกอบรมจะทำให้บุคลากรมี

โอกาสได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่งกันละกัน ช่วยใหเ้กิดความเข้าใจกันมากยิ่งขึน้ 

 2.9 ช่วยเพิ่มผลผลติในการบริหารจัดการ 

สรุปได้ว่า ประโยชน์ที่ได้รับจากการสัมมนาและการฝึกอบรมนั้น จะมีความครอบคลุมทั้ง

ในส่วนผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ในการด าเนินการจัดการฝึกอบรม และแม้แต่ผู้เข้ารับการฝึกอบรม

เพื่อให้ทราบว่าควรจะต้องจัดเตรียมสิ่งใดก่อนเข้าอบรมสัมมนา และรวมถึงผลประโยชน์ที่ทุกฝ่าย

ควรจะได้รับภายหลังที่สิน้สุดสัมมนาและการฝกึอบรม เป็นต้น นอกจากประโยชน์ดังกล่าวแล้ว ผล

ของการจัดสัมมนา หรือการจัดการเรียนการสอนสัมมนา ยังก่อให้เกิดความเจริญก้าวหน้าทาง

วิชาการ อันเป็นผลมาจากการศึกษา ค้นคว้า เพื่อเสนอบทความทางวิชาการ และการประมวล
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ข้อเท็จจริงทางวิชาการใหม่ๆ เพื่อนำเสนอในรูปของเอกสารประกอบการสัมมนา รวมทั้งสรุปผล

รายงานสัมมนาที่ได้หลังจากการสัมมนาเสร็จสิ้น สามารถนำไปเป็นแนวทางในการปรับปรุง

แก้ปัญหา หรือสร้างสรรค์การทำงาน นอกจากนี ้ย ังเป็นหนทางให้บรรลุข้อตกลง เกิดการ

ประนีประนอมกันในระหว่างหน่วยงานเดียวกัน หรือต่างหน่วยงาน และเกิดการพัฒนาตนพัฒนา

คน พัฒนางาน และสังคมโดยส่วนรวม  

วัตถุประสงค์ของการสัมมนา 

วัตถุประสงค์หรอืความมุ่งหมายในการสัมมนา นอกจากจะได้เพิ่มทักษะ ความรู้ให้แก่ผู้เข้า

รับสัมมนาแล้ว ยังมีวัตถุประสงค์ที่สำคัญหลายประการ ดังนักวิชาการได้กล่าวไว้ ดังนี้ 

สุทธนู ศรไีสย์ (2544 หนา้5) ได้กล่าวถึง วัตถุประสงค์ของการสัมมนาไว้ดังนี้ 

1. เพื่อการศกึษาและเรียนรู้ประเด็นต่างๆ ของปัญหาเพื่อนำไปสู่การแก้ปัญหา 

2. เพื่อคน้คว้าหาคำตอบ ข้อเสนอแนะหรอืหาข้อยุติที่จะใช้แก้ปัญหาร่วมกัน 

3. เพื่อนำผลของการสัมมนาเป็นเครื่องมอืในการตัดสินใจ หรอืกำหนดนโยบาย 

4. เพื่อการพัฒนาและการปฏิบัติงานให้บรรลุตามเป้าประสงค์ 

สมจิตร เกิดปรางค์ และ นุตประวีณ์ เลิศกาญจนวัต (2545 ,หน้า 73) ได้กล่าวว่า การ

สัมมนาโดยทั่วไปมีวัตถุประสงค์ที่สำคัญดังนี้ คือ 

1. เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์แก่ผู้เข้าร่วมสัมมนา 

2. เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน ระหว่างผู้เข้าสัมมนาด้วยกัน และผู้เข้า

สัมมนากับวิทยากร 

3. เพื่อค้นหาวิธีการแก้ปัญหาหรอืแนวทางปฏิบัติร่วมกัน 

4. เพื่อให้ได้แนวทางประกอบการตัดสินใจหรอืกำหนดนโยบายบางประการ 
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5. เพื่อกระตุ้นให้ผู้ร่วมเข้าสัมมนานำหลักวิธีการที่ได้เรียนรู้ไปใช้ให้เป็นประโยชน์ การ

สัมมนาแต่ละครั้ง จะบรรลุวัตถุประสงค์มากน้อยเพียงใดนอกเหนอืจากกระบวนการจัดสัมมนาและ

วิทยาการแล้วสมาชิกผู้เข้าร่วมสัมมนา มีความสำคัญมากเช่นเดียวกัน เพราะเป้าหมายที่เด่นชัด

ของการสัมมนาคือผู้เข้าร่วมสัมมนาทุกคนต้องทำหน้าที่เป็นทั้งผู้ให้และผู้รับ คือเป็นผู้ฟังความ

คิดเห็นจากผู้เข้าร่วมสัมมนาด้วยกัน และในขณะเดียวกันก็เป็นผู้เสนอความคิดเห็นให้แก่กลุ่มด้วย 

ดังนัน้หัวใจของการสัมมนาจงึอยู่ที่ว่าสมาชิกทุกคนได้มีส่วนร่วม ได้แสดงความคดิเห็น และได้เสนอ

แนวคิดให้แก่กลุ่มเป็นประการสำคัญ 

ไพพรรณ เกียรติโชติชัย (2548 , หน้า 56) ได้กล่าวว่า การสัมมนา มีวัตถุประสงค์เพื่อ

ยกระดับประสิทธิภาพที่มีลักษณะเด่นอย่างหนึ่ง หรือมากกว่าหนึ่งขึ้นไป เพื่อให้เกิดผลสำเร็จ ทั้ง

ความรูใ้หม่และข้อมูลที่ใชใ้นการปฏิบัติงาน โดยการสอนทักษะใหม่ให้หรอืโดยการสร้างให้แต่ละคน

มีเจตคติใหม่ ค่านิยม มีแรงจูงใจ พร้อมทั้งมีคุณสมบัติของบุคลิกภาพที่ดี การสัมมนาโดยทั่วไป

มักจะจัดเป็นหลักสูตรเฉพาะสำหรับกลุ่มงาน หรอืกลุ่มบริหาร มีความมุ่งหมายเพื่อเป็นการพัฒนา

บทบาทพฤติกรรมและให้มีความเข้าใจในการปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

ของทุกคน การใช้โอกาสในการสัมมนา เพื่อฝึกอบรมหรือพัฒนาให้มีประสิทธิภาพและให้มี

ผลสัมฤทธิ์ในการทำงาน 

นิรันดร์ จุลทรัพย์ (2550 หน้า 270) ได้กล่าวว่า การสัมมนาโดยทั่วไปมีวัตถุประสงค์ที่

สำคัญดังนี้ 

 1. เพื่อเพิ่มพูนและเติมเต็มความรู้ความสามารถ ทักษะประสบการณ์ทั้งด้านวิชาการหรือ

ด้านวิชาชีพแก่ผูเ้ข้าร่วมสัมมนาโดยตรง 

 2. เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างกันและกันของผูเ้ข้าร่วมสัมมนากับ วิทยากรหรือผู้

เชยีวชาญในเรื่องหรอืสาขาวิชาเฉพาะทางนั้นๆ 

 3. เพื่อค้นหาคำตอบ วิธีการแก้ปัญหาหรอืแนวทางการแก้ปัญหาในทางปฏิบัติร่วมกัน 

 4. เพื่อให้ได้แนวทางสรุป ประกอบการตัดสินใจ หรือหาแนวทางการแก้ปัญหา หรือ

กำหนด นโยบายของหน่วยงาน องค์กรบางประการ 
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 5. เพื่อสร้างความตระหนักหรือกระตุ้นให้ผู้เข้าร่วมสัมมนา นำหลักการวิธีการเรียนรู้หรือ

แนวทางปฏิบัติไปใช้ใหเ้กิดประโยชน์ต่อหน้าที่และภาระงานที่ปฏิบัติหรอืรับผิดชอบต่อไป 

 

สรุป 

จากความหมายข้างตน้ สรุปได้ว่า วัตถุประสงค์ของการสัมมนาการ คือ การเพิ่มพูนความรู้ 

ทักษะและประสบการณ์ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างผู้เข้าร่วมสัมมนา ค้นหาแนวทางวิธีใน

การปฏิบัติร่วมกันเพื่อแก้ไขปัญหา หรือกำหนดนโยบายบางประการ และเพื่อฝึกอบรมหรือพัฒนา

ให้ผู้เข้าร่วมให้มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานที่สูงขึ้น ทั้งนี้ย่อมขึ้นอยู่กับกระบวนการจัดกา ร

สัมมานาที่ดคีวบคู่กันไปด้วย 
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จำนวน 3(2-2-5) หน่วยกิต 

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑติ (การจัดการภาครัฐและภาคเอกชน) 

------------------------------------------------------------------- 

แผนบริหารการสอนประจำบทท่ี 2 องค์ประกอบของการสัมมนา 

หัวข้อเน้ือหา 

1. องค์ประกอบของการสัมมนา 

2. รูปแบบของการจัดสัมมนา 

3. รูปแบบการจัดสัมมนาโดยใช้เทคนิคอื่นๆ 

วัตถุประสงค์การสอน 

1. สามารถอธิบายองค์ประกอบของการสัมมนา 

2. สามารถอธิบายรูปแบบของการจัดสัมมนา 

3. เข้าใจถึงรูปแบบการจัดสัมมนาโดยใช้เทคนิคอื่นๆ 

สื่อการสอน 

1. สื่อการสอน Power Point 

2. เอกสารประกอบการสอนรายวิชาสัมมนาการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน 

3. กรณีศกึษา 
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บทที่ 2 

องค์ประกอบของการสัมมนา 

การสัมมนาเป็นวิธีการประชุมและการสอนรูปแบบหนึ่ง ที่มีกลุ่มบุคคลมาร่วมแสดงความ

คิดเห็นโดยใช้หลักการ เหตุผล ประสบการณ์ และความรู้ต่างๆ นำมาเสนอแนะแลกเปลี่ยนเพิ่มพูน

หาประโยชน์ร่วมกันในการแก้ปัญหานั้นๆ ให้สำเร็จลุล่วงด้วยดี หรือนำแนวทางที่ได้รับจากการ

สัมมนาไปปรับปรุงแก้ไข พัฒนาการด าเนินการสัมมนาแต่ละครั้งมีองค์ประกอบสำคัญ 5 ด้าน 

(เกษกานดา สุภาพพจน์, 2549 หน้า22-41; ผล ยาวิชัย, 2553 หนา้ 7-12)  

1. องค์ประกอบด้านเนื้อหา องค์ประกอบด้านเนื้อหาของการสัมมนาได้แก่สาระของ

เรื่องราวที่นำมาจัดลำดับก่อนหลังอย่างเป็นระบบประกอบด้วยรายละเอยีด ดังนี้ 

 1.1 ชื่อเรื่อง หรือชื่อโครงการที่นำมาจัดสัมมนานับว่าเป็นปัจจัยสำคัญอย่างหนึ่งที่ผู ้จัด

สัมมนาควรจะได้พิจารณาว่าจะเลือกเรื่องอะไร ที่จะนำมาจัดสัมมนาจึงจะได้รับประโยชน์คุ้มค่าสิ่ง

ที่ควรคำนึงถึงในการพิจารณาเกี่ยวกับ ชื่อเรื่อง ในการจัดสัมมนา ได้แก่ 

- ควรเป็นเรื่องที่ตอ้งการศกึษาปัญหา หาแนวทางแก้ไขที่เกี่ยวข้องกับงานหรือเรื่องที่กำลัง

ศกึษาอยู่และเป็นเรื่องที่ตนเองถนัด รู้แจง้ รู้ลกึซึง้เป็นอย่างดี 

- มีความทันสมัยสอดคล้องกับสภาการณ์ปัจจุบัน 

- สามารถกำหนดปัญหา หาแนวทางการแก้ไขปัญหาได้อย่างเป็นระบบ 

- เป็นเรื่องที่ไม่กว้าง ไม่แคบจนเกินไป ควรเป็นเรื่องที่มีขอบเขตเฉพาะเรื ่องสามารถ

กำหนดปัญหา และแนวทางการดำเนินการจัดสัมมนาได้ชัดเจน 

1.2 จุดมุ ่งหมายของการจัดสัมมนา โดยปรกติแล้วการจัดสัมมนาก็เพื ่อเป็นการฝึก

ผูเ้ข้าร่วมสัมมนา หรอืนักศึกษาที่นอกจากเพื่อให้ได้เกิดการเรียนรู ้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นแล้วยัง

ทำให้เกิดการเพิ่มพูน ความรู้ประสบการณ์ ได้รับแนวความคิดใหม่ๆ สามารถนำไปปรับปรุงแก้ไข

และพัฒนาตนเอง หน่วยงานที่รับผดิชอบเป็นการสร้างสรรค์ต่อส่วนรวมและสังคมอย่างไรก็ตามใน
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การสัมมนาจำเป็นที่จะต้องมี หรอืเขียนจุดมุ่งหมายของการสัมมนาไว้ให้ชัดเจน เพื่อคณะกรรมการ

ผู้ดำเนินการจัดสัมมนา ผู้เข้าร่วมสัมมนา วิทยากร และบุคคลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องจะได้เข้าใจ และ

ดำเนินการสัมมนาให้เป็นไปตามจุดมุ่งหมายที่ตัง้ไว้ 

 การเขียนจุดมุ่งหมายมักจะกำหนดเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย หรือได้รับสาระตามต้องการ

อย่างใดอย่างหนึ่ง ได้แก่ 

- เพื่อศกึษาและสำรวจปัญหาเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่อยู่ในความสนใจ 

- เพื่อให้ได้วิธีการหรือแนวทางในการแก้ปัญหาเรื่องใดเรื่องหนึ่ง 

- เพื่อศกึษาค้นคว้าวิจัยในเรื่องที่มคีวามจำเป็นเร่งด่วน 

- เพื่อเรียนรู้ และมีการแลกเปลี่ยนผลของการศึกษาค้นคว้าวิจัยระหว่างผู้เรียนที่เรียน

ร่วมกัน 

- เพื่อร่วมพิจารณาหาข้อสรุปผลรายงานการศกึษาค้นคว้าในเรื่องที่สนใจ 

1.3 กำหนดการสัมมนา นับว่าเป็นเรื่องที่จำเป็นประการหนึ่ง ที่ผู้จัดสัมมนาควรจะต้องมี

การวางแผนกำหนด และจัดทำเพราะจะทำให้ทราบช่วงเวลาของการดำเนินการแต่ละรายการของ

การสัมมนา ซึ่งกำหนดการสัมมนาควรระบุสิ่งต่อไปนี ้

- ชื่อกลุ่มสาระวิชา กลุ่มบุคคลผูด้ำเนินการ หรอืผูร้ับผิดชอบจัดสัมมนา 

- ชื่อเรื่องสัมมนา 

- วัน เดือน ปี ที่จัดสัมมนา 

- สถานที่จัดสัมมนา 

1.4 ผลที่ได้จากการสัมมนา เป็นสิ่งที่ผู้จัดสัมมนาได้คาดหวังว่าการจัดสัมมนาจะทำให้

ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้รับผลประโยชน์ทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ จึงเป็นเรื่องที่ผู้จัดสัมมนาจะต้องมี

การกำหนดผลที่คาดว่าจะได้รับจากการสัมมนาไว้ด้วย ตัวอย่างเช่น ผลที่ได้จากการสัมมนา 
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ผู้เข้าร่วมสัมมนา จำนวน 90 คน ได้รับความรู้และสามารถนำเอาความรู้ที่ได้จากการสัมมนาไป

พัฒนางานที่ตนปฏิบัติอยู่ได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 

2. องค์ประกอบด้านบุคลากร องค์ประกอบด้านบุคลากร หมายถึง บุคคลที่เกี่ยวข้องใน

การจัดสัมมนาแต่ละครั้งจะประกอบไปด้วยบุคลากร ดังนี้ 

2.1 บุคลากรฝ่ายจัดสัมมนา หรือคณะกรรมการจัดสัมมนาให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ 

คณะกรรมการอาจแบ่งออกเป็นฝ่ายต่างๆ ได้แก่ ประธาน รองประธาน เลขานุการ ฝ่ายทะเบียน 

ฝ่ายเอกสาร ฝ่ายเหรัญญิก ฝ่ายพิธีการ ฝ่ายอาคารสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ สื่อทัศนูปกรณ์ฝ่าย

อาหารและเครื่องดื่ม ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ฝ่ายปฏิคม และฝ่ายประเมินผล คณะกรรมการแต่ละฝ่าย

ที่กำหนดขึ้น อาจจะมีการผนวกรวมกับบางฝ่ายงานเข้าด้วยกัน ส่วนจำนวนบุคลากรที่จัดให้

รับผิดชอบแต่ละฝ่ายอาจมีจำนวนที่ไม่เท่ากันขึ้นอยู่กับความจำเป็นความ สามารถของบุคคล 

เพราะว่าบางงานบางฝ่ายบุคลากรมีความสามารถหลายด้าน ก็สามารถปฏิบัติงานได้หลายอย่างใน

เวลาเดียวกัน แต่อย่างไรก็ตามการออกคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการต้องลงนามคำสั่งแต่งตั้งโดย

ผูบ้ังคับบัญชาสูงสุดของหน่วยงาน หรอืองค์กรนั้นๆ 

2.2 วิทยากร คือบุคคลที่ทำหน้าที่เป็นผู้บรรยาย ผู้นำอภิปราย และเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้

ประสบการณ์โดยนำเสนอผ่านสื่อต่างๆ น าเสนอให้กับผู้เข้าร่วมสัมมนาด้วยความมุ่งหวังที่จะให้

ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้รับความรู้และประสบการณ์อย่างเต็มที่ ดังนั้นวิทยากรจึงเป็นบุคคลที่มีความรู้ 

มีความสามารถ มีประสบการณ์ มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านใดด้านหนึ่งหรือเป็นบุคคลที่มี

ชื่อเสียงเป็นที่มคีวามรูค้วามสามารถเกี่ยวข้องกับหัวข้อเรื่องที่ใช้ในการสัมมนานั้นๆ 

2.3 ผู้เข้าร่วมสัมมนา ได้แก่บุคคลที่มีความสนใจใฝ่รู้ในปัญหา หรือประสบปัญหาต้องการ

แสวงหาแนวความคิดใหม่ๆ หรอืมีความมุ่งหมาย ต้องการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันผู้เข้าร่วม

ส่วนใหญ่เป็นผู้ที่มพีืน้ฐานความรูแ้ละมีปัญหาที่สนใจจะศึกษาคล้ายคลึงกัน 
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3. องค์ประกอบด้านสถานที่ สถานที่ เครื่องมือ และอุปกรณ์ต่างๆ ที่ใชส้ัมมนาควรมีดังนี้ 

3.1 ห้องประชุมใหญ่ หมายถึง ห้องประชุมขนาดใหญ่ที่ใช้ในการสัมมนา กำหนดที่นั่ง 

สามารถบรรจุผู้เข้าร่วมสัมมนาได้จำนวนมาก ควรระบุสถานที่ตั้ง และการเดินทางเข้าถึงสถานที่

จัดสัมมนา 

3.2 ห้องประชุมขนาดกลางหรือขนาดเล็ก อาจต้องมีมากกว่าหนึ่งห้อง ควรอยู่ในพื้นที่ใกล้

กัน หรือบริเวณเดียวกันกับห้องประชุมใหญ่ ทั ้งนี ้เพื ่อความสะดวกในการร่วมกิจกรรมหรือ

ประสานงานหากมีปัญหา และเพื่อความสะดวกในการเดินทางมายังหอ้งประชุมใหญ่ 

3.3 ห้องรับรอง เป็นห้องที่ใช้สำหรับรับรองวิทยากร แขกพิเศษ เพื่อให้พักผ่อนหรือเตรียม

ตัวก่อนการสัมมนา แต่ถ้าสถานที่มีพื้นที่จ ากัด อาจใช้ส่วนหน้าของห้องประชุมจัดวางโต๊ะรับแขก 

สามารถใช้ประโยชน์บนพื้นที่ดังกล่าวได้ 

3.4 ห้องรับประทานอาหารว่างมุมพักผ่อนนอกห้อง หรือหน้าห้องประชุม เป็นพื้นที่จัดไว้

สำหรับใหผู้เ้ข้าร่วมสัมมนา ได้มาพักรวมทั้งเป็นจุดพักรับประทานอาหารว่าง 

3.5 อุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ ได้แก่ ชุดไมโครโฟนชนิดตั ้งโต๊ะไมโครโฟนชนิดตั ้งพื้น

ไมโครโฟนไร้สาย ไมโครโฟนชนิดเล็กใช้หนีบติดปกคอเสื้อ เครื่องขยายเสียง เครื่องฉาย โปรเจก

เตอร์โน้ตบุ๊ค และอุปกรณ์ไฟฟ้าเกี่ยวกับเครื่องเสียง สี แสง และอื่นๆ 

3.6 ห้องรับประทานอาหาร เป็นห้องที่อำนวยความสะดวก จัดไว้สำหรับให้ผู ้เข้าร่วม

สัมมนาได้ร่วมรับประทานอาหารอาจเป็นทั้งห้องรับประทานอาหารเช้า กลางวันและหารเย็นใน

พืน้ที่เดียวกัน 

3.7 อุปกรณ์เครื่องมอื ประเภทเครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องปริน้เตอร์ และวัสดุอื่นๆ ที่จำเป็น

ในการจัดทำเอกสารประกอบคำบรรยายเอกสารสรุปการจัดสัมมนา ตลอดจนเอกสารและ

แบบฟอร์มอื่นๆ ที่ใชใ้นการสัมมนา 

3.8 อุปกรณ์ด้านเครื่องเขียนเครื่องใช้สำนักงานที่มีความจำเป็นมีไว้ใช้ ได้แก่ ดินสอ 

ปากกา ปากกาสำหรับเขียนกระดานไวท์บอร์ด น้ำยาลบคำผิด กระดาษถ่ายเอกสาร กระดาษใช้
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พิมพ์งาน เครื่องเขยีน ไม้บรรทัด คลิปเสียบ ป้ายชื่อติดหน้าอกผู้เข้าร่วมสัมมนา คณะกรรมการแต่

ละฝ่าย ฯลฯ อุปกรณ์เหล่านีค้วรติดไว้ให้พรอ้มที่จะใช้งานได้ทันทีที่ตอ้งการ 

4. องค์ประกอบด้านเวลา การกำหนดเวลาสำหรับการสัมมนา เป็นองค์ประกอบที่สำคัญ

ประการหนึ่งผู้จัดการสัมมนาควรวางแผนให้ดีว่าควรจะใช้วันใดเวลาใด ดำเนินการจัดการสัมมนา

จงึจะเหมาะสมเพื่อใหเ้กิดความสะดวกแก่ทุกฝ่าย ไม่ว่าจะเป็นผู้จัดสัมมนา จะได้มเีวลาสำหรับการ

เตรียมการ วิทยากร และผูเ้ข้าร่วมสัมมนาสะดวกที่จะมาสัมมนาจงึควรคำนึงถึงในเรื่อง ดังต่อไปนี้ 

4.1 ระยะเวลาสำหรับการเตรียมการ ผู้จัดสัมมนาควรวางแผนปฏิบัติงานให้ชัดเจนว่างาน

แต่ละอย่างแต่ละประเภทที่ต้องทำนั้นจะใช้เวลานานเท่าใดจึงจะแล้วเสร็จ จนถึงวันที่จะต้องจัด

สัมมนาเพราะงานบางอย่างต้องทำล่วงหน้าก่อน เช่น การประชุมวางแผนจัดทำโครงการ การ

วางแผนศึกษาดูงานนอกสถานที่ประกอบการสัมมนา วางแผนเกี่ยวกับวิทยากร การจัดสถานที่ 

งบประมาณ และการวางแผนการประเมินผล เป็นต้น ระยะเวลาสำหรับการดำเนินการบางเรื่อง 

อาจใช้เวลามาก บางเรื่องอาจใช้เวลาน้อย บางเรื่องต้องทำอย่างต่อเนื่อง ผู้จัดทำสัมมนาจึงควรที่

จะได้วางแผนไว้อย่างรอบคอบ มีการคาดคะเนสถานการณ์ให้ดีจะสามารถเตรียมการให้ทันตาม

กำหนดได้ 

4.2 การเชิญวิทยากร เป็นเรื่องสำคัญอีกเรื่องหนึ่ง ที่ผู ้จัดสัมมนา ควรจะวางแผนให้ดี 

เพราะวิทยากรบางท่านเป็นผู้ที่มีชื่อเสียงมากมักจะไม่ว่าง บางท่านต้องติดต่อล่วงหน้าในบางครั้ง 

ถึงกับต้องเลื่อนวันจัดสัมมนาออกไป เพื่อจะให้ตรงกับวันที่วทิยากรว่าง เพราะหวังว่าจะได้วิทยากร

ที่มีคุณภาพมาบรรยาย กรณีเช่นนี้ เกิดน้อยครั้งมาก เพราะไม่จำเป็นจริงๆ ก็จะไม่เปลี่ยนวัน เวลา 

ที่กำหนดจัดสัมมนาไว้ หากได้ออกหนังสือเชิญผู้เข้าร่วมสัมมนาได้ทราบวันเวลาแล้ว เพราะเป็น

การยุ่งยากสิ้นเปลืองค่าใช้จ่าย รวมทั้งยังเสียเวลาในการแจ้งให้ผู้ร่วมสัมมนาได้ทราบวันเวลาใหม่ 

หากวิทยากรที่ได้เชญิไปไม่มา ควรเปลี่ยน วิทยากรที่มคีุณสมบัติใกล้เคียงแทน 

4.3 วัน เวลา ที่ใช้ในการสัมมนาจะใช้กี่วัน ขึ้นอยู่อับเรื่องที่สัมมนาว่ามีขอบเขตกว้างมา

น้อยเพียงใดอาจเพียงวันเดียว บางเรื่องใช้เวลาสามวัน บางเรื่องใช้เวลาถึงห้าวันหรืออาจมากกว่า

นั้น ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความน่าสนใจ ความจำเป็นของเรื่องที่ต้องการรู้ หรือขึ้นอยู่กับปัญหา งานที่

ประสบอยู่พอดี บางเรื่องอาจตอ้งมีกิจกรรมเสริม เช่น การศกึษาดูงานประกอบการสัมมนาในเรื่อง
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ที่เกี่ยวข้อง ข้อควรสังเกตในการใช้เวลาเพื่อจัดสัมมนา หากใช้เวลาน้อยเกินไปอาจส่งผลทำให้การ

อภิปรายการแสดงความคิดเห็นไม่กว้างขวาง แต่ถ้าหากใช้เวลามากเกินไปอาจส่งผลทำให้

บรรยากาศของการสัมมนาน่าเบื่อ ที่เป็นประโยชน์น้อย หรืออาจต้องใช้งบประมาณเพิ่มขึ้นโดยใช่

เหตุ ดังนั้นในการกำหนดวันเวลาที่ใช้ในการสัมมนา จึงควรกำหนดให้ทันต่อการเตรียมการในทุกๆ 

เรื่อง จัดวันเวลาให้พอดีกับหัวข้อเรื่องที่ใช้ในการสัมมนา และสามารถปรับยืดหยุ่นได้บ้างตามความ

เหมาะสม 

5. องค์ประกอบด้านงบประมาณ การดำเนินงานจัดสัมมนาย่อยมีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการ

ดำเนินงานค่อนข้างมาก คณะผู้ดำเนินงานจัดทำสัมมนาต้องวางแผนงานด้านค่าใช้จ่ายให้ดีด้วย

ความรอบคอบ เพื่อให้การประมาณค่าใช้จ่ายอยู่ในภาวะเพียงพอไม่ขาด หรือติดขัดในค่าใช้จ่าย

ฉุกเฉินซึ่งอาจเกิดภายหลังได้ ข้อควรคำนึงถึงการจัดทำงบประมาณค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานจัด

สัมมนาที่เรยีกว่าการจัดทำงบประมาณ ได้แก่ 

5.1 จัดประมาณการค่าใช้จ่าย แต่ละฝ่ายที่ทำหน้าที่รับผิดชอบงาน จัดประมาณการ

ค่าใช้จ่ายที่ต้องใช้จ่ายทั้งหมดของฝ่ายตนเองออกมาในรูปของบัญชีค่าใช้จ่าย นำเสนอฝ่าย

เหรัญญิกและที่ประชุม เพื่อพิจารณาถึงความเหมาะสมสำหรับค่าใช้จ่ายแต่ละรายการของแต่ละ

ฝ่ายก่อนโดยให้มรีายละเอียดใหม้ากที่สุด อย่าให้ตอ้งตกหล่นในรายการใดรายการหนึ่งไป 

 5.2 ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นต้องจัดซื้อ ควรมีรายการราคา

ตามท้องตลาด หรืออาจใช้วิธีสืบราคาวัสดุอุปกรณ์เหล่านั้นก่อน เพื่อการประมาณค่าใช้จ่ายจะไม่

เกิดขอ้ผดิพลาด การวางแผนค่าใช้จ่ายจึงควรคำนึงถึงค่าใช้จ่ายที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้นได้โดยอาจนำไป

ใส่ในค่าใช้จ่ายอื่นๆ 

5.3 จัดทำงบประมาณรวม การวางแผนเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายของแต่ละฝ่ายเห็นชอบจากที่

ประชุม แล้วจึงจัดท างบประมาณรวมทั้งโครงการ แล้วเสนอผู้รับผิดชอบหรือเสนอฝ่ายบริหาร

อนุมัตกิรณีที่เป็นการสัมมนาเพื่อพัฒนาองค์กร ข้อสังเกตในการวางแผนงบประมาณค่าใช้จ่ายของ

การจัดสัมมนาควรดำเนินการ ดังนี้ 
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- จัดประชุมแต่ละฝ่ายที่รับผิดชอบ มอบหมายงานในหน้าที่ต่างๆ จัดทำแผนงบประมาณ

ค่าใชจ้่ายของฝ่ายตนขึ้นมา นำเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาร่วมกัน 

- เมื่องบประมาณแต่ละฝ่ายได้รับการเห็นชอบแล้วต้องนำงบค่าใช้จ่ายของแต่ละฝ่ายมาลง

ในโครงการ โดยแยกค่าใชจ้่ายที่ตอ้งใชจ้่ายที่ต้องจ่ายจริงเป็นเงินเท่าใด 

- อาจแนบรายละเอียดค่าใช้จ่ายของแต่ละฝ่ายไปพร้อมโครงการเพื่อให้ฝ่ายบริหาร หรือ

ผู้บังคับบัญชาพิจารณาอนุมัติ ในกรณีที่แต่ละฝ่ายต้องการเบิกเงินจากเหรัญญิก เพื่อนำไปใช้จ่าย

ในฝ่ายของตน เหรัญญิกต้องจัดทำบัญชีรายรับรายจ่ายรวมทั้งมีเอกสารการเบิกจ่ายเงิน และ

ลายเซ็นของผู้รับเงินดว้ย ทั้งนีเ้พื่อเป็นหลักฐานในการปฏิบัติหนา้ที่ที่ที่รับผิดชอบ 

สรุปได้ว่า องค์ประกอบของการสัมมนามี 5 ด้าน ประกอบด้วย องค์ประกอบด้านเนื้อหา

องค์ประกอบด้านบุคลากร องค์ประกอบด้านสถานที่ องค์ประกอบด้านเวลา องค์ประกอบด้าน

งบประมาณ ล้วนเป็นสิ่งที่มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง เพราะไม่ว่าจะเป็น องค์ประกอบด้านเนื้อหา

องค์ประกอบด้านบุคลากร องค์ประกอบด้านสถานที่ เครื่องมือ และอุปกรณ์ต่างๆ องค์ประกอบ

ด้านเวลาองค์ประกอบด้านงบประมาณ ใช้ประกอบในการจัดสัมมนาเพื่อเป็นกรอบแนวคิดในการ

ดำเนินการจัดสัมมนาให้สมบูรณ์แบบ และต่อเนื่องจนบรรลุตามวัตถุประสงค์ 

รูปแบบของการจัดสัมมนา 

ความหมายของรูปแบบคำว่า “รูปแบบ” หรือ Model เป็นคำที่ใช้เพื่อสื่อความหมายหลาย

อย่าง ซึ่งโดยทั่วไปแล้วรูปแบบจะหมายถึงสิ่งหรอืวิธีการดำเนินงานที่เป็นต้นแบบอย่างใดอย่างหนึ่ง 

เช่น แบบจำลองสิ่งก่อสร้าง รูปแบบในการพัฒนาชนบท เป็นต้น พจนานุกรม Contemporary 

English ของ Longman (1981, p. 668) ให้ความหมายไว้ 5 ความหมาย แต่โดยสรุปแล้วจะมี 3 

ลักษณะ คือ 

 1. Model หมายถึง สิ่งซึ่งเป็นแบบย่อส่วนของของจรงิ ซึ่งเท่ากับ แบบจำลอง 

2. Model ที่หมายถึง สิ่งของหรอืคนที่นำมาใช้เป็นแบบอย่างในการดำเนินการบางอย่างเช่น 

ครูต้นแบบ 
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 3. Model หมายถึง รุ่นของผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ 

 เยาวดี วิบูลย์ศรี (2536, หน้า 25) รูปแบบ คือ วิธีที ่บุคคลใดบุคคลหนึ่งได้ถ่ายทอด

ความคิด ความเข้าใจ ตลอดจนจิตนาการของคนที่มีต่อปรากฏการณ์ หรือเรื่องราวใดๆ ให้ปรากฏ

ในลักษณะของการสื ่อสารในลักษณะใดลักษณะหนึ ่ง รูปแบบจึงเป็นแบบจำลองในลักษณะ

เลียนแบบ หรือเป็นตัวแบบที่ใช้เป็นแบบอย่างเป็นแผนผังหรือแบบแผนของการดำเนินการอย่างใด

อย่างหนึ่งต่อเนื่องด้วยความสัมพันธ์เชิงระบบ  

สวัสดิ์ สุคนธรังส ี(2520, หนา้ 206) ใหค้วามหมายรูปแบบหมายถึง ตัวแทนที่สร้างขึ้นเพื่อ

อธิบายพฤติกรรมของลักษณะบางประการของสิ่งที่เป็นจริงอย่างหนึ่ง หรือ เป็นเครื่องมือทาง

ความคิดที่บุคคลใช้ในการหาความรูค้วามเข้าใจปรากฏการณ์  

สุบรรณ์ พันธ์วิศวาส และชัยวัฒน์ ปัญจพงษ์ ( 2522, หน้า 22-23) ใช้คำว่า แบบจำลอง 

(Model) เท่ากับการย่อหรือเลียนแบบความสัมพันธ์ที ่ปรากฏอยู่ในโลกแห่งความเป็นจริงของ

ปรากฏการณ์ใดปรากฏการณ์หนึ่ง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยในการจัดระบบความคิดในเรื่องนั้น

ให้เข้าใจได้ง่ายขึ้นและเป็นระเบียบ 

 อาจกล่าวได้ว่า รูปแบบ หมายถึง แบบจำลองอย่างง่ายหรือย่อส่วนของปรากฏการณ์

ต่างๆ ที่ผู้เสนอรูปแบบดังกล่าวได้ศึกษาและพัฒนาขึ้นมาเพื่อแสดงหรืออธิบายปรากฏการณ์ให้

เข้าใจได้ง่ายขึ ้น หรือในบางกรณีอาจจะใช้ประโยชน์ในการทำนายปรากฏการณ์ที ่จะเกิดขึ ้น

ตลอดจนอาจใชเ้ป็นแนวทางในการดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไป 

จากความหมายทั้งหมดสามารถสรุปได้ว่า รูปแบบ หมายถึง สิ่งที่สร้างหรือพัฒนาขึ้นจาก

แนวคิด ทฤษฎีที่ได้ศกึษามาของผู้สร้างเองเพื่อถ่ายทอดความสัมพันธ์ขององค์ประกอบ โดยใช้สื่อที่

ทำให้เข้าใจได้ง่ายและกระชับถูกต้อง และสามารถตรวจสอบเปรียบเทียบกับปรากฏการณ์จริงได้  

เพื่อช่วยใหต้นเองและคนอื่นสามารถเข้าใจได้ชัดเจนขึน้ 
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รูปแบบของการสัมมนา 

การสัมมนาแต่ละครั้งมีกิจกรรมที่ใช้ในขณะสัมมนาหลายกิจกรรม เช่น การอภิปรายการ

ประชุมกลุ่มย่อย และเทคนิคการประชุมแบบต่างๆ สามารถเลือกใช้เป็นแนวทางในการสัมมนาตาม

ความเหมาะสมของรูปแบบและสถานการณ์นั้นๆ เทคนิคและวิธีการต่างๆ ในการสัมมนามีดังนี้ 

พจนานุกรมฉบับบัณฑิตยสถาน (พ.ศ. 2525 หน้า979) การอภิปราย ตามความหมายใน

พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2525 ได้ให้ความหมายไว้ว่า "การอภิปราย หมายถึง 

การพูดจาหรอืการปรึกษาหารอืกัน" 

สมพงศ์ เกษมสิน (2519, หน้า 5) การอภิปราย หมายถึง การที่บุคคลกลุ่มหนึ่งมีเจตนาจะ

พิจารณาเรื่องใดเรื่องหนึ่งปรึกษาหารือกัน ออกความคิดเห็นเพื่อแก้ปัญหาที่มีอยู่ หรือเพื่อเป็นการ

แลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็น ถ่ายทอดประสบการณ์ที่ได้รับให้ได้ทราบซึ่งในที่สุดก็มีการตัดสิน

ตกลงใจร่วมกัน 

สุจรติ เพียรชอบ (2516 หนา้ 1) การอภปิราย หมายถึง การที่บุคคลกลุ่มหนึ่งประมาณ 5 - 

20 คน มีความรู้ความสนใจในเรื่องเดียวกัน หรือมีปัญหาในทำนองเดียวกันมาแลกเปลี่ยนความ

คิดเห็นซึ่งกันและกัน ฉะนั้นลักษณะการอภิปรายดังกล่าวพอสรุปได้ดังนี้ 

ลักษณะของการอภิปราย 

1. จำนวนผูอ้ภปิรายประมาณ 5 - 20 คน 

2. จะต้องเป็นการปรึกษาหารอืเป็นกลุ่ม 

3. จุดมุ ่งจะต้องแก้ปัญหาร่วมกัน หรือ แลกเปลี ่ยนความรู ้ ความคิด ทัศนคติ และ

ประสบการณ์ร่วมกัน 

4. ผูม้าอภปิรายจะต้องสนใจในเรื่องอย่างเดียวกัน 

จุดมุ่งหมายของการอภิปราย 

1. เพื่อฝึกความคิดแบบประชาธิปไตย 
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2. เพื่อช่วยใหผู้ร้่วมอภปิรายได้ทำงานร่วมกัน รู้จักปรับตัว และรู้จักเป็นผู้นำและผูต้ามที่ดี 

3. การอภิปรายมจีุดมุ่งหมายเพื่อหาข้อเท็จจริง 

4. เพื่อนำความรูห้รอืข้อคิดเห็นมาแก้ปัญหาสังคม 

5. เพื่อนำความรู ้ความคิดเห็นที่ได้จากการอภปิรายไปใช้ปฏิบัติในชวีิตประจำวัน 

ประเภทของการอภิปราย 

การอภิปรายใชก้ันมาอย่างกว้างขวางในวงสังคม ซึ่งส่วนมากแบ่งออกได้ 3 แบบคือ 

1. การอภิปรายกลุ่ม (Group discussion) เป็นการอภิปรายที่ใช้คนไม่จำกัดจำนวนผูอ้ภิปราย

จะเป็นทั้งผู้พูดและผลัดกันเป็นผูฟ้ัง เพราะการอภปิรายแบบนี้จะไม่มีผูฟ้ัง ผูอ้ภิปรายจะมีจำนวนไม่

เกิน 20 คน การอภิปรายแบบนีม้ักใช้กันมากในวงการศึกษาหรอืหน่วยราชการโดยทั่วไป 

2. การอภิปรายในที่ชุมชน (Public discussion) เป็นการอภิปรายที่ประกอบด้วย บุคคล 2 

ฝ่ายคือ มีผู้อภิปรายเป็นผู้พูด และ ผู้ฟังอีกฝ่ายหนึ่งเมื่อการอภิปรายยุติลงจะมีการเปิดให้ซักถาม 

(Forum-period) การอภิปรายนี้มีประโยชน์มากที่สุดในการให้ความรู ้ ความคิดประสบการณ์

ข้อเท็จจริง และเป็นการแก้ปัญหาสังคมโดยส่วนรวมดีที่สุด 

3. การอภปิรายแบบโต้วาที (Debate) เป็นการอภิปรายแบบโต้แย้งกันอย่างมีเหตุผลโดยมีผู้

ค้านฝ่ายหนึ่งและผู้เสนออีกฝ่ายหนึ่ง หาเหตุผลมาหักล้างความคิดซึ่งกันและกัน ฝ่ายใดมีเหตุผล

ดีกว่าอีกฝ่ายหนึ่ง ฝ่ายมีเหตุผลกว่าก็จะได้รับชัยชนะ โดยมีประธานเป็นผู้ตัดสินหรือดำเนินการ

โต้วาทีให้เป็นไปอย่างเรียบร้อย วิธีการนี้ใช้สำหรับหาข้อมูลหรือนโยบายที่ต้องการเลือกสิ่งหนึ่งสิ่ง

ใดไปปฏิบัติและยังตกลงกันไม่ได้ ต้องอาศัยวิธีการอภิปรายนี้ในการประชุมตัดสินวิธีนี้ส่วนมากใช้

ในการประชุมพิจารณาเรื่องสำคัญหรือใช้ในที่ประชุมสภา 

การอภิปรายในที่ชุมชน มีลักษณะของการจัดหลายแบบดังนี้ 

1. การอภิปรายแบบพาเนล (Panel discussion) การอภิปรายแบบนีจ้ะให้สมาชิกประมาณ 3 

คน 6 คน หรือ 8 คน ผู้พูดจะมีความรู้โดยทั่วไป อภิปรายหรือพูดในปัญหาอย่างเดียวกันโดยผู้พูด
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เป็นผู้ที่ศึกษาหาความรู้ค้นคว้าหาหลักฐานข้อเท็จจริงมาพูดต่อหน้าผู้ฟัง เป็นการสนทนาอย่างเป็น

กันเอง โดยมีผูด้ำเนินการเป็นผูเ้ชญิให้ผูอ้ภปิรายแสดงความรู้ ความคิดและใหข้้อเสนอแนะ สำหรับ

ตอนท้ายของการอภิปรายควรเปิดโอกาสให้ผู้ฟังได้ร่วมอภิปรายด้วย การอภิปรายแบบนี้เหมาะ

สำหรับการแยกแยะประเด็นปัญหา และผู ้อภิปรายทุกคนจะเป็นผู ้ศึกษาหาความรู ้ค้นคว้า

ข้อเท็จจริงในเรื่องที่จะอภิปรายมาก่อนแล้วนำมาพูดให้ผู้ฟังฟัง การพูดของผู้อภิปรายแต่ละคนจะ

เป็นการพูดตามทัศนะของตน การอภิปรายแบบนี้นิยมใช้กันมากในองค์การทั้งที่เป็นของรัฐและ

เอกชนต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในวงการศึกษา วิธีการดำเนินการอภิปราย มีดังนี ้

1) พิธีกรดำเนินการการตามกำหนดการ โดยเชิญประธานเปิดการสัมมนา หลังจากนั้น

พิธีกรแนะนำหัวข้อที่จะดำเนินการสัมมนาและผูร้่วมดำเนินการอภปิรายทุกคน 

2) เริ่มดำเนินการอภิปราย โดยเปิดโอกาสให้ผู้อภิปรายแสดงความคิดเห็นของตนอย่าง

อิสระ หลังจากนั้นพิธีกรอาจจัดช่วงเวลาสำหรับแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างผู้อภิปรายด้วย

กันเอง โดยพิธีกรเป็นผู้สรุปในแต่ละตอน 

3) การจัดสถานที่การสัมมนา ควรจัดเวทียกพื้นและมีโต๊ะสำหรับการวางเอกสารและวัสดุ

ต่างๆ ให้แก้ผู้อภิปรายโดยจัดเป็นลักษณะแถวเดี่ยวหรอืรูปโค้งเล็กน้อย 

2. การอภปิรายแบบซิมโปเซียม (Symposium Discussion) การอภิปรายนี้เป็น การอภิปราย

ทางวิชาการ เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้โดยผู้อภิปรายแต่ละคนจะเตรียมค้นหาความรู้ข้อเท็จจริง

เฉพาะตอนหนึ ่งตอนใดของเรื ่องมาอภิปรายตามที ่ได้ตกลงกันไว้ ผู ้อภิปรายแบบนี ้จะเป็น

ผูเ้ชี่ยวชาญหรอืผู้ชำนาญการในด้านใดด้านหนึ่ง ส่วนผูด้ำเนินการอภิปรายจะมีหน้าที่เชื่อมโยงเรื่อง

ต่างๆ ให้ต่อเนื่องประสานกันให้เป็นไปด้วยดีตลอดระยะเวลาของการอภิปราย หน่วยงานที่ใช้การ

อภิปรายแบบนี้กันมาก ได้แก่ หน่วยงานทางการศึกษา แพทย์ ทหาร และธุรกิจ  การจัดสถานที่

วิธีดำเนินการอภิปรายเหมือนกันกับการอภิปรายแบบพาเนล แตกต่างกันเพียงแต่ว่าการจัด

อภิปรายแบบซิมโปเซียม มีลักษณะเป็นวิชาการที่ให้ความรู้ลึกซึ้งมากกว่า การอภิปรายแบบซิมโป

เซียมนี้ บางครั้งมักเรียกว่า "ชุมชนปาฐก " เพราะมีลักษณะคล้ายผู้อภิปรายมาบรรยายโดยมี

ผูท้รงคุณวุฒิ นักวิชาการ ผูเ้ชี่ยวชาญแต่ละสาขามาอภปิรายใหค้วามรู้แก่ที่ประชุม ผู้อภิปรายจะใช้

เวลาประมาณคนละ 10 - 15 นาที เป็นอย่างน้อย และเวลาการอภิปรายแบบนี้ไม่ควรเกิน 2 -3
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ช่ัวโมง วิธีการดำเนินการอภิปราย มีดังนี้ 

 1) พิธีกรเชญิประธานเปิดการอภิปราย จากนั้นแนะนำหัวข้อที่บรรยายและแนะนำพิธีกรภูมิ

หลังของวิทยากรแต่ละท่าน 

2) เริ่มการบรรยายโดยพิธีกรหรอืประธานจะเป็นผูเ้ชื่อมโยงการบรรยายของวิทยากรแต่ละ

ท่านและสรุปบางตอนที่มีเนื้อหาประทับใจเป็นพิเศษและคอยประสานงานให้การบรรยายดำเนนิไป

ตามหัวข้อ และวัตถุประสงค์ที่วางไว้ หรือพิธีกรอาจจะหาเลขานุการมาเพื่อช่วยในการเตรียมการ

และประสานงานด้านต่าง ๆ เพื่อทำให้เกดความคล่องตัว 

3) การจัดที่นั่งสำหรับผู้บรรยาย ควรจัดให้สูงกว่าผู้ฟังเพื่อให้ผู้ฟังมองเห็นผู้บรรยายอย่าง

ชัดเจน 

แบบพาเนล แบบซิมโปเซียม 

1. ลักษณะการจัดเป็นกันเอง 

2. วัตถุประสงค์ในการอภปิรายจะเป็นการ

อภปิรายความรูท้ั่ว ๆ ไป 

3. จำนวนคนในการอภปิราย 3 - 8 คน 

4. ผูฟ้ังได้รับความรู้ทั่วๆ ไป 

5. ผูร้่วมอภปิรายมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างกัน 

และกันได้อย่างเสรี 

1. ลักษณะการจัดเป็นทางการมากกว่า 

2. ผู้อภิปรายจะเป็นผูเ้ชี่ยวชาญและมีความรู้ 

เฉพาะด้าน 

3. จำนวนคนประมาณ 2 - 5 คน 

4. ผูฟ้ังได้รับความรู้อย่างกว้างขวางละเอียด 

เพราะเป็นการรวบรวมผู้อภิปรายที่เช่ียวชาญ 

หลายๆ ด้านมาไว้ดว้ยกัน 

5. ผู้ร่วมอภปิรายมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างกันน้อย 

มากหรือไม่มีเลยเพราะต่างพูดในเรื่องที่ตน

ถนัด 

 

ตารางที่ 2.1 ความแตกต่างระหว่างการอภปิรายแบบพาเนลและแบบซิมโปเซียม 

3. การอภิปรายแบบปุจฉา - วิสัชนา (Colloquy) การอภิปรายแบบนี้ในประเทศไทยมัก

เรียกว่าการอภิปรายแบบปุจฉา-วิสัชนา หรือบางครั้งก็เรียกว่าการอภิปรายแบบโต้ปัญหาระหว่าง
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กลุ่มวิทยากรกับกลุ่มผู้พูด ผู้ฟังสามารถซักถามกลุ่มวิทยากรได้อย่างใกล้ชิดซึ่งเป็นการแก้ไขข้อ

ข้องใจระหว่างกลุ่มคนทั้งสองกลุ่มได้เป็นอย่างดี วิธีดำเนินการอภิปราย มีดังนี ้

1) แบ่งกลุ่มบุคคลออกเป็น 2 กลุ่ม คือกลุ่มผู ้ถามซึ่งเป็นผู้ฟัง และกลุ่มผู ้ตอบซึ่งเป็น

วิทยากร 

2) จัดให้กลุ่มผู้ถามและกลุ่มวิทยากรนั่งคนละด้านโดยผู้ดำเนินการอภิปรายคอยควบคุม

การซักถาม ระหว่างกลุ่มบุคคลทั้งสองกลุ่ม 

3) เมื่อมีการโต้ปัญหา ผูด้ำเนินการอภิปรายควรสรุปปัญหาเป็นเรื่องๆ หรอืเป็นประเด็นไป 

4) ผูด้ำเนินการอภปิราย จะต้องเป็นผูส้รุปการอภปิรายหลังจากเสร็จสิ้นการโต้ปัญหาแล้ว 

รวมทั้งสรุปผลการอภิปรายปัญหาต่างๆ ที่โต้ตอบกันมาแล้วดว้ย 

5) การอภิปรายแบบนี้ผู้ดำเนินการอภิปรายจะต้องมีความสามารถในการควบคุมรายการ

อภิปรายได้ดี ตลอดจนควบคุมเวลาในการพูดอย่างเคร่งครัด และการอภิปรายแต่ละครั้งไม่ควร

เกิน 2ช่ัวโมง 

 

รูปแบบการจัดสัมมนาโดยใช้เทคนิคอื่นๆ 

1. การบรรยาย (Lecture of Speech) เป็นวิธีการที่เก่าแก่แต่ยังคงเป็นที่นิยมใช้กันอยู่มาก 

เพราะว่าจัดได้รวดเร็ว ใช้ผู้ทรงคุณวุฒิเพียงรายเดียวต่อผู้ฟังจำนวนมาก แต่ก็เป็นเทคนิคที่น่าเบื่อ

ที่สุดสำหรับผู้ฟังหรือผู้ที่เข้าอบรม เพราะเป็นการพูดในทิศทางเดียวผู้ฟังไม่มีโอกาสได้ร่วมในการ

บรรยาย ซึ่งจุดอ่อนที่จริงไม่ได้อยู่ที่วิธีการ แต่จะอยู่ที่ตัวผู้บรรยาย ซึ่งจะต้องรู้จริงในเรื่องนั้นๆ จึง

จะสามารถถ่ายทอดออกมาได้เรา้ใจและสร้างความสนใจแก่ผูฟ้ัง 

2. การอบรมระยะสั้น (Short Courses) เป็นการฝึกอบรม หรอืการเรียนบางวชิาอย่างเร่งรัด

ภายในระยะเวลาอันสั้น อาจะเป็นตั้งแต่ 1 วันถึง 2 สัปดาห์การเรียนเป็นแบบง่ายๆ และเข้มข้นน้อย 

การเรียนระยะสั้นมักจะเป็นการเรียนรู้เพิ่มเติม ในวิชาเฉพาะสาขาของคนบางกลุ่ม ซึ่งทำงานใน

สาขานั้นๆ เป็นประจำ ตัวอย่างของ short courses เช่น เรื่องการธนาคารของนายธนาคาร 
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3. การปฐมนเิทศ (Orientation Training) เป็นการให้ความรูแ้ก่สมาชิกใหม่ เกี่ยวกับเรื่องราว

ของหน่วยงาน เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน อาจจะเป็นนโยบาย วัตถุประสงค์สภาพแวดล้อม 

หรือระเบียบข้อบังคับของหน่วยงาน ลักษณะการจัดก็คล้ายกับการสัมมนาอบรม คือมีวิทยากร

บรรยายแนะนำให้ความรู ้ต่างๆ ตามที ่กำหนดไว้ข้อดีของการปฐมนิเทศคือ ทำให้สมาชิกมี

ความคุ้นเคยและรู้จักหน่วยงานดียิ่งขึ้น แต่การปฐมนิเทศมีเวลาจำกัด บางครั้งสมาชิกจะได้รับ

ข้อมูลนอ้ยเกินไป 

4. การสาธิต (Demonstration) เป็นการแสดงหรือการนำของจริงมาแสดงวิธีการให้ได้เห็น

การปฏิบัติจริงเหมาะกับงานกลุ่มเล็กๆ นิยมใช้กับหัวข้อวิชาที่มีการปฏิบัติเช่น การอบรมเกี่ยวกับ

การใชเ้ครื่องมือหรอือุปกรณ์ต่างๆ 

5. สถานการณ์จำลอง (Simulation) เป็นการจำลองสถานการณ์ในชีว ิตจริง โดยจัด

สถานการณ์ขึ้นแล้วกำหนดบทบาทของสมาชิกให้ทำตามบทที่ได้รับมอบหมาย โดยสมาชิกทั้งกลุ่ม

ต้องร่วมกันเล่นหรืออาจจะแบ่งเป็นกลุ่มเล็กหลายๆ กลุ่ม หลังจากนั้นก็มีการอภิปรายสถานการณ์

และเหตุการณ์เพื่อนำผลไปใช้ประโยชน์ข้อดีของการประชุมแบบนี้ คือ เป็นการให้สมาชิกได้

แสดงออกและร่วมกิจกรรมกันช่วยให้สมาชิกได้รู้จักคิดอย่างมีเหตุผลและมีจุดมุ่งหมาย ข้อเสียคือ

ต้องมีการเตรียมตัว ทำให้เสียเวลาและประเมินผลสมาชิกแต่ละคนไม่ได้ 

6. การแบ่งกลุ่มเล็ก (Knee Group) เป็นการอภิปรายกลุ่มย่อย ตั้งแต่ 3 - 5 คน ในเรื่องใดๆ 

ที่กำหนดให้หรือเรื่องที่สนใจร่วมกัน เพื่อสรุปผล แนวทางการแก้ปัญหา แสวงหาข้อยุติภายใต้การ

นำของประธานกลุ่ม มีเลขาเป็นผู้บันทึก และสรุปข้อเสนอแนะ 

ลักษณะการสัมมนาที่ดี 

 1. ผูเ้ข้าร่วมสัมมนาทราบวัตถุประสงค์ของการสัมมนา 

 2. จัดใหม้ีกิจกรรมในการแก้ปัญหาร่วมกัน 

 3. จัดให้มกีิจกรรมในการเรียนรู้ร่วมกัน 

 4. จัดให้มเีวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ความคิดเห็น และข้อเท็จจริงร่วมกัน 
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 5. ผูเ้ข้าร่วมสัมมนามีทัศนคติที่ดตี่อปัญหา ข้อเท็จจริง ผูเ้ข้าร่วมสัมมนา และตนเอง 

 6. ผูเ้ข้าร่วมสัมมนาต้องใช้ความคิดร่วมกันในการแก้ปัญหา 

 7. มีผูน้ำที่ด ี

 8. ผูเ้ข้าร่วมสัมมนาเป็นผู้ฟังที่ดี 

 9. ผูเ้ข้าร่วมสัมมนาเป็นผู้พูดที่ดี 

 10. ผูเ้ข้าร่วมสัมมนาทุกคนเป็นผูม้ีส่วนได้ส่วนเสียในการดำเนินการประชุมสัมมนา เพื่อให้

งานสัมมนาบรรลุเป้าหมาย 

สรุป 

การสัมมนา หมายถึง การที่คณะบุคคล ซึ่งมีความสนใจร่วมกัน มาร่วมแสดงความคิดเห็น 

แลกเปลี่ยนความรู ้ประสบการณ์ โดยอาศัยการค้นควา้เป็นหลักฐาน เพื่อหาข้อสรุปในเรื่องใดเรื่อง

หนึ่ง อันจะนำผลของการสัมมนาไปใช้เป็นเครื่องมือในการตัดสินใจ แก้ไขปัญหา ตลอดจนการ

กำหนดนโยบาย ทั้งนี้การดำเนินการสัมมนามีองค์ประกอบในด้านเนื้อหา ด้านบุคลากร ด้าน

สถานที่ เครื่องมือ และอุปกรณ์ต่างๆ ด้านเวลา และด้านงบประมาณ รวมทั้ง ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการ

สัมมนา ควรจะต้องยึดถือและปฏิบัติตามหลัก โดยการบริหารจัดการสัมมนาที่มีประสิทธิภาพจะ

ช่วยใหร้ะบบและวิธีการทำงานมปีระสิทธิภาพสูงขึน้ 
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แผนบริหารการสอนประจำบทที่ 3 

รหัสวิชา MPP 5705 สัมมนาการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน  

จำนวน 3(2-2-5) หน่วยกิต 

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑติ (การจัดการภาครัฐและภาคเอกชน) 

------------------------------------------------------------------- 

แผนบริหารการสอนประจำบทท่ี 3 การดำเนนิการจัดสัมมนา 

หัวข้อเน้ือหา 

1. ขั้นตอนการเตรียมการก่อนการสัมมนา 

2. ขั้นตอนการดําเนินการระหว่างการสัมมนา 

3. ขั้นตอนการดําเนินการหลังการสัมมนา 

วัตถุประสงค์การสอน 

1. เข้าใจขั้นตอนการเตรียมการก่อนการสัมมนา 

2. เข้าใจขั้นตอนการดําเนินการระหว่างการสัมมนา 

3. เข้าใจขั้นตอนการดําเนินการหลังการสัมมนา 

สื่อการสอน 

1. สื่อการสอน Power Point 

2. เอกสารประกอบการสอนรายวิชาสัมมนาการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน 

3. กรณีศกึษา 
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บทที่ 3 

การดำเนนิการจัดสัมมนา 

โดยปกติในองค์กรต่างๆ จะมีหน่วยงานส่วนหน่ึงที่ตั้งข้ึนมาเพื่อดำเนินการเกี่ยวกับการ

พัฒนา ทรัพยากรในองค์กร บางแห่งจะใช้ชื่อหน่วยงานว่า ฝ่ายวางแผนและพัฒนา ฝ่ายวิจัยและ

พัฒนา หรือ ฝ่ายพัฒนา ฯลฯ สุดแต่วา่ จะใช้ช ื่อแบบใด ในหน่วยงานน้ ีจะมีท ีมงานหร ือ

คณะกรรมการซ่ึงจะทำหน้าที่ วิเคราะห์หรือวิจัยงานในองค์กรและจะนำเสนองานที่ได้ ทำการ

วิเคราะห์หรือวิจัย ที่เป็นปัญหามาพิจารณาหาแนวทางแก้ไขเพื่อปรับปรุงงาน วิธีการหนึ่งที่จะช่วย

ให้เกิดความร่วมมือร่วมแรงร่วมใจพัฒนางานคือ “การจัดสัมมนา” ส่วนการสอนสัมมนานั้นจัดเป็น

วชิาหน่งึที่สถานศกึษาหลายแห่งได้เห็นความสำคัญของการเรียนรู้โดยลักษณะวิธนี้โีดยเฉพาะอย่าง

ยิ่ง การจัดการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษาและบัณฑิตศึกษา ทั ้งน้ ีเพราะการศึกษาโดย

ลักษณะน้ีนอกจากผู้เรียนจะได้รับความรู้และมีทักษะทั้งที่เกี่ยวข้องในด้านต่างๆ ของเน้ือหาวิชา

เฉพาะ ยังเป็นการฝึกผู้เรียนให้มีทักษะในการคิดวิเคราะห์ปัญหารวมทั้งเสนอแนวทางแก้ไขปัญหา

รวมทั้งรูจั้กแสดงออกการมสี่วนร่วมในกิจกรรมกลุ่ม 

 สัมมนาในบทนี้เน้นการศึกษาวิเคราะห์ประเด็นปัญหาและสถานการณ์ต่างๆ  รวมทั้ง

การศึกษาจากสภาพจริง กรณี ศึกษาการอภิปราย และการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ซึ่งการจัด

สัมมนาเป็นกระบวนการของการทํางานร่วมกันเป็นกลุ่ม มีขั ้นตอนการปฏิบัติอย่างต่อเนื ่อง 

สามารถตรวจสอบและประเมินผลได้ทุกขั้นตอน 
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การดําเนินการการจัดสัมมนา  

จะแบ่งออกเป็น 3 ขั้นตอน คือ 

1. ขั้นตอนการเตรียมการก่อนการสัมมนา 

2. ขั้นตอนการดําเนินการระหว่างการสัมมนา 

3. ขั้นตอนการดําเนินการหลังการสัมมนา 

 

ตารางที่ 3.1 ขั้นตอนการจัดสัมมนา 

การเตรยีมการก่อนการสัมมนา 

การเตรียมการสัมมนา เป็นขั้นของการวิเคราะห์ถึงสิ่งต่างๆ ที่เกี่ยวกับการจัดสัมมนา

เพื่อให้การจัดสัมมนาดําเนินการไปได้ดว้ยความเรียบร้อย หรอืเรียกว่าเป็นการวางแผนเบื้องต้น ถ้า

มีการวางแผนเตรียมการที่ดีปัญหาต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นจะมีน้อยลง หรือถ้าเกิดขึ้นก็สามารถแก้ไขได้

ในระยะเวลาอันสั้น หลังจากได้มีการวางแผนไว้เบื้องต้นแล้ว ก่อนลงมือดําเนินการควรมีการ

เตรียมการให้เกิดความพรอ้ม (ผล ยาวิชัย, 2553, หนา้ 27) โดยสามารถดําเนินการได้ดังนี ้
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ภาพที่ 3.1 ขั้นตอนการเตรียมการก่อนการประชุมสัมมนา 

1. สำรวจประเด็นปัญหาและความต้องการในการสัมมนา  

               สํารวจประเด็นปัญหาและความต้องการในการสัมมนา โดยพิจารณาจากสิ่งดังต่อไปนี้

ปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นในการทํางาน หรือปัญหาที่เกิดขึ้นในหน่วยงาน ความต้องการของ

บุคลากร โดยรวบรวมข้อมูลจากแบบสํารวจความคิดเห็นแบบสอบถาม หรอืแบบสัมภาษณ์ ใช้การ

จัดสัมมนาช่วยใหบุ้คลากรในหน่วยงานเข้าใจนโยบายของหน่วยงานและปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง 

           2.   แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดสัมมนา  

                 การแต่งตัง้คณะกรรมการดําเนินการจัดสัมมนา เพื่อทําหนา้ที่ ดังต่อไปนี้ 

- พิจารณาหาหัวข้อเรื่องที่จะใช้ในการสัมมนา โดยการรวบรวมและแยกแยะใน

ประเด็นปัญหาต่างๆ 

- พิจารณาบุคคลหรือผู้เช่ียวชาญ ที่จะเชญิเข้าร่วมการสัมมนา  

- พิธีเปิด พิธีปิดการสัมมนา ตลอดจนเจา้หนา้ที่ที่ปฏิบัติงานในฝ่ายต่างๆ 

- พิจารณาแผนการและจัดเตรียมขั ้นตอนในการดําเนินการ ว่าช่วงใดควรจะ

จัดการอย่างไร เพื่อจะได้เตรียมจัดให้มีพิธีการต่างๆ ในแต่ละช่วงนั้นได้อย่าง

เหมาะสม 
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- พิจารณาแนวทางในการประชาสัมพันธ์ วิธีการประเมนิผล ตลอดจนการเผยแพร่

รายงานผลการสัมมนา หรอืผลสรุปของการสัมมนาได้อย่างเหมาะสม 

- พิจารณาและเสนอการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการฝ่ายต่างๆ ตั้งแต่เริ่มเตรียมงาน

จนกระทั่งสิ้นสุดการสัมมนา 

- พิจารณาปัญหาอื ่นๆ ที ่คาดว่าอาจจะเกิดขึ ้นได้ในขั ้นการเตรียมงาน ขั ้น

ดําเนนิการสัมมนา และขั้นหลังการดําเนินการสัมมนา 

- พิจารณาเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามความเหมาะสม 

            3.  เขียนโครงการสัมมนา  

                 การเขียนโครงการสัมมนา เพื่อกําหนดความชัดเจนของการดําเนินงานขั้นตอนต่างๆ 

ซึ่งจะทําให้การดําเนินการสัมมนาสามารถดําเนินไปได้ด้วยความเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพ  

นอกจากนี ้ยังสามารถใช้ประโยชน์จากโครงการสัมมนาดังต่อไปนี้ 

                 -   ใช้ในการขออนุมัติจัดสัมมนาจากผู้มีอํานาจ 

                 -   ใช้ขอความสนับสนุนด้านงบประมาณจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

       -   ให้ผู้เกี่ยวข้องทําความเข้าใจความเป็นมาเกี่ยวกับการจัดสัมมนา 

โครงการสัมมนาประกอบด้วยหัวข้อ ดังต่อไปนี้  

             1.  ชื่อโครงการ การตัง้ช่ือโครงการสามารถตั้งได้หลายลักษณะ ดังต่อไปนี้ 

                 1.1  ตั้งชื่อตามลักษณะของผู้เข้าสัมมนา 

                 1.2  ตั้งชื่อตามเนือ้หาที่จะสัมมนา 

                 1.3  ตั้งชื่อตามกิจกรรมที่สัมมนา 

                 1.4  ตั้งชื่อตามปัญหาที่จะสัมมนา 

             2.  ผูร้ับผิดชอบโครงการ อาจเป็นหน่วยงาน องค์การ หรอืบุคคล 
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             3.  หลักการและเหตุผลเป็นการกล่าวถึง ปัญหาและความจําเป็นที่จะต้องสัมมนาใน

หัวข้อดังกล่าว ซึ่งการเขียนหลักการและเหตุผล ทําได้โดยการศึกษาค้นคว้าหาข้อมูลมาอ้างอิง 

ประกอบเพื่อเป็นเหตุผลว่ามคีวามจําเป็นอย่างที่จัดสัมมนาหัวข้อดังกล่าว 

             4.  วัตถุประสงค์ ต้องเขียนให้สัมพันธ์กับหลักการและเหตุผลโดยเขียนให้ชัดเจนว่า

สัมมนาเพื่ออะไร มีเป้าหมายที่สําคัญอย่างไร 

             5.  กลุ่มเป้าหมายหรือผู้เข้าร่วมการสัมมนา กําหนดไว้ให้ชัดเจนว่าเป็นใคร มีคุณสมบัติ

อย่างไรมจีํานวนเท่าใด และจากที่ไหน 

             6.  วิทยากร กําหนดว่าคือใคร มีคุณสมบัติอย่างไร ติดต่อได้จากที่ไหน 

             7.  ระยะเวลา กําหนดให้แน่นอนว่าจะสัมมนากี่วัน เริ่มตัง้แต่วันใดและสิน้สุดในวันใด 

             8.  สถานที่ กําหนดให้ชัดเจนว่าในแต่ละกิจกรรมที่จัดในระหว่างการสัมมนานั้น จะใช้

สถานที่ที่ใดบ้าง เช่น พิธีเปิด-พิธีปิดการสัมมนา การสัมมนากลุ่มใหญ่ การสัมมนากลุ่มย่อย แต่ละ

กลุ่มจะใช้ห้องใด และจะต้องแจ้งให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาทราบด้วย 

              9.  วิธีการสัมมนา กําหนดให้ชัดเจนว่าจะใช้วิธีใดบ้าง เช่น การบรรยาย การอภิปราย 

การปฏิบัติจรงิ เป็นต้น 

             10.  งบประมาณ กําหนดรายรับ –รายจ่าย ที่จะใช้ในการจัดสัมมนาว่าจะได้รายรับมา

จากที่ไหนบ้าง เช่น จากค่าลงทะเบียน จากเงนิอุดหนุนของหน่วยงานเป็นต้น และรายจ่ายจะต้องใช้

จ่ายอะไรบ้าง เช่น ค่าวัสดุที่ใช้ในการสัมมนาพิธีเปิด–พิธีปิด ค่าสมนาคุณวิทยากร เป็นต้น ซึ่งผู้จัด

สัมมนาจะต้องคิดคํานวณงบประมาณให้ชัดเจน จะได้ไม่เกิดปัญหาในภายหลัง 

              11.  การประเมินผล กําหนดวิธีการประเมินผลให้ชัดเจน จะประเมินผลด้วยเครื่องมือ

หรอื เทคนิคอะไรก็ได้ที่เหมาะสม เช่น ใช้แบบสอบถาม การสัมภาษณ์ และการสังเกต เป็นต้น 

              12.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ มีการคาดคะเนว่าหลังจากการสัมมนาแล้วผู้เข้าร่วมสัมมนา

จะได้รับประโยชน์อะไรบ้างจากการสัมมนาครั้งนี้ 
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         4.  ขั้นดำเนินงานเตรยีมการจัดสัมมนา  

              เมื่อทราบประเด็นปัญหาและตัดสนิใจที่จะจัดสัมมนาแล้วควรเตรียมการจัดสัมมนา โดย

ปฏิบัติตามลําดับขึน้ ดังต่อไปนี้ 

              4.1  การประชาสัมพันธ์การสัมมนาให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ 

              4.2  ติดต่อเชิญวิทยากร ที่จะมาให้ความรู้แก่ผู้เข้าสัมมนาโดยวางแผนการติดต่อเชิญ

วิทยากร ดังต่อไปนี ้

                    4.2.1 สํารวจรายชื่อวิทยากรที่จะบรรยายตามหัวขอ้ที่จะสัมมนา 

                    4.2.2 กําหนดตัววิทยากรที่จะบรรยาย ทั้งวิทยากรหลักและวิทยากรสํารอง 

                    4.2.3 ติดต่อทาบทามวิทยากรด้วยวาจาเป็นการส่วนตัวก่อน พร้อมทั้งแจ้งถึง

วัตถุประสงค์ขอบข่ายหัวข้อของการสัมมนา วัน เวลา สถานที่ และรายละเอียดเกี่ยวกับ ผู้เข้า

สัมมนา 

                   4.2.4 ทําหนังสือเชิญวิทยากรและขออนุญาตผู้บังคับบัญชาของวิทยากรพร้อมกับ

ส่งกําหนดการสัมมนาให้วิทยากร 

                   4.2.5 ประสานงานกับวิทยากรเพื่ออํานวยความสะดวก เช่น ด้านการเดินทางที่พัก

และอื่นๆ 

              

            4.3  เชญิผูเ้ข้าร่วมการสัมมนา 

            4.4  การเตรียมการ ด้านสถานที่และอุปกรณ์ ดําเนนิการดังต่อไปนี้ 

                  4.4.1 ติดต่อขอใช้สถานที่ทําการสัมมนา หรือถ้ามีการศึกษาดูงาน ฝึกงาน ทัศน

ศกึษา ฯลฯ จะต้องติดต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพร้อมทั้งยานพาหนะที่จะใช้ในการเดินทางดว้ย 
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                  4.4.2 วางแผนการใช้สถานที่ในการจัดสัมมนา การจัดห้องสัมมนา การเตรียม

โสตทัศนูปกรณ์ต่างๆ ที่จะใช ้

                  4.4.3 จัดทําอุปกรณ์ที่จะต้องใช้ในการสัมมนา เช่น ป้ายชื่อโครงการสัมมนา ป้ายชื่อ

วิทยากร ป้ายชื่อผูเ้ข้าร่วมสัมมนา ป้ายบอกทางไปยังหอ้ง สัมมนา ป้ายลงทะเบียน และป้ายอื่นๆ ที่

จําเป็น 

            4.5  เตรียมการด้านการลงทะเบียน โดยจัดเตรียมแฟ้มบัญชีรายชื่อเพื่อความสะดวกใน

การลงทะเบียน การแจกเอกสาร การเก็บเงิน และการสรุปผล ซึ่งจะทําให้ผู้จัดทราบยอดจํานวนที่

แท้จรงิของผูเ้ข้าร่วมการสัมมนา ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการประสานงานกับฝ่ายต่างๆ เช่น ฝ่ายที่พัก 

ฝ่ายเอกสาร ฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม ตลอดจนการจัดแบ่งกลุ่มย่อย ถ้าผู้เข้าสัมมนามีจํานวนมาก 

ควรเตรียมแฟ้มสําหรับลงทะเบียนมากกว่า 1 แฟ้ม และรายชื่อควรพิมพ์หน้าเดียว เพื่อความ

สะดวกในการเซ็นชื่อลงทะเบียน 

             4.6  เตรียมการด้านเอกสารแจกผู้เข้าร่วมการสัมมนา เอกสารที่จะแจกผู้เข้าร่วมการ

สัมมนาควรจัดใส่แฟ้มให้เรียบร้อย โดยมีเอกสารต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ 

                   4.6.1 โครงการสัมมนา 

                   4.6.2 กําหนดการสัมมนา 

                   4.6.3 คู่มือในการสัมมนา 

                   4.6.4 รายชื่อผูเ้ข้าร่วมการสัมมนา พร้อมแจง้สังกัดของผู้เข้าร่วมการสัมมนา 

                   4.6.5 รายชื่อผูเ้ข้าร่วมการสัมมนา ตามกลุ่มในกรณีที่มีการแบ่งกลุ่ม 

                   4.6.6 รายชื่อผูเ้ข้าร่วมการสัมมนาตามกลุ่มในกรณีที่มีการแบ่งกลุ่ม 

                   4.6.7 เอกสารประกอบการสัมมนา 

                   4.6.8 กระดาษเปล่าสําหรับจดบันทึกเพิ่มเติม 
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            4.7  เตรียมการสําหรับพิธีเปิด –พิธีปิดการสัมมนา โดยการร่างคํากล่าวรายงาน คํากล่าว

ประธานในพิธีเปิด–พิธีปิดการสัมมนา 

 

การดำเนินการระหว่างการสัมมนา 

            การดําเนินการระหว่างการสัมมนา ผู้รับผิดชอบ แต่ละฝ่ายจะต้องดําเนินกิจกรรมต่างๆ 

ตามที่กําหนดไว้ ดังแผนภาพ 

 

ภาพที่ 3.2 วิธีดำเนินการในขั้นตอนระหว่างการประชุมสัมมนา 

            ขั ้นตอนการดําเนินการระหว่างการสัมมนา ผู ้ดําเนินการจัดการสัมมนาเตรียมการ 

ต้อนรับผู้เข้าสัมมนา ได้แก่ ประธานในพิธี แขกผู้มีเกียรติ วิทยากรและผู้เข้าสังเกตการณ์ และ

จัดทําเอกสารประกอบ ตามขั้นตอนดังนี้  

             1. การลงทะเบียน ผู ้เข้าร่วมการสัมมนาทุกคน จะต้องเซ็นชื ่อในบัญชีรายชื่อที ่ทาง

คณะกรรมการฝ่ายทะเบียนจัดเตรียมไว้ พร้อมกับรับเอกสารการสัมมนา 

             2. พิธีเปิดการสัมมนา ประธานคณะกรรมการดําเนินการจัดสัมมนาจะเป็นผู ้กล่าว

รายงานความเป็นมาของการจัดการสัมมนาพร้อมกล่าวเชิญประธาน เพื่อกล่าวเปิดการสัมมนา 
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             3. จัดกลุ่มใหญ่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจะสร้างความเข้าใจที่ตรงกันให้แก่ผู้เข้าร่วมการ

สัมมนาและกิจกรรมที่นิยมจัดในห้องใหญ่ ได้แก่ การบรรยาย การอภิปราย และการสาธิต 

             4. จัดกลุ่มย่อย หลังจากที่ได้รับความรู้ ความคิดจากวิทยากรในที่กลุ่มใหญ่แล้ว ให้

แบ่งกลุ่มผู้เข้าร่วมสัมมนาออกเป็นกลุ่มย่อยตามลักษณะของปัญหาและความสนใจ ซึ่งในกลุ่มย่อย

จะร่วมกันถกปัญหา เสนอข้อคิดเห็น โดยมีวิทยากรประจํากลุ่มทําหน้าที่ดําเนินการเลือกสมาชิกใน

กลุ่มขึน้มาทําหนา้ที่ต่างๆ คือ ประธานกลุ่ม รองประธานกลุ่ม เลขานุการกลุ่ม และผูช่้วยเลขานุการ

กลุ่มย่อย 

              5. จัดรวม เพื่อรายงานผลการ แนวทางการแก้ไขปัญหาของแต่ละกลุ่มย่อยอภิปรายผล

ทั่วไป โดยประธานกลุ่ม หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายรายงานผลการสัมมนาของแต่ละกลุ่มย่อยที่เสนอ

มานั้น ผู ้เข้าสัมมนาทุกคนในที่มีสิทธิที ่จะเสนอแนะข้อคิดเห็นหรือสนับสนุนได้ หลังจากที่ได้

ปรับปรุงแก้ไขผลของการสัมมนาของแต่ละกลุ่มจนเป็นที่พอใจของสมาชิกส่วนใหญ่แล้ว เลขานุการ

ของแต่ละกลุ่มจะต้องจดข้อความที่เปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมจากสมาชิกส่วนใหญ่ที่ได้ร่วมกัน

อภิปราย เพื่อรวบรวมให้เลขานุการคณะกรรมการจัดสัมมนา จัดพิมพ์เป็นรายงานผลการสัมมนา

ต่อไป 

              6. พิธีปิดการสัมมนา ประธานในพิธีปิดการสัมมนา อาจจะเป็นบุคคลเดียวกันกับ

ประธานในพิธีเปิดการสัมมนาหรอืคนละคนก็ได้ 

 

การดำเนินการหลังการสัมมนา 

            ขั้นดําเนินการหลังการสัมมนา นับเป็นขั้นตอนประเมินผล รายงานผล และติดตามผลการ

สัมมนาเมื่อการสัมมนาสิน้สุดลงแลว้ ดังแผนภาพ 
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ภาพที่ 3.3 วิธีดำเนนิงานขั้นตอนหลังการประชุมสัมมนา 

         คณะกรรมการดําเนินการจัดการสัมมนาจะต้องปฏิบัติภารกิจ หลังการ สัมมนาผูด้ําเนินการ

ดําเนนิการตามขั้นตอนดังต่อไปนี ้

          1. วิเคราะห์การประเมินผลการสัมมนา โดยผู้จัดการสัมมนาต้องติดตามผลทั้งทางฝ่าย

สมาชิกผู้เข้าร่วมการสัมมนาและฝ่ายคณะกรรมการดําเนินงานทั้งหมดแล้วนําผลที่ได้มาวิเคราะห์ 

เพื่อประมวลผลออกมาเป็นผลสรุปของการสัมมนาในครั้งนั้นแล้วจัดพิมพ์เป็นรายงานการสัมมนา

แจกจ่ายไปยังบุคคลหรือหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสัมมนา 

           2. รายงานผลการสัมมนาต่อผู้บังคับบัญชา ผู้จัดสัมมนาต้องรายงานผลการสัมมนาให้

ผู้บังคับบัญชาทราบเป็นลายลักษณ์อักษร ภายหลังจากการสัมมนาสิ้นสุดลงว่าการจัดสัมมนาใน

ครั ้งนั ้นบรรลุวัตถุประสงค์ที ่ก ําหนดไว้มากน้อยเพียงใด มีปัญหาและอุปสรรคอะไรบ้าง มี

ข้อเสนอแนะและวิธีการแก้ไขอย่างไร 
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           3. ทําหนังสือแจ้งผลการสัมมนาต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผู้จัดสัมมนาจะต้องแจ้งผลการ

สัมมนาไปยังหน่วยงานของผู้เข้าร่วมสัมมนา ซึ่งอาจจะพิมพ์เป็นรายงานการสัมมนา เพื่อที่

หน่วยงานนั้นๆ จะได้ใชป้ระโยชน์ในการบริหารงานบุคลากรต่อไป 

           4. ดําเนนิการเกี่ยวกับงบประมาณค่าใช้จ่ายต่างๆ ผูจ้ัดการสัมมนาจะต้องดําเนินการเบิก- 

จ่ายใหเ้ป็นที่เรียบร้อย เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-

ปิด ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ที่ใชก้ารดําเนินการจัดสัมมนา เป็นต้น 

           5. ติดตามผลและวิเคราะห์การติดตามผลการสัมมนา ภายหลังจากที่ผู ้เข้าร่วมการ

สัมมนาได้กลับไปปฏิบัติงานในหน่วยงานระยะหนึ่ง ผู้จัดการสัมมนาควรจะติดตามผลว่าผู้เข้าร่วม

การสัมมนาได้นําความรู้และประสบการณ์จากการสัมมนาไปใช้ปรับปรุงงานในหน้าที่ได้ผลเพียงใด

และต้องนําข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ดูว่าสิ่งใดที่เป็นประโยชน์และสิ่งใดที่ควรแก้ไข เพื่อให้การจัด

สัมมนาครั้งต่อไปได้ผลตรงตามที่ผูเ้ข้าร่วมการสัมมนาจะสามารถนําไปประยุกต์ใช้ได้ 

 

กจิกรรมเสริมการสัมมนา 

           การจัดสัมมนานอกจากจะจัดใหม้ีการใหญ่และจัดใหม้ีการกลุ่มย่อยแล้ว ผู้จัดสัมมนาหรือ

วิทยากรอาจจัดใหม้ีกิจกรรมเสริม ในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งของการสัมมนา ดังนี้  

           1. สถานการณ์จําลอง (Simulation) การสร้างสถานการณ์จําลอง จัดเป็นกิจกรรมเสริมที่

มุ่งเน้นกระบวนการ และบรรยากาศของการจําลองสถานการณ์จริงต่างๆ มาไว้ในห้องสัมมนา ใน

การสร้างสถานการณ์จําลอง มีแนวทางการจัด ดังนี้ การจัดสถานการณ์ต่างๆ จะต้องพิจารณาให้

เหมาะสมกับความสามารถของผู้เข้าร่วมสัมมนาต้องสอดคล้อง และเสริมประสบการณ์ให้ความรู้

ใหม่กับผู้ร่วมสัมมนาไม่ทางตรงก็ทางอ้อมให้มากที่สุด และที่สําคัญให้ผู้เข้าร่วมสัมมนามีส่วนร่วม

ในการวางแผน และดําเนนิการในสถานการณ์จําลองนัน้ๆ  

            2. การศึกษานอกสถานที่ (Field Trip) หรือทัศนศึกษา หมายถึง ท่องเที่ยวเพื่อแสวงหา

ความรู้ การเรียนรู้ด้วยการดูการเห็น (ราชบัญฑิตยสถาน, 2546,หน้า 521) เป็นการพาผู้เข้าร่วม
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สัมมนาไปศึกษาหาความรู้และประสบการณ์ตรงเพิ่มเติม จากสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติหรือ

สภาพแวดล้อมทางสังคมที่อยู่นอกสถานที่สัมมนา ที่มีความเกี่ยวข้องหรือสอดคล้องกับเรื่องที่จัด

สัมมนานั้นๆ 

             การศกึษานอกสถานที่ มีขอ้ดีคือ ช่วยใหผู้เ้ข้าร่วมสัมมนาได้รับประสบการณ์ตรง ช่วยให้

การเรียนรู้ในหัวข้อสัมมนามีความหมายยิ่งขึ้น และยังเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้นํา

ความรู ้และประสบการณ์ที่ได้รับจากการสัมมนาไปใช้ได้โดยตรง สําหรับข้อเสียของการศึกษานอก

สถานที่ อาจจะมีปัญหาเรื่องค่าใช้จ่าย เพราะมีค่าใช้จ่ายค่อนข้างมาก ใช้ช่วงเวลาหนึ่งๆ ที่ต่อเนื่อง 

รวมทั้งความปลอดภัยในการเดินทางแต่ละครั้ง 

            3. กิจกรรมกลุ่ม (Group Work) เป็นวิธีการที่ให้ผู้เข้าสัมมนา กระทํากิจกรรมร่วมกันหรือ

ได้มีการแสดงออกร่วมกันภายใต้จุดมุ่งหมายบางประการ เช่น เพื่อสร้างความคุ้นเคย เพื่อการฝึก

ทักษะมนุษยสัมพันธ์ ฝึกการทํางานร่วมกันเป็นกลุ่ม การทําความเข้าใจตนเองและผู้อื่น ลักษณะ

ของกิจกรรมกลุ่มส่วนใหญ่จะเป็นการเสริมสร้างความรู้สกึ สร้างสรรค์ เจตคติและประสบการณ์ที่

ดีต่อกัน โดยมุ่งเน้นให้สมาชิกเรียนรู้ดว้ยการกระทํา และขั้นสุดท้ายของกิจกรรมจะต้องมีการแสดง

ความคิดเห็น เพื่อให้สมาชิกเกิดการหยั่งรู้ด้วยตนเอง ( Insight) ยกตัวอย่างเช่น กิจกรรมเพื่อสร้าง

ความคุ้นเคย หรอืเรียกว่าการละลายพฤติกรรม (Ice Breaker) (นิรันดร์ จุลทรัพย์,2550, หนา้ 322) 

             ข้อดีของการใช้กิจกรรมกลุ่มในการสัมมนา คือ เปิดโอกาสให้สมาชิกได้มีส่วนร่วมมาก

ขึ้น ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้มีโอกาสทํากิจกรรมร่วมกันเป็นการสร้างความรู้จัก คุ้นเคย ความใกล้ชิด

และเป็นกันเอง ก่อให้เกิดความรู้สึกสบายใจตลอดการสัมมนา และนําไปสู่การประสานงานที่ดีต่อ

กัน ในครั้งต่อๆ ไป นอกจากนี้ยังช่วยให้สมาชิกเกิดการเรียนรู้ด้วยการกระทําจริง ทําให้เกิดความ

เข้าใจและจดจําง่าย ส่วนข้อเสียถ้าวิทยากรควบคุมเวลาไม่ดีอาจไปกระทบเวลาของรายการหรือ

หัวข้ออื่นๆ ได้ 

 

 

 



49 

 

สรุป 

            กระบวนการสัมมนา แบ่งเป็น 3 ขั ้นตอน คือ ขั ้นเตรียมการก่อนการจัดสัมมนา ขั ้ น

ดําเนินการจัดสัมมนา และขั ้นหลังการจัดสัมมนา โดยในขั ้นเตรียมการก่อนการสัมมนา ผู ้ที่

เกี่ยวข้องกับการสัมมนา ได้แก่ ประธาน เลขานุการ สมาชิกผูเ้ข้าร่วมสัมมนา วิทยากร จะต้องได้รับ

การตดิต่อประสานงานและชี้แจงข้อมูลใหท้ราบล่วงหน้า เพื่อจะได้เตรยีมตัวปฏิบัติหน้าที่ได้ถูกต้อง

และเหมาะสม ในขณะเดียวกันผู้ที่เกี่ยวข้องจะต้องจัดเตรียมในเรื่องเอกสารประกอบการสัมมนา 

การจัดเตรียมสถานที่ และการจัดเตรียมงบประมาณให้เพียงพอต่อการดําเนินการ หากขั้น

เตรียมการก่อนการสัมมนาสามารถดําเนินการได้อย่างสมบูรณ์ เรียบร้อย ย่อมส่งผลให้ขั ้น

ดําเนินการจัดสัมมนาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุวัตถุประสงค์ของการสัมมนา ซึ่งสิ่งที่บุคคล

ที่เกี่ยวข้องกับการสัมมนา พึงตระหนักคือ ควรจะต้องยึดถือและปฏิบัติตามหลักจรรยาบรรณของ

การสัมมนาและในขั้นหลังการจัดสัมมนาจะต้องมกีารประเมินผลการสัมมนา เพื่อจะได้ทราบข้อมูล

เกี่ยวกับการจัดสัมมนาว่าเป็นอย่างไร ประสบผลสําเร็จมากน้อยแค่ไหน มีสิ่งใดที่ตอ้งแก้ไขปรับปรุง 

อันจะได้นําไปปรับปรุงในการสัมมนาครั้งต่อไป 

 

เอกสารอ้างอิงท้ายบท 

ผล ยาวิชัย. (2553). สัมมนา (Seminar). พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพมหานคร : โอ.เอส.พริ้นติ้ง เฮ้าส์. 

ราชบัณฑติยสถาน.(2546). พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑติยสถาน พ.ศ. 2542 . กรุงเทพมหานคร:  

           นานมบีุ๊คส์พับลิเคชั่นส์. 

สมคิด พรมจุย้. (2550).เทคนิคการประเมนิโครงการ. พิมพ์ครั้งที่ 5. กรุงเทพมหานคร: จตุพร 

           ดีไซน์.  
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แผนบริหารการสอนประจำบทที่ 4 

รหัสวิชา MPP 5705 สัมมนาการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน  

จำนวน 3(2-2-5) หน่วยกิต 

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑติ (การจัดการภาครัฐและภาคเอกชน) 

------------------------------------------------------------------- 

แผนบริหารการสอนประจำบทท่ี 4 การสัมมนาประเดน็ทางรัฐประศาสนศาสตร์ 

หัวข้อเน้ือหา 

1. ความหมายและความสำคัญของการสัมมนาทางรัฐประศาสนศาสตร์ 

2. การตัง้หัวข้อของการสัมมนาทางรัฐประศาสนศาสตร์ 

3. การดําเนินการสัมมนาทางรัฐประศาสนศาสตร์ 

วัตถุประสงค์การสอน 

1. เข้าใจความหมายและความสำคัญของการสัมมนาทางรัฐประศาสนศาสตร์ 

2. สามารถตั้งหัวข้อของการสัมมนาทางรัฐประศาสนศาสตร์ 

3. เข้าใจการดําเนินการสัมมนาทางรัฐประศาสนศาสตร์ 

สื่อการสอน 

1. สื่อการสอน Power Point 

2. เอกสารประกอบการสอนรายวิชาสัมมนาการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน 

3. กรณีศกึษา 
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บทที่ 4 

การสัมมนาประเด็นทางรัฐประศาสนศาสตร์ 

          วิชารัฐประศาสนศาสตร์มเีอกลักษณ์เนื่องจากแตกต่างจากวิชารัฐศาสตร์ในแง่ที่ว่าเป็นวิชา

ที่ให้ความสนใจต่อการศึกษาโครงสร้างและพฤติกรรมของระบบราชการ รวมทั้งเป็นศาสตร์ที่มี

ระเบียบวิธีการศึกษาเป็นของตนเอง วิชารัฐประศาสนศาสตร์ยังแตกต่างจากศาสตร์การบริหารใน

แง่ที่ว่าเป็นวิชาที่ศึกษาเรื่องขององค์การของรัฐ ซึ่งมิได้มุ่งแสวงหากำไรดังเช่นองค์การเอกชน และ

เป็นวิชาที่สนับสนุนใหอ้งค์การของรัฐมีโครงสร้างกลไกการตัดสินใจและพฤติกรรมของข้าราชการที่

เกือ้กูลการให้บริการสาธารณะ” (Henry, 2001: 27) รัฐประศาสนศาสร์ (Public administration) จึง

หมายถึงกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานสาธารณะซึ่งรวมไปถึงการบริหารงานราชการและ

รัฐวิสาหกิจต่าง ๆ โดยใช้การบวนการการจัดการองค์การและบุคคลซึ่งดำรงตำแหน่งทางราชการ

ทั้งหลายและมีส่วนเกี่ยวข้องในการกำหนดและนำเอากฎหมาย ระเบียบแบบแผนต่างๆ ซึ่งออกโดย

ฝ่าย นิติบัญญัติ ฝ่ายบริหาร และฝ่ายตุลาการ ไปปฏิบัติ” (Gordon, G. J., & Milakovich, M. 

E.,1995: 8)  

           ดังนัน้รัฐประศาสนศาสตร์จงึเป็นศาสตร์ที่ว่าด้วยการบริหารกิจการของภาครัฐ หรือถือว่า

เป็นวิชาบริหารภารกิจของรัฐนั้นเอง หากพิจารณากิจการของภาครัฐนั่น สามารถพิจารณาจาก

ภารกิจของรัฐที่ได้ดำเนินการ หรือภารกิจที่หน่วยงานของรัฐต่างๆ ได้ดำเนินงาน รัฐประศาสน

ศาสตร์จึงเป็นการศึกษาหาความรู้ทุกเรื่องที่จำเป็นต้องใช้ในการบริหารภาครัฐเป็นสหวิชาการ 

(Inter-disciplinary approach) รัฐประศาสนศาสตร์จึงเกี่ยวพันกับศาสตร์สาขาต่างๆ ยากที่จะแยก

ออกจากกันได้ ต้องอาศัยความรู ้จากหลากหลายสาขาวิชาเช่น รัฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ 

สังคมศาสตร์ นิติศาสตร์ ในบางกรณีอาจรวมถึงความรู้ด้านที่เป็นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ใน

บทนี้จะนำเสนอความหมายและขอบข่ายของการศึกษารัฐประศาสนศาสตร์ เพื่อจะใช้เป็นฐานใน

การคิดประเด็นที่จะทำการวิจัย หรือเป็นฐานพิจารณาว่างานวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์จะ

เกี่ยวข้องกับเรื่องใดบ้าง (Kenaphoom, Sanya. 2015: 268) 
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             อย่างไรก็ตามเมื ่อสังคมโลกเข้าสู ่สังคมแห่งการเรียนรู ้และการเปลี ่ยนแปลงทาง

เทคโนโลยีอย่างรวดเร็ว การเผยแพร่และแลกเปลี่ยนองค์ความรู้จึงเป็นเรื่องสำคัญสำหรับผู้คนบน

โลกนี้ ไม่ว่าจะเป็นการจัดประชุมสัมมนาทางวิชาการหรอืการตีพิมพ์เผยแพร่ในรูปของวารสารทาง

วิชาการที่จะสะท้อนความก้าวหน้าทางวิชาการเนื่องจากดำเนินการวิจัยและการเขียนบทความ

วิชาการเป็นบทบาทหน้าที่ที่จำเป็นของนักวิชาการเพื่อพัฒนาความรู้ ความสามารถและทักษะทาง

วิชาการอย่างตอ่เนื่อง 

ตัวอย่างการสัมมนาประเด็นทางรัฐประศาสนศาสตร์ 

“โครงการสัมมนาทิศทางการยกระดับภาครัฐไทยสู่รัฐบาลดิจทิัล” 

            การจัดโครงการในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้รับความรู้ความเช้าใจเกี่ยวกับ

ทิศทางยกระดับภาครัฐไทย สู่เป้าหมายการเป็นรัฐบาลดิจทิัลรวมถึงได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับ

ผูร้่วมสัมมนาในครั้งนี ้

วิทยากรโดย 

1. คุณมิ่งขวัญ แสงสุวรรณ  หัวหนา้พรรคเศรษฐกิจใหม่ 

2. คุณเศรษฐพงษ์ มะลิสุวรรณ์  กรรมการ กสทช. 

3. คุณพินิจ จารุสมบัติ  อดีตรองนายกรัฐมนตรี 
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ตัวอย่างการสัมมนาประเด็นทางรัฐประศาสนศาสตร์ 

“โครงการอบรมสัมมนาปฏิบัติการวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์ ผ่านระบบออนไลน์” 

            การจัดรูปแบบการเรียนการสอนที่เหมาะสมและมีความยืดหยุ่น  ตลอดจนการจัด

กระบวนการเรียนรู้ที่คำนึงถึงนักศึกษาเป็นเรื่องสำคัญตอบสนองต่อความกระหายใคร่รู้  และต่อ

สมรรถนะในการแสวงหาความรู้ของนักศกึษา  หลักสูตรวิชารัฐประศาสนศาสตร์  จึงได้จัดให้มีการ

เรียนการสอนในรายวิชา ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์และรายวิชา สถิตสิำหรับการวิจัย

ทางรัฐประศาสนศาสตร์ให้กับนักศึกษา ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนการสอนในหลักสูตรรัฐ

ประศาสนศาสตร เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ศึกษาค้นคว้าโดยอิสระในรูปแบบของการวิจัย  มีการ

จัดชั่วโมงเรียนในภาคปฏิบัติ  และการฝึกประสบการณ์ภาคสนามในการเก็บข้อมูลประกอบการ

วิจัย  เพื่อเป็นการฝึกหัดให้นักศึกษาสามารถทำการศึกษาค้นคว้าวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์ได้

ตั้งแต่กระบวนการการกำหนดปัญหาการวิจัย การกำหนดกรอบแนวคิดที่ใช้ในการศึกษา  การ

สร้างและทดสอบเครื่องมือวิจัย การคัดเลือกกลุ่มตัวอย่าง การเก็บและรวบรวมข้อมูล การ

ประมวลผล  ตลอดจนการวิเคราะห์ขอ้มูล และการเขียนสรุปรายงานผลการวิจัย 

           เพื่อเป็นการประมวลผลของการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาดังกล่าวข้างตน้  ให้ทราบ

ถึงกระบวนการเรียนรู้ที่นักศึกษาได้จากการปฏิบัติจรงิในการศกึษาวิจัย  จึงเห็นควรให้นักศึกษาที่

ลงทะเบียนในรายวิชาดังกล่าว  ได้นำเสนอผลการเรียนรู้จากการจัดทำวิจัยที่รับผดิชอบ  และรับ

ฟังคำแนะนำจากคณาจารย์  ผูเ้ช่ียวชาญด้านการวิจัย  เพื่อนำความรูท้ี่ได้ไปต่อยอดองค์ความรู้

ด้านการวิจัยต่อไป 

วัตถุประสงค์ 

          1. เพื่อให้นักศึกษาได้นำเสนอผลการเรียนรู้จากการจัดทำวิจัย  ในรายวิชา  ระเบียบวิธีวิจัย

ทางรัฐประศาสนศาสตร์ และรายวิชา สถิตสิำหรับการวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์ 

          2. เพื่อให้นักศึกษาได้รับฟังคำแนะนำจากคณาจารย์และผู้เชี่ยวชาญด้านการวิจัย  เพื่อนำ

ความรูท้ี่ได้ไปต่อยอดองค์ความรูด้้านการวิจัยต่อไป 

วิทยากร 
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1. ผูท้รงคุณวุฒทางดา้นระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์ 

2. ผูท้รงคุณวุฒทางดา้นสถิติสำหรับการวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์ 

 

 

 

ตัวอย่างการสัมมนาประเด็นทางรัฐประศาสนศาสตร์ 

“โครงการสัมมนาวิชาการทางรัฐประศาสนศาสตร์วิพากษ์บทบาททหาร กับการเมอืงไทย ย้อนรอย

อดีต มองปัจจุบัน สู่อนาคต” 

            การจัดงานสัมมนาวิชาการในครั้งนี้เกิดขึ้นเนื่องจากการเรียนการสอนในรายวิชาสัมมนา

ทางรัฐประศาสนศาสตร์  ซึ่งเป็นรายวิชาหนึ่งที่หลักสูตรวิชารัฐประศาสนศาสตร์  จัดให้มีขึ้นใน

หลักสูตรการเรียนการสอนของหลักสูตรวิชาฯ เป็นรายวิชาที ่สอนให้นักศึกษาได้เรียนรู ้ ถึง

กระบวนการในการจัดสัมมนา และรู้จักนำประเด็นในขอบข่ายทางรัฐประศาสนศาสตร์มากำหนด

เป็นหัวข้อในการฝึกปฏิบัติการสัมมนา 
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            ซึ่งทางคณะกรรมการจัดงานได้กำหนดหัวข้อในการสัมมนาในครั้งนี้เป็นหัวข้อที่เกี่ยวกับ 

เรื่องวิพากษ์บทบาททหารกับการเมืองไทย ย้อนรอยอดีต มองปัจจุบัน สู่อนาคต ซึ่งหลักสูตรวิชา

รัฐประศาสนศาสตร์ จึงเล็งเห็นถึงความสำคัญของคุณภาพชีวิตของคนไทย ภายใต้การบริหาร

ราชการแผ่นดินจากรัฐบาล รวมทั้งการเข้ามาแทรกแซงทางการเมือง ซึ่งมีผลกระทบต่อประชาชน

ทุกคนในประเทศ ด้วยเหตุนี้จึงได้มีการจัดโครงการสัมมนาวิชาการทางรัฐประศาสนศาสตร์ เพื่อ

ร่วมกันวิเคราะห์ หาคำตอบ แลกเปลี่ยนเรียนรู้และถ่ายทอดประสบการณ์ที่จะเป็นประโยชน์กับ

นักศึกษาและบุคคลทั่วไปที่สนใจ 

วิทยากรโดย 

4. ผูท้รงคุณวุฒิทางด้านรัฐประศาสนศาสตร์ 

5. ผูท้รงคุณวุฒิทางด้านรัฐศาสตร์ 

6. ผูท้รงคุณวุฒิทางด้านนิตศิาสตร์ 

วัตถุประสงค์  

1. เพื่อร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ความคิดเห็นเกี่ยวกับบทบาททหารกับการเมอืงไทย    

2. เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจบทบาททางการเมอืงภายใต้การบริหารจัดการของทหาร        

3. เพื่อวิเคราะห์ปัจจัยสำคัญที่ทหารมีส่วนเข้ามามีบทบาทในการเมืองไทยและแนวโน้ม

ในบทบาททหารกับการเมืองไทยในอนาคต 

             โดยการจัดงานในครั้งนี้มีกลุ่มเป้าหมายหลักเป็นนักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ 

และ ผูส้นใจทั่วไป จำนวน 80 คน 

             จัดโดย นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์  

 



58 

 

 

 

 

ตัวอย่างการสัมมนาประเด็นทางรัฐประศาสนศาสตร์ 

“สัมมนาวิชาการทางรัฐประศาสนศาสตร์ เรื ่อง การเรียนออนไลน์ ทางตันหรือทางรอดของ

การศกึษาไทย ในยุค covid-19” 

            ปัจจุบันเกิดการแพร่ระบาดของ COVID-19 ซึ่งส่งผลกระทบต่อระบบการศึกษาทำให้

นักเรียนและนักศึกษาไม่สามารถเข้ามาเรียนในสถานศึกษาได้ เพราะสถานศึกษาถือเป็นสถานที่

เสี่ยงและมีการรวมตัวกันของคนจำนวนมากทำให้เกิดการแพร่ระบาดได้ง่ายจึงทำให้ผู้บริหาร

สถานศกึษาได้มกีารเปลี่ยนแปลงระบบการเรียนการสอนใหม่ จากการเรียนในห้องเรยีนมาเป็นการ

เรียนผ่านระบบออนไลน์ ซึ่งจะเห็นได้ว่าการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบดังกล่าวส่งผลกระทบ

ตามมาอย่างมากมาย อาทิ เรื่องคุณภาพของการศกึษาทำใหเ้กิดการเรียนรู้ลดลงและยังอาจส่งผล

ต่อพื้นฐานความรู้ในด้านสำคัญอื่น ๆ ซึ่งเป็นพื้นฐานของการพัฒนาทุนมนุษย์ในสังคม เกิดภาวะ

เครียดของทั้งนักเรียนและผูป้กครอง ตลอดจนไปถึงปัญหาความเหลื่อมล้ำทางสังคมในด้านต่าง ๆ    
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            จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้นทางคณะผู ้จ ัดทำโครงการจึงเล ็งเห็นถึงป ัญหาและ

ความสำคัญของการศึกษาของเด็กไทย ภายใต้การบริหารของรัฐบาลในสถานการณ์ก ารแพร่

ระบาดของCOVID-19 ซึ่งมีผลกระทบต่อนักเรียน นักศึกษา และบุคลากรด้านการศกึษา ด้วยเหตุนี้

จึงได้มีการจัดโครงการสัมมนาวิชาการทางรัฐประศาสนศาสตร์ ภายใต้หัวข้อเรื ่อง การเรียน

ออนไลน์ “ทางตันหรือทางรอดของการศึกษาไทย ในยุค Covid-19” ขึ้น เพื่อร่วมกันวิเคราะห์ หา

คำตอบ แลกเปลี่ยนเรียนรู้และถ่ายทอดประสบการณ์ที่จะเป็นประโยชน์กับนักศึกษาและบุคคล

ทั่วไปที่สนใจ   

วิทยากรโดย 

1. ผูท้รงคุณวุฒิทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

2. ผูท้รงคุณวุฒิทางด้านการอุดมศกึษา 

วัตถุประสงค์ในการจัดงาน 

           1. เพื่อร่วมแลกเปลี่ยนการเรียนรูใ้นเรื่อง การเรียนออนไลน์ในยุค COVID-19 

           2. เพื่อติดตามและประเมินประสทิธิภาพการเรียนออนไลน์    

           3. เพื่อพูดคุยเกี่ยวกับผลกระทบ และร่วมกันเสนอแนวทางแก้ไขในการเรียนออนไลน์อย่าง

มีประสิทธิภาพ 

             ซึ่งมีผู้มาร่วมงานสัมมนาจำนวนประมาณ 100 คน ประกอบด้วยคณาจารย์ นักศึกษา

หลักสูตรวิชารัฐประศาสนศาสตร์ รวมถึงบุคคลทั่วไปที่ให้ความสนใจ ทั้งนี้ได้รับความอนุเคราะห์ 

จากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งเป็นบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถที่พร้อมจะถ่ายทอดองค์

ความรู ้เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว  
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แผนบริหารการสอนประจำบทที่ 5 

รหัสวิชา MPP 5705 สัมมนาการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน  

จำนวน 3(2-2-5) หน่วยกิต 

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑติ (การจัดการภาครัฐและภาคเอกชน) 

------------------------------------------------------------------- 

แผนบริหารการสอนประจำบทท่ี 5 การวจิัยทางรัฐประศาสนศาสตร์ 

หัวข้อเน้ือหา 

1. ความหมายและความสำคัญของการวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์ 

2. การตัง้หัวข้อของการวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์ 

3. การดําเนินการวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์ 

วัตถุประสงค์การสอน 

1. เข้าใจความหมายและความสำคัญของการวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์ 

2. สามารถตั้งหัวข้อของการวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์ 

3. เข้าใจการดําเนินการวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์ 

สื่อการสอน 

1. สื่อการสอน Power Point 

2. เอกสารประกอบการสอนรายวิชาสัมมนาการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน 

3. กรณีศกึษา 
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บทที่ 5 

การวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์ 

1. แนวคดิพื้นฐานและความหมายของการวิจัย 

1.1 ความหมายของการวจิัย 

การวิจัย “research”ตามความหมายในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2525 

หมายถึง “การค้นคว้าเพื่อหาข้อมูลอย่างถี่ถ้วนตามหลักวิชา” 

หมายถึง กระบวนการค้นคว้าหาข้อเท็จจริงหรือปรากฏการณ์ตามธรรมชาติ การค้นคว้า

หาความรูใ้หม่อย่างมีระบบ ระเบียบ และมีจุดมุ่งหมายที่แน่นอน เพื่อ ให้ได้ความรู้ที่เชื่อถือได้มีเหตุ

มีผลเป็นไปตามวิธีการทางวิทยาศาสตร์ 

หมายถึง กระบวนการ ค้นหาแล้วค้นหาอีก หาจนกระทั่งมั่นใจได้ว่าได้ข้อเท็จจริงในเรื่อง

นั้น จนถี่ถ้วน รวมถึงวิธีแก้ปัญหาที่มรีะบบแบบแผนเชื่อถือได้ เพื่อให้เกิดความรู้ที่เชื่อถอืได้การวิจัย  

เป็นศาสตร์ที ่ได ้ร ับการยอมรับจากนักวิชาการและบุคคลทั ่วไปว่าเป็นวิธ ีการที ่มี

ประสิทธิภาพในการนำไปใช้ดำเนินการแสวงหาข้อมูลหรอืองค์ความรูใ้หม่ๆ ได้อย่างถูกต้องแม่นยำ 

มีความน่าเชื ่อถือ และสามารถนำผลงานการวิจัยที่ได้รับไปใช้แก้ปัญหาหรือพัฒนาได้อย่าง

สอดคล้องถูกต้องอย่างแท้จริง 

การวิจัยเป็นกระบวนการเสาะแสวงหาความรู้จากปัญหาที่ชัดเจนอย่างมีระบบ โดยมีการ

ทดสอบสมมตฐิานที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่างเหตุและผล ซึ่งสอดคล้องกับจุดมุ่งหมายในเรื่องนั้น  

เพื่อนำไปพยากรณ์หรือสังเกตการเปลี่ยนแปลง เมื่อควบคุมสิ่งหนึ่งสิ่งใดใหค้งที่ 

ทางรัฐประศาสนศาสตร์เชื่อว่า การวิจัย เป็นเครื่องมือในการแสวงหาความรู้หรือแนวทาง

แก้ปัญหาที่มีประสิทธิภาพในการบริหารงานภาครัฐ เคอร์ลิงเจอร์ (Kerlinger) ให้ความหมายว่า 

"เป็นการใช้ข้อมูลในการตรวจสอบสมมติฐานเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของปรากฎการณ์ ธรรมชาติ 
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โดยมีการควบคุมอย่างเป็นระบบสม่ำเสมอในที่ประชุม Pan Pacific Science Congress ค.ศ.1961 ใน

ประเทศสหรัฐอเมรกิา ได้แยกความหมายของ RESEARCH ไว้ดังนี ้

R - Recruitment and Relationships  การฝึกคนให้มีความรู้ รวมทั้งรวบรวมผู้มีความรู้และ

ปฏิบัติงานร่วมกัน ติดต่อสัมพันธ์และประสานงานกัน 

E - Education and Efficiency ผู้วิจัยจะต้องมีการศึกษา มีความรู้และสมรรถภาพสูงในการ

วิจัย 

S - Science and Stimulation การวิจัยเป็นศาสตร์ ที่ต้องแสวงหาความรู้ความจริง โดยใช้

กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และผู้วิจัยจะต้องมีความคิดริเริ่ม และมีความกระตือรือร้นที่จะ

ศกึษาวิจัย 

E - Evaluation and Environment ผูว้ิจัยจะต้องรู้จักการประเมินผลงานวิจัยว่ามีประโยชน์มี

สาระเหมาะสมที่จะทำต่อไปหรอืไม่ และต้องรู้จักใช้เครื่องมอื อุปกรณ์ต่างๆ ในการวิจัย 

A - Aim and Attitude  มีจุดมุ่งหมายหรือเป้าหมายที่แน่นอนและมีเจตคติที่ดีต่อผลของ

การวิจัย 

R - Result ผลของการวิจัยที่ได้มาจะเป็นทางบวกหรือลบก็ตาม จะต้องยอมรับผลของการ

วิจัยนัน้ เพราะเป็นผลที่ได้มาจากการค้นคว้าอย่างระบบและเชื่อถือได้ 

C - Curiosity  ผูว้ิจัยจะต้องมีความอยากรู้อยากเห็น มีความสนใจและขวนขวายในงานวิจัย

อยู่ตลอดเวลา แมว้่าความอยากรู้นั้นจะมีเพียงเล็กน้อยก็ตาม 

H - Horizon  เมื่อผลการวิจัยปรากฏขึ้นแล้ว ย่อมทำให้ทราบและเข้าใจในปัญหาเหล่านั้น

ได้ เหมอืนกับเกิดแสงสว่างขึน้ แต่ถ้ายังไม่เกิดแสงสว่าง ผูว้ิจัยจะต้องดำเนนิการต่อไปจนกว่าจะพบ

แสงสว่าง ซึ่งก็คือผลของการวจิัยจะต้องก่อใหเ้กิดสันตสิุขแก่สังคม 
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 1.2 จุดมุ่งหมายทั่วไปของการวิจัย 

1. เพื ่อใช้ในการทำนาย ผลที ่ได้จากการวิจัยสามารถนำไปใช้พยากรณ์หรือทำนาย

เหตุการณ์ในอนาคตได้ว่า จะมีอะไรเกิดขึ้นหรือมีแนวโน้มอย่างไร ทั้งนี้ก็เพื่อจะได้เตรียมตัวรับ

สถานการณ์ไว้ล่วงหน้า เช่น การวิจัยเรื่องการสำรวจอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ สามารถนำผลมาทำนาย

ได้ว่า แนวโน้มของอัตราค่าจ้างในอนาคตจะเป็นอย่างไร และยังสามารถทำนายสภาพเศรษฐกิจ

ของประเทศในอนาคตได้อกีด้วย 

2. เพื่อใช้ในการอธิบาย จุดมุ่งหมายของการวิจัยข้อนี้ก็เพื่อนำผลที่ได้ไปใช้อธิบายปัญหา

หรือ เหตุการณ์ต่าง ๆ ที่ยังไม่ทราบสาเหตุว่า สิ่งใดเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดผลหรือสิ่งใดเป็นผลที่ทำ

ให้เกิดสาเหตุนั้น ๆ เช่น การวิจัยหาสาเหตุที่ทำให้บุคลากรลาออกจากองค์การ ผลที่ได้จากการ

วิจัยจะสามารถนำมาอธิบายได้ว่า มีอะไรบ้างที่เป็นสาเหตุที่ทำให้บุคลากรลาออก 

3. เพื่อใช้ในการบรรยาย เป็นการมุ่งนำผลที่ได้จากการวิจัยไปใช้บรรยายสภาพและ

ลักษณะของปัญหาว่าปัญหาที่เกิดขึ้นนั้นมีสภาพและลักษณะอย่างไร เช่น การวิจัยเพื่อการสำรวจ

ความพึงพอใจของบุคลากรในองค์การต่อจัดสวัสดิการต่างๆ การวิจัยในลักษณะนี้มีจุดมุ่งหมาย

เพื่อนำผลที่ได้จากการวิจัยมาบรรยายความพึงพอใจและสภาพของการจัดสวัสดิการ  

4. เพื่อใช้ในการควบคุม จุดมุ่งหมายการวิจัยประการนี้ก็เพื่อนำผลที่ได้จากการวิจัยไป

วางแผนหรือ กำหนดวิธีการในการควบคุมสิ่งต่าง ๆ ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เช่น การวิจัยหา

สาเหตุที่ทำให้บุคลากรลาออกจากองค์การ เมื่อพบสาเหตุก็สามารถหาทางควบคุมหรอืป้องกันได้ 

5. เพื่อใช้ในการพัฒนา ผลการวิจัยอาจนำมาใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาได้ เช่น การ

พัฒนาบุคคล พัฒนาระบบการทำงาน ฯลฯ 

1.3 วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

เพื่อการแก้ปัญหา (Problem solving research) เนื่องจากมีปัญหาต่างๆ เกิดขึ้นมากมายใน

สังคม การทำวิจัยเพื่อหาทางแก้ไขปัญหาจึงเป็นสิ่งจำเป็น 
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เพื่อสร้างทฤษฎี (Theory developing research) เพื่อสร้างทฤษฎีใหม่ๆ ไปใช้ในการอ้างอิง 

อธิบาย ทำนาย และควบคุมปรากฎการณ์ต่างๆ 

เพื่อพิสูจน์ทฤษฎี (Theory testing research) เพื่อใช้ตรวจสอบว่าข้อค้นพบที่เกิดขึ้นจากการ

วิจัยยังคงถูกต้องหรอืไม่เมื่อปารกฎการณ์ต่างๆ มีการเปลี่ยนแปลง 

1.4 ความสำคัญของการวจิัย 

เป็นประโยชน์แก่นักวิชาการ ทำให้มีความรู้ลึกซึ้งยิ่งขึ้นเกี่ยวกับพฤติกรรมของมนุษย์ไม่ว่า

จะเป็นของปัจเจกบุคคลหรือกลุ่ม นอกจากนั ้น ยังทราบถึงเทคนิคและทฤษฎีใหม่ที ่ได้จาก

การศกึษา 

เป็นประโยชน์แก่ผู้นำชุมชน และผู้ปฏิบัติงานในวิชาชีพต่างๆ เช่น   นักบริหาร ครูอาจารย์ 

กลุ่มผู้ใชแ้รงงาน และผูบ้ริหารงานในภาครัฐ  

เป็นประโยชน์แก่บุคคลทั่วไป  ก่อให้เกิดความเข้าใจในพลวัต (Dynamic) และศักยภาพของ

กิจกรรมบางอย่างของมนุษย์ 

 

2. แนวคดิพื้นฐานการวจิัย 

หมายถึง ปรัชญาหรือความเชื่ออันเป็นพืน้ฐานของการวิจัย  ปรัชญาหรอืความเชื่อดังกล่าว

อาจแยกกล่าวได้เป็น 2 แนวทาง คือ ปรัชญาปฏิฐานนิยม และ ปรัชญาในกลุ่มคัดค้านปฏิฐานนิยม  

2.1 ปฏิฐานนิยม (Positivism)  

เป็นแนวคิดพื้นฐานของการวิจัย โดยใช้วิธีวิทยาศาสตร์หรือ การวิจัยเชิงปริมาณ ผู้เสนอ

แนวคิดนี้คอื ออกุส  กองต์ (Augyste Comte) สาระสำคัญของปฏิฐานนิยมมดีังต่อไปนี ้ 

- ปรากฎการณ์ต่างๆ สามารถอธิบายได้ดว้ยกฎเกณฑ์ต่างๆ ซึ่งมีอยู่ในธรรมชาตินั่นเอง 

- มนุษย์สามารถรับรู ้ปรากฎการณ์ต่างๆ ได้โดยผ่านประสาทสัมผัส ผลของการรับรู ้ 

เรียกว่า ประสบการณ์  
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- ความรูท้ี่เช่ือถอืได้ คือ ความรูท้ี่ได้จากประสบการณ์ หมายความว่า สามารถรับรู้ได้ด้วย

ประสาทสัมผัสต่างๆ  สิ่งที่เป็นจริงก็คือ สิ่งซึ่งทุกคนรับรู้ร่วมกันและเหมือนกัน เรียกว่า ความจริง

วัตถุวิสัย (objectivity ) เป็นสิ่งที่มพีืน้ฐานอยู่บนข้อเท็จจริง เงื่อนไขที่เป็นความจริง โดยไม่ขึ้นอยู่กับ

จิตใจ สิ่งที่รับรู้ได้เฉพาะตัวคนใดคนหนึ่งเรียกว่า ความจริงอัตวิสัย (subjectivity) เป็นทัศนะที่มี

ความเชื่อว่า การมีอยู่ หรือ ความจริงของสิ่งๆหนึ่งอยู่กับตัวเราเองเป็นคนตัดสิน เช่น คุณได้กลิ่น

น้ำหอมยี่ห้อนี้แล้วหอม แต่ในคนอื่นเมื่อได้กลิ่นแลว้เหม็นก็ได้ 

- มนุษย์เป็นสิ่งมีชีวติที่อยู่ภายใต้กฎเกณฑ์ต่างๆ ทางธรรมชาติ มนุษย์จึงมีจุดมุ่งหมายเพื่อ

ค้นพบกฎเกณฑ์ ที่จะช่วยใหส้ามารถอธิบายพฤติกรรมต่างๆ เหล่านัน้ได้ 

- วิธีวิทยาศาสตร์เป็นวิธีการที่ต้องอาศัยการใช้เครื่องมือต่างๆ  วัดปรากฎการณ์ต่างๆ 

หรือพฤติกรรมต่างๆ ของมนุษย์ ผลจากการวัดจะทำให้ได้ข้อมูลเป็นตัวเลขหรือข้อมูลเชิงปริมาณ 

สามารถวิเคราะห์ด้วยวิธีการทางสถิตไิด้ 

วิธีแสวงหาความรู้ที่เชื่อถือได้มากที่สุดคือ วิธีวิทยาศาสตร์ซึ่งเป็นวิธีผสมผสานระหว่าง

วิธีการใชเ้หตุผล แบบอุปนัย (Inductive) และ เหตุผล แบบนิรนัย (Deductive)  

วิธีการนิรนัย (Deduction) อาศัยหลักฐานจากความรู้เดิมเริ่มต้นจากข้ออ้างซึ่งมีลักษณะ

ทั่วไป (universal) ไปสู่ข้อสรุปซึ่งมีลักษณะเฉพาะ (particular) ความน่าเชื่อถือของข้อสรุปอยู่ในขั้น

ความแน่นอน (certainty) ไม่ก่อให้เกิดความรูใ้หม่ เป็นเพียงการยืนยันความรู้เดิมที่มอียู่ 
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วิธ ีการอุปนัย ( Induction) อาศัยหลักฐานจากประสบการณ์เร ิ ่มต้นจากข้อมูลที ่มี

ลักษณะเฉพาะ (particular) ไปสู่ข้อสรุปซึ่งมีลักษณะทั่วไป (universal) ความน่าเชื่อถือของข้อสรุป

อยู่ในระดับ ความน่าจะเป็น (probability) มีความรูใ้หม่เกิดขึ้น 

 

 

ตัวอย่างการให้เหตุผลด้วยวิธีการนิรนัย และ วิธีการอุปนัย 
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2.2 กลุ่มคัดค้านปฏิฐานนิยม (Anti-Positivism) ประกอบด้วย 

อัตถภิาวะนยิม (Existentialism)  

ผู้ริเริ ่มคือนักปรัชญาชาวเดนมาร์กชื่อ เคอรเกการ์ด (Kierkegard) สิ่งที่สำคัญที่สุดของ

มนุษย์แต่ละคนก็คือ การมีชีวิตอยู่ของตัวเอง  ความจริงของคนแต่ละคนจึงเป็นความจริงที่ตนรับรู้

โดยเฉพาะ และแปลความหมายตามพื้นฐานแห่งประสบการณ์และความเชื่อของตน ความจริงซึ่ง

เป็นกฎเกณฑ์ทางวิทยาศาสตร์หรือกฎเกณฑ์ทางสังคม ยังไม่ใช่ความจริงที่แท้จริงสำหรับมนุษย์ 

แต่ความจริงที ่แท้จริงจะเกิดขึ ้นต่อเมื ่อบุคคลแต่ละคนนำตัวเข้าไปผูกพันกับกฎเกณฑ์ทาง

วิทยาศาสตร์ 

ปรากฎการณ์นิยม (Phenomenology)  

ผูร้ิเริ่ม นักปรัชญาชาวออสเตรียชื่อ ฮุสเชอร์ล (Husserl)  เชื่อว่า มนุษย์แต่ละคนมีจิตสำนึก 

ซึ่งเป็นตัวกระบวนการแห่งความรู้สึกนึกคิด และเป็นตัวกำหนดความหมายของประสบการณ์ของ

แต่ละคน มนุษย์ควรจะเชื่อสิ่งต่างๆ จากการพิจารณาความหมายจากการมีประสบการณ์ตรง ต่อ

ปรากฎการณ์แต่ละอย่างน้ัน 

ชาติพันธุ์วิทยา (Ethnomethodology) 

ผู้เสนอแนวคิด การ์ฟิงเกล (Garfinkel)  สนใจศึกษาว่ามนุษย์ให้ความหมายต่อโลกแห่ง

ชีวติประจำวันของตนอย่างไร มีความเชื่ออย่างไรและปฏิบัติต่อกันและกันอย่างไร วิธีหาความรู้ตาม

แนวคิดชาติพันธุ์วิทยานี้มชืี่อเรยีกว่า “วธิีการชาติพันธุ์-วรรณนา”  นักมานุษยวิทยาใช้ในการศึกษา

วัฒนธรรมต่างๆ ของชนกลุ่มน้อยและวัฒนธรรมของคนในสังคมเมอืง   

สัญลักษณ์ปฏิสัมพันธ์นยิม (Symbolic Interactionism) 

ได้รับอิทธิพลจากผลงานของ ยอร์ช เอช. มีด (George H. Mead) ความเชื่อพื้นฐานของ

แนวคิดนี้อาจสรุปได้ 3 ประการ ดังนี้ 

1. มนุษย์อาศัยอยู่ในโลก 2 โลก  “โลกแห่งธรรมชาติ”ทำให้มนุษย์ตกอยู่ใต้กฎเกณฑ์แห่ง

ธรรมชาติ กับ “โลกแห่งสังคม” เป็นโลกแห่งสัญลักษณ์ เช่น ภาษา นักสัญลักษณ์ปฏิสัมพันธ์นิยม
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จึงเน้นความสนใจของการศึกษาวิจัยไปที่ความรู้สึกของแต่ละบุคคล ซึ่งเกิดจากการตีความหมาย

ของสัญลักษณ์  ในการตดิต่อสื่อสาร 

2. กระบวนการให้ความหมายและตีความหมายแก่สิ ่งต่างๆ โดยผ่านสัญลักษณ์ เป็น

กระบวนการที่ดำเนินไปอย่างต่อเนื่อง 

3. กระบวนการให้ความหมายและตีความหมายเกิดขึ้นในบริบทของสังคม บุคคลแต่ละคน

ปรับพฤติกรรมของตนเองต่อบุคคลอื่น  นักปฏิสัมพันธ์นิยมพุ่งความสนใจไปที่ธรรมชาติของการ

ปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ซึ่งเป็นสิ่งที่ดำเนินไปอย่างต่อเนื่อง และเปลี่ยนแปลงไปตามสถานการณ์ 

  

3. ความหมาย แนวคดิ และขอบข่ายของรัฐประศาสนศาสตร์ 

การศึกษา ร ัฐประศาสนศาสตร์ หร ือ Public Administration ในป ัจจ ุบ ัน ม ีขอบเขต

ครอบคลุมถึงการปฏิบัติงานและความสัมพันธ์ของทั้งสามฝ่ายของรัฐคือฝ่าย นิติบัญญัติ ฝ่าย

บริหาร และฝ่ายตุลาการ รวมถึงการกำหนดนโยบายสาธารณะจงึถือเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการ

ทางการเมอืง และมีบทบาทสำคัญในการนำนโยบายออกไปปฏิบัติให้บรรลุผล  

3.1 ความหมายของรัฐประศาสนศาสตร์ 

 คำว่า “รัฐประศาสนศาสตร์” นิยมเขียนเป็นภาษาอังกฤษว่า “Public Administration” 

(โปรดสังเกตด้วยว่าตัวอักษร “P” และ “A” ซึ่งอยู่หน้าคำทั้งสองคำจะเขียนเป็นตัวอักษรใหญ่) 

หมายถึง ศาสตร์ สาขาวิชา หรอืองค์ความรู้ที่เกี่ยวกับการบริหารงานของภาครัฐหรอืระบบราชการ 

โดยจะมุ่งเน้นไปที่แนวคิดและทฤษฎี 

ความหมายของรัฐประศาสนศาสตร์ (Felix A. Nigro, 1970:21) 

1.พลังของกลุ่มทีมงานที่ร่วมมอืร่วมใจกันภายในหน่วยงานของราชการ 

2.การดำเนินงานที่ครอบคลุมการใช้อำนาจอธิปไตยทั้ง 3 สาขา คือ อำนาจบริหาร นิติ

บัญญัติ และตุลาการ ตลอดจนความสัมพันธ์ระหว่างอำนาจทั้งสามนั้น 
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3. บทบาทสำคัญในการกำหนดนโยบายของรัฐ ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการทาง

การเมอืง 

4. มีความแตกต่างหลายประการกับการบริหารงานของธุรกิจเอกชน 

5. มีความเกี ่ยวข้องกับบรรดากลุ ่มธุรกิจเอกชน (Private Groups) และบุคคลต่างๆ 

(Individual) ในการจัดทำบริการสาธารณะต่าง ๆ ให้แก่ชุมชน (Community) 

Leonard D. White (1955 : 1) ได้ให้คำนิยามความหมายอย่างกว้างที่สุดว่า รัฐประศาสน

ศาสตร์นั้นประกอบด้วยการปฏิบัติการทั้งปวง ซึ่งมีการกระทำโดยมีจุดมุ่งหมายที่จะให้นโยบายแห่ง

รัฐบรรลุผลสำเร็จหรอืนำมาบังคับแล้วใช้ได้ผล 

 Herbert A. Simon (1961 : 7) ได้ให้ความหมายไว้ว ่า รัฐประศาสนศาสตร์  หมายถึง 

กิจกรรมทั้งปวงของฝ่ายบริหารไม่ว่าจะเป็นการปกครองส่วนกลาง การปกครองมลรัฐหรือการ

ปกครองส่วนท้องถิ่น ที่สำคัญก็คือไม่รวมเอางานของฝ่ายนิติบัญญัติและตุลาการไว้ด้วยกัน 

 Nicholas Henry (1980 : 27) ได้ให้ความหมายไว้ว่า รัฐประศาสนศาสตร์ เป็นวิชาที่มี

เอกลักษณ์มีความแตกต่างจากรัฐศาสตร์ โดยให้ความสนใจในการศึกษาโครงสร้างและพฤติกรรม

ของระบบราชการ เป็นวิชาที่สนับสนุนให้องค์การของรัฐมีโครงสร้าง การตัดสินใจ และพฤติกรรม

ของขา้ราชการเจา้หนา้ที่ ที่เอื้อต่อการทำงานบริการสาธารณะให้กับประชาชน 

 ปฐม มณีโรจน์ (2523: 45) กล่าวว่า “รากศัพท์ คำว่า Public Administration มีความหมาย 

2 ความหมาย ความหมายที่หนึ่ง หมายถึงกิจกรรมการบริหารงานสาธารณะ ครอบคลุมทั้งการ

บริหารราชการและรัฐวิสาหกิจ อีกความหมายหนึ่ง หมายถึง สาขาวิชาการบริหารหรือที่รู้จักทั่วไป

ว่า “รัฐประศาสนศาสตร์”  

ติน ปรัชญพฤทธิ์ (2535: 1) ได้ให้ความหมายของรัฐประศาสนศาสตร์ ว่าหมายถึง สาขา 

และ/หรือกิจกรรมที่เกี ่ยวกับการบริหารงานของรัฐบาล คำว่า Public Administration หมายถึง 

สาขาวิชาการบริหารงาน ภาครัฐบาล ส่วน public administration (ตัวเล็ก) หมายถึง กิจกรรมหรือ

กระบวนการ การบริหารงานภาครัฐบาล ในภาษาไทยนั้น รัฐประศาสนศาสตร์  โดยทั่วไปหมายถึง 
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สาขาวิชาการบริหารงานของรัฐ ส่วนการบริหารรัฐกิจโดยทั่วไปหมายถึง กิจกรรมหรอืกระบวนการ

เกี่ยวกับการบริหารงานของรัฐ 

สร้อยตระกูล อรรถมานะ (2540 : 7-9) ได้ใช้คำว่า “สาธารณบริหารศาสตร์” แทนคำว่า 

“รัฐประศาสนศาสตร์” หมายถึงการบริหารงานสาธารณะในลักษณะที ่เป็นสาขาวิชา โดย

ภาษาอังกฤษใช้คำว่า Public Administration และใช้คำว่า “การบริหารสาธารณกิจ” หมายถึง การ

บริหารงานสาธารณะในลักษณะที่เป็นกระบวนการหรือกิจกรรมของการบริหารงานที่เกี่ยวกับ

สาธารณะ แทนคำว่า การบริหารรัฐกิจ การบริหารราชการ หรือการบริหารราชการแผ่นดิน โดย

ภาษาอังกฤษใช้คำว่า public administration  

จากความหมายที่นักวิชาการได้ให้ดังกล่าว กล่าวได้ว่ารัฐประศาสนศาสตร์ หมายถึง การ

ดำเนินงานของภาครัฐหรือระบบราชการ เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐหรือรัฐบาลที่วางไว้เป็น

กิจกรรมหรอืการดำเนินงานของทั้งฝ่ายบริหาร ฝ่ายนิติบัญญัติและฝ่ายตุลาการที่จะทำให้นโยบาย

แห่งรัฐบรรลุผลสำเร็จ ซึ่งโดยทั่วไปจะเขียนภาษาอังกฤษด้วยอักษรนำหน้าตัว P และ A ใหญ่ คือ 

Public Administration สำหรับการบริหารรัฐกิจ หรือการบริหารราชการ เป็นส่วนหนึ่งที่เกี่ยวกับ

การดำเนินงาน กิจกรรมต่างๆ ที่รัฐปฏิบัติเพื่อประโยชน์สาธารณะ หรือเพื่อประชาชนโดยส่วนรวม 

นิยมใชภ้าษาอังกฤษด้วยอักษร p และ a เล็ก คอื public administration 

3.2 ความสำคัญของรัฐประศาสนศาสตร์ 

ในระบบการปกครองทั่วๆ ไปจะมีการกำหนดเอาไว้ว่าอำนาจสูงสุดในการปกครองประเทศ

มาจากที่ใดและใครเป็นผู้ใช ้โดยบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญซึ่งเป็นกฎหมายหลักหรอืกฎหมายแม่บท 

กมล อดุลพันธุ์ (2552 : 23-25 ) การปกครองในระบอบประชาธิปไตยนั้น นิยมแบ่งแยก

การใช้อำนาจสูงสุดในการปกครองประเทศหรืออำนาจอธิปไตย (Sovereignty) ออกเป็น 3 สาขา 

คือ 

1. อำนาจนิติบัญญัติ (Legislative Power) อำนาจนี้นำมาใช้ในการออกกฎหมายในลักษณะ

ต่างๆ สถาบันที่รับผดิชอบในการออกกฎหมายคือ รัฐสภา 
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2. อำนาจบริหาร (Executive หรือ Administrative Power) อำนาจนี้ หมายถึงการจัดการ

กิจการของรัฐ โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะจัดทำบริการสาธารณะในด้านต่างๆ เพื่อสนองความต้องการ

ของประชาชน 2 ประการ คือ ความต้องการได้รับความปลอดภัยทั้งภายในและภายนอกประเทศ 

และความตอ้งการได้รับความสะดวกในการใช้ชีวิตแต่ละคน ผูใ้ช้อำนาจบริหารนี ้คือ คณะรัฐมนตรี

หรอืคณะรัฐบาล 

3. อำนาจตุลาการ (Judicial Power) หรืออำนาจในการพิจารณาพิพากษาอรรถคดีให้

เป็นไปตามตัวบทกฎหมาย สถาบันที่รับผิดชอบเกี่ยวกับอำนาจนี้ คือ กระทรวงยุติธรรม ในการ

ดำเนนิงานของฝ่ายบริหารในแต่ละกระทรวง จะมีผู้ปฏิบัติงาน 2 ฝ่าย คือ  

1) ฝ่ายการเมือง (ข้าราชการการเมือง) ซึ่งเข้ามาดำรงตำแหน่งตามวาระหรือตามวิถีทาง

การเมือง มีระยะเวลาในการดำรงตำแหน่ง เช่น นายกรัฐมนตรี, รัฐมนตรีว่าการกระทรวง, 

เลขานุการรัฐมนตร,ี รัฐมนตรช่ีวยว่าการกระทรวง เป็นต้น 

 2) ฝ่ายประจำ (ข้าราชการประจำ) เข้ามาดำรงตำแหน่งโดยยึดเป็นอาชีพและผลการ

สอบแข่งขัน สอบคัดเลือก หรือคัดเลือกตามตัวบทกฎหมายที่กำหนดไว้ ข้าราชการประจำสูงสุด 

คือ ปลัดกระทรวง ข้าราชการการเมืองจะทำงานร่วมกับข้าราชการประจำโดยข้าราชการการเมือง

จะเป็นผู้กำหนดนโยบาย (Policy – Making) และควบคุมการทำงานของข้าราชการประจำให้เป็นไป

ตามนโยบายที่วางไว้ ส่วนข้าราชการประจำนั้นจะเป็นผู้นำนโยบายไปปฏิบัติ ( Implementation) ให้

บรรลุผล  

ซึ่งจะเห็นได้ว่าการเมืองกับการบริหารเป็นสิ่งที่ต้องดำเนินไปด้วยกัน ไม่สามารถแยกจาก

กันได้เพราะโดยเนื้อแท้ไม่มีการบริหารใดที่จะปลอดจากการเมือง ทั้งนี้เพราะว่าการบริหารรัฐ

กิจจะเกิดขึ ้นไม่ได้ในสุญญากาศทางการเมือง (public administration never exists in political 

vacuum) หรือตามที่ Dimock, Marshall E. (1963:75) ได้เขียนไว้ว่า “การเมืองและการบริหาร

เปรียบดังสองด้านของเหรียญอันเดียวกัน (Politics and administration are the two sides of a 

single coin) 
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 3.3 สถานภาพของรัฐประศาสนศาสตร์ 

จากการที่ได้พิจารณาความหมายของรัฐประศาสนศาสตร์เป็นสองความหมายดังกล่าว

ข้างต้น สามารถจำแนกสถานภาพของรัฐประศาสนศาสตร์เป็นสองลักษณะ (สมพงษ์ เกษมสิน , 

2517 : 6-15) 

1. ในฐานะที่มีความเป็นศาสตร์ (Science) คือ การมองในด้านของการเป็นสาขาวิชาหรือ

ลักษณะวิชา (Discipline) จะหมายถึงเฉพาะวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (Public Administration) อันเป็น

ศาสตร์หรือสาขาวิชาที่ว่าด้วยการบริหารงานของภาครัฐหรือระบบราชการ ซึ่งมีการรวบรวมไว้

อย่างเป็นระบบ มีหลักการแนวคิด ทฤษฎี รวมถึงกฎเกณฑ์ที่สามารถนำไปศึกษาและถ่ายทอดให้

กันได้ 

2. ในฐานะที่มีความเป็นศิลป์ (Art) คือ การมองในด้านของกิจกรรม (Activities) หรือการ

ปฏิบัติงาน เรียกว่า การบริหารรัฐกิจ (public administration) การบริหารราชการ หรือ การบริหาร    

สาธารณกิจหรือการบริการสาธารณะ ซึ่งหมายถึง การใชศ้ลิปะในการอำนวยการ การจัดให้มีการ

ประสานงาน การควบคุมคนจำนวนมาก การมีความคิดสร้างสรรค์ การนำเอาทรัพยากรมาใช้ใน

การบริหาร ตลอดจนการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ เพื่อให้ผลงานบรรลุจุดมุ่งหมาย หรือ

วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ นั่นคือ การทำให้นโยบายแห่งรัฐบรรลุผลสำเร็จเป็นจุดหมายปลายทาง ทั้งนี้

จะต้องอาศัยทั้งความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และทักษะของนักบริหารแต่ละคนเข้ามาเป็น

เครื่องช่วย 

3.4 ความสัมพันธ์ของรัฐประศาสนศาสตร์กับสาขาวิชาอื่นๆ 

รัฐประศาสนศาสตร์มีลักษณะที่เป็นสังคมศาสตร์ประยุกต์ มีองค์ความรู้ที่เชื่อมโยงกับ

สาขาวิชาอื่นๆ เช่น รัฐศาสตร์ นิติศาสตร์ สังคมศาสตร์ จิตวิทยา มนุษยศาสตร์ จึงทำให้สาขาวิชา

รัฐประศาสนศาสตร์มีลักษณะที่เป็นสหวิทยาการ ( Interdisciplinary) ทำให้นักบริหารงานภาครัฐ

และฝ่ายปฏิบัติต้องมีองค์ความรู ้ที่รอบด้านในการพัฒนาองค์การ ระบบราชการ การบริการ

สาธารณะให้ม ีประสิทธ ิภาพและประสิทธ ิผลเป็นที ่ยอมรับของประชาชนในสถานการณ์

สภาพแวดล้อมปัจจุบัน 
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 ชุบ กาญจนประกร (2509 : 27-38) รัฐประศาสนศาสตร์มีองค์ความรู้ที่เชื่อมโยงและ

บูรณาการกับสาขาอื่นๆ ดังนี้ 

 1.ตรรกวิทยา (Logic) ให้ประโยชน์ต่อการศึกษาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ในลักษณะที่

ช่วยให้เข้าถึงความจริงและการหาเหตุผล มีหลักในการตัดสินใจหรือวินิจฉัยสั่งการโดยยึดหลัก

เหตุผล ถ้าหากการออกคำสั่งหรือวินิจฉัยสั่งการออกไปไม่ถูกต้อง การบริหารงานก็จะเกิดความ

เสียหายทั้งต่อองค์การ ข้าราชการ พนักงานของรัฐ รวมถึงประชาชน 

 2. สังคมวิทยา (Sociology) ให้ประโยชน์แก่การศกึษาวิชารัฐประศาสนศาสตร์คือ  

1) ทำให้ทราบลักษณะการสืบประวัติมรดกตกทอดทางสังคม ซึ่งมีอิทธิพลต่อการบริหาร

ราชการในปัจจุบันตามหลักการศึกษาวิชารัฐประศาสนศาตร์ที่ว่า “การบริหารราชการเป็นผลอัน

เกิดมาจากทายะสมบัติทางการเมืองและสังคม” (public administration is a product of political 

and social heritage) หมายถึง รูปการบริหารราชการที่ปรากฏอยู่ในปัจจุบันนี้ เป็นส่วนหนึ่งที่ได้มา

จากการรับมรดกตกทอดมาจากบรรพบุรุษ และอีกส่วนหนึ่ง คือส่วนที่ชนรุ่นหลังหรือรุ่นปัจจุบันได้

ทำการปรับปรุงไข ให้พัฒนาดีขึ้นเพื่อใหก้้าวทันต่อสถานการณ์ของประเทศและบริบทสังคมโลก 

2) การใช้หลักทางสังคมวิทยาทำให้ทราบลักษณะของสภาพแวดล้อมในสังคมที่มีอิทธิพล

ต่อการบริหาร เช่น ขนบประเพณีทางสังคมและคุณค่านิยมทางสังคมที่มีอิทธิพลต่อการบริหารใน

ระบบราชการ เช่น การทำบุญขึ้นบ้านใหม่ ผู้อยู่อาศัยได้เสริมสิริมงคลและอยู่ในบ้านอย่างมี

ความสุข สำหรับหน่วยงานราชการเมื่อมีการสร้างสำนักงานใหม่หรือปรับปรุ งให้ดีขึ้น ก็จะมี

พิธีกรรมทำบุญเปิดสำนักงาน โดยมีความมุ่งหมายที่ต้องการให้บุคลากรทำงานและอยู่ร่วมกัน

อย่างราบรื่น การงานเจริญก้าวหน้าบรรลุเป้าหมาย ซึ่งอิทธิพลของขนบธรรมเนียมประเพณีทาง

สังคมและคุณค่าทางสังคมที่ระบบราชการนำมาใช้และยึดถือเป็นคุณค่าในการบริหารราชการ 

(administrative values) สามารถช่วยรักษาขนบธรรมเรียมประเพณีและคุณค่าทางสังคมที่ดีของ

ไทยไว้เป็นส่วนสำคัญในการสรา้งวัฒนธรรมองค์การที่ดีของระบบราชการไทย 

3) ช่วยให้เข้าใจองค์การทางสังคม โดยทำความเข้าใจองค์การแบบอรูปนัย ( Informal 

Organization) ที่ซ่อนอยู่ในองค์การหรือส่วนราชการที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมาย สำหรับองค์การอรูป
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นัยนั้นจะเป็นลักษณะการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีทางสังคม เป็นความสัมพันธ์โดยส่วนตัว ที่มิได้ยึด

หลักเกณฑ์ระเบียบที่เคร่งครัดหรือเป็นไปตามลำดับขั้นตามสายบังคับบัญชา เหมือนองค์การแบบ

รูปนัย (formal Organization)  

3. มานุษยวิทยา (Anthropology) หลักวิชามานุษยวิทยาช่วยให้การศึกษาวิชารัฐ

ประศาสนศาสตร์เข้าใจถึง 1) การนำเอาความเข้าใจในเรื่องวัฒนธรรมมาใช้ ให้เป็นประโยชน์ต่อ

การบริหาร 2) ลักษณะการต่อต้านการเปลี่ยนแปลง (Resistance to Change) และ 3) ลักษณะของ

การเกิดปัญหาขัดแย้งระหว่าง “พวกหัวเก่ากับพวกหัวใหม่” (ปัญหาการขัดแย้งของวัฒนธรรม) 

 4. จิตวิทยาสังคม (Social Psychology) ให้ประโยชน์ในการศึกษาวิชารัฐประศาสน

ศาสตร์ คือ 1) เพื่อให้ทราบความจริงที่เกี่ยวกับบุคคลแต่ละคน (เข้าใจเรื่องคน) ที่อยู่ในหน่วยงาน

และระบบราชการ เช่น ภูมหิลังของบุคลากร ลักษณะความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงานในองค์การ ซึ่ง

จะนำไปสู่ความเข้าใจพฤติกรรมของข้าราชการ บุคลากร ในการบริหารราชการต่อไป และ 2) ช่วย

ให้เข้าถึงพฤติกรรมของผู้ร่วมงานแต่ละคนในการประสานการทำงานร่วมกันเพื่อให้มีประสิทธิภาพ

และประสิทธิผล บรรลุเป้าหมายของงานและองค์การ 

 5. เศรษฐศาสตร์ (Economics Science) ให้ประโยชน์ต่อการศึกษาวิชารัฐประศาสน

ศาสตร์ คือ นำเอาหลักวิชาเศรษฐศาสตร์มาใช้ในการวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจ นโยบายการคลัง 

การบริหารงานคลัง เพื่อควบคุมให้การบริหารราชการแผ่นดิน ในส่วนที่เกี่ยวกับรายได้และรายจ่าย

ของรัฐเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยกำหนดวัตถุประสงค์ วิธีการดำเนินงาน การกำหนดวงเงิน

งบประมาณ รวมถึง การควบคุมและตรวจสอบ ประเมินผลการบริหารงบประมาณในแต่ละ

โครงการในปีงบประมาณ และการดำเนินงานในแผนปฏิบัติราชการประจำปี 

 6. รัฐศาสตร์ (Political Science) วิชารัฐประศาสนศาสตร์นั ้นแยกตัวออกมาจาก

รัฐศาสตร์ ดังนัน้วิชารัฐประศาสนศาสตร์จึงมีส่วนสัมพันธ์แนบแน่นกับวิชารัฐศาสตร์ เพราะวิชารัฐ

ประศาสนศาสตร์เป็นวิชาที่มุ ่งศึกษาวิจัยเพื่อส่งเสริมให้มีการบริหารงานเป็นไปตามนโยบาย

ทางการเมืองของรัฐ หรือกล่าวได้ว่าจะต้องมีการใช้หลักวิชาในทางรัฐศาสตร์ในส่วนที่เกี่ยวกับ

การเมืองจากนั้นใช้หลักวิชาทางรัฐประศาสนศาสตร์ในการบริหารงาน จัดทำบริการสาธารณะให้
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เกิดความผาสุกและประโยชน์แก่ประชาชน ดังนั้นการที่จะเข้าใจการบริหารของแต่ละประเทศ

จำเป็นจะต้องใช้หลักของวิชารัฐศาสตร์สาขาต่างๆ เช่น สถาบันทางการเมืองซึ่งเป็นที่มาของการ

บริหาร อุดมการณ์ทางการเมืองซึ่งเป็นที่มาของอุดมการณ์ในการบริหารพรรคการเมือง  ซึ่งมี

บทบาทในการควบคุมการบริหารของรัฐบาล ตลอดจนมตมิหาชนซึ่งนักบริหารจะต้องรับฟังและใช้

เป็นแนวทางในการปรับปรุงนโยบายและตรากฎหมายของรัฐ ซึ่งจะเป็นนโยบายและวัตถุประสงค์ใน

การบริหารงาน เป็นต้น ซึ่งนักรัฐประศาสนศาสตร์ควรระลึกอยู่เสมอว่า “ไม่มีการบริหารราชการ

ของประเทศใดๆ ที ่จะปลอดพ้นจากการเมือง” (public administration never exists in political 

vacuum) ฉะนั้นวิชารัฐศาสตร์เป็นส่วนสำคัญ เป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการศึกษาวิชารัฐประศาสน

ศาสตร ์

 7. นิติศาสตร์ ในการพิจารณาระหว่างวิชารัฐประศาสนศาสตร์และวิชานิติศาสตร์ 

จำเป็นต้องแยกการพิจารณาออกเป็น 2 ด้าน คือ การใช้ระเบียบวิธี การศึกษาวิชานิติศาสตร์ เพื่อ

ประโยชน์ในการศึกษาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ประการหนึ ่ง การใช้หลักวิชานิติศาสตร์เพื่อ

ประโยชน์แก่การศกึษาวิชารัฐประศาสนศาสตร์และการบริหารราชการอีกประการหนึ่ง สำหรับการ

ใช้หลักวิชานิติศาสตร์ให้เป็นประโยชน์ในการศกึษาวิชารัฐประศาสนศาสตร์และการบริหารราชการ

มีความสำคัญอยู่มาก กล่าวคือ การปฏิบัติงานของผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของรัฐ ต้อง

ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตใช้หลักนิตธิรรม (rule of law) ในการบริหารงานเป็นไปตามหลัก

กฎหมาย ระเบียบแบบแผนและคำสั่งต่างๆ รวมทั้งการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบแบบแผน 

คำสั่งและนโยบายของรัฐ 

8. ประวัติศาสตร์ นักวิชารัฐประศาสนศาสตร์ในปัจจุบันใช้วิชาประวัติศาสตร์ให้เป็น

ประโยชน์ในการศึกษาวิชารัฐประศาสนศาสตร์อย่างกว้างขวางมาก การศึกษาวิชารัฐประศาสน

ศาสตร์จำเป็นต้องทราบเรื่องราวการบริหารราชการต่างๆในอดีต เพราะวิชาประวัติศาสตร์เป็น

สาขาวิชาที่จัดให้มีระบบการศกึษาเพื่อทราบเรื่องราวในอดีตอันเกี่ยวกับบรรพบุรุษ สถาพแวดล้อม 

ประสบการณ์อันมีส่วนเกี่ยวพันกับประเทศชาติ สถาบัน ตลอดจนวิทยาการต่างๆ อีกทั้งวิชา

ประวัติศาสตร์จะมีความสำคัญสำหรับนักรัฐประศาสนศาสตร์ในการพิจารณาเกี่ยวกับรูปแบบการ

บริหารราชการ มีการพัฒนามาอย่างไร เมื่อเกิดสภาพปัญหาต่างๆ มีวิธีการแก้ไข เปลี่ยนแปลงให้
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สถานการณ์การบริหารราชการดีขึ้นอย่างไร ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการพัฒนาระบบราชการการ

บริหารงานประเทศ ที่สอดคล้องกับสภาพแวดล้อม ทั้งสภาพการเมืองเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม 

เทคโนโลยีที่เหมาะสมและทันต่อการเปลี่ยนแปลงในสังคมบริบทโลก 

 9. การบรหิารธุรกิจ ในการศกึษาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ซึ่งเป็นวิชาที่ต้องอาศัยศาสตร์

ต่างๆเข้าช่วย เพื่อให้เข้าถึงความจริงในการบริหารงานได้โดยถูกต้องยิ่งขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง

การศึกษาหาความรู้ ความเข้าใจพฤติกรรมของมนุษย์และพฤติกรรมในการบริหารงาน ซึ่งเทคนิค

ทางการบริหารก็อย่างเช่น การจัดระเบียบองค์การ การวางแผนงาน การตรวจสอบควบคุมงาน 

ฯลฯ รัฐประศาสนศาสตร์ได้อาศัยเทคนิคการบริหารทางการทหารและการบริหารธุรกิจอยู่มาก ซึ่ง

จะเห็นได้จากการใช้โทรศัพท์ทางรัฐประศาสนศาสตร์  เช่น Chain of Command ได้มาจากทาง

ราชการทหาร และคำว่า Office and Management ได้มาจากการบริหารธุรกิจ เป็นต้น 

ไพโรจน์ ภัทรนรากุล (2538: 108) รัฐประศาสนศาสตร์เป็นศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการ

บริหารราชการแผ่นดิน การบริหารการเปลี่ยนแปลงเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ดังนั้น ขอบข่ายของรัฐ

ประศาสนศาสตร์ในมิติของสหวิทยาการและมุมมองในระดับมหภาคจึงมีความเชื่อมโยงกับรัฐ 

รัฐบาล องค์การภาครัฐ นโยบายสาธารณะและยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ ประเด็นสาธารณะ

ซึ่งสะท้อนปัญหาในบริบทของเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และที่สำคัญมีความเชื่อมโยงในมิติของ

ปรัชญาจริยธรรมและค่านิยม โดยเป้าหมายของรัฐประศาสนศาสตร์ คือประโยชน์สาธารณะหรือ

ประโยชน์สุขโดยส่วนรวมซึ่งการบรรลุเป้าหมายดังกล่าว 

สรุป รัฐประศาสนศาสตร์มีลักษณะที่เป็นสังคมศาสตร์ประยุกต์ มีองค์ความรู้ที่เชื่อมโยง

กับสาขาวิชาอื่นๆเช่น รัฐศาสตร์ นิติศาสตร์ สังคมศาสตร์  จิตวิทยา มนุษยศาสตร์ จึงทำให้

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์มีลักษณะที่เป็นสหวิทยาการ ( Interdisciplinary) ทำให้นักบริหารงาน

ภาครัฐและฝ่ายปฏิบัติตอ้งมอีงค์ความรูท้ี่รอบด้านในการพัฒนาองค์การ ระบบราชการ การบริการ

สาธารณะให้ม ีประสิทธ ิภาพและประสิทธ ิผลเป็นที ่ยอมรับของประชาชนในสถานการณ์

สภาพแวดล้อมปัจจุบัน 
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บทท่ี 6  

ลักษณะของการวจิัยทางรัฐประศาสนศาสตร์ 

 

วัตถุประสงค์ประจำบท  

1. เพื่อให้เข้าใจถึงพัฒนาการของรัฐประศาสนศาสตร์  

2. เพื่อใหเ้ข้าใจประเภทของการวิจัย และคุณภาพของการวิจัย  

3. เพื่อให้ทราบถึงจรรยาบรรณของนักวิจัย 

 

สื่อการสอน         การวัดผลและประเมินผล   

1. เอกสารประกอบการสอน      1. ฟังการอภิปราย รายงานและซักถาม  

2. PowerPoint        2. แสดงความคิดเห็น วิเคราะห์วิจารณ์  

3. การบรรยายในช้ันเรยีน      3. ตรวจแบบฝกึหัดท้ายบท 

 

1. พัฒนาการของรัฐประศาสนศาสตร์ 

 1.1 พัฒนาการรัฐประศาสนศาสตร์ในยุคต่างๆ  

ยุคเริ ่มต้นถึงสงครามโลกครั้งที ่ 2 ความรู ้ว่าด้วยการบริหารรัฐกิจก่อนการก่อตั ้งรัฐ

ประศาสนศาสตร์ เป็นสาขาย่อยของรัฐศาสตร์ มองว่าการเมอืงกับการบริหารตอ้งแยกออกจากกัน  

พัฒนาการรัฐประศาสตร์ยุคหลังสงครามโลกครั้งที่ 2- 1970 โดยรัฐประศาสนศาสตร์ 

สนใจเรื่องพฤติกรรมศาสตร์ การเมอืงและค่านิยมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย การบริหาร

รัฐกิจเปรียบเทียบ ศาสตร์การบริหารและทฤษฎีองค์การ 
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พัฒนาการรัฐประศาสตร์ยุคคริสต์ศักราช 1970 -1990 สนใจรัฐประศาสนศาสตร์ใน

ความหมายใหม่ สนใจวิเคราะห์นโยบายสาธารณะเศรษฐกิจการเมือง ทฤษฎีองค์การที่อาศัยหลัก

มนุษย์นิยม 

พัฒนาการรัฐประศาสนศาสตร์ยุคคริสต์ศักราช 1990 ถึง ปัจจุบัน เทคโนโลยีวิทยาการ

ทันสมัยมากขึ้น มีการค้าเสรี โลกาภิวัตน์ เน้นเครือข่ายผู้ประกอบการรายย่อย เป็นแนวคิดระดับ

โลกซึ่งส่งผลกระทบต่อระดับท้องถิ่น ให้ความสำคัญกับผูบ้ริโภคหรือผู้รับบริการสำคัญที่สุดจึงเกิด

การปฏิรูประบบราชการ (Reinventing Government) 

1.2 แนวคดิและทฤษฎีรัฐประศาสนศาสตร์ยุคบุกเบิก 

กรีกโบราณ :ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับสังคมบทบาทของผู้บริหาร การวางแผน 

โรมันโบราณ : จัดระบบเจ้าหนา้ที่บริหาร ภาวะผู้นํา การประสานงาน และการควบคุม 

สมัยกลาง : การปรับปรุงการคลัง การควบคุมเจ้าหนา้ที่ ระบบการรายงาน 

ช่วงปี (ค.ศ. 1550-1700) : เกิดกลุ่มนักวิชาชีพทางการบริหารกลุ่มแรก คือกลุ่มคาเม

รอลลิสต์ เป็นกลุ่มนักบริหารชาวเยอรมันและออสเตรยี เชื่อว่า “ชีวติที่ดีนัน้จะบรรลุได้จะต้องมีการ

บริหารที่ดีด้วย” มีการสร้างหลักสูตรอบรมการบริหารอย่างจริงจัง 

สหรัฐอเมริกา (ค.ศ. 1776-1886) :เริ่มตั้งประเทศในรูปแบบสหพันธรัฐ เน้นการกระจาย

อํานาจ มีนักวิชาการที่สำคัญ ได้แก่ 

- อเล็กซานเดอร์ แฮมิลตัน ต้องการให้รัฐบาลเข้มแข็ง เน้นความเป็นวิชาชีพของการ

บริหาร 

- โทมัส เจฟเฟอร์สัน เน้นการมีส่วนร่วมของประชาชน หรอืการปกครองแบบมีส่วนร่วม 

- อเล็กซิส เดอ ท็อกเกอร์วิล เห็นว่าการบริหารเป็นศาสตร์ แต่ผู้บริหารยังไม่สามารถ

สอนการบริหารแก่คนอื่นในฐานะที่เป็นศาสตร์ได้ 

ใน ค.ศ. 1887 เป็นจุดเริ่มต้นของการศึกษารัฐประศาสนศาสตร์ โดย วู้ดโรว์ วิลสัน เขียน

บทความชื่อThe Study of Administration เน้นการแยกการบริหารออกจากการเมือง มีอิทธิพลต่อ
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ความคิดของ นักวิชาการทางรัฐประศาสนศาสตร์ในสมัยต่อมา อาทิ แฟรงค์ เจ กู๊ดนาว และ ลีโอ

นาร์ด ดี ไวท์  

1.3 แนวคดิและทฤษฎีรัฐประศาสนศาสตร์ยุคคลาสสิก 

ประกอบด้วย ทฤษฎีระบบราชการ ทฤษฎีการจัดการแบบวิทยาศาสตร์ และ ทฤษฎีการ

บริหารเชงิกระบวนการ 

ทฤษฎีระบบราชการ(bureaucracy) ของ Max Weber 

ระบบราชการ อาจแยกพิจารณาได้เป็น 2 แบบ 

1. Bureaucracy ในฐานะที่เป็นสถาบันทางสังคม (social institute) สถาบันหนึ่ง นั่นคือ เป็น

สถาบันการบริหาร การปกครองของรัฐ ถือเป็นสถาบันหนึ่งของกระบวนการในการปกครอง

ประเทศ เป็นสถาบันที่มหีนา้ที่ ต้องปกป้อง ดูแล รักษาผลประโยชน์บ้านเมอืง อีกแห่งหนึ่ง ต้องการ

อิสระในการทำงาน เป็นสถาบันที่มั่นคง ยากต่อการเปลี่ยนแปลง แก้ไข 

2. Bureaucracy ในฐานะที่เป็นรูปแบบหนึ่งของการจัดองค์การ (a form of organization) 

เป็นระบบการบริหาร หรือระบบการทำงานระบบหนึ่ง มีโครงสร้างแบบที่เรียกว่า “Weberian 

Bureaucracy” เป็นสิ่งที่สามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงใหต้ามความเหมาะสมกับสภาพการณ์ต่าง ๆ 

Max Weber ได ้เสนอแนวคิดเก ี ่ยวก ับการจ ัดองค ์การแบบ ระบบราชการ หร ือ 

Bureaucracy ขึ้นมา โดยทฤษฎีระบบราชการระบบราชการ ประกอบด้วยโครงสร้างพื้นฐานที่

สำคัญ 7 ประการ ได้แก่ 

1. หลักลำดับขั้น (hierachy) 

2. หลักความรับผดิชอบ (responsibility) 

3. หลักแห่งความสมเหตุสมผล (rationality) 

4. การมุ่งสู่ผลสำเร็จ (achievement orientation) 
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5.หล ักการทำให ้เก ิดความแตกต่างหร ือความชำนาญเฉพาะด้าน( differentiation, 

specialization) 

6. หลักระเบียบวินัย (discipline) 

7. ความเป็นวิชาชีพ (professionalization) 

ทฤษฎีการจัดการแบบวิทยาศาสตร์ 

แนวคิดและทฤษฎี Frederick Winslow Taylor (1856) ได้ชื ่อว่าเป็นบิดาแห่งการ

จัดการตามหลักวิทยาศาสตร์ (Principle of Scientific Management) โดยสิ่งสำคัญสุด คือ การเพิ่ม

ประสิทธิภาพในการผลิตด้วยการคิดค้นการทำงานตามหลัก การสร้างหลักการบริหารต้องทำ

อย่างเป็นระบบ โดยอาศัยเทคนิคหรือวิธีการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ คือ กฎระเบียบ วิธีการใน

ทำงาน มาตรฐานการทำงานที่องค์การจะนำมาใช้ต้องผ่านการศกึษาวิเคราะห์เชิงประจักษ์เสียก่อน 

โดยมีการสังเกต จับเวลา จดบันทึกวิเคราะห์วิจัยมาแล้วอย่างดวี่าเป็นวิธีการที่ดีที่สุดแล้ว สามารถ

นำมาใช้ในการทำงานนั้นๆ ได้อย่างด ี 

ซึ่งแนวคิดตามหลักวิทยาศาสตร์มาจากจัดการโรงงานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

สูงสุด โดยเปรียบเทียบคนงานแต่ละคนเสมอืนเครื่องจักร ที่สามารถปรับปรุงเพื่อเพิ่มผลผลิต และ

มีประสิทธิภาพของการทำงานสูงสุด โดยมีหลักการสำคัญ คือการสร้างหลักการทำงานที่เป็น

วิทยาศาสตร์ โดยใช้หลัก Time and Motion Study ศกึษาเวลาและการเคลื่อนไหว 

ทฤษฎีการจัดการแบบวิทยาศาสตร์ ประกอบด้วย 3 หลักการ 

1.การแบ่งงาน (Division of Labors) 

2.การควบคุมดูแลบังคับบัญชาตามสายงาน (Hierachy) 

3.การจ่ายค่าจา้งเพื่อสรา้งแรงจูงใจ (Incentive payment) แนวทางที่ดทีี่สุดคือประสิทธิภาพ

ของการทำงานสูงสุดจะเกิดขึ้นได้ตอ้งขึ้นอยู่กับ 
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- เลือกคนที ่มีความสามารถสูงสุด (Selection) การคัดเลือกคนจะต้องมีการนำเอา

กฎเกณฑ์ทางว ิทยาศาสตร์มาช่วยในการคัดเลือก เพื ่อให้ได ้คนงานที ่ม ี ท ักษะ ความรู ้  

ความสามารถที่เหมาะสมกับตำแหน่งงาน 

- ฝึกอบรมคนงานให้ถูกวิธี (Training) จะต้องมีการพัฒนาคนงานโดยการสอนวิธีการ

ทำงานให้ถูกต้องตามหลักวิทยาศาสตร์เพื่อที่จะขจัดวิธีการทำงานตามหลักความเคยชินใหห้มดไป 

- หาสิ่งจูงใจใหเ้กิดกำลังใจในการทำงาน (Motivation) ต้องพยายามสร้างความสัมพันธ์ที่ดี

ให้เกิดขึ้นระหว่างฝ่ายบริหารกับคนงาน อันจะนำมาซึ่งประสิทธิภาพการผลิตของโรงงาน 

ทฤษฎีการบริหารเชิงกระบวนการ 

แนวคิดและทฤษฎีของ เฮนรี่ (อองรี) ฟาโยล (Henri Fayol) โดยสิ่งสำคัญที่สุดของ

การบริหารจัดการเพื่อให้งานสำเร็จตามเป้าหมายนั้น มีองค์ประกอบด้วยกัน 5  ปัจจัย เรียกว่า 

POCCC  มีดังนี ้

- การวางแผน (Planning) 

- การจัดองค์การ (Organizing) 

- การบังคับบัญชาหรอืการสั่งการ (Commanding) 

- การประสานงาน (Coordinating) 

- การควบคุม (Controlling) 

แนวคดิและทฤษฎีของ ลูเธอร์ กูลิค (Luther Gulick)  

โดยเสนอแนวคิด ภาระหนา้ที่ที่สำคัญของนักบริหาร POSDCoRB 7 ประการ มีดังนี้ 

หลัก POSDCoRB ประกอบด้วย  

 P- Planning  การวางแผนงานและโครงการต่างๆ ไว้ล่วงหน้า  

O-Organizing การจัดองค์การ ได้แก่ การแบ่งงาน การกำหนดส่วนงาน โครงสร้างของ

องค์การ การกำหนดตำแหน่งงานอำนาจหน้าที่ 
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S-Staffing การจัดการเกี่ยวกับตัวบุคคลในองค์การ นับตั้งแต่ การจัดอัตรากำลัง การสรร

หา การคัดเลือก การบรรจุแต่งตั้งบุคคล การเลื่อนขั้น เลื่อนตำแหน่ง เงินเดือน การโยกย้าย การ

พัฒนาบุคคลในองค์การเรื่อยไปจนกระทั่งการใหบุ้คคลพ้นจากตำแหน่ง 

D-Directing การอำนวยงาน ได้แก่การทำหน้าที่ในการตัดสินใจ วินิจฉัยสั่งการ การออก

คำสั่ง มอบหมายภารกิจการงานไปให้ผูใ้ต้บังคับบัญชา หลังจากนั้นต้องใช้ภาวะของการเป็นผู้นำใน

การกระตุน้จูงใจคนใหย้อมรับในผู้บริหาร 

Co-Coordinating การประสานงาน ได้แก่ การทำหน้าที่ในการประสานกิจกรรมต่างๆ ที่ได้

มีการแบ่งแยกออกไปเป็นส่วนงานย่อยๆ เพื่อให้ทุกภาคส่วนสามารถทำงานประสานสอดคล้องกัน 

และมุ่งไปสู่เป้าหมายเดียวกัน 

R- Reporting การรายงาน ได้แก่การทำหน้าที่ในการรับฟังรายงานผลการฏิบัติงานของ

บุคคลและหน่วยงานที่เป็นผู้ใต้บังคับบัญชาได้รายงานมา การรายงานถือเป็นมาตราการในการ

ตรวจสอบและควบคุมงานด้วย 

B- Budgeting การงบประมาณ ได้แก่ หน้าที่ที่เกี่ยวกับการจัดทำงบประมาณ การจัดทำ

บัญชกีารใชจ้่ายเงนิและการตรวจสอบควบคุมด้านการเงิน การบัญชีของหน่วยงานนั่นเอง  

2. ธรรมชาติของการวิจัย (Nature of Research) 

ธรรมชาติของการวิจัยว่า มีลักษณะใหญ่ ๆ 4 ประการ คือ  

มีหลักฐานยืนยัน (evidence) โดยอาจเป็นหลักฐานเชิงทฤษฎีหรือหลักฐานเชิงประจักษ์ 

(empirical) จากการสัมภาษณ์ แบบสังเกตแบบสอบถาม  

มีความตรง (Validity) ประกอบด้วย ความตรงภายใน ( Internal Validity) คือ ความตรงของ

ผลสรุปและการตีความหมายของข้อมูลกระบวนการที่ถูกต้อง และ ความตรงภายนอก (external 

validity) เป็นความตรงจาการอา้งองิผลการวิจัยไปสู่ประชากรเป้าหมาย 
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มีความเชื่อถือได้ (reliability) หมายถึง การวิจัยนั้นต้องสามารถตรวจซ้ำได้ (replicable) 

โดยนักวิจัยคนอื่นๆ ในทุกขั้นตอน ภายใต้สภาพเดียวกัน หรือคล้ายคลึงกัน ผลการวิจัยควรให้ผล

ตรงกันหรอืใกล้เคียงกัน 

มีกระบวนการที่เป็นระบบ (systematic) โดยมีลำดับขั้นตอนของกิจกรรมสืบเนื่องเชื่อมโยง

กันเริ่มจากปัญหา การตรวจสอบข้อความรู้ การเก็บข้อมูล การวิเคราะห์ขอ้มูล (นิดา้ ชูโต, 2540:1) 

2.1 การวจิัยทางรัฐประศาสนศาสตร์ 

รัฐประศาสนศาสตร์ (Public Administration) เป็นศาสตร์ประยุกต์ที่มุ่งเน้นศึกษาหาความรู้

และข้อเท็จจริงทางการบริหารงานขององค์การภาครัฐ รวมถึงองค์การที่ไม่แสวงหากำไร  

ความเป็นศาสตรประยุกต์ทำใหร้ัฐประศาสนศาสตร์สามารถเปิดรับองค์ความรู้จากศาสตร์

สาขาอื่นๆ เพื่อนำมาบูรณาการร่วมกันในการพัฒนาการบริหารองค์การภาครัฐ เนื่องจากความ

เป็นศาสตร์จึงต้องมีการแสวงหาความรู้และข้อเท็จจริงผ่านกระบวนการที่เรียกว่า “การวิจัย” 

(Research) 

ในฐานะแห่งศาสตร์การวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์ จึงต้องดําเนินไปตามแนวคิดทาง

วิทยาศาสตร์ แม้นว่าจะมีความเป็นศิลปะในการบริหารงาน แต่กระบวนการแสวงหาองค์ความรู้

ดำเนนิไปตามระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์ที่อ้างองิแนวคิดทางวิทยาศาสตร์อย่างเคร่งครัด 

เป็นหลักการทางการบริหารที่อาศัยปัจจัยอื่นมาเกี่ยวข้อง อาทิ ค่านิยม วัฒนธรรม ความ

เชื่อ พฤติกรรมบุคคล ภูมหิลังทางประวัติศาสตร์ บริบททางสังคม เศรษฐกิจ และการเมอืง 

ประเภทของการวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์ ได้จำแนกประเภทของงานวิจัยในภาพรวม

ตามเนือ้หาสาระของงานวิจัย ดังนี้ 

- การบริหารราชการส่วนท้องถิ่น (อบจ. อบต. เทศบาล สุขาภิบาล) และ ส่วนภูมภิาค 

- การบริหารราชการทั่วไปของกระทรวง ทบวง กรม ต่างๆ 

- นโยบาย แผน และโครงการของรัฐ การบริการสาธารณะ 

- การบริหารงานบุคคล และ พฤติกรรมทางการบริหาร 
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- การฝึกอบรม การพัฒนาบุคลากร 

- การจัดองค์การ โครงสรา้งขององค์การ 

- หลักการบริหารและเทคนิคการบริหาร 

- นักบริหารและภาวะผู้นำ 

- การบริหารการคลัง การงบประมาณ 

- การบริหารการพัฒนา 

- การเมอืงและการบริหาร 

- การบริหารและการวางแผนโครงการ 

- การบริหารแรงงาน 

- การบริหารงานตำรวจ 

- การแปรรูปกิจการของรัฐเป็นของเอกชน 

- การบริหารสาธารณะสุข 

2.2 วิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์ 

-   ระเบียบวิธีวิจัยเชงิปริมาณ 

-   ระเบียบวิธีวิจัยเชงิคุณภาพ 

-   ระเบียบวิธีวิจัยเชงิผสานวธิี 

-   ระเบียบวิธีวิจัยเชงิปฏิบัติการอย่างมสี่วนร่วม 

-   ระเบียบวิธีวิจัยเชงิพยากรณ์อนาคต 

 

3. ประเภทของการวิจัย 

สามารถแบ่งประเภทของการวจิัยได้ดังนี้ 

- การวิจัยตามศาสตร์  

- การวิจัยตามวัตถุประสงค์ 
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- การวิจัยตามการเก็บรวมรวมขอ้มูล 

- การวิจัยตามระเบียบวิธีวิจัย 

- การวิจัยตามประโยชน์ของการวิจัย 

3.1 การวจิัยตามศาสตร์ 

ศาสตร์ (Science)หรือ วิทยาศาสตร์ เป็นได้ทั้งสาขาวิชาและความรู้ มี 3 ลักษณะ คือ 1) 

ความรู้เกี่ยวกับข้อเท็จจริงและกฎที่จัดไว้เป็นระบบ 2) ความรู้ที่จัดเป็นวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ เช่น 

ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ได้แก่ เศรษฐศาสตร์ สังคมศาสตร์ เกษตร และ

วิศวกรรม 3) กระบวนการที่เป็นกิจกรรมของมนุษย์ ให้ความรู้ สามารถทดสอบได้จากการสังเกต 

การตั้งสมมติฐาน การเก็บรวมรวมข้อมูล การวิเคราะห์ และการสรุปผล การวิจัยตามศาสตร์

แบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่  

การวิจัยทางวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ (Natural Science) เป็นการวิจัยสิ่งที่เป็นปรากฎการณ์

ธรรมชาติ ที่มชีีวติและไม่มีชีวติ ก่อใหเ้กิดนวัตกรรมใหม่ๆที่เป็นประโยชน์ เช่น สิ่งประดิษฐ์ ยารักษา

โรค เป็นต้น 

การวิจัยทางสังคมศาสตร์ (Social Science) เป็นการวิจัยสภาพแวดล้อมและพฤติกรรมของ

มนุษย์ เช่น ปรากฎการณ์ที่เกิดขึ้นทางสังคม การอยู่ร่วมกันทางสังคม วัฒนธรรม พฤติกรรม เป็น

ต้น 

จำแนกว่าการวจิัยนั้นมีวัตถุประสงค์ในการศกึษาอย่างไร เพื่อประโยชน์ทางวชิาการและมุ่ง

แก้ปัญหาเป็นหลัก ซึ่งแบ่งเป็น 2 ลักษณะ ได้แก่ 

1) การวิจัยพื้นฐานหรือการวิจัยบริสุทธิ์ (Basic or Pure Research) มุ่งศึกษาความสัมพันธ์

ของปรากฎการณ์ต่างๆ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ เพื่อทดสอบทฤษฎีหรอืเพื่อปรับปรุงทฤษฎี

ให้มีความถูกต้องมากขึ้น เช่น การหาความสัมพันธ์ระดับการศึกษากับภาวะผู้นำของบุคลากรใน

องค์การ ซึ่งมุ่งผลทางวิชาการและได้ข้อค้นพบเป็นความรู้พื้นฐานสำหรับศึกษาในขั้นลึกซึ้ง และ

นำไปพัฒนาต่อยอดได้เพื่อให้เกิดการพัฒนาในองค์การนัน้ๆ 
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2) การวิจัยประยุกต์ (Applied Research) เป็นการวิจัยที่มีวัตถุประสงค์เพื่อนำผลที่ได้จาก

การวิจัยไปทำให้เกิดประโยชน์ในด้านต่างๆ ได้แก่ 

- การวิจัยปรับใช้ (Adaptive Research) 

- การพัฒนาโดยการทดลอง (Experimental Development) 

- การวิจัยเชิงตรวจสอบ (Exploratory Research) 

- การวิจัยเพื่อการพยากรณ์ (Prediction Research) 

- การวิจัยเพื่อการวางแผน (Planning Research) 

- การวิจัยเพื่อการพัฒนา (Development Research) 

- การวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action Research) 

- การวิจัยและพัฒนา (Research and Development) 

- การวิจัยประเมินผล (Evaluation Research) 

3.2 การวจิัยตามการเก็บรวมรวมข้อมูล 

การเก็บรวบรวมข้อมูลและประเภทของข้อมูลมาจากแหล่งที่มาที่แตกต่างกัน แบ่งออกเป็น 

2 วธิี ได้แก่ 

1) การวิจัยเอกสาร (Documentary Research) คือการศึกษาข้อมูลทุติยภูมิ เป็นการ

ค้นคว้าจากเอกสารต่างๆ ที่ถูกรวบรวมไว้แล้ว เช่น หนังสือ ตำรา ข่าวสาร และบัณทึกต่างๆ ที่มี

ผู้เขียนไว้ในอดีต ซึ่งต้องอาศัยความละเอียดรอบคอบในการการรวบรวมข้อมูลให้กว้างขวางมาก

ที่สุด เป็นงานวิจัยที่ทำมากในการศึกษาประวัติศาสตร์และรัฐศาสตร์ ซึ่งสามารถทำได้หลายวิธี  

2) การวิจัยภาคสนาม (Field Research) คือการศกึษาข้อมูลปฐมภูม ิเป็นการเก็บข้อมูล

จากแหล่งขอ้มูลโดยตรง ผูว้ิจัยตอ้งลงพื้นที่เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูล ซึ่งสามารถทำได้หลายวิธี ได้แก่ 
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การวจิัยโดยการสังเกต (Observational Research) เป็นการสังเกตปรากฎการณ์ต่างๆ 

ที่เกิดขึ้นด้วยตนเองเพื่อให้ได้ข้อมูลตรงกับที่ตั ้งสมมติฐานไว้ เช่น การสังเกตพฤติกรรมต่างๆ 

พิธีกรรมและประเพณีต่างๆ 

การวิจัยโดยการทดลอง (Experimental Research) เป็นวิจัยที่มีการควบคุมตัวแปร 

และมีตัวแปรที่ถูกทดลองอยู่ภายใต้สถานการณ์ที่กำหนด โดยทั่วไปนิยมใชก้ับกลุ่มที่ต้องการศึกษา 

2 กลุ่ม เป็นกลุ่มที่ถูกทดลอง กับ กลุ่มที่ได้ถูกทดลอง แล้วนำผลวจิัยมาเปรียบเทียบกัน 

การวิจัยโดยการสำมโน (Census Research) เป็นการวิจัยโดยเก็บข้อมูลกับประชากร

ทั้งหมดที่มีจำนวนมากภายในระยะเวลาที่จำกัด ซึ ่งสิ ้นเปลืองค่าใช้จ่ายและต้องใช้บุคลากร

ดำเนนิงานจำนวนมาก 

การวิจัยโดยการสำรวจ (Survey Research) เป็นวิจัยโดยการสุ่มตัวอย่างประชากร

จำนวนหนึ่งจากประชากรทั้งหมด ซึ่งเป็นวิธีที่นิยมใช้กันมากเพราะสะดวกและไม่สิ้นเปลือง นิยมใช้

แบบสอบถามหรือแบบสัมภาษณ์เป็นเครื่องมอืในการเก็บข้อมูล 

การศึกษาเฉพาะกรณี (Case Study) เป็นการศึกษาเรื่องราวของบุคคลหรือกลุ่มบุคคล

อย่างละเอียด เพื่อทำความเข้าใจกับการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่เกิดขึน้อย่างลึกซึง้ 

การสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) เป็นการศึกษาโดยคัดเลือกผู้ให้ข้อมูล

สำคัญ จำนวน 5-8 คน ที่มคีวามรูค้วามเข้าใจในประเด็นที่ต้องการศึกษามานั่งล้อมวงเพื่อซักถาม

ให้เกิดการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 

การวจิัยแบบเทคนิคเดลฟาย (Delphi Technique) เป็นการวิจัยโดยใช้มติและคำตัดสิน

ของคณะผู้เชี่ยวชาญ โดยคัดเลือกผู้เชี่ยวชาญอย่างน้อย 17 คน แล้วส่งแบบสอบถามให้ตอบครั้งที่ 

1 จากนั้นคำนวณหาค่ามัธยฐานและค่าพิสัยควอไทล์ จากนั้นส่งแบบสอบถามให้ตอบครั้งที่ 2 แล้ว

นำมาคำนวณเช่นเดิม และ ส่งแบบสอบถามให้ตอบครั้งที่ 3 จากนั้นนำคำตอบมาวิเคราะห์หามติ

และคำตัดสนิของผู้เชียวชาญ 

3.3 การวจิัยตามระเบียบวิธีวจิัย 
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การวิจัยเชิงบรรยายหรือพรรณนา (Descriptive Research) ใช้เพื่อค้นหาคำตอบจาก

ปรากฎการณ์หรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน บรรยายคุณลักษณะและคุณสมบัติต่างๆ และ

รายละเอียดของเหตุการณ์ 

 การวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ใช้อธิบายปรากฎการณ์ต่างๆ โดย

อาศัยตัวเลขยืนยันปริมาณมากน้อยแทนการใชข้้อความบรรยาย 

 การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) การวิจัยที่ไม่มุ่งเน้นข้อมูลตัวเลขมา

วิเคราะห์ แต่เน้นการใชข้้อความบรรยายลักษณะสภาพเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้อง  

 การวิจัยเชิงทดลอง (Experimental Research) ผู ้ว ิจัยต้องทำการทดลองเพื ่อหา

ข้อสรุป 

การวิจัยเชิงอรรถาธิบาย (Explanatory Research) เพื่อมุ่งอธิบายสาเหตุและผลของ

ปรากฎการณ์ที่เกิดขึ้น ใช้เครื่องมือทางสถิติเข้ามาช่วยการอธิบายเพื่อให้เห็นความสัมพันธ์ของตัว

แปรว่าสัมพันธ์กันอย่างไรเชิงเหตุและผล 

 การวิจัยเชิงประวัติศาสตร์ (Historical Research) ใช้เพื ่อค้นหาข้อเท็จจริงที ่ผ่าน

มาแล้ว มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบและพัฒนา ซึ่งอาศัยการอ้างองิจากเอกสารและโบราณวัตถุ

ที่เหลอือยู่ 

 การวิจัยระยะยาว (Longitudinal Research) การวิจัยเพื่อเก็บข้อมูลหลายครั้งแล้ว

นำมาเปรียบเทียบผลที่ได้ 

 การวิจัยกรณีศึกษา (Case Study Research) การศึกษาเป็นรายกรณี ในวงแคบ 

เพื่อให้ได้รายละเอียดอย่างลกึซึง้และสามารถหาขอ้สรุปได้ชัดเจน 

3.4 การวจิัยตามประโยชน์ของการวจิัย 

แบ่งตามประโยชน์ของการวิจัย 

การวจิัยพื้นฐาน  ความมุ่งหมายคือ การพัฒนาทฤษฎี  
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การวิจัยประยุกต์  มีลักษณะเหมือนกับงานวิจัยพื้นฐาน แต่วิจัยเพื่อแก้ปัญหา และนำ

ผลการวิจัยไปใช้ 

การวจิัยปฏิบัติการ เน้นการนำผลการวิจัยไปใช้ทันที 

 

4. ขั้นตอนของการวจิัย 

เนื่องจากการศึกษาวิจัย เปนกระบวนการอยางหนึ่งที่จะคนควาหาความรูใหมๆ เปนการ

ศึกษาที่เปนหลักฐานมีระเบียบ เพื่อคนหาคําตอบหรือหลักฐานที่เหมาะสม ดังนั้นการทําวิจัยจะต

องมีขั้นตอนในการดําเนินการ ทั้งนี้เพื่อที่จะทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ กระบวนการทําวิจัยที่ดี

นั้นก็คือ การจัดลําดับขั้นตอนของการวิจัย สามารถแบงออกเปนขั้นตอนตางๆ ไปประกอบด้วย  

- การกำหนดหัวข้อการวิจัยหรอืชื่อเรื่อง 

- การกำหนดวัตถุประสงค์ของการวจิัย กำหนดประเด็นหรอืปัญหาของการวจิัย 

- การตัง้สมมติฐานการวิจัย 

- การทบทวนวรรณกรรมและการสรา้งกรอบแนวคิด  

- การออกแบบการวิจัย 

- การกำหนดประชากรเป้าหมายและการสุ่มตัวอย่าง 

- การสรา้งเครื่องมอืสำหรับการเก็บรวบรวมข้อมูล และ การเก็บรวบรวมข้อมูล 

- การวิเคราะห์ขอ้มูลและการตคีวามหมาย 

- การเขียนรายงานผลการวิจัย และเผยแพร่ผลงานวิจัยสู่สาธารณะ 
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ภาพรวมของกระบวนการวจิัย 

 

 

5. บทบาทและจรรยาบรรณของนักวิจัย 

- ต้องซื่อสัตย์และมีคุณธรรมในทางวิชาการและการจัดการ 

- ต้องตระหนักถึงพันธกรณีในการวิจัยตามที่ตกลงไว้กับหน่วยงานที่สนับสนุนการวิจัย 

- ต้องมีพื้นฐานความรู้ในสาขาวิชาการที่ทำวิจัย 

- ต้องมีความรับผดิชอบต่อสิ่งที่ศึกษาวิจัย 

- ต้องเคารพศักดิ์ศร ีและสิทธิของมนุษย์ที่ใชเ้ป็นตัวอย่างในการวิจัย 
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- ต้องมีอสิระทางความคิด ปราศจากอคติส่วนตัว 

- พึงนำผลงานวิจัยไปใช้ในทางที่ชอบ เพื่อประโยชน์ทางวชิาการและสังคม 

- พึงเคารพความคิดเห็นทางวิชาการของผู้อื่น ใจกว้างและพรอ้มเปิดเผยข้อมูลวิจัย 

- พึงมีความรบัผดิชอบต่อสังคมทุกระดับเพื่อก้าวหน้าทางวิชาการ 

 

สรุป  

วิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์มีลักษณะคล้ายคลึงกับการวิจัยทางสังคมศาสตร์ โดยเฉพาะ

ระเบียบวิธีวิจัย ตั้งแต่ขั้นตอนการกำหนดปัญหาในการวิจัย วัตถุประสงค์การวิจัย การทบทวน

วรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง การตั้งสมมติฐานการวิจัย การกำหนดประชากรและกลุ่ม

ตัวอย่าง การออกแบบการวิจัย การสร้างมาตรวัด การสร้างเครื่องมือในการเก็บข้อมูล การ

รวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์และประมวลผลข้อมูล เพียงแต่เนื้อหาสาระและขอบเขตที่ศึกษานั้น

แตกต่างกันตามลักษณะของศาสตร์ที่ศึกษา 
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บทท่ี 7  

การกำหนดปัญหา การเลือกหัวข้อวจิัย และวตัถปุระสงคก์ารวิจัย 

 

วัตถุประสงค์ประจำบท  

1. เพื่อให้เขา้ใจถึงความสำคัญและลักษณะของปัญหาการวิจัย  

2. เพื่อใหเ้ข้าใจปัจจัยที่ส่งผลต่อการเลือกหัวข้อของวิจัย  

3. เพื่อให้เข้าใจถึงความสำคัญของการกำหนดวัตถุประสงค์การวิจัย 

 

สื่อการสอน         การวัดผลและประเมินผล   

1. เอกสารประกอบการสอน      1. ฟังการอภปิราย รายงานและซักถาม  

2. PowerPoint        2. วเิคราะห์วิจารณ์กรณีศกึษา 

3. การบรรยายในช้ันเรยีน      3. กิจกรรมกลุ่มแบบ Focus Group 

 

1. ที่มาและความสำคัญของปัญหา 

 การเขียนความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา หรือภูมิหลัง หรือหลักการและเหตุผล   

เพื่อให้ทราบถึง ความเป็นมาของการวิจัย โดยเขียนให้สัมพันธ์กับหลักการและเหตุผลที่ต้องทำการ

วิจัยเรื่องนั้นๆ มักอ้างอิงหลักการ แนวคิด และทฤษฎีที่สำคัญมาประกอบการบรรยาย  ทำให้

มองเห็นความจำเป็นและสภาพปัญหาของการวิจัย  มักจะเขียนเป็นย่อหน้า ไม่ยืดยาวเกินไป 

พยายามให้เนื้อความต่อเนื่องกัน มักจะเริ่มจากภาพรวมกว้างๆ แนวนโยบาย  หลักการ แนวคิด 

สภาพปัญหา และการแก้ปัญหา การเขียนความเป็นมาและความสำคัญของปัญหาจะต้องเขียนให้
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เห็นความสำคัญของปัญหาหรอืหัวข้อที่จะทำการวิจัย โดยเน้นใหเ้ห็นประเด็นสำคัญที่จำเป็นมีส่วน

เกี่ยวกับปัญหาที่ทำการวิจัยโดยตรง 

 สิ่งที่ควรคำนึงในการเขียนที่มาและความสำคัญของปัญหามีดังนี้ 

1. เขียนให้ตรงประเด็น เหตุผลที่นำเสนอควรเป็นเหตุผลที่นำไปสู่จุดเป็นปัญหาที่จะทำการ

วิจัย และช่วยชีใ้ห้เห็นความสำคัญของสิ่งที่จะวิจัย 

2. ควรใช้ขอ้มูลอ้างองิเพื่อให้เหตุผลนั้นดูมนี้ำหนักสมควรที่จะทำการวิจัย 

3. ควรเขียนใหเ้ข้าใจง่ายโดยนำเสนอเป็นประเด็นๆ เป็นลำดับต่อเนื่อง 

1.1 หลักการเขียนความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา 

เขียนนำเพื่อให้เห็นความจำเป็น ความสำคัญและสภาพของประเด็นเรื่องที่จะทำการวิจัย 

ระบุว่าปัญหาการวิจัยคืออะไร มีความเป็นมาหรือภูมิหลังอย่างไร มีความสำคัญ รวมทั้งความ

จำเป็น คุณค่า และประโยชน์ ที่จะได้จากผลการวิจัยในเรื่องนี้ ซึ่งจะทำให้ตัดสินใจได้ว่าควรจะทำ

วิจัยเรื่องนั้นหรือไม่ คุ้มกับการลงทุน ลงแรงทำวิจัยหรือไม่ เป็นความจำเป็นของประเทศชาติที่

ต้องการจะหาคำตอบหรอืไม่ ซึ่งจะมีหลักการเขียน ดังนี้ 

ย่อหน้าแรก จะต้องอภิปรายถึงความเป็นมา ปัญหา ข้อดี ข้อเสีย หรือ ข้อโตแย้งของการ

ทดลองที่ได้ทำก่อนหนา้ 

ย่อหน้าทีส่อง จะต้องอภปิรายถึงความสำคัญ ข้อดขีองปัญหา รวมถึงแนวทางแก้ไขปัญหา 

ในเรื่องที่เราสนใจจะทำ และควรมีเอกสารหรือที่มาของปัญหาที่ใช้ในการอ้างอิงเพื่อสนับสนุนหรือ

โต้แย้งสิ่งทีเ่ราจะทำการทดลองนัน้  

ย่อหน้าสุดท้าย ต้องอภิปรายสรุปเป้าหมายหรือเหตุผลที่จะทำเพือ่แก้ไขปัญหาในงานที่เรา

จะทำ โดยลงท้ายด้วยรูปแบบการเขียนว่า ... เราจะทำอะไร  เพื่ออะไร/ใคร และคาดว่าจะได้

ประโยชน์อะไร หรอืแก้ปัญหาได้อย่างไร 
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1.2 ทำไมต้องหาปัญหาวิจัย 

- เพื่อให้เกิดความรู้ใหม่ อธิบายให้เกิดความกระจ่างขึ้น 

- เพื่อการแก้ไขปัญหา / พัฒนาสิ่งที่มอียู่ 

- ได้ทราบตัวแปร / ปรากฏการณ์เปลี ่ยนแปลงไปตาม เวลา สังคม สถานที่ สภาวะ

แวดล้อม 

- สิ่งที่ทำวจิัยไว้ยังไม่เสร็จสิ้น รอการต่อยอดองค์ความรู้ 

1.3 แหล่งท่ีมาของปัญหาการวจิัย 

1) จากการอ่านเอกสาร ได้แก่ ตำรา บทความต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ผู้วิจัยสนใจ โดย

เฉพาะที่กล่าวถึงทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ตนสนใจ ทฤษฎีจะช่วยชีน้ำว่ามีสิ่งใดที่ควรทำวิจัย หรือ

ในบางกรณีผู้วิจัยอาจสงสัยว่า สิ่งที่กล่าวไว้เป็นทฤษฎีในเรื่องใดเรื่องหนึ่งนั้นจะนำไปใช้ได้จริง

หรือไม่ในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างออกไป ผู้วิจัยก็อาจทำการวิจัยเพื่อตรวจสอบดูผลที่เกิดขึ ้น

ก่อนที่จะตัดสินใจนำทฤษฎีไปใช้ กรณีต่างๆ นีก้็จะทำให้ได้หัวข้อปัญหาการวิจัยได้ 

2) จากการอ่านงานวิจัยที่มีผู ้อื่นทำไว้แล้ว เช่น วารสารวิจัยต่าง ๆ และปริญญานิพนธ์

ต่างๆ เป็นต้น ข้อค้นพบที่ได้จากการทำวิจัย และข้อเสนอแนะที่ผู้วิจัยให้ไว้จะเป็นแนวทางทำให้ได้

แนวความคิดเกี่ยวกับเรื่องที่จะทำวิจัยได้ 

3) จากการอ่านบทคัดย่อวิทยานิพนธ์ หรือบทคัดย่อรายงานการวิจัย ที่ได้รวบรวมไว้เป็น

เล่มของมหาวิทยาลัย และหน่วยงานวิจัยต่างๆ จะทำให้เกิดแนวความคิดที่จะเลือกหัวข้อปัญหา

วิจัยได้ นอกจากนี้ยังได้ทราบว่ามีงานวิจัยอะไรบ้าง ที่ผู ้อื ่นทำไว้แล้วซึ่งจะช่วยไม่ให้เกิดความ

ซ้ำซ้อนในหัวข้อปัญหาวจิัย 

4) จากประสบการณ์ของผู้วจิัยเอง อาจได้จากปัญหาในการทำงานของผู้วจิัยเอง 

5) จากข้อเสนอหรือข้อคิดของผู้รู้ผู้ชำนาญ ที่คลุกคลีกับงานวิจัยในสาขาวิชาที่ตนสนใจ 

เช่น อาจารย์ในมหาวิทยาลัยที่ทำการวิจัยมานาน เป็นต้น 
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6) จากการวิเคราะห์แนวโน้มของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น และข่าวสารต่างๆ  โดยพิจารณาถึง

การเปลี่ยนแปลงในสังคม ตามสภาพเวลาและเทคนิควิทยาการต่างๆ   

 7) จากข้อโต้แย้งหรอืการวิพากษ์วิจารณ์ของบุคคล ที่อยู่ในวงการในเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่ตรง

กับเรื่องที่ผู้วจิัยกำลังสนใจอยู่ 

8) จากการจัดสัมมนา และมีการอภปิรายปัญหาต่าง ๆ ในเรื่องที่ตรงกับที่ผู้วิจัยสนใจ เมื่อ

นำมาคิดพิจารณาอาจทำให้ได้แนวความคิดอันจะทำให้ได้หัวข้อปัญหาการวิจัยได้ 

9) ศกึษาปัญหาจากสถาบันหรอืหน่วยงานต่าง ๆ ที่มกีารทำวิจัย หรอืบุคคลที่กำลังทำวิจัย

อยู่ อาจทำให้ได้แนวความคดิอันจะทำให้ได้หัวข้อปัญหาวิจัยได้ 

 

1.4 การประเมินปัญหาวิจัย 

1) องค์ประกอบส่วนตัวของนักวิจัย  

หัวข้อปัญหาที่จะทำการวิจัยตรงกับวัตถุประสงค์ หรือความสนใจของนักวิจัยหรือไม่

เพียงใด มีประสบการณ์ความสามารถ ความชำนาญ  ตลอดจนภูมิหลังเพียงพอที่จะทำการวิจัยใน

ปัญหานั้นหรือไม่ มีความรู้เกี่ยวกับสิ่งที่จะทำวิจัยมากน้อยเพียงใด  นักวิจัยมีทีมงาน อุปกรณ์และ

เครื่องมือเพียงพอที่จะทำให้งานวิจัยมีคุณภาพหรือไม่ มีเวลาเพียงพอที่จะทำวิจัยหรือไม่ สามารถ

เข้าถึงแหล้งข้อมูล และ สามารถหาขอ้มูลได้อย่างเพียงพอหรอืไม่ 

2) องค์ประกอบทางดา้นสังคม  

งานวิจัยที่ทำเป็นระเด็นที่ทันสมัยและสอดคล้องกับเหตุการณ์ ทางสังคม หรอืไม่ซ้ำซ้อนกับ

ผลงานของคนอื่น ผลการวิจัยเรื่องนั้นจะช่วยเสริมสร้างความรู้แก่สังคมอย่างไร และมากน้อย

เพียงใดบุคคลหรือหน่วยงานลักษณะใดที่สามารถจะนาเอาข้อค้นพบต่างๆ ไปใช้ประโยชน์ได้และ

ใช้ได้อย่างไร ประโยชน์จากข้อค้พบจะสามารถนำไปใช้ได้กว้างขวางเพียงใด ทั้งในแง่ของกลุ่มคน

หรือองค์กร  ระยะเวลา สถานที่ และสถานการณ์ที่จะนำไปใช้ และข้อจำกัดหรือความไม่สมบูรณ์

บางประการของงานวิจัย สามารถสร้างความน่าเชื่อถือหรอืไม่ อย่างไร 
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3) องค์ประกอบทางปัญหาและอุปสรรคของการวิจัย 

นักวิจัยควรสำรวจปัญหาและอุปสรรคในขั้นเริ่มต้น เพื่อใช้ในการวางแผนการดำเนินการได้

อย่างรอบคอบ เหมาะสม มีความเป็นไปได้มากขึ้น 

 

1.5 ลักษณะของปัญหาวิจัยที่ดีและหลักการเขียนสภาพความสำคัญของปัญหา 

ลักษณะของปัญหาวิจัยที่ดีเป็นเรื่องที่มีความสำคัญ เป็นประโยชน์ เกิดความรู้ใหม่ นำไป

ปรับปรุงแก้ไขปัญหาต่างๆ ได้สามารถหาคำตอบได้ในเชิงวิชาการและหาข้อมูลมาตรวจสอบ

สมมติฐานเพื่อหาข้อสรุปของปัญหานั้น สามารถวางแผนการดำเนินการในขั้นตอนต่างๆ ได้ และ

เห็นลู่ทางที่จะทำให้สำเร็จ ปัญหาต้องไม่เกินความสามารถของผู้วิจัย และสามารถหาเครื่องมือ

หรอืสร้างเครื่องมอืที่มคีุณภาพในการเก็บข้อมูล 

 

หลักการเขียนสภาพความสำคัญของปัญหา 

1) เขียนให้ตรงปัญหา เน้นปัญหาให้ถูกจุด ไม่เขียนยืดยาว อ้อมค้อมวกวน เจาะประเด็นให้

ทราบว่าปัญหาคอือะไร อย่างชัดเจนและกระชับ 

2) เขียนให้ครอบคลุมประเด็นความสำคัญปัญหาที่จะศึกษาตามหัวข้อเรื่องทั้งหมดให้ครบ

ตามจำนวนประเด็นปัญหาที่ระบุไว้ในหัวข้อวจิัย 

3) ไม่ควรเขียนความสำคัญของปัญหาสั้นเกินไป จนจับประเด็นที่จะศึกษาไม่ได้ ควรเขียน

เรื่องที่เกี่ยวข้องกับปัญหาใหล้ะเอียดพอสมควร 

4) ไม่ควรนำตัวเลข ตารางยาวๆ หรือข้อมูลอื ่นๆ ที ่ไม่เกี ่ยวข้องมากมาใส่อ้างอิงใน

ความสำคัญของปัญหานี้มากเกินไป เลือกเฉพาะข้อมูลที่เกี่ยวข้องจริงๆ หรือเลือกเฉพาะตัวเลขที่

สำคัญๆ นำมาสรุปเป็นประโยคใหก้ลมกลืนกับเนือ้เรื่อง 
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5) การเขียนในส่วนนี้ถ้านำเอาผลงานวิจัย ตัวเลขข้อมูล หรือแนวคิด ทฤษฏีของผู้อื่นมา

กล่าวไว้ จะต้องอ้างองิเอกสารเหล่านั้นประกอบด้วยเสมอในการอ้างอิง 

6) การเขียนแต่ละหนา้ ควรแบ่งวรรคตอนและย่อหนา้ใหม่ให้เหมาะสมด้วย 

7) ต้องเขียนเนื้อเรื่องใหม้ีความสัมพันธ์กันอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะเมื่อขึ้นหน้าใหม่ทุกครั้ง

เนือ้เรื่องในส่วนย่อหน้าใหม่ต้องมีส่วนเชื่อมโยงกับส่วนท้ายของย่อหน้าก่อนด้วย เมื่อขึ้นย่อหน้าใหม่

แต่ละย่อหน้า 

8) ในส่วนท้ายของความสำคัญของปัญหา ต้องเขียนขมวดท้าย หรือสรุปเพื่อให้มีส่วน

เชื่อมโยงกับหัวข้อในวัตถุประสงค์ของการศึกษาต่อไปด้วย 

สรุปการเขียนความสำคัญของปัญหา อาจเขียนได้หลายลักษณะ ไม่มีกฎเกณฑ์ที่แน่นอน

ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของเรื่อง หรือปัญหาที่จะวิจัย เช่น อาจเขียนในทำนองที่สรุปว่า ปัญหานี้ 

ทฤษฏีนี้วิธีการนี้ ยังไม่มีผู้ใดเคยศึกษามาก่อน หรือมีการศึกษาไว้น้อยมาก จึงน่าจะศึกษาเรื่องนี้  

หรืออาจเขียนในทำนองว่า การศึกษาเรื่องนี ้จะมีประโยชน์อย่างไร นำไปใช้ประโยชน์อะไรได้บ้าง 

เป็นต้น 

 

2. การกำหนดหัวข้อวิจัย 

การกำหนดหัวข้อสำหรับการวิจัย หมายถึง กระบวนการต่างๆ ที่ใชใ้นการระบุให้ชัดเจนว่า

ผู้ที่จะทำการวิจัย หรือผู้วิจัยมีความประสงค์จะศึกษาเรื่องอะไร การกำหนดหัวข้อนี้น่าจะทำได้

โดยง่าย แต่ในทางปฏิบัติ การกำหนดหัวข้อสำหรับการวิจัยเป็นสิ่งที่ค่อนข้างยาก ต้องอาศัยความ

ฉลาดและไหวพริบส่วนบุคคล ในการที่จะระบุหรอืกำหนดหัวข้อให้เป็นที่น่าสนใจและชัดเจนสำหรับ

ผูอ้ื่น อย่างไรก็ดีมหีลักหรอืแนวทางทั่วไปบางประการที่ช่วยในการเลือกหัวข้อ และในการตั้งปัญหา

สำหรับการวิจัย ความรูเ้กี่ยวกับหลักหรอืแนวทางต่างๆ เหล่านี้ จะช่วยใหผู้ท้ี่จะทำการวิจัยสามารถ

หาหัวเรื่องที่จะทำการวิจัยได้รวดเร็วขึ้น หรือมีความเชื่อมั่นในตัวเองมากขึ้น เมื่อได้หั วข้ออย่าง

ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ ดังนั้น ความรู้ทั ่วไปประการแรกสำหรับผู ้ที่จะทำการวิจัยคือ ความรู้

เกี่ยวกับแหล่งที่มาของหัวข้อหรือปัญหาของการวิจัย  
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2.1 แหล่งท่ีมาของหัวข้อสำหรับการวิจัย 

ที่มาของหัวข้อการวิจัยอาจแบ่งออกเป็นประเภทใหญ่ๆ 5 ประเภทด้วยกันคือ 1) ผู้ที่จะทำ

การการวจิัย 2) วรรณกรรมในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง 3)ผูน้ำทาวิชาการ 4) แหล่งทุนอุดหนุนการวิจัย 

5) หน่วยงานที่ผู้วจิัยทำอยู่ 

1) ผู้ที่จะทำการวจิัย 

หัวข้อการวิจัยอาจได้จากผู้ที่จะทำการวิจัยเอง กล่าวคือ จากประสบการณ์และภูมิหลัง

ของผู้ที่จะทำการวิจัย เช่น ผู้วิจัยสนใจเรื่องระบบพรรคการเมือง อาจตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับการ

เลือกตั้งในเขตกรุงเทพฯ และต้องการที่จะยืนยันทดสอบข้อสังเกตของตนว่า ผู้ที่ชนะการเลือกตั้ง

เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในเขตกรุงเทพฯ ได้คะแนนเสียงน้อยมาก อาจไม่ถึง 1 ใน 8 ของผู้มี

สิทธิ์ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งในเขตนั้น และผูส้มัครคนใดที่สามารถหาคะแนนเสียงเป็นกลุ่มเป็นก้อน

ได้ 1 ใน 8 ของผู้มสีิทธิ์ไม่จำเป็นจะต้องไปหาคะแนนเสียงทั่วไปทั้งเขตก็สามารถชนะการเลือกตั้งได้ 

จากข้อสังเกต ประสบการณ์ และความสนใจดังกล่าว ผู้วิจัยก็จะได้ปัญหาหรือหัวข้อเรื่องการวิจัย

คือ กระบวนการหาเสียงเลือกตั้งของผู้สมัครรับเลือกตั้งในเขตกรุงเทพฯ หรือกลยุทธ์ในการหา

คะแนนเสียงของผู้สมัครรับเลือกตั้งในเขตกรุงเทพฯ 

2) วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 

ที่มาของหัวข้ออีกแหล่งหนึ่งก็คือ จากวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องทั้งทางตรงและทางอ้อม 

วรรณกรรมในที่นี้หมายถึง ผลงานด้านเอกสารการวิจัยและทฤษฎีต่างๆ ที่มีอยู่ในสาขาวิชาหรือที่

เกี่ยวข้องกับสาขาวิชา จากการอ่านทบทวนและการวิเคราะห์ วิพากษ์วิจารณ์วรรณกรรมเหล่านี้ ผู้

ที่จะทำการวิจัยอาจพบช่องว่าง จุดอ่อน หรือเรื่องที่ควรจะศึกษาต่อ ซึ่งวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องทั้ง

ทางตรงและทางอ้อมที่อาจชีใ้ห้เห็นหัวข้อการวิจัยที่พึงทำได้ ได้แก่ วารสารสาขาวิชารัฐศาสตร์และ

รัฐประศาสนศาสตร์ วารสารของสาขาวิชาสังคมวิทยา จิตวิทยา และพฤติกรรมศาสตร์ ทั้งในและ

ต่างประเทศ 
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3) นักวิชาการ 

แหล่งที่มาของหัวข้อวิจัยอีกแหล่งหนึ่งคือ ผู้นำทางวิชาการ เนื่องจากนักวิชาการในแต่ละ

สาขาที่คลุกคลีอยู่กับวิชาการในด้านนี้ทราบรายละเอียดเกี่ยวกับความก้าวหน้าทางวิชาการใน

สาขาของตนดี ทราบดีว่าใครเป็นใครในวงการ และใครได้ทำหรือกำลังทำอะไร มีเรื่องใดที่สำคัญ

และควรศึกษาแต่ยังไม่มีการศึกษา จึงเป็นบุคคลที ่สามารถจะให้หัวข้อของการวิจัยที ่ดีได้ 

นอกจากนั้นยังอาจช่วยชี้ช่องทางในการศกึษาหัวข้อนั้นๆ ให้รายละเอียดเกี่ยวกับประเด็นที่จะศึกษา

และเป็นที่ปรึกษาการทำวิจัยในเรื่องนั้น หรอืสามารถที่จะแนะนำที่ปรึกษาที่มคีวามรู้ความสามารถ

เหมาะกับหัวข้อวจิัยได้ดี 

4) แหล่งอุดหนุนการวจิัย 

ที่มาของหัวข้อวิจัยอีกแหล่งหนึ่งคือ แหล่งทุนภายในและภายนอกประเทศ ในบางสาขาวิชา 

แหล่งทุนจะเป็นผู้กำหนด หัวข้อกว้างๆ ให้ทราบว่าขณะนี้แหล่งทุนกำลังสนใจที่จะสนับสนุนการ

วิจัยเรื่องอะไรบ้าง และอาจให้หัวข้อตัวอย่างที่น่าสนใจไว้ ผู้ที่จะทำการวิจัยอาจดัดแปลงหัวข้อที่

แหล่งทุนระบุไว้ให้เข้ากับสภาพของสังคมไทย ในบางสาขาแหล่งทุนอาจไม่ได้กำหนดหัวข้อไว้ แต่

หากมีการติดต่อกันระหว่างบุคคล ผู้ที่จะทำการวิจัยจะได้ข้อมูลเกี่ยวกับหัวข้อที่อยู่ในความสนใจ

ของผู้ให้ทุน และหากตนเองเกิดมีความสนใจตรงกันก็สามารถที่จะเสนอขอรับทุนเพื่อศึกษาใน

หัวข้อดังกล่าวจากแหล่งทุนนั้นได้ ในบางกรณีแหล่งทุนจะไม่ระบุหัวข้อที่ตนสนใจ ในกรณีเช่นนี้ผู้ที่

จะทำการวิจัยก็อาจจะต้องหาหัวข้อสำหรับการวิจัยจากแหล่งอื่นต่อไป 

5) หน่วยงานที่ผู้ที่จะทำการวจิัยทำงานอยู่ 

ที่มาอีกแหล่งหนึ่งของหัวข้อการวิจัยคือ หน่วยงานที่ผู้ที่จะทำการวิจัยทำงานอยู่ ซึ่งอาจมี

หัวข้อที่หน่วยงานสนใจต้องการแสวงหาข้อมูลเชิงประจักษ์ เพื่อขจัดความสงสัยหรือเพื่อศึกษาให้

ชัดแจง้เกี่ยวกับเรื่องที่หน่วยงานสนใจ เช่น ขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา 

ทัศนคตแิละปัญหาเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงระบบการทำงาน ปัญหาของการสื่อสารของหน่วยงาน

ขนาดใหญ่และ/หรือระหว่างสาขาของหน่วยงาน 
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2.2 หลักเกณฑ์ในการเลือกหัวข้อการวจิัย 

หลักเกณฑ์ที ่จะช่วยในการตัดสินใจเลือกหัวข้อการวิจัยมีอยู ่ 5 หัวข้อด้วยกัน คือ  1) 

ความสำคัญของปัญหา  2) ความเป็นไปได้และอยู่ในศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง  3) ความน่าสนใจและการ

ทันต่อเหตุการณ ์ 4) ความสนใจของผู้ที่จะวิจัย  และ 5) ความสามารถที่จะทำให้ลุล่วง 

1) ความสำคัญของปัญหา 

ในการวิจัยไม่ว่าจะเป็นในเรื่องใดก็ตาม ผู้วิจัยจะต้องสิ้นเปลืองค่าใช้จ่าย เสียเวลา เงินทุน 

และแรงงาน ดังนั ้นการตัดสินใจว่าจะทำการวิจัยในหัวข้อใดก็จะต้องคำนึงว่า หัวข้อนั ้นมี

ความสำคัญมากน้อยเพียงใด ทั้งในตัวของมันเองและเมื่อเปรียบเทียบกับหัวข้ออื่นๆ โดยเฉพาะ

อย่างยิ่งเมื่อโครงการวิจัยต้องเสนอขอรับทุนจากผู้อื่น ความสำคัญของปัญหาขึ้นอยู่กับจำนวน

บุคคลที่เกี่ยวข้องหรอืที่ถูกกระทบกระเทือนจากปัญหาหรอืเรื่องที่จะทำการวิจัย ถ้ามีบุคคลจำนวน

มากถูกกระทบกระเทือนหัวข้อนั้นก็มีความสำคัญมาก ถ้าหัวข้อเรื่องนั้นเกี่ยวข้องกับจำนวนบุคคล

หรือกระทบกระเทือนบุคคลจำนวนน้อย ความสำคัญของปัญหาก็จะลดลงตามลำดับ ซึ่ง

ความสำคัญของปัญหายังขึ ้นอยู ่กับความถี่และความกว้างของการเกิดขึ ้นของเหตุการณ์ ถ้า

เหตุการณ์ใดเกิดขึ้นถี่และมีความกว้างขวางเป็นที่น่าสนใจ เหตุการณ์นั้นก็มีความสำคัญมากและ

มากกว่าเหตุการณ์ซึ่งนานๆ จะเกิดขึ้นและมีขอบเขตแคบ 

2) ความเป็นไปได้และอยู่ในศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง 

หลักเกณฑ์ที่สองที่ใช้ในการเลือกหัวข้อการวิจัย คือ ความเป็นไปได้ หัวข้อที่จะทำการวจิัย

หลายๆ หัวข้อไม่อาจเป็นโครงการวิจัยจรงิจังขึ้นมาได้ดว้ยเหตุผลหลายประการ ได้แก่ 

 - ผูท้ี่จะทำการวิจัยไม่สามารถหาระเบียบวิธีการวิจัยเพื่อใหไ้ด้คำตอบอันถูกต้อง 

 - งานวิจัยบางหัวข้อต้องการจำนวนตัวอย่างมากๆ แต่กว่าจะเก็บรวบรวมได้ 

ข้อมูลเดิมที่ได้ก็ล้าสมัย 

 - หัวข้อบางเรื ่องไม่อาจศึกษาได้ เพราะอาจเป็นอันตรายต่อบุคคลที่ตกเป็น

ตัวอย่างศึกษา หรอืต่อบุคคลที่จะทำการศกึษา  
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 - หัวข้อบางหัวข้อไม่อาจศกึษาได้ เพราะต้องใช้ทุนทรัพย์มาก และผลลัพธ์ที่ได้อาจ

ไม่คุ้มทุน ผูท้ี่ตัดสนิคุณค่าของโครงการวิจัยคือแหล่งทุนที่ผู้จะทำการวิจัยขอเงินสนับสนุน 

3) ความน่าสนใจและทันต่อเหตุการณ์ 

ผู้ที่จะทำการวิจัยจะต้องเลือกหัวข้อที่กำลังอยู่ในความสนใจ หรือหัวข้อที่คาดว่ากำลังจะ

เป็นเรื่องที่น่าสนใจ หัวข้อเองใดที่ได้มีผู้ศึกษามาแล้วเป็นหัวข้อที่ยากในการเรียกร้องความสนใจ 

ย่อมยากต่อการขอความสนับสนุนทางด้านการเงินเช่นกัน ด้วยเหตุนี้ผู้ที่จะทำการวิจัยจะต้องเป็น

คนหูไว ตาไสว สมองไว และลงมือไว จึงจะทันต่อเหตุการณ์ ได้หัวเรื่องที่จะทำการวิจัยก่อนที่ผู้อื่น

จะทำการวิจัยในเรื่องนั้นๆ 

4) ความสนใจของผู้ที่จะวิจัย 

ไม่ว่าหัวข้อที่จะทำการวิจัยนั้นจะมีความสำคัญมากน้อยเพียงใด กำลังอยู่ในความสนใจ

ของคนทั่วไปหรือไม่ก็ตาม หากผู้ที่จะทำการวิจัยไม่มีความสนใจในหัวข้อนั้นๆ ก็ไม่ควรที่จะทำการ

วิจัยหัวข้อนั้น งานวิจัยจำนวนมากไม่สามารถลุล่วงไปได้ ก็ด้วยเหตุผลเดียวคือ ผู้วิจัยไม่มีความ

สนใจอย่างแท้จริงในหัวข้อนั้น แต่อาจจะสนใจที่จะทำด้วยเหตุผลอื่น เช่น หาหัวข้ออื่นยังไม่ได้ มีคน

ชวนให้ทำ มีแหล่งเงินทุนสนับสนุน ซึ ่งผลที่ได้รับคือ การวิจัยนั ้นไม่ประสบความสำเร็ จตาม

เป้าหมาย ความสนใจในเรื่องที่จะทำการวิจัยมีความสำคัญมาก เพราะเป็นแรงจูงใจที่ผลักดันให้

นักวิจัยติดตามค้นคว้า เพื่อให้โครงการวิจัยได้บรรลุเป้าหมายด้วยความกระตือรือร้น และซื่อตรง 

ความสนใจอย่างแท้จริงในเรื ่องที่ศึกษาจะทำให้ผู ้วิจัยมุมานะทำงานไปจนถึงที ่สุดไม่ มีความ

ยากลำบากและเบื่อหน่ายต่อปัญหาที่ตอ้งแก้ไข 

5) ความสามารถที่จะทำให้ลุล่วง 

การวิจัยเป็นงานที ่ต ้องอาศัยความรู ้ ความเข้าใจ และความสามารถในด้านต่างๆ 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเป็นการวิจัยที่ใช้การเก็บรวบรวมข้อมูลสนาม ความสามารถในที่นี้รวมตั้งแต่

ความสามารถในการแปรว ัตถุประสงค์ของโครงการว ิจ ัยออกมาเป ็นแบบสอบถามที ่ด ี  

ความสามารถในการเก็บข้อมูลสนาม ความสามารถในการควบคุมงานสนาม ความสามารถในการ

ให้รหัสข้อมูล ความสามารถในการเลือกใช้สถิต ิว ิเคราะห์ท ี ่ เหมาะสมกับข้อมูลและการ
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ตีความหมายข้อมูล ความสามารถในการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ ซึ่งความสามารถในด้านต่างๆ ที่

กล่าวมาแล้วข้างต้นไม่ได้หมายความว่าจะต้องอยู่ในตัวผู้ที่จะทำการวิจัยแต่เพียงผู้เดียว แต่ผู้วิจัย

จะต้องมีความสามารถที่จะระดมบุคคลที่มีความสามารถต่างๆ ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการวิจัยใน

บทบาทและสถานภาพต่างๆ เช่น เป็นผู้ร่วมวจิัย หรือเป็นที่ปรึกษาโครงการวิจัย 

2.3 การตัดสินใจเลือกหัวข้อวิจัย 

การตัดสินใจเลือกหัวข้อวจิัยควรพิจารณาจากประเด็นต่อไปนี้ 

- หัวข้อตรงวัตถุประสงค์ของผู้วจิัยหรอืไม่ 

- ผูว้ิจัยมคีวามรูป้ระสบการณ์ในปัญหาวจิัยหรอืไม่ 

- ผูว้ิจัยสนใจและได้ประโยชน์จากวิจัยหรือไม่ 

- กลุ่มตัวอย่างและเครื่องมือที่จะใช้วจิัยมีหรอืไม่ 

- ตรงตามสาขาที่วจิัยหรอืไม่ 

- งานวิจัยเป็นประโยชน์ต่อสังคมหรอืไม่ 

- ผูว้ิจัยมงีบประมาณพอหรอืไม่ 

2.4 ประเภทของหัวข้อวิจัย 

ประเภทของหัวข้อวิจัย ประกอบด้วย 

- หัวข้อในเชงิพรรณนา มุ่งค้นหาและอธิบายสภาพการณ์ของปรากฎการณ์ที่ผูว้ิจัยสนใจ 

- หัวข้อในเชงิค้นหา มุ่งอธิบายกระบวนการเกิดปรากฎการณ์หนึ่งเพื่อตอบคำถามว่าเกิด

อะไรขึ้น 

- หัวข้อในเชิงอธิบาย มุ่งอธิบายความสัมพันธ์เชิงเหตุผลของปรากฎการณ์ที่ศึกษา หา

สาเหตุและผลกระทบ 

- หัวข้อในเชิงประเมินผล มุ่งหาผลลัพธ์ของปรากฎการณ์ต่างๆ หรือโครงการต่างๆ ว่า

ประสบความสำเร็จเพียงไร 
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2.5 ขั้นตอนการตั้งชื่อเรื่องหรอืหัวข้อวิจัย 

การตัง้ช่ือเรื่องหรอืหัวข้อวิจัยควรใช้หลักเกณฑ์ในการตั้งชื่อหัวข้อวิจัยที่สั้นกะทัดรัด และด้

ใจความมากที่สุด โดยความยาวควรอยู่ระหว่าง 12-15คำ และมีจำนวนอักษรรวมทั้งช่องทาง

ระหว่างคำและเครื่องหมายสัญลักษณ์ต่างๆ ที่ใช ้ไม่ควรเกิน 50 ตัวอักษร 

ขั้นตอนการตัง้ช่ือเรื่องหรอืหัวข้อวจิัย ประกอบด้วย 

1) การวิเคราะห์ปัญหาการวิจัย โดยพิจารณาว่าปัญหามีอยู่จริง ปัญหายังไม่มีคำตอบ 

ปัญหาใหม่ไม่กว้างใหญ่เกินวิสัยผู้วิจัยจะทำได้ ปัญหาที่สร้างสรรค์ไม่กระทบผู้ใดหรือทำลายใคร 

ปัญหาสามารถหาคำตอบได้ด้วยระเบียบวิธีวิจัย 

2) การกำหนดปัญหาการวิจัย พิจารณาว่าปัญหาวิจัยคืออะไร อาจมาจากปัญหาจากการ

ปฏิบัติงาน,การมอบหมายงาน,ประสบการณ์, เอกสารงานวิจัย ซึ่งปัญหามีที่มาจากไหน และ

ปัญหาจะแก้ไขที่อะไร หรอืที่ใคร 

3) การตั้งชื่อเรื่องวิจัย หัวข้อวิจัยต้องบอกว่าทำอะไร/อย่างไร/กับใคร หัวข้อชัดเจนและมี

องค์ประกอบครบ หัวข้อตรงตามวัตถุประสงค์การวิจัย หัวข้อบ่งบอกปัญหา และหาวิธีการแก้ไข 

4) หัวข้อวิจัย ต้องแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ของตัวแปรของปัญหานั้น หรือบ่งบอกให้

ทราบถึงประเภทของการวิจัย อันได้แก่  

- การวิจัยพืน้ฐาน  

- การวิจัยประยุกต์  

- การวิจัยและพัฒนา  

- การวิจัยเชิงประเมิน  

- การวิจัยเชิงสำรวจ  

- การวิจัยเชิงเปรียบเทียบ  

- การวิจัยเชิงสหสัมพันธ์  
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3. การกำหนดวัตถุประสงค์ของการวิจัย 

เมื่อกำหนดคำถามวิจัยได้แล้ว ผู้วิจัยจึงตั้งวัตถุประสงค์ของการวิจัย วันนี้จึงรวบรวม

หลักการ วิธีการ เขียนวัตถุประสงค์การวิจัย และข้อควรระวัง มาเสนอไว้ดังนี้ 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย(Research Objectives) หรือบางท่าน สถาบันกำหนดรูปแบบโดย

ใช้คำว่า จุดมุ่งหมายการวิจัย (Research purposes) ในการเขียนรายงานวิทยานิพนธ์ 

สิทธิ์  ธีรสรณ์ (2552, หน้า 60) กล่าวว่า วัตถุประสงค์ของการวิจัย(Research Objectives) 

หรอื จุดมุ่งหมายการวิจัย (Research purposes) เป็นการระบุกิจกรรมหรอืงานที่ผูว้ิจัยตอ้งทำ ในอัน

ที่จะได้มาซึ่งคำตอบในการวิจัย 

สิน พันธุ ์พ ิน ิจ(2553 , หน้า 74) กล่าวถึงการกำหนดวัตถุประสงค์การว ิจ ัย ไว้ว่า 

วัตถุประสงค์การวิจัยเป็นเสมอืนเข็มทิศการดำเนินการวิจัย ช่วยใหเ้ราทราบว่าเราจะค้นหาคำตอบ

อะไรจากข้อคำถามบ้าง การกำหนดวัตถุประสงค์การวิจัยก็เป็นการจำแนกประเด็นการวิจัย หรือ

ตัวแปรออกมาให้เห็นเป็นข้อย่อยที่ชัดเจน มีความเป็นวัตถุวิสัย และสามารถดำเนินการวิจัยอย่าง

เป็นรูปธรรม 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย (Research Objectives) คือสิ่งที่ชี้นำให้รู้ว่าทำวิจัยเพื่อต้องการรู้

อะไร วัตถุประสงค์ที่ดีจะช่วยใหส้ามารถค้นหาความจริงที่ต้องการได้ เป็นทิศทางในการหาคำตอบ 

เป็นประโยคที่ระบุถึงความสัมพันธ์ของตัวแปร อีกทั้งยังทำหนา้ที่เป็นขอบเขตและทิศทางการศึกษา 

โดยแยกแยกรายละเอียดที่ต้องการศึกษาออกเป็นข้อย่อย ซึ่งในการวิจัยเชิงปริมาณ เรียกว่า 

“วัตถุประสงค์ของการวจิัย”  และในการวิจัยเชิงคุณภาพ เรียกว่า “คำถามการวจิัย” 

3.1 หลักเกณฑ์ในการกำหนดวัตถุประสงค์ของการวิจัย 

การเขียนวัตถุประสงค์ของการวิจัย คือ การบอกเป้าหมายหรือจุดมุ ่งหมายที่นักวิจัย

ต้องการค้นคว้าหาข้อเท็จจริง วัตถุประสงค์ของการวิจัยจึงมีลักษณะใกล้เคียงกับปัญหาวิจัยแต่ไม่

เหมอืนกันทีเดียว เพราะนักวิจัยส่วนใหญ่นิยมเขียนวัตถุประสงค์เป็นเป้าหมายรวม   สิ่งที่ควรระวัง
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ในการเขียนวัตถุประสงค์ของการวิจัย คือ ต้องเขียนสิ่งที่เป็นเป้าหมาย  มิใช่สิ่งที่เป็นวิธีการดำเนิน

งานวิจัย การเขียนต้องใช้ภาษาที่ง่าย สั้น กะทัดรัดและสื่อความได้แจ่มกระจ่าง  

วัตถุประสงค์การวิจัยต้องชัดเจน ไม่คลุมเครือ จำเพาะเจาะจง ไม่กว้างเกินไป สามารถ

วัดผลได้ และสามารถเก็บข้อมูลมาตรวจสอบสมมติฐานเพื่อหาข้อสรุปได้   วัตถุประสงค์การวิจัย

เป็นเครื่องมือในการกำหนดสมมติฐานการวิจัย (Research Hypothesis) และวัตถุประสงค์การวิจัย

จะบ่งช้ีถึงความมุ่งม่ันของกรอบการดำเนินการวิจัย 

แนวทางในการกำหนดวัตถุประสงค์ของการวิจัย 

วัตถุประสงค์การวิจัยต้องสอดคล้องกับปัญหาหรือคำถามการวิจัย การเขียนวัตถุประสงค์

การวิจัยจะต้องกำหนดลักษณะของสิ่งที่จะกระทำเพื่อให้ได้มาซึ่งคำตอบ  การเขียนวัตถุประสงค์

การวิจัยจะต้องสอดคล้องกับรูปแบบของการวิจัย การเขียนวัตถุประสงค์การวิจัยจะต้องระบุให้

ชัดเจนครอบคลุมปัญหาการวิจัย 

3.2 วิธีการกำหนดวัตถุประสงค์ของการวิจัย 

- ความชัดเจนของวัตถุประสงค์การวิจัย ต้องระบุสิ่งที่ตอ้งการศึกษา ตัวแปร กลุ่มที่ศกึษา 

- ความไม่ซับซ้อนของวัตถุประสงค์การวิจัย และใช้ภาษาที่กระทัดรัด ชัดเจน นิยมเขียน

เป็นรายข้อ 

- วัตถุประสงค์การวิจัยไม่ควรมากเกิน 3 ข้อ ครอบคลุมสิ่งที่ตอ้งการศึกษาและตัวแปร 

- ความสัมพันธ์ระหว่างวัตถุประสงค์การวิจัยกับความสอดคล้องของสภาพปัญหาและชื่อ

เรื่อง 

- สามารถนำมากำหนดรูปแบบการวิจัย สมมตฐิาน และสถิตทิี่จะใช้วเิคราะห์ 

ในการเขียนวัตถุประสงค์การวิจัย ให้ใชค้ำว่า “เพื่อ” เช่น  

เพื่อศกึษา / เพื่อสำรวจ / เพื่อค้นหา / เพื่อบรรยาย / เพื่ออธิบาย  

เพื่อพัฒนา / เพื่อพิสูจน์ / เพื่อแสดงใหเ้ห็น / เพื่อประเมิน /  เพื่อสังเคราะห์  
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เพื่อเปรียบเทียบ...กับ...  

เพื่อศกึษาอิทธิพลของ ...ที่มีต่อ ...  

เพื่อศกึษาความสัมพันธ์ของ .... ที่มตี่อ .... 

เพื่อศกึษาระดับความสัมพันธ์ของ .... ที่มตี่อ .... 

เพื่อวิเคราะห์ปัจจัยที่ / ส่งผล / อิทธิพล / ผลกระทบ ต่อ ....... 

ตัวอย่างวัตถุประสงค์การวิจัย 

วิจัยเรื่อง “ความพึงพอใจของบุคลากรในด้านสวัสดิการของสำนักงานบังคับคดีจังหวัด

พิษณุโลก”  

วัตถุประสงค์การวิจัย 

1. เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจของบุคลากรต่อการให้สวัสดิการของสำนักงานบังคับคดี

จังหวัดพิษณุโลก 

2. เพื่อศึกษาถึงปัจจัยที่มีผลต่อระดับความพึงพอใจของบุคลากรต่อการให้สวัสดิการของ

สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพิษณุโลก 

3. เพื่อนำไปศกึษาเป็นแนวทางในการปรับปรุงพัฒนารูปแบบและวิธีปฏิบัติงานที่ตอบสนอง

ความตอ้งการของบุคลากรในสำนักงานบังคับคดีจังหวัดพิษณุโลก 

3.3 ข้อควรระวังในการเขียนวัตถุประสงค์ของการวิจัย 

ข้อควรระวังในการเขียนวัตถุประสงค์ของการวิจัย ก็คือ ไม่นำเอาประโยชน์ที่คาดว่าจะ

ได้รับ มาเขียนเป็นวัตถุประสงค์ของงานวิจัย  ดังนี้ 

วรรณี  แกมเกตุ (2551, หน้า 65) เสนอข้อควรระวังในการเขียนวัตถุประสงค์ของการวิจัย

ว่า ไม่ควรที่จะนำเอาประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการวิจัยมาใช้ในการเขียน แม้ว่าทั้งสองเรื่องนี้

จะเกี่ยวข้องกัน แต่ก็มีความแตกต่างกัน โดยที่วัตถุประสงค์ของการวิจัย คือประเด็นที่จะทำการ
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วิจัย ส่วนประโยชน์ที ่คาดว่าจะได้รับ เป็นการคาดหมายถึงประโยชน์ที ่จะเกิดขึ ้นจากก ารนำ

ผลการวิจัยที่ทำเสร็จแล้วไปใช้ 

ชูศร ี วงศ์รัตนะ (2549, หนา้18) กล่าวว่า ในงานวิจัยหลายเรื่อง มักมีวัตถุประสงค์การวิจัย

ข้อสุดท้ายว่า “เพื่อเป็นแนวทางในการนำผลการวิจัยที่ได้ไปปรับปรุงแก้ไขปัญหาต่างๆ” ข้อความนี้ 

ไม่ใช่วัตถุประสงค์ของการวจิัย แต่เป็นความสำคัญของการวิจัยหรือประโยชน์ที่จะได้รับ 

สิทธิ์  ธีรสรณ์ (2552, หน้า 61) กล่าวว่า ในการเขียนวัตถุประสงค์นั้น ไม่ควรนำประโยชน์

ที่ได้รับมาเขียน เพราะไม่ใช่กิจกรรมหรืองานที่ผู้วิจัยต้องทำเพื่อให้ได้ผลวิจัย เช่น  เพื่อนำไปเป็น

แนวทางในการวางแผนการทำงานให้มีประสิทธิภาพ 

4. สมมติฐานของการวจิัย  

เป็นการเขียนข้อความเพื่อคาดคะเนผลการวิจัยที่ผูวิจัยเขียนขึ้นจากการไดศึกษาค้นคว้า 
ข้อมูลตาง ๆ ที่เปนเหตุเปนผล นาเชื่อถือภายใตทฤษฎีและหลักวิชาการมาสนับสนุนขอความนั้น 
สมมติฐานของการวิจัยเขียนในรูปประโยคบอกเล่า โดยผู้วิจัยจะต้องเขียนใหสอดคลองกับ
วัตถุประสงคข์องการวจิัย และแสดงความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระกับตัวแปรตาม 

5. ขอบเขตของการวิจัย  

เปนการเขียนรายละเอียดของงานวิจัยที่ทําขอบเขตของการวิจัยควรประกอบดวย  

ขอบเขตด้านเนือ้หา ได้แก่ การสรุปแนวคิดทฤษฎีที่นํามาใชหรอืประยุกต์ใช้ในการวิจัย  

ขอบเขตด้านตัวแปร ได้แก่ การระบุตัวแปรอิสระ (independent variable) และ ตัวแปรตาม 
(dependent variable)  

ขอบเขตด้านประชากร ได้แก่ การระบุคุณลักษณะ แหล่งที่อยู่ และจํานวนของประชากร  

ขอบเขตด้านสถานที่และระยะเวลา  ได้แก การระบุสถานที่ที่ใช้ในการวิจัยและระยะเวลาใน
การดําเนินการวจิัย 
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6. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รบัจากการวิจัย   

เปนการบอกถึงการนําความรูที่ไดรับจากผลการวิจัยตามวัตถุประสงคของการวิจัยไปใช้ 
โดยเขียนให้ผู้อ่านเห็นว่าผลการวิจัยนั้นใช้ประโยชน์อะไรได้บ้าง เกิดประโยชน์ต่อใคร หรือหนวย
งานใด ประโยชน์ของผลการวิจัยอาจจะส่งผลต่อหลายคนหลายฝ่ายควรเขียนแยกแยะเป็นรายข้อ 

7. นิยามศัพทเ์ฉพาะ  

เป็นการกําหนดความหมายของคําสําคัญที่ใช้ในการวิจัยเพื่อความเข้าใจที่ตรงกัน ระหว่าง
ผูอ้่านและผูว้ิจัย ให้ครอบคลุมตัวแปรในกรอบแนวความคิด 

ตัวอย่างการเขียนบทนำ 
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สรุป 

 การเขียนงานวิจัยในบทที่ 1 จำเป็นต้องผ่านการทบทวนวรรณกรรมมาเป็นอย่างดี เพื่อให้

เขียนที่มาและความสำคัญของปัญหาให้เห็นภาพชัดเจน และต้องมีรายละเอียดในหัวข้อต่างๆ ให้

ครบถ้วนสมบูรณ์ ในหัวข้อคำถามการวิจัย วัตถุประสงค์การวิจัย และสมมติฐานการวิจัย ต้อง

สอดคล้องกันทั้งหมด และต้องตรงประเด็นกับเรื่องที่ต้องการทำวจิัย เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
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แผนบริหารการสอนประจำบทที่ 8 

รหัสวิชา MPP 5705 สัมมนาการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน  

จำนวน 3(2-2-5) หน่วยกิต 

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑติ (การจัดการภาครัฐและภาคเอกชน) 

------------------------------------------------------------------- 

แผนบริหารการสอนประจำบทที่ 8 การเขียนบทความวิชาการทางรัฐประศาสนศาสตร์ 

หัวข้อเน้ือหา 

1. ขั้นตอนการเขียนบทความวิชาการทางรัฐประศาสนศาสตร์ 

2. ระเบียบวิธีดำเนนิการ 

3. เทคนิคการเขียนบทความวิชาการ 

วัตถุประสงค์การสอน 

1. ขั้นตอนการเขียนบทความวิชาการทางรัฐประศาสนศาสตร์ 

2. เข้าใจระเบียบวิธีดำเนนิการ 

3. สามารถประยุกต์ใช้เทคนิคการเขียนบทความวิชาการ 

สื่อการสอน 

1. สื่อการสอน Power Point 

2. เอกสารประกอบการสอนรายวิชาสัมมนาการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน 

3. กรณีศกึษา 
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บทท่ี 8 

การเขียนบทความวชิาการทางรัฐประศาสนศาสตร ์

          เมื่อสังคมโลกเข้าสู่สังคมแห่งการเรียนรู้และการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีอย่างรวดเร็ว 

การเผยแพร่และแลกเปลี่ยนองค์ความรู้จงึเป็นเรื่องสำคัญสำหรับผูค้นบนโลกนี ้ไม่ว่าจะเป็นการจัด

ประชุมสัมมนาทางวิชาการหรือการตีพิมพ์เผยแพร่ในรูปของวารสารทางวิชาการที่จะสะท้อน

ความก้าวหน้าทางวิชาการเนื่องจากดำเนินการวิจัยและการเขียนบทความวิชาการเป็นบทบาท

หน้าที่ที ่จำเป็นของนักวิชาการเพื่อพัฒนาความรู ้ ความสามารถและทักษะทางวิชาการอย่าง

ต่อเนื่อง  

          วารสารทางวิชาการจัดเป็นสารสนเทศที่มีความสำคัญและมีคุณค่าต่อการศึกษาค้นคว้า

ของนักวิชาการเนื่องจากเป็นแหล่งเผยแพร่และเสนอความรู้ความคิดใหม่ๆ ทั้งผลการค้นคว้าวิจัย 

บทความวิชาการ ทฤษฎี ความคิดเห็นต่างๆ การเขียนบทความวิชาการเป็นการถ่ายทอดความ

คิดเห็นในรูปแบบลายลักษณ์อักษร การใช้เอกสารการอ้างอิงถือว่าเป็นการแสดงหลักฐานในการ

ค้นคว้าอย่างมีหลักฐานสนับสนุนก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเผยแพร่ความคิดระหว่างกัน

และกัน ก่อให้เกิดความก้าวหน้าทางวิชาการ นับว่าเป็นผลดีต่อนักวิจัย นักศึกษา นักวิชาการที่

กำลังค้นคว้าข้อมูลเพื่อใชใ้นการพัฒนางานวิจัยและผลติผลงานวิชาการที่มีคุณภาพสืบต่อไป  

           การเขียนบทความวิชาการอย่างต่อเนื ่องจะทำให้นักวิชาการมีความรู ้ความเข้าใจใน

กระบวนการ ทักษะตลอดจนเทคนิควิธีการเขียนบทความวิชาการเพื่อการตีพิมพ์เผยแพร่และ

วิธีการนำเสนอบทความที่ทำให้ผู้อ่านสนใจ โดยผู้เขียนต้องมีความรู้พื้นฐานและความสามารถใน

กระบวนการเขียน กระบวนการถ่ายทอดทั้ง ระเบียบวิธีการศึกษา การใช้แนวคิด ทฤษฎี รวมถึง

รูปแบบและแนวคิดใหม่ๆ คุณสมบัติ และความสามารถเหล่านี้จำเป็นต้องมีอยู่ในตัวนักวิชาการซึ่ง

ต้องพัฒนาจนเกิดความชำนาญ เชี่ยวชาญมากขึ้นเพื่อจะได้ถ่ายทอดองค์ความรู้สู ่นักวิจัยและ

นักวิชาการรุ่นต่อไป 



118 

 

           บทความวิชาการ (Academic article) ทางด้านรัฐประศาสนศาสตร์เป็นงานเขียนเชิง

วิชาการที่มีการคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์ประเด็นตามหลักวิชาการทางรัฐประศาสนศาสตร์โดยการ

สำรวจจากแนวคิด ทฤษฎี วรรณกรรม แล้วนำมาคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบจนตกพลึกได้เพื่อ

รูปแบบหรือแนวคิด และทำการสรุปผลในประเด็นนั้นๆ ดังนั้นผู้เขียนบทความวิชาการจำเป็นต้อง

ศึกษาหาความรู้อยู่เสมอ ทั้งนี้การแสวงหาความรู้ใหม่ๆหรือสนใจติดตามความเคลื่อนไหวของสิ่ง

ต่างๆรอบตัวอยู่เสมอจะช่วยให้เป็นคนทันสมัย รอบรู้ และได้รับข้อมูลข่าวสารใหม่จากแหล่งต่างๆ

อย่างกว้างขวาง นำไปสู่ขีดความสามารถในการพัฒนาทางวิชาการอย่างต่อเนื่องส่งผลต่อการ

ผลิตผลงานที่มีคุณภาพ เหล่านี้จึงต้องอาศัยเทคนิคการเขียน การนำเสนอบทความวิชาการที่

น่าสนใจและเกิดการต่อยอดผลงานวิชาการต่อไปในอนาคต 

           

ระเบียบวิธีดำเนินการ 

           บทความนี้ผู ้เขียนได้รวบรวมแนวคิดเกี่ยวกับเทคนิคและวิธีการเขียนบทความวิชาการ 

บทความวิชาการทางรัฐประศาสนศาสตร์โดยเริ่มจากการศึกษาจากปรากการณ์  (Phenomena) 

(Kenaphoom, 2014: 49-51) จากนั้นค้นหาเนื้อหาสาระด้วยวิธีการที่หลากหลายได้แก่ วิธีการคิด

เชิงเหตุผล (Kenaphoom, 2014: 1-19) การสัมภาษณ์เชิงลึกจากผู้มีประสบการณ์ด้านการเขียน

บทความวิชาการ ทำการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องเพื่อหาความลงตัวของเนื้อหาสาระและ

ตรวจสอบความน่าเชื ่อถือของเนื ้อหาสาระโดยวิธีการบูรณาการระเบียบวิธ ีที ่หลากหลาย 

(Kenaphoom, 2013: 169-185) การพยากรณ์ปรากฎการณ์แบบอุปนัยและแบบนิรนัย จากการ

ดำเนินการดังกล่าวจึงขอนำเสนอเชิงพรรณนาความ (ภัทรพล ทศมาศ, สถาพร วิชัยรัมย์ และ 

ธนพัฒน ์จงมีสุข, 2560: 1-17) ดังต่อไปนี ้

ความสำคัญของการเขียนบทความวิชาการ  

            นักวิชาการทุกสาขาอาชีพถือว่าการเขียนบทความวิชาการและบทความวิชาการทางรัฐ

ประศาสนศาสตร์เป็นหนา้ที่ ไม่ว่าจะเป็น นักวิชาการด้านแพทย์พยาบาล วิศวกร นักการเกษตร นัก

ดาราศาสตร์ นักเศรษฐศาสตร์ นักรัฐศาสตร์ นักกฎหมาย นักบริหารธุรกิจ นักการตลาด นักการ
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เงินการธนาคาร นักรัฐประศาสนศาสตร์และนักการศกึษา ฯลฯ หน้าที่ดังกล่าวทำให้นักวิชาการเกิด

การคิดค้นองค์ความรู้ใหม่ขึ้นมา เมื่อเกิดองค์ความรู้ใหม่แล้วก่อต้องเผยแพร่องค์ความรู ้ทาง

วิชาการที่ค้นพบทั้งที่เป็นความรู้ใหม่หรือการต่อยอดองค์ความรู้เก่าให้เป็นองค์ความรู้ที่ทันสมยัให้

เป็นที่ยอมรับแก่ผูอ้่าน นอกจากนั้นบทความวชิาการยังวัตถุประสงค์ในการนำเสนอความรู้ความคิด

ใหม่ๆ รวมทั้งประสบการณ์ของผู้เขียนเกี่ยวกับเรื่องนั้นๆ บนพื้นฐานของวิชาการในเรื่องนั้นๆ หรือ

อาจจะเป็นการแสดงความคิดเห็นในเชิงวิเคราะห์วิจารณ์วิชาการในเรื่องนั้นๆ หรือเพื่อตั้งค ำถาม

หรือประเด็นใหม่ๆ ที ่จะกระตุ ้นให้ผู ้อ่านเกิดความสนใจที ่จะศึกษาค้นคว้าในเรื ่องนั ้นต่อไป 

นักวิชาการผู้คิดค้นองค์ความรู้ใหม่นั้น มักเขียนและตีพิมพ์กับวารสารวิชาการของหน่วยงานต้น

สังกัด แต่ทุกวันนีม้ีเครอืข่ายของวารสารทางวิชาการมากมายที่ได้รับเชิญจากบรรณาธิการให้เขียน

บทความตามวารสารวิชาการที ่เกี ่ยวข้องเพื ่อนำมาตีพิมพ์ เพราะว่าบทความทางวิชาการมี

ความสำคัญทั้งต่อนักวิชาการและวารสารที่ออกเผยแพร่มาก คือ บทความทางวิชาการ เป็นตัวชี้วัด

การเป็นนักวิชาการของผู้เขียน คุณภาพคนอยู่ที่ผลของงานและเป็นภาพสะท้อนถึงความตื่นตัวทาง

วิชาการของผู้เขียน (ดาเรศ บันเทิงจิต, 2549) ได้กล่าวไว้ว่า บทความทางวิชาการและบทความ

วิชาการทางรัฐประศาสนศาสตร์มีความสำคัญ ทั้งต่อตัวผู้เขียน ต่อวงการวิชาการ/วิชาชีพ และต่อ

สังคม บทความทางวิชาการเป็นกิจกรรมที่ก่อให้เกิดการกระจายความรู้และการพัฒนาองค์ความรู้

ในด้านความสำคัญต่อสังคม บทความทางวิชาการเสนอสาระความรู้และแนวความคิดต่างๆ อัน

เป็นจุดเริ่มต้นที่ก่อให้เกิดประโยชน์ในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติในด้านต่างๆ ดังนั้น จึง

จำเป็นที่นักวิชาการไม่ว่าสาขาอาชีพใดจะต้องมีความรู้เกี่ยวกับการเขียนบทความทางวิชาการเพื่อ

ความก้าวหน้าในตำแหน่ง 

           1. ความหมายของบทความวิชาการ บทความวชิาการ (Academic article) หมายถึง งาน

เขียนหรือความเรียงที่ผู้เขียนประสงค์จะสื่อองค์ความรู้ หรือข้อค้นพบใหม่ๆ ด้วยการวิเคราะห์

ประเด็น ตามหลักวิชาการ โดยมีการสำรวจวรรณกรรมและวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ เพื่อสนับสนุน 

จนสามารถสรุปผลการวิเคราะห์ในประเด็นนั ้นได้ เช่น บทความวิจัย บทความเสนอแนวคิด 

หลักการ และ/หรือ แบบจำลอง เป็นต้น โดยรูปแบบของบทความวิชาการ จะประกอบด้วย การ

เกริ่นนำที่แสดงเหตุผล หรือที่มาของประเด็นที่ต้องการอธิบายหรือวิเคราะห์ กระบวนการอธิบาย

หรอืวิเคราะห์ และบทสรุป มีการอ้างองิบรรณานุกรม ที่ครบถ้วนและสมบูรณ์ 
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           2. วัตถุประสงค์การเขียนบทความวิชาการ การเขียนบทความวิชาการนั้นวัตถุประสงค์

หลักของการเขียนบทความวิชาการมีอยู่หลายประเด็นด้วยกัน ส่วนใหญ่แล้วจะต้องการให้ผู้อ่าน

ได้รับ ความรูข้้อเท็จจริง ข้อคิดเห็น แนวทางปฏิบัติวิธีการแก้ปัญหาข้อคิด แรงบันดาลใจข้อแนะนำ

ข้อเสนอแนะ ในการเขียนบทความวิชาการแต่ละครั้งผู้เขียนควรจะกำหนดวัตถุประสงค์ของการ

เขียนให้ชัดเจนว่าต้องการให้ผู ้อ่านได้รับประโยชน์จากบทความในด้านใด เพราะในการเขียน

บทความทางวิชาการถึงแม้จะเป็นเรื่องเดียวกันแต่อาจมีวิธีการนำเสนอแตกต่างๆกัน หากผู้เขียนมี

วัตถุประสงค์ในการเขียนต่างกัน ในการกำหนดวัตถุประสงค์ของการเขียนบทความวิชาการนั้น 

ผู้เขียนจะต้องตอบคำถามตามหลัก 5 W 1H ก่อนที่จะทำการเขียนบทความวิชาการเพื่อเป็นแนวใน

การกำหนดทิศทางของการเขียนและรูปแบบวิธีการนำเสนอเนื้อหาในบทความวิชาการและ

บทความวิชาการทางรัฐประศาสนศาสตร์ ดังกล่าว โดย 5W 1H ประกอบด้วย (สมบัติ ทีฆทรัพย์, 

2555)  

                2.1 Who “จะเขียนให้ใครอ่าน” ผู้เขียนบทความวิชาการและบทความวิชาการทางรัฐ

ประศาสนศาสตร์จะต้องทราบกลุ่มเป้าหมายที่ชัดเจนว่าบทความดังกล่าวจะนำเสนอให้กลุ่มผู้อ่าน

ที่เป็นกลุ่มหลักคือ ใคร (Who) เช่น พนักงานสอบสวน นักวิชาการ หรือประชาชนทั่วๆไป เป็นต้น 

ทั้งนี้เนื ่องจากจะได้กำหนดวิธีการนำเสนอและเรื่องได้เหมาะสมกับกลุ่มผู ้อ่าน ตลอดจนเป็น

แนวทางในการวางโครงเรื่องและการยกตัวอย่างในเนื้อหาให้สอดคล้องกับผู้ผ่าน 

                 2.2 What “จะเขียนเรื่องอะไร” หลังจากที่ได้กำหนดชัดเจนแล้วว่าจะเขียนบทความ

วิชาการและบทความวิชาการทางรัฐประศาสนศาสตร์ให้กับใครอ่าน คำถามต่อมาที่ต้องตอบคือ 

จะเขียนเรื่องอะไร ซึ่งเรื่องที่จะเขียนจะต้องสอดคล้องกับกลุ่มผูอ้่านและทันต่อเหตุการณ์ในปัจจุบัน

ด้วย  

                 2.3 Where “จะเข ียนเพื ่อเผยแพร่ท ี ่ ไหน” สำหรับแหล่งท ี ่จะเผยแพร่น ั ้นก ็มี

ความสำคัญ เพราะแหล่งเผยแพร่แต่ละแห่งจะมีวัตถุประสงค์เฉพาะหรือมีกลุ่มผู้อ่านเฉพาะ เช่น 

เผยแพร่ผ่านวารสารวิชาการของมหาวิทยาลัย เผยแพร่ผ่านสื่อหนังสือพิมพ์หรือวารสารบันเทิง

ลักษณะการเขียนบทความวิชาการจะต่างกัน นอกจากนี้รูปแบบการเขียน การอ้างอิง ลำดับหัวข้อ

ของบทความที่เสนอผ่านแหล่งที่แตกต่างกันย่อมมีความแตกต่างกันด้วย  
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                    2.4 When “เวลาที่จะนำบทความลงเผยแพร่คือเมื่อใด” การรูช่้วงเวลาที่จะเผยแพร่

บทความนับเป็นประเด็นสำคัญอีกประเด็นหนึ่ง เนื ่องจากบทความบางเรื ่องหากนำเสนอใน

ช่วงเวลาที่ไม่เหมาะก็อาจจะไม่ดึงดูดความสนใจของผู้อ่าน หรือหากนำเสนอพ้นช่วงเวลาที่ควร

นำเสนอแล้วบทความนั้นจะได้รับความสนใจน้อยหรือไม่มีใครอ่าน เช่น หากจะนำเสนอบทความ

วิชาการเรื่อง “ประเด็นที่ควรคำนึงถึงในการจัดทำรัฐธรรมนูญ” ควรนำเสนอบทความดังกล่าว

ในช่วงก่อนที่จะมีการจัดทำรัฐธรรมนูญ หรอื ช่วงเวลาที่กำลังมกีารจัดทำฉบับ “ร่าง” แต่หากเขียน

บทความดังกล่าวหลังจากที่มกีารประกาศใช้รัฐธรรมนูญฉบับใหม่แล้ว เรื่องดังกล่าวจะดูล้าสมัยไป 

แต่สามารถแก้ไขได้โดยการปรับเปลี่ยนเนื้อหาเป็นเรื่อง “ขั้นตอนการจัดทำรัฐธรรมนูญ” หรือ 

“ประเด็นที่คนไทยควรรู้ในรัฐธรรมนูญฉบับใหม่” แทนเรื่องเดิม เป็นต้น  

                     2.5 Why “จะนำเสนอเรื่องนี้ทำไม” นอกจากผู้ที่จะเขียนบทความวิชาการและ

บทความวิชาการทางรัฐประศาสนศาสตร์จะต้องตอบคำถาม Who What Where และ When แล้ว

จะต้องอธิบายถึงปรากฎการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตและเหตุผลของการเขียนบทความวิชาการว่า

จะเขียนเรื่องดังกล่าวทำไม ซึ่งจะเชื่อมโยงถึง คำถาม Who What Where และ When เช่น จะเขียน

เพื่อใช้สอนนักศึกษา จะเขียนเพื่อไม่ให้คนไทยถูกหลอกหรือจะเขียนเพื่อเผยแพร่กฎหมายให้

พนักงานสอบสวนทั่วไปทราบ  

                      2.6 How “จะนำเสนอเรื่องนี้อย่างไร” สำหรับหัวข้อนี้ผู ้เขียนบทความวิชาการ

จะต้องกำหนดแนวทางการเขียนว่าจะนำเสนอสาระสำคัญ แยกเป็นกี่ประเด็น ประเด็นใหญ่ ๆ มี

อะไรบ้าง ในประเด็นหลักมีประเด็นย่อยๆ มีตัวอย่าง มีเหตุผล เพื่อสนับสนุนประเด็นหลักอย่างไร

บ้าง การวางโครงเรื่องจะช่วยใหเ้ขียนเรื่องได้ง่าย ไปในทิศทางที่ต้องการ ไม่สับสน ไม่กล่าวซ้ำซาก 

ไม่นอกเรื่อง นอกจากประเด็นที่ผู้เขียนบทความวิชาการที่ยึดตามหลัก 5 W 1 H ผู้เขียนเห็นว่าการ

เขียนบทความวิชาการและบทความวิชาการทางรัฐประศาสนศาสตร์ที่ดีนั้นต้องมี 1  C คือ ความ

เชื่อมโยง ต่อเนื่องและสอดคล้องในแต่ละข้อของ 5 W 1 H 1 C เพื่อไม่ให้ผู้อ่านบทความสับสนและ

ผู ้เขียนบทความเองก็จะได้ไม่หลงประเด็นรวมไปถึงความเชื ่อมโยงต่อเนื ่องและสอดคล้อง 

(Connection) สำหรับหัวข้อนี้ผูเ้ขียนบทความวิชาการและบทความวิชาการทางรัฐประศาสนศาสตร์
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จะต้องเชื ่อมโยงความคิด วิธีการเขียน กระบวนการเขียนให้ต่อเนื ่องและสอดคล้องทันต่อ

สถานการณ์จะชวยใหก้ารวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของข้อความได้ดีและน่าสนใจยิ่งขึน้  

           3. ประเภทของบทความ  ประเภทบทความวชิาการ (สายพิณ วิไลรัตน, 2555)  

              3.1 บทความทั่วไป คือ บทความที่มีเนื้อหาหลายลักษณะอธิบายให้ความรู้คำแนะนำใน

เรื่องทั่วๆ ไปที่ใชใ้นการดำเนินชีวติประจำวัน 

              3.2 บทความปริทัศน์ คือ บทความวิชาการที่เขียนขึ้นจากการทบทวนวรรณกรรม

วิชาการที่เกี่ยวข้องมีการวิพากษ์และแสดงความคิดเห็นในเชิงวิชาการ 

              3.3 บทความวิจัย คือ บทความที่เขียนขึ้นจากงานวิจัยของตนเอง มีการกำหนดปัญหา

และวัตถปุระสงค์ที่ชัดเจน มีการรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ สรุปและอภิปรายผลการวิจัย อันนำไปสู่

ความก้าวหน้าทางวิชาการ 

               3.4 บทความวเิคราะห์ คือ บทความแสดงความคดิเห็นอย่างหนึ่งซึ่งผู้เขียนจะพิจารณา

เรื่องใดเรื่องหนึ่งที่เผยแพร่มาแล้วอย่างละเอียด โดยแยกแยะให้เห็นส่วนต่างๆ ของเรื่องนั้นอย่าง

ละเอียด แสดงข้อเท็จจริงเหตุผลเพื่อให้ ผู้อ่านได้ความรู้ ความคิดเห็นเพิ่มเติม เกิดความคิดที่

ชัดเจนยิ่งขึ้น เช่น บทความวเิคราะห์ข่าว และบทความวเิคราะห์ปัญหา 

               3.5 บทความเชิงวิจารณ์ คือ บทความที่ศึกษาผลงาน หรือแนวคิดอย่างใดอย่างหนึ่ง

โดยละเอียด รวมทั้งมีการวิเคราะห์และอภิปรายผลของเรื่องที่ศึกษาให้เห็นแนวโน้มว่าควรเป็นไป

ในทางใด มีขอ้ดีขอ้เสียอย่างใดแสดงการเคลือนไหว การเกิดของความรู้ใหม่อย่างชัดเจน 

               3.6 บทความสารคดี คือ บทความที่เขียนเกี่ยวกับเนือ้หาแนวบรรยาย เล่าเรื่องเกี่ยวกับ

สถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ที่มีทัศนียภาพสวยงามหรือเพื่อแนะนำให้ผู้อ่านรู้จักสถานที่ท่องเที่ยวตา่งๆ 

ชักชวนให้สนใจไปพบเห็นสถานที่นั้นๆ 

               3.7 บทความสัมภาษณ์ คือ บทความที่เขียนขึ้นจากการสัมภาษณ์บุคคลเกี่ยวกับความ

คิดเห็นต่อเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรอืหลายเรื่องจากการสัมภาษณ์บุคคลหลายคนในหัวข้อเดียวกัน 
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           4. ลักษณะของบทความที่ดี ลักษณะของบทความวิชาการที่ดีควรประกอบด้วยประเด็น

ดังนี้ 

              4.1 เป็นเรื่องที่อยู่ในความสนใจ บทความวชิาการและบทความวชิาการทางรัฐประศาสน

ศาสตร์ที่เขียนต้องเป็นเรื่องที่อยู่ในความสนใจของคนส่วนใหญ่ในขณะนั้นๆ (เอกสารเผยแพร่ การ

จัดการความรู,้ 2556)  

              4.2 เนื ้อเรื ่องมีสาระ มีหลักฐานพิสูจน์ได้ บทความและบทความวิชาการทางรัฐ

ประศาสนศาสตร์ที่เขียนต้องมีเนื้อหาสาระที่สามารถพิสูจน์ได้ ไม่เกินความเป็นจริง มีการอ้างอิง

แหล่งที่มาของขอ้มูลที่ถูกต้อง แม่นยำ 

              4.3 มีความกะทัดรัด ไม่ยาวจนเกินไป บทความและบทความวิชาการทางรัฐประศาสน

ศาสตร์ที่เขียนควรมีความกะทัดรัดในภาษา และเนื้อหาไม่ควรยาวเกินไปจนทำให้ผู้อ่านเบื่อหน่าย 

ควรมีความยาวประมาณ 10-15 หนา้กระดาษ 

               4.4 แทรกความคิดที่ลึกซึ้ง และกว้างขวาง บทความที่ดีนั้นผู้เขียนต้องแทรกข้อคิดเห็น

ที่เป็นของผูเ้ขียนลงไปในบทความดว้ย ทั้งที่เป็นข้อความที่ลึกซึง้ เจาะจงและกว้างๆ ด้วย 

               4.5 มีความชัดเจน ไม่คลุมเครือ บทความที่เขียนต้องมีความชัดเจนในเนื้อหาที่นำเสนอ

ว่าตอ้งการสื่อสารออกมาให้ผู้อ่านทราบในเรื่องใด ประเด็นอะไร 

               4.6 ตั้งชื่อเรื่องได้เหมาะกับกาลเทศะ แปลกใหม่ จำได้ ครอบคลุมเนื้อหา บทความที่ดี

ต้องตั้งชื่อเรื่องให้เป็นจุดเด่นจุดแรกที่จะดึงดูดความสนใจของผู้อ่าน และมีผลอย่างมากต่อการ

ตัดสินใจว่าจะอ่านหรือไม่อ่านบทความ เช่น ตั้งชื่อเรื่องให้สะดุดตาผูอ้่าน กะทัดรัด ใช้ถ้อยคำแปลก

ใหม่ ทันสมัย เรื่องให้น่าสนใจ ให้น่าอ่าน ให้โดนใจคนอ่าน 

                4.7 ใช้ภาษาเร้าใจผูอ้่านตั้งแต่ต้นจนจบ บทความที่ดีตอ้งเรียกความสนใจจากผู้อ่านใช้

ภาษาที่เรา้ใจ เช่น คำพูดของบุคคลสำคัญ การให้ความหมาย หรอืให้คำจำกัดความ หรอืประโยคที่

สามารถกระทบใจผู้อ่านได้ ทั้งนี้ข้อความที่เลือกมาใช้ในการนำเรื่องนั้นต้องเกี่ยวข้องกับชื่อเรื่อง

ของบทความความ และเนือ้หาของคำนำต้องบอกแนวของเรื่องดว้ย 
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                 4.8 มีความต่อเนืองสัมพันธ์กันโดยตลอด ทั้งในด้านการเรียบเรียงถ้อยคำ ข้อความ 

และการจัดลำดับเรื่อง ทุกประโยคในแต่ละย่อหน้า และทุกย่อหน้าในแต่ละเรื่องต้องเชื่อมโยงเข้า

ด้วยกัน ด้วยการใช้คำเชื่อมข้อความ ได้แก่ คำบุพบท เช่น กับ แต่ แด่ เพื่อ คำสันธาน เช่น และ 

รวมทั้ง ตลอดจน นอกจากนีค้ำประพันธ์สรรพนาม เช่น ที่ ซึ่ง อัน เป็นต้น 

             5. สูตรเก้าบวกหน่ึงสู่ความสำเร็จของการเขียน จุดประสงค์ของบทความวิชาการที่ดี

คือ ถ่ายทอดข้อมูลมาสู่ผู ้อ่านให้ได้รวดเร็วและเข้าใจได้ง่าย มีผู ้เขียนหลายๆท่านไม่ประสบ

ความสำเร็จอันนี้ เพราะพยายามทำให้บทความดูเป็นจริงเป็นจังมากเกินไป เขียนเป็นทางการมาก

ไปหน่อย ดังนั้น จึงไม่สามารถถ่ายทอดให้เข้าใจได้ง่ายเท่าที่ควร ลองปฏิบัติตามคำแนะนำต่อไปนี้ 

แล้วจะทราบว่าการเขียนบทความไม่ได้ยากอย่างที่คิด การเขียนบทความวิชาการนั้นจำเป็นต้องมี

ขั้นตอนเพื่อสู่ความสำเร็จของการเขียน ด้วย 10 ขั้นตอนสู่ความสำเร็จในการเขียนบทความวิชาการ 

ดังนี้ (ทนง โชติสรยุทธ์, 2538)  

                 ขั้นตอนที่ 1 อย่าเป็นกังวล คนทุกคนเขียนบทความกันได้ทั้งนั้นหากจะไม่ไปกังวลกับ

มันมากเกินไปนัก เท่าที่เห็นมามักกังวลว่าจะเขียนได้ไม่ดี กังวลว่าเขียนไปแล้วคนที่เรียนสูงๆ จะมา

คอยจับผิด หรือบางทีก็กังวลว่าจะเขียนได้ไม่ภูมิฐาน จงทำใจให้ได้ว่าเราเขียนเฉพาะในเรื่องที่เรา

มั่นใจว่าเรารู้แล้ว เขียนในเรื่องที่เราเคยประสบมา เขียนในเรื่องที่คิดว่าจะเป็นประโยชน์ต่อผู้อ่าน 

อย่างน้อยที่สุดเราก็ได้ทำประโยชน์ โดยเสนอข้อมูลที่เราคิดว่าถูกต้องที่สุดออกมา จงเขียนใน

ทำนองเดียวกับที่พยายามจะอธิบายด้วยคำพูดใหใ้ครสักคนหนึ่งที่ไม่รู้เรื่องนี้ดฟีัง 

                 ขั้นตอนที่ 2 เลือกหัวข้อที่จะเขียน บทความที่ดีก็คือ บทความที่สามารถอธิบายบาง

สิ่งบางอย่างที่ให้ประโยชน์ในแง่ใดแง่หนึ่งแก่ผูอ้่าน เช่น ให้ความรู้รอบตัว ให้ความรู้ที่นำไปใช้งานได้ 

ให้แนวความคิดที่น่าสนใจ เป็นต้น แต่ไม่ควรเป็นบทความที่เพียงตั้งใจแสดงว่าท่านมีความรู้สูงกว่า

ผูอ้่าน ดังนัน้ ควรเลือกหัวข้อที่คิดว่าผูอ้่านจะสนใจและได้รับประโยชน์ 

                 ขั้นตอนที่ 3 วางแผนก่อน จุดนี้สำคัญมากสำหรับนักเขียนมือใหม่ การเขียนบทความ

นั้นไม่ยากนัก แต่มักจะมายากเอาตรงที่ไม่รู้จะเริ่มต้นเขียนอย่างไร เพราะใจมัวแต่กังวลอยากจะ

เขียนทีเดียวใหใ้ช้ได้เลย กว่าจะเขียนบรรทัดแรกหรอืย่อหน้าแรกได้แต่ละที คิดแลว้คิดอีก อะไรๆ ก็

มักจะไปเรียบเรียงอยู่ในสมองก่อน การเริ่มต้นจึงดูยากเย็นแสนเข็ญ พลอยทำให้ไม่ได้เริ่มต้นสักที 
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มีหลักการเริ่มต้นง่ายๆ อยู่เพียงว่า ควรวางเค้าโครงหัวข้อย่อยต่างๆ ที่ต้องการจะเขียนลงในเศษ

กระดาษก่อน (ถ้าหัวข้อละแผ่นก็จะสะดวกขึ้น) ในแต่ละหัวข้อย่อยอาจจะมีใจความสำคัญที่

ต้องการใส่ลงไป อาจเขียนออกมาเป็นท่อนๆ ก็ได้ คือ นึกจุดสำคัญหรือประโยคสำคัญใส่ลงไปก่อน 

จากนั้นจึงค่อยมาจัดเรียงลำดับหัวข้อย่อยเหล่านั้น และประโยคสำคัญเหล่านั้นตามลำดับความ

ต่อเนื่องที่ควรจะเป็น เช่น หัวข้อไหนควรอยู่ก่อนจึงจะอ่านเข้าใจง่าย ข้อสำคัญคือ ไม่ควรเอาส่วน

ปลีกย่อยขึ้นก่อน เพราะผูอ้่านจะเบื่อเร็ว ควรจะเอาหัวข้อที่กล่าวรวมๆ ขึน้มาก่อน แล้วเก็บหัวข้อที่

เน้นรายละเอียดเอาไว้ทีหลัง อย่าลืมว่าเนื้อเรื่องต้องเรียงลำดับต่อเนื่องกัน เพื่อให้ผู้อ่านลำดับ

ความคิดและติดตามเรื่องได้ง่ายขึ้น มาถึงขั้นนี้ก็เหลือเพียงแต่ใส่รายละเอียดลงไปในแต่ละหัวข้อ 

และเพิ่มคำนำในตอนต้นเรื่องสักหน่อยก็เรียบร้อยแลว้ 

             ขั้นตอนที ่4 ไม่ต้องเขียนรวดเดียวจบ ถ้าไม่ใช่นักเขียนอาชีพจริงๆ แล้ว ยากที่จะเขียนให้

จบรวดเดียวได้ ควรเขียนเพียงครั้งละ 1 หรือ 2 หัวข้อที่สำคัญก็พอ อาจเขียนแต่ละหัวข้อแยก

กระดาษกันคนละแผ่นเลยก็ได้ แล้วขยายแนวความคิดของแต่ละหัวข้อย่อยลงไปบนกระดาษ ไม่

จำเป็นต้องเขียนเรียงตามลำดับหัวข้อ หัวข้อไหนที่ยากหรือยังนึกไม่ออกว่าจะเขียนอย่างไรก็เก็บไว้

ก่อน เขียนหัวข้อที่คิดว่าจะเขียนได้เร็วก่อน เขียนไปเขียนมาแล้วมักจะนึกออกเองว่าจะเขียนหัวข้อที่

เหลือนัน้อย่างไร 

               ขั้นตอนที่ 5 เชื่อมโยงความคิดต่าง ๆ เข้าด้วยกัน หลังจากเขียนเนื้อความของหัวข้อ

สำคัญๆไปแล้ว ให้จัดเรียงกระดาษตามลำดับหัวข้อที่ได้วางแผนมาก่อน ลองอ่านทานดูว่ายังขาด

ข้อความอะไรมาเชื่อมโยงแต่ละหัวข้อเข้าด้วยกันหรือไม่ ถ้ายังขาดอยู่ก็อาจเพิ่มข้อความหรือเพิ่ม

หัวข้อเข้ามาอีก ให้ข้อความของแต่ละหัวข้อสัมพันธ์กัน ไม่ใช่ไปกันคนละเรื่อง ในการนี้อาจจะต้อง

เพิ่มหรอืเปลี่ยนแปลงประโยคในตอนตน้หรอืตอนท้ายของแต่ละหัวข้อไปบ้าง 

                ขั้นตอนที่ 6 ลงรูปที่จำเป็น  กราฟ ตาราง โมโนแกรม หรือรูปสเก็ตช์จะช่วยให้การ

อธิบายต่างๆ ง่ายขึ้น ชัดเจนขึ้น และยังช่วยกระตุ้นความสนใจได้อีกด้วย แต่ละรูปควรมีคำอธิบาย

อยู่ใต้รูปด้วยว่าเป็นอะไร ใช้ทำอะไรหรือต้องการแสดงให้เห็นอะไร  
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                 ขั้นตอนที่ 7 ให้รูปและเนื้อหาสอดคล้องกัน  ทุกครั้งที่ข้อเขียนอ้างถึงรูป ควรอ่าน

ตรวจสอบด้วยว่า ข้อเขียนตรงกับข้อมูลในรูปหรือไม่  

                 ขั้นตอนที่ 8 ตรวจชื่อบทความและข้อความนำเรื่อง ถ้ายังตั้งชื่อบทความและเขียน

ข้อความในช่วงต้นๆ เรื่องยังไม่เรียบร้อยดี ให้ย้อนกลับไปใหม่ อาจเขียนส่วนนี้ก่อน หรือสะดวกที่

จะเขียนทีหลังสุด เพราะเขียนตอนแรกอาจจะยังนึกข้อความนำเรื่องไม่ได้ ตรวจดูชื่อบทความและ

ข้อความนำเรื่องว่าชี้นำผู้อ่านหรือเปล่าว่า บทความนี้ช่วยเขาได้อย่างไร ให้ประโยชน์อะไรกับเขา 

ไม่ใช่ว่าตอ้งให้อ่านจนจบเรื่องก่อนแล้วจึงจะทราบว่าบทความนี้เกี่ยวกับอะไร แล้วถ้าเป็นไปได้ ควร

จะมขี้อความตัวโตๆ สัก 1-2 บรรทัดโปรยอยู่ใต้ชื่อเรื่องเพื่ออธิบาย 

                  ขั้นตอนที่ 9 แก้สำนวน  ในขั้นนี้ต้องทำใจเป็นผู้อ่านให้ได้ ลองอ่านทบทวนบทความ

ให้ตลอดตั้งแต่ต้นจนจบ ดูว่าเนื้อหาพุ่งเข้าหาเป้าหมายตรงจุดหรือไม่ มีสำนวนที่อ่านแล้วกำกวม

หรือไม่ มีศัพท์บางคำหรืออักษรย่อบางตัวที่ผู ้อ่านจะไม่เข้าใจบ้างหรือไม่ ซักตัวเองไปเรื่อยๆ 

จนกระทั่งแก้ไขได้บทความที่คิดว่าคลุมเครอืน้อยที่สุด ถ้าไม่แน่ใจตัวเอง ลองขอให้เพื่อนสักคนหนึ่ง

ซึ่งรู้เรื่องนั้นน้อยกว่ามาลองอ่านดู ว่าสามารถเข้าใจได้ตลอดทั้งเรื่องหรอืไม่ ถ้าไม่ ลองหาทางแก้ไข

ให้ดีขึ้น 

                  ขั้นตอนที่ 10 เกิดโมเดลหรือองค์ความรูใ้หม่   จำเป็นอย่างยิ่งที่บทความวชิาการและ 

บทความวิชาการทางรัฐประศาสนศาสตร์ต้องเกิดสิ่งใหม่ที่พยากรณ์สิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตและ

แสดงถึงความเกี่ยวข้องระหว่างชุดของปัจจัยหรือตัวแปรต่างๆ หรือองค์ประกอบที่ส ำคัญในเชิง

ความสัมพันธ์หรือเหตุผลซึ่งกันและกัน เพื่อเข้าใจข้อเท็จจริงหรือปรากฏการณ์ในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง

โดยเฉพาะ 

           6. ขั้นตอนการเขียนโครงเรื่องบทความวิชาการ  หลังจากที่ผู้เขียนได้เรื่องที่จะเขียน

แล้ว ก่อนที่จะลงมือเขียนบทความ ผู้เขียนควรจะมีการเขียนหรือวางโครงเรื่องของบทความก่อน 

โครงเรื่องหมายถึง การกำหนดเนื้อหาของบทความ โดยวิธีการจัดลำดับความคิดให้เป็นหมวดหมู่ 

หรือเป็นขั้นตอนตามลำดับความสำคัญ และความสัมพันธ์ของเนื้อหาที่จะเขียน โดยลักษณะโครง

เรื่องที่ดจีะต้อง 
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                1. อยู่ในขอบเขตของเรื่องที่จะเขียน 

                2. เนื้อเรื่องไม่ซ้ำซ้อนกัน 

                3. ความสัมพันธ์ของเนื้อเรื่องทุกหัวข้อมีการเรียงลำดับความก่อนหลังตามลำดับที่

ควรเสนอ และมีความเชื่อมโยงเนื้อเรื่องเข้าด้วยกัน 

                4. สาระความสำคัญครบถ้วน ทั้งนี้ในการเขียนโครงเรื่องเพื่อให้ผู้เขียนได้รู้ว่าตนเอง

ควรจะมีการจัดลำดับของการเขยีนอย่างไร ขั้นตอนของการเขยีนโครงเรื่อง มีดังนี้ 

                   1) ค้นคว้าและรวบรวมข้อมูล เป็นการรวบรวมเนื้อหาที่เป็นทั้งความรู้ ข้อเท็จจริง 

และประสบการณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่จะเขียนจากเอกสารและสถิติต่างๆ ทั้งนี้อาจจะมีการ

เก็บรวบรวมข้อมูลโดยวิธีการอื่น ๆ ประกอบ เช่น การสัมภาษณ์การสนทนา แลกเปลี่ ยนความ

คิดเห็น ฯลฯ 

                   2) จัดหมวดหมู่การคิด เป็นการคัดสรรประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่จะเขียนว่าเรื่อง

ใด เกี่ยวข้องมากน้อยเพียงใด แนวคิดใดที่เป็นเรื่องเดียวกันหรือใกล้เคียงกันให้อยู่ในพวกเดียวกัน 

หรอืจัดเป็นประเด็นหลัก ประเด็นรอง 

                   3) จัดลำดับความคิด เมื่อได้จัดหมวดหมู่ความคิดแล้ว จะนำมาจัดลำดับความคิด

ตามวิธีการต่างๆ เช่น จัดลำดับความคิดเห็นตามเวลาหรือเหตุการณ์ตามลำดับการเกิดก่อน – หลัง 

จัดลำดับตามสถานที่ เช่น แบ่งตามภูมิภาค เหนือ กลาง ใต้ตะวันออก และ ตะวันตก หรือการ

จัดลำดับความคิด จากส่วนรวมไปหาส่วนย่อย หรอืจากส่วนย่อยๆ ไปหาส่วนรวม เป็นต้น ทั้งนี้การ

จัดลำดับความคิดตอ้งจัดใหเ้ป็นระบบ ให้เขียนตามลำดับขั้นตอนเพื่อจะให้ผู้อ่านเข้าใจตามลำดับ 
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            ภาพที่ 8.1  การเขียนบทความวชิาการ 

เทคนิคการเขียนบทความวิชาการ  

            ส่วนประกอบของบทความวิชาการดีมักประกอบด้วย ชื่อเรื่อง บทคัดย่อภาษาไทย คำ

สำคัญ หรือ Keywords บทคัดย่อภาษาอังกฤษ (Abstract) บทนำหรือคำนำ ระเบียบวิธีดำเนินการ 

เนื ้อเรื ่อง รูปแบบแนวคิดใหม่ๆ หรือ กรอบแนวคิด บทสรุป และ เอกสารอ้างอิง อย่างไรก็ดี

ส่วนประกอบดังกล่าวจุถูกแบ่งออกเป็นสามส่วน ดังนี้  

            ส่วนที่ 1 ส่วนนำ   ประกอบด้วย ชื่อเรื่อง ต้องใช้ภาษาที่เป็นทางการ ทันต่อเหตุการณ์ชื่อ

เรื่องชัดเจน และครอบคลุมประเด็นของเรื่อง โดยเลือกใช้ ข้อความที่ดึงดูดความสนใจของผู้อ่าน 

ชื่อเรื่องจะต้องสื่อถึงเนือ้หาของเรื่อง ซึ่งต้องมีลักษณะที่เจาะลึก น่าสนใจ  

            ชื่อผู้เขียน  ใช้ชื่อจริง คำนำหน้าไม่ต้องใส่ แต่ควรใส่ระดับการศึกษาปริญญาเอก ดร. 

หรอื Ph.D. หากมีตำแหน่งวิชาการให้ใส่ด้วย อาจเพิ่มเติมสถาบันหน่วยงานของผู้เขียนด้วยก็ได้  

             บทคัดย่อ  เป็นการกล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการเขียนบทความ และสิ่งที่จะพบหรือผลที่

ได้จากการ อ่านบทความนั้นๆ ส่วนใหญ่มีการกำหนดความ ยาวของบทคัดย่อ เช่น ไม่เกิน 10 -15 

บรรทัด 
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            คำสำคัญ  เป็นคำที่สั ้นกะทัดรัด ได้ใจความ มีความหมาย เป็นคำนามหรือเป็นศัพท์

เฉพาะ เพื่อใช้แทนเนือ้หาของบทความวารสาร  

            บทนำ  เขียนปูพื้นฐานเพื่อดึงความสนใจของผู้อ่านสู่เนื้อเรื่อง ให้ผู้อ่านเห็นความสำคัญ 

และสร้างบรรยากาศให้ติดตามต่อไป ควรเขียนให้กระชับ ตรงประเด็น ไม่ยืดเยื้อ ต้องเขียนให้

สอดคล้องกับชื่อเรื่อง โดยจับประเด็นจากชื่อเรื่องและนำเรื่องเข้าสู่บริบทส่วนต่อไป 

            ระเบียบวิธีดำเนินการ  บทความผู้เขียนต้องรวบรวมแนวคิดเรื่องที่เขียนโดยเริ่มจาก

การศกึษาจากปรากการณ์ (Phenomena) โดยการใชเ้หตุผลแบบนิรนัย (Deduction) และแบบอุปนัย

(Induction) จากนั้นค้นหาเนื้ออหาสาระด้วยวิธีการที่หลากหลาย ได้แก่ วิธีการคิดเชิงเหตุผล การ

สัมภาษณ์เชิงลกึจากผู้มีประสบการณ์ด้านการเขียนบทความวิชาการ ทำการทบทวนวรรณกรรมที่

เกี่ยวข้องเพื่อหาความลงตัวของเนื้อหาสาระและตรวจสอบความน่าเชื่อถือของเนื้อหาสาระโดยวิธี

การบูรณาการระเบียบวิธีที่หลากหลาย  

             ส่วนที่ 2 เนื้อหา  เนื้อเรื่อง ข้อมูลต้องสมบูรณ์และถูกต้อง เพื่อให้ผู้อ่านเกิดความรู ้ 

ความเข้าใจ สามารถตอบสนอง ความต้องการของผู้อ่านได้ตามวัตถุประสงค์ของผู ้เขียน ควร

จำแนกหัวข้อหรอืประเด็นให้ชัดเจนเพื่อความสะดวกในการอ่านและการทำความเข้าใจ หัวข้อต่างๆ 

ในเนื้อเรื่อง ต้องเป็นคำ ข้อความ หรอืวลีที่สมบูรณ์ชัดเจน ในส่วนเนือ้หาสาระควรคำนึงถึงประเด็น

สำคัญๆ ดังต่อไปนี ้(สมบัติ ทีฑทรัพย์, 2555) 

             1. การจัดลำดับเนือ้หาสาระ ผูเ้ขียนควรมกีารวางแผนจัดโครงสร้างของเนื้อหาสาระที่จะ

นำเสนอ และจัดลำดับเนื้อหาสาระให้เหมาะสมตามธรรมชาติของเนื้อหาสาระนั้น การนำเสนอ

เนือ้หาสาระควรมีความต่อเนื่องกัน เพื่อช่วยใหผู้อ้่านเข้าใจสาระนั้นได้โดยง่าย  

             2. การเรียบเรียงเนื้อหา ในส่วนนี้ต้องอาศัยความสามารถของผู้เขียนในหลายด้าน

นอกเหนอืจาก ความเข้าใจในเนื้อหาสาระ เช่น ด้านภาษา ด้านสไตล์การเขียน ด้านวิธีการนำเสนอ 

การนำเสนอเนื้อหาสาระ ให้ผู้อ่านเข้าใจได้ง่ายและได้อย่างรวดเร็วนั้น จำเป็นต้องใช้เทคนิคต่างๆ 

ในการนำเสนอเข้าช่วย เช่น การใชส้ื่อประเภทภาพ แผนภูมิตารางกราฟ เป็นต้น 
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            3. การวิเคราะห์วิพากษ์วิจารณ ์ต้องเป็นไปอย่างมีหลักการ ทฤษฎี หรอืมีหลักฐานอ้างอิง

อย่าง ถูกต้องตามหลักวิชาการ มีความเป็นเหตุเป็นผลที่น่าเชื่อถือ มีการอ้างอิงข้อมูลที่เชื่อถือได้

เพื่อนำไปสู่ข้อสรุป โดยมีการเรียบเรียงเรื่องราวต่อเนื่องกันตามลำดับอย่างชัดเจน เพื่อให้ผู้อ่าน

สามารถนำเรือ่งนัน้ๆ ไปปรับใช้ในการปฏิบัติหนา้ที่ได้ 

            4. การใช้ภาษา การเขียนบทความทางวิชาการและบทความวิชาการทางรัฐประศาสน

ศาสตร์  จะต ้องใช ้คำในภาษาไทย หากคำไทยน ั ้นย ังไม ่ เป ็นท ี ่ เผยแพร ่หลายควรใส ่ค ำ

ภาษาต่างประเทศไว้ในวงเล็บ ในกรณีที่ไม่สามารถหาคำไทยได้ จำเป็นต้องทับศัพท์ ควรเขียนคำ

นั้นใหถู้กต้องตามหลักเกณฑ์ของราชบัณฑิตสถาน ไม่ควรเขียนภาษาไทยและต่างประเทศปะปนกัน 

เพราะจะทำให้งานเขียนนั้นมีลักษณะของความเป็นทางการ (formal) ลดลง บทความทางวิชาการ

จำเป็นต้องพิถีพิถันในเรื ่องการเขียนตัวสะกด การันต์ต่างๆ ให้ถูกต้องตามพจนานุกรม ฉบับ

ราชบัณฑิตยสถาน และควรตรวจทานไม่ให้ผิดพลาดเพราะงานนั้นจะเป็นแหล่งอ้างอิงทางวิชาการ

ต่อไป  

            5. วิธีการนำเสนอ  การนำเสนอเนื้อหาสาระให้ผู้อ่านเข้าใจได้ง่ายและได้อย่างรวดเร็วนั้น 

จำเป็นต้องใช้เทคนิคต่างๆ ในการนำเสนอเข้าช่วย เช่น การใชส้ื่อประเภทภาพ แผนภูมิตารางกราฟ 

เป็นต้น ควรมีการนาเสนอสื่อต่างๆ นี้อย่างเหมาะสม และถูกต้องตามหลักวิชาการ เช่น การเขียน

ชื่อตาราง การให้หัวข้อต่างๆ ในตาราง เป็นต้น (สมบัติทีฑทรัพย์, 2555)  

            ส่วนสรุป บทความทางวิชาการและบทความวิชาการทางรัฐประศาสนศาสตร์ที่ดีควรมี

การสรุปประเด็นสำคัญของบทความนั้น ซึ่งอาจทำในลักษณะที่เป็นการย่อ คือ การเลือกเก็บ

ประเด็นสำคัญของบทความนั้นมาเขียนรวมกันไว้อย่างสั้นๆ ท้ายบท หรือ อาจใช้วิธีการบอก

ผลลัพธ์ว่าสิ่งที่กล่าวมามีความสำคัญอย่างไร สามารถนำไปใช้อะไรได้บ้าง หรือจะทำให้เกิดอะไร

ต่อไป (ปรีชา ช้างขวัญยืน และคณะ, 2539: 14) หรอือาจใชว้ิธีการตัง้คำถามหรือใหป้ระเด็นทิ้งท้าย

กระตุ้นให้ผู้อ่านไปสืบเสาะแสวงหาความรู้หรือคิดค้นพัฒนาเรื่องนั้นต่อไปงานเขียนที่ดีควรมีการ

สรุปในลักษณะใดลักษณะหนึ่งเสมอ 
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            ส่วนที่ 3 บรรณานุกรม  

            การอ้างอิงขึ้นอยู่กับวารสารที่ใช้ในการติพิมพ์ แต่มีรูปแบบที่เป็นที่ยอมรับ รายละเอียด

ของแหล่งสารนิเทศที่ใช้อ้างองิในเนื้อหาทุกรายการ ทั้งที่ปรากฏชัดเจนโดยเขียนอ้างอิงไว้ และส่วน

ที ่ไม่ปรากฏชัดเจน รูปแบบการอ้างอิงมีหลายรูปแบบ  เช่น รูปแบบ APA Style (American 

Psychological Association), MLA (Modern Language Association, AMA American Medical 

Association) และ Turabian เป็นต้น 

 

การเผยแพร่บทความวิชาการ 

            แหล่งเผยแพร่บทความทางวิชาการมีทั้งที่เป็นสื่อสิ่งพิมพ์สื่อบุคคลและสื่ออิเล็คทรอนิคส์

ประเภทสื่อสิ่งพิมพ์ เช่น วารสารทางวิชาการวารสารกึ่งวิชาการ หนังสือรวมเรื่อง และเอกสาร

ประกอบการประชุม สัมมนาทางวิชาการ สื่อบุคคล อาทิการนำเสนอผลงานในการประชุม สัมมนา

ทางวิชาการ การบรรยาย/อภิปราย และสื่ออิเลคทรอนิกส์ อาทิ เว็บไซต์ฐานข้อมูล ในการเตรียม

บทความทางวิชาการ ต้องทราบแหล่งเผยแพร่และวิธีจัดเตรียมต้นฉบับที่แหล่งเผยแพร่นั้นกำหนด 

เช่น ต้องทราบว่าแหล่งเผยแพร่เป็นวารสารวิชาการ หรือวารสารกึ่งวิชาการ วัตถุประสงค์ในการ

เผยแพร่เป็นอย่างไร กลุ่มเป้าหมายคือกลุ่มใด ความยาวของบทความกำหนดไว้กี่หน้า อักษรที่ใช้ใน

การพิมพ์เป็นแบบไหน ใช้การอ้างองิรูปแบบใด เพื่อสามารถจัดเตรียมบทความทางวิชาการได้อย่าง

เหมาะสม ในการเลือกแหล่งเผยแพร่ที่เป็นวารสารวิชาการ เพื่อการเผยแพร่บทความทางวิชาการมี

หลักเกณฑ์ ดังนี้ (เอกสารเผยแพร่การจัดการความรู้, 2556)  

            (1) เป็นวารสารที่จัดพิมพ์ต่อเนื่องทุกปีตรงตามเวลาที่กำหนด  

            (2) เป็นวารสารที่ออกต่อเนื่องมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี  

            (3) กองบรรณาธิการ ประกอบด้วย ผูท้ี่มคีวามรูป้ระสบการณ์ในวิชาชีพเพียงพอ  

            (4) มีผู้ทรงคุณวุฒิอ่านพิจารณาบทความอย่างน้อย 2 ท่าน  

            (5) ถูกนำไปทำดรรชนีวารสารไทย  



132 

 

            (6) มีค่า impact factor สูง (การวัดค่าความถี่ของการอ้างอิงบทความวารสารในแต่ละปี 

เป็นเครื่องมอืช่วยประเมินเปรียบเทียบวารสาร)  

            (7) มบีทคัดย่อทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  

            (8) มเีอกสารอ้างองิครบถ้วน  

            (9) มีรายชื่ออ้างองิอยู่ในฐานขอ้มูลของต่างประเทศ 

            การกำกับมาตรฐานของวารสารไทยได้ดำเนินการโดยศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย

(Thai Citation Index : TCI) (2560) โดยการจัดกลุ่มวารสารในฐานข้อมูล TCI ออกเป็น ดังนี ้ 

            วารสารกลุ่มที่ 1 (TCI ฐาน 1) วารสารที่ผ่านการรับรองคุณภาพของ TCI (ระยะเวลา 5 

ปี) และอยู่ในฐานข้อมูล TCI และจะถูกคัดเลือกเข้าสู่ฐานข้อมูล ASEAN Citation Index (ACI) ต่อไป 

พิจารณาจากวารสารที่ผ่านเกณฑ์หลักทุกข้อ ผ่านเกณฑ์รองอย่างน้อย 4 ข้อ ขึน้ไป 

            วารสารกลุ่มที่ 2 (TCI ฐาน 2) วารสารที่อยู่ระหว่างการปรับปรุงคุณภาพ และอยู่ใน

ฐานขอ้มูล TCI พิจารณาจากวารสารที่ผ่านตามเกณ์หลักทุกข้อ 

             วารสารกลุ่มที่ 3 (TCI ฐาน 3) วารสารที่ไม่ผ่านการรับรองคุณภาพ และอาจไม่ปรากฏ

อยู่ในฐานขอ้มูล TCI ในอนาคตพิจารณาจากวารสารที่ไม่ผ่านเกณฑ์หลัก 

 

บทสรุป 

              บทความวิชาการที่มีคุณภาพมีความสำคัญต่อนักวิชาการทุกสาขาอาชีพ ความสำคัญ

ดังกล่าวทำให้นักวิชาการผลิตผลงานวิชาการมากมาย ซึ่งการเขียนบทความวิชาการที่ดีนั ้น

จำเป็นต้องมีการคิดค้นองค์ความรู้ใหม่ มีการพัฒนาความรู้ ทักษะ นำความรู้ที่ได้ไปเผยแพร่และ

สามารถนำองค์ความรู้ไปใช้ประโยชน์ได้ ผลงานวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่นั้นแสดงว่าเป็น

ผลงานที่มีคุณภาพ เพราะผ่านกระบวนการคิดเชิงวิเคราะห์คิดอย่างเป็นระบบ ผ่านประสบการณ์

ของผู้เขียน กระบวนการศกึษาคันคว้าที่หลากหลายเป็นต้นว่าการศึกษาจากปรากการณ์วิธีการคิด
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เชิงเหตุผล การสัมภาษณ์เชิงลึกจากผู้มีประสบการณ์ด้านการเขียนบทความวิชาการ ทำการ

ทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องเพื่อหาความลงตัวของเนื้อหาสาระและตรวจสอบความน่าเชื่อถือ

ของเนื้อหาสาระโดยวิธีการบูรณาการระเบียบวิธีที่หลากหลาย การพยากรณ์ปรากฎการณ์แบบ

อุปนัย แบบนิรนัย ฯลฯ การเขียนบทความวิชาการที่มีคุณภาพเป็นตัวชี้วัดการเป็นนักวิชาการที่ดี

และสะท้อนความเป็นตัวตนของนักวิชาการที่ถ่ายทอดออกมาผ่านผลงานวิชาการก่อให้เกิ ด

ประโยชน์ในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติต่อไป 
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